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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة واألربعون 

 2021آذار/مارس  23 -شباط/فبراير  22

 من جدول األعمال 2البند 

الوتحدة السننام ة لحقوق اإلنسننان التقرير السننيول لوضو ننة األم   
 وتقارير الوضو  ة السام ة واألمين العام

، أسنننننننترال ا، إسنننننننتون ا*، إيوادور*، ألوان ا، أواران ا، أيرليدا*، إايال ا، رارالوال*، ال را ي ، *إسننننننن ان ا  
رومان ا*، سننننننننلو اي ا*،  ال رتغال*، بلج كا*، بلغاريا، بيرو*، تشنننننننن ك ا، الج   األسننننننننود*،  ور  ا*، 

السنننويد*، سنننويسنننرا*، ننننيلن*،  رنسنننا،  يليدا*، ، رن*، اروات ا*، ايدا*، اوسنننتاريكا*، اولوم  ا*، 
التف ا*، لكسننو ر،*، ليتوان ا*، ل نتيشننتاين*، مالية*، مقدون ا الشننوال ة*، الوولكة الوتحدة ل رييان ا 

، هيغاريا*، هوليدا، الوالاات الوتحدة األمريك ة*، العظوى وأيرليدا الشوال ة، مونايو*، اليرويج*، اليوسا
 اليونان*: مشروع ،رار

 تعزيز حقوق اإلنسان وحوايتها  ن ن كارالوا /...46  

 إن مجلس حقوق اإلنسان، 

بميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهدين الدوليين الخاصين    إذ يسترشد 
 بحقوق اإلنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة،

أن الدول هي المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولة في المقاح األول عن احتراح جميا حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان    وإذ يؤكد من جديد 
عمالها، وعن الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدات واتفاقات حقوق اإلنسؤؤؤؤؤان  والحريات األسؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤية وحمايتها وإ 

 التي هي أطراف فيها،

  حزيران/  19المؤرخ    43/2و  2019آذار/مؤؤؤؤؤارس    21المؤرخ    40/2إلى قراريؤؤؤؤؤ     وإذ يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير  
 بشأن تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في نيكاراغوا، 2020 يوني 

 بشؤؤؤؤؤأنضؤؤؤؤؤة األمم المتحدة السؤؤؤؤؤامية لحقوق اإلنسؤؤؤؤؤان  مفو  المقدمة من  المعلوماتبآخر  وإذ يرحب 
ُعرضؤؤؤؤى على مجلس حقوق اإلنسؤؤؤؤان في لورتي  الرابعة واألر عين    التيحالة حقوق اإلنسؤؤؤؤان في نيكاراغوا،  

ح إلى   والخامسؤؤؤؤؤؤؤؤة واألر عين، و تقرير المفوضؤؤؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤامية عن حالة حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤان في نيكاراغوا، ال   ُقد 
 ،(1)األر عينالمجلس في لورت  السالسة و 

__________ 

 .لولة غير عضو في مجلس حقوق اإلنسان *
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السؤؤؤؤياسؤؤؤؤية وأامة حقوق اإلنسؤؤؤؤان في نيكاراغوا  و اسؤؤؤؤتمرار األامة ااجتما ية  وإذ يضؤؤؤؤا في اعتبار    
،  الكوارث الطبيعيؤة التي وقعؤى مؤخرا  عن ( و 19-جؤاححؤة مرف فيروس كورونؤا )يوفيؤدالنؤاتجؤة عن ثؤار  اآلو 
 والسياسية وااقتصالية وااجتما ية والثقافية،متعدل األبعال في التمتا بالحقوق المدنية ال ذلك تأثير و 

بالجهول المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمرة التي تب لها لول الجوار ولول أخرة في المنطقة اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافة  وإذ يشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيد 
المهؤاجرين والالجيين وملتمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي اللجوء النيكؤاراغويين والترحيؤب لهم، وإذ يقر بمؤا ل لك من آثار اجتمؤا ية  

 واقتصالية في تلك الدول،

إلفراج عن األشؤؤؤؤؤخاح المحرومين تعسؤؤؤؤؤفا  من حريتهم في سؤؤؤؤؤياق األامة ااجتما ية  با وإذ يرحب 
إااء اسؤؤؤؤؤؤتمرار ااحتجاا التعسؤؤؤؤؤؤفي أليثر   قلقا    في الوقى ذات  يظل  وإذوالسؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤية وأامة حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤان،  

)قانون العفو(    996بموجب القانون رقم    عنهم  أُفرجعدة أشؤؤؤؤؤخاح سؤؤؤؤؤب  أن  شؤؤؤؤؤخن، بمن فيهم   100 من
 ،2019درت  الجمعية الوطنية في حزيران/يوني  ال   أص

تنفي  حكومة نيكاراغوا تشؤؤؤؤريعات  إااء  الواسؤؤؤؤا لقانون العفو و   النطاقإااء    وإذ يعرب عن بالغ القل  
قانون تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيل  و   ،لخلى على بعض أحكاح القانون الجناحي، بما في ذلك التعديالت التي أُ مؤخرا    صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدرت

ن  مؤخرا    الوكالء األجانب المتعل  بح  الشؤؤؤؤعوب    1055، وقانون الجراحم اإللكترونية، والقانون رقم  ال   سؤؤؤؤُ
األشؤؤخاح  في ااسؤؤتقالل والسؤؤيالة وتقرير المصؤؤير من أجل السؤؤالح، ال   يسؤؤتبعد من العمليات اانتخالية  

لما ينن علي  القانون الدولي   ، خالفا  تصؤؤؤؤؤؤؤؤب كلهالعقو ات الدولية، وهي أمور  ال ين يعبرون عن تأييدهم ل
ممارسؤؤؤؤة ضؤؤؤؤحايا انتهايات حقوق اإلنسؤؤؤؤان حقهم في اانتصؤؤؤؤاف الفعال، ال    في عرقلة  لحقوق اإلنسؤؤؤؤان،  

حرية التعبير وحرية تكوين  تزيد من تقييديشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمل التعويضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات والح  في معرفة الح يقة، كما    يمكن أن
تحد، لون وج  الجمعيات والتجما السؤؤلمي والخصؤؤوصؤؤية والح  في المشؤؤاركة في تسؤؤيير الشؤؤؤون العامة، و 

 ،ح ، من المشاركة السياسية وأنشطة المدافعين عن حقوق اإلنسان والمجتما المدني

جميا أعمال التخويف واانتقاح التي تمارسؤؤؤؤؤؤؤها، ضؤؤؤؤؤؤؤمن شؤؤؤؤؤؤؤبكة اإلنترنى أو خارجها، جهات   وإذ يدين  
م المتحدة وممثليها  حكومية وغير حكومية ضؤؤؤؤؤد األفرال والجماعات ال ين يسؤؤؤؤؤعون إلى التعاون أو تعاونوا ما األم 

 وآلياتها في مجال حقوق اإلنسان أو ما منظمة الدول األمريكية أو لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، 

المرتكبؤؤة من  إااء الهجمؤؤات العنيفؤؤة وأعمؤؤال التخويف والمضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤايقؤؤة المتكررة   وإذ يعرب عن قلقؤؤ  
 ة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان،الشرطة أو الجماعات المسلحة، التي أللغى عنها مفوضي جانب

أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفافة وذات مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدايية، وفقا  لاللتزامات والمعايير    وإذ يؤكد 
  أيضؤا   ذلك يشؤملحل سؤلمي وليمقراطي ألامة حقوق اإلنسؤان في نيكاراغوا، وأن    أمر أسؤاسؤي لبلو الدولية،  

 مستقلين،الدوليين الوطنيين و النتخابات ااراقبي مشاركة المعارضة السياسية ومعدح عرقلة 

في تنفيؤؤ  اإلصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحؤؤات اانتخؤؤاليؤؤة   عؤؤدح إحراا حكومؤؤة نيكؤؤاراغوا تقؤؤدمؤؤا    وإذ يالحظ بقل  بؤؤالغ 
 والمؤسسية الرامية إلى ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة،

حقوق اإلنسؤؤؤان   إااء اسؤؤؤتمرار ورول تقارير عن انتهايات وتجاواات يعرب عن بالغ قلق  -1 
، واسؤؤتمرار حظر المظاهرات العامة، واسؤؤتمرار اسؤؤتخداح الشؤؤرطة  2018وانعداح المسؤؤاءلة من  نيسؤؤان/ألريل  

المفرط للقوة من أجؤل قما ااحتجؤاجؤات ااجتمؤا يؤة، وأعمؤال العن  التي ترتكبهؤا الجمؤاعؤات المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلحؤة،  
القانونية وااحتجااات التعسؤؤؤ،ية، والمضؤؤؤايقة،  وك لك إااء التقارير التي تشؤؤؤير إلى اسؤؤؤتمرار ااعتقاات غير 

والتع يب وغير  من ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروب المعاملة أو العقو ة القاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية أو الالإنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانية أو المهينة، وتزايد جراحم القتل  
 جنسانية، والعن  الجنسي والجنساني في ااحتجاا؛ بأسبابالمرتبطة 
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إااء اسؤؤتمرار القيول المفروضؤؤة على الحيز المدني وقما المعارضؤؤة في   يعرب عن قلق  -2 
  التي ُيسؤؤؤؤؤتهدف لهانيكاراغوا، بما في ذلك أعمال التخويف والمضؤؤؤؤؤايقة والمرايبة غير القانونية أو التعسؤؤؤؤؤ،ية 

بمن فيهم المدافعون عن حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان الواجبة للنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء، والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكان    -ن عن حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان و المدافع
ن وغيرهم من و ن، والصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحفيو ن والدينيو والزعماء المجتمعي  -ين، والمنحدرين من أصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل أفريقي  األصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلي

العاملين في وسؤؤؤؤؤؤاحم اإلعالح، والطالب، وضؤؤؤؤؤؤحايا انتهايات حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤان وأفرال أسؤؤؤؤؤؤرهم، واألفرال ال ين  
  ، ويحث  19-وفيدرون عن آراء فيها انتقال لحكومة نيكاراغوا، بما في ذلك في سؤؤؤؤياق التصؤؤؤؤد  لجاححة كيعب  

الحكومة على أن تدين علنا  أ  هجمات أو أعمال تخويف وتكفل المساءلة عنها وتتخ  تدالير لضمان ليية 
 آمنة تتيح لألشخاح الم كورين أعال  ااضطالع بأنشطتهم بحرية؛

إااء تزايؤد عؤدل منظمؤات المجتما المؤدني ووسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحم اإلعالح  عن القل    أيضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  يعرب   -3 
 مفروضؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بموجبُأجبرت على وق  أنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤطتها بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبب القيول اإللارية والمالية التقييدية الالمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقلة التي  

عمليات    وتأثير ، وإااء اإللغاء التعسؤؤفي لتسؤؤجيلها القانوني  2018اإلصؤؤالحات القانونية التي أُقرت من  عاح  
ترنى وخارجها،  اإلغالق ه   على الرصؤؤد المسؤؤتقل لحقوق اإلنسؤؤان والتمتا بحقوق اإلنسؤؤان، في شؤؤبكة اإلن

ا سؤؤؤيما الح  في حرية الرأ  والتعبير وتكوين الجمعيات والح  في الخصؤؤؤوصؤؤؤية، وف  ما هو منصؤؤؤوح  
من العهد الدولي الخاح بالحقوق   17من اإلعالن العؤالمي لحقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان والمالة   12علي  في المالة  

القانوني لمنظمات المجتما المدني   المدنية والسؤؤؤؤياسؤؤؤؤية، ويحث حكومة نيكاراغوا على إعالة تفعيل التسؤؤؤؤجيل
، وإرجاع األصؤؤؤول التي صؤؤؤولرت، بما في 2018من  عاح   أُلغيى ُرخصؤؤؤهاووسؤؤؤاحم اإلعالح المسؤؤؤتقلة التي  

 ؛ُحجزتذلك الممتلكات التي 

حكومة نيكاراغوا على أن تأذن لتنظيم مظاهرات سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلمية وعامة، وأن تلغي أو تعدل  يحث   -4 
وتكوين الجمعيات، والخصؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤية، والمشؤؤؤؤؤاركة في   ، التشؤؤؤؤؤريعات التي قد تقيد لون مبرر الح  في حرية التعبير 

تماس  إلارة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون العامة، وتلك التي قد تمنا ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحايا انتهايات حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان من ممارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة حقهم في ال 
 فترة ااحتجاا لون وجول تهمة رسمية، أو تجرح األصوات المعارضة؛   تفضي إلى تمديد اانتصاف، أو  

عن اسؤؤؤؤؤؤؤؤتخداح ااعتقاات التعسؤؤؤؤؤؤؤؤ،ية وااحتجاا   فورا  حكومة نيكاراغوا إلى الك     يدعو -5 
لقما    التعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفي، وك لك التهؤديدات وغيرها من أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكؤال التخويف أو تدالير ااحتجؤاا البؤديلؤة، كوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيلؤة

أو بصؤؤؤورة غير قانونية، وضؤؤؤمان مراعاة   عن جميا المحتجزين تعسؤؤؤفا  لون شؤؤؤرط  اإلفراج  إلى  المعارضؤؤؤة، و 
قواعد األمم المتحدة النموذجية    على النحو الواجب شؤؤؤروط ااحتجاا  أن تراعياألصؤؤؤول القانونية، وضؤؤؤمان  

 ة المتعلقة بحقوق اإلنسان؛لاللتزامات الساري وأن تمتثلالدنيا لمعاملة السجناء )قواعد مانديال( 

، على مكافحة 2018موضؤؤؤؤؤؤؤؤوع احتجاجات عاح  ب  ما يتصؤؤؤؤؤؤؤؤلحكومة نيكاراغوا، في يحث -6 
من خالل    وذلك  اإلفالت من العقاب وضؤؤؤمان المسؤؤؤاءلة وتحقي  العدالة لضؤؤؤحايا انتهايات حقوق اإلنسؤؤؤان،

شؤؤؤخن   300إجراء تح يقات مسؤؤؤتقلة ونزيهة في أشؤؤؤكال القما والعن  المتعدلة التي أولت بحياة أيثر من 
اإلعداح خارج نطاق القضاء، وااختفاء  ما ُاعم من حاات  شخن، بما في ذلك    2  000وتسببى في جرح 

ي أللغى عنها  الجسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيمة لحقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان الت  والتجاوااتالقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ، والتع يب، وغير ذلك من اانتهايات  
 ؤتعديل قانون العفو؛من خالل ، و 2018المفوضية من  نيسان/ألريل 

حكومة نيكاراغوا على اتخاذ تدالير فعالة لمنا العن  الجنسؤؤؤي والجنسؤؤؤاني   ا  أيضؤؤؤ يحث -7 
تعزيز قدرات مكتب المدعي  من خالل والتصؤؤؤؤد  ل ، بما في ذلك جراحم القتل المرتبطة بأسؤؤؤؤباب جنسؤؤؤؤانية، 

 عن تنفي  سياسات و رامج تعليمية وقاحية؛ للمعايير الدولية، فضال   العاح والسلطة القضاحية، وفقا  

وف  ما هو  حكومة نيكاراغوا على التماس الموافقة الحرة والمسؤؤؤؤؤؤؤؤبقة والمسؤؤؤؤؤؤؤؤتنيرة    ث ك لك يح  -8 
في إعالن األمم المتحدة بشؤؤؤؤؤأن حقوق الشؤؤؤؤؤعوب األصؤؤؤؤؤلية، واتخاذ تدالير فعالة، بالتشؤؤؤؤؤاور ما الشؤؤؤؤؤعوب  متوخى 
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  ورية ومسؤؤؤؤتقلة في إجراء تح يقات ف   يشؤؤؤؤمل رتكب ضؤؤؤؤدها والتصؤؤؤؤد  ل ، بما  األصؤؤؤؤلية، لمنا العن  المتزايد ال   يُ 
 جراحم قتل وحاات استيالء على األراضي من جانب جماعات مسلحة؛ الحاات التي ُاعم فيها وقوع  

إلى حكومة نيكاراغوا أن تواصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل اتخاذ الخطوات الالامة إلعمال الح  في التعليم    يطلب  -9 
 ، وضمان الح  في التمتا بأعلى مستوة صحي يمكن للوغ  للجميا؛ بصورة تدريجية العمل  الح  في  و 

لييؤة آمنؤة لضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحؤايؤا انتهؤايؤات   إلتؤاحؤةحكومؤة نيكؤاراغوا على اتخؤاذ تؤدالير فعؤالؤة  يحؤث -10 
وأعضؤاء المعارضؤة، واألشؤخاح ال ين يعانون من السؤابقون  من فيهم السؤجناء السؤياسؤيون  حقوق اإلنسؤان، ب
 ؛طويلة األمدإصابات وإعاقات 

حكومة نيكاراغوا إلى أن تتخ  تدالير فعالة لضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقاللية ونزاهة النظاح    يدعو -11 
 القضاحي ومكتب الدفاع عن حقوق اإلنسان؛

ل خطؤة عمؤل محؤدلة امنيؤا  لتنفيؤ  التوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤات التي  حكومؤة نيكؤاراغوا على اعتمؤا يحؤث -12 
قدمتها اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان، بما في ذلك التوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيات الوارلة في تقارير المفوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  

 السامية، بالتشاور ما المجتما المدني والضحايا؛

ما المفوضية السامية، بما في ذلك   تتعاون بصورة تامةحكومة نيكاراغوا إلى أن    يدعو -13 
مكتبها اإلقليمي ألمريكا الوسؤؤطى، ومجلس حقوق اإلنسؤؤان وآليات ، ومنظمة الدول األمريكية، ولجنة البلدان  
األمريكية لحقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان، بسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبل منها منح إمكانية الوصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول لون عواح  إلى جميا األماين في البلد  

جالية في التوصؤؤؤيات المقدمة في تقارير ه   الهييات وفي عروف  وتسؤؤؤهيل الزيارات، وأن تنظر بصؤؤؤورة  إي
للدعوة الداحمة الموجهة إليها في   الصؤؤالرة عن اإلجراءات الخاصؤؤة وفقا    البلد  ةالمسؤؤاعدة التقنية وطلبات ايار 

 ، وأن تعزا تعاونها ما هييات المعاهدات ذات الصلة؛2006عاح 

ا أ  أعمال تخويف أو انتقاح وأن تمتنا عن حكومة نيكاراغوا إلى أن تمن  أيضؤؤؤؤؤؤؤؤا    يدعو -14 
اللجوء إليهؤا وتؤدينهؤا علنؤا ، وأن تحق  في هؤ   األعمؤال وتعؤاقؤب عليهؤا، بمؤا فيهؤا تلؤك المرتكبؤة ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد من 
يتعاونون أو يسعون إلى التعاون ما الهييات الدولية واإلقليمية، بما في ذلك األمم المتحدة وممثلوها وآلياتها  

 لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان؛و منظمة الدول األمريكية  وما ان،في مجال حقوق اإلنس

حكومة نيكاراغوا على الدخول في مفاوضؤؤؤات هالفة وشؤؤؤاملة ما المجتما المدني   يحث -15 
،  2021وأحزاب وجماعات المعارضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، والعمل ما المنظمات الدولية من أجل أن تعتمد بحلول أيار/مايو  

، إصؤؤؤؤؤؤالحات انتخالية ومؤسؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤية AG/doc.5710/20الدول األمريكية في قرارها  منظمة   أجملت وف  ما  
 بما يشؤؤؤؤؤؤمللضؤؤؤؤؤؤمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشؤؤؤؤؤؤفافة وتمثيلية وذات مصؤؤؤؤؤؤدايية، وفقا للمعايير الدولية،  

 مراقبين مستقلين وطنيين ولوليين؛ حضور 

ا ب  المفوضؤؤية وأن إلى المفوضؤؤة السؤؤامية أن تعزا وتوسؤؤا الرصؤؤد ال   تضؤؤطل  يطلب -16 
ُبل   إعدال تقرير مكتوب شؤؤؤؤامل ي يا م التقدح    منهاتواصؤؤؤؤل اإللال  عن حالة حقوق اإلنسؤؤؤؤان في نيكاراغوا، بسؤؤؤؤُ

المحرا فيما يتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل له   الحالة والتحديات المتعلقة لها، وتقديم  إلى مجلس حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان في لورت   
عن مستجدات حالة حقوق   شفويا    ر، وأن تقدح تقريرا  التاسعة واألر عين، على أن يعقب ذلك عقد جلسة تحاو 

 ؛اإلنسان في نيكاراغوا إلى مجلس حقوق اإلنسان في لورتي  السابعة واألر عين والثامنة واألر عين

إلى المفوضؤؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤامية أن ترصؤؤؤؤؤؤؤد عن كثب حالة حقوق اإلنسؤؤؤؤؤؤؤان في   أيضؤؤؤؤؤؤؤا  يطلب   -17 
  ، تقريرا  2021نيكاراغوا في سؤؤؤؤؤياق العملية اانتخالية، وأن تقدح إلى مجلس حقوق اإلنسؤؤؤؤؤان، قبل نهاية عاح  

 ؛عن مستجدات الحالة مشفوعا لتوصيات، على أن يعقب ذلك عقد جلسة تحاور  شفويا  
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 في ه ا الصؤؤؤؤؤؤؤدل على صؤؤؤؤؤؤؤعيدرل الالامة للوفاء لواياتها  تزويد المفوضؤؤؤؤؤؤؤية بالموا  يطلب -18 
 التعاون التقني ورصد حقوق اإلنسان واإللال ؛

إبقاء المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤألة قيد نظر  الفعلي والنظر في جميا التدالير المتاحة لمجلس حقوق  يقرر  -19 
 ضية السامية.تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في نيكاراغوا والتعاون ما المفو عملية اإلنسان لكي يوطد 
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