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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة عشرة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩ - أبريل/ نيسان٢٨

عدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للمعلومات أ      
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  نيكاراغوا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات             
لواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامية        اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات ا      

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

راء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن        وال يتضمن التقرير أية آ    . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
ة النص مراجع املعلومـات     وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناي       . ١٧/١١٩مقرره  

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  
  )٢(االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان    

  مل ُتقبل / مل ُيصدق عليها  إلجراء بعد االستعراض ا  احلالة خالل االستعراض السابق  
التصديق أو االنضمام 

  اخلالفة  أو
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     

  )١٩٧٨(أشكال التمييز العنصري 
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     

)١٩٨٠(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  )١٩٨٠(والسياسية 
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد    
الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      
والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة     

  )٢٠٠٩(اإلعدام 
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  )١٩٨١(التمييز ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من       

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     
اتفاقيـة   ( أو املهينـة  أو الالإنسانية   

  )٢٠٠٥) (مناهضة التعذيب
الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة 

  )٢٠٠٩(مناهضة التعذيب 
  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال 

  )٢٠٠٥(يف املنازعات املسلحة 
الربوتوكول االختيـاري امللحـق     

فل بشأن بيـع    باتفاقية حقوق الط  
األطفال واستغالل األطفال يف البغاء 

  )٢٠٠٤(ويف املواد اإلباحية 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم     

)٢٠٠٥(  
اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      

  )٢٠٠٧ (اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من        
  االختفاء القسري
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  مل ُتقبل / مل ُيصدق عليها  إلجراء بعد االستعراض ا  احلالة خالل االستعراض السابق  
ــات  أو /والتحفُّظ
أو /اإلعالنــات و

  التفامهات 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم     

 مـن   ٣حتفظ، الفقرة   /إعالن عام (
  )٢٠٠٥، ٤٢املادة 

    

وى اإجراءات الشك 
والتحقيق واختـاذ   

   )٣(عاجلةإجراءات 

الربوتوكول االختياري األول امللحق 
 بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق     

 )١٩٨٠(املدنية والسياسية 
اتفاقية مناهضة التعـذيب، املـادة      

٢٠٠٥(٢٠( 
  

الربوتوكول االختيـاري   
امللحق باتفاقية حقـوق    
األشخاص ذوي اإلعاقة،   

  )٢٠١٠(٦املادة 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  ١٤التمييز العنصري، املادة 

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص     
  قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةباحل

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  ٤١والسياسية، املادة 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  ٢٢ و٢١اتفاقية مناهضة التعذيب، املادتان 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      

  لبالغات الطفل بشأن تقدمي ا
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      

  ٧٧ و٧٦املهاجرين وأفراد أسرهم، املادتان 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من      

  االختفاء القسري

  )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  مل ُيصدق عليها  اإلجراء بعد االستعراض   خالل االستعراض السابقاحلالة   
تصديق أو االنضمام ال

  أو اخلالفة 
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية     

  واملعاقبة عليها
  )٥(بروتوكول بالريمو

ــة بوضــع اال ــات املتعلق تفاقي
  )٦(الالجئني

 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    
 والربوتوكوالت  ١٩٤٩أغسطس  

  )٧(اإلضافية امللحقة هبا
ت األساسية ملنظمة العمل االتفاقيا
  )٨(الدولية

اتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية     
) اليونــسكو(والعلــم والثقافــة 

  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

ــان   ــان املتعلقت االتفاقيت
  )٩(باألشخاص عدميي اجلنسية

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية 
 )١٠(١٨٩ و١٦٩رقم 

  

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     
  الدولية
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أوصت جلنة حقوق الطفل نيكاراغوا بالتصديق علـى االتفاقيـة          ،  ٢٠١٠يف عام     -١
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة            
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص             

 واتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون       ؛)١١(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
  .)١٣(ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةونظام روما األ؛ )١٢(يف جمال التبين على الصعيد الدويل

ورحبت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني مبوافقـة الربملـان، يف               -٢
وشجعت  .)١٤(ني املتعلقتني بانعدام اجلنسية   ، على انضمام الدولة إىل االتفاقيت     ٢٠١٣مايو  /أيار

املفوضية السامية احلكومة على اعتماد إجراء لتحديد انعدام اجلنسية من أجل ضمان محايـة              
األشخاص عدميي اجلنسية من غري الالجئني، وتنفيذ تشريع ينظم احلماية اليت تضمنها االتفاقية     

  .)١٥(١٩٥٤ألشخاص عدميي اجلنسية لعام املتعلقة بوضع ا

  اإلطار الدستوري والقانوين  -باء  
علـى االتفـاقيتني   اً سلط فريق األمم املتحدة القطري الضوء على التصديق مؤخر          - ٣

بيد أنه يلزم مواصلة تعزيز اإلطـار القـانوين          .)١٦( ملنظمة العمل الدولية   ١٨٩ و ١٦٩  رقم
تلـك  ة، مثـل    الوطين إلعطائه ضمانات أكرب فيما يتعلق مبمارسة بعض احلقوق األساسي         

املتعلقة باملمتلكات غري املنقولة، وحقوق اجملتمعات احمللية للشعوب األصـلية، وحقـوق            
وعلى نفس املنوال،   . املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسانية، وغريهم       

عن مواصلة بذل اجلهود من أجل حتديث التشريعات ملواءمتها مع االلتزامات الناجتة              ينبغي
 ملنظمة العمل   ١٦٩اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذا مع االتفاقية            

وتنتظر العديد من أوجه التقدم التشريعي اليت عرفتها السنوات األخـرية التنفيـذ             . الدولية
 كما يف حالة إنشاء اجمللس الوطين للمساواة املنصوص عليه يف قانون املـساواة يف               ،املالئم
ختياري التفاقية   يف الربوتوكول اال   اقوق وتكافؤ الفرص أو اآللية الوطنية املنصوص عليه       احل

  .)١٧(مناهضة التعذيب
وأضاف فريق األمم املتحدة القطري أنه قد بذلت جهود من أجل حتسني اإلطـار            - ٤

القانوين الوطين، وخاصة فيما يتعلق بفئات مثل النساء واألطفال واملـراهقني والـشباب             
ن واألشـخاص ذوي اإلعاقـة      يملنحدرين من أصل أفريقي واملهاجر    لشعوب األصلية وا  وا

وجرت املوافقـة أو البـدء يف       . اإليدز/ةواألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشري     
تطبيق سلسلة من القوانني تربز من بينها تلك املتعلقة بالسيادة واألمن الغذائيني، وتشجيع             

وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتـشجيع اإلنتـاج الزراعـي          بناء مساكن اجتماعية،    
اإليكولوجي، والعنف ضد املرأة، والطب التقليدي، وحقوق األشخاص املصابني بفريوس          

  .)١٨(اإليدز/ةنقص املناعة البشري
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 كـامالً اً  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها لعدم تنفيذ نيكـاراغوا تنفيـذ             - ٥
ل االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال         اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكو  

، ولكون قانون العقوبـات مل يـدمج        )١٩(ل يف البغاء ويف املواد اإلباحية     واستغالل األطفا 
وأوصت جلنة حقـوق الطفـل      . )٢٠(اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري    اً  جزئي  إال

 من الربوتوكول االختيـاري امللحـق       ٣ و ٢دتني  نيكاراغوا مبواءمة قانون عقوباهتا مع املا     
ل يف البغـاء ويف املـواد       باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال واسـتغالل األطفـا          

اشـتمال  ، ومواءمة قانون اإلجراءات اجلنائية مع قانون العقوبـات وضـمان           )٢١(اإلباحية
  .)٢٢( األطفال حمددة بشأن بيعأحكامعلى تشريعاهتا 

ديـد  األطفال واملراهقني بقانون األسرة اجل    باستكمال  حقوق الطفل   وأوصت جلنة     -٦
  .)٢٣(الذي ال زال ينتظر اعتماده

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٢٤( املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانمركز    

 )٢٥(احلالة خالل االستعراض احلايل  راض السابقاحلالة خالل االستع  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٢٠١١(ألف   )٢٠٠٦(ألف   مكتب الدفاع عن حقوق اإلنسان

أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن مكتب الدفاع عن حقوق اإلنسان كان أول                -٧
أمني مظامل خاص معين حبقـوق التنـوع      مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية هلا       

وأوصى فريق األمم املتحدة القطري الدولة الطرف مبواصلة تعزيز اآلليات اليت تضمن            . اجلنسي
  .)٢٦(لذي يقوم به لصاحل حقوق اإلنسانحياد مكتب الدفاع عن حقوق اإلنسان والعمل ا

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم كفاية املوارد املتاحة لـديوان مظـامل                -٨
وأوصت احلكومة بـضمان    . املظامل اخلاص حلماية األطفال واملراهقني    حقوق اإلنسان وأمني    

  .)٢٧(قاللية أمني مظامل حقوق اإلنساناست
وكشف فريق األمم املتحدة القطري أنه ال توجد مؤسسة حكومية تتـوىل مهمـة                -٩

وتتطلـب  . وضع السياسات، ومتابعة وتنسيق اإلجراءات والربامج يف جمال حقوق اإلنسان         
صيات املقدمة من اهليئات الدولية املتخصصة وحجم التحديات القائمة إنشاء هيئة           كمية التو 

وقد تكون اللجنة احلكومية املعنية باالستعراض الدوري الشامل هي         . تتوىل هذه املسؤوليات  
  .)٢٨( يف املستقبلاملهاماملؤسسة احلكومية اليت يسند إليها هذا النوع من 
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  ق اإلنسانالتعاون مع آليات حقو  -ثانياً  

  )٢٩(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  
  .)٣٠(٢٠١٤أعلنت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أهنا تعتزم زيارة نيكاراغوا عام   -١٠

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية  
املدرجـــــة يف 
  االستعراض السابق

آخر تقرير قُدم منذ 
 حالة اإلبالغ  يةآخر مالحظات ختام  االستعراض السابق

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

تأخر تقدمي التقارير من      -  - ٢٠٠٨مارس /آذار
اخلامس عشر إىل السابع    

 ٢٠١١عشر منذ عام 
جلنة احلقوق االقتصادية   

  واالجتماعية والثقافية
ــاين ــشرين الث  /ت

  ٢٠٠٨نوفمرب 
تأخر تقـدمي التقريـر       -  -

ــذ   ــامس منـ اخلـ
 ٢٠١٣يونيه /حزيران

للجنة املعنية حبقـوق    ا
  اإلنسان

ــشرين األول  /تـ
  ٢٠٠٨أكتوبر 

تأخر تقدمي التقرير الرابع      -  -
 ٢٠١٢منذ عام 

اللجنة املعنية بالقـضاء      
    على التمييز ضد املرأة

ينـاير  /كانون الثاين 
٢٠٠٧  

تأخر تقـدمي التقريـرين       -  -
السابع والثامن منذ عـام     

٢٠١٠ 
تأخر تقدمي التقرير الثاين      -  -  ٢٠٠٩مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب

 ٢٠١٣مايو /منذ أيار
ــران  جلنة حقوق الطفل ــه /حزي يوني

٢٠٠٥  
بشأن اتفاقيـة    (٢٠٠٨

حقـــوق الطفـــل، 
والربوتوكول االختياري  
التفاقية حقوق الطفـل    
بشأن بيـع األطفـال     
واستغالل األطفـال يف    
البغاء ويف املواد اإلباحية،    
والربوتوكول االختياري  

حقوق الطفـل   التفاقية  
بشأن اشتراك األطفـال    

  )يف املنازعات املسلحة

ــشرين األول ــوبر /ت أكت
ــة  (٢٠١٠ ــشأن اتفاقي ب

حقوق الطفل، والربوتوكول   
االختياري التفاقية حقـوق    
الطفل بشأن بيع األطفـال     
واستغالل األطفال يف البغاء    
ويف املــواد اإلباحيــة،  
والربوتوكول االختيـاري   
 التفاقية حقوق الطفل بشأن   
اشــتراك األطفــال يف  

  )املنازعات املسلحة

ــدمي  ــد تق حيــل موع
ــامس   ــرين اخل التقري

 ٢٠١٥والسادس يف عام 

اللجنة املعنيـة حبمايـة     
حقوق مجيـع العمـال    
 املهاجرين وأفراد أسرهم

تأخر تقـدمي التقريـر       -  -  -
 ٢٠٠٧األويل منذ عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
 األشخاص ذوي اإلعاقة

 التقريـر   تأخر تقـدمي    -  -  -
  ٢٠١٠األويل منذ عام 
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  الردود على طلبات متابعة حمددة قدمتها هيئات معاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    
 تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي  هيئة املعاهدة

حاالت قتل النساء؛ واإلجهاض؛ وظروف       ٢٠٠٩  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 االحتجاز؛ واملـدافعون عـن حقـوق      

  )٣١(اإلنسان

٣٢(٢٠١١(  
 )٣٣(املتابعة املستمرة

اللجنة الوطنية للقضاء على التمييز العنصري؛       ٢٠٠٩جلنة القضاء على التمييز العنصري
ومجاعة أواس تيـنغين واحلـق يف ملكيـة         
األراضي؛ واحلـق يف الـصحة للـشعوب      

  )٣٤(ألصلية واملنحدرين من أصل أفريقيا

- 

يز اللجنة املعنية بالقضاء على التمي  
    ضد املرأة

-  -  - 

تعريف التعذيب وجترميـه؛ والتحقيـق يف         ٢٠١٠  جلنة مناهضة التعذيب
رأة؛ التعذيب؛ وإقامة العدل؛ والعنف ضد امل

  )٣٥(ومحاية األطفال من التعذيب

بعثت جلنة مناهضة
التعذيب رسـالة

  )٣٦(تذكريية

التعاون مع هيئـات    وحث فريق األمم املتحدة القطري الدولة الطرف على مواصلة            -١١
محاية حقوق اإلنسان بتقدمي التقارير اليت مل تقدم بعد إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنـسان               

  .)٣٧(ة التابعة ملنظمة العمل الدوليةوكذا إىل هيئات الرقاب

  )٣٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل االستعراض السابق  

 نعم  نعم  ةُوجهت دعوة دائم
  االحتجاز التعسفي  الزيارات اليت متت

 احلق يف الغذاء
  

   العنصرية  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  حاالت االختفاء  الزيارات اليت طلبت

 قضايا األقليات
 الفقر املدقع

 )للمتابعة(االحتجاز التعسفي 

  حاالت االختفاء
 بيع األطفال

 معياتحرية التجمع السلمي وتكوين اجل
 الشعوب األصلية

الردود علـى رسـائل االدعـاءات       
  والنداءات العاجلة

أرسلت، خالل الفترة املشمولة باالستعراض، ثالث رسـائل؛ وردت         
  .اًاحلكومة عليها مجيع

  احلق يف الغذاء  تقارير املتابعة والبعثات

 تقدمت به   حثت جلنة حقوق الطفل نيكاراغوا على املوافقة على طلب الزيارة الذي            -١٢
  .)٣٩( يف البغاء ويف املواد اإلباحيةاملقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم
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  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 ٢٠٠٧انتدب مستشار لشؤون حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا للفترة املمتدة بني عـامي               -١٣
كاراغوا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عدد من         وقد تعاونت سلطات ني   . ٢٠١٠و

 تـدرييب   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف صياغة بروتوكول ومنوذج       تعاون  املبادرات؛ منها   
  .)٤١(للمفوضية الساميةاً منتظماً  ماحنوتعد نيكاراغوا .)٤٠(بشأن التمييز العنصري

  حقوق اإلنسان تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال   -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
، والسكان املنحـدرين  األصليةأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لكون الشعوب    -١٤

من أصل أفريقي، والنساء، والفتيات واألطفال يف املناطق الريفية والنائية يعانون مـن متييـز               
  .)٤٢(كاراغوا على القضاء على التمييزوحثت ني. حبكم الواقع

واعترب فريق األمم املتحدة القطري أنه بالرغم من التقدم احملرز، ال زالـت تـسود                 -١٥
فالريفيات، وخباصة نساء الشعوب األصلية، يعـانني        .)٤٣(تفاوتات عميقة فيما بني اجلنسني    

أدىن مستويات التعليم وأعلى نسب األمية وأدىن مستويات األجور، وكذلك أقل إمكانيات            
  .)٤٤(وارد واخلدمات الصحية وغريهااملالوصول إىل 

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل بعض أوجه التقدم فيما يتعلق حبقـوق فئـة                 -١٦
فعلى سبيل املثال، ينص قانون     . املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسانية      

ملثليات واملثلـيني ومـشتهي     بيد أن ا   .)٤٥(العقوبات على أفعال التمييز بسبب امليل اجلنسي      
اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسانية ليست هلم إمكانية حقيقية للحصول على حقـوقهم، يف             

  .)٤٦(ياب قوانني وسياسات محاية حمددةغ

  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -باء  
التعذيب مع أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه مل جتر حىت اآلن مواءمة تعريف      -١٧

وأوصت . )٤٧(اتفاقية مناهضة التعذيب وأوصت الدولة الطرف بالنظر يف مواءمة هذا التعريف          
جلنة حقوق الطفل نيكاراغوا باعتماد تدابري مالئمة ملكافحة التعـذيب واملعاملـة القاسـية              

 م؛ وتقـدمي  الالإنسانية أو املهينة؛ والتحقيق يف مزاعم تعذيب األطفال وإساءة معاملتـه           أو
  .)٤٨(مرتكبيها إىل العدالة

واعترف فريق األمم املتحدة القطري باجلهود املبذولة من أجل النـهوض حبقـوق               -١٨
األشخاص احملرومني من احلرية من خالل حتسني البنية التحتية للسجون ومراكز االحتجـاز             
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الوضـع  و. لكن احملرومني من احلرية يعانون من فرط االكتظاظ        .)٤٩(التابعة للشرطة الوطنية  
ئمـة  الفتقارها إىل املنـشآت املال    اً  يف املناطق املتمتعة باحلكم الذايت، نظر     مترٍد بشكل خاص    

  .)٥٠(للحبس االحتياطي أو اجلنائي
، كررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف إطار متابعة مالحظاهتـا           ٢٠١٢ويف عام     -١٩

 من احلرية، وهي أن حتسن نيكـاراغوا        اخلتامية، تأكيد توصيتها املتعلقة باألشخاص احملرومني     
ـ             سجناء، وأن  أوضاع مجيع احملرومني من احلرية وأن متتثل للقواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال

  .)٥١(تتصدى لفرط االكتظاظ
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من عدم وجود مراكـز احتجـاز خاصـة                 -٢٠

إساءة املعاملة وتردي األوضـاع يف مراكـز         و االعتداءاتباألطفال، ومن التقارير املتعلقة ب    
وحثت نيكاراغوا على تنفيذ معايري قضاء األحداث؛ وإنشاء مراكـز احتجـاز            . االحتجاز

  .)٥٢( سنة١٨اص الذين تقل أعمارهم عن منفصلة لألشخ
. )٥٣(بوصفه جرميـة  وسلط فريق األمم املتحدة القطري الضوء على تصنيف قتل اإلناث             -٢١

أن  بيـد . يف محاية املرأة  اً  تقدم) ٧٧٩القانون  (نون الشامل املتعلق بالعنف ضد املرأة       كما ميثل القا  
، ينص على تـدابري مثـل       ٢٠١٣سبتمرب  /اإلصالح الذي وافقت عليه اجلمعية الوطنية، يف أيلول       

وحث فريق األمم املتحـدة      .)٥٤(وال يزال العنف الذي تتعرض له املرأة مشكلة خطرية        . الوساطة
يكاراغوا على مواصلة بذل جهود من أجل تنفيذ التدابري القانونية للحماية اخلاصة للنساء             القطري ن 

  .)٥٥( برنامج حلماية الضحايا والشهود من خالل إنشاءسيما الضحايا العنف يف مجيع مظاهره، و
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الرتفاع مستويات إساءة معاملـة األطفـال               -٢٢

يف ذلك االعتداء اجلنسي، والعنف املرتيل واجلنساين يف نيكاراغوا، والرتفـاع           وإمهاهلم، مبا   
وأوصـت   .)٥٦(عدد الفتيات الالئي يتعرضن لالغتصاب ولالعتداء اجلنسي من أفراد أسرهن         

بـرامج  بوسائل تـشمل    ،  )٥٧(نيكاراغوا مبنع العنف املرتيل واجلنساين وإساءة معاملة األطفال       
ومعاجلـة   ؛)٥٨(ملة األطفال، مع إيالء عناية خاصة لالعتداء اجلنسي       التوعية بشأن إساءة معا   

وصياغة خطة وطنية    ؛)٦٠(ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيه   ؛)٥٩(البعد اجلنساين للعنف ضد األطفال    
نب ، مبا يف ذلك جوا    )تشمل العقاب البدين واالعتداء اجلنسي    (للتصدي للعنف ضد األطفال     
  .)٦١(الوقاية والرعاية والتعويضات

 من قانون ١٥٥وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أنه بالرغم من حظر املادة              -٢٣
 ١٥٥وأوصت بتعديل املادة    ". التأديب"    لالعقوبات للعقاب البدين، فقد نصت على استثناء        

  .)٦٢(جرميةتعد العقاب البدين أشكال لتنص صراحة على أن مجيع 
طة االستراتيجية اجلديدة ملناهـضة االجتـار       باخلاً  وأحاطت جلنة حقوق الطفل علم      -٢٤

موارد كافية للخطة   ختصيص  وأوصت بأن تضمن نيكاراغوا     ) ٢٠١٤-٢٠١٠(باألشخاص  
 سيما الكما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الرتفاع عدد األطفال، و           .)٦٣(االستراتيجية

سة اجلنس مـع أطفـال       ولكون السياحة بدافع ممار    )٦٤(الفتيات، الالئي يقعن ضحايا لالجتار    
وأوصت نيكاراغوا بتعزيز اإلجراءات والتنسيق احلكوميني الراميني        .)٦٥(تزال مشكلة جدية   ال
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 جتديد اخلطة الوطنية    سيما الإىل مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال والنساء واالجتار هبم، و        
الستغالل اارسات  ممملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني؛ والتحقيق يف         

؛ وتنفيذ سياسات للوقاية من وقـوع األطفـال ضـحايا     مرتكبيهاهاجلنسي واالجتار ومعاقب 
  . )٦٦(وإعادة إدماجهملتعايف األطفال الضحايا و

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الرتفاع عدد األطفال الذين يعملون ولكون              -٢٥
، مبا يف ذلك يف أنشطة تصنف ضـمن أسـوأ           نسبة عالية منهم تعمل يف القطاع غري الرمسي       

وأوصت نيكاراغوا بتطبيق اللوائح اجلديدة لقانون العمل فيما يتعلـق          . أشكال عمل األطفال  
  .)٦٧( يف القطاع غري الرمسيسيما البالعمل املرتيل، ورصد قوانني ولوائح العمل، و

 يعيـشون يف    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الرتفاع عدد األطفال الـذين            -٢٦
وأوصت نيكاراغوا خبفض عددهم وبأن يسجلوا يف املدارس ويوفر هلـم املـأوى             . الشوارع

  .)٦٨(يةوالغذاء واخلدمات الصح

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
لسلطة القضائية  ، خالل استشارة إقليمية بشأن استقاللية ا      ٢٠١٢نوفمرب  /يف تشرين الثاين    -٢٧

يف أمريكا الوسطى نظمتها املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني، أعرب املـشاركون             
وجرى التركيز على أن تعيينات قـضاة احملكمـة         . نيكاراغوايف  عن جزعهم من الوضع اخلطري      

ىل أن اجمللس الـوطين     وعالوة على ذلك، أشري إ    . بالنفوذ السياسي اً  شديداً  للعدل تتأثر تأثر   العليا
. )٦٩(لإلدارة والوظائف القضائية ال حيترم عمليات االنتقاء واالختيـار يف امتحانـات التوظيـف             

       احلكوميـة،  أشري إىل أن هناك مشكلة خطرية هي فوات فترة والية العديد من الوظـائف              كما
لعـاملني  اتقيـيم   جيابية مثل   إىل بعض النقاط اإل   اً  وأشري أيض . )٧٠(يف ذلك يف اجلهاز القضائي     مبا
. ٢٠١٣ينـاير   /كانون الثـاين   ابتداءًٍ من    ،اجلهاز القضائي، مبن فيهم القضاة وقضاة التحقيق       يف

من هذا التقييم لألداء وضع هيكل للوظيفة القضائية، من أجل التمكن من االنتقاء للترقيات               ويراد
  .)٧١(ابتداء من قضاة الصلح ،فسيةالتنا اتمتحانالعن طريق ااملرشحني نتقاء الوتنفيذ نظام 

على حمتوى تقرير املقررة اخلاصـة، ألن       اً  قدمت فيه اعتراض  اً  وأرسلت احلكومة رد    -٢٨
وأعربت عن أسفها لعدم طلب املقـررة  . جاء فيه بعيد عن واقع إقامة العدل يف نيكاراغوا     ما

  . )٧٢(اخلاصة معلومات رمسية بشأن السلطة القضائية يف نيكاراغوا
كما اعترب فريق األمم املتحدة القطري أنه يلزم احلد من التأخري املوجود يف القضاء،                -٢٩

  .)٧٣(يومستويات اإلفالت من العقاب، والضعف املؤسسي للنظام القضائ
ويف حالة الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي، أضاف فريق األمم              -٣٠

حق هـذه  ف اإلطار القانوين بالتعددية القانونية اليت تشمل      املتحدة القطري أنه بالرغم من اعترا     
يف تدريب ممارسي   اً  يف االحتكام إىل القانون اخلاص هبا، ينبغي التقدم بشكل أكثر حزم          الفئات  

  .)٧٤(النظام القانوين للشعوب األصليةالقانون ويف املواءمة بني النظام القانوين للحكومة و
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   األسريةاحلق يف الزواج واحلياة  -دال  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء العدد الكبري من األطفال غري املـسجلني                -٣١

، وخاصة منهم املنحدرون مـن      ) يف املائة  ٤٠حوايل  (والذين ليست لديهم شهادات ميالد      
  .)٧٥( على قانون السجل املدين اجلديدوأوصت باملوافقة. الشعوب األصلية ومن أصل أفريقي

جلنة حقوق الطفل القلق من اخنفاض احلد األدىن لسن الزواج وتفاوتـه             وروإذ يسا   -٣٢
، أوصت بأن تضمن الدولة أن يكون       ) سنة للفتيات، مبوافقة الوالدين    ١٤ سنة للفتيان و   ١٥(

  .)٧٦( عاما١٨ًبة للفتيات والفتيان هو احلد األدىن لسن الزواج بالنس
طفال الذين قد يعلن عن إمكانية تبنيهم   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لكون األ         -٣٣

وأوصت نيكاراغوا بتبسيط إجراءات التبين، وجبعل الفترة       . يتركون يف املؤسسات لفترات طويلة    
االنتقالية قصرية قدر اإلمكان، وأن يكون األطفال خالل ذلك الوقت حتـت رعايـة أسـر                

  .)٧٨(ألطفال يف املؤسساتمبنع إيداع اكما أوصت جلنة حقوق الطفل نيكاراغوا  .)٧٧(حاضنة

اركة يف  حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلـق يف املـش            -هاء  
  احلياة العامة والسياسية

إىل أن التـشهري    ) اليونـسكو (أشارت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٣٤
عقوبات ويعاقب عليه بغرامـة      من قانون ال   ٢٠٥-٢٠٢مبوجب املواد   اً  إجرامي  يزال فعالً  ال

 من قانون العقوبات عقوبة بالسجن ملدة تـصل  ٤٢٩ويف الوقت نفسه، تتضمن املادة     . مالية
صال إىل مخس سنوات على اجلرائم املرتكبة ضد حرية التعبري واإلعالم، مبا يف ذلك املنع من إي  

اط الصفة اجلرميـة    وشجعت اليونسكو نيكاراغوا على إسق    . )٧٩(املعلومات أو احلصول عليها   
  .)٨٠(مبا يتماشى مع املعايري الدوليةعن التشهري وإدراجه حتت القانون املدين 

 ٢٠٠٨ومل تسجل اليونسكو أي حالة قتل للصحافيني يف نيكاراغوا بـني عـامي                -٣٥
ومع ذلك، كانت هناك تقارير عن تلقي الصحافيني هتديدات بالقتل وتعرضـهم            . ٢٠١٢و

وجيب على نيكاراغوا ضمان متكـن الـصحافيني        .)٨١(رستهم مهنتهم للمضايقات نتيجة ملما  
واإلعالميني من مزاولة املهنة يف بيئة حرة وآمنة كجزء من حقوق اإلنسان األساسية، وجيب              

  .)٨٢(التحقيق يف مجيع اهلجمات على الصحفيني واإلعالميني
اجلهود من أجل   وحث فريق األمم املتحدة القطري الدولة الطرف على مواصلة بذل             -٣٦

بتعزيز اسـتقاللية   اً  وأوصت أيض . ممارسة احلق يف حرية اإلعالم والتعبري ممارسة كاملة       كفالة  
  . )٨٣(وتعددية وسائط اإلعالم والتوعية بأمهية حرية التعبري كحق من حقوق اإلنسان األساسية

الوصول إىل  وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن نيكاراغوا لديها قانون بشأن              -٣٧
  .)٨٤(املعلومات العامة، ولكنها حتتاج إىل إنشاء مكاتب مؤسسية لضمان هذا احلق



A/HRC/WG.6/19/NIC/2 

GE.14-10778 12 

 والبلديـة   ٢٠١١وقال فريق األمم املتحدة القطري إن االنتخابات الوطنيـة لعـام              -٣٨
 خضعت إلشراف املنظمات الدولية، ومنها االحتـاد ألورويب ومنظمـة الـدول             ٢٠١٢ لعام

بعد االنتخابـات   جرى اإلبالغ   كما  خمالفات،  بشأن وقوع   ك شكاوى   وكانت هنا . األمريكية
. ٢٠١٢ حاالت وفاة عـام       وثالث ٢٠١١ا مخس حاالت وفاة عام      عن وقوع حوادث منه   

يعرف ما إذا كانت قد اختذت تدابري متابعة وما إذا كانت نفذت توصيات بعثات االحتـاد         وال
  .)٨٥(لقيوداً نتخابات الوطنية خاضعاالوكان رصد . األورويب ومنظمة الدول األمريكية

وسلط فريق األمم املتحدة القطري الضوء على أنه جرى فيما يتعلق باالنتخابـات               -٣٩
، وهو ما مسح ألول مرة بوجود نفس        االنتخايبالتمثيل  ضمان التكافؤ بني اجلنسني يف       البلدية

  .)٨٦(رؤساء البلدات ونواهبمالعدد من النساء والرجال يف صفوف 
وفيما يتعلق باحلقوق االنتخابية، ذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه ال يزال ينتظر               -٤٠

يتـامى ضـد    االمتثال الكامل حلكم حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان يف قـضية             
، والذي يلزم نيكاراغوا بتكييف القانون االنتخايب مـع خـصوصيات الـشعوب             نيكاراغوا

قيقي سريع وفعال يسمح مبراقبة قرارات اجمللـس االنتخـايب          األصلية ووضع سبيل طعن ح    
  .)٨٧(على اليت تؤثر على حقوق اإلنساناأل
وحث فريق األمم املتحدة القطري الدولة على بذل قصارى جهودها لتعزيز ثقافـة               -٤١

التسامح واحلوار واحترام حقوق اإلنسان، حبيث تعزز مشوهلا لقطاعات من اجملتمـع املـدين              
ولألشخاص واملؤسسات اليت تدافع عن     . من مناذج املشاركة الرمسية   اً  بالضرورة جزء متثل   ال

، ولذلك يلزم الدولة الطرف أن توفر هلم        محاية هذه احلقوق  حقوق اإلنسان دور مركزي يف      
  .)٨٨(ماليت تعيق عملهالظروف املناسبة، وتتفادى أي نوع من املمارسات 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -واو  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التفاوت الكبري يف الدخل فيما بني األسر                -٤٢

إصـالح لنموذجهـا    رحلة  وأشارت اليونسكو إىل أن نيكاراغوا متر مب       .)٨٩(على نطاق البلد  
عليم والشؤون الثقافية واالجتماعية،    االجتماعي واالقتصادي، يركز على استثمار الدولة يف الت       

وشجعت جلنة حقوق الطفل نيكاراغوا على       .)٩٠(ويستند إىل تعزيز قطاعات إنتاجية جديدة     
زيادة مستوى االستثمار االجتماعي حلماية حقوق الطفل، وضمان خمصصات عادلة للمناطق           

  .)٩١(والفئات احملرومة، ومعاجلة أوجه التفاوت بني اجلنسني واإلثنيات
            وأشار فريـق األمـم املتحـدة القطـري إىل أن احلكومـة أعـادت، مبوجـب           -٤٣

حـد أدىن مـن     دفـع   احلق يف معاش شيخوخة حمدود على أساس        ،  ٢٠١٣-٢٨املرسوم  
يف احتجاجات  اً  وقد كان هذا املطلب سبب    . ملعهد نيكاراغوا للضمان االجتماعي   شتراكات  اال

  .)٩٢(٢٠١٣يونيه /ة ودولية يف حزيرانومواجهات كانت هلا تداعيات وطني
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وذكر املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء أنه ينبغي للحكومة تقييم أثر االتفاقـات                -٤٤
 يف ضوء قانون األمن والسيادة الغذائيني الـذي اعتمـد           سيما الالتجارية بشكل منتظم، و   

  .)٩٣(األكثر هامشيةاملزارعني إىل إضعاف حترير التجارة ؤدي أال يكي تضمن  اً،مؤخر
استئـصال  وشدد املقرر اخلاص على أن الربامج اليت وضعت يف إطار اسـتراتيجية               -٤٥

 ميكن حتسينها بصورة أكرب من خالل دمج مبادئ حقوق اإلنسان املتمثلة يف عدم              اجلوع متاماً 
  .)٩٤( والشفافية واملشاركة واملساءلةالتمييز
نه يلزم مواصلة حتسني فرص احلصول على غذاء        وقال فريق األمم املتحدة القطري إ       -٤٦

 أن نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر        والحظ. الذين يعيشون يف فقر مدقع    كاف للسكان   
مدقع أعلى مخس مرات يف املناطق الريفية منها يف املناطق احلضرية، وأن نسبة الفقر الريفـي                

 قال إن التحدي األكرب يبقى هو       لذلك،اً  وتبع. نسبة الفقر احلضري النسيب    النسيب هي ضعف  
  .)٩٥(احلد من الفقر والفقر املدقع يف الوسط الريفي

احلماية عزيز  ، أوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء بضرورة ت         ٢٠١٠ويف عام     -٤٧
من عمليات اإلخالء القسري، وينبغي أن توفر للضحايا سبل انتصاف من أي إخالء يتعارض          

تدابري توفر أكرب قدر    وأضاف أنه ينبغي لنيكاراغوا اختاذ      . و املعايري الدولية  مع سيادة القانون أ   
ن احليازة لشاغلي املنازل واألراضي، ومتتثل ألحكام العهـد الـدويل اخلـاص             ممكن من أم  

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومصممة لفرض رقابة صارمة على الظروف اليت           
  .)٩٦(مليات اإلخالءأن جتري يف ظلها عميكن 

  احلق يف الصحة  -زاي  
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن نيكاراغوا لديها منوذج للرعايـة الـصحية                -٤٨

 وقد مسح هذا النموذج بالتقدم يف جماالت مثـل          .اًيسعى إىل ضمان االستفادة للجميع وجمان     
 املبكر عن احلمل، ونتيجة لذلك      والكشفات متابعة احلمل    اية أثناء الوالدة، وتغطية زيار    الرع

ومع ذلك، تصل وفيات الرضع يف املناطق        .)٩٧(اخنفض عدد الوفيات النفاسية ووفيات الرضع     
 يلـزم   كما توجد جمموعة من التحـديات     . الريفية ضعف وفيات الرضع يف املناطق احلضرية      

ة اجلنـسية   ، مثل حتدي تعزيز الوصول إىل املعلومات والتعليم وخدمات الـصح          التصدي هلا 
واإلجنابية، وخاصة للمراهقني والشباب، والنساء، وفئة املثليات واملثليني ومشتهي اجلنـسني           

  .)٩٨(ومغايري اهلوية اجلنسانية، ويف املناطق الريفية واملناطق املتمتعة باحلكم الذايت
وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن معدالت وفيات األطفال ووفيات الرضع والوفيات           -٤٩
وأوصت بضمان إمكانية احلصول على رعاية صحية ذات جودة عالية          . لنفاسية ال تزال مرتفعة   ا

وإمكانيـة   ،)٩٩(جلميع األطفال والنساء، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية ومناطق الشعوب األصلية       
  .)١٠٠(جنابية هبدف منع محل املراهقاتاحلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإل



A/HRC/WG.6/19/NIC/2 

GE.14-10778 14 

 حقوق الطفل عن قلقها من جترمي قانون العقوبات لإلجهاض، حـىت            وأعربت جلنة   -٥٠
على حياة األم وعندما يكون نتيجة اغتـصاب أو          احلمل خطراً    هااليت يشكل في  االت  احل يف

 .)١٠٢(مبا يف ذلك الطفالت احلوامل ضحايا االغتصاب وسـفاح احملـارم           ،)١٠١(سفاح حمارم 
اإلجهاض؛ وضمان عدم    من ميارس بات اليت جترم    وأوصت نيكاراغوا بإلغاء مواد قانون العقو     

وكررت اللجنـة    .)١٠٣(معاقبة الفتيات على التماس اإلجهاض حتت أي ظرف من الظروف         
أحكـام  هتا املتعلقة باإلجهاض مع املعنية حبقوق اإلنسان توصيتها بأن توائم نيكاراغوا تشريعا     

  .)١٠٤(العهد

  احلق يف التعلم  -حاء  
املتحدة القطري إىل حدوث زيادة طفيفة يف تغطية التعليم ما قبـل            أشار فريق األمم      -٥١

. املدرسي، وإىل النجاح يف خفض معدالت األمية، وإىل استمرار تعزيز برامج تعليم البـالغني    
وفيما يتعلق بامليزانية، زادت املوارد املخصصة للتعليم من حيث القيمة املطلقة، وإن ظلـت              

. وال تزال البنية التحتية تواجه حتـديات      . لي اإلمجايل هي أساساً    من الناتج احمل   املئويةنسبتها  
مل ينفذ فإنه فبالرغم من وجود نظام تعليمي متعدد الثقافات يف املناطق املتمتعة باحلكم الذايت،         

وشجعت اليونسكو احلكومة على تعزيز اجلهـود الراميـة إىل           .)١٠٥(كامالًاً  حىت اآلن تنفيذ  
 وأوصت جلنة حقوق الطفل بتنفيذ سياسة التعليم        )١٠٦(ة يف التعليم  ضمان حق الشعوب األصلي   
  .)١٠٧(الثنائي اللغة املتعدد الثقافات

ويعترب فريق األمم املتحدة القطري أن التحديات الرئيسية مرتبطة بتعمـيم تغطيـة               -٥٢
هـين،  التعليم ما قبل املدرسي، وزيادة تغطية التعليم الثانوي والتعليم الـتقين والتـدريب امل             

يف إمكانية الوصول إىل املدرسة، وحتسني البيئـة        تفاوت  وحتسني نوعية التعليم، واحلد من ال     
  .)١٠٨(املدرسية، وتوسيع فرص مشاركة املنظمات االجتماعية يف إدارة التعليم احمللي

 طفل ال يزالون خارج     ٥٠٠ ٠٠٠وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من كون           -٥٣
 التباينات اإلقليمية، ومن استمرار العنف والتمييز يف املـدارس، ومـن            املدارس، ومن اتساع  

  .)١٠٩(املراهقني خارج النظام التعليميكون ما يقارب نصف جمموع 

  احلقوق الثقافية  -طاء  
متثل الدولة ) اجملالس الثقافية لسلطة الشعب(أشارت اليونسكو إىل أن اجملالس الثقافية   -٥٤

مـا ال يعتـرف     اً  فكثري. لنهوض مبشاركة اجلميع يف احلياة الثقافية     مسؤولة عن ا  يف حني أهنا    
بالفنانني ومنظمي األنشطة الثقافية هبذه الصفة إال عندما يكونون منتمني إىل مجعيات ثقافيـة         

وشجعت اليونسكو نيكاراغوا على تنميـة قطـاع ثقـايف           .)١١٠(تعترف هبا اجملالس الثقافية   
  .)١١١( الثقافاتياملتعددأفراده ياجات مع احتاً مركزي أقوى، متاشي ال
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
 املتعلـق   ٧٦٣سلط فريق األمم املتحدة القطري الضوء على املوافقة على القـانون              -٥٥

حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذا على تقدمي اخلدمات لفئة ذوي اإلعاقة مـن خـالل               
يـسر  م البنايات العامة واخلاصة غـري م      معظ الوصول إىل بيد أن    .)١١٢("لكل صوته "برنامج  

  . )١١٣(حركية - لألشخاص الذين يعانون إعاقة جسدية
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لكون نسبة مرتفعة من األطفال ذوي اإلعاقة               -٥٦

وأوصت نيكاراغوا ببناء قدرات    . ليست لديهم إمكانية للوصول إىل خدمات الصحة العامة       
وأشار فريق األمـم   .)١١٤(واالجتماعية لتوفري الرعاية لألطفال ذوي اإلعاقةاخلدمات الصحية   

 مرتفعة من األطفال ذوي اإلعاقة الذين تتـراوح أعمـارهم           مئويةاملتحدة القطري إىل نسبة     
وأوصت جلنة حقوق الطفل احلكومة      .)١١٥( سنة يوجدون خارج النظام الدراسي     ١٦ و ٣ بني

  .)١١٦(يذ سياسة التعليم الشامل للجميعلتنفبكل ما يلزم بضمان جتهيز النظام التعليمي 
وحث فريق األمم املتحدة القطري الدولة الطرف على ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ     -٥٧

كما شجع  .  وعلى إتاحة وصول السكان إىل اخلدمات االجتماعية واالقتصادية        ٧٦٣القانون  
حبق األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم      الدولة الطرف على استحداث برامج وسياسات تنهض        

  .)١١٧(تمييز جتاه األشخاص ذوي اإلعاقةوالقضاء على ال

  األقليات والشعوب األصلية   -كاف  
اعترب فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من أوجه التقدم، ال تزال الشعوب                -٥٨

فال تزال الـصور     .قية السكان بقياساً ب اً  األصلية واملنحدرون من أصل أفريقي يواجهون قيود      
النمطية السلبية سائدة وال تزال تنشر يف وسائط اإلعالم معلومات مشوهة عـن الـشعوب               

وتتمتع الشعوب األصلية ملنطقة احمليط اهلادئ والوسط        .األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي    
 سـاحل   والشمال بدرجة أقل من الظهور اإلعالمي واالعتراف القانوين مقارنـة بـشعوب           

، إذا اعتمـد، أن يـصبح       ية على إعداد قانون حمدد من شأنه      وتعمل اجلمعية الوطن   .الكارييب
  .)١١٨(إلعمال الفعلي حلقوق هذه الشعوبذا قيمة كبرية من أجل ااً صك
والشعوب األصلية للساحل األطلسي وغريه من مناطق البلد مهددة بزحف حـدود              -٥٩

وينبغي  .لتعدين، واالستغالل غري املالئم للموارد السمكية     املناطق الزراعية، وقطع األشجار وا    
تضمن دعوة إىل مـشاورة حـرة     يأن  تعزيز تدخل الدولة من أجل تنظيم هذه املمارسات، و        

  .)١١٩(ومسبقة ومستنرية للشعوب األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي املعنيني
ة واملنحدرين من أصل    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لكون الشعوب األصلي          -٦٠

احلـق يف التمتـع بثقافتـهم       اً  حقوقهم، وحتديد ممارسة  أفريقي يواجهون حتديات كبرية يف      
  . )١٢٠(ولغتهم
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وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء احلكومة بإقامة نظام لإلنذار السريع من               -٦١
دعمها يف بناء قدرة نظمها      من آثار األحداث املتصلة باملناخ، و      األصليةأجل محاية الشعوب    

  .)١٢١(ئية على التأقلم مع تغري املناخالغذا

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
أشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أن نيكاراغوا بلد منشأ   - ٦٢

الالجـئني  للمهاجرين ألسباب اقتصادية، وهي إىل حد كبري بلد عبور مللتمسي اللجـوء و   
وتتلقى نيكاراغوا القليل من طلبات اللجوء لكن        .يف تدفقات هجرة خمتلطة     املتجهني مشاالً 

نسان األساسية املعترف   هناك حاجة لوضع معايري للهجرة واالحتجاز تتوافق مع حقوق اإل         
  .)١٢٢(اًهبا دولي

فقانون محايـة   . وأضافت املفوضية السامية أن اإلطار القانوين املتعلق باللجوء متقدم          -٦٣
إعـالن قرطاجنـة بـشأن الالجـئني     املدرج يف تضمن التعريف املوسع لالجئني     يالالجئني  

عترف باالضطهاد القائم على نوع اجلـنس كأسـاس لالعتـراف بـصفة           ي، و ١٩٨٤ لعام
نص قانون اهلجرة على إمكانية منح وضع محاية تكميلي لألشخاص الذين           يكما   .)١٢٣(الجئ

  .)١٢٤(حيتاجون مع ذلك إىل محاية دوليةصفات الجئ لكنهم ال تنطبق عليهم مو
وأشارت املفوضية السامية إىل أنه من األساسي، يف سياق تدفقات اهلجرة املختلطة    - ٦٤

لتحديد اهلوية واإلحالة لتكـون     مناسبة  اليت تصل إىل نيكاراغوا، أن تضع احلكومة آليات         
 فئات األشخاص الذين حيتاجون إىل محاية قادرة على االستجابة لالحتياجات اخلاصة جلميع

وأوصت املفوضية السامية احلكومة بتعزيز جهودهـا يف إدارة تـدفقات اهلجـرة              .دولية
اختاذ تدابري إلنشاء آليات مالئمة هتـدف إىل        باحلماية؛ و متطلبات  املختلطة بطريقة تراعي    

إحالتـهم ومـساعدهتم    ولية و األشخاص الذين حيتاجون إىل محاية د      التحديد املبكر هلوية  
  .)١٢٥(ودعمهم

وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بتعزيز رصد الـسكان املهـاجرين العـابرين               -٦٥
ترح حلمايـة املـواطنني يف      اعتماد القانون املق  وسائل تشمل   ومتابعتهم ومحايتهم من خالل     

  .)١٢٦(اخلارج
قد للعمل  اً  دية وطلب وأشارت جلنة حقوق الطفل بقلق إىل أن اهلجرة ألسباب اقتصا           -٦٦
  .)١٢٧(ادت باطراد يف نيكاراغوادزا
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CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
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