األمم املتحدة

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

اجلمعية العامة

Distr.: General
28 January 2019
Arabic
Original: Spanish

جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثة والثالثون
 17-6أاير/مايو 2019

تقرير وطين مقدم وفقاا للفقارة  5ما مرفاق قارار جملاس حقاوق
اإلنسان *21/16
نيكاراغوا

__________

*

استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت .وليس فيها ما يعرب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة.

)GE.19-01287(A



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

احملتوايت

2

الصفحة
مقدمة ..................... ................................ ................................

3

الدقة املنهجية .............. ................................ ................................

3

انتصار السالم على حماولة االنقالب .......................... ................................

3

معلومات عامة ............................................. ................................

5

السياسات العامة ........................................... ................................

6

احلقوق االقتصادية .......................................... ................................

7

حقوق العمل ............... ................................ ................................

8

حقوق األسرة .............. ................................ ................................

9

احلق يف الصحة والضمان االجتماعي .......................... ................................

10

احلق يف التعليم ............................................. ................................

11

حقوق األطفال واملراهقني .................................... ................................

12

حقوق كبار السن ........................................... ................................

14

حقوق املرأة ................ ................................ ................................

14

احلق يف احلصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ....................................

15

االستفادة من الطاقة الكهرابئية ،واهلياكل األساسية اإلنتاجية ،وخدمات االتصاالت ................

16

احلق يف السكن الالئق ....................................... ................................

17

حق امللكية ورد ممتلكات الشعوب األصلية ..................... ................................

17

احلق يف بيئة صحية ويف احلماية من آاثر تغري املناخ .............................................

18

احلق يف األمن العام والعدالة .................................. ................................

19

مكافحة االجتار ابألشخاص وحقوق املهاجرين غري النظاميني ....................................

20

تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ................................ ................................

21

احلق يف حرية التعبري وحرية التنظيم ............................ ................................

22

احلق يف التصويت والرتشح لالنتخاابت ........................ ................................

23

احلوار وااللتزامات الدولية .................................... ................................

24

اخلالصة ................... ................................ ................................

24

GE.19-01287

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

مقدمة
 -1إن حكومةةة املصةةاحلة والوح ةةدة الوطنيةةة لنيك ةةاراغوا ،متاشةةيا م ة التزامه ةةا ابح ةرتام حق ةةوق
اإلنسان وحتقيق السالم والتضامن ،تعرض على اجملتمة الةدوي إجنازاهتةا يف جمةال حقةوق اإلنسةان
خالل الفرتة  ،2018-2014يف إطار اجلولة الثالثة من االستعراض الدوري الشامل.
 -2وتوخيا لتحقيق السالم والتنمية للشعب النيكاراغوي ،فهي تقبةل التوصةيات الةي قةدمها
اجملتمة ة ال ةةدوي خ ةةالل اجلة ةولتني األوىل والثاني ةةة م ةةن االس ةةتعراض ال ةةدوري الش ةةامل ،وال ةةي نف ةةذت
معظمها لصاحل املواطنني النيكاراغويني.

الدقة املنهجية
 -3أُع ةةد ه ةةذا التقري ةةر وفق ةةا لقة ةرار جمل ةةس حق ةةوق اإلنس ةةان  ،21/16املعتم ةةد يف  25آذار/
مة ة ةةار  ،2011وملقة ة ةةرره  ،119/17امل ة ة ة رخ  17حزيران/يوني ة ة ة  ،2011ومق ة ة ةةرره ،116/31
امل رخ  23آذار/مار .2016
 -4وإلعةةداد تقريةةر االسةةتعراض الةةدوري الشةةامل ،تشةةكلت يف أيلول/سةةبتمرب  2018جلنةةة
وطنية حكومية بقيادة رئيس اجلمهورية تتألف من اهليئات التالية :وزارة الداخلية ،ووزارة االقتصاد
األسةةري واجملتمعةةي والتعةةاوي والتشةةاركي ،ووزارة شة ون األسةةرة واملةراهقني واألطفةةال ،ووزارة شة ون
املة ةرأة ،ووزارة الص ةةحة ،ووزارة العم ةةل ،واجل ةةي النيك ةةاراغوي ،ومكت ةةب امل ةةدعي الع ةةام ،والش ةةرطة
الوطنيةةة ،واملصةةرف املركةةزي النيكةةاراغوي ،واملعهةةد الةةوطي للمعلومةةات اإلمنائيةةة ،ومعهةةد نيكةةاراغوا
للضمان االجتماعي ،والنظام الوطي للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدهتا ورصدها.
 -5وعملت اللجنة الوطنية احلكومية ابلتنسيق مة م سسةات وطنيةة نيكاراغويةة أخةر ( )1مةن أجةل
مجة وتنصةةيف معلومةةات بشةةأن اإلجنةةازات احملةةرزة والتحةةدايت املطروحةةة خةةالل الفةةرتة ،2018-2014
وأُنشةةئت كةةذل أفرقةةة عاملةةة وأُجريةةت مقةةابالت وجلسةةات للنقةةا وتبةةادل اآلراء بشةةأن أداء كةةل
م سسة .واستُخدم كدليل للعمةل الةربمم الةوطي للتنميةة البشةرية والتوصةيات املقدمةة مةن الةدول
خالل اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل يف عام .2014
وعة ةةرض هة ةةذا التقرية ةةر ،يف  10كة ةةانون األول/ديسة ةةمرب  ،2018علة ةةى شة ةةى منظم ة ةةات
-6
ُ
()2
اجملتمعات احمللية واهليئات االجتماعية الرائدة للتشاور بشأن على نطاق واس واملوافقة علي .

انتصار السالم على حماولة االنقالب
 -7قاومة ةةت نيكة ةةاراغوا خة ةةالل الفة ةةرتة املشة ةةمولة ابلتقرية ةةر حماولة ةةة لالنقة ةةالب ،وانتصة ةةر السة ةةالم
والتعاي األخوي مرة أخر وعادت احلياة تدرجييا إىل وضعها الطبيعةي .وخلفةت حماولةة االنقةالب
هةةذه ،وسةةببها التةةدخل اخلةةارجي ،أضةرارا اقتصةةادية جسةةيمة ودمةةارا وإرهةةااب متسةرتا بقنةةا االحتجةةا
الس ةةلمي ،وعملي ةةات قت ةةل بش ةةعة للمة ةواطنني وأفة ةراد الش ةةرطة ،وح ةةوادث ح ةةرق للممتلك ةةات العام ةةة
واخلاصة ،وحاالت اعتداء واختطاف واغتصاب وابتزاز وتعذيب ومعاملة قاسية والإنسانية ومهينة.
 -8ويف  18نيس ةةان/أبريل ،وقع ةةت احتجاج ةةات اجتماعي ةةة مل ختل ةةف أي وفي ةةات غ ةةري أن
وسةائ اإلعةالم املعاديةة للحكومةة نشةرت أنبةاء زائفةة عةن وفةاة طالةب جةامعي يف جامعةة أمريكةا
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الوسةةطى ،مل حتةةدث أبةةدا ،وكانةةت تل ة املعلومةةات مبثابةةة ش ةرارة النةةدال أعمةةال العنةةف ابتةةداء
من  19نيسان/أبريل .وأاثرت مجاعات هدفها زعزعة استقرار البلد واإلطاحة بنظام الدسةتوري،
وال صلة هلا ابملطالب االجتماعية ،أعمال شغب منذ ذل اليوم.
 -9واعتبارا من ذل التاريخ ،وقعةت سلسةلة مةن أحةداث العنةف الراميةة إىل إاثرة حالةة مةن
الفوض ةةى وع ةةدم االس ةةتقرار االجتم ةةاعي واالقتص ةةادي والسياس ةةي ،وذلة ة م ةةن خ ةةالل اعت ةةداءات
وأعمةةال عنةةف مسةةت األمةةن العةةام ،وحيةةاة األشةةخاص وسةةالمتهم البدنيةةة والنفسةةية ،واملمتلكةةات
العامةةة واخلاصةةة ،وطمأنينةةة األُسةةر ،والسةةري العةةادي لعمةةل م سسةةات الدولةةة والكيةةامت اخلاصةةة،
وحق السكان يف حرية التنقل ،وبثت الرعب واخلوف والذعر ،وكان اهلةدف منهةا تقةوي شةرعية
حكومةةة نيكةةاراغوا واإلطاحةةة ابلنظةةام الدسةةتوري ،ابسةةتخدام القةةوة والعنةةف ،مةةن خةةالل حماولةةة
انقالب ضد حكومة الرئيس دانييل أورتيغا.
 -10وتةةود دولةةة نيكةةاراغوا أن توضةةح أن خملفةةات األحةةداث الةةي وقعةةت تبةةني أن ة شةةار يف
أعمةةال العنةةف الةةي قامةةت هبةةا مجاعةةات انقالبيةةة أشةةخاص مسةةلحون مارس ةوا العنةةف عةةن قص ةد
وسعوا منذ الوهلة األوىل إىل اإلطاحة ابحلكومة وإسقاط النظام الدستوري.
 -11وأدت أعمال العنةف الةي وقعةت يف سةياق االنقةالب الفاشةل إىل وفةاة  198شخصةا22 ،
وج ةةر  1 240شخص ةةا ،وإص ةةابة  401م ةةن أفة ةراد الش ةةرطة بطلق ةةات
م ةةنهم م ةةن أفة ةراد الش ةةرطةُ ،
أسلحة مرية ،وإىل خسائر اقتصادية كبرية .وا ُهتم  273شخصا ابلتسبب يف هذه األحداث.
 -12وأحلقةةت هةةذه اجلماعةةات االنقالبيةةة أض ةرارا هبياكةةل البلةةد األساسةةية فقةةد جةةر ختريةةب
وإتالف  252مبىن ،وتدمري  209كيلومرتات مةن الشةوار والطةرق ،وختريةب وحةرق  278مركبةة
ثقيلةةة ،وتةةدمري  389مركبةةة .وتتمثةةل األضةرار الةةي حلقةةت ابالقتصةةاد يف خسةةائر قيمتهةةا 205,4
مالي ةةني دوالر م ةةن دوالرات ال ةةوالايت املتح ةةدة يف القط ةةا الع ةةام ،و 231ملي ةةون دوالر يف قط ةةا
السياحة ،و 525مليون دوالر يف قطا النقل ،وخلف ذل كلة أثةرا مباشةرا علةى السةكان جتلةى
يف فقدان  119 567منصب عمل واخنفاض امليزانية العامة للجمهورية مببلغ  7ماليري كوردواب.
 -13وأش ةةار بي ةةان امنت ةةدايت الس ةةالم والتض ةةامن مة ة نيك ةةاراغواا املة ة رخ  26تش ة ةرين األول/
أكتة ةةوبر  ،2018الة ةةذي وق عة ةةت علي ة ة جلنة ةةة أمريكة ةةا الالتينية ةةة املسة ةةكونية مة ةةن أجة ةةل السة ةةالم يف
نيكةةاراغوا ،والطائفةةة املسةةيحية سةةان اببلةةو أبوسةةتول يف مةةامغوا ،ومركةةز غاسةةبار غارسةةيا البيةةام،
وزعمةةاء سياسةةيون واجتمةةاعيون ودينيةةون ومفكةةرون م ةن األرجنتةةني وإسةةبانيا وإك ةوادور وأوروغ ةواي
وبنما وبوليفيا وبريو واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وشةيلي وفنةزويال وكنةدا وكةواب وكوسةتاريكا
واملكسي ونيكاراغوا وهندورا والوالايت املتحدة األمريكية ،إىل ما يلي :اإن أول ما قامت ب
هذه املعارضة احملرضة على الفتنة هو إاثرة العنةف يف الشةار علةى ملةو مل يسةبق لة مثيةل يف مةدن
البلد م استخدام رمةز بغةي  ،يتمثةل يف احلةواجز الةي أطلةق عليهةا الشةعب البسةي  ،أبمل ،اسةم
احواجز املوتا .ومتثلت خطوهتا الثانية يف إشاعة الرعب احلقيقي والشديد ابسةتخدام عصةاابت
مرتزقة منظمة ،ليس من أجل ااحلوارا وإمنا إلاثرة العنف والرعب بني املواطنني بغية حتقيق هدف
اسةرتاتيجي واحةةد هتفةت بة مةةرة تلةةو األخةةر -بنةةربة التحةةدي  -يف ميةةادين مةةامغوا وكاتةةدرائيتها
وهةةو افلريحةةلا .وراهنةةت النخبةةة واليمةةني السياسةةي األكثةةر تطرفةةا علةةى هةةذا العنةةف والرعةةب ،مةةرة
أخ ةةر  ،لينتزعة ةةا م ةةن الشة ةةعب ،ابحتقة ةةار بغ ةةي  ،نصة ةةره العظة ةةيم يف االنتخ ةةاابت الر سة ةةية احلة ةةرة
واملستنرية والدستورية لعام 2016ا.
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 -14وإزاء هةةذه األحةةداث العنيفةةة ،عملةةت م سسةةات الدولةةة وال تةزال تعمةةل مةةن أجةةل كفالةةة
محاية حقوق اإلنسان للشعب النيكاراغوي.

معلومات عامة
 -15يستنسة ةةخ الة ةةربمم الة ةةوطي للتنمية ةةة البش ة ةرية للفة ةةرتة ( )2021-2018العناصة ةةر األساسة ةةية
للخط ةةة الوطني ةةة للتنمي ةةة البشة ةرية للف ةةرتة ( ،)2016-2012حية ة ية ةتفظ ابأله ةةداف االسة ةرتاتيجية
املتمثلة يف حتقيق النمو االقتصادي املطرد ،واحلةد مةن الفقةر ،وإجيةاد فةرص العمةل ،وتشةجي االسةتثمار
وتيسريه ،وتقليص مستو التفاوت االجتماعي ،وحتسني نوعية احلياة ،ومحاية املوارد الطبيعية.
 -16وخالل الفرتة  ،2017-2014كان أداء نيكاراغوا يف جمةال االقتصةاد الكلةي متميةزا يف
املنطقة ،بنمو يف النات احمللي اإلمجاي متوسط  4,8يف املائة ،جتاوز معةدل منةو االقتصةاد العةاملي
الذي بلغ  3,7يف املائة يف عام .2017
 -17وأكةد منحةةى م شةرات البلةةد االقتصةةادية واملاليةةة الرئيسةةية أن النشةةاط االقتصةةادي حةةافظ
علةةى قوتة وتنوعة  ،بينمةةا بقةةي معةةدل التضةةخم منخفضةةا (مةةا متوسةةط  4,6يف املائةةة) .وسةةا ت
هةةذه العوامةةل يف اسةةتقرار مسةةتوايت الةةدين العةةام ( 46,6يف املائةةة مةةن النةةات احمللةةي اإلمجةةاي يف
املتوس ) ويف التنمية املطردة الحتياطيات البلد الدولية ،الي منت قيمتها الرتاكميةة حبةواي  40يف
املائ ةةة خ ةةالل الف ةةرتة املش ةةمولة ابلتقري ةةر ،حية ة بلغ ةةت  2 757,8ملي ةةون دوالر ( 2,6أض ةةعاف
القاعدة النقدية) يف هناية عام .2017
 -18وجتةةاوزت نتةةائ أداء االقتصةةاد الكلةةي خةةالل الفةةرتة  2017-2014توقعةةات اهليئةةات
املالي ة ةةة الدولي ة ةةة وعل ة ةةى وجة ة ة اخلص ة ةةوص ،رأ اجملل ة ةةس التنفي ة ةةذي لص ة ةةندوق النق ة ةةد ال ة ةةدوي ،يف
حزيران/يونية  ،2017أن الوضة املةاي لنيكةاراغوا مالئةم للحفةا علةى اسةتقرار االقتصةاد الكلةةي
يف األجةةل القصةةري بيةةد أنة أشةةار إىل ضةةرورة إجيةةاد هةوام األمةةان املةةاي ملواجهةةة بعة املخةةاطر
الي جتدر اإلشارة ضمنها إىل العجز املاي ملعهد نيكاراغوا للضمان االجتماعي.
 -19وساهم النمو االقتصادي املطرد يف حتسني م شرات الفقر ،حي بلةغ نصةيب الفةرد مةن
النات احمللي اإلمجاي  2 160,6دوالرا من دوالرات الوالايت املتحدة يف عام .2017
 -20وكنتيجة لالنقالب الفاشل ،تشري توقعات عام  2018إىل تدهور يف االقتصاد الكلةي،
يتجلةةى يف تراج ة النمةةو ( -4,0يف املائةةة) ،وتزايةةد العجةةز املةةاي ( 4,5يف املائةةة مةةن النةةات احمللةةي
اإلمج ة ةةاي) ،واخنف ة ةةاض مس ة ةةتوايت االحتياطي ة ةةات الدولي ة ةةة ( 2 367ملي ة ةةون دوالر م ة ةةن دوالرات
الوالايت املتحدة يف هناية السنة املالية).
 -21ويةةربز ضةةمن األنشةةطة املتةةأثرة السةةياحة والتجةةارة والصةةناعة التحويليةةة والبنةةاء والوسةةاطة املاليةةة
الةةي تشةةهد اخنفاضةةا تةةدرجييا يف اإليةةداعات (بلغ ةةت نسةةبة االخنفةةاض الرتاكمةةي  -19يف املائةةة ح ةةى
أيلول/سبتمرب  2018ابملقارنة م نيسان/أبريل من العام ذات ) وتراجعا يف نوعية حافظة االئتمامت.
 -22ويف هناية تشرين األول/أكتوبر  ،2018زارت بعثة من صندوق النقد الدوي نيكاراغوا لتقييم
الوض االقتصادي .وخلصت البعثة إىل وجود صدمات عديدة ت ثر يف اقتصاد نيكاراغوا وأكدت أهنا
تتوقة تقلصةةا يف النةةات احمللةةي اإلمجةةاي نسةةبت  4,0يف املائةةة يف عةةام  .2018غةةري أن البعثةةة الحظةةت
اجلهود الي تبذهلا السلطات للحفا على االستقرار املاي واحتواء زايدة اإلنفاق العام.
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السياسا ا ا ااات العاما ا ا ااة التو ا ا ا اايات 1-114 :و 3-114و4-114
و 15-114و 16-114و 19-114و 96-114و97-114
و 98-114و 100-114و 101-114و 102-114و103-114
و 104-114و 105-114و 106-114و 107-114و108-114
و 111-114و 112-114و 132-114و 141-114و)142-114
 -23بةةذلت نيكةةاراغوا جهةةودا ،اعة ُةرتف هبةةا علةةى الصةةعيد العةةاملي ،للقضةةاء علةةى الفقةةر العةةام
والفق ةةر امل ةةدق  ،بتنفي ةةذ من ةةوذ للدميقراطي ةةة املباش ةةرة والتش ةةاركية القائم ةةة عل ةةى التح ةةالف والتكام ةةل
وتقاس ةةم املس ة ة ولية ب ةةني احلكومة ةةة املركزي ةةة وحكومة ةةات البل ةةدايت واملنتجة ةةني وأص ةةحاب املشة ةةاري
وقيادات اجملتمعات احمللية ،ميار الشعب من خالل سلطت .
 -24وحقق ةةت نيك ةةاراغوا إجن ةةازات مهم ةةة يف اجمل ةةالني االقتص ةةادي واالجتم ةةاعي خ ةةالل الف ةةرتة
املشة ةةمولة ابلتقرية ةةر ،واقة ةةرتن النمة ةةو االقتصة ةةادي املطة ةةرد بتطة ةةورات ملحوظة ةةة ومهمة ةةة يف امل ش ة ةرات
االجتماعية ،والةدليل علةى ذلة اخنفةاض م شةري الفقةر العةام والفقةر املةدق  .فقةد اخنفة م شةر
الفقةةر العةةام مةةن  29,6يف املائةةة يف عةةام  2014إىل  24,9يف املائةةة يف عةةام  2016يف حةةني
اخنف م شر الفقر املدق من  8,3يف املائةة يف عةام  2014إىل  6,9يف املائةة يف عةام .2016
وعلى غرار ذل  ،حتسن معامل التفاوت يف الدخل ،إذ انتقل من  0,38إىل .0,33
 -25وكانت نيكاراغوا من أوائل بلدان أمريكا الالتينية الي حققت األهداف اإلمنائية لأللفيةة
املتعلق ةةة خبف ة مس ةةتو الفق ةةر واجل ةةو إىل النص ةةف ب ةةني ع ةةامي  1990و ،2015وق ةةد اع ةةرتف
بةةذل كةةل مةةن منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة لألمةةم املتحةةدة وبةةرمم األغذيةةة العةةاملي .وابإلضةةافة إىل
ذل  ،حققت نيكةاراغوا اهلةدف  4املتمثةل يف خفة معةدل وفيةات األطفةال دون سةن اخلامسةة
لكل  1 000مولود حي مبقدار الثلثني حبلول عام .2015
 -26وتنفذ احلكومة سياسة األمن والسيادة الغذائيني على ملو شامل ،من خالل برام ممولة
مبوارد من اخلزانةة العامةة ومةن التربعةات والقةروض بغةرض حتقيةق أهةداف وغةاايت الةربمم الةوطي
للتنميةةة البشةرية واألهةةداف اإلمنائيةةة لأللفيةةة وأهةةداف التنميةةة املسةةتدامة الالحقةةة .وركةةزت حكومةةة
املص ةةاحلة والوح ةةدة الوطني ةةة عل ةةى حتس ةةني مس ةةتو إدارة امليزاني ةةة ،م ةةن خ ةةالل االس ةةتخدام األمث ةةل
للموارد من أجل تعزيز اهلياكةل األساسةية االجتماعيةة واإلنتاجيةة ،وحتقيةق الكفةاءة واإلنصةاف يف
تقةةدم اخلةةدمات ،وإنشةةاء حي ةةز مةةاي أكةةرب زاد في ة حجةةم اإلنفةةاق الع ةةام وحتسةةنت نوعيت ة  ،م ة
احلفا على توازن املالية العامة.
 -27وتُعةةز ابألسةةا هةةذه اجلهةةود املاليةةة الراميةةة إىل مكافحةةة الفقةةر إىل تنفيةةذ سياسةةة إعةةادة
احلةةق يف الصةةحة واحلةةق يف التعلةةيم ،وسياسةةة األجةةور الراميةةة إىل تصةةحيح االخةةتالالت التارخييةةة
املتصةةلة ابالسةةتقرار املةةاي ،وسياسةةة إعةةامت اخلةةدمات األساسةةية (وال سةةيما النقةةل العةةام واخلةةاص
واملاء والطاقة) واستعادة دينامية االستثمارات العامة.
وخصصت موارد لتمويل الربام التالية :برمم منح القةروض الصةغر املنصةفة بةال فوائةد
ُ -28
وبرمم بنةاء الطةرق الريفيةة وخطةة السةكن وبةرمم سةندات اإلنتةا الغةذائي وبةرمم التمويةل
والتدريب اخلاص ابمل سسات الصغر والصغرية واملتوسةطة وبةرمم الشةوار مةن أجةل الشةعب
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وبةةرمم نظةةم ميةةاه الشةةرب والصةةرف الصةةحي واإلمةةداد ابلكه ةرابء يف املنةةاطق احلض ةرية والريفيةةة
وبةةرمم اإلعةةامت املتعلقةةة ابلنقةةل احلضةةري العةةام (م ة تعريفةةة متباينةةة يف منطقةةة سةةاحل البحةةر
الكارييب) ،وابستهال الطاقة يف مسةتوطنات األحيةاء الضةعيفة اقتصةاداي ،وابسةتهال املتقاعةدين
للطاقة واملياه.

احلقوق االقتصادية التو يات 96-114 :و 97-114و98-114
و 99-114و 100-114و 101-114و 102-114و103-114
و 104-114و 105-114و 106-114و)107-114
 -29هب ةةدف تق ةةدم املس ةةاعدة الغذائي ةةة إىل السة ةةكان األكث ةةر ض ةةعفا ودعمه ةةم ،تنف ةةذ حكومة ةةة
املصاحلة والوحدة الوطنية الربام التالية( :)3برمم القضةاء علةى اجلةو وبةرمم البسةاتني الصةحية
واخلطةةة اخلاصةةة لةةدعم صةةغار املنتجةةني وبةةرمم تكييةةف الزراعةةة م ة تغةةري املنةةاخ وبةةرمم حتسةةني
القدرات التنظيمية واإلنتاجية ملنتجي الكاكاو يف مثل التعدين وبرمم املشاري األسةرية يف عشةر
مةةن بلةةدايت مقاطعةةة ال سةةيغوبيا وبةةرمم الةةدعم مةةن أجةةل تعزيةةز اإلنتاجيةةة واألمةةن الغةةذائي
والتغ ةةذوي يف منطق ةةة س ةةاحل البح ةةر الك ةةارييب لنيك ةةاراغوا وب ةةرمم ال ةةدعم م ةةن أج ةةل التكي ةةف مة ة
تقلبات األسواق وآاثر تغري املناخ وبرمم تطوير نظةم اإلنتةا والزراعةة وصةيد األمسةا واحلراجةة يف
أقاليم الشعوب األصلية مبنطقي ساحل البحر الكارييب الشمالية واجلنوبيةة املتمتعتةني ابحلكةم الةذا؛
وبرمم دعم سلسلة القيمة لرتبية املاشية يف نيكاراغوا وبرمم متكةني احلِرفيةات املنتجةات ملةواد مةن
شةةجرة االتونةةوا املنتميةةات إىل جمتم ة سةةاكالوا احمللةةي يف إقلةةيم مااينغنةةا سةةاوي أ مبنطقةةة سةةاحل
البحةةر الكةةارييب الشةةمالية لنيكةةاراغوا وبةةرمم تنميةةة قطةةا األلبةةان يف حةةوض تربيةةة املاشةةية جلنةةوب
غةةرب هنةةر سةةان خ ةوان وطريةةق سةةانتو تومةةا  -إيةةل رامةةا وبةةرمم التنميةةة املسةةتدامة لسةةبل عةةي
األسر الريفية يف منطقة املمر اجلاف يف نيكاراغوا وبةرمم دعةم إدمةا صةغار املنتجةني يف سالسةل
القيمة وتعزيز إمكانية وصوهلم إىل األسواق.
وسلمت سندات من أجل استعادة القدرات اإلنتاجية ،ختول احلصول على أغةرا وبةذور
ُ -30
وأمسدة عضوية وأدوات فالحية ،تبلغ قيمة كةل واحةد منهةا  150,00دوالرا مةن دوالرات الةوالايت
املتحةةدة ،اسةةتفادت منهةةا  4 107أسةةر متضةةررة مةةن عاصةةفة م؛ (تشةرين األول/أكتةةوبر ،)2017
يف مقاطعات بواكو ومامغوا وكاراثو وغرامدا وريبا .
 -31وُمتة ةنح مة ةواد غذائي ةةة لألس ةةر النيكاراغوي ةةة ملس ةةاعدهتا يف تلبي ةةة احتياجاهت ةةا األساس ةةية ،مث ةةل
وجبات غذائية لألطفال الذين هم يف سن الدراسة والذين ختتلف قةدراهتم ،ولكبةار السةن ،والفئةات
السةةكانية الضةةعيفة .وجيةةري دعةةم وتنظةةيم شةةبكات علةةى الصةةعيد الةةوطي لتوزي ة املنتجةةات الغذائيةةة
واملنتجات االستهالكية املنزلية أبدىن سعر ،جلعلها يف متناول السكان ذوي الدخل املنخف .
 -32ووفق ةةا ملنظم ةةة األغذي ةةة والزراع ةةة لألم ةةم املتح ةةدة ،حقق ةةت نيك ةةاراغوا قب ةةل األوان الغاي ةةة
احملةددة يف األهةةداف اإلمنائيةةة لأللفيةةة فيمةةا يتعلةةق ابجلةةو  ،حية خفضةةت مسةةتو انتشةةار نقةةص
التغذيةةة بنسةةبة  37,8يف املائةةة ،ونفةةذت بنجةةا ب ةرام ملكافحةةة الفقةةر مةةن خةةالل تةةوفري التمويةةل
والت ةةدريب مل سس ةةات اإلنت ةةا الزراع ةةي الص ةةغر والص ةةغرية ،وص ةةرفت س ةةنواي ح ةةى ع ةةام 2016
ما متوسط  2 871,3مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة لتمويل هذا اإلنتا .
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 -33وزادت احلكوم ةةة املركزي ةةة مبل ةةغ اإلنف ةةاق الع ةةام املوج ة ملكافح ةةة الفق ةةر وحس ةةنت نوعيت ة ،
حي ة خصصةةت ل ة مبلغةةا تراكميةةا قيمت ة  240 309ماليةةني كةةوردواب (مبةةا يف ذل ة خمصصةةات
امليزانية السنوية احملدثة لعام  ،)2018وانتقلت نسبت من النات احمللي اإلمجاي من  9,6يف املائة
يف ع ةةام  2016إىل  10,7يف املائ ةةة يف ع ةةام  ،2017واس ةةتقر متوس ةةط يف  11يف املائ ةةة خ ةةالل
الفةةرتة  ،2017-2014ومةةن املتوق ة أن يةةنخف إىل  10,1يف املائةةة يف عةةام  ،2018بسةةبب
حماولة االنقالب الفاشلة.

حقا ا ااوق العما ا اال التو ا ا اايات 19-114 :و 21-114و24-114
و 61-114و 62-114و 63-114و 143-114و)2-115
 -34تعةةزز دولةةة نيكةةاراغوا حقةةوق العمةةل وتكفلهةةا وتعيةةدها إىل أصةةحاهبا مةةن خةةالل تنفيةةذ
ال ةةربمم ال ةةوطي للتنمي ةةة البشة ةرية وسياس ةةة العم ةةل وقة ةوانني العم ةةل الس ةةارية املفع ةةول .وبل ةةغ ع ةةدد
األش ة ةةخاص املس ة ةةجلني يف دائ ة ةةرة التوظي ة ةةف العام ة ةةة التابع ة ةةة ل ة ةةوزارة العم ة ةةل  47 328شخص ة ةةا،
أُحيل  43 225منهم على م سسات األعمال ،وحصةل  23 672مةنهم علةى مناصةب عمةل.
ويف إطةةار ثالث ةةي األط ةراف ،خيض ة س ةةنواي للتف ةةاوض والتع ةةديل احل ةةد األدىن لألج ةةر ال ةةذي يتلق ةةاه
وس ةةجلت  241منظم ةةة نقابي ةةة
حة ةواي  380 000عام ةةل يف خمتل ةةف القطاع ةةات االقتص ةةاديةُ .
جديدة متثل خمتلف القطاعات االقتصادية ،شاركت علةى نطةاق واسة يف التفةاوض بشةأن 240
اتفاقا مجاعيا يف القطاعني العام واخلاص ويف عملية اعتمادها.
 -35وُكفلةةت حقةةوق العمةةل ملةةا جمموع ة  1 459 096عةةامال ،مةةن خةةالل عمليةةات تفتةةي
أماكن العمل لضمان حقهم يف العمل يف ظروف خالية من التمييز على أسةس منهةا نةو اجلةنس
واملية ة ةةل اجلنسة ة ةةي واملظهة ة ةةر اخلة ة ةةارجي والوض ة ة ة االقتصة ة ةةادي واإلصة ة ةةابة بفة ة ةةريو نقة ة ةةص املناعة ة ةةة
البشةرية/اإليدز .وابإلضةةافة إىل ذلة  ،يُكفةةل لألطفةةال واملةراهقني التمتة حبقةةوقهم ،حية نُفةةذت
وس ة ةةحب م ة ةةن سة ة ةةوق
ورص ة ةةدت  6 645عملي ة ةةة تفت ة ةةي خاصة ة ةةة يف جم ة ةةال عم ة ةةل األطفة ة ةةال ُ
ُ
العمةةل  326طفةةال عةةامال تقةةل أعمةةارهم عةةن  14سةةنة ،وفُرضةةت علةةى أرابب العمةةل العقةةوابت
املالئم ةةة وفق ةةا للق ةةانون ،وحظ ةةي ابحلماي ةةة  10 844مراهق ةةا ع ةةامال ،حية ة ُكفل ةةت هل ةةم ممارس ةةة
أنشطتهم يف بيئات آمنة وفقا ملا تنص علي قائمة أشكال العمل اخلطرة.
 -36وتكفل حكومة املصاحلة والوحةدة الوطنيةة تةدابري للحمايةة يف جمةال العمةل بوصةفها حقةا
مةةن حقةةوق اإلنسةةان للعمةةال يف األرايف واملةةدن ،مةةن خةةالل خةةدمات استشةةارية بشةةأن العمةةل
ودورات تدريبيةةة بشةةأن ق ةوانني العمةةل ،توفرهةةا اجلةةان العمةةل اإلقليميةةةا ،لضةةمان سةةرعة إج ةراءات
اللج ةةوء إىل حم ةةاكم العم ةةل واحمل ةةاكم اإلداري ةةة .وق ةةد ج ةةر العم ةةل يف ه ةةذا الص ةةدد ابلتنس ةةيق مة ة
منظمات نقابية تداف عن حقوق العامالت املنزليات والعامالت يف جمال اجلنس.
وسةجلت 241
 -37وقُدمت خدمات استشارية يف جمال العمل إىل  473 502من العمةالُ ،
منظمة نقابية جديدة وغريت  4 052منظمة جمالسها اإلدارية .وتنفةذ إجةراءات إدمةا األشةخاص
ذوي اإلعاق ةةة يف سة ةةوق العمة ةةل اس ةةتنادا إىل القة ةةانون رقة ةةم  763اق ةةانون حقة ةةوق األشة ةةخاص ذوي
اإلعاقةا ،حي أُدم ما جمموع  666شخصا من ذوي اإلعاقة مبختلف أنواعها.
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 -38وجةةرت مواءمةةة قةةانون العمةةل م ة االلتزامةةات الناشةةئة عةةن اتفاقيةةة منظمةةة العمةةل الدوليةةة
رقم  169ااتفاقية الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة1989 ،ا ،وكذل ترمجةة قةانون
العمل إىل لغة امليسكيتو ونشره ،ونُفذت عمليةة تةدريب هبةذه اللغةة لكفالةة اإلملةام بة وتعميمة يف
جمتمعات الشعوب األصلية.
 -39وأُدرجت يف االتفاقات اجلماعية أحكام حمددة لصاحل املرأة هدفها من التمييز واملضايقات
والتحةةر اجلنسةةي يف مكةةان العمةةل ،فضةةال عةةن منحهةةا م ةزااي ماليةةة .وابلنظةةر إىل أن مسةةألة محايةةة
حقوق العمل واستعادهتا حتظى ابألولوية ،فإن املرأة العاملة تتلقى الدعم ملباشرة اإلجراءات القضائية
من أجل إعادهتا إىل عملها يف حالة فصلها من دون سبب وجي أو بسبب احلمل.

حقوق األسرة التو يات 75-114 :و 76-114و)77-114
 -40سنت دولة نيكاراغوا يف عام  2014القانون  870اقانون األسرةا ،وعززت م سساهتا
مةن أجةل إعمالة علةى ملةةو فعةال وقةةد كفةل تنفيةذه لألسةةر إمكانيةة اللجةةوء إىل قضةاء متخصةةص
حلماي ةةة حق ةةوقهم يعتم ةةد إجة ةراءات ش ةةفوية وسة ةريعة وجماني ةةة ومبس ةةطة .وأُنش ةةئت يف مجية ة أمل ةةاء
البل ةةد  29حمكم ةةة متخصص ةةة يف ش ة ون األس ةةرة ،وتوس ة ب ةةذل نط ةةاق تغطي ةةة القض ةةاء وتع ةةززت
إمكانية اللجوء إلي وقد بتت هذه احملاكم يف  143 784قضية من قضااي األسرة.
 -41وفيما يتعلةق بنفقةة األطفةال ورعةايتهم وتةربيتهم وبنظةام التواصةل معهةم وزايراهتةم ،نظمةت
وزارة ش ون األسرة واملراهقني واألطفال دورة تدريبيةة لفائةدة  361موظفةا عامةا بغةرض اعتمةادهم
كموفِقني يف إطار قضاء األسرة وقد أُعيدت هذه احلقوق إىل  55 776طفال ومراهقا(.)4
 -42وبغةةرض تس ةري إج ةراءات تسةةليم النفقةةة ومحايةةة هةةذا احلةةق ،تعتمةةد وزارة ش ة ون األسةةرة
واملةراهقني واألطفةةال نظامةةا آليةةا فريةةدا للنفقةةة( ،)5يعةةاج حاليةةا  29 820ملفةةا مةةن ملفةةات النفقةةة
(اإلداريةةة والقضةةائية) علةةى الصةةعيد الةةوطي .ويف عةةام  ،2018اعتمةةدت اجلمعيةةة الوطنيةةة املرسةةوم
رقةةم  8448بشةةأن ااملوافقةةة علةةى االنضةةمام إىل اتفاقيةةة التحصةةيل الةةدوي لنفقةةة األطفةةال وغريهةةا
من أشكال إعالة األسرةا.
 -43ويكفل قانون األسرة والقانون  908اقانون مراجعة وتصحيح سجالت األحوال املدنية
لألشخاصا حق الطفل يف أن يكون ل اسم وهوية وجنسية ويف أن يسجل فور والدت وابجملةان،
وقد استفاد من هذين القانونني  20 782طفال ممن تقةل أعمةارهم عةن  12سةنة .ويةنص قةانون
األسرة على أن الزوا يق قانوم لكل من أمت  18سنة من الذكور واإلمث.
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احلا ا ا اق يف الصا ا ا ا ة والض ا ا اامان االجتم ا ا اااع التو ا ا اايات17-114 :
و 18-114و 19-114و 20-114و 21-114و22-114
و 24-114و 28-114و 29-114و 34-114و54-114
و 55-114و 56-114و 57-114و 58-114و75-114
و 99-114و 100-114و 105-114و 110-114و113-114
و 114-114و 115-114و 116-114و 117-114و118-114
و 119-114و 120-114و 121-114و 122-114و123-114
و 126-114و 132-114و)140-114
 -44تواصةةل حكومةةة املصةةاحلة والوحةةدة الوطنيةةة تعزيةةز احلةةق يف الصةةحة( )6مةةن خةةالل منةةوذ
الص ةةحة األسة ةرية واجملتمعي ةةة ،ال ةةذي يس ةةتند إىل اسة ةرتاتيجية الرعاي ةةة األولي ةةة ويع ةةزز االس ةةتفادة م ةةن
التغطية الصحية الشاملة ومن اخلدمات الصحية اجملانية(.)7
 -45فقةةد ارتفة عةةدد دور الةوالدة مةةن  165إىل  ،178وعةةدد امل سسةةات الصةةحية مةةن 1 287
إىل  .1 520ومنةةذ عةةام  ،2016بةةدأ تنفيةةذ بةةرمم العيةةادات املتنقلةةة( )8الةةذي قةةدمت وحدات ة
وش ةةيدت  83دارا لألش ةةخاص ذوي
الب ةةالغ ع ةةددها  66خ ةةدماهتا إىل  2 820 982شخص ةةا ُ
االحتياجات اخلاصة( .)9وارتف عدد األطباء من  5 566إىل  6 318وعةدد العةاملني يف قطةا
()10
الصةةحة مةةن  31 124إىل  .35 841واخنف ة معةةدل الوفيةةات النفاسةةية مةةن  37إىل 34
لكل  100 000مولود حي.
 -46ويف إطار برمم ااحملبة لصغار السنا ،قُدمت خدمات داخل البيةوت إىل 680 741
أسرة لديها أطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات من أجةل تعزيةز الرتبيةة علةى قةيم العةي الكةرم
وبناء جمتم خال من العنف.
 -47وقةةدم بةةرمم الكةةل صةةوت ا الرعايةةة الشةةاملة إىل  138 540شخصةةا مةةن ذوي اإلعاقةةة
داخة ةةل بية ةةوهتم ،وسة ةةلم إلة ةةيهم أجهة ةةزة مسة ةةاعدة بلة ةةغ عة ةةددها  53 202وحصة ةةل علة ةةى شة ةةهادة
ومنحوا بطاقة اإلعاقة الي تكفل هلةم االسةتفادة مةن
اإلعاقة  48 525شخصا من ذوي اإلعاقة ُ
الرعايةةة الطبيةةة الشةةاملة .ويوجةةد يف البلةةد مثةةاي عيةةادات لعةةال أم ةراض السةةم وثةةالث وحةةدات
لصن أجهزة التقوم واألطراف االصطناعية.
 -48ويكف ة ةةل معه ة ةةد نيك ة ةةاراغوا للض ة ةةمان االجتم ة ةةاعي االس ة ةةتفادة م ة ةةن خ ة ةةدمات الض ة ةةمان
االجتمة ةةاعي للعمة ةةال املنتسة ةةبني إلي ة ة  ،حي ة ة يقة ةةدم هلة ةةم مسة ةةتحقات مالية ةةة يف حة ةةاالت العجة ةةز
والشيخوخة والوفاة واألخطار املهنية ويكفل هلم اخلدمات الصحية(.)11
 -49وقد زاد عدد العمال املنتسةبني إىل نظةام الضةمان االجتمةاعي بنسةبة  9يف املائةة ،حية
انتقةةل مةةن  690 870يف عةةام  2014إىل  754 688يف أيلول/سةةبتمرب  ،2018وارتفة علةةى
غ ةرار ذل ة عةةدد أرابب العمةةل املنتسةةبني مةةن  30 108إىل  ،32 714أي بنسةةبة  9يف املائةةة.
وحصة ةةل هة ةةذا االرتف ة ةةا رغة ةةم اخنف ة ةةاض عة ةةدد املنتس ة ةةبني بنسة ةةبة  15,4يف املائ ة ةةة ،يف الفة ةةرتة م ة ةةن
آذار/مار إىل متوز/يولي  ،2018بسبب االنقالب الفاشل.
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 -50وللوقاي ةةة م ةةن س ةةرطان عن ةةق ال ةةرحم وس ةةرطان الث ةةدي ،خض ةةعت  73 654امة ةرأة عامل ةةة
لفح ةةص مس ةةحة عن ةةق ال ةةرحم (ابابنيك ةةوالو) و 149 752امة ةرأة م من ةةا عليه ةةا لفح ةةص الث ةةدي،
وتلقةةت  12 971مةةنهن العةةال الطةةيب .وابملقارنةةة م ة عةةام ُ ،2014سةةجلت يف عةةام 2017
زايدة بنس ةةبة  71يف املائ ةةة يف ع ةةدد فح ةةوص مس ةةحة عن ةةق ال ةةرحم وبنس ةةبة  25يف املائ ةةة يف ع ةةدد
فحةةوص الثةةدي .وتوس ة نطةةاق خةةدمات بةةرمم عةةال األورام والعةةال الكلةةوي البةةديل ،حي ة
اس ةةتفاد م ةةن ه ةةذين العالج ةةني  10 587و 3 767مريض ةةا ،عل ةةى التة ةواي ،وارتفة ة ع ةةدد آالت
تص ة ةةفية ال ة ةةدم م ة ةةن  155إىل  .406وتلق ة ةةى  2 860شخص ة ةةا مص ة ةةااب بف ة ةةريو نق ة ةةص املناع ة ةةة
البش ةرية/اإليدز عالج ةةات مض ةةادة للفريوس ةةات العكوس ةةة وخض ة للتش ةةخيص والع ةةال 2 632
شخصا مصااب بداء السل.
 -51وتعززت إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية ابلنسبة للمولودين إبعاقات دائمة من
أبنةةاء األش ةةخاص العةةاملني امل ة من علةةيهم ،حي ة اسةةتفاد منه ةةا  132مةةن ه ة الء األبنةةاء ت ةرتاو
أعمارهم بني  13و 38سنة.

احلاق يف التعلاي التو ايات 28-114 :و 99-114و110-114
و 124-114و 125-114و 126-114و 127-114و128-114
و 129-114و 130-114و 131-114و 132-114و133-114
و 134-114و 135-114و 136-114و 137-114و138-114
و 139-114و 140-114و 1-115و)25-116
 -52تتواصل كفالة حق اإلنسان يف احلصول على التعليم اجملاي واملنصف والعةاي اجلةودة واملالئةم.
وجيةةري تنفيةةذ خطةةة التعلةةيم للفةةرتة  ،2021-2017الةةي تتمثةةل أهةةدافها االس ةرتاتيجية فيمةةا يلةةي:
( )1حتسني نوعيةة التعلةيم والتةدريب الشةامل علةى ملةو يتةيح هلةذا اجليةل مةن الطةالب الةذين ينتقلةون
عرب مراحل النظام التعليمي التخر من وهم من أفضل األشةخاص ذوي املعةارف املالئمةة املتشةبعني
بثقافة املبادرة ،يف سبيل حتقيق االزدهةار واملسةا ة يف الصةاحل العةام ( )2توسةي نطةاق التعلةيم ،مة
تعزيةةز تكةةاف فةةرص االسةةتفادة من ة وإمكانيةةة االلتحةةاق ب ة يف السةةن املالئمةةة ،ابعتمةةاد طرائةةق مرنةةة
ومالئم ةةة ( )3تعزي ةةز إمك ةةامت امل ةةوظفني الع ةةامني يف قط ةةا التعل ةةيم ،م ةةن خ ةةالل حت ةةدي مع ةةارفهم
ومهاراهتم وترسيخ التزامهم جبودة التعليم ،مث تعزيز كفاءة امل سسات وفعاليتها.
 -53وتعزز نظام التعليم اجلام  ،م الرتكيز على جمتمعات السكان األصةليني واملنحةدرين مةن
أصل أفريقي ،ومراعةاة لغةات الشةعوب األصةلية وخصائصةها االجتماعيةة ورؤيتهةا للكةون ،اسةتنادا
إىل اإلطار القانوي الوطي(.)12
 -54وتلقى  32 078مدرسا من مدرسي التعلةيم قبةل املدرسةي واالبتةدائي والثةانوي والتعلةيم اخلةاص
التةةدريب يف جمةةال االسةرتاتيجيات املنهجيةةة للتعامةةل مة الطةةالب ذوي اإلعاقةةة السةةمعية والعقليةةة والبصةرية
والبدنية احلركية واملصابني ابضطراب الطيف التوحدي واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط.
 -55ولتعزي ةةز االلتح ةةاق ابلتعل ةةيم االبت ةةدائي والث ةةانوي واالس ةةتمرار في ة  ،تنف ةةذ ب ةرام اجتماعي ةةة
تضامنية ،لفائدة الطةالب املنتمةني إىل املنةاطق األقةل منةواُ ،سةلم يف إطارهةا  2 772 631حقيبةة
مدرسية ،و 1 995 806أحذية ،و 20 000دراجة هوائيةة و 11 541 635كتةااب وقُةدمت
أيضا وجبات مدرسية إىل  5 370 168طالبا يف إطار اسرتاتيجية األمن الغذائي والتغذوي.
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 -56وحتسنت اهلياكل األساسةية املدرسةية يف  1 748مدرسةة ،وجيةري إجنةاز أشةغال يف 2 132
وس ةةلمت  116 607مناض ةةد جدي ةةدة وأُدجم ةةت تكنولوجي ةةات املعلوم ةةات
فص ةةال ومرفق ةةا تكميلي ةةاُ ،
واالتصاالت يف  765مدرسة ،وأُنشئ  169فصال رقميا متنقال ،وأُتيحت خدمة اإلنرتنةت يف 439
ووفر التدريب ملا جمموع  293 464شخصا يف جماالت التكنولوجيات التعليمية.
مدرسةُ ،
وصممت خطة تعليمية ومواد رقمية للدورة التدريبية املعنونةة ااملهةارات الرقميةة للةتعلم يف
ُ -57
القرن احلادي والعشرينا ،املوجهة إىل طالب الصفني العاشر واحلادي عشر يف إطار ااسرتاتيجية
منح طالب التعليم الثانوي شهادة املهارات الرقمية للتعلم واكتساب رو املبادرة واالزدهارا.

 -58وتسةةىن خف ة نس ةةبة املدرسةةني عةةدميي اخل ةةربة مةةن  19يف املائةةة إىل  12,96يف املائ ةةة يف
التعليم االبتدائي ومن  43يف املائة إىل  5,03يف املائة يف التعليم الثانوي ،وذل حبصول 37 208
من العاملني يف جمال التعليم على التدريب أو على دبلومات أو شهادات املاجستري.
 -59وأُدرجةةت يف املن ةةاه الدراسةةية م ةواد تسةةاهم يف الت ةةدريب الشةةامل ،مث ةةل االتنشةةئة عل ةةى
القةةيما واالةةتعلم واكتسةةاب رو املبةةادرة واالزدهةةارا .ويتلقةةى دروسةةا يف اللغةةة اإلنكليزيةةة ألغ ةراض
التواصل  77 161طفال منذ الصف األول من التعليم االبتدائي.
 -60وأُنشة ةةئ نظة ةةام لتسة ةةجيل التحة ةةاق الطة ةةالب ابلتعلة ةةيم ونظة ةةام لبية ةةان العالمة ةةات الدراسة ةةية
والتسة ةةجيل عة ةةرب اإلنرتنة ةةت يف مجي ة ة مسة ةةتوايت التعلة ةةيم .وابإلضة ةةافة إىل ذل ة ة  ،ت ة ةزاول اجملة ةةالس
االستشارية للجماعات التعليمية عملها مبشةاركة  160 000متطةو و 460 828شخصةا مةن
آابء وأمهات الطالب.
 -61ومن ةةذ ع ةةام  ،2016أُنش ةةئ نظ ةةام لإلن ةةذار املبك ةةر عل ةةى ص ةةعيد امل ةةدار  ،يت ةةيح إمكاني ةةة
حتديد حاالت اخلطر أو الطوارئ الي تنشأ يف املراكز التعليمية وتقدم الدعم التضامي ،ساهم يف
تعزيز رفاه الوس التعليمي وأمن وطمأنينت .
 -62ويف عةةام  ،2014بةةدأ العمةةل بطريقةةة التعلةةيم الثةةانوي عةةن بعةةد يف األرايف بف ةتح 447
مركزا لتقريب التعليم من األطفال واملراهقني الذين يعيشون يف املناطق الضعيفة منها ومل يتسن هلم
من قبل احلصول على التعليم ،ويبلغ عددها حى اآلن  522مركزا(.)13

حق ا ا ا ااوق األطف ا ا ا ااا واملا ا ا ا ارا قن التو ا ا ا اايات  2-114و17-114
و 18-114و 19-114و 20-114و 26-114و28-114
و 39-114و 50-114و 53-114و 57-114و58-114
و 59-114و 60-114و 61-114و 62-114و65-114
و 67-114و 70-114و 71-114و 72-114و73-114
و 74-114و 100-114و 110-114و 116-114و117-114
و)118-114
 -63اعتمدت نيكاراغوا وتنفةذ اسياسةة الدولةة لتعزيةز األسةرة النيكاراغويةة ومنة العنةفا(،)14
الي يتمثل هدفها يف تعزيز حقوق اإلنسان لألسر والنساء واألطفال واملةراهقني ومحايتهةا وإعادهتةا
إليهم ،وضمان حياة خالية من العنف.
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 -64ويف هةةذا الصةةددُ ،وضةةعت اس ةرتاتيجيات لتعزيةةز الرعايةةة والةةدعم لتنشةةئة األطفةةال منةةذ فةةرتة
احلمةةل ،وجيةةري تنفيةةذ الةربام التاليةةة :الةةربمم احلضةةري لرعايةةة األطفةةال الةةذين يعيشةةون حالةةة الفقةةر
املدق  ،ومشرو الرعاية االجتماعية ،وبرمم دعم تنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة ابلطفولة املبكرة.
 -65ويةةنظم قةةانون األسةةرة املسةةائل املتعلقةةة إبعةةادة األطفةةال الةةذين نُقلةوا بشةةكل غةةري قةةانوي إىل
أي بلةةد أجنةةيب .وتوسةةعت شةةبكة مراكةةز منةةاء الطفةةل( ،)15حي ة ارتف ة عةةددها مةةن  60إىل 270
مركزا على الصعيد الوطي ،وزاد بشكل كبري مستو اخلدمات والرعاية املقدمة إىل أطفال األمهةات
العةةامالت .ونُفةةذ نظةةام اإلنةةذار املبكةةر ملنة العنةةف وقُة ِةدم الةةدعم والرعايةةة إىل  42 073شخصةةا مةةن
خالل مكاتب االستشارة األسرية(.)16
 -66وتلقى  2 913موظفا عاما من موظفي النظام الوطي للرعايةة االجتماعيةة تةدريبا يف جمةال
ووزعةت  1 169 979نسةخة مةن كتيةب بةرمم ااحملبةة
املسائل املتصلة ابحلمايةة اخلاصةة والوقايةة ُ
لصغار السنا بغرض تعزيز الرعاية والدعم لتنشئة األطفال من مرحلة احلمل حى سن السادسة.
 -67وتشج سياسة الطفولة املبكرة ومعةايري وزارة شة ون األسةرة واألطفةال واملةراهقني( )17أسةاليب
جديةدة لتنشةئة األطفةةال ،مثةل تنميةةة كفةاءات الوالةةدين ومهةارات األسةرة مةةن أجةل حفةةز النمةاء املبكةةر،
وحظ ةةر مجية ة أش ةةكال العقوب ةةة البدني ةةة أو املعامل ةةة املهين ةةة ،كش ةةكل م ةةن أش ةةكال إص ةةال الس ةةلو أو
ودور رعاية األطفال ،وقد جرت  160 978زايرة هلذه الدور واحدة فواحدة.
التأديب يف املدار ُ
 -68ونُظمةةت محةةالت إعالميةةة لتشةةجي التواصةةل ،والوقايةةة مةةن العنةةف ،واس ةتخدام البةةدائل
الرتبويةةة ،واملسةةاواة ،ومن ة تسةةل األق ةران يف املةةدار وهلةةذا الغةةرض ،أُدر فيهةةا كمحةةاور شةةاملة
هن حقةوق اإلنسةان وهنة املسةاواة بةني األجيةال والةنه اجلنسةاي ،وأُنشةئ يف هةذا الصةدد اخلة
اهلاتفي  133ملساعدة الضحااي.
 -69ويعاق ةةب الق ةةانون  779وق ةةانون محاي ةةة األطف ةةال واملة ةراهقني م ةةن يتس ةةبب يف اإلي ةةذاء الب ةةدي
لألطفال واملراهقني من اآلابء أو األمهات أو األوصياء أو أي شةخص آخةر ،وال جيةوز هلةم االحتجةا
ابحل ةةق يف العقوب ةةة التأديبي ةةة وابإلض ةةافة إىل ذل ة ة  ،توج ةةد ق ة ةوانني حتظ ةةر عل ةةى املدرس ةةني والس ةةلطات
واملوظفني واملستخدمني أو العاملني يف نظام التعليم تطبيق أي تدابري أو عقوابت تعسفية.
 -70وتكر النيابة العامة جزءا من عملها للدفا عن حقوق األطفةال واملةراهقني بغةرض كفالةة
حقهةم يف النفقةة ،مةن خةالل إذكةاء الةةوعي االجتمةاعي بواجةب اآلابء واألمهةات ،علةى حةد سةواء،
يف محاية وكفالة حقوق األطفال واملراهقني ورعاية األسرة.
 -71واعتمةةدت الدولةةة ،مةةن خ ةةالل النيابةةة العامةةة ،بروتوكةةول عم ةةل املةةدعي العةةام املتخص ةةص يف
العدالةةة اجلنائيةةة لألحةةداث ،الةةذي ينةةدر يف إطةةار املمارسةةات اجليةةدة لكفالةةة تعزيةةز العدالةةة اإلصةةالحية
لألح ةةداث وق ةةد حتق ةةق الص ةةلح واالتف ةةاق يف  609ح ةةاالت ،متث ةةل حة ةواي  14يف املائ ةةة م ةةن جمم ةةو
القضااي ،ابعتبار هذين اإلجراءين من التدابري البديلة لتسوية املنازعات يف القضااي اجلنائية لألحداث.
 -72وأعطت دولة نيكاراغوا ،من خالل السلطة القضائية ،األولوية لتيسري اللجوء إىل القضةاء،
وال س ةةيما للنس ةةاء واألطف ةةال واملة ةراهقني ،وذل ة بتوس ةةي وتعزي ةةز  75حمكم ةةة متخصص ةةة يف قض ةةااي
األسةةرة والعنةةف واألحةةداث ،ونظةةام امليس ةرين القضةةائيني ومعهةةد الطةةب الشةةرعي وعيادات ة اخلاصةةة
ابلنساء واألطفال وخمترب احلم اخللوي الصبغي.
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 -73ويُستند إىل امعايري نظام العدالة اجلنائية املتخصصةة لألحةداثا وادليةل الةدفا العةام يف قضةااي
األحداثا يف تدريب موظفي السلطة القضائية يف جمال العدالة اإلصالحية ومن إعادة اإليذاء.
 -74واعتمدت نيكاراغوا لةوائح برازيليةا( )18بشةأن وصةول املستضةعفني إىل العدالةة ،حية يقةدم
ال ةةدعم إىل األطف ةةال وامل ة ةراهقني خ ةةالل اإلج ة ةراءات القض ةةائية ،وال يرت ةةدي القض ةةاة البدل ةةة الرمسي ةةة،
وتُس ةةتخدم احلة ةواجز الفاص ةةلة ب ةةني املتهم ةةني والض ةةحااي ،وأُنش ةةئت آلي ةةات مش ةةرتكة ب ةةني امل سس ةةات
لتسري اإلجراءات وكفالة صدور األحكام خالل أجل معقول ،وما إىل ذل .
 -75وأنش ةةأت دول ةةة نيك ةةاراغوا ،م ةةن خ ةةالل الش ةةرطة الوطني ةةة ،مركة ةزين للت ةةدريب ي ةةوفران ال ةةدعم
املتخصةةص لألطفةةال واملةراهقني والشةةباب املعرضةةني للخطةةر .ويشةةكل ذلة منوذجةةا ُيتةةذ بة علةةى
الصعيد اإلقليمي وعلى صعيد أمريكا الالتينية .وقدم هذان املركزان التدريب إىل  13 072شااب.

حقوق كبار الس التو ية)17-114 :
 -76بغيةةة مواصةةلة محايةةة كبةةار السةةن ،اعتُمةةد يف عةةام  2015القةةانون رقةةم  900اقةةانون معةةا
الشيخوخة املخفة لألشةخاص املنتسةبني إىل معهةد نيكةاراغوا للضةمان االجتمةاعيا .وارتفة عةدد
كبةةار السةةن املتقاعةةدين املسةةتفيدين مةةن خةةدمات الرعايةةة الصةةحية ،بةةدون اسةةتثناء ،بنسةةبة  39يف
املائة ،من  72 032يف عام  2014إىل  100 224يف عةام  .2018وأُجريةت يف املراكةز الثالثةة
لطب العيون  97 070عملية جراحية ،أعادت البصر آلالف األشخاص من كبار السن.

حق ا ا ااوق امل ا ا اار ة التو ا ا اايات 17-114 :و 27-114و28-114
و 29-114و 30-114و 31-114و 32-114و39-114
و 40-114و 41-114و 42-114و 43-114و44-114
و 45-114و 46-114و 47-114و 48-114و49-114
و 50-114و 51-114و 52-114و 53-114و57-114
و)100-114
 -77أعطيت األولوية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساي يف السياسات واخلط والربام واملعايري
القانونية الي تكفل للمرأة استعادة حقوقهةا واملشةاركة علةى ملةو كامةل وفعةال يف م سسةات صةن
القرار.
 -78وتقدمت نيكاراغوا أرب درجات يف م شر التكةاف بةني اجلنسةني لتحتةل املرتبةة السادسةة
علةةى الصةةعيد العةةاملي واألوىل علةةى صةةعيد األمةريكتني وحتتةةل أيضةةا املرتبةةة اخلامسةةة يف جمةال متثيةةل
املرأة يف الربملان( )19واألوىل يف عدد النساء اللوا؛ يشغلن مناصب وزارية(.)20
 -79وتبلةغ نسةبة متثيةةل املةرأة يف املناصةب العامةةة  59,7يف املائةة يف السةلطة القضةةائية ،و 56يف
املائة يف السلطة التنفيذية ،و 45,7يف املائة يف الربملان ،و 44يف املائة يف مناصب رؤسةاء البلةدايت
و 55,55يف املائة يف مناصب نواب رؤساء البلدايت و 50يف املائة يف مناصب املستشارين.
 -80ونُف ةةذت اس ة ةرتاتيجيات لتعزي ةةز رايدة ومتك ةةني  78 295ام ة ةرأة م ةةن قائ ةةدات اجملتمع ةةات احمللي ةةة
واملستشارات ورئيسات البلةدايت ومئبةات رؤسةاء البلةدايت وصةاحبات املشةاري االقتصةادية  -اإلنتاجيةة
14
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ووضةةعت أيضةةا سياسةةات وآلي ةةات لتعمةةيم مراعةةاة املمارسةةات اجليةةدة بش ةةأن
واملوظفةةات العامةةاتُ ،
املساواة بني اجلنسني يف م سسات الدولة ،م ختصيص األموال الالزمة هلذا الغرض.
 -81ويف اجملال التشةريعي ،حتققةت إجنةازات مهمةة ابعتمةاد القةانون رقةم  870اقةانون األسةرةا،
الذي يعزز تدابري احلماية اخلاصة للنساء ضحااي العنف وواجب اإلبالغ عن العنف العائلي.
 -82ولكفالة التنفيذ الكامل للقانون  779وتعديالتة  ،جيةري تةدريب مةوظفي قطةا العدالةة،
وإعم ة ةةال املنظ ة ةةور اجلنس ة ةةاي يف مجي ة ة مراح ة ةةل اإلج ة ةراءات اجلنائي ة ةةة ،وحتلي ة ةةل األحك ة ةةام ،وتنفي ة ةةذ
بروتوكوالت العمل ،وتعزيز امل سسات.
 -83ولتيسةةري جلةةوء امل ةرأة إىل القضةةاء ،أجنةةز معهةةد الطةةب الشةةرعي  167 009خ ةربات طبيةةة يف
إطار التحقيق يف جرائم مست ابحلق يف احلياة والصحة والسالمة البدنية والنفسية واجلنسية.
 -84وج ةةر النظ ةةر يف  69 605قض ةةااي جنائي ةةة وتس ةةوية  43 287منه ةةا ،أي ح ةواي  62يف
املائةةة .ولةةد اهليئةةات القضةةائية أفرقةةة متعةةددة التخصصةةات م لفةةة مةةن أخصةةائيني يف علةةم الةةنفس
والعمةةل االجتمةةاعي لتقةةدم الةةدعم إىل النسةةاء ضةةحااي العنةةف .وصةةدر  65حكمةةا يف ج ةرائم قتةةل
النساء كلها أحكام ابإلدانة ،وهو ما يدل على عدم وجود حالة اإلفالت من العقاب.
 -85وتعزز املرصد القضةائي للعنةف اجلنسةاي التةاب حملكمةة العةدل العليةا ،بغةرض متابعةة ورصةد
تنفي ةةذ الت ةةدابري الوقائي ةةة واالحرتازي ةةة والق ة ةرارات القض ةةائية واإلحص ةةاءات القض ةةائية املتعلق ةةة ابجل ة ةرائم
املنصوص عليها يف القانون .779
 -86ونُظم ةةت أنش ةةطة للتنس ةةيق والت ةةدريب عل ةةى الص ةةعيد امل سس ةةي واملش ةةرت ب ةةني امل سس ةةات
واجملتمعي ملن العنف ضد املرأة ورعاية ضحاايه ودعمهن خالل إجراءات طلب تدابري احلماية.
ومنحت قروض صغر ملةا جمموعة  1 553امةرأة مةن املعرضةات للخطةر وضةحااي العنةف
ُ -87
لتعزيز تنمية قدراهتن الشخصةية ومشةاريعهن واملسةا ة يف تعةافيهن الشةامل .ونُظمةت حلقةات عمةل
وسلمت إلةيهن شةتائل شةجرة
لفائدة احلرفيات املنتميات إىل منطقة ساحل البحر الكارييب الشمالية ُ
التونو وشتائل األشجار اخلشبية واألشجار املثمرة.

احل ا ااق يف احلص ا ااو عل ا ااى مي ا ااا الش ا اارب وخ ا اادمات الص ا اار الصا ا ا
التو يتان 99-114 :و)109-114
 -88أُحةةرز التقةةدم يف التزويةةد الشةةامل واملنصةةف مبيةةاه الشةةرب وخةةدمات الصةةرف الصةةحي يف
املن ةةاطق احلضة ةرية ،م ةةن خ ةةالل تنفي ةةذ  104 627عملي ةةة جدي ةةدة للة ةرب بش ةةبكة مي ةةاه الش ةةرب،
أاتحةةت إع ةةادة ه ةةذا احلةةق وت ةةوفري اخل ةةدمات ملةةا ع ةةدده  575 541شخص ةةا ،وتنفي ةةذ 85 840
عمليةةة جديةةدة للةرب بقن ةوات الصةةرف الصةةحي اسةةتفاد منهةةا  460 065شخصةةا .وأات ذل ة
رف نسبة توفري ميةاه الشةرب مةن  87,2يف املائةة إىل  92,5يف املائةة وخةدمات الصةرف الصةحي
من  40,5يف املائة إىل  47,1يف املائة يف املناطق احلضرية .ويف املناطق الريفية ،جر إنشاء 53
بئة ةرا و 10 159قن ةةاة جدي ةةدة للة ةرب مبي ةةاه الش ةةرب وإص ةةال  2 010قنة ةوات أخ ةةر  ،اس ةةتفاد
منها  93 106أشخاص ،ابإلضافة إىل  100 001وحةدة للصةرف الصةحي و 1 308قنةوات
جديدة للةرب بشةبكة الصةرف الصةحي ،اسةتفاد منهةا  73 223شخصةا .وسةاهم ذلة يف رفة
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نسةةبة ت ةةوفري ميةةاه الش ةةرب م ةةن  41,77يف املائةةة إىل  54,90يف املائ ةةة واسةةتقرار نس ةةبة خ ةةدمات
الصرف الصحي يف  50,04يف املائة يف املناطق الريفية.
 -89ومنةةذ أواخةةر عةةام  ،2014بةةدأت محلةةة لرصةةد ومراقبةةة امليةةاه اجلوفيةةة والسةةطحية لتحسةةني
خطة إدارة املةوارد املائيةةة .ويتواصةةل حتسةةني جةةودة امليةةاه املوجهةةة لالسةةتهال البشةةري مةةن خةةالل
احلد من التلوث ،حي نُفذت  30 826عملية مراقبة ورصد ملصةادر امليةاه .وأُجنةز 175 457
فحصا جلودة مياه الشرب للتأكةد مةن أن امليةاه املوزعةة عةرب القنةوات صةاحلة لالسةتهال البشةري،
وفقا للمعايري الوطنية والدولية.
 -90ويف س ة ةةياق خطة ة ة اإلدارة املتكامل ة ةةة للمة ة ةوارد املائي ة ةةة عل ة ةةى الص ة ةةعيد ال ة ةةوطي وحبس ة ةةب
مس ةةتجمعات املي ةةاه ،أُنش ةةئت  21جلن ةةة ملس ةةتجمعات املي ةةاه وأُع ةةدت ث ةةالث خطة ة ه ةةي :خط ةةة
املسةةتجم الفرعةةي م ةةاايليس ،وخطةةة املس ةةتجم الصةةغري لنهةةر كول ةةورادو ،وخطةةة املس ةةتجم 72
املسةمى مسةةتجم مةةا بةةني هنةةر بريتةةو وهنةةر سةابوا وجيةةري إعةةداد خطةةة مسةةتجم هنةةر ديبيلتةةو .ويف
إطةةار التنظةةيم والتخطةةي اإلقليميةةنيُ ،منحةةت تةراخيص السةةتخدام  207مصةةادر للميةةاه ،بعضةةها
سطحي وبعضها جويف ،ألغراض االستهال البشري.
ومنحةةت ت ةراخيص خاصةةة السةةتخدام امليةةاه ألغ ةراض االسةةتهال البشةةري للجةةان ميةةاه
ُ -91
الشرب والصرف الصحي يف جمتمعات ليون وبونيلواي وابلينكي ومورا وخويغالبا وسةان خةوان دي
ليماي .وتوجد يف طور اإلعةداد بغةرض االعتمةاد القةانوي الرتاخةيص اخلاصةة للجةان ميةاه الشةرب
والص ةةرف الص ةةحي يف جمتمع ةةات ال آنيم ةةا  ،وديبيلت ةةو بييخ ةةو ،وال م ةةانو  ،وال اتبالث ةةون،
وال نوبيس ،وإيل مراخنو ،وال الغوم  ،1وأوكواتل.

االستفادة م الطاقة الكهرابئية ،واهلياكل األساسية اإلنتاجية ،وخادمات
االتصاالت
 -92تكفل دولةة نيكةاراغوا احلصةول علةى الطاقةة الكهرابئيةة ألشةد الشةرائح السةكانية ضةعفا،
مثةل سةةكان املنةةاطق الريفيةةة يف البلةةد .فقةةد زاد معةةدل تةوافر اخلةةدمات الكهرابئيةةة بنسةةبة  14,6يف
املائة ،حي ارتف من  80,4يف املائة يف عام  2014إىل  95,31يف املائةة حةى تشةرين األول/
أكتةةوبر  ،2018وذل ة بفضةةل تنفيةةذ  4 388مشةةروعا ل ةرب  559 820مسةةكنا ابلكه ةرابء،
اسةةتفاد منهةةا  2,9مليةةون شةةخص .وأت؛ نسةةبة  60يف املائةةة مةةن الطاقةةة املسةةتهلكة مةةن مصةةادر
متجددة.
 -93وقةد انتهةةى إنشةةاء خة نقةةل الكهةرابء مةن مثلة التعةةدين إىل ويلةةوي ،الةةذي يضةةم أكثةةر
مةةن  200كيلةةومرت مةةن الشةةبكات واألبةرا العاليةةة اجلهةةد .وأُنشةةئ  140كيلةةومرتا مةةن الشةةبكات
خلدمةةة مجي ة اجملتمعةةات احمللي ةةة علةةى ضةةفاف هنةةر كوك ةةو .وابإلضةةافة إىل ذل ة  ،تضةةاعف إنت ةةا
الكهرابء ،حي انتقل من  700ميغاواط إىل  1 500ميغاواط .وجيةري إنشةاء حمطةات كهرابئيةة
فرعيةة سةةتتيح حتسةني تةةدفق الطاقةةة إىل البلةدايت واجملتمعةةات احملليةةة وتةرتاو تكلفةةة االسةةتثمار يف
كل حمطة فرعية ما بني  7و 8ماليني دوالر.
 -94ويتةةألف النظةةام الةةوطي للم ةوانئ مةةن سةةتة م ةوانئ حبريةةة جتاريةةة ذات أ يةةة كبةةرية وم ةوانئ
وحمطات على البحريات جر تعزيزها خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير( ،)21وكذل من طرق النقةل
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الربي  -املائي يف املناطق الريفية الي تتيح حتسني األنشطة اإلنتاجية والتجارية ومستو احلصةول
على اخلدمات األساسية ،وابلتاي ،نوعية احلياة.
 -95وفيما يتعلق ابهلياكل األساسية للطرق ،ميضي قدما إنشةاء شةبكة البلةد الطرقيةة وتعزيزهةا
وصيانتها ،وهو ما يتيح الوصول إىل ممرات النقل االسةرتاتيجية الرئيسةية والةرب بةني األقةاليم وربة
ساحل البحر الكارييب ابملنطقة الوسطى واحملةي اهلةادئ ،مةن أجةل تنميةة قطاعةات الزراعةة وصةيد
األمسةةا والتعةةدين والصةةناعة ،فضةةال عةةن توسةةي نطةةاق خةةدمات التعلةةيم والصةةحة وامليةةاه والطاقةةة
واالتصاالت والسياحة والتجارة.
 -96وأُنشةئ  767كيلةةومرتا مةن الطةةرق ،تةرب بةةني  15مقاطعةة ومنطقتةةني مةن سةةاحل البحةةر
الكةةارييب ،تسةةتفيد منهةةا  126بلديةةة يبلةةغ عةةدد سةةكاهنا  3,5ماليةةني نسةةمة ،وتسةةاهم يف خفة
معةةدل الفقةةر علةةى الصةةعيد الةةوطي .وجةةرت صةةيانة مةةا متوسةةط السةةنوي  3 596كيلةةومرتا مةةن
الشةبكة الطرقيةة غةري املعبةدة ،وبنةاء  71جسةرا يعةادل طوهلةا  2 639مةرتا ،وإجنةاز أشةغال قنةوات
الصرف على طول  2 494مرتا.
 -97وجيةةري إجنةةاز الدراسةةات والتصةةاميم املتعلقةةة مبينةةاء بلوفيلةةد  ،يف منطقةةة سةةاحل البحةةر
الكةةارييب اجلنوبيةةة ،الةةذي سةةيكون ل ة أثةةر علةةى مجي ة القطاعةةات االقتصةةادية .وانتهةةت الدراسةةات
والتصاميم املتعلقة ابلطريق الراب بني ساشا وميناء بويرتةو كابيثةا الةي تشةمل بنةاء جسةر علةى هنةر
واوا .وجيةةري إجنةةاز أشةةغال ل ةزايدة سةةعة الطةةرق يف مةةداخل مدينةةة مةةامغوا ،بغةةرض التخفيةةف مةةن
ازدحام حركة املرور.

احلق يف السك الالئق التو يتان 99-114 :و)110-114
 -98توي حكومة املصاحلة والوحدة الوطنيةة أولويةة قصةو حلةل مشةكلة السةكن ،مةن خةالل
وض ة سياسةةة ترمةةي إىل إعةةادة احلةةق يف السةةكن الالئةةق وامل ةريح واآلمةةن إىل األسةةر النيكاراغويةةة،
وال سيما أشةدها فقةرا ،ومةن خةالل زايدة حةوافز احلصةول علةى السةكن مثةل :اإلعةامت املباشةرة،
واالس ةةتفادة املس ةةبقة م ةةن املس ةةتحقات االجتماعي ةةة لألش ةةخاص الع ةةاملني حبس ةةب م ةةدة أق ةةدميتهم
املهنية ،ورفة اإلعةامت املتعلقةة بفوائةد الةرهن العقةاري مةن  2,5يف املائةة إىل  3,5يف املائةة سةنواي
ملدة عشر سنوات ،واإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة.
 -99ويف س ةةياق ه ةةذه السياس ةةة ومن ةةوذ املس ة ولية املش ةةرتكة ،تيس ةةر بن ةةاء أو ت ةةرميم 57 859
مسكنا ،استفاد منها العدد ذات من األسر و 236 165شخصا.

حق امللكية ورد ممتلكات الشعوب األ لية التو ية)26-116 :
 -100لكفال ةةة اليق ةةني الق ةةانوي وتس ةةوية املنازع ةةات االجتماعي ةةة النامج ةةة ع ةةن مش ةةاكل امللكي ةةة،
ُمةةنح  138 737سةةند ملكيةةة( )22ملةةا عةةدده  542 333شخصةةا( 55 ،)23يف املائةةة مةةنهم إمث
و 45يف املائة ذكور ،وتعززت التنمية االقتصادية لألسر وصغار املنتجني إبضةفاء الطةاب القةانوي
على ملكية أراضيهم.

GE.19-01287

17

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

 -101وجة ةةر قية ةةا  225 080قطعة ةةة أرضة ةةية ،وعة ةةوج ،ابلتعة ةةاون م ة ة مديرية ةةة التس ة ةوية البديلة ةةة
للمنازعةةات 2 114 ،منازعةةة ،جةةر التوصةةل يف  59يف املائةةة منهةةا إىل اتفاقةةات ُمرضةةية وال تةزال 41
يف املائةةة منهةةا يف انتظةةار التوصةةل إىل اتفةةاق ،وقُةةدمت خةةدمات إىل  5 171شخصةةا2 562 ،
منهم إمث ( 49,5يف املائة) و 2 609ذكور ( 50,5يف املائة).
 -102ويف سياق االنقالب الفاشلُ ،سجلت  288حالة استيالء على املمتلكات بطريقة غةري
قانوني ةة والسةةتعادة النظةةام وكفالةةة اليقةةني القةةانوي للملكيةةة ،نفةةذت الدولةةة بشةةكل سةةلمي 256
عملية إخالء ( 88,8يف املائة) ،وهي بصدد تنفيذ  11,2يف املائة املتبقية.
 -103ويعةةرتف الدسةةتور بوجةةود حةةق مجةةاعي للشةةعوب األصةةلية يف أراضةةيها ويف هةةذا الصةةدد،
تتواص ةةل عملي ةةة م ةةنح س ةةندات ملكي ةةة األراض ةةي .وخ ةةالل الف ةةرتة املش ةةمولة هبة ةذا التقري ةةرُ ،منح ةةت
للمجتمعةات احملليةةة مثانيةةة سةةندات ملكيةة لألراضةةي ،سةةتة منهةةا يف منطقةة سةةاحل البحةةر الكةةارييب
الشمالية واثنان يف منطقة سةاحل البحةر الكةارييب اجلنوبيةة( ،)24وتبلةغ املسةاحة اإلمجاليةة لألراضةي
املعنيةةة  15 347,89كيلةةومرتا مربعةةا ( 13يف املائةةة مةةن مسةةاحة اإلقلةةيم الةةوطي و 23,6يف املائةةة
مةةن مسةةاحة سةةاحل البحةةر الكةةارييب) .وقةةد اسةةتفاد مةةن هةةذه السةةندات  92جمتمعةةا حمليةةا و81
جزيرة منخفضة و 17 257أسرة.
ومنحت مثانية سندات ملكية خالل الفرتة من عام  2014إىل عام  ،2018ابإلضةافة
ُ -104
إىل  15سندا خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير السابق ،وهو ما يعادل  23إقليمةا طلبةت جمتمعةات
الشعوب األصلية منحها سندات ملكيتهةا ،وتوجةد قيةد اإلجنةاز عمليةة مةنح سةند ملكيةة إقلةيم يف
ألتو وانكي ،تشكل مساحت  4يف املائة.

احلق يف بيئة

ية ويف احلماية م آاثر تغري املناخ التو ية)22-114 :

 -105أوفةةت نيكةةاراغوا ،بوصةةفها طرفةةا يف اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة اإلطاريةةة بشةةأن تغةةري املنةةاخ،
ابلتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية :فقد قدمت طلب انضمامها إىل اتفاق ابريس ،وأعدت بالغهةا
الةةوطي الثالة  ،وقةةدمت مسةةا تها احملةةددة وطنيةةا .وتشةةار بنشةةاط يف املفاوضةةات املتعلقةةة بتغةةري
املناخ وتلتزم هبا(.)25
 -106ويف ع ةةام  ،2018تول ةةت نيك ةةاراغوا ،بوص ةةفها ممث ةةل البل ةةدان النامي ةةة ،الر س ةةة املش ةةرتكة
للصندوق األخضر للمناخ ،إىل جانب السويد.
 -107وحققت نيكاراغوا إجنازات مهمة يف مواجهةة حتةدايت تغةري املنةاخ ،مثةل حتويةل مصةفوفة
توليد الكهرابء الذي رف مستو إنتا الطاقة املتجددة إىل  50,72يف املائة يف عام .)26(2018
 -108ويف قطةةا الزراعةةة واسةةتخدام األراضةةي وتغيةةري اسةةتخدامها ،جيةةري وضة بةةرمم ملواجهةةة
تغةةري املنةةاخ واحلةةد مةةن الفقةةر ،ابلتعةةاون م ة اجملتمعةةات الريفيةةة والشةةعوب األصةةلية الةةي تعةةي يف
غابي بوساوا وإينديو مايي يف منطقة ساحل البحر الكارييب ،سيساهم يف خف االنبعااثت
النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها حبواي  11مليون طن من اثي أكسيد الكربون(.)27
 -109وتتجسد اإلجنازات الوطنية يف جمال التكيف م تغري املناخ يف اسةتخدام  197تكنولوجيةا
للتكيف م تغري املناخ يف قطاعات املوارد املائية والغاابت والتنو البيولوجي والزراعة(.)28
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احل ااق يف األما ا
و35-114
و65-114
و88-114
و)19-116

الع ااام والعدال ااة التو اايات 14-114 :و19-114
و 36-114و 37-114و 38-114و64-114
و 66-114و 67-114و 68-114و69-114
و 92-114و 8-115و 17-116و18-116

 -110تُعتةةرب نيكةةاراغوا ،وطني ةا وإقليمي ةا ودولي ةا ،أكثةةر البلةةدان أمنةةا يف منطقةةة أمريكةةا الوسةةطى
ومنوذجةةا ُيتةةذ بة يف جمةةال األمةةن يف أمريكةةا الالتينيةةة ،بوصةةفها اثلة أقةةل بلةةداهنا عنفةةا .ولةةد
نيك ةةاراغوا اسة ةرتاتيجية لألم ةةن الع ةةام الق ةةائم عل ةةى مب ةةدأ الس ةةيادة وش ةةرطة وطني ةةة لص ةةيقة ابلنس ةةي
االجتماعي يف تسوية مشاكل أمن اجملتم .
 -111واستقر معدل جرائم القتل يف  7,5لكل  100 000نسمة ،وهو أدىن أبرب مرات من
املتوس املسجل يف منطقة أمريكا الوسطى .وتعاج الشرطة ما متوسط  94واقعة من كل 100
تقدم شكاو بشأهنا ،وال يشكل جرائم شديدة اخلطورة سو  6,3يف املائة منها.
 -112وزاد عةةدد املةةدعني العةةامني علةةى الصةةعيد الةةوطي بنسةةبة  36يف املائةةة ابملقارنةةة مة الفةةرتة
املشةةمولة ابلتقريةةر السةةابق وجةةر تقةةدم دعةةاو جنائيةةة يف  102 036قضةةية وخةةدمات الرعايةةة
املتخصصة يف شكل اإلرشاد القانوي والدعم النفسي إىل  391 255ضةحية ،وال سةيما النسةاء
واألطفال واملراهقون.
 -113وأجن ةةز معه ةةد الط ةةب الش ةةرعي  364 266خ ةةربة لتيس ةةري اللج ةةوء إىل القض ةةاء لألش ةةخاص
الذين أبلغوا عن أعمال العنف البدي والنفسي واجلنسي وجرائم القتل العنيفة .ومل تكشف اخلةربة يف
نسبة كبرية من احلاالت عن وجود أضرار بدنية أو نفسية .ويف  65يف املائة من احلاالت الي وقعت
فيها إصاابت ،مل يتطلب التعايف منها أي عال طيب ويف  95,9يف املائةة مةن احلةاالت ،مل تشةكل
اإلصاابت أي خطر علةى حيةاة املصةابني .وتةدل هةذه البيةامت علةى أن العنةف يف نيكةاراغوا يقةرتن
مبعدل وفيات منخف وال خيلف أضرارا خطرية على صحة األشخاص وسالمتهم.
 -114وتواصل دولة نيكاراغوا ،من خالل السلطة القضائية ،تعزيز وحتةدي نظةام إقامةة العةدل
عن طريق ما يلي:
دائ ةةرة امليس ة ةرين القض ةةائيني ،املوج ةةودة يف بل ةةدايت البل ةةد الب ةةالغ ع ةةددها 153
(أ)
بلدية ،هبةدف املسةا ة يف تيسةري اللجةوء إىل القضةاء للشةرائح السةكانية الضةعيفة ويف تعزيةز ثقافةة
السةةالم والتثقيةةف القةةانوي ومنة اجلرميةةة واسةةتعادة احلقةةوق وتسةةوية املنازعةةات االجتماعيةةة وتفةةادي
املالحقات القضائية
(ب) دائةةرة املسةةاعدة القانونيةةة اجملانيةةة لألشةةخاص ضةةعاف احلةةال يف القضةةااي اجلنائيةةة
واألس ةرية واملدنيةةة ،الةةي تقةةدم سةةنواي ح ةواي  119 290مسةةاعدة قانونيةةة .وعينةةت  377حماميةةا
للمساعدة القضائية ،حي توفر ستة حمةامني لكةل  100 000نسةمة .وأعةادت احلةق يف النفقةة
إىل  42 032طفة ة ةةال ومراهقة ة ةةا ،حي ة ة ة وصة ة ةةل املبلة ة ةةغ املسة ة ةةتخلص إىل 193 099 626,59
كوردواب ،أي  6 028 711,41دوالرا من دوالرات الوالايت املتحدة
( ) تعزية ةةز احملة ةةاكم املتخصصة ةةة يف قضة ةةااي العنة ةةف واألسة ةةرة واألطفة ةةال وامل ة ةراهقني،
وك ةةذل اهليئ ةةات الفرعي ةةة ،مث ةةل املديري ةةة العام ةةة للتفت ةةي القض ةةائي واملديري ةةة الوطني ةةة للس ةةجالت
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ومديريةةة التسةةوية البديلةةة للمنازعةةات ومعهةةد الطةةب الشةةرعي واملكتةةب التقةةي لرصةةد نظةةام العدالةةة
اجلنائيةةة لألحةةداث ومكتةةب الش ة ون اإلداريةةة ملةةوظفي القضةةاء ومكتةةب تنفيةةذ العقةةوابت اجلنائيةةة
الصادرة يف حق األحداث ورصدها
(د) إنشةةاء مركةةز وطةةي خةةاص ابلسةةجينات ،ب ة دار للةةوالدة وإنشةةاء آليةةة لدراسةةة
احلةةاالت الةةي ميكةةن فيهةةا اإلفةرا عةةن احملتجةةزين للحةةد مةةن االكتظةةا ويف هةةذا السةةياقُ ،اختةةذت
ورحل  309مدانني أجانةب ونُقةل  67مةدام
تدابري بديلة لسلب احلرية لفائدة  2 125حمتجزاُ ،
إىل بلداهنم األصلية إلمتام عقوابهتم هنا
(ه) تعميم مراعاة التوصيات الةواردة يف الةوائح برازيليةاا يف مجية احملةاكم املتخصصةة
يف قضااي العنف لتعزيةز إمكانيةة وصةول املستضةعفني إىل العدالةة ،وتنفيةذ مبةدأ شةفوية اإلجةراءات
يف احملاكمات لتبسي اإلجراءات القضائية
(و) تعزيةةز نظ ةةام العدال ةةة اإلصةةالحية لألح ةةداث م ةةن خةةالل اعتم ةةاد الص ةةكو املعياري ةةة
وتدريب املوظفني ووض برام جمتمعية ومتعددة القطاعات إلعادة إدما األحداث وتيسري تعافيهم
(ز) م ةةنح مرتب ةةة امل سس ةةة الدس ةةتورية للمجل ةةس ال ةةوطي إلقام ةةة الع ةةدل وامله ةةن القانوني ةةة
وتعزي ةةز املديري ةةة العام ةةة للمه ةةن القانوني ةةة ال ةةي تض ةةطل إبجة ةراءات انتق ةةاء امل ةةوظفني القض ةةائيني وتعيي ةةنهم
وترقيتهم ،وذل لتعزيز استقالل السلطة القضةائية وقةد أجنةزت هةذه املديريةة  18عمليةة النتقةاء 637
موظفا عاما واعتمدت  409موظفني ،ختتلف مناصبهم يف سل القضاء ،بعد تقييم أدائهم.

مكاف ا ا ااة االجتا ا ااار ابألش ا ا ا ا وحق ا ا ااوق املها ا اااجري غ ا ا ااري النظ ا ا ااامين
التو يات 54-114 :و 55-114و 56-114و)144-114
 -115تواصل دولة نيكاراغوا عملهةا مةن أجةل منة ومكافحةة جرميةة االجتةار ابألشةخاص ،وقةد
سةةنت يف عةةام  2015القةةانون  896اقةةانون مكافحةةة االجتةةار ابألشةةخاصا ،متاشةةيا مة اجلهةةود
الرامية إىل مواءمة تشريعات بلدان أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب.
 -116وأنش ةةأت نيك ةةاراغوا التح ةةالف ال ةةوطي ملكافح ةةة االجت ةةار ابألش ةةخاص والس ةةجل ال ةةوطي
الفري ة ةةد للمعلوم ة ةةات املتعلق ة ةةة ابالجت ة ةةار ابألش ة ةةخاص .ويض ة ةةم ه ة ةةذا التح ة ةةالف  25هيئ ة ةةة اتبع ة ةةة
للحكومةة( )29وللبلةدايت والوكةاالت العاملةةة مة األطفةال ،ولدية  17مكتبةةا نشةطا علةى مسةةتو
املقاطع ةةات ويق ةةدم مقرتح ةةات بروتوك ةةوالت عم ةةل مش ةةرتكة ب ةةني امل سس ةةات وق ةةد نظ ةةم 8 619
نشاطا وقائيا وإعالميا مبشاركة  467 863شخصا ودرب  44 232موظفا عاما (21 364
منهم ذكور و 22 868إمث) ونظم دورة تدريبية لفائدة موظفي السلطة القضائية بشأن إعةادة
األطفال واملراهقني على الصعيد الدوي.
 -117وقةةد أفضةةت هةةذه اإلج ةراءات الوقائيةةة إىل اخنفةةاض عةةدد ضةةحااي االجتةةار ابألشةةخاص
والشكاو املتعلقة ب والقضااي املعروضة بشأن على القضةاء ابملقارنةة مة الفةرتة املشةمولة ابلتقريةر
السةةابق( .)30وابلفعةةلُ ،سةةجلت  30قضةةية ،جةةر التحقيةةق يف إطارهةةا مة  64شخصةةا وخضة
للمحاكمة  22شخصةا ،أُديةن  20مةنهم وبُةرئ اثنةان وتوجةد قيةد التحقيةق مثةاي قضةااي ،وجةر
إنقاذ  73ضحية ( 13ذكرا و 60أنثى ،منهم  10أطفال و 28مراهقا و 35ابلغا).
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 -118ونُف ةةذت أربع ةةة مش ةةاري للت ةةدريب والتجهي ةةز ،ب ةةدعم تق ةةي وم ةةاي م ةةن وك ةةاالت التع ةةاون
الدوي ،بلغت قيمت  292 890دوالرا من دوالرات الوالايت املتحدة.
 -119وفيمةةا يتعلةةق بتةةدفقات اهلجةةرة املختلطةةة ،ال جتةةرم دولةةة نيكةةاراغوا اهلجةةرة غةةري النظاميةةة
القسةرية أو الطوعيةةة ،وتتةةوىل مبس ة ولية إدارهتةةا مةةن خةةالل التةةدابري التاليةةة :مواصةةلة حتسةةني ظةةروف
االسةةتقبال يف مكاتةةب اهلجةةرة املوجةةودة يف مراكةةز مراقبةةة احلةةدود علةةى الصةةعيد الةةوطي والتحليةةل
الدائم حلالة اهلجرة داخل املنطقة وخارجها ،بغرض إدخال تعديالت تراعي حقوق اإلنسان علةى
سياسةةة اهلجةةرة الوطنيةةة وتنسةةيق األنشةةطة العملياتيةةة م ة الشةةرطة الوطنيةةة واجلةةي النيكةةاراغوي
واملديري ةةة العام ةةة لش ة ون اهلج ةةرة وامل ةواطنني األجان ةةب بغ ةةرض مكافح ةةة وكش ةةف ش ةةبكات هتري ةةب
املهةةاجرين غةةري النظةةاميني واالجتةةار ابألشةةخاص وهتيئةةة الظةةروف املالئمةةة إلي ةواء املهةةاجرين غةةري
النظة ةةاميني املكتش ة ةفني ومواصة ةةلة حتس ة ةةينها ووض ة ة ب ة ةرام دائم ة ةةة لتة ةةدريب امل ة ةةوظفني وت ة ةةوعيتهم
فيما يتعلق بكشف املهاجرين غري النظاميني وضحااي االجتار والتهريب ومبعاملتهم.
 -120وح ةةى يتس ةةىن حتدية ةةد هوي ةةة املهة ةةاجرين ،أُنش ةةئت قن ة ةوات لالتصة ةةال الس ة ةري ابملمثلية ةةات
القنصةةلية املعتمةةدة يف بلةةدم وتُيسةةر للمهةةاجرين غةةري النظةةاميني سةةبل زايرة أقةةارهبم هلةةم واالتصةةال
بقنصليات دوهلم .ومبجرد حتديد هوية املهاجر املعي ،تسر إجراءات إعادت إىل بلده األصلي.
 -121وميكن اإلشارة ضمن الفئات الضعيفة يف سياقات اهلجرة املختلطةة إىل املهةاجرين الةذين
يلتمس ةةون اللج ةةوء أو احلماي ةةة ،والنس ةةاء ض ةةحااي العن ةةف ،واألش ةةخاص ال ةةذين تعرضة ةوا لص ةةدمات
نفسية أو أُصيبوا إبعاقة بسبب خماطر اهلجرة ،والنساء احلوامل ،وكبار السن ،واألطفال واملراهقني
غري املصحوبني.
 -122وملعاجلة هذه احلاالت ،تنسق حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية اإلجراءات املشرتكة بني
امل سس ةةات ال ةةي تت ةةيح اخل ةةدمات التالي ةةة :الرعاي ةةة الص ةةحية الش ةةاملة ،ورعاي ةةة األطف ةةال واملة ةراهقني
ض ةةعاف احل ةةال لكفال ةةة ع ةةدم فص ةةل القاصة ةرين ع ةةن آابئه ةةم ،وتقي ةةيم طلب ةةات اللج ةةوء أو احلماي ةةة
ابلتنسةةيق مة مفوضةةية األمةةم املتحةةدة السةةامية لشة ون الالجئةةني ،ودعةةم املهةةاجرين ضةةعاف احلةةال
حى مغادرهتم لإلقليم الوطي.

تعزي ا ااز حق ا ااوق اإلنس ا ااان ومحايته ا ااا التو ا اايات 5-114 :و6-114
و 7-114و 8-114و 9-114و 10-114و 11-114و12-114
و 13-114و 14-114و 18-114و 19-114و21-114
و 22-114و 23-114و 24-114و 33-114و34-114
و 35-114و 36-114و 37-114و 88-114و89-114
و 90-114و 109-114و 139-114و 3-115و6-115
و 13-116و 14-116و)15-116
 -123حتمةةي نيكةةاراغوا ،مةةن خةةالل مكتةةب الةةدفا عةةن حقةةوق اإلنسةةان ،حقةةوق اإلنسةةان،
وترصةد سةلطات الدولةة ،وتتلقةى الشةكاو بشةةأن انتهاكةات حقةوق اإلنسةان ،وتصةدر توصةةيات
جبرب الضرر الناجم عن هذه االنتهاكات وابختاذ تدابري إلعادة احلقوق إىل أصحاهبا.
GE.19-01287

21

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

 -124وتنفذ نيكاراغوا سياسةة حلمايةة حقةوق اإلنسةان وتعزيزهةا بصةفة عامةة مةن خةالل العمةل
املشرت واملنسق واملتوائم جلمي م سساهتا وقد أُدجمةت هةذه السياسةة يف الةربمم الةوطي للتنميةة
البشرية ،وال سيما يف اسرتاتيجية األمن البشري.
 -125وتش ةةج نيك ةةاراغوا إشة ةرا مجية ة اجملتمع ةةات احمللي ةةة يف األنش ةةطة الثقافي ةةة الوطني ةةة ،ال ةةي
تساهم يف حتقيق العي الكرم واالزدهار والسعادة.
 -126ونُفذت عمليات لرصد مد احرتام حقوق اإلنسان لألشخاص متنوعي امليل اجلنسي،
وح ةةق األطف ةةال واملة ةراهقني ذوي اإلعاق ةةة يف التعل ةةيم اجل ةةام يف امل ةةدار العادي ةةة ،وح ةةق األطف ةةال
واملراهقني يف احلماية يف حالة اإلخالل بواجب دف النفقة ،وحقوق اإلنسان لألطفةال واملةراهقني
املستفيدين من نظام الرعاية الصحية.
 -127وللتحقةةق مةةن مةةد احةرتام حقةةوق اإلنسةةان لألشةةخاص املصةةابني بفةةريو نقةةص املناعةةة
البش ةرية/اإليدز ،أُجريةةت زايرات علةةى الصةةعيد الةةوطي إىل املراكةةز التعليميةةة ومراكةةز محايةةة الطفةةل
ومراكز مناء الطفل واملراكز الصحية ومستشفيات اإلحالة.
 -128وبغةةرض تعزيةةز اح ةرتام حقةةوق اإلنسةةان ،نُظةةم  23معرضةةا ،تسةةعة منهةةا بشةةأن الصةةحة
و 14بشأن األطفال واملةراهقني ،و 1 255دورة تدريبيةة لفائةدة خمتلةف م سسةات اإلدارة العامةة
والسكان بصفة عامة استفاد منها ما جمموع  53 479شخصا.
 -129ويف أعقةةاب أعمةةال العنةةف الةةي بةةدأت يف نيسةةان/أبريل  ،2018شةةكل مكتةةب الةةدفا
عن حقوق اإلنسان جلنة لدعم الضحااي مهمتها تلقي الشكاو والتحقيق فيها واملطالبة إبحقاق
العدالة وجرب الضرر من دون أي متييز.

احلق يف حرياة التعباري وحرياة التنظاي التو ايات 78-114 :و79-114
و 80-114و 81-114و 82-114و 83-114و84-114
و 85-114و 86-114و 87-114و 93-114و91-114
و 94-114و 95-114و 7-115و 8-115و 20-116و)21-116
 -130وفقةةا للدسةةتور ،يعتةةرب احلةةق يف نقةةل املعلوم ةات مس ة ولية اجتماعيةةة متةةار يف إطةةار االح ةرتام
الصارم ملبادئ  .وال جيوز أن خيض هذا احلق للرقابة ،ولكن قد ترتتب على ممارست مس وليات يةددها
القانون .وجيب على وسائ اإلعالم ،يف إطار مهمتها االجتماعية ،أن تساهم يف تنمية البلد.
 -131واملمارسة الكاملة للحق يف حرية التعبري مكفولة ابلنظر إىل عدم وجود أي رقابة مسةبقة
أو تقييةةد هل ةذا احلةةق .وجيةةوز للصةةحفيني أن يرصةةدوا سياسةةات اإلدارة العامةةة وإجراءاهت ةا ويُنجةةزوا
حتقيقات بشأهنا وينتقدوها .ويف هذا الصدد ،تنشر وسائ اإلعالم والصحف املعاديةة للحكومةة
ما يلو هلا من معلومات ،مبا يف ذل األخبار الزائفة الي حترض على األفعال اإلجرامية وتشج
العنف والكراهية ،ولكن احلكومة تلتزم بسياسة عدم فرض أي قيود على وسائ اإلعالم.
 -132ويراعةةى مبةةدأ اسةةتقالل وسةةائ اإلعةةالم وتعةةدديتها ،والةةدليل علةةى ذل ة أن الصةةحيفتني
الوحيةدتني املكتةةوبتني املةوزعتني علةةى الصةعيد الةةوطي والصةحيفتني املةةوزعتني علةى صةةعيد العاصةةمة
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توجةةد يف ملكيةةة القطةةا اخلةةاص ،ويسةةري الشةةيء ذات ة علةةى مجي ة القن ةوات التلفزيونيةةة ابسةةتثناء
القناة  6اململوكة للدولة.
 -133وحصةل علةى الرتخةيص  377حمطةة إذاعيةة تبة براجمهةا علةى مةوجي التضةمني الةرتددي
والتضةةمني السةةعوي و 29حمطةةة للب ة التلفزيةةوي املفتةةو علةةى الةةرتدد فةةوق العةةاي والةةرتدد العةةاي
جدا وجتدر اإلشةارة إىل الطةاب التعةددي حملتةو بةرام هةذه الوسةائ  .وتغطةي شةبكات اهلةاتف
اخللوي مجي البلدايت ويستفيد من خدمة اإلنرتنت احملمول  85يف املائة من السكان.
 -134وحرية الصحافة مكفولة ،حي ال جتري مالحقة وسائ اإلعةالم وال الصةحفيني الةذين
ميارس ةةون ه ةةذا احل ةةق يف إط ةةار التقي ةةد الت ةةام أبحك ةةام الدس ةةتور وغ ةةريه م ةةن الق ةوانني .وال تُتخ ةةذ أي
إجراءات إدارية أو جنائية ضد األشخاص بوصفهم صحفيني.
 -135واحلصول على املعلومات العامة مكفول من خالل املكاتب املنشأة هلذا الغرض واملواقة
الشبكية مل سسات الدولة.
 -136وميةةار خةةالل احلمةةالت االنتخابيةةة احلةةق املطلةةق يف الوصةةول إىل وسةةائ اإلعةةالم ،م ة
كفالة حرية التعبري والفكر والتعبئةة ،وفقةا ألحكةام دسةتور نيكةاراغوا وقةانون االنتخةاابت واللةوائح
التنظيمية ألخالقيات االنتخاابت.
 -137ويكفةةل الدسةةتور التمت ة الكامةةل ابحلةةق يف التجم ة السةةلمي ،الةةذي ال تتطلةةب ممارسةةت
إذم مسبقا ،وكذل حق املواطنني النيكاراغويني يف التعبري حبرية عن أفكارهم سةرا أو علنةا ،فةرداي
أو مجاعي ةا ،شةةفواي أو كتابي ةا أو أبي طريقةةة أخةةر  .ويعةةرتف ابحلةةق يف التجم ة والتظةةاهر والتعبئةةة
العامة وفقا للقانون.
 -138ويكفل الدستور احلق يف تكوين اجلمعيات ،ويتجلى ذلة يف وجةود  7 227منظمةة غةري
رحبيةةة مسةةجلة علةةى النحةةو الواجةةبُ ،سةةجلت  3 276منظمةةة منهةةا خةةالل الفةةرتة املشةةمولة هبةةذا
التقرير( ،)31ومل يُطلب أبدا إىل اجلمعية الوطنية إلغاء الشخصية القانونية ألي منظمة غري حكومية.

احلق يف التصويت والرتشح لالنت اابت التو يتان 4-115 :و)5-115
 -139احلق ةةوق االنتخابية ةةة مكفول ةةة يف الدسة ةةتور وإص ةةالحات ويف قة ةةانون االنتخ ةةاابت وقة ةةانون
البل ةةدايت وق ةةانون املس ةةاواة يف احلق ةةوق وتك ةةاف الف ةةرص بغ ةةرض ض ةةمان ق ةةدر أك ةةرب م ةةن املش ةةاركة
واإلدما والتمثيل واملساواة والتناسب والتناوب بني املرأة والرجل.
 -140وخة ةةالل االنتخة ةةاابت العامة ةةة لعة ةةام  2016وانتخة ةةاابت اجملة ةةالس البلدي ة ةة لعة ةةام 2017
وانتخ ة ةةاابت اجمل ة ةةالس اإلقليمي ة ةةة للش ة ةةعوب األصة ة ةةلية والس ة ةةكان املنح ة ةةدرين م ة ةةن أص ة ةةل أفريقة ة ةةي
لعام ُ ،2014كفلت مشاركة  18حزاب سياسيا وممارسةُ الشةعب النيكةاراغوي حلقة يف التصةويت
بشةةكل حةةر ومباشةةر وسةةري وأفضةةت انتخةةاابت عةةام  2016إىل انتخةةاب الرفيةةق القائةةد دانييةةل
أورتيغا سابيدرا رئيسا للجمهورية ،حبصول على نسبة  72,44يف املائة مةن األصةوات املةدىل هبةا
وقد اتبعت منظمة الدول األمريكية هذه العملية االنتخابية واعرتفت بنتائجها.
 -141وأُحةةرز التقةةدم يف عمليةةة إصةةدار بطاقةةات اهلويةةة ،حية زاد بنسةةبة  17,74يف املائةةة
ع ةةدد املة ةواطنني ال ةةذين أدلة ةوا ببطاق ةةات اهلوي ةةة خ ةةالل انتخ ةةاابت اجمل ةةالس البلدي ةةة لع ةةام .2017
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أمة ةةا خبصة ةةوص عة ةةدد مراكة ةةز االق ة ةرتا  ،يف املنة ةةاطق احلض ة ةرية والريفية ةةة علة ةةى حة ةةد س ة ةواء ،فقة ةةد زاد
بنسةةبة  2,0يف املائةةة ،حية انتقةةل مةةن  12 960مركةزا خةةالل االنتخةةاابت العامةةة لعةةام 2011
إىل  13 206خالل انتخاابت اجملالس البلدية لعام .2017

احلوار وااللتزامات الدولية التو ية)25-114 :
 -142تش ةةار دول ةةة نيك ةةاراغوا ،وف ةةاء منه ةةا ابلتزاماهت ةةا الدولي ةةة ،يف جمل ةةس حق ةةوق اإلنسة ةةان،
ومنظومةةة البلةةدان األمريكيةةة حلقةةوق اإلنسةةان ،وحركةةة بلةةدان عةةدم االمليةةاز ،ومجاعةةة دول أمريكةةا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،والتحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا ،ومنظومة تكامل أمريكا
الوسةطى ،ومة متر القمةة األيبةةريي األمريكةةي ،ومة متر قمةةة األمةريكتني ،واجملموعةة اإلقليميةة ألمريكةةا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،ومجي هيئات األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية.
 -143وعةةززت نيكةةاراغوا حتالفاهت ةا م ة البلةةدان الصةةديقة واملنظمةةات الدوليةةة وقةةد أات ذل ة
إحراز التقدم يف إنعا ثقافتنا وتراثنا الثقايف وتعزيز ةا ومحايتهمةا ،وتنظةيم دورات تدريبيةة وأنشةطة
للتبةةادل الثقةةايف ،وإب ةرام اتفاقةةات للتعةةاون ،وإقامةةة معةةارض للفةةن النيكةةاراغوي واألجنةةيب ،وتةةوفري
الت ةةدريب يف اجملة ةالني الف ةةي والثق ةةايف ،وإع ةةادة تص ةةميم املن ةةاه الدراس ةةية وحت ةةديثها وإع ةةادة أتهي ةةل
املدار الوطنية للفنون.
 -144ومة ةةن أج ة ةةل املضة ةةي ق ة ةةدما يف حتسة ةةني نظ ة ةةام االنتخة ةةاابت ،وقع ة ةةت دولة ةةة نيك ة ةةاراغوا يف
عام  2016على مذكرة تفاهم م األمانة العامة ملنظمة الدول األمريكيةة ،وأُنشةئت جلنةة للحةوار
والتبادل البناءين ،م لفة من وفد حكومة نيكاراغوا ووفد األمانةة العامةة ملنظمةة الةدول األمريكيةة،
توصلت إىل بع االتفاقات بشأن تعزيز امل سسات السياسية  -االنتخابية جلمهورية نيكاراغوا.
 -145وتعيةد دولةةة نيكةاراغوا أتكيةةد رغبتهةا يف تعزيةةز التزاماهتةا الدوليةة ،مةةن خةالل توطيةةد أوجة
التوافق والعمل املشرت من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف مجي اجملاالت.

اخلال ة
 -146يبني هذا التقرير اإلجنازات املهمة الي حققتها حكومة املصاحلة والوحةدة الوطنيةة خةالل
الفة ة ة ةةرتة  2018-2014يف جمة ة ة ةةال محاية ة ة ةةة حقة ة ة ةةوق اإلنسة ة ة ةةان وتعزيزهة ة ة ةةا وكفالتهة ة ة ةةا للم ة ة ة ةواطنني
النيكاراغويني ،وكذل يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية ،من خالل تنفيذ تةدابري يف إطةار
الربمم الوطي للتنمية البشرية والسياسات الوطنية وااللتزامات الدولية.
 -147وخلف ةةت األح ةةداث العنيف ةةة ال ةةي ب ةةدأت يف  18نيس ةةان/أبريل  2018أثة ةرا س ةةلبيا عل ةةى
التنمية البشرية املطردة الي كانةت تشةهدها نيكةاراغوا وحالةت دون متتة السةكان علةى ملةو كامةل
حبقوق اإلنسان ،مثل حرية التنقل واحلصول على الرعاية الصحية والغذاء والتعليم والعمل والتمت
ابلسالم واألمن والطمأنينة ،وما إىل ذل .
 -148لقد قاوم شعب نيكةاراغوا ،العاشةق للسةالم ،حمةاوالت االنقةالب واختةار مواصةلة إرسةاء
السةةالم واالسةةتقرار والرفةةاه الةةذي حقق ة  .وتعةةزز حكومةةة املصةةاحلة والوحةةدة الوطنيةةة جمموعةةة مةةن
التةةدابري االقتصةةادية واالجتماعيةةة والسياسةةية والقانونيةةة هبةةدف إنعةةا االقتصةةاد وحتقيةةق االسةةتقرار
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وجتةري ابإلضةافة إىل ذلة مشةاورة
ُ واألمن العام ومواصلة إعادة احلقوق للمواطنني النيكاراغويني
 مةةن،واسةةعة النطةةاق بشةةأن مقةةرت السياسةةة الوطنيةةة إلشةةاعة ثقافةةة السةةالم واملصةةاحلة حةةى يتسةةىن
 تعزي ةةز الق ةةيم وممارس ةةات االح ةرتام والتض ةةامن واحل ةوار والتالق ةةي، خ ةةالل املدرس ةةة واألس ةةرة واجملتم ة
.والتعاي يف و م يف مجي أملاء نيكاراغوا
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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.
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.
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.
SIGRUN 2014-2018. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez.
Sistema Único de Pensiones Alimenticias: https://web.mifamilia.gob.ni/voronoi/login.html
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.
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.
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.
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.
Cifra preliminar de 2017.
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.
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.
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.
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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.
SIGRUN 2015-2017.
MIFAN, Informes Anuales / Planificación 2014-2018.
SIGRUN 2014-2018.Planificación SEPRES “Normativa para la Restitución de Derechos y
Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes.
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.
Según la Unión interparlamentario 2017.
Organización de Naciones Unidas (2016).
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.
Títulos Urbanos (55,257); Títulos Rurales (56,606); Solvencias de Ordenamiento Territorial (588) y
Certificados de Cumplimiento (3,286).
244,050 hombres (45%) y 298,283 mujeres (55%).
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y Región Autónoma Costa Caribe Sur
(RACCS).
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.
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/
La formulación de este programa fue ratificada mediante Acuerdo Presidencial No. 21-2018,
publicado en La Gaceta No.16 del 23 de enero 2018.
Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, mayo 2017.
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.
En el período 2010-2014, se reportaron 74 casos.
2,956 nacionales y 320 de otras nacionalidades.
En comparación con el proceso de elecciones generales de 2011.
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