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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

وأجري . ٢٠١٠فرباير  /شباط ١٩ إىل   ٨، دورته السابعة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
وتـرأس  . ٢٠١٠فرباير  /شباط ٨ يف   االستعراض املتعلق بنيكاراغوا يف اجللسة الثانية املعقودة      

واعتمد الفريق العامـل التقريـر   . وفد نيكاراغوا آنا إزابيل موراليس مازون، وزيرة الداخلية       
  .٢٠١٠فرباير /شباط ١٠املتعلق بنيكاراغوا يف جلسته السادسة املعقودة يف 

ليـة  ، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التا       ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٧ويف    -٢
  .الربازيل وزامبيا والفلبني: من أجل تيسري االستعراض املتعلق بنيكاراغوا) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق بنيكاراغوا
ــدم   )أ(   ــين مق ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــايب وفق ــرض كت ) أ(١٥ع

(A/HRC/WG.6/7/NIC/1)؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة             )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/7/NIC/2)) ب(١٥
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/7/NIC/3).  
 أعدهتا مسبقاً كل من     وأحيلت إىل نيكاراغوا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة          -٤

األرجنتني وأملانيا واجلمهورية التشيكية والدامنرك والسويد وسويـسرا واململكـة املتحـدة            
وهذه األسئلة متاحـة علـى املوقـع        . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا     

  .الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  ستعراضموجز مداوالت عملية اال  - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
ذكر وفد نيكاراغوا أن جلنة مشتركة بني املؤسسات أعدت التقرير الوطين بتنـسيق               -٥

وقد أتـاح التقريـر     . مع مكتب الرئيس ومبشاورات مع مجيع قطاعات اجملتمع ومبشاركتها        
 يتعني التغلب عليها من أجـل كفالـة         لنيكاراغوا حتديد كل من نواحي القوة والقصور اليت       

  . حقوق اإلنسان جلميع النيكاراغويني
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وقد أتاحت عملية االستعراض الدوري الشامل لنيكاراغوا فرصة فريـدة لتـشاطر              -٦
خرباهتا الوطنية وتسليط الضوء على ما اضطلعت به من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وتبـادل               

ن اقتناعها بأن التوصـيات الـيت سـتنجم عـن           وأعربت نيكاراغوا ع  . املمارسات اجليدة 
االستعراض سوف تستند إىل التجارب الناجحة لدول أخرى وستساعد يف دعم اقتراحـات             

  .حمددة ميكن لنيكاراغوا أن تكيفها مع حالتها
وأصبحت نيكاراغوا عضواً يف جملس حقوق اإلنسان اقتناعاً منها بأن توافـق اآلراء               -٧

ويعين تعزيـز  . أساسية لتوطيد نظامها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانواحلوار والتعاون أدوات  
. حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا توعية كل فرد مبا له من حقوق اإلنسان ميكن له أن يتمتع هبا                

والشخص الذي ال يتمتع بفرص الوصول إىل الصحة أو التعليم أو الغذاء أو السكن املالئـم                
وتشكل محاية حقوق اإلنسان التزاماً علـى       . ة وحرة هو شخص حمروم من العيش حياة كرمي      

وتعين هذه احلماية أن تكفل لكل شخص نفس املعايري املعيشية، وأن اجلميـع             . مجيع الدول 
  .متساوون أمام القانون وأن االعتراف حبدوث انتهاكات يستتبع حق الضحايا يف التعويض

ولية، وهي طرف يف الكـثري      وتتوفر لدى نيكاراغوا جمموعة واسعة من الصكوك الد         -٨
ولكن بدون إرادة سياسية والتزام حقيقي بتنفيذ االلتزامات الواردة يف هذه الـصكوك             . منها
فاملسؤولية األولية وااللتزام بتعزيز ومحاية     . يكفي أن تكون الدول أطرافاً يف هذه الصكوك        ال

ات ترمـي إىل تعزيـز      وتتبىن نيكاراغوا استراتيجي  . حقوق اإلنسان يقعان على عاتق الدول     
التنمية البشرية، وهي بذلك تقضي على الفقـر املـوروث مـن الـسياسات االجتماعيـة       

غري أن الشعب احملروم من احلق يف التنمية حمكوم عليه بالعيش يف فقر             . واالقتصادية اإلقصائية 
 حمدوداً  ولن تتمكن الدول من حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ما دام التعاون الدويل           . وختلف

كما أنه ال ميكن حتقيق التمتع حبقوق اإلنسان طاملـا أن التجـارة             . ومقيداً بشروط سياسية  
وما دامت هناك شركات متعددة اجلنسيات أكثر قوة من الدول          . الدولية ال تزال غري عادلة    

، نفسها، فإن بلداً مثل نيكاراغوا سيستمر يف فقر، وقد خذل النظام الرأمسايل العامل بأسـره              
  .كما يتضح من األزمة املالية واالقتصادية

وحرم الفقـر   .  سنة قّيد من حقوق الناس     ١٦وتعترب نيكاراغوا ضحية لنظام عمره        -٩
وقد اضطر اآلالف من النيكاراغويني للهجرة،      . النيكاراغويني من إمكانية التمتع حبياة كرمية     

  .معرضني أنفسهم للمعاناة والنسيان
ا أولوية تتمثل يف أن تعيد للشعب النيكاراغوي احلقوق الـيت           وقد وضعت نيكاراغو    -١٠

، تـشمل   ٢٠١١-٢٠٠٩وتنفذ نيكاراغوا خطة وطنية للتنمية البشرية للفترة        . أنكرت عليه 
وتتضمن هـذه   . استراتيجيات إمنائية ورؤية إلعمال حقوق اإلنسان، دون متييز من أي نوع          

ية، سياساته وبراجمه واضحة فيما يتعلق بالغـذاء        اخلطة نظاماً وطنياً للرفاه والعدالة االجتماع     
أما بشأن احلقوق . والصحة والتعليم والسكن االجتماعي، ومياه الشرب والضمان االجتماعي

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن التحدي الرئيسي يتمثل يف القضاء على الفقر



A/HRC/14/3 

5 GE.10-12161 

م قسائم إلنتـاج األغذيـة      ، شرعت احلكومة يف تنفيذ برنامج يقد      ٢٠٠٧ويف عام     -١١
 أسرة ريفية على مدى فترة مخس سنوات مـن خـالل آليـة              ٧٥ ٠٠٠الذي تستفيد منه    

ومت التوسع يف هذا الربنامج ليصبح الربنـامج        . للتحويالت، توفر هلذه األسر وسائل اإلنتاج     
  ".دون أي ربا"التمويلي 

ويف .  أزمـة عامليـة    وأصبح األمن الغذائي قضية حامسة يف سياق دويل يعاين مـن            -١٢
وقد أقر الربملان يف اآلونة األخرية قانونـاً يتعلـق          . نيكاراغوا، يكفل الدستور احلق يف الغذاء     

باألغذية والسيادة واألمن الغذائيني؛ وهو ما أتاح لنيكاراغوا وضع برامج تكميلية مثل برنامج       
 وحدائق السوق، وبرامج    ، وخمطط قسائم إنتاج األغذية، واملدارس     "القضاء التام على اجلوع   "

وقد اعترفت  . الغذاء وتغذية األطفال الشاملة، وبرامج الوجبات الغذائية واحلليب يف املدارس         
وكاالت تابعة لألمم املتحدة، وخاصة املقرر اخلاص املعين بالغذاء، هبذه الـربامج بوصـفها              

  .مناذج للممارسات اجليدة
، وتضامناً مـع نيكـاراغوا      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦بني  ويف الفترة ما    . والتعليم جماين متاماً    -١٣

، الذي خفضت نيكاراغوا من خالله األمية يف البلـد إىل           "نعم أستطيع "دعمت كوبا برنامج    
 يف املائة، وهي حالة موثقة لدى منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                ٥أقل من   

 التعليمـي وجعلـه     ووضعت مخس سياسات تعليمية لتحسني جودة النظـام       ). اليونسكو(
كذلك لدى نيكاراغوا برنامج مستدام للتغذية يف املدارس أشارت إليه منظمـة            . مركزياً ال

  . األمم املتحدة لألغذية والزراعة كربنامج منوذجي
وحتظـر الدولـة    .  بفرص وصول متساوية إىل احلق يف الصحة       النيكاراغيونويتمتع    -١٤

استطاعت نيكاراغوا ختفيض عـدد الوفيـات       و. فرض أي تكاليف مقابل اخلدمات الصحية     
، بلغت نيكـاراغوا    ٢٠٠٧ومنذ  . ١٩٩٠النامجة عن الُسل إىل نصف املستوى املسجل يف         

 منطقة  ٧٨ومل تسجل حاالت انتقال للمالريا يف       . مستوى منخفض املخاطر بالنسبة للمالريا    
ريوسات الرجعية  ، أمنت نيكاراغوا العالجات املضادة للف     ٢٠٠٨ومنذ  . ١٥٣بلدية من أصل    

  . شخصاً مصاباً بفريوس نقص املناعة البشرية٧٣٤ل 
وتوفر الدولة جلميع   . واعترف بالعمل بوصفه حقاً ومسؤولية اجتماعية على السواء         -١٥

 يف املائة بالنسبة إلمجايل السكان ٨ويبلغ معدل البطالة .  العمالة الكاملة واملنتجةالنيكاراغويني
  .البشرية شكل ختفيض معدل البطالة أولوية من أولويات اخلطة اإلمنائيةوي. الناشطني اقتصادياً

وقد استحدثت نيكاراغوا سياسة    . ١٩٨٧وميثل احلق يف السكن حقاً دستورياً منذ          -١٦
تنطوي على مبادئ توجيهية ملنح اإلعانات وإلنشاء صناديق مأمونة للرهونـات العقاريـة،             

بناء، فضالً عن برنامج لتوثيـق احلـق يف امللكيـة،           وإنشاء صناديق ائتمان ومصرف ملواد ال     
وخاصة مشاريع اإلسكان، واالتفاق الذي أبرم يف اآلونة األخرية مـع املـصارف اخلاصـة       

  . مليون دوالر٩٠للتوسع يف برامج اإلسكان االجتماعي هذه من خالل استثمار قدره 
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الل اخلطة الوطنيـة    ومن خ . كذلك يعد احلق يف الضمان االجتماعي حقاً دستورياً         -١٧
للتنمية البشرية، تعكف احلكومة يف الوقت الراهن على وضع مقترح إلجـراء تغـيريات يف               

  .النظام احلايل
وقد اعتمدت اخلطة الوطنية . كما يشكل احلق يف العيش يف بيئة صحية حقاً دستورياً  -١٨

بـني الـربامج    من  و. حلقوق اإلنسان مبادئ تنص على الدفاع عن الطبيعة والبيئة ومحايتهما         
النطاق يف هذا اجملال، تقوم نيكاراغوا بتنفيذ الربنامج الرابع الذي جرى تنظيمه          الواسعة  

وتوجيهه بأسلوب مستدام ليعاجل النظم اإليكولوجية احلرجية الوطنية، ومثـة مبـادرة            
أخرى تتمثل يف برنامج املوارد الطبيعية، الذي يهدف إىل توفري املياه الصاحلة للشرب             
ومعاجلة مياه الصرف الصحي، وزيادة مساحات األراضي اليت أُعيد تشجريها، وحتسني 

  .املناطق احملمية والتوسع فيها
وفيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، ركزت احلكومة على تعزيز سيادة القـانون           -١٩

، يـشمل   وهي تعمل على صياغة اتفاق وطين يف جمال العدالـة اجلنائيـة           . واألمن القانوين 
وتسعى نيكاراغوا إىل إرسـاء     . سياسات واستراتيجيات ترمي إىل تعزيز نظام العدالة اجلنائية       

. نظام للعدالة اجلنائية عادل ومن السهل الوصول إليه يصون ويرعى مبادئ األمن القـانوين             
ومن خالل هذه العملية اهلامة، حتول قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد من نظام قـائم علـى      

  .االستجواب إىل نظام قائم على فض اخلصومات
ويشكل االحترام الكبري للبشر    . ولدى شرطة نيكاراغوا إحساس باالنتماء إىل اجملتمع        -٢٠

ومثة تقرير عن التنمية البشرية يتعلق باألمن       . وحلقوق اإلنسان مبدأً شامالً يف مذهب الشرطة      
سلم بأن الشرطة تتمتع باملوثوقية وأهنا مـن        املدين ومقدم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ي       

أفضل قوى الشرطة يف أمريكا الوسطى، ويشري إىل أن نيكاراغوا بلداً من أكثر البلدان أمانـاً         
  .يف هذه املنطقة

ويستند نظام السجون إىل قانون نظام السجون والقانون املتعلق بتنفيذ العقوبـات،              -٢١
تها وفقاً للمبادئ والقوانني واللوائح الدستورية،      الذي ينص على أن تضطلع السجون بأنشط      

  .ومدونة السلوك والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت نيكاراغوا عليها
وتشكل املساواة بني اجلنسني واملركز املناسب للمرأة يف مجيع قطاعـات اجملتمـع               -٢٢

قوم به املرأة يف عملية     وقد أعطيت األولوية للدور الذي ت     . مسائل أساسية وهلا أساس شامل    
اختاذ القرارات ويف وضع السياسات العامة اليت متكِّن املرأة مبا يساعد على استئصال العنـف               

وقررت الدولة أن تنشئ وحدات داخل مؤسساهتا لرصد حقوق املرأة من خالل            . ضد املرأة 
  ".برنامج احلب"

دة وكفالـة أن تقـدم      وتسعى نيكاراغوا جاهدة إىل ضمان منح األطفال حياة سعي          -٢٣
كذلك سّنت الدولة قانوناً يتعلق باألطفال واملراهقني، لتنفيذ        . إليهم خدمات اجتماعية جمانية   
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منوذج جديد لنظام العدالة اجلنائية لألحداث، يضمن حماكمة املراهقني وفق األصـول            
كـون  وبإصالح القانون اجلنائي، ت. القانونية ويهدف إىل إدماجهم يف أسر ويف اجملتمع  

نيكاراغوا قد انتقلت من نظام قضائي قائم على العقاب إىل نظام قضائي لألحـداث              
  .يركِّز على إعادة التأهيل

ويف نيكاراغوا، يتساوى مجيع األشخاص أمام القانون ولـديهم احلـق يف محايـة                -٢٤
راغوا ونيكـا . ويعرف القانون اجلنائي اجلديد التمييز ويعتربه جرمية   . متساوية مبوجب القانون  

بلد متعدد اإلثنيات بطبيعته، وتعترف الدولة بوجود شعوب أصلية حيق هلا التمتع بـاحلقوق              
وسّنت الدولة قانوناً يتعلق بامللكية اجملتمعية للشعوب األصـلية يف          . اليت ينص الدستور عليها   

طـة  املناطق املتمتعة باحلكم الذايت يف الساحل األطلسي، واليت تشكل تنميتها جزءاً مـن اخل             
  .اإلمنائية الوطنية ودعامة رئيسية يف استراتيجيتها

ومن أجل تنفيذ هذه اخلطة، أضفت احلكومة الطابع املؤسسي على األمانة املعنيـة               -٢٥
ويف عام . بالساحل األطلسي املكلفة بالتنسيق بني اجملالس اإلقليمية املستقلة والوزارات الوطنية

تمعات الشعوب األصلية يف الـساحل الكـارييب        ، أعادت الدولة إىل جمتمعني من جم      ٢٠٠٩
 يف املائة مـن     ١٢,٨ سنداً للملكية مما ميثل      ١٢حقوقهما يف أراضي أسالفهما، ماحنة إيامها       

 مجاعة أصلية ومجاعة منحدرة من أصل أفريقي تتـألف          ١٥٢األراضي الوطنية، استفاد منها     
 سـنداً مـن     ٥٦ ٨٦٨لى  ويف بقية البلد، سلمت الدولة ما يزيد ع       .  شخص ٥٨ ٠٠٠من  

  . شخصا٢٦٢ً ٥٦٢سندات امللكية، مما أعاد حقوقاً يف األراضي ألكثر من 
ومت . وصّدقت نيكاراغوا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلـا           -٢٦

، اعتمد  ٢٠٠٨ويف  . إصالح القانون املتعلق بالوقاية وإعادة التأهيل جلعله متسقاً مع االتفاقية         
وتقوم نيكـاراغوا   . ن القانون املتعلق حبماية حقوق األشخاص املصابني بأمراض عقلية        الربملا

من خالل مراكز   " مجيعنا معكم "بتضامن من كوبا، بتنفيذ برنامج لرعاية هذه الفئات عنوانه          
  .الصحة العامة

والقانون اجلنائي اجلديد ال جيرم العالقات اجلنسية بني األشخاص وبالتايل ينص على              -٢٧
وقام مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان يف اآلونـة األخـرية           . احلق يف حرية امليل اجلنسي    

  .بتعيني مدع خاص للتنوع اجلنسي
ويقر الدستور احلق يف حرية تكوين اجلمعيات دون متييز واحلق يف حرية التعـبري يف                 -٢٨

نني يف نيكاراغوا حبرية    ويتمتع مجيع املواط  . األماكن العامة واخلاصة، وبصورة فردية ومجاعية     
ومثة قـانون يكفـل إمكانيـة الوصـول إىل     . وال توجد رقابة من أي نوع     . التعبري الكاملة 

املعلومات العلنية وتقوم مؤسسات الدولة، من خالل مكتب تنسيق املعلومات العلنية، بكفالة            
  .تنفيذ هذا القانون واالمتثال له
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لة اإلعالمية املوجهـة ضـد حكومـة        وتغتنم احلكومة هذه الفرصة لشجب احلم       -٢٩
نيكاراغوا اليت يشنها مالكو وسائط اإلعالم وأحزاب املعارضة السياسية، على سبيل املثـال،             
أثناء زيارة املقرر اخلاص املعين بالغذاء، الذي تعرضت أقواله للتالعب والرقابة مـن جانـب       

  .لومات على املألوسائط اإلعالم، األمر الذي دعا األمم املتحدة إىل تصحيح املع
ولدى نيكاراغوا منوذج من ملكية وسائط اإلعالم يسمح بوجود مـالكني علـى               -٣٠

 ٣٤٠وهنـاك   . مستوى صغري وعلى مستوى متوسط، لديهم حرية تعبري كاملة ودون رقابة          
 مـن  ٢٠وهناك أكثر من .  قناة تلفزيونية وشركات كابالت٧٠حمطة بث إذاعي وأكثر من    

  .ملوزعة، مبا يف ذلك صحف وجمالت، فضالً عن مطبوعات إلكترونيةاملطبوعات الصحفية ا
وفيما يتعلق باإلجهاض، أجريت تعديالت قانونية عكـست ممارسـة الـسيادة،              -٣١

واعتمدت بأغلبية برملانية يف اجلمعية الوطنية، ويشكل هذا األمر بوضوح مسألة سيادة، وليس     
وميكـن  . ن احلق يف احلياة لغري املولود حق هام       وترى غالبية مواطين نيكاراغوا أ    . مسألة دينية 

هلؤالء الذين يعارضون هذا التعديل أن يلجأوا إىل احملاكم، وبالفعل ُعرضت قضايا كثرية على              
وال حيظـر علـى     . احملكمة العليا للطعن يف دستورية هذا التعديل، ومل جير البت فيها بعـد            

  . كون حياة األم يف خطراملوظفني الطبيني تقدمي الرعاية الصحية عندما ت

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
 وفداً  ١٩وهناك بيانات إضافية من     .  وفداً ببيانات  ٤٧خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٢

مل يتسن اإلدالء هبا خالل احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت، وستنشر، عند توفرها، علـى          
  .)١(ستعراض الدوري الشاملالشبكة اخلارجية لال

. الحظت البحرين التقدم احملرز يف جمال محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية             -٣٣
وتقر اخلطـة اإلمنائيـة     .  معاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان     ١٣وأن نيكاراغوا طرف يف     

ياة املواطن،  والحظت الربامج الرامية إىل حتسني ح     . الوطنية، اليت من شأهنا منع العنف املرتيل      
 واستفـسرت . مثل تلك الرامية إىل القضاء على اجلوع والفقر وإىل تأمني األمـن الغـذائي             

  . اجلهود املبذولة من أجل القضاء على الفقربشأنالبحرين 
وأحاطت اجلزائر علماً باملالحظات اليت أبداها الرئيس بوتفليقة خالل زيارة الرئيس             -٣٤

اجلزائر ونيكاراغوا، متحدتان يف تعزيز أهداف ومبادئ األمم        ، ومفادها أن    ٢٠٠٧أورتيغا يف   
وأعرب الوفد عن تقديره للخطة اإلمنائية البشرية،       . املتحدة، فضالً عن محاية حقوق اإلنسان     

  .وقدمت توصيات. وبرامج القضاء على الفقر، وحتسني حالة التعليم

__________ 

الدامنرك، أوروغواي، اليابان، بولندا، سويسرا، األرجنتني، لكسمربغ، العراق، غواتيماال، الصني، أنغـوال،           )١(
 .ربتغالسلوفاكيا، نيجرييا، كوستاريكا، إكوادور، بريو، فلسطني، غانا، ال
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ية واإلقليمية، ورحبت   والحظت قطر أن نيكاراغوا طرف يف معظم املعاهدات الدول          -٣٥
وأعربت عن تقديرها لإلجنازات اليت يتم حتقيقها يف جمـال     . بالتعاون مع آليات األمم املتحدة    

  .وقدمت قطر توصية. معدل األميةكفالة جمانية التعليم وخفض 
 إمكانية الوصول إىل حقوق     للنيكاراغوينيوذكرت كوبا أن ثورة ساندينستا أتاحت         -٣٦

باً إجرامية مّولتها وقادهتا االمرباطورية وعدة حكومات ليربالية جديـدة          اإلنسان، ولكن حر  
وأثنت كوبا على املبادرات اليت اختذهتا احلكومة وشـجبت         . حرمت البلد من هذه احلقوق    

األفعال غري القانونية املوجهة ضد نيكاراغوا، وخاصة حرماهنا من املساعدة الدولية بـسبب             
أثنت على استراتيجية احلد من الفقر والتقدم احملرز يف إعمـال           كما  . التدخل ونوايا السيطرة  

وسلّطت الضوء على إمكانيـة وصـول       . احلق يف الغذاء والصحة والتعليم ومكافحة التمييز      
، والحظت أنـه    ٢٠٠٧اجلميع إىل التعليم اجملاين وإىل اخلدمات الصحية اليت مت حتقيقها منذ            

حظت التقدم احملرز يف جمال القضاء على التمييز        كما ال . ٢٠٠٩جرى القضاء على األمية يف      
  .وقدمت كوبا توصيات. ومحاية الفئات الضعيفة

وأثنت باكستان على املشاورات اليت شارك فيها اجملتمع املدين أثناء إعـداد هـذا                -٣٧
 معاهدة رئيسية من معاهـدات      ١٦ من أصل    ١٣وأضافت أن نيكاراغوا طرف يف      . التقرير

والحظت باكستان التدابري التشريعية واإلداريـة  . دم تقارير دورية بشأهناحقوق اإلنسان وتق  
املتخذة إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية والـسياسية، ولتـدريب           
جيشها وقوات الشرطة وغريمها من املوظفني العموميني يف جمال حقوق اإلنـسان، وهـذه              

ت على التخفيض الكبري يف معدل األمية بإطالق محلة وطنية وأثن. ممارسة جيدة جيب تكرارها  
للقضاء على األمية، والحظت إعادة جمانية التعليم للجميع، واستفسرت أكثر بـشأن هـذه              

وتتوسع نيكاراغوا يف جمال الوصـول إىل العدالـة اجلنائيـة،           . التجربة واآلثار املترتبة عليها   
ومـن مث، طلبـت     . ة من أجل تسوية اخلالفات    وأعربت عن رغبتها يف استخدام آليات بديل      

باكستان املزيد من التفاصيل بشأن هذه املسألة وبشأن إصالح النظام القضائي، وخـصوصاً             
بشأن إحالل اإلجراءات اجلنائية القائمة على فـض اخلالفـات مكـان النظـام القـائم                          

  .على االستجواب
هود املبذولة من أجل القضاء على الفقر وتأمني        ورحبت اجلماهريية العربية الليبية باجل      -٣٨

وأبدت مالحظة مفادها أنه ينبغي بذل املزيد من اجلهود لتحسني األوضـاع            . الغذاء للجميع 
  .وقدمت توصية. املعيشية للمرأة لضمان املساواة بني اجلنسني

شريع والحظت سلوفينيا بقلق أن العنف ضد املرأة ليس مصنفاً بوصفه جرمية يف الت              -٣٩
وذكـرت أن   . وإمنا جمرد عنف مرتيل، كما الحظت انتشار االغتصاب على نطاق واسـع           

 التدابري املزمـع  واستفسرت بشأن. األوضاع يف السجون مثرية لقلق بالغ، وما زالت تتدهور        
اختاذها ملعاجلة االكتظاظ املفرط يف السجون ومراكز االحتجاز ولتحسني األوضاع بوجه عام        

  .مت توصياتوقد. يف السجون
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أن نيكاراغوا متثل جزءاً من التحـالف       )  البوليفارية -مجهورية  (والحظت فرتويال     -٤٠
البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية، وهو ساحة التقاء ملواجهة التحديات املشتركة، يف إطار            

 وأقرت السياسات الرامية إىل كفالـة احلقـوق       . مبادئ اشتراكية للتضامن والتكامل املتبادل    
 أساس من   وال سيما، التعليم، الذي مت كفالته للجميع على       االقتصادية واالجتماعية والثقافية،    

، الـيت أدت إىل     "نعم أسـتطيع  "والحظت جناح احلملة الوطنية حملو األمية       . املساواة وجماناً 
مزيد "وسلطت الضوء على برامج مثل      . اعتراف اليونسكو بنيكاراغوا كإقليم خال من األمية      

  .وقدمت توصيات". مجيع أنواع التعليم"و" تعليم أفضل"، و"التعليممن 
وأعربت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن تقديرها للتدابري اليت اختذت يف جمال    -٤١

وأبرزت السياسات الرامية إىل    . احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية     
نشاء سوق تتسم باإلنصاف وخالية من االستغالل واملمارسـات         توفري اخلدمات للشعب، وإ   

والحظت التدابري الرامية إىل حتسني     . غري املشروعة وإنشاء شبكات من الكيانات االقتصادية      
  .أحوال الفئات الضعيفة

والحظت سري النكا أن نيكاراغوا تغلبت على التحديات يف جمال محاية وتعزيـز               -٤٢
ية واالقتصادية والثقافية، وأثنت على اجلهود املبذولة لزيادة تعزيزهـا          احلقوق املدنية والسياس  

وتعد مشاركتها يف جملس حقوق اإلنسان تعبرياً عن رغبتها يف التعاون مع اجملتمع             . ومحايتها
ورحبت سري النكا باخلطة الوطنية للتنمية البشرية، والحظت بارتياح تعزيز سيادة           . الدويل

كما الحظت أن التحديات الرئيسية اليت واجهت نيكاراغوا متثلت         . ينالقانون واألمن القانو  
والحظت وجـود   . يف مكافحة الفقر وإيالء أمهية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

  .وقدمت توصيات. حاجة إىل املزيد من محاية الفئات الضعيفة
 أحرزته ثورة ساندينـستا     التقدم الذي )  املتعددة القوميات  -دولة  (وأبرزت بوليفيا     -٤٣

الشعبية وتنفيذ خطة التنمية البشرية، والحظت االستراتيجية الراميـة إىل مكافحـة الفقـر              
ومت القضاء على األميـة     . والشبكات التعاونية اليت تعزز التضامن واألمن والسيادية الغذائيني       

جلميع على اخلدمات   تقريباً، وأُعيدت جمانية التعليم، وما زالت تبذل جهود لتعميم حصول ا          
سـلمت   نيكـاراغوا    وأضافت أن . الصحية ومت ختفيض معدالت وفيات األمومة والطفولة      

حبقوق الشعوب األصلية يف احلفاظ على ثقافتهم وهويتهم، ونظامها التقليدي اجلمـاعي يف             
والحظت أن القانون اجلنائي اجلديد عّرف التمييز بأنه جرميـة          . حيازة األراضي واستغالهلا  

وسلمت بالتزام نيكاراغوا مبجلس حقوق اإلنسان وهيئات املعاهـدات وتفاعلـها            .ائيةجن
  .وقدمت توصيات. معهما
وأعربت كندا عن تقديرها للجهود املبذولة لتعزيز اإلطار املعياري حلقوق اإلنسان،             -٤٤

 مبا يف ذلك من خالل التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل              
. اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب           

ورحبت كندا بعدم جترمي العالقات اجلنسية بني األشخاص من نفـس اجلـنس الـيت تـتم                 
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وأعربت كندا عن قلقها . بالتراضي، وبااللتزام بتعزيز سيادة القانون وتوطيد الدميقراطية
يق مساحة الدميقراطية، والتهديدات املوجهة للجمعيات السياسية       إزاء االجتاه حنو تضي   

وحرية التعبري، والتهديدات املوجهة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان وأولئك الـذين            
والحظت كندا بقلق افتقار اجلهاز القضائي إىل الرتاهة واالستقالل         . ينتقدون احلكومة 

رار الذي اختذته الدائرة الدسـتورية يف       والتطورات اليت ال تتسق مع الدستور، مثل الق       
 على إعادة انتخاب املسؤولني بـشكل        بإزالة احلظر الدستوري   ٢٠٠٩احملكمة العليا يف    
  .وقدمت كندا توصيات. متعاقب ومستمر

وأثنت مجهورية إيران اإلسالمية على اجلهود املبذولة وااللتزامات املتعهد هبا من أجل       -٤٥
ان، مبا يف ذلك إصالح النظام القضائي؛ والتدابري املتخذة ملكافحة          محاية وتعزيز حقوق اإلنس   

االجتار باملخدرات، واالجتار بالبشر واجلرمية املنظمة؛ وخطة العمل الوطنية حلظر العنف املرتيل            
ـ والعنف اجلنسي؛ وقانون محاية الالجئني احلديث التنفيذ، والذي وصفته            األمـم   يةمفوض

وأعربـت عـن    . نسان بأنه أكثر القوانني تقدماً يف هذه املنطقـة        قوق اإل  حل ةاملتحدة السامي 
تقديرها للتدابري املتخذة لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والبيئية، بالرغم من األزمـة            

  . وقدمت توصيات. االقتصادية العاملية
 ورحبت أوزبكستان مبشاركة اجملتمع املدين على نطاق واسع يف إعـداد التقريـر              -٤٦

والحظت اخلطوات املتساوقة املتخذة لكفالة احلقوق املدنية والسياسية واالقتـصادية        . الوطين
وأدمج التشريع احمللي معايري حقوق اإلنسان، مبا       . واالجتماعية والثقافية واحلريات األساسية   

فيها حقوق الشعوب األصلية، وحظر التمييز جبميع أشكاله، وإمكانية الوصول إىل التعلـيم             
 معاهدة مـن    ١٣طرفاً يف    ورحبت أوزبكستان بكون نيكاراغوا   . حلق يف الرعاية الصحية   وا

وقـدمت  . معاهدات حقوق اإلنسان وبتسليمها باختصاص عدد من اهليئـات اإلشـرافية          
  .أوزبكستان توصية

وأعربت قريغيزستان عن تقديرها إلنشاء اللجنة اخلاصة املعنية حبقـوق الـشعوب              -٤٧
والحظت اخنفاض معدالت   .  اإلثنية، والنتائج اليت حتققت يف جمال التعليم       األصلية واجلماعات 

  .وفيات األمومة والطفولة والتقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني
وأثنت مصر على تدريب املوظفني احلكوميني يف جمال حقوق اإلنسان، وعلى إدراج             -٤٨

 املفوضقوات املسلحة والشرطة وإنشاء مكتب      هذه احلقوق يف املناهج الدراسية ألكادميييت ال      
وسلطت الضوء علـى إنـشاء إدارة       . املعين بالدفاع عن حقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس       

مكرسة للنساء و األطفال لتقدمي الدعم النفساين لضحايا االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي،            
  . اتوقدمت توصي. وعلى محالت إذكاء الوعي بالعنف ضد املرأة

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتـدريب يف جمـال              -٤٩
وسألت عما إذا كانت    . حقوق اإلنسان وإنشاء وحدة معنية بالعنف يف مكتب املدعي العام         

وشجعت اجملتمـع   . هناك خطط لتحسني أوضاع االحتجاز يف زنزانات الشرطة والسجون        
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 أجل ضمان وصول النساء واألطفال إىل املساعدة القانونية والطبية          على مزيد من التعاون من    
املستقلة، وكذلك شجعت احلكومة على العمل من أجل إحداث تغيري يف التصورات بـشأن              

اإليدز واملثليات  /األشخاص ذوي اإلعاقة، واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية        
  .تحولني جنسياًواملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية وامل

صدقت على معظم معاهدات حقـوق       وأعربت النرويج عن تقديرها ألن نيكاراغوا       -٥٠
وأعربت النرويج عـن    . اإلنسان الدولية واإلقليمية واستأنفت ممارسة تقدمي التقارير الدورية       

ولني قلقها إزاء التمييز ضد السكان من فئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتح            
، وتعيني، ألول   ٢٠٠٨جنسياً، ورحبت بعدم جترمي العالقات املثلية يف قانون العقوبات لعام           

وتشاطر النرويج القلـق    . مرة يف هذه املنطقة، أمني مظامل خاص معين حبقوق التنوع اجلنسي          
، الذي أعرب عنه اجملتمع املدين، وأمني املظامل واألمم املتحدة إزاء جترمي اإلجهاض العالجـي             

أعادت الطمأنة بأنه سيتم تقدمي املساعدة القانونية للنـساء عنـدما            والحظت أن نيكاراغوا  
وتشاطر النرويج القلق الذي أعربت عنه هيئات منها اللجنـة          . تكون حياهتم معرضة للخطر   

املعنية حبقوق اإلنسان إزاء تقارير تصف بيئة عمل صعبة للمدافعني عن حقـوق اإلنـسان               
  . ت توصياتوقدم. والصحفيني

وأثنت اجلمهورية العربية السورية على الوصف الشامل والشفاف حلالـة حقـوق              -٥١
على الدستور اجلديد، االجتاه حنو متكني       وهنأت نيكاراغوا . اإلنسان الوارد يف التقرير الوطين    

األشخاص من محاية ما هلم من حقوق اإلنسان، واجلهود املبذولة إلصالح النظام القضائي،              
ظام اجلديد للعدالة اجلنائية لألحداث، الذي ينص على اإلدماج يف األسـرة واجملتمـع،              والن

واجلهود املبذولة للنهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل احلـق يف الغـذاء             
  . وقدمت توصيات. والصحة والتعليم

وخطط العمل الرامية   والحظت فييت نام التدابري، واإلصالحات القانونية والقضائية          -٥٢
إىل محاية احلقوق واحلريات األساسية والدميقراطية يف جمال التعليم والرعاية الصحية، وخلـق             

النـساء واألطفـال    فرص العمل، والضمان االجتماعي، وحقوق الفئات الضعيفة، مبا فيها          
ن ورحبت خبطة التنمية البشرية والحظـت أ      . واألشخاص ذوو اإلعاقة والسكان األصليون    

طرف يف غالبية الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، والتعاون الوثيـق مـع              نيكاراغوا
. آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، واإلجراءات اخلاصـة وهيئـات املعاهـدات            

  .وقدمت توصيات
 وقيَّم االحتاد الروسي على حنو إجيايب التطورات يف اجملاالت االقتصادي والـسياسي             -٥٣

والقضائي واالجتماعي، وتنفيذ برامج يف جماالت احلد من الفقر، وفرص احلـصول علـى              
والحظ اجلهود املبذولة لتعزيز النظام الوطين حلقوق       . سكن، ومكافحة األمية واعتالل الصحة    

إىل عدد من املعاهدات الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان             اإلنسان، وانضمام نيكاراغوا  
  .وقدم توصية. يف التعاون الدويل، مبا يف ذلك يف اجمللسواملشاركة النشطة 
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ورحبت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية باإلجنازات يف تنفيذ االستراتيجية اإلمنائية            -٥٤
اليت تنطوي على منوذج سلطة املواطنني، ومشاركة ومشاورة املواطنني، واليت هتدف إىل تعزيز        

وأثنت علـى امتثـال   .  الوطين واإلنصاف االجتماعيحقوق اإلنسان عن طريق تعزيز الرفاه     
ورحبت بإنشاء مؤسسات وآليات مناسبة     . البلد اللتزاماته الدولية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان      

  .وقدمت توصيات. لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
أثنت املكسيك على اجلهود املبذولة حلماية حقوق اإلنسان، وأبرزت اجلهود املبذولة             -٥٥
أجل القضاء على الفقر، وتعزيز فرص وصول اجلميع إىل الصحة والتعليم، والتخفـيض             من  

والحظـت املكـسيك   . وحثت على االنتهاء من إصالح نظام القضاء      . الشديد ملعدل األمية  
فيما يتعلق بتطبيق معايري حقوق اإلنـسان، واقترحـت أن           التحديات اليت تواجه نيكاراغوا   

واستفسرت عن نتائج الـربامج     . ن املنظمات الدولية واإلقليمية   املساعدة م  تلتمس نيكاراغوا 
الرامية إىل القضاء على التفاوتات بني اجلنسني، ال سيما فيما يتعلق بالوصول إىل شروط عمل 

  .وقدمت توصيات. جيدة، واالئتمانات، وحيازة األراضي واخلدمات االجتماعية األساسية
باجلهود اليت بذلت يف إعـادة البنـاء والوحـدة          ورحبت اإلمارات العربية املتحدة       -٥٦

حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان وأن نيكاراغوا، بـالرغم         والحظت اهتمام نيكاراغوا  . الوطنية
وسألت عما بذلتـه    . من األوضاع االقتصادية الصعبة، جعلت املواطنني حمور اجلهود اإلمنائية        

  .يكفله الدستورمن جهود لتحسني التعليم على النحو الذي  نيكاراغوا
وأثنت . الحظت بنما روابطها السياسية التارخيية واالقتصادية والثقافية مع نيكاراغوا          -٥٧

لتعيينها مدعني خاصني معنيني باألطفال واألحداث، والـسكان األصـليني،           على نيكاراغوا 
ة واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص احملرومني من حريتهم، واملدعي اخلاص املعين مبشارك          

وأثنت بنما على نيكاراغوا لتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           . املواطنني
. ، الذي يقدم خدمات تركز على األطفال واألحداث ذوي اإلعاقـة          "برنامج احلب "وتنفيذ  

وطلبت معلومات بشأن السياسات احلكومية الرامية إىل حتسني اإلملـام بـالقراءة والكتابـة        
  .ص ذوي اإلعاقة، وتعزيز فرصهم يف احلياةبالنسبة لألشخا

 ٣١وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، فحاالت الوفيات هلا أسباب خمتلفة، فقد وقعت               -٥٨
ويبلـغ  .  حالة قيام األب بالقتل، وست حاالت اغتيال، وحالتا قتل         ٢٣حالة وفاة، من بينها     

قتل اإلناث يف قـانون     ومل يدرج املشرعون جرمية     . ٢ ٢٥٠ ٠٠٠عدد السكان من اإلناث     
العقوبات، ولكن ُيعاقب عليها من خالل التشريع القائم، وتتراوح العقوبات على هذه اجلرمية            

وتشمل الظروف املشددة إساءة استخدام السلطة والتمييز القائم        .  سنة سجن  ٣٠ إىل   ١٥من  
  .على نوع اجلنس

 داخـل األسـرة، الـيت          وتويل نيكاراغوا اهتماماً أكرب حلاالت العنف واإلصابات        -٥٩
، مبا يف ذلك حـاالت االعتـداء اجلنـسي، واملـضايقة،            ٢٠٠٩ حالة يف    ٩ ٢١٣بلغت  

وقد أنشأت نيكاراغوا داخـل الـشرطة       . واالستغالل اجلنسي، وسفاح احملارم واالغتصاب    
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ويف هناية التـسعينات، كـان      ). مراكز شرطة النساء واألطفال   (للعناية بضحايا هذه اجلرائم     
 منها على مستوى اإلدارات، وسبعة على مستوى البلديات         ٢١ وفداً وطنياً،    ٣٥اغوا  لنيكار

وبالتعاون مع منظمـات اجملتمـع املـدين        . وسبعة مكاتب على مستوى املناطق يف العاصمة      
واملدعني، أنشأت نيكاراغوا سبعة مآوى لضحايا العنف األسري مبساعدة الوكالة اإلسـبانية          

  .للتعاون الدويل
قوم نيكاراغوا بتنفيذ سياسة جنسانية تؤدي إىل متكني املرأة وتشجع العمل الوقائي  وت  -٦٠

 نشاطاً تدريبياً بشأن قانون     ٣٢٧وقد مت تنظيم    . يف امليادين السياسية واالقتصادية والتنظيمية    
تكافؤ الفرص، والعنف املرتيل، وأمن املواطنني والعنف األسري، ومنـع العنـف، ومنـوذج            

  .طن، مبا يف ذلك السكان األصليون والسكان املنحدرون من أصل أفريقيمشاركة املوا
وهناك . وفيما يتعلق بالسجون، جتري مراعاة القواعد النموذجية الدنيا لألمم املتحدة           -٦١

وتبلغ معـدالت االكتظـاظ     .  حمتجزاً ٥ ٩٥٢ مكاناً ويشغلها    ٤ ٧٤٢مثانية مراكز سعتها    
. ا حتدياً يتمثل يف حتسني األحوال املعيشية للمحتجـزين        وتواجه نيكاراغو .  يف املائة  ٢٥,٥٢

  .، أُجريت دراسات بشأن االستثمار األويل يف سجنني جديدين٢٠٠٨ و٢٠٠٧ويف 
 عـامالً           ١ ٢٠٠وفيما يتعلق بالتدريب والعمل يف النظـام العقـايب، مت تـدريب               -٦٢

  ).ال حقوق اإلنسان يف املائة من موظفي املؤسسات العقابية يف جم٩٨مت تدريب (
 يف املائة من موظفي الشرطة يف جمال حقوق اإلنـسان           ٧٥ومت تدريب ما جمموعه       -٦٣

  .وعلى مكافحة الفساد
وفيما يتعلق مبشروعية العملية االنتخابية، نص الدستور على أن احلق يف التـصويت               -٦٤

 احلكومة الثورية   وقد أخضعت . وقد أُجريت انتخابات حرة وشفافة    . يكفله الفرع االنتخايب  
وكان القانون االنتخايب على املـستوى الدسـتوري،        . نفسها لالقتراع العام يف التسعينات    

وأجريت االنتخابات على املستوى الوطين ومستوى      . وتشرف عليه هيئة تنظيمية عليا مستقلة     
 الئحة جديدة   ويف اآلونة األخرية اعتمدت اهليئة العليا املعنية باالنتخابات       . البلديات واملناطق 

  .تتعلق باملراقبني الدوليني لالنتخابات، وتستند إىل مبدأي السيادة وعدم التدخل
 املعين بالدفاع عن حقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ بـاريس          املفوضوقد أنشئ مكتب      -٦٥

وهو يعمل يف الوقت احلـايل بأسـلوب        . وهو مستقل متاماً عن مؤسسات الدولة واحلكومة      
  . عدد من املدعني اخلاصني معنيني بالفئات الضعيفةومت تعيني. مالئم
وفيما يتعلق مبالحقة املدافعني عن حقوق اإلنسان، تشعر نيكاراغوا، بالقلق ألنـه،              -٦٦

وال توجد سياسة . نتيجة للحملة اإلعالمية املوجهة ضد احلكومة، مت نشر معلومات غري دقيقة
تعمل نيكاراغوا بنـشاط حلمايـة عمـل        و. ترمي إىل مالحقة املدافعني عن حقوق اإلنسان      

 منظمـة غـري     ٥ ٢٠٠ويف نيكاراغوا يوجد ما يقرب مـن        . املدافعني عن حقوق اإلنسان   
حكومية مسجلة تعمل على محاية حقوق اإلنسان ، وميكن أن ُتعزى التوترات إىل اخـتالف      
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وقـد  . وجهات النظر من جانب املنظمات اليت تؤيد سياسات احلكومة وتلك اليت تعارضها           
  .قامت وحدة التحقيق التابعة للشرطة الداخلية بالتحقيق يف احلوادث

وأثنت بلجيكا على التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد              -٦٧
وتشكل حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان مصدراً       . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

ت والتخويف، وأحياناً أيضاً من قبل الـسلطات العامـة،          للقلق، ذلك أن العنف، والتهديدا    
وسألت عن التدابري اليت تتيح للمدافعني عـن حقـوق اإلنـسان    . متكررة وتظل بال عقاب   

وأعربت بلجيكا عن قلقها إزاء جتـرمي مجيـع         . باالضطالع بأنشطتهم على حنو حر وسلمي     
 حاالت االغتصاب وسفاح    أشكال اإلجهاض، حىت عندما يكون مربراً ألسباب عالجية، يف        

  .وقدمت توصيات. احملارم
وشكرت فنلندا نيكاراغوا على اجلهود املبذولة لالمتثال ملتطلبات تقـدمي التقـارير              -٦٨

ويف حني أن فنلندا تقدر اإلجراءات الرامية إىل حتـسني املـساواة بـني              . هليئات املعاهدات 
ق متاماً مع املعاهدات الدوليـة حلقـوق        اجلنسني، فإهنا تالحظ أن املعايري واملمارسة ال تتس       

وأعربت عن أسفها ألن القانون االنتخايب يف املناطق املتمتعة باحلكم الذايت يستبعد            . اإلنسان
وسألت فنلندا عن الطريقة اليت تكفل هبا نيكاراغوا حق شعب          . سكان مقاطعة زاليا الوسطى   

ستقلة ذاتياً، وعن التـدابري الراميـة إىل        زاليا الوسطى يف اختيار ممثليهم حبرية يف احلكومة امل        
  .وقدمت فنلندا توصيات. تعزيز حقوق املرأة

رحبت أذربيجان بقيام نيكاراغوا بالتصديق على عدد من الصكوك الدولية حلقـوق     -٦٩
اإلنسان، وبتوجيهها دعوة مفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وإنشاء            

وطلبت أذربيجان إىل نيكاراغوا أن تقدم      .  اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس    مؤسسة وطنية حلقوق  
معلومات تتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، والتدابري الراميـة إىل مكافحـة االجتـار              

  .وقدمت توصيات. بالبشر
ئيل إىل ما جيري من إصالحات لضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،           وأشارت إسرا   -٧٠

وبصفة خاصة خطة التنمية البشرية، إضافة إىل اجلهود املبذولة للحد من الفقر وسوء التغذية              
وأعربت إسرائيل عن قلقها ألن انتهاكات حقوق اإلنسان ال تزال سائدة، مبـا يف              . واألمية

اكتظاظ السجون، وعدم احترام سيادة القانون، وانتشار       ذلك الظروف القاسية يف السجون و     
الفساد، وزوال حرية الرأي أو التعبري أو الصحافة أو التجمع وتكوين اجلمعيات، والعنـف              
ضد النساء واألطفال، والعنف املرتيل واجلنسي، والتمييز ضد األقليات اإلثنيـة وجمتمعـات             

  .وقدمت توصيات. الشعوب األصلية
السويد عن التدابري املتخذة للحيلولة دون حـدوث وفيـات نفاسـية            واستفسرت    -٧١

وأشارت السويد إىل   . ووفيات الرضع نتيجة لعمليات اإلجهاض غري املشروعة وغري املأمونة        
التقارير اليت تتعلق بالتمييز ضد السكان األصليني يف جماالت مثل التعليم، واخلدمات الصحية،          

  .وقدمت السويد توصيات. قوق يف األراضيواملشاركة يف االنتخابات، واحل
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وأعربت هولندا عن ارتياحها ألن نيكاراغوا طرف يف أكثرية االتفاقيات األساسـية              -٧٢
حلقوق اإلنسان، وألهنا وجهت دعوة دائمة إىل املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات               

ادية واالجتماعيـة  وأشارت أيضاً إىل اجلهود املبذولة يف جماالت احلقـوق االقتـص          . اخلاصة
  .وقدمت توصيات. والثقافية عن طريق إتاحة اخلدمات الصحية والتعليم للجميع

وسلطت . وأبدت نيبال ارتياحها للجهود املبذولة لتناول التنمية وحقوق اإلنسان معاً    -٧٣
والحظـت  . الضوء على إنشاء مؤسسات وطنية واختاذ تدابري تشريعية تتعلق حبقوق اإلنسان          

رتياح اجلهود املبذولة إلصالح نظام القضاء اجلنائي ولكـون نيكـاراغوا طرفـاً يف              نيبال با 
وأثنت نيبال على نيكاراغوا لقيامها باحلد مـن الفقـر،          . الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان   

وحتسني خدمات التعليم والصحة العامة، وتوسيع نطـاق التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية              
ت التقدم احملرز يف جمال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة          وأكد. واالجتماعية والثقافية 

وشجعت نيكاراغوا على مواصلة بناء املؤسسات الوطنية وزيادة الـوعي حبقـوق            . بالصحة
  .اإلنسان وتوسيع نطاق التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ربوتوكول االختياري الثاين امللحـق     وهنأت إسبانيا نيكاراغوا على تصديقها على ال        -٧٤
واستفسرت عن زيادة انتشار ظاهرة العنف      . بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

املرتيل وارتفاع معدل قتل اإلناث، وطلبت تقدمي بيانات حديثة عن عدد اإلدانات يف قضايا               
  .اتوقدمت توصي. العنف املرتيل واجلنسي اليت ترفع شكاوى بشأهنا

وسلطت كولومبيا الضوء على اجلهود املبذولة لتعزيز املؤسسات ونظـام القـضاء،              -٧٥
وأقرت باجلهود املبذولة يف تنفيذ الربنـامج       . واإلجنازات احملققة يف تنفيذ نظام االهتام اجلنائي      

وأشارت كولومبيا إىل التحسينات يف القضاء على ظـاهرة الوفيـات           . الوطين إلزالة األلغام  
وأثنت علـى اخلطـوات     . سية ووفيات األطفال مبا يتمشى مع األهداف اإلمنائية لأللفية        النفا

املتخذة ملكافحة مجيع أشكال التمييز من خالل عدم جترمي العالقات بني شريكني من جـنس     
  .وقدمت توصيات. واحد
وأشارت فرنسا بقلق إىل التقارير اليت تفيد حبدوث حاالت كثرية يتعـرض فيهـا                -٧٦
. فعون عن حقوق اإلنسان إىل مضايقات قضائية وترهيب بـدين وهتديـدات بالقتـل             املدا

. واستفسرت عن التدابري املتخذة لضمان محايتهم ولتمكينهم من االضـطالع بأنـشطتهم           
. والحظت فرنسا أن نيكاراغوا متنع اإلجهاض بوجه عام، مبا يف ذلك اإلجهاض العالجـي             

 على الصحة العامة، وتأثريه احملتمل علـى معـدالت          واستفسرت عن نتائج منعه منعاً شامالً     
والحظت فرنسا حاالت االستخدام املفرط للقوة وإساءة املعاملة والتعذيب         . الوفيات النفاسية 

وتساءلت . على أيدي القوات املكلفة بإنفاذ القانون وحفظ النظام، وال سيما ضد احملتجزين           
قانون العقوبات متماشياً مع أحكـام اتفاقيـة        عن التدابري املتخذة جلعل تعريف التعذيب يف        

  . وقدمت توصيات. مناهضة التعذيب، ولتجرمي التعذيب يف القانون اجلنائي العسكري
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وأشارت بيالروس إىل إنشاء اإلطار املعين حبماية حقوق اإلنسان، وإىل إقرار خطـة      -٧٧
 احملدودة، إىل ضـمان     وذكرت أن نيكاراغوا تسعى على الرغم من مواردها       . التنمية البشرية 

وقـدمت  . إعمال احلق يف الغذاء والتعليم والـصحة ومحايـة حقـوق املـرأة والطفـل              
  .توصيات بيالروس

وأعربت تايلند عن تقديرها للجهود املبذولة إلعمال حقوق اإلنسان وااللتزام بتلك             -٧٨
حلقـوق  ورحبت بكون نيكاراغوا طرفاً يف معظم املعاهدات الدوليـة الرئيـسية            . احلقوق

ورحبت بإتاحة التـدريب للمـوظفني      . اإلنسان، وبكون الدستور يضمن حقوق اإلنسان     
العموميني وأفراد اجليش وتثقيفهم يف جمال حقوق اإلنسان، إضافة إىل إنشاء مكتب للمفوض             

وأشارت إىل التقدم احملرز يف جماالت الصحة وحقـوق         . املعين بالدفاع عن حقوق اإلنسان    
أثنت على نيكاراغوا إلتاحتها التعليم جماناً وملا تقوم به من محالت حملـو             و. الفئات الضعيفة 

. األمية وهو ما خفّض بشدة معدالت األمية، وملا تبذله من جهود لضمان احلـق يف الغـذاء     
وأعربت تايلند عن ارتياحها ألن نيكاراغوا تركز على احلد من الفقر والتنمية وإرساء دعائم              

  .صياتوقدمت تو. الدميقراطية
وأشارت شيلي إىل القوانني املتعلقة مبشاركة املواطنني، ومحاية الالجئني، واملـساواة             -٧٩

يف احلقوق وتكافؤ الفرص والسيادة واألمن الغذائي والتغذوي، إضافة إىل التـصديق علـى              
. الربوتوكولني االختياريني التفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

ورحبت حبمالت . ثنت على القرار املتمثل يف منع العقوبة البدنية واملعاملة املهينة يف املدارس    وأ
 يف  ٥ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عـام       ٢٠حمو األمية اليت أدت إىل خفض معدل حمو األمية من           

  .وقدمت توصيات. ٢٠٠٩املائة يف عام 
عاهدات العامليـة الرئيـسية     وأشارت بنغالديش إىل أن نيكاراغوا طرف يف مجيع امل          -٨٠

حلقوق اإلنسان تقريباً وإىل السياسات اليت تنتهجها إلعمال حقوق اإلنـسان، وال سـيما              
ورحبت باملبادرات املتخذة لتحقيق تغطية اخلدمات . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وأشارت بنغالديش  . لكتابةاالجتماعية والتقدم احملرز يف التوصل إىل تعميم اإلملام بالقراءة وا         
إىل أن نيكاراغوا بلد من البلدان النامية تعاين فيه نسبة هائلة من السكان من الفقر ويتعـرض          

  .وقدمت بنغالديش توصيات. لكوارث طبيعية متكررة
ورحبت اجلمهورية التشيكية بكون نيكاراغوا طرفاً يف معظم املعاهـدات الدوليـة              -٨١

وفيما يتعلق بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب،        . الرئيسية حلقوق اإلنسان  
وأشـارت إىل وجـود     . استفسرت اجلمهورية التشيكية عن سري عمل اآللية الوقائية الوطنية        

. كبري من القضايا اليت تتعلق مبضايقة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان وترهيبـهم                عدد
  .توصيات وقدمت

وجهة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة،        ورحبت آيرلندا بالدعوى امل     -٨٢
لكنها أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد احلاالت اليت تتعلق بتعرض املدافعني عن حقـوق               
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ورحبت باجلهود املبذولة   . اإلنسان للتهديدات باملوت والترهيب البدين واملضايقات القانونية      
ة الوطنية ملنع العنف املرتيل واجلنسي، بيـد أهنـا          ملكافحة العنف ضد املرأة، وال سيما اخلط      
وأعربت آيرلندا عن أسفها لعدم إتاحة اإلجراءات       . أشارت إىل تكرار حدوث هذه احلاالت     

وأعربـت عـن    . القضائية هلؤالء الضحايا إضافة إىل عدم متتعهم باحلق يف النفقة ويف امللكية           
حكام الصادرة عن القضاة وافتقارهم إىل      قلقها إزاء إجراءات تعيني القضاة ومدى حيادية األ       

  .وقدمت توصيات. املوارد
وأثنت ماليزيا على عمليات التشاور مع اجلهات صاحبة املـصلحة ذات الـصلة يف        -٨٣

وأشارت إىل التزام نيكاراغوا بإقامة العدل واحترام حقوق اإلنسان وهو          . عملية االستعراض 
تفسرت ماليزيا عن نطاق وحمتوى قانون األطفال       واس. التزام مكرس يف الدستور والتشريعات    

  .وقدمت ماليزيا توصيات. والشباب وبرنامج القضاء التام على الربا
والحظت إيطاليا أن نيكاراغوا تشهد ارتفاعاً كبرياً يف حاالت العنف ضـد املـرأة                -٨٤

حاالت وأشارت إيطاليا إىل    . وعمليات قتل النساء، وهي حاالت كثرياً ما تظل دون عقاب         
مضايقة املدافعني عن حقوق اإلنسان، والناشطني يف إطار املنظمات غري احلكوميـة وهـي              

  .وقدمت توصيات. حاالت قد تشمل مضايقتهم بدنياً وتشويه صورهتم
وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل شواغل اجملتمع املدين اليت تتعلـق بعـدم               -٨٥

خيص مكتـب تنـسيق احلـصول علـى      املوارد فيما احلصول على املعلومات واالفتقار إىل  
والحظت بقلق الشكاوى اليت تقدمها وسائط اإلعالم فيما يتعلـق باملـضايقة،            . املعلومات

والرقابة، والتطبيق التعسفي لقوانني التشهري واستخدام مـربرات األمـن القـومي لقمـع              
رها لـدعم نيكـاراغوا     وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تقدي     . التحقيقات الصحفية 

وأشارت . صراحةً ملشاركة اجملتمع املدين وإدراج منظور املرأة يف تعزيز ومحاية احلقوق املدنية           
إىل قادة اجملتمع املدين الذين تعرضوا الهتامات ال تـستند إىل أدلـة وللتهديـدات بـاملوت             

  . وقدمت توصيات. وللمضايقات
مهية اليت توليها نيكاراغوا لدور املرأة وحقوقها       وأثنت اجلمهورية الدومينيكية على األ      -٨٦

وأقّرت التزام  . يف التنمية اليت تعد مبشاركتها التامة يف السياسات الوطنية وعملية صنع القرار           
. نيكاراغوا حبقوق اإلنسان، وسلطت الضوء على براجمها الرامية إىل القـضاء علـى الفقـر         

.  واإلجـراءات اخلاصـة التابعـة للمجلـس    وأقرت أيضاً بتعاوهنا مع اآلليـات املختلفـة   
  .توصيات وقدمت

. وأشارت اهلند إىل انضمام نيكاراغوا إىل معظم الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان             -٨٧
وأثنت على خطة التنمية البشرية اليت تتضمن استراتيجية إمنائية تقوم على منـوذج الـسلطة               

خاصني وبإنشاء مكتب للمفوض املعين     ورحبت بتعيني مفوضني    . املدنية ومشاركة املواطنني  
بالدفاع عن حقوق اإلنسان مبا يتطابق متاماً مع مبادئ باريس وبقـانون احلـصول علـى                

وسلطت اهلند الضوء على الدورات التدريبية املتاحة ألفراد الشرطة واجليش          . املعلومات العامة 
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 العدالة، وال سيما فيمـا      يف جمال حقوق اإلنسان، وعلى اخلطوات املتخذة لتعزيز اللجوء إىل         
وأعربت اهلند عن تقديرها للجهود املبذولة من أجل تـوفري  . خيص الفئة الضعيفة من السكان  

وأشارت إىل  . تغطية شاملة للخدمات االجتماعية، وأثنت على عملية خفض معدالت األمية         
لية يف التعليم   نظام التعليم للمناطق اليت تتمتع باحلكم الذايت الذي يعترف حبق الشعوب األص           

وأثنت اهلند على خفض معدالت الوفيات النفاسية، لكنها أعربت عـن قلقهـا إزاء              . بلغتها
واستفسرت عن إمكانيـة الـسماح      . قانون اإلجهاض الذي قد يسهم يف الوفيات النفاسية       

كما استفسرت عن التحديات املطروحة يف تنفيـذ        . باستثناءات يف حالة اإلجهاض العالجي    
  .جراءات اجلنائية اجلديد، وال سيما فيما يتعلق باالجتار بالبشرقانون اإل

وسلطت أملانيا الضوء على تقارير املنظمات غري احلكومية اليت تتعلق باالعتـداءات              -٨٨
على املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واحملطات اإلذاعية وحاالت ترهيبهم العلنية أو            

واستفـسرت عـن    . رضت هلا وسائط اإلعالم املستقلة    السرية، وعمليات التخريب اليت تع    
. اخلطوات املزمع اختاذها لوقـف هـذه االعتـداءات ومحايـة حريـة الـرأي والتعـبري                

  .توصيات وقدمت
وذكرت نيكاراغوا أهنا ستلتزم بتقدمي معلومات تتعلق بقضايا ال تشملها تقارير البعثة      -٨٩

ت هلا إجراء حوار حقيقي مع اجمللـس يتـسم          وأن عملية االستعراض أتاح   . التمثيلية الدائمة 
وأعربت عن أملها يف أن تأخذ بأكرب قدر ممكن من التوصـيات الـيت              . بالصدق والشفافية 
كما ذكرت أن هناك الكثري مما ينبغي القيام به، لكنها أعربـت عـن              . تعكس حقائق البلد  

تمع املدين إىل االنضمام    ودعت ممثلني ملنظمات اجمل   . رغبتها والتزامها باحترام حقوق اإلنسان    
  .إليها يف هذا املسعى واملسامهة مبدخالهتم

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
حتظى التوصيات اليت صيغت أثناء احلـوار التفـاعلي واملدرجـة أدنـاه               -٩٠
  :نيكاراغوا  بتأييد

مواصلة اجلهود املبذولة لضمان توافق القوانني الوطنية مع االلتزامـات            -١
  ؛)تايلند(ولية حلقوق اإلنسان الد
مواصلة متابعة االلتزامات اليت تعهدت هبا نيكـاراغوا مبوجـب شـىت              -٢

معاهدات حقوق اإلنسان بإيالء أولوية الحتياجات الـشرائح األضـعف مـن            
  ؛))دولة بوليفيا املتعددة القوميات(بوليفيا (السكان 

ترام ومحايـة   التطبيق الكامل لألحكام الدستورية فيما يتعلق بـاح         - ٣
حقوق مجيع املواطنني، أفراداً ومجاعات، واحلقوق املتصلة بتكوين اجلمعيات، 
والتجمع السلمي، واملساواة يف الشروط للمشاركة يف الشؤون العامة، ويف          
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إدارة شؤون الدولة، واحلق يف تقدمي التماسات والكشف عن املخالفـات           
  ؛)شيلي(وتقدمي انتقادات بناءة 

اذ اخلطوات الضرورية لضمان التوقيع على االتفاق الـوطين         مواصلة اخت   -٤
  ؛)كولومبيا(املتعلق بالقضاء اجلنائي 

اختاذ تدابري حمددة لضمان التنفيذ الكامل للتشريع املتعلق بـالعنف            -٥
ضد املرأة وخطة العمل الوطنية من أجل الوقاية من العنف املرتيل والعنـف             

  ؛)كندا(اجلنسي 
ملتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، وتعزيـز دعمهـا         تنفيذ التشريع ا    -٦

القانوين واملؤسسي لضحايا العنف، مبا يف ذلك من خالل إجراء حتقيق كامـل،             
وعند االقتضاء، مقاضاة مجيع قتلة النساء، وضمان أن يتمتع مجيع ضحايا العنف            

املتحدة اململكة  . (اجلنسي باحلق يف اللجوء إىل العدالة وطلب احلماية من الشرطة         
  ؛)لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

مراجعة مدى توافق التشريع الوطين مع التزاماهتا الناشئة عـن اتفاقيـة              -٧
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتعزيز التشريعات والـربامج الـيت             
تتعلق مبناهضة التمييز من خالل تضمينها صراحة ألحكام تتناول التمييز علـى            

  ؛ )التشيكية اجلمهورية(اس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية أس
تعزيز استقالل وحياد أمني املظامل، وضمان احترامها الكامل ملبادئ           - ٨

؛ واختاذ تدابري لزيادة قدرات واسـتقاللية أمـني         )اململكة املتحدة (باريس  
  ؛)آيرلندا(  املظامل
  ؛)هولندا(ها باملوارد الكافية تعزيز مؤسساهتا الوطنية حلقوق اإلنسان بتزويد  - ٩
ضمان التحقق من االدعاءات، واختاذ تدابري عملية يف هذا اخلـصوص،             -١٠

مثل إنشاء مرصد وطين معين باملدافعني عن حقوق اإلنسان، وتنفيذ برامج تثقيفية    
  ؛)إسبانيا(وتدريبية تتعلق حبقوق اإلنسان من أجل مجيع مستويات اإلدارة العامة 

نفيذ األولويات والتدابري الوطنية الرامية إىل تسوية مسائل  مواصلة ت   -١١
تتعلق بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان وفقـاً لتـشريعاهتا والتزاماهتـا              

  ؛)أوزبكستان(  الدولية
مواصلة النهوض بالربامج اليت تتعلق بتعزيز احترام حقـوق اإلنـسان             -١٢

إلنسان كحقيقة جلميع   ، وضمان إرساء التمتع حبقوق ا     )اجلمهورية الدومينيكية (
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القومية(األشخاص دون أي متييز 
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مواصلة رسم سياسات وطنية من منظور جنساين لضمان حقوق املـرأة             -١٣
  ؛)اجلمهورية الدومينيكية(

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،            -١٤
  ؛)تايلند(إطار اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يتسق مع التزاماهتا يف 

 ٢٠١١-٢٠٠٩التنفيذ التام للخطة الوطنية للتنمية البشرية للفتـرة           -١٥
، ومواصلة إيالء األولوية للسياسات الوطنية الواردة يف اخلطة         )االحتاد الروسي (
  ؛)الدومينيكية اجلمهورية(

 جار بالبـشر واإلرهـاب    مواصلة التدابري الرامية إىل مكافحة االتِّ       -١٦
  ؛)فييت نام(

مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز التدريب والتثقيف املقدمني إىل الـشرطة            -١٧
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(واجليش يف جمال حقوق اإلنسان 

مواصلة التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس            -١٨
زامها الطوعي باإلبقاء على الدعوة املوجهـة إلـيهم         حقوق اإلنسان، وفقاً اللت   

  ؛)اجلمهورية الدومينيكية(مفتوحة 
مواصلة تعزيز جهودها للنهوض حبقوق املرأة ومحايتها، وال سيما القضاء            -١٩

  ؛)تايلند(على التمييز والعنف ضد املرأة يف مجيع اجملاالت 
لتمييـز العنـصري    النظر يف فرض عقوبات على املنظمات اليت ُتعزِّز ا          -٢٠

  ؛)مصر(وجترمي أي أفعال من شأهنا تعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه 
اختاذ التدابري املناسبة ملكافحة التحيُّز العنصري يف القنـوات اإلعالميـة        -٢١

  ؛)مصر(العامة واخلاصة على حد سواء 
ه والقضاء  اختاذ تدابري سريعة وفعالة ملنع العنف ضد املرأة، واملعاقبة علي           -٢٢

عليه، مع مراعاة توصيات اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
والثقافية، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليت تتعلق بإتاحة اإلمكانيـة لـضحايا            
العنف اجلنساين للجوء الفعال إىل القضاء، وتوفري محاية الشرطة هلم وإنشاء مآوى 

  ؛)املكسيك( للضحايا
اذ التدابري الضرورية ملكافحة العنف ضد املـرأة بفعاليـة، وزيـادة            اخت  -٢٣

مشاركة املرأة يف مجيع اجملاالت وجعل التشريع الوطين متفقاً مع أحكام اتفاقيـة             
  ؛)أذربيجان(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

وضـمان  تعزيز التدابري الرامية إىل منع حاالت العنف املرتيل وقتل املرأة             -٢٤
  ؛)إيطاليا(تقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة 
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وضع سياسات حمددة وخطة عمل للقضاء على العنف اجلنـسي ضـد              -٢٥
  ؛)أملانيا(النساء والفتيات 

مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز مكافحة االتِّجـار بالنـساء والفتيـات             -٢٦
مجهوريـة  (اً جرمية جنائيـة     واعتبار االتِّجار بالنساء واألطفال واستغالهلم جنسي     

  ؛)اإلسالمية إيران
إجراء حتقيقات يف أفعال االتِّجار بالنساء واألطفال واستغالهلم ومقاضاة           -٢٧

املسؤولني عن تلك األفعال بفعالية ومعاقبتهم عقوبة مناسـبة، والتنفيـذ التـام             
اء أماكن للتشريع الوطين الذي يتعلق بالعنف ضد املرأة، واختاذ تدابري فورية إلنش  

إليواء الضحايا، وتوفري محاية الشرطة الفعالة هلم، على النحو الذي أوصت بـه             
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية           

  ؛)إسرائيل(واالجتماعية والثقافية، وجلنة مناهضة التعذيب 
س ضد الفتيات والصبيان يف مجيـع  حظر صريح للعقوبة البدنية اليت متارَ      -٢٨

  ؛)شيلي(الظروف على النحو الذي أوصت به جلنة حقوق الطفل 
االمتثال للهيئات التمثيلية يف تقريرها الوطين نصاً وروحاً، وضمان متكني       -٢٩

جمموعات اجملتمع املدين من العمل دون مضايقة أو أي أشـكال أخـرى مـن               
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(الترهيب 

ضمان التحقيق يف أفعال العنف والتهديد والترهيب املمارسة ضـد         -٣٠
املدافعني عن حقوق اإلنسان، ومقاضاة مرتكيب تلك األفعال على النحـو           

  ؛)بلجيكا(املناسب 
تعزيز اإلجراءات املستقلة لتفتيش السجون، وخفض حاالت االكتظاظ          -٣١

 السجون ومرافق االحتجـاز،     يف أماكن االحتجاز، وفصل القصَّر عن البالغني يف       
  ؛)إسرائيل(وحتقيق امتثال نظام قضاء األحداث للمعايري املعتَرف هبا دولياً 

دعم احلق يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات، وعدم فرض   -٣٢
القيود إال إذا نصت عليها القوانني ومبا يتالءم مع املعايري الدولية حلقـوق             

  ؛)أملانيا(اإلنسان 
ضمان الشفافية يف العملية الدميقراطية واالحترام الكامل ملعايريها، مبا يف            -٣٣

ذلك على سبيل املثال حرية الـرأي أو التعـبري وحريـة التجمـع وتكـوين                
  ؛)إسرائيل( اجلمعيات

ضمان االمتثال الكامل لقانوهنا املتعلق باحلصول على املعلومات وتوفري           -٣٤
ق احلصول على املعلومات وجتهيزه باملعدات      عدد كاٍف من العاملني ملكتب تنسي     

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(الالزمة لالضطالع مبسؤولياته 
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اختاذ املزيد من اخلطوات لضمان سري عمل اجمللس االنتخايب األعلى على             -٣٥
حنو شفاف وحمايد سياسياً وتفويض هيئة ملراقبة االنتخابات، مبا يف ذلك عن طريق   

 واملنظمة املعنيـة  (IPADE)طنيتني، املعهد املعين بالتنمية والدميقراطية      املنظمتني الو 
  ؛)اململكة املتحدة ((Etica Y Transparencia)باألخالقيات والشفافية 

تعزيز مؤسساهتا السياسية والقضائية للنهوض حبقوق اإلنـسان ومجيـع            -٣٦
  ؛)شعبيةمجهورية الو الدميقراطية ال(احلقوق األساسية األخرى للسكان 

ضمان االحترام الكامل لسيادة القانون، مبا يف ذلك األحكام الواردة يف             -٣٧
  ؛)كندا(الدستور من أجل تعديله 

مواصلة تعزيز سيادة القانون، إضافة إىل مؤسساهتا الوطنية الرامية           -٣٨
إىل زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان وفقـاً إلرادة وتطلعـات شـعب          

  ؛)اسري النك(نيكاراغوا 
ضمان إجراء حتقيقات على حنو يراعي مصاحل الضحايا وفعال، ومقاضاة            -٣٩

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اجلُناة 
تقدمي دورات تثقيفية وتدريبية إلزامية يف جمال حقوق اإلنسان للـشرطة            -٤٠

وموظفي السجون واجلهاز القضائي، وضمان مساءلتهم التامة عن أي انتهاكات          
  ؛)هورية التشيكيةاجلم(حلقوق اإلنسان 

إتاحة فرص فعالة لضحايا العنف اجلنساين للجوء إىل العدالة، وتوفري   -٤١
احلماية القضائية هلم وإنشاء أماكن إليواء الضحايا، وفقاً لتوصيات اللجنة          
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنيـة حبقـوق          

  ؛)شيلي(اإلنسان 
إمكانية توفري بدائل ألحكام السجن، وال سيما فيمـا خيـص           النظر يف     -٤٢

  ؛)املكسيك(الصبيان والبنات واملراهقني 
اجلمهوريـة  (مواصلة اجلهود اليت تبذهلا احلكومة للقضاء على الفقـر            -٤٣

  ؛)السورية العربية
زيادة تعزيز اجلهود اجلارية واخلطوات املتخذة الرامية إىل احلد من الفقر             -٤٤

قوق االقتصادية واالجتماعية، وبصفة خاصة حق شعبها يف الغـذاء          وضمان احل 
  ؛)نام فييت(

مواصلة وضع استراتيجيات فعالة ترمي إىل احلد من الفقر، والتـصدي             -٤٥
  ؛ )أذربيجان(ملشكلة سوء التغذية 
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مواصلة سياساهتا اخلاصة بتوفري احلماية االجتماعية للمقـيمني فيهـا يف             -٤٦
ين الذي يتعلق بضمان األمن الغذائي، وحمو األميـة، وتعزيـز         إطار برناجمها الوط  

  ؛ )بيالروس(الفرص االقتصادية ملواطنيها 
مواصلة التركيز على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، يف جماالت مثل            -٤٧

القضاء على الفقر، وإقامة العدل، والتعليم، والصحة العامة، واملساواة بني          
أولئك الذين يقيمـون يف منطقـة الـساحل         اجلنسني للجميع، مبا يف ذلك      

  ؛)ماليزيا(الكارييب 
مكافحة الفقر وحتقيق األمن الغذائي بـدعم وتعـاون مـن اجملتمـع               -٤٨

  ؛)بنغالديش( الدويل
مواصلة برامج مكافحة الفقر والعمل على إعمال احلقوق االقتـصادية            -٤٩

كثـر ضـعفاً يف     واالجتماعية والثقافية مبا خيدم، بوجه خاص مصاحل الفئات األ        
اجملتمع والنساء واألطفال الذين يعيشون يف املناطق املعرضة للكوارث الطبيعيـة،    

  ؛)اجلزائر(واالستمرار يف برنامج القضاء التام على اجلوع 
مواصلة اجلهود املبذولة لتنفيذ برنامج القضاء التام على اجلوع من أجل             -٥٠

ي، والذي يويل أولوية لألسر الريفية     مكافحة الفقر وحتقيق األمن الغذائي والتغذو     
  ؛)مصر(الفقرية والفئات املهمشة يف املناطق احلضرية 

مواصلة اجلهود املبذولة لتوسيع نطاق تغطية اخلدمات الصحية وإتاحـة            -٥١
  ؛)كولومبيا(فرص احلصول عليها 

تعزيز خدمات الرعاية الصحية مع االهتمام اخلـاص بـصحة النـساء              -٥٢
  ؛)ديشبنغال(واألطفال 

مواصلة اجلهود الدؤوبة املبذولة إلتاحة اخلدمات الـصحية والتعليميـة           -٥٣
  ؛)كوبا(جماناً جلميع مواطنيها 

مع الترحيب باالعتراف بإمكانية احلصول على مياه صـاحلة للـشرب             -٥٤
كحق ثابت جلميع البشر، مواصلة اجلهود املبذولة فيما يتعلق بالرصد واملساءلة            

  ؛)إسبانيا(لدنيا لتيسر اخلدمات وجودهتا وإمكانية احلصول عليها وضمان املعايري ا
اختاذ تدابري مناسبة وفعالة لتحسني رفاه األطفال، مبا يف ذلك يف جماالت              -٥٥

  ؛)سلوفينيا(الرعاية الصحية وتوفري ظروف معيشة الئقة واحلق يف التعليم 
ـ         -٥٦ ق، واالهتمـام   توفري خدمات إعادة التأهيل، والتغذية، واملسكن الالئ

بإتاحة فرص صحية وتعليمية لألطفال الذين يعيشون يف الشوارع وفقاً لتوصيات           
  ؛)شيلي(جلنة حقوق الطفل 
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بذل املزيد من اجلهود وتعبئة اخلطط والربامج ملـساعدة املـزارعني يف              -٥٧
املناطق الريفية، وضمان اإلنصاف يف توزيع األراضي، وزيادة التمويل واملـوارد           

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية( للمزارعني لتحسني اإلنتاجية الزراعية املتاحة
وضع استراتيجية وطنية من أجل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان داخل             -٥٨

نظام التعليم املدرسي، وفقاً للربنامج العاملي وخطة العمل مع مشاركة اجلميـع            
  ؛)إيطاليا( التامة
مية الناجحة هبدف حتقيق التحاق اجلميـع       مواصلة تعزيز سياساهتا التعلي     -٥٩

باملدارس فيما خيص قطاعات البلد كلها، بوصفها السبيل الوحيد للمضي قدماً يف     
تنمية ذات وجه إنساين، وبالتايل حتقيق الرفاه االجتماعي احلقيقي لألشـخاص،           
وهو ما ستحظى نيكاراغوا من أجل حتقيقه بدعم كامل مـن العمليـة الثوريـة               

  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (ة الفرتويلي
مواصلة التقدم احملـرز يف التعلـيم مـع االهتمـام اخلـاص بتعلـيم                 -٦٠

  ؛)بنغالديش( الفتيات
ختصيص املزيد من املوارد يف امليزانية الوطنيـة للتعلـيم، ويف الوقـت               -٦١
مراعاة إجنازات محلة حمو األمية، وضمان املـساواة يف احلـصول علـى              نفسه
مجهوريـة  (مستويات التعليم، وبصفة خاصة لألشخاص األكثـر ضـعفاً           مجيع
  ؛)اإلسالمية إيران
مواصلة برناجمها لتحقيق املساواة يف فرص احلصول على التعليم للنساء            -٦٢

  ؛)اجلزائر(وسكان املناطق الريفية 
بذل اجلهود لضمان إعمال حق األطفال ذوي اإلعاقة يف التعلـيم مـن               -٦٣

  ؛)قطر(جهم يف اجملتمع أجل ضمان إدما
ضمان املشاركة الكاملة للسكان األصليني واجلماعات اليت تنحدر مـن            -٦٤

  ؛)إسرائيل(أصول أفريقية والنساء يف الشؤون العامة على مجيع املستويات 
ضمان متتع السكان األصليني التام جبميع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك              -٦٥
مات الصحية بشكل مناسـب واحلـق يف        يف التعليم، واحلصول على اخلد     احلق

  ؛)السويد( األراضي
مضاعفة اجلهود املبذولة لبناء القدرات الرامية إىل حتقيق الوفاء بالتزاماهتا            -٦٦

  ؛)ماليزيا(املتعلقة حبقوق اإلنسان 
تعزيز أواصر تعاون اجملتمع الدويل مع نيكاراغوا وإلغاء أي شرط سياسي          -٦٧

  ؛)كوبا(لتقدمي املعونة 
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مواصلة التعاون مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية لتعزيـز             -٦٨
  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا 

تعترب نيكاراغوا أن التوصيات املشار إليها أعاله إمـا ُنفـذت بالفعـل أو أهنـا        -٩١
  .التنفيذ قيد
. ية وستقدم الردود عليها يف املوعد املناسب      وستنظر نيكاراغوا يف التوصيات التال      -٩٢

وسُيدرج رد نيكاراغوا على تلك التوصيات يف تقرير النتائج الذي يعتمده جملس حقوق             
  :اإلنسان يف دورته الرابعة عشرة

، مبا  )بيالروس(مواصلة انضمامها إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان          -١
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء ، والتصديق على )إسبانيا(يف ذلك التوقيع 

  ؛)بيالروس وفنلندا وإسبانيا(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
تشجيع نيكاراغوا على التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة        -٢

  ؛)إسبانيا(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
  ؛)شيلي(ئية الدولية التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنا  -٣
التـصديق علـى    )/النـرويج (النظر يف التصديق يف أسرع وقت ممكن          -٤

  ؛)شيلي( ملنظمة العمل الدولية ١٦٩االتفاقية رقم 
اعتماد إصالحات فورية يف قانون العقوبات وغريه من التشريعات ذات            -٥

ا اللـوايت   الصلة الرامية إىل إعادة حقوق النساء والفتيات واملراهقات إىل نصاهب         
يقعن ضحايا لالغتصاب وألشكال أخرى من العنف ضدهن، وتلقـي احلمايـة            
واملساعدة القانونية والرعاية الصحية، مبا يف ذلك فرص احلصول على اإلجهاض           

  ؛)سلوفينيا(العالجي القانوين واملأمون وإعادة تأهيلهن وإدماجهن بالكامل 
قانون العقوبات العـسكري    إدراج تعريف التعذيب يف القانون اجلنائي و        -٦

واملنصوص عليه يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة          
  ؛)املكسيك(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

تعديل قانوين العقوبات املدين والعسكري مبا يتالءم مع اتفاقية مناهـضة             -٧
دمي املسؤولني عن أفعال التعذيب التعذيب اليت أصبحت نيكاراغوا طرفاً فيها، وتق

  ؛)فرنسا(إىل العدالة 
حذف جرمية التشهري من القانون اجلنائي كيما يتسىن دراسة هذه احلقائق   -٨

  ؛)املكسيك(يف إطار القانون املدين 
إنشاء اجمللس الوطين للمرأة من أجل متابعة تنفيذ قـانون املـساواة يف               -٩

  ؛)فنلندا(احلقوق وتكافؤ الفرص 
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اعتماد تدابري مناسبة لنشر إعالن املدافعني عن حقوق اإلنـسان علـى              -١٠
  ؛)النرويج(نطاق واسع وضمان احترامه بالكامل 

تشجيع نيكاراغوا على االعتراف علناً بعمل املدافعني عن حقـوق            -١١
اإلنسان، ومواصـلة جهودهـا لـضمان احلقـوق املدنيـة والـسياسية             

  ؛)إسبانيا(  األساسية
دابري الرامية إىل الوقاية من حاالت احلمل غري املرغوب فيه، مبا           تعزيز الت   -١٢

  ؛)السويد(يف ذلك زيادة اإلملام والتوعية بتنظيم األسرة 
تعزيز التدابري الرامية إىل منع العنف ضد املرأة، وال سيما بزيـادة              -١٣

التوعية بأفعال التمييز والعنف ضد املرأة بوصفها أفعـاالً غـري مقبولـة             
  ؛)ورية التشيكيةاجلمه(

مضاعفة جهودها ملكافحة العنف ضد املرأة وتعديل القوانني الـيت قـد              -١٤
  ؛)آيرلندا(تقف عقبة أمام مكافحة هذا العنف 

تنفيذ توصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة فيما يتعلق بإلغاء حظـر             -١٥
يف مجيع أشكال اإلجهاض، والنظر يف سن تشريع يضمن حقوق النساء والفتيات            

احلاالت اليت تتعرض فيها حياهتن للخطر من جراء احلمل، ويكون فيهـا إهنـاء              
  ؛)هولندا(احلمل هو الوسيلة إلنقاذ حياهتن 

النظر يف إلغاء جترمي اإلجهاض العالجي وفقاً لتوصيات هيئـات شـىت              -١٦
  ؛)النرويج(للمعاهدات 

ءات يف  مراجعة احلظر املفروض على حاالت اإلجهاض للسماح باستثنا         -١٧
حاالت احلمل الناشئ عن االغتصاب أو سفاح احملارم أو حالة اإلجهاض العالجي 

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
متابعة توصيات خمتلف هيئات املعاهدات فيما يتعلق بإمكانية النظـر يف             -١٨

استثناءات للحظر العام لإلجهاض، وال سيما يف حاالت اإلجهـاض العالجـي            
  ؛)املكسيك(صاب وسفاح احملارم واحلمل الناشئ عن االغت

حتسني محاية النساء واألطفال بضمان تعزيز خدمات احلماية وتكريسها            -١٩
يف القانون، وإتاحة املزيد من املعلومات للضحايا فيما يتعلق باحلـصول علـى             
خدمات الدعم والرعاية الصحية تلك، ومراجعة التشريع الذي يتعلـق بـصحة       

  ؛)اململكة املتحدة(املرأة واإلجهاض العالجي 
مراجعة التشريع الذي يتعلق باإلجهاض هبدف التصريح به على األقـل             -٢٠

أو عالقات سفاح احملارم، أو /يف حاالت يكون فيها احلمل ناشئاً عن االغتصاب و    
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احلاالت اليت سيعرض فيها االستمرار يف احلمـل حيـاة أو صـحة املـرأة                يف
  ؛)بلجيكا( للخطر
لذي يتعلق باإلجهاض ملراعاة احلاالت اليت يكون فيهـا         تعديل التشريع ا    -٢١

احلمل ناجتاً عن االعتداء اجلنسي أو سفاح احملارم أو عندما تتعرض فيها املـرأة              
للخطر، وضمان حصول مجيع النساء على خدمات الـصحة اجلنـسية            احلامل

  ؛)فرنسا( واإلجنابية
جنابية للمرأة، مبـا يف     مراجعة التشريع فيما يتعلق باحلقوق اجلنسية واإل        -٢٢

ذلك إلغاء حظر اإلجهاض التام وضمان حصوهلن على اخلـدمات الـضرورية            
  ؛)فنلندا(لتمتعهن بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه 

النظر يف مراجعة القوانني فيما يتعلق باإلجهاض، وإلغاء األحكام العقابية            -٢٣
بـيني الـذين    ضد املرأة اليت خضعت لعملية اإلجهاض وضد األخـصائيني الط         

  ؛)السويد(اضطلعوا مبسؤوليتهم املهنية 
مراجعة التشريع للسماح باإلجهاض يف حاالت احلمل الناشـئ عـن             -٢٤

االغتصاب أو سفاح احملارم ويف احلاالت اليت سيعّرض فيها االستمرار يف احلمل            
  ؛)أملانيا(صحة أو حياة املرأة أو الفتاة للخطر 

املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني     اختاذ تدابري لضمان محاية       -٢٥
ضد املضايقات، واالعتداءات البدنية والتهديدات باملوت، مبا يف ذلك عن          
طريق التحقيق يف هذه احلوادث بشكل كامل وتقدمي املسؤولني عنـها إىل            

  ؛)كندا(العدالة 
ضمان التحقيق املناسب يف قضايا اضطهاد املدافعني عن حقوق اإلنسان            -٢٦

 هتديدات إليهم ومقاضاة املسؤولني عن ذلك على النحو الواجب وعنـد    وتوجيه
  ؛)آيرلندا(االقتضاء تعويض الضحايا 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان التحقيـق يف حـاالت املـضايقة              -٢٧
والتهديد اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان، والناشطون يف املنظمات           

املسؤولني عنها على النحو املناسـب وضـمان جـرب          غري احلكومية، ومقاضاة    
  ؛)إيطاليا( الضحايا

اختاذ تدابري حامسة لضمان منع حاالت املضايقة والترهيب اليت يتعـرض             -٢٨
هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم محالت عامة على              

وجه التحديد التنديد مستويات عالية لدعم الدور اإلجيايب للمجتمع املدين، وعلى      
هبذه االعتداءات وإجـراء حتقيقـات مـستقلة ومقاضـاة املـسؤولني عنـها              

  ؛)التشيكية اجلمهورية(
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التحقيق يف التجاوزات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان   -٢٩
والصحفيون ومقاضاة مرتكبيها على حنو فعال، وإدانة احلكومة بقوة هلـذه           

ني عن حقوق اإلنسان، ومنح السلطات احلكوميـة        االعتداءات ضد املدافع  
الشرعية للمدافعني عن حقـوق اإلنـسان واالعتـراف هبـم يف بيانـات        

  ؛)النرويج(  داعمة
اختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان              -٣٠

ومتكينهم من االضطالع بأنشطتهم حبرية، ومقاضاة املسؤولني عن أفعال املضايقة          
  ؛)فرنسا(أو العنف ضدهم 

ضمان االحترام الكامل لألحكام الدستورية اليت تتعلق حبريـة التعـبري،        -٣١
واإلحجام عن استخدام الوسائل اإلدارية أو القضائية أو املالية للحد من ممارسة            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(هذا احلق اإلنساين 
دين للتعبري عن آرائها حبرية فيما      ضمان إتاحة الفرصة ملنظمات اجملتمع امل       -٣٢

  ؛)هولندا(يتعلق بسياسات احلكومة 
التنفيذ التام للقانون املتعلق باحلصول على املعلومات، وإنـشاء هيئـة             -٣٣

مستقلة لتنظيم البث اإلذاعي واختاذ تدابري فعالة حلماية الصحفيني والتحقيـق يف           
  ؛)هولندا(ت الصحفيني مجيع حوادث الترهيب املبلغ عنها الرامية إىل إسكا

اختاذ تدابري لضمان إتاحة اإلمكانية للمعارضني السياسيني للتعبري عـن            -٣٤
آرائهم حبرية، ومحايتهم من الترهيب والعنف، مبا يف ذلـك أثنـاء املظـاهرات              

  ؛)كندا(السلمية 
مراجعة قانون االنتخابات فيما خيص املناطق اليت تتمتع باحلكم الذايت من             -٣٥

ركة مجيع املواطنني يف صنع القرار وتنمية مناطقهم اليت تتمتع بـاحلكم            أجل مشا 
  ؛)فنلندا(الذايت 
إجراء إصالحات مناسبة لضمان استقاللية اجلهـاز القـضائي التامـة             -٣٦

  ؛)أذربيجان(؛ وزيادة تعزيز استقاللية اجلهاز القضائي )كندا(
 الـسياسية،  ضمان استقاللية اجلهاز القضائي وحترره مـن التـدخالت       -٣٧

  ؛)إسرائيل(ومكافحة الفساد، وأوجه اخللل وحاالت التأخري يف إقامة العدل 
توجيه املزيد من االهتمام للمشاكل املتعلقـة باسـتقالل اإلجـراءات             -٣٨

القضائية، وضمان اتساق مجيع اإلجراءات القضائية مع املعايري الدولية املرتبطـة           
  ؛)آيرلندا(بإقامة دولة دميقراطية 
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تعزيز حياد اجلهاز القضائي بالنهوض بنظام للتعيينات عن طريق اإلعالن            -٣٩
  ؛)إسبانيا(عن مسابقات تنافسية على مجيع مستويات اجلهاز القضائي 

وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، إتاحة الفرصة للضحايا للوصول الكامل            -٤٠
مات إىل النظام القضائي وحصوهلم بشكل كامل على التعـويض وعلـى اخلـد            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(الصحية 
دراسة إمكانية اختاذ تدابري مؤقتة لتيسري سبل اللجوء إىل العدالة لصاحل             -٤١

  ؛)اجلزائر(املرأة، وتقدمي ما يلزمها من مساعدة قضائية 
  ؛)أذربيجان(زيادة االعتمادات يف امليزانية املخصصة لقطاع التعليم   -٤٢

توصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف          أو ال /ومجيع االستنتاجات و    -٩٣
وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
The delegation of Nicaragua was headed by H.E., Ms. Ana Isabel Morales Mazun, 

Minsitra de Gobernacion, and composed of 6 members: 

• Carlos Robelo Raffone, Representante Permanente de la República de Nicaragua 
con rango de Embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), con 
sede en Ginebra, Suiza; 

• Néstor Abraham Cruz Toruño, Representante Permanente Alterno de la República 
de Nicaragua ante la Oficina de las Naciones Unidas y Otros Organismos 
Internacionales con sede en Ginebra, Suiza; 

• Rosa María Lovo Hernández, Ministerio de Relaciones Exteriores; 

• María Elsa Frixione Ocón, Procaduría General de la República; and  

• Zorayda Blandón Gadea, Procaduría para la Defensa de los Derechos Humanos. 

    
  


