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 مقدمة  
 حقةةةوق ابحةةةرتام التزامهةةةا مةةة  متاشةةةيا   لنيكةةةاراغوا، الوطنيةةةة والوحةةةدة املصةةةاحلة حكومةةةة إن -1

 اإلنسةان حقةوق جمةال يف إجنازاهتةا الةدوي اجملتمة  على تعرض والتضامن، السالم وحتقيق اإلنسان
  .الشامل الدوري االستعراض من الثالثة اجلولة إطار يف ،2018-2014 الفرتة خالل

 قةدمها الةي التوصةيات تقبةل فهي النيكاراغوي، للشعب والتنمية السالم لتحقيق وتوخيا   -2
 فةةةذتن   والةةةي الشةةةامل، الةةةدوري االسةةةتعراض مةةةن والثانيةةةة األوىل اجلةةةولتني خةةةالل الةةةدوي اجملتمةةة 
 .النيكاراغويني املواطنني لصاحل معظمها

 املنهجية الدقة  
 آذار/ 25 يف املعتمةةةد ،16/21 اإلنسةةةان حقةةةوق جملةةةس لقةةةرار وفقةةةا   التقريةةةر هةةةذا أُعةةةد -3

 ،31/116 مقةةةةةةةررهو  ،2011 حزيران/يونيةةةةةةة  17 املةةةةةةة رخ ،17/119 وملقةةةةةةةرره ،2011 مةةةةةةةار 
 .2016 آذار/مار  23 امل رخ

 جلنةةةة 2018 أيلول/سةةةبتمرب يف تشةةةكلت الشةةةامل، الةةةدوري االسةةةتعراض تقريةةةر وإلعةةةداد -4
 االقتصاد ووزارة الداخلية، وزارة التالية: اهليئات من تتألف اجلمهورية رئيس بقيادة ةيحكوم وطنية

 شةة ون وزارةو  واألطفةةال، واملةةراهقني األسةةرة شةة ون ووزارة ،والتشةةاركي والتعةةاوي واجملتمعةةي األسةةري
 والشةةةةرطة ،العةةةةام املةةةةدعي ومكتةةةةب النيكةةةةاراغوي، واجلةةةةي  ،العمةةةةل ووزارة الصةةةةحة، ووزارة املةةةةرأة،
 انيكةةاراغو  معهةةدو  ،منائيةةةاإل للمعلومةةات الةةوطي واملعهةةد ،النيكةةاراغوي املركةةزي واملصةةرف ،الوطنيةةة
  .ورصدها حدهتا من والتخفيف الكوارث من للوقاية الوطي والنظام االجتماعي، للضمان

مةن أجةل  (1)وعملت اللجنة الوطنية احلكومية ابلتنسيق مة  م سسةات وطنيةة نيكاراغويةة أخةر  -5
 ،2018-2014 الفةةرتة املطروحةةة خةةاللوالتحةةدايت  ةمجةة  وتنصةةيف معلومةةات بشةةأن اإلجنةةازات احملةةرز 

 كةةل  أداء بشةةأن اآلراء وتبةةادل للنقةةا  وجلسةةات مقةةابالت وُأجريةةت عاملةةة أفرقةةة كةةذل   أُنشةةئتو 
 الةدول مةن املقدمةة والتوصةيات البشةرية للتنميةة الةوطي الةربمم  للعمةل كدليل  واسُتخدم .م سسة
  .2014 عام يف الشامل الدوري االستعراض من الثانية اجلولة خالل

 منظمةةةةةات شةةةةةى علةةةةةى ،2018 األول/ديسةةةةةمرب كةةةةةانون  10 يف التقريةةةةةر، هةةةةةذا وُعةةةةةرض -6
  .(2)علي  واملوافقة واس  نطاق على بشأن  للتشاور الرائدة االجتماعية واهليئات احمللية اجملتمعات

 االنقالب حماولة على السالم انتصار  
لالنقةةةةالب، وانتصةةةةر السةةةةالم حماولةةةةة املشةةةةمولة ابلتقريةةةةر قاومةةةةت نيكةةةةاراغوا خةةةةالل الفةةةةرتة  -7

وخلفةت حماولةة االنقةالب  إىل وضعها الطبيعةي. والتعاي  األخوي مرة أخر  وعادت احلياة تدرجييا  
لتةةدخل اخلةةارجي، أضةةرارا  اقتصةةادية جسةةيمة ودمةةارا  وإرهةةااب  متسةةرتا  بقنةةا  االحتجةةا  سةةببها اهةةذه، و 

ادث حةةةةرق للممتلكةةةةات العامةةةةة السةةةةلمي، وعمليةةةةات قتةةةةل بشةةةةعة للمةةةةواطنني وأفةةةةراد الشةةةةرطة، وحةةةةو 
 .واخلاصة، وحاالت اعتداء واختطاف واغتصاب وابتزاز وتعذيب ومعاملة قاسية والإنسانية ومهينة

 أن غةةةةري وفيةةةةات  أي ختلةةةةف مل اجتماعيةةةةة احتجاجةةةةات وقعةةةةت نيسةةةةان/أبريل، 18 ويف -8
 أمريكةا جامعةة يف جةامعي طالةب وفةاة عةن زائفةة أنبةاء   نشةرت للحكومةة ةديةاملعا اإلعةالم وسةائ 
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 ابتةةةداء العنةةةف أعمةةةال النةةةدال  شةةةرارة   مبثابةةةة املعلومةةةات تلةةة  وكانةةةت أبةةةدا ، حتةةةدث مل الوسةةةطى،
 الدسةتوري، نظام ب واإلطاحة البلد استقرار زعزعة هدفها مجاعات وأاثرت .نيسان/أبريل 19 من
 .اليوم ذل  منذ شغب أعمال االجتماعية، ابملطالب هلا صلة الو 
 مةن حالةة إاثرة إىل الراميةة العنةف أحةداث مةن سلسةلة وقعةت التاريخ، ذل  من واعتبارا   -9

 اعتةةةةداءات خةةةالل مةةةن وذلةةة  ،والسياسةةةي واالقتصةةةةادي االجتمةةةاعي االسةةةتقرار وعةةةدم الفوضةةةى
 واملمتلكةةات والنفسةةية، البدنيةةة وسةةالمتهم األشةةخاص وحيةةاة العةةام، األمةةن مسةةت عنةةف وأعمةةال
 اخلاصةةة، والكيةةامت الدولةةة م سسةةات لعمةةل العةةادي والسةةري سةةر،األُ  وطمأنينةةة واخلاصةةة، العامةةة
 شةرعية تقةوي  منهةا اهلةدف وكان والذعر، واخلوف الرعب وبثت التنقل، حرية يف السكان وحق

 حماولةةةة خةةةالل مةةةن والعنةةةف، القةةةوة ابسةةةتخدام الدسةةةتوري، ابلنظةةةام واإلطاحةةةة نيكةةةاراغوا حكومةةةة
  .أورتيغا دانييل الرئيس حكومة ضد انقالب

 يف شةةةار  أنةةة  تبةةني وقعةةةت الةةةي األحةةداث خملفةةةات أن توضةةةح أن نيكةةاراغوا دولةةةة وتةةود -10
 دقصةة عةةن العنةةف مارسةةوا مسةةلحون أشةةخاص   انقالبيةةة مجاعةةات هبةةا قامةةت الةةي العنةةف أعمةةال

 .الدستوري النظام وإسقاط ابحلكومة اإلطاحة إىل األوىل الوهلة منذ سعواو 
 22، شخصةا   198وفةاة إىل أعمال العنةف الةي وقعةت يف سةياق االنقةالب الفاشةل أدت و  -11
 طلقةةةاتب الشةةةرطة أفةةةراد مةةةن 401 وإصةةةابة ،شخصةةةا   1 240 وُجةةةر  ،الشةةةرطة أفةةةراد مةةةن مةةةنهم
 .األحداث هذه يف ابلتسبب شخصا   273 واهُتم كبرية.  اقتصادية خسائر وإىل مرية، أسلحة
 ختريةةب جةةر  فقةةد  األساسةةية البلةةد هبياكةةل ا  أضةةرار  االنقالبيةةة اجلماعةةات هةةذه وأحلقةةت -12

 مركبةة 278 وحةرق وختريةب والطةرق، الشةوار  مةن كيلومرتات  209 وتدمري مبىن، 252 وإتالف
 205,4 قيمتهةةا خسةةائر يف ابالقتصةةاد حلقةةت الةةي األضةةرار وتتمثةةل .مركبةةة 389 وتةةدمري ثقيلةةة،
 قطةةةا  يف دوالر مليةةةون 231و العةةةام، القطةةةا  يف املتحةةةدة الةةةوالايت دوالرات مةةةن دوالر ماليةةةني

 جتلةى السةكان علةى مباشةرا   أثةرا   كلة   ذل  وخلف النقل، قطا  يف دوالر مليون 525و السياحة،
 .كوردواب  ماليري 7 مببلغ للجمهورية العامة امليزانية واخنفاض عمل منصب 119 567 فقدان يف

 تشةةةةرين األول/ 26والتضةةةةامن مةةةة  نيكةةةةاراغواا املةةةة رخ وأشةةةةار بيةةةةان امنتةةةةدايت السةةةةالم  -13
عةةةةةت عليةةةةة  جلنةةةةةة أمريكةةةةةا الالتينيةةةةةة املسةةةةةكونية مةةةةةن أجةةةةةل السةةةةةالم يف ، الةةةةةذي وق  2018أكتةةةةةوبر 

نيكةةاراغوا، والطائفةةةة املسةةةيحية سةةةان اببلةةةو أبوسةةتول يف مةةةامغوا، ومركةةةز غاسةةةبار غارسةةةيا البيةةةام، 
ن األرجنتةةني وإسةةبانيا وإكةةوادور وأوروغةةواي وزعمةةاء سياسةةيون واجتمةةاعيون ودينيةةون ومفكةةرون مةة

وبنما وبوليفيا وبريو واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وشةيلي وفنةزويال وكنةدا وكةواب وكوسةتاريكا 
ما قامت ب  إن أول واملكسي  ونيكاراغوا وهندورا  والوالايت املتحدة األمريكية، إىل ما يلي: ا

إاثرة العنةف يف الشةار  علةى ملةو مل يسةبق لة  مثيةل يف مةدن  هذه املعارضة احملرضة على الفتنة هو
اسةم  ، أبمل،يتمثةل يف احلةواجز الةي أطلةق عليهةا الشةعب البسةي  البلد  م  استخدام رمةز بغةي ،

ومتثلت خطوهتا الثانية يف إشاعة الرعب احلقيقي والشديد ابسةتخدام عصةاابت  احواجز املوتا.
وإمنا إلاثرة العنف والرعب بني املواطنني بغية حتقيق هدف  مرتزقة منظمة، ليس من أجل ااحلوارا

 يف ميةةادين مةةامغوا وكاتةةدرائيتها -ي بنةةربة التحةةد-مةةرة تلةةو األخةةر  بةة   تاسةةرتاتيجي واحةةد هتفةة
مةةرة ، راهنةةت النخبةةة واليمةةني السياسةةي األكثةةر تطرفةةا  علةةى هةةذا العنةةف والرعةةبو  وهةةو افلريحةةلا.

بغةةةةي ، نصةةةةره العظةةةةيم يف االنتخةةةةاابت الر سةةةةية احلةةةةرة أخةةةةر ، لينتزعةةةةا مةةةةن الشةةةةعب، ابحتقةةةةار 
 .ا2016واملستنرية والدستورية لعام 
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 كفالةةة  أجةةل مةةن عمةةلت تةةزال وال الدولةةة م سسةةات عملةةت العنيفةةة، األحةةداث هةةذه وإزاء -14
 .النيكاراغوي للشعب اإلنسان حقوق محاية

 عامة معلومات  
( العناصةةةةر األساسةةةةية 2021-2018يستنسةةةةخ الةةةةربمم  الةةةةوطي للتنميةةةةة البشةةةةرية للفةةةةرتة ) -15

تفظ ابألهةةةةداف االسةةةةرتاتيجية يةةةة(، حيةةةة  2016-2012للخطةةةةة الوطنيةةةةة للتنميةةةةة البشةةةةرية للفةةةةرتة )
، واحلةد مةن الفقةر، وإجيةاد فةرص العمةل، وتشةجي  االسةتثمار املطرداملتمثلة يف حتقيق النمو االقتصادي 

 .ه، وتقليص مستو  التفاوت االجتماعي، وحتسني نوعية احلياة، ومحاية املوارد الطبيعيةوتيسري 
 يف متميةزا   الكلةي االقتصةاد جمةال يف نيكاراغوا أداء كان  ،2017-2014 الفرتة وخالل -16

 العةاملي االقتصةاد منةو معةدل جتاوز ،املائة يف 4,8 متوسط  اإلمجاي احمللي النات  يف بنمو املنطقة،
 .2017 عام يف املائة يف 3,7 بلغ الذي
 حةةافظ االقتصةةادي النشةةاط أن الرئيسةةية واملاليةةة االقتصةةادية البلةةد م شةةرات منحةةى وأكةد -17
 وسةةا ت .املائةةة( يف 4,6 متوسةةط  مةةا) منخفضةةا   التضةةخم معةةدل بقةةي بينمةةا وتنوعةة ، قوتةة  علةةى
 يف اإلمجةةاي احمللةةي النةةات  مةةن املائةةة يف 46,6) العةةام الةةدين مسةةتوايت اسةةتقرار يف العوامةةل هةةذه

 يف 40 حبةواي الرتاكميةة قيمتها منت الي الدولية، البلد الحتياطيات املطردة التنمية ويف املتوس (
 أضةةةةعاف 2,6) دوالر مليةةةةون 2 757,8 بلغةةةةت حيةةةة  ابلتقريةةةةر، املشةةةةمولة الفةةةةرتة خةةةةالل املائةةةةة

 .2017 عام هناية يف النقدية( القاعدة
 اهليئةةةات توقعةةةات 2017-2014 الفةةةرتة خةةةالل الكلةةةي االقتصةةةاد أداء نتةةةائ  وجتةةةاوزت -18

 يف الةةةةةدوي، النقةةةةةد لصةةةةةندوق التنفيةةةةةذي اجمللةةةةةس رأ  اخلصةةةةةوص، وجةةةةة  وعلةةةةةى الدوليةةةةةة  املاليةةةةةة
 الكلةةي االقتصةاد اسةتقرار علةى للحفةا  مالئةم لنيكةاراغوا املةاي الوضة  أن ،2017 حزيران/يونية 

 املخةةاطر بعةة  ملواجهةةة املةةاي األمةةان هةةوام  إجيةةاد ضةةرورة إىل أشةةار أنةة  بيةةد القصةةري  األجةةل يف
 .االجتماعي للضمان نيكاراغوا ملعهد املاي العجز إىل ضمنها اإلشارة جتدر الي
 مةن الفةرد نصةيب بلةغ حي  الفقر، م شرات حتسني يف املطرد االقتصادي النمو وساهم -19

 .2017 عام يف املتحدة الوالايت دوالرات من دوالرا   2 160,6 اإلمجاي احمللي النات 
 الكلةي، االقتصاد يف تدهور إىل 2018 عام توقعات تشري الفاشل، لالنقالب وكنتيجة -20

 احمللةةي النةةات  مةةن املائةةة يف 4,5) املةةاي العجةةز وتزايةةد املائةةة(، يف -4,0) النمةةو تراجةة  يف يتجلةةى
 دوالرات مةةةةةن دوالر مليةةةةةون 2 367) الدوليةةةةةة االحتياطيةةةةةات مسةةةةةتوايت واخنفةةةةةاض اإلمجةةةةةاي(،
 .املالية( السنة هناية يف املتحدة الوالايت

ويةةربز ضةةمن األنشةةطة املتةةأثرة السةةياحة والتجةةارة والصةةناعة التحويليةةة والبنةةاء والوسةةاطة املاليةةة  -21
يف املائةةةة حةةةى  -19الةةةي تشةةةهد اخنفاضةةةا  تةةةدرجييا  يف اإليةةةداعات )بلغةةةت نسةةةبة االخنفةةةاض الرتاكمةةةي 

 .ابملقارنة م  نيسان/أبريل من العام ذات ( وتراجعا  يف نوعية حافظة االئتمامت 2018رب أيلول/سبتم
تقييم ل، زارت بعثة من صندوق النقد الدوي نيكاراغوا 2018ويف هناية تشرين األول/أكتوبر  -22

أهنا وخلصت البعثة إىل وجود صدمات عديدة ت ثر يف اقتصاد نيكاراغوا وأكدت . لوض  االقتصاديا
غةةري أن البعثةةة الحظةةت . 2018يف املائةةة يف عةةام  4,0تتوقةة  تقلصةةا  يف النةةات  احمللةةي اإلمجةةاي نسةةبت  

 .اجلهود الي تبذهلا السلطات للحفا  على االستقرار املاي واحتواء زايدة اإلنفاق العام
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 4-114و 3-114و 1-114 :السياساااااااااات العاماااااااااة  التو ااااااااايات  
 97-114و 96-114و 19-114و 16-114و 15-114و
 103-114و 102-114و 101-114و 100-114و 98-114و
 108-114و 107-114و 106-114و 105-114و 104-114و
 (142-114و 141-114و 132-114و 112-114و 111-114و

 العةةام الفقةةر علةةى للقضةةاء العةةاملي، الصةةعيد علةةى هبةةا اعةةرُتف جهةةودا ، نيكةةاراغوا بةةذلت -23
 والتكامةةةل التحةةةالف علةةةى القائمةةةة والتشةةةاركية املباشةةةرة للدميقراطيةةةة منةةةوذ    بتنفيةةةذ املةةةدق ، والفقةةةر
 املشةةةةاري  وأصةةةةحاب واملنتجةةةةني البلةةةةدايت وحكومةةةةات املركزيةةةةة احلكومةةةةة بةةةةني املسةةةة ولية وتقاسةةةةم
 .سلطت  خالل  من الشعب ميار  احمللية، اجملتمعات وقيادات

 الفةةةرتة خةةةالل واالجتمةةةاعي االقتصةةةادي اجملةةةالني يف مهمةةةة إجنةةةازات نيكةةةاراغوا وحققةةةت -24
 امل شةةةةرات يف ومهمةةةةة ملحوظةةةةة بتطةةةةورات املطةةةةرد االقتصةةةةادي النمةةةةو واقةةةةرتن ابلتقريةةةةر، املشةةةةمولة

 م شةر اخنفة  فقةد .املةدق  والفقةر العةام الفقةر م شةري اخنفةاض ذلة  علةى والةدليل االجتماعية،
 حةةةني يف  2016 عةةةام يف املائةةةة يف 24,9 إىل 2014 عةةةام يف املائةةةة يف 29,6 مةةةن العةةةام الفقةةةر

 .2016 عةام يف املائةة يف 6,9 إىل 2014 عةام يف املائةة يف 8,3 من املدق  الفقر م شر اخنف 
  .0,33 إىل 0,38 من انتقل إذ الدخل، يف التفاوت معامل حتسن ذل ، غرار وعلى
 لأللفيةة اإلمنائية األهداف حققت الي الالتينية أمريكا بلدان أوائل من نيكاراغوا وكانت -25

 اعةةةرتف وقةةةد ،2015و 1990 عةةةامي بةةةني النصةةةف إىل واجلةةةو  الفقةةةر مسةةةتو  خبفةةة  املتعلقةةةة
 إىل وابإلضةةافة .العةةاملي األغذيةةة وبةةرمم  املتحةةدة لألمةةم والزراعةةة األغذيةةة منظمةةة مةةن كةةل  بةةذل 
 اخلامسةة سةن دون األطفةال وفيةات معةدل خفة  يف املتمثةل 4 اهلةدف نيكةاراغوا حققت ذل ،
 .2015 عام حبلول الثلثني مبقدار حي مولود 1 000 لكل
 ممولة برام  خالل من شامل، ملو على الغذائيني والسيادة األمن سياسة احلكومة وتنفذ -26
 الةوطي الةربمم  وغةاايت أهةداف حتقيةق بغةرض والقةروض التربعةات ومةن العامةة اخلزانةة من مبوارد

 حكومةةة وركةةزت .الالحقةةة املسةةتدامة التنميةةة وأهةةداف لأللفيةةة اإلمنائيةةة واألهةةداف البشةةرية للتنميةةة
 األمثةةةل االسةةةتخدام خةةةالل مةةةن امليزانيةةةة، إدارة مسةةةتو  حتسةةةني علةةةى الوطنيةةةة والوحةةةدة املصةةةاحلة
 يف واإلنصةاف الكفةاءة وحتقيةق واإلنتاجيةة، االجتماعيةة األساسةية اهلياكةل تعزيز أجل من للموارد
 مةةة  نوعيتةةة ، وحتسةةةنت العةةةام اإلنفةةةاق حجةةةم فيةةة  زاد أكةةةرب مةةةاي حيةةةز وإنشةةةاء اخلةةةدمات، تقةةةدم
 .العامة املالية توازن على احلفا 
 إعةةادة سياسةةة تنفيةةذ إىل الفقةةر مكافحةةة إىل الراميةةة املاليةةة اجلهةةود هةةذه ابألسةةا  عةةز وتُ  -27
 التارخييةةةة االخةةةتالالت تصةةةحيح إىل الراميةةةة األجةةةور وسياسةةةة التعلةةةيم، يف واحلةةةق الصةةةحة يف احلةةةق

 واخلةةاص العةةام النقةةل سةةيما )وال األساسةةية اخلةةدمات إعةةامت وسياسةةة املةةاي، ابالسةةتقرار املتصةةلة
 .العامة االستثمارات دينامية واستعادة والطاقة( واملاء
 فوائةد  بةال املنصةفة الصةغر  القةروض منح برمم  التالية: الربام  لتمويل موارد وُخصصت -28

 التمويةل وبةرمم  الغةذائي  اإلنتةا  اتسةند وبةرمم  السةكن  وخطةة الريفيةة  الطةرق بنةاء وبرمم 
 الشةعب  أجةل مةن شةوار ال وبةرمم   واملتوسةطة والصغرية الصغر  ابمل سسات اخلاص والتدريب
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 والريفيةةةة  احلضةةةرية املنةةاطق يف ابلكهةةةرابء واإلمةةةداد الصةةحي والصةةةرف الشةةةرب ميةةاه نظةةةم وبةةرمم 
 البحةةةر سةةةاحل منطقةةةة يف متباينةةةة تعريفةةةة )مةةة  العةةةام احلضةةةري ابلنقةةةل املتعلقةةةة اإلعةةةامت وبةةةرمم 

 املتقاعةدين وابسةتهال  اقتصةاداي ، الضةعيفة األحيةاء مسةتوطنات يف الطاقة وابستهال  الكارييب(،
 .واملياه للطاقة

 98-114و 97-114و 96-114 :احلقوق االقتصادية  التو يات  
 103-114و 102-114و 101-114و 100-114و 99-114و
 (107-114و 106-114و 105-114و 104-114و

 حكومةةةةة تنفةةةةذ ودعمهةةةةم، ضةةةةعفا   األكثةةةةر السةةةةكان إىل الغذائيةةةةة املسةةةةاعدة تقةةةةدم هبةةةةدف -29
 الصةحية  البسةاتني وبةرمم  اجلةو   علةى القضةاء برمم  :(3)التالية الربام  الوطنية والوحدة املصاحلة
 حتسةةةني وبةةةرمم   املنةةةاخ تغةةةري مةةة  الزراعةةةة تكييةةةف وبةةةرمم  املنتجةةةني  صةةةغار لةةةدعم اخلاصةةةة واخلطةةة
 ر  عشة يف األسةرية املشاري  برمم و  التعدين  مثل  يف الكاكاو ملنتجي واإلنتاجية التنظيمية القدرات

 الغةةةذائي واألمةةةن اإلنتاجيةةةة تعزيةةةز أجةةةل مةةةن الةةةدعم وبةةةرمم  سةةةيغوبيا   ال  مقاطعةةةة بلةةةدايت مةةةن
 مةةة  التكيةةةف أجةةةل مةةةن الةةةدعم وبةةةرمم  لنيكةةةاراغوا  الكةةةارييب البحةةةر سةةةاحل منطقةةةة يف والتغةةةذوي
 يف واحلراجةة األمسةا  وصةيد والزراعةة اإلنتةا  نظةم تطوير وبرمم  املناخ  تغري وآاثر األسواق تقلبات
 الةذا؛  ابحلكةم تةنياملتمتع واجلنوبيةة الشمالية الكارييب البحر ساحل يمبنطق األصلية الشعوب أقاليم

 مةن ملةواد املنتجةات احلِرفيةات متكةني وبرمم  نيكاراغوا  يف املاشية لرتبية القيمة سلسلة دعم وبرمم 
 سةةاحل مبنطقةةة أ  سةةاوي مااينغنةةا إقلةةيم يف احمللةةي سةةاكالوا  جمتمةة  إىل املنتميةةات االتونةةوا شةةجرة
 جلنةةوب املاشةةية تربيةةة حةةوض يف األلبةةان قطةةا  تنميةةة وبةةرمم  نيكةةاراغوا ل الشةةمالية الكةةارييب البحةةر
 عةةي  لسةةبل املسةةتدامة التنميةةة بةةرمم و  رامةةا  إيةةل -  تومةةا سةةانتو وطريةةق خةةوان سةةان هنةةر غةةرب
 سالسةل يف املنتجةني صةغار إدمةا  دعةم وبةرمم   نيكاراغوا يف اجلاف املمر منطقة يف الريفية األسر
  .األسواق إىل وصوهلم إمكانية تعزيزو  القيمة
 وبةذور أغةرا  على احلصول ختول اإلنتاجية، القدرات استعادة أجل من سندات وُسلمت -30

 الةوالايت دوالرات مةن دوالرا   150,00 منهةا واحةد كةل  قيمة تبلغ فالحية، وأدوات عضوية وأمسدة
 (،2017 األول/أكتةةوبر )تشةةرين م؛ عاصةةفة مةةن متضةةررة أسةةر 4 107 منهةةا اسةةتفادت املتحةةدة،

 .ا بوري وغرامدا وكاراثو ومامغوا بواكو مقاطعات يف
مثةةةل  ،غذائيةةةة لألسةةةر النيكاراغويةةةة ملسةةةاعدهتا يف تلبيةةةة احتياجاهتةةةا األساسةةةية مةةةوادنح ومُتةةة -31

والفئةات  ،كبةار السةنلألطفال الذين هم يف سن الدراسة والذين ختتلف قةدراهتم، و وجبات غذائية ل
وتنظةةةيم شةةةبكات علةةةى الصةةةعيد الةةةوطي لتوزيةةة  املنتجةةةات الغذائيةةةة دعةةةم وجيةةةري . الضةةةعيفةالسةةةكانية 

 .لسكان ذوي الدخل املنخف ااملنزلية أبدىن سعر، جلعلها يف متناول تهالكية املنتجات االسو 
 الغايةةةةة األوان قبةةةةل نيكةةةةاراغوا حققةةةةت املتحةةةةدة، لألمةةةةم والزراعةةةةة األغذيةةةةة ملنظمةةةةة ووفقةةةةا   -32

 نقةةص انتشةةار مسةةتو  خفضةةت حيةة  ابجلةةو ، يتعلةةق فيمةةا لأللفيةةة اإلمنائيةةة األهةةداف يف احملةددة
 التمويةةل تةةوفري خةةالل مةةن الفقةةر ملكافحةةة بةةرام  بنجةةا  ونفةةذت املائةةة، يف 37,8 بنسةةبة التغذيةةة

 2016 عةةةةام حةةةةى سةةةةنواي   وصةةةةرفت والصةةةةغرية، الصةةةةغر  الزراعةةةةي اإلنتةةةةا  مل سسةةةةات والتةةةةدريب
 .اإلنتا  هذا لتمويل املتحدة الوالايت دوالرات من دوالر مليون 2 871,3 متوسط  ما
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 نوعيتةةة ، وحسةةةنت الفقةةةر ملكافحةةةة املوجةةة  العةةةام اإلنفةةةاق مبلةةةغ املركزيةةةة احلكومةةةة وزادت -33
 خمصصةةات ذلةة  يف )مبةةا كةةوردواب  ماليةةني 240 309 قيمتةة  تراكميةةا مبلغةةا   لةة  خصصةةت حيةة 
 املائة يف 9,6 من اإلمجاي احمللي النات  من نسبت  وانتقلت (،2018 لعام احملدثة السنوية امليزانية

 خةةةالل املائةةةة يف 11 يف متوسةةةط  واسةةةتقر ،2017 عةةةام يف املائةةةة يف 10,7 إىل 2016 عةةةام يف
 بسةةةبب ،2018 عةةام يف املائةةة يف 10,1 إىل يةةنخف  أن املتوقةة  ومةةن ،2017-2014 الفةةرتة
 .الفاشلة االنقالب حماولة

 24-114و 21-114و 19-114 : التو اااااايات العماااااال حقااااااوق  
 (2-115و 143-114و 63-114و 62-114و 61-114و

 تنفيةةةذ خةةةالل مةةةن أصةةةحاهبا إىل وتعيةةةدها وتكفلهةةةا العمةةةل حقةةةوق نيكةةةاراغوا دولةةةة تعةةةزز -34
 عةةةةدد وبلةةةةغ .املفعةةةةول السةةةةارية العمةةةةل وقةةةةوانني العمةةةةل وسياسةةةةة البشةةةةرية للتنميةةةةة الةةةةوطي الةةةةربمم 

 شخصةةةةةا ، 47 328 العمةةةةةل لةةةةةوزارة التابعةةةةةة العامةةةةةة التوظيةةةةةف دائةةةةةرة يف املسةةةةةجلني األشةةةةةخاص
 عمةل. مناصةب علةى مةنهم 23 672 وحصةل األعمال، م سسات على منهم 43 225 ُأحيل
 يتلقةةةاه الةةةذي لألجةةةر األدىن احلةةةد والتعةةةديل للتفةةةاوض سةةةنواي   خيضةةة  األطةةةراف، ثالثةةةي إطةةةار ويف

 نقابيةةةةة منظمةةةةة 241 وُسةةةةجلت .االقتصةةةةادية القطاعةةةةات خمتلةةةةف يف عامةةةةل 380 000 حةةةةواي
 240 بشةأن التفةاوض يف واسة  نطةاق علةى شاركت االقتصادية، القطاعات خمتلف متثل جديدة
 .اعتمادها عملية ويف واخلاص العام القطاعني يف مجاعيا   اتفاقا  
 تفتةةي  عمليةةات خةةالل مةةن عةةامال ، 1 459 096 جمموعةة  ملةةا العمةةل حقةةوق وُكفلةةت -35

 اجلةنس نةو  منهةا أسةس على التمييز من خالية ظروف يف العمل يف همحق لضمان العمل أماكن
 املناعةةةةةةةة نقةةةةةةةص بفةةةةةةةريو  واإلصةةةةةةةابة االقتصةةةةةةةادي والوضةةةةةةة  اخلةةةةةةةارجي واملظهةةةةةةةر اجلنسةةةةةةةي وامليةةةةةةةل

 نُفةةذت حيةة  حبقةةوقهم، التمتةة  واملةةراهقني لألطفةةال ُيكفةةل ذلةة ، إىل وابإلضةةافة .البشةةرية/اإليدز
 سةةةةةةوق مةةةةةةن وُسةةةةةةحب األطفةةةةةةال  عمةةةةةةل جمةةةةةةال يف خاصةةةةةةة تفتةةةةةةي  عمليةةةةةةة 6 645 وُرصةةةةةةدت

 العقةةوابت العمةةل أرابب علةةى وفُرضةةت سةةنة، 14 عةةن أعمةةارهم تقةةل عةةامال   طفةةال   326 العمةةل
 ممارسةةةة هلةةةم ُكفلةةةت  حيةةة  عةةةامال ، مراهقةةةا   10 844 ابحلمايةةةة وحظةةةي للقةةةانون، وفقةةةا   املالئمةةةة
 .اخلطرة العمل أشكال قائمة علي  تنص ملا وفقا   آمنة بيئات يف أنشطتهم

 حقةا   بوصةفها العمةل جمةال يف للحمايةة تةدابري الوطنيةة والوحةدة املصاحلة حكومة وتكفل -36
 العمةةةل بشةةةأن استشةةةارية خةةةدمات خةةةالل مةةةن واملةةةدن، األرايف يف للعمةةةال اإلنسةةةان حقةةةوق مةةةن

 إجةةراءات سةةرعة لضةةمان اإلقليميةةةا، العمةةل اجلةةان توفرهةةا ،العمةةل قةةوانني بشةةأن تدريبيةةة ودورات
 مةةةة  ابلتنسةةةةيق الصةةةةدد هةةةةذا يف العمةةةةل جةةةةر  وقةةةةد .اإلداريةةةةة واحملةةةةاكم العمةةةةل حمةةةةاكم إىل اللجةةةةوء

 .اجلنس جمال يف والعامالت املنزليات العامالت حقوق عن تداف  نقابية منظمات
 241جلت من العمةال، وُسة 473 502وقُدمت خدمات استشارية يف جمال العمل إىل  -37

وتنف ةذ إجةراءات إدمةا  األشةخاص . منظمة جمالسها اإلدارية 4 052ريت منظمة نقابية جديدة وغ  
اقةةةةانون حقةةةةوق األشةةةةخاص ذوي  763القةةةةانون رقةةةةم ذوي اإلعاقةةةةة يف سةةةةوق العمةةةةل اسةةةةتنادا  إىل 

 .شخصا  من ذوي اإلعاقة مبختلف أنواعها 666اإلعاقةا، حي  أُدم  ما جمموع  
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 الدوليةةة العمةةل منظمةةة اتفاقيةةة عةةن الناشةةئة االلتزامةةات مةة  العمةةل قةةانون مواءمةةة وجةةرت -38
 قةانون ترمجةة وكذل  ا،1989 املستقلة، البلدان يف والقبلية األصلية الشعوب ااتفاقية 169 رقم

 يف وتعميمة  بة  اإلملةام لكفالةة اللغةة هبةذه تةدريب عمليةة ونُفذت ونشره، امليسكيتو لغة إىل العمل
 .األصلية الشعوب جمتمعات

التمييز واملضايقات من  االتفاقات اجلماعية أحكام حمددة لصاحل املرأة هدفها وأُدرجت يف  -39
وابلنظةةر إىل أن مسةةألة محايةةةة . فضةةال  عةةن منحهةةا مةةزااي ماليةةة والتحةةر  اجلنسةةي يف مكةةان العمةةل،

تتلقى الدعم ملباشرة اإلجراءات القضائية املرأة العاملة فإن حقوق العمل واستعادهتا حتظى ابألولوية، 
 .سبب وجي  أو بسبب احلمل نإعادهتا إىل عملها يف حالة فصلها من دو من أجل 

 (77-114و 76-114و 75-114 : التو يات األسرة حقوق  
 م سساهتا وعززت األسرةا، اقانون 870 القانون 2014 عام يف نيكاراغوا دولة سنت -40
 متخصةةص قضةاء   إىل اللجةةوء إمكانيةة لألسةةر تنفيةذه كفةل  وقةةد فعةال  ملةةو علةى إعمالةة  أجةل مةن

 أملةةةةاء مجيةةةة  يف وأُنشةةةةئت .ومبسةةةةطة وجمانيةةةةة وسةةةةريعة شةةةةفوية إجةةةةراءات يعتمةةةةد حقةةةةوقهم حلمايةةةةة
 تعةةةززتو  القضةةةاء تغطيةةةة نطةةةاق بةةةذل  وتوسةةة  األسةةةرة، شةةة ون يف متخصصةةةة حمكمةةةة 29 البلةةةد

 .األسرة قضااي من قضية 143 784 يف احملاكم هذه بتت وقد إلي   اللجوء إمكانية
 نظمةت ،وزايراهتةم معهةم التواصةل وبنظةام وتةربيتهم ورعةايتهم األطفةال بنفقةة يتعلةق وفيما -41
  اعتمةادهم بغةرض عامةا   موظفةا   361 لفائةدة تدريبيةة دورة واألطفال واملراهقني األسرة ش ون وزارة
 .(4)ومراهقا   طفال   55 776 إىل احلقوق هذه أُعيدت وقد األسرة  قضاء إطار يف قنيكموف ِ 
 األسةةةرة شةةة ون وزارة تعتمةةةد احلةةةق، اهةةةذ ومحايةةةة نفقةةةةال تسةةةليم اتإجةةةراء تسةةةري  وبغةةةرض -42

 لنفقةةةا ملفةةات مةةن ملفةةا   29 820 حاليةةا   يعةةاج ،(5)للنفقةةة فريةةدا   آليةةا   نظامةةا   واألطفةةال واملةةراهقني
 املرسةةوم الوطنيةةة اجلمعيةةة تاعتمةةد ،2018 عةةام ويف .الةةوطي الصةةعيد علةةى قضةةائية(الو  داريةةةاإل)

 وغريهةةا األطفةةال لنفقةةة الةةدوي التحصةةيل اتفاقيةةة إىل االنضةةمام علةةى ااملوافقةةة بشةةأن 8448 رقةةم
 .األسرةا إعالة أشكال من
 املدنية األحوال سجالت وتصحيح مراجعة اقانون 908 والقانون األسرة قانون ويكفل -43

 وابجملةان، والدت  فور يسج ل أن يفو  وجنسية وهوية اسم ل  يكون أن يف الطفل حق لألشخاصا
 قةانون ويةنص .سةنة 12 عةن أعمةارهم تقةل ممن طفال   20 782 القانونني هذين من استفاد وقد

 واإلمث. الذكور من سنة 18 أمت من لكل قانوم   يق الزوا  أن على األسرة
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 17-114 : التو ااااااايات االجتمااااااااع  والضااااااامان الصااااااا ة يف قاحلااااااا  
 22-114و 21-114و 20-114و 19-114و 18-114و
 54-114و 34-114و 29-114و 28-114و 24-114و
 75-114و 58-114و 57-114و 56-114و 55-114و
 113-114و 110-114و 105-114و 100-114و 99-114و
 118-114و 117-114و 116-114و 115-114و 114-114و
 123-114و 122-114و 121-114و 120-114و 119-114و
 (140-114و 132-114و 126-114و

 منةةوذ  خةةالل مةةن (6)الصةةحة يف احلةةق تعزيةةز الوطنيةةة والوحةةدة املصةةاحلة حكومةةة تواصةةل -44
 مةةةن االسةةةتفادة ويعةةةزز األوليةةةة الرعايةةةة اسةةةرتاتيجية إىل يسةةةتند الةةةذي واجملتمعيةةةة، األسةةةرية الصةةةحة
 .(7)اجملانية الصحية اخلدمات ومن الشاملة الصحية التغطية
 1 287 مةةن الصةةحية امل سسةةات وعةةدد ،178 إىل 165 مةةن الةةوالدة دور عةةدد ارتفةة  قةةدف -45
 وحداتةةة  قةةدمت الةةةذي (8)املتنقلةةة العيةةةادات بةةرمم  تنفيةةةذ بةةدأ ،2016 عةةةام ومنةةذ .1 520 إىل

 ذوي لألشةةةةخاص دارا   83 وُشةةةةيدت صةةةةا  خش 2 820 982 إىل خةةةةدماهتا 66 عةةةةددها البةةةةالغ
 قطةا  يف العةاملني وعةدد 6 318 إىل 5 566 من األطباء عدد وارتف  .(9)اخلاصة االحتياجات

 (10)34 إىل 37 مةةةن النفاسةةية الوفيةةات معةةدل واخنفةة  .35 841 إىل 31 124 مةةن الصةةحة
 .حي مولود 100 000 لكل
 680 741 إىل البيةوت داخل خدمات ُقدمت السنا، لصغار ااحملبة برمم  إطار ويف -46
 الكةرم العةي  قةيم علةى الرتبيةة تعزيةز أجةل من سنوات ست عن أعمارهم تقل أطفال لديها أسرة
  .العنف من خال جمتم  وبناء
 اإلعاقةةة ذوي مةةن شخصةةا   138 540 إىل الشةةاملة الرعايةةة صةةوت ا الكةةل بةةرمم  وقةةدم -47

 شةةةةهادة علةةةةى وحصةةةةل  53 202 عةةةةددها بلةةةةغ مسةةةةاعدة أجهةةةةزة إلةةةةيهم وسةةةةلم بيةةةةوهتم، داخةةةةل
 مةن االسةتفادة هلةم تكفل الي اإلعاقة بطاقة وُمنحوا اإلعاقة ويذ من شخصا   48 525 اإلعاقة
 وحةةدات وثةةالث السةةم  أمةةراض لعةةال  عيةةادات مثةةاي البلةةد يف ويوجةةد .الشةةاملة الطبيةةة الرعايةةة
 .االصطناعية واألطراف التقوم أجهزة لصن 
 الضةةةةةةمان خةةةةةةدمات مةةةةةةن االسةةةةةةتفادة االجتمةةةةةةاعي للضةةةةةةمان نيكةةةةةةاراغوا معهةةةةةةد ويكفةةةةةةل -48

 العجةةةةةز حةةةةةاالت يف ماليةةةةةة مسةةةةةتحقات هلةةةةةم يقةةةةةدم حيةةةةة  إليةةةةة ، املنتسةةةةةبني للعمةةةةةال االجتمةةةةةاعي
 .(11)الصحية اخلدمات هلم ويكفل املهنية واألخطار والوفاة والشيخوخة

 حية  املائةة، يف 9 بنسةبة جتمةاعياال الضةمان نظةام إىل املنتسةبني العمال عدد زاد وقد -49
 علةةى وارتفةة  ،2018 أيلول/سةةبتمرب يف 754 688 إىل 2014 عةةام يف 690 870 مةةن انتقةةل
 .املائةةة يف 9 بنسةةبة أي ،32 714 إىل 30 108 مةةن املنتسةةبني العمةةل أرابب عةةدد ذلةة  غةةرار

 مةةةةةن الفةةةةةرتة يف املائةةةةةة، يف 15,4 بنسةةةةةبة املنتسةةةةةبني عةةةةةدد اخنفةةةةةاض رغةةةةةم االرتفةةةةةا  هةةةةةذا وحصةةةةةل
 .الفاشل النقالبا بسبب ،2018 متوز/يولي  إىل آذار/مار 
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 عاملةةةة امةةةرأة 73 654 خضةةةعت الثةةةدي، وسةةةرطان الةةةرحم عنةةةق سةةةرطان مةةةن وللوقايةةةة -50
 الثةةةةدي، فحةةةةصل عليهةةةةا م منةةةةا   امةةةةرأة 149 752و )ابابنيكةةةةوالو( الةةةةرحم عنةةةةق مسةةةةحة فحةةةةصل

 2017 عةةةام يف ُسةةةجلت ،2014 عةةةام مةةة  وابملقارنةةةة .طةةةيبال عةةةال ال مةةةنهن 12 971 وتلقةةةت
 عةةةدد يف املائةةةة يف 25 وبنسةةةبة الةةةرحم عنةةةق مسةةةحة فحةةةوص عةةةدد يف املائةةةة يف 71 بنسةةةبة زايدة

 حيةة  البةةديل، الكلةةوي والعةةال  األورام عةةال  بةةرمم  خةةدمات نطةةاق وتوسةة  .الثةةدي فحةةوص
 آالت عةةةةدد وارتفةةةة  التةةةةواي، علةةةةى مريضةةةةا ، 3 767و 10 587 العالجةةةةني هةةةةذين مةةةةن اسةةةةتفاد
 املناعةةةةةة نقةةةةةص بفةةةةةريو  مصةةةةةااب   شخصةةةةةا   2 860 وتلقةةةةةى .406 إىل 155 مةةةةةن الةةةةةدم تصةةةةةفية

 2 632 لعةةةال وا للتشةةةخيص وخضةةة  العكوسةةةة للفريوسةةةات مضةةةادة عالجةةةات البشةةةرية/اإليدز
 .السل بداء مصااب   شخصا  

 من دائمة إبعاقات للمولودين ابلنسبة الصحية اخلدمات على احلصول إمكانية وتعززت -51
 تةةةرتاو  األبنةةةاء هةةة الء مةةةن 132 منهةةةا اسةةةتفاد حيةةة  علةةةيهم، املةةة من العةةةاملني األشةةةخاص أبنةةةاء

 .سنة 38و 13 بني أعمارهم

 110-114و 99-114و 28-114 : التو ايات التعلاي  يف احلاق  
 128-114و 127-114و 126-114و 125-114و 124-114و
 133-114و 132-114و 131-114و 130-114و 129-114و
 138-114و 137-114و 136-114و 135-114و 134-114و
 (25-116و 1-115و 140-114و 139-114و

 .تتواصل كفالة حق اإلنسان يف احلصول على التعليم اجملاي واملنصف والعةاي اجلةودة واملالئةم -52
: مةةةا يلةةةي، الةةةي تتمثةةةل أهةةةدافها االسةةةرتاتيجية في2021-2017وجيةةةري تنفيةةةذ خطةةةة التعلةةةيم للفةةةرتة 

الةذين ينتقلةون حتسني نوعيةة التعلةيم والتةدريب الشةامل علةى ملةو يتةيح هلةذا اجليةل مةن الطةالب  (1)
تشةبعني ذوي املعةارف املالئمةة امل األشةخاصالنظام التعليمي التخر  من  وهم من أفضل عرب مراحل 

مة  ( توسةي  نطةاق التعلةيم، 2)  واملسةا ة يف الصةاحل العةام هةارحتقيق االزدبثقافة املبادرة، يف سبيل 
عتمةةاد طرائةةق مرنةةة ابيف السةةن املالئمةةة، بةة  وإمكانيةةة االلتحةةاق تعزيةةز تكةةاف  فةةرص االسةةتفادة منةة  

حتةةةدي  معةةةارفهم مةةةن خةةةالل ملةةةوظفني العةةةامني يف قطةةةا  التعلةةةيم، ا( تعزيةةةز إمكةةةامت 3) مالئمةةةة و 
 .ودة التعليم، مث تعزيز كفاءة امل سسات وفعاليتهاجب همالتزامترسيخ ومهاراهتم و 

 مةن واملنحةدرين األصةليني السكان جمتمعات على الرتكيز م  اجلام ، التعليم نظام وتعزز -53
 اسةتنادا   للكةون، ورؤيتهةا ةاالجتماعية وخصائصةها األصةلية الشةعوب لغةات ومراعةاة أفريقي، أصل
 .(12)الوطي القانوي اإلطار إىل
اخلةاص التعلةيم مدرسا  من مدرسي التعلةيم قبةل املدرسةي واالبتةدائي والثةانوي و  32 078وتلقى  -54

االسةةرتاتيجيات املنهجيةةة للتعامةةل مةة  الطةةالب ذوي اإلعاقةةة السةةمعية والعقليةةة والبصةةرية  يف جمةةالالتةةدريب 
 .والبدنية احلركية واملصابني ابضطراب الطيف التوحدي واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط

 اجتماعيةةةة بةةةرام  تنف ةةةذ فيةةة ، واالسةةةتمرار والثةةةانوي االبتةةةدائي ابلتعلةةةيم االلتحةةةاق ولتعزيةةةز -55
 حقيبةة 2 772 631 إطارهةا يف ُسةلم منةوا ، األقةل املنةاطق إىل نياملنتمة الطةالب لفائدة ة،تضامني
 وقُةدمت كتةااب    11 541 635و هوائيةة دراجة 20 000و ،أحذية 1 995 806و ،مدرسية
 .والتغذوي الغذائي األمن اسرتاتيجية إطار يف طالبا   5 370 168 إىل مدرسية وجبات أيضا  
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 2 132وجيةري إجنةاز أشةغال يف  ،مدرسةة 1 748اهلياكل األساسةية املدرسةية يف وحتسنت  -56
املعلومةةةةات  توأُدجمةةةةت تكنولوجيةةةةا جديةةةةدة مناضةةةةد  116 607 وُسةةةةلمت، تكميليةةةةا  فصةةةةال  ومرفقةةةةا  
 439فصال  رقميا  متنقال ، وأُتيحت خدمة اإلنرتنةت يف  169وأُنشئ مدرسة،  765واالتصاالت يف 

 .التعليمية التكنولوجيات جماالت يف شخصا   293 464 جمموع  ملا التدريب وُوفر مدرسة،
 يف لةتعلمل يةةالرقم ااملهةارات املعنونةة التدريبية للدورة رقمية موادو  تعليمية طةخ ممتوصُ  -57
 اسرتاتيجيةا إطار يف عشر واحلادي العاشر نيالصف بطال إىل املوجهة ،اوالعشرين احلادي القرن
 االزدهارا.و  املبادرة رو  واكتساب لتعلمل الرقمية املهارات شهادة الثانوي التعليم طالب منح
يف املائةةةة يف  12,96يف املائةةةة إىل  19وتسةةةىن خفةةة  نسةةةبة املدرسةةةني عةةةدميي اخلةةةربة مةةةن  -58

 37 208يف املائة يف التعليم الثانوي، وذل  حبصول  5,03يف املائة إىل  43التعليم االبتدائي ومن 
 املاجستري. شهادات أو دبلومات على أو التدريب على التعليم جمال يف عاملنيال من
 علةةةى االتنشةةةئة مثةةةل الشةةةامل، التةةةدريب يف تسةةةاهم مةةةواد الدراسةةةية املنةةةاه  يف وأُدرجةةةت -59

 ألغةةراض اإلنكليزيةةة اللغةةة يف دروسةةا   ويتلقةةى واالزدهةةارا. املبةةادرة رو  واكتسةةاب واالةةتعلم القةةيما
 االبتدائي. التعليم من األول الصف منذ طفال   77 161 التواصل

 الدراسةةةةية العالمةةةةات لبيةةةةان ونظةةةةام   ابلتعلةةةةيم الطةةةةالب التحةةةةاق لتسةةةةجيل نظةةةةام وأُنشةةةةئ -60
 اجملةةةةةالس تةةةةةزاول ذلةةةةة ، إىل وابإلضةةةةةافة التعلةةةةةيم. مسةةةةةتوايت مجيةةةةة  يف اإلنرتنةةةةةت عةةةةةرب والتسةةةةةجيل
 مةن شخصةا   460 828و متطةو  160 000 مبشةاركة عملها التعليمية للجماعات االستشارية

 الطالب. وأمهات آابء
 إمكانيةةةة يتةةةيح املةةةدار ، صةةةعيد علةةةى املبكةةةر لإلنةةةذار نظةةةام أُنشةةةئ ،2016 عةةةام ومنةةةذ -61

 يف ساهم تضامي،ال الدعم وتقدم التعليمية املراكز يف تنشأ الي الطوارئ أو اخلطر حاالت حتديد
 وطمأنينت . وأمن  التعليمي الوس  رفاه تعزيز
 447 تحبفةة األرايف يف بعةةد عةةن الثةةانوي التعلةةيم بطريقةةة العمةةل بةةدأ ،2014 عةةام ويف -62
 هلم يتسن ومل منها الضعيفة ناطقامل يف يعيشون الذين نيواملراهق ألطفالا من التعليم لتقريب مركزا  
 .(13)مركزا   522 اآلن حى عددها ويبلغ التعليم، على احلصول قبل من

 17-114و 2-114  التو ااااااااايات واملااااااااارا قن األطفاااااااااا  حقاااااااااوق  
 28-114و 26-114و 20-114و 19-114و 18-114و
 58-114و 57-114و 53-114و 50-114و 39-114و
 65-114و 62-114و 61-114و 60-114و 59-114و
 73-114و 72-114و 71-114و 70-114و 67-114و
 117-114و 116-114و 110-114و 100-114و 74-114و
 (118-114و

 ،(14)العنةفا ومنة  النيكاراغويةة األسةرة لتعزيةز الدولةة اسياسةة وتنفةذ نيكاراغوا مدتاعت -63
 وإعادهتةا ومحايتهةا واملةراهقني واألطفال والنساء لألسر اإلنسان حقوق تعزيز يف هدفها يتمثل الي

 .العنف من خالية حياة وضمان إليهم،
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 فةةرتة منةةذ األطفةةال لتنشةةئة والةةدعم الرعايةةة لتعزيةةز اسةةرتاتيجيات ُوضةةعت الصةةدد، هةةذا ويف -64
 الفقةةر حالةةة يعيشةةون الةةذين األطفةةال لرعايةةة احلضةةري الةةربمم  التاليةةة: الةةربام  تنفيةةذ وجيةةري احلمةةل،
 .املبكرة ابلطفولة املتعلقة الوطنية السياسة تنفيذ دعم وبرمم  االجتماعية، الرعاية ومشرو  املدق ،
 إىل قةةانوي غةةري بشةةكل نُقلةةوا الةةذين األطفةةال إبعةةادة املتعلقةةة املسةةائل األسةةرة قةةانون ويةةنظم -65
 270 إىل 60 مةةةن عةةددها ارتفةةة  حيةة  ،(15)الطفةةل منةةةاء مراكةةز شةةبكة وتوسةةةعت .أجنةةيب بلةةد أي
 األمهةات أطفال إىل املقدمة والرعاية اخلدمات مستو  كبري  بشكل وزاد الوطي، الصعيد على مركزا  

 مةةن شخصةةا   42 073 إىل والرعايةةة الةةدعم موقُةةد ِ  العنةةف ملنةة  املبكةةر اإلنةةذار نظةةام ونُفةةذ .العةةامالت
 .(16)األسرية االستشارة مكاتب خالل
 جمةال يف تةدريبا   االجتماعيةة للرعايةة الوطي النظام موظفي من عاما   موظفا   2 913 وتلقى -66

 ااحملبةة بةرمم  كتيةب  مةن نسةخة 1 169 979 وُوزعةت والوقايةة  اخلاصةة ابحلمايةة املتصلة املسائل
 .السادسة سن حى احلمل مرحلة من األطفال لتنشئة والدعم الرعاية تعزيز بغرض السنا لصغار
أسةاليب  (17)وتشج  سياسة الطفولة املبكرة ومعةايري وزارة شة ون األسةرة واألطفةال واملةراهقني -67

، أجةل حفةةز النمةاء املبكةةرمثةل تنميةةة كفةاءات الوالةةدين ومهةارات األسةرة مةةن ، جديةدة لتنشةئة األطفةةال
وحظةةةر مجيةةة  أشةةةكال العقوبةةةة البدنيةةةة أو املعاملةةةة املهينةةةة، كشةةةكل مةةةن أشةةةكال إصةةةال  السةةةلو  أو 

 واحدة فواحدة.زايرة هلذه الدور  160 978جرت التأديب يف املدار  وُدور رعاية األطفال، وقد 
تخدام البةةةدائل ونُظمةةةت محةةةالت إعالميةةةة لتشةةةجي  التواصةةةل، والوقايةةةة مةةةن العنةةةف، واسةةة -68

الرتبويةةة، واملسةةاواة، ومنةة  تسةةل  األقةةران يف املةةدار   وهلةةذا الغةةرض، أُدر  فيهةةا كمحةةاور شةةاملة 
هن  حقةوق اإلنسةان وهنة  املسةاواة بةني األجيةال والةنه  اجلنسةاي، وأُنشةئ يف هةذا الصةدد اخلة  

 .الضحااي ملساعدة 133اهلاتفي 
البةةةةدي مةةةةن يتسةةةةبب يف اإليةةةةذاء فةةةةال واملةةةةراهقني وقةةةةانون محايةةةةة األط 779ويعاقةةةةب القةةةةانون  -69

هلةم االحتجةا  ز و ، وال جيةمن اآلابء أو األمهات أو األوصياء أو أي شةخص آخةر لألطفال واملراهقني
وابإلضةةةةافة إىل ذلةةةة ، توجةةةةد قةةةةوانني حتظةةةةر علةةةةى املدرسةةةةني والسةةةةلطات   ابحلةةةةق يف العقوبةةةةة التأديبيةةةةة

 .تعسفية ابتبري أو عقو اأي تدتطبيق ظام التعليم خد مني أو العاملني يف نتواملوظفني واملس
 كفالةة  بغةرض واملةراهقني األطفةال حقوق عن للدفا  عملها من جزءا   العامة النيابة وتكر  -70

 سةةواء، حةد علةى واألمهةات، اآلابء بواجةب االجتمةاعي الةةوعي إذكةاء خةالل مةن النفقةة، يف حقهةم
 .األسرة رعايةو  واملراهقني األطفال حقوق وكفالة محاية يف
واعتمةةةدت الدولةةةة، مةةةن خةةةالل النيابةةةة العامةةةة، بروتوكةةةول عمةةةل املةةةدعي العةةةام املتخصةةةص يف  -71

العدالةةة اجلنائيةةة لألحةةداث، الةةذي ينةةدر  يف إطةةار املمارسةةات اجليةةدة لكفالةةة تعزيةةز العدالةةة اإلصةةالحية 
ئةةةة مةةةن جممةةةو  يف املا 14حةةةاالت، متثةةةل حةةةواي  609لألحةةةداث  وقةةةد حتقةةةق الصةةةلح واالتفةةةاق يف 

 لألحداث.عتبار هذين اإلجراءين من التدابري البديلة لتسوية املنازعات يف القضااي اجلنائية ابالقضااي، 
 القضةاء، إىل اللجوء لتيسري األولوية القضائية، السلطة خالل من نيكاراغوا، دولة وأعطت -72
 قضةةةااي يف متخصصةةةة حمكمةةةة 75 وتعزيةةةز بتوسةةةي  وذلةةة  واملةةةراهقني، واألطفةةةال للنسةةةاء سةةةيما وال

 اخلاصةةةة وعياداتةةة  الشةةةرعي الطةةةب ومعهةةةد القضةةةائيني امليسةةةرين ونظةةةام األحةةةداث،و  والعنةةةف األسةةةرة
 .الصبغي اخللوي احلم  وخمترب واألطفال ابلنساء
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ويُستند إىل امعايري نظام العدالة اجلنائية املتخصصةة لألحةداثا وادليةل الةدفا  العةام يف قضةااي  -73
  تدريب موظفي السلطة القضائية يف جمال العدالة اإلصالحية ومن  إعادة اإليذاء.األحداثا يف 

 يقةد م حية  العدالةة، إىل املستضةعفني وصةول بشةأن (18)برازيليةا لةوائح نيكاراغوا واعتمدت -74
 الرمسيةةةةة، البدلةةةةة القضةةةةاة يرتةةةةدي وال القضةةةةائية، اإلجةةةةراءات خةةةةالل واملةةةةراهقني األطفةةةةال إىل الةةةةدعم

 امل سسةةةةات بةةةني مشةةةةرتكة آليةةةات وأُنشةةةةئت ،والضةةةحااي املتهمةةةةني بةةةني الفاصةةةةلة احلةةةواجز وُتسةةةتخدم
 ذل . إىل وما معقول، أجل خالل األحكام صدور وكفالة اإلجراءات لتسري 
 الةةةدعم يةةةوفران للتةةةدريب مركةةةزين الوطنيةةةة، الشةةةرطة خةةةالل مةةةن نيكةةةاراغوا، دولةةةة وأنشةةةأت -75

 علةةى بةة  ُيتةةذ  منوذجةةا   ذلةة  ويشةةكل .للخطةةر املعرضةةني والشةةباب واملةةراهقني لألطفةةال املتخصةةص
 .شااب   13 072 إىل التدريب املركزان هذان وقدم .الالتينية أمريكا صعيد وعلى اإلقليمي الصعيد

 (17-114  التو ية: الس  كبار  حقوق  
اقةةانون معةةا   900القةةانون رقةةم  2015بغيةةة مواصةةلة محايةةة كبةةار السةةن، اعُتمةةد يف عةةام  -76

وارتفة  عةدد  . الشيخوخة املخفة  لألشةخاص املنتسةبني إىل معهةد نيكةاراغوا للضةمان االجتمةاعيا
يف  39الرعايةةةة الصةةةحية، بةةةدون اسةةةتثناء، بنسةةةبة املسةةةتفيدين مةةةن خةةةدمات كبةةةار السةةةن املتقاعةةةدين 

وُأجريةت يف املراكةز الثالثةة . 2018يف عةام  100 224إىل  2014يف عام  72 032من ، املائة
 .من كبار السناألشخاص عملية جراحية، أعادت البصر آلالف  97 070ون لطب العي

 28-114و 27-114و 17-114  التو اااااااايات: املاااااااار ة حقااااااااوق  
 39-114و 32-114و 31-114و 30-114و 29-114و
 44-114و 43-114و 42-114و 41-114و 40-114و
 49-114و 48-114و 47-114و 46-114و 45-114و
 57-114و 53-114و 52-114و 51-114و 50-114و
 (100-114و

أعطيت األولوية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساي يف السياسات واخلط  والربام  واملعايري  -77
القانونية الي تكفل للمرأة استعادة حقوقهةا واملشةاركة علةى ملةو كامةل وفعةال يف م سسةات صةن  

 . القرار
 السادسةة املرتبةة لتحتةل اجلنسةني بةني التكةاف  م شر يف درجات أرب  نيكاراغوا وتقدمت -78
 متثيةةل لاجمةة يف اخلامسةةة املرتبةةة أيضةةا   وحتتةةل األمةةريكتني  صةةعيد علةةى واألوىل العةةاملي الصةةعيد علةةى
  .(20)وزارية مناصب يشغلن اللوا؛ النساء عدد يف واألوىل (19)الربملان يف املرأة
يف  56يف املائةة يف السةلطة القضةةائية، و 59,7وتبلةغ نسةبة متثيةةل املةرأة يف املناصةب العامةةة  -79

رؤسةاء البلةدايت يف املائة يف مناصب  44يف املائة يف الربملان، و 45,7املائة يف السلطة التنفيذية، و
 .ينيف املائة يف مناصب املستشار  50و رؤساء البلدايتيف املائة يف مناصب نواب  55,55و

 احملليةةةةة اجملتمعةةةةات قائةةةةدات مةةةةن امةةةةرأة 78 295 ومتكةةةةني رايدة لتعزيةةةةز اسةةةةرتاتيجيات ونُفةةةةذت -80
 اإلنتاجيةة - االقتصةادية املشةاري  وصةاحبات البلةدايت رؤسةاء ومئبةات البلةدايت ورئيسات واملستشارات
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 بشةةةأن اجليةةةدة املمارسةةةات مراعةةةاة لتعمةةةيم وآليةةةات سياسةةةات أيضةةةا   وُوضةةةعت العامةةةات، واملوظفةةةات
  .الغرض هلذا الالزمة األموال ختصيص م  الدولة، م سسات يف نسنياجل بني املساواة

 األسةرةا، اقةانون 870 رقةم القةانون ابعتمةاد مهمةة إجنةازات حتققةت التشةريعي، اجملال ويف -81
  .العائلي العنف عن اإلبالغ وواجب العنف ضحااي للنساء اخلاصة احلماية تدابري يعزز الذي
 العدالةة، قطةا  مةوظفي تةدريب جيةري وتعديالتة ، 779 للقانون الكامل التنفيذ ولكفالة -82

 وتنفيةةةةةذ األحكةةةةةام، وحتليةةةةةل ،اجلنائيةةةةةة اإلجةةةةةراءات مراحةةةةةل مجيةةةةة  يف اجلنسةةةةةاي املنظةةةةةور وإعمةةةةةال
  امل سسات. وتعزيز لعمل،ا بروتوكوالت

 يف طبيةةةة رباتخةةة 167 009 الشةةةرعي الطةةةب معهةةد أجنةةةز القضةةةاء، إىل املةةةرأة جلةةةوء لتيسةةريو  -83
 .واجلنسية والنفسية البدنية والسالمة والصحة احلياة يف ابحلق مست جرائم يف التحقيق إطار
 يف 62 حةةةواي أي منهةةةا، 43 287 وتسةةةوية جنائيةةةة قضةةةااي 69 605 يف النظةةةر وجةةةر  -84
 الةةةنفس علةةةم يف أخصةةةائيني مةةةن م لفةةةة التخصصةةةات متعةةةددة أفرقةةةة القضةةةائية اهليئةةةات ولةةةد  .املائةةةة

 قتةةةل جةةةرائم يف حكمةةةا   65 وصةةةدر .العنةةةف ضةةةحااي النسةةةاء إىل الةةةدعم لتقةةةدم االجتمةةةاعي والعمةةةل
 .العقاب من اإلفالت حالة وجود عدم على يدل ما وهو ابإلدانة، أحكام كلها  النساء
 ورصةد متابعةة بغةرض العليةا، العةدل حملكمةة التةاب  اجلنسةاي للعنةف القضةائي املرصد وتعزز -85

 ابجلةةةةرائم املتعلقةةةةة القضةةةةائية اتءواإلحصةةةةا القضةةةةائية والقةةةةرارات واالحرتازيةةةةة الوقائيةةةةة التةةةةدابري تنفيةةةةذ
 .779 القانون يف عليها املنصوص

 امل سسةةةةات بةةةةني واملشةةةةرت  امل سسةةةةي الصةةةةعيد علةةةةى والتةةةةدريب للتنسةةةةيق أنشةةةةطة ونُظمةةةةت -86
 .احلماية تدابري طلب إجراءات خالل ودعمهن ضحاايه ورعاية املرأة ضد العنف ملن  واجملتمعي

 العنةف وضةحااي للخطةر املعرضةات مةن امةرأة 1 553 جمموعة  ملةا صغر  قروض وُمنحت -87
 عمةل حلقةات ونُظمةت .الشةامل تعةافيهن يف واملسةا ة ومشةاريعهن الشخصةية قدراهتن تنمية لتعزيز
 شةجرة شةتائل إلةيهن وُسلمت الشمالية الكارييب البحر ساحل منطقة إىل املنتميات احلرفيات لفائدة
 .املثمرة واألشجار اخلشبية األشجار وشتائل التونو

 الصااااا   الصااااار  وخااااادمات الشااااارب مياااااا  علاااااى احلصاااااو  يف احلاااااق  
 (109-114و 99-114  التو يتان:

 يف الصةةحي الصةةرف وخةةدمات الشةةرب مبيةةاه واملنصةةف الشةةامل التزويةةد يف التقةةدم حةةرزأُ  -88
 الشةةةرب، ميةةةاه بشةةةبكة للةةةرب  جديةةةدة عمليةةةة 104 627 تنفيةةةذ خةةةالل مةةةن احلضةةةرية، املنةةةاطق
 85 840 وتنفيةةةذ شخصةةةا ، 575 541 عةةةدده ملةةةا اخلةةةدمات وتةةةوفري احلةةةق هةةةذا إعةةةادة أاتحةةةت
 ذلةة  وأات  .شخصةةا   460 065 منهةةا اسةةتفاد الصةةحي الصةةرف بقنةةوات للةةرب  جديةةدة عمليةةة
 الصةحي الصةرف وخةدمات املائةة يف 92,5 إىل املائةة يف 87,2 مةن الشةرب ميةاه توفري نسبة رف 
 53 إنشاء جر  الريفية، املناطق يفو  .احلضرية املناطق يف املائة يف 47,1 إىل املائة يف 40,5 من
 اسةةةةتفاد أخةةةةر ، قنةةةةوات 2 010 وإصةةةةال  الشةةةةرب مبيةةةةاه للةةةةرب  جديةةةةدة قنةةةةاة 10 159و بئةةةةرا  
 قنةوات 1 308و الصةحي للصةرف وحةدة 100 001 إىل ابإلضافة ،أشخاص 93 106 منها

 رفة  يف ذلة  وسةاهم .شخصةا   73 223 منهةا اسةتفاد الصةحي، الصةرف بشةبكة للةرب  جديدة
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 خةةةدمات نسةةةبة واسةةةتقرار املائةةةة يف 54,90 إىل املائةةةة يف 41,77 مةةةن الشةةةرب ميةةةاه تةةةوفري نسةةةبة
 .الريفية املناطق يف املائة يف 50,04 يف الصحي الصرف

 لتحسةةني والسةةطحية اجلوفيةةة امليةةاه ومراقبةةة لرصةةد محلةةة بةةدأت ،2014 عةةام أواخةةر ومنةةذ -89
 خةةالل مةةن البشةةري لالسةةتهال  املوجهةةة امليةةاه جةةودة حتسةةني ويتواصةةل .املائيةةة املةةوارد إدارة خطةة 
 175 457 وُأجنةز .امليةاه ملصةادر ورصد مراقبة عملية 30 826 نُفذت حي  ،التلوث من احلد

 البشةري، لالسةتهال  صةاحلة القنةوات عةرب املوزعةة امليةاه أن مةن للتأكةد الشرب مياه جلودة فحصا  
 .والدولية الوطنية للمعايري وفقا  
 وحبسةةةةةةب الةةةةةوطي الصةةةةةعيد علةةةةةةى املائيةةةةةة للمةةةةةوارد املتكاملةةةةةةة اإلدارة خطةةةةة  سةةةةةياق يفو  -90

 خطةةةة هةةةي: خطةةة  ثةةةالث وأُعةةةدت امليةةةاه ملسةةةتجمعات جلنةةةة   21 أُنشةةةئت امليةةةاه، مسةةةتجمعات
 72 املسةةةتجم  خطةةةةو  كولةةةورادو،  لنهةةةر الصةةةغري سةةةتجم امل خطةةةةو  مةةةاايليس، الفرعةةةي سةةةتجم امل

 ويف .تةةوليبيد هنةةر مسةةتجم  خطةةة إعةةداد وجيةةري  سةابوا وهنةةر بريتةةو هنةةر بةةني مةةا مسةةتجم  املسةمى
 بعضةةها ،للميةةاه مصةةادر 207 السةةتخدام تةةراخيص ُمنحةةت ،اإلقليميةةني تخطةةي الو  تنظةةيمال إطةةار

 .البشري االستهال  ألغراض ،جويف بعضهاو  سطحي
 ميةةةاه لجةةةانل البشةةةري االسةةةتهال  ألغةةةراض امليةةةاه السةةةتخدام خاصةةةة تةةةراخيص نحةةةتومُ  -91

 دي خةوان وسةان وخويغالبا ومورا وابلينكي وبونيلواي ليون جمتمعات يف الصحي والصرف الشرب
 الشةرب ميةاه لجةانل اخلاصةة رتاخةيصال القةانوي االعتمةاد بغةرض اإلعةداد طور يف وتوجد .ليماي

 اتبالثةةةون، وال مةةةانو ، وال  بييخةةةو، وديبيلتةةةو ، آنيمةةةا ال  جمتمعةةةات يف الصةةةحي والصةةةرف
 .وأوكواتل ،1 الغوم وال مراخنو، وإيل نوبيس، وال 

 وخادمات اإلنتاجية، األساسية واهلياكل الكهرابئية، الطاقة م  االستفادة  
 االتصاالت

تكفل دولةة نيكةاراغوا احلصةول علةى الطاقةة الكهرابئيةة ألشةد الشةرائح السةكانية ضةعفا ،  -92
يف  14,6بنسةةبة زاد معةةدل تةةوافر اخلةةدمات الكهرابئيةةة . فقةةد لبلةةديف امثةل سةةكان املنةةاطق الريفيةةة 

 تشةرين األول/حةى يف املائةة  95,31إىل  2014يف املائة يف عام  80,4املائة، حي  ارتف  من 
 ،مسةةةكنا  ابلكهةةةرابء 559 820رب  لةةةمشةةةروعا   4 388تنفيةةةذ بفضةةةل وذلةةة  ، 2018 أكتةةةوبر

يف املائةةة مةةن الطاقةةة املسةةتهلكة مةةن مصةةادر  60نسةةبة أت؛ و. مليةةون شةةخص 2,9اسةةتفاد منهةةا 
 متجددة.

 أكثةةر يضةةم الةةذي ويلةةوي، إىل التعةةدين مثلةة  مةن الكهةةرابء نقةةل خةة  إنشةةاء انتهةةى وقةد -93
 الشةةبكات مةةن كيلةةومرتا    140 وأُنشةةئ .اجلهةةد العاليةةة واألبةةرا  الشةةبكات مةةن كيلةةومرت  200 مةةن

 إنتةةةا  تضةةةاعف ذلةةة ، إىل وابإلضةةةافة .كوكةةةو  هنةةةر ضةةةفاف علةةةى احملليةةةة اجملتمعةةةات مجيةةة  خلدمةةةة
 كهرابئيةة  حمطةات إنشةاء وجيةري .ميغاواط 1 500 إىل ميغاواط 700 من انتقل حي  الكهرابء،

  يف سةةتثماراال تكلفةةة وتةرتاو  احملليةةة  واجملتمعةةات البلةدايت إىل الطاقةةة تةةدفق حتسةني سةةتتيح فرعيةة
 دوالر. ماليني 8و 7 بني ما فرعية حمطة كل
 مةةةوانئو  كبةةةرية  أ يةةةة ذات جتاريةةةة حبريةةةة مةةةوانئ سةةةتة مةةةن للمةةةوانئ الةةةوطي النظةةةام ويتةةةألف -94

 النقةل طرق من وكذل  ،(21)ابلتقرير املشمولة الفرتة خالل تعزيزها جر  البحريات على وحمطات
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 احلصةول مستو و  والتجارية اإلنتاجية األنشطة حتسني تتيح الي الريفية املناطق يف املائي -ي الرب 
  .احلياة نوعية وابلتاي، األساسية، اخلدمات على
 هةاوتعزيز  الطرقيةة البلةد شةبكة إنشةاء قدما   ميضي للطرق، األساسية ابهلياكل يتعلق وفيما -95

 وربة  األقةاليم بةني والةرب  الرئيسةية االسةرتاتيجية النقل راتمم إىل الوصول يتيح ما وهو ،تهاوصيان
 وصةيد الزراعةة قطاعةات تنميةة أجةل مةن اهلةادئ، واحملةي  الوسطى ملنطقةاب الكارييب البحر ساحل
 والطاقةةة وامليةةاه والصةةحة التعلةةيم خةةدمات نطةةاق توسةةي  عةةن فضةةال   والصةةناعة، والتعةةدين األمسةةا 

 .والتجارة والسياحة واالتصاالت
 البحةةر سةةاحل مةن ومنطقتةةني مقاطعةة 15 بةةني تةرب  الطةةرق، مةن كيلةةومرتا    767 وأُنشةئ -96

 خفةة  يف وتسةةاهم نسةةمة، ماليةةني 3,5 سةةكاهنا عةةدد يبلةةغ بلديةةة 126 منهةةا تسةةتفيد ،الكةةارييب
 مةةةن كيلةةةومرتا    3 596 السةةةنوي متوسةةةط  مةةةا صةةةيانة وجةةةرت .الةةةوطي الصةةةعيد علةةةى الفقةةةر معةةةدل
 قنةوات أشةغال وإجنةاز مةرتا ، 2 639 طوهلةا يعةادل جسةرا   71 وبنةاء املعبةدة، غةري الطرقيةة الشةبكة
 .مرتا   2 494 طول على الصرف

 البحةةةر سةةةاحل منطقةةةة يف بلوفيلةةةد ، مبينةةةاء املتعلقةةةة والتصةةةاميم الدراسةةةات إجنةةةاز وجيةةةري -97
 الدراسةةات وانتهةةت ية.االقتصةةاد قطاعةةاتال مجيةة  علةةى أثةةر لةة  سةةيكون الةةذي اجلنوبيةةة، الكةةارييب
 هنةر علةى جسةر بنةاء تشةمل الةي كابيثةا  بويرتةو وميناء ساشا بني الراب  ابلطريق املتعلقة والتصاميم

 مةةن التخفيةةف بغةةرض مةةامغوا، مدينةةة مةةداخل يف الطةةرق سةةعة لةةزايدة أشةةغال إجنةةاز وجيةةري .واوا
 .املرور حركة ازدحام

 (110-114و 99-114  التو يتان: الالئق السك  يف احلق  
 خةالل مةن السةكن، مشةكلة حلةل قصةو  أولويةة الوطنيةة والوحدة املصاحلة حكومة توي -98

 النيكاراغويةةةة، األسةةةر إىل واآلمةةةن واملةةةريح الالئةةةق السةةةكن يف احلةةةق إعةةةادة إىل ترمةةةي سياسةةةة وضةةة 
 املباشةرة، اإلعةامت مثةل: السةكن علةى احلصةول حةوافز زايدة خةالل ومةن ،فقةرا   أشةدها سيما وال

 أقةةةدميتهم مةةةدة حبسةةةب العةةةاملني لألشةةةخاص االجتماعيةةةة املسةةةتحقات مةةةن املسةةةبقة واالسةةةتفادة
 سةنواي   املائةة يف 3,5 إىل املائةة يف 2,5 مةن العقةاري الةرهن بفوائةد املتعلقةة اإلعةامت ورفة  املهنية،

 املضافة. القيمة على الضريبة من واإلعفاء سنوات، عشر ملدة
 57 859 تةةةرميم أو بنةةةاء تيسةةةر املشةةةرتكة، املسةةة ولية ومنةةةوذ  السياسةةةة هةةةذه سةةةياق ويف -99

 .شخصا   236 165و األسر من ذات  العدد منها استفاد ا ،مسكن

 (26-116  التو ية: األ لية الشعوب ممتلكات ورد امللكية حق  
 لكفالةةةةة اليقةةةةني القةةةةانوي وتسةةةةوية املنازعةةةةات االجتماعيةةةةة النامجةةةةة عةةةةن مشةةةةاكل امللكيةةةةة، -100
 إمث مةةنهم املائةةة يف 55 ،(23)شخصةةا   542 333 عةةدده ملةةا (22)ملكيةةة سةةند 138 737 ُمةةنح
 القةانوي الطةاب  إبضةفاء املنتجني وصغار لألسر االقتصادية التنمية وتعززت ذكور، املائة يف 45و

  أراضيهم. ملكية على
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التسةةةةةوية البديلةةةةةة ابلتعةةةةةاون مةةةةة  مديريةةةةةة عةةةةةوج، قطعةةةةةة أرضةةةةةية، و  225 080وجةةةةةر  قيةةةةةا   -101
 41يف املائةةة منهةةا إىل اتفاقةةات ُمرضةةية وال تةةزال  59منازعةةة، جةةر  التوصةةل يف  2 114 ،للمنازعةةات

 2 562 ،شخصةةا   5 171 إىل خةةدمات وقُةةدمت اتفةةاق، إىل التوصةةل انتظةةار يف منهةةا املائةةة يف
  .املائة( يف 50,5) ذكور 2 609و املائة( يف 49,5) إمث منهم
 غةري بطريقة املمتلكات على استيالء حالة 288 ُسجلت الفاشل، االنقالب سياق ويف -102
 256 سةةلمي بشةةكل الدولةةة نفةةذت للملكيةةة، القةةانوي اليقةةني وكفالةةة النظةةام والسةةتعادة  ةقانونيةة
  املتبقية. املائة يف 11,2 تنفيذ بصدد وهي ،املائة( يف 88,8) إخالء عملية
 الصةةدد، هةةذا ويف أراضةةيها  يف األصةةلية للشةةعوب مجةةاعي حةةق بوجةةود الدسةةتور يعةةرتفو  -103

 نحةةةتمُ  التقريةةةر، ذاهبةةة املشةةةمولة الفةةةرتة وخةةةالل .األراضةةةي ملكيةةةة سةةةندات مةةةنح عمليةةةة تتواصةةةل
 الكةةارييب البحةةر سةةاحل منطقةة يف منهةةا سةةتة لألراضةةي، ملكيةة سةةندات مثانيةةة احملليةةة للمجتمعةات

 لألراضةي اإلمجاليةة املسةاحة وتبلةغ ،(24)اجلنوبيةة الكةارييب البحةر سةاحل منطقة يف واثنان الشمالية
 املائةةة يف 23,6و الةةوطي اإلقلةةيم مسةةاحة مةةن املائةةة يف 13) مربعةةا   كيلةةومرتا    15 347,89 املعنيةةة
 81و حمليةةا   جمتمعةةا   92 السةةندات هةةذه مةةن اسةةتفاد وقةةد .الكةةارييب( البحةةر سةةاحل مسةةاحة مةةن

 .أسرة 17 257و منخفضة جزيرة
 ابإلضةافة ،2018 عام إىل 2014 عام من الفرتة خالل ملكية سندات مثانية وُمنحت -104
 جمتمعةات طلبةت إقليمةا   23 يعادل ما وهو السابق، ابلتقرير املشمولة الفرتة خالل سندا   15 إىل

 يف إقلةيم ملكيةة سةند مةنح عمليةة اإلجنةاز قيةد وتوجةد ،ملكيتهةا سندات منحها األصلية الشعوب
 املائة. يف 4 مساحت  تشكل وانكي، ألتو

 (22-114احلق يف بيئة   ية ويف احلماية م  آاثر تغري املناخ  التو ية:   
 املنةةةاخ، تغةةري بشةةأن اإلطاريةةةة املتحةةدة األمةةم اتفاقيةةة يف طرفةةةا   بوصةةفها نيكةةاراغوا، أوفةةت -105

 بالغهةا وأعدت ،ابريس اتفاق إىل انضمامها طلب قدمت فقد :االتفاقية هذه مبوجب ابلتزاماهتا
 بتغةةري املتعلقةةة وضةةاتااملف يف بنشةةاط وتشةةار  .وطنيةةا   احملةةددة مسةةا تها وقةةدمت ،الثالةة  الةةوطي
 .(25)هبا وتلتزم املناخ
 املشةةةةرتكة الر سةةةةة الناميةةةةة، البلةةةةدان ممثةةةةل بوصةةةةفها نيكةةةةاراغوا، تولةةةةت ،2018 عةةةةام ويف -106

 .السويد جانب إىل ،للمناخ األخضر للصندوق
 مصةفوفة حتويةل مثةل املنةاخ، تغةري حتةدايت مواجهةة يف مهمة إجنازات نيكاراغوا وحققت -107

 .(26)2018يف املائة يف عام  50,72مستو  إنتا  الطاقة املتجددة إىل الذي رف  توليد الكهرابء 
 ملواجهةةة بةةرمم  وضةة  جيةةري اسةةتخدامها، وتغيةةري األراضةةي واسةةتخدام الزراعةةة قطةةا  ويف -108
 يف تعةةةي  الةةي األصةةلية والشةةعوب الريفيةةةة اجملتمعةةات مةة  ابلتعةةاون ،الفقةةةر مةةن واحلةةد املنةةاخ تغةةري
 االنبعااثت خف  يف سيساهم الكارييب، البحر ساحل منطقة يف مايي  وإينديو بوساوا  غابي
 .(27)الكربون أكسيد اثي من طن مليون 11 حبواي وتدهورها الغاابت إزالة عن النامجة
تكنولوجيةا  197اسةتخدام التكيف م  تغري املناخ يف يف جمال  ةاإلجنازات الوطنيوتتجسد  -109

 .(28)للتكيف م  تغري املناخ يف قطاعات املوارد املائية والغاابت والتنو  البيولوجي والزراعة
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 19-114و 14-114  التو ااايات: والعدالاااة العاااام األمااا  يف احلاااق  
 64-114و 38-114و 37-114و 36-114و 35-114و
 69-114و 68-114و 67-114و 66-114و 65-114و
 18-116و 17-116و 8-115و 92-114و 88-114و
 (19-116و

 الوسةةطى أمريكةةا منطقةةة يف أمنةةا   انالبلةةد أكثةةر ،ا  ودوليةة ا  وإقليميةة ا  وطنيةة نيكةةاراغوا، تُعتةةرب -110
 ولةةد  .عنفةةا   ابلةةداهن أقةةل اثلةة  بوصةةفها الالتينيةةة، أمريكةةا يف األمةةن جمةةال يف بةة  ُيتةةذ  ومنوذجةةا  

 ابلنسةةةةي  لصةةةةيقة وطنيةةةةة وشةةةةرطة   سةةةةيادةال مبةةةةدأ علةةةةى القةةةةائم العةةةةام ألمةةةةنل اسةةةةرتاتيجية نيكةةةةاراغوا
 .اجملتم  أمن مشاكل تسوية يف االجتماعي

 نم مرات أبرب  أدىن وهو نسمة، 100 000 لكل 7,5 يف القتل جرائم معدل واستقر -111
 100 كل  من واقعة 94 متوسط  ما الشرطة وتعاج .الوسطى أمريكا منطقة يف املسجل املتوس 
 منها. املائة يف 6,3 سو  اخلطورة شديدة جرائم   يشكل الو  ،بشأهنا و اشك تقد م
 الفةةرتة مةة  ابملقارنةةة املائةةة يف 36 بنسةةبة الةةوطي الصةةعيد علةةى العةةامني املةةدعني عةةدد وزاد -112

 الرعايةةة وخةةدمات قضةةية 102 036 يف جنائيةةة دعةةاو  تقةةدم وجةةر  السةةابق  ابلتقريةةر املشةةمولة
 النسةاء سةيما وال ضةحية، 391 255 إىل النفسي والدعم القانوي اإلرشاد شكل يف املتخصصة
 .واملراهقون واألطفال

لتيسةةةري اللجةةةوء إىل القضةةةاء لألشةةةخاص  خةةةربة   364 266وأجنةةةز معهةةةد الطةةةب الشةةةرعي  -113
ومل تكشف اخلةربة يف . الذين أبلغوا عن أعمال العنف البدي والنفسي واجلنسي وجرائم القتل العنيفة

يف املائة من احلاالت الي وقعت  65ويف . نسبة كبرية من احلاالت عن وجود أضرار بدنية أو نفسية
تشةكل  يف املائةة مةن احلةاالت، مل 95,9ويف     طيبلب التعايف منها أي عالطفيها إصاابت، مل يت

وتةدل هةذه البيةامت علةى أن العنةف يف نيكةاراغوا يقةرتن  اإلصاابت أي خطر علةى حيةاة املصةابني.
 .مبعدل وفيات منخف  وال خيلف أضرارا  خطرية على صحة األشخاص وسالمتهم

 العةدل إقامةة نظةام وحتةدي  زتعزي القضائية، السلطة خالل من نيكاراغوا، دولة وتواصل -114
 يلي: ما طريق عن

 153 عةةةةددها البةةةةالغ البلةةةةد بلةةةةدايت يف املوجةةةةودة القضةةةةائيني، امليسةةةةرين دائةةةةرة )أ( 
 ثقافةة تعزيةز ويف الضةعيفة السةكانية للشةرائح القضةاء إىل اللجةوء تيسةري يف املسةا ة هبةدف بلدية،
 وتفةةادي االجتماعيةةة املنازعةةات وتسةةوية احلقةةوق واسةةتعادة اجلرميةةة ومنةة  القةةانوي والتثقيةةف السةةالم

 القضائية  املالحقات
 اجلنائيةةة القضةةااي يف احلةةال ضةةعاف لألشةةخاص اجملانيةةة القانونيةةة املسةةاعدة دائةةرة )ب( 
 حماميةةا   377 وعينةةت .قانونيةةة مسةةاعدة 119 290 حةةواي سةةنواي   تقةةدم الةةي ،واملدنيةةة واألسةةرية
 النفقةة يف احلةق وأعةادت .نسةمة 100 000 لكةل حمةامني ستة توفر حي  القضائية، للمساعدة

  193 099 626,59 إىل املسةةةةةةتخلص املبلةةةةةةغ وصةةةةةةل حيةةةةةة  ومراهقةةةةةةا ، طفةةةةةةال   42 032 إىل
 املتحدة  الوالايت دوالرات من دوالرا   6 028 711,41 أي كوردواب،
 واملةةةةةراهقني، واألطفةةةةةال واألسةةةةةرة العنةةةةةف قضةةةةةااي يف املتخصصةةةةةة احملةةةةةاكم تعزيةةةةةز ) ( 
 للسةةةجالت الوطنيةةةة واملديريةةةة القضةةةائي للتفتةةةي  العامةةةة املديريةةةة مثةةةل الفرعيةةةة، اهليئةةةات وكةةةذل 
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 العدالةةة نظةةام لرصةةد التقةةي واملكتةةب الشةةرعي الطةةب ومعهةةد للمنازعةةات البديلةةة التسةةوية ومديريةةة
 اجلنائيةةةة العقةةوابت تنفيةةذ ومكتةةب القضةةاء ملةةوظفي اإلداريةةة الشةة ون ومكتةةب لألحةةداث اجلنائيةةة
 ورصدها  األحداث حق يف الصادرة
 لدراسةةة آليةةة وإنشةةاء للةةوالدة  دار بةة  ابلسةةجينات، خةةاص وطةةي مركةةز إنشةةاء )د( 
 اخُتةةذت السةةياق، هةةذا ويف االكتظةةا   مةةن للحةةد يناحملتجةةز  عةةن اإلفةةرا  فيهةةا ميكةةن الةةي احلةةاالت
 مةدام   67 ونُقةل أجانةب مدانني 309 وُرحل ،ا  حمتجز  2 125 لفائدة احلرية لسلب بديلة تدابري
 هنا   عقوابهتم إلمتام ةاألصلي ماهنبلد إىل

 املتخصصةة احملةاكم مجية  يف برازيليةاا الةوائح يف الةواردة التوصيات مراعاة تعميم )ه( 
 اإلجةراءات شةفوية مبةدأ وتنفيةذ العدالةة، إىل املستضةعفني وصةول إمكانيةة لتعزيةز العنف قضااي يف
 القضائية  اإلجراءات لتبسي  احملاكمات يف

تعزيةةةز نظةةةام العدالةةةة اإلصةةةالحية لألحةةةداث مةةةن خةةةالل اعتمةةةاد الصةةةكو  املعياريةةةة  )و( 
 وتدريب املوظفني ووض  برام  جمتمعية ومتعددة القطاعات إلعادة إدما  األحداث وتيسري تعافيهم 

مةةةنح مرتبةةةة امل سسةةةةة الدسةةةتورية للمجلةةةةس الةةةوطي إلقامةةةة العةةةةدل واملهةةةن القانونيةةةةة  )ز( 
ني وتعييةةةنهم ياملةةةوظفني القضةةةائانتقةةةاء الةةةي تضةةةطل  إبجةةةراءات القانونيةةةة وتعزيةةةز املديريةةةة العامةةةة للمهةةةن 

 637 عمليةة النتقةاء 18وقةد أجنةزت هةذه املديريةة  وترقيتهم، وذل  لتعزيز استقالل السلطة القضةائية 
 .موظفني، ختتلف مناصبهم يف سل  القضاء، بعد تقييم أدائهم 409موظفا  عاما  واعتمدت 

 النظاااااااامين غاااااااري املهااااااااجري  وحقاااااااوق ابألشااااااا ا  االجتاااااااار مكاف اااااااة  
 (144-114و 56-114و 55-114و 54-114  التو يات:

 قةدو  ابألشةخاص، االجتةار جرميةة ومكافحةة منة  أجةل مةن عملهةا نيكاراغوا دولة تواصل -115
 اجلهةةود مةة  متاشةةيا   ،ابألشةةخاصا االجتةةار مكافحةةة اقةةانون 896 القةةانون 2015 عةةام يف سةةنت
 الكارييب. البحر ومنطقة الوسطى أمريكا بلدان تشريعات مواءمة إىل الرامية
 الةةةةوطي والسةةةةجل ابألشةةةةخاص االجتةةةةار ملكافحةةةة الةةةةوطي التحةةةةالف نيكةةةةاراغوا وأنشةةةأت -116
 اتبعةةةةةةة هيئةةةةةةة 25 التحةةةةةةالف هةةةةةةذا ويضةةةةةةم .ابألشةةةةةةخاص ابالجتةةةةةةار املتعلقةةةةةةة للمعلومةةةةةةات الفريةةةةةةد

 مسةةتو  علةى نشةطا   مكتبةةا   17 ولدية  األطفةال، مة  العاملةةة لوكةاالتاو  وللبلةدايت (29)للحكومةة
 8 619 نظةةةم قةةةدو   امل سسةةةات بةةةني مشةةةرتكة عمةةةل بروتوكةةةوالت مقرتحةةةات ويقةةةدم  املقاطعةةةات

 21 364) عاما   موظفا   44 232 ودر ب شخصا   467 863 مبشاركة وإعالميا   وقائيا   نشاطا  
 إعةادة بشأن القضائية السلطة موظفي لفائدة تدريبية دورة ونظم إمث(  22 868و ذكور منهم

 .الدوي الصعيد على واملراهقني األطفال
 ابألشةةةخاص االجتةةةار ضةةةحااي عةةةدد اخنفةةةاض إىل الوقائيةةةة اإلجةةةراءات هةةةذه أفضةةةت وقةةةد -117

 ابلتقريةر املشةمولة الفةرتة مة  ابملقارنةة القضةاء على بشأن  املعروضة والقضااي ب  املتعلقة والشكاو 
 وخضةة  شخصةةا   64 مةة  إطارهةةا يف التحقيةةق جةةر  قضةةية، 30 ُسةةجلت وابلفعةةل، .(30)السةةابق

 وجةر  قضةااي، مثةاي التحقيةق قيةد وتوجةد اثنةان  وبُةرئ مةنهم 20 أُديةن شخصةا ، 22 للمحاكمة
 ابلغا (. 35و مراهقا   28و أطفال 10 منهم أنثى، 60و ذكرا   13) ضحية 73 إنقاذ
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 التعةةةةاون وكةةةةاالت مةةةن ومةةةةاي تقةةةةي بةةةدعم والتجهيةةةةز، للتةةةةدريب مشةةةاري  أربعةةةةة ونُفةةةذت -118
  .املتحدة الوالايت دوالرات من دوالرا   292 890 قيمت  بلغت الدوي،
 النظاميةةةة غةةةري اهلجةةةرة نيكةةةاراغوا دولةةةة جتةةةرم ال املختلطةةةة، اهلجةةةرة بتةةةدفقات يتعلةةةق وفيمةةةا -119

 ظةةروف حتسةةني مواصةةلة التاليةةة: التةةدابري خةةالل مةةن إدارهتةةا مبسةة ولية وتتةةوىل الطوعيةةة، أو القسةةرية
 والتحليةةل الةةوطي  الصةةعيد علةةى احلةةدود مراقبةةة مراكةةز يف املوجةةودة اهلجةةرة مكاتةةب يف االسةةتقبال

 علةى اإلنسان حقوق تراعي تعديالت إدخال بغرض وخارجها، املنطقة داخل اهلجرة حلالة الدائم
 النيكةةةاراغوي واجلةةةي  الوطنيةةةة الشةةةرطة مةةة  العملياتيةةةة األنشةةةطة تنسةةةيقو   الوطنيةةةة اهلجةةةرة سياسةةةة
 هتريةةةب شةةةبكات وكشةةةف مكافحةةةة بغةةةرض األجانةةةب واملةةةواطنني هلجةةةرةا لشةةة ون العامةةةة واملديريةةةة
 غةةةري املهةةةاجرين إليةةةواء املالئمةةةة الظةةةروف هتيئةةةةو  ابألشةةةخاص  واالجتةةةار النظةةةاميني غةةةري املهةةةاجرين
ةةةةة النظةةةةةاميني  وتةةةةةوعيتهم املةةةةةوظفني لتةةةةةدريب دائمةةةةةة بةةةةةرام  وضةةةةة و  حتسةةةةةينها  ومواصةةةةةلة فنياملكتش 

 ومبعاملتهم. والتهريب االجتار وضحااي النظاميني غري املهاجرين بكشف يتعلق فيما
 ابملمثليةةةةات السةةةةري  لالتصةةةةال قنةةةةوات أُنشةةةةئت املهةةةةاجرين، هويةةةةة حتديةةةةد يتسةةةةىن وحةةةةى -120

ةةر بلةةدم  يف املعتمةةدة القنصةةلية  واالتصةةال هلةةم أقةةارهبم زايرة سةةبل النظةةاميني غةةري للمهةةاجرين وتُيس 
 األصلي. بلده إىل إعادت  إجراءات تس ر   املعي، املهاجر هوية حتديد ومبجرد دوهلم. بقنصليات

 الةذين املهةاجرين إىل املختلطةة اهلجرة سياقات يف الضعيفة الفئات ضمن اإلشارة ميكنو  -121
 لصةةةدمات تعرضةةةوا الةةةذين واألشةةةخاص ،العنةةةف ضةةةحااي والنسةةةاء احلمايةةةة، أو اللجةةةوء يلتمسةةةون

 نيواملراهق واألطفال السن، وكبار احلوامل، والنساء اهلجرة، خماطر بسبب إبعاقة ُأصيبوا أو نفسية
 .املصحوبني غري

 بني املشرتكة اإلجراءات الوطنية والوحدة املصاحلة حكومة تنسق احلاالت، هذه وملعاجلة -122
 واملةةةراهقني األطفةةةال رعايةةةةو  ،الشةةةاملة الصةةةحية الرعايةةةة التاليةةةة: اخلةةةدمات تتةةةيح الةةةي امل سسةةةات
 احلمايةةةةة أو اللجةةةةوء طلبةةةةات وتقيةةةةيم ،آابئهةةةةم عةةةن القاصةةةةرين فصةةةةل عةةةةدم لكفالةةةةة احلةةةةال ضةةةعاف
 احلةةال ضةةعاف املهةةاجرين ودعةةم الالجئةةني، لشةة ون السةةامية املتحةةدة األمةةم مفوضةةية مةة  ابلتنسةةيق

 الوطي. لإلقليم مغادرهتم حى

 6-114و 5-114  التو ااااايات: ومحايتهاااااا اإلنساااااان حقاااااوق تعزياااااز  
 12-114و 11-114و 10-114و 9-114و 8-114و 7-114و
 21-114و 19-114و 18-114و 14-114و 13-114و
 34-114و 33-114و 24-114و 23-114و 22-114و
 89-114و 88-114و 37-114و 36-114و 35-114و
 6-115و 3-115و 139-114و 109-114و 90-114و
 (15-116و 14-116و 13-116و

 ،اإلنسةةةان حقةةةوق اإلنسةةةان، حقةةةوق عةةةن الةةةدفا  مكتةةةب خةةةالل مةةةن نيكةةةاراغوا، حتمةةةي -123
 توصةةيات وتصةدر ،اإلنسةان حقةوق انتهاكةات بشةةأن الشةكاو  وتتلقةى ،الدولةة سةلطات وترصةد
 .أصحاهبا إىل احلقوق إلعادة تدابري وابختاذ االنتهاكات هذه عن الناجم الضرر جبرب
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 عمةلال خةالل مةن عامةة بصةفة وتعزيزهةا اإلنسةان حقةوق حلمايةة سياسةة نيكاراغوا وتنفذ -124
 للتنميةة الةوطي الةربمم  يف السياسةة هةذه أُدجمةت وقد  م سساهتا مي جل واملتوائم واملنسق املشرت 
 .البشري األمن اسرتاتيجية يف سيما وال البشرية،
 الةةةي الوطنيةةةة، الثقافيةةةة األنشةةةطة يف احملليةةةة اجملتمعةةةات مجيةةة  إشةةةرا  نيكةةةاراغوا وتشةةةج  -125
 .والسعادة واالزدهار الكرم العي  حتقيق يف تساهم
 اجلنسي، امليل متنوعي لألشخاص اإلنسان حقوق احرتام مد  لرصد عمليات ونُفذت -126

 األطفةةةال وحةةةق ،العاديةةةة املةةةدار  يف اجلةةةام  التعلةةةيم يف اإلعاقةةةة ذوي واملةةةراهقني األطفةةةال حةةةقو 
 واملةراهقني لألطفةال اإلنسان وحقوق ،النفقة دف  بواجب اإلخالل حالة يف احلماية يف واملراهقني
 الصحية. الرعاية نظام من املستفيدين

 اعةةةنامل نقةةص بفةةريو  املصةةابني لألشةةخاص اإلنسةةان حقةةوق احةةرتام مةةد  مةةن وللتحقةةق -127
 الطفةةل محايةةة ومراكةةز التعليميةةة ملراكةةزا إىل الةةوطي الصةةعيد علةةى زايرات ُأجريةةت البشةةرية/اإليدز،

 .اإلحالة ومستشفيات الصحية واملراكز الطفل مناء ومراكز
 الصةةةحة شةةةأنب منهةةةا تسةةةعة معرضةةةا ، 23 نُظةةةم اإلنسةةةان، حقةةةوق احةةةرتام تعزيةةةز وبغةةةرض -128

 العامةة اإلدارة م سسةات خمتلةف لفائةدة يةةتدريب دورة 1 255و ،واملةراهقني األطفال شأنب 14و
 .شخصا   53 479 جمموع  ما منها استفاد عامة بصفة والسكان

 الةةدفا  مكتةةب شةةكل ،2018 نيسةةان/أبريل يف بةةدأت الةةي العنةةف أعمةةال أعقةةاب ويف -129
 إبحقاق واملطالبة فيها والتحقيق الشكاو  تلقي مهمتها لضحاايا دعمل جلنة اإلنسان حقوق عن

  .متييز أي دون من الضرر وجرب العدالة

 79-114و 78-114احلق يف حرياة التعباري وحرياة التنظاي   التو ايات:   
 84-114و 83-114و 82-114و 81-114و 80-114و
 91-114و 93-114و 87-114و 86-114و 85-114و
 (21-116و 20-116و 8-115و 7-115و 95-114و 94-114و

مسةة ولية اجتماعيةةة متةةار  يف إطةةار االحةةرتام  اتيعتةةرب احلةةق يف نقةةل املعلومةةوفقةةا  للدسةةتور،  -130
مس وليات يةددها ولكن قد ترتتب على ممارست   ،جيوز أن خيض  هذا احلق للرقابة . وال الصارم ملبادئ

 وجيب على وسائ  اإلعالم، يف إطار مهمتها االجتماعية، أن تساهم يف تنمية البلد.. القانون
 مسةبقة رقابة أي وجود عدم إىل ابلنظر مكفولة التعبري حرية يف للحق الكاملة ارسةواملم -131

 يُنجةةةزواو  اوإجراءاهتةةة العامةةةة اإلدارة سياسةةةات يرصةةةدوا أن للصةةةحفيني وجيةةةوز احلةةةق. ذاهلةةة تقييةةةد أو
 للحكومةة املعاديةة والصحف اإلعالم وسائ  نشرت الصدد، هذا ويف .وينتقدوها بشأهنا حتقيقات

 وتشج  اإلجرامية الفعاأل على حترض الي الزائفة األخبار ذل  يف مبا معلومات، من هلا يلو ما
 .اإلعالم وسائ  على قيود أي فرض عدم بسياسة تلتزم احلكومة ولكن والكراهية، العنف
 الصةةحيفتني أن ذلةة  علةةى والةةدليل وتعةةدديتها، اإلعةةالم وسةةائ  اسةةتقالل مبةةدأ راع ةةىوي -132

 العاصةةمة صةةعيد علةى املةةوزعتني والصةحيفتني الةةوطي الصةعيد علةةى املةوزعتني املكتةةوبتني الوحيةدتني
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 ابسةةةتثناء التلفزيونيةةةة القنةةةوات مجيةةة  علةةةى ذاتةةة  الشةةةيء ويسةةةري اخلةةةاص، القطةةةا  ملكيةةةة يف توجةةةد
 .لدولةل اململوكة 6 القناة
 الةرتددي التضةمني يمةوج علةى براجمهةا تبة  إذاعيةة حمطةة 377 الرتخةيص علةى وحصةل -133

 العةةةاي والةةةرتدد العةةاي فةةةوق الةةرتدد علةةةى املفتةةةو  التلفزيةةوي للبةةة  حمطةةة 29و السةةةعوي والتضةةمني
 اهلةاتف شةبكات وتغطةي الوسةائ . هةذه بةرام  حملتةو  التعةددي الطةاب  إىل اإلشةارة وجتدر جدا  
  .السكان من املائة يف 85 احملمول اإلنرتنت مةدخ من يستفيدو  البلدايت مجي  اخللوي
 الةذين نيالصةحفي وال اإلعةالم وسائ  مالحقة جتري ال حي  مكفولة، الصحافة وحرية -134

 أي تخةةةذتُ  وال .القةةةوانني مةةةن غةةةريهو  الدسةةةتور حكةةةامأب التةةةام التقيةةةد إطةةةار يف احلةةةق هةةةذا ميارسةةةون
  .صحفيني بوصفهم األشخاص ضد جنائية أو إدارية إجراءات
 واملواقة  الغرض هلذا املنشأة املكاتب خالل من مكفول   العامة املعلومات على احلصولو  -135

 .الدولة مل سسات الشبكية
  مةة  اإلعةةالم، وسةةائ  إىل الوصةةول يف املطلةةق احلةةق االنتخابيةةة احلمةةالت خةةالل وميةةار   -136
 واللةوائح االنتخةاابت وقةانون نيكةاراغوا دسةتور ألحكةام وفقةا   والتعبئةة، والفكر التعبري حرية كفالة

 ت.االنتخااب ألخالقيات التنظيمية
 ممارسةةت  تطلةةبت ال الةةذي ،السةةلمي التجمةة  يف حلةةقاب كامةةلال التمتةة  الدسةةتور ويكفةةل -137
 فةرداي   علنةا ، أو سةرا   أفكارهم عن حبرية التعبري يف النيكاراغويني املواطنني حق وكذل  ،مسبقا   إذم  
 والتعبئةةة والتظةةاهر التجمةة  يف ابحلةةق ويعةةرتف .أخةةر  طريقةةة أبي أو ا  كتابيةة  أو شةةفواي   ،ا  مجاعيةة أو

 للقانون. وفقا   العامة
منظمةة غةري  7 227ويكفل الدستور احلق يف تكوين اجلمعيات، ويتجلى ذلة  يف وجةود  -138

منهةةةا خةةةالل الفةةةرتة املشةةةمولة هبةةةذا  منظمةةةة 3 276رحبيةةةة مسةةةجلة علةةةى النحةةةو الواجةةةب، ُسةةةجلت 
 .غري حكوميةمنظمة ، ومل يُطلب أبدا  إىل اجلمعية الوطنية إلغاء الشخصية القانونية ألي (31)التقرير

 (5-115و 4-115احلق يف التصويت والرتشح لالنت اابت  التو يتان:   
 وقةةةةانون االنتخةةةةاابت قةةةةانون ويف وإصةةةةالحات  الدسةةةةتور يف مكفولةةةةة االنتخابيةةةةة احلقةةةةوق -139

 املشةةةاركة مةةةن أكةةةرب قةةةدر ضةةةمان بغةةةرض الفةةةرص وتكةةةاف  احلقةةةوق يف املسةةةاواة وقةةةانون البلةةةدايت
  .والرجل املرأة بني والتناوب والتناسب واملساواة والتمثيل واإلدما 
 2017 لعةةةةةام ةالبلديةةةةة اجملةةةةةالس وانتخةةةةةاابت 2016 لعةةةةةام العامةةةةةة االنتخةةةةةاابت خةةةةةاللو  -140

 أفريقةةةةةةي أصةةةةةةل مةةةةةةن املنحةةةةةةدرين والسةةةةةةكان األصةةةةةةلية للشةةةةةةعوب اإلقليميةةةةةةة اجملةةةةةةالس وانتخةةةةةةاابت
 التصةويت يف حلقة  النيكةاراغوي لشةعبا وممارسةُ  سياسيا   حزاب   18 مشاركة ُكفلت  ،2014 لعام

 دانييةةل القائةةد الرفيةةق انتخةةاب إىل 2016 عةةام انتخةةاابت وأفضةةت  وسةةري ومباشةةر حةةر بشةةكل
 هبةا  املةدىل األصةوات مةن املائة يف 72,44 نسبة على حبصول  هورية،مجلل رئيسا   سابيدرا أورتيغا
 بنتائجها. واعرتفت االنتخابية العملية هذه األمريكية الدول منظمة اتبعت وقد

 (32)املائةةة يف 17,74 بنسةةبة زاد حيةة  اهلويةةة، بطاقةةات إصةةدار عمليةةة يف التقةةدم وُأحةةرز -141

 .2017 لعةةةةام البلديةةةةة اجملةةةةالس انتخةةةةاابت خةةةةالل اهلويةةةةة بطاقةةةةاتب أدلةةةةوا الةةةةذين املةةةةواطنني عةةةةدد
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 زاد فقةةةةد سةةةةواء، حةةةةد علةةةةى والريفيةةةةة احلضةةةةرية املنةةةةاطق يف ،االقةةةةرتا  مراكةةةةز عةةةةدد خبصةةةةوص أمةةةةا
 2011 لعةةام العامةةة االنتخةةاابت خةةالل مركةةزا   12 960 مةةن انتقةةل حيةة  املائةةة، يف 2,0 بنسةةبة
 .2017 لعام ةالبلدي اجملالس انتخاابت خالل 13 206 إىل

 (25-114  التو ية: الدولية وااللتزامات احلوار  
 اإلنسةةةةان، حقةةةةوق جملةةةةس يف الدوليةةةةة، ابلتزاماهتةةةةا منهةةةةا وفةةةةاء   ،نيكةةةةاراغوا دولةةةةة تشةةةةار  -142

 أمريكةةا دول ومجاعةةة االمليةةاز، عةةدم بلةةدان وحركةةة اإلنسةةان، حلقةةوق األمريكيةةة البلةةدان ومنظومةةة
 أمريكا تكامل ومنظومة أمريكتنا، لشعوب البوليفاري والتحالف الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية

 ألمريكةةا ةاإلقليميةة اجملموعةةو  األمةةريكتني، قمةةة ومة متر األمريكةةي، األيبةةريي القمةة ومةة متر الوسةطى،
 األمريكية. الدول ومنظمة املتحدة األمم هيئات مجي و  الكارييب، البحر ومنطقة الالتينية
 ذلةةة  أات  وقةةةد الدوليةةةة  واملنظمةةةات الصةةةديقة البلةةةدان مةةة  احتالفاهتةةة نيكةةةاراغوا وعةةةززت -143
 وأنشةطة يةةتدريب دورات وتنظةيم ،امةومحايته وتعزيز ةا الثقايف وتراثنا ثقافتنا إنعا  يف التقدم إحراز

 وتةةةوفري ،واألجنةةةيب النيكةةةاراغوي للفةةةن معةةةارض وإقامةةةة للتعةةةاون، اتفاقةةةات وإبةةةرام ،الثقةةةايف لتبةةةادلل
 أتهيةةةل وإعةةةادة وحتةةةديثها الدراسةةةية املنةةةاه  تصةةةميم وإعةةةادة ،والثقةةةايف الفةةةي النياجملةةة يف التةةةدريب
 للفنون. الوطنية املدار 
 يف نيكةةةةةاراغوا دولةةةةةة عةةةةةتوق   االنتخةةةةةاابت، نظةةةةةام حتسةةةةةني يف قةةةةةدما   املضةةةةةي أجةةةةةل ومةةةةةن -144
 للحةوار جلنةة تئنشةوأُ  األمريكيةة، الدول ملنظمة ةالعام األمانة م  تفاهم مذكرة على 2016 عام

 ،األمريكيةة الةدول ملنظمةة العامةة ألمانةةا ووفد نيكاراغوا حكومة وفد من م لفة ،ينالبناء والتبادل
 نيكاراغوا. جلمهورية االنتخابية -ة السياسي امل سسات تعزيز بشأن االتفاقات بع  إىل توصلت

 أوجةة  توطيةةد خةالل مةةن الدوليةة، االتزاماهتةة تعزيةةز يف رغبتهةا أتكيةةد نيكةاراغوا دولةةة عيةدوت -145
 اجملاالت. مجي  يف وتعزيزها اإلنسان حقوق محاية أجل من املشرت  والعمل التوافق

 اخلال ة  
 خةالل الوطنيةة والوحةدة املصاحلة حكومة حققتها الي املهمة اإلجنازات التقرير هذا يبني -146
 للمةةةةةةةةواطنني وكفالتهةةةةةةةةا وتعزيزهةةةةةةةةا اإلنسةةةةةةةةان حقةةةةةةةةوق محايةةةةةةةةة جمةةةةةةةةال يف 2018-2014 الفةةةةةةةةرتة

 إطةار يف تةدابري تنفيذ خالل من واالقتصادية، االجتماعية التنمية جمال يف وكذل  لنيكاراغويني،ا
 الدولية. وااللتزامات الوطنية سياساتالو  البشرية للتنمية الوطي الربمم 
 علةةةى ا  سةةةلبي أثةةةرا   2018 نيسةةةان/أبريل 18 يف بةةةدأت الةةةي العنيفةةةة األحةةةداث وخلفةةةت -147
 كامةل  ملةو علةى السةكان متتة  دون وحالةت نيكةاراغوا تشةهدها كانةت  الي املطردة البشرية التنمية
 التمت و  والعمل والتعليم الغذاءو  ةيالصح الرعاية على واحلصول التنقل حرية مثل اإلنسان، حبقوق

 .ذل  إىل وما والطمأنينة، واألمن لسالماب
 إرسةاء مواصةلة واختةار االنقةالب حمةاوالت للسةالم، العاشةق نيكةاراغوا، شعب قاوم لقد -148
 مةةةن جمموعةةة الوطنيةةة والوحةةدة املصةةاحلة حكومةةة وتعةةةزز حققةة . الةةذي والرفةةاه واالسةةتقرار السةةالم
 االسةةتقرار وحتقيةةق االقتصةةاد إنعةةا  هبةةدف والقانونيةةة والسياسةةية واالجتماعيةةة االقتصةةادية التةةدابري
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 مشةاورة ذلة  إىل ابإلضةافة وجُتةري النيكاراغويني  للمواطنني قوقاحل إعادة ومواصلة العام واألمن
 مةةن يتسةةىن، حةةى واملصةةاحلة السةةالم ثقافةةة إلشةةاعة الوطنيةةة سياسةةةال مقةةرت  بشةةأن النطةةاق واسةةعة
 التالقةةةيو  واحلةةةوار والتضةةةامن االحةةةرتام وممارسةةةات القةةةيم تعزيةةةز ،واجملتمةةة  واألسةةةرة املدرسةةةة خةةةالل

 .نيكاراغوا أملاء مجي  يف و م يف التعاي و 
Notas 

1 Ministerio Público, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Asamblea Nacional, 

Consejo Supremo Electoral, Poder Judicial, Autoridad Nacional del Agua, Consejo Nacional de 

Universidades, Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos, Empresa Nicaragüense de Acueductos 

y Alcantarillados, Empresa Portuaria Nacional, Fondo de Inversión Social de Emergencia, Instituto 

Nacional Tecnológico, Instituto Nicaragüense de Cultura, Instituto Nicaragüense de Fomento 

Municipal, Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de 

la Juventud, Ministerio de Transporte e Infraestructura, Secretaría para el Desarrollo de la Costa 

Caribe, Secretaría de la Presidencia y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. 
2 Fueron consultadas más de 130 organizaciones comunitarias y protagonistas sociales, entre los que 

se encuentran: el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT); Coordinadora Social; Comunidades 

Eclesiales de Base (CEB); Movimiento Médico; Organización de Revolucionarios Deshabilitados 

(ORD) y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FECONORI), entre otras. 
3 El Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos, Agrícolas, Pesqueros y Forestal en 

Territorios Indígenas de la RACCN y RACCS (NICARIBE), ejecutado en el período 2012-2018, 

capitalizó a 14,072 familias originarias y afrodescendientes en 5 territorios de la RACCN y 2 

territorios de la RACCS, diversificando e incrementando la producción, garantizando ingresos y 

seguridad alimentaria, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

fortalecimiento de sus organizaciones tradicionales. 
4 SIGRUN 2014-2018. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. 
5 Sistema Único de Pensiones Alimenticias: https://web.mifamilia.gob.ni/voronoi/login.html 
6 En Nicaragua la gratuidad de la salud está consignada en la Constitución Política, artículo 105 y el 

GRUN lo hace efectivo a través del Modelo de Salud Familiar y Comunitario a través de su red 

integrada de salud que consta de 1,520 unidades (centros, puestos de salud y hospitales de diferente 

complejidad) y en los 2,675 sectores. 
7 La población promedio de Nicaragua en el periodo 2014-2018 es de 6, 329,000 habitantes. 

129,000,000 de consultas y de ellas el 13% son especializadas; 2,500,000 egresos hospitalarios con 

1,700,000 cirugías; 4,800,000 estudios de rayos X y 133,200,000 exámenes de laboratorio; 156,000 

estudios tomográficos y 33,200 resonancias magnéticas. 
8 Las clínicas móviles son unidades equipadas para brindar servicios odontológicos (endodoncia, 

exodoncia, profilaxis y educación en salud oral), consultas médicas generales y especializadas, 

atenciones en medicina natural y terapias complementarias, ultrasonografía, toma de Pap, exámenes 

de VIH, toma de glicemia, vacunas, electrocardiogramas, charlas educativas, entre otros. Atienden 

en zonas rurales alejadas y pueden dar atención en zonas urbanas que no cuentan con unidades de 

salud. 
9 Las Casas para Personas con Necesidades Especiales son locales diseñados para realizar charlas 

demostrativas a diferentes grupos de población a fin de promover conductas saludables. Están 

administradas por las alcaldías y corresponde el contenido técnico al personal de salud y las 

convocatorias a la red comunitaria. 
10 Cifra preliminar de 2017. 
11 A través del INNS se brindaron 30,756,953 consultas médicas, hubo 553,230 egresos hospitalarios, 

se atendieron 108,195 nacimientos, se realizaron 32,011,879 exámenes de laboratorio y 3,565,257 

estudios de imagenología, 613,283 estudios de anatomía patológica y 486,893 Pap, además se 

despacharon 79,691,223 recetas médicas; observándose en el 2017 un incremento global del 

18%con respecto al 2014. Para la prevención del cáncer cervicouterino y de mama se realizaron 

exámenes de PAP a 73,654 mujeres trabajadoras y exámenes clínicos de mamas a 149,752 mujeres 

aseguradas, de las cuales 12,971 recibieron atención médica. En el 2017 hubo un aumento del 71% 

en los PAP y del 25% en los exámenes de mama con respecto al 2014. 
12 Ley No. 582 ¨Ley General de Educación¨, Ley No. 114 ¨Ley de Carrera Docente¨, Ley No. 763 Ley 

de los derechos de las personas con discapacidad¨ y la Ley No. 675 ¨Ley de Lenguaje de Señas 

Nicaragüense¨, normativas y manuales específicos en cada modalidad educativa. 
13 En el 2018, se celebró la primera promoción de 9,535 bachilleres en la modalidad de Secundaria a 

Distancia en el campo. Así mismo se está trabajando con las entidades rectoras de los Subsistemas 

de Educación Técnica y Superior, acompañar a los bachilleres en la continuidad educativa en 

carreras técnicas y superior. 

https://web.mifamilia.gob.ni/voronoi/login.html


A/HRC/WG.6/33/NIC/1 

GE.19-01287 26 

14 Dictada a través del Decreto Ejecutivo No. 43-2014 del 30 de julio de 2014, publicado en la Gaceta 

No. 143 del 31 de julio de 2014. 
15 SIGRUN 2015-2017. 
16 MIFAN, Informes Anuales / Planificación 2014-2018. 
17 SIGRUN 2014-2018.Planificación SEPRES “Normativa para la Restitución de Derechos y 

Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes. 
18 Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad han sido 

aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que ha tenido lugar en Brasilia durante los 

días 4 a 6 de marzo de 2008. 
19 Según la Unión interparlamentario 2017. 
20 Organización de Naciones Unidas (2016). 
21 En el Océano Pacífico: Puerto Corinto, Puerto Sandino y Puerto San Juan del Sur. En el Océano 

Atlántico: Puerto Cabezas, Puerto El Bluff y Puerto El Rama (Arlen Siu). Los puertos están 

equipados para brindar servicios portuarios comerciales, como manejar y almacenar carga. También, 

el Sistema Portuario Nacional cuenta con puertos y terminales lacustres, los cuales están ubicados 

en el lago Cocibolca y en el lago Xolotlán, destinados principalmente para las actividades de 

recreación y turismo, transporte de pasajeros y carga de cabotaje nacional. 

En el Lago Cocibolca sobresale el Puerto San Jorge, ubicado en el departamento de Rivas, como 

puerto de enlace a la Isla de Ometepe, Terminales Moyogalpa y Altagracia también como terminales 

de enlace a la Isla de Ometepe. También está el Puerto Granada, las Terminales Morrito y San 

Miguelito, y Puerto San Carlos, ubicado en el departamento de Río San Juan, el cual es usado al 

viajar hacia el archipiélago de Solentiname o navegar el Río San Juan. En el Lago Xolotlán se 

encuentra la Terminal San Francisco Libre y el Puerto Salvador Allende ubicados en Managua, éste 

último convertido en destino capitalino sano (en lo ambiental y social) orientado a la recreación 

infantil y familiar. 
22 Títulos Urbanos (55,257); Títulos Rurales (56,606); Solvencias de Ordenamiento Territorial (588) y 

Certificados de Cumplimiento (3,286). 
23 244,050 hombres (45%) y 298,283 mujeres (55%). 
24 Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y Región Autónoma Costa Caribe Sur 

(RACCS). 
25 La Adhesión de Nicaragua al Acuerdo de París fue firmada el 20 de octubre de 2017, y la tercera 

Comunicación Nacional y su Contribución Nacionalmente Determinada fue recibida formalmente 

por la secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático el 3 de 

septiembre de 2018. 
26 Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM), Gráfica de Generación por Tipo de Recursos: 

Eólico, Geotérmico e Hidroeléctrico, a partir de Base de Datos del Sistema SCADA & Empresa 

Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) - Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC), 

septiembre de 2018: http://www.enatrel.gob.ni/evolucion-de-la-cobertura/ 
27 La formulación de este programa fue ratificada mediante Acuerdo Presidencial No. 21-2018, 

publicado en La Gaceta No.16 del 23 de enero 2018. 
28 Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, mayo 2017. 
29 MIGOB, Migración, Policía Nacional, MIFAN, Ministerio Publico, Poder Judicial, MINED, 

MINSA Ejército de Nicaragua. Procuraduría General de la Republica, Ministerio del Transporte e 

Infraestructura, Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer, 

Instituto de Turismo. 
30 En el período 2010-2014, se reportaron 74 casos. 
31 2,956 nacionales y 320 de otras nacionalidades. 
32 En comparación con el proceso de elecciones generales de 2011. 
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