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  مقدمة    
 مع  تعرض حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية لنيكاراغوا على اجملتمع الدويل، متاشياً           -١

رسالة احترام حقوق اإلنسان وحتقيق السالم والتضامن اليت حتملها، عملها يف جمال حقـوق              
  . يف إطار اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل٢٠١٣-٢٠١٠اإلنسان يف الفترة 

ونشكر للمجتمع الدويل ما أبداه من اهتمامٍ بتنمية الشعب النيكـاراغواين، متثّـل               -٢
قدمته الدول خالل اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل من توصيات، دعمت             فيما

ا ُشرع يف تنفيذه من برامج ومشاريع، وحثّتها        معظمها حكومة نيكاراغوا من أجل مواصلة م      
  .على ذلك

  منهجية إعداد التقرير    
 A/RES/60/251أُعد هذا التقرير الثاين وفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة               -٣

  .١٧/١٩، فضالً عن مقّرره ١٦/٢١ و٥/١وقراري جملس حقوق اإلنسان 
 ٢٠١٣مـايو   /الشامل، أُنشئت يف أيار   ومن أجل إعداد تقرير االستعراض الدوري         -٤

وزارة الداخلية، ومكتـب    : جلنة حكومية برئاسة رئيس اجلمهورية، مؤلفة من اهليئات التالية        
املدعي العام للجمهورية، وجهاز الشرطة الوطنية، ونظام السجون الوطين، ووزارة الصحة،           

وزارة األسـرة واملراهـق     واملؤسسة النيكاراغوانية للضمان االجتماعي، ووزارة التعلـيم، و       
والطفل، ووزارة املرأة، ووزارة االقتصاد األسري واجملتمعي والتعاوين واملؤسـسي، ووزارة           
الزراعة والغابات، ووزارة العمل، واملعهد الوطين للمعلومات اإلمنائية، والنظام الوطين للوقاية           

 اللجنة كل من النيابة     عالوة على ذلك، شارك يف    . من الكوارث، ووزارة العالقات اخلارجية    
العامة، وسلطات الدولة املتمثلة يف اجمللس الوطين، واجمللس األعلى لالنتخابـات، واحملكمـة             

  .القضائية العليا
وقد طُرح ما أحرزه البلد من تقدم وما يواجهه من حتديات يف الفترة اليت يتناوهلـا                  -٥

راغوانيني والنيكاراغوانيات اإلنسانية،   التقرير بالتحليل بروحٍ ناقدة لصاحل تنمية حقوق النيكا       
وباستخدام شىت األدوات، كتقدمي التقارير، وتشكيل أفرقة العمل، وعقد جلسات للنقـاش            
والتحاور بشأن أداء كلٍّ من مؤسسات الدولة واللجان احلكومية املشتركة يف إطار الـربامج              

ة هذه الربامج واملشاريع بالتوصيات واملشاريع املتسقة مع اخلطة الوطنية للتنمية البشرية، وعالق
كما ُعقدت جلـسات    . ٢٠١٠اليت اعتمدهتا نيكاراغوا يف االستعراض الدوري الشامل لعام         

عمل تقنية بشأن إعداد التقرير مع ممثلي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،               
  .  إعدادهوأخرياً، اسُتشريت نيابة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا يف
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، ٤٧،  ٤٤،  ٤٣،  ٣٣، التوصـيات    ٩٠الفقرة ثانيـاً    (جوانب عامة       
٥٧، ٥٠، ٤٩، ٤٨(  
 يتعلق حبكـم شـعب      فيماإن أحد أهم األحداث اليت شهدها البلد يف هذه الفترة             -٦

، ٢٠١٦-٢٠١٢نيكاراغوا انتخاُب الرفيق القائد دانييل أورتيغا سابيدرا ملدٍة رئاسيٍة ثانيـة            
املصاحلة والوحدة الوطنية، مما ميكّن من مواصلة حتقيق أهـداف التنميـة            على رأس حكومة    

  .البشرية واالجتماعية واالقتصادية للبالد
: وتسعى حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية إىل حتقيق األهداف االستراتيجية التاليـة     -٧

ب التوظيف اجليد،   حتقيق النمو االقتصادي املطّرد، واحلد من الفقر والفقر املدقع، وزيادة نس          
واحلد من التفاوت االجتماعي وحتسني جودة حياة النيكاراغوانيني والنيكاراغوانيات، استناداً          

العيش النظيف والعـيش الـصحي      "إىل املفهوم األساسي لرد احلقوق، وباعتماد استراتيجية        
وقد مكّـن   . ، مع إيالء األولوية لألطفال والنساء والشباب      "والعيش اجلميل والعيش الكرمي   

جناح حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية من أن حيتل القائد أورتيغا يف استقصاءات التقيـيم،              
، املركز الثاين بـني أكثـر       )١()CID Gallup( "سيد غالوب "كاستقصاء الشركة االستشارية    

  . الرؤساء قبوالً من حيث األداء يف منطقة أمريكا الالتينية
مـن   الطبعة الثالثة    ٢٠١٣ لعلم االقتصاد اجلديد يف عام       ونشرت املؤسسة الربيطانية    -٨

، وهو مقياٌس يصّنف مـستوى سـعادة        "مؤشر الكوكب السعيد  "  التقرير املتعلق مبا ُيدعى ب    
 لرأيهم،  مستوى رفاه سكان كل من الدول وفقاً      : البلدان كل عامني بقياس ثالثة عوامل هي      

وقد احتلت نيكاراغوا املركـز الثـامن       . دولةومستوى العمر املتوقّع، والبصمة البيئية لكل       
ووفقاً لقناة ترافيـل    .  بلداً خضع هلذا التحليل، كانت نيكاراغوا أسعد حاالً منها         ١٥١ بني

)Travel Channel(           اليت ُتربز هذا املؤشر على موقعها الشبكي، متتاز نيكاراغوا جبمال طبيعتها ،
 جاذباً للسائحني، عالوة على كوهنا أأمن بلٍد يف         وحمدودية تأثريها يف البيئة، مما جعلها مقصداً      

  . منطقة أمريكا الوسطى
وقد اعُترف عاملياً باجلهود اليت بذلتها نيكاراغوا يف سبيل القضاء على الفقر والفقـر     -٩

املدقع، بتنفيذ منوذجٍ للدميقراطية املباشرة، التشاركية، القائمة على التحالف والتكامل وتقاسم           
ني احلكومة املركزية، وحكومات البلديات، واملنتجني، وأصـحاب املـشاريع،          املسؤولية ب 

  .واجملتمع احمللي الذي يؤدي دوراً قيادياً، ليمارس املواطن على هذا النحو سلطته
 بالنـسبة إىل    ٢٠٠٩وقد مكّن هذا النموذج من خفض نسبة الفقر العام يف عـام               -١٠
 يف املائـة  ١٧,٢املائة، ونسبة الفقر املدقع من  يف   ٤٢,٥ يف املائة إىل     ٤٨,٣ من   ٢٠٠٥ عام
كمـا  . )٢( يف املائـة   ٨,٢ بنـسبة    ٢٠١١ يف املائة، بل جنح يف خفضها يف عام          ١٤,٦ إىل

 يف  ٠,٤١اخنفضت نسبة التفاوت االجتماعي، اليت ُتقاس مبؤشر جيين، يف نفس الفترة مـن              
  . يف املائة٠,٣٧املائة إىل 
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 يف  ٢٠١٣م املتحدة لألغذية والزراعة املعقود يف عـام         ويف إطار مؤمتر منظمة األم      -١١
روما، اعُترف بأن نيكاراغوا قد حققت سلفاً اهلدف الذي اقترحه مؤمتر القمة العاملي للغذاء              

، وهو خفض عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية إىل النصف قبل             )١٩٩٦ لعام(
 يف خفض نسبة    ٢٠١٢ و ٢٠١٠ عامي   فقد جنحت نيكاراغوا يف الفترة ما بني      . ٢٠١٥ عام

 يف املائة، لتصبح أحد أول بلـدان العـامل   ٢٠,١ يف املائة إىل ٥٥,١انتشار نقص الغذاء من    
كما اعُترف بفعالية براجمهـا     . املتقدمة فعلياً يف جمال النضال للقضاء على الفقر والفقر املدقع         
املشاكل؛ إذ صّدقت نيكـاراغوا     ملكافحة الفقر واجلوع وانعدام أمن املواطن، وغري ذلك من          

على منوذجٍ إداري ماضٍ يف تغيري املشهد االجتماعي هلذه األمة تدرجيياً، وقُّيمت، كـذلك،              
، الرامية "السندات اإلنتاجية الغذائية"، و"بستان األسرة"، و"ال للجوع"على حنو إجيايب خطط   

  .إىل حفز تنمية قطاع الزراعة وضمان االكتفاء الذايت الوطين
 ٢٠١٢ حـىت عـام   ٢٠٠٨وقد زاد حجم االستثمار األجنيب املباشر منـذ عـام      -١٢
ويف .  يف املائة، وهو ما يدلّل على ثقة املستثمر يف مستقبل االقتصاد النيكاراغواين            ١٠٥ بنسبة

جمال الصادرات، احملّرك الرئيسي لنمو البلدان النامية، حققت نيكاراغوا زيادةً يف صـادرهتا             
  .على اإلطالق يف أمريكا الوسطىملائة، لتصبح نسبتا النمو كلتامها األعلى  يف ا٨٣بنسبة 
 ٢٠١٢و)  يف املائة  ٥,٤ (٢٠١١ومبقارنة معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل يف عامي           -١٣

، نؤكد أن تعايف االقتصاد النيكاراغواين ) يف املائة٤,٢ (٢٠٠٦مبعدله يف عام )  يف املائة  ٥,٢(
ففـي  . )٣(٢٠١٣املتوقع أن يواصل الناتج احمللي اإلمجايل منوه يف عـام           واقٌع ملموس، ومن    

د موزَّع على حنـو     غياهب أزمٍة عاملية، طِفقت نيكاراغوا تنمو باقتصاٍد متوّسع وبدخلٍ للفر         
  .أكثر إنصافاً

تعاىف االقتصاد النيكاراغواين بقوة من آثـار       "، فقد   )٤(ووفقاً لصندوق النقد الدويل     -١٤
إذ حقق يف املتوسط معدالت منـوٍ مرتفعـة         . ٢٠٠٩-٢٠٠٨الية العاملية يف الفترة     األزمة امل 
، أسهم فيها ارتفاع أسعار الصادرات،      ٢٠١١-٢٠١٠ يف املائة خالل الفترة      ٤,٥جتاوزت  

وِكرب حجم تدفقات االمتيازات واالستثمارات األجنبيـة املباشـرة، وسـيادة الـسياسات       
فقد أمكن احلفاظ على احتـواء معـدالت التـضخم،     . االقتصادية الكلية على نطاق واسع    

 وازديـاد   ٢٠٠٩وحتسنت احلسابات الضريبية نتيجةً لإلصالح الضرييب الذي أُجري يف عام           
ومل تـتغري رؤيـة     . "قوة النشاط االقتصادي، وتعّزز وضع االحتياطات الدولية للبنك الدويل        

املنظور االقتصادي الكلـي يف     "أن  ؛ إذ ُتربز بعثته     ٢٠١٣صندوق النقد الدويل هذه يف عام       
البعثة تقّيم على حنو إجيـايب      "كما أبرز الصندوق أن     . ..."األجلني القصري واملتوسط مواتٍ   

وزيـادة االحتياطـات     التزام السلطة املالية باحلفاظ على اخنفاض معدالت التـضخم           اًجد
  ...."الدولية
 يف تـشرين    )CID Gallup(" سيد غالوب  "ووفقاً الستقصاءات الشركة االستشارية     -١٥
، تشكل نيكاراغوا البلد الوحيد يف أمريكا الوسطى حيث يعتقد أكثـر            ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
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 يف املائة من السكان أن بالده تسري يف االجتاه الصحيح؛ إذ غّيرت هـذه الـشركة                 ٥٥ من
 يف املائـة  ٧٢  وهو اعتقاد٢٠٠٦مايو /االستشارية تغيرياً جذرياً التصّور الذي نشرته يف أيار   

  . من السكان أن البلد يسري يف اجتاٍه خاطئ

 ،٩٠الفقـرة ثانيـاً     (السياسات العامة واخلطة الوطنية للتنمية البـشرية            
  )٦٦، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٤، ٤٣، ٣٨، ٣٦، ١٥، ١٢، ١١التوصيات 

 وقد عقدت   ٢٠٠٧منذ أن تولت حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية السلطة يف عام             -١٦
ومن هنا، هتدف .  على أن يكون اجملتمع احمللي واإلنسان حمورْي السياسات العامة للدولةالعزم

 عاماً مـن    ١٧أعمال احلكومة إىل رد حقوق الشعب وإحياء قيمه اللتني قد انُتهكتا خالل             
  . تعاقب حكوماٍت ليربالية جديدة

ـ             -١٧ يط اإلمنـائي   وتشكل اخلطة الوطنية للتنمية البـشرية يف نيكـاراغوا أداة التخط
 هي اخلطة النافـذة يف الفتـرة        ٢٠١٢-٢٠٠٧االستراتيجي، وكانت اخلطة املعتمدة للفترة      

وقد اعُتمدت يف الوقـت الـراهن اخلطـة الوطنيـة للتنميـة البـشرية            . املشمولة بالتقرير 
، اليت هتدف إىل زيادة اإلنتاجية، وتوليد الثروة، واحلد من الفقر وعدم            ٢٠١٧-٢٠١٣ للفترة
واة، ومشول حتديات إمنائية جديدة، كاألشغال الكربى، ومن بينها إنشاء مشروع القناة            املسا

  .النيكاراغوانية الكربى بني احمليطني، وتغيري مصفوفة الطاقة، وغري ذلك من األولويات الوطنية
 ١٣ ما جمموعـه     ٢٠١٢-٢٠٠٧وقد حددت اخلطة الوطنية للتنمية البشرية للفترة          -١٨

 من أبرزها االستقرار االقتصادي الكلي، والتنمية االجتماعية، وأمن املواطن،          خطاً سياساتياً، 
واهلياكل األساسية اإلنتاجية، واستقرار قطاع الطاقـة، وتوافقـات اآلراء، والتحالفـات،            

وعلى الرغم من عـصف األزمـة       . واالستقرار االجتماعي، ضمن خطوٍط سياساتية أخرى     
ال أن نيكاراغوا قد أحرزت نتائج إجيابية، يف سـياق اسـتقرار            االقتصادية واملالية العاملية، إ   

االقتصاد الكلي واستدامة املالية العامة واحلسابات اخلارجية؛ إذ حققت معدل منوٍ اقتـصادي             
  .  يف املائة٥، يصل إىل )٥(٢٠١٢ و٢٠١١يتجاوز متوسطه يف املنطقة يف عامي 

ف االستراتيجي يقوم علـى توافـق       وقد ُنفذت هذه األعمال يف ظل منوذجٍ للتحال         -١٩
. اآلراء بني العاملني وأرباب العمل واحلكومة، مبا يضمن حتقيق االستقرار االجتماعي الـدائم    

وقد شجع هذا املناخ على أن تسجل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر مستوياٍت تارخييـة،              
لالسلكية والطاقة، لتعكس   واليت اجتهت أساساً حنو قطاعات الصناعة واالتصاالت السلكية وا        

  .٢٠١١ يف املائة عن عام ٣٣ بفارق ٢٠١٢استقرار البالد وثقة املستثمر، وتنمو يف عام 
وسعياً إىل حتسني املؤشرات االقتصادية واالجتماعية، أَوىل البلد األولويـة لتطـوير              -٢٠

سـكان  اهلياكل األساسية يف قطاعات اإلمداد مبياه الـشرب، والتعلـيم، والـصحة، واإل            
االجتماعي، والنقل الربي والبحري، ونقل الطاقة، بزيادة الطاقة اإلنتاجية والتقدم استراتيجياً           
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 يف املائـة يف     ٢٧يف حتويل مصفوفة الطاقة إىل املوارد املتجددة بنسبة زيـادة تـصل مـن               
 ومن املتوقع تغيري مصفوفة الطاقة بنسبة تصل. ٢٠١٣ يف املائة يف عام ٥١,٢ إىل ٢٠٠٧ عام
 يف املائـة يف     ٩٠ بفـضل املـشاريع قيـد التنفيـذ، وإىل           ٢٠١٦ يف املائة يف عام      ٥٦ إىل
منطقة الكارييب   بلداً يف أمريكا الالتينية و     ٢٦ وحتتل نيكاراغوا املركز الثالث بني    . ٢٠٢٠ عام

كسوقٍ جاذبة للطاقة املتجددة، واملركز األول كبيئة مواتية إلنتاج الطاقة النظيفة ولالستثمار            
  . )٦(فيها ومتويلها

وتؤدي السياسة االجتماعية دوراً فاعالً يف خفض نسبيت الفقر العام واملدقع إىل حد               -٢١
هائل، بالتركيز على أن ُيكفل ألفقر فئات السكان تقدمي السلع واخلـدمات يف قطاعـات               

ملـشاريع  الصحة والتعليم واملياه واملرافق الصحية والغذاء واحلماية االجتماعية واإلسـكان وا   
كما تكفل السياسة االجتماعية املشاركة الشعبية يف اختاذ القرارات واإلجـراءات           . اإلنتاجية

احلكومية باعتماد استراتيجية تقاسم املسؤولية بني املكاتب القطاعية، واملكاتب املعنية باألسرة          
   .واجملتمع احمللي واحلياة، واحلكومات احمللية

، ٤٥،  ٤٤،  ٤٣، التوصـيات    ٩٠ ثانيـاً    الفقرة(احلقوق االقتصادية       
٥٧، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦(  
هتدف استراتيجية اإلنتاج إىل تعزيز االقتصاد األسري واجملتمعي والتعاوين، فضالً عن             -٢٢

للسيادة ) ٢٠٠٩لعام  (٦٩٣واعُتمد، يف هذا السياق، القانون رقم      . السيادة واألمن الغذائيني  
لـدعم  ) ٢٠١١لعـام   (٧٦٥القانون رقـم  : والقوانني التالية واألمن الغذائيني والتغذويني،    

للطـب املتـوارث    ) ٢٠١١لعام   (٧٥٩اإلنتاج الزراعي البيئي أو العضوي، والقانون رقم        
إلنشاء وزارة االقتصاد األسـري واجملتمعـي       ) ٢٠١٢لعام   (٨٠٤التقليدي، والقانون رقم    

ستدامة للمنتجات احلرجية اخلشبية وغري كما اعُتمدت سياسة اإلدارة امل   . والتعاوين واملؤسسي 
  .اخلشبية يف نيكاراغوا

 يف املائة من النشاط االقتصادي، الذي يـوفر يف          ٧٠وميثل االقتصاد األسري نسبة       -٢٣
ويف الوقت  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٤٠ يف املائة من فرص العمل ويولّد        ٧٠جممله  

، وينتجون  )٧( يف املائة من املنتجني    ٨٥,١املتوسطون نسبة   الراهن، يشكل املنتجون الصغار و    
 يف املائـة مـن احلبـوب        ٨٠ يف املائة من الفواكه واخلضراوات وعسل النحل، و        ٩٠نسبة  

  .  يف املائة من الُبن٦٠ يف املائة من اللحوم، و٦٥األساسية، و
 ٧١,١بنسبة  ، يتبني ارتفاع عدد النساء املنتجات       ٢٠١١ بعام   ٢٠٠١ومبقارنة عام     -٢٤

 ٠,٨٦يف املائة، وارتفاع عدد املنتجني الزراعيني أصحاب األراضي اليت تقل مساحتها عـن              
 يف املائة، واملنتجني الزراعيني أصحاب األراضـي املتراوحـة مـساحتها            ٤٣٤فداناً بنسبة   

 يف املائة، ولوحظ يف املستويني األخريين ارتفـاع         ١٥٥ فداناً وفدان واحد بنسبة      ٠,٨٦ بني
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 ٦٢ ٩٩٧كما ارتفع عدد فرادى املنتجني الـزراعيني ليـصل إىل           . سبة النساء عن الرجال   ن
  .إىل ساحل الكارييب)  زراعياً منتجا٤٣ً ١٦٦أي ( يف املائة منهم ٦٨ زراعياً، ينتمي منتجاً
 ٥٢,٧٧ ، بلغت نسبة السكان النشطني اقتصادياً     ٢٠١٢ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢٥

، وهو ما انطوى    )٨( يف املائة منهم موظفني    ٩٧سكان نيكاراغوا، وكان    يف املائة من جمموع     
)  يف املائة  ٤٤,٩أي بنسبة   ( شخصاً   ٩٣٨ ٥٥٩ على زيادة عدد األشخاص املوظفني إىل     

  .٢٠١٣ يف املائة يف عام ٤,٤، وبنسبة ٢٠٠٦نوفمرب /مقارنةً بعددهم يف تشرين الثاين
" ال للجوع "عكاساً واضحاً ألثر برنامج     وتشكل حركة توظيف النساء يف احلقول ان        -٢٦

ويف الوقت الراهن، زاد عدد املـستفيدين مـن         . بوصفه قوةً خللق الوظائف ومكافحة الفقر     
. ٢٠٠٩-٢٠٠٧ يف املائة مقارنةً بالفترة ١٣٦املشاريع اإلنتاجية اليت ميوهلا هذا الربنامج بنسبة 

دات اإلنتاجية الغذائية اليت أصدرهتا     أسرة عن طريق السن    ١١١ ٩٦٤وأُدجمت يف اقتصاد البلد     
يف )  يف املائة ٧٠أي نسبة   ( أسرة منها    ٧٨ ٣٧٥حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية، وجنحت      

إعادة إنتاج السلع اليت حصلت عليها واالندماج يف الديناميـة االقتـصادية، وتـستهلك يف      
وتبيـع فـائض إنتاجهـا       يف املائة من إنتاجها، لتحّسن بذلك مستوى تغذيتها          ٨٥املتوسط  

  . يف املائة١٥ البالغ
وقد أفاد من مشروع الدعم املتعلق بإدماج صغار املنـتجني يف سالسـل القيمـة                 -٢٧

وإمكانية نفاذهم إىل األسواق وبرنامج تنمية املنطقة اجلافة يف نيكاراغوا، الـذي أُنـشئ يف               
 ٧ ٥٧٦إىل هـؤالء     شخصاً يف تنمية الصناعات الزراعية، وُيضاف        ٣٠ ٦١١،  ٢٠١٠ عام

  .٢٠٠٩-٢٠٠٧أسرة أفادت من خدمات هذا الربنامج يف الفترة 
، بدأ تنفيذ اخلطة اخلاصة لدعم صـغار منتجـي          ٢٠١١ومنذ الدورة الزراعية لعام       -٢٨

، اليت منحت حـىت     )اخلطة اخلاصة لدعم صغار منتجي احلبوب األساسية      (احلبوب األساسية   
 ١١٠ ٢١٠ يف املائة سـنوياً، ليفيـد منـها          ٥ئدة   قرضاً بسعر فا   ١٣٨ ٧٤١هذا التاريخ   

  .أشخاص على األقل
الـذي أَدمـج يف عمليـة       " الباحـة الـصحية   " برنـامج    ٢٠١٢وأُنشئ يف عام      -٢٩

ويف نفس العام، بدأ برنامج التنمية      .  أسرة يف املناطق احلضرية وضواحيها     ١٠٩ ٧٦٧ اإلنتاج
 أسرة من الـشعوب األصـلية   ١ ٣٨٦نه الريفية لساحل الكارييب مباشرة أعماله، وأفادت م  

والشعوب املنحدرة من أصل أفريقي يف زراعة الكاكاو وتنفيذ منوذج األغذية الزراعية، كما             
، وهي شجرة مثارها ذات خصائص بروتينية       "تعزيز إنتاج املارانغو وحتويله   "بدأ تنفيذ برنامج    

  .  أسرة١ ٤٢٦ُتستخدم لالستهالك البشري واحليواين، وأفاد من الربنامج 
 شخصاً من أعمال نقل التكنولوجيـا       ٤٩ ٩٧٥، أفاد   ٢٠١٣-٢٠٠٩ويف الفترة     -٣٠

وقد حتسن اإلنتاج الزراعي بتنفيذ املمارسات اجليدة، وأسلوب البطاقـات          . واملساعدة التقنية 
وأُدجمت يف نظام   . التكنولوجية، واستخدام البذور احملسَّنة، وتقدمي املساعدة التقنية يف احلقول        
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وارتفعت بصفة عامة نسبة املساعدة التقنيـة والتـدريب         .  مزرعة للماشية  ٢٦ ٢٤٤التتّبع  
. ٢٠٠١ يف املائة بالنسبة إىل عـام        ٢٧٥ بنسبة   ٢٠١١ يف عام    الزراعينياملقدمني للمنتجني   

 يف املائة من املتقدمني بطلبها، بينما ُمنحت        ٩٣ قروض زراعية لنسبة     ٢٠١١وُمنحت يف عام    
  . يف املائة منهم فحسب٦٢لنسبة  ٢٠٠١ يف عام
 يتعلق بدعم املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة املتـصلة بالـصناعة            فيماو  -٣١

  . من األشخاص٥٠ ٢٠٢والتجارة، فقد أفاد يف هذا اجملال 

، ٩٢؛ والفقـرة ثانيـاً      ١٤، التوصية   ٩٠الفقرة ثانياً   (حقوق العمل       
  )٤ و١التوصيتان 

د الدويل، نيكاراغوا دولةٌ طرف يف اتفاقييت منظمـة العمـل الدوليـة             على الصعي   -٣٢
 بـشأن العمـال   ١٨٩ بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، ورقم          ١٦٩ رقم

وعالوة . املرتليني، ويف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           
 جنحت وزارة العمل عن طريق الدائرة العامـة للعمالـة يف            على إقرار حرية التوظيف، فقد    

 شخص يف سوق العمل يف الفترة املشمولة بالتقرير، كجهٍد إضايف تبذلـه             ١١ ٤٠١ إدماج
 ١٦وحق املهاجرين يف العمل مقرٌَّر يف املـادتني         . الوزارة سعياً إىل توفري فرص العمل الالئق      

األجانب، الذي حيدد إجراء احلصول على       للمهاجرين وشؤون    ٧٦١ من القانون رقم     ١٧و
كما ُيكفل هذا احلق لالجئني الذين تستقبلهم الدولـة هبـدف كفالـة             . إذن إداري ملزاولته  

  .اندماجهم االجتماعي االقتصادي يف البلد
 يف نظام القضاء اإلجراء الشفوي حلسم نزاعات العمل،         وعلى الصعيد احمللي، أُدمج     -٣٣

ى عمل األطفال ومنعه ومحاية املراهقني العاملني، واعُتمـد القـانون        وُنفذ برنامج القضاء عل   
 حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والقانون ٧٦٣كما اعُتمد القانون رقم . العام لتفتيش العمل

 املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف مرحلته النهائية، والئحة القـانون             ٨٢٠ رقم
ماية األسرة، ويهدف ذلك كله إىل كفالة إدماج األشـخاص          ، القانون اخلاص حب   ٧١٨ رقم

اإليـدز،  /مبختلف قدراهتم، واألشخاص املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعـة البـشرية         
  .والنساء احلوامل يف سوق العمل

وتنفذ حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية سياسة العمل اليت تنتـهجها بالتحـالف              -٣٤
الدولة وقطاع الشركات اخلاصة والعاملني، وقد اتُّفق على زيـادة احلـد       الوطين الثالثي بني    

 ١٢٨ يف املائة يف قطاع الزراعة، و      ١٦٢ بنسبة   ٢٠١٣-٢٠١٢األدىن لألجور خالل الفترة     
.  يف املائة قي سائر القطاعات االقتصادية      ١٥٦يف املائة يف قطاع الصناعة يف املناطق احلرة، و        

 الشبكة املشتركة بني املؤسسات للمـساواة وعـدم         ٢٠١٣-٢٠١٠وأُنشئت خالل الفترة    
التمييز يف العمل، اليت ما زالت تعمل من أجل حفز ثقافٍة مهنية جديدة، واحترام املساواة يف                
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احلقوق وتكافؤ الفرص، وحقوق العاملني ذوي اإلعاقة، والعاملني املتعايشني مع فريوس نقص 
  .ل، وإنفاذ هذه احلقوق إنفاذاً فعاالًاإليدز، والنساء احلوام/املناعة البشرية

وأعّدت حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية اخلطة الوطنية للعمالة والعمـل الالئـق              -٣٥
للشباب، كأداة لعقد حتالفاٍت استراتيجية وحتقيق الرخاء، من أجل تعزيز فرص العمل اجليـد     

  . وحيقق اندماجهم يف اجملتمعواملُنتج، املشرَّف للشباب، الذي حيترم حقوقهم يف جمال العمل

  حقوق األسرة    
أنشأ البلد منوذج الرعاية الشاملة لألسرة واجملتمع احمللي، الذي تؤدي فيـه األسـرة                -٣٦

النيكاراغوانية دوراً أساسياً يف تنمية اجملتمع وتنمية ثقافتنا وقيمنا وهويتنا، بالعمل جنبـاً إىل              
ع احمللي واحلياة، وهي الشكل املنظَّم ملشاركة اُألسر        جنب مع املكاتب املعنية باألسرة واجملتم     

  .واجملتمعات احمللية، وُيزمع رفعها إىل املرتبة الدستورية
 عملية االعتماد التشريعي لقانون األسرة، الذي سينظم اجلوانب املتصلة          وجتري حالياً   -٣٧

ملـسؤولتني، وتكـافؤ    باحلماية الشاملة لألسرة، ومصلحة الطفل العليا، واألبّوة واألمومـة ا         
  .الفرص، وكذلك بدور مؤسسات الدولة واألسرة واجملتمع

، ٩٠الفقـرة ثانيـاً     (احلق يف الـصحة ويف الـضمان االجتمـاعي              
 والفقرة  ؛٦٥،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٣،  ٥٢،  ٥١،  ٤٧،  ١٤ التوصيات

ــاً  ، ٢١ ،٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٢، التوصــيات ٩٢ثاني
٤٠، ٢٣، ٢٢(  
كومة املصاحلة والوحدة الوطنية احلق يف الصحة باعتماد منوذج صحة          لقد عّززت ح    -٣٨

األسرة واجملتمع احمللي، الذي يرتكز على استراتيجية الرعاية األولية، الـيت تـشكل حلقـة               
االتصال األوىل بني األشخاص واألسر واجملتمعات احمللية وبني نظام الصحة الوطين يف حمـل              

أيضاً اتفاق إطاري بني وزارة الصحة وحكومـات أقـاليم          وُنفذ  . إقامتهم أو مكان عملهم   
احلكم الذايت من أجل تنفيذ وتنمية مناذج الرعاية املشتركة بني الثقافات يف ساحل الكارييب،              

 للطب الطبيعي والعالجات التكميليـة      ٧٧٤وُنفذت، عالوة على ذلك، قواعد القانون رقم        
  .واملنتجات الطبيعية

 نطاق التغطية   ٢٠١٣-٢٠٠٦حلة والوحدة الوطنية يف الفترة      ووّسعت حكومة املصا    -٣٩
 مرفقاً، وزيادة   ١٤٣ مرفقاً إىل    ١١٦خبدماهتا على الصعيد الوطين، بزيادة املرافق الصحية من         

وشّيدت احلكومة ثالثـة مستـشفيات يف سـاحل    .  بيتا٢٥ً بيتاً إىل ١٢بيوت األمومة من   
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، وأنشأت النظام احمللي للرعايـة      )يكو سور ذايت احلكم   إقليم أتلَنت (الكارييب اجلنويب وشّغلتها    
  ).إقليم أتلَنتيكو نورتيه ذايت احلكم(الصحية الشاملة يف مثلث مينريو بساحل الكارييب الشمايل 

 طبيباً، وعـدد    ٤ ٦٥٩ طبيباً إىل    ٢ ٢٢١ويف الفترة نفسها، ازداد عدد األطباء من          -٤٠
 عامالً، واّتسعت شبكة مرافـق      ٢٨ ٤٤٢ إىل    عامالً ٢١ ٠٨٣العاملني يف جمال الصحة من      

 مرفقاً، وأُضيفت إىل نظـام      ١ ٢٣٥ مرفقاً إىل    ١ ٠٩١اجملتمعات احمللية لتزداد مرافقها من      
 مؤسسة لتقدمي اخلدمات الصحية، تشرف عليها املؤسـسة الوطنيـة للـضمان             ٣١الصحة  

  .االجتماعي
يادة عدد استشارات الرعاية األولية   وقد حتسن مستوى الرعاية املقدمة إىل السكان بز         -٤١
 استشارة، وعدد االستشارات املتخصـصة      ١٦ ٧٠٠ ٠٠٠ استشارة إىل    ٨ ٥٠٠ ٠٠٠من  
 استشارات، وازدادت حاالت مغـادرة      ٣  ١٠٩  ٠٠٠  استشارة إىل  ١ ٣٥١ ٠٠٠ من

 حاالت، وعدد التدخالت اجلراحية     ٤٠٧  ٠٠٠ حالة إىل    ٢٨٧  ٥١٩املستشفيات من   
 دراسةً عن التصوير ٦١  ٤٢٢وأُجري .  تدخالً جراحيا٢٩٣ً  ٨١٩ إىل ١١١  ١٩٤  من

 خدمة  ١٤٥  ٠٠٠ فحصاً بالرنني املغناطيسي، وقُدمت أكثر من        ١٩  ٧١٥املقطعي، و 
. رعايــة بتكنولوجيــات حديثــة لعــالج أمــراض القلــب ومــرض الــسرطان

بتضامن " عملية املعجزة " تدخالً جراحياً للعيون عن طريق برنامج        ١٢٢  ٥٤٥  وأُجري
  . شعيب كوبا وفرتويال

 يف املائة، ونسبة محـل      ٢,٤ يف املائة إىل     ٢,٧واخنفض كل من معدل اخلصوبة من         -٤٢
 ٥٠ يف املائة، ومعدل الوفيات النفاسية ليـصل إىل          ٢٤,٤ يف املائة إىل     ٢٥,٩املراهقات من   

 حالة وفاة،   ١٧ إىل   ٣١ مولود حي، ومعدل وفيات الرّضع من        ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل    
  .  نقاط مئوية٤,٤ما اخنفض مؤشر نقص التغذية لدى األطفال بفارق ك

الذي يقدم خدماتـه الـشاملة يف املـرتل        " برنامج لنا مجيعاً صوت   "وتواصل عمل     -٤٣
وأُنشئ املركز الوطين إلعادة تأهيـل املكفـوفني        .  شخصاً بقدراٍت خمتلفة   ١٢٦ ٣١٦ إىل

مراكز لعـالج أمـراض      وتباشر مخسة    ،"القائد كارلوس فونسيكا أمادور   "وضعاف البصر   
  .أعماهلاالسمع 
 ٢٠١٢وقد ارتفع عدد العاملني املؤمَّن عليهم بنظام الضمان االجتمـاعي يف عـام              -٤٤

.  مـشترك ٦٧٤ ٠٠٠ مشترك يف هـذا النظـام إىل         ٣٨١ ٠٠٠ يف املائة، من     ١٧٦بنسبة  
 ٢٥ ٦٧٩ إىل    مـشتركاً  ١٥ ٩٩٠وارتفع، باملثل، عدد أرباب العمل املشتركني فيه مـن          

  .مشتركاً
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، ٥٣،  ٤٧،  ٤٦،  ٤٥، التوصـيات    ٩٠الفقرة ثانياً   (احلق يف التعليم        
، ٩٢؛ والفقرة ثانياً ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٦،  ٥٥

  )٤٢التوصية 
بعد أن أعادت حكومة املصاحلة والوحدة الوطنيـة جمانيـة التعلـيم العـام منـذ                  -٤٥
 يف  ٣٥ التعليم يف امليزانية العامة للجمهورية بنـسبة         ، زادت االستثمار يف قطاع    ٢٠٠٧ عام

، هبدف توطيد القواعد اليت تكفل حق األطفال واملراهقني يف التعليم           ٢٠٠٦املائة مقارنةً بعام    
  . اجليد واملراعي الحتياجاهتم

 يف املائـة مقارنـةً     ٨ بنسبة   ٢٠١٣وزاد عدد املعلمني يف نظام التعليم العام يف عام            -٤٦
 معلم منهم ليكونوا مدّربني للمدّربني يف إطار شهادة حتـسني           ٢ ٦٠٠، وُدرب   ٢٠٠٩ بعام

  .جودة التعليم
وُوضعت مناهج التعليم قبل املدرسي والتعليم االبتدائي باالستناد إىل هنـج التعلـيم             -٤٧

املتكامل الثقافات الثنائي اللغة للشعوب األصلية والسكان املنحدرين مـن أصـل أفريقـي،     
  .نهج اإلعداد األّويل للمعلمني الذي يركز على القيموكذلك م

 يف املائة   ١١ بنسبة   ٢٠١٣وارتفع معدل القْيد األويل يف التعليم قبل املدرسي يف عام             -٤٨
 ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٨٦، وارتفع معدل االنتظام الدراسي فيه من        ٢٠٠٩بالنسبة إىل عام    

دل االنتظام الدراسـي يف التعلـيم االبتـدائي         وارتفع مع . ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٩٤ إىل
، وهو ما أمكن    ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٩٠,٥ بالنسبة إىل    ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٩٢ بنسبة

 من الزيارات يف إطار جهٍد مشترٍك بني وزارة         ١١٥ ٠٠٢حتقيقه بإجراء زيارات بلغ عددها      
  .احملليةالتعليم، ووزارة األسرة واملراهق والطفل، واجملتمعات 

وزاد عدد الطالب املسّجلني يف برنامج القْيد األويل يف التعليم الثـانوي املـسمى                -٤٩
 ٢٠١٣ يف املائـة يف عـام        ١٤,٤بنسبة  " االجتهاد من أجل الوصول إىل الصف التاسع      "  ب

 يف املائة يف ٨٨,١، مما أسهم يف حتسني معدل االنتظام الدراسي بنسبة ٢٠٠٩بالنسبة إىل عام 
  .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٨٦,٢ بالنسبة إىل ٢٠١٢ عام
لقد توّخت الثورة الساندينية حترير الشعب من األمية، وواصلت إجناز هذه املهمـة               -٥٠

 يف  ١٦,٥، فتمكّنت من خفض نسبة األمية من        "حملو األمية وما بعده   "بتنفيذ الربامج الدائمة    
  .٢٠١٣ يف املائة يف عام ٣ إىل ٢٠٠٧املائة يف عام 

 داراً  ٥٤٠وكفلت حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية حتسني أحوال التعليم بإنشاء            -٥١
 ٢٣٢ ٠٦٣ مدرسةً، وتـوفري     ١٧ ٥٩٠للحضانة قبل املدرسية يف اجملتمعات احمللية، وجتهيز        

 زيـاً مدرسـياً،     ٣٣٣ ٨١٣ كتابـاً مدرسـياً، و     ٤ ٥٠٨ ١١١منضدةً جديدة، وتسليم    
 ١٠ ٠٠٠حزمةً مساِعدة من األدوات املدرسـية، و       ١ ٤٨٢ ٨٢١ حذاًء، و  ٧٤٨ ٥٧٨و
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 منحةً للتفوق األكادميي للطالب واملعلمني يف املرحلتني        ١ ٠٩٨دراجة إىل الطالب، وتقدمي     
وكحافزٍ للحاصلني على شهادة الَبكالوريوس اجلدد، تقدم احلكومة منـذ   . االبتدائية والثانوية 

 طالباً ومعلماً ٢ ١٩٨وقد أفاد . قات ختّرجه إعانةً اقتصادية لكل خريج لتغطية نف٢٠١٢ عام
  .يف املرحلتني االبتدائية والثانوية منِ منح التفوق األكادميي

 وجبةً غذائية، عـن     ٨٣٦ ٧٢٨ ٥٦٢ويف إطار استراتيجية األمن الغذائي، قُدمت         -٥٢
  تالميذ يف املـرحلتني    ٩٦٩ ٧٠٦، إىل ما متوسطه     "وجبة بعد الظهر املدرسية   "طريق برنامج   

وأُدجمت التوعية باألمن الغذائي والتغذوي يف املناهج الدراسية، وُنظم . قبل املدرسية واالبتدائية
عمل املقاصف املدرسية بقواعد بشأن نوعية السلع الغذائية املقدمة فيها، مما أسهم يف إكساب       

ذ كآليـة   ُينفَّ" احلقول املدرسية "كما ال يزال برنامج     . الطالب عاداٍت غذائية وصحية جيدة    
وقد اعترف به املقّرر اخلاص لألمم املتحدة املعين باحلق يف          . تعليمية وغذائية لطالب املدارس   

  . بوصفه ممارسةً جيدة على الصعيد الدويل٢٠٠٩الغذاء، السيد أوليفري ديه شاتري، يف عام 
مـل حاليـاً يف   واستمراراً للعمل الرامي إىل تغيري نظام التعليم تغيرياً تطّورياً، جيـري الع       -٥٣

، اليت ُيتوخى من بينها تنفيذ برامج لتـدريب املعلمـني علـى    ٢٠١٤خطوط العمل احملددة لعام    
استخدام احلواسيب وتزويدهم هبا، وإنشاء خمتربات للحاسوب، واستحداث برامج لتعليم الطالب           

ـ            تقين موجهـة   اللغة اإلنكليزية، ومواءمة املراجع واملناهج الدراسية، وإنشاء برامج للتـدريب ال
  .للطالب يف املناطق الريفية، وإدماج مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق األرض يف املناهج الدراسية

، ٥٥،  ١٤توصـيات   ، ال ٩٠الفقرة ثانيـاً    ( )٩(حقوق الطفل واملراهق      
٦١، ٦٠، ٥٨، ٥٦(  
ـ      فيمامن أوجه التقدم املهمة اليت أحرزها البلد          -٥٤ د  يتعلق حبقوق الطفل واملراهق، رص

احمللي ألنشطة رعاية األطفال واملراهقني، عن طريق بدء تنفيذ النظـام            متابعة الدولة واجملتمع  
: املوّحد للمعلومات املتعلقة بالطفولة واملراهقة، الذي ميكن االطالع عليه عرب الرابط التـايل            

http//devinfo.mifamilia.go.ni.  
كفالة محايتهم، يعمل يف البلد حىت      ومن أجل املساعدة يف استعادة حقوق األطفال و         -٥٥

الذي يرتكز على احملاور    " برنامج احملبة " مرّوجاً متطوعاً يف إطار تنفيذ       ٣٣ ٣٢٢هذا التاريخ   
رد حقوق الطفل يف العيش يف ظروٍف طبيعية ويف كنـف األسـرة ودون التعـرض          : التالية

إنشاء وجتهيز مراكز لتنمية    ملخاطر الشوارع، وحقه يف النشأة يف ظل حمبة األسرة ورعايتها، و          
الطفل تقدم الرعاية املتخصصة ألبناء وبنات األمهات العامالت، وكفالة حـق الطفـل يف              
تسجيله يف السجل املدين، وحق الطفل واملراهق ذوي اإلعاقة يف الرعاية املتخصصة، وضمان             

تهم، وكفالة حق   حقوق األطفال النيكاراغوانيني الذين اضطُروا إىل اهلجرة أو ُحرموا من حري          
   .الطفل يف النشأة والنمو دون احلاجة إىل العمل
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طفالً غري مسجل دون سن الثانية عشرة احلـق         ١٢٤ ٠٩٤  ويف هذا اإلطار، كُفل ل      -٥٦
 طفالً ومراهقاً حقهـم يف النـشأة يف كنـف           ٤٩٥يف احلصول على اسم وهوية، وُرّد إىل        

، وقُدمت خدمة احلماية اخلاصة    ٢٠١٣-٢٠١٠األسرة، عن طريق عملية التبّني خالل الفترة        
وقُدمت خدمات الرعايـة، باملثـل،      . ومراهقاً كانوا يف أوضاعٍ خطرة     طفال ً  ١٠٤ ٨٥٢  ل
وزارة  املتاح املخّصص لـدى      ١٣٣ شخصاً عن طريق رقم الطوارئ اهلاتفي        ١٥١ ٠٤١  ل

  .األسرة واملراهق والطفل
راهقاً يتيماً مصاباً بفريوس نقـص املناعـة         طفالً وم  ٣١١  وُتقدَّم الرعاية الشاملة ل     -٥٧

ولتنفيـذ هـذا    . البشرية، بتقدمي الرعاية الطبية والتدخل النفسي االجتماعي واملتابعة املرتلية        
 مرّوجاً من املوظفني واآلباء واألمهات على استخدام دليل احلمايـة           ٤ ٧٦٠الربنامج، ُدرب   

  .اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشريةوالرعاية الشاملة لألطفال واملراهقني املصابني 
ومن أجل كفالة حق الطفل يف النشأة والنمو على حنو مالئم، قُـدمت خـدمات                 -٥٨

 أُسر هبـا    ٥٦٨ ٢٠٨  ، ل "برنامج احملبة للصغار  "، يف إطار    ٢٠١٣-٢٠١١الرعاية يف الفترة    
 اجملتمعـات   أطفال دون سن السادسة، بترويج احلفز على التعليم املبكر، واستخدام طرائـق           

 طفالً دون سـن     ١٨٧ ٧٢١  كما قُدمت خدمات الرعاية ل    . احمللية، وإجراء الزيارات املرتلية   
السادسة يف مراكز تنمية الطفل يف املناطق احلضرية واجملتمعات احملليـة، ويف مـستوصفات              

سنوي  يف املتوسط ال٢٠١٣-٢٠١٠وقد أدجمنا يف النظام املدرسي يف الفترة . اجملتمعات احمللية 
 ٩٢ ٨٣٢ ويشارك ما جمموعـه   .  أطفال ومراهقني عمال أو مقيمني يف الشوارع       ١٨ ١٠٣

وُدرب . طفالً ومراهقاً يف األنشطة الترفيهية والثقافيـة والرياضـية والـصناعات اليدويـة            
 أمـاً وأبـاً     ٩ ٤٦٣  أماً وأباً ووصياً يف جمال تشكيل قيم التنمية البشرية، وختّرج          ٥٦ ٩٦٤

  . لدورات الدراسية السابقة للعملومراهقاً من ا

  حقوق البالغني الكبار    
 للبالغني الكبار، املنشئ للنظـام القـانوين        ٧٢٠ القانون رقم    ٢٠١٠اعُتمد يف عام      -٥٩

 مـن الدسـتور     ٧٧لتقدمي احلماية والضمانات للبالغني الكبار هبدف تنفيذ أحكام املـادة           
من تدابري محاية يوفرها كل من األسرة واجملتمـع         السياسي اليت تقّر حق املسّنني يف االستفادة        

وينص القانون على ختفيض أسعار اخلدمات األساسية للمسّنني، كميـاه الـشرب            . والدولة
  .والطاقة واالتصاالت اهلاتفية العادية

 بالغاً كبرياً حقوقهم، إذ يستفيدون مـن أعمـالٍ طبيـة            ١٦ ٩٨٥وقد ُرّدت إىل      -٦٠
  .  نادياً يف اجملتمعات احمللية١٨شئت من أجلهم ثالثة أندية مؤسسية ووتعليمية وترفيهية، وأُن

الالئحة  "٢٠١٣يوليه /وهبدف مواصلة محاية البالغني الكبار يف بلدنا، ُعدلت يف متوز  -٦١
، الذي يـنص    ٢٠١٣-٢٨مبوجب املرسوم الرئاسي رقم     " العامة لقانون الضمان االجتماعي   
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 الكبار الذين أمتّوا سن الستني ومل يثبتـوا أحقيتـهم يف            على تقدمي معاشات خمفّضة للبالغني    
وقد أفاد من املعاش املخفَّض حىت      . احلصول على املعاش التقاعدي خالل الفترة احملددة لذلك       

  . بالغ كبري١٨ ٥٠٠هذا التاريخ 

، ٢٢، ١٩، ١٣، ٧، ٦، ٥، التوصيات ٩٠الفقرة ثانياً  (حقوق املرأة       
، ٩، ٥، التوصـيات  ٩٢قرة ثانيـاً  ؛ والف٦٤، ٤٧، ٢٥،  ٢٤،  ٢٣
١٤، ١٣(  
 وقد حفزت اعتماد سياسة دولة ٢٠٠٧منذ أن تولت حكومة الثورة السلطة يف عام    -٦٢

تعزز رد حقوق املرأة ومشاركتها يف التنمية، واضطالعها بدورٍ مهم يف األعمال والقرارات              
وضع الـذي كـان قائمـاً يف        لل السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف البالد، مناقضة متاماً      

 حينما انتهت اإلدارة الليربالية اجلديدة اليت كانت قد استبعدت املرأة متاماً مـن              ٢٠٠٦ عام
  .احلياة العامة

وتعزيزاً هلذه السياسة اليت اعتمدهتا حكومة املصاحلة والوحـدة الوطنيـة، ُرفعـت               -٦٣
هنا شأن املؤسسة النيكاراغوانية للشباب،     املؤسسة النيكاراغوانية للمرأة إىل املرتبة الوزارية، شأ      

كما تباشر نائبـة    . ملائة يف ا  ٥٠وده الشابات أيضاً بنسبة     وهي مستوى آخر من السلطة تس     
، )بنيابة الدفاع عن حقـوق اإلنـسان      (خاصة باملرأة ونائبة معنية بالتنوع اجلنسي أعماهلما        

  .اوتضطلعان بدورٍ مهم يف تعزيز حقوق املرأة ومراقبة إنفاذه
 للمـساواة يف احلقـوق وتكـافؤ الفـرص          ٦٤٨وقد أتاح تنفيذ القانون رقـم         -٦٤

مواصلة مظاهر التقدم املعروضة يف تقرير االستعراض الدوري الشامل األول،          ) ٢٠٠٨ لعام(
إذ حصد البلد اعترافاٍت عاملية عظيمة، كاعتراف هيئة األمم املتحدة للمرأة بأن نيكاراغوا هي  

عامل ذات أعلى نسب للمرأة يف املناصب الوزارية والتشريعية، واضعةً بالدنا           أحد أوىل بلدان ال   
يف املركزين التاسع واخلامس، على التوايل، بني بلدان العامل ذات أكرب عدد من املناصب اليت               

، ٢٠١٣ويشري احملفل االقتصادي العاملي يف تقريره لعام        . تشغلها نساء يف اجملاالت السياسية    
، إىل أن نيكاراغوا هي البلد احلاصل على أفضل مركـز  "املي للفجوة بني اجلنسني التقرير الع "

يف أمريكا الالتينية يف جمال املساواة بني اجلنسني، وأهنا حتتل املركز العاشر بني بلدان العامل اليت 
  .حققت أعلى مستويات للمساواة بني اجلنسني

 يف املائة، بينما يصل     ٢٢,٦يكا الالتينية   ويبلغ متوسط نسبة النساء الربملانيات يف أمر        -٦٥
، ارتفع  ٢٠١٣ و ٢٠٠٥ويف الفترة ما بني عامي      .  يف املائة  ٤٠,٢متوسطها يف نيكاراغوا إىل     

 يف  ٥٠ يف املائة ليبلـغ      ٩,٨عدد النساء املنتَخبات رئيسات بلديات يف احلكومات احمللية من          
 يف املائـة،    ٥٠ يف املائة ليـصل إىل       ١٤,٤املائة، وارتفع عدد نائبات رئيسات البلديات من        

، قـانون   ٣٣١ املعـدِّل للقـانون رقـم        ٧٩٠نتيجةً لتعديل قانون البلديات والقانون رقم       
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إذ ينص القانون على أن تقـدم األحـزاب         . االنتخاب، الذي تؤسس مواده لرؤيٍة جنسانية     
، ونائـب رئـيس     السياسية والتحالفات االنتخابية يف قوائم مرشحيها ملناصب رئيس البلدية        

 يف املائـة ومرشـحات      ٥٠البلدية، ورؤساء جمالس البلديات، والنواب، مرشحني بنـسبة         
  . يف املائة، مرّتبني بالتساوي ومعروضني بالتناوب٥٠ بنسبة
 يف املائة   ٥٠:  يلي نسب النساء الالئي يشغلن مناصب إدارية حىت هذا التاريخ          فيماو  - ٦٦

 يف املائة قاضيات باحملكمة القضائية العليـا،        ٢٥يرات، و  يف املائة نائبات وز    ٣١وزيرات، و 
 يف املائة قاضـيات مبحـاكم املقاطعـات         ٦١ يف املائة قاضيات مبحاكم االستئناف، و      ٣٩و

 يف املائة تعملن يف وزارة الداخلية       ٣٣ يف املائة حماميات الدفاع العام، و      ٦٥واحملاكم احمللية، و  
دارة العامة للهجرة وشؤون األجانب، ونظام السجون       اليت تشمل جهاز الشرطة الوطنية، واإل     

هيئة األمم املتحدة للمـرأة واحملفـل       وقد اعترف كل من     . الوطين، ضمن هيئاٍت أخرى   
االقتصادي العاملي بنيكاراغوا يف جمايل املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة حلـصوهلا    

  .)١٠(شاركتهاعلى املركز العاشر يف مستوى مساواة املرأة بالرجل وم
تشكل مكافحة العنف ضد املرأة إحدى سياسات الدولة اليت حتظى خبطـة عمـل                -٦٧

ويف هـذا اإلطـار،     . لتحقيق ثالثة أهداف هي، منع العنف وتوفري احلماية ورعاية الضحايا         
ل ملكافحة العنف   ، القانون الشام  ٧٧٩ القانون رقم    ٢٠١٢اعُتمد ودخل حيز النفاذ يف عام       
، القانون اجلنائي، الذي ُيجّرم ألول مرة قتل اإلنـاث          ٦٤١ضد املرأة، وتعديل القانون رقم      

وأنشئت مبوجب القانون نفسه اللجنة الوطنية      . وأشكال العنف األخرى اليت متاَرس ضد املرأة      
 مؤسسة  ١٧ن  املشتركة بني املؤسسات ملكافحة العنف ضد املرأة والطفل واملراهق، املؤلفة م          

وعلى املستوى التنفيذي، أُنشئت اللجنـة      . تابعة للدولة على صعيدي املقاطعات والبلديات     
املشتركة بني املؤسسات للقضايا اجلنسانية وُشرع يف العمل بنظام ختطيط امليزانيـة العامـة              

  .للجمهورية القائم على النهج اجلنساين
 واحلماية القـضائية منـوذج الرعايـة    وأُنشئ كجزء من نظام االحتكام إىل القضاء        -٦٨

وأُنـشئ يف   .  خمفراً للشرطة معنياً بشؤون املرأة والطفـل       ٦١الشاملة، الذي يعمل يف إطاره      
 ١٠٠ خمفراً آخرين للوصول بنسبة التغطية بالوجود الُشُرطي يف البالد إىل            ٩٩ ،٢٠١٣ عام

ناف يف ماناغوا، وأُنشئت حماكم     وأُنشئت الدائرة اجلنائية املتخصصة مبحكمة االستئ     . يف املائة 
  .متخصصة، وُعني قضاة كل منها وموظفوها القضائيون

فقـد  . ويف امليدان االقتصادي، أصبحت مشاركة املرأة كسياسة دولة واقعاً ملموساً        -٦٩
مكّنت الربامج احلكومية املعنية بتنفيذ النشاط الزراعي من رد حقوق املرأة يف احلصول علـى    

 األصول، ويف اختاذ القرارات املتعلقة باألنشطة االقتصادية، ويف االندماج          قروض، ويف ملكية  
واعُتمد يف هذا اإلطار القـانون      . اجتماعياً يف اجلمعيات والتعاونيات، من بني حقوق أخرى       

  . املنشئ لصندوق شراء األراضي للمرأة الريفية بالتساوي بني اجلنسني٧١٧ رقم
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، ٧١٨ القـانون رقـم      ٢٠١٠مايو  /، اعُتمد يف أيار   وهبدف توفري احلماية اخلاصة     -٧٠
القانون اخلاص حلماية األسرة اليت هبا حاالت محل ووالدات متعددة، الذي ُتفيد منه مباشرةً              
األسر اليت هبا حاالت محل متعددة، بدعم احتياجاهتا األساسـية إىل احلمايـة االجتماعيـة،     

  . يم واإلسكانكخدمات الصحة والضمان االجتماعي والعمل والتعل

، ٩٠الفقرة ثانياً   (احلق يف احلصول على مياه الشرب واملرافق الصحية             
  ) ٦٥ و٥٤التوصيتان 

يشكل احلصول على املياه حقـاً إنـسانياً، ويـؤدي، لـذلك، دوراً مهمـاً يف                  -٧١
 االستراتيجيات احلكومية اليت تتوخى سلسلةً من اإلجراءات بدءاً بإقرار تدابري حلماية أحواض           

  .األهنار ومنابعها وانتهاًء برد احلق يف احلصول على مياه الشرب واملرافق الصحية
 يف  ٢٠١٠ و ٢٠٠٧وبادرت حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية يف الفترة ما بني عامي             -٧٢

سعيها إىل رد حقوق النيكاراغوانيني الذين ُحرموا من إمكانية احلصول على مياه الـشرب إىل               
 يف املائة، ونسبة التغطيـة خبـدمات        ٨٤ يف املائة إىل     ٧٢اد مبياه الشرب من     زيادة نسبة اإلمد  

 يف املائة، وزيادة شبكات مياه الـصرف إىل أكثـر           ٣٩ يف املائة إىل     ٣٣الصرف الصحي من    
 يف املائة، بإنشاء وحدات جديدة ملعاجلـة  ٢٠٠ كيلومتر، ومعاجلة مياه اجملاري بنسبة  ٤٠٠ من

  . بئراً إلمداد اجملتمعات احمللية٥٠ نظاماً للمياه و٨٠ما يربو على كما أُنشئ . مياه الصرف

إمكانية احلصول على الطاقة الكهربائية، واهلياكل األساسية اإلنتاجية،            
  وخدمات االتصاالت

 بالشراكة مع شركة    ٢٠١٢أبريل  /نشر مصرف التنمية للبلدان األمريكية يف نيسان        -٧٣
 املقياس املناخي الذي احتلّت فيه نيكاراغوا املركز الثاين بعـد           بلومبريغ الترتيب األول لنتائج   

الكارييب، من حيث مالءمـة منـاخ         بلداً يف أمريكا الالتينية ومنطقة     ٢٦الربازيل، من بني    
  .االستثمار يف الطاقة النظيفة

" البيئـة املواتيـة   " ، احتلت نيكاراغوا املركز األول يف معيـاري       ٢٠١٣ويف عام     -٧٤
 عن  ومها أهم معيارين يف التصنيف العاملي، فضالً      " ارات يف الطاقة النظيفة ومتويلها    االستثم"و

 بلداً يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب كسوق جاذبـة للطاقـة            ٢٦املركز الثالث من بني     
  . )١١(املتجددة

وقد بذلت حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية جهوداً ضخمة مـن أجـل ضـمان                -٧٥
ول النيكاراغوانيني والنيكاراغوانيات كافة على الكهربـاء؛ فـزادت مـستوى       إمكانية حص 

 يف املائـة يف  ٧٤ إىل ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٥٤التغطية الوطنية خبدمة الطاقة الكهربائية من       
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، كما زادت إعانة الكهرباء املقدمة إىل األسر املعيشية اليت يقـل اسـتهالكها              ٢٠١٣ عام
  .، لُتفيد بذلك أفقر األسر كيلوواط١٠٠الشهري عن 

، أُجنـزت أشـغال     ٢٠١٢كما تواَصل تعزيز اهلياكل األساسية اإلنتاجية؛ ففي عام           -٧٦
 كيلومتراً، مما حّسن مستوى معيشة السكان والقدرة التنافـسية          ١ ٩٤٥,٢١ للطرق بطول 

 متـراً طوليـاً،   ١ ٠٦٢,٦٣كما أُجريت أعمال صيانة وترميم للجسور بطـول   . اإلنتاجية
أما عن خدمات االتصاالت، فتبلغ     .  متراً طولياً  ١٢ ٩٩٣,٥٨أعمال صرف صغرى بطول     و

 يف  ٤٢   يف املائة، مقارنـةً ب     ٩٣نسبة التغطية الوطنية حالياً خبدمات اهلاتف احملمول والثابت         
  .٢٠٠٧املائة يف عام 

  )٦٥ و٥٦، التوصيتان ٩٠الفقرة ثانياً (احلق يف السكن الالئق     
ة املصاحلة والوحدة الوطنية سياستها املتعلقة باإلسكان دومـاً بتطبيـق           تنفذ حكوم   -٧٧

 بني مجيع األطراف الفاعلـة، أال وهـي احلكومـة، وجمـالس     فيمامنوذج تقاسم املسؤولية    
، اع املايل، واملقاولون العقاريون   البلديات، واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص، والقط      

 الدويل، لتحفز على تنفيذ مشاريع سكنية لصاحل النيكاراغوانيني والعاملون، ووكاالت التعاون
  . ذوي املوارد االقتصادية احملدودة

 حالً سكنياً، وهو مـا ميثـل زيـادةً          ٤ ٨٤٧،  ٢٠١٢وضمنت احلكومة يف عام       -٧٨
 أسرة بلغ   ٤ ٨٤٧ ، أفادت منها  ٢٠٠٧ يف املائة عن احللول اليت ُنفذت يف عام          ١١,٦ بنسبة

ومن جمموع املساكن اليت ُشيدت يف      .  فرداً، مبن فيهن األطفال والنساء     ٢٤ ٢٣٥عدد أفراها   
لألسر اليت يقل دخلها )  يف املائة من اجملموع٧٩,٠٨أي ( مسكناً  ٣ ٨٣٣ ، ُشيد ٢٠١٢ عام
بالتحالف مع القطاع اخلاص، )  يف املائة٩,٢٠( مسكناً ٤٤٦ كوردوبا، و١٠ ٠٠٠,٠٠عن 

، "خطة السكن التضامين  "كما تواصل تنفيذ برنامج     ).  املائة  يف ١١,٧٢( مسكناً   ٥٦٨وُرّمم  
الذي ُرّد به حق مزيد من األسر يف السكن الالئق، بتزويدها مبواد لتحسني أحواهلا املعيـشية                

  . )١٢(ومتكينها من احلصول على سكن الئق
ـ               -٧٩ ذ وتصدياً للكوارث الطبيعية، تبادر احلكومة إىل رد احلق يف السكن الالئـق بتنفي

 أسـرة،  ١ ٨٨٦ا جمموعه ، إذ تقدم مواد لبناء مآوٍ مل"ارئخطة املأوى يف حالة الطو"برنامج  
  .  شخصا٩ً ٤٦٢ تعادل

  )٦٥، التوصية ٩٠الفقرة ثانياً (حق امللكية ورد ممتلكات الشعوب األصلية     
 فقد  ،)١٣(التزاماً من حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية حبل مشاكل األمالك املتوارثة           -٨٠

 ملكـاً ريفيـاً     ١٦٣ ٨٧٥ ،٢٠١٣سـبتمرب   / إىل أيلول  ٢٠١٠رّخصت يف الفترة من عام      
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 ٤٤,٦٣ يف املائة ورجال بنسبة ٥٥,٣٧وحضرياً آخر ومنحت صكوك ملكيتها لنساء بنسبة 
، منحت احلكومة، يف ستة أعوام وتسعة أشهر فحسب، صكوك          ٢٠٠٧ومنذ عام   . يف املائة 

 يف املائة عن مجيع صكوك امللكية اليت منحتها احلكومـات  ٣٥١,٤٨ملكية بنسبة زيادة تبلغ  
، مما أسهم يف حتقيق األمن القانوين، وطمأنة األسر،         )١٤( عاماً ١٧الليربالية اجلديدة الثالث يف     

واحلد من الفقر، بتحسني أحوال املستفيدين االقتصادية، بوصفهم أصحاب حقوق، وحسم           
  .انعدام األمن داخل البالدالرتاعات على املمتلكات مبا حيد من 

وُرّد إىل الشعوب األصلية حقها يف ممتلكات أسالفها، مبنح صـكوك ملكيـة مـا                 -٨١
 يف املائة من اإلقليم ٣٠أي ( كيلومتراً مربعاً ٣٦ ١٢٨,٧٨ أرضاً، تبلغ مساحتها ٢١ جمموعه

 أسرة،  ٣١ ٨٢٧ جمتمعاً حملياً، و   ٢٨٤، ليفيد منها    ) يف املائة من ساحل الكارييب     ٥٢الوطين و 
  . نسمة١٩٠ ٩٦٣و

  احلق يف بيئة صحية واحلماية من آثار تغري املناخ    
تسعى نيكاراغوا إىل أن تكفل لإلنسانية بيئةً مواتية، فضالً عن التكّيف مع آثار تغري                -٨٢

املناخ واحلماية منها، باملشاركة يف املؤمترات املتعلقة بتغري املنـاخ ويف املفاوضـات علـى               
وتشكل نيكاراغوا ثالـث    . كيوتو، وبتعزيز مبدأ املسؤولية املشتركة لكن املتباينة      بروتوكول  

أطنان مـن ثـاين      ٠,٨بلٍد يف أمريكا الالتينية ذي أقل انبعاثاٍت لغازات الدفيئة، إذ تبلغ فيه             
  . )١٥(أكسيد الكربون للفرد

احل العـام   وكانت نيكاراغوا أحد أول البلدان اليت اعتمدت اإلعالن العاملي للـص            -٨٣
، اللذين يشكالن جزءاً    )٢٠١١يف عام   (لألرض واإلنسانية واإلعالن العاملي للرفق باحليوان       

 يف إدماج جزيرة أوميتيبيه يف شبكة حمميات        ٢٠١١وجنحت يف عام    . من سياسات احلكومة  
  .)١٦() اليونسكو- منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(احمليط احليوي 

بار نيكاراغوا دولةً طرفاً يف الصكوك الدولية املتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوجي،           وباعت  -٨٤
وانسجاماً مع القواعد التقنية الوطنية، تعمل حكومة املصاحلة والوحـدة الوطنيـة منتهجـةً              
سياسات وبرامج حتفز على احلفاظ على البيئة واعتماد منط حياة مستدام، بإنشاء االستراتيجية   

وجيري . للبيئة وتغري املناخ، اليت تعزز ترشيد استخدام املوارد واحلفاظ عليها وَتجّددها      الوطنية  
والعـيش   العيش النظيف والعيش الصحي   "يف الوقت الراهن، مبشاركة السكان، تنفيذ محلة        

  .يف جمايل البيئة والصحة" اجلميل والعيش الكرمي
 ٢٠١٢-٢٠١٠ت يف الفتـرة      ماليني نبتة، وُنفّذ   ٩,٨٥،  ٢٠١٢وُزرعت يف عام      -٨٥

 ٤٥ ٢٦٧,٤٧ شخص، إذ أُعيد حتريج      ٤٠٠ ٠٠٠احلملة الوطنية إلعادة التحريج مبشاركة      
. ٢٠٠٩-٢٠٠٧ هكتاراً كان قد أُعيد حترجيها يف الفترة ١٧٧ ٠٩١,٣٧ هكتاراً، ُتضاف إىل

  يف املائـة، يف    ٢٩٢ هكتاراً من الغابات، أي ما يعادل زيادة بنـسبة           ٣٣ ٥٨٠كما أُدمج   
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 يتعلق حبرائق الغابات، يـسجَّل    فيماو. مشاريع االستفادة من الغابات يف إطار خطط لإلدارة       
 يف املائة، كلتيهمـا مقارنـةً       ٤١ يف املائة و   ٧٦اخنفاٌض يف عدد اهلكتارات املتضررة بنسبة       

  . ٢٠٠٩-٢٠٠٧ بالفترة
اسـتناداً إىل  كما ُعزز النظام الوطين للوقاية من الكوارث الذي يعمل على الـدوام            -٨٦

استراتيجييت الوقاية وختفيف املخاطر، من أجل كفالة حقوق اإلنسان يف مواجهة آثار تغـري              
 ٢٠١٣-٢٠١٠وقُدمت يف الفتـرة     . املناخ واحلوادث االجتماعية املدفوعة بأسبابٍ طبيعية     

 متـضررين مـن     )١٧( شخـصاً  ٣٧١ ٣٤٥ أسرةً هبا    ٦٨ ٨٥٧  خدمات الرعاية واملرافقة ل   
وتصدياً ألثر الكوارث واستجابةً حلالة الضعف الغذائي والتغذوي، فقد أفاد          . عيةكوارث طبي 

 أسـرةً يف    ٢٠٧ ٣٧٧ ،٢٠١٢-٢٠١٠من برنامج األمن الغذائي والتغـذوي يف الفتـرة          
 ٢٠٠٩-٢٠٠٧املتوسط سنوياً، وهو ما يزيد عن متوسط عدد األسر املستفيدة منه يف الفترة         

  .  أسرة٢٠٢ ٩٢٩الذي بلغ 

، التوصيات ٩٠الفقرة ثانياً (املواطن يف األمن ويف االحتكام إىل القضاء حق     
، ٩٢؛ والفقرة ثانياً ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٦، ٣١،  ١٧،  ١٦،  ١١،  ٤

  )٤١، ٤٠، ١٤التوصيات 
 جلـرائم   أفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأن نيكاراغوا سجلت ثاين أدىن معـدل             -٨٧

وخبصوص أمن املواطن، أكد برنـامج      .  نسمة ١٠٠ ٠٠٠ل  بني ك القتل يف أمريكا الوسطى     
األمم املتحدة اإلمنائي يف تقريره اإلقليمـي عـن التنميـة البـشرية يف أمريكـا الالتينيـة                  

 يف املائـة بـني   ٩,٦ أن معدل جرائم القتل يف نيكاراغوا لن يتجاوز     ٢٠١٤-٢٠١٣ للفترة
بلدان أمريكا الالتينيـة الـيت        نسمة، لتحتل بذلك املركز الرابع يف ترتيب       ١٠٠ ٠٠٠ كل

ويفيد احملفل االقتـصادي   . سجلت أدىن معدالت جرائم القتل، بعد شيلي وأوروغواي وبريو        
األدىن على صعيد أمريكـا      مؤشر اجلرمية والسرقة يف نيكاراغوا هو      من جانبه بأن     )١٨(العاملي

  . يف املائة٥,٤الوسطى حيث يبلغ 
" سـيد غـالوب   "أجرته الـشركة االستـشارية      وعكس االستقصاء العاملي الذي       -٨٨

)CID Gallup(   يف املائة من سكان نيكاراغوا عن شعورهم باألمان عند الـسري            ٥١إعراب 
وحدهم ليالً يف املدينة أو يف املنطقة اليت يقطنون فيها، على النقيض مما حيدث يف بلدان أخرى    

أليبريي األمريكي، تشكل نيكـاراغوا     فوفقاً للبارومتر ا  . ترتفع فيها معدالت التنمية البشرية    
 يف املائة من آراء املواطنني، كما       ٦١البلد الذي يعكس أفضل شعور باحلالة األمنية مبا يعادل          

أننا البلد ذو أقل نسبة جرمية وعنف يف صفوف الشباب يف أمريكا الوسطى وأمريكا الالتينية،     
  .  يف املائة١٢بوليفيا بنسبة  يف املائة، تلينا اجلمهورية الدومينيكية و٤إذ تبلغ 
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يؤسس الدستور السياسي الستقالل سلطات الدولة، وكذلك اللتزامها باالمتثـال            -٨٩
ومن هنا، جاء مستوى أمن املواطن الذي حققه البلد         .  بينها فيماألحكامه وضرورة التنسيق    

طة الوطنية للتنمية   ونظامه الداخلي وقضاؤه الناجز نتيجةً هلذا التنسيق املنسجم، املسترشد باخل         
نيات اإلنـسانية واقعـاً     البشرية، ليصبَح االحترام املطلق حلقوق النيكاراغوانيني والنيكاراغوا      

  .ملموساً
وتضمن السلطة القضائية اتفاق نظام الدعاوى واإلجراءات القضائية مع القواعـد              -٩٠
وقد جنح البلـد يف     . هة، مبا يكفل للشعب النيكاراغواين حقوقه والضمانات املستحقة ل        يالدول

 يف املائة، ليحـرز  ١٠٠الوصول بنسبة التغطية بكوادر القضاة واحملامني يف اإلقليم الوطين إىل     
 قاضياً جللسات االسـتماع     ٢٣وأُّهل  . بذلك تقدماً يف كفالة إمكانية االحتكام إىل القضاء       

جديدة لدى كل ومناوباً عنهم، وأُعيد تصميم مخس حماكم متخصصة، وافُتتحت سبع حماكم     
 ٢ ٨٥١  يف البلـد إىل    )١٩(وقد زاد عدد امليسِّرين القضائيني    . منها فريق متعدد التخصصات   

  .٢٠٠٩ ميسرين قضائيني إضافيني عن عام ١ ٩٠٥ميسِّراً قضائياً، أي بفارق 
وُحّدثت املكاتب القضائية ودور القضاء واجملّمعات القـضائية وأُنـشئت وأُعيـد              -٩١

، مما مكّن من زيـادة إمكانيـة        )٢٠(نموذج اجلديد إلنشاء املكاتب القضائية    تصميمها وفقاً لل  
االحتكام إىل القضاء، وزيادة الفصل بني أماكن اإلجراءات وأماكن اخلدمات العامة وزيادة            
ختصص أماكن اإلجراءات، كما مكّن ذلك من حتسني نوعية اخلدمات املقدمة وتيسري وصول 

قيق فعالية االمتثال ملبدأ علنية املعلومات املسجلة يف امللفات،         اجلمهور إىل هذه األماكن، وحت    
  .وُحّدثت أيضاً السجالت العامة للممتلكات الثابتة والتجارية. ضمن إجنازاٍت أخرى

 الذي ينص علـى إجـراءات مـسابقات اجلـدارة     )٢١(وُنفذ قانون املهن القضائية    -٩٢
ظام إقامة العدل، والنظام التأدييب للموظفني      واختبارات اخلدمة املدنية، هبدف تعزيز كل من ن       

  .القضائيني، والتنظيم اإلداري واملايل للسلطة القضائية
وتعمل النيابة العامة باعتماد استراتيجيات تعزز احترام حقوق اإلنسان، للـضحايا             -٩٣

 بـني املؤسـسات،     فيماكما يتحقق كل من التنسيق      . واجملتمع بصفة عامة على حد سواء     
 اإلدارة النيابية وفعاليتها، وتنمية رأس املال البشري، واألمن القـانوين، وإمكانيـة              وكفاءة

 يتعلق  فيمابروتوكول عمل النيابة العامة     "االحتكام إىل القضاء، والتنظيم اإلداري، عن طريق        
بروتوكول عمل اإلدارة النيابية يف مرحليت التحقيقات واملقاضاة يف         "و" خبدمة ضحايا اجلرمية  

 قضية متعلقة   ٢٠٠ ٧٧٦ يف   ٢٠١٣-٢٠١٠وقد ُنظر يف الفترة     ". يا العنف بني اجلنسني   قضا
 يف املائة بالنـسبة  ٥بأفعال جنائية متنوعة، وهو ما ميثل زيادة يف عدد القضايا املنظورة بنسبة           

وعلى غرار ذلك، سجلت مشاركة النيابة العامة يف احملاكمـات        . ٢٠٠٩-٢٠٠٦إىل الفترة   
وُنفذت اتفاقات صلح استناداً إىل شـىت معـايري         .  يف املائة  ٢١ة زيادةً بنسبة    الشفوية والعام 

  . شخصا٢٣ً ٦٩٠املالءمة، أفاد منها 
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والشرطة الوطنية شرطةٌ جمتمعية ومهنية وإنسانية وشرعية، تسهم يف حتقيق التعايش             -٩٤
دماهتا علـى   وتقدم الشرطة الوطنية خ   .  وفعال ملواطنني وضمان أمنهم بأداء كفء     بني ا  فيما
املعترف "  الوقائي واالستباقي واجملتمعي   النموذج" إىل   اس احترام حقوق اإلنسان واستناداً    أس

وتعكس أدوات قياس شعور    . به دولياً بوصفه النموذج الفكري اجلديد لتحقيق أمن املواطن        
سة بنسبة تتراوح   املواطنني باحلالة األمنية يف البلد يف األعوام الثالثة األخرية ثقةً يف هذه املؤس            

  .  يف املائة٨٥ يف املائة و٨٠بني 
ويتحقق أمن املواطن يف نيكاراغوا بسبلٍ منها تطبيـق منـوذج الرعايـة الـشاملة                 -٩٥

وينّسق جهاز الشرطة عمله    . )٢٤(، والنموذج التعليمي  )٢٣(، ومنوذج رعاية الشباب   )٢٢(للنساء
املكاتب املعنية باألسرة واجملتمع احمللي     مع عناصر النسيج االجتماعي للمجتمعات احمللية ومع        

واحلياة، ليسهم بذلك يف خلق الوعي باملسؤولية املشتركة والتكميلية بني اجملتمـع واجملتمـع              
 يف املائة منهم نـساء      ٣٤( شرطياً مهنياً    ١٣ ٠٢٦ويعمل باجلهاز   . احمللي واألسرة واإلنسان  

  .من اجملتمعات احمللية متطوعٍ ١٠٠ ٠٠٠باالشتراك مع أكثر من )  يف املائة منهم رجال٦٦و
وقد زادت حكومة املصاحلة والوحـدة الوطنيـة ميزانيـة جهـاز الـشرطة يف                 -٩٦
 يف املائة، إال أنه يظل إحدى أقـل املؤسـسات           ٥٨ بنسبة تصل إىل     ٢٠١٢-٢٠٠٩ الفترة

  .ة، لكنه من أكثرها فعاليةًنصيباً من املوارد االقتصادية والبشرية يف املنطق
، ٢٠٠٩ يف املائة مقارنةً بعام      ١٧,٢ بنسبة   ٢٠١٢واخنفض عدد البالغات يف عام        -٩٧

 يف املائـة مـن جممـوع    ٧٨إذ تشكل املخالفات واجلُنح نسبة      . وكذلك مستوى خطورهتا  
.  يف املائـة منـها  ٢٢البالغات املقدمة، بينما تشكل اجلرائم املستحقة لعقوبات رادعة نسبة        

املائة فحسب من جمموع البالغات يتعلـق جبـرائم شـديدة            يف   ٦,١وُيربز ذلك أن نسبة     
  .اخلطورة

ونظام السجون الوطين نظاٌم إنساين يهدف إىل تغيري نزيل السجن من أجل إعـادة                -٩٨
 ٩ ٦٠١،  ٢٠١٣أكتـوبر   /وبلغ عدد السجناء حىت تـشرين األول      . )٢٥(إدماجه يف اجملتمع  

 يف املائة متهمون، وهو ما يشكل       ١٣ يف املائة مدانون و    ٨٧شخص حمروم من احلرية، منهم      
، ليدلل ذلـك علـى      ٢٠١٠ يف املائة عن عددهم يف عام        ٨اخنفاضاً يف عدد السجناء بنسبة      

 يف املائـة مـن جممـوع        ٩٤,٤٤وميثل الرجال نـسبة     . اخنفاض معدالت التأخري القضائي   
كل املراهقـون    يف املائة منهم، بينما يش     ٥,٢٠األشخاص احملرومني من احلرية، ومتثل النساء       

  . يف املائة ٠,٣٦نسبة 
 يف املائة من األشخاص احملرومني من احلريـة  ٢٧,٤٣ يتعلق بالتدريب، فنسبة     فيماو  -٩٩

 - ٢٠١٠ويف الفتـرة    . )٢٦(ملتحقون مبختلف طرائق التعليم املدرسـي     )  سجيناً ٢ ٦٣٤(
، وُدرب  )٢٧( نزالء التدريب الـتقين    ٣ ٤٠٧ ، تلقى ما جمموعه   ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 

  . مراهقاً وشاباً حمروماً من احلرية ليكونوا مروِّجني حلقوق اإلنسان١٦١
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 يف  ٢١ بني األشخاص احملرومني من احلرية بنسبة        فيماواخنفض معدل أعمال العنف       -١٠٠
 يف املائة، وتشكل ١١وتبلغ نسبة العْود إىل اجلرمية . ٢٠٠٧املائة مقارنةً باألعوام السابقة لعام 

سبة يف أمريكا الوسطى، ونتيجة ملموسة تدلل على أن مرافقنا العقابية هي أقلها عنفاً يف  أقل ن 
  .أمريكا الالتينية

وقد بذلت حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية جهوداً ضخمة من أجل حتسني وهتيئة              -١٠١
 ٣٨٩,١أحوال اهلياكل األساسية ملرافق لسجون، حبفز أعمال االستثمار فيها مببالغ تصل إىل             

. مليون كوردوبا من أجل خفض نسبة اكتظاظ السجون وحتسني أحوال معيـشة نزالئهـا             
 نزيل، وعشر غرٍف إضافية لألزواج يف مرفق سجن تيبيتابا، ٣٠٠  وأُنشئت ثالثة عنابر تتسع ل

وجيري حالياً إنشاء املركز اخلـاص      . ومشاريع للصرف الصحي يف مرفقي غرانادا وخويغالبا      
ع املزرعة اإلنتـاجي للنظـامني       بلوفيلدز، واملرفق العقايب الشامل للنساء، وجممّ      باملراهقني يف 

كما ُصمم نظـام  . ٢٠١٤املفتوح وشبه املفتوح، وستبدأ هذه املرافق مباشرة أعماهلا يف عام          
وُشريت أرض حلفر . ٢٠١٤السجون إلقليم أتلَنتيكو سور ذايت احلكم وسيبدأ إنشاؤه يف عام 

  .سني مستوى اإلمداد باملياه ونوعيتها يف سجن ماتاغالبابئر ماء من أجل حت
وجيري حتليل التدابري البديلة للحرمان من احلرية على صعيد اللجنة الوطنية للقـضاء               -١٠٢

 ٢٥ سجيناً العفو من جانب اجمللس الـوطين، وُنفـذ           ٣٥املشتركة بني املؤسسات، إذ ُمنح      
 حمرومني من احلرية كانوا يعانون من مشاكل   خاصأشتدبرياً للتعايش األسري االستثنائي حبق      

 من احلرية لوقف تنفيذ احلكم وعلى سـبيل         شخصاً حمروماً  ٦٥٤رية، وأُفرج عن    صحية خط 
 مراهقـاً بتنفيـذ   ١١٧اإلفراج املبكّر، واسُتعيض عن تنفيذ عقوبات السَّجن حبق ما جمموعه  

  .تدابري اجتماعية تعليمية
 املرافـق   ٢٠١٣ و ٢٠١٢ة حلقوق اإلنسان خالل عـامي       وقد زارت اللجنة الدائم     -١٠٣

العقابية يف البلد، وُتجري نيابة الدفاع عن حقوق اإلنسان، باملثل، عمليات تفتيش منتظمة يف              
  . هذه املرافق

الفقرة (مكافحة االجتار باألشخاص، وحقوق املهاجرين غري النظاميني            
  )٢٧ و٢٦، التوصيتان ٩٠ثانياً 
 ٢٠١٣-٢٠١٠ة االجتار باألشخاص، ُعزز إطارها القانوين يف الفتـرة          تصدياً جلرمي   -١٠٤

ويشكل االئتالف الوطين ملكافحة االجتار باألشـخاص       . ٧٧٩ و ٧٣٥بتنفيذ القانونني رقم    
احلكومـة، واجملتمـع   (ومنظمةً من شىت القطاعات   مؤسسة٧٠ًهيئةً تنسيقية جتمع أكثر من    

ولدى البلد خطة استراتيجية يف هذا اجملـال  ). لدوليةاملدين، والشركات اخلاصة، واملنظمات ا 
عالوة على ذلـك، فقـد ُروِّج علـى    . تتوىل املنظمات األعضاء يف االئتالف رصد تنفيذها    
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الصعيد اإلقليمي إلنشاء ائتالٍف يسعى إىل توحيد اإلجراءات واخلطط الرامية إىل مكافحـة             
  . األساسيةهذه اجلرمية املنظمة اليت متس بأهم حقوق اإلنسان 

 /ومنحت وزارة خارجية الواليات املتحـدة األمريكيـة نيكـاراغوا يف حزيـران              -١٠٥
اعترافاً منها  " أبطال العامل يف مكافحة االجتار باألشخاص     " مرتبة الشرف كأحد     ٢٠١٣ يونيه

فللمرة الثانية على التوايل، تصنف الواليـات       . بالعمل الذي اضطلع به بلدنا يف هذا املضمار       
حدة نيكاراغوا يف املرتبة األوىل، ومل يصل إىل هذه املرتبة يف أمريكا الالتينية سوى َبلـدان     املت

 منها الئحة اهتامات، ممـا      ٥٥ قضية، صدرت يف     ٧٤وقد ُنظر خالل هذه الفترة يف       . اثنان
  .  حكَم إدانة٣٥ حكماً، منها ٤١أسفر عن صدور 

 التشريعي ذي الصلة بـصدور القـانون    يتعلق باملهاجرين، فقد ُحّدث اإلطار فيماو  -١٠٦
، القانون العام للمهاجرين وشؤون األجانب، الذي يتجـاوز االجتـاه إىل جتـرمي      ٧٦١ رقم

املهاجر غري النظامي، ويقّر استحقاقاٍت لالجئني، ومينح تأشريات دخول إنـسانية، وييـّسر             
لتـوطني، ويكفـل    عودة األطفال واملراهقني ضحايا االجتار هبم، وحيّسن آليـات إعـادة ا           

  .للمهاجرين املأوى، من بني حقوقٍ أخرى

، ٣، التوصيات   ٩٠الفقرة ثانياً   (تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها          
٦٦، ٤٠، ٣٨، ٣١، ١٧، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨(  

لقد واصلت نيابة الدفاع عن حقوق اإلنسان، اليت تؤدي وظيفتها متقّيدةً مببـادئ               -١٠٧
وجنحـت  . ابة على إنفاذ حقوق اإلنسان وتعزيزها والدفاع عنـها باريس، مباشرة مهام الرق  

الذي كانت قـد حـصلت عليـه يف         " املركز ألف " يف احلفاظ على     ٢٠١١النيابة يف عام    
  . بعد أن حتققت منظومة األمم املتحدة من مبادئ استقالهلا٢٠٠٦ عام

 تنفيذ عمليـات    ويف إطار ممارسة الرقابة، واصلت نيابة الدفاع عن حقوق اإلنسان           -١٠٨
التحقّق من إنفاذ حقوق اإلنسان، بالتركيز على جماالت التعليم، والصحة، ومكافحة العنف            
ضد املرأة، واإلعاقة، وفريوس نقص املناعة البشرية، والتنوع اجلنسي، وأصدرت توصيات إىل            
 اهليئات املختصة من أجل حتسني إنفاذ حقوق اإلنسان لألشخاص املعنيني يف كل من هـذه              

  .اجملاالت
وكجزء من عمليات تعزيز حقوق اإلنسان، بادرت نيابة الدفاع عن حقوق اإلنسان              -١٠٩

 يف املائـة يف     ٢٧إىل زيادة نسبة أعمال التدريب املوجهة إىل املـوظفني العمـوميني مـن              
، وخباصة موظفي جهاز الشرطة الوطنية، واجليش ٢٠١٣ يف املائة يف عام ٦٥ إىل ٢٠٠٩ عام

عالوة على ذلك، فقد استحدثت     . اين، ونظام السجون الوطين، والسلطة القضائية     النيكاراغو
الدولة أنشطةً تدريبية مهمة يف هذا السياق، تربز من بينها تلك املتصلة باملواضـيع املتعلقـة                
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من أعضاء النيابـات،    (بالعدالة اجلنائية، بالتركيز على حقوق اإلنسان، وتستهدف املعلمني         
  ). لعام، وحمامي التقاضي، والقضاة، واملوظفني القضائينيوحمامي الدفاع ا

كما ُنفذت أنشطة تدريبية تستهدف موظفي نظام العدالة اجلنائية بشأن الـصكوك              -١١٠
الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، بالتركيز على الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل            

ويف جمال  . تركيز على إصدار األحكام القضائية    أفريقي، وبشأن جرمية االجتار باألشخاص، بال     
  . قاض٢٠٠ٍ موظف يف نظام القضاء و٢ ٠٠٠القضاء املتخصص يف قضايا املرأة، ُدرب 

الذي " املدرسة الشاملة "وتنفذ الشرطة الوطنية عمليةً للتأهيل املستمر يف إطار منوذج            -١١١
، يف مواضيع   )تدريب واإلعداد املستمر  التأهيل وال (يقدم التدريب يف مجيع نظم التعليم الفرعية        

متعلقة بالعقيدة الُشُرطية، وآداب السلوك املهين، وحقوق اإلنسان، واألداء الشُرطي، ومجيع           
  .ملواضيع املتصلة بالعمل الشُرطيا

 دورةً  ٢٧ موظفـاً يف     ٩٩٠ ،٢٠١٣-٢٠١٢ويف نظام السجون، ختّرج يف الفترة         -١١٢
وقد وسَّع نظام التدريب املتعلق بالسجون نطـاَق براجمـه          . تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان    

الدراسية، بالتعّمق يف املواضيع املتعلقة باملراهقني، والنساء، وحقوق اإلنسان، وبصفة عامـة،      
وأُدجمت يف براجمه الدراسية مواضـيع قـانون        . يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء     

  .عد بيجنيوقواالطفل واملراهق، وقواعد هافانا، 

، ٣، التوصيات   ٩٠الفقرة ثانياً   (احلق يف حرية التعبري وحرية التنظيم           
، ١١،  ١٠، التوصيات   ٩٢؛ والفقرة ثانياً    ٣٣،  ٣٢،  ٣٠،  ٢٩،  ١٠
٣٤، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥(  
يقر الدستور السياسي للنيكاراغوانيني والنيكاراغوانيات حرية التعبري وحرية التنظيم           -١١٣
وكفلت حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية إنفاذمها إنفاذاً صارماً،        . ما حقني أساسيني  بوصفه

.  منظمةً غري حكومية منشأة ومسجلة على النحو الواجب        ٦ ٠١٤ ويدللّ على ذلك وجود   
أما .  تنظيماً نقابياً  ٣ ٩٧٨ إىل   ٣ ٥٨٧ يف املائة، من   ١٢وزاد عدد التنظيمات النقابية بنسبة      

 يف املائـة وعـدد أعـضائها        ١٩٦ات، فقد زاد عدد التعاونيات بنـسبة        عن تنظيم اجلمعي  
، كما زاد عدد أنـواع أخـرى مـن          ٢٠٠٩ يف املائة مقارنةً بعددمها يف عام        ١٨٩ بنسبة

  .التنظيمات اجملتمعية احمللية، والنقابية، والقطاعية
عالم العامـة   وكفل البلد خالل الفترة املشمولة بالتقرير حرية التعبري يف وسائط اإل            -١١٤

ومل ُتـسجل أي    . املطبوعة والبثّية واالفتراضية، دون ممارسة أي نوع من أنواع الرقابة عليها          
بالغات أو حاالت مضايقة أو مالحقة للصحفيني أو املدافعني عن حقوق اإلنسان بـسبب              
أدائهم عملهم أو ألي شخص آخر بسبب معتقده السياسي أو أيديولوجيته أو دينه، وال أي               

  .غات أو حاالت اعتداء عليهمبال
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؛ ٣٥ و ٣٣، التوصـيتان    ٩٠الفقرة ثانيـاً    (حق االنتخاب والترّشح        
  )٣٥ و٣٤، التوصيتان ٩٢والفقرة ثانياً 

ُتكفل احلقوق االنتخابية يف البلد مبوجب القواعد املنـصوص عليهـا يف الدسـتور         -١١٥
دف تعزيز زيـادة مـستوى       هب ٢٠١٢السياسي ويف قانون االنتخابات، الذي ُعدل يف عام         

  . املشاركة واملساواة بني الرجل واملرأة
 مشاركة الـشعب النيكـاراغواين      ٢٠١١وكُفلت يف عملية االنتخابات العامة لعام         -١١٦

 حزباً وثالثة حتالفات    ١٨مشاركةً حرة ومباشرة وسرية يف ممارسة حقه يف االقتراع، ومشاركة           
 لتسفر العملية عن انتخاب رئيس اجلمهورية الرفيق القائد         انتخابية يف ممارسة حقها يف الترّشح،     

  . يف املائة من األصوات املدىل هبا٦٢,٤٦دانييل أورتيغا سابيدرا، حبصوله على نسبة 
 هبّمـة   وقد عملت حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية بعزم ثابت قدم املضي قـدماً             -١١٧

دد املواطنني املثبتة هويتهم ببطاقات هويـة       وفعالية يف عملية إصدار بطاقات اهلوية؛ إذ زاد ع        
 يف املائة مقارنةً بالعمليـة      ٢١ بنسبة   ٢٠١١ووثائق بديلة يف العملية االنتخابية الرئاسية لعام        

  .٢٠٠٦نفسها لعام 
، زاد عدد املـواطنني املثبتـة هويتـهم         ٢٠١٢ويف عملية انتخابات البلديات لعام        -١١٨

  .)٢٨(٢٠٠٨ يف املائة مقارنةً بالعملية نفسها لعام ٢٦ ببطاقات هوية ووثائق بديلة بنسبة
 يف املائة يف عملية     ١٥ يتعلق بلجان استقبال األصوات، فقد زاد عددها بنسبة          فيماو  -١١٩

ويف عمليـة انتخابـات     . ٢٠٠٦ مقارنةً بالعملية نفسها لعام      ٢٠١١انتخابات الرئاسة لعام    
 يف املائة مقارنةً بالعمليـة      ٨ألصوات بنسبة   ، زاد عدد جلان استقبال ا     ٢٠١٢البلديات لعام   

 ١٠٠ ١١٠وُضمنت الرقابة على العمليـتني االنتخـابيتني مبـشاركة          . ٢٠٠٨نفسها لعام   
  . نائباً لالنتخابات٤ ٢٦٠مراقبني و

، ١٨،  ٢،  ١، التوصيات   ٩٠الفقرة ثانياً   (احلوار وااللتزامات الدولية        
  )٤، ١، التوصيتان ٩٢؛ والفقرة ثانياً ٦٨
 رسالتها من أجل حتقيق السلم      ٢٠١٣-٢٠١٠لقد واصلت نيكاراغوا خالل الفترة        -١٢٠

واألمن، واحترام حقوق اإلنسان، والتضامن، هبدف حتقيق التنمية املستدامة باالنسجام مـع            
النظام الدويل، مما حدا هبا إىل اعتماد صكوٍك دولية جديدة، كاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه              

املة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتعيني اآللية الوطنيـة ملنـع              من ضروب املع  
  . )٢٩(التعذيب، يف نيابة الدفاع عن حقوق اإلنسان، بالتوازي مع ذلك

ويربز أيضاً من أهم هذه الصكوك االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية              -١٢١
، واتفاقية منظمة العمل    )٣٠(١٩٦١دام اجلنسية لعام    ، واتفاقية خفض حاالت انع    ١٩٥٤ لعام
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اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة       و،  )٣١( بشأن الشعوب األصلية والقبيلة    ١٦٩ الدولية رقم 
، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص       )٣٢( بشأن العمال املرتليني   ١٨٩ رقم

ضايف لالتفاقية األمريكيـة بـشأن      الربوتوكول اإل ذوي اإلعاقة، واتفاق حاشية التصديق، و     
 بروتوكـول سـان     - االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    حقوق اإلنسان يف جمال احلقوق    

  .)٣٣(سلفادور
ووفاًء من نيكاراغوا بالتزاماهتا الدولية، فهي تعمل بدأبٍ يف إطار كل مـن جملـس           -١٢٢

نظمة الـدول األمريكيـة،      م - حقوق اإلنسان، ومنظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان      
وحركة بلدان عدم االحنياز، ومجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، والتحالف            
البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية، ومنظومة التكامل ألمريكا الوسطى، ومـؤمتر القمـة             

منظمة الـدول   دة و األيبريي األمريكي، ومؤمتر قمة األمريكتني، ويف مجيع هيئات األمم املتح         
  .األمريكية

  )٥٧، ٥٠، ٤٩، ٤٤، ٤٣، ٣٧، التوصيات ٩٠الفقرة ثانياً (االستنتاج     
لقد عملت حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية إىل جانب شعبها، مبشاركة اجملتمـع              -١٢٣

احمللي املنظم، من أجل إحراز مظاهر التقدم املهمة املعروضة يف هذا التقرير، بعد أن جـددت         
زامها يف االنتخابات الرئاسية األخرية مبواصلة قيادة نيكاراغوا حنو العيش الكـرمي، عـرب              الت

  .دروب احملبة واملساواة والتضامن وروح القيادة والتنمية املستدامة واحترام حقوق اإلنسان
ونواجه، إدراكاً هلذه الغاية، حتدياٍت كثرية، هيكلية وتشريعية واجتماعية وثقافيـة             -١٢٤
ادية، ُمدرجة يف جدول أعمالنا اجلديد، وشرعنا، يف إطار تنفيذه، يف مواصلة ما ُبـذل             واقتص

وبدأت دولة نيكاراغوا تنفيذ عملية إصالح جزئي للدستور        . من جهود جوهرية للتصدي هلا    
تعميق إحساس الشعب بـاألمن     : السياسي هتدف، ضمن أهداف أخرى، إىل حتقيق ما يلي        

ؤسسي على املشاركة القيادية للفرد واألسرة واجملتمع احمللي املنظم،         والسلم، بإضفاء الطابع امل   
يف كامل اإلقليم الوطين ويف القطاعات االجتماعية واإلنتاجية على حد سواء؛ واعتماد منوذج             
السعي إىل حتقيق توافق اآلراء وتقاسم املسؤولية من أجل حتقيق العيش الكـرمي؛ وتـوخي               

 يف  ٥٠(م املساواة يف املناصب اليت ُتشغل باالنتخاب العـام          مشاركة الرجل واملرأة على قد    
؛ وتعزيز النظام القانوين بإنشاء مؤسسات جديدة، كإدماج اإلعـالن          ) يف املائة  ٥٠املائة إىل   

العاملي للصاحل العام لألرض واإلنسانية فيه، وإضفاء الطابع الدستوري علـى حـق إتاحـة               
، وعلى احلدود اإلقليمية للدولة وفقاً للحكـم        املعلومات وتصحيحها بوصفه سبيل انتصاف    

  .الصادر عن حمكمة العدل الدولية، وعلى حقوق أخرى مهمة للشعب النيكاراغواين
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Notas 

 1 Fuente: Encuesta Regional CID GALLUP, Noviembre 2013. 
 2 Fuentes: INIDE y FIDEG. 
 3 Fuente: Banco Central de Nicaragua. 
 4 Fuente: Nota de prensa del FMI, mayo 15, 2012. 
 5 Fuente: Banco Central de Nicaragua, octubre 2013. 
 6 Fuente: Ministerio de Energía y Minas Noviembre 2013. 
 7 Fuente: Censo Nacional  Agropecuario  2011, Pequeños productores son de menor o igual a 20 Mz, 

medianos entre 20.01 y 50 Mz y Grandes de 50.01 a más Mz. 
 8 Fuente: Encuentra Continúa de Hogares (ECH) 2012 INIDE. 
 9 Fuente Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. 
 10 Fuente: Primer Encuentro Internacional de Ministras y Lideresas de Defensa celebrado en Guayaquil, 

República de Ecuador,  octubre 2013. 
 11 Fuente: CLIMASCOPIO 2013. 
 12 Fuente: SINAPRED, se han entregado 4,103,460 laminas de zinc beneficiando a 410,346 familias 

nicaraguenses. Asi mismo se han entregado  materiales para techo a  390,584 familias con 2, 220,504 
personas de escasos recursos en el periodo 2010–2013. 

 13 Desorden en la titulación, inseguridad jurídica, tráfico de tierra y conflictos en materia de propiedad. 
 14 Títulos entregados por Gobiernos 
   

GOBIERNO Periodo de Gobierno Títulos entregados 

Violeta Barrios de Chamorro (1990–1996) 6 años 16,925 

Arnoldo Alemán Lacayo (1997–2001) 5 años 32,000 

Enrique Bolaños (2002–2006) 5 años 9,729 

Daniel Ortega Saavedra (2007–Sept. 2013) 

6años y 9 meses 

206,160 

 

 15 Banco Mundial, Ranking de los países con mayores emisiones de CO2 (2009), Haití es el primer país 
con menos emisiones (0.2 Ton/Hab.) y Paraguay en segundo lugar (0.7 Ton/Hab) y Nicaragua el 
tercero. 

 16 La UNESCO las define como zonas de ecosistemas reconocidos en el plano internacional en el marco 
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), los que son de importancia medioambiental. 

 17 Instalados 2 sistemas de alerta temprana ante inundaciones, 1 sistema de alerta temprana en el volcán 
Telica con 8 estaciones sísmicas, 1 sistema de alerta ante tsunami con 43 sirenas ubicadas en la franja 
del pacifico. Entregados 4,409.20TM de alimentos para atender a las familias afectadas en la etapa de 
respuesta y de rehabilitación hasta lograr la recuperación de su independencia alimentaria en el 
periodo 2010-2012. En el año 2012 se benefició a 45,000 familias equivalentes a 225,000 personas 
con la entrega de 45,000 kits de higiene. En el periodo 2012/ 2013, se entregaron 463 viviendas 
beneficiando a igual cantidad de familias en riesgos por sismos e inundaciones.  En el periodo 
2011/2012, se reubicaron 954 familias con 5,270 personas disminuyendo el riesgo en los escombros y 
costas del Lago de Managua. Fortalecidas las capacidades en la Gestión Integral del Riesgo (GIR) y 
adaptación ante Cambio Climático, en Gobiernos locales de los 153 municipios, docentes y 
estudiantes de la educación primaria y secundaria. Elaborada Política Nacional para la Gestión 
Integral del Riesgo e implementado el Sistema de Información para la Gestión de Riesgo (SIGER). 
Elaborados Planes de Respuestas Institucionales y sus Guías para enfrentar derrame de hidrocarburos 
en el mar. Conformados y capacitados 2,693 Comités de Barrios para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres (COBAPRED), integrados por 11,989 líderes de barrios. 

 18 Fuente: Informe Global de Competitividad 2011-2012. 
 19 Cuerpo al servicio de la administración de justicia, que implementa métodos de resolución pacífica de 

conflictos (mediación extrajudicial), contribuyen a desarrollar una cultura cívica jurídica y promueven 
la comunicación entre el Poder Judicial, la Policía Nacional y Sociedad Civil. 
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 20 Este nuevo Modelo de Gestión Judicial, en la capital está respaldado por un Sistema Informático que 
agiliza la tramitación de los procesos judiciales. 

 21 Ley No. 501;  Aprobada el 14 Octubre 2004 y publicada en La Gaceta, Números 9, 10 y 11 del 13, 14 
y 17 de Enero de 2005. 

 22 Para brindar una atención integral a las víctimas de violencia de género e intrafamiliar y facilitar el 
acceso de las mujeres a la justicia, el cual se impulsa a través de la red de Comisarias de la Mujer y la 
Niñez en el territorio nacional. 

 23 Orientado a prevenir la violencia juvenil; cuenta con una metodología especial que incluye acciones y 
estrategias en las distintas etapas en la que se ven expuestos los niños, adolescentes y jóvenes. 

 24 Proceso de formación continua “Escuela Total” que facilita la capacitación en todos los sub sistemas 
educativos: (Formación, capacitación y preparación continua) en temáticas relativas a Doctrina, Ética, 
Derechos Humanos, Actuación policial y todos los temas concernientes al quehacer policial. 

 25 Fuente: Constitución Política Articulo 39. 
 26 Alfabetización: 178 (6.80%); Primaria: 1071 (40.70%); Secundaria: 1,332 (50.60%) y Educación 

Superior: 53 (2%). 
 27 Masculinos: 2,390 (70.14%); mujeres: 850 (24.94%) y adolescentes: 167 (4.90%). 
 28  

Elección  Padrón Cédulas Supletorio

Municipales 2000 2,774,247 2,353,480 420,767
Presidenciales 2001 2,997,228 2,886,663 110,565
Regionales 2002 199,152 193,024 6,128
Municipales 2004 3,304,010 3,121,803 182,207
Regionales 2006 2,265,14 215,212 11,302
Presidenciales 2006 3,665,141 3,370,403 38,280
Municipales  2008 3,863,838 3,697,847 165,991
Presidenciales 2011 4,328,094 4,225,337 102,757
Municipales 2012 4,481,621 4,393,070 88,551

 
 29 Decreto Presidencial N°4-2012, Gaceta Diario Oficial N°10 del 18 Enero 2012. 
 30 Aprobado el 14 Mayo 2013 mediante dos decretos que ratifican la adhesión. 
 31 Ratificado el 6 de Mayo 2010 y depositado el 25 Agosto 2010. 
 32 Ratificado en Diciembre del 2012 y Depositado el 10 de Enero 2013. 
 33 Ratificación depositada el 5 de Marzo 2010, en la CIDH-OEA. 

        


