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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثالثة والثالثون
 2016أاير/مايو  6-17

 نيكاراغواجتميع بشأن   

 حلقوق اإلنسان الساميةتقرير مفوضية األمم املتحدة   

 أساسيةمعلومات  -أوالا  
، مع مراعاة دورية 16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

االستعراض الدوري الشامل. والتقرير جتميع للمعلومات الواردة يف هيئات املعاهدات واإلجراءات 
ز تقيمدًا حلدمد اخلاصة وغريها من واثئق األمم  املتدمدة تات الةملة، وهمو مقمدك يف وم ل مموج

 األقةى لعدد ال لمات. 

نطااق االلتااماات الدوليااة والتعااون ماع اوليااات واديلاات الدولاة حلقااوق  -اثنياا  
 (2( )1)اإلنسان

الحظم  موويممية األممم  املتدممدة السمامية دقمموق اإلنسممان )املوويممية( أن ني مماراغوا  -2
، والربوتوكممو  االختوماء القسمريمممن مجيمع األومصا  دمايمة تةمدق علمى االتواقيمة الدوليممة  مل

التواقية حقوق الطول املتعلق إبجراء تقدمي البالغات، والربوتوكو  االختياري التواقية  ياالختيار 
القضماء علممى مجيممع أوم ا  التمييممز يممد املمرأة، والربوتوكممو  االختيمماري امللدمق حللع ممد الممدو  

 . (3)اخلا  حلدقوق االقتةادية واالجتماعية والثقافية
ن ين وأفراد أسره  ني اراغوا أبوأوص  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العما  امل اجر  -3

يف التةمممديق علممممى االتواقيمممة الدوليمممة دمايممممة مجيمممع األومممصا  مممممن االختوممماء القسممممري  تنظمممر
  .(4)االنضماك إلي ا أو
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 76يف املادتني يف إصدار اإلعالنني املنةو  علي ما أبن تنظر وأوص  اللجنة ني اراغوا  -4
 .(5)من االتواقية الدولية دماية حقوق مجيع العما  امل اجرين وأفراد أسره  77و
مممن االتواقيمة إت مل تمما  امممًا  73وخلةم  اللجنممة إن أن ني ماراغوا انت  مم  املمادة  -5

 .(6)حللتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير
، 2018أاير/مايو  18 تقدك، إن غاية وأفادت جلنة مناهضة التعذيب أبن ني اراغوا مل -6

. وأومارت اللجنمة املعنيمة حبقموق اإلنسمان إن أ ما (7)معلومات املتابعة اليت كان ينبغي تقدمي ا
من نظام ا الداخلي خبةو  حبث  70طبق  على ني اراغوا اإلجراء املعمو  به مبوجب املادة 

جنممة املعنيممة حللقضمماء علممى التمييمممز . وأدرجمم  الل(8) تقريممراالت الممدو  األطممراغ يف غيمما  حمم
 .(9)سنوات على األقل خبمس دو  اليت أتخر تقدمي تقاريرهاالعنةري ني اراغوا يف قائمة ال

وأوصمم  املوويممية ني مماراغوا أبن تسممما بممدخو  اإلجممراءات اخلاصممة  لممس حقممموق  -7
يت وج ت ما الدولممة يف دائمممة الماإلنسمان الميت طلبمم  إجمراء رايرة رىليمة إن البلممد، وفقمًا للمدعوة ال

 .(10)2006 اكع
وني اراغوا مشمولة بوالية امل تمب اإلقليممي ألمري ما الوسمطى التابعمة ملوويمية األمم   -8

، أعرب  املوويية 2018. ويف أيلو /سبتمرب (11)املتددة السامية دقوق اإلنسان )املوويية(
قرار صدر بعد يوك واحد من نشر عن أسو ا لقرار ح ومة ني اراغوا طرد فريق املوويية، وهو 

بريل.  يسان/أ ن املوويية تقريراً بشأن انت اكات وجتاورات حقوق اإلنسان املرتب ة يف البلد منذ 
وأفممادت املوويممية أبن تقريرهمما وتوصممياهتا أاحمم  لني مماراغوا أداة م مممة للتغلممب علممى أرمت مما 

يف البدمممممث عممممممن ادقيقممممممة تعزيمممممز ماسسمممممماهتا واملسمممممماعدة لالسياسمممممية واالجتماعيممممممة العميقممممممة و 
 .(12)واملساءلة

ضمممممن التعممماون الوعمممما  ممممع صليممممة الرصمممد اخلاصممممة ن توأوصممم  املوويممممية ني ممماراغوا أب -9
 .(13)بني اراغوا وفريق اخلرباء املتعدد التصةةات التابع للجنة البلدان األمري ية دقوق اإلنسان

إراء إعمالن ح وممة  ، أعربم  املوويمية عمن جزع ما2018ويف كانون األو /ديسمرب  -10
بلدان  ني اراغوا أ ا أمرت ماسستني رئيسيتني من ماسسات حقوق اإلنسان أنشأهتما جلنة ال
األمري ية دقوق اإلنسان مبغادرة البلد. والطمرد الوعلمي يليمة الرصمد اخلاصمة بني ماراغوا وفريمق 

ة يف أعقا  أعما  اخلرباء املستقلني املتعدد التصةةات، الذي أنشئ بتعاون كامل مع اد وم
ًا أي  ب العنا وااليطراحلت اليت اندلع  يف فرتة سابقة من العاك تاته، يعين أنه مل يعد هناك تقري
هيئات مستقلة دقوق اإلنسان تعمل يف ني اراغوا. وإيافة إن تلك أعلن  اد ومة أ ا لن 

 .(14)تقبل املزيد من الزايرات من جانب جلنة البلدان األمري ية
 .(15)2017-2014م  ني اراغوا مسامهات سنوية إن املوويية خال  الورتة قد  و  -11

 (16)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
ء  -12 أعرب  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العما  امل اجرين وأفراد أسره  عن قلق ا إرا

عن حقوق اإلنسان فيما يتةل نقص املعلومات املتعلقة حللدور احملدد الذي ياديه م تب الدفاع 
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مبسمائل اججممرة، ومممدق اسممتقال  هممذا امل تممب، ووجمود صليممة تظلمم  متاحممة للعممما  امل مماجرين، 
 .(17)بس  إن مراكز احتجار امل اجرين وحوإجراء رايرات 

ليمة م تب الدفاع عمن حقموق اإلنسمان حلملموارد املا أبن تزودوأوص  اللجنة ني اراغوا  -13
بوعالية مبا يتوق اتواقًا امًا مع املبادئ املتعلقمة مبركمز املاسسمات  تهألداء والي والبشرية ال افية

 .(18)الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان )مبادئ حلريس(
ن )م تب الدفاع وأوص  املوويية أبن تنوذ ماسسة ني اراغوا الوطنية دقوق اإلنسا -14

واقاً على حنو الوطنية ملنع التعذيب،  واليت ا بوصو ا كذلك ايلية عن حقوق اإلنسان( ت توق ا ي
من ما رصمد حالمة لقانون وحقوق اإلنسان، بسبل امًا مع مبادئ حلريس، معزرة بذلك سيادة ا

 .(19)حقوق اإلنسان ونشر تقارير للعموك بشأن استنتاجاهتا وتقدمي توصيات إن السلطات
عاواًن كاماًل مع  وأوص  املوويية أيضاً أبن تتعاون املاسسة الوطنية -15 ت دقوق اإلنسان 

ية من املوويية  ن ق ت التدالا العاملي للماسسات الوطنية دقوق اإلنسان، وتلتمس املساعدة ال
بغيمة تعزيممز سياسمماهتا التنويذيممة وإطارهمما املاسسممي مممن أجممل تعزيممز حقمموق اإلنسممان ومحايت مما 

 .(20)حلستقال  عن اد ومة

املتعلقااة وقااوق اإلنسااانر مااع مراناااة القااانون  تنفيااا االلتاامااات الدوليااة -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة -ألف 
 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -1 

، أعربمم  املوويممية عممن قلق مما إراء اعتممماد قممانون بشممأن غسمممل 2018يف  ور/يوليممه  -16
ه يمممد املشممماركني يف األمممموا  واإلرهممما  يتضممممن تعريومممًا فضوايمممًا لدرهممما  ومي مممن اسمممتصدام

تشريعات  2018ص /أغسطس  16والحظ  أن اجلمعية الوطنية اعتمدت يف  .(21)املظاهرات
. والحظ  املوويية أيضًا أن حماكمات األوصا  (22)تضيا جرائ  جديدة تتعلق حلإلرها 

ءات الواجبة،  ت مني يف سياق االحتجاجات مل ختلامل من عيو  خطرية ومل حترتك قواعد اإلجرا
 .(23)مبا في ا نزاهة احملاك 

، نددت سبعة من اإلجراءات اخلاصة  لس حقوق 2018ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -17
اإلنسان حلحتجار عشرات األفراد، وهو احتجار يدعى أنه تعسموي، ومبما تبمني ممن أن المبع  

 .(24)من   كانوا يواج ون هتماً ملوقة حلإلرها 

 والسياسيةاحلقوق املدنية  -ابء 
 (25)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان نلى شخصه -1 

، أعمممممر  األمممممني العممممماك عمممممن قلقممممه إراء سمممممقو  يمممممدااي يف 2018يف نيسممممان/أبريل  -18
االحتجاجات يف ني اراغوا. ودعا مجيع األطراغ إن يبط النوس، وانود ح ومة ني اراغوا 

. (26)سيما حق التجمع السلمي وحرية التعبرييمان محاية حقوق اإلنسان جلميع املواطنني، ال 
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ويف الش ر تاته، أعرب  أربعة من اإلجراءات اخلاصة  لس حقوق اإلنسان عن استيائ ا من رد 
قموات األممن الوطنيممة العنيما علمى احملتجممني علمى إصمالحات الضمممان االجتمماعي، وانوممدت 

 .(27)تجمع السلميالسلطات يمان احرتاك ادريتني األساسيتني يف التعبري وال
بريل إن  -19 والحظ  املوويية أن انت اكات حقوق اإلنسان املوثقة يف الورتة من نيسان/أ

تضمن  إفرا  الشرطة يف استعما  القوة، ما أسمور يف بعم  األحيمان  2018ص /أغسطس 
عممن حمماالت قتممل خممارل نطمماق القضمماء واختومماء قسممري وتوشممي االحتجممار التعسمموي أو غممري 

 .(28)إساءة املعاملة وحاالت تعذيب وعنا جنسي يف مراكز االحتجارالقانوين و 
، أعر  األمني العاك عن قلقه إراء تواصل العنا واحتداممه يف 2018ويف  ور/يوليه  -20

ني ماراغوا. وأعمر  عمن أسموه لسمقو  أرواال يف االحتجاجمات واججموك علمى وسمطاء ال نيسممة 
 .(29)ال اثولي ية املشاركني يف ادوار الوطين

، أوارت سبعة من اإلجراءات اخلاصة  لس حقوق 2018ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -21
، عممن وفمماة أكثمممر 2018اإلنسممان إن أن أعممما  القمممع والعنمما أسمممورت، منممذ نيسممان/أبريل 

ندلع  لدق  2 000وصص يف ني اراغوا وإصابة  300 من صخرين. وأوارت إن أن األرمة ا
ا قبتممممه يف منتةممممعأجممممني علمممى األويمممماع االجتماعيممممة، المممذي إقمممداك الشممممرطة علمممى قمممممع احملت

ارت ب  خالجا جمموعات مسلدة موالية للد ومة، يف إطار  سافرحزيران/يونيه فرتة "تط ري" 
 . (30)وا عن امتعاي  اإلفالت من العقا ، جتاورات يف حق من عرب  

ا املعمممايري وخلةمم  املوويممية إن أن رد السمملطات بةممورة عامممة علممى احملتجممني خممال -22
املنطبقة املتعلقة إبدارة التجمعات، وانطوت بذلك على انت اك للقانون الدو  دقوق اإلنسان. 

يوة. والحظ  أن أغلبية احملتجني كانوا مساملني، رغ  حتو     بع  املظاهرات إن مواج ات عن
غري فتاكمة  وأوارت املوويية أيضًا إن أن استعما  السلطات للقوة الوتاكة يف مواج ة خماطر

واالعتماد على عناصر مسلدة موالية للد ومة، يف اداالت اليت جلأ في ا احملتجون إن العنا، 
  .(31)و ال أيضاً انت اكاً للقانون الدو  دقوق اإلنسان

والحظ  املوويية أن منط مشاركة العناصر املسلدة املوالية للد ومة بدأ يف الظ مور  -23
 "قممممممموات الةمممممممدمة "لألرممممممممة. وكانممممممم  همممممممذم ا موعمممممممات، املعروفمممممممة حلسممممممم  منمممممممذ األايك األون 

" أو فيلق الدراجات النارية يف اخلط األمامي لالعتداءات البدنية املرت بة يف حق العةاحلت " أو
احملتجمني السمملميني. وتويممد التقممارير أن دور همذم ا موعممات يف قمممع االحتجاجممات املناهضممة 

ت أمنا  مماثلة يف املايي، مثالً فيما يتعلق حلالحتجاجات للد ومة ليس جديداً، وقد ووهد
. (32)2016املتةممملة حلالنتصمممماحلت واالحتجاجمممات علممممى القنمممماة العمممابرة للمديطممممات يف عمممماك 

على الوور بتو يك العناصر املسلدة املواليمة للد وممة أبن تبادر وأوص  املوويية ني اراغوا 
غريها من األعما  العنيومة وغمري املشمروعة الميت ونزع سالح ا وحبماية الس ان من اججمات و 

 . (33) ارس ا تلك ا موعات
والحظمم  املوويممية أن عممدك تممموافر معلومممات رىليممة عمممن عممدد األوممصا  احملتجمممزين  -24

وهويت   وم ان احتجاره  دفع حلل ثريين من أقارهب  إن املرابطة خارل مركز احتجار التشيبويت، 
 .(34)تجار السابق للمداكمة يف البلد، وتلك طيلَة أايك أو حىت أسابيعوهو املركز الرئيسي لالح
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ويد حلحتجار 2018ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -25 ت ، الحظ  املوويية أن أرقاك اد ومة 
 586فرداً يف سياق االحتجاجات، بينما أوارت مةادر ا تمع املدين إن احتجار  273حنو 

 .(35)على األقل وصةاً 
اللجنة املعنية حبماية مجيع العما  امل اجرين وأفراد أسمره  ني ماراغوا بضممان  وأوص  -26

يف ادريممة وحظمر االحتجممار  احمرتاك قوانين ما وسياسمماهتا وممارسماهتا الوطنيمة حللقممدر ال مايف ادمق  
 .(36)التعسوي للعما  امل اجرين وأفراد أسره 

ويية واون الالجئني( أبن ت ول وأوص  موويية األم  املتددة لشاون الالجئني )مو -27
ني اراغوا ادق يف ادرية وحريمة التنقمل لالجئمني وملتمسمي اللجموء، وأن تقي مد اسمتعما  سملب 

 .(37)ادرية بوصوه حاًل أخريًا ال غري، وتلك وفقاً للمعايري الدولية دقوق اإلنسان
وصا  املسلوبة ، الحظ  اللجنة الورعية ملنع التعذيب أن حالة األ2014ويف عاك  -28

حريت   يف ني ارغوا مثرية لقلق حللغ، وأكدت أن م تب الدفاع عن حقوق اإلنسمان، بوصموه 
ت   وإساءة  ايلية الوطنية، ينبغي أن يادي دوراً نشطاً يف منع تعذيب األوصا  املسلوبة حري

 .(38)معاملت  ، وتلك عن طريق رايرات دورية إن األماكن املستصدمة لسلب ادرية

 (39)إقامة العدلر مبا يف ذلك اإلفالت من العقابر وسيادة القانون -2 
بني   2018سان/أبريل منذ ني تواصلةحظ  املوويية أن االحتجاجات املال -29 نظر  ،ت حلل

، أيعا 2006نتال مظامل قدمية. ومنذ االنتصاحلت الرائسية لعاك  أ ا إن نطاق ا واستمرارها،
يف تضييق  ي ادز  اداك . وساه  تلكدي لسلطات الدولة يف أيكيز تدرجياإلطار املاسسي برت 

ال  القضاء واملاسسة الوطنية دقوق اإلنسان وتواتر ادعاءات الوساد قاديز املدين وعدك است
والتزوير االنتصايب والرقابة اإلعالمية إن جانب ارتواع مستوايت اإلفالت من العقا  يف مجلة 

 . (40)أمور أخرق
ال مووض األم  املتددة السامي دقوق اإلنسان أبن العنا ، صر  2018 ور/يوليه ويف  -30

والقمع املش ودين يف ني ماراغوا منمذ بمدء املظماهرات يف نيسمان/أبريل مهما نتمال جكمل من جمي 
دقموق اإلنسممان علممى ممدق األعممواك، وسمملط الضموء علممى حالممة اجشاومة العامممة للماسسممات 

 .(41)وسيادة القانون
ادت املوويممممممية أبن بعمممممم  احملممممممامني املمممممدافعني عممممممن أفممممممراد املوقمممممموفني يف سممممممياق وأفممممم -31

االحتجاجات يتعريون حلنتظاك، فيما يقا ، للت ديد من جانب أوصا  مقربني من اد ومة. 
والحظم  أن األقممار  واحملمامني ال يسممما جمم  دائممًا حبضممور جلسمات االسممتماع وأن مممراقبني 

يممية وجلنممة البلمدان األمري يممة دقمموق اإلنسممان وفريممق اخلممرباء دوليمني )مبممن فممي   ممثلممون للموو 
 .(42)املستقلني املتعدد التصةةات( ُمنعوا من ادةو  على تراخيَص لرصد اجللسات

والحظمم  املوويممية بقلممق تمممواين الدولممة عممن إجممراء حتقيقمممات سممريعة ونزي ممة ووممماملة  -32
ما ي دد بشدة حقوق الضدااي يف  ومستقلة يف ادعاءات انت اكات وجتاورات حقوق اإلنسان،

. وأوصم  أبن تتصمذ ني ماراغوا تمدابري عاجلمة لضمممان (43)العدالمة وادقيقمة واالنتةماغ الوع ما 
 .(44)يغط أو أتثري ال لزوك لهو ونزاهته واالمتناع عن أي تدخل أ استقال  القضاء
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ا أن حقموق ، واصمل  املوويمية تلقمي تقمارير موادهم2018ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -33
احملاكمة العادلة تنت ك يف احملاكمات اجلنائيمة لزعمماء جمموعمات املمزارعني والطلبمة وغمريه  ممن 

، أعرب  املووية السامية 2019. فوي وبا /فرباير (45)األوصا  املشاركني يف االحتجاجات
اريمني يف عن قلق ا العميق إراء ما يبدو من إخال  حلإلجراءات الواجبة وتةاعد يف جترمي املع

ني اراغوا. وأوارت إن يرورة إجراء مراجعة مستقلة لدداانت والعقوحلت املوروية على رعماء 
املعارية والنشطاء الذين واركوا يف االحتجاجات لضمان حسن التعاممل ممع قضماايه  يف كمل 

 .(46)مرحلة من مراحل عمل الشرطة والنيابة والقضاء
تندت يف معظم  ادمماالت إن ومم ادات عنممد اهتمماك والحظم  املوويممية أن احملمماك  اسمم -34

األفمراد رمرائ  خطمرية يف سمياق االحتجاجمات، مبمما في ما اإلرهما  واجلرميمة املنظممة والقتممل، وأن 
النيابة العامة قبل  يف بع  اداالت و ادات أفراد يزع  أ   "أعوان سريون" حلعتبارها األدلة 

 .(47)الوحيدة
أن عدك استقال  القضاء وما يبل غ عن خمالوات من جانب  والحظ  املوويية أيضاً  -35

  .(48)النيابة العامة ومع د الطب الشرعي أمور تثري وواغل خطرية من حيث املساءلة
والحظ  املوويية كذلك أن اجلمعية الوطنية، اليت ي يمن علي ا ادز  اداك ، قررت  -36
السممل  تتممون التدقيممق يف أعممما  العنممما نيسممان/أبريل إنشمماء جلنممة للدقيقممة والعدالممة و  27يف 

نمم  أعضمماء اللجنممة اخلمسممة. ورفضمم  ادركممات الطالبيممة نيسممان/أبريل، وعي   18املرت بمة منممذ 
 .(49)ومنظمات ا تمع املدين هذم اجيئة بدعوق عدك استقالجا عن اد ومة

 (50)احلرايت األساسية وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية -3 
رال   وأن السلطات ما ةظ  املوويية أن أرمة حقوق اإلنسان يف ني اراغوا مستمر الح -37

تلجأ إن محالت التشمويه والت ديمد حلملالحقمة والطمرد التعسموي للمموعوني العمموميني وأوم ا  
أخممرق ممممن املضممايقة أو الرتهيمممب يف التعاممممل مممع األفمممراد المممذين تعتممربه  منتقمممدين للد وممممة. 

ات الريويممممة والطالبيمممة بةممموة خاصممممة. والحظممم  املوويمممية أيضممممًا أن واسمممت دغ رعمممماء ادركممم
االيط اد بلغ من اددة ما جعل ال ثريين ممن واركوا يف االحتجاجات أو دافعوا عن حقوق 
وا جممرد التعبممري عمن رأي خمممالا يضمطرون إن االختبمماء أو يغمادرون ني مماراغوا  احملتجمني أو عممرب 

 .(51)يسعون إن تلك أو
، حثمم  املوويممية اد ومممة علمممى التعبممري علنممًا عممن دعم ممما 2018يران/يونيممه ويف حز  -38

واحرتام ا للعمل امل   الذي يضطلع به املدافعون عن حقوق اإلنسمان وعلمى توجيمه تعليممات 
وايمدة إن سمملطاهتا املصتةمة مبنممع املزيمد مممن العممدوان والرتهيمب. كممما أعربم  عممن قلق مما إراء 

لت ديمد حللقتمل وأعمما  العنما والرتهيمب الميت تسمت دغ الةمدويني استمرار التقارير املتعلقة حل
 .(52)والطال  وأتباع ال نيسة ال اثولي ية وفئات أخرق

والحظمم  املوويممية أن املمموعوني العممموميني تعر يمموا أيضممًا ألعممما  انتقمماك أو هتديمممد  -39
امة واملراكز الةدية ستشويات العممارسة عمل  . فقد ُفةل أطباء تعسواً من امل بسبب حلالنتقاك

ية ر وفري الوليون، ومدن أخرق بسبب توسان ماركوس، و ا، مباي، ودير يبيف سانتا ترييزا، وخينوتي عا
 .(53)االحتجاجات ءألوصا  مةابني أثنا
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والحظممم  املوويمممية أيضمممًا أن اد وممممة، بمممد  االعمممرتاغ حلملسممماولية عمممن أي أخطمممماء  -40
ارت بم  أثنمماء األرممة، ألقمم  حللالئممة علممى الزعمماء ا تمعيممني وقمادة املعاريممة واملمدافعني عممن 
حقوق اإلنسان ووسائط اإلعالك ملا ىل ته "عنواً متةاًل حلالنقال " وألثر األرمة السياسية السليب 

 . (54)ةاد البلدعلى اقت
وأفمادت املوويممية أبن السملطات اد وميممة، مبمن في مما المرئيس أورتيغمما وانئمب الممرئيس  -41

موري و، ووسائط اإلعالك التابعة للد وممة، عملم  حلطمراد علمى وصم  احملتجمني واملمدافعني عمن 
حقممموق اإلنسمممان ومممممس  مةمممداقيت  ، واصممموة إايهمممم  بةممموات "اإلرهمممابيني" أو "االنقالبيممممني" 

 ور/يوليمه، أب م   19يف بمه خطما  أدن يف "ايفات". واهت  الرئيس األسماقوة ال اثوليمك،  وأ
 .(55)جزء من خمطط انقاليب

، حث  سبعة من اإلجمراءات اخلاصمة  لمس حقموق 2018ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -42
اهرين اإلنسمان ح وممة ني ماراغوا علمى ويمع حمد ألعمما  القممع واالنتقماك الميت تسمت دغ ا م

مبعاريمت   للد وممة واملتعماونني ممع األمم  املتدممدة، مبمن فمي   املمدافعون عمن حقموق اإلنسممان 
والةدويون واحملتجون السلميون. وأعرب  عن قلق وديد إراء انت اكات حقوق اإلنسان املدعى 
 ارت اهبا يف حق املدافعات عن حقوق اإلنسان، الاليت يواج ن خماطر خاصة، مبا في ما أعمما 

  هذم اإلجراءات اخلاصمة وم وق ممن مدافعمة عمن حقموق اإلنسمان العنا اجلنسي. وقد تلق  
تشيبويت، ل ن ا   إان  حمتجزة يف سجن كخضع  للضر  واالغتةا  من قبل ورطي عندما  

يضاً  نشغاجا أ ختشى أال ت ون هذم ادالة إال واحدة من عديد اداالت املماثلة. وأعرب  عن ا
 .(56)علقة حبمالت الرتهيب والتشويه اليت تست دغ املدافعني عن حقوق اإلنسانإراء التقارير املت

تدممدة للمسمماواة بممني اجلنسممني كمانون األو /ديسمممرب، أعربمم  هيئممة األممم  امل  21ويف  -43
املمرأة عمن قلق ما إراء أعمما  العنما والرتهيمب والتدمرس الميت تسمت دغ املمدافعات عممن   منيو 

نسائية يف ني اراغوا. والحظ  أن عدة منظمات من ا تمع املدين حقوق اإلنسان واملنظمات ال
 دف  صوت ا القانونية، ما يش  ل خطرًا وديداً على ادق يف الدفاع عن تعر ي  لغارات واستُ 

 .(57)حقوق اإلنسان
وحث  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العما  امل اجرين وأفراد أسره  ني اراغوا على  -44

 وميمة اداء حتقيقات سريعة ومستقلة يف حاالت ترهيب ومضمايقة املنظممات غمري يمان إجر 
واملممممدافعني عمممممن حقممممموق اإلنسممممان ونشمممممطاء ا تممممممع املمممممدين، وحماسممممبة املسممممماولني عمممممن تلمممممك 

 .(58)التجاورات
وأبلغ  املوويية عن ايط اد أربعة من املمدافعني عمن حقموق اإلنسمان كمان جم  دور  -45

أوقومموا يف تشممرين الثمماين/نوفمرب، مشممرية إن أن ثالثممة مممن   ممما رالمموا نشمط يف االحتجاجممات و 
حركمة  اإلنسمان املوقوفمون هم  رعمي  وممثملبعد الرابع. واملدافعون عن حقوق حمتجزين يف حني أُ 

املزارعني املناهضة للقناة يف ادوار الموطين، وعضمو صخمر يف جملمس ادركمة تاهتما، ورعمي  طماليب، 
ررة يف جما  الدفاع عن حقوق اإلنسان وحقموق املمرأة وماسمس مركمز وإحدق الشصةيات البا

ح ل إن كوستاري ا. وحاالت االحتجار خدمات االستشارة اإلعالمية والةدية ومديرم، الذي رُ 
 يف ة والسياسمميةهمذم، إت تت بممع الممنمط الممذي الحظتممه املوويممية منممذ انممدالع األرمممة االجتماعيمم

ية نطوي مجيع تمنتةا نيسان/أبريل،  ا على عناصر التعسا أو ختالا القواعد واملعايري الدول
 .(59)دقوق اإلنسان



A/HRC/WG.6/33/NIC/2 

GE.19-03192 8 

، صمر ح  موويممية األمم  املتدمدة السمامية دقمموق 2018ويف كمانون األو /ديسممرب  -46
اإلنسان أبن ادةيلة الةافية ملا سبق من إلغاء لتةاريا املنظمات الوطنية غري اد ومية العاملة 

اإلنسان ومةادرة ملمتل اهتا، إن جانب تضييق اخلناق على وسائط اإلعمالك يف جما  حقوق 
 .(60)الستة، هي بلد يواجه فيه ا تمع املدين خطر ادظر بةوة  ائية

يدت بطرق من جية ومتنوعة على امتداد األرمة. والحظ  املوويية أن حرية التعبري قُ  -47
بتآكل تدرجيي دريمة   كان  سائدة واليت اتسمبيئة اليت  وينبغي حبث تلك القيود يف يوء ال

ادز  اداك  وأقار  الرئيس وانئب الرئيس، وغيا   ديأي يف اإلعالك، وتركز املنابر اإلعالمية
ئط اإلعالك  هيئة مستقلة لتنظي  وسائط اإلعالك، واستصداك الدعاية اد ومية يف الرتويج لوسا

اإلعمالك املسمتقلة، وعمدك وجمود سياسمات فعالمة الرىلية وفرض رقابمة غمري مباومرة علمى وسمائط 
 . (61)لتعزيز ومحاية ادةو  على املعلومات

ثاين/  -48 وأفادت املوويية أبن فرض قيود ال لزوك جا على حرية التعبري تواصل يف تشرين ال
تشرين  30يف بع  الةدويني واملنابر اإلعالمية. و  مورس  مضايقات على ، إت2018نوفمرب 
 ”Noticias %100“فمرب، اختذ مع د االتةاالت والربيد تدبرياً إداراًي جديداً يف حق قناة نو الثاين/

ناة  ةالتلوزيونية. وأمر مع د االتةاالت والربيد مشغ ل التلوزيوانت الوضائي ق مج ال برا بعدك بث 
. وأعلن املع د أن وقما البمث سيسمتمر إن "بدعوق "عدك حةوجا على ترخيص جذا الغرض

 .(62)ار دراسات تقنية بشأن نطاقات الرتددات ومنا القناة ترخيةاً للبثإجنحني 
وأوارت منظمة األم  املتددة للرتبية والعل  والثقافة )اليونس و( إن أن الةدوي أخنيل   -49

 .(63)خال  نقل مباور 2018نيسان/أبريل  21تل يف قُ  كاهوان
ت ك حق    وأوارت اليونس و إن أن أعما  العنا املرت بة -50 ن ت يف حق الةدويني ال 

يف بممث ايراء واملعلومممات فدسممب وإمنمما ايضمممًا حممق املممواطنني وا تمممع يف التممماس املعلوممممات 
واألف ار وادةو  علي ما. وومجع  ني ماراغوا علمى الوفماء حللتزاماهتما الدوليمة ويممان سمالمة 

 ري وإدرال همذا الوعممل يفالةمدويني. كمما ومجع  الدولمة علمى إلغماء جتمرمي املتمورطني يف التشم 
 . (64)القانون املدين، وفقاً للمعايري الدولية نطاق

 حظر مجيع أشكال الرق -4 
نون  -51 رح ب  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العما  امل اجرين وأفراد أسره  حلعتماد قا

إلتكاء الوعي ، وأحاط  علماً حللتدابري املتصذة 2015( يف كانون الثاين/يناير 896االجتار )
ء  حلملسألة ومقاياة املت جرين وإدانت   وتوفري الدع  للضدااي. بيد أن اللجنة أعرب  عن قلق ا إرا

وعدك كواية التدابري املتصذة ملقاياة  قدك احملرر يف تنويذ هذا القانونعدك توافر معلومات عن الت
 . (65)ألعواك األخريةاجلناة ومحاية الضدااي ومنع االجتار وتراجع تلك التدابري يف ا

ية 2017ويف مالحظة معتمدة يف عاك  -52 ، أحاط  جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعن
، 2015بتطبيق االتواقيات والتوصيات علمًا حلعتماد قانون م افدمة االجتمار حللبشمر يف عماك 
حللبشممر  ممربرًة أن الغممرض مممن هممذا القمانون، كممما تممنص عليممه أح اممه، ي مممن يف منممع االجتممار
 .(66)ومقاياة اجلناة وكذلك إنشاء صليات حمددة إلغاثة الضدااي، ال سيما النساء والشبا 
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وأوص  اللجنة املعنيمة حبمايمة حقموق مجيمع العمما  امل ماجرين وأفمراد أسمره  أبن تعمزر  -53
نمية من أهداغ  2-5ني اراغوا ج ودها يف سبيل م افدة االجتار حللبشر،  اوياً مع الغاية  الت

 .(67)املستدامة

 (68)احلق يف اخلصوصية -5 
خبةممو  التوصممميات تات الةمملة املقدممممة يف اجلولممة الثانيمممة مممن االسمممتعراض المممدوري  -54

قانواًن جديدًا بشأن تةمديا  2015، أوادت املوويية بني اراغوا لسن ا يف عاك (69)الشامل
السياسمة الوطنيمة املتعلقمة حلألطوما  الةمغار سجالت ادالة املدنية واالحتوما  هبما،  اوميًا ممع 

، ولسممماح ا بتسمجيل املواليممد الممذين أتخممر تسممجيل   2011واملعتممدة يف ني مماراغوا يف عمماك 
 .(70)ما  مقابل بال
، الحظ عدد ممن اإلجمراءات اخلاصمة  لمس حقموق 2018ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -55

نسان وعناوين   نُشرت على وب ة اإلنرتن ، اإلنسان أن أىلاء بع  املدافعني عن حقوق اإل
 .(71)حيث اهُتموا أب   أعداء الوطن أو اد ومة أو مساولون عن  ويل عملية انقال 

 احلقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -جيم 
 (72)احلق يف العمل ويف ظروف نمل نادلة ومواتية -1 

أن  2018ينيمممة والبدممر ال مممارييب يف عممماك الحظمم  اللجنمممة االقتةممادية ألمري ممما الالت -56
ني اراغوا حافظ  على أعلى معدالت العمالة يف املنطقة اإلقليمية ألمري ا الوسطى، إت جتاور 

، كان معد  2017نقا  مئوية. ويف عاك  10معد  العمالة في ا متوسط املنطقة أبكثر من 
 .(73)يف املائة 73,5 العمالة يف ني اراغوا قد بلغ

حظ  جلنة خرباء منظمة العممل الدوليمة أبسما أن تقريمر ني ماراغوا مل يتضممن أي وال -57
معلومات عن اخلطوات املتصذة للمواءمة بني سن إكما  التعلي  اإلجباري وادد األدىن لسمن 

 .(74)القبو  يف العمالة أو العمل، وهي سن الرابعة عشرة

 (75)احلق يف مستوى معيشي الئق -2 
إن أن نسبة الس ان  2017سيا يف تقريرها السنوي الةادر يف عاك أوارت اليوني -58

ئة إن  42.5ني اراغوا اخنوض  من الذين يعيشون دون خط الوقر العاك يف  يف  24.9يف املا
يف  14.6، بينما اخنوض  نسبة الوقر املدقع من 2016و 2009املائة يف الورتة ما بني عامي 

 .(76)للدراسات االستقةائية لقياس املستوايت املعيشية يف املائة، وفقاً  6.9املائة إن 
ب  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العما  امل اجرين وأفراد أسره  ر ود الدولة ورح   -59

يف سبيل م افدة الوقر وانعداك املساواة، حلعتبارمها السببني الرئيسيني لل جرة، وبتنويذ اخلطة 
 .(77)(2016-2012الوطنية للتنمية البشرية )

وصو  الالجئني وملتمسي اللجوء دون  ييز إن  أبن ت ولوأوص  املوويية ني اراغوا  -60
 .(78)نظاك الةدة العامة وكذلك إن سوق العمل والس ن
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وأفادت املوويية أبن مستوق التمتع حلدق يف الةدة والعمل والتعلي  والغذاء بةورة  -61
 .(79)2018األرمة يف نيسان/أبريل عامة أتثر بشدة منذ اندالع 

 (80)احلق يف الصحة -3 
الحظ  اللجنة االقتةادية ألمري ا الالتينية والبدر ال ارييب اجتمام الوفيمات النواسمية  -62

 .(81)ني اراغواحنو االخنواض يف 
وأفادت املوويية بتلقي ا معلومات مستويضة عن إغالق مستشويات أو تطويق ا من  -63

بلد يف جانب السلط ات و/أو الشرطة و/أو عناصر مسلدة موالية للد ومة يف أحناء وىت من ال
أثناء االحتجاجات وبعدها، ما يقوض حمق ادةمو  علمى الرعايمة الطبيمة. وتويمد التقمارير أبن 
العمماملني يف ا مما  الطمميب يف املستشمممويات العامممة تلقمموا مممن ورارة الةمممدة أوامممر بممرف  تقمممدمي 

بطة  25كني يف االحتجاجات و/أو إغالق الطرق. ويف اخلدمات إن املشار  أاير/مايو، نددت را
يمن خال  اً حللتالعب بنظاك الةدة العامة األطباء يف ني اراغوا تنديداً علني ة رف  تقدمي الرعا
 .(82)أثناء االحتجاجات الطبية إن األوصا  املةابني

ةممل أطبماء وممموعوني طبيممني والحظم  املوويممية وممروع السملطات يف  ور/يوليممه يف ف -64
صخمرين يعملمون يف املستشمويات العاممة. وأومارت إن أن همذا التمدبري سمياثر يف جمودة القطمماع 

 .(83)الةدي وادةو  على خدمات الةدة األساسية واملتصةةة

 (84)احلق يف التعليم -4 
الذين  أفادت اليونيس و أبن ني اراغوا أحررت تقدماً يف خو  عدد األطوا  الوقراء -65

 10مل يدخلوا املدرسة قط، مالحظة أن البلد راد صايف معدالت االلتداق حلملدرسة أبكثر من 
 16يف املائة. وارتوع معد  حتةيل التعلي  االبتدائي يف صووغ أطوا  أفقر األسر كذلك من 

 .(85)يف املائة 66يف املائة إن 
مية إن حمو والحظ  اليونيس و أيضاً أن ني اراغوا أحررت تقدم -66 ًا كبرياً يف براجم ا الرا

 .(86)يف املائة 5األمية، بتصوي  معد  أمية ال بار إن 
ية واألوصا   -67 والحظ  اليونيس و كذلك أن الوئات الضعيوة، مثل الشعو  األصل

 .(87)املنددرين من أصل أفريقي، ما رال  تواجه  ييزًا كبرياً يف ادةو  على التعلي 
  ليونيس و أن ني اراغوا تسجل مستوايت منصوضة من حيث نتائج تعل  والحظ  ا -68

درسي التعلي  االبتدائي ونقص مواد الطال  يف إطار التقييمات اإلقليمية بسبب سوء استعداد مُ 
أن التعل . كما أن نوعية التعلي  التدضريي متدنية، ال سيما يف صووغ اأُلسر الريوية احملرومة، و 

ئة  50لك. وال تزود سوق دودة يف قطاع التعلي  تش ل حتداًي كذالبنية األساسية احمل  منيف املا
 .(88)املدارس يف ني اراغوا مباء الشر  األساسي

ياً  -69 عل وأوص  املوويية ح ومة ني اراغوا أبن ت ول لالجئني وملتمسي اللجوء وصوالً ف
ية وادةو  على و ادات التعلي  إن ادق يف التعلي  حللسماال ج  حلملشاركة يف االمتداانت الرىل

 .(89)الرىلية بةرغ النظر عن ويع   القانوين
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 حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة -دال 
 (90)النساء -1 

ت افا  -70 الحظ  اللجنة االقتةادية ألمري ا الالتينية والبدر ال ارييب ت ريس مبدأي ال
إن أدىن  بني اجلنسنيأدق إن تقليص الوارق  والتناو  يف القوائ  االنتصابية يف ني اراغوا، ما

املستوايت. وأكدت أيضًا أن ني اراغوا تنومرد يف املنطقمة اإلقليميمة ألمري ما الوسمطى بتشم يل 
 .(91)دواوين ورارية مت افئة جنسانياً 

وأوارت اللجنة االقتةادية ألمري ا الالتينية والبدر ال ارييب إن أن اللوائا الةادرة يف  -71
نون  2014 عاك قا بشأن القانون الشامل املتعلق مبنع العنا حلملرأة والتعديالت املدخلة على ال
تل  2012( لعاك 779املتعلق بقانون العقوحلت )القانون رق   641رق   حةرت تعريا جرمية ق

اإلانث يف نطاق "العالقات الزوجية الشصةية"، ما يتعارض مع التعريا الواسع الوارد أصاًل يف 
 .(92)779نون رق  القا

  (93)األطفال -2 
تددايت  2017أوارت اليونيسيا يف تقريرها السنوي الةادر يف عاك  -72 إن استمرار ال

يف املائممة ممن يمدااي العنمما  82املتةملة حللعنماإ إت تويمد بيمماانت مع مد الطمب الشمرعي أبن 
 . (94)واالعتداء اجلنسي بنات

عممممل منتشمممرًا إن حمممد كبمممري رغممم  األح مممماك والحظممم  اليونيسممم و أن عممممل األطوممما   -73
ر يف حماالت كثمرية البنيمة دم  الدستورية املعتمدة ملنعه. وعالوة على تلك، ختر   ال موارث أو تُم

. وعلمى سمبيل املثما  تموفري التعلمي  بعمد املمدق القةمري يفة املدرسية، ما ياثر حللضمرورة األساسي
يف املائة يف عمل األطوا  لدق أكثر األسر أتثمرًا يف  45عن رايدة بنسبة  يتشمأسور إعةار 

 . (95)البلد
وأعرب  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العما  امل اجرين وأفراد أسره  عمن أسمو ا  -74

 . (96)ألن قانون اججرة وواون األجانب ال حيظر احتجار األطوا  يف مجيع الظروغ
ن ت ممما ني ممماراغوا عمممن احتجمممار األطوممما  علمممى أسممماس ويمممع   وأوصمم  اللجنمممة أب -75
ويع والدي   من حيث اججرة، وأن تعتمد بدائل لالحتجار تسما لألطوا  حللبقاء مع أفراد  أو

أسره  ريثما ينظر يف ويع   من حيث اججرة،  اوياً مع مبدأ مةاحل الطول الوضلى ومع حق 
 . (97)الطول يف ادياة األسرية

  اللجنمة أيضمًا أبن جتمري ني ماراغوا حبممواًث بشمأن أطوما  العمما  امل ماجرين مممن وأوصم -76
ني اراغوا يف بلدان املقةد وكذلك يف ني اراغوا لتدديمد اخلةمائص الدميغرافيمة جمذم الوئمة ممن 

ن تعتمممد اسممرتاتيجية وممماملة لتعزيممز ومحايممة حقمموق أبنممماء العممما  امل مماجرين ممممن أبالسمم ان، و
 . (98)ني اراغوا

 (99)الشعوب األصلية -3 
ية مجيع األطراغ  ة، دع  املقرر 2015يف عاك  -77 اخلاصة املعنية حبقوق الشعو  األصل

املستقلة يف  ياملشاركة يف املواج ات بني مجاعات امليس يتو واملستوطنني يف منطقة مشا  األطلس
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وترات انجتة عن غيا  اخلاصة أيضاً إن أن هذم الت ةني اراغوا إن يبط النوس. وأوارت املقرر 
 . (100)عملية حقيقية وفعالة لتوفري خدمات الةرغ الةدي يف أقالي  الشعو  األصلية

ء ما وردها من  ةوأعرب  املقرر  -78 اخلاصة املعنية حبقوق الشعو  األصلية عن انشغاجا إرا
معلومات عن عمليات اججوك العنيا واالختطاغ وإحراق املمتل ات داخل مجاعات أصلية يف 

 ي توي و  أوبرا األصليني ويف مدينة واسبان، وإراء ارتواع عمدد النمارحني المذين غإقليمي وان
 . (101)وواسبان، وكذلك إن بلد جماورجلأوا إن مدينيت بيلوي 

والحظم  اللجنمة االقتةممادية ألمري ما الالتينيمة والبدممر ال مارييب حلرتيماال أن الشممعو   -79
األصلية يف ني اراغوا ُمند  سندات مل ية عن أكثر من نةا األرايي املطلوبة يف منطقيت 

 . (102)مشا  األطلسي وجنو  األطلسي املتمتعتني حلد   الذايت

 (103)املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء -4 
أعرب  اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العما  امل اجرين وأفراد أسره  عن قلق ا ألن  -80

ية، خاصة 761قانون اججرة وواون األجانب )رق   ( ال يتماوى  اوياً امًا مع أح اك االتواق
 . (104)فيما يتعلق حلحتجار امل اجرين غري الشرعيني

وأوص  اللجنة أبن تتصذ ني اراغوا تدابري لضمان تزويد ا لس الوطين املعين حلججرة  -81
ويذًا فعااًل  ن ت واألجانب حلملوارد البشرية والتقنية واملالية وحللوالية الالرمة لتنويذ سياسات اججرة 

 . (105)على مجيع املستوايت
ردها من معلومات موادها أن العما  امل اجرين وأعرب  اللجنة عن انشغاجا إراء ما و  -82

وملتمسمممي اللجممموء حُيتجممممزون بةممموة تلقائيممممة يف مراكمممز االحتجممممار وإراء احتجممماره  يف مرافممممق 
 . (106)جنائية
وأعرب  اللجنة عن قلق ا أيضاً إراء ما وردها من أنباء عن طرد العما  امل اجرين على  -83

االحتجار املتةل حلججرة يف أعقا  إجراءات إبعاد سريعة  اددود اجلنوبية لني اراغوا ومن مراكز
 . (107)دون احرتاك حق   يف الطعن يف قرار الطرد

والحظم  املوويمية أنمه علمى المرغ  مممن اإلطمار القمانوين الشمامل المذي ويمعته الدولممة  -84
غ عاليمة، واملمارسة اليت كان  ُمت بعة يف حتديد صوة الالجئ واليت كان  تقرتن مبعدالت اعرتا

يف  وديد قلص، ما نتج عنه ت2015قع منذ عاك فإن نظاك اللجوء يف ني اراغوا معلق حب   الوا
 . (108)حيز ادماية املتاال لالجئني ومللتمسي اللجوء على السواء

والحظم  املوويممية أيضممًا أن اللجنممة الوطنيمة لالجئممني مل تعقممد جلسممات أو تنظممر يف  -85
لل جرة وواون األجانب(  ةوأن سلطات اججرة )املديرية العام، 2005طلبات جلوء منذ عاك 

عن جتديد التعيينات وبدأت يف إعالك ملتمسي اللجوء أب ا لن  2015يف منتةا عاك   توقو
 . (109)تتلقى بعد تلك طلبات اللجوء

املوويمية أبن الويممع المراهن يف ني مماراغوا يماثر بشممدة يف الالجئمني وملتمسممي  وتويمد -86
. ف لمممما تعمقممم  األرمممة االجتماعيمممة السياسمممية، تقلةمم  إم انيمممة حةمممو  الالجئمممني اللجمموء

د يف يممز يوملتمسمي اللجموء يف البلمد علمى اخلمدمات األساسممية مثمل التعلمي  والرعايمة الطبيمة، مما 
 . (110)استضعاف   من الناحيتني االجتماعية واالقتةادية
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تمتع وأوص  املوويية أبن ت ول ني اراغوا حةواًل فعل -87 ياً على حق التماس اللجوء وال
به من خال  استئناغ تلقي طلبات اللجوء ومعاجلت ا، وفقًا لاللتزاممات الدوليمة والتشمريعات 

 . (111)الوطنية
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