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جملس حقوق اإلنسان

الدورة األربعون
 52شباط/فرباير  55 -آذار/مارس 5102
البند  5من جدول األعمال
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتدمدة السمامحلة ققموق اإلنسمان
وتقارير املفوضحلة السامحلة واألمني العام
األرجنتممنيس ان م انحلاس ان م الحلاس انممتونحلا*س اكمموا*ور*س ال انحلمما*س املانحلمما*س ايرلن مدا*س آيسمملنداس
ايطالحلمماس اراامواي*س اللا يممتس اللتبمماك*س بللحلامما*س بلبمماريس بم وس ت محلاحلاس جورجحلمما*س الممدا ر س
رومانحلمما*س نمملوااكحلاس نمملواحلنحلا*س الس مويد*س ش محلل س ارنسمما*س انلنممدا*س ممل *س كرواتحلمماس كنممدا*س
كونتارياا*س كولوم حلا*س التفحلا*س لاسملغ*س لحلتوانحلا*س لحلختن متاي**س مالطمة*س اململامة املتدمدة
لليطانحلا العظمى وايرلندا ال مالحلةس النمساس هولندا* :م روع رار

 .../04تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف نحلاارااوا
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبيثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقووق اإلنسوان ،والعيودين الودولي
اخلاص حبقوق اإلنسان ،وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،
وإذ يؤكوود موون جديوود أن الوودول حتحمووس املسووؤولية الرنيسووة عوون احورتاإل سي و حقوووق اإلنسووان
واحلوورات األيايووية و ايتيووا وإعما ووا ،وعوون الوفوواا الت امابووا مبوجووت معاتوودات واح ا ووات حقوووق
اإلنسان اليت تي أطراف فييا،
وإذ يؤك وود م وون جدي وود أي ووا أن ال وودول حتحم ووس املس ووؤولية الرنيس ووية ع وون حع ي و و اي ووة
حقوووق اإلنسووان واحلوورات األيايووية م يووياق معووات ،مثووس ايحت اجووات السوولمية ،وعوون
ضوومان أن حك ووون الت وريعات والس ياي ووات واملماري ووات الوطني ووة ،مب ووا م ذل ووك اإلط ووار ال وووط
ملماريووة احلووح م حريووة الت م و السوولمي وم حكوووين ابمعيووات والتعبووري دتثلووة للقووانون الوودو
حلقوق اإلنسان،
__________

*

دولة غري ع و م جملس حقوق اإلنسان.
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وإذ يرحووت بتقريوور م وضووية األمووم املتحوودة السووامية حلقوووق اإلنسووان املعنووون انتياكووات
و وواو ات حق وووق اإلنس ووان م ي ووياق ايحت اج ووات ال وويت ش وويدبا نيك وواراغوا م ال وورتة م وون 01
نيسان/أبريس إىل  01آب/أغسطس  5101الذي صدر م آب/أغسطس ،5101
وإذ ي ري بص ة خاصة إىل أن م وضة األمم املتحدة السوامية حلقووق اإلنسوان ح وطل ،
م سلة أمور ،بدور ن ط م إ الة العقبات الراتنة والتصدي للتحدات املاثلة أماإل اإلعمال التاإل
بمي حقوق اإلنسان واحليلولة دون ايتمرار انتياكات حقوق اإلنسان م سي أحناا العامل،
وإذ ي و م اعتبووار األحووداا الوويت و عووك م نيكوواراغوا ،ابتووداا موون نيسووان/أبريس ،5101
اليت أدت إىل ن وب أ مة خطورية م جموا السيايوة العاموة وحقووق اإلنسوان ،علوا النحوو املوثوح
م حقرير امل وضية السامية،
 -0يعوورب عوون ال و القلووح إ اا التقووارير الوويت ح يوود ارحكوواب انتياكووات و وواو ات
خطوورية حلقوووق اإلنسووان ،ابتووداا موون نيسووان/أبريس  5101م و مووا ذلووس ذلووك موون بوووا ال وورطة
امل وورط إىل القوووة م م و ايحت اجووات ايجتماعيووة ،وأعمووال العنووع علووا أيوودي ساعووات شووب
عسكرية مسلحة ،وإ اا حقارير ايتمرار عمليات التو يع غري امل روعة وايحت وا التعسو ي وامل وايقة
والتعذيت والعنع ابنسي وابنساين أثناا ايحت ا ؛
 -5يعورب عون القلوح إ اا ح ايوود القيوود امل روضوة علوا احليو املودين وخطواات املعارضو
م نيكاراغوا ،مبا م ذلوك إغوالق ويوانط اإلعوالإل املسوتقلة وإلجواا إجوراا التسو يس القوانوين ،ومصوادرة
األصووول والسوول اخلاصووة بعوودد موون من مووات ابتمو املوودين ،وبصو ة خاصووة القيووود الوويت حسووتيدف
املوودافع عوون حقوووق اإلنسووان ،مبوون فووييم املوودافعات عوون حقوووق اإلنسووان ،وإ اا حقووارير أعمووال
التخويع واينتقاإل؛
 -٣حيو حكومووة نيكوواراغوا علووا اح ورتاإل احلووح م حريووة الت م و السوولمي وحكوووين
ابمعيات والتعبري ،وايتقالل ويانط اإلعالإل وابيا الق اني ،ويدعو احلكومة إىل اإلفراج عون
سي و األشووخاج انت و ين بصووورة حعس و ية أو غووري م ووروعة ،وضوومان وواكمتيم وفووح األصووول
القانونية ،وك الة بيئة ظروف احت ا حت ح م الت امابا وحعيدابا م جمال حقوق اإلنسان؛
 -٤يعرب عن ال أي إ اا رار احلكومة يحت الدعوة الويت وجيتيوا إىل م وضوية
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ل ارة نيكواراغوا ،بعود يووإل واحود مون صودور التقريور ،وكوذلك
حعليوح بعثووة فريووح اخلوورباا املسووتقل املتعوودد التخصصوات ويووحت الوودعوة املوجيووة إىل آليووة املتابعووة
اخلاصة املعنية بنيكاراغوا ،وكالمها من بنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان؛
 -2يودعو احلكوموة إىل مواصولة حعاو وا مو امل وضوية السوامية حلقووق اإلنسوان ،وآليووات
جملووس حقوووق اإلنسووان وتيئووات املعاتوودات ذات الصوولة ،ف ووال عوون من مووة الوودول األمريكيووة وبنووة
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بطرق ،منيا حيسري الو ارات ،ومونإ إمكانيوة الوصوول دون عوانوح إىل
سي األماكن م البلد ،مبا ي ومس مرافوح ايحت وا  ،ومنو سيو أعموال التخويوع أو اينتقواإل والكوع
عنيا ،والن ر بع إجيابية م التوصيات املقدمة م حقاريرتا ،وكذلك م عروض املساعدة التقنية؛
 -٦حيو احلكومووة والتحووالع املوودين للعدالووة والدعقراطيووة علووا ايووتئناف احلووار الوووط
الووذي بوودأ م  5٢شووباط/فرباير  ،5102وموون شوونن أن يسوومإ اعتموواد خارطووة طريووح ،ويوودعو
سيو األطوراف إىل ك الوة إجوراا حووار وايو وذي مصودا ية وثثيلووي وشوامس وشو اف ،بودعم موون
ابتم الدو  ،من أجس التوصس إىل حس يلمي ودعقراطي لأل مة؛
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 -٢حي احلكوموة علوا ضومان عمليوة مسواالة شواملة وشو افة بجيوة ك الوة إمكانيوة
الل وووا إىل الق وواا وجوورب ضووحاا انتياكووات و وواو ات حقوووق اإلنسووان م نيكوواراغوا ،و ايووبة
سي ابناة؛
 -1يطلووت إىل م وضووة األمووم املتحوودة السووامية حلقوووق اإلنسووان إعووداد حقريوور كتووا
شامس عن حالة حقوق اإلنسان م نيكاراغوا ،وحقدع إىل جملس حقوق اإلنسان م دورح الثانية
واألربع و  ،يلي و حن وويم جلسووة ووواور مع و ة ،وحقوودق ووودي ش و وي عوون حالووة حقوووق اإلنسووان إىل
ابلس م دورحي احلادية واألربع والثالثة واألربع .
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