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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  ٢من جدول األعمال
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتدمدة السمامية ققموق اإلنسمان
وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

حالة حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا
تقرير مفوضة األم

املتددة السامية ققوق اإلنسان*

موجز
يعرض هذا التقرير ،املقدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنساا  ،٢/4٠حملا عاما عان
حالا حقااوق اإلنسااا نيكااارااوا الةااملم املمتاادم ماان  ١٩آب/أاسا س  ٢٠١8إىل 3١
متوز/يوليه  .٢٠١٩ويتضمن  ١4توصي ترمي إىل املساعدم معاجل الشواال القائم .

__________

*

قُ ِّدم هذا التقرير بعد املوعد النهائي حىت تُبني فيه أحدث املستجدات.
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أولا -مقدمة
 -١طل اال جمل ااس حق ااوق اإلنس ااا  ،قا ارار  ،٢/4٠إىل مةوضا ا األم اام املتح اادم الس ااامي
حلقوق اإلنسا إعداد تقرير كتايب شامل عن حال حقاوق اإلنساا نيكاارااوا وتقدإاه إلياه
دورته الثاني واألربعني.
 -٢وقد كثةت مةوضي األمم املتحادم الساامي حلقاوق اإلنساا فواملةوضاي وه رصادها حالا
حق ااوق اإلنس ااا نيك ااارااوا أوائ اال نيس ااا /أبريل  ،٢٠١8مل ااا ان اادلعت األزما ا ا جتماعيا ا
والسياسااي وأزم ا حقااوق اإلنسااا  .فةااي  ٢6حزيرا /يونيااه ،أوفاادت املةوضااي فريق ااً ماان مااو ةي
شا ا و حق ااوق اإلنس ااا إىل م ااالاوا ،بن اااك عل اايف دع ااوم م اان احلكوما ا  .و  ٢٩آب/أاسا ا س،
نشرت املةوضي تقريراً عنوانه وانتهاكات وجتاوزات حقاوق اإلنساا ساياق ا حتجاجاات الا
شااهد ا نيكااارااوا الة املم ماان  ١8نيسااا /أبريل إىل  ١8آب/أاس ا س ٢٠١8وف١ه .و 3٠
آب/أاس ا س ،سااحل وزياار ارجي ا نيكااارااوا الاادعوم ال ا كاناات موجه ا إىل املةوضااي لااز رم
البلاد .وواصال مكتاال املةوضاي اإلقليماي أمريكااا الوسا يف منذئاذ رصااد حالا حقاوق اإلنسااا
نيكاارااوا عاان بُعااد .و  ١4كااانو األول/ديساامرب ،التقاايف اثاال املةوضااي اإلقليمااي أمريكااا
الوس يف وزير اخلارجي مالاوا لبحث إمكاني التعاو ود ول البلاد ،وجااك هاذا اللقااك متابعا ً
لالجتماع الذي عقدته املةوض السامي ووزير اخلارجي جنيف  ١٧أيلول/سبتمرب.
 -3ويركااز هااذا التقرياار علاايف حال ا حقااوق اإلنس اا نيكااارااوا الةااملم املمتاادم ماان ١٩
آب/أاسا س  ٢٠١8إىل  3١متوز/يوليااه  .٢٠١٩ويسااتند إىل املعلومااات الا اعتهااا املةوضااي
نيكارااوا ،وكذلك بنما وكوستاريكا ،بسبل منها إجاراك مقاابالت مال الالجواني واملهااجرين
النيكااارااويني ومقااابالت عاان بُعااد .فقااد أجاارت املةوضااي ااالل الةااملم قيااد ا سااتعراض ١8٧
مقابل مل ضاحا انتهاكاات حقاوق اإلنساا والشاهود عليهاا ومال مصاادر أ ار ،،منهاا ماامو
وصااحةيو ومهنيااو صااحيو ف ٩6رجاالً و ٩١امارأمه .وأجاارت مقااابالت ماال  ٩6شخصااً عاان
بُع ااد وأ اار ،م اال  ٩١شخصا ااً حض ااور ً .وعق اادت املةوض ااي أيضا ااً  ١٢8اجتماعا ااً م اال تل ااف
أصاحاب املصالح  ،مباان فايهم مسا ولو حكوميااو  .واإلضااف إىل لاك ،حللاات املةوضاي ماواد
توثيقي واردم من مصادر حكومي واري حكومي  ،مشلت أشارط فياديو وصاوراً فوتوارافيا وتقاارير
ماان مصااادر مةتوحا  .ووجهات  3٧رسااال إىل وزارم اخلارجيا ت لاال فيهااا معلومااات مةصاال عاان
ادعااكات انتهاكااات حقااوق اإلنسااا  .وقاادمت احلكوما ردوداً علايف ساات ماان تلااك الرسااائل ،مبااا
لااك اسااتبيا أرساالته املةوضااي ض ارياً إلعااداد هااذا التقرياار .وتشااكر املةوضااي احلكوم ا علاايف
ردود ها عليف طلبات املةوضاي لكنهاا تشاري إىل أ معاام املعلوماات املقدما ليسات دقيقا مباا فياه
الكةاي لتحليلها كما ينبغي.
 -4وقد قامت املةوضي  ،وفقاً ملنهجيتها رصد حقاوق اإلنساا  ،التحقان مان املعلوماات
ال ا اعته ااا مبض اااها ا مبعلوم ااات أ اار ،م اان مص ااادر تلةا ا وب ااذلت العنايا ا الواجبا ا تقي اايم
ا أساابااً معقولا تاادعو لالعتقاااد
مصااداقيتها .وتةيااد املعلومااات الا حللتهااا و ققاات منهااا
األح ااداث م ابقا ا لألوص ااامل املة اااد ااا و األمن ااامل املبينا ا التقري اار تش ااكل انتهاك ااات

__________

ف١ه
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حلقوق اإلنسا  .وأجرت املةوضي تقييماً للمعلومات استناداً إىل القاانو الادوحل حلقاوق اإلنساا
املن باان علاايف نيكااارااوا وتش اريعا ا احمللي ا ات الصاال  ،واضااع حساابا ا أيض ااً صااكو وضاال
املعايري املكمل للقواعد الدولي .

اثنيا -السياق
أوائا اال نيسا ااا /أبريل  ،٢٠١8انا اادلعت احتجاجا ااات ضا ااد احلكوم ا ا عما اات أرجا اااك
-٥
نيكااارااوا ،حت ولاات إىل مااااهرات حاشاادم نُصاابت ال ااا املتاااريس واحل اواجز علاايف ال رقااات،
وعماادت الشاارط وعناصاار موالي ا للحكوم ا إىل فضااها اسااتخدام العنااف الةااملم املمتاادم ماان
منتصف حزيرا /يونيه إىل منتصف متوز/يوليه  .٢٠١8ولقي أكثر مان  3٠٠شاخ حاتةهم
سياق ا حتجاجات والقمل الذي قوبلت به ،بينما أصيل  ٢ ٠٠٠شاخ راروحف٢ه .ودفعات
األزما أكثار مان  8٠ ٠٠٠شاخ إىل الةارار مان نيكاارااواف3ه .ووثقات املةوضاي حاا ت كثااريم
ما ا ا اان انتهاكا ا ا ااات حقا ا ا ااوق اإلنسا ا ا ااا ارتكبا ا ا اات الةا ا ا ااملم با ا ا ااني  ١8نيسا ا ا ااا /أبريل و ١8آب/
أاس س  ،٢٠١8منها انتهاكات جسيم  ،مثل استخدام الشرط القوم استخداماً اري متناسل
أد ،إىل بع ااا ح ااا ت اإلع اادام ااارو ن اااق الق ااانو  ،وتا اواتر س ااوك املعاملا ا وح ااا ت التع ااذيل
والعنااف اجلنس ااي مراك ااز ا حتج ااازف4ه .وتس اال للمةوضااي التحق اان م اان ض االوع عناص اار مس االح
موالي للحكوم ارتكاب هجمات ضد احملتجاني ،وتنةياذ عملياات احتجااز مبباركا مان سال ات
الدول ا واش املا وتنسااين معهااا معااام األحيااا  ،و ساايما ماال مااو ةي إنةااا القااانو  .وأفااادت
املةوض ااي أيضا ااً بتج اااوزات ارتكبه ااا أفا اراد ش اااركوا ا حتجاج ااات ،مشل اات قت اال وإص اااب ض اابامل
للشرط وأعضاك حزب ساندينيستا السياسي ،إىل جانل ختريل البل التحتي العمومي ف٥ه.
 -6وعلاايف الاارام ماان اسااتونامل املةاوضااات بااني احلكوما والتحااالف املااد ماان أجاال العدالا
والدإقراطي ا ا شا اابامل/فرباير ٢٠١٩ف6ه واإلف ا اراو لا ااول  ١١حزيرا /يونيا ااه  ٢٠١٩عا اان 4٩٢
شخصاً ف 4٥٢رجالً و 4٠امرأمهف٧ه كانوا قد احتجزوا سياق احتجاجات عاام  ،٢٠١8فقاد
استمرت احلكوم والعناصر املوالي ا قمل املعارضني .وتر ،السل ات أ قمل ا حتجاجات
الا ا عم اات البل ااد ك ااا رداً مش ااروعاً عل اايف ماولا ا انق ااالب فاش اال  ،لفيا ا ً أي مسا ا ولي ااا ع اان
انتهاكات حقوق اإلنسا .
__________

ف٢ه
ف3ه

ف4ه
ف٥ه
ف6ه
ف٧ه
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املرجل السابن.
أفاااد املكتاال اإلقليمااي ملةوضااي األماام املتحاادم السااامي لش ا و الالجوااني بنمااا نااه قااد أحصااي حااىت متااوز/
يوليااه  ٢٠١٩تسااجيل  ٥٢ 33٠طلاال جل ااوك ماان نيكااارااويني أوروا وأمريكااا الوس ا يف وأمريكااا الش اامالي .
ووفقاً للمديري العام للهجرم واملواطنني األجانل كوستاريكا ،كا  3٠ ٢٥8شخصاً إضافياً ينتاارو تقاد
طلبات جلوك إىل كوستاريكا.
املةوضي  ،وانتهاكات حقوق اإلنسا و.
وفقاً لبيالت رمسي  ،قُتل  ٢٢ضابط شرط و 48شخصاً يدعيف انتماؤهم حلزب ساندينيستا.
بادأ حاوار وطااا بااني التحااالف املااد واحلكوما  ١6أ ر/مااايو  ٢٠١8بوساااط ماان املا متر الااوطا األسااقةي.
وتوقةت املةاوضات حزيرا /يونيه  ،٢٠١8عقال إحاراق عماد ملساكن حاي كاارلو مااركس ،لقاي فياه سات
أفراد من أسرم واحدم حتةهم.
الةااملم م اان  ٢٧ش اابامل/فرباير إىل  ١١حزيرا /يونيااه  ،٢٠١٩أصاادرت وزارم الدا لي ا ااا نش ارات ص ااحةي
تةيد بعدد األشخاص املةرو عنهم .انار .www.migob.gob.ni/noticias/
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 -٧و ااالل الةااملم قيااد ا سااتعراض ،اعتماادت اجلمعي ا الوطنيا  -الا يهاايمن عليهااا احلاازب
احلاكم  -تشريعاً اقملحته احلكوم يتماشيف مل القواعد واملعايري الدولي حلقاوق اإلنساا فاناار
الةرعني الرابل والثامن أدل هف8ه .ومل تثبت امل سس الوطني حلقوق اإلنساا  ،وهاي مكتال الادفاع
عاان حقااوق اإلنسااا فProcuraduría para la Defensa de los Derechos Humanosه وهااي أيض ااً
اآللي ا الوطني ا ملناال التعااذيل ،أي اسااتقاللي ااالل هااذ الةااملم .و ااالل الاادورم األربعااني لااس
حقوق اإلنسا  ،مثل وفاد الدولا لئال مةاوض مكتال الادفاع عان حقاوق اإلنساا  ،الاذي كارر
تربير احلكوم إجراكا ا ا جاكت رداً عليف ماولا ا نقاالب الةاشال وأشاار إىل أ م سساته مل
تعثار علاايف أي دلياال علاايف تعااذيل احملتجاني احملتجازين .و آ ار/مااار ِّ ُ ،٢٠١٩ةااا تصاانيف
املكتل من الةو وألفو إىل الةو واكو بسبل تعذر إثبات استقالليتهف٩ه.
 -8و  ١٩كانو األول/ديسمرب  ،٢٠١8علقات احلكوما ز رات جلنا البلادا األمريكيا
حلقوق اإلنسا وعمل آلي الرصد اخلاص بنيكارااوا علايف أراضايها .واعتاربت أيضااً أ بعثا فريان
اخلارباك املتعاادد التخصصااات قااد انقضاات ،و لااك قبياال تقااد هااذا الةرياان لتقرياار العلاااف١٠ه .وقااد
أ ت هذ القرارات أي رصد دوحل ماوقعي حلقاوق اإلنساا نيكاارااوا .و كار الةريان تقريار
أ الس اال ات ارتكب اات أفع ااا ً ترق اايف إىل جا ارائم ض ااد اإلنس اااني  ،مشل اات القت اال العم ااد واحلرم ااا
التعسةي من احلري وا ض هادف١١ه.
 -٩و  ٢٧ش اابامل/فرباير  ،٢٠١٩اس اات نةت املةاوض ااات ب ااني احلكوما ا والتح ااالف امل ااد
وحضاارها اثلااو عاان منام ا الاادول األمريكي ا والكرسااي الرسااوحل بصااة م اراقبني دوليااني .وعلاايف
الرام من تباين املواقف باني ال ارفني ،فقاد توصاال  ٢٧آ ار/ماار إىل اتةااق يقضاي اإلفاراو
عاان األشااخاص احملتج ازين سااياق احتجاجااات عااام  ،٢٠١8وإىل اتةاااق آ اار  ٢٩آ ار/
م ااار بشا ا تعزي ااز حق ااوق املا اواطنني والض اامالت املخولا ا اام .و  ٢٠أ ر/م ااايو ،انس ااحل
التحالف املد من طاول املةاوضاات ،إ رأ ،أ تنةياذ ا تةااقني كاا مادوداًف١٢ه .و لاول ١١
حزيرا /يونيااه ،ووفق ااً لألرقااام الرمسي ا  ،أفرجاات احلكوم ا عاان  4٩٢شخص ااً ف 4٥٢رج االً و4٠
ام ارأمه كااانوا قااد احتجاازوا سااياق احتجاجااات عااام  .٢٠١8وحااىت وقاات كتاب ا هااذا التقرياار،
لت املةاوضات متعثرم عليف الرام من ماو ت استونافها.
__________

ف8ه مشل لك املراسيم ال ألغت التسجيل القانو لتسل من منامات ا تمل املد ؛ وقانو ثقاف احلاوار واملصااحل
واألمن والعمل والسالم؛ وقانو الرعاي الشامل للضحا ؛ وقانو العةو العام.
ف٩ه التحالف العاملي للم سسات الوطني حلقوق اإلنساا  ،وتقريار دورم اللجنا الةرعيا املعنيا ا عتمااد وتوصايا او،
آ ار/م ا ااار  .٢٠١٩مت ا اااح عل ا اايف ال ا ارابطhttps://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/ :
.Documents/SCA%20Report%20March%202019%20-%20EN%20.pdf
ف١٠ه أنشئ فرين اخلرباك املتعادد التخصصاات مبوجال اتةااق باني األمانا العاما ملناما الادول األمريكيا وجلنا البلادا
األمريكي حلقوق اإلنسا وحكوم نيكارااوا ،واشر أعماله نيكارااوا  ٢متوز/يوليه .٢٠١8
ف١١ه نيكارااوا :تقرير عن أحداث العنف ال وقعت الةملم من ١8نيساا /أبريل إىل  3٠أ ر/ماايو  ،٢٠١8متااح
عل ا ا ا ا اايف ال ا ا ا ا ا ارابطhttps://gieinicaragua.org/giei-content/uploads/2019/05/GIEI_REPORT_ENGLISH :
._simplepage.pdf
ف١٢ه التحالف املد  ،نشرم صحةي  ٢٠ ،أ ر/مايو  ،٢٠١٩متاح عليف الرابطwww.alianzacivicanicaragua.com/ :
.nos-retiramos-de-la-mesa-hasta-la-liberacion-de-presos-politicos-y-llamamos-a-paro-nacional/
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اثلث ا -اقق يف التجمع السلمي
 -١٠اسااتمر فاارض قيااود علاايف احلاان التجماال الساالمي ماان ااالل جمموعا ماان التاادابري الا
متناال ا حتجاج ااات .فبحل ااول أيلول/س اابتمرب  ،٢٠١8باادأت الش اارط الوطني ا حا اار املا اااهرات
العام عليف أي جمموعا تنتقاد احلكوما  ،اساتناداً إىل ت بيان ضاين للقاانو  8٧٢املتعلان الشارط
الوطني ا ف١3ه ،الااذي لااول الشاارط صااالحي إصاادار إ بتنااايم التجمعااات العام ا ال ا إكاان أ
ت ا ثر حري ا تنقاال النااا واملركبااات أو أي أنش ا يومي ا أ اار .،وعللاات الشاارط الوطني ا م اراراً
رفضا ااها طلبا ااات اإل بعا اادم اسا ااتيةاك مقا اادميها للشا اارومل الرمسي ا ا فمثا اال الشخصا ااي القانوني ا ا ه
أو ضاالوعهم وإ ااال ت جساايم النا ااام العاااموف١4ه .بيااد أن ااه حااري الساال ات أ تة ااملض
حسن الني فيمن ي لبو اإل  ،سيما إ كانوا ان مل حياكموا من قبل عليف أي جرإ .
 -١١وجل ت الشرط الوطني أحيالً إىل استخدام مةارمل للقاوم ضاد مان حيااولو التاااهر ،ونةاذت
اعتق ااا ت تعس ااةي ح اان أش ااخاص ك ااانوا حيتج ااو س االمياً ف بع ااا احل ااا ت لتل ااوحيهم ع ااالم
نيكارااوا الشوارع أو ترديدهم النشيد الوطاه واستخدمت ديدات للثا عن ا حتجاجات.
 -١٢وتاار ،املةوضااي أ أفعااا ً كهااذ تتنااام ماال القواعااد واملعااايري الدوليا املن بقا  ،أل ااا اااري
متناسب مل ضبط األمان التجمعاات السالمي الا تضام  ١٠٠شاخ أو أقال .و ينبغاي أ
لضل احلن التجمل السالمي إل مسابن و إكان تقيياد  ،وفقااً ملبادأ التناسال ،إ لادواعي
صو ومحاي األمن القومي أو السالم العام أو الناام العام أو الصح العام أو اآلداب العاما
أو حقوق اآل رين وحر م.
 -١3وأكاادت احلكوما ماادا لتها ااالل ا سااتعراض الاادوري الشااامل لنيكااارااوا أ ر/
مااايو  ٢٠١٩أ احلاان التجماال الساالمي ومكةااول متام ااًو وأ الشاارط الوطني ا أصاادرت منااذ
أيلول/ساابتمرب  ٢٠١8أرباال نشارات صااحةي واسا قارارات رفضاات فيهااا طلبااات منامااات ماان
ا تمل املد منتقدم للحكوم اإل ا بتنايم احتجاجات.
 -١4و ااالل الة ااملم املش اامول التقري اار ،واص االت املةوض ااي توثي اان ح ااا ت اس ااتخدام عناص اار
مساالح موالي ا للحكوم ا أس االح لري ا ضااد املتا اااهرين .فة ااي حااادث وق اال م ااالاوا ٢3
وجاارح مااا يقاال عاان أربع ا رجااال
أيلول/ساابتمرب  ،٢٠١8قُتاال فااىت يبلاار ماان العماار  ١6عام ااً ُ
وامرأم .و  3٠آ ار/مار  ،٢٠١٩مالاوا أيضاً ،أقدم شخ يدَّعيف أناه عضاو احلازب
احلاااكم علاايف مهااا املتااااهرين بسااالح لري ماايط مركااز مملوساانملو للتسااوق ،اااا أسااةر عاان
إص اااب ثالث ا ا رج ااال .و  3٠آ ار/م ااار  ،٢٠١٩أص اادرت الش اارط الوطني ا ا نش اارم صا ااحةي
أشارت فيها إىل إطالق أعريم لري أثناك تعرض لك الشخ جوم اا أسةر عان إصااب ثالثا
أشااخاصف١٥ه .اااري أ هااذا البيااا ي ااابن مااا تضاامنته أشاارط فيااديو صااورت احلااادث ياهاار
فيهاا شااخ ي لان النااار علايف املتااااهرين قبال أ يسااي ر علياه؛ وأ هاارت صاور أ اار ،أشخاصااً
ينهالو عليف املعتدي الضرب .و الل املااهرات الا جارت عمومااً ب ريقا سالمي  ،ألقايف عادد

__________

ف١3ه القانو  8٧٢املتعلن بتنايم الشرط الوطني وو ائةهاا ومساارا ا املهنيا ونااام الضاما ا جتمااعي اخلااص اا،
 ٢6حزيرا /يونيه  ،٢٠١4املادم ٧ف١هفعه.
ف١4ه رسال رد من وزارم اخلارجي عليف استبيا املةوضي  ٥ ،متوز/يوليه .٢٠١٩
ف١٥ه الشرط الوطني  ،شعب العالقات العام  ،النشرم الصحةي  3٠ ،٢٠١٩-١٠آ ار/مار .٢٠١٩
GE.19-15908
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قلي اال م اان املتا اااهرين احلج ااارم أو أطلقا اوا ق ااذائف ه اااو مليا ا الص اانل عل اايف الش اارط  .وس ااجلت
املةوض ا ااي تع ا اارض ض ا اااب ي ش ا اارط ف١6ه ورج ا اال إلص ا اااات عل ا اايف أي ا اادي املتا ا اااهرين أيل ا ااول/
سبتمرب  ،٢٠١8ومل تتلن أي تقارير عن استخدام املتااهرين ألسلح لري .
 -١٥وشنت بعاا ا جماات عناص ُار مسالح مواليا للحكوما أو جمموعاات اواائيا مبباركا
ماان ضاابامل الشاارط  .فعلاايف ساابيل املثااال ١٥ ،حزيرا /يونيااه  ،٢٠١٩أقاادمت عناصاار موالي ا
للحكوم ا علاايف ترهياال أشااخاص حضااروا قداس ااً ديني ااً كاثوليكي ااً إحياااك للااذكر ،الساانوي األوىل
ملقتل فىت يبلر من العمر  ١٥عاماً سياق مااهرات عام  ،٢٠١8وعنةتهم ورماتهم احلجاارم.
ومل متنل قوات الشرط ال كانت تنتشر ميط الكنيس هذا ا جوم.
 -١6ولوحظ كثري من األحياا انتشاار حاشاد لضابامل الشارط املنااطن احلضاري  ،وحاىت
مراكااز التسااوق واحملاااكم والكنااائس الكاثوليكي ا و مي هااا .وكااا ااذا ا نتشااار اااري املعتاااد
عااداد اةااريم أثاار رادع نةااو ال اراابني ا حتجاااو .وأدت عمليااات قماال املااااهرات ،ومااا
صاحبها من هجمات شنتها عناصر مسلح موالي للحكوم  ،إىل ترهيال احملتجاني ودفعاتهم إىل
إلغاك العديد من ا حتجاجات أو إىل اختا قرار بتقسيمها إىل عدم جتمعات أصغر حجماًف١٧ه.

رابعا -اقق يف حرية التعبري ويف حرية تكوين اجلمعيات
حرية التعبري
ي ازال العاااملو وسااائط اإلعااالم ،والصااحةيو  ،واملاادافعو عاان حقااوق اإلنسااا ،
-١٧
واملزارعو  ،واملثليات ،واملثليو  ،ومزدوجو امليل اجلنسي ،ومغايرو ا وي اجلنساني وحاملو صاةات
اجلنس ااني ،وال لبا ا ورج ااال ال اادين الكاثولي ااك يتعرض ااو للهجم ااات وجت اار أنشا ا تهم ومص ااادرم
أمالكهم والملهيل والتهديادات واملضاايق ومحاالت التشاهري الا تشانها السال ات و/أو العناصار
املوالي للحكوم  .ومل تتخذ السل ات املختص تادابري ملنال هاذ األفعاال والتحقيان فيهاا ومقاضاام
مرتكبيهااا ومعاااقبتهم .و بع ااا احلااا ت ،ا ماات س اال ات الدول ا علن ااً امل اادافعني عاان حق ااوق
اإلنسااا املساااعدم تنةيااذ وماول ا ا نقااالبوف١8ه .وكااا ااذا الوضاال أثاار رادع علاايف اارس ا
حقوقهم حري التعبري وتكوين اجلمعيات.
 -١8وتعرض العاملو وساائط اإلعاالم والصاحةيو الاذين عاربوا عان انتقاادهم للحكوما ،
اابر اإلعالميا ا ا الا ا ا يعمل ا ااو حلس ا ااا اف١٩ه ،إلجا ا اراكات حا ا اار عل ا اايف املنش ا ااورات أو الب ا ااث،
واملن ا ا ُ

__________

ف١6ه الشرط الوطني  ،شعب العالقات العام  ،النشرم الصحةي  ٢8 ،٢٠١8-١١٥أيلول/سبتمرب .٢٠١8
ف١٧ه أفااادت إحااد ،منامااات ا تماال املااد بتسااجيل تراجاال حاااد عاادد املااااهرات ،ماان  ٥6مااااهرم شااهر
أيلول/سا اابتمرب  ٢٠١8وحا ااد إىل  43ماا اااهرم ا ااالل الةا ااملم ما اان تش ا ارين األول/أكتا ااوبر  ٢٠١8إىل شا اابامل/
فرباياار Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), .٢٠١٩
.Nicaragua en Crisis Política y Socioeconómica : Informe de Coyuntura, May 2019, p. 12
ف١8ه مدا ل شةوي لدول نيكارااوا الل الادورم الثالثا والثالثاني لالساتعراض الادوري الشاامل ،متاحا علايف الارابط:
http://webtv.un.org/meetings-events/security-council/watchbr%20/watch/nicaragua-upr-adoption-

.33rd-session-of-universal-periodic-review-/6038140075001/?term=&sort=popular
ف١٩ه مب ا ا ا ا ااا ل ا ا ا ا ااك ،عل ا ا ا ا اايف س ا ا ا ا اابيل ال ا ا ا ا ااذكر ،100% Noticias ،و ،Confidencialو ،La Prensaو،Esta Noche
و ،El Nuevo Diarioو ،Radio Mi Vozو ،Radio Daríoو.Radio La Costeñísima
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ومدامهات ،وهجمات إلكملونيا  ،ومصاادرم للماواد امل بوعا أو األفاالم أو التساجيالت الصاوتي ،
وا ااري ل ااك .فة ااي  ٢١ك ااانو األول/ديس اامرب  ،٢٠١8وبع ااد قي ااام الش اارط بتةت ااين مق اار القن ااام
التلةزيوني  ،100% Noticiasألقي القبا عليف مالكها ومديرها ،ميغيل مورا  -الذي كاا ضابامل
شرط قد هاددو القتال وقات ساابن  -وعلايف ماديرم األ باار القناام ،لوسايا بينيادا ،ووجهات
مااا ،دو أدل ا كافي ا  ،اام التح اريا علاايف الكراهي ا وارتكاااب ج ارائم متصاال اإلرهاااب .وأُفاارو
عنهما  ١١حزيرا /يونياه  ،٢٠١٩بعاد احتجازمهاا ألكثار مان اسا أشاهر ارومل صاعب ،
مشلا اات إبقاكمها ااا احلا اابس ا نة ا ارادي ،ودو ماكم ا ا وفا اان األصا ااول القانوني ا ا  .و  ١٥أ ر/
مااايو  ،٢٠١٩كاارت احلكوم ا أثناااك ا سااتعراض الاادوري الشااامل لنيكااارااوا أنااه مل يُسااجن أي
صحةي بسبل اارس احلن حري التعبري.
 -١٩وتةيااد مصااادر اااري حكومي ا أ ااو  ١٠٠صااحةي ف ٧٠رج االً و 3٠ام ارأمه كااانوا قااد
فروا من نيكارااوا لول  8متوز/يوليه  .٢٠١٩وأفاد امل شار العااملي حلريا الصاحاف أ نيكاارااوا
فقدت  ٢4درج تصنيف هاذا امل شار عاام  ٢٠١٩مقارنا بتصانيةها عاام ٢٠١8ف٢٠ه.
و الة ا ااملم م ا اان  ١٩آب/أاسا ا ا س  ٢٠١8إىل  3٠حزيرا /يوني ا ااه  ،٢٠١٩س ا ااجلت إح ا ااد،
مناماات ا تماال املاد  ٢3٧فعاالً مان أفعااال القمال ارتكبتهااا الشارط وعناصاار مواليا للحكوما
ضااد العاااملني وسااائط اإلعااالم والصااحةيني ف ١٧3هجوم ااً اسااتهدمل الرجااال و 64هجوم ااً
ض ااد النس اااكه ،مب ااا ل ااك كي اال التهدي اادات والش ااتائم ،وا عت ااداكات اجلس اادي  ،وا عتق ااا ت،
وتةتين املبا  ،وحجز املواد وإاالق منابر اإلعالمف٢١ه .و حزيرا /يونياه  ،٢٠١٩فرضات كنادا
وال ااو ت املتح اادم األمريكيا ا عق ااوات عل اايف امل اادير الع ااام ملعه ااد ا تص ااا ت والربي ااد رداً عل اايف
إسكات وسائط اإلعالمف٢٢ه.

ِ
املستهدف لألصوات املعارضة
حرية تكوين اجلمعيات والقمع
 -٢٠اختاذت احلكوما تادابري كاام الواقال وأ اار ،كام القااانو متاس احلاان حريا تكااوين
اجلمعي ااات .فة ااي تش ارين الث ااا /نوفمرب وك ااانو األول/ديس اامرب  ،٢٠١8ألغ اات اجلمعي ا الوطني ا
التسااجيل القااانو الااذي كااا انوح ااً لتساال ماان منامااات ا تماال املااد البااارزمف٢3ه ،و كاارت أ
تلااك املنامااات قاماات نش ا تتنااام ماال األا اراض ال ا أنشااوت ماان أجلهااا ودعماات وأفعااا ً
إرهابيا ا و ااالل احتجاج ااات ع ااام  .٢٠١8وق ااد تعرض اات ه ااذ املنام ااات قب اال وبع ااد إاالقه ااا
وحجازت اتلكا ااا ،وتعارض مو ةوهااا
لعملياات تةتاين ليليا نةاذ ا الشارط دو أواماار قضاائي ُ ،
ف٢4ه
للمضايق والضرب .وألقي القابا علايف مادير إحاد ،هاذ املناماات ورحال إىل كوساتاريكا .

__________

ف٢٠ه انار .https://rsf.org/en/nicaragua
ف٢١ه اإلضاف إىل لك ،أُبلر عن  ١١3فعالً من أفعاال القمال ارتكبات ضاد وساائط اإلعاالم.

Violeta B. Chamorro

Foundation, “Un año de crisis socio-política: tiempo de hostilidad y represión contra la prensa

.independiente”, April 2019
ف٢٢ه انا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/
 sanctions/nicaragua.aspx?lang=engو.https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm715
ف٢3ه يتيح القانو  ١4٧املتعلن املنامات اري الر ي ضامالت تكةال ماكما وفان األصاول القانونيا للمناماات
ال تُعاقل إبلغاك مركزها القانو .
ف٢4ه حيمل هذا الشخ اجلنسي النيكارااوي والكوستاريكي معاً.
GE.19-15908
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السا اال ات مسحا اات لعناصا اار موالي ا ا للحكوم ا ا احا ااتالل مرافا اان إحا ااد،
وأُبلغا اات املةوضا ااي
س ااتاً م اان املنام ااات التس اال
املنام ااات ال ا ص ااودرت اتلكا ااا .وأبلغ اات احلكوم ا ُ املةوض ااي
طعنت قرار اجلمعيا الوطنيا أماام مكما العادل العلياا .وكانات دعاو ،ال عان هاذ قياد الناار
وقت كتاب هذا التقرير.
 -٢١واستهدفت ا جمات والملهيل أيضاً جمموعات ا تمل املد الا أنشاوت بعاد اناد ع
األزم ا جتماعي والسياسي ف٢٥ه ،مبا فيها الوحدم الوطني الزرقاك والبيضاكف٢6ه ،والتحالف املد ،
وجلن ا ا اإلف ا اراو ع اان السا ااجناك السياس اايني ،وحرك ا ا  ١٩نيس ااا /أبريل ال البي ا ا وا اااد السا ااجناك
السياساايني نيكااارااوا .واسااتُهدفت كااذلك املاادافعات عاان حقااوق اإلنسااا  .وأفااادت إحااد،
املنام ا ااات للمةوض ا ااي بتع ا اارض  ٢٩٩مدافعا ا ا ع ا اان حق ا ااوق اإلنس ا ااا الة ا ااملم م ا اان  ١٩آب/
أاس ا ا س  ٢٠١8إىل حزيرا /يونيا ااه  ٢٠١٩جما ااات ما اان قبيا اال الملهيا اال واملضا ااايق النةسا ااي
ومحالت التشهري وا حتجاز اري القانو والتعذيل وسوك املعاملا  ،مباا لاك العناف اجلنساي.
وأفادت تلك املنام أنه حىت متوز/يوليه  ٢٠١٩أجربت  6٧من املدافعات عن حقاوق اإلنساا
عليف اللجوك للمنةيف .وقد سجل إىل ااي نيسا /أبريل  ٢٠١٩تعرض ما يقال عان  ١٥رجاالً
و ااا نساااك ،ماانهم أعضاااك منامااات ارزم فمنهااا مركااز نيكااارااوا حلقااوق اإلنسااا واملةوضااي
الدائم حلقوق اإلنساا ه كانات توا ال علايف تقاد املعلوماات للمةوضاي  ،ملضاايقات وهجماات
هااددت حيااا م وسااالمتهم الشخصااي وُوضااعت مناااز م اات املراقبا املسااتمرم .وإكاان أ تااد ل
هااذ األفعااال عااداد األعمااال ا نتقاميا  .واإلضاااف إىل لااك ،تشااري تقااديرات الوحاادم ال بي ا
النيكارااويا ا إىل أ أكث اار م اان  ٢٠٠طبي اال وعام اال ص ااحي ،م اان أص اال  4٠٥ح ااا ت أ اار،
ُسااجلت منااذ بداي ا األزم ا  ،قااد تعرض اوا لل اارد التعسااةي ماان و ااائةهم الةااملم بااني  ١٩آب/
أاسا ا ا ا س  ٢٠١8و 3١متوز/يولي ا ا ااه  ٢٠١٩انتقاما ا ا ااً م ا ا اان مس ا ا اااعد م للمص ا ا ااابني س ا ا ااياق
ا حتجاجااات .وعلاايف ا ارار ل ااك ،طُاارد أكثاار ماان  ١٠٠طال اال ماان اجلامع ا الوطني ا املس ااتقل
بنيكارااوا بعد ا امهم إبحلاق أضرار مبمتلكات اجلامع .

خامسا -اقق يف اقرية
 -٢٢ااالل الةااملم املشاامول التقرياار ،اسااتمر ورود تقااارير إىل املةوضااي عاان عمليااات اعتقااال
واحتجاااز ،كثااري منهااا تعسااةي واااري قااانو  .و يازال جممااوع عاادد األفاراد املعتقلااني منااذ نيسااا /
أبرياال  ٢٠١8اااري واضااح .وأشااارت احلكوم ا إىل أ ااا ألقاات القاابا منااذ نيسااا /أبريل ٢٠١8
عل اايف م ااا جمموع ااه  ٩٢3شخصا ااً ف ٧٧6رجا االً و ١4٧اما ارأمه ،م اانهم  446شخصا ااً احتج اازوا
بس اابل اإل ااالل النا ااام الع ااام وأف اارو ع اانهم اض ااو  48س اااع ف٢٧ه .وأف ااادت مص ااادر ا ااري
__________

ف٢٥ه علايف سابيل املثاال ،دامهات الشارط عقااراً إلكاه ابان أحاد مةاوضاي التحاالف املاد وصارحت علنااً أ اا حجازت
أساالح لري ا ادعااي أ ااا اسااتخدمت ااالل احتجاجااات عااام  .٢٠١8التحااالف املااد  ،نشاارم صااحةي ٢8 ،
أ ر/م ا ااايو  ،٢٠١٩متاحا ا ا عل ا اايف الا ا ارابطwww.alianzacivicanicaragua.com/asedio-e-intimidacion-no- :
.nos-detendran/
ف٢6ه أنشوت جبه موحدم معارض للحكوم  ،متثل تلف ق اعات ا تمل املد  ،تشرين األول/أكتوبر .٢٠١8
ف٢٧ه رسال رد من وزارم اخلارجي عليف استبيا املةوضي  ،الصةحتا  ٢٢و ٢3من الن األصلي.
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الةااملم املمتاادم ماان آب/أاس ا س  ٢٠١8إىل
حكومي ا اعتقااال أكثاار ماان  ٢ ٢٠٠شااخ
متوز/يوليه  ،٢٠١٩وأشارت إىل أ معام ه ك األشخاص أفرو عنهم اضو  48ساع .
 -٢3وتتلقاايف املةوضااي منااذ أيلول/ساابتمرب  ٢٠١8معلومااات تشااري إىل إلقاااك الشاارط القاابا
علاايف أشااخاص شاااركوا احتجاجااات عااام  ٢٠١8اقتحااام مناااز م لاايالً وتةتيشااها دو أواماار.
القضااام أقااروا وقاات حاان إجاراكات الشاارط فيمااا يتعلاان بتلااك
وأبلغاات احلكوما املةوضااي
احلا تف٢8ه .و بعا احلا ت ،استخدمت الشرط القوم املةرطا أثنااك ا عتقاال .فةاي إحاد،
احل ااا ت ،تع اارض ش ااخ للض اارب امل ااربح عل اايف س اااقه اليم اال ومك ااث أكث اار م اان  ٥٠يوما ااً
املستشااةيف قباال نقلااه إىل مركااز احتجاااز .وألقااي القاابا علاايف موااات األشااخاص أثناااك ماااولتهم
ا حتجاو السلمي فانار الةرع اثلثاً أعال ه عليف الرام من أ احلكوم تةيد الشرط الوطنيا
مل تعتقل أي شخ ملشاركته املااهراتف٢٩ه.
 -٢4و كثااري ماان احلااا ت الا وثقتهااا املةوضااي  ،مل تكشااف الشاارط عاان أسااباب ا عتقااال
أو مكااا احتجاااز األشااخاص املعتقلااني .ولااذلك تضا ر األساار واحملااامو إىل ز رم ااافر الشاارط
ومراكز ا حتجاز واحملاكم ملعرف مكا وجود أقار ا ولكانهم حيصالو علايف معلوماات واضاح
وأحيااالً حيصاالو علاايف أي معلومااات .ووفق ااً للقواعااد واملعااايري الدولي ا  ،يشااكل احلرمااا ماان
احلصول عليف معلومات عن مكا وجود احملتجز ا تةاك قسر ً.
 -٢٥ومثُال العدياد مان احملتجازين أمااام قااض بعاد انقضااك ماادم ال  48سااع الا يان عليهااا
القانو  .ومل تنف احلكوم حصول لك ،لكنها أشارت إىل أ اا متنال السال ات القضاائي مان
متابعا اإلجاراكاتف3٠ه .و بعااا احلااا ت الا وثقتهااا املةوضااي  ،أبقااي علاايف احملتجازين ألسااابيل
توجا اه اام ا ام ،و/أو يُس اامح ل ااه ا تص ااال
أو أش ااهر دو أ يُعرضا اوا عل اايف ق اااض ،أو دو أ َّ
مبحام .و كثري من احلا ت ،أصدرت سل ات الشارط أوامار احتجااز مباشارم ،كماا لياز لاك
القانو النيكارااوي.
 -٢6وكثارياً مااا تكااو ساابل ا نتصااامل املتعلقا املثااول أمااام القضاااك اااري فعالا  ،ساايما أل
الضاابامل املكلة ااني بت بياان اإلج اراكات ات الص اال رفض اوا أداك واجب ااا م أو أل اام ك ااانوا لش ااو
أداكهاا كلماا كانات القضاا تتعلان مبحتجاني معارضاني للحكوما  .و حاا ت عديادم ،جتاهلات
سل ات السجن أوامر أولوك الضبامل بتقد احملتجزين.
 -٢٧وقد تغريت أمنامل ا عتقال التعساةي مال مارور الوقات .فمناذ آ ار/ماار  ،٢٠١٩كاا
معاام األفاراد الااذين اعتقلاوا ملاانعهم مان تنااايم احتجاجاات يبقااو عاادمً رهاان ا حتجااز ااافر
الشاارط واريهااا ماان مراكااز ا حتجاااز ،ملاادم تقاال عاان  48ساااع  ،حت يةاارو عاانهم دو توجيااه اام
إلاايهم أو عرض اهم علاايف قاااض .و أ ر/مااايو  ،٢٠١٩باادأت الشاارط تجااز األشااخاص ااارو
ااافر الشاارط  ،مبااا لااك مركبااات الاادور ت ،لبضاال ساااعات .وأشااارت منامااات حقااوق
اإلنسااا احمللي ا إىل أ األف اراد الااذين اعتقل اوا م ا راً والااذين شاااركوا احتجاجااات عااام ٢٠١8
ا ُ م اوا ارتك اااب جا ارائم الق ااانو الع ااام .وادع اات احلكوما ا أ تل ااك ا عتق ااا ت مل تك اان مرتب ا ا
ا حتجاجات وأ احملتجزين يزعمو أ م اعتقلوا لدوافل سياسي حىت تتم تربئتهم.

__________

ف٢8ه املرجل السابن.
ف٢٩ه املرجل السابن.
ف3٠ه املرجل السابن.
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احلكوم ا أفرجاات ،الةااملم
 -٢8وتةيااد النشارات الصااحةي ال ا أصاادر ا وزارم الدا لي ا
م اان  ٢٧ش اابامل/فرباير إىل  ١١حزيرا /يوني ا اه  ،٢٠١٩ع اان  4٩٢شخص ا ااً ف 4٥٢رج ا االً و4٠
ام ا ارأمه كا ااانوا قا ااد احتُجا اازوا سا ااياق احتجاجا ااات عا ااام ٢٠١8ف3١ه .وما اان با ااني ه ا ا ك ،أُفا اارو
عاان  ١٠6أش ااخاص ف ١٠٠رج اال و 6نساااكه مبوج اال ق ااانو العةااو الع ااام ،ال ااذي اعتم ااد 8
ووضل  386شخصاً ف 3٥٢رجالً و 34امرأمه ابتداكً رهن اإلقام اجلربي
حزيرا /يونيه ُ ،٢٠١٩
حت استةادوا من العةو بعد د ول القانو حيز النةا .
 -٢٩وس اااعدت اللجن ا الدولي ا للص االيل األمح اار حص اار أع ااداد األش ااخاص احملتج ازين
سياق ا حتجاجاات ان القااً مان تلاف القاوائم الا قادمتها احلكوما ومناماات ا تمال املاد .
وش ا ا اااركت أيضا ا ا ااً ،بص ا ا ااة مراق ا ا اال ،اإلفا ا ا اراو ع ا ا اان  ٢٥6شخصا ا ا ااًف3٢ه .و  ١8حزيا ا ا ارا /
يوني ا ااه  ،٢٠١٩أعلن ا اات احلكوما ا ا أ ا ااا أفرج ا اات ع ا اان اي ا اال األش ا ااخاص احملتجا ا ازين س ا ااياق
ا حتجاجات .وفندت مناماات ا تمال املاد هاذا الازعم وأشاارت إىل أ  ١١8رجاالً وامارأتني
لا اوا ،ل ااول  ٢8متوز/يولي ااه  ،٢٠١٩متجا ازين ،وم اان ها ا ك شخص ااا س اابن اإلفا اراو عنهم ااا
مبوجل قانو العةو العامف33ه.

سادسا -اقق يف عدم التعرض للتعذيب واقق يف ظروف احتجاز إنسانية
 -3٠لااد ،املةوضااي أسااباب معقول ا تاادعو إىل ا عتقاااد عاادداً كب ارياً ماان النساااك والرجااال
الااذين ساالبت ح اريتهم سااياق ا حتجاجااات حت ُوجه ات اام اام جنائي ا قااد تعرض اوا للتعااذيل
و/أو سااوك املعامل ا  ،س اواك البدني ا أو النةسااي  ،مبااا لااك الضاارب املتكاارر ،والتةتااين اجلساادي
اااري القااانو والتهدياادات القتاال والتهدياادات ضااد أساارهم .وقااد وثقاات املةوضااي أيض ااً حااا ت
للعنف اجلنسي واجلنسا ضد املرأم ،مبا لك اللمس اري الالئن والتهديدات ا اتصاب.
 -3١ويدعيف أ عناصر قوات الشرط ومو ةي السجو مارسوا التعذيل وسوك املعامل أثناك
اعتقااال أفاراد يُنااار إلاايهم اام معارضااو سياساايو  ،أو ااالل احتجاااز ها ك ااافر الشاارط
و مرك ااز ا حتج اااز م ااالاوا املع اارومل اس اام وإلتش اايبو و .ووثق اات املةوض ااي ح ااا ت إ اراو
العديد من األشخاص احملتجزين مركز وإلتشيبو و من زلزينهم أثنااك الليال ،مباا لاك ملارات
عدياادم ااالل اللياال ،لكااي يُسااتجوبوا ،وحااا ت عدياادم لتعاارض ه ا ك للضاارب والتهديااد .و
تش ارين الثااا /نوفمرب  ،٢٠١8أصاادر ساابع ماان املكلةااني بااو ت إطااار اإلج اراكات اخلاص ا
بيالً عربوا فيه عن القلن إزاك ِّادعاكات تتعلن بتعذيل احملتجزين وإساكم معاملتهمف34ه.
 -3٢ووثقت املةوضي منذ كانو األول/ديسمرب  ٢٠١8سبل حا ت لتعرض جمموعات من
النس ا اااك والرج ا ااال املعتقل ا ااني س ا ااياق ا حتجاج ا ااات واحملتجا ا ازين الس ا ااجن املع ا اارومل اس ا اام

__________

ف3١ه
ف3٢ه
ف33ه
ف34ه
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أصدرت وزارم الدا لي الل تلك الةملم ا نشرات صحةي  ،وهي متاح عليف املوقل:
.www.migob.gob.ni/noticias/
اللجنا الدوليا للصااليل األمحاار ،بيااالت صااحةي  ،صااادرم  ٢١و 3٠أ ر/مااايو و ١١حزيرا /يونيااه ،٢٠١٩
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GE.19-15908

A/HRC/42/18

و موديلااوو و سااجن النساااك املعاارومل باااسم و إسبريانساااو ،وكالمهااا يقاال تيبيتاااا ،للضاارب
من قبل مو ةي السجو وضبامل الشرط وإ ضاعهم ألشكال ماورم من العقااب .ومشال لاك
ضروا من العقاب اجلماعي متثلت الضرب العصي ،ووضل ر ا الةلةال احلاار علايف األعضااك
التناس االي للرج ااال ومص ااادرم أا اراض شخص ااي للنس اااك تعس ااةاً .و  ١6أ ر/م ااايو  ،٢٠١٩و
اماارم ا حتجاجااات دا اال سااجن و موديلااوو ،أطلاان ضااابط شاارط النااار علاايف سااجني ،فا ردا
قتاايالً ،بينمااا أصاايل مااا يقاال عاان  ١١سااجيناً ماان الااذكور وساات ضاابامل شاارط رااروح .وتةيااد
احلكوما أ احملتجاز كاا حياااول انتازاع ساالح ماان أحاد ضابامل الساجن ملااا أُطلان علياه الرصاااص؛
بيد أ املةوضي اعت شهادات مت ابق تشري إىل إطاالق الناار علايف الضاحي مان مسااف أربعا
أمتار تقريباً.
 -33ولااون كااا القااانو رقاام  4٧3املتعلاان بناااام السااجو وتنةيااذ األحكااام ليااز ص اراح
عمليااات التةتااين املقتحم ا للخصوصااي و ينامهااا ،فاام معااام الرجااال والنساااك احملتج ازين
سياق ا حتجاجات ان استجوبتهم املةوضي أشاروا إىل أ م تعرضوا إىل تةتين عيا ااري ماربر
ومه ااني جت اااويف أجس ااامهم أثن اااك تع ا اريتهم عملي ااات التةت ااين الروتيني ا ا  .وك ااانوا ُلض ااعو
لعمليااات التةتااين تلااك تقريب ااً كلمااا اااادروا زلزياانهم ،أمااام متج ازين ماان نةااس اجلاانس ومااو ةني
يلمزو م أحيالً بعبارات سا رم.
 -34وكمااا أقاارت بااذلك احلكوم ا  ،فاام النساااك ماان مغااايرات ا وي ا اجلنساااني املساالوات ماان
احلري ا احتُجااز نةااس زلزياان احملتج ازين الااذكور ،أل تش اريعات السااجو تعااململ مبغااايري
جتاااويف أجسااامهن
ا وي ا اجلنساااني وفق ااً ااويتهم اجلنساااني ف3٥ه .وقااد تعرضاان لتةتااين عيااا
أثناك تعريتهن عمليات التةتين الروتيني أمام احملتجزين الذكور.
 -3٥وصاارحت احلكوما بعاادم إجاراك أي قيقااات التعااذيل وسااوك املعاملا اللااذين ياادعيف
أ مااو ةي السااجو ارتكبومهااا ،و لااك أل ناااام السااجو الااوطا ومل يتلاان أي شااكو ،بسااوك
املعامل ا وف36ه .واحل ااال أ امل ااادم  ١٢م اان اتةاقيا ا مناهض ا التع ااذيل وا ااري م اان ض ااروب املعاملا ا
أو العقوب ا القاسااي أو الالإنساااني أو املهين ا تلاازم الساال ات املختص ا إبج اراك قياان س اريل ونزيااه
كلما ُوجادت وأساباب معقولا تادعو إىل ا عتقااد عماالً مان أعماال التعاذيل قاد ارتُكالو،
حاىت وإ مل تارد أي شااكو ،بشا نه .وأوضااحت احلكوما أ مكتال املاادعي العاام كااا قاد حقاان
أربا اال شا ااكاو ،ا سدعا ااي فيها ااا إسا اااكم ضا اابامل الشا اارط معامل ا ا أشا ااخاص متج ا ازين س ا ااياق
ا حتجاجات ،منها شكو ،تتعلن بةىت عمر  ١4عاماً ا سدعي أنه أُراام علايف وشام سااعد  .وقاد
ُحةا اات ه ااذ القض ااي ب اادعو ،افتقاره ااا للمص ااداقي  ،ح ااني مل ُحي اارز أي تق اادم الش ااكاو،
األ اار ،،باادعو ،أ وأصااحاب الشااكو ،مل إتثل اوا سااتدعاك املاادعيف العاااموف3٧ه .ومل تباش ار أي
قيقات أ ر ،ضد ضبامل الشرط اياب تقد أي شكو ،ضدهم.
 -36وأُ ضل بعا الرجال والنساك احملتجزين سياق ا حتجاجات حلابس انةارادي اساتمر
بعااا احلااا ت ألشااهر ،زلزياان مشااددم احلراس ا سااجا و موديلااوو وو إسبريانساااو.
__________

ف3٥ه رسال رد من وزارم اخلارجي عليف استبيا املةوضي  ،الصةحتا  36و 3٧من الن
ف36ه املرجل السابن ،الصةحتا  4و ٥من الن األصلي.
ف3٧ه املرجل السابن.
GE.19-15908

األصلي.
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وحيا ا اار مبوج ا اال قواع ا ااد األم ا اام املتح ا اادم النمو جيا ا ا ال ا اادنيا ملعاملا ا ا الس ا ااجناك فقواع ا ااد نيلس ا ااو
ُ
ف38ه
ارض احلاابس ا نة ارادي ملاادم تتجاااوز  ١٥يوم ااً متتالي ااً ،وقااد يرقاايف إىل التعااذيل أو
ماناادياله فا ُ
املعامل أو العقوب القاسي أو الالإنساني أو املهين  ،سل الارومل .وتةياد مصاادر مت ابقا أ
ارومل احلابس ا نةارادي مملديا  ،حياث تعا الازلزين احلشارات ،و يوجاد منةاذ لاد ول أشاع
الشمس أو الضوك ال بيعي وحيث سوك التهوي الرام من ارتةاع درجات احلرارم الل النهار.
 -3٧وعااال العديااد ماان األشااخاص اآل ارين احملتج ازين سااياق ا حتجاجااات أجنح ا
أ ر ،من سجا و موديلوو وو إسربانساو من رومل احتجاز عليف نةس القدر من الاملدي،
حيث مل يكوناوا يساتةيدو مان أشاع الشامس إ لثالثاني دقيقا األسابوع ومل يكوناوا حيصالو
عليف ما يكةي من امليا اململدي جود ا أصالً .ووثقت املةوضي أيضاً حا ت لغياب أو مدوديا
احلصا ااول علا اايف الرعاي ا ا ال بي ا ا واألدوي ا ا فيما ااا يتعلا اان با اابعا األشا ااخاص احملتج ا ازين سا ااياق
ا حتجاجات .واإلضاف إىل لاك ،مل يتسان إجاراك ز رات أساري منتاما ألولواك الضاحا بال
أحيااالً تُلغاايف أو تعاااد جاادولتها إبشااعار قصااري ،الاارام ماان أنااه يساامح مباادئياً بتلقااي الااز رات ماارم
كل  ٢١يوماً.
 -38والاارام ماان أ متج ازين سااابقني اسااتجوبتهم املةوضااي كااروا أ مااو ةني ماان مكتاال
ال اادفاع ع اان حق ااوق اإلنس ااا أج ااروا ز رات ألم اااكن ا حتج اااز ،ف اام احملتج ازين مل يبلغ ااوهم ي
شااكاو ،أل اام يعتااربو املكتاال متحيازاً واااري مسااتقل .وأفاااد هااذا املكتاال ،بوصااةه اآلليا الوطنيا
ملنل التعذيل ،ناه مل يعثار االل الاز رات ا ثنا عشارم الا أجراهاا عاام  ٢٠١8إىل ساجا
و موديلااوو وو إسبرينساااو علاايف أي أدل ا علاايف أفعااال تعااذيل أو سااوك معامل ا  .وأشااار إىل أ
احلاان الغااذاك و ا تصااال العااامل اخلااارجي كااا مكةااو ً اياال األوقااات وأ احلصااول علاايف
ميا الشرب كا ي من انتاام من الل األلبيل والصنابريف3٩ه.

سابعا -اقق يف حماكمة عادلة
 -3٩أف اااد ق ا ِّ
ااض س ااابن احملكما ا العلي ااا ،اس ااتقال ك ااانو الثا /ين اااير  ،٢٠١٩ال ااتهم
املوجه لألشخاص ساياق احتجاجاات عاام  ٢٠١8كانات ركهاا دوافال سياساي و القضاام
أص اادروا أحكاما ااً تس اااوق روايا ا احلكوما ا بشا ا ماولا ا انق ااالب فاش اال  ،افا ا ع ااز مف4٠ه .وتةي ااد
املدعني العاامني وماامي املسااعدم القضاائي مل يكان يُناار إلايهم
املعلومات ال اعتها املةوضي
م مستقلو ومايدو أثناك مشاركتهم القضا املتعلق األزم ا جتماعي والسياسي ف4١ه.
 -4٠ووثقت املةوضي انتهاكات للحن ماكم عادل قضا األشخاص الذين حوكماوا
ملشاااركتهم املااااهرات ،وكااا لااك يسااتند أحيااالً إىل ت بياان مغلااومل للتش اريل اجلنااائي ،الااذي
يتوافاان ماال القواعااد واملعااايري الدوليا حلقااوق اإلنسااا  .فعلاايف ساابيل املثااال ،أصاادر القضااام ماراراً
__________

ف38ه
ف3٩ه
ف4٠ه
ف4١ه
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القاعدات  43و.44
أُطلعاات املةوضااي علاايف نس ا م بوع ا ماان تقااارير مكتاال الاادفاع عاان حقااوق اإلنسااا آ ار/مااار .٢٠١٩
وهذ التقارير ليست متاح عليف شبك اإلنملنت.
انار .www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/483132-rafael-solis-renuncia-corte-suprema-justicia/
يتبل مكتل مامي املساعدم القضائي لسل مكم العدل العليا.
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أوامر ا عتقال أو التةتين أو احلجز بعاد وقاوع هاذ األفعاال ،ولاون كاا هاذا الناوع مان األوامار
جااائزاً مبوجاال قااانو اإلج اراكات اجلنائي ا إلضااةاك الشاارعي علاايف أفعااال الشاارط  ،فمنااه يتنااام ماال
القواع ااد واملع ااايري الدوليا ا  .وية اارض القض ااام أيضا ااً احتج ااازاً إلزاميا ااً س ااابقاً للمحاكما ا جا ارائم
معين ا ف4٢ه بصااورم منهجي ا تقريب ااً وباادو مسااوي من قااي سااليم ،وهااو مااا يناااقا القواعااد واملعااايري
الدولي ا  ،ال ا تاان علاايف أ فاارض تاادابري ماان هااذا النااوع ينبغااي أ يكااو اسااتثنائياً وأ يراعااي
الارومل الشخصي للمدعيف عليهمف43ه.
 -4١أم ااا األف اراد ال ااذين ش اااركوا ا حتجاج ااات ،أو ا عتص ااامات و نص اال مت اااريس
ال رين ،أو اعوا أموا ً أو م لً لدعم املتااهرين أو أطلقوا قذائف هاو ملي الصنل عليف قوات
الشرط  ،فقد ُوِّجهت م م اري متناسب مال ماد ،جساام تلاك األفعاال .وكاانوا عاادم يتهماو
اإلرهاب أو متويله أو ا ت امل أو اجلرإا املناما أو احلياازم ااري املشاروع لألسالح  .وقاد أقار
بعا القضام افتقار ا امات إىل الدق واساتنادها إىل أدلا متهافتا أو متضاارب  .و عادد مان
القضا  ،تضمنت ا امات ال ساقها املدعو العامو أوجاه تضاارب فيماا يتعلان األشاخاص
واألماكن والةملات الزمني واملواد ال ا سدعي العثور عليها مكا اجلرإ  .والرام من اعملاضاات
الدفاع ،فم القضام قبلوا تلك ا دعاكات.
 -4٢وقد جر ،التحقين العديد من القضا وعرضت عليف احملاكم ماالاوا ،الارام مان
أ األفعااال اجلنائيا املاادعيف ارتكا ااا وقعاات أماااكن أ اار .،وبُا ِّارر لااك بت بياان املااادم  ٢٢ماان
قااانو اإلجاراكات اجلنائيا  ،املعاادل القااانو  ،٩٥٢الا صاايغت بعبااارات فضةاضا ف44ه .ونقلاات
بع ااا ه ااذ القض ااا إىل م اااكم م ااالاوا ،دو التقي ااد اإلجا اراكات القانوني ا ا  .وكان اات اي اال
احملاكمات أمام قضام املقاطعات تقريباً تعقد جلساات مغلقا دو ماربر وجياهف4٥ه .وا سدعاي أ
جلسات أ ر ،أمام القضام املقررين عقادت مرافان يسامح باد و ا إ ملاو ةي القضااك -
مباان فاايهم مااامو املساااعدم القضااائي  -دو إطااالع مااامي الاادفاع مساابقاً علاايف أوقااات وأماااكن
عقاادها .وكاناات اجللسااات تعقااد أيضااً أوقااات اااري معتااادم ،مااثالً عنااد الةجاار أو ااالل ع اال
اي ا األساابوع ،جتنب ااً ملتابعتهااا ماان عام ا النااا ف46ه .وتشااري احملاضاار عااادم إىل أ اجللسااات قااد
عقدت الل ساعات العمل.

__________

ف4٢ه
ف43ه
ف44ه

ف4٥ه
ف46ه

GE.19-15908

مثل اإلرهاب واجلرإ املنام فاملادم 3٧فبه من القانو ٧3٥ه.
اللجن ا املعني ا ق ااوق اإلنسااا  ،التعلي اان العااام رق اام 3٥ف٢٠١4ه بش ا ح اان الة اارد احلري ا و األمااا عل اايف
شخصه ،الةقرم .38
صاارح قضااام ماان دوائاار قضااائي أ اار ،فمثاال ا ارالدا وريةااا وليااو و ويغالباااه بعاادم ا تصاصااهم النااار
دعاااو ،ساابن اام أ عقاادوا جلسااات بش ا ا ،وهااو مااا يتعااارض ماال أحكااام املااادم  ٢٩ماان قااانو اإلج اراكات
اجلنائي  .ورام اعملاض الدفاع عليف هذ اإلجراكات اري الناامي  ،فقاد أحيلات القضاا واحملتجازين إىل مااكم
مالاوا قبل البت ال عو .
ُمنل أفراد من أسر املدعيف عليهم وم سسات وطني ودولي معني قوق اإلنسا ووساائط إعاالم مساتقل عمومااً
من حضور جلسات احملاكمات.
أفااادت احلكوما أ جلسااات احملاكما كاناات تعقااد مقارات ماااكم العاادل التاواري واألوقااات الا حيااددها
القضام .رسال رد وزارم اخلارجي عليف استبيا مةوضي حقوق اإلنسا  ،الصةح  ١٢من الن األصلي.
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 -43وق ااد انتهك اات الس اال ات احل اان افا املاض الا ارباكم معا اام األش ااخاص احملتجا ازين
سياق ا حتجاجاتف4٧ه .فقد كانت السل ات توجه علنا للشاخ بعاد اعتقالاه ما اإلرهااب
حت يوضل ا حتجاز اإللزامي الساابن للمحاكما  ،وهاو ماا يتناام مال القواعاد الدوليا ف48ه .وقاد
ُو ِّضاال الكثااري ماان ه ا ك احملتج ازين السااجن ملاادم تزيااد عاان ساات أشااهر ،وآ اارو ملاادم لهاازت
سن  ،دو أ يُعرضوا عليف قاضف4٩ه.
 -44ومل يسمح العديد من احلا ت حملامي الدفاع ا طالع عليف ملةات قضا موكليهم،
ومل ي ااتمكن الكث ااري م اان امل اادعيف عل اايهم م اان ا تص ااال مبح اااميهم إ أثن اااك اجللس ااات ،إ مل إك اان
يس اامح ملعامه اام بتلق ااي ال ااز رات الس ااجنف٥٠ه .وق ااد أنك اارت احلكوم ا ه ااذ ا دع اااكاتف٥١ه.
وفض االً عاان لااك ،أجرياات بعااا اجللسااات األولي ا دو حضااور مااام لتااار املااتهم ،ونُصاال لااه
بدل لك مام للمساعدم القضائي ادعي نه يتصرمل استقاللي وجدي ف٥٢ه.
 -4٥وقااد وثقاات املةوضااي عاادم تقيااد القضااام عمومااً املساااوام بااني األطارامل اإلجاراكات.
فمثالً ،كا يُرفا عادم جازك مان دليال الارباكم ،حاني تُقبال ايال األدلا الا يقملحهاا املادعو
العامو  .واإلضاف إىل لك ،كا معام شهود ا دعااك ماو ةني مادنيني أو ضابامل شارط  ،مبان
القضااام قااد
فاايهم عمااالك متخةااو  ،ياادلو بشاااهد م بوجااو اااري مكشااوف  ،دو أي ضاامان
ققوا سلةاً من هويتهم الل جلس اص سابق  ،كما يقضي بذلك التشريل احمللي.
 -46و بع ااا القض ااا  ،جتاهل اات س اال ات الس ااجن أوام اار اإلفا اراو الص ااادرم ع اان القض ااام،
واسااتمرت احتجاااز املاادعيف علاايهم تعسااةاً .أمااا املاادانو ماانهم فقااد كااا حيكاام علاايهم عااادم
بعق ااوات ا ااري متناس ااب  ،جت اااوزت بع ااا القض ااا  ٢٠٠س اان م اان الس ااجن ،ال اارام م اان أ
الدس ااتور حي اادد عقوبا ا الس ااجن م اادم أقص اااها  3٠س اان ف٥3ه .و  ٢٢ش اابامل/فرباير ،٢٠١٩
أص اادرت املةوض ا الس ااامي بي ااالً ص ااحةياً أعرب اات في ااه ع اان القل اان إزاك اي اااب ماكم ااات حس اال
األصاول وتزايااد جتار املعارضا  ،ودعاات إىل اساتعراض مسااتقل لااتدالت والعقاوات الا صاادرت
حن قادم ونش اك املعارض الذين شاركوا ا حتجاجاتف٥4ه.
__________

ف4٧ه
ف48ه
ف4٩ه
ف٥٠ه
ف٥١ه
ف٥٢ه
ف٥3ه
ف٥4ه
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املساااوام أمااام احملاااكم وا يوااات

اللجن ا املعني ا قااوق اإلنسااا  ،التعلياان العااام رقاام 3٢ف٢٠٠٧ه بش ا احلاان
القضائي و ماكم عادل  ،الةقرم .3٠
اللجن املعني قوق اإلنسا  ،التعلين العام رقم  ،3٥الةقرم .38
املرجل السابن.
متكاان مااامو الاادفاع حااا ت قليل ا ماان مقابل ا مااوكليهم السااجن بعااد فااملم انتاااار ماان الساااع  6/٠٠إىل
الساع  .١٥/٠٠وتستغرق املقابالت عادم  ١٠دقائن ،وجتر ،ضور حار  .و ُمسح لبعا احملتجازين مان كباار
السن واملرضيف بصورم استثنائي التواصل مل ماميهم بقدر أكرب من اخلصوصي ولةملم أطول.
رسال رد من وزارم اخلارجي عليف استبيا املةوضي  ،الصةح  ١١من الن األصلي.
ليااز القااانو احمللااي عقااد جلسااات متهيدي ا دو مشااارك مااام للاادفاع ،س اواك كااا مامي ااً ماان ا تيااار املااتهم أو
ماميااً يعينااه القاضااي كاام منصاابه .وفقااً للقواعااد واملعااايري الدوليا  ،ماان البااديهي أ تتاااح املساااعدم القانونيا
ايل مراحال الدعاو ،اجلنائي .
كما حال زعيمي املزارعني مداردو مريينا وبيدرو مينا ،اللذين حكم عليهما السجن ملدم  ٢١6سان و٢١٠
سنوات عليف التواحل.
انار .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24193&LangID=E
GE.19-15908
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 -4٧وقااد صاادرت اياال اإلدالت املتعلق ا املااااهرات واألزم ا ا جتماعي ا والسياسااي حااىت
اآل حاان أفاراد شاااركوا ا حتجاجااات ،اسااتثناك حااار أماان اااص حكاام عليااه قضااي
مقتاال طالاال برازيلااي جااامعيف٥٥ه .وقااد أماارت احملكم ا  ١٥متوز/يوليااه  ٢٠١٩اإلف اراو عاان
حار األمن مبوجل قانو العةو العام.

اثمنا -حق الضدااي يف النتصاف واجلرب
 -48واصلت جلن احلقيق والعدال والسالم عملها رام الشكو احملي استقالليتها ونزاهتها
وموض ااوعيتها .وق ااد أنش ا ا ت اجلمعي ا ا الوطني ا ا ه ااذ اللجن ا ا  ٢٧نيس ااا /أبريل  ،٢٠١8دو
استشارم الضحا وا تمل املد  .ومل حيدد قرار إنشاك هذ ا يو صالحيتها و العملي أو املعايري
املتبع انتقاك أعضائهاف٥6ه .واإلضاف إىل لك ،تعترب اللجن  ،كما هو مباني تقريرهاا ،أفاراد
قاوات األماان ومناصااري احلاازب احلاااكم ضااحا رئيساايني لألزما  ،علاايف حساااب األشااخاص الااذين
ش اااركوا ا حتجاج اااتف٥٧ه .وال اارام م اان أ الش اارط اس ااتخدمت الق ااوم املةرط ا مناس اابات
لااك شااكل انتهاك ااً حلقااوق اإلنسااا  .وقباال وقاات قرياال ،أثناات
تلة ا  ،فاام اللجن ا مل تقاار
اللجن عليف القانو املثري للجدل املتعلن الرعاي الشامل للضحا وقانو العةو العام.
 -4٩و  ٢4ك ااانو الثا /ين اااير  ،٢٠١٩اعتم اادت اجلمعيا ا العاما ا الق ااانو  ،٩8٥ال ااذي
يرم ا ااي إىل وت بي ا اان اإلط ا ااار الق ا ااانو الع ا ااام لض ا ااما ثقافا ا ا احلا ا اوار واملص ا اااحل واألم ا اان والعم ا اال
والسااالموف٥8ه .و يتناااول القااانو ا نتهاكااات املتعااددم حلقااوق اإلنسااا ال ا عااال منهااا آ مل
الضحا مناذ نيساا /أبريل  .٢٠١8وتشاري أحكاماه العاما والةضةاضا جاداً إىل تعزياز التضاامن
والق اايم وس االوكات ص ااو الس ااالم وت اادابري ص ااو التع اااين الس االمي ب ااني النيك ااارااويني .وأش ااارت
احلكوم ا إىل إنشاااك  6 ٩3١جلن ا للمصاااحل والعدال ا والسااالم مبوجاال القااانو  ،٩8٥دو أ
تقدم مزيداً عن التةاصيل عن أعضائها أو سري عملها.
 -٥٠والرام من أ جدول أعمال التةاوض املعتماد آ ار/ماار  ٢٠١٩يشامل واحلقيقا
والعدال واجلرب وعدم التكرارو ،مل يتوصل إىل أي اتةااق علايف هاذ املساائل حاىت وقات كتابا هاذا
التقرير .وبعد أ تعثرت املةاوضات ،اعتمدت احلكوم  ،بدعم من اجلمعي الوطني تدابري أحادي
تزعم أ ا تتناول هذ املسائل ،دو استشارم املنامات املعني الضحا .
 -٥١و  ٢٩أ ر/مااايو و 8حزيرا /يونيااه  ،٢٠١٩اعتماادت اجلمعي ا الوطني ا قااانو الرعاي ا
الشامل للضحا فالقانو ٩٩4ه وقانو العةو العام فالقانو ٩٩6ه .ويركز القانو األول عليف
م اانح الض ااحا األولويا ا احلص ااول عل اايف الرعايا ا الص ااحي والتعل اايم والعم اال والس ااكن والرعايا ا

__________

ف٥٥ه
ف٥6ه
ف٥٧ه
ف٥8ه

GE.19-15908

طلبات املةوضااي إىل احلكوما معلومااات عاان عاادد ضابامل الشاارط الااذين  /التحقياان معهاام و/أو مقاضااا م و/أو
معاااقبتهم فيمااا يتعلاان ادعاااكات اسااتخدام القااوم املةرطا  .ومل تقاادم احلكوما تلااك املعلومااات .رسااال رد ماان وزارم
اخلارجي عليف استبيا املةوضي  ،الصةحتا  3و 4من الن األصلي.
قرار اجلمعي الوطني رقم  ٢٠١8-٠١امل رخ  ٢٩نيسا /أبريل .٢٠١8
التقريا ا ا اار األوحل الثالا ا ا ااث للجن ا ا ا ا احلقيق ا ا ا ا والعدال ا ا ا ا والسا ا ا ااالم ،شا ا ا اابامل/فرباير  .٢٠١٩متا ا ا اااح علا ا ا اايف ال ا ا ا ارابط:
.www.cvjp.org.ni/home/informes
رسا ااال ما اان وزارم اخلارجي ا ا م ر ا ا  ٢3آب/أاس ا ا س  ،٢٠١٩تتضا اامن تعليقا ااات علا اايف تقريا اار املةوضا ااي عا اان
وانتهاكات حقوق اإلنسا و ،الصةح  ٢١من الن األصلي.
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ا جتماعي  ،لكنه ين عليف احلان ا نتصاامل أو ااري مان تادابري اجلارب املالئما واملتناساب ،
مبااا ل ااك التع ااويا وض اامالت ع اادم التك ارار .واإلض اااف إىل ل ااك ،يش ااري الق ااانو ٩٩4
مقدمته إىل راب السل ات جرب الضرر الذي حلان بضاحا وماولا ا نقاالب الةاشال و ،وهاو
ما يةيد ضمناً أ معارضي احلكوم الل احتجاجات عام  ٢٠١8هم منةذو ماول ا نقالب
الةاشل  ،وأ م ليسوا ضحا ف٥٩ه.
 -٥٢وإكن أ ي دي القانو  ٩٩6إىل إفالت مرتكيب ا نتهاكات اجلسيم حلقوق اإلنسا
من العقاب ،وهو ما يتعاارض مال القاانو الادوحل .وتان املاادم  ١مان القاانو علايف عةاو شاامل
يسااتةيد منااه اياال األشااخاص فدو ديااد هااو م مبزيااد ماان الدقا ه الااذين شاااركوا األحااداث
ال ا وقعاات نيكااارااوا منااذ  ١8نيسااا /أبريل  ٢٠١8والااذين مل لضااعوا لتحقيقااات؛ والااذين
لضعو للتحقيقات أو يعرضو عليف ماكم جنائي ؛ والذين بدأ نةا عقاوبتهم .ويان القاانو
أيضااً علاايف أ الساال ات لاان تباشاار قيقااات وأ ااا سااتغلن اإلجاراكات اجلنائيا واإلداريا اجلاريا .
وتن املاادم  ٢علايف أ القاانو  ٩٩6يساري علايف وايال اجلارائم السياساي و فوهاي جارائم مل يارد
تعريةهااا قااانو العقااواته ووجارائم القااانو العااام ات الصاال و ،اسااتثناك اجلارائم الا تنامهااا
املعاه اادات الدوليا ا الا ا انض اامت إليه ااا نيك ااارااوا .ويتض اامن الق ااانو أيضا ااً م ااادم بشا ا وع اادم
التكرارو تن عليف إمكاني إلغاك العةو حال عاود املساتةيدين مناه إىل ارتكااب اجلارائم الاواردم
القانو  .و متوز/يوليه  ،٢٠١٩قدمت منامتا من مناماات ا تمال املاد عارائا قانونيا
إىل احملكم العليا لل عن دستوري القانو .٩٩6
 -٥3ومل يكن القصد من أي التدابري األحاديا الا اختاذ ا احلكوما إرسااك احملاساب  ،وهاو ماا
يك اار  ،ا قا املا م اال اي اااب ا سا اتقاللي إقاما ا الع اادل ،إف ااالت ما ارتكيب انتهاك ااات حق ااوق
اإلنسا من العقاب.

اتسعا -أتثري األزمة على التمتع ابققوق القتصادية والجتماعية والثقافية
 -٥4نةذت السال ات الوطنيا سياساات وتادابري أدت إىل ا ةااض نساب انتشاار الةقار العاام
ماان  4٢.٥إىل  ٢4.٩املائ ا بااني عااامي  ٢٠٠٩و ،٢٠١6بينمااا تراجعاات نسااب الةقاار املاادقل
ماان  ١4.6إىل  6.٩املائ ا ااالل الةااملم ا ااا فE/C/12/NIC/5ه .وكاناات نيكااارااوا ماان أوائاال
بلدا أمريكا الالتيني ال حققت األهدامل اإلمنائي لأللةي املتعلق خبةا مستو ،الةقر واجلوع
إىل النص ااف ب ااني ع ااامي  ١٩٩٠و ،٢٠١٥كم ااا أق اارت ب ااذلك مناما ا األاذيا ا والزراعا ا لألم اام
املتحدم وبرلم األاذي العاملي .واإلضاف إىل لك ،حققت نيكارااوا ا دمل  4من األهدامل
اإلمنائي ا لأللةي ا املتعلاان خبةااا معاادل وفيااات األطةااال دو ساان اخلامس ا لكاال  ١ ٠٠٠مولااود
حي مبقدار الثلثني لول عام  ٢٠١٥فA/HRC/WG.6/33/NIC/1ه.
 -٥٥وم اال ل ااك ،فق ااد ل ااف اس ااتمرار األزما ا ا جتماعيا ا السياس ااي ثا ارياً س االبياً عل اايف التمت اال
احلقاوق ا قتصااادي وا جتماعيا  .فبعااد أ حقان اقتصاااد نيكاارااوا معاادل مناو بنسااب زادت عاان 4.٥
املائا ا ع ااامي  ٢٠١6و ،٢٠١٧ش ااهد انكماش ا ااً ع ااام  ٢٠١8إ بل اار من ااو  3.8املائ ا ا ،
__________

ف٥٩ه انار .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24684&LangID=E
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عا ااام ٢٠١٩ف6٠ه .وكانا اات الةنا ااادق وامل ا اااعم
ويتوقا اال البنا ااك الا اادوحل أ يتةا اااقم ها ااذا ا نكما ااا
وق اعات جتارم التقسيط ،ال تعمل فيها النساك عداد أكرب ،من بني أكثر الق اعات تضرراً.
 -٥6ووفق ااً للمعهااد الااوطا للضااما ا جتماااعي ،فُِّقاادت أكثاار ماان  ١4٠ ٠٠٠و ية ا

الق اااع الناااامي ،أي مااا إثاال  ١٥.٧املائ ا ماان إااااحل عاادد الو ااائف ،الةااملم ماان آ ار/
مااار  ٢٠١8إىل شاابامل/فرباير  .٢٠١٩ووفق ااً إلحااد ،منامااات ا تماال املااد  ،فاام 66
املائ من األشخاص املتضررين كانوا من الرجال و 44املائ كانوا من النسااك .و لاول نيساا /
أبرياال  ،٢٠١٩بلغاات نسااب التضااخم الساانوي  3.١املائ ا وأشااارت وزارم املالي ا إىل أ أسااعار
الساالل ا سااتهالكي األساسااي قااد ارتةعاات بنسااب  ٢املائ ا املعاادل ،بينمااا شااهدت أسااعار
اادمات امليااا والكهااراك ز دم بنسااب  8.٩و 3.٧املائ ا علاايف الت اواحلف6١ه .وقااد أفضاات اياال
هذ العوامل إىل تراجل القوم الشرائي لد ،األسر.
 -٥٧و شاابامل/فرباير  ،٢٠١٩و ماول ا للتعااويا عاان هااذ الت ا ثريات الضااارم ،اعتماادت
اجلمعيا ا ا الوطنيا ا ا  ،البيا ا ا س ا اااحق  ،إص ا ااالحاً للضا ا ارائل  -تع ا ااديل الق ا ااانو  - 8٢٢ل ا ااز دم
إي ارادات الض ارائل عااام ٢٠١٩ف6٢ه .و  ١شاابامل/فرباير  ،٢٠١٩باادأ نةااا املرسااوم الر سااي
رقاام  ١٩-٠6الااذي أد اال إصااالحات علاايف ل اوائح قااانو الضااما ا جتماااعي رفعاات مبوجبهااا
اشاملاكات أراب العماال الضااما ا جتماااعي وقلصاات معاشااات التقاعااد املسااتقبل .ووفقااً
لق اااع األعمااال ،فاام كااال اإلصااالحني قااد يزيااد ماان تةاااقم تاادهور ا قتصاااد الااوطا ورفااا شااعل
نيكارااواف63ه.
 -٥8و هااذا السااياق ،قااد تت ا ثر ب ارام الرعاي ا ا جتماعي ا  ،مبااا لااك اادمات الصااح
والتعلاايم ،وقااد ينااتكس التقاادم احملاارز ،ساايما أوسااامل األشااخاص الااذين يعيشااو حال ا ماان
ا شاشا  ،اصا سااكا املناااطن الريةيا  ،وماانهم النساااك والةتيااات واألشااخاص ماان أصاال أفريقااي
والشعوب األصلي .

 -٥٩واإلض اااف إىل ل ااك ،وال اارام م اان اعتم اااد إط ااار ق ااانو متق اادم يت اايح للدولا ا أ تع ااململ
مبا يزيد عن  3٧ 84٢كيلومملا مربعااً مان حياازم األراضاي اجلماعيا ف ،A/HRC/42/G/2الةقارم ٥4ه
فاام الشااعوب األصاالي واألشااخاص املنحاادرين ماان أصاال أفريقااي يزالااو يعااانو ماان قيااود علاايف
استخدام أراضيهم وأقاليمهم بسبل وجود املستوطنني.

عاشرا -استنتاجات
 -6٠وثّقمما املفوضممية وجلنممة البلممدان األمريكيممة ققمموق اإلنسممان وفريممق ا مربا املتعممدد
التخصصات انتهاكات جسيمة ققوق اإلنسان ارتُكبا منذ منتصف نيسان/أبريل 2018
يف سممياق الحتجاجمماتد بيممد أن سممللات الدولممة أنكممرت حممي ابن أي مس م ولية بممل إ مما

__________

ف6٠ه
ف6١ه
ف6٢ه
ف63ه
GE.19-15908

انار .www.worldbank.org/en/country/nicaragua/overview
رسال رد من وزارم اخلارجي عليف استبيا املةوضي  ،الصةح  4٠من الن األصلي.
بيا من حكوم نيكارااوا نُشار  ٢8كاانو الثا /ينااير  ٢٠١٩صاحية  .El 19 Digitalوأفياد الاز دات
الضريبي كانت ضروري للتعويا عن األضرار اجلسيم ال حلقت ا قتصاد النيكارااوي بسبل وا نقالبينيو.
.FUNIDES, Informe de Coyuntura, p. 12
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اهتممما قممادة اجملتمممع املممدو واملعارضمة واملممدافعني عممن حقمموق اإلنسممان واملتامماهرين مما تم
"العن ممف املم مرتب" ابلنقم م " وابإلضم مرار ابقتص مماد البل ممدد وابس ممتثنا حكم م واح ممد كان مما
التدقيقات وامل حقات القضائية اليت أجريا وقا كتابة هذا التقريمر قمد اسمتهدفا حصمرا
األف م مراد الم ممذين شم مماركوا يف الحتجاجم ممات أو قم ممدموا دعم م ما ألولئم ممت ا تجم ممني أو انتقم ممدوا
اقكومممةد وليس مما املفوض ممية عل ممى علم م خجم مرا أي تقي ممق كخ ممر يف ا ّدع مما ات النتهاك ممات
والتج م مماوزات ال م مميت ارتكبته م مما ق م مموات ال م ممر ة أو العناص م ممر املوالي م ممة للدكوم م ممة يف س م ممياق
الحتجاجاتد وتبمني همذا اقالمة غيما اإلرادة يف ضممان املسما لة وتك ّمرف إفم ت ممرتك
انتهاكات حقوق اإلنسان ممن العقما وتمرم الضمدااي ممن اقمق يف العدالمة ومعرفمة اققيقمة
واقصممول عل ممى اجل ممرب وض ممماات ع ممدم التكم مرارد وت ي ممد أيضم ما م ممن زع ع ممة ثق ممة اجلمه ممور يف
م سسات الدولة.
 -6١وقد فُرضا التمدابري امل سسمية والت مريعية املعتممدة املعلمن أ ما هتمدف إة املصماقة
وضمان اجلرب لضدااي األزمة الجتماعية والسياسية دون م اورات وهي ل متتثمل للمبماد
الدوليممة ات الص مملةد لممت أن الس ممتق لية ع ممن اقكومممة وإشم مرا يممع اجله ممات املعني ممة
ول سيما الضدااي شر ان ل غىن عنهما يف أي مبادرة تسعى لتدقيق العدالة واجلربد
 -6٢وشهد أحدث فصل من مراحل القمع ضد القلاعات املنتقدة للدكوممة انتهاكمات
للدممق يف حريممة التعبممري واقممق يف تكمموين اجلمعيممات واقممق يف التجمممع السمملميد وفضم ا عممن
لت جلأ مس ولو اقكومة إة شعارات تنتقص من مصداقية املدافعني عن حقوق اإلنسمان
والصممدفيني واألشممخان املنتقممدين للدكومممة وهتمما ه د وأفضممى هممذا الوضممع إة اسممتمرار
احنسار الفضا املدو ب كل ملدوظد
 -63ول ت ال العتقالت والحتجمازات التعسمفية تُتخمذ وسميلة لقممع التعبمري عمن ابرا
املخالفة واستمرت حالت من التعذيب وسو املعاملة اسمتهدفا أشخاصم ا سملبوا حمريته
يف س ممياق الحتجاج مماتد وا تقم م الس ممللات ح ممي ابن خجم مرا تقيق ممات فوري ممة ون يه ممة يف
ا ّدعا ات التعذيب وسو املعاملة أثنا الحتجازد
ووظفا مناومة العدالمة لتجمرا املعارضمة وضممان إفم ت املسم ولني عمن انتهاكمات
ُ -64
حق مموق اإلنس ممان م ممن العق مما ا مما يثب مما ع ممدم اس ممتق لية الس ممللة القض ممائية ع ممن الس ممللة
تجم ين يف سمياق
التنفيذيةد وك ف أيض ا رصد بعض اإلجرا ات اجلنائيمة ضمد األشمخان ا ن
الحتجاجات عن ضعف فاضح وحالت عدم اتساق يف تلبيق الت ريعات اجلنائية الو نيمة
مع القواعد واملعايري الدولية املتعلقة اب اكمة العادلةد

حادي ع ر -توصيات
املفوضة السامية دولة نيكاراغوا إة ما يلي:
 -6٥تدعو ّ

أن تس ممارىل إة اس ممتئناف ح مموار ه ممادف وش ممامل للجمي ممع وفقم ما للت اماهت مما
فأه
الدوليممة املتعلقممة قمموق اإلنسممان وأن تنفممذ يممع التفاقممات املتوصممل إليهمما مممع التدممالف
املدو يف ك ار/مارف  2019تنفيذا كام ا؛

18

GE.19-15908

A/HRC/42/18

فبه أن تضمممن اارسممة حممرايت التجمممع السمملمي والتعبممري وتكمموين اجلمعيممات؛
وأن تممدين علن م ا أي هجمموم أو ختويممف يتعممرض ل م املممدافعون عممن حقمموق اإلنسممان ووجهمما
اجملتمع والصدفيون والعاملون يف اإلع م وأي شخص منتقمد للدكوممة وغمري هم ل وأن
تعاقب عليهما؛
فوه أن تسارىل إة إعادة الصفة القانونية ملنامات اجملتمع املدو ومنابر اإلع م
اليت عوقبا وأن تعيد هلا يع ما صودر من أصوهلا وواثئقها ومعداهتا؛
املفوضممية مممن خ م ل التعمماون التق م و سمماعدة مممن
فده أن تضممع بممدع مممن ّ
املنامات اإلقليمية املعنية قوق اإلنسان خلة عمل شاملة لتدقيق املسما لة ي مار فيهما
اجلميع وترك على الضدااي وتتضمن ما يلي:
‘‘١

فمتح تقيقممات جنائيممة فوريمة ومعمقمة وشممفافة يف يمع ا ّدعمما ات انتهاكممات
وجتاوزات حقوق اإلنسان اليت وقعا منذ  18نيسمان/أبريل  2018ول
سمميما النتهاكممات اجلسمميمة ققمموق اإلنسممان مممن قبيممل اإلعممدامات خممار
نلاق القانون والتعذيب والعنف اجلنسي وحماكمة مرتكبيها وخاصة من
خ ل إن ا وحدة خمتصة يف مكتب ال ّدعا العام؛
إجمرا م مماورات ت مماركية شمماملة للجميممع إلص م ء قلمماىل القضمما مما يف
لممت إعممادة تعيممني القضمماة وفق ما للمعممايري الدوليممة مثممل املبمماد األساسممية
ب أن استق ل السللة القضائية واملباد التوجيهية املتعلقمة بمدور أعضما
النيابة العامة؛

‘‘3

أن تقمموم بعممد الت مماور م مع عيممات ضممدااي انتهاكممات حقمموق اإلنسممان يف
سممياق الحتجاج ممات خعممداد وتنفي ممذ جمموعممة ش مماملة مممن الت ممدابري تكف ممل
اللجم ممو إة القضم مما واجلم ممرب رد املمتلكم ممات والتعم ممويض وإعم ممادة التأهيم ممل
والرتضم ممية وضم ممماات عم ممدم التك م مرارا جلميم ممع ضم ممدااي انتهاكم ممات حقم مموق
اإلنسممان المميت وقعمما منممذ  18نيسممان /أبريممل  2018مما يف لممت إل مما
القانونني  994و996؛

‘‘4

تفكيت العناصر املسلدة املوالية للدكومة ونم ىل سم حها وإجمرا إصم ء
شممامل لقلمماىل األمممن مما يف لممت التدقممق مممن عممدم ارتكمما سمموابق متممس
قمموق اإلنسممان وإش مرا املممدنيني يف اإلش مراف واملراقبممة وتنقمميح القممانون
 872اتساقا مع قواعد ومعايري حقوق اإلنسان؛

‘‘٢

فهاه أن تتخم ممذ تم ممدابري فوريم ممة لوقم ممف أعمم ممال التعم ممذيب وسم ممو املعاملم ممة أثنم مما
الحتجاز ا يف لت اقبس النفرادي ملدة ويلة ومنع تلت األعمال بفعالية؛ وأن جتري
تقيقمات فوريمة ون يهمة وفعالممة يف أي ا ّدعما ابرتكما التعممذيب وسمو املعاملمة ويف أحممداث
العنف الميت أعقبما الحتجما يف سمجن "ل موديلمو" يف  16أاير/ممايو 2019؛ وأن تقمدم
اجلناة أمام العدالة وتضمن جرب أضرار الضدااي؛
فوه أن تضع حدا ل عتقالت التعسفية وأن تفر عن يمع األشمخان المذين
سلبا حريته تعسف ا يف سياق الحتجاجات أو بسبب تعبريه عن كرا منتقدة للدكومة؛
GE.19-15908
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فزه أن تعممدل القممانون اجلنممائي لضمممان اتسمماق الكامممل مممع القواعممد واملعممايري
الدوليمة؛ ول سميما ضممان اقصمول علمى إ ن ممن سمللة قضمائية للقيمام حي سملب للدريممة؛
وأل يُفرض الحتجاز السابق للمداكمة إل إ ا اعتُرب ضرورايا ومتناسب ا مع مراعماة الامروف
ال خص ممية للمم م ّدعى عليم م ؛ وأن تص ممدر م ممذكرات العتق ممال واقجم م والتفت ممي م ممن س ممللة
قضائية قبل إنفا ها؛
فحه أن تكف ممل ف ممورا تنفيم ممذ إصم م حات انتخابي ممة وم سسم ممية ترم ممي إة ضم مممان
انتخاابت ن يهة وشفافةد
املفوضة السامية امل سسة الو نية ققوق اإلنسان إة ما يلي:
 -66وتدعو ّ

أن متتث ممل امتث ممالا ك ممام ا لوليته مما ل س مميما بوص ممفها ابلي ممة الو ني ممة ملن ممع
فأه
التعممذيب وفق ما للمبمماد املتعلقممة رك م امل سسممات الو نيممة لتع ي م و ايممة حقمموق اإلنسممان
مباد ابريسا والربوتوكول الختياري لتفاقية مناهضة التعذيب وغريا من ضرو املعاملة
أو العقوبممة القاسممية أو ال إنسممانية أو املهينممة مممن أجممل النهمموض قمموق اإلنسممان و ايتهمما
بفعالية واستق لية وفق ا للت امات البلد الدولية؛

املفوضممية والتدممالف العمماملي للم سسممات الو نيممة
فبه أن تلممتمس التعمماون مممن ّ
قق مموق اإلنس ممان واللجن ممة الفرعي ممة ملن ممع التع ممذيب و ل ممت ملعاجل ممة املس ممائل ال مميت أدت إة
ختفيض مرك ها وأن تع ز وليتها ول سيما بوصفها ابلية الو نية ملنع التعذيبد
املفوضة السامية جملس حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل إة ما يلي:
 -6٧وتدعو ّ

حم ّ نيكمماراغوا علممى المتثممال للت اماهتمما الدوليممة يف جمممال حقمموق اإلنسممان
فأه
والوفمما ابلت اماهتمما وتعهممداهتا اللوعيممة بسممبل منهمما ترتيممب زايرات للمكلفممني بوليممة يف إ ممار
اإلجرا ات ا اصة بنا على الدعوة املفتوحة املوجهة يف  26نيسان/أبريل 2006؛
املفوضمية وابليمات
فبه ح ّ نيكاراغوا على املسمارعة إة اسمتئناف تعاو ما ممع ّ
اإلقليمية ققوق اإلنسان ومتكينهما من دخول البلد؛
فوه إعممادة التأكيممد علممى الت م ام اجملتمممع الممدويل بممدع نيكمماراغوا يف إ مماد حممل
لألزمممة الجتماعيممة والسياسممية المميت تواجههمما مما يف لممت بممذل جهممود لوضممع خلممة عمممل
شاملة حنو تقيق املسا لة؛
املفوضممية تع ي م رصممدها وتوثيقهمما وتليلهمما وتقاريرهمما العامممة
فده أن تللممب إة ّ
ب ممأن حالممة حقمموق اإلنسممان يف نيكمماراغوا ول سمميما يف إ ممار املسمما ة يف ضمممان املسمما لة
ودع سيادة القانون وإص حات قلاىل األمند
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