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  مقدمة     

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١
، دورته التاسعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

اراغوا يف اجللـسة    واسُتعرضت احلالة يف نيك   . ٢٠١٤مايو  / أيار ٩أبريل إىل   / نيسان ٢٨ من
وترأست وفد نيكاراغوا معـايل الـسيدة       . ٢٠١٤مايو  / أيار ٧السادسة عشرة املعقودة يف     

واعتمد الفريق العامل هذا التقريـر يف جلـسته      . إزابيل موراليس مازون، وزيرة الداخلية     آنا
 .٢٠١٤مايو / أيار٩الثامنة عشرة املعقودة يف 

اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين        ،  ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
مجهوريـة كوريـا وغـابون    : لتيسري استعراض احلالة يف نيكاراغوا) اجملموعة الثالثية (التايل  

 .ومجهورية فرتويال البوليفارية

 مـن مرفـق     ٥، والفقـرة    ٥/١ من مرفـق القـرار       ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
 :اض استعراض احلالة يف نيكاراغوا، صدرت الوثائق التالية ألغر١٦/٢١ القرار

 ؛ )A/HRC/WG.6/19/NIC/1) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

 )ب(١٥ جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة          )ب(  
)A/HRC/WG.6/19/NIC/2(؛ 

 )ج(١٥ موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة            )ج(  
)A/HRC/WG.6/19/NIC/3( ؛ 

 ،وأحيلت إىل نيكاراغوا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً إسبانيا             -٤
والربتغال واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد وليختنشتاين واملكسيك واململكة املتحدة         

وهـذه  . اليات املتحدة األمريكية  ا الشمالية والنرويج وهولندا والو    أيرلندلربيطانيا العظمى و  
 . لعملية االستعراض الدوري الشاملاألسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية

 موجز ملداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

 أمريكا أشارت رئيسة الوفد إىل أنه على الرغم من أن نيكاراغوا هي ثاين أفقر بلد يف  -٥
عـن    الالتينية، فإن احلكومة تعمل على رّد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً          

مع التوصيات املقدمة أثناء اجلولة األوىل مـن االسـتعراض          اً  احلقوق املدنية والسياسية، متشي   
 .الدوري الشامل
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نـذ اجلولـة األوىل     ومتثلت اإلجنازات الكبرية لنيكاراغوا يف جمال حقوق اإلنـسان م           -٦
لالستعراض يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن             

، وتكليف مكتـب    ٢٠١٢ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف عام            
 الربوتوكول  املدعي العام املعين بالدفاع عن حقوق اإلنسان بالعمل كآلية وقائية وطنية مبوجب           

 بـشأن وضـع األشـخاص       ١٩٥٤على اتفاقية عـام     اً  وصدقت نيكاراغوا أيض  . االختياري
 بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية، واتفـاقييت منظمـة          ١٩٦١اجلنسية، واتفاقية عام     عدميي

، بشأن الشعوب األصلية والقبليـة يف البلـدان املـستقلة،           )١٩٨٩(١٦٩العمل الدولية رقم    
 بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني، والربوتوكول اإلضـايف لالتفاقيـة           )٢٠١١(١٨٩ ورقم

بروتوكول ("األمريكية بشأن حقوق اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
 .والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة") سان سلفادور

لألغذية والزراعة بأن نيكاراغوا قد خفضت من معدل        واعترفت منظمة األمم املتحدة       -٧
 ٢٠١٠ يف املائة يف الفتـرة بـني عـامي           ٢٠,١ يف املائة إىل     ٥٥,١سوء التغذية يف البلد من      

. وبالتايل، فقد حققت اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية قبل املوعد احملدد           . ٢٠١٢و
  يف املائة حسب   ٠,٣٧ إىل   ٠,٤١االجتماعي من   يف احلد من التفاوت     اً  وجنحت نيكاراغوا أيض  

القضاء على  "وباإلضافة إىل ذلك، اعتربت منظومة األمم املتحدة برنامج         . قياس مؤشر جيين  
 ٤٢,٥ إىل   ٤٨,٣مـن    فقد ُخفِّض الفقر العـام    . ممارسةً جيدةً حتد من الفقر املدقع     " اجلوع

 .٢٠١١ يف املائة يف عام ٨,٢ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٧,٢املائة، والفقر املدقع من  يف

، علـى النحـو     ٢٠١٣ و ٢٠٠٧بشكل كبري بني عامي      وحتسنت الرعاية الصحية    -٨
،  مليوناً ١٦,٧ ماليني إىل    ٨,٥ارتفع التردد على عيادات الرعاية الصحية األولية من         : التايل

 .٣ ١٠٩ ٠٠٠ إىل ١ ٣٥١ ٠٠٠ والتردد على العيادات املتخصصة من

وصـمِّمت  . ٢٠٠٦ يف املائة منذ عام      ٣٥ امليزانية املخصصة للتعليم بنسبة      وازدادت  -٩
مناهج التعليم ما قبل املدرسي والتعليم االبتدائي بنهج ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات لفائدة طالب          

، زادت معـدالت    ٢٠١٣ويف عـام    . الشعوب األصلية والطالب املنحدرين من أصل أفريقي      
. ٢٠٠٩ يف املائة مقارنة بعـام       ١١سات التعليم ما قبل املدرسي بنسبة       االلتحاق األولية مبؤس  

 . ٢٠١٣ يف املائة يف عام ٣ إىل ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١٦,٥واخنفضت نسبة األمية من 

، اعُتمد القانون املتعلق باملسنني وعّدلت اللوائح التنظيميـة للقـانون           ٢٠١٠ويف عام     -١٠
ف استحداث معاشات تقاعدية خمفـضة لألشـخاص الـذين      املتعلق بالضمان االجتماعي هبد   

 ١٨ ٥٠٠فأفادت اخلطة . سن الستني ومل يتمكنوا من دفع احلد األدىن من االشتراكات  جتاوزوا
 .من املواطنني املسنني

، وضع االحتاد الربملاين الدويل نيكاراغوا يف املركز األول من قائمة           ٢٠١٤ويف عام     -١١
ووضع احملفل االقتصادي   . أعلى نسبة من النساء يف املناصب الوزارية      البلدان اليت توجد فيها     
، نيكاراغوا يف املرتبة العاشرة من قائمة البلدان اليت تتاح فيها           ٢٠١٣العاملي، يف تقريره لعام     

 .مساواة أفضل بني اجلنسني يف الوظائف العامة
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رف الـصحي، زادت    وفيما يتعلق حبق اإلنسان يف احلصول على املياه وخدمات الـص            -١٢
  يف املائة،  ٨٤ إىل   ٧٢، من   ٢٠١٠ و ٢٠٠٧املياه الصاحلة للشرب يف الفترة بني عامي         نسبة توفري 

وزاد إنشاء الوحدات اجلديدة    .  يف املائة  ٣٩ إىل   ٣٣يف حني زادت خدمات الصرف الصحي من        
 .السابقة يف املائة خالل فترة األربع سنوات ونصف ٢٠٠ملعاجلة مياه الصرف الصحي بنسبة 

وفيما يتعلق حبق الشعوب األصلية يف األراضي املتوارثة عن األجداد وسندات امللكيـة،               -١٣
 ٣٦ ١٢٨,٧٨ تغطّي مـساحة قـدرها    اً   إقليم ٢١احلكومة سندات ملكية األراضي يف       منحت
 يف املائة من منطقـة سـاحل        ٥٢ يف املائة من األراضي الوطنية، و      ٣٠أي بنسبة   (اً  مربعاً  كيلومتر

ـ  ٢٨٤، مبا يعود بالنفع على      )لبحر الكارييب ا ـ اً   جمتمع  ١٩٠ ٩٦٣ أسـرة و   ٣١ ٨٢٧ و اً،حملي
 . يف املائة نساء٥٢ منهم اً،شخص

تـل يف  قوأقر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأن لنيكاراغوا ثاين أدىن معدل جـرائم               -١٤
فة إىل ذلـك، تـرى      وباإلضا. أمريكا الوسطى، ورابع أدىن معدل يف بلدان أمريكا الالتينية        

البلدان األخرى يف أمريكا الالتينية أن من املمارسات اجليدة يف نيكاراغوا خفارة اجملتمعـات              
 .احمللية واألعمال اليت تضطلع هبا الشرطة جتاه الشباب

وترى احلكومة أن من األولويات احلد من االكتظاظ يف السجون، فاستثمرت مبالغ              -١٥
، بلـغ   ٢٠١٣أكتوبر  /وحبلول تشرين األول  . ليون كوردوبا  م ٣٨٩,١ حكومية كبرية بلغت  
.  يف املائة منهم من املتهمني١٣و  يف املائة منهم من املدانني٨٧ :٩ ٦٠١عدد نزالء السجون 

يف اً  مطـرد اً  ، مما يعكس اخنفاض   ٢٠١٠ يف املائة منذ عام      ٨بنسبة  اً  وميثل هذا العدد اخنفاض   
 يف املائة،   ١١ نسبة   ٢٠١٣العودة إىل اإلجرام يف عام      وبلغ معدل   . تأخر اإلجراءات القضائية  

 . وهي أدىن نسبة يف أمريكا الوسطى

ويضم هذا االئـتالف أكثـر      . وُعزِّز االئتالف الوطين ملناهضة االجتار باألشخاص       -١٦
وأُنشئ مأوى لضحايا االجتار يف ماناغوا، خيضع .  مؤسسة عامة ومنظمة غري حكومية   ٧٠ من

وتعكف اجلمعية الوطنية على مناقشة مشروع القانون اجلديد املتعلق         . وطنيةحلماية الشرطة ال  
ومن شأن هذا القانون أن يعزز القواعد العامة املتعلقة بالوقايـة          . مبكافحة االجتار باألشخاص  

 ومحايـة الـشهود     اً،من مجيع أشكال االجتار باألشخاص والتحقيق فيها ومالحقتها قضائي        
، تترأس نيكاراغوا التحـالَف     ٢٠١١ومنذ سن القانون يف عام      . يضوالضحايا، وتقدمي التعو  

 .اإلقليمي ملكافحة االجتار باألشخاص يف أمريكا الوسطى

واختتمت رئيسة الوفد كلمتها باإلعراب عن التزام نيكاراغوا بالعمل مع هيئـات               -١٧
 .ستعراض الثانيةا أثناء جولة االاألمم املتحدة على متابعة التوصيات اجلديدة اليت ستتلقاه

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  

وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف      . ببياناتاً   وفد ٧٧أثناء جلسة التحاور، أدىل       -١٨
 .الفرع الثاين من هذا التقرير
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ى وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن القلق إزاء أمور منها إدخال تعديالت عل             -١٩
دستور نيكاراغوا وقانوهنا العسكري، واالنتقاص من حرية التعبري واالستخدام املفرط للقـوة            

 .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. من جانب أفراد الشرطة

وسلطت أوروغواي الضوء على االنضمام إىل االتفاقيتني املتعلقتني بانعدام اجلنسية،            -٢٠
نف ضد املرأة، والتصديق على اتفاقية منظمـة العمـل          واعتماد القانون الشامل املتعلق بالع    

 .وقدمت أوروغواي توصيات. ، وزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسة١٨٩الدولية رقم 

وأثنت أوزبكستان على اإلجنازات اليت حققتها نيكـاراغوا يف احلـد مـن الفقـر         -٢١
م الصحي وتوعية مـوظفي     ورأت أن حقوق النساء والفتيات، والنظا     . والتفاوت االجتماعي 

 .وقدمت أوزبكستان توصيات. إنفاذ القانون تستحق االهتمام

وأشارت مجهورية فرتويال البوليفارية إىل اخلطة الوطنية للتنمية البشرية، اليت حدت             -٢٢
من مستوى الفقر والتفاوت االجتماعي، ورحبت باحتمال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة            

 .وقدمت توصيات. العاملي لألغذيةوهدف مؤمتر القمة 

وأشارت فييت نام إىل االلتزامات اليت تعهدت هبا نيكاراغوا والتقدم الذي أحرزتـه               -٢٣
صوب حتقيق النمو القتصادي واحلد من الفقر وتوفري فرص العمل واملـساواة االجتماعيـة              

 احلقوق واحلريات وحتسني مستويات املعيشة بالنسبة إىل مجيع مواطين نيكاراغوا من خالل رّد
 . وقدمت فييت نام توصيات. األساسية

وأشادت أفغانستان بسياسة نيكاراغوا للنهوض برّد حقوق املرأة، وبالتقدم احملرز يف             -٢٤
 .وقدمت أفغانستان توصيات. قطاع التعليم

ورحبت اجلزائر بالتقدم الذي أحرزته نيكاراغوا منذ اجلولة األوىل لالسـتعراض يف              -٢٥
سيما يف احلد من الفقر والفقر املدقع، وحتـسني نوعيـة احليـاة، والنمـو                 ال ،٢٠٠٩عام  

 . وقدمت اجلزائر توصيات. االقتصادي

وأثنت هندوراس على اجلهود املتعلقة مبشاركة املرأة؛ وقانون املساواة يف احلقـوق              -٢٦
 بالعنف ضد املرأة،    وتكافؤ الفرص، الذي يعزز املساواة بني اجلنسني؛ والقانون الشامل املتعلق         

 . وقدمت هندوراس توصيات. الذي جيرم قتل اإلناث والعنف القائم على نوع اجلنس

وأشادت األرجنتني بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص           -٢٧
وشددت على اجلهـود    . ذوي اإلعاقة، وشجعت نيكاراغوا على االنضمام إىل صكوك أخرى        

وأثنت على جترمي قتـل     . حلد من الفقر وعلى التشريعات اخلاصة حبماية كبار السن        الرامية إىل ا  
 .وقدمت األرجنتني توصيات. اإلناث

ورحبت أستراليا باخلطوات اليت اختذهتا نيكاراغوا للتصدي الرتفاع مستويات العنف   -٢٨
لـصحة  أعربت عن قلقها إزاء عدم حصوهلن على خدمات ا         ضد النساء والفتيات، بيد أهنا    

كما أعربت أستراليا عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن عمليات االعتداء           . اجلنسية واإلجنابية 
 . وقدمت أستراليا توصيات. اليت يرتكبها أفراد الشرطة، مبا يف ذلك االغتصاب والتعذيب
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وأعربـت عـن   . ورحبت النمسا باعتماد خطة العمل الوطنية بشأن العنف ضد املرأة          -٢٩
 يف معرفة التدابري األخرى اليت تعتزم نيكاراغوا اختاذها بشأن االكتظاظ يف السجون والبيئة رغبتها

 .وقدمت النمسا توصيات. العدائية السائدة جتاه املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني

وأشادت أذربيجان بالقضاء على الفقر وباخلطة الوطنية للتنمية البشرية، والتعزيـز             -٣٠
املعياري، ورحبت بانضمام نيكاراغوا إىل االتفاقيات املتعلقة بانعـدام اجلنـسية،           املؤسسي و 

وقـدمت  . وبقوانينها املتعلقة بالعنف القائم على نوع اجلنس وإصـالح القـانون اجلنـائي    
 .أذربيجان توصيات

احلـدائق  "إعانـات    القضاء على اجلوع وتقـدمي     وأشارت بنغالديش إىل مبادرات     -٣١
وما زالت هناك حتديات كثرية،     . اج األغذية، والتدابري الرامية إىل احلد من الفقر       إلنت" املرتلية

 .الدعم الدويل مبا يف ذلك تغري املناخ والكوارث الطبيعية، اليت تستوجب تقدمي

 بيد أن القلـق   . حق اإلنسان يف التعليم    ورحبت الربتغال بالتدابري الرامية إىل إعمال       -٣٢
رتفاع النسبة املئوية لألطفال ذوي اإلعاقة املستبعدين مـن النظـام           يزال يساورها إزاء ا    ال

 .وقدمت الربتغال توصيات. املدرسي يف نيكاراغوا

وأثنت دولة بوليفيا املتعددة القوميات على التقدم املؤسسي حلقوق اإلنسان، وعلى             -٣٣
غذية بشأن خفض   اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر وحتقيق هدف مؤمتر القمة العاملي لأل           

 .وقدمت توصيات. عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية

إىل اخلطة الوطنية للتنمية البشرية، والقانون الشامل املتعلق بالعنف          وأشارت الربازيل   -٣٤
ورغم أن إصالح القانون اجلنائي جيرم العنف القائم على نـوع اجلـنس، فـإن               . ضد املرأة 

 .وقدمت الربازيل توصيات. عليه أضعفت محاية الضحاياالتعديالت اليت أُدخلت 

وطلبت كندا إىل نيكاراغوا أن توضح التدابري املتخذة لضمان إمكانية االحتكام إىل              -٣٥
ورحبت بالتقدم احملرز يف إعمال عدد من . القضاء واحلماية من العنف القائم على نوع اجلنس

 .توصياتوقدمت كندا . احلقوق االقتصادية واالجتماعية

وأشادت بالتصديق على اتفـاقييت  . وأشارت شيلي إىل اخلطة الوطنية للتنمية البشرية    -٣٦
وأشارت إىل التوصيات السابقة املتعلقة حبقوق      . ١٨٩ ورقم   ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     

 .وقدمت شيلي توصيات. املرأة والطفل

 ٢٠١٧-٢٠١٣ للفتـرة    وأثنت الصني على وضع اخلطة الوطنية للتنمية البـشرية          -٣٧
وتنفيذها، وعلى التقدم احملرز يف جماالت الصحة والتعليم وبناء اهلياكل األساسـية، وعلـى              

 .وقدمت الصني توصيات. يوىل من اهتمام حلماية حقوق النساء واألطفال وكبار السن ما

ية وأشارت كوستاريكا إىل التعاون مع اإلجراءات اخلاصة، وإىل حتسني الرعاية الصح            -٣٨
. وأعربت عن قلقها إزاء ظروف احملتجزين، وال سيما األجانب، اليت ينبغي حتـسينها            . والتعليم

 .وقدمت كوستاريكا توصيات. وأثنت على الزيارة اليت قامت هبا اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
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واعترفت كوبا باجلهود الرامية إىل حتقيق النمو االقتصادي املطرد واحلد من الفقـر،               -٣٩
اجليدة، واحلد من التفاوت االجتماعي وحتسني نوعية احليـاة ومحايـة            زيادة فرص العمل  و

 .وقدمت كوبا توصيات. حقوق املرأة والطفل

ورحبت اجلمهورية التشيكية باملنجزات التشريعية، مـع إيـالء اهتمـام خـاص               -٤٠
اً ن ُينفَّذ تنفيـذ   للتشريعات الرامية إىل مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، الذي ينبغي أ           

 .وقدمت توصيات. حرية التعبري بصورة كاملة وأشارت إىل عدم كفالة. أفضل

وأثنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على اجلهود اليت تبذهلا نيكاراغوا صوب             -٤١
حتقيق النمو االقتصادي املطرد واحلد من الفقر، وتوفري املزيد من فرص العمل اجليدة، وزيادة              

 .وقدمت توصيات. د من التفاوت االجتماعي وحتسني نوعية احلياةاحل

وأعربت الدامنرك عن قلقها إزاء احلظر املفروض على مجيع أشكال اإلجهاض، وإزاء              -٤٢
 .التقارير الواردة عن حاالت االغتصاب والتعذيب وسوء املعاملة اليت يتعرض هلا احملتجـزون            

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة          وأثنت على التصديق على اتفاقية مناهضة     
 .وقدمت الدامنرك توصيات. القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ونوهت إكوادور بالتزام نيكاراغوا حبقوق اإلنسان، وبرباجمها الرامية إىل القضاء على             -٤٣
ة الوطنية للتنمية األمية وحتسني التعليم، ومبا تبذله من جهود للقضاء على الفقر عن طريق اخلط

 .وقدمت إكوادور توصيات. البشرية

وأشارت مصر إىل التدابري املتخذة لضمان متتع املواطنني حبقوق اإلنسان واحلريـات              -٤٤
األساسية، وإىل اجلهود اليت تبذهلا احلكومـة للتـصدي للتحـديات اهليكليـة والقانونيـة               

 .اتوقدمت مصر توصي. واالجتماعية والثقافية واالقتصادية

وأثنت على  . وأشارت السلفادور إىل امتثال نيكاراغوا للتوصيات اليت قُدمت يف السابق           -٤٥
 - ورحبـت باإلصـالحات االجتماعيـة     . احلوار مع اجلهات الفاعلة يف جمال حقوق اإلنسان       

 .وقدمت توصيات. الثقافية - االقتصادية، اليت تركز على التعليم وعلى الشؤون االجتماعية

وشجعت جهود  . ت إستونيا إىل التقدم احملرز يف جمال حقوق النساء واألطفال         وأشار  -٤٦
الرامية إىل مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس، وإهناء جترمي اإلجهاض، واحلد             نيكاراغوا

. من معدل التسرب من املدارس واحلمل أثناء فترة املراهقة، ومحاية حرية التعـبري والـرأي              
 .وقدمت إستونيا توصيات

وأعربت إثيوبيا عن تقديرها للتدابري املتخذة هبدف تعزيز احلق يف الصحة، عن طريق               -٤٧
وأشادت باجلهود الرامية   . الرعاية الصحية األسرية واجملتمعية، ومحاية حقوق النساء واألطفال       

 . وقدمت إثيوبيا توصيات. إىل ضمان احلصول على الطاقة الكهربائية

اية ضحايا االغتصاب أو العنف، بيد أهنا أعربت عن قلقها          ورحبت فنلندا بدعم مح     -٤٨
ألن التعديالت اليت أدخلت على القانون الشامل املتعلق بالعنف ضد املرأة قد أضعفت محاية              

 .وقدمت فنلندا توصيات. الضحايا
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وأشادت فرنسا بتصديق نيكاراغوا على الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق             -٤٩
 . وقدمت فرنسا توصيات. اقةاألشخاص ذوي اإلع

وأشارت أملانيا إىل التعديالت اليت أُدخلت على القانون اجلنائي بشأن العنف ضـد               -٥٠
وأعربت عن قلقها إزاء االلتزامات القائمة      . األطفال، والرعاية الصحية واحلصول على التعليم     

ها لعدم حتقيق تقدم مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وأعربت عن أسف
 .وقدمت أملانيا توصيات. يف نزع صفة اجلرم عن اإلجهاض

وأشارت غانا إىل حتسني اإلطار القانوين، وال سيما فيما يتعلق بالنساء واألشخاص              -٥١
وأثنت على الـدعوات    . ذوي اإلعاقة، واملهاجرين، واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي       

 .وقدمت غانا توصيات. بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةالدائمة املوجهة إىل املكلفني 

ورحبت غواتيماال باجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر واحلد من اجلوع وانعـدام               -٥٢
تدين تسجيل املواليد، وخباصة أطفال الـسكان        القلق إزاء  وشاركت يف اإلعراب عن   . األمن

 .وقدمت غواتيماال توصية. ريقيةأطفال السكان املنحدرين من أصول أف واألصليني

وأثىن الكرسي الرسويل على تعزيز املؤسسات، وزيادة فرص احلصول على التعلـيم              -٥٣
والغذاء والرعاية الصحية واملاء الصاحل للشرب ومعاجلة مياه الصرف الصحي والسكن الالئق            

ـ        . واجلهود املبذولة للحد من الفقر     ة اختـاذ   وشجع على توسيع نطاق املـشاركة يف عملي
 .وقدم توصيات. القرارات

وأثنت أنغوال على اجلهود الرامية إىل حتسني حقوق اإلنسان وزيادة مشاركة املـرأة               -٥٤
سـيما يف    اليف احلياة السياسية، بيد أهنا أعربت عن القلق إزاء عدم املساواة بني اجلنـسني،             

 .  توصيةوقدمت أنغوال. أوساط نساء الشعوب األصلية ويف املناطق الريفية

ورحبت هنغاريا بتدريب املوظفني العموميني يف جمال حقوق اإلنسان، لكنها أعربـت              -٥٥
وأعربـت عـن أسـفها      . عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب سلطات الشرطة         
 . وقدمت هنغاريا توصيات. العتماد تعديالت تشريعية تضعف توفري احلماية للنساء ضحايا العنف

 اهلند على احلد من الفقر عن طريق برنامج القضاء على اجلـوع، والتـدابري               وأثنت  -٥٦
ورحبت باعتماد القانون املتعلـق     . الرامية إىل ضمان احلصول على الرعاية الصحية والتعليم       

 . وقدمت اهلند توصيات. باملعلومات العامة

. يـة الـصحية   وأشارت إندونيسيا إىل احلد من الفقر وسوء التغذية، وحتسني الرعا           -٥٧
استبقاء الطالب يف املدارس، بيد أهنا رأت إمكانية إحراز املزيد من            وأثنت على زيادة معدل   

 . وقدمت إندونيسيا توصيات. التقدم

بيد أهنا أعربت عـن     . ا على القانون الشامل املتعلق بالعنف ضد املرأة       أيرلندوأثنت    -٥٨
عن قلقها إزاء   اً  وأعربت أيض . حايا واملعتدين قلقها إزاء التعديالت املتعلقة بالوساطة بني الض      

  .ا توصياتأيرلندوقدمت . التهديدات اليت يتعرض هلا الصحفيون
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وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل أهداف احلكومة، مبا فيها النمو االقتـصادي              -٥٩
. األطفالوأشارت إىل منح األولوية للنساء و     . واحلد من الفقر ومن عدم املساواة االجتماعية      

 . وقدمت مجهورية إيران اإلسالمية توصيات

وأعربت إسرائيل عن قلقها من أن نيكاراغوا مل تقدم بعد تسعة تقارير إىل خمتلـف                 -٦٠
 .وقدمت إسرائيل توصيات. هيئات املعاهدات، حل أجل تقدمي بعضها منذ ست سنوات

لتغذية، ويف النهوض حبقوق    واعترفت إيطاليا بالتقدم احملرز يف احلد من الفقر وسوء ا           -٦١
واستفسرت عن اإلجراءات   . والحظت تفشي عمل األطفال   . املرأة وحقوق الشعوب األصلية   

 .وقدمت إيطاليا توصيات. املتخذة ملعاجلة األوضاع السائدة يف السجون وحقوق احملتجزين

ـ           اً  ورد  -٦٢ لة على بعض املالحظات املقدمة أثناء جلسة التحاور، وعلى األسـئلة املرس
فيما يتعلق باإلجهاض، أفاد وفد نيكاراغوا بأن التشريعات املتعلقـة هبـذه املـسألة              اً  مقدم

ويف إطـار أحـد     . اعُتمدت بأغلبية األصوات يف اجلمعية الوطنية، ولقيت دعم الرأي العام         
بروتوكوالت وزارة الصحة، ُيطالََب العاملون يف اجملال الصحي بتوفري العالج الطيب عنـدما             

للصحة اجلنـسية واإلجنابيـة    وتتضمن االستراتيجية الوطنية. ياة األم معّرضة للخطر  تكون ح 
 .توفري خدمات التوليد طوال فترة احلمل وكفالة إتاحة املساعدة يف حاالت التوليد العاجلة

وال تزال نيكاراغوا على موقفها بشأن عدم التصديق على نظام رومـا األساسـي                -٦٣
ومل تستبعد   .ة، حيث مل ُتِقم احملكمة الدليل على ما يكفي من احلياد          للمحكمة اجلنائية الدولي  

نيكاراغوا يف إطار تدابري العفو أي نوع من أنواع اجلنح؛ ويصنَّف القانون اجلنائي لنيكاراغوا              
 . اجلرائم اليت ختضع لنظر احملاكم

ني الـذي   دراسة جدوى ملشروع شق القنال العظيم الرابط بني احمليط        اً  وجترى حالي   -٦٤
وسيمكّن القنال نيكاراغوا من حتسني رفاه سكاهنا وإتاحـة         . ٢٠١٥ستنطلق أشغاله يف عام     

 .منوذج منو مستدام

وانتهاكات حقوق اإلنسان من جانب أفراد الشرطة تبت فيها احملـاكم املختـصة،               -٦٥
، هبـدف  وباإلضافة إىل ذلك، فقد ُحّدثت اللوائح التأديبية للشرطة الوطنيـة . وتعاقب عليها 

حتسني تطبيق النظام التأدييب وتوسيع نطاقه؛ كما ُعززت اهلياكل الداخلية املتخصصة يف جمال             
 .حقوق اإلنسان

وذكر الوفد أن التدريب يف جمال حقوق اإلنسان إلزامي بالنسبة إىل أفراد الـشرطة                -٦٦
 .لدائمنيوموظفي السجون اجلدد، وأُدرج يف برامج التطوير املهين املستمر للموظفني ا

ورحبت نيكاراغوا بزيارة اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، هبدف تقييم االمتثال اللتزاماهتا             -٦٧
وأدى التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب        . يف جمال حقوق اإلنسان   

ـ            ة إىل مراكـز    إىل إنشاء اآللية الوقائية الوطنية ملناهضة التعذيب، اليت تضطلع بزيارات منتظم
 . االحتجاز والزنزانات، ومراكز إيواء املهاجرين، وتقدم تقارير وتوصيات إىل السلطات املختصة
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وأثنت ليتوانيا على اجلهود الرامية إىل محاية حقوق املرأة واحلد من العنف القائم على   -٦٨
ع حبريـة التعـبري    يزال يساورها إزاء القيود املفروضة على التمت        ال بيد أن القلق  . نوع اجلنس 

 .وقدمت ليتوانيا توصيات. وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات

ورحبت لكسمربغ بالتزام نيكاراغوا بتحسني اخلدمات االجتماعية املقدمة إىل أفقر            -٦٩
الشرائح، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار العنف البدين واجلنسي ضد النساء والفتيات، 

 .وقدمت توصيات. بذهلا السلطاتبالرغم من اجلهود اليت ت

وأشارت ماليزيا إىل أن نيكاراغوا حققت هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية املتمثل              -٧٠
وشجعت نيكاراغوا على مواصلة جهودهـا      . يف خفض عدد الذين يعانون من سوء التغذية       

 .وقدمت ماليزيا توصيات. الرامية إىل مكافحة الفقر

هود املبذولة يف جمال مكافحة الفقـر وعلـى مبـادرات           وأثنت املكسيك على اجل     -٧١
وأعربت عن أملها يف أن يساعد االستعراض الدوري الشامل          .االستثمار يف الطاقات النظيفة   

 .وقدمت املكسيك توصيات. نيكاراغوا على جتاوز التحديات يف جمال حقوق اإلنسان

 حتققت يف تنفيـذ القـانون       وأعرب اجلبل األسود عن رغبته يف مناقشة النتائج اليت          -٧٢
وقدم اجلبـل   . الشامل املتعلّق بالعنف ضد املرأة، والتوصيات الصادرة عن جلنة حقوق الطفل          

 .األسود توصيات

وأثىن املغرب على مواصلة نيكاراغوا بذل اجلهود الكفيلة بتحقيق النمو االقتـصادي      -٧٣
وأشار املغـرب إىل أمهيـة      . ميةاملستدام واحلد من الفقر، وكذلك مكافحة سوء التغذية واأل        

 .وقدم املغرب توصيات. اعتماد اخلطة الوطنية لعمالة الشباب

وأشـارت إىل جتـرمي     . وأعربت هولندا عن قلقها إزاء العنف القائم على نوع اجلنس           -٧٤
. اإلجهاض، لكنها أعربت عن القلق إزاء انتهاك احلقوق اجلنسية واإلجنابية للمرأة يف نيكاراغوا            

 . توصياتوقدمت

ورحبت نيجرييا باجلهود املبذولة للقضاء على الفقر وبالربامج الرامية إىل زيادة توافر              -٧٥
وحثت نيكاراغوا على ضمان التوازن بني اجلنسني واحلقوق واحلريـات األساسـية            . الغذاء

 .وقدمت نيجرييا توصيات. ملواطنيها

، ١٦٩ة منظمة العمل الدولية رقم      على التصديق على اتفاقي    وهنأت النرويج نيكاراغوا    -٧٦
. وزيادة احترام حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية            

 .النرويج توصيات وقدمت. وأعربت عن قلقها إزاء العنف ضد املرأة، وجترمي اإلجهاض

ملـدقع وحتـسني    وأعربت باكستان عن تقديرها للجهود الرامية إىل احلد من الفقـر ا             -٧٧
، ٢٠١٧-٢٠١٣االقتصادية، واعتماد اخلطة الوطنية للتنمية البشرية للفترة  - املؤشرات االجتماعية

 .وقدمت باكستان توصيات. توفري التعليم واخلدمات الصحية وللتقدم احملرز يف
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 ترقية معهـد نيكـاراغوا     ورحبت باراغواي باخلطة الوطنية للتنمية البشرية، وأثنت على         -٧٨
 . وقدمت باراغواي توصيات. وأشارت إىل جترمي قتل اإلناث .لشؤون املرأة إىل مستوى وزاري

وأشارت بريو إىل التقدم احملرز، مبا يف ذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب،               -٧٩
واعتماد تشريعات بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة والعنف القائم على نوع اجلنس، وجتـرمي             

 .وقدمت بريو توصيات. القانون اجلنائيقتل اإلناث يف 

وأعربت عن تقديرها   . وأشارت الفلبني إىل اعتماد قوانني بشأن االجتار باألشخاص         -٨٠
مـن اآلثـار     للتدابري الرامية إىل مكافحة الفقر والبطالة، والعمل على صون حقوق اإلنسان          

 .وقدمت توصيات. النامجة عن تغري املناخ

وشـجعت  . قديرها للجهود الرامية إىل محاية النساء واألطفال      وأعربت بولندا عن ت     -٨١
وقـدمت  . لتهيئة بيئة مواتية للمجتمع املـدين      نيكاراغوا على بذل احلد األقصى من اجلهود      

 .بولندا توصيات

بيد . ورحبت بلجيكا باالخنفاض الكبري يف عدد األشخاص الذين يعانون من اجلوع            -٨٢
 املسائل املتعلقة حبقوق النساء واألطفال، وحالة املدافعني عـن          تزال تشعر بالقلق إزاء     ال أهنا

 .وقدمت بلجيكا توصيات. حقوق اإلنسان

وأعربت مجهورية كوريا عن تقديرها للجهود الرامية إىل حتسني املستويات املعيشية             -٨٣
وطلبـت إىل   . للسكان، وإمكانية احلصول على التعليم، والقضاء على العنف ضـد املـرأة           

 .وقدمت توصيات. اغوا حتسني حقوق السكان املدنية والسياسيةنيكار

واعترفت رومانيا بالتطورات اإلجيابية يف نيكاراغوا منذ اجلولة السابقة لالسـتعراض        -٨٤
 .وقدمت رومانيا توصية. الدوري الشامل، مثل التحسينات اليت طرأت على تسجيل املواليد

رز يف جماالت حقوق املـواطنني االجتماعيـة        وأشار االحتاد الروسي إىل التقدم احمل       -٨٥
واالقتصادية، مبا يف ذلك مكافحة الفقر املدقع وسوء التغذية، وحمو األمية وإمكانية احلصول              

 . وقدم توصيات. على املياه الصاحلة للشرب والصحة والتعليم

ـ             -٨٦ ية وأشارت سرياليون إىل أن نيكاراغوا طرف يف معظم املعاهدات الدولية األساس
وأشادت باملراجعة اجلارية للدستور الوطين، وباخلطة االستراتيجية ملكافحة         .حلقوق اإلنسان 

 .وقدمت توصيات. االجتار باألشخاص

والحظت سنغافورة التقدم احملرز يف خفض معدالت وفيـات الرضـع والوفيـات               -٨٧
استبقاء  ة يف معدل  وأشادت بالزياد . النفاسية منذ اجلولة األخرية لالستعراض الدوري الشامل      

 .وقدمت سنغافورة توصيات. الطالب يف املدارس االبتدائية ويف االلتحاق باملدارس الثانوية

ورحبت سلوفاكيا مبستوى متثيل املرأة يف احلياة العامة، بيد أهنا الحظت اسـتمرار               -٨٨
 فعاليةواستفسرت عن التدابري اليت تنوي احلكومة اختاذها من أجل التصدي ب          . العنف ضدها 

 .وقدمت سلوفاكيا توصيات. لالعتداء اجلنسي على الفتيات
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وأكدت سلوفينيا أن التعديالت اليت أدخلت على القانون الشامل املتعلّق بالعنف ضد     -٨٩
وأشارت إىل أن القانون حيظر اإلجهاض يف مجيع        . املرأة أضعفت محاية النساء ضحايا العنف     
 .وقدمت سلوفينيا توصيات. ون للتهديد واملضايقةالظروف وأن الصحفيني ما زالوا يتعرض

وهنأت إسبانيا نيكاراغوا بكوهنا طرف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة              -٩٠
واعترفت إسبانيا بالتقدم احملرز يف جمال مكافحة التمييز والعنف ضد          . وبالتزامها يف هذا اجملال   

 . وقدمت توصيات. املرأة

ورحبت . هود املبذولة للتصدي للفقر والتفاوت االجتماعي     وأقرت سري النكا باجل     -٩١
بالتقدم احملرز يف جمال التعليم، مبا يف ذلك خفض نسبة األمية، واجلهود الراميـة إىل تعزيـز                 

 . وقدمت سري النكا توصيات. املساواة بني اجلنسني

ـ               -٩٢ ال وأشارت دولة فلسطني إىل تنفيذ نظام املعلومـات املركـزي املتعلـق باألطف
 .وقدمت توصيات. واملراهقني ورحبت باعتماد اخلطة الوطنية للتنمية البشرية

واعتربت السويد أن جترمي اإلجهاض يعرض املرأة للخطر ويتعارض مع الـصكوك              -٩٣
وتساءلت عن مدى استقالل السلطة القضائية، ونوعيـة قـرارات          . الدولية حلقوق اإلنسان  

 . وقدمت السويد توصيات. احملاكم

بيد أهنا أثارت   . وأشادت سويسرا باعتماد القانون الشامل املتعلق بالعنف ضد املرأة          -٩٤
مسألة اإلفالت من العقاب والتحديات اليت يواجهها ضحايا االعتداء اجلنسي والعنف املرتيل            

 .وقدمت سويسرا توصيات. يف الوصول إىل اإلجراءات القضائية

لتطورات اليت حدثت يف التشريعات املتعلقـة       والحظت اجلمهورية العربية السورية ا      -٩٥
. حبقوق اإلنسان، واإلجنازات اليت حتققت فيما يتعلق باحلصول على التعليم، واحلد من األمية            

 .وقدمت توصية. ة األسرية الشاملةوأثنت على نظام الرعاي

ى إىل  واعترفت تايلند باجلهود املبذولة من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني، ممـا أد              -٩٦
ورحبت بتحسني التـشريعات املتعلقـة بالفئـات        . زيادة عدد النساء يف املناصب اإلدارية     

 .وقدمت تايلند توصيات. املستضعفة، واخلطط اخلاصة بتوسيع السجون

وأشادت ترينيداد وتوباغو باجلهود اليت تبذهلا نيكاراغوا للقضاء على الفقر املـدقع              -٩٧
وأشارت ترينيداد وتوباغو إىل النمـو املطـرد   . ائية لأللفية من األهداف اإلمن   ١للهدف  اً  وفق

 .وقدمت توصيات. القتصاد نيكاراغوا يف أعقاب األزمة املالية

وأشارت تونس إىل حتسني اإلطار التشريعي املعياري وإىل اجلهود الرامية إىل القضاء              -٩٨
ـ     . على الفقر والعنف ضد املرأة     ز ضـد الـشعوب     وشجعت نيكاراغوا على مكافحة التميي

 .وقدمت تونس توصيات. األصلية
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وأعربت أوكرانيا عن شعورها بالقلق إزاء عمل األطفال والتمييز العنصري والعنف             -٩٩
 .وقدمت أوكرانيا توصيات. القائم على نوع اجلنس وحقوق اإلنسان للسجناء واحملتجزين

مستـشفيات   تـشييد وأشادت اإلمارات العربية املتحدة بتحسني الرعاية الصحية و         -١٠٠
وحثت نيكـاراغوا علـى     . ورحبت بالبيانات املتعلقة بتوفري العالج الطيب احلديث      . جديدة
 .احلق يف الصحة وعلى إدماج كبار السن تعزيز

وشجعت اململكة املتحدة نيكاراغوا على زيادة التوعية فيما يتعلق بـسوء معاملـة               -١٠١
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي      الفئات الضعيفة، وعلى سن تشريع يتعلق حبقوق        

 .وقدمت توصيات. ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثى

وفيما يتعلق بعمل األطفال، شدد وفد نيكاراغوا على اإلجراءات املتخذة لتحويل هذه              -١٠٢
 حق إعمال هبدف" برنامج احملبة" وجيري اآلن تنفيذ .اًاملشكلة إىل منوذج لرعاية األطفال اجتماعي

 األطفال يف العيش يف ظروف عادية مع أسرهم، وفتح مراكز مناء الطفل لتقدمي الرعاية بصورة               
عن ضمان احلق يف التسجيل، واحلق يف احلصول على           مهنية ألطفال األمهات العامالت، فضالً    

الرعاية املخصصة لألطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة، وحق أطفال مواطين نيكـاراغوا الـذين             
وأثنـاء  . ا أو حرموا من حريتهم، وحق األطفال يف التنشئة دون احلاجـة إىل العمـل              هاجرو
دون    طفالً ١٨٧ ٧٢١    ل أسرة و  ٥٦٨ ٢٠٨    ل، قدمت احلكومة الدعم     ٢٠١٣-٢٠١١ الفترة

 مـن   ١٨ ١٠٣ مت يف املتوسط إدمـاج     ،٢٠١٣-٢٠١٠وباملثل، وأثناء الفترة     .سّن السادسة 
 .لنظام املدرسي سنوياًاألطفال واملراهقني العمال يف ا

وفيما يتعلق مبسألة اإلعاقة، أوضح الوفد أن احلكومة استكملت عمليـة حتـديث               -١٠٣
القانون املتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ولغت بذلك هنج الرفاه الذي كان يتبـع يف               

ملكتـب  لتوفري التعليم الشامل، كما يعكف على إنشاء ا       اً  ويبذل البلد جهود  . التشريع السابق 
املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار مكتب السلطة املدنية مبشاركة املنظمات العاملـة يف              

 .جمال اإلعاقة

وفيما يتعلق بأوضاع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة              -١٠٤
يـة، بـل جيـرم     جيّرم مفهوم الكراه    ال اجلنسية واخلناثى، أشار الوفد إىل أن القانون اجلنائي       

 ويف نيكاراغوا، مل حيدث     .اًمشدداً  ويعترب التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي ظرف       . التمييز
أدت إىل وفاة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي  من احلاالت اليت اً  سوى عدد قليل جد   

رميـة مـن جـرائم      ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثى، ومل ُتصّنف أي حالة منها على أهنا ج           
ـ       . الكراهية . لقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة     اً  وتعّرض اجلناة يف هذه القضايا للمقاضاة وفق

 .يتعرض أي مدافع عن حقوق التنوع اجلنسي للمضايقة على اإلطالق عند ممارسة عمله ومل

وينفّذ املدعي اخلاص املعين باحلق يف التنوع اجلنسي استراتيجية لتدريب املـوظفني              -١٠٥
وهي تـستهدف يف املقـام   ، احلكوميني مدهتا مخس سنوات يف جمال احلق يف التنوع اجلنسي       
 .األول أفراد الشرطة الوطنية، والسلطة القضائية، ووزارة التعليم
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وشدد الوفد على أن من أولويات احلكومة إعمال حقوق املرأة ومكافحة العنـف               -١٠٦
إلجراءات تتراوح بني الوقاية واحلماية ورعاية      من ا اً   فقد اختذت الدولة عدد    .الذي تتعرض له  

 .اًالضحايا إىل جترمي األشكال اجلديدة للسلوك العنيف ضد املرأة اليت مل تكن ُتجـرَّم سـابق               
 املتعلق بالعنف ضد املرأة، والتعديالت علـى        ٧٧٩القانون الشامل رقم      كامالًاً  وُيطبَّق تطبيق 
 قتل اإلناث وغـريه مـن       ٧٧٩القانون رقم    رِّموجي.  من القانون اجلنائي   ٦٤١القانون رقم   

 .أشكال العنف ضد املرأة

 مع املعايري الدولية، جرى تعديله يف صيغة تدمج ٧٧٩ومن أجل مواءمة القانون رقم        -١٠٧
. وبالتايل، أُدرجت عملية الوساطة   . مبدأ الفرص املنصوص عليه يف قانون اإلجراءات اجلنائية       

حمـل  اً  ضمان حقوق الضحايا ومحايتهم، وال حتل الوساطة تلقائي       بيد أن تطبيقها يقتصر على      
. وال تطبق إال يف حاالت اجلرائم األقل خطورة، وهي ليست إلزاميـة           . أي إجراءات قضائية  

وال ميكن للجاين أي    . وهناك قيود أخرى على اللجوء إليها، مثل احلاجة إىل موافقة الضحية          
طوال عمره، وجيب أال تكون له أي سوابق جنائيـة          يستفيد من هذا اإلجراء إال مرة واحدة        

 .٧٧٩منصوص عليها يف القانون رقم  جرائم تتعلق بارتكاب

لدعم املرأة بصورة شاملة، نتج عنه إنشاء مراكـز         اً  منوذجاً  ووضعت احلكومة أيض    -١٠٨
 .١٥٣شرطة خمصصة للنساء واألطفال يف كل بلدية من البلديات القائمة البالغ عددها 

وفيما يتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني، الحظ الوفد أن احلـق يف               -١٠٩
 منظمـة غـري     ٦٠١٤حرية التعبري وتكوين اجلمعيات مكفول، كما يدل على ذلك وجود           

 ١٩٦ يف املائة والتعاونيات بنسبة      ١٢حكومية يف البلد، وارتفاع عدد نقابات العمال بنسبة         
ُتوجد أي رقابة علـى وسـائط اإلعـالم أو أي             ال  وباملثل، .٢٠٠٩يف املائة، مقارنة بعام     

، ٢٠١٣ويف عـام  . اضطهاد للمدافعني عن حقوق اإلنسان أو الصحفيني أو وسائط اإلعالم  
، مل تتلق الشرطة الوطنية إال سبع شكاوى تتعلق بأفعال مرتكبـة            ٢٠١٤وحىت اآلن يف عام     

 .ملختصةضد الصحفيني، أحيلت ست منها إىل اجلهة القضائية ا

وكرر الوفد اإلعراب عن استعداد الدولة لعدم التغاضي عن أي فعل يتعارض مـع                -١١٠
 .حقوق الفرد، وال سيما احلق يف حرية التعبري، وأي فعل ضد املدافعني عن حقوق اإلنـسان          

يفلـت    ال ودعا الوفد املتضررين إىل استخدام اآلليات املنشأة مبوجب القانون الداخلي حىت          
 .ه األفعال من العقابمرتكبو هذ

 نيكاراغوا تـضمن   وفيما يتعلق ببعض الشواغل إزاء العملية االنتخابية، أكد الوفد أن           -١١١
. يف املشاركة يف العمليات االنتخابية     املمارسة الكاملة للدميقراطية وأن شعبها يتمتع بتقليد عريق       

مما يؤكد   ملائة من األصوات،   يف ا  ٦٢,٤٦ويف آخر انتخابات رئاسية، فاز الرئيس احلايل بنسبة         
، أجريت انتخابات اجملـالس اإلقليميـة يف        ٢٠١٤مايو  /ويف أيار . ثقة الشعب يف االنتخابات   

الرجال والنساء على حد سـواء،       مناً   مرشح ٧٦٨املناطق املتمتعة باحلكم الذايت، شارك فيها       
واملستيزوس وامليسكيتو  الكريول وغاريفونا   (عن منظمات سياسية متثل خمتلف اجلماعات اإلثنية        

 . ملبدأ اإلنصاف والتناسب املنصوص عليه يف قانون االنتخاباتاً ؛ وفق)والراما والسومو
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وفيما يتعلق باستقالل السلطات، فقد انَتخبت اجلمعيةُ الوطنية بأغلبيـة كـبرية يف               -١١٢
ن رشحتهم  ، املوظفني العموميني للسلطات الثالث للدولة، الذين سبق أ        ٢٠١٤أبريل  /نيسان

 .القوى السياسية املمثلة يف اجلمعية الوطنية

وأعربت رئيسة الوفد عن صادق امتناهنا للتوصيات والتعليقات املقدمة مـن مجيـع               -١١٣
 .الدول، اليت ستنظر فيها نيكاراغوا بعناية

 **االستنتاجات والتوصيات  -ثانياً  

املدرجة أدناه، وهي   /تحاورنظرت نيكاراغوا يف التوصيات املقدمة أثناء جلسة ال         -١١٤
 : حتظى بتأييدها

النظر يف التصديق على صكوك حقوق اإلنسان اليت مل تصبح طرفـاً            ١-١١٤
 ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(فيها بعد 

 ؛)املكسيك(جترمي بيع األطفال   ٢-١١٤

بذل املزيد من اجلهود بشأن تعزيز اإلطار التـشريعي واملؤسـسي             ٣-١١٤
 ؛)أذربيجان(ق اإلنسان والنهوض هبا حلماية حقو

 ؛ )مصر(مواصلة تعزيز النظام القانوين بإنشاء هيئات جديدة   ٤-١١٤

مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز اإلطار املؤسـسي والقـانوين             ٥-١١٤
 ؛)أوزبكستان(حلماية حقوق اإلنسان 

 ؛)إثيوبيا(تعزيز قدرات مكتب املدافع عن حقوق اإلنسان   ٦-١١٤

 مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل كفالة استقالل مكتب املدعي العام           ٧-١١٤
 ؛)اهلند(للدفاع عن حقوق اإلنسان 

مواصلة تعزيز ودعم استقاللية وحياد مكتب املدافع عـن حقـوق             ٨-١١٤
اململكة املتحـدة لربيطانيـا     (مببادئ باريس   اً  اإلنسان، والتأكد من أنه يتقيد متام     

 ؛)الشماليةا أيرلندالعظمى و

إنشاء هيئة مشتركة بني املؤسسات يف جمال حقوق اإلنسان تكفـل             ٩-١١٤
حتسني تنسيق وصياغة السياسات واخلطط والربامج اليت تضعها السلطة التنفيذية          

 ؛ )باراغواي(هبدف حتسني آليات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

__________ 

 .لن حترَّر االستنتاجات والتوصيات رمسياً  **  
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ات مسؤولة عن وضع سياسـات اإلجـراء       حكومية مؤسسة إنشاء  ١٠-١١٤
 ؛)بريو( املتعلقة حبقوق اإلنسان ومتابعتها وتنسيقها

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعميم مراعاة مسألة محاية حقوق اإلنسان            ١١-١١٤
 ؛)إكوادور(يف إطار خطتها اإلمنائية الوطنية 

مواصلة العمل صوب حتقيق السالم والتعاون والتـضامن الـدويل،            ١٢-١١٤
 ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال ( لشعوبنا يكفل التنمية املستدامة مبا

مواصلة اجلهود املتجددة وااللتزامات لقيادة نيكاراغوا حنو العـيش           ١٣-١١٤
الكرمي والرخاء والسعادة، عن طريق مسارات املـصاحلة والوحـدة الوطنيـة            
واملساواة والتضامن والتنمية املستدامة وزيادة تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان           

 ؛)امفييت ن(

مواصلة تعزيز أمن الشعب وسالمته، مبا يؤدي إىل إضـفاء الطـابع       ١٤-١١٤
املؤسسي على مشاركة الفرد واألسرة واجملتمع احمللي املنظم، سواء يف اإلقلـيم            

 ؛)كوبا( يف القطاعات االجتماعية واملنتجة أم

مواصلة تنفيذ منوذج السعي لتحقيق توافق اآلراء وتقاسم املسؤولية           ١٥-١١٤
 ؛)كوبا(ن أجل العيش الكرمي م

النظر يف تنفيذ منوذج السعي لتحقيق توافق اآلراء وتقاسم املسؤولية            ١٦-١١٤
 ؛)مصر(من أجل العيش الكرمي 

مواصلة وضع استراتيجيات وبرامج وطنية هتدف إىل محاية الفئـات            ١٧-١١٤
سيما النساء واألطفـال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة           ال الضعيفة من السكان،  

 ؛)االحتاد الروسي(ملسنني وا

للنساء واألطفال واألشـخاص ذوي      زيادة تعزيز احلقوق اجلماعية     ١٨-١١٤
اإلعاقة واألشخاص املنتمني إىل الفئات اإلثنية والدينية واألشـخاص املـصابني           

اإليدز، وتعزيز التسامح واالحترام املتبـادل بـني        /بفريوس نقص املناعة البشرية   
 ؛)تايلند(الغاية  طريق وضع آلية لتحقيق هذهاجلميع، مبا يف ذلك عن 

تعزيز اإلدارة الرشيدة وعملية إصالح النظـام القـضائي واآلليـة             ١٩-١١٤
الوطنية حلقوق اإلنسان، مع زيادة التركيز على العمالة والرعايـة االجتماعيـة            
والتعليم والرعاية الصحية، وال سيما لصاحل األسر يف املناطق الريفية والفئـات            

 ؛)فييت نام( الذين يعانون من صعوبات عيفة من النساء واألطفال واألشخاصالض

ختصيص مزيد من املوارد للسياسات املتخـذة لـصاحل األطفـال             ٢٠-١١٤
 ؛)اجلزائر(
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مواصلة اختاذ إجراءات لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان للفالحـني             ٢١-١١٤
 ؛)وليفيا املتعددة القومياتدولة ب(وغريهم من األشخاص العاملني يف املناطق الريفية 

بغية تشجيع العمل اجلماعي بشأن  مواصلة التعاون مع اجملتمع الدويل     ٢٢-١١٤
 ؛)الفلبني(مسألة حقوق اإلنسان وتغري املناخ 

دولـة بوليفيـا    (تبادل أفضل املمارسات يف جمال حقوق اإلنـسان           ٢٣-١١٤
 ؛)املتعددة القوميات

 حان أجلها إىل اللجنة املعنيـة بالعمـال         تقدمي التقارير األولية اليت     ٢٤-١١٤
 ؛)غانا(املهاجرين واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

التعاون مع هيئات محاية حقوق اإلنسان عن طريق تقدمي التقـارير             ٢٥-١١٤
 ؛)إسرائيل(املعاهدات  هيئات املتأخرة إىل مجيع

جراءات اخلاصـة بقبـول     التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإل        ٢٦-١١٤
طلب الزيارة الذي قدمته املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء            

 ؛)إسرائيل(ويف املواد اإلباحية 

 ؛)أفغانستان(مواصلة جهودها املتعلقة بتمكني النساء   ٢٧-١١٤

ت، تكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز ضد النساء والفتيا  ٢٨-١١٤
مبا يف ذلك ضد الريفيات ونساء الشعوب األصلية، وحتسني فرص حصول املرأة            
على التعليم وضمان حقها يف الصحة، مبا يف ذلك احلقوق اجلنـسية واإلجنابيـة              

 ؛)اجلمهورية التشيكية(

اختاذ التدابري املناسبة لتحسني إدماج نساء الـشعوب األصـلية يف             ٢٩-١١٤
 ؛)أنغوال(اجملتمع 

ختاذ املزيد من التدابري الالزمة لزيادة النسبة املئوية من النـساء يف            ا  ٣٠-١١٤
 ؛)أفغانستان(مناصب صنع القرار 

مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان املشاركة املتساوية للرجال           ٣١-١١٤
 ؛)مصر( والنساء يف املناصب اليت يتم شغلها باالنتخاب

احترام أفراد الشعوب األصـلية  مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان        ٣٢-١١٤
واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي والقضاء على التمييز ضدهم، وال سيما           

 ؛)السلفادور(النساء والفتيات 

مواصلة التصدي جلميع أشكال التمييز، وال سيما التمييـز الـذي             ٣٣-١١٤
يستهدف األشخاص الذين ينتمون إىل الشعوب األصلية اليت تعيش يف مـنطقيت            

 ؛)فرنسا(البلد الواقعتني على احمليط األطلسي 
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مواصلة اختاذ التدابري الرامية إىل التصدي للقوالب النمطية والتمييـز            ٣٤-١١٤
يعاين منهما املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنـسي ومغـايرو اهلويـة             اللذين

 ؛)األرجنتني(اجلنسية واخلناثى 

احلد   املعايري الدولية، وال سيما    متماشية مع  جعل ظروف االحتجاز    ٣٥-١١٤
 ؛)النمسا(من االكتظاظ وتعزيز التدابري غري االحتجازية 

مواصلة حتسني ظروف االحتجاز يف السجون، وال سيما عن طريق            ٣٦-١١٤
 ؛)فرنسا(معاجلة اكتظاظها 

االستمرار يف حتسني ظروف األشخاص مسلويب احلريـة وتوسـيع            ٣٧-١١٤
 من أجل تقليل االكتظاظ وحتسني ظـروف عـيش          اهلياكل األساسية للسجون  

 ؛)مجهورية كوريا(احملتجزين 

النظر يف اعتماد قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتـدابري            ٣٨-١١٤
االحتياجـات   االحتجازية للمجرمات، املعروفة باسم قواعد بانكوك، لتلبية       غري

 ؛)تايلند(اخلاصة للسجينات 

يذ األحكام الواردة يف قانون األسـرة والقـانون         االستمرار يف تنف    ٣٩-١١٤
 ؛)االحتاد الروسي(الشامل املتعلّق بالعنف ضد املرأة 

تعزيز اإلجراءات اليت تضمن التنفيذ الفعال للتـشريعات املتعلقـة            ٤٠-١١٤
 ؛)األرجنتني(باحلماية اخلاصة للنساء ضحايا العنف 

ة من مجيع أشكال العنف     توسيع نطاق التشريعات من أجل محاية املرأ        ٤١-١١٤
وضمان عدم اإلفالت من العقاب يف حاالت العنف القائم على نـوع اجلـنس              

 ؛)هولندا(

مراجعة تشريعاهتا املتعلقة مبسألة العنف ضد املرأة من أجل تعزيـز             ٤٢-١١٤
 ؛)لكسمربغ(حقوق الضحايا ومكافحة إفالت اجلناة من العقاب 

 املتعلق بـالعنف ضـد      ٧٧٩ن رقم   التنفيذ الكامل والفوري للقانو     ٤٣-١١٤
 ؛)النمسا(املرأة 

مـع التزاماهتـا    اً  تاماً   توافق ٧٧٩مجيع أحكام القانون     ضمان توافق   ٤٤-١١٤
الدولية، وختصيص امليزانية الالزمة للتمكني من تنفيذها بصورة مناسبة وفوريـة           

 ؛)هنغاريا(

يـات   وتوفري تعليمات عـن دينام     ٧٧٩رصد عملية تنفيذ القانون       ٤٥-١١٤
العنف ضد املرأة جلميع األشخاص املشاركني يف عمليات الوسـاطة املتوخـاة            

 ؛)اأيرلند(مبوجب هذا القانون، من أجل ضمان احلماية الكاملة حلقوق املرأة 
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التأكد من التحقيق الكامل يف مجيع التقارير املتعلقة بأعمال العنـف             ٤٦-١١٤
 ؛)ليتوانيا(ومن ضمان تقدمي اجلناة إىل العدالة 

تقدمي املساعدة الالزمة لضحايا العنف، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد             ٤٧-١١٤
 ؛)ليتوانيا(برامج إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج 

تنفيذ برنامج حلماية الشهود لصاحل النساء ضحايا العنـف جبميـع             ٤٨-١١٤
 ؛)الربازيل(أشكاله يف أقرب وقت ممكن 

الستقبال النساء الالئـي انتـهكت      إنشاء مراكز مستدامة وفعالة       ٤٩-١١٤
 ؛)إستونيا(حقوقهن ووقعن ضحايا االعتداء والعنف وتقدمي الدعم هلن 

 تعزيز تدابري مكافحة مجيع أشكال العنف ضد النـساء واألطفـال،            ٥٠-١١٤
 ؛)اجلزائر(سيما بتعزيز اإلطار القانوين يف هذا اجملال  ال

ري احلماية القانونيـة للنـساء   مواصلة جهودها الرامية إىل تنفيذ تداب     ٥١-١١٤
ضحايا مجيع أشكال العنف، وذلك بإنشاء برنامج حلماية الـشهود يزيـد مـن             

 ؛)بولندا(إمكانية احتكامهن إىل القضاء ومحايتهن

مواصلة سياساهتا الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة واختاذ املزيد            ٥٢-١١٤
 ؛)سري النكا(من اخلطوات من أجل تعزيز االحتكام إىل القضاء 

ضمان محاية النساء والفتيات من مجيع أشكال العنف، مبا يف ذلـك              ٥٣-١١٤
 ؛)أوكرانيا(العنف اجلنسي 

تعزيز تنفيذ برامج فعالة حلماية ضحايا االجتـار بالبـشر وإعـادة              ٥٤-١١٤
 ؛)شيلي(تأهيلهم، وتقدمي رعاية شاملة هلم 

ص، وبالتـايل جتديـد     االستمرار يف رصد ومكافحة االجتار باألشخا       ٥٥-١١٤
اخلطة الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني ألغراض جتاريـة          

 ؛)الكرسي الرسويل(

ضمان توفر املوارد الكافية لتنفيذ القوانني والـربامج الراميـة إىل             ٥٦-١١٤
 ؛)الفلبني( كامالًاً مكافحة االجتار بالنساء واألطفال تنفيذ

رتيل والعنف اجلنساين وإساءة معاملة األطفال، مبـا يف         منع العنف امل    ٥٧-١١٤
ذلك عن طريق برامج التوعية العامة بشأن االعتداء على األطفـال، وال سـيما           

 ؛)هندوراس(االعتداء اجلنسي 

وطنية ملكافحة العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العقوبة          خطة وضع  ٥٨-١١٤
 ؛)هندوراس(وقاية والرعاية واجلرب البدنية، واالعتداء اجلنسي، تشمل اعتبارات ال
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وضع خطة وطنية للتصدي للعنف ضد األطفال تـشمل جوانـب             ٥٩-١١٤
عن تنفيذ برامج للتوعية العامة باالعتداء على         الوقاية والرعاية والتعويض، فضالً   

 ؛)بولندا(األطفال 

حظر العقوبة البدنية لألطفال صراحة يف مجيع األماكن، مبا يف ذلك             ٦٠-١١٤
 ؛)النمسا(البيت ويف مرافق االحتجاز يف 

بذل املزيد من اجلهود الكفيلة بالقضاء على عمل األطفال هبـدف             ٦١-١١٤
 ؛)إيطاليا(اً تاماً ضمان متتع كل طفل حبقوقه متتع

ترينيداد (منع عمل األطفال  اختاذ خطوات لتعزيز اآلليات الرامية إىل      ٦٢-١١٤
 ؛)وتوباغو

ة إىل القضاء على ظـروف العمـل اخلطـرة          تكثيف اجلهود الرامي    ٦٣-١١٤
 ؛)أوكرانيا(لألطفال الذين يعملون يف القطاع الزراعي 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان الفصل بني السلطات واسـتقالل            ٦٤-١١٤
إجراءات قضائية حـرة     السلطة القضائية على النحو الواجب مبا يكفل احلق يف        

 ؛)كندا(ونزيهة 

 ملموسة حتّسن إمكانية احتكام النـساء واألطفـال إىل          اختاذ تدابري   ٦٥-١١٤
 ؛)سويسرا(القضاء 

ضمان املشاركة الفعالة واالحتكام إىل القضاء، بالتشديد على مـنح     ٦٦-١١٤
 ؛)شيلي(األولوية اإلقليمية ملكافحة العنف ضد املرأة 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز نظام قضاء األحداث عن طريـق             ٦٧-١١٤
 ؛)إندونيسيا(منها النظر يف دمج مبدأ العدالة التصاحلية أمور 

التعجيل باعتماد قانون األسرة واختاذ التـدابري الالزمـة لتنفيـذه             ٦٨-١١٤
 ؛)اجلمهورية العربية السورية(

اختاذ خطوات ملواصلة تعزيز إطار محاية حقوق األسرة، مبا يف ذلك             ٦٩-١١٤
 ؛)باكستان(اإلسراع باعتماد قانون األسرة وتنفيذه 

مواصلة العمل على اعتماد القانون اجلديد للتسجيل املدين يف البلد            ٧٠-١١٤
 ؛)غواتيماال(

سن التشريعات اليت تضمن تسجيل مجيع األطفال عنـد الـوالدة             ٧١-١١٤
 ؛)الكرسي الرسويل(ومنحهم شهادات امليالد املطلوبة 
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نـاطق الـشعوب    م و تنظيم محلة إلذكاء الوعي يف املناطق الريفيـة         ٧٢-١١٤
هذه  مواليد األصلية واملنحدرة من أصول أفريقية من أجل زيادة معدالت تسجيل

 ؛)املكسيك(الفئات الضعيفة 

تيسري تسجيل املواليد وتيسري إجراءات تسجيل أطفـال الـسكان            ٧٣-١١٤
 ؛)سرياليون(األصليني واألطفال املنحدرين من أصل أفريقي 

لضمان تسجيل مجيع أطفال      بتسجيل املواليد  تنقيح تشريعاهتا املتعلقة    ٧٤-١١٤
 ؛)تونس(السكان األصليني واألطفال املنحدرين من أصل أفريقي 

 سنة وحتسني اخلدمات الصحية ١٨رفع احلد األدىن لسن الزواج إىل   ٧٥-١١٤
املقدَّمة لألمهات واألطفال حديثي الوالدة، وال سيما يف املنـاطق الريفيـة ويف             

 ؛)الكرسي الرسويل(يني أوساط السكان األصل

ضمان معاجلة مسألة زواج األطفال املبكر على وجه السرعة، بـأمور             ٧٦-١١٤
 ؛)اجلبل األسود(منها توحيد احلد األدىن لسن الزواج بالنسبة للفتيات والفتيان 

رفع احلد األدىن لسن الزواج بالنسبة إىل الفتيان والفتيات إىل مثانية             ٧٧-١١٤
 ؛)نسرياليو(اً عشر عام

مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل ضمان التمتع التام باحلق يف حريـة              ٧٨-١١٤
اإلعالم والتعبري وتعزيز استقالل وسائط اإلعالم وتعدديتـها، ووضـع بـرامج       

 ؛)أوروغواي(للتوعية بأمهية هذا احلق من حقوق اإلنسان 

 ضمان حرية التعبري واإلعالم عن طريق استقالل وسائط اإلعـالم           ٧٩-١١٤
 ؛)فرنسا(وتعدديتها وضمان حرية تكوين اجلمعيات 

منها بأن حريـة    اً  تعزيز استقالل وسائط اإلعالم وتعدديتها، إدراك       ٨٠-١١٤
 ؛)إسرائيل(التعبري حق أساسي من حقوق اإلنسان 

 ؛)ليتوانيا(إجياد وضمان بيئة ممكنة لوسائط إعالم حرة ومستقلة   ٨١-١١٤

 ضمان ممارسة احلق يف حرية التعبري بشكل        تعزيز اجلهود الرامية إىل     ٨٢-١١٤
مجيع االنتهاكات اليت متـارس ضـد        كامل والتحقيق واملقاضاة بشكل فعال يف     
 ؛)النرويج(املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني 

 ؛)سرياليون(تكثيف تعزيز حرية التعبري يف وسائط اإلعالم واستقالهلا   ٨٣-١١٤

مواتية للصحفيني واملدافعني عـن حقـوق     ضمان هتيئة بيئة مأمونة و      ٨٤-١١٤
اإلنسان والتأكد من أن مجيع حاالت التحقيق يف االعتداءات اليت يتعرضون هلـا             

 ؛)النمسا(منوطة هبيئات مستقلة وحمايدة 
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اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية الصحفيني واملدافعني عن حقـوق            ٨٥-١١٤
تخويف أو العنف ضدهم وضـمان      اإلنسان، وال سيما مبحاكمة مرتكيب أفعال ال      

 ؛)فرنسا(استقاللية أعماهلم 

 ضمان حرية أعضاء املعارضة السياسية ومنظمات اجملتمع املدين فضالً  ٨٦-١١٤
عن الصحفيني يف التعبري عن وجهات نظرهم وآرائهم، مبا يف ذلك ضمان حقهم             

 ؛)أملانيا(يف حرية التجمع 

واملضايقة الـيت يتعـرض هلـا       التحقيق يف مجيع ادعاءات التهديد        ٨٧-١١٤
 ؛)اأيرلند(الصحفيون وإحالة اجلناة إىل العدالة 

التأكد من أن حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان حتظـى بـاالحترام،              ٨٨-١١٤
 وضمان أن تضطلع السلطات القضائية بإجراء حتقيقات سريعة وشـاملة وحمايـدة           

 ؛)بلجيكا(قوق اإلنسان أفعال التهديد والتخويف والعنف ضد املدافعني عن ح يف

عمل املعنيني حبماية حقوق    جتنب وضع أي عراقيل حتول دون ممارسة        ٨٩-١١٤
 ؛)إسبانيا(اإلنسان يف نيكاراغوا من أفراد ومؤسسات 

، لكنها مل تنفـذ بعـد،   ٢٠١٠االمتثال للتوصية اليت قبلتها يف عام       ٩٠-١١٤
عاون مع املنظمات الـيت     بالت" مرصد معين باملدافعني عن حقوق اإلنسان     "بإنشاء  

 ؛)إسبانيا(تدافع عن حقوق اإلنسان يف البلد 

لاللتزامـات  اً  ضمان احلق يف حرية التجمع وتكوين اجلمعيات وفق         ٩١-١١٤
 ؛)ليتوانيا(الدولية 

مواصلة ضمان التعجيل بالتحقيق الكامل يف القضايا اليت ُيتَّهم فيها            ٩٢-١١٤
سلميني، وتقدمي املسؤولني عـن ذلـك إىل        أفراد الشرطة بعدم محاية احملتجني ال     

 ؛)ليتوانيا(العدالة 

التنفيذ الكامل ملشروع القانون املتعلق باحلصول على املعلومـات،           ٩٣-١١٤
واختاذ تدابري فعالة حلماية حرية الصحافة عن طريق التحقيق يف مجيـع حـوادث     

 ؛)كندا(ترهيب أو مضايقة الصحفيني املبلغ عنها 

هود الرامية إىل تعزيز املمارسة الكاملة للحق يف احلصول         مضاعفة اجل   ٩٤-١١٤
على املعلومات ويف حرية التعبري، والعمل باملثل على تعزيز اسـتقالل وسـائط             

 ؛)كوستاريكا(اإلعالم وتعدديتها 

مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز املمارسة الكاملة للحق يف حريـة             ٩٥-١١٤
 ؛)اهلند(اإلعالم والتعبري 
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توسيع نطاق برامج النهوض بالعمالة، وأنشطة تقـدمي املـساعدة            ٩٦-١١٤
لشرائح السكان الضعيفة يف إطار مكافحـة الفقـر وعـدم املـساواة              الغذائية

 ؛)أوزبكستان(االجتماعية 

استمرار العمل على تنفيذ السياسات االجتماعية السليمة من أجل           ٩٧-١١٤
 ؛))البوليفارية - هوريةمج(فرتويال (القضاء على الفقر وعدم املساواة 

مواصلة كفالة توفري اخلدمات الصحية والغذائية وخدمات احلماية          ٩٨-١١٤
 ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال (االجتماعية لصاحل شعب نيكاراغوا 

حنو حتـسني املؤشـرات االقتـصادية واالجتماعيـة،         اً  املضي قدم   ٩٩-١١٤
 والتعلـيم والـصحة واإلسـكان       سيما يف قطاعات املياه الصاحلة للشرب      وال

 ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(االجتماعي 

زيادة مستوى االستثمار يف التعليم والشؤون االجتماعية والثقافية          ١٠٠-١١٤
يف املناطق الريفية مبا يضمن املساواة يف توفري مجيع اخلدمات، وال سيما لـصاحل              

 ؛)السلفادور(لسكان األصليني الفئات احملرومة مثل النساء واألطفال وا

 ؛)أذربيجان(جمال القضاء على الفقر  مواصلة أنشطتها يف  ١٠١-١١٤

مواصلة تكثيف اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر مبا حيسن املستوى             ١٠٢-١١٤
 ؛)الصني(املعيشي للسكان 

بذل جهود متواصلة هبدف القضاء على الفقـر والفقـر املـدقع              ١٠٣-١١٤
 ؛)يا الشعبية الدميقراطيةمجهورية كور(

مواصلة تنفيذ السياسات والربامج الراميـة إىل مكافحـة الفقـر             ١٠٤-١١٤
 ؛)إكوادور(

مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر املدقع وتعزيز احلـق يف              ١٠٥-١١٤
 ؛))اإلسالمية - مجهورية(إيران (الصحة عن طريق منوذج الرعاية الصحية اجملتمعية 

مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر؛ وكفالـة التنفيـذ             ١٠٦-١١٤
 ؛)نيجرييا (٢٠١٧-٢٠١٣الدقيق للخطة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 

 - مواصلة اجلهود الراميـة إىل حتـسني املؤشـرات االجتماعيـة           ١٠٧-١١٤
 ؛)باكستان(االقتصادية بالقضاء على الفقر وتوفري فرص عمل أفضل ملواطنيها 

مواصلة تعزيز تدابري مكافحة الفقر، مـع إيـالء اهتمـام خـاص               ١٠٨-١١٤
لألشخاص املنتمني إىل الفئات الضعيفة مثل النساء واألطفال واملسنني واألشخاص          

 ؛)سري النكا(الذين يعيشون يف املناطق الريفية 
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إعمال احلق يف احلصول على مياه الـشرب         مواصلة رصد ضمان    ١٠٩-١١٤
واحترام مبدأ عدم التمييز وإيـالء عنايـة خاصـة           لصحيوخدمات الصرف ا  

للمجتمعات احمللية الريفية والفئات الضعيفة، ودعم اللجان املعنية مبسألة ميـاه           
 ؛)إسبانيا(عن اجملالس البلدية  فضالً الشرب وخدمات الصرف الصحي

مواصلة جهودها الرامية إىل كفالة املواظبة على الدراسـة، وتـوفري             ١١٠-١١٤
 ؛)دولة فلسطني(كن والغذاء واخلدمات الصحية للفئات الضعيفة من األطفال الس

االستمرار يف حتسني احلصول على الغذاء الكايف للسكان الـذين            ١١١-١١٤
 ؛)دولة فلسطني(سيما يف املناطق الريفية   اليعيشون يف حالة فقر مدقع،

ملنـاطق  سـيما يف ا     ال مواصلة حتسني سبل احلصول على الغذاء،       ١١٢-١١٤
 ؛)ترينيداد وتوباغو(الريفية، لألشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع 

 ؛)نيجرييا(حتسني الرعاية الصحية   ١١٣-١١٤

مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز احلق يف الصحة على الـصعيد             ١١٤-١١٤
الوطين وتوسيع نطاق هذا احلق ليشمل الفئات الضعيفة مثل األشـخاص ذوي            

 ؛)اإلمارات العربية املتحدة(سنني اإلعاقة وامل

مواصلة حتسني نظام الرعاية الصحية الوطنيـة وضـمان فـرص             ١١٥-١١٤
 ؛)سنغافورة(احلصول على الرعاية الصحية للجميع 

االستمرار يف بناء قدرات اخلدمات الصحية واالجتماعية من أجل           ١١٦-١١٤
 ؛)مصر( إىل األطفال ذوي اإلعاقة تقدمي الرعاية

تعزيز قدرة اخلدمات االجتماعية والصحية مبا ميكنها مـن تقـدمي             ١١٧-١١٤
 ؛)إسرائيل(الرعاية إىل األطفال ذوي اإلعاقة 

مواصلة جهودها الرامية إىل بناء قدرات قطاعات اخلدمات الصحية           ١١٨-١١٤
واالجتماعية هبدف توفري الرعاية الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقـة، مبـن فـيهم             

 ؛)ماليزيا (األطفال ذوو اإلعاقة

مواصلة اجلهود الرامية إىل توسيع نطاق التغطية باخلدمات الصحية           ١١٩-١١٤
 ؛)اهلند(األساسية وإمكانية الوصول إليها 

مواصلة اجلهود الرامية إىل توفري الرعاية الصحية الشاملة جلميـع            ١٢٠-١١٤
 السكان يف نيكاراغوا، مبا يف ذلك عن طريق حتسني فرص الوصول إليهـا وإىل             

اخلدمات الصحية يف املناطق الريفية، هبدف حتقيق أمور منها سد الفجـوة بـني              
 ؛)إندونيسيا(معدل وفيات الرضع يف املناطق الريفية واحلضرية 

تكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني صـحة األم والطفـل يف البلـد               ١٢١-١١٤
 ؛)إثيوبيا(
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 والشاملة للجميـع    توفري خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية اآلمنة       ١٢٢-١١٤
والنظر يف الصلة القائمة بني العنف القائم على نوع اجلنس واحلقـوق اجلنـسية         

  ؛)أستراليا(واإلجنابية 
كفالة أن تكون املعلومات املالئمة عن تنظـيم األسـرة وتنظـيم              ١٢٣-١١٤

 ؛)فنلندا(اخلصوبة متاحة بصورة علنية 

 ؛)نيجرييا(إيالء األولوية لتوفري التعليم للجميع   ١٢٤-١١٤

من اً أساسياً االستمرار يف تعزيز برامج التعليم اجملدية بوصفها عنصر      ١٢٥-١١٤
 ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال (عناصر التنمية يف البلد 

مواصلة التدابري الرامية إىل حتسني نوعية التعليم وخدمات الرعايـة     ١٢٦-١١٤
 ؛)اجلزائر(الصحية 

التدابري لضمان التنفيذ الفعال لإلجراءات الرامية إىل اختاذ املزيد من   ١٢٧-١١٤
 ؛ )الربتغال(الوفاء حبق اإلنسان يف التعليم 

جيد  مواصلة حتسني نظام التعليم وضمان فرص احلصول على تعليم          ١٢٨-١١٤
 ؛)سنغافورة(النوعية للجميع 

 معاجلة مسأليت نطاق تغطية التعليم قبل املدرسي، ومعدالت التسرب،          ١٢٩-١١٤
 ؛)الربتغال(عن العنف والتمييز يف املدارس  فضالً

ضمان هتيئة نظام التعليم بصورة تامة لتنفيذ الـسياسة التعليميـة             ١٣٠-١١٤
 ؛)الربتغال(الشاملة 

مواصلة زيادة االستثمار يف التعليم هبدف حتسني معدل االلتحـاق            ١٣١-١١٤
 ؛)الصني(باملدارس 

زيادة امليزانية الوطنية العامة لقطـاع      مواصلة مساعيها الرامية إىل       ١٣٢-١١٤
 ؛))اإلسالمية - مجهورية(إيران (التعليم، مبا يكفل احلق يف التعليم اجليد لألطفال 

زيادة ما تتخذه من إجراءات يف جمال تعزيز احلق يف التعليم عـن               ١٣٣-١١٤
طريق مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني نوعية التعليم وزيادة تغطيـة التعلـيم             

 ؛)ماليزيا(لثانوي والتعليم التقين ا

سيما يف جمال التعليم، صوب تنفيذ سياسات         ال مواصلة جهودها،   ١٣٤-١١٤
تدعم اجملموعات السكانية احملرومة، مبا يضمن مواظبة مجيع األطفال على الدراسة    

 ؛)لكسمربغ(وخفض معدالت التسرب يف صفوف املراهقني 

سيما من أجل مكافحـة       ال  جمال التعليم،  اختاذ التدابري املناسبة يف     ١٣٥-١١٤
 ؛)املكسيك(األمية 
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استبقاء الطالب يف التعليم الثانوي      النظر يف اختاذ تدابري حمددة تعّزز       ١٣٦-١١٤
 ؛)املغرب(

مواصلة زيادة جودة التعليم واملشاركة كأداة ملكافحة الفقر وعمل           ١٣٧-١١٤
 ؛)النرويج(األطفال 

كومة على توفري هياكل أساسية أفـضل       مواصلة تكثيف عمل احل     ١٣٨-١١٤
 ؛)الفلبني(للتعليم 

تعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان عن طريق محالت التوعية العامـة           ١٣٩-١١٤
 ؛)املغرب(بالشراكة مع مكتب املدافع عن حقوق اإلنسان واملؤسسات األكادميية 

صلية التمتع  تنفيذ اإلجراءات املالئمة الرامية إىل منح الشعوب األ         ١٤٠-١١٤
 ؛)إيطاليا(سيما الرعاية الصحية والتعليم   الالكامل حبقوقها،

املشاريع الكبرية  عند تنفيذ كفالة املصاحل الفضلى للشعوب األصلية  ١٤١-١١٤
 ؛)مجهورية كوريا(يف جمال التنمية الوطنية 

تعزيز التعاون مع الشعوب األصلية ومشاركتها يف صـنع القـرار             ١٤٢-١١٤
تدابري الرامية إىل تشجيعها على املشاركة يف احليـاة العامـة واحليـاة             واختاذ ال 

 ؛)إستونيا(السياسية 

مواصلة مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع االلتزامات املنصوص عليها يف         ١٤٣-١١٤
، وال سيما فيما يتعلق بالتشاور املسبق مع ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 ؛)بريو(الشعوب األصلية 

مواصلة اجلهود الرامية إىل التعامل مع تدفقات اهلجـرة املختلطـة         ١٤٤-١١٤
لتلبية  واستخدام آليات مالئمة لتحديد اهلوية وغريها من التدابري املستمدة منها          

االحتياجات اخلاصة جلميع األشخاص الذين حيتـاجون إىل احلمايـة والـدعم            
 ).السلفادور(

يكاراغوا اليت تـرى أهنـا ُنفِّـذت أصـالً أو يف      حتظى التوصيات التالية بتأييد ن      -١١٥
 :التنفيذ طور

التصديق على اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمـال التعلـيم      ١-١١٥
 ؛)تونس(

وفرض العقوبـات املناسـبة علـى        اإلنفاذ الفعال لقوانني العمل     ٢-١١٥
ف االنتهاكات، وضمان حصول مجيع املواطنني على اخلدمات احلكومية، بـصر         

 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(النظر عن انتمائهم السياسي 



 A/HRC/27/16 

GE.14-07066 28 

ملبادئ باريس اً تام إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل امتثاالً  ٣-١١٥
 ؛)غانا(

هتيئة بيئة تفضي إىل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع،            ٤-١١٥
ى واستقالله وكفاءتـه    مبا يف ذلك عن طريق ضمان حياد اجمللس االنتخايب األعل         

 ؛)اجلمهورية التشيكية(املهنية 

السعي لضمان استمرار الفصل بني احلزب والدولة، للسماح بقـدر            ٥-١١٥
ملواصلة تعزيز الدميقراطية، مبـا يف ذلـك األداء          كاف من الشفافية وإتاحة اجملال    

ات مع التوصيات املقدمـة مـن املؤسـس       اً  احملايد للمجلس االنتخايب األعلى متشي    
 ؛)ا الشماليةأيرلنداململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(اإلقليمية والدولية 

اختاذ املزيد من اخلطوات العاجلة للقضاء على التمييز حبكم الواقع            ٦-١١٥
 مبن يف ذلك األشخاص من أصول أفريقية يف ،الذي ورد أنه يواجه خمتلف الفئات     
 ؛)غانا(األرياف واملناطق النائية من البلد 

ضمان احلماية الدستورية حلرية التعبري، مبا يف ذلك احترام حريـة             ٧-١١٥
الصحافة؛ واإلحجام عن استخدام الوسائل اإلدارية والقضائية واملاليـة للحـد           

 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(مربر من ممارسة هذا احلق  بال

يـق  محاية احلق يف حرية التعبري وحرية التجمـع، وكفالـة التحق            ٨-١١٥
 ).أستراليا(الشفاف يف مجيع االنتهاكات املدعى ارتكاهبا من جانب الشرطة 

 عليهـا يف وقـت مناسـب      اً  وستدرس نيكاراغوا التوصيات التالية، وستقدم ردود       -١١٦
 ؛٢٠١٤سبتمرب /يتجاوز موعد الدورة السابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف أيلول ال

تصديق على الصكوك الدوليـة األساسـية       اختاذ التدابري الالزمة لل     ١-١١٦
حلقوق اإلنسان، مثل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والربوتوكول  

 ؛)رومانيا(االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من            ٢-١١٦
لقسري واالعتراف باختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري        االختفاء ا 

 ؛)أوروغواي (٣٢ و٣١للمادتني اً طبق

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء        التصديق على     ٣-١١٦
  ؛)تونس( )ليتوانيا(القسري 

ق التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقو        ٤-١١٦
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على        
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل           

 ؛)الربتغال(املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
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التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع           ٥-١١٦
شكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق          أ

 ؛)غانا(بإجراء تقدمي البالغات 

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل          ٦-١١٦
 ؛)سلوفاكيا(املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 

ية القضاء على مجيـع     التصديق على الربوتوكول االختياري التفاق      ٧-١١٦
أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق          

 ؛)إسبانيا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع           ٨-١١٦
) باراغواي) (النرويج() اجلمهورية التشيكية ) (الربازيل(أشكال التمييز ضد املرأة     

 ؛)النمسا) (سويسرا) (السويد(

توحيد تعريف التعذيب على الصعيد الوطين مبا يتسق مع اتفاقيـة             ٩-١١٦
 ؛)املكسيك(مناهضة التعذيب 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع           ١٠-١١٦
 ؛)سلوفينيا ( أشكال التمييز ضد املرأة

على اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال         التصديق    ١١-١١٦
 ؛)هندوراس(التبين على الصعيد الدويل 

مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل مواءمة تشريعاهتا مع االلتزامـات            ١٢-١١٦
 ؛)السلفادور(املنبثقة عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

 مستوى التمييز ضد النـساء واألطفـال   وضع سياسات للحد من   ١٣-١١٦
 ؛)ترينيداد وتوباغو(والشعوب األصلية املنحدرة من أصل أفريقي 

مواصلة زيادة احترام حقوق املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل            ١٤-١١٦
 وضمان املوافقة على قانون شـامل بـشأن        اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية،   

 ؛)النرويج(نسانية أو امليل اجلنسي األسرة حيترم احلق يف اهلوية اجل

إعادة صياغة تعريف التعذيب يف تشريعاهتا الوطنية مبا يتسق مـع             ١٥-١١٦
اتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان تغطية التعريف اجلديد مجيع العناصر املتعلقـة           

 ؛)الدامنرك(بالتعذيب 

ت ضمان إجراء حتقيقات مستقلة وشفافة وشاملة يف مجيع ادعـاءا           ١٦-١١٦
االغتصاب أو التعذيب أو غريه من ضروب إساءة املعاملة من جانـب مـوظفي            
إنفاذ القوانني، وحماسبة املسؤولني عنها وتوفري سبل اجلرب واالنتصاف للـضحايا           

 ؛)هنغاريا(
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اختاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز السلطة القضائية، بزيادة اسـتقالهلا           ١٧-١١٦
لتعيني يف االمتحانات التنافسية، والتعاون مع      وكفالة التقيد بإجراءات االختيار وا    

 ؛)أملانيا(املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني 

كفالة سياسة تعيينات يف السلطة القضائية تكـون مـستقلة عـن              ١٨-١١٦
املواعيد النهائية احملددة لتجديـد هـذه       اً  دقيقاً  التدخل السياسي، وحتترم احترام   

 ؛)إسبانيا(التعيينات 

إجراء إصالحات مناسبة لضمان حياد السلطة القـضائية بـصورة        ١٩-١١٦
 ؛)السويد(للمعايري الدولية اً كاملة وفصل السلطات واستقالهلا وفق

ضمان احلماية الكاملة للحق يف حرية التعبري ملواطنيها، مبا يف ذلك             ٢٠-١١٦
ـ           ها ختويـف   احلق يف االحتجاج السلمي، واالمتناع عن األعمال اليت يقصد من

 ؛)كندا(قمع املواطنني الذين ميارسون حقوقهم وإدانة هذه األعمال  أو

ضمان االحترام التام حلرية التعـبري والـرأي، واالمتثـال التـام              ٢١-١١٦
اللتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، وال سـيما            

 ؛)سلوفينيا (٢٢ و١٩املادتني 

 ؛)غانا(جلرمية عن التشهري رفع صفة ا  ٢٢-١١٦

إنشاء هيكل مؤسسي يضمن للفـرد احلـق يف احلـصول علـى               ٢٣-١١٦
 ؛)إسرائيل(املعلومات العامة 

إعادة النظر يف تشريعاهتا من أجل ضمان احترام احلقوق اإلجنابيـة             ٢٤-١١٦
 ؛)بلجيكا(للنساء والفتيات 

 لتنفيذ السياسة   التأكد من أن للنظام التعليمي كل الوسائل الالزمة         ٢٥-١١٦
التعليمية الشاملة، ألن هناك نسبة عالية من األطفال ذوي اإلعاقة املـستبعدين            

 ؛)إسرائيل(حالياً من النظام املدرسي 

إشراك جمتمعات الشعوب األصلية يف أي قرار من القرارات املتعلقة        ٢٦-١١٦
 ).إيطاليا(بإدارة أراضي أسالفها 

 :ميكن قبوهلا  الوصيات التالية وترى أنهوحتيط نيكاراغوا علماً بالت  -١١٧

إعادة النظر يف إمكانية التوقيع والتصديق على نظام روما األساسي            ١-١١٧
 ؛)املكسيك(للمحكمة اجلنائية الدولية 

النظر يف االنضمام إىل نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة              ٢-١١٧
 ؛ )أوروغواي ( الدولية
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ى نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية      اختاذ خطوات للتصديق عل     ٣-١١٧
 ؛)ترينيداد وتوباغو ( الدولية

  إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة       اً  االنضمام فور   ٤-١١٧
 ؛)ليتوانيا(وإدراجه يف القانون الوطين 

االنضمام إىل نظام روما األساسي وإىل االتفاق بـشأن امتيـازات             ٥-١١٧
 ؛)إستونيا(احملكمة وحصاناهتا 

على الصعيد  كامالًاً االنضمام إىل نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذ  ٦-١١٧
 ؛)سلوفاكيا(الوطين، واالنضمام إىل االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا 

االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة             ٧-١١٧
تنص على   أحكام وضع لك عن طريق  ومواءمة التشريعات الوطنية معه، مبا يف ذ      

التعاون على وجه السرعة وبالكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية يف التحقيقـات            
واملالحقات القضائية، واالنضمام إىل االتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاناهتا         

 ؛)السويد(

لتصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة           ا  ٨-١١٧
 )هندوراس) (النمسا) (اجلبل األسود ) (غانا) (الربتغال) (وستاريكاـك) (اأسترالي(
  ؛)تونس(

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة،         التصديق على   ٩-١١٧
 ؛)شيلي(حنو ما أُوِصي به من قبل  على

التصديق على نظام روما األساسي إلنشاء احملكمة اجلنائية الدوليـة            ١٠-١١٧
 ؛)فرنسا(فاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري عن االت فضالً

التصديق على نظام روما األساسي إلنشاء احملكمة اجلنائية الدوليـة            ١١-١١٧
 ؛)سويسرا(عن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  فضالً

تهاك قوات األمـن    التحقيق يف االدعاءات ذات املصداقية بشأن ان        ١٢-١١٧
اللتزاماهتـا  اً  حلقوق اإلنسان وحماكمة األطراف املسؤولة، حسب االقتضاء، وفق       

 ؛)الواليات املتحدة األمريكية(وتعهداهتا الدولية 

حلماية حقوق األشـخاص     تشريعي خطوات فعالة ذات طابع    اختاذ  ١٣-١١٧
 ؛)أوكرانيا(احلرية  مسلويب

 والتصدي بصورة   ٧٧٩ على القانون    إلغاء التعديالت اليت أدخلت     ١٤-١١٧
 ؛)أستراليا(عاجلة الرتفاع مستويات العنف ضد النساء والفتيات 
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عكس التعديالت اليت تضعف احلماية املقدمة مبوجـب القـانون            ١٥-١١٧
 ؛)ليتوانيا(الشامل املتعلّق بالعنف ضد املرأة 

ة استعراض وتعديل القانون الشامل املتعلـق بـالعنف ضـد املـرأ             ١٦-١١٧
 ؛)سلوفاكيا( فعاالًاً لالمتثال للمعايري الدولية وضمان تنفيذه تنفيذ) ٧٧٩ القانون(

تعديل التدابري اليت أدت إىل ضعف احلماية اليت يوفرهـا القـانون              ١٧-١١٧
وتفادي وضع املرأة يف حالـة      ) ٧٧٩القانون  (الشامل املتعلّق بالعنف ضد املرأة      

 ؛)بلجيكا(ا تفرض عليها التفاوض مع املعتدي عليه

التعزيز النشط لتعددية وسائط اإلعالم، وحماسبة مرتكيب اهلجمات          ١٨-١١٧
اجلمهوريـة  (اليت تشن على الصحفيني، ونزع صفة اجلرميـة عـن التـشهري             

 ؛)التشيكية

اختاذ التدابري الرامية إىل ضمان االعتراف الكامل والفعال باحلقوق           ١٩-١١٧
 ؛)فرنسا( جترمي اإلجهاض اجلنسية واإلجنابية، وال سيما بعدم

النظر يف إمكانية التفكري يف استثناءات للحظر العـام لإلجهـاض،      ٢٠-١١٧
سيما يف حاالت اإلجهاض العالجي عندما تكون حياة األم معرضة للخطر،            وال

 ؛)أوروغواي(وكذلك يف حاالت احلمل الناجم عن االغتصاب أو سفاح احملارم 

 إمكانية اإلجهاض يف احلـاالت الـيت        تنظيم مناقشات عامة بشأن     ٢١-١١٧
تكون فيها صحة املرأة أو حياهتا معرضة للخطر إذا اسـتمر محلـها، والعمـل،          

 ؛)اجلمهورية التشيكية(كخطوة تالية، على إسقاط صفة اجلرمية عن اإلجهاض 

تعديل القانون اجلنائي من أجل اسـتعادة إمكانيـة الوصـول إىل              ٢٢-١١٧
 واملأمون، واحلق يف احلصول على اإلجهاض املـأمون    اإلجهاض العالجي القانوين  

 ؛)الدامنرك(والقانوين وغري املشروط بالنسبة إىل ضحايا االعتداء اجلنسي 

يف  إلغاء تشريعاهتا احلالية اليت جترم إهناء احلمل يف مجيع الظروف، مبا        ٢٣-١١٧
 األم  ذلك يف حاالت االغتصاب وسفاح احملارم واحلاالت اليت تكون فيها حيـاة           

 ؛)فنلندا(معرضة للخطر 

من أجل نزع صفة اجلرم عن اإلجهاض يف حاالت          تنقيح التشريع   ٢٤-١١٧
احلمل الناجم عن االغتصاب أو سفاح احملارم ويف احلاالت اليت تكون فيها حياة             

 ؛)أملانيا(األم أو صحتها معرضة للخطر، على النحو املوصى به من قبل 

على التشريعات املتعلقـة باإلجهـاض      إجراء إصالحات جوهرية      ٢٥-١١٧
ضحايا االغتصاب، وال سيما القاصرات، وكذلك حاالت        تشمل يف املقام األول   

 ؛)لكسمربغ(على صحة املرأة اً جسيماً تشكل خطر احلمل اليت
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إسقاط صفة اجلرمية عن اإلجهاض يف حـاالت سـفاح احملـارم              ٢٦-١١٧
النساء واملراهقات أو سالمتهن    واالغتصاب، ويف احلاالت اليت تكون فيها حياة        

 ؛)هولندا(اجلسدية معرضة للخطر 

إسقاط صفة اجلرمية عن اإلجهاض، وضمان عدم تعرض الفتيـات            ٢٧-١١٧
والنساء ألعمال انتقامية بسبب سعيهن لإلجهاض يف ظل أي ظرف من الظروف            

 ؛)النرويج(

يكون احلمل  مراجعة تشريعاهتا املتعلقة باإلجهاض بغية متكينه عندما          ٢٨-١١٧
نتيجة اغتصاب أو سفاح احملارم، أو عندما يعرض حياة أو صـحة األم للخطـر           

 ؛)بلجيكا(

عدم جترمي اإلجهاض يف مجيع الظروف، وكفالة إتاحـة خـدمات             ٢٩-١١٧
اإلجهاض املأمون والقانوين للنساء والفتيات الالئي جنم محلهن عن االغتـصاب           

 ؛)سلوفينيا (الالئي تتعرض حياهتن أو صحتهن للخطر أو

النظر يف تعديل التشريعات املتعلقة باإلجهـاض هبـدف القيـام،             ٣٠-١١٧
كخطوة أوىل، مبراعاة احلاالت اليت يكون فيها احلمل نتيجة االعتـداء اجلنـسي     

سفاح احملارم أو عندما تكون املرأة احلامل يف خطر، وضمان حـق املـرأة يف                أو
  ؛)السويد(ية اخلدمات الطبية والرعاية الصحية اإلجناب

حـىت   التخفيف من صرامة القانون الذي حيظر اإلجهاض العالجي، أو     ٣١-١١٧
للنـساء    الذي يكفل حريـة االختيـار      ٢٠٠٦إعادة العمل بالقانون امللغى يف عام       

  ).سويسرا(خلطر شديد بسبب احلمل  ضحايا االغتصاب أو املعرضة صحتهن
تني قدمتهما فرنسا وسويسرا     الل ١١-١١٧ و ١٠-١١٧وفيما خيص التوصيتني      -١١٨

على التوايل، تفضل نيكاراغوا تقسيمهما إىل اثنتني، بسبب موقفها املختلف من الصكني            
لتعذر ذلك، اضطر الوفد إىل وضع التوصيتني يف اجملموعـة  اً ونظر. الدوليني املشار إليهما 

كـاراغوا موقـف     ولدولة ني  .اًحتظى بتأييد نيكاراغوا، وبالتايل، أحاطت هبما علم        ال اليت
يتسم بالشفافية بشأن نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة،            اً  معروف جد 

بيد أن الدولة ستنظر يف     . باالنضمام إىل هذا الصك الدويل     ميكنها أن تقبل أي توصية     وال
يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن        اً  إطار سيادهتا يف إمكانية أن تصبح طرف      

وسترسل احلكومة موقفها من هذا الصك الدويل إىل جانب موقفها من         . تفاء القسري االخ
 .١١٦التوصيات الواردة يف الفقرة 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -١١٩
أهنا وال ينبغي تأويلها على     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

 .حتظى بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only]  
The delegation of Nicaragua was headed by Ms. Ana Isabel Morales Mazun, 

Minister for the Interior and composed of the following members: 

• Mr. Carlos Robelo Raffone, Ambassador, Permanent Representative of Nicaragua 
in Geneva; 

• Ms. Alina Arguello González, Director General of International Organizations and 
Conferences, Ministry of Foreign Affairs;  

• Ms. Maria Elsa Frixione Ocon, Chief of the International Criminal Affairs, Human 
Rights and Humanitarian Affairs, Attorney General;  

• Mr. Nestor Cruz Toruño, Deputy Permanent Representative of Nicaragua in Geneva. 

    


