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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة
  ١١  ١٦- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حق الشعوب يف تقرير املصري-  ١املادة   - أوالً 
  ١٢  ١٤٨- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . .  التدابري العامة املعتمدة للتنفيذ التدرجيي للحقوق-  ٢املادة   - ثانياً 

  ١٢  ٢٣- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبدأ عدم التمييز  - ألف   
  ١٣  ١٣٥- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية  - باء   
  ١٣  ٢٧- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجتاهات الفقر  - ١    
  ١٤  ٥٠- ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية األطفال  - ٢    
  ١٨  ٧٤- ٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية املرأة  - ٣    
  ٢٢  ٧٨- ٧٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلماية املتعلقة بالعمالة  - ٤    
  ٢٣  ٨١- ٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلماية االجتماعية  - ٥    
  ٢٤  ٩٩- ٨٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية األشخاص ذوي اإلعاقة  - ٦    
  ٢٦  ١٠٥- ١٠٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية كبار السن  - ٧    
  ٢٧  ١٢٢- ١٠٦  . محاية الشعوب األصلية واجلماعات من ذوي األصول األفريقية  -٨    
  ٢٩  ١٢٩- ١٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية الالجئني  - ٩    
  ٣٠  ١٣٥- ١٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية احملتجزين  - ١٠    
  ٣١  ١٤٥- ١٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق األجانب  - جيم   
  ٣٣  ١٤٨- ١٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة الدولية  - دال   

  ٣٣  ٢١٧- ١٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احلق يف العمل-  ٦املادة   - ثالثاً 
  ٣٣  ١٥٨- ١٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - ألف   
  ٣٦  ١٦١- ١٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتفاقيات  - باء   
  ٣٦  ١٨٢- ١٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمالة  - جيم   
  ٣٦  ١٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهليئة املختصة  - ١    
  ٣٧  ١٨٢- ١٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة العمالة  - ٢    
  ٤٠  ١٨٨- ١٨٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمال املهاجرون  - دال   
  ٤٠  ١٨٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مناطق املنشأ  - ١    
  ٤١  ١٨٨- ١٨٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لدان املقصد الرئيسيةب  - ٢    

  ٤٢  ١٩٨- ١٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سياسات العمالة  - هاء   
  ٤٣  ١٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابري ضمان إنتاجية العمل  - واو   
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  )تابع(اً لثثا
  ٤٣  ٢٠٥- ٢٠٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األحكام اليت تضمن حرية اختيار العمل  - زاي   
  ٤٤  ٢١٠- ٢٠٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدريب التقين واملهين  - حاء   
  ٤٥  ٢١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صعوبات حتقيق العمالة الكاملة  - طاء   
  ٤٥  ٢١٥- ٢١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساواة يف فرص العمل  - ياء   
  ٤٦  ٢١٧- ٢١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل يف أكثر من وظيفة  - كاف   

  ٤٦  ٢٩٧- ٢١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية- ٧املادة   - رابعاً 
  ٤٦  ٢٢٢- ٢١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - ألف   
  ٤٧  ٢٢٤- ٢٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتفاقيات  - باء   
  ٤٨  ٢٤٥- ٢٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األجور  - جيم   
  ٤٨  ٢٢٩- ٢٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللجنة الوطنية للحد األدىن لألجور  - ١    
  ٤٩  ٢٣٢- ٢٣٠  . . . . . . . . . الطريقة املستخدمة يف حتديد احلد األدىن لألجر  - ٢    
  ٤٩  ٢٤٥- ٢٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظام حتديد احلدود الدنيا لألجور  - ٣    
  ٥١  ٢٥٦- ٢٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكافآت العمل  - دال   
  ٥١  ٢٥٠- ٢٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التفاوت يف املكافآت  - ١    
  ٥٣  ٢٥١  . . . . . . . . . . تدابري القضاء على أوجه التفاوت يف املكافآت  - ٢    
  ٥٣  ٢٥٣- ٢٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطريقة املستخدمة يف تقييم العمالة  - ٣    
  ٥٤  ٢٥٦- ٢٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمالة يف القطاعني العام واخلاص  - ٤    
  ٥٥  ٢٧١- ٢٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السالمة والصحة املهنية  - هاء   
  ٥٥  ٢٥٨- ٢٥٧  . . . . . . . . . احلد األدىن الشتراطات السالمة والصحة املهنية  - ١    
  ٥٥  ٢٦٢- ٢٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فئات العمال  - ٢    
  ٥٦  ٢٧٠- ٢٦٣  . . العقوبات املنطبقة يف حالة انتهاك تدابري السالمة املهنية  - ٣    
  ٥٧  ٢٧١  . . . . . . . . . . . . . . تصنيف وتواتر احلوادث واألمراض املهنية  - ٤    
  ٥٧  ٢٧٦- ٢٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الترقيات  - واو   
  ٥٨  ٢٩١- ٢٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق العمال  - زاي   
  ٥٨  ٢٨١- ٢٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساعات العمل ووقت الراحة  - ١    
  ٥٩  ٢٨٩- ٢٨٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جازات الرمسيةإلالعطل وا  - ٢    
  ٦٠  ٢٩٠  . . . . الصعوبات اليت تواجه الوفاء باحلقوق املتصلة بالعمل  - ٣    
  ٦٠  ٢٩١  . التقدم احملرز يف حق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية  - ٤    
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  )تابع(رابعاً 
  ٦٠  ٢٩٧- ٢٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمل األطفال  - حاء   
  ٦٠  ٢٩٥- ٢٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة اجملتمع الدويل  - ١    
  ٦٢  ٢٩٧- ٢٩٦  . . . . . . . . تدابري محاية ومساعدة خاصة لألطفال والشباب  - ٢    

  ٦٢  ٣٣٧- ٢٩٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احلق يف تكوين النقابات واالنضمام إليها-  ٨املادة   - خامساً 
  ٦٢  ٢٩٩- ٢٩٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - ألف   
  ٦٢  ٣٠٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتفاقيات  - باء   
  ٦٣  ٣٢١- ٣٠١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النقابات  - جيم   
  ٦٣  ٣٠٣- ٣٠٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متطلبات تكوين النقابة  - ١    
  ٦٤  ٣٠٧- ٣٠٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات تسجيل نقابة جديدة  - ٢    
  ٦٥  ٣٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . احلاالت اليت ُيرفض فيها تسجيل نقابة  - ٣    
  ٦٦  ٣٠٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنواع النقابات  - ٤    
  ٦٦  ٣١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلغاء أو تصفية نقابة  - ٥    
  ٦٧  ٣١٢- ٣١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القيود على احلق يف تكوين النقابات  - ٦    
  ٦٧  ٣١٤- ٣١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قابات يف تكوين احتاداتحق الن  - ٧    
  ٦٧  ٣١٩- ٣١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام وقيود حرية العمل النقايب  - ٨    
  ٦٩  ٣٢١- ٣٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكوين النقابات  - ٩    
  ٧١  ٣٣٧- ٣٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلضرابات  - دال   
  ٧١  ٣٢٨- ٣٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف اإلضراب  - ١    
  ٧٢  ٣٣٤- ٣٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ممارسة احلق يف اإلضرابدويق  - ٢    
  ٧٢  ٣٣٧- ٣٣٥  . . . . . . . . . . يف اإلضرابأحكام قانونية خاصة بشأن احلق   - ٣    

  ٧٣  ٤١١- ٣٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احلق يف الضمان االجتماعي-  ٩ املادة - سادساً 
  ٧٣  ٣٥١- ٣٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - ألف   
  ٧٣  ٣٤٤- ٣٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األحكام الدستورية  - ١    
  ٧٤  ٣٤٦- ٣٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانون التنظيمي للضمان االجتماعي  - ٢    
  ٧٤  ٣٥١- ٣٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدونة العمل  - ٣    
  ٧٦  ٣٥٣- ٣٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصكوك الدولية  - باء   
  ٧٦  ٤١١- ٣٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الضمان االجتماعي  - جيم   
  ٧٦  ٣٥٧- ٣٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهليئة املسؤولة  - ١    
  ٧٧  ٣٥٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . األشكال املختلفة للتأمني االجتماعي  - ٢    
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  )تابع(اً دسسا
  ٧٧  ٣٦٢- ٣٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطور تغطية التأمني االجتماعي  - ٣    
  ٨٠  ٤٠١- ٣٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فروع الضمان االجتماعي  - ٤    
  ٨٨  ٤٠٩- ٤٠٢  . . . . . . . التدابري اليت اعتمدت يف جمال الضمان االجتماعي  - ٥    
  ٩٠  ٤١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتراكات الضمان االجتماعي  - ٦    
  ٩١  ٤١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة الدولية  - ٧    

  ٩١  ٥٨٥- ٤١٢  . . . . . . . . . . . .  احلق يف محاية األسرة، مبا يف ذلك محاية األمومة-  ١٠املادة   - سابعاً 
  ٩١  ٤١٤- ٤١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - ألف   
  ٩٢  ٤٢٤- ٤١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصكوك الدولية  - باء   
  ٩٤  ٤٧٥- ٤٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األسرة  - جيم   
  ٩٤  ٤٢٩- ٤٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعريف  - ١    
  ٩٥  ٤٣١- ٤٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهليئة املسؤولة  - ٢    
  ٩٦  ٤٥٥- ٤٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السن القانونية لشىت األغراض  - ٣    
  ٩٩  ٤٦٥- ٤٥٦  . . . . . . . . احلق يف الدخول يف رابطة الزواج وتكوين أسرة  - ٤    
  ١٠١  ٤٧٥- ٤٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابري ضمان رعاية ومحاية األسرة  - ٥    
  ١٠٤  ٥٠٧- ٤٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األمومة  - دال   
  ١٠٤  ٤٩٣- ٤٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - ١    
  ١٠٧  ٥٠٧- ٤٩٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة األمومة يف البلد  - ٢    
  ١٠٩  ٥٨٥- ٥٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األطفال واملراهقون  - هاء   
  ١٠٩  ٥٢٠- ٥٠٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - ١    
  ١١٠  ٥٤١- ٥٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة األطفال  - ٢    
  ١١٥  ٥٧٢- ٥٤٢  . األطفال واملراهقنياإلجراءات اليت تتخذها الدولة لدعم   - ٣    
  ١٢٠  ٥٧٥- ٥٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابري تعزيز مشاركة األطفال  - ٤    
  ١٢٠  ٥٨٣- ٥٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األطفال املعوقون  - ٥    
  ١٢٢  ٥٨٥- ٥٨٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة الدولية  - ٦    

  ١٢٣  ٨٥٣- ٥٨٦  . . .  احلق يف ظروف معيشية كرمية والغذاء املناسب واإلسكان الالئق- ١١ املادة - ثامناً 
  ١٢٣  ٥٨٧- ٥٨٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انويناهليكل الق  - ألف   
  ١٢٣  ٦٣٣- ٥٨٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مستوى املعيشة  - باء   
  ١٢٣  ٥٩٣- ٥٨٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيانات السكانية  - ١    
  ١٢٤  ٦٣٣- ٥٩٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفقر يف البلد  - ٢    
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  )تابع(ثامناً 
  ١٣١  ٧٤٨- ٦٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األغذية  - جيم   
  ١٣١  ٦٥٣- ٦٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة األغذية يف البلد  - ١    
  ١٣٣  ٦٧٥- ٦٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضعيفةاجملموعات ال  - ٢    
  ١٣٧  ٦٨٢- ٦٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سياسات األمن الغذائي  - ٣    
  ١٣٨  ٦٩٢- ٦٨٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلنتاج الزراعي  - ٤    
  ١٤٠  ٧٢٤- ٦٩٣  . . . . . . . . . . . . . . . . التدابري احلكومية لضمان احلق يف الغذاء  - ٥    
  ١٤٥  ٧٤٨- ٧٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلصالح الزراعي  - ٦    
  ١٤٩  ٨٥١- ٧٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلسكان  - دال   
  ١٤٩  ٧٦١- ٧٥١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهليئة املسؤولة  - ١    
  ١٥١  ٧٨٦- ٧٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلسكان يف البلدحالة ا  - ٢    
  ١٥٧  ٨١١- ٧٨٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشريعات اإلسكان  - ٣    
  ١٦١  ٨٢٩- ٨١٢  . . . . . . . . . . . . . . التدابري املعتمدة لضمان احلق يف اإلسكان  - ٤    
  ١٦٥  ٨٤٨- ٨٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشكلة حيازة األراضي  - ٥    
  ١٦٩  ٨٥١- ٨٤٩  . . . . . . . . . . . السياسات الالزمة للتصدي ملشاكل األراضي  - ٦    
  ١٧٠  ٨٥٣- ٨٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة الدولية  - هاء   

  ١٧١  ١٠٩٦- ٨٥٤  .  احلق يف بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية- ١٢املادة   - عاً تاس
  ١٧١  ٨٦٤- ٨٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - ألف   
  ١٧٢  ٨٦٦- ٨٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتياالتفاق  - باء   
  ١٧٢  ١٠٩٦- ٨٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصحة  - جيم   
  ١٧٢  ٨٧٠- ٨٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤسسات املختصة  - ١    
  ١٧٤  ٩٢٠- ٨٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة الصحة يف البلد  - ٢    
  ١٨١  ٩٣١- ٩٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياسة الصحية الوطنية  - ٣    
  ١٨٣  ١٠٢٨- ٩٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤشرات الصحية  - ٤    
  ٢٠٠  ١٠٤١- ١٠٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤشرات الصحية األخرى  - ٥    
  ٢٠٣  ١٠٦٣- ١٠٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحة اجملموعات الضعيفة  - ٦    
  ٢٠٨  ١٠٩٤- ١٠٦٤. ٢٠٠٦-٢٠٠٢النتائج احملرزة يف جمال الصحة خالل الفترة   -٧    
  ٢١١  ١٠٩٦- ١٠٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة الدولية  - ٨    

  ٢١١  ١٢٦٦- ١٠٩٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احلق يف التعليم- ١٣املادة   - عاشراً 
  ٢١١  ١١٠٩- ١٠٩٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - ألف   
  ٢١٣  ١٢٥١- ١١١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم  - باء   
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  )تابع(عاشراً 
  ٢١٣  ١١١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤسسات املختصة  - ١    
  ٢١٤  ١١٣٥- ١١١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم يف نيكاراغوا  - ٢    
  ٢١٧  ١١٤٣- ١١٣٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البيانات اإلحصائية بشأن التعليم  - ٣    
  ٢٢١  ١١٤٨- ١١٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . املشاكل اليت تواجه إجناز احلق يف التعليم  - ٤    
  ٢٢٢  ١١٧٨- ١١٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم الفين  - ٥    
  ٢٢٧  ١١٨٩- ١١٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجمللس الوطين للجامعات  - ٦    
  ٢٣٢  ١١٩٤- ١١٩٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميزانية التعليم  - ٧    
  ٢٣٤  ١٢٤٥- ١١٩٥  . . . . . . ستويات التعليماملساواة يف احلصول على خمتلف م  - ٨    
  ٢٤١  ١٢٤٩- ١٢٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضع املعلمني  - ٩    
  ٢٤٣  ١٢٥١- ١٢٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجنازات يف جمال التعليم  - ١٠    
  ٢٤٤  ١٢٦٦- ١٢٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدات الدولية  - جيم   

  ٢٤٦  ١٣٨٨- ١٢٦٧  . . . . . . .  احلق يف الثقافة والتطورات العلمية والتكنولوجية- ١٥ املادة - حادي عشر 
  ٢٤٦  ١٢٧١- ١٢٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلطار القانوين  - ألف   
  ٢٤٨  ١٢٧٤- ١٢٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتفاقيات  - باء   
  ٢٤٨  ١٣٣٤- ١٢٧٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الثقافة  - جيم   
  ٢٤٨  ١٢٧٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املؤسسات املختصة  - ١    
  ٢٤٩  ١٢٨٦- ١٢٧٦  . . . . . . . . . . . توافر األموال الالزمة لتشجيع التنمية الثقافية  - ٢    
  ٢٥١  ١٣٠٠- ١٢٨٧  . . . . . البنية التحتية املؤسسية املتعلقة بالثقافة يف نيكاراغوا  - ٣    
  ٢٥٣  ١٣٠٦- ١٣٠١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشجيع اهلوية الوطنية  - ٤    
  ٢٥٤  ١٣١٣- ١٣٠٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشجيع الوعي الثقايف  - ٥    
  ٢٥٥  ١٣١٤  دور وسائل اإلعالم يف تشجيع املشاركة يف احلياة الثقافية  - ٦    
  ٢٥٥  ١٣١٦- ١٣١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . صون وحفظ التراث الثقايف لإلنسانية  - ٧    
  ٢٥٥  ١٣١٩- ١٣١٧  . لفينالتشريعات املتعلقة حبماية حريات اإلبداع والتعبري ا  - ٨    
  ٢٥٦  ١٣٢٥- ١٣٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم املهين يف جمايل الثقافة والفنون  - ٩    
  ٢٥٧  ١٣٣٤- ١٣٢٦  . . . . . التدابري األخرى املعتمدة حلفظ وتنمية ونشر الثقافة  - ١٠    
  ٢٥٨  ١٣٣٩- ١٣٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقدم العلمي  - دال   
  ٢٥٨  ١٣٣٦- ١٣٣٥  . . . . . . . التدابري الرامية إىل كفالة تطبيق التطورات العلمية  - ١    
  التدابيـر الراميـة إىل تشجيـع نشـر املعلومات املتعلقة   - ٢    
  ٢٥٩  ١٣٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالتطورات العلمية        
  ٢٥٩  ١٣٣٩-١٣٣٨  التدابري الرامية إىل استخدام التطورات العلمية ألغراض أخرى  -٣    
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  )تابع (حادي عشر
  ل ـاية املصاحل املعنوية واملادية يف أي عمالتدابري التشريعية ملصلحة مح  - هاء   
  ٢٥٩  ١٣٤٤- ١٣٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علمي    
  ٢٦٠  ١٣٤٩- ١٣٤٥  التدابري املتخذة للمحافظة على العلوم والثقافة وتنميتها ونشرها  - واو   
  ٢٦١  ١٣٥٣- ١٣٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية التراث الوطين  - زاي   
  ٢٦١  ١٣٦٦- ١٣٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حرية البحث العلمي والنشاط اإلبداعي  - حاء   
  ٢٦١  ١٣٥٨- ١٣٥٤  . . . . . . . . . . . ابري الرامية إىل تشجيع التمتع هبذه احلريةالتد  - ١    
  التدابري املعتمدة لدعم اجلمعيات الثقافية املخصصة للبحث  - ٢    
  ٢٦٢  ١٣٦٦- ١٣٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العلمي واألنشطة اإلبداعية        
  ٢٦٣  ١٣٦٨- ١٣٦٧  . . . االتصاالت الدولية والتعاون الدويل يف اجملالني العلمي والثقايف  - طاء   
  ٢٦٤  ١٣٨٧- ١٣٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التراث الوطينحفظ  - ياء   
  ٢٦٦  ١٣٨٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة الدولية  - كاف   
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  مقدمة
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، تقـدم            ١٧ و ١٦عمالً باملادتني     

  .٢٠٠٥- ١٩٩٠مجهورية نيكاراغوا تقاريرها الثاين والثالث والرابع، جممعة يف وثيقة واحدة تغطي الفترة 

ويتناول التقرير بالتقييم احلالة يف البلد والتقدم احملرز فيها بشأن ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهـد                   
ويبحث بصورة تفصيلية أوجه التباين يف كل فترة، ويصف . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  . التحديات اجلديدة اليت جيب التصدي هلا لتحسني حياة السكان و٢٠٠٥اجلهود واإلجنازات اليت حتققت حىت عام 

وتظهر املعلومات املقدمة يف هذا التقرير أن النموذج الليربايل اجلديد والتدابري االقتـصادية الـيت فرضـتها         
وقـد انتـهكت احلقـوق      . املنظمات املالية مل حتقق من النجاح ما يكفي لتحسني مستوى معيشة النيكـاراغويني            

. قتصادية واالجتماعية والثقافية يف البلد بصورة مستمرة نتيجة لألوضاع االجتماعية واالقتصادية اليت تردت فيها             اال
  . ولكن أحرز تقدم، وإن كان بطيئاً، يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف الفترة اليت تتناوهلا هذه الوثيقة

. كناً من أركان السياسة الوطنية     ر وطنية من ختفيف وطأة الفقر    وقد جعلت حكومة املصاحلة والوحدة ال       
  .ويف هذا السياق، لعب التعاون الدويل، وال يزال يلعب، دوراً أساسياً يف إجناز هذا اهلدف

وجتدد احلكومة التزامها بتعزيز نظام حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا، مع التركيز بصفة خاصة على حقوق                 
  .الجتماعية والثقافيةالسكان االقتصادية وا

  طريقة العمل

أعد هذا التقرير من خالل املشاركة اإلجيابية للجنة املشتركة بني الوكاالت املعنيـة حبقـوق اإلنـسان                   
(CIDH)وزارة الزراعة واحلراجة : ، اليت تتألف عضويتها من الوزارات والوكاالت واملنظمات غري احلكومية التالية

(MAGFOR)    ووزارة التعليم (MEDC)      ووزارة األسرة واألطفال واملراهقني (MIFAMILIA)    ووزارة التنميـة 
 (MHCP) ووزارة املاليـة     (MITRAB) ووزارة العمل    (MINSA) ووزارة الصحة    (MIFIC)والصناعة والتجارة   

  التابع ملعهد اإلسـكان    (INSS) واملعهد النيكاراغوي للضمان االجتماعي      (INIM)واملعهد النيكاراغوي للمرأة    
 واملعهـد   (INC) واملعهد النيكاراغوي للثقافـة      (INEC) ومعهد اإلحصاء والتعداد     (INVUR)احلضري والريفي   

 ومعهد التنميـة    (INAA) واملعهد النيكاراغوي لتوريد املياه والصرف الصحي        (INATEC)التكنولوجي الوطين   
 واللجنة الوطنية للبحث (CONAPINA)اهقني  واجمللس الوطين للرعاية املكثفة ومحاية األطفال واملر(IDR)الريفية 

 والبنـك   (CZF) ومؤسسة املناطق احلرة     (CNU) واجمللس الوطين للجامعات     (CONICYT)العلمي والتكنولوجي   
 (FISE) وصندوق االستثمار االجتماعي يف حاالت الطوارئ (AN) واجلمعية الوطنية (BCN)املركزي لنيكاراغوا 

 ونظام الـسجون    (PN) وشرطة الدولة    (DGME)إدارة اهلجرة وشؤون األجانب      و (IP)ووحدة إدارة األراضي    
 ومعهـد التنميـة     (ODACAN) ومكتب تنمية احلكم الذايت لساحل األطلـسي يف نيكـاراغوا            (SPN)الوطين  

 وهي جلنة استـشارية تابعـة لألمـم       (ASNIC) والرابطة النيكاراغوية للتكامل اجملتمعي      (IPADE)والدميقراطية  
  .دولية بوزارة اخلارجية ومديرية اهليئات واملؤمترات ال(USCI) ووحدة متابعة االتفاقات الدولية ؛دةاملتح
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ولعبت اللجنة دوراً هاماً يف مجع الوثائق وتصنيف املعلومات سبقه توفري تدريب ومعلومات من منظور                 
 األمم املتحدة السامي حلقـوق      حقوق اإلنسان إىل موظفي اخلدمة املدنية من خالل حلقة تدريبية نظمها مفوض           

وسامهت هذه العملية يف بناء قدرات املؤسسات املعنية، وخباصة من أجل العمل الذي سيدعى موظفوها         . اإلنسان
  .إىل االضطالع به مستقبالً يف جمال حقوق اإلنسان

روع األويل  يف اسـتعراض املـش    برّمتها  للجنة املشتركة بني الوكاالت املعنية حبقوق اإلنسان        شاركت ا و  
وُدعيت مجيع اهليئات املشاركة رمسياً إىل املسامهة مبالحظاهتا اليت أثْرت إىل حد كبري التقرير الذي ُيظهر،             . للتقرير

  . نتيجة لذلك، تنوعاً يف اآلراء بشأن الواقع الفعلي

فيد يف وضع وقصارى القول، فإن عملية إعداد التقرير كانت مرضية إىل حد بعيد وأدت إىل نتائج قيمة ت  
  .التقارير الوطنية يف املستقبل

  هيكل التقرير

وميثل اجلزء األول وثيقة معلومات أساسية تشتمل على معلومات بشأن السياق . ينقسم التقرير إىل جزأين  
  . ٢٠٠٥- ١٩٩٥االقتصادي واالجتماعي لنيكاراغوا يف الفترة 

ويـشتمل  . عهد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنـة    من ال  ١٥- ٦ و ٢ و ١أما اجلزء الثاين فإنه يتعلق باملواد         
  . جداول إحصائية وأشكال بيانيةالتقرير على مرفقات هبا
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   حق الشعوب يف تقرير املصري- ١ املادة - أوالً

عام ىل الدستور، النافذ منذ إورة أساسية ـار القانوين حلماية حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا بصـيستند اإلط  - ١
، )١ املـادة (حق تقرير املصري    : وتشتمل املبادئ األساسية للدستور على    . الت اليت أُْدخلت عليه   ، وشىت التعدي  ١٩٨٧

  ). ٤املادة ( والتنمية البشرية ،)٣املادة ( والسلم ،)٢املادة (والسيادة والدميقراطية 

ظمها نصان  وكانت السياسات السابقة ين   . ١٩٧٩والدستور احلايل هو تراث الثورة النيكاراغوية يف عام           - ٢
  .النظام األساسي للجمهورية والنظام األساسي حلقوق وضمانات النيكاراغويني: أساسيان آخران

  . ونيكاراغوا، حسبما هو مبني يف وثيقة املعلومات األساسية، مجهورية ذات سيادة وحرة ومستقلة  - ٣

 الوطين حقوقاً غـري قابلـة       االستقالل والسيادة وحق تقرير املصري    " من الدستور ميثل     ١ومبوجب املادة     - ٤
ون الداخليـة   ؤذلك أن مجيع أشكال التدخل األجـنيب يف الـش         . للتصرف للشعب وأساساً للدولة النيكاراغوية    

ومن الواجب على مجيع النيكاراغويني صون      . لنيكاراغوا أو أي حماولة إلضعاف هذه احلقوق هتدد حياة الشعب         
  ".هذه احلقوق والدفاع عنها

هو مبدأ أساسي للدولة " احترام حق الشعوب يف تقرير املصري حبرية  " من الدستور، فإن     ٥ادة  ومبوجب امل   - ٥
نيكاراغوا تقيم عالقاهتا الدولية على أساس الصداقة والتضامن بني الشعوب "؛ كما أن )الفقرة األوىل(النيكاراغوية 

واالقتصادي والثقايف والسياسي حمظـورة     وعليه، فإن مجيع أشكال التدخل العسكري       . واملعاملة باملثل بني الدول   
  ). الفقرة اخلامسة" (وممنوعة وتشكل تدخالً يف الشؤون الداخلية للدول األخرى

مستقلة وحرة وذات سيادة وموحدة وغري قابلـة        " من الدستور، فإن نيكاراغوا      ٧ و ٦ومبوجب املادتني     - ٦
  ".التمثيلمجهورية دميقراطية قائمة على املشاركة و"وتشكل " لالنقسام

الدولة النيكاراغوية تأسست كدولة اجتماعية حتـت سـيادة         " من الدستور، فإن     ١٣٠ومبوجب املادة     - ٧
  ".وال يعطي أي منصب لشاغله سلطات أكرب مما خيوهلا له الدستور والقوانني. القانون

صلية، اليت جيب أن    تعترف الدولة بوجود الشعوب األ    " من الدستور،    ٥ومبوجب الفقرة الثالثة من املادة        - ٨
تتمتع باحلقوق والضمانات وأن تشارك يف حتمل االلتزامات، وخباصة االلتزامات املتصلة بصون وتنمية هوياهتـا               
وثقافاهتا، وممارسة أشكال تنظيمها االجتماعي وإدارة شؤوهنا احمللية وأن تتمتع بأشكال ملكية جمتمعية لألراضي              

  ".ك وفقاً للقانونوالتمتع باستعماهلا وحصيلتها، كل ذل

وألغـراض  ". ميثل الشعب النيكاراغوي شعباً متعدد األعراق بطبيعتـه      " من الدستور،    ٨ومبوجب املادة     - ٩
ومبوجـب  . اإلدارة ينقسم اإلقليم الوطين إىل بلديات ومقاطعات إدارية ومناطق حكم ذايت على ساحل األطلسي             

  ". هورية ومقر فروع احلكومة األربعةماناغوا هي عاصمة اجلم" من الدستور، فإن ١٢املادة 

على نظام احلكم الذايت املنطبق على جمتمعـات  ) ١٨١ و١٨٠املادتان (وينص الفصل الثاين من الدستور     - ١٠
  . على حق تلك اجملتمعات يف حرية التعبري ويف احلفاظ على لغاهتا وثقافاهتا٩٠وتشدد املادة . ساحل األطلسي
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القانون األساسي للحكم الذايت ملنـاطق  "، ١٩٨٧سبتمرب  / أيلول ٧ املؤرخ   ٢٨ وكان اعتماد القرار رقم     - ١١
  .)١(حدثاً هاماً" ساحل األطلسي يف نيكاراغوا

 من الدستور على احلق الشخصي يف احلياة واألمـن          ٤٦ إىل   ٢٣وفيما يتعلق حبقوق الفرد، تنص املواد         - ١٢
ة؛ وحظر الرق والعبودية؛ وحق التماس املالذ واللجوء؛ وحق واملساواة أمام القانون وحرية الضمري والفكر والديان

وبرامج دعم األشخاص ) ٦٠املادة ( وباإلضافة إىل ذلك، ينص الدستور على احلق يف بيئة صحية         . امللكية اخلاصة 
  ).٦٢املادة (ذوي اإلعاقات 

العامة واخلاصة والتعاونيـة    تضمن شىت أشكال امللكية     " من الدستور،    ٥ومبوجب الفقرة الرابعة من املادة        - ١٣
  ".واجملتمعية وتشجع على إنتاج الثروة بدون متييز؛ وجيب أن تفي مجيع هذه األشكال، عاملة حبرية، بوظيفة اجتماعية

بوسائل الدميقراطية  " السيادة الوطنية هي للشعب، وهو الذي ميارسها      " من الدستور، فإن     ٢ومبوجب املادة     - ١٤
من خالل ممثليه الذين ينتخبون حبرية باالقتراع السري املباشر واملتساوي والعـام،            "ملشاركة  قراطية ا املباشرة أو دمي  

وجيوز هلم  . الذي حيظر على أي فرد آخر أو مجاعة أخرى من األفراد انتحال هذه السلطة أو صفة التمثيل ألنفسهم                 
  ".ها الدستور والقواننيأيضاً ممارسة الدميقراطية بوسائل االستفتاء أو أي إجراءات أخرى ينص علي

الدولة ملتزمة بضمان وصون    " من الدستور اليت تنص على أن        ٦٠ومحاية املوارد الطبيعية مكفولة باملادة        - ١٥
  ".النيكاراغويني احلق يف العيش يف بيئة صحية"، بالنظر إىل أن جلميع "وإنعاش البيئة واملوارد الطبيعية

صون املوارد الطبيعية   "وعليه فإن   " املوارد الطبيعية هي إرث وطين    "ن   من الدستور، فإ   ١٠٢ ومبوجب املادة    - ١٦
إبرام العقود لالستغالل الرشـيد هلـذه       "، اليت جيوز هلا وحدها      "وتنميتها واستغالهلا الرشيد من مسؤولية الدولة     

  ".املوارد، عندما تقتضي املصلحة الوطنية ذلك

  تنفيذ التدرجيي للحقوق التدابري العامة املعتمدة لل- ٢ املادة - ثانياً

   مبدأ عدم التمييز-  ألف

على الدولة أن تعزز وتكفل االضطالع بتحسينات اجتماعية وسياسية " من الدستور، فإن ٤مبوجب املادة   - ١٧
بغية حتقيق الصاحل العام واالضطالع مبهمة تعزيز التنمية البشرية لكل نيكاراغوي ومحايته من أي شكل من أشكال 

  ".لتمييز واإلقصاءالستغالل واا

وجيب أال . أمام القانون ويتمتعون حبماية متساويةسواسية مجيع األفراد " من الدستور، فإن ٢٧ومبوجب املادة     - ١٨
يكون هناك متييز على أساس املولد أو اجلنسية أو املعتقد السياسي أو العنصر أو نوع اجلنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي     

يتمتع مجيع األشـخاص يف     " من الدستور،    ٤٦ومبوجب املادة   ". االقتصادي أو الوضع االجتماعي   أو األصل أو املركز     
اإلقليم الوطين حبماية الدولة واالعتراف باحلقوق األصيلة للشخص فضالً عن املراعاة الكاملة حلقوق اإلنسان وتعزيزها،     

                                                      

 .١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٣٠، ٢٣٨اجلريدة الرمسية العدد  )١(
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ان؛ واإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان؛ وإنفاذ هذه احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس         
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية؛              

  ".واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املعقودة يف إطار منظمة الدول األمريكية

العمال يف املدينة ويف الريف والنـساء والـشباب واملنـتجني           "تور على حق     من الدس  ٤٩وتنص املادة     - ١٩
الزراعيني واحلرفيني واملهنيني والتقنيني واملثقفني والفنانني وأعضاء اهليئات الدينية وجمتمعات سـاحل األطلـسي              

  ".بدون متييز"يف أن يشكلوا منظمات " والسكان بصفة عامة

تلتزم الدولة "، ")حقوق جمتمعات ساحل األطلسي("سادس من الدستور  من الفصل ال٩١ومبوجب املادة   - ٢٠
بوضع القوانني اليت تستهدف تعزيز اإلجراءات اليت تكفل ضمان عدم تعرض أي نيكاراغوي للتمييز على أساس                

  ".اللغة أو الثقافة أو األصل

اراغوا مسؤولة عن تنفيذ مجيـع      ووفقاً لالتفاقيات واملعاهدات الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان، فإن نيك          - ٢١
  .انوين يقيد التمتع هبذه احلقوقاحلقوق املنصوص عليها يف هذه الصكوك وال يوجد أي أساس ق

االستخدام وفيما يتعلق بعدم التمييز، فقد وقعت نيكاراغوا اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز يف                 - ٢٢
  .)٢(اليت تستهدف تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة، )١٩٥٨، ١١١اتفاقية املنظمة رقم  (واملهنة

  :على األحكام التالية ملنع التمييز فيما يتعلق بالعمالة) ١٨٥القرار رقم (وتشتمل مدونة العمل   - ٢٣

باحترام حق االختيار احلر للوظيفة أو املهنة وعدم اقتضاء أو "، يلتزم أرباب العمل )ب(١٧مبوجب املادة   
غ لتوظيف عامل وعدم وضع أي قوائم متييزية أو االخنراط يف ممارسات تقيد فرص العمل قبول دفع أي مبل

  ".أو تقصي أحداً من التقدم هلا

والقوانني األخرى ] مدونة العمل[تتمتع املرأة العاملة جبميع احلقوق املنصوص عليها "، ١٣٨مبوجب املادة 
وجيب أن يتماشى أجرها مع . ييز لكوهنا امرأةذات الصلة بشروط وفرص متساوية وال جيوز أن ختضع للتم

  ".قدراهتا وواجباهتا

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-  باء

  اجتاهات الفقر  - ١  

 يف املائة ٥٠,٣اخنفضت النسبة املئوية لألسر النيكاراغوية اليت تعيش يف فقر وفقر مدقع، على التوايل، من   - ٢٤
وعلى الـرغم مـن عـدم تـوافر     . ٢٠٠١ يف عام ١٥,١ يف املائة و٤٥,٨  إىل١٩٩٣ يف املائة يف عام    ١٩,٤و

  .ن احلالة يف جمملها مل تتغري كثرياًإإحصائيات أحدث، ف

                                                      

 .)ni.bgo.mitrab.www://http/(موقع وزارة العمل على شبكة اإلنترنت  )٢(
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ويستحق . وتشري النسب الواردة أعاله إىل إحراز تقدم طفيف يف التخفيف من وطأة الفقر والفقر املدقع                - ٢٥
  .سني مستوى املعيشة خالل الفترة املتناولة باالستعراضاألمر مراجعة التدابري واآلليات املنفذة لتح

 يف املائة من السكان يف ٧٧,٨ يف املائة و٤٢,٦ من العهد، ينفق ١١وحسبما هو مبني أدناه بصدد املادة   - ٢٦
  . دوالر أمريكي٢اليوم، على التوايل، أقل من دوالر أمريكي واحد و

. ين شخص إىل صفوف الفقراء أو الفقراء فقراً مـدقعاً         ، انضم أكثر من مليو    ٢٠٠٦- ١٩٩٠ويف الفترة     - ٢٧
يعيشون حتت خط الفقر،    )  يف املائة من السكان      ٨٢( مليون شخص    ٤,٢وباإلضافة إىل ذلك، ال يزال أكثر من        

  . مليون معدمون٢,١على حني أن أكثر من 

  محاية األطفال  - ٢  

ز وكفالة ممارسة األطفال واملراهقني حلقوقهم يف       وضعت القوانني وأنشئت اهليئات املبينة أدناه بغية تعزي         - ٢٨
  .إطار األسرة واجملتمع األوسع والدولة

 الوالدين، بشأن العالقات بني ١٩٨٢يونيه / حزيران٢٤ املؤرخ ١٠٦٥ من املرسوم رقم ١ومبوجب املادة   - ٢٩
تنشئتهم وتعليمهم؛ ومتثيلهم األب واألم يتحمالن معاً مسؤولية رعاية األطفال الصغار وضمان "، فإن )٣(واألطفال

  ".وإدارة ممتلكاهتم

 علـى حـق     )٤( بشأن بدالت اإلعالـة    ١٩٩٢يناير  / كانون الثاين  ٢٢ املؤرخ   ١٤٣وينص القانون رقم      - ٣٠
احلصول على هذه البدالت وااللتزام بتوفريها باالستناد إىل العالقات األسرية وحيدد إجراءات تنفيـذ وتفـسري                

  .األحكام ذات الصلة

 شرع يف إنشاء وحدات شرطة للنساء واألطفال يف إدارات الشرطة يف مجيع أرجاء البلد            ١٩٩٤ويف عام     - ٣١
  .من أجل تقدمي املساعدة النفسية واالجتماعية والقانونية لضحايا العنف األسري

  بوصفه ١٩٩٥ يف عام    (CONAPINA)وأنشئ اجمللس الوطين للرعاية الشاملة ومحاية األطفال والشباب           - ٣٢
  . ليشمل املنظمات غري احلكومية مث أصبح هيئة دائمة حتت امسه احلايل١٩٩٤جلنة وطنية، وأعيد تنظيمه يف عام 

 )٥(١٩٩٧وأنشئت اللجنة الوطنية للقضاء التدرجيي على عمالة األطفال ومحاية العمال صغار السن يف عام                 - ٣٣
، تقييم حالة عمالة األطفال بغية وضع خطة وطنية          يف مجلة أمور   ،وأسند إليها . (MITRAB)وأحلقت بوزارة العمل    

  .للتصدي هلذه القضايا وتعزيز الربامج واملشاريع املتصلة بذلك وتقييمها واختيارها واملوافقة عليها

                                                      

 .١٩٨٢يوليه / متوز٣، ١٥٥اجلريدة الرمسية العدد  )٣(

 .١٩٩٢مارس / آذار٢٤، ٢٣٨اجلريدة الرمسية العدد  )٤(

 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية بـشأن القـضاء         ١٩٩٧أبريل  / نيسان ١٠ املؤرخ   ٩٧- ٢٢املرسوم رقم    )٥(
 . ١٩٩٧ أبريل/يسان ن١٠، ٦٦التدرجيي على عمالة األطفال ومحاية العمال صغار السن، اجلريدة الرمسية رقم 
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 ٣١من مدونة العمل، النافذة منذ      ") بشأن عمالة األطفال واملراهقني    ("١ من العنوان    ١٣٧-١٣١كما أن املواد      -٣٤
 سنة وتنظم العمل الذي يضطلع به       ١٤سن  دون  ، حتظر بصورة صرحية توظيف األشخاص       ١٩٩٦ديسمرب  /كانون األول 

  . ٤٧١وقد عدل مؤخراً العنوان السادس من الكتاب األول من مدونة العمل من خالل القانون رقم . املراهقون

ملراهقني، الرابعة عشر من    ، الذي مل يكن يوجد قبله فارق بني العمال األطفال وا          ٤٧١وحيدد القرار رقم      - ٣٥
 ومل يبلغوا   ة عشر ةالعمال الذين أكملوا الرابع   "العمر كحد أدىن لسن العمل بأجر وُيَعّرف العمال املراهقني بأهنم           

، الذين ينخرطون، مقابل مكافآت مالية، يف أنشطة منتجة أو يف تقدمي خدمات ماديـة أو                ةبعد سن الثامنة عشر   
  ".ائم أو مؤقتثقافية أو غريها على أساس د

 يف الفترة (CAN)ووضعت سياسة وطنية للرعاية الشاملة لألطفال واملراهقني ومدونة لألطفال واملراهقني   - ٣٦
يف الكتاب  ) ١٩٩٦اليت اعتمدت يف عام     ( من خالل عملية مشاركة، وأدرجت السياسة العامة         ١٩٩٦- ١٩٩٥

 وعليه، فإنه ميثل -  )٦(١٩٩٨مارس / آذار٢٤ املؤرخ ٢٨٧ الذي اعتمد من خالل القرار رقم - الثاين من املدونة 
  .قانوناً وأداة أيضاً لتنفيذ املدونة

وتنص املدونة على محاية القصَّر كأشخاص قانونيني وحتدد حقوقهم والتزاماهتم كمـا حتـدد حقـوق                  - ٣٧
  . والتزامات الدولة يف هذا الشأن

احلق األصيل يف احلياة منـذ احلمـل،        "ل واملراهقني    من املدونة، يكفل جلميع األطفا     ١٢ومبوجب املادة     - ٣٨
ومحاية الدولة هلم من خالل السياسات اليت حتافظ عليهم ابتداء من مولدهم وخالل فترة حياهتم ومنوهم الشامل                 

احلرية واألمن واالحترام والكرامة كبشر يتمتعون بصفة خاصة باحلقوق املنصوص          "؛ واحلق يف    "واملتناسق بكرامة 
  ". الدستور والقواننيعليها يف

من حق مجيع األطفال واملراهقني التمتع على النحو األمثـل بالـصحة            " من املدونة،    ٣٣ومبوجب املادة     - ٣٩
البدنية والعقلية والتعليم ووقت الفراغ والبيئة الصحية واإلسكان والثقافة واالستجمام والـضمان االجتمـاعي              

لدولة إمكانية احلصول على هذه الفوائد مع األخذ يف احلسبان حقوق وتكفل ا. واخلدمات الطبية وخدمات النقاهة
  ".والتزامات األسرة واملسؤولني قانونياً عنهم

على األطفال واملراهقني، بوصفهم أعضاء يف اجملتمـع وأشـخاص          " من املدونة فإن     ٥٤ومبوجب املادة     - ٤٠
 وأسرهم ومدارسهم واجملتمعـات الـيت       قانونيني، التزامات ومسؤوليات أخرى، حسب أعمارهم، حنو أنفسهم       

وعلى األسرة واجملتمع واملدرسة تعليم األطفال واملراهقني عن طريق كفالة استيعاب هـذه          . يعيشون فيها وبلدهم  
  ".االلتزامات واملسؤوليات والوفاء هبا كجزء من التنمية الشاملة لألطفال واملراهقني

ألطفال واملراهقني من االلتزامات واملسؤوليات ما يتناسب مع         من املدونة، فإن على ا     ٥٥ومبوجب املادة     - ٤١
  :أعمارهم واحلريات واالمتيازات املكفولة التالية وفقاً ألحكام القانون

                                                      

 . ٢٠٠٠مايو / أيار٣١ ،١٠٢الرمسية العدد اجلريدة  )٦(
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  طاعة آباءهم وأجدادهم أو األوصياء عليهم واحترامهم وإظهار املودة هلم؛   )أ(  
  االضطالع باملهام املرتلية اليت ال تعوق تعليمهم؛  )ب(  
الدراسة جبدية وإجناز املهام املدرسية واالمتثال لقواعد املؤسسة التعليمية واحتـرام املدرسـني               )ج(  

  .واملوظفني وغريهم من العاملني هبا
  احترام حقوق اإلنسان وآراء ومعتقدات اآلخرين وخباصة كبار السن؛  )د(  
  ني؛احترام وتبجيل القيم والقوانني والرموز الوطنية واألبطال الوطني  )ه(  
  صون ومحاية البيئة الطبيعية واملشاركة يف األنشطة املتصلة هبا؛  )و(  
احترام ممتلكاهتم الشخصية، وممتلكات أسرهم ومدارسهم وجمتمعهم وخباصة أماكن املنفعة العامة   )ز(  

  .وممتلكات املواطنني اآلخرين؛ واملشاركة يف أنشطة احملافظة على هذه األصول وحتسينها

ونة األطفال واملراهقني على أحكام بشأن احلق يف االنتماء إىل أسرة ويف التعليم والـضمان               وتشتمل مد   - ٤٢
  :االجتماعي واحلماية من اإليذاء اجلنسي واالستغالل املتصل بالعمل، مبا يف ذلك املواد التالية

ىل تنميـة   لألطفال واملراهقني، منذ ميالدهم، احلق يف النمو يف بيئة أسرية تؤدي إ            "-  ٢٦املادة    - 
  ."شاملة لشخصياهتم

لألطفال املراهقني احلق يف التعليم الذي يستهدف حتقيق أقصى منـو إلمكانـاهتم             " – ٤٣املادة    - 
وشخصياهتم وقدراهتم البدنية وملكاهتم الذهنية وتعزيز احترام آباءهم واحترام حقوق اإلنـسان            

طنني مسؤولني وتدريبهم على العمل     والتفكري الناقد لديهم؛ وإعدادهم لالندماج يف اجملتمع كموا       
  ."يف فترة املراهقة، مع التشديد على ختفيف حدة الفوارق التعليمية احلالية بني الذكور واإلناث

عمداً أو إمهاالً لسوء املعاملة ] األطفال واملراهقني[يكون األشخاص الذين يعرِّضون  "-  ٨٥املادة   - 
وتتخـذ  .  اجلنسي، عرضة لعقوبة جنائية وفقاً للقانون      أو العنف أو اإليذاء البدين أو الذهين أو       

السلطة اإلدارية املختصة، مبساعدة الشرطة وبدون إجراءات طويلة، أية تدابري ضرورية حلمايـة             
  ."وإنقاذ األطفال أو املراهقني الذين تكون سالمتهم البدنية أو الذهنية أو املعنوية يف خطر

توظيف األطفال أو املراهقني    "محاية األطفال فيما يتصل بالعمل وذلك حبظر         من املدونة على     ٧٣وتنص املادة     - ٤٣
  ". من العمرةيف أي عمل، وال جيوز للشركات واألفراد والكيانات القانونية توظيف أشخاص دون الرابعة عشر

كون صغار وأنشئت، اعتباراً من اعتماد املدونة، حماكم لألحداث كخطوة للتصدي قانونياً للجرائم اليت ي  - ٤٤
 ١٥وتوجد حالياً   . ١٩٩٨نوفمرب  /وأنشئت أول حمكمة لألحداث يف ماناغوا يف تشرين الثاين        . السن ضالعني فيها  

  .حمكمة جلنايات األحداث على مستوى املقاطعات اإلدارية يف البلد
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محايـة  ، املنظم للمجلس الوطين للرعاية الشاملة و      ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٨ املؤرخ   ٣٥١ونص القرار رقم      - ٤٥
، على تسمية اجمللس بوصفه اهليئة الرائدة لـصياغة         )٧(األطفال والشباب ومكتب أمني املظامل للشباب واملراهقني      

ويتألف اجمللس من ممثلني للهيئات احلكومية      . وتنسيق وتنفيذ السياسة الوطنية للرعاية الشاملة لألطفال واملراهقني       
وصدر بعـد   . واملراهقني ورابطات اجملتمع املدين والشركات اخلاصة     وغري احلكومية والوكاالت املهتمة باألطفال      

الالئحة التنفيذية العامة لتنظيم اجمللس ومكتب      "،  ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠٠- ٦٣القرار املرسوم رقم    
  .)٨("واملراهقنيأمني املظامل لألطفال 

  : ية األطفالواعتمدت نيكاراغوا الصكوك القانونية الدولية التالية حلما  - ٤٦

، اليت صدق عليها    )١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      (لسن االستخدام   اتفاقية احلد األدىن      )أ(  
  ؛ ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢يف 

االتفاقية املشتركة بني البلدان األمريكية بشأن استعادة القّصر على املستوى الدويل، املعقودة يف               )ب(  
اجلريدة الرمسية،  ونشرت يف ٢٠٠٢- ٥٨واعتمدت من خالل املرسوم رقم . ١٩٨٩يوليه / متوز١٥أوروغواي يف 

  ؛٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٥ املؤرخ ١١٨العدد 
اتفاقية حقوق الطفل، اليت تنظم حقوق األطفال يف جماالت منها الـصحة والتعلـيم والعـدل                  )ج(  
  ؛ ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٥فرباير و/ شباط٦وقد وقعت وصدقت عليها نيكاراغوا، على التوايل، يف . والعمالة

، اليت  ١٩٤٩ونيكاراغوا دولة طرف يف اتفاقيات جنيف لعام        . اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية     )د(  
 كانون ١٩ودخلت الربوتوكوالت اإلضافية حيز النفاذ فيما يتعلق بنيكاراغوا يف . ١٩٩٩يوليه / متوز١٩انضمت إليها يف  

  ويشتمل الربوتوكوالن اإلضافيان األول والرابع على أحكام بشأن املعاملة اخلاصة لألطفال؛. ٢٠٠٠اير ين/الثاين
اتفاقيـة  (حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليهـا           بشأن  االتفاقية    )ه(  

، أحكاماً تتعلق باالستغالل ٢٠٠٢تتضمن االتفاقية اليت صدق عليها يف عام و. )٩()١٨٢منظمة العمل الدولة رقم 
وتتألف خطة العمـل الوطنيـة ذات       . ١٩٩٧واعتمدت سياسة وطنية بشان السكان، وضعت يف عام         . اجلنسي

توعية السكان وقضايا اجلنسني؛ والصحة     :  من الربامج الثالثة املترابطة التالية     ٢٠٠٠الصلة، اليت اعتمدت يف عام      
  يف للسكان؛اجلنسية واإلجنابية؛ والتوزيع اجلغرا

 الدويل، اليت انضمت إليها     لصعيداتفاقية الهاي بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على ا          )و(  
 ودخلت حيـز    ٢٠٠٠- ٨١واعتمدت من خالل املرسوم رقم      . ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤نيكاراغوا يف   

  ؛٢٠٠١مارس /النفاذ يف أول آذار

                                                      

 .١٩٩٨مايو / أيار٢٧، ٩٧اجلريدة الرمسية العدد  )٧(

 .٢٠٠٠أغسطس / آب٧، ١٤٨اجلريدة الرمسية العدد  )٨(

 بشأن اعتماد االتفاقية املتعلقة بأسوأ أشكال       ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠٠- ٧٩املرسوم رقم    )٩(
 . ٢٠٠٠أغسطس / آب٧ ،١٤٨العدد  اجلريدة الرمسيةاألطفال، عمالة 
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األطفال يف الرتاعـات املـسلحة      إشراك  ية حقوق الطفل بشأن      التفاق ان االختياري نالربوتوكوال  )ز(  
من خالل بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واعتمدت هذان الربوتوكوالن وبشأن بيع األطفال و   

  .٢٠٠٢مايو / أيار٦، ٨٢اجلريدة الرمسية العدد ونشر مرسوم االنضمام يف . ٢٠٠٢- ٣٧املرسوم رقم 

، ٢٠٠١، الذي ووفق عليه يف عـام        )١٠( بشأن النهوض بالتنمية الشاملة للشباب     ٣٩٢القرار رقم   ويستهدف    - ٤٧
 واالجتماعيـة   تعزيز املشاركة والتنمية البشرية للشباب والنساء، مبا يكفل هلم ممارسة حقوقهم السياسية واالقتصادية            

ما ينص على حق شباب اجملتمعات اإلثنية       ك. والثقافية وتعزيز فرص التدريب الشامل من خالل األنشطة التعليمية        
يف مناطق احلكم الذايت على ساحل األطلسي يف أن يكونوا ثنائيي اللغة والتدريب املتعدد الثقافات بلغاهتم األصلية 

  .وباللغة األسبانية وفقاً ملمارساهتم وقيمهم وأعرافهم التقليدية

 بشأن إنشاء اللجنـة     ٢٠٠٢مايو  / أيار ٧ؤرخ   امل ٢٠٠٢- ٤٣ املرسوم رقم    )١١(٢٠٠٠ واعتمد يف عام    - ٤٨
الوطنية للقضاء على عمالة األطفال ومحاية العمال صغار السن، وذلك بغية إعادة تنظيم اللجنة املعنية، اليت كانت 

  .٩٧- ٢٢قد أنشئت من خالل املرسوم رقم 

 بالتحليل يف حمافل    ، تنوولت القضايا املتصلة بالتزامات ستكهومل ويوكوهاما      ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ويف عامي     - ٤٩
 واألمانة التنفيذية للمجلس الوطين للرعايـة الـشاملة         (FECODENI)منسقة نظمها احتاد التنسيق النيكاراغوي      

وباإلضافة إىل ذلك، نشرت نتائج دراسة استقصائية بشأن بلديات غرانادا وناتاغالبـا      . ومحاية األطفال والشباب  
ذية مرتدة واالستفادة من اخلربات وتوفري أسـاس لتنفيـذ سياسـة      وليون وإستيلي بغية تشجيع احلصول على تغ      

  .٢٠٠٧- ٢٠٠٣احلكومة ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني، يف الفترة 

ومتثل السياسة السالفة الذكر إطاراً مرجعياً لألنشطة اليت تضطلع هبا شىت هيئات الدولة وهيئات اجملتمع                 - ٥٠
وتتسق هذه السياسة مع التوصيات اليت وضعت يف املؤمتر      .  وتنفيذ تدابري تتصدى للمشكلة املعنية     املدين بغية وضع  

  ).١٩٩٦ستكهومل، (العاملي األول ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال 

  محاية املرأة  - ٣  

  : ستورترد قضية املساواة بني اجلنسني يف احلقوق والواجبات يف املواد التالية من الد  - ٥١

ة وممارسة  يتنطبق املساواة غري املشروطة على مجيع النيكاراغويني يف التمتع حبقوقهم السياس           "-٤٨املادة    -
  ".وجيب أن تكون املساواة مطلقة بني الرجال والنساء. هذه احلقوق والوفاء بواجباهتم ومسؤولياهتم

واملـساواة املطلقـة يف احلقـوق       تقوم العالقات األسرية على االحترام والتضامن        "- ٧٣املادة    - 
  ".واملسؤوليات بني الرجال والنساء

                                                      

 .٢٠٠١يوليه / متوز٤ ،١٢٦العدد  اجلريدة الرمسية )١٠(

 .٢٠٠٢مايو / أيار٢١ ،٩٣العدد  اجلريدة الرمسيةمايو، / أيار٧ املؤرخ ٢٠٠٢- ٤٣رسوم رقم امل )١١(
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وجيب أن تتمتع املرأة . تكفل الدولة محاية خاصة لعملية اإلجناب البشري" من الدستور، ٧٤ومبوجب املادة     - ٥٢
   للقـانون،  وفقـاً و. حبماية خاصة أثناء احلمل وأن متنح إجازة أمومة بأجر ومجيع فوائد الضمان االجتماعي املناسبة  

  ".ال جيوز ألحد حرمان املرأة من العمل تذرعاً باحلمل أو طردها خالل احلمل أو فترة ما بعد الوالدة

احلق يف العمل ويف األجر املماثـل عـن    :  من الدستور  ٨٢وترد احلقوق التالية املتصلة بالعمالة يف املادة          - ٥٣
فوائد االجتماعية واألمن املهين يف مواجهة األخطـار أثنـاء          العمل املماثل وعدم املساس باحلد األدىن لألجور وال       

الشهر (ممارسة املهنة ويف يوم عمل من مثاين ساعات ويف فترة راحة مدفوعة األجر ويف اإلجازة وراتب شهر إضايف 
  .نقابية يف هناية العام واالستقرار يف العمل ومحاية العامالت احلوامل واحلق يف اإلضراب واحلرية ال)الثالث عشر

 تنص حتت العنوان السابع     ١٩٤٩، فإن مدونة العمل، النافذة منذ عام        ١٩٩٤ونتيجة لإلصالح يف عام       - ٥٤
، على احلد األدىن للمزايا اليت تتمتع هبا مبوجب الدستور العامالت احلوامل بشأن الرضـاعة               )بشأن عمالة املرأة  (

اب منها عدم وجود جزاءات قانونية ضد أرباب العمل         غري أن هذه احلقوق ال يستجاب هلا عادة ألسب        . الطبيعية
  .زات، أو أن األمهات ال يستفيدون هبذه احلقوق أو أهنن جيهلنهاإجاالذين ال مينحون 

ومبوجب القانون املدين، تتمتع النساء بنفس الصفة القانونية كالرجال وهلن حرية ممارستها بإبرام العقود،     - ٥٥
  . كاهتن؛ ومثوهلن أمام احملاكم شخصياً وليس بالضرورة مع حمام، للمطالبة حبقوقهنحىت مع أزواجهن؛ وإدارة ممتل

لكل امرأة حامل احلق يف احلصول على رعاية قبـل          " من مدونة الشباب واملراهقني،      ٣٤ومبوجب املادة     - ٥٦
 أثناء احلمل والتزام    ويدخل هذا احلكم مفهوم الرعاية    ". احلمل وأثناء احلمل وبعد الوالدة من النظام الصحي العام        

النظام الصحي العام بتوفري الرعاية ألي نوع من احلمل بصرف النظر عن املركز املهين أو الـضمان االجتمـاعي            
  . للنساء املعنيات

  : وتشتمل قوانني محاية املرأة على القرارات التالية  - ٥٧

  ؛)١٢(، القرار املعين بالتبين٨٦٢املرسوم رقم   -   
  ؛)١٣(، قانون تنظيم الضمان االجتماعي٩٧٤املرسوم رقم   -   

 بشأن انفصام الزواج بناء على طلـب أحـد          ١٩٨٨أبريل  / نيسان ٢٨ املؤرخ   ٣٨القرار رقم     - 
  ؛)١٤()قانون طلب الطالق من أحد الطرفني(الزوجني 

  .)١٥(، املعدل للمدونة اجلنائية بشأن اجلرائم اجلنسية١٩٩٢يونيه / حزيران١١ املؤرخ ١٥٠القرار رقم   -

                                                      

 .١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين١٤، ٢٥٩اجلريدة الرمسية العدد  )١٢(

 .١٩٨٢مارس /، أول آذار١٤٩ العدد اجلريدة الرمسية )١٣(

 .١٩٨٨أبريل / نيسان٢٩، ٨٠اجلريدة الرمسية العدد  )١٤(

 . ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩، ١٧٤اجلريدة الرمسية العدد  )١٥(
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 بشأن مكتب أمني املظـامل حلقـوق        ١٩٩٥ديسمرب  / كانون األول  ١٣ املؤرخ   ٢١٢وينص القرار رقم      - ٥٨
. ٢٠٠٧- ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤- ٢٠٠٢وقد عني حماميان حىت اآلن للفترتني       ". حمام خاص للنساء  "، على تعيني    )١٦(اإلنسان

 والشفافية واحترام   ز ممارسة الدميقراطية  وقد أسهمت األنشطة الرئيسية اليت نفذت يف النهوض بعمليات التمكني وحتفي          
  .العامة فيما يتصل حبقوق اإلنساناملؤسسات 

 بشأن التعديالت واإلضافات اليت ١٩٩٦أغسطس / آب١٣ املؤرخ ٢٣٠القانون رقم جيدر باإلشارة إىل و  
  .)١٧(أدخلت على املدونة اجلنائية، هبدف منع العنف األسري واملعاقبة عليه

 بشأن محايـة ورعايـة      ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٠ املؤرخ   ٢٩٥القانون رقم   رة أيضاً إىل    وجيدر باإلشا   - ٥٩
  .)١٨(الرضاعة الطبيعية وتنظيم عرض بدائل لنب األم جتارياً

 بشأن األحكام العامـة املتعلقـة       ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٤ املؤرخ   ٤٢٣ويشري العنوان الثاين من القانون        - ٦٠
تدابري وتنفذ األنشطة الضرورية لتحسني )  (MINSAلى أن تعتمد وزارة الصحةوينص ع. إىل التغذية ،)١٩(بالصحة

التغذية وأن تتخذ بصفة عامة خطوات ملنع نقص التغذية والقصور يف مغذيات دقيقة حمددة بني السكان، وخباصة                 
  .بني األطفال واحلوامل وكبار السن

اتفاقية ("نع العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاء عليه وقد صدقت نيكاراغوا على اتفاقية البلدان األمريكية مل  - ٦١
أي عمل أو سلوك على أساس نوع اجلنس، يسبب الوفاة أو           "اليت حتدد العنف ضد املرأة بأنه       . )٢٠(")بليم دو بارا  

  ".ضرراً بدنياً أو جنسياً أو نفسياً أو إيذاء للمرأة، سواء كان ذلك يف مكان عام أو خاص

 تعزز وأن تكفل املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء يف اجملاالت السياسية واالقتصادية وعلى الدولة أن  - ٦٢
والثقافية؛ وأن تقضي على أية عقبات أمام هذه املساواة واملشاركة الفعالة للنيكـاراغويني يف احليـاة االقتـصادية                  واالجتماعية  

  .واالجتماعية والسياسية يف البلد

، وهو اآللية الوطنية املسؤولة عن اإلشراف علـى صـياغة           (INIM)يكاراغوي للمرأة   كما أن املعهد الن     - ٦٣
وحتسني وتقييم سياسات وبرامج ومشاريع احلكومة للنهوض باملساواة بني اجلنسني، يشارك، يف نطاق اختصاصه،  

                                                      

 .١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٠، ٧اجلريدة الرمسية العدد  )١٦(

 .١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٩، ١٩١اجلريدة الرمسية العدد  )١٧(

 .١٩٩٩يونيه / حزيران٢٨، ١٢٢ اجلريدة الرمسية العدد )١٨(

 ٢٠٠٢مايو / أيار١٧، ٩١اجلريدة الرمسية العدد  )١٩(

 ٢٦، ١٧٩اجلريدة الرمسية العـدد  ، ١٩٩٥أغسطس / آب٣ املؤرخ   ١٠١٥اعتمد من خالل املرسوم      )٢٠(
 . ١٩٩٥سبتمرب /أيلول
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الربنامج الوطين لإلنصاف    وحتقيقاً هلذه الغاية، عمد إىل صياغة وتنسيق      . يف األنشطة اليت تستهدف تقدم وتنمية املرأة      
  .)٢١(٢٠٠٦-٣٦بني اجلنسني، الذي شرع فيه رمسياً من خالل املرسوم الرئاسي رقم 

ونتيجة للجهود املشتركة للمعهد النيكاراغوي للمرأة والشرطة الوطنية ومنظمات املرأة يف شبكة النساء               - ٦٤
وتوفر هذه الوحدات رعاية متخصصة     . ١٩٩٣ملكافحة العنف، أنشئت وحدات شرطة للنساء واألطفال يف عام          

  . للنساء واألطفال واملراهقني من ضحايا وأحياء العنف األسري أو اجلرائم اجلنسية

، بتنـسيق مـن املعهـد    ١٩٩٨وأنشئت جلنة وطنية ملكافحة العنف ضد النساء واألطفال واملراهقني يف عام         - ٦٥
  .)٢٠٠٦- ٢٠٠١(وطنية ملنع العنف األسري واجلنسي  وضعت اللجنة خطة ٢٠٠٠ويف عام . النيكاراغوي للمرأة

وتشارك اللجنة سالفة الذكر، اليت يوفر هلا املعهد النيكاراغوي للمرأة خدمات األمانـة التنفيذيـة، يف                  - ٦٦
التنسيق اجلاري بني احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين بغية ضمان تنسيق اإلجراءات يف جمال التـصدي للعنـف                 

 هيئـة حكوميـة     ١٨ موظفاً رفيع املستوى من موظفي اخلدمة املدنية ميثلـون           ١٨اللجنة من   وتتألف  . األسري
  . أربع هيئات من اجملتمع املدينباإلضافة إىل

  .واهليئة املعنية مسؤولة عن اخلطة الوطنية السالفة الذكر وبرنامج وطين ملكافحة العنف على أساس نوع اجلنس  -٦٧

 املعهد النيكاراغوي للمرأة بغية التعزيـز  ينفذهووضع خمطط . ام على اجلوعوشرع يف برنامج للقضاء الت   - ٦٨
 بلدية يف مشايل نيكاراغوا يف الربع األول ٢٠وسيضطلع بالربنامج التجرييب يف أفقر . الشامل للمساواة بني اجلنسني

  .٢٠٠٧من عام 

نسني كنهج شامل واسـتراتيجية  وكجزء من برنامج التحديث، تعزز وزارة الصحة اجتاه املساواة بني اجل       - ٦٩
  .ختطيط أساسية يف نطاق شىت السياسات واملمارسات املؤسسية

 منها تعمل فعلياً يف البلـد، ممـا   ٢٣وواصلت الشرطة الوطنية إنشاء وحدات للنساء واألطفال، وهناك        - ٧٠
  .العامةيساهم يف وضع قضايا العنف املرتيل واجلنسي على جدول أعمال اإلجراءات االجتماعية و

ومن خالل مشروع إدارة املمتلكات، لعبت وحدة إدارة املمتلكات دوراً أساسياً يف إصـالح الطـرق                  - ٧١
ويف هذا السياق، سعى إىل حتقيق اإلنصاف بني اجلنسني بإدراج منظور . املستخدمة للتسجيل ومنح سندات امللكية

إدراج عامل نوع اجلنس يف مجيع البيانات وتـوفري  اجلنسني يف هتيئة شكل التسجيل وحتويله إىل إشارات رقمية؛ و     
التدريب واملعلومات إىل املستفيدين حبقوق امللكية؛ وضمان دعم مشروع إدارة املمتلكات من خالل عقد حلقات 

وأدت هـذه   . للتوعية بشؤون اجلنسني للموظفني التقنيني يف مؤسسات حتويل سجل األراضي إىل إشارات رقمية            
االت اليت تأثرت باإلصالح، إىل زيادة نسبة النساء يف احلصول على سندات ملكية مـشتركة أو                التدابري، يف اجمل  

  .  يف املائة٤٠ يف املائة إىل ٣٢مجاعية أو فردية من 

                                                      

 .٢٠٠٦يوليه / متوز١٨ ،١٣٩اجلريدة الرمسية العدد  )٢١(



E/C.12/NIC/4 
Page 22 

 

 يف املائة من البلديات، مبا يف ذلـك مـن          ٦٠وعلى املستوى احمللي، عزز التركيز على دعم النساء واألطفال يف             -٧٢
وباإلضافة إىل ذلك،   . أو شؤون اجلنسني اليت تتألف من ممثلني عن شىت اهليئات احلكومية واجملتمع املدين            خالل جلان املرأة    

وفضال . تشارك منظمات نسائية شىت بصورة إجيابية يف الدفاع عن حقوق ومصاحل النساء والسكان بصفة عامة وتعزيزها               
  . ء حبقوقهن وتعزيز مشاركتهن يف عمليات اختاذ القراراتعن ذلك، تسعى رابطات القطاع الريفي إىل زيادة توعية النسا

 بشأن ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٣٠ املؤرخ   ٣٥٨د يف اخلارج القرار رقم      ـل البل ـة النساء يف متثي   ـوينظم مشارك   -٧٣
. عوال توجد آلية أو سياسة حمددة تستهدف اخنراط أو إقصاء النساء من هذا الفر. )٢٢(ة يف جمال الشؤون اخلارجيةـاخلدم

  .ود الدائمة أو املكاتب القنصليةوجيوز للرجل واملرأة املنافسة للحصول على مناصب دبلوماسية أو مراكز يف الوف

جيري (وتعمل وزارة الصحة من منظور شؤون اجلنسني من خالل أمور منها تنفيذ مبادئ توجيهية حمددة         - ٧٤
وكجزء من املشروع الفرعي    . حايا العنف األسري  يف مجيع الوحدات الصحية لتحديد ومعاجلة ض      ) حتديثها حالياً 

، الذي ترعاه منظمة الصحة األمريكية، صمم مشروع        "احلد من عدم املساواة بني اجلنسني يف اخلدمات الصحية        "
وجيري حالياً  . سجل للرعاية اليت تقدم لضحايا العنف اجلنسي بغية حتسني اخلدمات الصحية العامة يف هذا اجملال              

، قبل اعتماده يف املراكز الصحية الرئيسية لنظم العالج الصحي الشامل احمللي يف استيلي وماسـايا                اختبار السجل 
 .ويف مستشفى فاليز بايس يف ماناغوا

  احلماية املتعلقة بالعمالة  - ٤  

  القـرار  ( من الدستور كما تنص عليـه مدونـة العمـل            ٨٠إن احلق يف العمل منصوص عليه يف املادة           - ٧٥
زات وراتب شهر إضايف يف هناية      جا الذي يشتمل على حقوق العمال وأيام العمل والراحات واإل         ،)٢٣()١٨٥رقم  

  .العام واحلد األدىن القانوين لألجور والصحة والسالمة يف جمال العمل وتدابري مكافحة األخطار املهنية

 العمل والعمال، مثل احلقوق كما تنظم مدونة العمل احلقوق وااللتزامات املتصلة بالعمالة من قبل أرباب  - ٧٦
  .وااللتزامات اليت يشتمل عليها عقد العمل، وحيدد يف مجلة أمور أسس إهناء عالقة العمل أو وقفها

كما اعتمدت نيكاراغوا االتفاقيات التالية ملنظمة العمل الدولية، اليت تستهدف ضمان احلق يف العمل على   - ٧٧
  :)٢٤(ل وصّدقت عليها حسب األصو الدويلاملستوى

 ،١٤اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم       (اتفاقية تطبيق الراحة األسبوعية يف املنشآت الصناعية          )أ(  
  ؛ )٢٥()١٩٢١

                                                      

 .أكتوبر/ألول تشرين ا٥، ١٨٨اجلريدة الرمسية العدد  )٢٢(

 .١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٣٠، ٢٠٥اجلريدة الرمسية العدد  )٢٣(

يشتمل تقرير وثيقة املعلومات األساسية على جدول يبني مجيع االتفاقيات الدولية املتصلة بالعمالة اليت       )٢٤(
 .دخلت نيكاراغوا طرفاً فيها

 . ١٩٣٤سبتمرب / أيلول١٣، ٢٠٦اجلريدة الرمسية العدد نشر التقرير يف  )٢٥(
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  ؛)٢٦()١٩٤٨، ٨٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم   )ب(  
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (املفاوضة اجلماعية االتفاقية املتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم و  )ج(  

  ؛)٢٧()١٩٤٩، ٩٨
اتفاقية منظمة (االتفاقية املتعلقة مبساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية              )د(  

  ؛)٢٨()١٩٥١، ١٠٠العمل الدولية رقم 
، ١١١ية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم          اتفاق (االستخدام واملهنة االتفاقية املتعلقة بالتمييز يف       )ه(  
  ؛ )٢٩()١٩٥٨

  ؛)٣٠()١٩٦٤، ١٢٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (االتفاقية املتعلقة بسياسة العمالة   )و(  
اتفاقية منظمة (االتفاقية املتعلقة بتحديد احلد األدىن لألجور، مع إشارة خاصة إىل البلدان النامية      )ز(  

  .)٣١()١٩٧٠، ١٣١العمل الدولية رقم 

متالزمة نقص / بشأن تعزيز حقوق اإلنسان يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية          ٢٣٨وينص القرار رقم      - ٧٨
التـذرع  وال جيوز  .  ومحايتها والدفاع عنها على احلق يف العمل لألشخاص املصابني         )٣٢()اإليدز(املناعة املكتسب   
  .أو منعهم من اختيار عملهمحبالتهم إلقالتهم 

  ماية االجتماعيةاحل  - ٥  

، )٣٣(، قانون تنظيم الضمان االجتمـاعي     ٨٧٤ويني يف احلماية االجتماعية يف املرسوم رقم        غيرد حق النيكارا    - ٧٩
الضمان االجتماعي اإلجباري جزء من نظام احلماية االجتماعية يف نيكاراغوا " منه على ما يلي ١الذي تنص املادة 

، مبا يستهدف احلماية التدرجيية والتقدمية للعمال واألسر ضد احلـاالت           وميثل خدمة عامة على املستوي الوطين     
  ".االجتماعية غري املتوقعة مثل املرض واحلمل والعجز وكرب السن والوفاة واألخطار املهنية

  : من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ما يلي٢٢وفضالً عن ذلك، تنص املادة   - ٨٠

                                                      

 . ١٩٦٧سبتمرب / أيلول٥، ٢٠٢اجلريدة الرمسية العدد نشر التصديق يف  )٢٦(

 .١٩٦٧سبتمرب / أيلول٥، ٢٠٢اجلريدة الرمسية العدد نشر التصديق يف  )٢٧(

 .١٩٦٧سبتمرب / أيلول٥، ٢٠٢اجلريدة الرمسية العدد نشر التصديق يف  )٢٨(

 .١٩٦٧سبتمرب / أيلول٥، ٢٠٢اجلريدة الرمسية العدد نشر التصديق يف  )٢٩(

 .١٩٨١مايو / أيار٢٣، ١١١اجلريدة الرمسية العدد ر التصديق يف نش )٣٠(

 . ١٩٧٥سبتمرب / أيلول١٠، ٢٠٢اجلريدة الرمسية العدد نشر التصديق يف  )٣١(

 .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٦ ،٤٩اجلريدة الرمسية العدد  )٣٢(

 .١٩٩٠مايو / أيار٢٧، ٩٧اجلريدة الرمسية العدد  )٣٣(
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جملتمع احلق يف الضمان االجتماعي ويف أن حتقق بوساطة اجملهود          لكل شخص بصفته عضواً يف ا     "   
القومي والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والتربوية اليت 

  ".ال غىن عنها لكرامته وللنمو احلر لشخصيته

  . قوق اإلنسان حق كل شخص يف الضمان االجتماعيوباإلضافة إىل ذلك، يؤكد اإلعالن األمريكي لواجبات وح  -٨١

  ةمحاية األشخاص ذوي اإلعاق  - ٦  

قني وأقارب وتويل الدولة اهتماماً خاصاً، يف مجيع براجمها، للمع       " من الدستور،    ٦٢ و ٥٦مبوجب املادتني     - ٨٢
ـ       "من قتلوا يف احلرب أو كانوا ضحايا هلا؛ وكذلك           قني، إلعـادة   وتسعى إىل وضع برامج، تفيد األشخاص املع

  ".تأهيلهم البدين والنفسي والفين ووضع برامج لتوظيفهم

ن ضـمان حقـوق ومكاسـب       أ بـش  ١٩٩٠أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٩٨كما أن اعتماد القرار رقم        - ٨٣
األشخاص املعوقني األعضاء السابقني يف جيش ساندينستا الشعيب وإنفاذ القانون والنظام الداخلي يف وكـاالت               

  .تقدماً هاماًمتثل  )٣٤(الدولة

أن منح فوائد   ـ بش ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١٧ املؤرخ   ١١٩م  ـرار رق ـالقجيدر باإلشارة إىل    و  - ٨٤
  .)٣٥(لضحايا احلرب

(INVICTA)( معهد ضحايا احلرب ١٩٩٢فرباير / شباط١٤ املؤرخ ٩٢- ٧وأنشأ املرسوم رقم   - ٨٥
، الذي )٣٦

  .)٣٧(١٩٩٥ ديسمرب/ كانون األول١٥ املؤرخ ٩٥- ٤ اعتمد نظامه من خالل القرار الوزاري رقم

 ة بشأن محاية األشخاص ذوي اإلعاق     ٢٠٢ ترد يف املرسوم رقم      ةكما أن حقوق األشخاص ذوي اإلعاق       - ٨٦
، الذي ينص على سلسلة من االلتزامات على الدولة         )٣٨(وإعادة تأهيلهم وتدابري منحهم فرصاً متساوية مع غريهم       

ضمان حصول هؤالء األشخاص على احلقوق املبينة يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق              وعلى األفراد تستهدف    
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .)٣٩(١٩٩٧ أغسطس/ آب٢٥ املؤرخ ٩٧- ٥٠ باملرسوم رقم ٢٠٢ونظم تنفيذ القانون رقم   - ٨٧

                                                      

 .١٩٩٠مايو / أيار٢٧، ٩٧اجلريدة الرمسية العدد  )٣٤(

 .١٩٩١يناير / كانون الثاين٣، ٢اجلريدة الرمسية العدد  )٣٥(

  .١٩٩٢فرباير / شباط١٤، ٣٥اجلريدة الرمسية العدد  )٣٦(
 . ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٩، ٢٤٥اجلريدة الرمسية العدد  )٣٧(

 .١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٧، ١٨٠اجلريدة الرمسية العدد  )٣٨(

 .٢٠٠٦يوليه / متوز١٨، ١٣٨اجلريدة الرمسية العدد  )٣٩(
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ة، وبصورة حمددة الرعاية قني يف الصح  و على حقوق األشخاص املع    ٢٠٢ من القانون رقم     ٧وتنص املادة     - ٨٨
، على حقهم يف العمل والتزامات الدولة والشركات اخلاصـة          ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩اليت يستحقوهنا، وتنص املواد     

  . والشركات شبه العامة املتصلة بذلك

  .  من القانون نفسه على احلق يف التعليم، مبا يف ذلك التعليم العايل١٥وتنص املادة   - ٨٩

  . ملعاقبة على عدم االمتثال للقانون والقرار املعنيني وتترتب عليه مسؤوليات إدارية ومدنيةوختاماً، جتوز ا  - ٩٠

  . قني يف العملوعلى حق األشخاص املع)  من الفصل الثاين عشر١٩٨املادة (كما تنص مدونة العمل   - ٩١

ـ تعترف الدولة بأن : " من مدونة األطفال واملراهقني على ما يلي٧٧وتنص املادة     - ٩٢ قني واألطفال واملراهقني املع
  ".هلم احلق يف حياة كرمية ومستقيمة تتيح هلم العمل مستقلني وتيسر هلم املشاركة يف اجملتمع ويف تنمية ذواهتم

وتضمن الدولة حقهم يف احلصول على رعاية خاصة فيما يتعلق باحلركة والتعليم والتدريب وخـدمات                 - ٩٣
  . رفيهإعادة التأهيل وإعدادهم للعمل والت

، يتألف من (CONARE) السالف الذكر على إنشاء جملس وطين إلعادة التأهيل ٢٠٢وينص القانون رقم   - ٩٤
وممثلني عن وزارة الصحة، وهي     ) ٢٠٠٣تعمل منذ عام    (مديرية وجلنة تقنية وزارية وجلان عاملة وأمانة تنفيذية         

  .لاهليئة املسؤولة عن تنسيق عمل اجمللس الوطين إلعادة التأهي

 رقـم   (NTON)، اعتمدت احلكومة املعيار التقين اإللزامـي النيكـاراغوي          ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٩ويف    - ٩٥
  . بشأن تسهيل حركة األشخاص الذين يعانون ألي سبب من عجز احلركة بصورة دائمة أو مؤقتة٠٤- ١٢٠٠٦

 يف غواتيماال، من خالل     ، اعتمدت اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية،      ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٧ويف    - ٩٦
، االتفاقية األمريكية بشأن القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد     AG/RES.1608 (XXIX-O/99)القرارِ 

 تشرين ٢٥ وصدقت عليها يف ٢٠٠٢يوليه / متوز١٥وانضمت نيكاراغوا إىل االتفاقية يف . ةاألشخاص ذوي اإلعاق
  .٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

، )٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥مار دل بالتا،     (تنيعتمدها مؤمتر القمة الرابع لألمريك    ويف خطة العمل اليت ا      - ٩٧
 لألشـخاص ذوي    تنيإعالن بشأن عقد األمريك   "دعا رؤساء الدول واحلكومات منظمة الدول األمريكية إىل النظر يف           

ود بالفعل يف شكل نص وهذا الربنامج موج. له" ، جنباً إىل جنب مع وضع برنامج عمل)٢٠١٦- ٢٠٠٦ (ةاإلعاق
  .موحد يشتمل على مالحظات وتعليقات الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية

 ١٠٦- ٦١، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خالل القرار          ٢٠٠٦نوفمرب  / كانون األول  ١٣ويف    - ٩٨
 أحـد أهـم   ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ وميثل التوقيع على هذه االتفاقية يف     ". ةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق    "

  . خطوات التقدم يف هذا اجملال
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وقد استجاب اإلجراء السالف الذكر للتعهدات اليت أخذهتا على عاتقها حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية   - ٩٩
ال سيما الفئات الضعيفة منه واملعوقون على وجه اخلصوص         بصدد حقوق اإلنسان وتنمية اجملتمع النيكاراغوي، و      

  .يف السنوات السابقةلذين مل حيظوا بالرعاية ا

  محاية كبار السن  - ٧  

 بشأن تنظيم الفرع التنفيذي من احلكومة ٢٩٠وفقاً للتعديالت واإلضافات اليت أدخلت على القرار رقم         - ١٠٠
اسات قني اقتراح خطوط الـسي    ووسلطاته وإجراءاته، فإن من املسؤوليات الرئيسية لوزارة األسرة واألطفال واملع         

العامة واخلطط واألنشطة اليت تستهدف تطوير وتعزيز الربامج واملشاريع الداعمة لألطفال واملراهقني واألشخاص             
  .  واألشخاص كبار السن الذين يعانون من أوضاع ضعفةذوي اإلعاق

 ويف هذا السياق ينبغي التصدي الحتياجات كبار السن فيما يتعلق باخلـدمات االجتماعيـة والـصحة                 - ١٠١
 علـى  - والضمان االجتماعي يف ضوء االجتاهات الدميغرافية يف نيكاراغوا اليت يتوقع أن يشتمل هيكلها السكاين               

ومن الضروري وضـع  .  على نسبة متعاظمة من املسنني    - الرغم من أن الفئات الشابة ال تزال متثل النسبة األكرب           
  .القتصادية واالجتماعية والصحيةسياسات إجيابية للتصدي لتداعيات هذا التطور يف اجلوانب ا

وإدراكاً للتحديات اليت تنطوي عليها عملية التقدم يف السن واحلاجة إىل استجابات جديدة تـستهدف                 - ١٠٢
ضمان نوعية احلياة يف الشيخوخة ويف السن املتقدمة اقترحت وزارة األسرة واألطفال واملراهقني، بوصفها اجلهة               

وهذا االقتراح موضع استعراض . ، سياسة وطنية لألشخاص الكبار(CNAM)السن املنسقة للمجلس الوطين لكبار 
 للحكومة بشأن كبار السن وذلك فيما يتعلق بصحتهم وتعليمهم          االستراتيجيةحايل لضمان اتساقه مع األهداف      

ودورهم يف  ونشاطهم االقتصادي وتوفري الضمان االجتماعي والبيئة األسرية واجملتمعية هلم واملشاركة الشخصية            
  .اجملتمع بصفة عامة وحقوقهم والتزاماهتم، فضالً عن رفاههم ونوعية احلياة املكفولة هلم

ومل تتخذ أي مبادرات لتشجيع ثقافة الشيخوخة النشطة يف البلد منذ تسعينيات القرن املاضي ومل يضطلع   - ١٠٣
يه، فإن حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية وعل. بأي جهود لتعزيز األشكال املختلفة للدعم االجتماعي لكبار السن

وجيـب  . دعت إىل وضع سياسات ابتكارية للشيخوخة النشطة مستندة إىل حقوق اإلنسان لألشخاص الكبـار             
الذي ينظر إىل دور كبار " مستندة إىل االحتياجات"بإجراءات " املستندة إىل احلقوق"االستعاضة عن مصطلح هنج  

غي أن يستهدف النهج اجلديد فرصاً ومعاملة متساوية يف مجيع اجملـاالت خـالل              وينب. نه دور سليب  أالسن على   
  . الشيخوخة ويشجع كبار السن على املشاركة يف العمليات السياسية وغريها من العمليات االجتماعية

 أو أُسـيئت    ركـوا  شخصاً معظمهم ممـن تُ     ٧٢٢ داراً لكبار السن، يقيم هبا       ١٨وهناك اآلن يف البلد       - ١٠٤
من أن موارد هذه املؤسسات حمدودة، فإهنا متثل مراكز الرعاية الرئيسية للمسنني، وتوفر             الرغم  وعلى  . املتهممع

  .هلم اإلقامة واإلعاشة واخلدمات الصحية واألنشطة الدينية واالجتماعية والترفيهية

ملطاعم والنوادي اليت كما توفر، كجزء من شبكة اخلدمات لكبار السن، املساعدة االجتماعية من خالل ا   - ١٠٥
ومل حتصل هذه األنشطة، اليت تستهدف تلبية احتياجات كبار السن بدون عزهلم عن             . ختدم املسنني مبوارد حمدودة   

  . بيئتهم االجتماعية، على أي مساعدات تقنية لتحسني نوعية الدعم املقدم
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  محاية الشعوب األصلية واجلماعات من ذوي األصول األفريقية  - ٨  

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           ١بما ذكر أعاله فيما يتعلق باملادة       حس  - ١٠٦
  .  من الدستور تشتمل على أحكام حتمي الشعوب األصلية١٨١ و٢٧ و٥والثقافية، فإن املواد 

ية واجلماعات مـن    ومتثل التدابري املدرجة أدناه بعض املبادرات اليت اختذهتا الدولة لصاحل الشعوب األصل             - ١٠٧
  .ذوي األصول األفريقية

 بشأن التعليم بلغات ساحل ١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ املؤرخ ٥٧١القانون رقم    -  وينص املرسوم   - ١٠٨
 على أن للمجموعات اإلثنية يف منطقة ساحل األطلسي ويف بقية البلد احلق يف التعليم بلغة األم، وهذا )٤٠(األطلسي

جمال التدريس الثنائي الثقافة والثنائي اللغة بغية احلفاظ على احتياجات االندماج االجتمـاعي             التعليم أساسي يف    
  .جملموعات األقليات وخباصة من يقطنون يف مقاطعة زياليا، أي املسكيتو والسومو والراما والكريويل

سي ملنـاطق سـاحل     النظام األسا "،  ١٩٨٧سبتمرب  / أيلول ٧ املؤرخ   ٢٨واعتمدت احلكومة القرار رقم       - ١٠٩
  ".)٤١(األطلسي يف نيكاراغوا

 بشأن إنشاء اجملـالس     ١٩٨٩أغسطس  / آب ٢٣ املؤرخ   ٥٣واعتمدت احلكومة املرسوم التشريعي رقم        - ١١٠
  .١٩٩٠مايو / أيار٤وافتتحت اجملالس يف . )٤٢(اإلقليمية ملناطق احلكم الذايت على ساحل األطلسي

 بشأن االستخدام الرمسي للغـات جمتمعـات        ١٩٩٣يونيه  /حزيران ٢٢ املؤرخ   ١٦٢ومبوجب القرار رقم      - ١١١
سبانية هي اللغة الرمسية للدولة ولكن املسكيتو والكريويل والـسومو والغريفونـا      إل، فإن اللغة ا   )٤٣(ساحل األطلسي 

ار، وعلى الرغم من هذا القر    . والراما هي لغات االستخدام الرمسي يف مقاطعات احلكم الذايت على ساحل األطلسي           
  .فإن الدولة ملتزمة حبفظ ومحاية وحتسني الثقافات اإلثنية للشعوب األصلية واجملتمعات املعنية عن طريق برامج حمددة

 بشأن نظام امللكية املشتركة للشعوب ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ ٤٤٥كما أن القرار رقم   - ١١٢
 )٤٤( لساحل األطلسي وأهنار بوكاي وكوكو وإنديو ومـايس        األصلية واجملتمعات اإلثنية يف مناطق احلكم الذايت      

وينص هـذا  .  يف قضية أواس تنغين(CIDH)اعتمد لتنفيذ احلكم الذي أصدرته احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان   
  . القرار على حتديد وترسيم احلدود وحقوق امللكية يف املنطقة اليت تقطن هبا اجملتمعات املعنية

                                                      

 . ١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٣، ٢٧٩اجلريدة الرمسية العدد  )٤٠(

 .١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٣٠، ٢٣٨اجلريدة الرمسية العدد  )٤١(

 . ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول٥، ١٨٨اجلريدة الرمسية العدد  )٤٢(

 .١٩٩٦يوليه / متوز١٥، ١٣٢جلريدة الرمسية العدد ا )٤٣(

 .٢٠٠٣يناير /اين كانون الث٢٣، ١٦اجلريدة الرمسية العدد  )٤٤(
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 ٢٨ تنفيذ األنظمة املتعلقة بالقرار رقم ٢٠٠٣يوليه / متوز٩ املؤرخ ٣٥٨٤م التشريعي رقم   وحدد املرسو   - ١١٣
  .)٤٥("االنظام األساسي للحكم الذايت يف مناطق ساحل األطلسي يف نيكاراغو"، ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٧املؤرخ 

بشأن مكتب أمني املظامل  ٢١٢، املعدل للقرار رقم ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٩ املؤرخ ٤٧١وينص القرار رقم   - ١١٤
وتعظيماً لفعالية هذا املكتب، عني     . ، على تعيني حمام خاص للشعوب األصلية واجملتمعات اإلثنية        )٤٦(حلقوق اإلنسان 

 واآلخر ملنطقة احلكـم الـذايت جلنـوب         (RAAN)حماميان خاصان، أحدمها ملنطقة احلكم الذايت لشمال األطلسي         
  .اجات احمللية على الوجه املناسباخلاصان كل يف منطقته بغية التركيز على االحتي ويقيم احملاميان (RAAS)األطلسي 

وعقد مؤمتر القمة األول لشعوب غريفونا يف أمريكا الوسطى والكارييب يف جزيرة كورن، مبنطقة احلكم                 - ١١٥
 اخلتـامي،   وحث مؤمتر القمـة، يف إعالنـه      . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣- ١١الذايت جلنوب األطلسي، يف     

  .احلكومات املشاركة على االعتراف بأمهية حتديد عيد وطين لغريفونا

 بشأن إعالن العيد الـوطين      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٥ املؤرخ   ٢٠٠٦- ٣٧وحدد املرسوم التنفيذي رقم       - ١١٦
 ام كيوم لنشر وحفظ لغة وفنون وثقافة وقـيم شـعب          ـن كل ع  ـنوفمرب م / تشرين الثاين  ١٩ يوم   )٤٧(لغريفونا

  .غريفونا يف نيكاراغوا

وحضر مؤمتر القمة السالف الذكر رؤساء دول وحكومات نيكاراغوا وسان فنسنت وغرينادين وممثلـو                - ١١٧
  .غواتيماال وهندوراس وكوستاريكا وبليز وغيانا ودومينيكا ووفود الشعوب األصلية واجملتمعات اإلثنية

تفاقية محاية التراث الثقايف واملعنوي اليت اعتمدهتا منظمة        وقرر املشتركون يف مؤمتر القمة التصديق على ا         - ١١٨
؛ وأوصى مبشاركة شعب غريفونا ورابطاته يف إعداد وصياغة السياسات ٢٠٠٣أكتوبر /اليونسكو يف تشرين األول

تيجيات االستراتيجية لتنمية أراضيه؛ وأكد اختاذ إجراءات فّعالة بغية تيسري إدخال ثقافة غريفونا يف النظم واالسترا
التعليمية الوطنية يف بلداهنم بغية املسامهة يف تنفيذ خطة العمل حلماية لغة غريفونا وموسيقاهم ورقصاهتم، الـيت                 

  .تشكل جزءاً ال يقدر بثمن من التراث الشفوي واملعنوي لإلنسانية

  :وفيما يلي األهداف الرئيسية للخطة السالفة الذكر، اليت تدعمها احلكومة  - ١١٩

  اء استخدام لغة غريفونا؛إحي  )أ(  
  ؛يفوناتنمية جرد وإدارة سجالت فنون غر  )ب(  
  .انوفنشر وتعزيز التراث الثقايف املعنوي لشعب غري  )ج(  

                                                      

 . ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٠، ١٨٦اجلريدة الرمسية العدد  )٤٥(

 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٩، ١٩١اجلريدة الرمسية العدد  )٤٦(

 . ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣، ١٢٢اجلريدة الرمسية العدد  )٤٧(
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وأدى التزام احلكومة بتنمية مناطق احلكم الذايت يف نيكاراغوا إىل اختاذ عدد من املبادرات مثل إنشاء أمانة   - ١٢٠
: ٢٠٠٧- ٣لف من اهليئات الثالث التالية، اليت أنشئت مبوجب املرسوم رقـم            لتنمية مناطق ساحل األطلسي، تتأ    

  .)٤٨(جملس لألمن الغذائي والسيادة، وجملس االتصاالت واألنشطة املدنية وجملس لتنمية مناطق ساحل األطلسي

ي ومنطقـة   وستنظم وزارة اخلارجية، بالتعاون مع اجمللسني الوطنيني ملنطقة احلكم الذايت لشمال األطلس             - ١٢١
احلكم الذايت جلنوب األطلسي، حمفل تعاون يستهدف أساساً ختصيص اعتمادات التعاون للمشاريع االجتماعيـة              

  .ذات األمهية األساسية للمنطقتني

وباإلضافة إىل تعيني أفراد من كال اجلنسني يف املناصب احلكومية، فإن التشكيل احلايل للحكومة يـشمل      - ١٢٢
  . عات اإلثنية واجملموعات من ذوي األصول األفريقية يف البلدموظفني من شىت اجملمو

  محاية الالجئني  - ٩  

 حتت سلطة املعهـد النيكـاراغوي للـضمان والرفـاه           )٤٩(١٩٨٢ أنشئ مكتب وطين لالجئني يف عام       - ١٢٣
  عندما أصبح هذا املعهد، كجانب من اإلصالح املؤسسي الذي         ١٩٩٠ ولكنه حل يف عام      (INSSDI)االجتماعي  

  .أجرته احلكومة يف ذلك الوقت، املعهد النيكاراغوي للضمان االجتماعي

، قراراً بشأن املركز القانوين لالجئني ١٩٩٣واعتمدت اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية، يف ماناغوا   - ١٢٤
عو بلدان املنطقة إىل  اختذ قرار ثان بالعنوان نفسه، يد١٩٩٤والعائدين والنازحني يف نصف الكرة الغريب، ويف عام 

  . حلول مستدامة لالجئني والنازحنيديد حت

 كان مكتب مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ممثالً يف البلـد مبجلـس               ١٩٩٧ومنذ عام     - ١٢٥
 ١٩٥١وباإلضافة إىل ذلك فإن نيكاراغوا طرف يف اتفاقية عام          . (CEPAD)الكنائس الربوتستانتية يف نيكاراغوا     

  .)٥٠(لقة مبركز الالجئنياملتع

، وضع إجراء   )٥١(بشؤون األجانب ملتعلق   ا ١٥٤ بشأن الالجئني والقرار رقم      ١٥٣ومبوجب القرار رقم      - ١٢٦
خمصص يشمل مفوضية شؤون الالجئني وجملس الكنائس الربوتستانتية يف نيكاراغوا وإدارة شـؤون املهـاجرين               

  .واألجانب، لالستجابة لطلبات الالجئني

                                                      

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٠، ٧اجلريدة الرمسية العدد  )٤٨(

ونشرت الالئحة التنفيذية لقـرار     . ١٩٨٢سبتمرب  / أيلول ١٣ؤرخ   امل ١٠٩٦من خالل املرسوم رقم      )٤٩(
 .١٩٨٤أبريل /، نيسان٧٠اجلريدة الرمسية العدد إنشاء املكتب يف 

 املـتعلقني مبركـز   ١٩٦٧ وبروتوكول عام ١٩٥١انضمت نيكاراغوا بدون حتفظات إىل اتفاقية عام   )٥٠(
 .١٩٨٠فرباير / شباط١٥، ٣٩ اجلريدة الرمسية العدد، ٢٩٧الالجئني من خالل املرسوم رقم 

 ٣،  ٨١، والعدد   ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٣٠،  ٨٠اجلريدة الرمسية العدد    نشر القراران علـى التوايل يف       )٥١(
 .١٩٩٣مايو /أيار
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جانب من األنشطة التذكارية اليت نظمت مبناسبة الذكرى العشرين إلعالن كارتاخينا بشأن الالجئني، وك  - ١٢٧
، شرعت مفوضية شؤون الالجئني يف عملية مشاورات واسعة النطـاق يف أمريكـا              ١٩٨٤الذي اعتمد يف عام     

 ١٦دان الالتينية املشاركة يف   حكومات البل  تسييت اعتمد  ويف احلفل التذكاري املعقود يف مكسيكو     . )٥٢(الالتينية
  .  إعالن وخطة مكسيكو لتعزيز احلماية الدولية لالجئني يف أمريكا الالتينية٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

وأعدت نيكاراغوا، عاقدة العزم على تعزيز نظمها الوطنية وآليات احلماية والبحث عن حلول مستدامة                - ١٢٨
  .تستعرضه السلطات التشريعية يف الوقت احلايللالجئني، مشروع قرار بشأن الالجئني، 

وينص مشروع القرار على إنشاء جلنة وطنية لالجئني تكون مسؤولة عن حتديد مركز الالجئ؛ ويتضمن                 - ١٢٩
املفاهيم الشاملة إلعالن كارتاخينا؛ وضمان إجراءات حتترم متاماً حق الالجئ يف الوصول إىل مؤسسات العدالـة               

وميثل . القانوين الدويل لالجئني وحقوق اإلنسان؛ ويشمل املبدأ القانوين األساسي بعدم الطرد          واحلماية يف اإلطار    
  .مشروع القرار تقدماً هائالً يف جمال التشريعات الوطنية بشأن الالجئني وحقوق اإلنسان

  محاية احملتجزين  - ١٠  

  : إن حق احملتجزين يف الصحة مستمد من مواد الدستور التالية  - ١٣٠

جيب أن يكون نظام السجون يف نيكاراغوا إنسانياً وأن يكون هدفـه األساسـي         "-  ٣٨ادة  امل  - 
حتويل احملتجزين بغية حتقيق دجمهم االجتماعي وينبغي أن يعزز، من خالل طرائق تدرجيية، وحدة      

. األسرة والصحة والتقدم التعليمي والثقايف والعمل اإلنتاجي مع تقدمي عوض مايل للمحتجزين           
  ".أن تستهدف األحكام إعادة التعليموجيب 

وجيب أن تكفل الدولـة الـشروط       . يتساوى النيكاراغويون يف احلق يف الصحة      "-  ٥٩املادة    - 
  ".األساسية لتعزيزه ومحايته والعودة إىل احلياة السليمة وإعادة التأهيل

 من الواجبات   جيب أن تكون خدمات التعليم والصحة وخدمات الضمان االجتماعي         "-  ١٠٥املادة    - 
  .املقررة على الدولة، اليت جيب أن تلتزم بتوفريها بدون إقصاء أحد وحتسينها وتوسيع نطاقها

  ." لتنفيذ برامج لألمهات واألطفالوجيب أن تكفل للقطاعات الضعيفة من السكان رعاية صحية جمانية، مع إيالء أولوية

احلـق يف الـصحة والتعلـيم       "، فإن للمـراهقني     )٥٣(قنيمن مدونة األطفال واملراه   ) د(٢١٣ومبوجب املادة     - ١٣١
  ".واخلدمات االجتماعية مبا يتناسب مع أعمارهم وظروفهم ويف املساعدة من أشخاص من ذوي التدريب الفين الالزم

                                                      

 ١٣- ١٢وعقد االجتماع األول يف سان خوسـيه يف         . عقدت ثالثة اجتماعات دون إقليمية حتضريية      )٥٢(
 ١٧- ١٦ا دي إندياس يف ن والثالث يف كارتاخي٢٠٠٤أغسطس /ب آ ٢٧- ٢٦، والثاين يف برازيليا     ٢٠٠٤أغسطس  /آب

وباإلضافة إىل ذلك نظم اجتماع دون إقليمي ملنظمات اجملتمع املدين من إكوادور وبنما وبـريو               . ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول
 .  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨- ٧ كولومبيا يف - وفرتويال وكولومبيا يف بوغوتا 

 .١٩٩٨مايو / أيار٢٧، ٩٧اجلريدة الرمسية العدد ة األطفال واملراهقني،  بشأن مدون٢٨٧القرار رقم  )٥٣(
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 بشأن نظـام الـسجون   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١١ي ـؤرخ فـ امل٤٧٣القرار رقم جيدر باإلشارة إىل    و  - ١٣٢
  .)٥٤(وإنفاذ العقوبات

وينظم القرار أعاله وحيدد اإلجراءات املتصلة بتنفيذ العقوبات وإجراءات احلجز الوقائي، مثل املراقبـة واألمـن                  -١٣٣
  . مدة العقوبة أساساً هبدف إعادة التأهيل وإعادة االندماجىوتقض. وإعادة التأهيل وإعادة الدمج االجتماعي للمحتجزين

ات واملبادئ املنصوص عليها يف الدستور والقوانني األخرى واملعايري الدنيا          ويعمل نظام السجون وفقاً للضمان      - ١٣٤
  .ملعاملة احملتجزين ومدونة السلوك ذات الصلة والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت وقعت وصدقت عليها نيكاراغوا

  :٤٧٣ويرد حق احملتجزين يف الصحة يف األحكام التالية من القرار رقم   - ١٣٥

وحدة األسـرة والـصحة والعمـل     : أهداف ونظام السجون   "- من الفصل الثاين    ) ٣(٦املادة    - 
  ؛ "اإلنتاجي للمحتجزين

هـو  نظام السجون : التعاون من خالل إنفاذ العقوبات أو إجراءات احلجز الوقائي    "- ١١املادة    - 
  يف دة مع رابطات ومنظمـات اجملتمـع املـدين    ـأو ال يوافق على التعاون واملساعالذي يوافق  

ة والثقافية والبيئية والصحية والتدريب التقين وبـرامج        ـط وتنفيذ شىت الربامج التعليمي    ـختطي
العمل املطبقة، وغري ذلك من األنشطة اليت تستهدف صون وتعزيز القيم اإلنسانية واألخالقيـة              

  ؛"واألنشطة الدينية
له مرفق احتجاز، كشف    جيرى لكل مواطن حمتجز، لدى دخو     :  الكشف الطيب العام   - ٣٨املادة    - 

  طيب عام بغية حتديد ووصف حالته الصحية البدنية والعقلية؛
   أدناه؛٩١قارن املادة :  الصحة والسلوكيات الصحية- الفصل الثاين عشر   - 
جيب أن تتوفر يف كل مرفق احتجاز وحدة خدمات طبية أساسية           : " اخلدمات الطبية  - ٩١املادة    - 

استثناء ، إىل احملتجزين الذين جيب معاجلتهم، بدون متييز يف شـىت  ووقائية لتقدمي الرعاية، بدون  
  ؛"مرافق وزارة الصحة أو الوحدات الصحية العامة املناسبة

ة، ـسلطات نظام السجون، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصح        هتيئ  : " التنسيق - ١٤٠املادة    - 
  ".ن من ذوي القدرات العقلية احملدودةـزية للمحتجـيف مراكز االحتجاز األوضاع املادية املناسب

   حقوق األجانب-  جيم

جيب أن يكون على األجانب نفس االلتزامات وهلم نفس احلقوق اليت           " من الدستور،    ٢٧مبوجب املادة     - ١٣٦
وال جيوز لألجانب املـشاركة يف      . للنيكاراغويني، باستثناء احلقوق السياسية واحلقوق املنصوص عليها يف القانون        

  ".لشؤون السياسية يف البلدا

                                                      

 . ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢١، ٢٢٢اجلريدة الرمسية العدد  )٥٤(
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األطفال الذين يولدون آلباء أجانب علـى سـفن أو طـائرات            " من الدستور، فإن     ١٦ومبوجب املادة     - ١٣٧
  .هلم احلق يف اجلنسية، بشرط أن يطلبوا هذا املركز" نيكاراغوية

ن مييزون أنفسهم   جيوز للجمعية الوطنية أن متنح اجلنسية لألجانب الذي       " من الدستور،    ١٨ومبوجب املادة     
  ". بأعمال قيمة يف خدمة نيكاراغوا

جيوز منح اجلنسية لألجانب، بعد التخلي عن جنسياهتم، بتقدمي طلب          " من الدستور،    ١٩ومبوجب املادة     
  ".إىل السلطة املختصة، إذا استوفوا املقتضيات والشروط املنصوص عليها يف القوانني ذات الصلة

 بـشأن تـرويج     ٣٤٤اذبة لالستثمارات األجنبية، يستهدف القـرار رقـم         وبغية حتسني األوضاع اجل     - ١٣٨
 ملـشاريع االسـتثمار إىل املـستثمرين        ني والئحته التنفيذية توفري األمن والثقة الالزم      )٥٥(االستثمارات األجنبية 

ية زيادة فـرص    ويوفر هذا التشريع مزايا كبرية هلؤالء املستثمرين بتنظيم النهوض باالستثمار املعين بغ           . األجانب
  .العمل، والتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد واحتياز الدراية العملية التكنولوجية وزيادة الصادرات

ويستهدف القرار أعاله النهوض جبميع االستثمارات اخلاصة يف البلد، سواء كانت حملية أو أجنبية، وضمان     - ١٣٩
مرين األجانب شراء العمالت األجنبية املتاحة وبيع أو حتويل هذه وجيوز للمستث. أن تتمتع حبقوق وضمانات متساوية

كما يتمتع . العمالت حبرية وفقاً للقوانني واللوائح الوطنية ذات الصلة وبشروط مماثلة ملا يتمتع به املستثمرون احملليون
  .ماية املستثمريناملستثمرون األجانب باحلق يف التحكيم الدويل وإمكانية الوصول إىل الربامج الدولية حل

وجيوز للمستثمرين األجانب، بدون إخالل بأي مسؤولية قد تترتب عليهم يف البلد، أن حيولوا إىل اخلارج   - ١٤٠
  :حبرية األموال التالية

  العائدات املتصلة باستثماراهتم الرأمسالية أو وقف النشاط أو التصفية أو البيع الطوعي لالستثمار األجنيب؛  )أ(
  د أو أرباح أو مكاسب حتققت يف اإلقليم الوطين، بعد دفع الضرائب عليها؛أي فوائ  )ب(
  املدفوعات على القروض املتعاقد عليها يف اخلارج والفوائد املتصلة بذلك وعلى الريع؛  )ج(
  املدفوعات مقابل املساعدة التقنية أو متويل اإليرادات املتصلة بذلك؛    )د(
  .صادرة امللكية كتعويض عن مقبولةاملبالغ امل  )ه(

وختاماً، يعزز القرار سالف الذكر الفرص للمواطنني واألجانب الذين يواصلون العمل واإلنتاج والتقدم               - ١٤١
وختضع االستثمارات املالية القصرية األجل للتنظيم من جانب اهليئة اإلشـرافية العليـا للمـصارف               . االقتصادي

  .واملؤسسات املالية األخرى

                                                      

 .٢٠٠٠مايو / أيار٢٤، ٩٧اجلريدة الرمسية العدد  )٥٥(
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 ٢٨اغوا خطوة هامة صوب محاية حقوق العمال املهاجرين، ذكورا وإناثاً، باالنضمام يف             واختذت نيكار   - ١٤٢
 إىل العهد الدويل اخلاص حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، عمالً باملرسوم ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

  .)٥٦(٢٠٠٥ يونيه/ حزيران٢٢ املؤرخ ٤٣٣٦التشريعي رقم 

دوا أو أبعدوا أو رفض دخوهلم إىل بلدان خمتلفـة يف           ـ نيكاراغوي أعي  ٤٠٧ ٥٢٠ ومن بني ما جمموعه     - ١٤٣
قـارن  (من قبل الواليات املتحدة      ٥ ٤٢١، عوملوا على هذا النحو من قبل كوستاريكا و        ٢٠٠٥- ١٩٩٦الفترة  
دور مثلوا   أجنبياً عوملوا على هذا النحو، فإن من هم من إكوا          ٨ ٥٣٧ومن بني ما جمموعه     ). ١ باملرفق   ٢املادة  

  .)٥٧()٢ باملرفق ٢قارن املادة ) (١ ٣١١(تليها هندوراس ) ١ ٥٦٦(كرب نسبة أ

، تليهـا   )٢ ٢٥٥( مثلث بريو أكـرب نـسبة        ،أجنبياً حمتجزاً يف نيكاراغوا    ٦ ٠٥٥ومن بني ما جمموعه       - ١٤٤
  ).٣ باملرفق ٢قارن املادة ) (١ ٦٦٢(إكوادور 

  . نساء٦ ١٣٢ منهم رجال و٧ ٨٧٣يمني يف نيكاراغوا، أجانب مق ١٤ ٠٠٥ومن بني ما جمموعه   - ١٤٥

   املساعدة الدولية-  دال

 تشمل وزارة اخلارجية، يف إدارة اهليئات واملؤمترات الدولية، مديرية للتعاون           ،بغية تيسري التعاون الدويل     - ١٤٦
ـ  غري احلكومي، مسؤولة على املستوى الوطين عن تنسيق اإلجراءات املتعلقة بإدارة املساع             مـن وإىل    ةدة األجنبي

  .نيكاراغوا ومتابعة األنشطة واملشاريع والربامج اليت تستهدف حتسني استخدام وختصيص املوارد

ويتوخى أن تكون املديرية املعنية مؤسسة حديثة وكفؤة تعزز وتيسر العمل الذي تضطلع به املنظمات غري   - ١٤٧
 أن يساهم التعـاون     -   من خالل التوجيه املناسب    -  ناحلكومية وان تقّيم حجم التعاون غري احلكومي وأن تضم        
  .املعين يف تنمية البلد ومواطنيه يف إطار خطط التنمية الوطنية

وباإلضافة إىل ذلك تدعم املديرية سالفة الذكر املنظمات غري احلكومية يف اإلجراءات املختلفة، على سبيل   - ١٤٨
على املركبات أو اهلبات أو     (ل واملرور واإلعفاءات الضريبية     املثال، مبساندة طلبات احلصول على تأشريات الدخو      

  ).يف شكل إعادة الضريبة على القيمة املضافة أو اإلعفاءات

   احلق يف العمل- ٦ املادة - ثالثاً

   اإلطار القانوين-  ألف

للنيكـاراغويني  " منه، علـى أن  ٥٧يرد احلق يف العمل والضمانات املتصلة به يف الدستور، الذي ينص يف املادة       -١٤٩
كمـا أن عمـل     . العمل حق ومسؤولية اجتماعيـة    " منه، على أن     ٨٠ويف املادة   " احلق يف العمل وفقاً لطبيعتهم البشرية     

                                                      

 .٢٠٠٥يوليه / متوز١٤، ٢٢٢اجلريدة الرمسية العدد  )٥٦(

 . على شبكة اإلنترنتالتقرير وصفحة إدارة اهلجرة وشؤون األجانب )٥٧(
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وجيب أن تسعى الدولة    . النيكاراغويني وسيلة أساسية لتلبية احتياجات اجملتمع واألفراد ومصدر الثروة واالزدهار يف الدولة           
  ".لة واملنتجة جلميع النيكاراغويني بشروط تضمن احلقوق األساسية للفردإىل حتقيق العمالة الكام

جلميع النيكاراغويني احلق يف أن خيتـاروا  "ن الدستور، فإن   ـ م ٨٦ب املادة   ـوباإلضافة إىل ذلك، فإن مبوج      - ١٥٠
وأن   مدرسيةشهادة حائزاً علىالفرد حبرية وظيفة أو مهنة وأن خيتاروا مكان عملهم، والشروط الوحيدة هي أن يكون           

  . من املدونة املدنية٧٢٦كما أن احلق يف اختيار العمل منصوص عليه يف املادة ". تكون هناك فائدة اجتماعية للعمل

وتنظم مدونة العمل واإلصالحات اليت أدخلت عليها عالقات العمل وحتدد احلقوق والواجبات الـدنيا                - ١٥١
من املدونة، فإن االمتثال جلميع أحكام املدونة والقوانني املتصلة بالعمل  ٢ومبوجب املادة . ألرباب العمل والعمال

  ".تكون ملزمة جلميع األفراد والكيانات القانونية القائمة أو املزمع إقامتها يف نيكاراغوا"

  :ة ذوي اإلعاقصوتنص املواد التالية من مدونة العمل على احلق يف العمل جلميع األشخا  - ١٥٢

 احلق يف احلصول على مركز ميكنهم من كسب الـرزق           ةلألشخاص ذوي اإلعاق  " - ١٩٧املادة    - 
  ". ويتيح هلم القيام بوظيفة مفيدة هلم وللمجتمعةللعيش بكرام

حتدد وزارة العمل األحكام والشروط اليت توظف هبا املؤسسات العامة واخلاصـة             "- ١٩٨املادة    - 
  ".ا احلالة االقتصادية واالجتماعية للبلد وفقاً لإلمكانيات اليت تتيحهةاألشخاص ذوي اإلعاق

تقدم الدولة تسهيالت ضريبية وتسهيالت قروض وغريها من التسهيالت املتاحة إىل  "- ٢٠٠املادة   - 
قني وقني واليت تشمل إدارات تتألف بصورة رئيسية من عمال معوألشخاص املعالتابعة لاملؤسسات 

  ".هيلهم وإعادة تكيفهموتشجع بكل طريقة توظيفهم وتدريبهم وإعادة تأ

وتشتمل وزارة العمل على وحدة لشؤون اجلنسية وعدم التمييز لضمان املتابعة والدعم بشان القـضايا                 - ١٥٣
 والعمال املصابني بفريوس نقص     ةاملتصلة يف مجلة أمور بعمالة احلوامل والنساء األخريات واألشخاص ذوي اإلعاق          

  .شخاص الصغاراإليدز وكبار السن واأل/املناعة البشرية

 من العهد الـدويل اخلـاص   ٢، حسبما سلف ذكره فيما يتصل باملادة ٢٠٢ من القرار   ٥كما أن املادة      - ١٥٤
  : تنص على ما يليةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تكفل وحتمي حقوق األشخاص ذوي اإلعاق

ني حمدودة يف جمال العمل وحتـسني       قو املع صوفرص األشخا . متثل اإلعاقات مشكلة اجتماعية   "
  : فإنه يتعني على الدولة واجملتمع املدين وضع نظم ملا يليهوعلي. نوعية حياهتم

  رصد وبائي يتوخى متابعة اإلصابات من خالل برامج اإلجراءات الوقائية على مجيع املستويات؛  )أ(  
ـ   إعادة تأهيل بدين وعقلي واجتماعي يكفل إعادة اندماج األشخ          )ب(    يف  ةاص ذوي اإلعاق

  اجملتمع بصورة تامة؛
قني بفـرص متـساوية يف      وأنشطة دعم قانوين ونفسي تستهدف تزويد األشخاص املع         )ج(  

  ".جماالت العمالة واالستجمام واالندماج االجتماعي بغية متكينهم من التمتع بكامل حقوق اإلنسان
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الذي يعاين من أي إعاقة بنفس احلقوق وعليه نفس يتمتع العامل "، ٢٠٢من القرار ) ب(١٣ومبوجب املادة   - ١٥٥
  ".الواجبات املطلوبة من العمال اآلخرين، شريطة أن تتوافق الوظيفة مع مهارات العامل وتدريبه وحالته البدنية

لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية احلق يف العمل         "، فإن   ٢٣٨ من القرار رقم     ٢٢ومبوجب املادة     -١٥٦
  ".وجيب عدم اعتبار اإلصابة هبذا الفريوس عقبة أو سبباً لإلقالة من العمل. ز هلم االضطالع مبهام تتوافق مع قدراهتموجيو

 بشأن نظام السجون وتنفيذ العقوبات واللوائح التنفيذية املتصلة بذلك متـنح            ٤٧٣كما أن القرار رقم       - ١٥٧
  .احملتجزين احلق يف العمل

  :الية عالقات العملوتنظم التشريعات الت  - ١٥٨

  ؛)٥٨(ن التعاونيات الزراعية وتعاونيات جتهيز األغذيةأ بش٨٤القرار رقم   )أ(
  ؛)٥٩( بشأن احلد األدىن لألجور١٢٩القرار رقم   )ب(
  ؛)٦٠(جازة العمال املرتلينيإ بشأن ١٥٩القرار رقم   )ج(
رات واملـواد الـسمية     ، وهو قرار أساسي بشأن تنظيم ومراقبة مبيدات احلش        ٢٧٤القرار رقم     )د(

  ؛ )٦١( املماثلةتاخلطرة واملنتجا
  ؛)٦٢( بشأن الفرع التنفيذي للحكومة وسلطاته وإجراءاته٢٩٠القرار رقم   )ه(
  ؛)٦٣( من مدونة العمل٢٣٦ بشأن التفسري الصحيح للمادة ٤٤٢القرار رقم   )و(
ونة العمل، املعنـون    ن الكتاب األول من مد    ـوان السادس م  ـدل للعن ـ املع ٤٧٤القرار رقم     )ز(

  ؛)٦٤("عمل املراهقني"
  ؛)٦٥()١٨٥القرار رقم ( الذي يضيف األخطار واألمراض املهنية إىل مدونة العمل ٤٥٦القرار رقم   )ح(
  ؛)٦٦(  بشان حقوق العمال املقررة٥١٦القرار رقم   )ط(

                                                      

 .١٩٩٠مارس / آذار٢٨ ،٦٢اجلريدة الرمسية العدد  )٥٨(

 .١٩٩١ هيوني/ حزيران٢١ ،١١٤اجلريدة الرمسية العدد  )٥٩(

 .١٩٩٣ مايو/ أيار٣١ ،١٠١اجلريدة الرمسية العدد  )٦٠(

  ١٩٩٨فرباير / شباط١٣ ،٣٠اجلريدة الرمسية العدد )٦١(

 .١٩٩٨ يونية/ حزيران٣ ،١٠٢اجلريدة الرمسية العدد  )٦٢(

  .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٣٠ ،٢٠٦ ريدة الرمسية العدداجل )٦٣(

  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢١ ،١٩٩اجلريدة الرمسية العدد  )٦٤(

 . ٢٠٠٤يونيه / حزيران٨، ١٣٣اجلريدة الرمسية العدد  )٦٥(

 .٢٠٠٥يناير /كانون الثاين١٧ ،١١اجلريدة الرمسية العدد  )٦٦(
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، ١٨٣٣سوم رقم   ، الذي يلغي جزئيا املر    )٦٧(، وهو قرار عام بشأن التعاونيات     ٤٩٩القرار رقم     )ي(
  .)٦٨(الذي يشتمل على قرار عام بشأن التعاونيات

   االتفاقيات-  باء

 صدقت نيكاراغوا على النحو الواجب على اتفاقيات منظمة العمـل           ٢حسبما سلف ذكره بشأن املادة        - ١٥٩
  :الدولية اليت تنص على احلق يف العمل، مبا يف ذلك الصكان التاليان

  ؛)٦٩()١٩٦٤، ١٢٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  (اتفاقية سياسة العمالة  )أ(

  . )٧٠()١٩٥٨، ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (يف االستخدام واملهنة يز يلتمااتفاقية   )ب(

 )٧١(١٩٦٦كما صدقت نيكاراغوا على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، لعام   - ١٦٠
  .)٧٢(١٩٧٩على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام واتفاقية القضاء 

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن لكل شخص احلق يف العمل، ولـه حريـة                 ٢٣وتنص املادة     - ١٦١
  .ومتارس هذه احلقوق بدون متييز. اختياره بشروط عادلة مرضية كما له حق احلماية من البطالة

   العمالة-  جيم

  صةاهليئة املخت  - ١  

 )٧٣( بشأن تنظيم الفرع التنفيذي من احلكومة وسلطاته وإجراءاته        ٢٩٠ من القرار رقم     ٢٧مبوجب املادة     - ١٦٢
  :فإن على وزارة العمل، وهي السلطة الرئيسية املسؤولة عن احلق يف العمل، املسؤوليات التالية

ن العمل والتعاونيـات    تقدمي مقترحات إىل رئيس اجلمهورية وتنسيق وتنفيذ سياسة الدولة بشأ           )أ(
  والعمالة واألجور والصحة املهنية واألمن املهين وتدريب قوة العمل؛

                                                      

 .٢٠٠٥ير ينا/ كانون الثاين٢٥ ،١٧اجلريدة الرمسية العدد  )٦٧(

 . ١٩٧١ه يولي/ متوز٢٣ ،١٦٤اجلريدة الرمسية العدد  )٦٨(

 .١٩٨١مايو / أيار٢٣ ،١١١اجلريدة الرمسية العدد نشر التصديق يف  )٦٩(

 .١٩٦٧سبتمرب / أيلول٥ ،٢٠٢نشر التصديق يف اجلريدة الرمسية العدد  )٧٠(

 . ١٩٧٨فرباير /باط ش١٠، ٢٦اجلريدة الرمسية العدد  ونشرت يف ١٩٧٨يناير / كانون الثاين٩اعتمدت يف  )٧١(

 .١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢٧صدق عليها يف  )٧٢(

 . ١٩٩٨يونيه / حزيران٣ ،١٠٢اجلريدة الرمسية العدد  )٧٣(
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ممارسة وتنفيذ وإجناز املهام واملسؤوليات وااللتزامات احملددة واملخولة هلا مبوجـب تـشريعات               )ب(
اصة معايري منظمة العمل    ن العمال واالحتادات العمالية، وخب    أالعمل والدستور وااللتزامات الدولية لنيكاراغوا بش     

  الدولية واالتفاقيات الدولية؛
صياغة املعايري، بالتعاون مع اهليئات املناسبة بشأن األمن والصحة والسلوكيات الصحية؛ ورصد              )ج(

  االمتثال هلا يف أماكن العمل؛
ـ           )د( ا إدارة وتنظيم منح التراخيص لرابطات العمال والتعاونيات والسجل املعد لذلك وضـمان أهن

  ؛تعمل وفقاً للقانون
التدخل يف منازعات العمل بغية تسويتها من خالل التفاوض أو الوسـاطة أو التحكـيم أو أي      )ه(

  إجراء آخر منصوص عليه يف القانون؛
  وضع سياسات التدريب التقين واملستمر لقوة العمل؛  )و(
عمل فردية أو مجاعيـة؛ والنـهوض       القانونية اجملانية للعمال الضالعني يف منازعات       ملشورة  تقدمي ا   )ز(

  اإلجراءات يف جمال اختصاصها؛واعد بربامج التدريب للعمال وأرباب العمل بشأن احلقوق وااللتزامات والقو
  إبالغ أرباب العمل بإجراءات ترشيد العمل واألجور؛  )ح(
  اإلشراف على الدراسات االستقصائية والبحث احملدد يف جمال العمالة؛  )ط(
ع، بالتعاون مع وزارة املالية، بوضع واقتراح السياسات والقواعد املتعلقـة بالعمالـة             االضطال  )ي(

  .واملكافآت لتطوير اخلدمة املدنية

  حالة العمالة  - ٢  
  )٧٤(السكان الناشطون وغري الناشطني اقتصادياً  ‘١‘  

مون العمل إلنتـاج     مجيع األشخاص من كال اجلنسني الذين يقد       )٧٥(يشمل السكان الناشطون اقتصادياً     - ١٦٣
  .)٧٦(السلع واخلدمات، ويشمل ذلك العاملني والعاطلني عن العمل

                                                      

 ةمقارن "،(EMNV)" املسح األسري الوطين لتقييم مستوى املعيشة     " (INEC) عهد اإلحصاء والتعداد  م )٧٤(
 .٢٠٠١ ،١٩٩٨ ،١٩٩٣ ،"مالمح الفقر يف نيكاراغوا

يشملون مجيع األشخاص من كال اجلنسني الذين يقدمون العمل إلنتاج          " اقتصادياً   السكان الناشطون  )٧٥(
 حالل فترة مرجعيـة  -  حمددة وفقاً لنظم األمم املتحدة للحسابات والدراسات االستقصائية الوطنية   - السلع واخلدمات   

 ).صفحة منظمة العمل الدولية على اإلنترنت" (حمددة

ذي يسعون بصورة إجيابية للحصول على فرصة عمل يف وقت إجراء العمال العاطلون هم األشخاص ال )٧٦(
انتظار إجابة أو (املسح ولكنهم ال يقومون بأي نوع من العمل؛ والذين ليس لديهم يف ذلك الوقت عمل ألسباب أخرى 

ن  وظيفة أو الـذي     بشأن البدء يف وظيفة جديدة والعمالة املؤقتة املنتهية حديثا والذين تعبوا من البحث عن              ةنتيجة إجيابي 
 ).يظنون انه ال توجد فرص عمل
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يف املائة  ٥١,٥، من ٢٠٠١- ١٩٩٣وازداد السكان الناشطون اقتصاديا، على املستوى الوطين، يف الفترة   - ١٦٤
 . نقطة مئوية٥,٨ من السكان مبقدار )٧٧( يف املائة، على حني ازداد عدد غري الناشطني اقتصاديا٥٧,٣ًإىل 

 يف املائة بني الفقراء فقراً ٥٥,٩ يف املائة إىل ٤٨,٦ويف الفترة السالفة الذكر ازداد الناشطون اقتصاديا من   - ١٦٥
ويبني هذا أن نسبة األشخاص الـذين       ).  يف املائة  ٥٧,٧(مدقعاً ومبعدل أقل إىل حد ما بني السكان غري الفقراء           

ل احملتملني ال يشاركون يف سوق العمل، ازداد، على الرغم من أن جزءاً من العميسامهون يف االقتصاد الوطين قد ا
  . سواء كانوا يسعون إىل فرص عمل أو يتوقعوهنا

 يف املائة يف    ٥١,٦وعلى املستوى اجلغرايف بقيت نسبة الناشطني اقتصادياً ثابتة نسبياً حيث ازدادت من               - ١٦٦
 يف املائـة يف     ٥٧,٢ يف املائة إىل     ٥١,٢ يف املناطق احلضرية ومن      ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٥٧,٤إىل   ١٩٩٣ عام

  .املناطق الريفية

  معدل البطالة السافرة  ‘٢‘  

ويف . على املستوى الوطين، تغريت معدالت العمالة والبطالة بصورة كبرية يف الفترة املتناولة باالستعراض              - ١٦٧
 ٧١,١ يف املائة و٢١,٩ معديل بطالة وعمالة مقدارمها مع( عمال، عاطالن إثنان ١٠ كان من بني كل ١٩٩٣عام 

  مع معديل بطالـة وعمالـة يف        (١٩٩٨، على حني كان يوجد فقط عاطل واحد منذ عام           )يف املائة على التوايل   
  .)٧٨() يف املائة، على التوايل٨٨,٧ يف املائة و١١,٣ مقدارمها ٢٠٠١عام 

 يف املائـة يف املنـاطق       ١٢,٦ يف املائة إىل     ١٣,٣ السافرة من    ويف الفترة املذكورة أعاله نقصت البطالة       - ١٦٨
  .يف املناطق الريفية)  يف املائة٩,٢ يف املائة إىل ٨من (احلضرية وازدادت 

 ١١,٥ إىل ١٩٩٣ يف املائة يف عام ٢٤,٩كما اخنفضت البطالة بني الفقراء فقراً مدقعاً، حيث نقصت من   - ١٦٩
  .٢٠٠١ يف املائة يف عام ١٣,٤غم من أهنا ازدادت إىل حد ما فيما بعد إىل ، على الر١٩٩٨يف املائة يف عام 

ومن احملتمل أن عدد العاطالت كان أكثر من عدد العاطلني، وخباصة بني الفقراء فقراً مدقعاً ويف املنـاطق                    - ١٧٠
 يف املائة على    ١٠,٣مقابل   يف املائة    ١٣وكانت معدالت البطالة بني النساء وبني الرجال، على التوايل،          . )٧٩(الريفية

 يف املائة يف ٨ يف املائة مقابل ٣٠,٥ يف املائة بني الفقراء فقراً مدقعاً؛ و٩,٤ يف املائة مقابل  ٢٥,٦املستوى الوطين؛ و  
  .املناطق الريفية

                                                      

الفترة املرجعية (يتألف السكان غري الناشطني اقتصادياً من الذين مل يكونوا يبحثون يف األسبوع السابق  )٧٧(
املتقاعدين عن العمل والطالب والقصر واملرضى      /عن عمل بالنظر إىل أهنم كانوا من أرباب املعاشات التقاعدية         ) للمسح
 ومن يفتقرون إىل مكان يتركون فيه األطفال ومن يقومون باألعمال املرتلية أو من أصحاب الدخول اإلجيارية                 واملعاقني

 .واحلوامل أو كبار السن أو ألسباب أخرى

 مقارنـة مالمـح الفقـر يف        ،عهد اإلحصاء والتعداد، املسح األسري الوطين لتقييم مستوى املعيشة        م )٧٨(
 .٢٠٠١ ،نيكاراغوا

 .هاملرجع نفس )٧٩(



E/C.12/NIC/4 
Page 39 

جتاهات مناظرة حسب اجلنسني على السكان الناشطني اقتصادياً، الذين كانت معدالهتم للرجال        اوتنطبق    - ١٧١
 يف ٢٨,٧ يف املائة مقابل ٨٠,٧ يف املائة على املستوى الوطين؛ و٤٠ يف املائة مقابل ٧٥,٥لنساء، على التوايل، وا

  . يف املائة يف املناطق الريفية٢٦,٣ يف املائة مقابل ٨١,٤املائة بني الفقراء فقراً مدقعاً؛ 
  )٨٠(العمالة الرمسية وغري الرمسية  ‘٣‘  

وازدادت العمالة يف القطاع غري الرمسي على . ية وغري الرمسية بني الفقراء فقراً مدقعاًازدادت العمالة الرمس  - ١٧٢
 يف املائة ٧٤,٧مقسمة إىل ( يف املائة ٧٦,٦ إىل ١٩٩٨ يف املائة يف عام ٧٢,١املستوى الوطين، بصفة خاصة، من 

  .٢٠٠١يف عام )  يف املائة يف املناطق الريفية٧٧,٣يف املناطق احلضرية و

 يف املائة   ٦٦,٥ويف املناطق احلضرية بصفة خاصة، مثلت       . والعمالة غري الرمسية أكثر وضوحاً بني النساء        - ١٧٣
وبني الفقراء فقراً مدقعاً يف املناطق احلضرية، .  يف املائة للنساء املوظفات والعمال الذكور على التوايل٥٥,٦مقابل 

  . املائة يف٦٦,١ يف املائة و٩٢,١كانت النسبتان املناظرتان 

  )٨١(فئات العمال  ‘٤‘  

على املستوى الوطين، كان العمال براتب أو بأجر من جانب، ومن اجلانب اآلخر العمال املـستقلون ميثلـون                    -١٧٤
  . يف املائة، على التوايل، من مجيع األشخاص املوظفني، على أن النسب تتفاوت بني مهنة وأخرى٢٨ يف املائة و٤٠,٤

ن ال يتقاضون أجراً ثابتاً ميثلون أكرب فئة وظيفية عـدداً           ـاً كان م  ـالفقراء فقراً مدقع  ومن بني العمال      - ١٧٥
 يف املائة من العمال الفقراء ٢٥الذين ميثلون (وإذا أخذ يف احلسبان عمال املياومة وغري املهرة ).  يف املائة٢٩زهاء (

دقعاً يقومون بأعمال منخفضة النوعية إىل حد بعيد        ، فإن ذلك يعين أن أغلبية العمال الفقراء فقراً م         )فقراًَ مدقعاً 
  .ويتقاضون أتعاباً زهيدة، أو يف حالة العمال بدون أجر ثابت ال يتقيدون بعمل حمدد

وعلى املستوى الوطين، فإن نسب العمال املوظفني يف القطاع االبتدائي والثانوي والثالثي من االقتـصاد                 - ١٧٦
 يف املائة غري أنه يف أكرب القطاعات، ختتلف هذه املعدالت ٤٨,٩ يف املائة و١٦,٩ يف املائة و٣٤,٢هي على التوايل 

  .إىل حد كبري باختالف مناطق إقامة العمال ومستوى الفقر

 يف املائة بـني     ١٩,١و يف املائة    ٧٢,٩ومعدالت املشاركة يف القطاعني االبتدائي والثالثي، على التوايل،           - ١٧٧
  . يف املائة بني العمال غري الفقراء٦٢,٢و يف املائة ١٨,٥اً والعمال الفقراء فقراً مدقع

 يف هذا أن العمال األفقر يوظفون يف أعمال أقل ختصصاً ويقيمون يف مناطق ريفية، حيث املصدر بوالسب  - ١٧٨
راء وعليه، فإنه من بني كل عشرة عمال فق. الرئيسي للعمالة هو الزراعة، اليت تتطلب مستوى منخفضاً من التأهيل

 ممن هم يف درجة الفقر      - فقراً مدقعاً، يوظف القطاع االبتدائي مثانية يف املناطق الريفية ولكنه يوظف أربعة فقط              
  . يف املناطق احلضرية حيث يبلغ معدل العمال املوظفني يف القطاع الثالثي مخسة من بني كل عشرة-  ذاهتا

                                                      

 .ملرجع نفسها )٨٠(

 .املرجع نفسه )٨١(
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 يف املائـة  ٢٣,٣ يف املائة منهم عمال غري مهرة و٦٣,٢ن ومن إمجايل عدد العمال الفقراء فقراً مدقعاً فإ      - ١٧٩
ومن إمجايل عدد العمال غري الفقراء، فإن ربعهم عمال غـري           . مزارعون أو عمال زراعيني أو عمال لتربية املاشية       

نفسها أما نسبة العمال الفقراء فقراً مدقعاً فهي .  يف املائة عمال يدويون١٢,٨ يف املائة منهم باعة و١٩,٣مهرة، و
 ٩,٢ يف املائة يف املناطق الريفية مقابل ٢٧,٧تقريباً يف املناطق احلضرية والريفية ولكن نسبة العمال الزراعيني هي 

  .يف املائة يف املناطق احلضرية

، فإن الفقر ميثل أحد العوامل اليت تؤثر علـى          (CENIDH)وحسب بيانات مركز حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا          -١٨٠
وبعبارة أخرى فإنه ال يكفي خلق فرص       . مل بالنظر إىل أن دخول زهاء نصف العاملني بأجر حتت خط الفقر           احلق يف الع  

  .)٨٢("ى فرص عمل ذات نوعية جيدة وشروط عمل أفضل ووصول إىل التنمية البشريةـة إلـهناك حاج"عمل ولكن 

هر زيادة نسبية  العمـال الـذين        وباإلضافة إىل ذلك فإن عدم االستقرار الوظيفي قد ازداد، حسبما تظ            - ١٨١
  .)٨٣(يشتغلون يف القطاعات غري الرمسية واملنخفضة اإلنتاجية

ويف ضوء عدم كفاية فرص العمل وعدم استقرارها وعدم كفاية املكافآت الناجتة عنها، فإن الشباب يعاين   - ١٨٢
  .من الضعف والبطالة وظيفياً

   العمال املهاجرون-  دال

ملهاجرين، يف السنوات األخرية، إىل نسب كبرية، حيث يهاجر آالف من العمال سعياً وصل عدد العمال ا  - ١٨٣
النيكاراغويني وليس لتحويالت املهاجرين . للحصول على فرص عمل، وخباصة إىل كوستاريكا والواليات املتحدة 

كر على التنمية االقتـصادية أو      ج احمللي اإلمجايل، أثر يذ    تاخلارج، على الرغم من أهنا متثل إسهاماً كبرياً يف النا         يف  
  .مستوى الفقر يف البلد

  ق املنشأمناط  - ١  

 يف  ٧٣ن نسبة األسر اليت هاجر أفراد منها، هـي        إ، حيث   متثل اهلجرة إىل اخلارج ظاهرة حضرية أساساً        - ١٨٤
  .)٨٤( يف املائة ريفية٢٧واملائة حضرية 

                                                      

  ".٢٠٠٦ ،حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا"تقرير مركز حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا املعنون  )٨٢(
 .املرجع نفسه )٨٣(

  .٢٠٠١يم مستوى املعيشة لألسر يمعهد اإلحصاء والتعداد، املسح األسري الوطين لتق )٨٤(
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  النسب املئوية
  اجملموع رجال  نساء  املقـاطعة 

  ١٢  ١١  ١٢  ماناغوا
  ١٠  ٩  ١٢  ليون 
  ١٠  ٩  ١٠  غرانادا
  ١٠  ١٠  ١٠  ريفاس

  ٩  ٩  ١٠  تشينانديغا
  ٧  ٨  ٥  إستيال

  ٦  ٦  ٥٥  منطقة احلكم الذايت جلنوب األطلسي
  ٦  ٥  ٦  هنر سان خوان

 ;Olimpia Torres and Barahona Milagros, Emigration of Nicaraguans: gender-based analysis:املصدر

Managua Publications: Secretariat for Coordination and Strategy of the Office of the 

President (SECEP), UNFPA, ILO, 2004.  

  )٨٥(الرئيسيةبلدان املقصد   - ٢  

 يف املائـة مـن      ٥٩ كوستاريكا، اليت تستأثر بنسبة      وللمهاجرين النيكاراغويني ه  البلد املقصد الرئيسي      - ١٨٥
  . يف املائة من اإلناث٥٨و يف املائة منهم من الذكور ٦٠الدراسة االستقصائية، ته اجملموع الذي كشف

 يف املائة منهم ٣٧ يف املائة من اجملموع،  ٢٩تستأثر بنسبة   تأيت الواليات املتحدة يف املرتبة الثانية، حيث        و  - ١٨٦
لمهاجرين من أصل ريفي صغرية، حيث وهنا فإن النسبة املئوية ل.  يف املائة نساء، هي الواليات املتحدة٣٤رجال و

  . يف املائة من النساء١٣ يف املائة من الرجال و١١متثل 

)  يف املائة نساء٧و يف املائة رجال ٦( يف املائة من املهاجرين ٧وثالثة أكرب جهة هجرية، اليت تستأثر بنسبة   - ١٨٧
 يف املائة   ٨و يف املائة  الرجال      ٧متثل   (فإن النسبة املئوية للمهاجرين من أصل حضري      . هي بقية أمريكا الوسطى   

  ). يف املائة نساء٥ يف املائة رجال و٣(أكرب من النسبة املئوية للمهاجرين من أصل ريفي ) نساء

 يف ١٣  يف املائة والرجال١٥حيث متثل النساء (والنساء، من بني املهاجرين احلضريني، أكثر عدداً من الرجال   - ١٨٨
  ).املائة من اجملموع

                                                      

)٨٥( Olimpia Torres and Baeahona Milagros, Emigration of Nicaraguans: A gender-based 

analysis, Managua Publications: Secretariat for coordination and Strategy of the Office of the President 

(SECEP), UNFPA, ILO, 2004. Based on INEC, EMVN, 2001.  
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  )٨٦( سياسات العمالة-  هاء

، عقدت وزارة العمل، بالنيابة عن احلكومة القائمة يف ذلك الوقت،           ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣يف    - ١٨٩
اتفاق تعاون مع منظمة العمل الدولية يستهدف النهوض بسياسة العمالة الوطنية ومبشاركة نشطة مـن القـوى                 

  .الفاعلة االجتماعية النيكاراغوية

 املؤرخ أول ٢٠٠٦- ٣٠ يلتنفيذاتمدت السياسات الوطنية للعمالة والعمل الكرمي من خالل املرسوم واع  - ١٩٠
  . )٨٧(٢٠٠٦مايو /أيار

وتتمشى سياسة العمالة الوطنية مع اهلدف املعلن للسياسة االقتصادية، اليت حتدد كأولوية وطنية صـياغة           - ١٩١
جنبا إىل جنب مع احلوافز املقدمة لالستثمار اخلاص الـوطين          و. خللق فرص العمل ذات النوعية اجليدة     جية  يتستراا

  .ستراتيجية احلد من وطأة الفقر، متثل هذه السياسات أسس اإلدارة العامة احلاليةاواألجنيب والتنمية االقتصادية و

دوليـة  ومتثل سياسة العمالة الوطنية الناتج املشترك جلهود القوى الفاعلة االجتماعية ومنظمة العمـل ال               - ١٩٢
وتشكل جمموعة شاملة للتدابري املقترحة للعمالة والعمل الكرمي، باالستناد إىل الدراسات االستقصائية واملسامهات             

إطار النهوض بـسياسة للعمالـة   "املتعددة التخصصات لالختصاصيني الذين شاركوا يف العملية ومستهدية بنهج    
  .ى أساس توافق قَوي يف اآلراء عل٢٠٠٣مايو /، الذي اعتمد يف أيار"والعمل الكرمي 

وتستهدف سياسة العمالة الوطنية، إىل جانب االعتبارات االقتصادية واملالية الطويلة األجل، متكني اجملتمع   - ١٩٣
ل كرمي حيقق ظـروف معيـشة   ـادة منها، وتوفري عمـة واالستفـالنيكاراغوي من تعزيز املوارد البشرية للدول     

  .كرمية لسكاهنا

ة الوطنية توفري فرص عمل جيدة النوعيـة ملـا          ـه سياسة العمال  ـالتحديات الرئيسية اليت تواج   وتشمل    - ١٩٤
 ٨٠ ٠٠٠ زهـاء    -  ويف األعوام القادمة     -  ٢٠٠٣ رجل وامرأة مسجلني كعاطلني يف عام        ١٦٥ ٠٠٠ هجمموع

  .انضمامهم إىل قوة العمل كل عامعامل جديد تقريباً يتوقع 

املتوسط والطويل األجل هو حتسني نوعية العمالة لقرابة مليون عامل غري            املديني   يفحد التحديات األخرى    أو  - ١٩٥
  .مستدمي، معظمهم يف القطاع غري الرمسي واالقتصاد الزراعي الصغري النطاق، الذين يفتقرون إىل أوضاع عمل كرمية

األعمال وقطاع النقابـات    وتتصدى السياسة الوطنية للعمالة والعمل الكرمي للشواغل الرئيسية يف دوائر             - ١٩٦
ويصر منظمو العمال النيكاراغويني على ضرورة انتهاج تنمية طويلة األجل والتخلي عن النظرة القصرية              . العمالية

. األجل اليت كانت سائدة يف املاضي مبا يستهدف إقامة اقتصاد ذي قدرة تنافسية من خالل إصالحات تدرجييـة                 
 حلل املشاكل واألخطار املتصلة بعدم كفاءة املوارد البشرية وأوجه الضعف يف وهلذه الغاية ينبغي االضطالع جبهود

  .اإلطار املؤسسي واالفتقار إىل الوضوح يف البيئة االستثمارية
                                                      

 .٢٠٠٥ ،خطة التنمية الوطنية )٨٦(

 .٢٠٠٦مايو / أيار١٨، ٩٦اجلريدة الرمسية العدد  )٨٧(
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وتستهدف تدابري السياسة العامة حتسني األوضاع االجتماعية واملهنية، وضمان حقوق العمال والقـضاء            - ١٩٧
ستراتيجيات الـيت توضـع     الوفيما يلي ا  . من الفرص اليت توفرها التجارة احلرة     على عمالة األطفال واالستفادة     
  : ملواجهة التحديات ذات الصلة

  مهارات دائمة ومساواة يف الفرص؛ كتساب توفري تدريب فين بغية ا  )أ(  

حتسني أوضاع العمل والصحة والسالمة يف مكان العمل ملواجهة اتفاقات التجارة احلـرة مـن                 )ب(  
  ناء قدرات تفتيش وإصالحات قانونية تتمشى مع املعاهدات الدولية؛خالل ب

 من خالل التفتيش ومحاية العمـال     احلد منها والقضاء عليها     منع أسوأ أشكال عمل األطفال و       )ج(  
  املراهقني من خالل أنظمة مناسبة؛

  . جمال العمالةتعزيز اإلطار املؤسس والقانوين لسوق العمل بتحديث وتعزيز اخلدمات العامة يف  )د(  

 ٢٠١٠- ٢٠٠٦ة التدابري املتوخاه لقطاع العمالـة يف الفتـرة          ـوع كلف ـوتشري التقديرات إىل أن جمم      - ١٩٨
 ١٣ ذا التقدير يبني عجز متويل مقداره     ـويف ضوء االعتمادات املتاحة فإن ه     . ون دوالر أمريكي  ـ ملي ٢٩,١مقداره  

  .مليون دوالر أمريكي

   العمل تدابري ضمان إنتاجية-  واو

وزارة العمل، معلومات متاحة عن هذه القضية الطويلة األجل بالنظر إىل           إليه  ال توجد، حسبما أشارت       - ١٩٩
  .إلجراء البحوث ذات الصلةأن الوزارة تفتقر إىل االعتمادات الضرورية 

   األحكام اليت تضمن حرية اختيار العمل-  زاي

وعمل النيكاراغويني هو الوسيلة    . حق ومسؤولية اجتماعية  العمل  " من الدستور، فإن     ٨٠مبوجب املادة     - ٢٠٠
وجيب أن تسعى الدولـة إىل      . األساسية لتلبية احتياجات اجملتمع واألشخاص وهو مصدر الثروة واالزدهار للبلد         

  ".حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة جلميع النيكاراغويني بشروط تضمن احلقوق األساسية للفرد

وقوانني العمل ملـزم    ] مدونة العمل [االمتثال ألحكام املدونة    " من مدونة العمل فإن      ٢ومبوجب املادة     - ٢٠١
  .".جلميع األفراد والكيانات القانونية القائمة أو اليت ستقام يف نيكاراغوا

 من خالل آليات املراقبة املنصوص عليها يف القانون، -  يتعني على الدولة أو احلكومة أن حتدد هوعليه، فإن  - ٢٠٢
 وأن تقضي على أي عمالة ال حتترم حرية اختيار الفرد للعمل أو الوظيفة؛ وأن تضمن عدم                 -  ثل مفتشية العمل  م

وخالصة القول، ال ينبغي يف أيـة       . انتهاك شروط العمالة والعمل احلريات السياسية واالقتصادية األساسية للفرد        
  .ور وقوانني العملهك شروط العمل احلقوق األساسية املقررة يف الدستتنتحال أن 

ومجيع األشخاص يف اإلقليم الوطين يف محاية الدولة ويتمتعون باحلقوق األصيلة يف اإلنسان، مع االمتثال الكامل                  -٢٠٣
واهلدف هو انتـهاج  .  من الدستور ودعم هذه احلقوق٤٦للحقوق املنصوص عليها يف الصكوك الدولية املدرجة يف املادة    
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فيها الدولة واحلكومة والقوى الفاعلة االجتماعية بصورة إجيابية وتضمن حرية الفرد يف اختيار          سياسة عمالة وطنية تشارك     
  .ية االقتصادية األساسية للفردعمله؛ وأن تضمن عدم انتهاك شروط العمل للحريات السياس

 أو حرفته، فإنه     من الدستور، اليت تؤكد احلق يف أن خيتار الفرد حبرية عملة أو مهنته             ٨٦ويف ضوء املادة      - ٢٠٤
  .ال يوجد عائق قانوين لبلوغ هدف العمالة الكاملة

باحترام "من مدونة العمل، جيب أن يلتزم أرباب العمل         ) ب(١٧ وباإلضافة إىل ذلك فإنه مبوجب املادة       - ٢٠٥
ئم احلق يف حرية اختيار الوظيفة أو احلرفة، أو عدم طلب أو قبول أي مدفوعات لتوظيف عامل وعدم وضع أي قوا

  ".متييزيه أو االخنراط يف ممارسات تقيد فرص العمل أو أن تستبعد أحداً من التقدم هلا

  )٨٨( التدريب التقين واملهين-  حاء

تتسم قوة العمل النيكاراغوية، نتيجة لنسبة األمية املرتفعة وعدم كفاية النظام التعليمي وحمدودية الوصول   - ٢٠٦
  .اض مستوى األداء الذي له أثر سليب على اإلنتاجية والدخلإىل التعليم والتدريب التقين، باخنف

. وعلى الرغم من شىت الربامج ذات الصلة اليت نفذت فإن نظام التدريب املهين ال يزال يف مراحله األوىل                   - ٢٠٧
  . جانب الطلب الفعلي بصورة كاملةةيغطتوأخفق جانب العرض من تنمية املهارات وفرص التدريب يف 

الطلب بصورة كافية، استحدثت شهادة بكالوريا الستراتيجية الشاملة اليت ُشرع يف تنفيذها لتلبية إطار او  - ٢٠٨
 متكـن خرجيـي     -   بتخصصات يف الزراعة والسياحة والصناعة؛ وشرع يف نظام جديد للتعليم عن بعد            -  تقنية

ي تنفيذه على أساس جترييب     املدارس االبتدائية من التخصص يف ميدان تقين ووضع منوذج تعليمي تقين حديث جير            
  .يف ثالثة مراكز تدريب زراعي

وتستهدف سياسة التدريب التقين واملهين توفري قوة عمل متتلك القدرات واملهارات الالزمـة لـدخول                 - ٢٠٩
  :وهلذه الغاية حددت طرق العمل التالية. السوق على أساس تنافسي

 التدريب التقين واملهين من خالل تصميم وتنفيذ تعزيز اجلودة والصلة والفعالية جلانب العرض من  )أ(  
نظام وطين مرن للتدريب والتعليم املهين يوفر برامج تعلم موجهة حنو التنمية حـسب اخلـصائص االجتماعيـة                  

  واالقتصادية للبلد؛

 - ال سيما من الفئات األفقر  -  وزيادة عدد املتدربنيالالزمة هين املتقين والتدريب البناء قدرات   )ب(  
 وتوسيع نطاق التغطية والنهوض بأنشطة تطوير املهارات ؛املنخرطني يف برامج التدريب مبختلف مستوياته وأشكاله

اهلياكـل  املعهد التكنولوجي الوطين؛ وحتسني     موارد   يف املائة من أرباحها يف       ٢بنسبة  يف املؤسسات اليت تساهم     
  .واملعدات األساسية

                                                      

 .٢٠٠٥تنمية الوطنية، خطة ال )٨٨(
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  ورة مناسبة علـى التـدريب والتعلـيم املهـين يف     ـ تغطية الطلب بص  ةـوتشري التقديرات إىل أن كلف      - ٢١٠
ويف ضوء االعتمادات املتاحة فإن هذا التقدير يبني        .  مليون دوالر أمريكي   ٢٩,١ مقدارها   ٢٠١٠- ٢٠٠٦الفترة  

  . مليون دوالر أمريكي١٣عجز متويل مقداره 

   صعوبات حتقيق العمالة الكاملة-  طاء

ة العمل، يتعذر حتديد ما إذا كان العمال يف حالة عمالة كاملة بالنظر إىل أن هلـم                  ملعلومات وزار  وفقاً  - ٢١١
 قد ال يكونون راضني عـن دخـوهلم أو مـستويات            شىتأولويات واحتياجات ومتطلبات متباينة، ويف حاالت       

 رضا العامـل    وفيما يتعلق بوزارة العمل، فإن العمالة الكاملة تعين       . وظائفهم أو غري ذلك من السمات الوظيفية      
  .وعليه فإن يتعذر تقييم ما إذا كانت العمالة الكاملة موجودة يف البلد. الكامل عن عمله

   املساواة يف فرص العمل-  ياء

ال جيوز أن يكون هناك، مبوجب القوانني النيكاراغوية، متييز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل على أسـاس                    - ٢١٢
  .انة أو أي عامل آخرالعرق أو اللون أو نوع اجلنس أو الدي

أمام القانون وهلـم احلـق يف املـساواة يف         سواسية  مجيع األفراد   " من الدستور، فإن     ٢٧ومبوجب املادة     
وال جيوز أن يكون هناك متييز على أساس املولد أو اجلنسية أو املعتقد السياسي أو العرق أو نوع اجلنس                   . احلماية

  ".  أو الوضع االقتصادي أو احلالة االجتماعيةأو اللغة أو الديانة أو الرأي أو املنشأ

املبادئ األساسية بشأن العمل،    " وضعيالقانون ال "وترد يف الكتاب األول من مدونة العمل الذي يتناول            - ٢١٣
  :مبا يف ذلك احلكم التايل

عية، يضمن للعمال أجر مماثل عن العمل املماثل مع تطابق الظروف مبا يتمشى مع مسؤولياهتم االجتما              "  
وبدون متييز على أساس عوامل سياسية أو دينية أو عرقية أو متصلة بنوع اجلنس أو أي عوامل أخـرى؛ كيمـا                     

  ".يتمتعون مبستوى من الرفاه يتناسب مع الكرامة اإلنسانية

مدونـة  [تتمتع العامالت جبميع احلقوق اليت تكلفها املدونـة         " من مدونة العمل،     ١٣٨ومبوجب املادة     
 الشروط والفرص وال جيوز أن خيضعن لتمييز على أساس يقوانني األخرى ذات الصلة على أساس تساووال] العمل

  ".وجيب أن تتناسب أجورهن مع قدراهتن وواجباهتن اليت يضطلعن هبا. جنسهن

ى أساس مبدأ دسـتوري ملـزم       ـل، عل ـر فرصاً متساوية بشان العم    ـوا توف ـه، فإن نيكاراغ  ـوعلي  - ٢١٤
  .اغوينيجلميع النيكار

ويعمل عدد قليل من الرتالء يف مؤسسة السجن أو         . نـوباإلضافة إىل ذلك، فإن احلق املعين مكفول للمحتجزي         -٢١٥
دة ال مركزية، تديرها وزارة الداخلية كجزء من نظام السجون          ـذه املؤسسة أو هذا املركز وح     ـمركز اإلنتاج فيه، وه   

ات سابقة التجهيـز مثـل املكاتـب أو         ـة ومنتج ـسات القدم املدرسي  ذية ذات الرقبة وملبو   ـة واألح ـوتنتج األحذي 
  .التوجيهية لوزارة العملويتمشى احلد األدىن لألجور مع أحكام القانون ويزداد وفقاً للمبادئ . املنازل
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  العمل يف أكثر من وظيفة–كاف 

حيتاج إىل دراسات استقصائية أو     أشارت وزارة العمل إىل أن حتديد عدد الوظائف اليت يشغلها النيكاراغوي              - ٢١٦
 ٢ ٠٨٩ ٧٧٣، فأنه من بني ما جمموعه       )٢٠٠٩ نوفمرب/تشرين الثاين (ووفقاً للمسح األسري الثاين عشر      . دراسات خاصة 

  .أن هلم وظيفة ثانية) شخصاً ١٣٠ ٧٦٣( يف املائة ٦,٣ موظفون، أقر منهم من األفراد الناشطني اقتصادياً

ل نفسها على احلصول على معلومات بشأن التوجه والتدريب املهين؛ والعمالـة            وتنطبق صعوبات التموي    - ٢١٧
حسب العرق واللون ونوع اجلنس والديانة واألصل؛ واحلاالت اليت ال تعترب فيها التفرقـة أو اإلقـصاء املتـصل           

  .)٨٩(بالعمل، يف ضوء املتطلبات اخلاصة بوظيفة ما، نوعاً من التمييز

   يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية احلق- ٧ املادة -  رابعاً

   اإلطار القانوين-  ألف

  .تنظم الدولة عالقات العمل يف نيكاراغوا على أساس الصكوك القانونية املناسبة يف السياسة العامة ومدونة العمل  -٢١٨

ل هـم  العمـا "من مدونة العمل علـى أن    ") احلق يف العمل  أصحاب  ("من الفصل الثاين    ) ١(٦وتنص املادة     - ٢١٩
األشخاص الطبيعيون الذين يلتزمون، شفوياً أو خطياً، فردياً أو مجاعياً، صراحة أو ضمناً، مؤقتاً أو دائماً، مع فرد آخر                   
أو كيان قانوين آخر يسمى رب العمل، بعالقة عمل تشمل توفري خدمة أو االضطالع بعمل بدين أو ثقـايف، مقابـل                     

 من مدونة العمـل     ٨وتبني املادة   ". نوبهمن ي  لطة رب العمل املباشر أو    ل وحتت س  ـأتعاب، وفقاً لتعليمات رب العم    
  ".رب العمل هو فرد أو كيان قانوين يتعاقد على توفري خدمة أو االضطالع بوظيفة مقابل أتعاب"بصورة واضحة أن 

 كان،  عالقة العمل أو الوظيفة، سعياً لتحقيق أي غرض       "من مدونة العمل، فإن     ) ١(١٩ومبوجب املادة     - ٢٢٠
  ".هي توفري عمل من قبل فرد حتت سلطة رب العمل مقابل أتعاب

وتنظم مدونة العمل حقوق وواجبات أرباب العمل والعمال املتصلة بالعمالة، بشأن أمور منها القـضايا        - ٢٢١
 جازة وفترات الراحة وأسس إهناء أو وقـف       إلة واخلاصة واألجور وا   ـاملتصلة بعقد العمل وأوقات العمل العادي     

  .عالقة العمل

 من الدستور   ٨٢ومبوجب املادة   .  من الدستور، فإن العمل حق ومسؤولية اجتماعية       ٨٠جب املادة   مبوو  - ٢٢٢
  :فإن للعمال حق يف شروط عمل تضمن هلم على وجه التحديد ما يلي

ييز أجر مماثل عن العمل املماثل مع تطابق الظروف مبا يتمشى مع مسؤوليتهم االجتماعية بدون مت  )أ(  
على أساس عوامل سياسية أو دينية أو عرقية أو متصلة بنوع اجلنس أو أي عوامل أخرى، كما يتمتعون مبستوى                   

  رفاه يتناسب مع الكرامة اإلنسانية؛

                                                      

 ).ج(و) ب(١٠ من العهد الفقرتان ٦ املادة ،املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير )٨٩(
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  أتعاب بعملة متثل عملة قانونية يف املكان الذي يعملون فيه؛  )ب(  

ستثناء محاية أسرهم ووفقاً لألحكـام      عدم املساس باحلد األدىن لألجور والفوائد االجتماعية، با         )ج(  
  املقررة يف القانون؛

 والصحة والسلوكيات الصحية واحلد من األخطار لـضمان  ةشروط عمل تضمن السالمة البدني     )د(  
  أمنهم الفعلي؛

يوم عمل من مثاين ساعات وراحة أسبوعية وأجازة وأيام أجازة وطنية مدفوعة األجر وراتـب                 )ه(  
  ا ينص القانون؛شهر سنوي إضايف حسبم

استقرار العمل مبا يتطابق مع القانون وحتسني تكافؤ الفرص بدون أي قيود غري العوامل املتصلة                 )و(  
  بالوقت واخلدمة والقدرة والكفاءة واملسؤولية؛

ضمان اجتماعي يوفر محاية شاملة ووسائل إعاشة يف حاالت اإلعاقة وكرب السن واألخطار املهنيـة                 )ز(  
  .ومة والفوائد اليت تدفع ألقارب العامل يف حالة الوفاة، بالطريقة وبالشروط املنصوص عليها يف القانونواملرض واألم

   االتفاقيات-  ءبا

بغية ضمان اجلودة بشأن شروط العمل الكرمية، دخلت نيكاراغوا كطرف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية   - ٢٢٣
  .التالية املدرجة أدناه

  :لعمل الدولية اليت صدقت عليها نيكاراغوااتفاقيات منظمة ا  - ٢٢٤

اتفاقية منظمة العمل الدولية    (ة بتطبيق الراحة األسبوعية يف املنشآت الصناعية        ـاالتفاقية املتعلق   - 
  .)٩٠()١٩٢١، ١٤رقم 

اتفاقية منظمة (االتفاقية املتعلقة مبساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذى قيمة متساوية              - 
  .)٩١()١٩٥١، ١٠٠ولية رقم العمل الد

اتفاقية منظمة  (االتفاقية املتعلقة بتحديد احلد األدىن لألجور مع إشارة خاصة إىل البلدان النامية               - 
  .)٩٢()١٩٧، ١٣١العمل الدولية رقم 

                                                      

 .١٩٣٤ سبتمرب/ أيلول١٣ ،٢٠٦ اجلريدة الرمسية العدد نشر التصديق يف )٩٠(

 .١٩٦٧ بتمربس/ أيلول٥ ،٢٠٢ اجلريدة الرمسية العددنشر التصديق يف )٩١(

 . ١٩٧٥سبتمرب / أيلول١٠، ٢٠٢د اجلريدة الرمسية العدنشر التصديق يف  )٩٢(
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   األجور- جيم 

 )٩٣(ألجـر  بشأن احلـد األدىن ل ١٢٩د احلد األدىن لألجر يف القرار رقم  ـي لتحدي ـيرد اإلطار القانون    - ٢٢٥
  .والقواعد اإلجرائية اخلاصة بتنفيذه

األجر يعين األتعاب اليت يدفعها رب العمل إيل العامل مبوجب " من مدونة العمل، فإن ٨١ومبوجب املادة 
  ".عقد العمل أو عالقة العمل

 أن  جلميع العمال احلق يف حد أدىن من األجر، الذي جيـب          " من مدونة العمل، فإن      ٨٥ومبوجب املادة     - ٢٢٦
يكون أقل أتعاب جيب أن يتلقاها العامل عن اخلدمات املقدمة خالل يوم عمل عادي مبـا يفـي باالحتياجـات           

  ".األساسية واحليوية لرب أسرة

وال جيوز التنازل عن األجر أو أن خيضع ألي استقطاعات أو خصم أو ختفيض أو وقف، باستثناء احلاالت   - ٢٢٧
 إىل تعديل مجيع األجـور األقـل إىل         ادة يف احلد األدىن لألجر تؤدي تلقائياً      وأي زي . املنصوص عليها يف القانون   
وال جيوز ختفيض األجور اليت تتجاوز احلدود الدنيا املقررة مبوجب عقد عمل فردي أو . مستوى احلد األدىن اجلديد

  .اتفاق على األجر أو اتفاق مجاعي

  اللجنة الوطنية للحد األدىن لألجور  - ١  

وتضطلع اللجنة، بصفتها املسؤولة    . ١٢٩ اللجنة الوطنية للحد األدىن لألجور مبوجب القرار رقم       أنشئت    - ٢٢٨
وُتوقع غَرامات . عن وضع احلد األدىن لألجر بوظيفتها وفقاً للقانون؛ وتكون قراراهتا ملزمة للعمال وأرباب العمل

  :عضاء التالنيوتتألف اللجنة من األ. على أرباب العمل يف حالة انتهاكهم للقرارات

  وزير العمل، رئيساً؛  )أ(
  ممثل عن وزارة التنمية والصناعة والتجارة؛  )ب(
  ممثل عن كل منظمة وطنية متثل أرباب العمل إزاء وزارة العمل؛  )ج(
  ممثل عن كل إحتاد عمايل ميثل العمال إزاء وزارة العمل؛  )د(
   رب عمل حكومي؛وصفها عن وزارة املالية بونممثل  )ه(
  . عن البنك املركزي ومعهد اإلحصاء والتعداد ومنظمات أرباب عمل الشركات الصغريةونثلمم  )و(

 جيوز تغيريهم إال من هلا وتوافق عليهم وزارة العمل والاليت يتبعون اللجنة ونواهبا اهليئات   أعضاَءيوتسّم  - ٢٢٩
  .١٢٩ لألحكام ذات الصلة يف القرار رقم قبل هذه اهليئات وفقاً

                                                      

 .١٩٩١ه يوني/ حزيران٢١ ،١١٤اجلريدة الرمسية العدد  )٩٣(
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  يقة املستخدمة يف حتديد احلد األدىن لألجرالطر  - ٢  

 - ينـاير /كانون الثـاين  (، بعد آخر فترة مفاوضة مجاعية       )احلد األدىن لألجر  (ة لألجور   ـة الوطني ـحتدد اللجن   -٢٣٠
 اليت وضعتها يف هذا )٩٤(ور كدالة لتطوير العوامل ذات الصلة    ـدود الدنيا لألج  ـ، شىت احل  )٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول 

  .)٩٥( مثل املديريات العامة للعمالة واألجور بوزارة العمل ومعهد اإلحصاء والتعدادةـن اهليئات املتخصصالشأ

حيدد األجر حبرية بني األطراف     "،  ١٢٩ من القرار    ٦ من مدونة العمل وعمال باملادة       ٨٢ومبوجب املادة     - ٢٣١
  ".ولكن ال جيوز أن يكون أقل من احلد األدىن القانوين

ز أن تكون احلدود الدنيا لألجور اليت يتفق عليها من خالل املفاوضة اجلماعية أعلى من احلد األدىن                 وجيو  - ٢٣٢
  .القانوين ولكن ال جيوز أن تكون أدىن منه

  نظام حتديد احلدود الدنيا لألجور  - ٣  

رة الـيت يـشملها   ويف الفت. يستند نظام حتديد احلدود الدنيا لألجور يف نيكاراغوا إىل املفاوضة اجلماعية        - ٢٣٣
 :ويوضع حد أدىن لألجور لكل قطاعات النشاط االقتصادي التالية. التقرير، نقح احلد األدىن مثاين مرات

  ؛) الغذاءاألجر زائداً(الزراعة   )أ(
  صيد األمساك؛  )ب(
  املناجم واحملاجر؛  )ج(
  الصناعة التحويلية؛  )د(
  الصناعات اليت ختضع لقواعد ضريبية خاصة؛  )ه(
  اعات الطاقة والغاز واملياه والتجارة واملطاعم والفنادق والنقل والتخزين واالتصاالت؛قط  )و(
  البناء واملؤسسات املالية والتأمني؛  )ز(
  اخلدمات اجملتمعية واالجتماعية واحمللية والشخصية؛  )ح(
  .احلكومة املركزية وقطاع البلدياتقطاع   )ط(

                                                      

 صنفاً تليب االحتياجات الدنيا ملعيشة أسرة ٥٣ التضخم واملؤشرات االقتصادية وكلفة سلة أساسية من      )٩٤(
العمالة وجـدول    وغريه من أسعار الصرف و     كوردوباال/عادية ومؤشر أسعار املستهلك وسعر صرف الدوالر األمريكي       

 .األجور يف السوق

 .١٢٩ من القرار رقم ٧من املادة ) ٦(- )١(الفقرات  )٩٥(



E/C.12/NIC/4 
Page 50 

 

دره وزارة العمل مبوجب    ـغذائي لألجر وفقاً لقرار وزاري تص     اع الزراعي، ينظم املكمل ال    ـويف القط   - ٢٣٤
األجور واأليام السابعة واملنافع املتصلة بأنشطة الزراعة املومسية وفقاً         ُتنظَّم  حني  يف   من مدونة العمل؛     ١٨٦املادة  

  . للمبادئ التوجيهية اليت تضعها وزارة العمل

  القوة القانونية للحد األدىن لألجر  ‘١‘  

وتشمل . ومىت اعتمد ُيَصّدق علية بقرار وزاري وينشر يف اجلريد الرمسية         . د األدىن لألجر ملزم قانونياً    احل  - ٢٣٥
  . التدابري اليت تستهدف ضمان دفع احلد األدىن لألجر١٢٩ من القرار رقم ١املادة 

ا االلتزام غرامة تعادل    ويترتب على انتهاك رب العمل االلتزام بدفع احلد األدىن لألجر أو عدم امتثاله هلذ               - ٢٣٦
وتقدر السلطات الضريبية هذه الغرامات وحتول      .  يف املائة من جمموع مبلغ جدول الرواتب املعين        ٢٥كحد أدىن   

  .إىل اعتمادات الضمان االجتماعي

ويعلن جداول األجور من اإلذاعة يف ماناغوا واملقاطعات اإلدارية األخرى، وتنشر يف الصحافة واجلريدة                - ٢٣٧
  .مسية وتبلغ إىل أرباب العمل مشفوعة بطلب وضعها يف أماكن ظاهرة إلطالع العمال عليهاالر

ويراقب االمتثال ملعايري احلدود الدنيا لألجور من خالل جوالت تفتيشية يقوم هبا مفتشو العمل بالقـدر                  - ٢٣٨
  .الذي يسمح به عدد العاملني يف املفتشية

 مسؤولون (CNSM)فإن أعضاء اللجنة الوطنية للحدود الدنيا لألجور ، ١٢٩ من القرار ٧ومبوجب املادة   - ٢٣٩
ور وإبالغ أية انتهاكات إىل سلطات التفتـيش يف         ـا لألج ـور الدني ـعن ضمان االمتثال لقرارات حتديد األج     

  .وزارة العمل

ع أن ، كان عدد مفتشي العمل الذي يتوق  (CENIDH)وحسبما ذكر مركز حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا          - ٢٤٠
وكان االفتقار إىل اإلرادة السياسية يف وزارة العمل  .يغطي قوة العمل يف البلد يف الفترة قيد االستعراض غري كاف

يف ذلك الوقت بشأن إنفاذ القوانني املنطبقة والدفاع عن حقوق اإلنسان للطبقة العاملة ميثل عقبة رئيسية تعـوق              
  .ضمان االمتثال لألحكام القانونية ذات الصلة

كما تشري تقارير مركز حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا إىل أن إجراءات التفتيش املنصوص عليها يف القوانني   - ٢٤١
  .مل تكن تتبع بصورة كافية

  لألجوراألدىن احتياجات العمال وحتديد احلد مراعاة   ‘٢‘  

ه األجور توضع على أسـاس  ور، احتياجات الطبقة العاملة، حيث أن هذ    ـتؤخذ يف احلسبان، يف حتديد األج       - ٢٤٢
  .، يعترب أهنا تليب االحتياجات الدنيا ملعيشة أسرة عادية)٩٦( منتجاً غذائياً تشكل سلة أساسية٥٣نسبة مئوية من قيمة 

                                                      

 . باملرفق األول٧ قارن املادة ، صنفاً اليت تشكل السلة األساسية٥٣ للإلطالع على قائمة ا )٩٦(
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حتديد احلدود الدنيا لألجور حبيث تضمن للعامل ] القرار املعين[ينظم "، ١٢٩من القرار  ١ومبوجب املادة   - ٢٤٣
  ".من مدونة العمل) ١(٨٢الرفاه يتناسب مع الكرامة اإلنسانية وفقاً للمادة وأسرته حداً أدىن من 

  تطور األجر املتوسط واحلد األدىن لألجور  ‘٣‘  

 يف املائة يف احلد     ١٨تتفاوض اللجنة الوطنية للحدود الدنيا لألجور يف الوقت احلايل على زيادة مقدارها               - ٢٤٤
 ستكون أكرب زيادة يف ثالثة عقود، فإن متوسط احلـد األدىن لألجـر    ومن خالل هذه الزيادة اليت    . األدىن لألجر 

  .ردوباوك ١ ٦٥٣ردوبا إىل و ك١ ٤٠١زداد من يس

  .ويبني اجلدول التايل احلدود الدنيا السنوية لألجور والنسب املئوية لتغطيتها لقيمة السلة األساسية  - ٢٤٥

  )٩٧( مكافآت العمل-  دال

  التفاوت يف املكافآت  - ١  

يف القطاع احلكومي حيصل العامل الذي يف نفس الدرجة ويف نفس املستوى يف هيئة معينة علـى نفـس          - ٢٤٦
 األجـور إىل    يوال تعزى أية اسـتثناءات يف تـساو       .  أو امرأة  الدخل النقدي بصرف النظر عما إذا كان رجالً       
  .اعتبارات تتصل بنوع اجلنس أو الديانة أو العنصر

بقطـاع النـشاط    كل شركة جدول أجورها بدءاً من احلد األدىن القانوين لألجور املتـصل             ويف القطاع اخلاص تضع       -٢٤٧
  .االقتصادي املعين

وتكون معدالت األجور متطابقة يف نفس املؤسسة ولكنها قد ختتلف من شـركة إىل أخـرى حـسب                    - ٢٤٨
 علـى   غر على احلد األدىن لألجر بالكاد،     صأرباب العمل وحيصل عمال الشركات الصغرية واملتناهية ال       اإلمكانيات املالية لشىت    

  .حني دفع الشركات الكبري أجوراً أعلى

االستقـصائية  والوزن النسيب للمؤسسات الصغرية واملتناهية الصغر كبري وحسب البيانات الواردة يف الدراسة               - ٢٤٩
  .عمال حسب حجم الشركة، يظهر اهليكل التايل عدد الINECالوطنية لتقييم مستوى املعيشة لألسرة اليت أجرهتا 

  

                                                      

 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهـد الـدويل اخلـاص         ٢٠٠٦مسامهة وزارة العمل يف تقرير       )٩٧(
 .القتصادية واالجتماعية والثقافيةباحلقوق ا
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  ٢٠٠٦- ١٩٩١تطور احلد األدىن لألجر القانوين املعتمد بعد املفاوضة اجلماعية للجنة الوطنية للحدود الدنيا لألجور، 
/  آب٢٩

 ١٩٩١أغسطس 
/  تشرين األول٣٠

 ١٩٧٧أكتوبر 
يوليه / متوز٢٨

١٩٩٩ 
فرباير / شباط٢٣

٢٠٠١ 
أبريل / نيسان٢٩

٢٠٠٢ 
يوليه / متوز٢٢

٢٠٠٣ 
  مايو/ أيار٢٥

٢٠٠٤ 
أبريل / نيسان٨

٢٠٠٥ 
مارس / آذار٢

قطاع النشاط  ٢٠٠٦
التغطية  األجر االقتصادي

التغطية  األجر يف املائة
التغطية  األجر يف املائة

التغطية  األجر يف املائة
التغطية  األجر يف املائة

التغطية  األجر يف املائة
التغطية  األجر يف املائة

ية التغط األجر يف املائة
التغطية  األجر يف املائة

 يف املائة
 ٣٠٫٩ ٨٦٩٫٤ ٢٩٫٨ ٧٦٩٫٣٥ ٢٧٫٩ ٦٦٩٫٣ ٢٧٫٩ ٦١٥ ٢٨٫٣ ٥٨٠ ٢٨٫٢ ٥٥٠ ٢٧٫٣ ٤٥٠ ٢١٫٢ ٣٠٠ ٢٢٫٨ ١٥٠ الزراعة

 ٤٨٫٨ ٣٧١٫٤ ١ ٤٦٫٢ ١٩١٫٤ ١ ٤٣٫٢ ٠٣٦٫٠٦ ١ ٤٣٫٢ ٩٥٢ ٤٢٫٢ ٨٦٥ ٤٠٫٢ ٧٨٥ ٤١٫٥ ٧٠٠ ٣٥٫٣ ٥٠٠ ٢٥٫٩ ١٧٠ صيد األمساك

 ٥٧٫٦ ٦١٩٫٨ ١ ٥٥٫٨ ٤٣٩٫٨ ١ ٥٢٫١ ٢٥١٫٥٥ ١ ٥٢٫١ ١١٥٠ ٥١ ١٠٤٥ ٤٨٫٦ ٩٥٠ ٥١٫٦ ٨٥٠ ٤٢٫٤ ٦٠٠ ٣٧٫٣ ٢٤٥ جراملناجم واحملا

 ٤٣٫٢ ٢١٢٫٧ ١ ٤٠٫١ ١٠٣٢٫٧ ٣٧٫٤ ٨٩٧٫٨٥ ٣٧٫٤ ٨٢٥ ٣٥٫٦ ٧٣٠ ٣٤٫٣ ٦٧٠ ٣٦٫٤ ٦٠٠ ٣٥٫٣ ٥٠٠ ٣٨٫١ ٢٥٠ الصناعة التحويلية

الصناعات اخلاضـعة   
 لقواعد خاصة

      ٥٢٫٦ ٤٧٨٫٤ ١ ٥٠٫٤ ٢٩٨٫٤ ١ ٤٧ ١٢٨٫٥٧ ١ ٤٧ ٠٣٧ ١ ٤٦٫٩ ٩٦٠ ٤٥٫٨ ٨٩٥ ٤٨٫٦ ٨٠٠ ٣٥٫٣ 

 ٥٨٫٩ ٦٥٤٫٣ ١ ٥٧٫٢ ٤٧٤٫٣ ١ ٥٣٫٤ ٢٨٢٫٠٢ ١ ٥٣٫٤ ١٧٨ ١ ٥٤٫٢ ١١١ ١ ٥١٫٧ ٠١٠ ١ ٥٤٫٧ ٩٠٠ ٤٢٫٤ ٦٠٠ ٤٥٫٧ ٣٠٠ الطاقة والغاز واملياه

                                 ٣٨٫١ ٢٥٠ املياه

 ٧١٫٨ ٠١٨٫٤ ٢ ٧١٫٣ ٨٣٨٫٤ ١ ٦٥٫٧ ٥٧٨٫٠٤ ١ ٦٥٫٧ ٤٥٠ ١ ٦٦٫٦ ٣٦٥ ١ ٦٦٫٥ ٣٠٠ ١ ٧٢٫٩ ٢٠٠ ١ ٣٣٫٩ ٤٨٠ ٢٨٫٩ ١٩٠ البناء

التجــارة واملطــاعم 
 والفنادق

٥٨٫٩ ٦٥٤٫٣ ١ ٥٧٫٢ ٤٧٤٫٣ ١ ٥٣٫٤ ٢٨٢٫٠٢ ١ ٥٣٫٤ ١٧٨ ١ ٥٢٫٢ ٠٧٠ ١ ٥١٫٧ ٠١٠ ١ ٥٤٫٧ ٩٠٠ ٣٨٫٩ ٥٥٠ ٣٨٫١ ٢٥٠ 

ــزين  ــل والتخ النق
 واالتصاالت

٥٨٫٩ ٦٥٤٫٣ ١ ٥٧٫٢ ٤٧٤٫٣ ١ ٥٣٫٤ ٢٨٢٫٠٢ ١ ٥٣٫٤ ١٧٨ ١ ٥٤٫٢ ١١١ ١ ٥١٫٧ ٠١٠ ١ ٥٤٫٧ ٩٠٠ ٣١٫٨ ٤٥٠ ٣٤٫٣ ٢٢٥ 

ــة  املؤســسات املالي
 والتأمني

٧١٫٨ ٠١٨٫٤ ٢ ٧١٫٣ ٨٣٨٫٤ ١ ٦٥٫٧ ٥٧٨٫٠٤ ١ ٦٥٫٧ ٤٥٠ ١ ٦٠٫١ ٢٣٢ ١ ٥٧٫٣ ١٢٠ ١ ٦٠٫٧ ٠٠٠ ١ ٤٩٫٥ ٧٠٠ ٤٥٫٧ ٣٠٠ 

                             ٤٦ ٦٥٠ ٣٠٫٥ ٢٠٠ التأمني

اخلدمات اجملتمعيـة   
 واالجتماعية

٤٥ ٢٦٤٫٤ ١ ٤٣٫٢ ١١٤٫٤ ١ ٤٠٫٣ ٩٦٨٫٥٩ ٤٠٫٤ ٨٩٠ ٤٠٫٥ ٨٣٠ ٤٠٫٢ ٧٨٥ ٤٢٫٥ ٧٠٠ ٣٣٫٢ ٤٧٠ ٣٨٫١ ٢٥٠ 

احلكومــة املركزيــة 
 والبلديات

٤٠ ١٢٤٫٨ ١ ٣٩٫٣ ٠١٣٫٣ ١ ٣٦٫٧ ٨٨١٫١ ٣٦٫٣ ٨٠١ ٣٦٫٩ ٧٥٦ ٣٢٫٣ ٦٣٠ ٣٣٫٤ ٥٥٠ ٢٤٫٧ ٣٥٠ ٣٥٫٦ ٢٣٤ 

  .٢٠٠٧أبريل / نيسان١٢  سارية حىت٢٠٠٦حلدود الدنيا لعام ا
  .ن قيمة السلة األساسيةنسبة التغطية م

  .  مبوجب أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٢٠٠٦ مسامهة اللجنة الوطنية للحدود الدنيا لألجور يف التقرير املقدم من نيكاراغوا لعام :املصدر
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 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهد الدويل اخلاص         ٢٠٠٦مسامهة وزارة العمل يف تقرير        :املصدر

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 تشري عوامل الفقر والبطالة واخنفـاض       ،(CENIDH)وحسبما يبني مركز حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا          - ٢٥٠
وميثل القضاء على هذه االختالفات . اوت اجتماعي يف املناطق الريفية واحلضرية على السواءاألجور إىل حاالت تف

مستوى املعيشة  تتطلب إعادة توجه البلد حنو أشكال تنمية من شأهنا احلد من التباين بني        صعبة،االجتماعية مهمة   
  .)٩٨( وخباصة ألضعف القطاعاتاملمكن والفعلي،

  ه التفاوت يف املكافآتتدابري القضاء على أوج  - ٢  

 بشأن اخلدمة املدنية والوظائف     ٤٧٦تصنيف الوظائف يف شىت اهليئات حسب املستوى وفقاً للقرار رقم             - ٢٥١
 هو أحد التدابري اليت اعتمدهتا احلكومة خالل على أساس ال مركزي وزارة املالية،، الذي تنفذه )٩٩(اإلدارية الدائمة

  .بغية احلد من أوجه التفاوت يف املكافآتالفترة املشمولة هبذا التقرير 

  الطريقة املستخدمة يف تقييم العمالة  - ٣  

ستقصائية لألسر باستخدام   القيمت العمالة احلضرية والريفية على املستوى الوطين من خالل الدراسات ا            - ٢٥٢
  .أفراد األسر كوحدات حبث

اسـتخدام  طة لشرائح التعداد وإىل     ريداد إىل خ  يستند النموذج الذي وضعه املعهد الوطين لإلحصاء والتع         - ٢٥٣
  .مصادر وسنوات البيانات املناسبة

                                                      

 .٦٣الصفحة " ٢٠٠٦ حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا،"تقرير مركز حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا املعنون  )٩٨(

 .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١١ ،٢٣٥اجلريدة الرمسية العدد  )٩٩(

   عامل٢٠ -   عمال٦
  ):مؤسسات صغرية(

   يف املائة٢٤
   عامل ١٠٠ -  عامال٢١ً

  ):مؤسسات متوسطة احلجم(مؤسسات أخرى، 
   يف املائة١٨

  عامل واحد إىل مخسة عمال
  ):مؤسسات متناهية الصغر(

  يف املائة٣٨

مؤسسات أخرى مؤسسات متناهية الصغر٥-١  مؤسسات متوسطة الصغر٢٠-٦

   عامل فأكثر١٠٠
  ):مؤسسات كبرية(

  يف املائة٢٠
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  القطاعني العام واخلاصيف عمالة ال  - ٤  

  .٢٠٠٦ - ٢٠٠١يبني اجلدول التايل تطوير عدد عمال احلكومة املركزية يف الفترة   - ٢٥٤

  عمال احلكومة املركزية ومؤشرهم السنويعدد  متوسط
  ٢٠٠٦ - ٢٠٠١: الفترة

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  لسنواتا
  ٥٢ ٩٣٢  ٥٢ ٠٣٢  ٥٣ ٠٣٧  ٥٤ ٤٤٤  ٥٤ ٠٩٦  ٦٣ ٤٥٥ عدد العمال 

  %٨٣,٤  %٨٢,٠  %٨٣,٦  %٨٥,٨  %٨٥,٣  %١٠٠,٠  املؤشر

 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية ٢٠٠٦مسامهة وزارة العمل يف تقرير  :املصدر
  .اعية والثقافيةواالجتم

 ووضعت قيمة    كسنة أساس،  ٢٠٠١ت والقيم السنوية ملؤشرة العمالة، استخدم عام        ولتحليل االختالفا   - ٢٥٥
  . يف املائة هلذه السنة١٠٠املؤشر بنسبة 

  

  

  

  

  

  
  . وزارة املالية، مديرية الرواتب احلكومية:املصدر  

 يف املائـة، علـى      ٨٥,٨ يف املائة و   ٨٥,٣اخنفض إىل    (وعلى الرغم من أن املؤشر أعاله يبني وجود تقلبات          - ٢٥٦
 ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤ يف املائة، على التوايل، يف عام      ٨٢,٠ يف املائة و   ٨٣,٦ وإىل   ٢٠٠٣ وعام   ٢٠٠٢التوايل، يف عام    

  .، ولكنه يظهر اخنفاضاً بصفة عامة منذ سنة األساس)٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٨٣,٤وازداد بصورة طفيفة إىل 
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  السالمة والصحة املهنية -  هاء

  احلد األدىن الشتراطات السالمة والصحة املهنية   - ١  

كل رب عمـل ملتـزم      " من مدونة العمل إىل السالمة والصحة املهنية وتنص على أن            ١٠٠تشري املادة     - ٢٥٧
اسبة وتنظيم فرقـة   وجتهيز املرافق املنالة،وصحة العمال بصورة فعماية حياة باعتماد التدابري الوقائية الضرورية حل  

 بدون إخالل مبعايري السالمة اليت أقرهتا ية والقضاء عليها يف أماكن العمل،عمل مسؤولة عن احلد من األخطار املهن
  :وفيما يلي التدابري اليت جيب أن يعتمدها أرباب العمل". احلكومة من خالل وزارة العمل

   اليت حتددها السلطات املختصة؛التدابري الصحية  )أ(

التدابري الالزمة لتاليف احلوادث خالل مناولة معدات أو مواد العمل؛ واالحتفاظ برصـيد مـن                 )ب(  
  اللوازم الطبية املناسبة للعالج العاجل ألية حوادث؛

   واألخطار املتـصلة هبـا وتـشغيل أدوات         تخدام اآلالت واملواد الكيميائية،   إعالم العمال باس    )ج(  
  ومعدات احلماية؛

  .املنتظمة الستخدام معدات الوقايةاملراقبة   )د(

ـ   ٢٠٠٦الصحة والسالمة اليت نفذت يف عام       اخلاصة ب ومشلت عمليات التفتيش      - ٢٥٨  ١١٦ ٢٠٠ ه ما جمموع
أن ويتوقع أن حتدد عمليات التفتيش األخطار وأن تضمن احلد األدىن لشروط الصحة والسالمة اليت جيب                . عامل

  : بذلك إىل العمال بصورة غري مباشرة من خالل األنشطة التاليةوقد قدم دعم متصل. تتاح يف مكان العمل

  ؛)١٢٣ ٦١٠: عدد العمال املشمولني(جلنة مشتركة للصحة والسالمة  ٢٨٩إنشاء   )أ(

  ؛)٦٦ ٧٢٣: عدد العمال املشمولني( خطة عمل للصحة والسالمة ١٩٢وضع   )ب(

  ؛ )٢١١ ١١١: ولنيعدد العمال املشم( أنظمة تقنية للصحة والسالمة ١٠٩وضع   )ج(

عـدد العمـال    (ة  ـة والـسالم  ـات الصح ـ ترخيصاً للمؤسسات لتشغيل عملي    ٦٢إصدار    )د(  
  ).١١ ٦٨٦ :املشمولني

  فئات العمال  - ٢  

عمال البناء وعمال صـناعة جتهيـز       : ال حتترم احلدود الدنيا ملعايري السالمة يف حالة فئات العمال التالية            - ٢٥٩
تقار إىل عالقـة     وبالنظر إىل االف   مال املستشفيات، وعمال صناعة الصيد وع   ) والسمسمالتبغ  (املنتجات الزراعية   

  ).القطاع غري الرمسي( يف حالة فئة العمال املستقلني عمل،
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عمال البناء وعمال : وال حتترم احلدود الدنيا ملعايري السالمة أو أهنا غري متاحة يف حالة فئات العمال التالية  - ٢٦٠
تقار  وبالنظر إىل االف   ،وعمال صناعة الصيد وعمال املستشفيات    ) التبغ والسمسم (نتجات الزراعية   صناعة جتهيز امل  
  ).القطاع غري رمسي( يف حالة فئة العمال املستقلني إىل عالقة عمل،

 من مدونة العمل إىل إجراءات السالمة اليت جيب أن يوفرها أرباب العمل إىل ١٠٤ و١٠٣وتشري املادتان   - ٢٦١
  . من خالل معدات احلماية الشخصية اليت تستعمل يف أماكن العمل اليت توجد هبا أخطارعماهلم

ة الضمان االجتماعي حبالـة      من مدونة العمل على التزام أرباب األعمال بإبالغ إدار         ١٥٠وتنص املادة     - ٢٦٢
  . مما حيقق هلم االستفادة من الفوائد الطبية يف حالة احلوادث الصناعيةالعمال،

  سالمة املهنيةانتهاك تدابري الاملنطبقة يف حالة عقوبات لا  - ٣  

تشتمل العقوبات اليت تفرض على أرباب األعمال نتيجة عدم الوفاء بواجباهتم بشأن السالمة املهنية على                 - ٢٦٣
  :ما يلي

  عقوبات مالية عن عدم إبالغ إدارات الضمان االجتماعي حبالة العمال؛  )أ(  
 يف حالة عـدم     املهنية اليت حتدث أثناء العمل،    ل عن احلوادث أو األمراض      دفع تعويض إىل العما     )ب(  

وجود محاية ضمان اجتماعي لعامل أو عدم اشتراك رب العمل يف نظام الـضمان االجتمـاعي أو عـدم دفـع           
  اشتراكات الضمان االجتماعي حسب االقتضاء ويف وقت مناسب؛

 اليت توجد هبا أخطار وشـيكة       ماكن أو مناطق العمل،   أ ، أو هنائياً  مؤقتاًأن تغلق وزارة العمل،       )ج(  
  بوقوع حادث أو مرض مهين؛

  تعليق أو وقف وزارة العمل، لنشاط الشركات اليت تنتهك أحكام الصحة والسالمة املهنية؛  )د(  
غرامات على انتهاك األحكام والقواعد املتعلقة بالصحة والسالمة يف مكان العمـل أو عـدم                 )ه(  

   .االمتثال هلا

 يكـون رب    العمال املتعاقدين من خالل وسطاء،     فإنه يف حالة      من مدونة العمل،   ١٠٩ومبوجب املادة     - ٢٦٤
وهذه األخطار هي أية حوادث أو أمراض       . العمل الفعلي هو املسؤول عن األخطار املهنية اليت يتعرض هلا العمال          

  .حمتمل حدوثها نتيجة للعمل

واحلادثة الصناعية هي حدث أو     . لعمل احلوادث الصناعية بصورة شاملة     من مدونة ا   ١١٠وتتناول املادة     - ٢٦٥
  وظيفياً  وفاة العامل أو حيدث للعامل إصابة جسدية أو اختالالً         د، خالل أو نتيجة للعمل،    فعل يسبب عن غري عم    
  .بصورة مؤقتة أو دائمة

ضية تنجم عـن التـأثريات      املرض الوظيفي هو أي حالة مر     " من مدونة العمل، فإن      ١١ومبوجب املادة     - ٢٦٦
املستمرة لسبب ناشئ أو ناتج عن العمل أو البيئة اليت يقدم فيها العامل خدماته، إذا أدت هذه احلالة إىل إعاقة أو    

  ".اختالل جسدي دائم أو مؤقت، أو عندما يكتشف املرض بعد إهناء عالقة العمل
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قت أو تفاقم احلالة اليت يعاين منها عامل فيما وأي إصابة أو مرض أو اختالل جسدي أو عقلي دائم أو مؤ  - ٢٦٧
وحيثما تتفاقم تأثريات الضرر املهين بسبب مـرض أو  . بعد نتيجة حلادثة صناعية أو مرض مهين متثل ضرراً مهنياً       

إصابة تلحق به يف نفس الشركة أو املنشأة، فإن هذا التفاقم يعترب نتيجة مباشرة  للضرر املهين الذي أصابه ونتيجة 
  . مباشرة ملرضه السابق أو إصابته السابقةغري

وتقّيم التعويضات على أساس آخر أجر للعامل، أو حيثما يكون األجر متغرياً أو ال يسهل حتديده، على أساس   - ٢٦٨
  .متوسط األجر خالل الستة الشهور األخرية أو الفترة اليت أمضاها يف العمل، إذا كان متوسط الستة الشهور أقل

 املؤسسة تعويضات تكـافئ     ملهين، تدفع م نتيجة للضرر ا   ـتوىف العامل أو أصيب بعجز كامل ودائ      وإذا    - ٢٦٩
وحيدد مبلغ التعويض وفترات    .  من تاريخ الوفاة أو من تاريخ حتديد العجز        ، حسب احلالة  تبدأ، يومياً   ٦٢٠أجور  

  .الدفع حسب الشروط املتفق عليها بشأن األجر يف عقد العمل

 تدفع التعويضات إىل الشخص املسؤول عن ضمان حصول العامل على           عجز الكامل والدائم،  ويف حالة ال    - ٢٧٠
  .)١٠٠(الرعاية أو الشخص الذي حتدده السلطات املختصة

  تصنيف وتواتر احلوادث واألمراض املهنية   - ٤  

 حسبما ،٢٠٠٦ - ٢٠٠٠ مبا يف ذلك احلوادث املهنية يف الفترة ة،يبني اجلدول التايل تطوير احلوادث املهني  - ٢٧١
  . إىل وزارة العملهو مسجل ومبلغ رمسياً

  :عـدد  العـام
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

  ٤٨٣  ٤٥٠  ٣٩٠  ٣٦٠  ٣٣٢  ٣١٧  ٣٥٥  املؤسسات املبلغة
  ٣٤  ٣٢  ١٩  ٣٦  ٣٧  ٣٢  ٢٧  احلوادث املميتة

 ٩ ٠٧٩ ٩ ٤٧٢ ٩ ٤٤٢ ٨ ٩٩٤ ٨ ٥٤١ ٨ ١٢٧ ٧ ٦٠٧  احلوادث اليت وقعت

 ١٦٠ ٤٤٣ ١٢٢ ٧١٢ ١٢٦ ٥٣٧ ١٠٩ ٦٧٣ ١٠٤ ٦٢٦ ٩٢ ٦٥١ ٨٩ ٥٣٧  ن لألخطارضو املعرالعمال

  ٥,٧  ٧,٧  ٧,٤  ٨,٢  ٨,١  ٨,٧  ٨,٤ )نسبة مئوية(نسبة التواتر 

دم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االجتماعيـة             ـ املق ٢٠٠٦ر  يل يف تقر  ـة وزارة العم  ـمسامه :املصدر
  .لثقافيةواالقتصادية وا

   الترقيات-  واو

  تكافؤ الفرص يف الترقية  - ١  
 من مدونة العمل حق العامل يف الترقية إىل درجة أعلى بدون أي قيود غري تلك املتصلة                 ٣٣تضمن املادة     - ٢٧٢

  .دة واخلدمة والقدرة والكفاءة واملسؤوليةاملبعوامل 

                                                      

 .مع االمتثال الكامل للقواعد املنطبقة مبوجب مدونة العمل )١٠٠(
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 وظائف اخلدمة املدنية     بشأن ٤٧٦من القرار رقم     ،"نظم التصنيف واإلدارة  "املعنون  ويشري الفصل الثاين      - ٢٧٣
  . إىل أمهية ضمان االمتثال ملبادئ املساواة واإلنصاف والقدرة التنافسية جلميع موظفي اخلدمة املدنيةواإلدارية،

 لى السياسة املتصلة بـه،  نظام مكافآت اإلدارة احلكومية وتنص ع      ٤٧٦ من القرار رقم     ٣٠وحتدد املادة     - ٢٧٤
  : على النحو املبني أدناهى املبادئ الواردة أعاله،حلوافز وإدارة املوارد البشرية علا أساس وينص عنصر

 للقرار على أساس قاعدة أن تكـون األجـور          حتدد مكافآت الوظائف املصنفة وفقاً    : املساواة  )أ(  
  متساوية جلميع الوظائف يف مستوى تصنيف معني؛

 على حنو يستبعد ة،لكل وظيفة متسقاً مع متطلبات الوظيفجيب أن يكون األجر احملدد : اإلنصاف  )ب(  
  أي متييز أو معاملة غري متكافئة؛

حتدد األجور لشىت الوظائف باألخذ يف احلسبان املكافآت السائدة يف سـوق            : القدرة التنافسية   )ج(  
  .القطاع اخلاص وسياسة املكافآت املقررة اليت تنفذها اإلدارة احلكومية

   - ة استقـصائية ذات صـلة       ـ بالنظر إىل االفتقار إىل دراس     -   يتعذر  العمل، ات وزارة ـيان لب اًـووفق  - ٢٧٥
ة؛ غري أن املساواة يف فرص الترقي متثل مبدأ مضموناً دستورياً ـن فرص الترقيـة مـحتديد جمموعة العمال احملروم

  .جلميع النيكاراغويني

االسـتقرار  " بصفة خاصة    ال شروط عمل تكفل،   لعمل تستحق للعم  من مدونة ا  ) ٦(٨٢ومبوجب املادة     - ٢٧٦
 بدون أية قيود غري تلك العوامل املتصلة مبدة اخلدمـة والقـدرة             ون وتكافؤ فرص الترقي،   ـ للقان الوظيفي طبقاً 

  ".والكفاءة واملسؤولية

   حقوق العمال-  زاي

  ساعات العمل ووقت الراحة   - ١  

أيام الراحة وأيام األجازات والعطلـة واألجـازات        ل و ـل على أيام العم   ـينص الدستور ومدونة العم     - ٢٧٧
  .املدفوعة األجر

للعمال احلق يف شروط عمل تضمن هلم على وجه التحديد يـوم  " من الدستور على أن     ٨٢وتنص املادة     - ٢٧٨
السنة حسبما  جازات رمسية مدفوعة وراتب شهر إضايف يف هناية         إعمل من مثاين ساعات وراحة أسبوعية وعطلة و       

  ". يف القانونوص عليههو منص

 عن كل ل احلق،كما تنص مدونة العمل على أيام عمل عادية من مثاين ساعات وتنص أيضاً على أن للعام  - ٢٧٩
مدفوع األجر " يوم سابع" يف يوم راحة على األقل أو  أو ما يكافئ ذلك من عدد الساعات،ستة أيام عمل متصل 

  . خبالف االستثناءات احملددة املنصوص عليها يف القانون،دبالكامل ويوم الراحة األسبوعية هو يوم األح
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 تدفع عنها مكافأة كأيام عمل غيت كجزء من إصالحات مدونة العمل،     اليت كانت قد أل    وأيام التعويض،   - ٢٨٠
 ٦ مـساء إىل  ٨ خالل الفترة من -  وجيب أن يكون العمل الليلي ممتثالً جلدول ساعات سبع يومية عادية . خاص

  . ساعة أسبوعيا٤٢ًوال يتجاوز جمموعه  - صباحاً 

 سـاعة يف    ٤٥وال جيوز أن يتجاوز يوم العمل املختلط هناراً ومساًء سبع ساعات ونـصف يوميـا أو                   - ٢٨١
عمل الليلي ثـالث  غري أنه إذا جتاوز ال. ويشمل هذا اجلدول بعض ساعات النهار وبعض ساعات الليل      . األسبوع

النهاري هو العمل الذي جيـري خـالل        كمله يعترب عمالً ليلياً والعمل       فإن اجلدول اليومي بأ    ساعات ونصف، 
  . مساًء يف نفس اليوم٨ صباحاً و٦ساعات ضوء النهار أو بني 

  جازات الرمسيةإلالعطل وا  - ٢  

 يوماً مدفوعة ومتصلة عن كـل       ١٥لكل عامل احلق يف فترة      " فإنه    من مدونة العمل،   ٧٦مبوجب املادة     - ٢٨٢
  .مل بدون انقطاع يف خدمة رب عمل معنيستة شهور من الع

 مـن   من سبت السعف حىت يوم أحد الفصح،وللعمال املستخدمني يف احلكومة ووكاالهتا احلق يف عطلة      
  . يوماً على مدار السنة١٦يناير و/ديسمرب حىت أول كانون الثاين/ كانون األول٢٤

زراعي املومسي أو يف حالة األشغال الـيت         على مصاحل رب العمل أو العمل أو يف حالة العمل ال           وحفاظاً  
  ". جيوز االتفاق على عطلة حمددة مناسبةا عدم االنقطاع،تتطلب بطبيعته

 ألغراض احلساب، علـى أن      ، كما تنص   من مدونة العمل على إجراءات،     ٧٩و ٧٨و ٧٧وتنص املواد     - ٢٨٣
على تراكم أيام العمل بصدد احلصول      االنقطاع عن العمل بسبب املرض أو غريه من األسباب املشروعة ال يؤثر             

  .جازةإلعلى حق ا

أول كـانون   : جازات رمسيـة مدفوعـة إلزاميـة      إ جيب أن تكون األيام التالية       ومبوجب مدونة العمل،    - ٢٨٤
 كـانون   ٢٥ و ٨وسـبتمرب   / أيلـول  ١٥- ١٤مـايو و  /يناير واخلميس املقدس واجلمعة احلزينة وأول أيار      /الثاين
  .ديسمرب/األول

  . على املستوى الوطين أو البلديزات، يدفع مقابل عنها أو تعترب عطلة،إجا للحكومة أن تعلن أيام وزوجي  - ٢٨٥

زة رمسية اليوم السابع، يعوض عـن هـذا       إجا تصادف    من مدونة العمل يف حالة أن      ٦٨ومبوجب املادة     - ٢٨٦
  . وإذا استمر العمل فيه تدفع عنه مكافأة كيوم عمل خاصاليوم،

 من مدونة العمل على احلق يف راتب شهر إضايف وطريقة ووقت احلصول علـى               ٩٩- ٩٣د  وتنص املوا   - ٢٨٧
وألرباب املعاشات التقاعدية . مقابله والعقوبات على عدم االمتثال وطريقة احلساب وتدابري احلماية املتصلة بذلك     

عاشات يف قيمة شـهر     الذين يتلقون معاشات من املعهد النيكاراغوي للضمان االجتماعي أو غرية من أرباب امل            
  .إضايف مدفوع
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.  باستثناء أفراد القوات املسلحة بـشأن خدمتـهم        ام السالفة الذكر على السكان ككل،     وتنطبق األحك   - ٢٨٨
  .وتضمن أنظمة حمدودة احلقوق املتصلة بعملهم

ارسة العمال  مبا يضمن ممالعمل، مجيع املسائل املتصلة بوتراقب مفتشية العمل العامة، من خالل مفتشيها،  - ٢٨٩
  .للحقوق املمنوحة هلم مبوجب مدونة العمل والدستور

  الصعوبات اليت تواجه الوفاء باحلقوق املتصلة بالعمل   - ٣  

 ال توجد عوامل أو صعوبات تؤثر على درجة الوفاء حبقوق أربـاب العمـل                لتقرير وزارة العمل،   وفقاً  - ٢٩٠
  .والعمال املتصلة بالعمل يف نيكاراغوا

  م احملرز يف حق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضيةالتقد  - ٤  

  :يشتمل التقدم احملرز يف اجملال التشريعي على القرارات التالية  - ٢٩١

اجلريدة الرمسية العدد    من مدونة  العمل،    ٢٣٦ بشأن التفسري القانوين للمادة      ٤٤٢القرار رقم     - 
  ؛٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٣٠ ،٢٠٦

 الفصل األول،: راهقنين األول من الكتاب األول من مدونة العمل بشأن املالقانون املعدل للعنوا  - 
  ؛٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢١ ،١٩٩اجلريدة الرمسية العدد  ،"ملنيمحاية املراهقني العا"

اجلريدة الرمسية العدد  األمراض املهنية إىل مدونة العمل، بشأن إضافة األخطار و٢٥٦القرار رقم   - 
  ؛٢٠٠٤يونيه / حزيران٨ ،١٣٣

 كـانون   ١٧ ،١١اجلريـدة الرمسيـة العـدد        قررة للعمال،  بشأن احلقوق امل   ٥١٦القرار رقم     - 
  ؛٢٠٠٥يناير /الثاين

 ٨ ،١٥٢اجلريدة الرمسية العـدد      ،(CNT) بشأن إنشاء اجمللس الوطين للعمل       ٥٤٧القرار رقم     - 
  .٢٠٠٥أغسطس /آب

  )١٠١( عمل األطفال-  حاء

  يل أنشطة اجملتمع الدو  - ١  

 على حني يكون سـن      ،)١٠٢( سنة ١٤هو   جيب أن يكون احلد األدىن لسن العمل         مبوجب مدونة العمل،    - ٢٩٢
  . وسن العمل العادي هو إمتام الثامنة عشر من العمر١٦االلتحاق بالعمل للمراهقني فوق 

                                                      

 املقدمة من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهد الـدويل اخلـاص           ٢٠٠٦قرير  مسامهة وزارة العمل يف ت     )١٠١(
 .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 . من مدونة العمل١٣١املادة  )١٠٢(
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) ١٣٨عمل الدولية رقم اتفاقية منظمة ال (ستخدامد األدىن لسن االـوقد صدق على االتفاقية املتعلقة باحل  - ٢٩٣
اتفاقية (، كما أن االتفاقية املتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال            )١٠٣(١٩٨١ نوفمرب/يف تشرين الثاين  

، تشري إىل االستغالل اجلنسي وتستهدف      )١٠٤(٢٠٠٢، اليت صدق عليها يف عام       )١٨٢منظمة العمل الدولية رقم     
  .نهااختاذ إجراءات عادلة لتحقيق اهلدف م

كما أن مبادرات اجملتمع الدويل اليت سامهت، بالتعاون مع وزارة العمل، يف حتسني اجلوانب املتصلة بالعمل من   - ٢٩٤
 برناجماً تستهدف القضاء على عمل األطفال       ٢٢مستوى معيشة السكان، وخباصة بشأن جمموعة العمال املعنية، تشمل          

(ILO-IPEC) مل األطفال الذي وضعته منظمة العمـل الدوليـة        لقضاء على ع  لوتنفذ من خالل الربنامج الدويل      
)١٠٥( 

  .سبانيا وكندا والواليات املتحدةإمنظمات اجملتمع املدين غري احلكومية بتمويل مقدم من جهات منها حكومات 

 االبا،وأستيلى وغرانادا وخوتنفذ هذه الربامج يف بلديات ماناغوا وليون وماتا غالبا وخينوتيغا وتشنتاليس   - ٢٩٥
وفيما يلي الربامج الـيت  . مع إيالء أولوية إىل مكونات التعليم والصحة وتوليد الدخل لألسرة والتدريب والتوعية        

  :نفذت حىت اآلن

. ٢٠٠١- ١٩٩٨احلد من عمل األطفال يف منطقة خوناتان وغونزاليس يف مدينـة مانـاغوا،                )أ(  
   طفالً مراهقاً؛ ٣٨٥: اجملموعة املستهدفة

اجملموعة . ٢٠٠١- ١٩٩٩ ية ليون، اء على عمل األطفال يف مقلب قمامة الفورتني يف بلد         القض  )ب(  
   طفل ومراهق؛ ٢٠٠: املستهدفة
مالت يف حمطـة  القضاء على عمل األطفال ومنع االستغالل اجلنسي التجاري بني الفتيات العـا           )ج(  

  قة؛ طفلة ومراه١٣٥: اجملموعة املستهدفة. ٢٠٠١- ١٩٩٩ حافالت بلدية ليون،
اجملموعة . ٢٠٠١- ١٩٩٩ وق سانتس بارسيناس يف بلدية ليون،القضاء على عمل األطفال يف س  )د(  
   طفل ومراهق؛١٠٠: املستهدفة
 األصليني سـوبتيافا يف بلديـة ليـون،       ال يف جمتمع السكان     ـل األطف ـى عم ـاء عل ـالقض  )ه(  
   طفل ومراهق؛١ ٣٠٠: اجملموعة املستهدفة. ٢٠٠١- ١٩٩٩

اجملموعـة  . ٢٠٠١- ١٩٩٩ يف بلديـة ليـون،    ء على عمل األطفال يف حمطة احلافالت        القضا  )و(  
  ؛ ومراهقاً طفال١٢٠ً: املستهدفة
 نـاغوا، ي مدينـة ما   ـارات املرور واملناطق العامة املغلقة ف     ـد إش ـاحلد من عمل األطفال عن      )ز(  
   طفل ومراهق؛٦٠٠: اجملموعة املستهدفة. ٢٠٠٢- ٢٠٠٠

                                                      

 تـشرين  ٢، وصـّدق عليهـا يف   ١٩٨١مـايو  / أيار٢٣، ١١١اجلريدة الرمسية العدد    يـنشرت ف  )١٠٣(
 .١٩٨١نوفمرب /الثاين

 بشأن اعتماد االتفاقية املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال،         ٢٠٠٠- ٧٩اعتمدت من خالل املرسوم رقم       )١٠٤(
 .٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢ وصدق عليها يف ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨، ١٧١الرمسية العدد ونشرت يف اجلريدة 

 .الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال، التابع ملنظمة العمل الدولية )١٠٥(
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منع عمل األطفال يف املناجم اهلندية يف سانتاروزادل بنيون والقضاء          ":  املدرسة من املناجم إىل  "  )ح(  
   طفالً ومراهقاً؛٤٨٥: عليه

 ٧٥٠: اجملموعة املـستهدفة  . ة خاالبا والقضاء عليه   ـمنع عمل األطفال يف قطاع التبغ يف بلدي         )ط(  
   ومراهقاً؛طفالً

 ٦٠٠: اجملموعة املـستهدفة  . إشارات السري د  ـمشروع وزارة األسرة واألطفال واملراهقني عن       )ي(  
  طفل ومراهق؛

  تدابري محاية ومساعدة خاصة لألطفال والشباب  - ٢  

تقوم وزارة العمل يف الوقت الراهن بوضع خطط تفتيش تركز على جماالت حمددة، مبا يشمل القطاع غري        - ٢٩٦
األعمال التجارية غري تفاق مع أصحاب ووقع ا. املنظم، تكون فيها ظهارة عمل األطفال منتشرة على نطاق واسع

  .الرمسية بغية االمتثال لتشريعات العمل

وصنفت أنواع العمل اخلطرة واإلصابات واألخطار ووضعت خطط متعددة القطاعات بغية االضـطالع              - ٢٩٧
وجيري . احةبإجراءات مشتركة على املستوى احمللي وتوفري استجابات عاجلة يف نطاق املوارد البشرية واملادية املت             

وتوضع بعض هذه املبادرات على أساس التعاون . تنفيذ هذه العملية مع السلطات البلدية وجلان األطفال واملراهقني
  .اخلارجي وغريه يف إطار مؤسسي

  احلق يف تكوين النقابات واالنضمام إليها - ٨ املادة -  خامساً

   اإلطار القانوين–ألف 
املتعلق  ٩٧- ٥٥ النقابات كما تنص عليه مدونة العمل واملرسوم رقم          ين تكو ينص الدستور على احلق يف      - ٢٩٨

  ).٩٧- ٥٥املعدل للمرسوم رقم  (٢٠٠٤- ٩٣أنظمة النقابات واملرسوم رقم ب
وينظم . حرية العمل النقايب الكاملة جيب أن توجد يف نيكاراغوا        " فإن    من الدستور،  ٨٧ومبوجب املادة     - ٢٩٩

وال جيـوز إلـزام أي عامـل    .  تؤلف مبا يتطابق مع أحكام القـانون ابات،نقالعمال أنفسهم بصورة طوعية يف     
وجيب االعتراف باالسـتقالل الـذايت للنقابـات    . باالنتساب إىل نقابة خاصة أو االستقالة من نقابة ينتمي إليها  

  ".واحترام قانون النقابات
   االتفاقيات-  باء

  :ية املتعلقة بالعملصدقت نيكاراغوا على االتفاقيات الدولية التال  - ٣٠٠
  ؛)١٠٦()١٩٤٨ ،٨٧اقية منظمة العمل الدولية رقم اتف(اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم   - 

                                                      

 .١٩٦٧سبتمرب / أيلول٥، ٢٠٢رمسية العدد اجلريدة النشر التصديق يف  )١٠٦(
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اقية منظمة العمل الدولية اتف(املفاوضة اجلماعية تطبيق مبادئ احلق يف التنظيم و     االتفاقية املتعلقة ب    - 
  ؛)١٠٧()١٩٤٩ ،٩٨رقم 

  .١٩٨٠مارس/ آذار١٢ ُصّدق عليه يف والسياسية،قوق املدنية العهد الدويل اخلاص باحل  -   

   النقابات-  جيم

  :واألحكام التالية من مدونة العمل على التعريف ٢٠٣تشتمل املادة   - ٣٠١

وال يتطلـب  .  تشكل لتمثيل مصاحلهم والدفاع عنهم     قابة هي رابطة عمال أو أرباب عمل،      الن"  
  .تشكيل النقابات إذناً مسبقاً

  ".احلصول على مركز قانوين، جيب أن تدرج النقابات يف سجل النقابات لدى وزارة العملوبغية   

   النقابةتكوينمتطلبات   - ١  

  : النقابة للمتطلبات التاليةخيضع تكوين  - ٣٠٢

  أو،  إىل نسخة واحدة   ات يف ماناغوا،   يف حالة النقاب   صل ميثاق ومواد الرابطة باإلضافة،    تقدمي أ   )أ(  
  ت يف املقاطعات األخرى إىل نسختني منها؛يف حالة النقابا

يتطلب ذلـك  (تقدمي قائمة باألعضاء املؤسسني للنقابة الذين اشتركوا يف أول اجتماع لألعضاء     )ب(  
  ؛) عامالً على األقل٢٠

  ؛)متطلب غري إلزامي(سجل أو بطاقات انتساب عمال أو أعضاء النقابة   )ج(  
  : وزارة العملورة على النحو الواجب خبامت ممهالية،تقدمي الكتب الثالثة الت  )د(  
  كتاب اإلجراءات؛  ‘١‘  
  كتاب احلسابات؛  ‘٢‘  
  .كتاب تسجيل األعضاء  ‘٣‘  

 من ٢٢٣مبوجب املادة و.  لنقابات أرباب العمل٥ للنقابات العمالية و٢٠واحلد األدىن لعدد األعضاء هو   - ٣٠٣
ألي متطلب غري تلك املنصوص عليها يف مدونة العمل بغية  ضع النقابات يف تشكيلها وعملها،ال خت "مدونة العمل،

  ".ضمان العمل األمثل للنقابات وضمان حقوق أعضائها

                                                      

 .١٩٦٧سبتمرب / أيلول٥، ٢٠٢اجلريدة الرمسية العدد نشر التصديق يف  )١٠٧(
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  إجراءات تسجيل نقابة جديدة  - ٢  

نقابـة أو يف  على العمال الذين قرروا تشكيل نقابة أو جمالس نقابية مأذون هبا على النحو الواجب من ال                 - ٣٠٤
 أن  للنقابة لضمان مركزهـا القـانوين،   بدون أي التزام بإعالن مقر قانوين، (DAS)بات إىل مديرية النقاامليثاق،

 ٩ من مدونة العمل واملادة      ٢١٢ ،٢١١ للمادتني   يقدموا ميثاق النقابة واملواد اليت تستند إليها هذه الرابطة وفقاً         
 يف أول اجتماع والذي يقرر       وتوقيعات العمال الذين اشتركوا    نقابات، بشأن أنظمة ال   ٩٧- ٥٥من املرسوم رقم    

  .القانون احلد األدىن لعددهم

 أولياً للوثائق لضمان أهنا مستوفية للمتطلبات القانونية مث         وجيري مستشار من مديرية النقابات استعراضاً       - ٣٠٥
غرات يف عدم اتساق أو ثويف حالة وجود . حييلها إىل مدير مديرية النقابات الذي جيري استعراضاً ثانياً للمستندات

وتصدر مثل هذه املذكرات مادامت .  مذكرة يف هذا الشأنمن تقدمي الطلب، خالل ثالثة أيام املستندات، يصدر،
 يـدرج   وقع املدير على املستندات،   وعندما ي . املستندات املقدمة من الطالبني تشتمل على عدم اتساق أو ثغرات         

وجيب أن . اناغوا، يدرج التصديق املناسب يف السجالت املناسبة وإذا كان مقر النقابة يف م للنقابة،املركز القانوين
  :متتثل املستندات املطلوبة للقواعد التالية

جب األمني   ويوقع عليها على النحو الوا     ات على طلب التسجيل كنقابة جديدة،     تشتمل املستند   )أ(
   والقرارات اليت صوت عليها يف االجتماع األول؛العام أو أمني التسجيل،

  جيب أن يكون تاريخ امليثاق هو نفس التاريخ املبني على قائمة األعضاء املؤسسني من العمال؛  )ب(
   من أنظمة النقابات؛٩جيب أن يشتمل امليثاق على العناصر املطلوبة مبوجب املادة   )ج(
 جيب أن تشتمل املـستندات     جتماع األول، إذا كانت مواد الرابطة قد نوقشت واعتمدت يف اال          )د(

لة النقابات يف املقاطعات  يف حاناغوا، إىل نسخه واحدة أو، يف حالة النقابات يف مااإلضافة،الصورة األصلية بعلى 
 ،وإذا مل تكن مواد الرابطة قد نوقشت واعتمدت يف االجتماع األول          .  إىل نسختني من الصورة األصلية     األخرى،

 رهناً حبـد زمـين      ،إلجراء هذه املناقشة واملوافقة   جيب أن حتدد املستندات تاريخ وساعة االجتماع الذي سيعقد          
  ؛)من أنظمة النقابات) ٦(٩وفقاً للمادة (أربعني يوماً 

  ؛ من أنظمة النقابات١١جيب أن تكون مواد الرابطة ممتثلة للمتطلبات املنصوص عليها يف املادة   )ه(
 حاملة علـى    ،أو شطب  بدون كشط    ،جيب تقدمي القوائم املطلوبة يف الصورة األصلية مع نسخ          )و(

  .جتماع الذي نوقشت واعتمدت فيهالنحو الواجب يف رأس الصفحة اسم النقابة وساعة وتاريخ وسنة ومكان اال

  :وال جيوز أن يرفض سجل النقابات تسجيل النقابات إال يف احلاالت التالية  - ٣٠٦

  ة يف مدونة العمل؛إذا كانت أهداف وأغراض النقابة غري متوافقة مع املواصفات ذات الصل  )أ(  
  إذا كانت النقابة غري مشكلة بعدد األعضاء املنصوص عليه يف القانون؛  )ب(  
  .إذا ثبت أن التوقيعات مزورة أو أن األشخاص املدرجة أمساؤهم يف القائمة ال وجود هلم  )ج(  
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 أن تأخذ الوقت الضروري للوفـاء       ن النقابة املعنية ميكن   إواألحكام املتعلقة باملتطلبات سالفة الذكر غري باتة حيث           -٣٠٧
  .ستجيب للمتطلبات يشرع السجل يف تسجيل النقابة خالل الوقت القانوين احملدداومىت . هبذه املتطلبات اليت مل يستجب هلا

  احلاالت اليت يرفض فيها تسجيل نقابة  - ٣  

ف الرفض خالل مخسة     جيوز استئنا  ، من مدونة العمل   ٢١٣إذا رفض تسجيل نقابة جديدة مبوجب املادة          - ٣٠٨
 يصدر قرار إجرائي ،وإذا رفع االستئناف على النحو الواجب يف الوقت املناسب. أيام من تاريخ اإلخطار بالرفض

 اليت متثل سلطة ثاين درجة اليت هلـا         ،جييز االستئناف ويدعو النقابة على عرض حالتها أمام مفتشية العمل العامة          
 خالل عشرة أيام قراراً بتأكيد أو إلغاء الرفض الذي أصدرته ،ناف وتصدراختصاص قضائي باالستماع إىل االستئ

.  تشرع املفتشية يف تسجيل النقابة وإصدار شهادة هلا        ،ويف حالة القرار بعدم صحة الرفض     . مفتشية العمل العامة  
اليت توقـف   ) اباتمديرية النق ( حتيل املفتشية امللف إىل الوحدة األصلية املختصة         ،وإذا كان القرار يؤكد الرفض    

  .ويف هذه احلالة جيوز ملقدم الطلب اختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية احلقوق اليت يكفلها الدستور. اإلجراءات

  أو مل يوافق عليها سجل النقابات/الطلبات اليت رفضت و
  
 العـام

  التاريخ
  الشهر/اليوم

  
  النقـابـة

  
  الشركة أو اهليئة

  ال يوجـــد ١٩٩٣
  شركة دواجن   ابة عمال نق  ٢٧/٩ ١٩٩٤
  ٢٤/٦  ٍٍٍٍٍٍٍSITRAMESA  املعادن والتركيبات  
٠/٥ ١٩٩٥  Oscar Morales Juárez الصناعة اهلندسية  
  ١٥/١٢  Ramón Ordóňez شركة دواجن  
 A.L.Fمستشفى   نقابة عمال  ١٠/١١  
  مصنع نفايات  نقابة عمال  ٣/٩  
٢٨/٧ ١٩٩٦  Roberto Lara وزارة املالية  
  وجـــدال ي ١٩٩٧
١٤/٧ ١٩٩٨  SICEVECSA شركة Supermercdo Cereales y Vegetales  
    نقابة عمال  ٢٧/٣  
  "كاسور"معمل تكرير السكر    ١٤/٦ ١٩٩٩
  ال يوجـد ٢٠٠٠
 ”Mina Agricola “SIARES  نقابة عمال ريفيني  ٢٧/٩ ٢٠٠١
 Roo Shing armentsمالبس   نقابة عمال  ٢٢/٢  
٩/٤ ٢٠٠٢  “Jorge Castellón” شركة الطاقة أوكسدنتال  
  ٢٠/٨  SITRAMENA   
  ٢٥/٥  Danilo Medina بلدية تيبيتابا  
 Montelimar Foundry  نقابة عمال  ١٢/١٢  
  ال يوجـد ٢٠٠٣
  شركة اليانصيب الوطنية  نقابة عمال وطنية  ٣١/٥ ٢٠٠٤
    نقابة عمال مستقلني  ١٣/١  
    Labourers’ and employees’ union  بلدية غرانادا  
١٩/٨ ٢٠٠٥  “Idalia Silva” union شركةHANSAE Managu S.A.  
  Nicaragua Sugar States Limitedشركة   نقابة عمال  ٢/١٠ ٢٠٠٦
    نقابة عمال  ٤/١ ٢٠٠٧
 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام املعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية             ٢٠٠٦مسامهة وزارة العمل يف تقرير        :املصدر

  .ماعية والثقافيةواالجت
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  أنواع النقابات  - ٤  

  :جيوز تصنيف النقابات العمالية على النحو التايل  - ٣٠٩

  :ةحسب نوع العضوي  )أ(  
  يشكلها عمال يعملون يف نفس املهنة أو التخصص؛: رابطة مهنية  ‘١‘
  يشكلها موظفون يف شركة واحدة؛: عمال شركة وحيدة  ‘٢‘
  موظفون يف شركتني أو أكثر تعمل يف نفس النشاط؛يشكلها عمال : عمال شركات متعددة  ‘٣‘
 حيث يكون عدد العمال يف نفس       ،يشكلها عمال يعملون يف مهن خمتلفة     : عمال حرف متعددة    ‘٤‘

  .٢٠يف نفس النشاط أقل من املهنة أو
  :حسب النطاق اجلغرايف  )ب(
  حيث ينتمي عمال النقابة إىل نفس الشركة أو املنشأة؛: عمال متجر  ‘١‘
  حيث ينتمي عمال النقابة إىل منشآت خمتلفة يف نفس البلدية؛: لى مستوى البلديةع  ‘٢‘
   نفس املقاطعة اإلدارية؛ء النقابة إىل منشآت خمتلفة يفـاحيث ينتمي أعض: على مستوى املقاطعة  ‘٣‘
  حيث ينتمي عمال النقابة إىل منشآت خمتلفة يف نفس املنطقة؛: على املستوى اإلقليمي  ‘٤‘
  .حيث ينتمي عمال النقابة إىل تسع مقاطعات إدارية على األقل: املستوى الوطينعلى   ‘٥‘

  إلغاء أو تصفية نقابة  - ٥  

جيب أن تكون مدة بقاء النقابة منصوصاً عليها على النحو الواجب يف مواد الرابطة وأن تنـاظر نـوع                     - ٣١٠
 األسس اليت جيوز مبوجبها أن      الرابطة أيضاً وحتدد مواد   . وبصفة عامة تشكل النقابات لفترة غري حمدودة      . العضوية

 ٢٨- ٢٤ويرد هذا اإلجراء يف املواد      . تكف النقابة عن الوجود، وطلب إلغائها أو تصفيتها أمام احملاكم العمالية          
  :  من مدونة العمل، اليت تشتمل على األحكام التالية٢٢١- ٢١٩ واملواد ٩٧- ٥٥ من املرسوم رقم

  :أسباب إلغاء النقابة"  

  انتهاء الفترة املنصوص عليها يف ميثاق النقابة أو يف متديده الذي تقرره اجلمعية العمومية؛  -   
    باستثناء حاالت حتويل نشاط الشركة أو دجمها يف شركة أخرى؛، عند االقتضاء،إلغاء الشركة  - 
مواد الرابطة؛ ي ـ لإلجراءات احملددة فالرغبة املعلنة صراحة لثلثي أعضاء النقابة على األقل وفقاًً  - 

  ضاء أقل من احلد األدىن القانوين؛أو أي ظروف يصبح فيها عدد األع
 يف أول درجـة     ،ويكون لقضاة العمل يف املكان الذي يوجد به مقر النقابة االختصاص القضائي باالسـتماع               - 

  . إىل طلب إلغاء النقابة املقدم من العمال أو املوظفني، لإلجراءات املعمول هباووفقاً
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وبعـد املوافقـة أو     . ال قرار القاضي بإلغاء النقابة إىل احملكمة املختصة للموافقة أو االسـتئناف           وحي
  .االستئناف، حسب االقتضاء، إذا أكدت احملكمة اإللغاء، تشطب مديرية النقابات النقابة من السجل

قة بـني رب   تبقى احلقوق وااللتزامات القائمة على أساس العال      ،وبصرف النظر عن إلغاء النقابة    
  ".العمل والعمال

  القيود على احلق يف تكوين النقابات   - ٦  

وتلتـزم الدولـة جبميـع      . يف نيكاراغوا، ال خيضع حق العمال يف تشكيل النقابات ألية شروط أو قيود قانونية               -٣١١
تعلقة باحلرية النقابية ومحاية    األحكام الواردة يف االتفاقيات الدولية ذات الصلة اليت صدق عليها البلد، وخباصة االتفاقية امل             

متتنع الـسلطات  "منها على أن ) ٢(٣، اليت تنص يف املادة )١٩٤٨،  ٨٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    (احلق يف التنظيم    
  من االتفاقيـة ٢وباإلضافة إىل ذلك، فإنه متشياً مع املادة ". مة عن أي تدخل يقيد هذا احلق أو يعوق ممارسته القانونية    االع

، ال خيـضع  )١٩٤٩، ٩٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     (املتعلقة بتطبيق مبادئ احلق يف التنظيم ويف املفاوضة اجلماعية          
 ٩٧،  ٥٥تسجيل نقابة ما وإثباهتا وتشغيلها إال إىل املتطلبات املنصوص عليها لتشكيلها يف مدونة العمل ويف املرسوم رقم                  

  .) من مدونة العمل٢٢٣مبوجب املادة (ة وضمان حقوق أعضائها بغية ضمان التشغيل األمثل للنقاب

 يشمل دور النقابات تشجيع العضوية الطوعية للعمال ،٩٧- ٥٥من املرسوم رقم ) ١١(٥ومبوجب املادة   - ٣١٢
وعليه فإنه جيوز ألي عضو نقابة أن يقرر يف أي وقت ترك النقابة             .  حسب األحوال  ،أو أرباب العمل يف نقاباهتم    

  .نضمام إىل النقابة اليت يفضلهاأو اال

  ق النقابات يف تكوين احتاداتح  - ٧  

من نقابتني  حتادات  ا هلا تكوين     اليت جيوز وفقاً   ، من مدونة العمل   ٢٢٧مع املادة   " حتادالا"يتوافق مصطلح     - ٣١٣
  .حتادات ائتالفية من نقابتني أو أكثر متصلة بذات ونفس النشاط االقتصاديأو أكثر وجيوز تشكيل ا

  :  من مدونة العمل ميكن حتويل املركز القانوين لنقابة ما يف احلاالت التالية٢٢٦ومبوجب املادة   - ٣١٤

  حيدث الدمج عندما تتحد نقابتان أو أكثر لتشكيل كيان قانوين جديد؛: الدمج  )أ(  
  ؛ذه النقاباتت الكيان القانوين لواحدة فقط من هحيدث الضم عندما تتحد نقابتان أو أكثر حت: الضم  )ب(  
 تتمتع نقابات حبرية تامة يف االنضمام إىل منظمات دولية تكون           ، من مدونة العمل   ٢٣٠ومبوجب املادة     
  .مماثلة هلا

  أحكام وقيود حرية العمل النقايب  - ٨  

 بالنظر إىل أنه ال     ،حرية العمل النقايب مضمونة بنفس الطريقة مثل حرية األشخاص يف تشكيل النقابات             - ٣١٥
  .أحكام قانونية متنع حرية عمل النقابةتوجد 
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 تتمتع النقابات باحلق يف أن تضع حبرية مواد وأنظمة هذه الرابطة؛ وأن تنتخـب               ،٢٠٤ومبوجب املادة     - ٣١٦
 شريطة أن تستعمل طرقـاً وأن       ،ممثليها؛ وأن ختتار هيكلها التنظيمي وإداراهتا وأنشطتها؛ وأن تضع برامج عملها          

  .ون مشروعةتستهدف حتقيق أغراض تك

  :يات النقابات األنشطة التالية تشمل سلطات ومسؤول، من مدونة العمل٢٠٨ومبوجب املادة 

  السعي إىل حتسني شروط عمل أعضائها والدفاع عن مصاحلهم؛  )أ(
ويكون غري قـانوين أي     . عقد اتفاقات عمل مجاعية واختاذ اإلجراءات القانونية لضمان تنفيذها          )ب(

  وظيف أي شخص ليس عضواً يف النقابة أو أصبح غري عضو فيها؛ شرط استثناء مينع ت
الفات أو مطالبات واختاذ اإلجراءات املناسـبة لـضمان   ـمتثيل أعضائها يف أية منازعات أو خ      )ج(

  ممارسة حقوقهم؛
  نتماء العمال إىل النقابة طوعياً؛ اتشجيع   )د(
  ابة؛النهوض بالتدريب التقين والتعليم العام ألعضاء النق  )ه(
  املشاركة يف إدارة وتنظيم األنشطة املنصوص عليها يف القانون؛  )و(
بدون اإلخالل بأي إجراء قانوين مناسب، إبالغ املسؤولني املختصني يف وزارة العمـل بـأي                 )ز(

  حاالت إمهال أو خمالفات أو انتهاكات ترتكب يف إنفاذ مدونة العمل واألحكام املكملة هلا؛
لتقدمي املشورة التقنية والتعليمية والثقافية إىل أعضائها وحتـسني أوضـاعهم           تنظيم  اخلدمات      )ح(

  االجتماعية واالقتصادية؛
ة وغري املنقولة الالزمة لتنفيذ أنشطتها وإدارة       ـة املنقول ـن حقوق امللكي  ـق م ـاحتياز أي ح    )ط(

  هذه احلقوق؛
  ممارسة احلق يف اإلضراب وفقاً للقانون؛  )ي(
  .  يف أي نشاط يتوافق مع أهدافها األساسية ومع القانون،ة عامة بصف،االخنراط  )ك(

 تتمتع النقابات مبركز قانوين مىت أَودعت ميثاقها ومواد رابطتها          ، من مدونة العمل   ٢١٠ومبوجب املادة     - ٣١٧
 تنظم وزارة العمل السجالت املناسبة علـى املـستوى          ، هلذا التسجيل  وتيسرياً. وسجلت لدى مديرية النقابات   

  : املزايا الضريبية التالية، من مدونة العمل٢٢٥ مبوجب املادة ، حتق لنقابات العمال،وباإلضافة إىل ذلك. الوطين

إعفاءات ضريبية على املباين ومنقوالت النقابة وتعاونياهتا ومدارسها التقنية والتجارية ومكتباهتا             )أ(
  ونواديها الرياضية والثقافية؛

ردات اآلالت واملركبات واملعدات وغريهـا  االعمل، إعفاءات ضريبية على و   مبوافقة وزارة    رهناً  )ب(
  .من األصناف الضرورية لتشغيل مراكز التدريب املهين
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وجيوز للزعماء النقابيني الذين يرون أن حقوق نقاباهتم قد انتهكت اللجوء إىل أول درجة يف السلطة اإلدارية                   - ٣١٨
حق دستوري أمام احملكمة العليا؛ أو االجتاه إىل السلطات القضائية املختـصة            وهي وزارة العمل؛ ورفع دعاوى حلماية       

  .بقضايا العمال ومكتب أمني املظامل حلقوق اإلنسان وجلنة العمال يف اجلمعية الوطنية أو منظمة العمل الدولية

 لكن ،نظرياًكانت مضمونة  فإن احلرية النقابية وإن ، ملا أشار إليه مركز حقوق اإلنسان يف نيكاراغواووفقاً  - ٣١٩
  .يف الواقع العملي تواجه ممارسة احلقوق واحلريات املتصلة بالنقابات واحلق يف تكوين النقابات عوائق عديدة

  تكوين النقابات   - ٩  

  .١٩٩١د النقابات القائمة منذ عام يظهر اجلدول التايل عد  - ٣٢٠
  تسجيل النقابات،

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان- ١٩٩١
  لنقاباتعدد ا  العـام
١٤٦  ١٩٩١  
١٧٤  ١٩٩٢  
٧٥  ١٩٩٣  
٦٨  ١٩٩٤  
٩١  ١٩٩٥  
١٥٥  ١٩٩٦  
١٤٤  ١٩٩٧  
١٢٥  ١٩٩٨  
٢٢٤  ١٩٩٩  
١٧٧  ٢٠٠٠  
١٥٢  ٢٠٠١  
١١٥  ٢٠٠٢  
٩١  ٢٠٠٣  
٨٢  ٢٠٠٤  
١١٨  ٢٠٠٥  
١٠٥  ٢٠٠٦  

  ٧٥  )أبريل/نيسانحىت  (٢٠٠٧

ب أحكام العهد الـدويل اخلـاص        املقدم من نيكاراغوا مبوج    ٢٠٠٦ مسامهة وزارة العمل يف تقرير      :املصدر
  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ويبني اجلدول التايل إحصائيات عن تكوين النقابات مقسمة حسب املقاطعة اإلدارية وقطـاع النـشاط                 - ٣٢١
  .ةاالقتصادي وجمموعة النقابات املنتسب
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  ٢٠٠٦طاع االقتصادي واجملموعة النقابية، والق عدد جمالس النقابات واألعضاء، حسب املقاطعة اإلدارية،

  األعضاء  جمالس النقابات  املقاطعة اإلدارية  عــدد
  ٨٥٥  ١٥  نوفاسيغوفيا

  ٤٦٢  ١٠  مادريس
  ٢ ٨٤١  ٥٢  ليون

  ٥ ١٤٤  ٨٩  إٍستيلي
  ٤ ٠٣٧  ٧٧  تشينانديغيا

  ٢٢ ٧٤٥  ٣٣٥  مانغوا
  ٩٦٥  ٢٧  ماسايا
  ١ ٠٨٦  ٢٤  غراندا
  ٨٥٧  ٢٢  كارازو
  ٧٩٠  ١٨  ريفاس
  ٣٩ ٧٨٢  ٦٦٩  اجملموع

  قطاع النشاط االقتصادي
  ٩٥٢      ١٦  الزراعة

  ٦٧  ٣  صيد األمساك
  ٢٣٧  ٥  املناجم واحملاجر

  ٨ ٣٨٢  ٥٠  الصناعة التحويلية
  ١ ٢٣٨  ٣٦  الطاقة والغاز واملياه

  ٦٠٧  ١٦  البناء
  ٧٠٣  ١٣  التجارة

  ١٧٦  ٣  الفنادق واملطاعم
  ٩٧٨  ٢١  النقل والتخزين واملواصالت

  ١٧٤  ٢  خلدمات املاليةا
  صفر  صفر  اراتجيالعقارات والتعاقدات واإل

  ٨ ٨٧٢  ١٤٣  اإلدارة العامة والدفاع
  ٨ ٨٣٢  ١٦٨  التعليم

  ٧ ١٥١  ١٦٢  اخلدمات االجتماعية والصحية
  ١ ٤١٣  ٣١  اخلدمات اجملتمعية واالجتماعية والشخصية

  ٣٩ ٧٨٢  ٦٦٩  اجملموع
  جمموعة النقابات املتحدة

CAUS ٢ ٠٣٤  ٢٨  
CGT(i) ٧٣٠  ٢١  

CTN ١ ٨٢٦  ٥٣  
CGTEN/ANDEN ٢ ٥٥٠  ٤١  

CTN(a) ٥ ٣٢٦  ٣٢  
FETSALUD ٤ ٥٤١  ٨٦  

CNTD ٥٤  ١  
CST(J.B) ١ ٣٣٢  ٢٤  

CNT ٧٨٣  ٢٢  
CST ٣ ٧٦٢  ٥٤  
ATC ١ ٧٣٨  ٢٦  
UNE ٣ ٨٦٤  ٥٧  
CUS ٢ ١١٧  ٣٧  

CSTE ١٦٧  ٧  
CUT ٤٥٦  ٦  

CNMN ١٨  ١  
FNT ٧١  ١  
FITS ٢٦  ١  

  ٨ ٣٨٧  ١٧١   منتسبة إىل جمموعة نقابيةنقابات غري
  ٣٩ ٧٨٢  ٦٦٩  اجملموع

  .املستوى املركزي ومستوى املقاطعات اإلدارية.  مديرية النقابات:املصدر  
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  ضراباتإل ا- دال 

  احلق يف اإلضراب  - ١  

وتواصله  الذي تقرره وتنفذه ،التعليق اجلماعي للعمل" من مدونة العمل اإلضراب بأنه ٢٤٤ُتعرِّف الفقرة   - ٣٢٢
  . من الدستور٨٣وحق العمال يف اإلضراب منصوص عليه يف املادة ". أغلبية العمال ممن هلم مصلحة يف نزاع عمل

  :ذلك أن اإلضراب. وترد أدناه شروط ممارسة احلق يف اإلضراب  - ٣٢٣

ض ينبغي أن يستهدف تعزيز حقوق العمال وشروط العمل واملعاملة يف إطار عالقة العمل والتفاو  )أ(
بشأن الوصول إىل اتفاق عمل مجاعي ومصاحل العمال االقتصادية واالجتماعية بصفة عامة والدفاع عـن هـذه                 

  احلقوق إزاء رب العمل؛ 
  ينبغي القيام به بعد أن تكون قد استنفدت إجراءات التسوية الودية من خالل وزارة العمل؛  )ب(
  ه وتواصله سلمياً أغلبيـة العمـال داخـل         ينبغي أن يتقرر يف مجعية عمومية للعمال وأن تنفذ          )ج(

وإذا كان اإلضراب خيص شركة هلا أكثر من منشأة َتلزم موافقة أغلبية من جمموع              . ةأأو خارج الشركة أو املنش    
 تلزم موافقة أغلبية من جمموع عمال ،وإذا كان اإلضراب خيص منشأة أو أكثر من منشآت الشركة. عمال املنشأة

  املنشآت املعنية؛
 إلضراب مشروع قائم يف الصناعة نفسها أو النشاط نفسه والـسعي إىل             جيوز أن ميارس دعماً     )د(

  .حتقيق بعض األهداف املدرجة يف الفقرات أعاله

ومثة عنصر هام يف إجراءات اإلضراب هو تشكيل جملس اإلضراب وهو جلنة ثالثية مشتركة تتألف مـن                   - ٣٢٤
 هو املسؤول عن ضـمان      ، وليس وزارة العمل   ،وجملس اإلضراب . رتاعممثل لوزارة العمل وممثل لكل من طريف ال       

  .امتثال إجراءات اإلضراب للقانون

ويف حالة عدم إجناز اتفـاق كلـي أو       . ويفوَّض جملس اإلضراب قانونياً بتنظيم مفاوضات بني األطراف         - ٣٢٥
راع السري أو األغلبية البـسيطة   يعقد جملس اإلضراب اجلمعية العمومية للعمال ويدعوهم إىل البت باالقت          ،جزئي

 فإن قبوهلم يدرج يف الـسجالت       ،وإذا قبل العمال هذه املقترحات    . فيما إذا كانوا يقبلون مقترحات رب العمل      
 جيري تصويت آخر للبت فيما إذا كانوا سيـضربون أو  ،وإذا رفض العمال املقترحات  . الرمسية ويعلن حل الرتاع   

  .يمأهنم سيحيلون املسألة إىل التحك

 فإن جملس اإلضراب هو السلطة املخولة بـإعالن أن اإلضـراب   ، من مدونة العمل   ٣٨٨ومبوجب املادة     - ٣٢٦
 اإلضراب قـانوين ويـأمر   أن يعلن رئيس جملس اإلضراب ،وإذا قرر العمال يف التصويت الثاين اإلضراب      . قانوين

  .أو السكان أو الشركة. بالعملباختاذ مجيع اإلجراءات املناسبة لضمان تنظيم اإلضراب بدون إضرار 

 ال يكون من اختصاص وزارة العمل إعالن أن اإلضراب قانوين أو االحتفاظ بأي سجالت رمسية                ،وعليه  - ٣٢٧
  .لالضرابات اليت أعلن أهنا قانونية
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. م يعلق اإلضراب وحتال املسألة إىل حتكيم ملز       ،وإذا مل تتحقق تسوية للرتاع خالل ثالثني يوماً لإلضراب          - ٣٢٨
  .  الذي يسمى رئيس جملس التحكيم، حييل رئيس جملس اإلضراب امللف إىل وزير العمل،وهلذه الغاية

  قيود ممارسة احلق يف اإلضراب  - ٢  

 ٣٧٣يتمثل أحد القيود بشأن احلق يف اإلضراب يف االلتزام باستنفاد اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة           - ٣٢٩
  .وما يليها يف مدونة العمل

 ال جيوز أن ميتد احلق يف اإلضراب إىل ،ع العام وخدمات املصلحة اجلماعيةاويف حالة عمال خدمات القط  - ٣٣٠
  .أوضاع هتدد حياة وأمن األشخاص

 فإن التشريعات ،ويف ضوء موقف جلنة احلرية النقابية التابعة ملنظمة العمل الدولية املؤيد لتقييد اإلضرابات  - ٣٣١
أنه جيوز لالحتادات واالئتالفات االحتادية أن متارس احلق يف اإلضراب وال تشري يف هذا              النيكاراغوية ال تنص على     
 . من مدونة العمل٣٧٣  للمادةالصدد إال إىل النقابات وفقاً

والواقع أن االحتادات واالئتالفات االحتادية تشجع ممارسة حق اإلضراب من خالل النقابـات بتقـدمي                 - ٣٣٢
يت سويت كجزء من إصالح الئحة النقابات، اليت تنص علـى مـشاركة االحتـادات           التماسات، وهي القضية ال   

  . مبا يف ذلك ما يتعلق باحلق يف اإلضراب،واالئتالفات االحتادية يف املنازعات الصناعية

وقد حدثت مشكلة يف الفترة املتناولة باالستعراض هي إضراب القطاع الصحي خالل الشهور اخلمـسة                 - ٣٣٣
  .ونظم اإلضراب احتادات ونقابات األطباء للمطالبة بأجور منصفة. ٢٠٠٦ األوىل من عام

 فإن الطلب كان مشروعاً ومن مث فإنه مل ميكن          ،ووفقاً ملا أشار إليه مركز حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا          - ٣٣٤
 للحكومة القائمة يف ذلك الوقت سوى تنفيذ سياسة حلت مشكلة األجور بصورة مرضية يف قطـاعي التعلـيم                 

  .والصحة يف حدود اإلمكانيات الفعلية للدولة

  نونية خاصة بشأن احلق يف اإلضرابأحكام قا  - ٣  

 وال تشتمل على أحكام حمددة بشأن ممارسة        ،تتسم التشريعات العمالية النيكاراغوية بأهنا ذات طابع عام         - ٣٣٥
  .احلق يف اإلضراب

تد ممارسة احلق يف اإلضراب يف خدمات القطـاع         ال جيوز أن مت    "، من مدونة العمل   ٢٤٧ومبوجب املادة     - ٣٣٦
وعلى الرغم من أن احلق يف اإلضراب       ". العام وخدمات املصلحة اجلماعية إىل أوضاع هتدد حياة وأمن األشخاص         

حسبما سلف ذكره، فإن ممارسة هذا احلق تواجه عقبات ألنه ال يوجد قانون يـنص                منصوص عليه يف الدستور،   
  . خالل اإلضراب، اليت ال غىن عنها،عدم تأثر اخلدمات املعنيةبصورة صرحية على ضمان 

 فـإن   ،وباإلضافة إىل اشتراط اختاذ إجراءات حمددة لتمكني العمال من االختيار بني اإلضراب والتحكم              - ٣٣٧
  . من مدونة العمل حتدد اخلطوات الضرورية لتنظيم إضراب٣٨٩- ٣٨٥املواد 
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  جتماعياحلق يف الضمان اال - ٩ املادة - سادساً

   اإلطار القانوين-  ألف

  .يرد بيان اإلطار القانوين الضمان االجتماعي يف نيكاراغوا يف الفقرات الواردة أدناه  - ٣٣٨

  األحكام الدستورية  - ١  

يتمتع مجيع األشخاص يف اإلقليم الوطين حبماية الدولـة واالعتـراف            "، من الدستور  ٤٦مبوجب املادة     - ٣٣٩
 التامة حلقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها وتنفيذ هـذه احلقـوق      ة عن املراعا   فضالً ،سانباحلقوق األصيلة يف اإلن   

املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ واإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان؛ والعهد الدويل  
وق املدنية والسياسية واالتفاقيـة     اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلق        

  ".األمريكية بشأن حقوق اإلنسان املعقودة يف إطار منظمة الدول األمريكية

تكفل الدولة للنيكاراغويني احلق يف الضمان االجتمـاعي حلمايتـهم           "، من الدستور  ٦١ومبوجب املادة     - ٣٤٠
  ". اليت حيددها القانونالشاملة ضد الطوارئ االجتماعية للحياة والعمل بالطريقة والشروط

تسعى الدولة إىل وضع برامج تفيد املعاقني إلعادة تأهيلـهم البـدين             "، من الدستور  ٦٢ومبوجب املادة     - ٣٤١
توفر الدولة محاية خاصـة لعمليـة        "، من الدستور  ٧٤ومبوجب املادة   ". واالجتماعي النفسي واملهين وتوظيفهم   

زة أمومة مدفوعة األجر ومجيـع فوائـد        إجاصة خالل احلمل ومينحن     وتتمتع النساء حبماية خا   . اإلجناب البشري 
وال جيوز ألحد حرمان املرأة من التوظيف على أساس أهنا حامل أو طردها خـالل               . الضمان االجتماعي املناسبة  

  ". مبا يتطابق مع القانون،احلمل أو يف فترة ما بعد الوالدة

  ".سن حق تدابري محاية تتخذها أسرهم واجملتمع والدولةلكبار ال "، من الدستور٧٧ومبوجب املادة   - ٣٤٢

...  للعمال حق يف شروط عمل تكفل هلم على وجـه التحديـد   "من الدستور،   ) ٧(٨٢  املادة بومبوج  - ٣٤٣
الضمان االجتماعي لتوفري محاية شاملة وسبل إعاشة هلم يف حاالت اإلعاقة وكرب السن واألخطار املهنية واملرض                

  ". بالشكل ووفق الشروط املقررة يف القانون، يف حال الوفاة،ئدة أقارب العمال ولفا،واألمومة

تلتزم الدولة بتحسني وتيسري وتنظيم توفري اخلدمات العامة األساسية          "، من الدستور  ١٠٥ومبوجب املادة     - ٣٤٤
ويكـون  . ت إىل الـشعب  واملوانئ واملطارا،يف قطاعات الطاقة واالتصاالت واملياه والنقل والبنية التحتية للطرق        

ومتثل خدمات التعليم والصحة والضمان االجتماعي      ...  للشعب غري قابل للتصرف      الوصول إىل هذه املرافق حقاً    
  .  وهي ملزمة بتوفريها بدون استثناءات وحتسينها وتوسـيع نطاقهـا          ،واجبات على الدولة ال ميكن التنصل منها      

كما أن احلق يف إقامة خدمات      ... لتحتية اململوكة للدولة بأي حال      وال جيوز حتويل مرافق وبنية هذه اخلدمات ا       
  ".صحية وتعليمية خاصة مكفول مبوجب القانون
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  )١٠٨(القانون التنظيمي للضمان االجتماعي  - ٢  

 كجزء من نظام ،التأمني االجتماعي اإلجباري] جيب أن يكون "[،٩٧٤ من املرسوم رقم ١مبوجب املادة   - ٣٤٥
وباإلضافة إىل ".  تستهدف محاية العمال وأسرهم، خدمة عامة ذات طابع وطين،عي يف نيكاراغواالضمان االجتما

بـصورة تدرجييـة   " جيب أن يغطي املناطق اجلغرافية ، من املرسوم٢ مبوجب املادة ، فإن التأمني االجتماعي ،ذلك
 والوفاة واألخطار املهنيـة وأن      ومستمرة ضد احلاالت الطارئة االجتماعية للمرض واألمومة واإلعاقة وكرب السن         

 جيب أن ،وباإلضافة إىل ذلك. يوفر اإلعانات األسرية واخلدمات االجتماعية الالزمة للرفاه الشامل للمؤمن عليهم     
  ". املهنيةتيوفر اخلدمة يف شكل إعانات مالية يف حالة املرض واألمومة واإلصابا

 للـضمان االجتمـاعي هـو    النيكاراغويى أن املعهد  اليت تنص عل٩٧٤ من املرسوم  ٣ومبوجب املادة     - ٣٤٦
تنظيم التأمني االجتماعي وتنفيذه وإدارته جيب أن تكون مسؤولية هيئة " ذلك أن ،املسؤول عن الضمان االجتماعي

 يتمتع بكامل القدرة على ،حكومية مستقلة ال أجل مسمى هلا ومتتلك األصول اخلاصة هبا وأن تكون كيان قانونياً
  ". للضمان االجتماعيالنيكاراغويوحتمل االلتزامات ويسمى املعهد التعاقد 

  مدونة العمل  - ٣  

 وحتمي مدونة العمل حق النساء احلوامـل يف العمـل           ،تنص التشريعات النيكارغوية على محاية األمومة       - ٣٤٧
ماح للحوامـل   ال جيوز ألرباب األعمال الـس ، من املدونة١٤٠ومبوجب املادة . واحلصول على إعانات األمومة  

ويف هذه احلاالت جيب على أرباب األعمال أن يوفروا للحوامل عمالً           .  أو مهام ضارة حبملهن     ضار مبواصلة عمل 
 مبستوى راتب ال يقل عن املستوى الذي كن حيصلن عليه قبل       ،ال يؤثر بصورة سلبية على هذه العملية البيولوجية       

لسماح هلؤالء املوظفات بالعودة إىل وظائفهن السابقة مبستوى         جيب على أرباب األعمال ا     ،احلمل، وبعد الوالدة  
  . األجر النافذ يف حينه

زة أمومة تستمر أربعة    إجا حيق للموظفات احلوامل احلصول على       ، من مدونة العمل   ١٤١ومبوجب املادة     - ٣٤٨
وأن تدفع هلن أجور مكافئة )  أسابيع يف حالة والدة أكثر من طفل١٠أو (أسابيع قبل الوالدة ومثانية أسابيع بعدها 
 بدون إخالل باملساعدة الطبية املستحقة هلن من املؤسسات االجتماعية          ،ألحدث أجر أو راتب خالل تلك الفترة      

زة األمومة كوقت عمل ألغراض األقدمية واإلجازة السنوية وراتب إجاوحتتسب فترة . املسؤولة عن محاية األمومة
وإذا متت الوالدة قبل املوعد احملدد املفترض الـذي أشـار بـه             ).  الثالث عشر  الشهر(شهر إضايف يف هناية العام      

  .زة التالية للوالدةجازة السابقة على الوالدة إىل فترة اإلجا يضاف اجلزء غري املستخدم من اإل،الطبيب

 حيق للموظفة احلـصول  ،ويف حالة حدوث إجهاض أو والدة قبل اكتمال احلمل أو أي والدة غري عادية      
وجيب أن تطلب املوظفات احلوامـل      .  ملا هو مطلوب يف الشهادة الطبية      زة مدفوعة األجر وفقاً   إجالى  ع

  .زة أمومة وجيب على أرباب العمل منحها هلنإجا

                                                      

 . ١٩٨٢مارس / آذار١، ٤٩اجلريدة الرمسية العدد ، ٩٧٤املرسوم رقم  )١٠٨(
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 بشأن تشجيع ومحاية ومواصلة الرضـاعة       ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٠ املؤرخ   ٢٩٥كما أن القانون رقم       - ٣٤٩
، يساعد على ضمان احترام احلق يف التغذية املنصوص عليه          )١٠٩(لبدائل لنب األم  الطبيعية وتنظيم التداول التجاري     

 ،يف اتفاقية حقوق الطفل واهلدف من هذا القرار هو وضع التدابري الالزمة حلماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية
  . األم مبيع بدائل لنبوينظم القرار أيضاً. اليت حتسن إىل حد كبري احلالة الغذائية للرضَّع

 يف سياق اإلصابة بفـريوس      بشأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها والدفاع عنها       ٢٣٨وحيمي القرار رقم      - ٣٥٠
حق األشخاص الذين يعانون من اإليدز يف الضمان        ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقص املناعة البشرية  

 املصابون باإليدز على فوائد الضمان االجتماعي وفقاً        حيصل العمال " منه على أن     ٢٣االجتماعي بالنص يف املادة     
  ). ٢٣٨القرار رقم " ( اليت تضمن تنفيذ القانون التنظيمي والالئحة املكملة له،لتعليمات السلطة املختصة

  فترات سريان التشريعات الوطنية بشأن الضمان االجتماعي

  حيز النفاذ  تاريخ االعتماد  التشريع
  ١٩٨٢ حىت عام  ١٩٥٥ديسمرب /ولاأل كانون ٢٢  مان االجتماعيالقانون التنظيمي للض

  ١٩٨٢فرباير / إىل شباط١٩٥٧فرباير /شباط  ١٩٥٦أكتوبر /ولاأل تشرين ٢٤   العامة للقانون التنظيمي للضمان االجتماعيةالالئحة التنفيذي
   ١٩٧٩سبتمرب / أيلول١٨ذ من  ١٩٧٩أغسطس / آب٢٨ أحكام فوائد الضمان االجتماعي ملن سقطوا يف املعارك وأسرهم

القرار بشأن فوائـد الـضمان االجتمـاعي للعمـال حتـت            
  السن القانونية

  ١٩٨٠ مارس/ آذار٥منذ    ١٩٨٠فرباير / شباط٢١

  ١٩٨٢مارس / آذار١منذ   ١٩٨٢فرباير / شباط١١  القانون التنظيمي للضمان االجتماعي والئحته التنفيذية
 واعترافـاً باخلـدمات     رفاناًالقرار بشأن املعاشات التقاعدية ع    

  املقدمة للبلد
  ١٩٨٢ديسمرب /ولاأل كانون ١منذ   ١٩٨٢نوفمرب /ثاينال تشرين ٢٨

القرار بشأن معاشات يتامى املتمردين من اجملموعات اإلثنية على         
  ساحل األطلسي

  ١٩٨٦بريل أ/ نيسان٨منذ   ١٩٨٦بريل أ/ نيسان٧

  ١٩٩٣يونيه / حزيران٦منذ     قاعدين بشان الفوائد اإلضافية للمت١٦٠القرار رقم 
  ١٩٩١يناير /ثاينال كانون ٣منذ   ١٩٩٠ديسمرب /ولاأل كانون ٦  القرار بشأن الفوائد اليت تقدم لضحايا احلرب

  ١٩٩٦كتوبرأ/ولاأل تشرين ٣٠منذ     )١٨٥القرار رقم (مدونة العمل 
القرار بشأن إضافة الفشل الكلوي املزمن إىل قائمة األمـراض          

  ة يف مدونة العملاملهني
  ٢٠٠٤يوليه / متوز٨منذ   ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٥

  ٢٠٠٧يناير /ثاينال كانون ١٦منذ   ٢٠٠٦ديسمرب /ولاأل كانون ١٣  أحكام تعديل املعاشات التقاعدية

دويل اخلاص احلقوق  أحكام العهد المبوجب املقدم من نيكاراغوا ٢٠٠٦ للضمان االجتماعي يف تقرير النيكاراغويمسامهة املعهد   :املصدر
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتنص مدونة العمل والقانون التنظيمي للضمان االجتماعي والئحته التنفيذية العامة على التزام أربـاب                - ٣٥١
  .العمل بالتأمني على عماهلم

                                                      

 .١٩٩٩يونيه /حزيران٢٨، ١٢٢اجلريدة الرمسية رقم  )١٠٩(
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   الصكوك الدولية-  باء

  . اعيتنص الصكوك الدولية التالية على احلق يف الضمان االجتم  - ٣٥٢

  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

لكل شخص بصفته عضواً يف اجملتمع احلق يف الضمانة االجتماعية ويف أن حتقـق بوسـاطة                " - ٢٢املادة  
اجملهود القومي والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               

  ".لنمو احلر لشخصيتهوالتربوية اليت ال غىن عنها لكرامته ول

  . من اإلعالن أعاله حق مجيع األشخاص يف اخلدمات االجتماعية الضرورية٢٥ املادة يوترس  - ٣٥٣

   اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدويلالعهد  

 مبـا يف ذلـك    ،تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضمان االجتمـاعي             "- ٩املادة  
  ".مينات االجتماعيةالتأ

  اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان   

  ". احلق يف محاية ورعاية ومعونة خاصةلجلميع النساء خالل فترة احلمل واحلضانة، وجلميع األطفا "-٧املادة 

لكل شخص احلق يف الضمان االجتماعي الذي حيميه من تداعيات البطالة وكرب الـسن وأي                "- ١٦الفقرة  
  ".نامجة عن أسباب خارجة عن إرادته جتعله غري قادر بدنياً وعقلياً على كسب رزقهإعاقات 

   الضمان االجتماعي–جيم 

  اهليئة املسؤولة  - ١  

، )١١٠( بشأن الـضمان االجتمـاعي     ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٢ املؤرخ   ٣٥٩ من القرار رقم     ٣مبوجب املادة     - ٣٥٤
واملعهد . هليئة املسؤولة عن التأمني االجتماعي يف نيكاراغوا       للضمان االجتماعي هو ا    النيكاراغوييكون املعهد   "

واملعهد ال أجـل    . مركزية ومستقلة إدارياً وعملياً ومالياً إزاء سلطات الدولة        وكالة حكومية ومستقلة ذاتياً وال    
وتشمل . تمسمى ملدته وله األصول اخلاصة به وله مركز قانوين وقدرة كاملة على احتياز احلقوق وحتمل االلتزاما

. األهداف الرئيسية للمعهد التغطية الشاملة للضمان االجتماعي وتنظيمه وحتسينه ومجع اشتراكاته وإنفاذه وإدارته 
 بدون إخالل بالتشريعات املتعلقـة      ،واملعهد هو اهليئة احلكومية الوحيدة اليت هلا الوالية على الضمان االجتماعي          

  ".قوات املسلحةبالضمان االجتماعي لوزارة الداخلية وال

                                                      

 .٢٠٠٦رب نوفم/ تشرين الثاين٢٠، ٢٢٥اجلريدة الرمسية العدد  )١١٠(
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 يف شىت األوقات مـع      ، حسب طبيعته ونطاقه الشامل للدولة بأسرها وتغطيته اإلجبارية        ،ويتعاون املعهد   - ٣٥٥
 للحكومة ووزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة ةالفروع القضائية والتشريعية والتنفيذي: هيئات منها اهليئات التالية

هقني ومكتب املدعي العام ومكتب مدعي الدولة ومكتب أمـني املظـامل             واملرا لالتعليم ووزارة األسرة واألطفا   
  .حلقوق اإلنسان ووزارة املالية واملصرف املركزي

 أصبح على املعهد أن ،وكجانب من سياسة تبسيط إجراءات اهليكل احلكومي بشأن موارد اإلدارة الشاملة  - ٣٥٦
  .املركزيلصحة ووزارة العمل ووزارة املالية واملصرف  مع وزارة ا٢٠٠٧فرباير / اعتباراً من شباط،ينسق أنشطته

 صالت وثيقة مع نقابات العمال ونقابات أرباب العمل ، بطبيعة أنشطته، يقيم املعهد،وباإلضافة إىل ذلك  - ٣٥٧
وهيئات حقوق اإلنسان ومنظمات أرباب املعاشات التقاعدية ومنظمات الدفاع عن مصاحل املتقاعدين واملنظمات         

  .ومية االجتماعيةغري احلك

  كال املختلفة للتأمني االجتماعياألش  - ٢  

 من الدستور والقانون التنظيمي للضمان االجتمـاعي والئحتـه التنفيذيـة العامـة              ٦١مبوجب املادة     - ٣٥٨
  : جيوز التأمني على العمال مبوجب املخططني التاليني،والتعديالت اليت أدخلت عليها الحقاً

 بصرف  ،لعمال الذين يقدمون خدمات إىل األفراد أو الكيانات القانونية        حيمي ا : خمطط إجباري   )أ(
  :النظر عن نوع العمل أو اخلدمات املقدمة؛ ويشمل النوعني التاليني من التأمني

   السن والوفاة واألخطار املهنية؛ ويغطي طوارئ املرض واألمومة واإلعاقة وكرب،التأمني الشامل  ‘١‘
 ويغطي طوارئ اإلعاقة وكـرب الـسن   ،)IVM-RP(األخطار املهنية   وفاةاإلعاقة وكرب السن وال     ‘٢‘

  الوفاة واألخطار املهنية؛
  : ويشمل األنواع التالية من التأمني،حيمي العمال املستقلني: املخطط االختياري  )ب(
ة  يف املائة ومعدل مسامه    ١٨,٢٥  مبعدل اشتراك مقداره   ،التأمني الشامل باستثناء األخطار املهنية      ‘١‘

  ائة من الدولة إىل الفرع الصحي؛ يف امل٠,٢٥بنسبة 
  التأمني الصحي؛  ‘٢‘
  . يف املائة١٠ مبعدل ،تأمني اإلعاقة وكرب السن والوفاة  ‘٣‘

  تطور تغطية التأمني االجتماعي  - ٣  

ل عما ٢٦١ ٢٠٩، كان ما جمموعه ١٩٩٠ويف عام . ازدادت نسبة العمال املؤمن عليهم يف السنوات األخرية        - ٣٥٩
  .  يف املائة من السكان الناشطني اقتصاديا٢١,٥ًو يف املائة من املواطنني ٦,٦يف املتوسط مؤمناً عليهم، وميثلون 

 يف املائة من املواطنني     ٨ عامالً مؤمناً عليهم ميثلون      ٤٢٠ ٣٢٦ كان متوسط العدد هو      ٢٠٠٦ويف عام     - ٣٦٠
  . يف املائة من السكان الناشطني اقتصاديا٢٣,٥ًو



E/C.12/NIC/4 
Page 78 

 

  ٢٠٠٦- ١٩٩٠ ،ال الذين يف اخلدمة املؤمن عليهمالعم

  :عدد هؤالء العمال كنسبة مئوية من
  العام

هؤالء  التغريات يف عدد
   العمال
   اقتصادياًعدد السكان الناشطني  عدد سكان البلد  يف املائة

٢١,٥  ٦,٦  ٠,١  ١٩٩٠  
١٨,١  ٥,٧  ١٢-   ١٩٩١  
١٦,٣  ٥,٢  ٦-   ١٩٩٢  
١٥,٢  ٥,٠  ٣-   ١٩٩٣  
١٤,٣  ٤,٧  ٢-   ١٩٩٤  
١٤,١  ٤,٧  ٢  ١٩٩٥  
١٤,٤  ٤,٨  ٦  ١٩٩٦  
١٤,٧  ٥,٠  ٦  ١٩٩٧  
١٥,٦  ٥,٤  ١١  ١٩٩٨  
١٦,٣  ٥,٧  ٩  ١٩٩٩  
١٧,٠  ٦,١  ٩  ٢٠٠٠  
١٦,٥  ٦,٠  ٢  ٢٠٠١  
١٦,٠  ٥,٨  ١-   ٢٠٠٢  
١٦,٠  ٥,٨  ٣  ٢٠٠٣  
١٦,٥  ٦,٢  ٩  ٢٠٠٤  
١٧,٣  ٦,٦  ٩  ٢٠٠٥  
٢٣,٦  ٨,٠  ١١  ٢٠٠٦  

 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهـد الـدويل    ٢٠٠٦الجتماعي يف تقرير     للضمان ا  النيكاراغويمسامهة املعهد     :املصدر
  .اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 يف املائة من السكان الناشطني اقتصادياً إمكانية احلصول على الفوائد االجتماعيـة             ٨٢وال تتوفر لزهاء      - ٣٦١
  .املشار إليها يف هذا التقرير

 عامل مؤمن عليهم لدى املعهد النيكاراغوي للـضمان االجتمـاعي يف كـانون              ٤٠٠ ٠٠٠ني  ومن ب   - ٣٦٢
 يف املائة رجال وتدخل النساء غري املؤمن علـيهن يف           ٥٢ يف املائة منهم نساء و     ٤٨ كان   ،٢٠٠٦ديسمرب  /األول
  . يف املائة للعمال الذي بدون تغطية تأمينية يف ذلك الوقت٨٢ لنسبة ا



E/C.12/NIC/4 
Page 79 

  للضمان االجتماعي حسب الفئة املهنية من عليهن لدى املعهد النيكاراغواىعدد النساء املؤ
 العامالت املؤمن عليهن  القطاع  
  ٤ ٦٦٥  الزراعة والقنص واحلراجة  ١
  ٨٦٩  صيد األمساك  ٢
  ٢١٥  املناجم واحملاجر  ٣
  ٥٦ ٨٢٩  لتحويليةاالصناعة   ٤
  ١ ٠٧٨  الطاقة والغاز واملياه  ٥
  ١ ١٠٤  البناء  ٦
  ١٨ ٧٥٨  ة اجلملة والتجزئةجتار  ٧
  ٥ ٢٨٨  الفنادق واملطاعم  ٨
  ٣ ٤٧٩  النقل والتخزين واالتصاالت   ٩
  ٧ ٤٤٦  اخلدمات املالية  ١٠
  ٥ ٦٤٦  العقارات والتعاقد واإلجازة  ١١
  ٣٨ ٢٣٨  اإلدارة العامة والدفاع   ١٢
  ٣٨ ٩٠٧  اخلدمات اجملتمعية واالجتماعية  ١٣
  ٩ ٠٥٩  اخلدمات االجتماعية والصحية  ١٤
  ٥ ٦٣٩ اخلدمات االجتماعية واجملتمعية والشخصية األخرى  ١٥
  ١ ٥٥٣  اخلدمات االجتماعية واجملتمعية واملرتلية األخرى  ١٦
  ١ ٥٦٢  املنظمات والوكاالت خارج إقليم الدولة  ١٧
  ١  قطاعات أخرى  ١٨

  ٢٠٠ ٣٣٦  اجملمـوع  
 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام      ٢٠٠٦ يف تقرير     للضمان االجتماعي  النيكاراغويمسامهة املعهد     :املصدر

  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ٢٠٠٦- ١٩٩٤تطور املعاشات التقاعدية املنتظمة 
  األخطار املهنية  اإلعاقة وكرب السن والوفاة  العام
٤ ١٣١  ٤٢ ٣٠١  ١٩٩٤  
٤ ٠٥٩  ٤٤ ٣٣٤  ١٩٩٥  
٤ ١٣٧  ٤٦ ١٧٩  ١٩٩٦  
٤ ١٣٧  ٤٨ ٢٩٨  ١٩٩٧  
٤ ١٤٠  ٥١ ١٧٦  ١٩٩٨  
٤ ٣٣٩  ٥٤ ١٤٦  ١٩٩٩  
٤ ٨٥٨  ٥٩ ٩٦٠  ٢٠٠٠  
٥ ٢٣٧  ٦٤ ٣٣٨  ٢٠٠١  
٥ ٤٤٣  ٦٦ ٦٩٣  ٢٠٠٢  
٥ ٤١٧  ٦٨ ٠٤٧  ٢٠٠٣  
٥ ٣٨٩  ٧٠ ٥١٦  ٢٠٠٤  
٦ ٣٦١  ٧٢ ١٦٥  ٢٠٠٥  
٦ ٩٢٤  ٧٤ ٧١٧  ٢٠٠٦  

املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكـام   ٢٠٠٦ للضمان االجتماعي يف تقرير النيكاراغويمسامهة املعهد    :املصدر
  .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد 
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  ٢٠٠٦- ١٩٩٤ ،اخلدمات الصحية املقدمة للعمال املؤمن عليهم
  االختبارات املعملية  دخول املستشفيات  املقابالت الطبية  العام
٦٧ ٢٤٥  ١ ٣٩٧  ١١٦ ٣٥٠  ١٩٩٤  
٢٤٨ ٩٦٣  ٦ ٠٨٩  ٤٦٨ ١٩٧  ١٩٩٥  
٣٤٦ ٦٠٨  ١٢ ٥٩٣  ٧٥٢ ٢٤٣  ١٩٩٦  
٥٠٧ ٥٣٤  ٢٠ ٨١١  ١ ١٦٠ ١٧٢  ١٩٩٧  
٦٦٣ ٩٧٩  ٢٦ ٠١٠  ١ ٣٣٥ ٩٨٣  ١٩٩٨  
٨١١ ١٣٢  ٣٢ ٥٤٣  ١ ٦٠٠ ١٢١  ١٩٩٩  
٨٥٥ ٣٩٢  ٣٤ ٠٧٥  ١ ٧٢٥ ٠٥٧  ٢٠٠٠  
٩٠٥ ٠٣٢  ٣٨ ٢٣٢  ١ ٨٦٤ ٣٣٦  ٢٠٠١  
٩٩٠ ٩٥٩  ٣٨ ٩١٩  ٢ ٠٠٨ ٩٢٤  ٢٠٠٢  
١ ٠٨٨ ٧٠٥  ٤٢ ٩٨٤  ٢ ٢٧٩ ٩٢١  ٢٠٠٣  
١ ١٩٦ ٤٦٢  ٤٤ ٨١٣  ٢ ٤٦٨ ٦٥٦  ٢٠٠٤  
١ ٤٢٠ ٠٩٨  ٥٠ ٠٣٥  ٢ ٨٧١ ٩٢٨  ٢٠٠٥  
١ ٥٩٥ ٣٥٣  ٥٠ ٩٦٥  ٣ ١٣٦ ٢٩٥  ٢٠٠٦  

 املقدم من نيكاراغوا املقدمة مبوجب      ٢٠٠٦ للضمان االجتماعي يف تقرير      النيكاراغوي مسامهة املعهد    :املصدر
  . أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  فروع الضمان االجتماعي  - ٤  

  . يف البلدلياًيبني اجلدول التايل أنواع خدمات الضمان االجتماعي املتاحة حا  - ٣٦٣

 القانون التنظيمي للضمان االجتماعي) مواد(مادة   نافذ أم ال ؟  فرع الضمان االجتماعي
  ٩٢- ٩٠  نعم  الرعاية الطبية

  ٩٣  نعم  الفوائد الطبية نقداً
  ٩٤  نعم  إعانات األمومة

  ٥٤- ٤٦  نعم  إعانات كرب السن
  ٤٥- ٣٦  نعم  إعانات اإلعاقة
  ٥٩- ٥٥  نعم  إعانات الورثة

  ٧٨- ٦٠  نعم  ات احلوادث الصناعيةإعان
  ال  ال  إعانات البطالة

  ٨٨- ٨٦  نعم  اإلعانات األسرية
 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهـد    ٢٠٠٦ للضمان االجتماعي يف تقرير      النيكاراغويمسامهة املعهد     :املصدر

  .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  رض واألمومة فرع بدالت امل  ‘١‘

  اخلدمات الطبية  )أ(

تقدم الرعاية الطبية يف املستويات األول والثاين والثالث إىل املؤمن عليهم من املؤسسات : مقدمو اخلدمات  - ٣٦٤
 (EMPs)" املؤسسات الطبية للضمان االجتماعي    "ىاملقدمة للخدمات من القطاع العام واخلاص واملشترك وتسم       

 بصرف النظر عمـا إذا      ، للضمان االجتماعي حسب الفرد وعلى أساس شهري       نيكاراغويالاليت يدفع هلا املعهد     
  .كان املؤمن عليه طلب أو مل يطلب الرعاية الطبية

تشمل التغطية حزمة تتألف من فوائد تتمثل يف توفري األدوية واالختبارات، لألمـراض املزمنـة               : املستفيدون  - ٣٦٥
وتتوفر . واملستفيدة املعالة، يف حالة احلمل، واألطفال حىت الثانية عشرة من العمر) املؤمن عليه(للشخص املستفيد األول 

لألعضاء العاملني وأرباب املعاشات التقاعدية املؤمن عليهم إمكانية احلصول على فوائد تكميلية تغطي األمراض املزمنة               
  . شركات الطبية للضمان االجتماعي للضمان االجتماعي والالنيكاراغويغري الواردة يف االتفاقات بني املعهد 

 حيث تتوفر هلن فوائد طبيـة تـشمل       ،ويغطي تأمني األمومة النساء املشتركات واملستفيدات املستقالت        - ٣٦٦
 وتقـدم    ،الرعاية أثناء احلمل واملتابعة والوالدة على يد طبيب والرعاية التالية للوالدة وبدل الرضاعة الطبيعيـة              

  .انة أمومةللمستفيدات املشتركات إع

تـأمني  على  تتوفر ألرباب املعاشات التقاعدية من كبار السن إمكانية احلصول          : املستفيدون كبار السن    - ٣٦٧
  . للضمان االجتماعيالنيكاراغويصحي يف شكل حزمة طبية خمفضة الكلفة يدفعها املعهد 

  اإلعانات  )ب(

 جيب أن يكون املؤمن عليه ،عانة يف حالة املرضالستحقاق اإل: اإلعانات يف حالة املرض واحلوادث العامة  - ٣٦٨
 يف املائة مـن     ٦٠ إلعانةوتبلغ ا .  أسبوعاً تقوميياً سابقة على سبب املرض      ٢٢قد اشترك خالل مثانية أسابيع من       

متوسط األجر خالل األسابيع الثمانية األخرية اليت دفعت عنها اشتراكات قبل حدوث املرض الذي تستحق عنه                
  . أسبوعاً كحد أقصى٥٢حق املستفيد أن حيصل على هذه اإلعانة لفترة ومن . اإلعانة

 مـن القـانون     ٩٤ من مدونة العمل واملادة      ١٤١ من الدستور واملادة     ٧٤مبوجب املادة   : إعانة األمومة   - ٣٦٩
الدة  أسبوعاً على األقل منها أربعة قبل الـو ١٢زة أمومة مدهتا إجا تستحق النساء ،التنظيمي للضمان االجتماعي 

 يف املائة من متوسط األجر ١٠٠ومثانية بعدها، مما يترتب عليه، على التوايل، إعانة قبل الوالدة وبعد الوالدة تعادل 
 علـى   ،ويغطي الضمان االجتماعي ورب العمل    .  اليت دفعت عنها اشتراكات قبل احلمل      ،الثمانيةاألسابيع  خالل  
  .إلعانة يف املائة من هذه ا٤٠ يف املائة و٦٠ ،التوايل

 أن تكون قد دفعت اشـتراكات       ،ةـ كيما تستحق بدالت األموم    ،وجيب أن تكون العاملة املؤمن عليها       - ٣٧٠
  . تقوميياً السابقة على الوالدة أسبوعا٣٩ً ل أسبوعا من ا١٦ملدة 



E/C.12/NIC/4 
Page 82 

 

  كـل ثالثـة    ، داخل املؤسسة  ، دقيقة لإلرضاع  ١٥ تستحق األم احلاضنة يومياً      ،وبعد العودة إىل العمل     - ٣٧١
  . وحتتسب فترات اإلرضاع كوقت عمل. ساعات عمل

  :وفوائد الضمان االجتماعي يف هذه الفترة من ثالثة أنواع  - ٣٧٢

  رعاية طبية خالل احلمل وعند الوالدة ويف فترة ما بعد الوضع؛  -   
  عملية والتشخيص الطيب واألدوية؛تغطية مالية لالختبارات امل  -   
  .ود اجلديدفوائد عينية يف شكل حليب للمول  -   

 زجاجـة   ٤٥ فإن النظام يوفر إعانة تتألف من        ،على الرغم من تشجيع الرضاعة الطبيعية     : بدل احلضانة   - ٣٧٣
  .األوىل من حياة الرضيعالستة حليب خالل الشهور 

  )IVM(فرع بدالت اإلعاقة وكرب السن والوفاة   ‘٢‘  

  فرع بدالت اإلعاقة لعلتني  )أ(  

  : على أساس درجة العجز،ة بسبب اإلعاقة إىل األنواع الثالثة التاليةتصنف املعاشات التقاعدي  - ٣٧٤

  اإلعاقة اجلزئية؛  )أ(  
  اإلعاقة الكاملة؛  )ب(  
  : اليت تكون خصائصها الرئيسية كما يلي،اإلعاقة القهرية  )ج(  

  قـد رفـع    ، كيما يصبح مستحقاً للمعاش التقاعدي للعجز      ،جيب أن يكون العامل   : الشروط األساسية   - ٣٧٥
 خالل السنوات الست األخرية السابقة على سبب اإلعاقـة أو يكـون قـد اسـتوىف                  أسبوعاً ١٥٠اشتراكات  

  .حصول على معاش تقاعدي لكرب السناالشتراكات املطلوبة لل

  .يستحق املستفيد املعاش طاملا ظل سبب اإلعاقة قائماً: مدة املعاش التقاعدي

  فرع املعاشات التقاعدية لكرب السن  )ب(

  :أو سن املستفيد/ على أساس املهنة و،لتقاعدي لكرب السن يف الفئات اخلمس التاليةيدخل املعاش ا  - ٣٧٦

  املعاش التقاعدي الكامل لكرب السن؛  )أ(
  املعاش التقاعدي األساسي لكرب السن؛  )ب(
  املعاش التقاعدي اخلاص لكرب السن يف حالة املدرسات؛  )ج(
  لسن يف حالة املدرسني؛املعاش التقاعدي اخلاص لكرب ا  )د(  
  .املعاش التقاعدي اخلاص لكرب السن يف حالة عمال املناجم  )ه(  
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  :اخلصائص الرئيسية التقاعدية لكرب السن  - ٣٧٧

خيصص هذا املعاش للعمال الذين اشـتركوا يف التـأمني          : املعاش التقاعدي الكامل لكرب السن      )أ(  
 قد بلغ الستني ، كيما يصبح مستحقاً هلذا املعاش،كون العاملوجيب أن ي. االجتماعي قبل سن اخلامسة واألربعني  

  ومينح هذا املعاش مدى احلياة؛. اً أسبوع٧٥٠من العمر ودفع اشتراكات 
خيصص هذا املعاش للعمال الذين اشتركوا يف التـأمني         : املعاش التقاعدي األساسي لكرب السن      )ب(  

 قد بلغ الستني ،كيما يصبح مستحقاً هلذا املعاش،ون العامل وجيب أن يك. االجتماعي بعد سن اخلامسة واألربعني
 أسبوعاً وال تقل عن نصف الفترة التقوميية بني تـاريخ بدايـة             ٢٥٠من العمر ودفع اشتراكات فترة ال تقل عن         

  ؛ومينح هذا املعاش مدى احلياة. كهاالشتراك وتاريخ التقاعد أو آخر أسبوع دفع اشترا
يف ضوء الدور االجتماعي للمدرسة فإهنا : اص لكرب السن يف حالة املدرساتاملعاش التقاعدي اخل  )ج(  

 ٧٥٠تستحق معاشاً تقاعدياً خاصاً بعد بلوغها اخلامسة واخلمسني من العمر وأن تكون قد رفعت اشـتراكات                 
  ومينح هذا املعاش مدى احلياة؛. عاًأسبو

 يف ضوء الدور االجتماعي للمدرس، فإنه  :املعاش التقاعدي اخلاص لكرب السن يف حالة املدرسني         )د(  
يستحق معاشاً تقاعدياً خاصاً، وله أن خيتار التقاعد بعد بلوغه اخلامسة واخلمسني من العمر وأن يكون قد دفـع     

وميـنح  . اً أسبوع ٧٥٠ أسبوع أو عند بلوغه الستني من العمر وأن يكون قد دفع اشتراكات              ١ ٥٠٠اشتراكات  
  هذا املعاش مدى احلياة؛

 فإن ،يف ضوء مشقة العمل يف املناجم: املعاش التقاعدي اخلاص لكرب السن يف حالة عمال املناجم  )ه(  
تقاعدياً خاصاً عند بلوغهم اخلامسة واخلمسني مـن العمـر وأن     اً يستحقون معاش  ، ذكوراً وإناثاً  ،عمال املناجم 

  . املعاش مدى احلياةومينح هذا.  أسبوعاً خالل هذا العمل٧٥٠يكونوا قد دفعوا اشتراكات 

  . للمعاشات التقاعدية بسبب اإلعاقة أو كرب السنةالسمات املشترك  )ج(

  :اإلعانة األسرية  - ٣٧٨

 يف املائة من املعاش التقاعدي األساسي لصاحل زوجة املؤمِّن عليه ١٥ ‘١‘ تكون نسبة هذه اإلعانة  )أ(
 شريطة  ٢١ وجيوز متديدها حىت سن      ،عشر من العمر  يف املائة لألطفال دون اخلامسة       ١٠ ‘٢‘أو رفيقة حياته؛ و   

  أن يكون أداءهم مرضياً يف دراساهتم؛
 ،مقارنة بالقانون التنظيمي للضمان االجتماعي الذي كان نافذاً من قبل: لتقاعديامعدل املعاش   )ب(

ملبدأ الفين لتوزيع   ا" من خالل التجديد الذي يعرف باسم        ،فإن القانون التنظيمي احلايل للضمان االجتماعي يعترب      
 حيث أصبحت معدالت املعاشات أعلى يف حالة ذوي األجور األقل منها يف حالـة ذوي               ، أكثر تقدمية  ،"الدخل

  :وتوضح هذا الفقرتان التاليتان. األجور األعلى
 فإن ،يف هذه احلالة: الناتج عن أجر مماثل أو أقل من ضعف احلد األدىن لألجور لتقاعدياملعاش ا  ‘١‘

ل الذي كان يف اخلدمة وأصبح من ذوي املعاشات التقاعدية بسبب اإلعاقة أو كرب الـسن                العام
 يـستحق معاشـاً   ،كوردوبا ٢ ٤٠٠ ،وكان حيصل على متوسط أجر مقداره على سبيل املثال   
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 سنة اشتراكات ١٥ يف املائة عن ٦٥,٦٨ سنوات اشتراكات و ١٠ يف املائة عن     ٥٦,١٤مقداره  
   سنة اشتراكات؛٢٠ يف املائة عن ٧٣,٦٤و

 فإن العامل ،يف هذه احلالة: املعاش التقاعدي الناتج عن أجر أعلى من ضعف احلد األدىن لألجور  ‘٢‘
الذي كان يف اخلدمة وأصبح من ذوي املعاشات التقاعدية ودفع قبل ذلك اشتراكات لفتـرات               

 يف  ٤٩,٥٦ ،ايل على التـو   ،دارهـ يستحق معاشاً مق   ،الهـرة أع ـبني يف الفق  مة ملا هو    ـمماثل
 تضاف اإلعانات األسرية املناسبة     ،ويف كلتا احلالتني  .  يف املائة  ٦٤,٥٧ يف املائة و   ٥٧,٧٥املائة  

  إىل املعاشات التقاعدية؛
حيصل مجيع أرباب املعاشات التقاعدية كل ): الشهر الثالث عشر(لتقاعدي اشهر إضايف للمعاش   ‘٣‘

 بنفس الشروط اليت تنطبـق  ، معاش شهر إضايف على،ديسمرب/عام مع معاش شهر كانون األول   
  على العمال الذين يف اخلدمة؛

  ة احلق يف احلصول على قروض حسب معاشاهتم؛ـألرباب املعاشات التقاعدي: ةـالقروض الشخصي  ‘٤‘
أجهزة تعويضية لإلعاقة احلسية واحلركية؛ ألرباب املعاشات التقاعدية بسبب اإلعاقة أو كـرب               ‘٥‘

   وعند االقتضاء، استبداهلا؛،تغطية لشراء هذه املعدات وإصالحهاالسن احلق يف 
عفاء الضرييب على عقاراهتم والفوائد األخـرى       إلألرباب املعاشات التقاعدية املعنيني احلق يف ا        ‘٦‘

  .١٦٠املنصوص عليها يف القرار رقم 

  )علتنياستحقاقات الوفاة ل(فرع مستحقات الورثة   )د(

 جيب أن يكون املتوىف اليت تترتب على وفاته هذه احلقوق مستفيداً مباشراً ،ستحقاتللحصول على هذه امل  - ٣٧٩
 أسبوعاً يف السنوات الست األخرية السابقة على تاريخ وفاته ١٥٠باملعاش التقاعدي أو يكون قد دفع اشتراكات 

 تندرج املستحقات يف ،الةويف هذه احل. ستوىف االشتراكات املطلوبة للحصول على املعاش لكرب السناأو يكون قد 
  :الث التاليةالفئات الث

  معاش األرملة  )ه(  

  : معاشاًَ تقاعدياً،تستحق زوجة أو رفيقة حياة املتوىف الذي يترتب على وفاته هذا احلق  - ٣٨٠

 بصرف النظر عن    ، سنة ٤٥ أكرب من    ، يف تاريخ وفاته   ،إذا كانت أرملة املتوىف    ،مينح مدى احلياة    ‘١‘
  اقة؛السن أو اإلع

   وليس لديها أطفال؛٤٥أصغر من  ، يف تاريخ وفاته، إذا كانت أرملة املتوىف،مينح لفترة سنتني  ‘٢‘
 ٤٥ أصـغر مـن      ،خ وفاته ـ يف تاري  ،ة املتوىف ـ إذا كانت أرمل   ،ىـ إىل معاش اليتام   ةباإلضاف  ‘٣‘

  .ولديها أطفال
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  معاش اليتامى  )و(

  : معاش يتامى على النحو التايل،اته هذا احلق الذي يترتب على وف،يستحق أطفال املتوىف  - ٣٨١

   إذا كان الطفل معاقاً؛ ،مدى احلياة  ‘١‘
   سنة من العمر؛١٥لفترة متتد من عمر يوم واحد إىل   ‘٢‘
  . يكون أداؤهم مرضياً يف دراساهتم شريطة أن،٢١ إىل ١٥من عمر   ‘٣‘

   واألجدادالوالدينمعاشات   )ز(  

 وكـانوا   ، الذي تترتب على وفاته هذه احلقوق      ،ان يعوهلم املتوىف  ـم ممن ك  ـ واألجداد وغريه  الوالدين  - ٣٨٢
.  فإهنم يستحقون معاشاً مدى احلياة   ، من العمر وكانوا يعيشون ضمن أسرة املتوىف ومعتمدين عليه مالياً          ٦٠فوق  

  . إذا كان املتوىف قد قضى حنبه وترك خلفه زوجة أو رفيقة حياة وطفلني،وال مينح هذا املعاش

  :ويرتبط معدل معاش الورثة باملعاش األساسي أو معاش كرب السن الذي كان يتقاضاه املتوىف، على النحو التايل  -٣٨٣

   يف املائة؛٥٠:  وغري املستحقة ملعاش،لألرملة اليت هلا أو ليس هلا طفل  ‘١‘
 يف املائة ٧٥ي  أ، يف املائة٢٥ة زائداً ـ يف املائ٥٠:  ومستحقة ملعاش،ي هلا طفلـة التـلألرمل  ‘٢‘

  يف اجملموع؛
 ١٠٠ أي   ، يف املائة لكل طفل    ٢٥ يف املائة زائداً     ٥٠:  ومستحقة ملعاش  ،لألرملة اليت هلا طفالن     ‘٣‘

  يف املائة يف اجملموع؛
يقسم بالتناسب املعاش األساسي الذي كان      :  ومستحقة ملعاش  ،لألرملة اليت هلا أكثر من طفلني       ‘٤‘

 فإن اجلزء الذي ينتـهي      ،ويف حدود هذا املعاش األساسي    . ملستحقنييستحقه املؤمَّن عليه بني ا    
  .دفعه من املعاش ألحد املستحقني يضاف إىل معاشات بقية املستحقني اآلخرين

  إعانة اجلنازة  )ح(

 صرف إعانة جنازة يف صورة      ، سواء كان يف اخلدمة أو على املعاش       ،تترتب على وفاة لعامل املؤمَّن عليه       - ٣٨٤
 يف املائة من متوسط األجر الشهري الذي كان يتقاضاه خالل األسـابيع             ٥٠فن أو مبلغ نقدي يعادل      تابوت للد 

 عن احلد األدىن ةوال جيوز أن يقل مبلغ اإلعان. األربعة األخرية اليت دفع عنها اشتراكات أو حصل خالهلا على بدل
  .معاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه املؤمَّن عليه يف املائة من احلد األقصى لل٥٠لألجر شريطة أال تتجاوز املسامهة 

  فرع بدالت األخطار املهنية  ‘٣‘  

 إمكانية احلصول على هذه البدالت يف حالة        ، على أساس قاعدة الدفع تلقائياً     ،تتوفر للعامل املؤمَّن عليه     - ٣٨٥
 ٢٦ ض مهين، شريطة إكمالوقوع حادثة صناعية، بدون اقتضاء فترة دفع أية اشتراكات مسبقة؛ ويف حالة حدوث مر    

  . أسبوعاً قبل سبب املرض املهين الذي أصيب به
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  أنواع املستحقات  )أ(  

 يتلقى املؤمَّن عليه رعايـة طبيـة        ،يف حالة وقوع حادثة صناعية أو اإلصابة مبرض مهين        : الرعاية الطبية   - ٣٨٦
  .ومستحقات اإلقامة باملستشفيات بدون أي نوع من االستثناءات

 سوى أن يكون العامـل يف  ، الستحقاق احلصول على إعانة بسبب حادثة صناعية   ،ال يشترط : اتاإلعان  - ٣٨٧
 الـيت   ، يف املائة من متوسط األجر خالل األسابيع الثمانية األخرية         ٦٠وتعادل اإلعانة   . اخلدمة يوم وقوع احلادثة   

ومتـنح  . ن هذه األسابيع   إذا كانت االشتراكات قد دفعت ع      ، قبل سبب صرف اإلعانة    ،تدفعت عنها اشتراكا  
  . شهور٦ جيوز متديدها ،بوعاًأس ٥٢اإلعانة لفترة حبد أقصى 

 ١ل الذي تعرض حلادثة صناعية أو أصيب مبرض مهين سبََّب درجة إعاقة بنسبة ـمينح العام: التعويضات  - ٣٨٨
  . يستحقه شهراً من املعاش التقاعدي اجلزئي الذي٦٠ تعويضات تعادل ، يف املائة١٩يف املائة إىل 

ب مبرض مهين سبب درجة إعاقـة       ـل الذي تعرض حلادثة صناعية أو أصي      ـمينح العام :  اإلعاقة اجلزئية   - ٣٨٩
ويتناسب مقـدار املعـاش     .  معاش إعاقة تقاعدي جزئي شهرياً مدى احلياة       ، يف املائة  ٩٩ يف املائة إىل     ٢٠بنسبة  

. ات ولتحديد املستفيدين املستحقني لإلعانة األسرية حبيث يكون األجر أساساً للمسامه،التقاعدي مع درجة العجز
 شريطة أال يكون املؤمَّن عليه مستحقاً للمعـاش         ، يصبح املعاش معاش إعاقة كامالً     ،وعند إمتام الستني من العمر    

  .التقاعدي لكرب السن

 درجة إعاقـة  ل الذي تعرض حلادثة صناعية أو أصيب مبرض مهين سبب له        ـمينح العام : اإلعاقة الكاملة   - ٣٩٠
يتناسب مبلغ املعاش مع األجر الذي ميثل أساسـاً         .  يف املائة معاش إعاقة تقاعدياً شهرياً مدى احلياة        ١٠٠بنسبة  

ويستحق املؤمَّن علية معاش كرب السن ولكن ال جيوز         . لالشتراكات وحتديد املستفيدين املستحقني لإلعانة األسرية     
  .خدم كأساس الحتساهبماأن يتجاوز جمموعي املعاش أعلى أجر است

ة أو أصيب مبرض مهين سبب له درجـة إعاقـة           ـل الذي تعرض حلادثة صناعي    ـالعام: اإلعاقة القهرية   - ٣٩١
ويتناسب املعاش مـع    .  يف املائة ومل يعد قادراً على العناية بنفسه مينح معاش إعاقة قهرية مدى احلياة              ١٠٠بنسبة  

ويزاد املعاش األساسـي    . د املستفيدين املستحقني لإلعانة األسرية    ـياألجر الذي ميثل أساساً لالشتراكات وحتد     
  . يف املائة من احلد األدىن لألجر٥٠ يف املائة وال جيوز أن يقل اجملموع عن ٢٠بنسبة 

 وسببت احلادثة أو ،عندما يكون العامل قد تعرض حلادثة صناعية أو أصيب مبرض مهين : معاشات الورثة   - ٣٩٢
" مـستحقات الورثـة   ("تحق الورثة معاشات حسب الشروط املبينة يف القـسم دال أعـاله              يس ،املرض الوفاة 

  )).استحقاقات الوفاة لعلتني(

  املخطط الرمسي للضمان االجتماعي واالتفاقيات اخلاصة  ‘٤‘  

 للضمان االجتماعي كانت خمططات الضمان االجتماعي الرمسية للتـأمني          النيكاراغويقبل إنشاء املعهد      - ٣٩٣
 تقدمي اخلدمات الصحية يف املؤسسات العامة واخلاصة        ١٩٥٧املرض وتقدمي بدالت األمومة تشمل منذ عام        ضد  
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 للضمان االجتمـاعي    النيكاراغوي يشتري املعهد    ،١٩٩٣اليت كانت جزءاً من البنية التحتية العالجية ومنذ عام          
ملقدمة هلذه اخلدمات من القطاع العـام        من خالل املؤسسات ا    ،اخلدمات الصحية يف سائر أرجاء اإلقليم الوطين      

 واليت سبق أن وافقت عليهـا       ،(EMPs)" املؤسسات الطبية للضمان االجتماعي   "واخلاص واملشترك، اليت تسمى     
  . للضمان االجتماعيالنيكاراغويد وزارة الصحة وصدَّق عليها املعه

راد عائلته يف حالة محل الزوجة أو مرض ويغطي املخطط مرض املستفيد األول بالتأمني واملستفيدين من أف  - ٣٩٤
 دواء  ٣٣٤ نوعاً من األمـراض و     ٨٧٢وتشمل حزمة الفوائد الطبية تغطية      . األطفال حىت الثانية عشرة من العمر     

وتتوافر لألعضاء الذين يف اخلدمة وأرباب املعاشات املؤمَّن .  اختبارات دعم تشخيص١٠٧ جراحياً وجراًءإ ١٧٥و
 النيكـاراغوي ل على فوائد تكميلية تغطي أمراضاً غري مدرجة يف االتفاقيات بني املعهـد               احلصو ةعليهم إمكاني 

  . للضمان االجتماعي واملؤسسات الطبية للضمان االجتماعي

  النيكاراغوي للضمان االجتماعيالنظم املختلفة للمعهد   )أ(  

تأمني يف حاالت اإلعاقة وكرب الـسن        من الالئحة املالية للمعهد على نظم متويل لفوائد ال         ٧تنص املادة     - ٣٩٥
وتنص القواعد الداخلية على نظام للدفاع لكل خطوة يف حاالت عالج األمراض وتقدمي . والوفاة واألخطار املهنية

  . إعانات األمومة

 ت تكوين احتياطيا، من الناحية اإلكتوارية،وال يتيح هذا النظام. الدفع أول بأول لكل خطوة من العالج       - ٣٩٦
وعلـى  .  يف منح الفوائد النامجة عن التأمني  ، بالنظر إىل أن موارد هذا الفرع تستخدم بأكملها، يف كل سنة           ،فنية

ويستخدم . للتعامل مع أي اختالف حيدث خالل الفترة" احتياطي أمان"سم ا حيتجز ما يطلق علية ،سبيل االحتياط
انات األسرية على أساس املعلومات املباشرة وشبه       النظام بصفة عامة يف التأمني ضد املرض ورعاية األمومة واإلع         

  . املؤكدة بشأن التكاليف واملتطلبات املالية

ينص خمطط الضمان االجتماعي العـام      :  إعانات اإلعاقة وكرب السن والوفاة     ع املتعاقبة لفر  منظام األقسا   - ٣٩٧
 تـسمى  ،ت معينة لفترات معينة على مستويات حيث توضع األقساط أو االشتراكا،على هنج دفع أقساط متعاقبة  

وتكون طويلة مبا يكفي لـتاليف الزيـادات        ) ٢٠ أو ١٥ أو ١٠(تتألف من عدد حمدود من السنوات        ،"خطوات"
وتضمن مستويات االشتراكات املقررة، يف خطوة معينة، صرف املعاشات التقاعدية املطلوبة حبيث تكون             . املتكررة

وعند تلك النقطة تزاد االشتراكات مبا يكفي       . وية إليرادات االشتراكات  نفقات املعاشات، يف هناية كل خطوة، مسا      
 املعاشات إىل   وتستمر العملية حىت الوصول إىل مرحلة تتوقف فيها نسبة        . لضمان دفع املعاشات يف اخلطوة الالحقة     
  .االشتراكات عن االرتفاع وتبقى ثابتة

 يتألف هذا النهج من حتديد القيمة احلالية اليت يتوقع أن :نظم التمويل األوىل لفرع بدالت األخطار املهنية  - ٣٩٨
ويتناقص كل ". يلالتمويل األو"سم ا خالل الفترة احملتملة لكل معاش تقاعدي ويطلق عليه        ، عن كل حادثة   ،تدفع

وميثل . توقعة بنهاية الفترة التأمينية امل حبيث تتجه املدفوعات الشهرية حنو االنتهاء متاماً، مع الزمني فرديلمتويل أو
  . مبلغ االحتياطيات يف تاريخ معنييلجمموع التمويل األو
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 نظام :فرع إعانة املرض واألمومة
  الدفع أوالً بأول

فرع إعانات اإلعاقة وكرب السن   
  نظام األقسام املتعاقبة: والوفاة

نظام :  املهنيةرفرع إعانات األخطا  
  يلالتمويل األو

  ةاجملموعات الضعيف  )ب(  

) وهي ليست عقبات قانونيـة    (يشمل العمال احملرومون من الضمان االجتماعي بسبب صعوبات إدارية            - ٣٩٩
 وعمال السوق والعمال يعمال القطاع غري الرمسي احلضريني والريفيني وعمال املياومة الزراعيني وسائقي التاكس          

 إمكانية الوصول إىل ،م تشريعات الضمان االجتماعي الذين ال حتميه،ومل تكن تتوفر تقريباً هلؤالء العمال. احملليني
  . اخلدمات الصحية حىت اآلونة القريبة العهد

. ومتثل مؤسسات التأمني االجتماعي أدوات أساسية للضمان االجتماعي ولتحسني مستوى معيشة السكان  - ٤٠٠
ة التأمينية لقطاعات السكان     لسياسات حكومية تستهدف متديد التغطي     ، يف الفترات السابقة   ،وقد ساهم االفتقار  

  . يف زيادة الفقر املدقع،الذين ال تتوفر هلم إمكانية الوصول إىل التأمني االجتماعي

 وعن  ، خالل مخس سنوات   ،ومتثل هذه احلالة شاغالً رئيسياً حلكومة املصاحلة والوحدة الوطنية اليت تعتزم            - ٤٠١
عدد العمال الذين حيميهم الضمان االجتماعي يف حـاالت         زيادة   ، للضمان االجتماعي  النيكاراغويطريق املعهد   

 ، وفقاً ملوارد تلك اهليئة، حبيث يوفر هلم إعانات مالية كرمية،املرض واألمومة واإلعاقة وكرب السن واألخطار املهنية
 وضـع املعهـد     ،وباإلضـافة إىل ذلـك    . وتغطية لرعاية صحية كاملة يف إطار نظام فرعي تديره وزارة الصحة          

 األجل  ة للضمان االجتماعي وطبق نظاماً تكميلياً للمعاشات التقاعدية بغية بلوغ االستدامة املتوسط           ياغوريكاالن
  . والطويلة األجل للتأمني االجتماعي

  التدابري اليت اعتمدت يف جمال الضمان االجتماعي  - ٥  

 وأدخلت عليـه    ،١٩٦٦يف عام   " ا بونانز -   روسيتا -  سيونا"ُنفذِّ التأمني االجتماعي يف مثلث املناجم         - ٤٠٢
 ،١٩٨٢ للعـام    ٥لضمان االجتماعي رقم    ل النيكاراغويحتسينات مبوجب قرار مكتب الرئيس التنفيذي للمعهد        
 وكرب السن والوفاة واألخطار املهنية إىل سائر منطقة ساحل ةالذي مدد تغطية التأمني االجتماعي يف حاالت اإلعاق

. شروط املنطبقة على مناطق ساحل األطلسي واملناطق الوسـطى مـن البلـد            نيكاراغوا على الكارييب حسب ال    
وأجريت تعاقدات بشأن اخلدمات الصحية لتقدميها إىل العمال الزراعيني يف منطقة ساحل الكارييب حبيث تقدم هلم 

  .رعاية طبية مماثلة لتلك املتاحة للعمال اآلخرين

 للضمان االجتماعي اليت شرع فيها يف منطقة احلكم لنيكاراغوياومشلت التدابري والربامج الصحية للمعهد   - ٤٠٣
يف سيونا، منطقة احلكم " Las Minas S.A"الذايت جلنوب األطلسي إنشاء مؤسسة طبية للضمان االجتماعي هي 

  .٢٠٠٥ فرباير/الذايت لشمال األطلسي يف شباط

 نظام متويل الفوائد
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مومة واإلعاقة وكرب السن والوفاة واألخطار األو تتوافر إعانات مقررة يف حاالت املرض ،ويف هذه املناطق  - ٤٠٤
  .املهنية إىل العمال الذين يشترك أرباب أعماهلم يف نظام التأمني االجتماعي

 كانت ،١٩٧٩يوليه / إىل متوز١٩٧٤ من الدستور الذي كان نافذاً يف الفترة من عام ٩٦ومبوجب املادة   - ٤٠٥
 ابتداء من مثانينيات    ،سياسة بتشريعات لصاحل النساء أضافت     وأكملت هذه ال   ،األمومة حتت محاية ورعاية الدولة    

  : حتسينات عليها بالطريقتني اهلامتني التاليتني،القرن املاضي

  حق النساء يف احلماية أثناء احلمل من خالل التأمني الوظيفي املنصوص عليه يف الدستور؛   )أ(  
عانات الطبية واملالية لألم والطفـل      ل والضمان االجتماعي بصورة تامة اإل     ـيضمن قانون العم    )ب(  

  . سنة١٢حىت 

  :وتشمل عملية التحديث اليت اضطلع هبا املعهد اإلجنازات التالية  - ٤٠٦

 مضيفاً بـذلك    ،متديد تغطية التأمني الصحي إىل أطفال املؤمَّن عليه حىت الثانية عشرة من العمر              )أ(  
 يف املائة من جمموع     ١٥ميثلون  (شخص   ٨٦٣ ٠٠٠ة   طفل آخر وتغطية ملا جمموع     ١٢٥ ٠٠٠توفري إعانات إىل    

  ؛)التغطية الوطنية
  الثدي؛ونب بسرطان اجلهاز التناسلي متديد الرعاية إىل املؤمَّن عليهم واملستفيدات الاليت يص  )ب(  
ي مقاطعيت إستيلي وماتاغالبا اإلداريتني، وغُطي      ـة إىل املسنني ف   ـمتديد برنامج الرعاية الصحي     )ج(  

ـ  ـ شخصاً آخر من أرباب املعاش     ١ ٧٧٠بذلك      الـوطين   ىع جممـوع التغطيـة علـى املـستو        ـات وارتف
   شخصاً؛ ٣٦ ٩٧٦مبقدار 

 مما  ،" بونانزا -   روسيتا -  سيونا"افتتاح املؤسسات الطبية للتأمني االجتماعي يف مثلث املناجم           )د(  
   على إعانات صحية؛ عامالً حملياً مؤمناً عليهم وأفراد عائالهتم١ ٥٥٦عزز إمكانية حصول 

  .تقدمي إعانة كاملة للجنازة باإلضافة إىل معاش األرملة  )ه(  
مؤسسات األغذيـة البحريـة، يف      يف   الذين يعملون    ،ويعوم عدد كبري من الغواصني يف منطقة الكارييب         - ٤٠٧

. يف حاجة إىل محاية    فإهنم كانوا    ،وعليه. أعماق بعيدة يف كثري من األحيان، مما ينتج عنه إعاقات أو حاالت وفاة            
 الذي اعتمدته اجلمعيـة     ، والئحته التنفيذية  )١١١( بشأن صيد األمساك والكائنات البحرية     ٤٨٩وينص القرار رقم    

  .على تنفيذ آليات للتأمني االجتماعي على العمال املشتغلني بالغوص ،الوطنية

ن االجتماعي التوسع يف التغطية التأمينيـة        للضما النيكاراغويوتشمل التحديات التنظيمية اليت تواجه املعهد         - ٤٠٨
وزيادة معدالت املعاشات التقاعدية وتبسيط إجراءات فرع الفوائد الصحية وحتسني احلالة املالية لوحـدات الـضمان                

  .وعليه، توضع سياسات وخطط عمل مناسبة على أساس اخلدمات االجتماعية املنصوص عليها يف القانون. االجتماعي

                                                      

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧، ٢٥١اجلريدة الرمسية العدد رقم  )١١١(
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 كيما ميكنهم احلصول على الرعايـة يف        ، كان يطلب من املستفيدين    ،رات يشملها هذا التقرير   وخالل فت   - ٤٠٩
واعتمدت احلكومة احلالية   .  تقدمي إيصاالت دفع اشتراكات التأمني االجتماعي      ،املستشفيات املؤمن عليهم لديها   

إنه ال جيوز أن يطلب من املؤمن  ف،ومن هنا. خطوة جتديدية هي إلغاء هذا الطلب املتعنت الذي ميثل مضيعة الوقت
عيـادات  "اليت أعيد تسميتها إىل     (عليه سوى إظهار بطاقة الضمان االجتماعي إىل عيادات الضمان االجتماعي           

 ، تتوافر جلميع املؤمَّن عليهم إمكانية مضمونة للحصول على الفوائد الصحية للضمان االجتماعي،وعليه"). التأمني
  . ب العمل قد احترم حىت تارخيه دفع االشتراكاتبصرف النظر عما إذا كان ر

  اشتراكات الضمان االجتماعي  - ٦  

  متول إعانات املرض واألمومة واإلعاقة وكرب السن والوفاة واألخطار املهنية من االشتراكات اليت تـصل                 - ٤١٠
  :تالية يف املائة من األجور ويدفعها أرباب العمل والعمال والدولة وفقاً للمعامالت ال٢٠إىل 

  بالنسب املئوية

  
   االشتراكاتدافعو

فرع إعانات املرض 
  واألمومة

فرع اإلعاقة وكرب السن 
  والوفاة

  
  فرع األخطار املهنية

  
  اجملموع

  ١٣,٥٠  ١,٥٠  ٦,٠٠  ٦,٠٠  رب العمل
  ٦,٢٥  ٠,٠٠  ٤,٠٠  ٢,٢٥  العامل
  ٠,٢٥  ٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٢٥  الدولة
  ٢٠,٠٠  ١,٥٠  ١٠,٠٠  ٨,٥٠  اجملموع
 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق ٢٠٠٦ للضمان االجتماعي يف تقرير  النيكاراغويمهة املعهد   مسا :املصدر

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  نفقات الضمان االجتماعي كنسب مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل

  البنود  األعوام
٢٠٠٦  ٢٠٠٠  

  ٣٦ ٦٥١,٢  ٢٧ ٠٧٥,٧  )كوردوباباملليون ( الناتج احمللي اإلمجايل
  ٣,٣٥  ١,٣٣  )كوردوباباملليون (جمموع النفقات 

  ٠,٠١٠  ٠,٠٠٥  )يف املائة(جمموعة النفقات كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل 
  ٣,٠٤  ١,١٠  )كوردوباباملليون (اإلعانات املالية والطبية 

  ٠,٠٠٩  ٠,٠٠٤ )يف املائة(وية من الناتج احمللي اإلمجايل جمموع اإلعانات املالية والطبية كنسبة مئ
 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهد الدويل اخلالص باحلقوق ٢٠٠٦ للضمان االجتماعي يف تقرير النيكاراغويمسامهة املعهد  :املصدر

  .االقتصادية االجتماعية والثقافية
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  املساعدة الدولية  - ٧  

 ينبغي أن تذكر بصفة      للضمان االجتماعي،  النيكاراغويهد  اعدة الدولية الواردة إىل املع    فيما يتعلق باملس    - ٤١١
  :خاصة اجلهات املاحنة التالية

   وتدريب املوارد البشرية؛ي يف جماالت التحليل اإلكتوار،منظمة العمل الدولية  -   

 املوارد البـشرية     يف جماالت تدريب   ،)OISS(األمريكية   - منظمة الضمان االجتماعي األيبريية       - 
  وتقدمي االستشارات؛

 يف جماالت   ،والرابطة الدولية للضمان االجتماعي   ) ICSS(املؤمتر األمريكي للضمان االجتماعي       - 
  التثقيف واملواد املخصصة؛

  . بشأن قضايا إصالح الضمان االجتماعي،)ASDI(وكالة التعاون اإلمنائي الدويل السويدية   - 

   يف محاية األسرة، مبا يف ذلك محاية األمومة احلق- ١٠ املادة - سابعاً

   اإلطار القانوين-  ألف

  :تشمل التشريعات النيكاراغوية بشأن محاية األسرة الصكوك التالية  - ٤١٢

  ؛)١١٢( املشتمل على القرار املعين بالتبين١٩٨١أكتوبر/ تشرين األول١٢ املؤرخ ٨٦٢املرسوم رقم   )أ(  
  ؛)١١٣( القانون التنظيمي للضمان االجتماعي،١٩٨٢فرباير /شباط ١١ املؤرخ ٩٧٤املرسوم رقم   )ب(
قانون طلـب  ( بشأن احنالل رابطة الزواج بطلب من أحد الزوجني ١٩٨٨ لعام ٣٨القرار رقم     )ج(

  ؛)١١٤()الطالق من طرف احد
  ؛)١١٥( بشأن إعانات الدعم١٩٩٢يناير / كانون الثاين٢٢ املؤرخ ١٤٣القرار رقم   )د(
دل للمدونة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق        ـ، املع ١٩٩٢يونيه  / حزيران ١١ املؤرخ   ١٥٠رقم  القرار    )ه(  

  ؛)١١٦(باجلرائم اجلنسية

                                                      

 .١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين١٤، ٢٥٩اجلريدة الرمسية العدد  )١١٢(

 .١٩٨٢مارس / آذار١، ٤٩اجلريدة الرمسية العدد  )١١٣(

 .١٩٨٨أبريل / نيسان٢٩، ٨٠اجلريدة الرمسية العدد  )١١٤(

 .١٩٩٢مارس / آذار٢٤، ٥٧اجلريدة الرمسية العدد  )١١٥(

 .١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩، ١٧٤اجلريدة الرمسية العدد  )١١٦(
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   بشأن الوقايـة وإعـادة التأهيـل وتـدابري تكـافؤ الفـرص لألشـخاص ذوي                 ٢٠٢القرار رقم     )و(  
  ؛)١١٧(اإلعاقات
افات اليت أدخلـت علـى    بشأن التعديالت واإلض ١٩٩٦أغسطس  / آب ١٣ املؤرخ   ٢٣٠القرار رقم     )ذ(  

  ، اليت تنص على منع العنف املرتيل واملعاقبة عليه؛)١١٨(املدونة اجلنائية
  ؛)١١٩( املشتمل على مدونة العمل١٨٥القرار رقم   )ح(
   ؛)١٢٠()CNA(  املشتمل على مدونة األطفال واملراهقني١٩٩٨مارس / آذار٢٤ املؤرخ ٢٨٧القرار رقم   )ط(
ن تشجيع الرضاعة الطبيعية ومحايتها وإعانتـها       بشأ ١٩٩٩يونيه  / حزيران ١٠ؤرخ   امل ٢٩٥القرار رقم     )ي(  

  .)١٢١(والئحة التداول التجاري لبدائل لنب األم

وزارة األسرة  : وفيما يلي اهليئات املشاركة يف الوقت احلايل يف القضايا املتصلة بصفة عامة حبماية األسرة               - ٤١٣
) INIM( للمـرأة    النيكاراغويرافية يف جمال األطفال واملراهقني؛ واملعهد       واألطفال واملعوقني، وهي السلطة اإلش    

؛ ووحـدات الـشرطة   )CONAPINA(واجمللس الوطين للرعاية واحلماية الشاملة لألطفال واألشخاص الـصغار       
  .املخصصة للمرأة واألطفال؛ ومكتب املدعي العام

  ومل تعتمـد . لذي ميثل تقدماً هاماً ا،)٢٠٠٣(واضطلع بالعمل على وضع مشروع أويل ملدونة األسرة   - ٤١٤
  .اجلمعية الوطنية هذا التشريع وميثل أحد القضايا الرئيسية املعلقة اليت تعاجلها حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية

  الصكوك الدولية - باء 

ختياري امللحق   اال لمبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكو          - ٤١٥
  .ن ينتمي إىل أسرةأبه، فإن لكل شخص احلق يف أن يؤسس و

 واعتمدهتا ١٩٨٠يوليه / متوز١٧ووقعت نيكاراغوا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف   - ٤١٦
  )١٢٢(١٩٨١أغسطس / آب١٠ املؤرخ ٧٨٩وصدقت عليها من خالل املرسوم رقم 

  :ن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان م٢٥ومبوجب املادة   - ٤١٧

                                                      

 ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٧، ١٨٠اجلريدة الرمسية العدد  )١١٧(

 .١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٩، ١٩١اجلريدة الرمسية العدد  )١١٨(

 .١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٩، ١٩١اجلريدة الرمسية العدد  )١١٩(

 .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٦، ٢٣٢اجلريدة الرمسية العدد  )١٢٠(

 .١٩٩٩يونيه / حزيران٢٨، ١٢٢اجلريدة الرمسية العدد  )١٢١(

 .١٩٨١أغسطس / آب٢٥ ،١٩١اجلريدة الرمسية العدد  )١٢٢(
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لكل شخص احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له وألسـرته،                 )١"(
ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة، وله احلق يف 

 والترمل والشيخوخة وغري ذلك من فقدان وسائل العيش تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز
  .نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة ورعاية خاصتني، وينعم كـل األطفـال بـنفس احلمايـة                  )٢(
  ".االجتماعية سواء أكانت والدهتم ناجتة عن رباط شرعي أو بطريقة غري شرعية

ضـع  وي وقعت شيلي ونيكاراغوا اتفاق تعاون تقين للوقاية مـن اإلعاقـة يف ال             ويف سياق التعاون الود     - ٤١٨
  .واكتشافها ومعاجلتها

   / تـشرين األول   ٥فربايـر و  / شباط ٦عليها يف   وصدقت  ووقعت نيكاراغوا على اتفاقية حقوق الطفل         - ٤١٩
. التعليم والعدل والعمل  وتنظم االتفاقية حقوق األطفال بصدد أمور منها الصحة و        .  على التوايل  ،١٩٩٠أكتوبر  

 االختيارية امللحقة باتفاقية حقوق الطفل بصدد اخنراط األطفال يف الرتاعات املسلحة وبيع             تكما أن الربوتوكوال  
ونـشر  . ٢٠٠٢- ٣٧ قد اعتمدت من خالل املرسوم رقم        ،األطفال ودعارة األطفال والتصوير اإلباحي لألطفال     

  .٢٠٠٢مايو / أيار٦ ،٨٢عدد مرسوم االنضمام يف اجلريدة الرمسية ال

وصدقت نيكاراغوا على االتفاقيات األمريكية بشأن منع العنف ضد النساء واملعاقبة عليـه واستئـصاله             - ٤٢٠
 يسبب  ، على أساس اجلنس   ،أي فعل أو سلوك   " اليت ُتعرِّف العنف ضد النساء بأنه        ،)١٢٣(")بارا اتفاقية بيليم دو  ("

  ". سواء يف األماكن العامة أو اخلاصة،أو نفسياً أو معاناة للنساء مادياً  جنسياًالوفاة أو ضرراً

وصدقت نيكاراغوا على االتفاقية األمريكية بشان القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي             - ٤٢١
وكـان هـذا   . )١٢٤(٢٠٠٢ يونيـه / حزيران١٨ الذي اعتمد يف     ،٢٠٠٢- ٦٠اإلعاقات من خالل املرسوم رقم      

 على أن لألشخاص ذوي اإلعاقات نفس حقوق        ةوتشدد االتفاقي . وة هامة لصاحل األشخاص املعنيني    التصديق خط 
 املشتملة على احلق يف عدم التعرض للتمييز        ،ن هذه احلقوق  أ شأهنم شأن اآلخرين؛ و    ةاإلنسان واحلريات األساسي  

  . مستمدة من الكرامة واملساواة األصيلتني يف مجيع البشر،على أساس اإلعاقة

وصدقت نيكاراغوا على االتفاقية املتعلقة خبطر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ اإلجراءات الفوريـة                - ٤٢٢
 اليت تستهدف محاية ى يف سياق االتفاقيات الدولية األخر،)١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (للقضاء عليها 

  .األطفال يف العمل

  :  عمل األطفال واستئصالهوقد أحرز التقدم التايل بشأن منع  - ٤٢٣

                                                      

 ،١٧٩اجلريدة الرمسية العدد ، ١٩٩٥أغسطس / آب٣ املؤرخ ١٠١٥اعتمدت من خالل املرسوم رقم  )١٢٣(
 .١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٦

 .٢٠٠٢ هيوني/ حزيران٢٨ ،١٢١اجلريدة الرمسية العدد  )١٢٤(
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 وقعت نيكاراغوا مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية بـشأن           ،١٩٩٦يونيه  / حزيران ١٣يف    )أ(  
  االشتراك يف الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال الذي وضعته املنظمة؛

الـيت  ) CNEPTI(ق   التدرجيي لعمل األطفال ومحاية العامل املراه      للقضاءإنشاء اللجنة الوطنية      )ب(  
  ؛١٩٩٧أبريل / نيسان١٠ املؤرخ ٢٢٩٧ووفق عليها من خالل املرسوم رقم 

 وطنية بشأن القضاء التـدرجيي      ةستراتيجياة  ـ خط ،٢٠٠٢يونيه  / يف أول حزيران   قدمت رمسياً   )ج(  
الـصحة  التعلـيم و  : واالهتمامات الرئيسية للخطة هي ما يلي     . ة العمال املراهقني  ـل األطفال ومحاي  ـعلى عم 

وأكمل تقييم للخطة بشأن    . التشريع واملشاركة املنظمة جلميع القطاعات االقتصادية والنوعية      وواألسرة والبحث   
  .٢٠١٦- ٢٠٠٧ بغية وضع خطة الفترة ٢٠٠٦- ٢٠٠١الفترة 

 حلماية احلقوق املتصلة باألسرة مشار      ، اليت صدقت عليها نيكاراغوا    ،وهناك عدد من االتفاقيات واملعاهد      - ٤٢٤
  .الوثيقة األساسية هلذا التقريرإليها يف 

   األسرة- جيم 

  التعريف  - ١  

 من الفصل الرابـع مـن       ٧٠ومبوجب املادة   .  يف نيكاراغوا معترف هبا يف التشريعات      ،إن أمهية األسرة    - ٤٢٥
وباإلضافة ". األسرة هي النواة األساسية للجميع وتتمتع باحلق يف احلماية من قبل اجملتمع والدولة            " فإن   ،الدستور

 يف مدونة األطفال واملراهقني يؤكد على احلماية الـيت    هإىل ذلك، فإن التعريف األكثر حتديداً التايل املنصوص علي        
  : تستحقها األسرة

ومن . األسرة هي النواة الطبيعة واألساسية لنماء األطفال واملراهقني وتطورهم ورفاههم الشامل"
 وتوفر لألطفال واملراهقني الرعاية     ، كاملة املسؤوليات املتصلة هبم    هنا فإن األسرة هي اليت تتوىل بصورة      

  .)١٢٥("وتكفل تعليمهم وتأهيلهم ومحايتهم وتطورهم

 الذي ال جيوز ،يللنيكاراغويني احلق يف إنشاء أسر واملرياث األسر" فإن ، من الدستور٧١ومبوجب املادة   - ٤٢٦
. وينظم القانون هذه احلقوق وحيميهـا     . مكفول للنيكاراغويني احلجز عليه والذي يعفي من مجيع الرسوم العامة         

وهلذه الغاية تطبق بصورة تامة االتفاقية الدولية . ويتمتع األطفال حبماية خاصة وجبميع احلقوق اليت تقتضيها حالتهم
  ". حلقوق الطفل

 وكالمها  ،رة كأمر واقع   تقوم األسرة على أساس الزواج أو الرفقة املستق        ،النيكاراغويومبوجب القانون     - ٤٢٧
ويستند هذان الشكالن من االرتباط على االتفاق الطوعي بني رجل وامـرأة            . ميثل مؤسسة قانونية حتميها الدولة    

  .وجيوز حل هذه الرابطة برضا الطرفني أو حسب إرادة أحدمها

                                                      

 .٦ واملراهقني، املادة لونة األطفامد )١٢٥(
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ام والتضامن واملساواة العالقة األسرية تقوم على أساس من االحتر"  فإن ، من الدستور٧٣ومبوجب املادة   - ٤٢٨
ويشارك األبوان يف االهتمام باملرتل والتنمية الشاملة لألطفال        . املطلقة يف احلقوق واملسؤوليات بني الرجل واملرأة      

واألطفال ملزمون أيضاً باحترام ومساعدة .  مع املساواة الكاملة يف احلقوق واملسؤوليات،من خالل جهود مشتركة
  ".ه الواجبات واحلقوق وفقاً للتشريعات ذات الصلةوجيب الوفاء هبذ. آبائهم

 وما جيب أن تتسم به مجيـع العالقـات          ،ويشدد بصورة واضحة على املساواة واإلنصاف بني اجلنسني         - ٤٢٩
  .امل كشرط للدخول يف عالقة زوجيةكواملسؤوليات األسرية وعلى الرضا احلر وال

  اهليئة املسؤولة  - ٢  

 من القرار   ٢٩ ومبوجب املادة    .١٩٩٨يف عام   ) MIFAMILIA ()١٢٦(ألطفال واملراهقني اأنشئت وزارة األسرة و     -٤٣٠
  :تشمل الوظائف التالية  فإن واليتها،)١٢٧(ن تنظيم سلطات وإجراءات الفرع التنفيذي من احلكومةأ بش٢٩٠رقم 

 اجلنـسني   اعتماد أو إصالح السياسات العامة اليت تسهم يف تنمية األسرة وتشجيع املساواة بني              )أ(  
  والرعاية واحلماية الشاملة لألطفال واملراهقني؛

  تنسيق وتنفيذ السياسة الوطنية للرعاية واحلماية الشاملة لألطفال واملراهقني؛  )ب(
   للمرأة؛النيكاراغويإدارة الربنامج الوطين للمساواة بني اجلنسني من خالل املعهد   )ج(
ملـرأة يف األنـشطة الـسياسية واالقتـصادية         رسم سياسات وخطط وبرامج تضمن مشاركة ا        )د(

  واالجتماعية يف البلد على أساس تكافؤ الفرص؛
  دعم مشاريع وبرامج تعزيز املساواة بني اجلنسني والرعاية الشاملة واحلماية لألطفال واملراهقني؛  )ه(
رعاية الـشاملة  تشجيع مشاركة اجملتمع املدين يف جماالت تنمية األسرة واملساواة بني اجلنسني وال          )و(

  واحلماية لألطفال واملراهقني؛
  ذ سياسات تعزز االجتاهات والقيم اليت تسهم يف الرعايـة الـشاملة واحلمايـة              ـاقتراح وتنفي   )ز(

  لألطفال واملراهقني؛
تيسري وتنفيذ تدابري شاملة ملساعد اجملموعات الضعيفة من السكان واملعدمني واألطفال املهجورين   )ح(

  األشخاص ذوي اإلعاقات الذين يسعون إىل حلول لالعتماد على الذات؛وكبار السن و
أي تعزيز احلـق يف احليـاة       (دعم ومحاية احلياة من بداية احلمل يف الرحم حىت الوفاة الطبيعية              )ط(

  ؛)والدفاع عنه

                                                      

 ".وزارة األسرة واألطفال واملراهقني"إىل " وزارة األسرة" غري امسها من ٢٠٠٧يف عام  )١٢٦(

 كانون  ٢٩،  ٢٠ الرمسية العدد    ةاجلريد( ٢٠٠٧يناير/ كانون الثاين  ٢٤ املؤرخ   ٦١٢راجع القرار رقم     )١٢٧(
 .٢٩٠املعدل للقرار رقم ) ٢٠٠٧يناير /الثاين
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 باقتراح مشاريع قوانني ومراسيم ولوائح وقـرارات وفقـاً          ، يف جماالت مسؤولياهتا   ،االضطالع  )ي(
جراءات املنصوص عليها يف الدستور والقوانني بغية تعزيز املساواة بني اجلنسني والرعاية الـشاملة واحلمايـة                لإل

  لألطفال واملراهقني؛
  .االضطالع، يف جماالت مسؤولياهتا، بأية مهمات تناط هبا مبوجب القانون أو من رئيس اجلمهورية  )ك(

 فإن وزارة األسرة واألطفال واملراهقني هي الـسلطة         ،راهقني من مدونة األطفال وامل    ٩٢ومبوجب املادة     - ٤٣١
اإلشرافية فيما يتعلق جبميع اهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املسؤولة عن محاية األطفال واملراهقني يف                

  . واملراكز والقرى اليت حتت رعايتهاءاملنازل وأماكن اإليوا

  السن القانونية لشىت األغراض  - ٣  

الـزواج  :  القرارات وغريها من القوانني واللوائح حداً أدىن خمتلفاً للسن يف احلاالت التالية            ، حالياً ،حتدد  - ٤٣٢
والتوظيف وترك الدراسة وطلب املشورة الطبية أو القانونية، والعالج أو إجراء عمليات جراحية بدون اشـتراط                

  . والتطوع يف القوات املسلحةالوالدينموافقة 

  .قية هذا القسم املتطلبات املعينة للحد األدىن للسنويناقش ب  - ٤٣٣

  املواطنة  ‘١‘

 ومن  ، على أن سن السادسة عشر هو احلد األدىن للسن الذي يعترب فيه الشخص مواطناً              ٤٧تنص املادة     - ٤٣٤
  . مبا يف ذلك املشاركة يف االنتخابات، ممارسة احلقوق السياسية اليت يتضمنها هذا الوضع،مث

. الوالـدين ة القانونية والطبية والعالج الطيب أو اجلراحة بدون اشتراط موافقـة            االستشار  ‘٢‘
  ن القانونيون الطبيعيون ألطفاهلم هم املمثلوالوالدينو

والوالدان مها املمـثالن  . ال توجد أحكام قانونية تسري على احلاالت اليت مل حتصل فيها موافقة الوالدين    - ٤٣٥
  .الطبيعيان ألبنائهما قانونياً

  هناية التعليم اإلجباري  ‘٣‘

 ال جيوز التحاق التالميذ باملدرسـة االبتدائيـة         ، من الئحة التعليم االبتدائي والثانوي     ١١مبوجب املادة     - ٤٣٦
  .النهارية إال ملن هم دون اخلامسة عشرة من العمر أما من هم أكرب فيلتحقون باملدارس املسائية املعجلة

  ذلك العمل اخلطر مبا يف ،االلتحاق بالعمل  ‘٤‘

وال . ال واألشخاص صغار السن يف أي نوع من أنواع العمـل          ـحتظر مدونة األطفال واملراهقني تشغيل األطف       -٤٣٧
ومبوجب مدونة األطفال واملراهقني    . ١٤جيوز لألعمال التجارية أو الفردية أو اهليئات املؤسسية تشغيل األطفال حتت سن             
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ة عشرة من العمر فأكثر هم الذين يتمتعون باألهلية القانونية للدخول يف تعاقـدات،              فإن األشخاص الذين يبلغون السادس    
  . يف عقد عمل إال مبوافقة آبائهمعلى حني أن من يبلغون الرابعة عشرة أو اخلامسة عشرة ال جيوز هلم الدخول

سة أي نوع من العمل يف  فإنه ال جيوز لصغار السن ممار، من مدونة األطفال واملراهقني٧٤ومبوجب املادة   - ٤٣٨
 مثل العمل يف    ،أماكن غري صحية أو متثل خطراً على حياهتم أو صحتهم أو سالمتهم البدنية أو العقلية أو املعنوية                

 الليلية أو العمل الذي يشمل تناول أشياء أو مواد          هاملناجم وحتت األرض ويف مقالب القمامة أو يف مراكز الترفي         
  .النفسية أو يف نوبات العمل الليلية بصفة عامةمسية أو مؤثرة على احلالة 

  العمل جزءاً من الوقت أو كامل الوقت  ‘٥‘

) و(١٣٤وتنص املادة   .  سنة ١٤ أن احلد األدىن لسن العمل هو        ى من مدونة العمل عل    ١٣١تنص املادة     - ٤٣٩
على أن يرتب   ) ز(١٣٤كما تنص املادة    .  ساعة ٣٠ ساعات وأن أسبوع العمل      ٦على أن يوم العمل ال يتجاوز       

  . األطفال جدول دراستهم بطريقة تتوافق مع مقتضيات وشروط عملهم

  الزواج  ‘٦‘

 ة والبنات الاليت يف سن الرابعة عـشر       ة جيوز لألوالد الذين يف سن اخلامسة عشر       ،مبوجب املدونة املدنية    - ٤٤٠
اإلناث يف سن الثامنة عشرة بـدون       وللذكور يف سن احلادية والعشرين و      ،الدخول يف رابطة زواج مبوافقة آبائهم     

  . اشتراط هذه املوافقة

  الرضا اجلنسي  ‘٧‘

  .١٤ون الضحية حتت سن ـ، املعدل للمدونة اجلنائية يفترض عدم وجود رضا عندما يك١٥٠مبوجب القرار رقم   -٤٤١

  التطوع يف القوات املسلحة  ‘٨‘

  .الوالدين رهناً برضا ،١٨احلد األدىن للسن هو   - ٤٤٢

  جنيد يف القوات املسلحةالت  ‘٩‘

  .١٨احلد األدىن للسن هو   - ٤٤٣

  االشتراك يف العمليات احلربية  ‘١٠‘

  .١٨احلد األدىن للسن هو   - ٤٤٤

  املسؤولية اجلنائية  ‘١١‘

 يتحمل األشخاص الصغار مسؤولية جنائية إذا كانـت  ، من مدونة األطفال واملراهقني٩٥مبوجب املادة     - ٤٤٥
الوقت الذي يرتكبون فيه فعالً مصنفاً على أنه جرم خطري أو صغري يف املدونة اجلنائية                يف   ١٨و ١٣أعمارهم بني   

  .أو يف القوانني اخلاصة
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   مبا يف ذلك التوقيف واالحتجاز والسجن ،العقوبات السالبة للحرية  ‘١٢‘

طائلـة   سنة الذين يتهمون جبرم صـغري أو خطـري حتـت             ١٨ و ١٥يقع الشباب البالغة أعمارهم ما بني         - ٤٤٦
 ١٣اإلجراءات املنصوص عليها يف القسم الثالث من مدونة األطفال واملراهقني، على حني أن من تربو أعمارهم على 

 سنة الذين يتهمون جبرم صغري أو خطري يقعون حتت طائلة أي من اإلجراءات املنـصوص                ١٥سنة ولكن مل يبلغوا     
  .ليها يف القسم الثالث، باستثناء العقوبات السالبة للحريةعليها يف القسم الثاين من املدونة، أو تلك املنصوص ع

بني   من مدونة األطفال واملراهقني على نظام خاص للعدالة اجلنائية حيتجز مبوجبة األشخاص ما             ٩٥وتنص املادة     -٤٤٧
 املراكـز   وال جيوز أن تفرض تدابري تشمل عقوبة سالبة للحرية يف هذا          .  سنة يف أماكن خاصة كمالذ أخري      ١٨ و ١٥سن  

  . سنة؛ ويستعاض عن هذه اإلجراءات باملراقبة أو اإلقامة اجلربية يف املرتل١٥ و١٣على من تبلغ أعمارهم ما بني 

ال جيوز تعرض أي شخص صغري الحتجاز وسجن         "،املراهقنيو من مدونة األطفال     ١٠٣ومبوجب املادة     
 من ١٤٢ومبوجب املادة ".  املنصوص عليها يف القانونتعسفي أو غري قانوين أو يكون سالباً حلريته إال يف احلاالت

االحتجاز قبل احملاكمة يكون إجراء استثنائياً ينطبق على اجلرائم اليت يعاقب عليها " فإن ،مدونة األطفال واملراهقني
  ". إال يف احلاالت اليت يكون فيها من غري املمكن تطبيق إجراء أقل شدة،باالحتجاز يف إصالحيات

  بة اإلعدام والسجن مدى احلياةعقو  ‘١٣‘

 مـن مدونـة األطفـال       ٢٠٦ و ٢٠٣ومبوجب املادتني   . إن عقوبة اإلعدام غري موجودة يف نيكاراغوا        - ٤٤٨
  .  سنوات٦ فإن أقصى مدة عقوبة بالسجن للمجرمني الصغار ،واملراهقني

   يف القضايا املدنية واجلنائية،اإلدالء بالشهادة يف احملاكم  ‘١٤‘

وجيب أن يكون األشخاص .  لألشخاص الصغار الشهادة يف القضايا املدنية واجلنائية إال بإذن من قاض   زال جيو   - ٤٤٩
  .الصغار الذين يرغبون يف رفع دعوى فردية أو شكوى ممثَّلني قانونياً، وخبالف ذلك تعني هلم احملكمة وصياً عليهم

  املثول أمام احملكمة يف قضية جنائية  ‘١٥‘

وجيـب أن يـساعد     . لشهود حتت السن القانونية على إذن من قاض لإلدالء بشهادهتم         جيب أن حيصل ا     - ٤٥٠
ويقدمون شكاواهم مـن خـالل ممثلـيهم        . يمقدمي الشكاوى ممن هم حتت السن القانوين ممثل قانوين أو وص          

  . ولكن جيوز هلم اإلدالء بشهاداهتم إذا كانوا ضحايا عنف أو جرم جنسي،القانونيني

   اإلجراءات اإلدارية القضائية اليت تؤثر على الطفلاملشاركة يف  ‘١٦‘

 فإن من حق األطفال واألشخاص الصغار االسـتماع         ، من مدونة األطفال واملراهقني    ١٧مبوجب املادة     - ٤٥١
 إمـا   ،إليهم يف مجيع اإلجراءات اإلدارية والقضائية اليت تؤثر على احلقوق واحلريات والضمانات اليت يتمتعون هبا              

  .ةمن خالل ممثل قانوين أو السلطات املختص أوبأشخاصهم 
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عالقات األسرية  ل ال ـ مبا يف ذلك تغيري االسم وتعدي      ،ةـة على تغيري اهلوي   ـاء املوافق ـإعط  ‘١٧‘
  والتبين والوصاية

  .جتب موافقة الطفل على أن ُيَتبىن من سن السابعة  - ٤٥٢

  تلكات وتكوين الرابطات واالنضمام إليهان املمأاألهلية القانونية للوراثة وإجراء معامالت بش  ‘١٨‘

  . تقتصر الوراثة على األشخاص األحياء يف وقت بداية التوريث، من املدونة املدنية٩٨٢مبوجب املادة   - ٤٥٣

 ليس للوصي أهلية أن يرث أو أن جيـري معـامالت بـشأن              ، من املدونة املدنية   ٩٨٥ومبوجب املادة     - ٤٥٤
 إذا مل يكن قد ختلى عن دور الوصي أو قدم حساباً            ،يبلغ السن واألهلية القانونية   املمتلكات اليت للقاصر الذي مل      

  . عن هذا الدور أو كان قريباً للقاصر

  استهالك الكحوليات واملواد األخرى املقيد تداوهلا  ‘١٩‘

و تقدمي  من مدونة األطفال واملراهقني على مالكي املنشآت أو غريهم من األشخاص بيع أ ٦٦ر املادة   حتظ  - ٤٥٥
املشروبات الكحولية والتبغ واملخدرات واملواد السمية ومواد االستنشاق ومواد اهللوسة واملواد املقيـد تـداوهلا               

ر  إىل القـصّ   ،مبوجب القوانني واللوائح السارية واملواد اليت تؤدي إىل حالة االعتماد البـدين والنفـسي عليهـا               
  .واألشخاص الصغار ألي سبب من األسباب

  ق يف الدخول يف رابطة الزواج وتكوين أسرةاحل  - ٤  

رابطة الزواج  : " من الدستور اليت تنص على أن      ٧٢يرد احلق يف حرية الدخول يف رابطة زواج يف املادة             - ٤٥٦
ويستندان إىل اتفاق طوعي بني رجل وامرأة وجيوز حل هذه الرابطـة  . والرفقة املستقرة كأمر واقع حتميها الدولة 

  ". وينظم القانون هذه املسألة. حسب إرادة أحدمهابرضا الطرفني أو 

 للدخول يف رابطة الزواج بـدون       ، مبوجب املدونة املدنية   ، فإن احلد األدىن للسن    ،وحسبما سلف ذكره    - ٤٥٧
  . للرجل٢١ وة للمرأ١٨ هو الوالدينموافقة 

رجل واملرأة مـدى احليـاة      الزواج عقد رمسي يوحد بني ال     " فإن   ، من املدونة املدنية   ٩٣ومبوجب املادة     - ٤٥٨
وعليه فإن الزواج يتطلب كل ما يقتضيه أي نوع من أنواع العقود ومن             ". ويستهدف اإلجناب واملساعدة املتبادلة   

  .هم هذه املقتضيات رضا الطرفني املتعاقدين

 بشأن حل رابطة الزواج بناء علـى طلـب أحـد            ١٩٨٨بريل  أ/ نيسان ٢٨ املؤرخ   ٣٨كما أن القرار      - ٤٥٩
 قبل اعتمـاد هـذا      ،وكان القانون املدين  .  ميثل تقدماً هاماً   ، الذي جيعل الطالق من طرف واحد ممكنا       ،جنيالزو

  . على حني أن الطالق من طرف مل يكن ممكناً، جييز الطالق برضا الطرفني رهناً باستيفاء شروط معينة،القرار
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بوفاة أحد الـزوجني؛  ) ١: (الزواج املدينتنحل رابطة : " على ما يلي٣٨ من القرار رقم ١وتنص املادة    - ٤٦٠
وميثل التعبري عـن    ".  وباطالً حبكم بات يعلن الزواج الغياً    ) ٤(بإرادة أحد الزوجني؛    ) ٣(بالرضا املشترك؛   ) ٢(

  .رغبة أحد الزوجني يف حل رابطة الزواج سبباً كافياً ألن ينهي القاضي العالقة الزوجية

، وهـو قـرار   )١٢٨(١٩٨٢يونيـه  / حزيران٢٤ املؤرخ   ١٠٦٥وم رقم    باملرس ٣٨واستكمل القرار رقم      - ٤٦١
 بـشأن بـدالت     ١٩٩٢ينـاير   / كانون الثاين  ٢٢ املؤرخ   ١٤٣ والقرار رقم    ، واألطفال الوالدينالعالقات بني   

 املشتركة واملتساوية إزاء    الوالدين وحيددان مسؤوليات    ، وحيمي هذان الصكان مصاحل ورفاه القصر      .)١٢٩(اإلعالة
  .ل ويشتمالن على أحكام بشأن الرفقة املستقرة كأمر واقع بني رجل وامرأةاألطفا

 ١٤٣ املعترف هبا بصفة حمـددة مبوجـب القـرار           ،وتتسم الرفقة املستقرة كأمر واقع بني رجل وامرأة         - ٤٦٢
زوجي جتماعي وانسجام   اوجود اتفاق واعتبار    ) ٢(التعايش لفترة يراها القاضي كافية؛      ) ١ (:باخلصائص التالية 
ويعترف القانون النيكاراغواى هبذا النوع من األسر ألغـراض         .  مقنعاً على نية تكوين أسرة     الًيعتربه القاضي دلي  

واحلماية اليت تكفلها الدولة ألسرة . مسؤوليات الدعم واملرياث وقضايا القانون املدين األخرى خارج إطار الزوجية
  . واألبناءالوالدينقات بني ليست مرتبطة بالزواج ولكنها مستمدة من العال

 واألطفال كال األبوين حقوقاً ومـسؤوليات متـساوية إزاء رعايـة    الوالدينويعطي قرار العالقات بني       - ٤٦٣
نه ال جيوز استخدام تسميات أ متساوية مبعىن كما أن جلميع األطفال حقوقاً. األطفال وتغذيتهم وتعليمهم وإعالتهم

 ال يوجد قانون ينص بصورة حمددة على حق املرأة يف أن تقرر حبرية وبروح املسؤولية غري أنه. متييزية  بشأن البنوة
  .عدد أطفال األسرة أو فترات املباعدة بني والدات األطفال

 اليت ال جيوز احلجز عليها وتكون معفاة من أي ضريبة ،ويكفل الدستور احلق يف وراثة املمتلكات األسرية  - ٤٦٤
  . حىت اآلن قرار تنفيذي بشأن املمتلكات األسرية يطبق متاماً أحكام الدستور يف هذا الشأنغري أنه ال يوجد . عامة

 ٣١ يف املائة على املستوى الـوطين،  ٢٨ووفقاً لإلحصائيات الوطنية، فإن نسبة األسرة اليت ترأسها امرأة هي          - ٤٦٥
 يف املائـة مـن      ٣٥ ال يعيش    ،ناطق احلضرية ويف امل .  يف املائة يف املناطق الريفية     ١٨,٥منها يف املناطق احلضرية و    
 الوالـدين  ال يعرف كثري من هؤالء       ، وبعبارة أخرى  ، سنة يف نفس األسرة مع األب      ١٥األطفال واملراهقني حتت    

ووفقاً للمسح الدميغرايف والصحي للسكان يف      . كيف يعيش األبناء تاركني املسؤولية لألم وأفراد األسرة اآلخرين        
من   يف املائة٢٥، يعيش )١٣٠(الذي أجراه املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد) ENDESA (١٩٩٨ نيكاراغوا يف عام 

  . يف املائة من األطفال بدون أب أو أم١٠ على حني يعيش ،فقط مع أمهاهتماألطفال 

                                                      

 .١٩٨٢يوليه / متوز٣، ١٥٥مسية العدد اجلريدة الر )١٢٨(

 .١٩٩٢مارس / آذار٢٤، ٢٣٨اجلريدة الرمسية العدد  )١٢٩(

 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهد ٢٠٠٦سامهة وزارة األسرة واألطفال واملراهقني يف تقرير    م )١٣٠(
 .INEC الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باالستناد إىل بيانات مقدمة من
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  )١٣١(تدابري ضمان رعاية ومحاية األسرة  - ٥  

للمساعدة واحلماية يف القطاعات املعنية على منوذج تستند وزارة األسرة واألطفال واملراهقني يف أنشطتها   - ٤٦٦
  . يرد بيانه أدناه،للرعاية الشاملة

  احلماية  ‘١‘  

جتري أنشطة احلماية يف اجملتمعات احمللية ذات األولوية بالتعاون مع األسر واهليئات احلكوميـة                )أ(
جتماعية اليت يتعـرض هلـا األطفـال        واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين بغية احلد من حاالت األخطار اال          

وتستهدف هذه األنشطة يف املقام األول تنمية رأس املال البشري ودعم األسرة وتعزيـز املـشاركة                . واملراهقون
  ؛اجملتمعية يف حتديد احللول البديلة ألكثر جمموعات السكان ضعفاً

  :ت احلماية التاليةستراتيجيااوقد وضعت   )ب(
 ،يستهدف هذا النموذج اجملتمعـي األسـاس      : األخطار النفسية واالجتماعية  منوذج الوقاية من      ‘١‘

 ،الوقاية من األخطار املرتبطـة، يف مجلـة أمـور         " MFAMILIA-Chimalli" اسم   هويطلق علي 
 متخـذة   ،كما تستهدف . بالعقاقري واالستغالل اجلنسي التجاري والعالقات احمللية واالجتماعية      

  سني األوضاع البيئية وحتديد احللول املناسبة؛ حت، إجيابياًيكولوجياًإهنجاً 
إن الغاية من النهج السالف الذكر هو تشخيص األخطار النفسية واالجتماعية يف جمتمعات حملية           ‘٢‘

حمددة ووضع خطة عمل لتعزيز ودعم عوامل احلماية بني األطفال ويف األسر بغية املـسامهة يف                
  احلد من هذه األخطار؛

 ،ختتار الوحدات احمللية لوزارة األسرة واألطفال واملراهقني مستشاري األسرة        : رةمستشارو األس   )ج(
من خالل برامج اخلدمة االجتماعية الطوعية وشبكة العمال امليدانني وتوفر دورات تدريبية يف تقـدمي املـشورة                 

  النفسية واالجتماعية إىل اجملموعات املستهدفة من السكان؛
زز هذه الشبكة بإضافة عشرة عمال ميدانيني لكل من الوحـدات احملليـة             تع: العمال امليدانيون   )د(

ومهمة هؤالء العمال هي دعم تنفيذ إجراءات .  وحدة٢٤ واملراهقني البالغ عددها لالتابعة لوزارة األسرة واألطفا
  احلماية يف اجملتمعات املعنية؛ 

يف هذه النوادي واليت تشمل جمـاالت       تتاح موارد لرعاية األطفال واملراهقني      : نوادي املراهقني   )ه(
. الترفية والثقافة والرياضة وتشكل فيها جمموعات مهتمة هبذه اجملاالت وتوفر فيها استشارات نفسية ووقائية صحية

  تقدمي املشورة وخدمات املكتبات والثقافة؛: وتغطي النوادي ثالثة جماالت
 تبادل اآلراء بشأن    ، واألمهات الوالدينا   اليت حيضره  ،تستهدف هذه املدارس  : الوالدينمدارس    )و(

 وحتاشي ،ديناميات األسرة بغية تعزيز االتصال واالندماج وزيادة فهم أسباب وتبعات العنف ضد النساء واألطفال
  .إساءة استخدام القوة اليت تؤدي إىل العنف وضمان تلقي ضحايا العنف عالجاً شافياً

                                                      

 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهد الدويل        ٢٠٠٦ للمرأة يف تقرير     النيكاراغويمسامهة املركز    )١٣١(
 . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  الرعاية الشاملة  ‘٢‘

ألسرة واألطفال واملراهقني برامج رعاية شاملة لألطفال واملراهقني واألسرة اليت تعاين من     وضعت وزارة ا    - ٤٦٧
أوضاع تشمل حاالت إدمان للعقاقري أو عمل األطفال أو االستغالل اجلنسي التجاري واحتماالت اإلعاقة وعنف               

طة تعزيز األسرة واملـشاركة يف       النفسية واالجتماعية بإعطاء أولوية ألنش     عواهلدف هو حتسني األوضا   . املراهقني
  .تنمية رأس املال البشري للسكان املعنيني على مستوى اجملتمعات احمللية

  .ويعتمد تنفيذ الرعاية الشاملة على الطرائق والتدابري احملددة املبينة أدناه  - ٤٦٨

ابعة لوزارة تنفذ هذه الطريقة من خالل الوحدات األربع والعشرين الت: عملية اجلذب واالندماج    )أ(  
مبا يف ذلك إشارات حركة الـسري       ( اليت تنظم زيارات إىل األماكن العالية األخطار         ،األسرة واألطفال واملراهقني  

جل التوعية واالختيار وإحالة احلاالت     أمن  ) ومناطق األسواق العامة والبارات ومواقف احلافالت ومعابر احلدود       
وتكتمل هـذه   . غري احلكومية بغية توفري الرعاية الشاملة هلذه احلاالت       احملتاجة إىل املؤسسات العامة واملؤسسات      

   تؤدي إىل العملية الالحقة؛،العملية بتشخيص فردي ووضع تقرير وخطة رعاية
تقدمي اخلدمات الصحية من خالل آليـات       : اإلحالة ومناظرة احلالة واملتابعة لألشخاص قيد الرعاية        )ب(  

ظمات غري احلكومية، إىل األشخاص املعنيني يف جماالت الرعاية الصحية األولية والرعاية            التنسيق مع وزارة الصحة واملن    
  وتوضع ترتيبات مالية لتوفري االختبارات املتخصصة وشراء األدوية يف احلاالت الطارئة؛. النفسية وإعادة التأهيل

م فيه وتشجيعهم على ذلك يتابع التحاق األشخاص املعنيني بالتعليم الرمسي والتدريب واستمراره  )ج(  
مبا يف ذلك الكراسات وأقالم الرصـاص والـزي         (وتوزع األدوات واملواد املدرسية     . بالتعاون مع وزارة التعليم   

  ؛)املدرسي وملبوسات القدم املدرسية واحلقائب
 واألمهات أو   الوالدينيشتمل التدريب على األعمال الفنية من حزمة تدريب شاملة للمراهقني و            )د(  

 احلرف املهاريـة     إىل ألوصياء يف جماالت العمل الزراعي وجتهيز األغذية والصناعة التحويلية واخلدمات باإلضافة          ا
وتشتمل احلزمة على دعم مايل أو إعانة .  شهراً سنويا١٢ً إىل ٦ويوفر التدريب على مدى . املطلوبة لسوق العمل

  وازم التعليم؛لتغطية نفقات أمور منها املواصالت واألغذية ومعدات ول
تلي املرحلة سالفة الذكر عملية تنسيق مشترك بني الوكاالت ومتعددة : االندماج يف سوق العمل  )ه(  

  القطاعات تستهدف تيسري اندماج األشخاص املدرَّبني يف سوق العمل بغية حتسني مستوى معيشتهم؛
وتوفر . رياضية بالتنسيق مع مكاتب العمدإدماج األطفال واملراهقني يف األنشطة الثقافية والترفيهية وال  )و(  

  بوع األطفال واملناسبات األخرى؛املعدات الرياضية وتتاح املوارد لالحتفاالت الثقافية والترفيهية مبناسبة فعاليات أس
 واألمهات باملسؤولية ونقل قيم شخصية وأسرية الوالدينيشمل العمل مع األسرة تعزيز إحساس   )ز(  

 يتناول العنف املرتيل بغية تشجيع ثقافة الوئام وتقويـة العالقـات   ،وباإلضافة إىل ذلك. يهمواجتماعية جديدة إل 
  .األسرية من خالل زيادة الوعي حبقوق وواجبات املراهقني
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  برامج ومشاريع احلماية االجتماعية واخلاصة  ‘٣‘  

اية االجتماعية اليت تستهدف إنعاش أحرز يف نيكاراغوا تقدم من مستوى املساعدة االجتماعية إىل مستوى احلم  - ٤٦٩
. وبناء القدرات البشرية واإلنتاجية لألشخاص الذين يواجهون حاالت ضعف أو أخطار أو أزمات اجتماعية واقتصادية          

وكانت السياسات اليت . وميثل هذا التطور حتوالً فعلياً من هنج تقدمي الصدقات إىل شكل احلماية االجتماعية املبني أعاله
 احلكومات السابقة حنو اجملموعات الضعيفة تقوم على أساس مفهوم املساعدة االجتماعية وكانت تنفذ يف سياق                اتبعتها

  .مؤسسي هش  وموزع على شىت الكيانات  احلكومية، كان منه وزارة األسرة واألطفال واملراهقني

ل يف جمال محاية اجملموعـات   ستراتيجية للعم ال يف حتديد اجملاالت ا    ٢٠٠٦- ٢٠٠٢وأحرز تقدم يف الفترة       - ٤٧٠
 فإنه لضمان   ،وباإلضافة إىل ذلك  . ٢٠٠٣وقد صيغت سياسة احلماية االجتماعية وووفق عليها يف عام          . الضعيفة

بغيـة  " التضامن" وضع نظام وطين للحماية االجتماعية حتت اسم ،فعالية األنشطة اليت تنفذ مبوجب هذه السياسة    
. بني الربامج واملشاريع اليت تستهدف محاية أكثر مجاعات الـسكان ضـعفاً           تشجيع التعاون والتنسيق والتضافر     

ويتوقع أن ترشِّد هذه املبادرة النفقات وأن حتد من الفاقد وأن تعظم فعالية الربامج وأن جتعل إمكانية االستفادة من 
  .خمططات احلماية أكثر عدالً

 هذا النوع   ةوبغية ترشيد املوارد واستدام   .  خارجي ونفذت هيئات شىت برامج محاية يف شكل مشاريع بتمويل          - ٤٧١
، تضطلع ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ خطة سنوات مخس للحماية االجتماعية للفترة ٢٠٠٥من الربامج، اعتمدت احلكومة يف عام     

 وتعزيز الدور املركزي    واقترح بناء قدرات مؤسسية للحماية االجتماعية     . بتنسيقها وزارة األسرة واألطفال واملراهقني    
  ".التضامن"رة كنهجني لتطوير نظام للوزا

وتشمل التدابري املتخذة لتنفيذ اخلطة املبينة أعاله إنشاء جلنة تطوير فنية مشتركة بني الوكاالت لنظـام                  - ٤٧٢
 من أجل تيسري احلوار     ،يف وزارة األسرة واألطفال واملراهقني    " التضامن"ووحدة تنسيق تنفيذية لنظام     " التضامن"

  .ومة وجمتمع العمال املتطوعني واجملتمع املدينوالتنسيق بني احلك

وُتصّنف األنشطة اليت أعدهتا وزارة األسرة واألطفال واملراهقني يف جمال احلماية االجتماعية واخلاصة إىل                - ٤٧٣
  :مخس فئات رئيسية حسب اجملموعات املستهدفة

   الضعاف دون سن السادسة؛لاألطفا  )أ(  
  املراهقون؛األطفال فوق سن السادسة و  )ب(  
   سنة ممـن ردت إلـيهم مرتلتـهم وإمكانيـة حـصوهلم          ١٨األطفال من سن سنة واحدة إىل         )ج(  

  على حقوقهم؛
  النساء الضعيفات الاليت يف سن احلمل؛  )د(  
ي ذلك كبار الـسن وضـحايا       ـمبا ف (ون مساعدة اجتماعية    ـاألشخاص الضعفاء الذين يتلق     )ه(  

  ).احلرب والكوارث



E/C.12/NIC/4 
Page 104 

 

  ج ومشاريع احلماية االجتماعية واخلاصةتطوير برام  ‘٤‘  

ة واخلاصة الـيت وضـعتها وزارة األسـرة         ـة االجتماعي ـفيما يلي حالة تطور برامج ومشاريع احلماي        - ٤٧٤
  :واألطفال واملراهقني

  وضعت سياسة لألبوة املسؤولة؛  )أ(  
   اجلمعية الوطنية؛ النظر فيه كيما تعتمدهأعد املشرع األويل لألبوة املسؤولة وجيري حالياً  )ب(  
 حيث  ، وخطة العمل املتصلة هبا يف مرحلة الصياغة حالياً        ،وضعت السياسة الوطنية لكبار السن      )ج(  
  ؛(CNAM) اللجنة الفنية التابعة للمجلس الوطين لكبار السن ، من حيث اجتاهاهتا االستراتيجية،تستعرضها
ات مع اهليئات العامة األخرى والقـوى       نوقشت السياسة املعنية برعاية األشخاص ذوي اإلعاق        )د(  

  .الفاعلة األخرى

 ال يزال من الضروري وضع الشروط األساسية        ،ووفقاً ملا أشارت إليه وزارة األسرة واألطفال واملراهقني         - ٤٧٥
 وفعالة وحامسة لرأس املال البشري بغية احلد من انعدام املساواة والفقر وينبغي أن تـستمر جهـود                  ةلتنمية كفؤ 

 مع التركيـز  ،)يف جماالت التعليم والصحة واإلسكان واملياه واألمن  (فيذ الشامل للربامج االجتماعية األساسية      التن
وينبغي أن تكون هذه األنشطة مشفوعة استراتيجياً بربامج تركز على محاية اجملموعات الضعيفة واليت . على الفقراء

رأس املال البشري وتطوير نظام احلماية االجتماعية واخلاصـة  وميثل االستثمار يف . تواجه أخطاراً اجتماعية عالية 
  .بني اجملموعات الضعيفة مكونات تكميلية تسهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد

   األمومة-  دال

  اإلطار القانوين  - ١  

وتـستند  . دولة حبماية خاصة من ال    ، كما يسميها الدستور   ،"عملية اإلجناب البشري  "تتمتع األمومة أو      - ٤٧٦
  .تغطيتها وتنظيمها إىل األحكام القانونية املشار إليها أدناه

  األحكام الدستورية  ‘١‘  

تكفل الدولة  : " اليت متثل أساساً لنظام احلماية اخلاصة لألمومة على ما يلي          ، من الدستور  ٧٤تنص املادة     - ٤٧٧
جازة أمومة مدفوعة األجر إ أثناء احلمل ومينحن وتتمتع النساء حبماية خاصة. محاية خاصة لعملية اإلجناب البشري

وال جيوز ألحد حرمان النساء من العمل على أساس احلمل أو إقالتهن . ومجيع إعانات الضمان االجتماعي املناسبة
  ". مبا يتمشى مع القانون،أثناء احلمل أو يف فترة ما بعد الوالدة
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  مدونة األطفال واملراهقني  ‘٢‘  

لكل امرأة حامل احلق يف رعاية قبل وأثناء وبعد الوالدة " من مدونة األطفال واملراهقني، فإن ٣٤ة مبوجب املاد  - ٤٧٨
ويدخل هذا احلكم مفهوم الرعاية قبل الوالدة والتزام النظام الصحي العـام بتـوفري              ". من خالل النظام الصحي العام    

  .ة الضمان االجتماعي للنساء املعنياتالرعاية ألي نوع من احلمل، بصرف النظر عن الوضع املهين أو حال

وحتدد األحكام التزامات املستشفيات والوحدات الصحية ومراكز األمومة والطفولة اخلاصة والعامـة يف               - ٤٧٩
  . مشددة على ضرورة عمل الدولة من أجل الصاحل العام يف هذا اجملال،شأن اإلجناب البشري

.  فإن محاية الدولة لألمومة تشمل هذه الفترة، الطبيعية لنماء األطفالوبالنظر إىل األمهية الغذائية للرضاعة  - ٤٨٠
 ومجيع ، من خالل املؤسسات املناسبة،تلتزم الدولة  "، واملراهقني ل من مدونة األطفا   ٣٥وجب املادة   مب فإنه   ،وعليه

 ،الل فترة االحتجاز  وخ.  مبا يف ذلك األمهات السجينات     ،أرباب العمل بتهيئة الظروف املناسبة للرضاعة الطبيعية      
  ". إال إذا كانت مصلحة الطفل الفعلية تقضي خالف ذلك، عن أمهاهتنلال جيوز فصل األطفا

  مدونة العمل  ‘٣‘  

 مبا يف ذلك منح أجازة قبل وبعد الوالدة وحظر اإلقالة وغريه ، بطرق شىت، يف جمال العمل  ،حتمي األمومة   - ٤٨١
وترد األحكام ذات الصلة يف العنوان السابع من        . ة الرضاعة الطبيعية  من االلتزامات على أرباب العمل خالل فتر      

  ) .بشأن محاية عمل النساء خالل فترة األمومة(والفصل الثاين من املدونة ) بشأن عمالة النساء(مدونة العمل 

 مبهام  ال جيوز لرب العمل أن يسمح للنساء احلوامل مبواصلة االضطالع         " من املدونة    ٤٠ومبوجب املادة     - ٤٨٢
 جيب على أرباب األعمال أن يوفروا للحوامل عمالً ال يؤثر بـصورة             ،ويف هذه احلاالت  . تسبب ضرراً حلملهن  

. ومبستوى أجر ال يقل عما كانت تتقاضاه احلامل العاملة عادة قبل احلمـل            . سلبية على هذه العملية البيولوجية    
  ".ئفهن السابقة مبستوى األجر النافذ يف حينهوبعد الوالدة يسمح أرباب العمل بعودة العامالت إىل وظا

جازة قبل وبعد الوالدة، على التوايل، أربعة أسـابيع    إل، تكون ا  ٩وحسبما سلفت اإلشارة إليه فيما يتعلق باملادة          -٤٨٣
ـ  إوحتتسب فترة .  أسابيع يف حالة والدة أكثر من طفل١٠جازة ما بعد الوالدة     إوتكون  . ومثانية أسابيع  ة، جـازة األموم

جازة ومكافـأة   إلجازة، كفترة عمل ألغراض األقدمية وا     إلاملدفوعة األجر على أساس آخر أو أعلى معدل لألجور قبل ا          
  .جازة إجبارية ومنحها التزام على رب العملإلوهذه ا). الشهر الثالث عشر(الشهر اإلضايف يف هناية السنة 

وعلى رب العمل أن يتيح     . ضاً فترة الرضاعة الطبيعية    فإن احلماية القانونية تشمل أي     ،وكما ذكر من قبل     - ٤٨٤
 ، عاملة ٣٠ويف املؤسسات اليت يعمل هبا أكثر من        . للعامالت املرضعات مكاناً مناسباً وكراسي أو مقاعد مناسبة       

 ١٥ ملدة ، على أساس يومي،جيب أن يبين رب العمل أو يهيئ حيزاً مناسباً يتيح لألم احلاضنة أن ترضع فيه طفلها
  .وحيتسب وقت الرضاعة الطبيعية وقت عمل. يقة كل ثالث ساعات عملدق

جازة ما بعد الوالدة إال ألسباب مشروعة سبق أن قررت وزارة   إوال جيوز إقالة العاملة احلامل أو اليت يف           - ٤٨٥
  .العمل أهنا مقبولة
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  القانون التنظيمي للضمان االجتماعي  ‘٤‘  

، متنح إعانة أمومة يف ضوء      ١٩٨٢نظيمي للضمان االجتماعي النافذ منذ عام        من القانون الت   ٩٥مبوجب املادة     - ٤٨٦
 يف املائة مـن متوسـط األجـر         ٦٠جازة األمومة   إوتعادل إعانة   . "عدم قدرة املرأة احلامل بصورة مؤقتة على العمل       

  ".نية أسابيع بعد الوالدةجازة اإلجبارية اليت تبلغ أربعة أسابيع قبل الوالدة ومثاإلويدفع خالل فترة ا... األسبوعي 

ة احلمل اليت تتخذ كتاريخ مرجعـي       ـ حبال ةوحتدد تاريخ الوالدة املتوقع الوحدة الطبية اليت تصدر شهاد          - ٤٨٧
  . ملنح البدالت

جازة السابقة للوالدة حىت تاريخ الوالدة الفعلي إل متدد ا  ،ويف حالة حدوث الوالدة بعد التاريخ املتوقع هلا         - ٤٨٨
 يضاف  ،وعند حدوث الوالدة قبل التاريخ املتوقع     . جازة بعد الوالدة اليت تبلغ مثانية أسابيع      إلرة ا بدون خفض فت  
  .جازة ما بعد الوالدةإالفارق إىل فترة 

  .وينص على دفع إعانة احلضانة خالل الستة الشهور األوىل من حياة الرضيع بغية تشجيع الرضاعة الطبيعية  - ٤٨٩

 تقدم دائرة طب األطفال املنتجات املناسبة للحفاظ على صحة األم يف ،عة الطبيعيةويف حالة أطفال الرضا  - ٤٩٠
 هلم  ىحالة جيدة؛ ويف حالة األطفال الذين ال يرضعون رضاعة طبيعية فإن من األفضل أن يكون اللنب الذي يعط                 

  .ذين حتددمها دائرة طب األطفالل وبالكمية والنوع ال،من نوعية جيدة

وجيوز أن مينح بدل .  جيوز أن تعطى األم مبلغ نقدي بقيمة املنتج عوضاً عن املنتج ذاته         ،التنيويف كلتا احل    - ٤٩١
ويوقف صرف البدل إذا    .  يتوىل رعاية الوليد   ، إذا كان ذلك يف مصلحة الطفل إىل شخص آخر غري األم           ،احلضانة

  . ة طب األطفالمل حتمل األم أو الشخص البديل عنها الطفل إلجراء الكشف الذي تأمر به دائر

ألجر الذي كانت   ا يف نفس املنصب ومبستوى      ، تتوىل األم مرة أخرى عملها السابق      ،جازة الوالدة إوبعد    - ٤٩٢
  .تتقاضاه سابقاً

  قرار بشأن تشجيع الرضاعة الطبيعية ومحايتها وصوهنا  ‘٥‘  

 بشأن  ١٩٩٩يونيه  /ن حزيرا ١٠ املؤرخ   ٢٩٥ القرار رقم    ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٢٨دخل حيز النفاذ يف       - ٤٩٣
ويساعد هذا القـرار علـى      . تشجيع الرضاعة الطبيعية ومحايتها وصوهنا وتنظيم مزاولة االجتار يف بدائل لنب األم           
واهلدف من هذا القرار هـو     . ضمان احترام احلق يف التغذية املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل يف نيكاراغوا            

. ز ودعم الرضاعة الطبيعية اليت حتسن احلالة التغذوية للرضع بصورة ملموسـة           تفعيل التدابري الالزمة حلماية وتعزي    
  .كما ينظم القرار مبيع بدائل لنب األم
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  )١٣٢(حالة األمومة يف البلد  - ٢  

امـرأة،   ٢٠٠ ٣٣٦ ،٢٠٠٦ نوفمرب/م حىت تشرين الثاين   ـشخصاً مؤمَّناً عليه   ٤٤٢ ١٥٢يوجد من بني      - ٤٩٤
  للـضمان  النيكاراغويومتنح اإلعانات اليت يقدمها املعهد      . )١٣٣(موع عدد املشتركني   يف املائة من جم    ٤٥,٣١ميثلن  

 للحاالت املرضية واألمومة واإلعاقة وكـرب الـسن         ، مبوجب القانون التنظيمي للضمان االجتماعي     ،االجتماعي
(IVM) واألخطار املهنية (RP).  

 إىل أن   توتشري التقديرا . تصادياً تأمني اجتماعي   يف املائة من السكان الناشطني اق      ٨٢وليس لدى زهاء      - ٤٩٥
  .النساء ميثلن نفس النسبة املئوية لغري املؤمَّن عليهم واملؤمَّن عليهم من العمال

 يوجد ثالث فئات من النساء العامالت، أي عامالت ،وباالستناد إىل املخالفات اليت رصدها مفتشو العمل  - ٤٩٦
  .  تنتهك حقوقهن بصورة متكررة من قبل أرباب العمل،قطاع الزراعياملنازل واحلوامل والعامالت يف ال

 كانت النساء األقل حظاً يف احلصول على ما تكفله تدابري احلمايـة             ،وخالل الفترة املشمولة هبذا التقرير      - ٤٩٧
ن حىت على    ال حيصل  ،ويف كثري من احلاالت   . املعنية هن املوظفات يف القطاع غري الرمسي وقطاع اخلدمات املرتلية         

  وبـالنظر إىل أن أربـاب العمـل        .  ناهيك عن التمتع بتغطية الضمان االجتمـاعي       ،احلد األدىن القانوين لألجر   
 فإهنن يفتقرن إىل إمكانية احلصول على اخلدمات الطبية         ،ال يسجلوهنن يف كثري من األحيان يف التأمني االجتماعي        

 أهنن كثرياً ما يطردن بصورة غري قانونية عندما ،واألسوأ من ذلك. لةاملناسبة قبل وأثناء وبعد الوالدة ورعاية الطفو
وجيوز للمواطنات املعنيات اللجوء    . ومن هنا، فقد وضعت الدولة آليات ملعاجلة هذه املشكلة        . يعلم رب العمل حبملهن   

  . مني على موظفيهأ للضمان االجتماعي، الذي حيمل أرباب العمل على التالنيكاراغويإىل وحدات التفتيش باملعهد 

ويف املناطق الريفية، تعاين العامالت يف القطاع الزراعي من احلرمان من احلماية اخلاصة لألمومة اليت مـن                   - ٤٩٨
ويف كثري من احلاالت يتعرضن أثناء احلمل أليام عمل طويلة بدون احلصول على األجازة الضرورية أو احلد                 . حقهن

  .عية، ويفتقرن إىل التغذية الكافية ويطردن بصورة تعسفية من قبل أرباب العملاألدىن لألجر أو اإلعانات االجتما

 يرفض إعطاء النساء الاليت يعملن يف الصناعة التحويلية الشيكات الشهرية وإجـازة             ،ويف بعض احلاالت    - ٤٩٩
 ، محاية األمومةن أمهية خطةأ على املستوى الوطين معلومات بش،غري أن مؤسسة املناطق احلرة قد قدمت   . األمومة

  : تشمل ما يلي

   أثناء وبعد احلمل؛، يف املائة من أجر األم٦٠إعانة ثالثة شهور تعادل   )أ(  
  إعانات الرضاعة الطبيعية خالل الستة الشهور األوىل من حياة الرضيع؛   )ب(  
   دقيقة مدفوعة األجر للرضاعة الطبيعية كل ثالث ساعات؛ ٣٠فترة   )ج(  

                                                      

 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهد الدويل        ٢٠٠٦مسامهة املركز النيكاراغوي للمرأة يف تقرير        )١٣٢(
 .قتصادية واالجتماعية والثقافيةاخلاص باحلقوق اال

 .املرجع نفسه )١٣٣(
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  ل وأثناء وبعد الوالدة؛ رعاية طبية قب  )د(  
  .رعاية طبية للطفل حىت الثانية عشرة من العمر  )ه(  

  تدابري للتوسع يف تغطية اخلدمات املتصلة باألمومة  ‘١‘  

، كـان   ٢٠١١- ٢٠٠٢ يف ضوء تقرير املتابعة األول بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية لألطفال واملـراهقني                - ٥٠٠
ويف . ٢٠١١ يف املائة حبلول عام ١٥رعاية لفترة ما قبل الوالدة هو زيادهتا بنسبة اهلدف الذي وضع للتوسع يف تغطية ال   

 يف  ٧٠ يف املائة و   ٦٨ يف املائة و   ٧٠دل يف املتوسط، على التوايل      ـ، كان املع  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١وام  ـهناية األع 
  .لالزمة لتحسني التغطية املعنية بتوفري املدخالت ا٢٠٠٣ و٢٠٠٢ يف املائة بني عامي ٢وحتققت زيادة بنسبة . املائة

، يف حماولة جادة جلمع بيانات أكثر دقة عن وفيات األمهات أثناء            ١٩٩٦وبدأت وزارة الصحة يف عام        - ٥٠١
وواصلت الوزارة تنفيذ النظام بني عـامي       .  يف تنفيذ نظام مراقبة لوفيات األمهات يف سائر أرجاء البلد          ،الوالدة
 تومشلت النتائج اإلجيابية حتسني الدقة يف مجع البيانا       .  هذه احملنة  ةفّعالة ملكافح  بغية وضع تدابري     ٢٠٠٢ و ١٩٩٩

  . وتسجيل الوفيات اليت حتدث يف املنازل واملستشفيات

ويرجع هذا،  . وعلى الرغم مما أحرز من تقدمي كبري، تعترف الوزارة بأنه يوجد نقص يف تسجيل وفيات األمومة                 -٥٠٢
وباإلضافة إىل ذلك فإن أغلبية وفيات األمومـة يف         . لوفيات اليت حتدث يف املرتل ال يبلغ عنها       يف بعض احلاالت، إىل أن ا     

  .املناطق الريفية تتصل بعدم إمكانية الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية بسبب البعد اجلغرايف عن مراكز اخلدمات

وتظهـر  . ترة قيد االسـتعراض   وكانت حاالت الوفيات املتصلة باحلمل مشكلة صحية كبرية خالل الف           - ٥٠٣
 ١٤٤البيانات الرمسية املتعلقة بوفيات اإلناث بسبب احلمل والوالدة وتداعيات ما بعد النفاس كانت يف املتوسط                

ومن بني جمموع عدد وفيات األمهات املسجلة بني        . ٢٠٠٢ و ١٩٩٢ يبني عام  حالة وفاة سنوياً خالل الفترة ما     
وعلى الرغم من أن العنف ضد املرأة هـو مـن           . ئة يف املناطق الريفية    يف املا  ٧٢، حدث   ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠عامي  

 فإن النساء الريفيات يتأثرن بعوامل إضافية مثل الفقر وسوء ،أسباب الوفاة يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء
  .ايفالتغذية واالفتقار إىل التعليم وعدم إمكانية الوصول إىل اخلدمات الصحية بسبب البعد اجلغر

غويات، مبادرة لسالمة األمومـة يف      اة للنيكار ـة الصحي ـوقد أدرجت وزارة الصحة، يف حماولة لتحسني احلال         -٥٠٤
  :دم يف التصدي هلذه املشكلة الصحية العامة اهلامةـستراتيجيات اليت تستخالوتشمل ا. خطتها للحد من وفيات األمومة

تعلقة بتخطيط األسرة بغية احلد من عدد األطفال لكـل          زيادة توافر موانع احلمل واملعلومات امل       )أ(  
  امرأة واملباعدة بني فترات احلمل واحلد من عدد مرات احلمل لدى الفتيات الصغريات والنساء الكبريات السن؛  

  حتسني نوعية رعاية ما قبل الوالدة؛  )ب(  
صحية واملستشفيات واملراكـز    ضمان توافر العاملني املهرة لتوفري رعاية التوليد يف الوحدات ال           )ج(  

  الصحية واحملطات الصحية؛
  توفري رعاية التوليد الالزمة يف حاالت الطوارئ؛  )د(  
  .تدريب القابالت التقليديات  )ه(  
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 حالـة   ١٤٦ومن بني   . وتعزى معظم وفيات األمومة أثناء الوالدة إىل مضاعفات التوليد بصورة مباشرة            - ٥٠٥
  . ألسباب أخرى غري التوليد٣٠ حالة ألسباب تتعلق بالتوليد و١١٦ كانت ،٢٠٠٢وفاة سجلت يف عام 

واهلدف املوضوع بشأن عدد األطفال الذين تتوفر إمكانية والدهتم يف املستشفيات والعيادات هو زيـادة          - ٥٠٦
 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ققـت يف األعـوام      وكانت املعدالت اليت حت   . ٢٠١١ يف املائة حبول عام      ١٥هذا املعدل بنسبة    

  . يف املائة٥٠ يف املائة و٤٨ يف املائة و٥٣ على التوايل، ،٢٠٠٣و

 زودت وحدات الرعاية الصحية مـن       ،وبدعم من الوكاالت واملشاريع ومن خالل االستثمارات العامة         - ٥٠٧
املستويني األول والثاين مبعدات خلدمات التوليد يف حاالت الطوارئ ووفرت هلا معدات ولوازم طبية وغري طبيـة                 

ويراقب مستوى نوعية الرعاية اليت تتلقاها األمهات والرضع يف وحدات املستوى الثـاين          . الوالدة العادية حلاالت  
  .  أثناء العملةباستخدام أجهزة تظهر معايري ومؤشرات وصور مقطعي

   األطفال واملراهقون- هاء
  اإلطار القانوين  - ١  

 اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم ،قوق الطفل على اتفاقية ح١٩٩٠فرباير / شباط٦وقعت نيكاراغوا يف   - ٥٠٨
 ،١٩٩٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٥ وصدقت عليها نيكاراغوا يف      ،١٩٨٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠املتحدة يف   

  . من الدستور٧١ من خالل قرار يعدل جزئياً املادة ١٩٩٥ورفعتها اجلمعية الوطنية إىل مرتبة دستورية يف عام 
 اإلعـالن   ، يف القمة العاملية للطفولة املعقودة يف نيويورك       ، وقعت نيكاراغوا  ،١٩٩٠تمرب  سب/ويف أيلول   - ٥٠٩

  . يف التسعينيات من القرن املاضي ومنائهم،العاملي للحفاظ على بقاء األطفال ومحايتهم
  : اليت تستند إليها،وتظهر خطة العمل أمهية الوثائق الثالث التالية  - ٥١٠

  اتفاقية حقوق الطفل؛  )أ(  
  اإلعالن العاملي للحفاظ على بقاء األطفال ومحايتهم ومنائهم؛  )ب(  
  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  )ج(  

، ١٩٩٧أغـسطس   /وأحرز تقدم، وفقاً لتوصيات اللجنة املعنية حبقوق الطفل، من خالل االضـطالع، يف آب               -٥١١
  .عمل األطفال ومحاية العمال دون السن القانونية، اليت أحلقت بوزارة العملبإنشاء اجلمعية الوطنية للقضاء التدرجيي على 

 مبدأ ، يف مجيع التشريعات النيكاراغوية ذات الصلة،)٢٨٧القرار رقم (وتؤكد مدونة األطفال واملراهقني   - ٥١٢
ونـة األطفـال    ومثلت مد .  مبا يتمشى مع اتفاقية حقوق الطفل      ،ومحاية الدولة له  " أفضل ما يف مصلحة الطفل    "

  . واملراهقني أساساً لعدد من اهليئات واخلطط الوطنية اليت تستهدف توفري املساعدة الشاملة إىل األطفال واملراهقني

وتنص مدونة األطفال واملراهقني على مجيع احلقوق الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدويل اخلاص   - ٥١٣
 مثل احلق يف املساواة واحلماية من مجيع أشكال االستغالل االقتصادي           ،ثقافيةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال   

  . ويف الصحة البدنية والعقلية واملعنوية،أو اجلنسي أو االجتماعي



E/C.12/NIC/4 
Page 110 

 

ن القـضايا املتـصلة باألطفـال       أوتنسق أحكام الدستور ومدونة العمل ومدونة األطفال واملراهقني بش          - ٥١٤
  .وق الطفل والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةواملراهقني مع روح اتفاقية حق

حيظر عمل األطفال يف مهام ميكن أن تؤثر على منوهم العادي أو دورة التعليم              " من الدستور،    ٨٤ومبوجب املادة     -٥١٥
  ".ي أو االجتماعيوينبغي محاية األطفال واملراهقني من أي شكل من أشكال االستغالل االقتصاد. اإلجباري

 أعاله، حتدد مدونة األطفال واملراهقني احلد األدىن لسن العمل وتنص بصورة واضحة على              هوحسبما أشري إلي    - ٥١٦
  .أنه ال جيوز أن توظف األعمال التجارية أو األفراد أو اهليئات املؤسسية األطفال ممن هم دون الرابعة عشر من العمر

ونة األطفال واملراهقني على أنه ال جيوز أن يؤدي األطفال أي عمل يف أماكن  من مد٧٤كما تنص املادة   - ٥١٧
 مثل العمل يف    ،تكون غري صحية أو متثل خطراً على حياهتم أو صحتهم أو سالمتهم البدنية أو العقلية أو املعنوية                

تطلب تناول أشياء أو مواد      الليلية أو العمل الذي ي     هاملناجم أو حتت األرض أو يف مقالب القمامة أو مراكز الترفي          
  .مسية أو مؤثرة على الصحة النفسية والعقلية أو يف نوبات العمل الليلية بصفة عامة

 ،١٣٧ إىل ١٣١، يف موادهـا  ١٩٩٦ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ النافذة منذ    ،كما أن مدونة العمل     - ٥١٨
رة صرحية عمل األطفال دون الرابعة      ، حتظر بصو  ")عمل األطفال واألشخاص الصغار   " املعنون   ،العنوان السادس (

  .عشر من العمر وتنظم األوضاع اليت جيوز فيها لألشخاص الصغار العمل فيها

  : مبا يف ذلك،وتستند وزارة العمل إىل صكوك قانونية أخرى تكمل اإلطار القانوين لعمل األطفال  - ٥١٩

أن ـل على واجبات املفتشني بـش     ـ، اليت تشتم  )٩٧-١٣املرسوم رقم    (١٩٩٧ل،  ـالئحة مفتشي العم    )أ(  
  عمل األطفال؛ 

 الذي يقتضي أن متتثل ،ن التفويض بإنشاء وكاالت توظيف خاصة وتنظيمها    أالقرار الوزاري بش    )ب(  
  هذه الوكاالت ألحكام مدونة العمل وحيظر عليها العمل كجهات وسيطة بني أرباب العمل واألطفال؛

ن تدابري محاية العاملني يف املالحة البحرية فيما يتعلق حبظر          القرار احلكومي بشأن احلد األدىن م       )ج(  
  .توظيف أطفال دون السادسة عشر من العمر ألداء أنشطة تتصل بالعمل يف البحر

 االعتبار األمسى، وتـنص     ه بشأن التبين مببدأ أفضل ما يف مصلحة الطفل بوصف         ١٩٨١ من القرار    ١وتأخذ املادة     -٥٢٠
التبين هو، بصورة حصرية، أفضل ما يف مصلحة الطفل من حيث منائه الشامل، كما تنص مدونة                على أنه ينبغي أن يكون      

  .األطفال واملراهقني على أن أفضل ما يف مصلحة الطفل ينبغي أن يكون االعتبار األمسى يف تنفيذ تدابري احلماية اخلاصة

  حالة األطفال  - ٢  

  املشاكل الكامنة  ‘١‘  

 يف املائـة مـن سـكان        ٤٩,٤ الذين ميثلـون     ،اهقني دون الثامنة عشر من العمر     من بني األطفال واملر     - ٥٢١
 ىونيكاراغوا هي أقل بلدان أمريكا الوسـط .  يف املائة  ٤٨,٤ يف املائة واإلناث     ٥٠,٥ يشكل الذكور    ،نيكاراغوا
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طق  يف املائـة يف منـا      ٥٤ يعيش   ،ومن بني جمموع السكان   ).  شخص لكل كيلومتر مربع    ٤٢,٧(كثافة سكانية   
  .)١٣٤( يف املائة٢ هو ٢٠٠٥- ٢٠٠٠وكان معدل الزيادة السكانية التقديري للفترة . مصنفة على أهنا حضرية

ان حتت خط الفقر، مبا يف      ـ يف املائة من السك    ٤٥,٨ش  ي حيث يع  ،وال يزال الفقر هو املشكلة الرئيسية       - ٥٢٢
 يف املائة من األطفال الفقراء      ٣٠اين أكثر من    وباإلضافة إىل ذلك، يع   .  يف املائة يعيشون يف فقر مدقع      ١٥,١ذلك  

  .  يف املائة من األطفال الذين يعيشون يف فقر مدقع من سوء التغذية٤٠و

ووقعت أحداث كثرية يف نيكاراغوا خالل العقدين األخريين، مبا يف ذلك وقوع كوارث طبيعية ونزاعات   - ٥٢٣
ووقعت أشد آثار هذه الظـروف      . قتصاد الوطين مسلحة وسياسات تكيف هيكلي، أثرت بصورة خطرية على اال        

وكنتيجة لذلك، هاجر جزء كبري من السكان الريفيني . وطأة على أسر أفقر القطاعات، معظمها يف املناطق الريفية
أدى إىل تضخم أعداد القطاعات احلضرية اهلامشية املكتظة بالفعل، وإقامة مناطق عشوائية على مشارف املـدن،            

 آخرون يف الريف، يواجهون اآلثار السالفة الذكر يوبق. اف عواصم املقاطعات اإلدارية وماناغواوخباصة على أطر
  .يف ظروف من الفقر وبدون توفر أي فرص تقريباً

ويف ضوء هذا التدهور املتعاظم يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية اليت تواجه األسر يف أقل القطاعات محاية                  - ٥٢٤
ينضم مزيد من األطفال واملراهقني كل يوم بصورة رمسية وغري رمسية ) يفية واملناطق احلضرية اهلامشيةسكان املناطق الر(

  .إىل قوة العمل يف شىت مناطق البلد، كاستراتيجية للبقاء على قيد احلياة، بغية مساعدة أسرهم على معيشة الكفاف

 األطفال واملراهقني الذين يعملون، تتسم، يف مجلة         أن حالة األسر الفقرية يف البلد، اليت ينتمي إليها         كما  - ٥٢٥
أمور، بالبطالة وقلة فرص العمل بأجر مناسب واالفتقار إىل املوارد اليت حتتاج إليها للعمل واالفتقار إىل املدارس                 

يف جماالت الـصحة    (ة  وبكون األجور أصغر من أن تفي باالحتياجات األساسية واإلقصاء من الربامج االجتماعي           
  .بسبب حمدودية التغطية التأمينية، والعنف األسري) تعليم واإلسكان واخلدمات األساسيةوال

وكنتيجة لذلك يفتقر   . وسامهت العوامل نفسها إىل حد كبري يف تفكك األسرة يف أفقر قطاعات السكان              - ٥٢٦
أمنهم ورفاههم، ويعمـل    الكثري من األطفال دون الرابعة عشر إىل مرتل دائم أو آباء أو أوصياء دائمني يكفلون                

غري أن معظمهم ينضمون إىل االقتصاد غري الرمسـي،         . بعضهم، كسبيل للبقاء على قيد احلياة يف القطاع الرمسي        
  .ويعملون يف أنشطة تتهرب من الرقابة وتكون يف بعض األحيان بعيداً عن األعني

األسباب الرئيـسية لعمـل األطفـال يف        وكما هي احلال يف معظم بلدان أمريكا الالتينية والعامل، فإن             - ٥٢٧
نيكاراغوا يف أسوأ أوضاع اقتصادية واجتماعية يواجهها السكان، يف املناطق الريفية والقطاعات املدنية املهمـشة   

  :)١٣٥(وفيما يلي بعض هذه األوضاع. بصورة أساسية

                                                      

تقرير املتابعة األول بشأن تنفيذ خطـة       "اجمللس الوطين للرعاية واحلماية الشاملة لألطفال واملراهقني،         )١٣٤(
 ".٢٠١١- ٢٠٠٢العمل الوطنية لألطفال واملراهقني 

 . ٢٠٠٥- ٢٠٠١ال املراهقني،  ومحاية العماخلطة االستراتيجية الوطنية للقضاء التدرجيي على عمل األطفال )١٣٥(
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   عالية؛ةمعدالت أمي  )أ(  
  قر إىل اإلنصاف واجلودة؛تعليم غري كاف ال صلة له بواقع سوق العمل ويفت  )ب(  
  ).الصحة والتعليم واإلسكان والبنية التحتية(عدم كفاية االستثمارات يف القطاع االجتماعي   )ج(  
  زيادة سرعة التدهور يف الزراعة الصغرية واملتوسطة احلجم؛  )د(  
  البطالة العالية ونقص العمالة ومعدالت الفقر يف املناطق الريفية؛   )ه(  
  قوة الشرائية للنقود؛تناقص ال  )و(  
  السياسات االقتصادية الكلية إلعادة التكييف اهليكلي؛  )ز(  
  اخلارج لقلة فرص العمل؛اهلجرة من الريف إىل املدن و  )ح(  
   يف اجملتمع يف حتجيم ظاهرة عمل األطفال، اليت تعترب جزءاً من حـل مـشكلة                الوالدينإخفاق    )ط(  

  .الفقر األسري

ذلك أن . ة الذكرـون األوضاع السالفـاع اخلاص يستغلـك، فإن أرباب العمل يف القطوباإلضافة إىل ذل  - ٥٢٨
عمل األطفال، بالنسبة هلم هو مصدر وفري لقوة العمل الرخيصة إىل أقصى حد، بالنظر إىل أهنا تتيح هلم دفع أجور                    

وهذه الظاهرة تغيب عنها الرقابة . يةدون املستوى والتهرب من االلتزامات املتصلة بالعمالة أو توفري الفوائد االجتماع
  . بالنظر إىل أن القيود املالية متنع الدولة من مراقبة أوضاع العمالة على الوجه املناسب يف سائر أرجاء اإلقليم الوطين

كما أن االفتقار إىل فرص العمل وعدم كفاية خلق فرص عمل ذات مستوى دخل مقبول، يف املناطق الريفية   - ٥٢٩
ية واألجور اليت ال تتيح الوفاء باالحتياجات األساسية أدت إىل زيادة هجرة البالغني واملراهقني واألطفال، بصفة أساس

إىل البلدان اجملاورة أساساً، حيث خيضع هؤالء املهاجرون على الرغم من أن الفرص قد ال تكون أفضل إال بـصورة      
 مل يضطلع إىل اآلن بدراسة حمددة بشأن آثار اهلجرة على م من أنهـوعلى الرغ. ةـطفيفة، لالستغالل وإساءة املعامل

عمل األطفال، فإنه من املعروف بصفة عامة أن املسؤولية عن األطفال تترك لألمهات وأنه يتعني على األخـوة أو                   
وتنص االستراتيجيات، بشأن هذه القضية، على إجـراء مـسوح   . األخوات األكرب رعاية األطفال األصغر واألسرة     

  .ات حبث ودراسات إحصائية يتوقع أن تنتج معلومات ميكن االستناد إليها يف اختاذ اإلجراءات ذات الصلةوعملي

ميثل أحد األشكال املتكررة لعمل األطفال، فإنه " األعمال املرتلية"وعلى الرغم من أن ما يطلق عليه اسم           - ٥٣٠
أن إىل  فتقار إىل سجالت مستكملة وبالنظر      من الصعب وضع تقدير موثوق به حلجم هذه األنشطة بالنظر إىل اال           

  . البيانات ذات الصلة ال تقدم أو يبلغ عنها على خالف احلقيقة، حتت شىت الذرائع  وشىت األسباب

غري أن هذا النوع من هذا العمل، وفقاً للرأي السائد، تضطلع به يف معظم احلـاالت صـغار البنـات                      - ٥٣١
افأة مالية ومينعن من الدراسة، مع ما يتوقع من آثار سـلبية علـى منـائهن            واملراهقات الاليت ال حيصلن على مك     

  . وكرامتهن وقدرهتن على مساعدة أنفسهن
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  احلالة الفعلية لعمل األطفال  ‘٢‘  

، فإن البيانات اإلحصائية تظهر وجود      )١٣٦( سنة ١٤على الرغم من احلد األدىن القانوين لسن العمل هو            - ٥٣٢
  . املناطق الريفيةعمل األطفال وخباصة يف

  . يف املائة من جمموع سكان البلد٣٧أطفال يف نيكارغوا، ميثلون  ٢ ٠٤٦ ٠١٠ويوجد   - ٥٣٣

ووفقاً آلخر مسح لألسرة احلضرية والريفية بشأن عمل األطفال الذي أجراه املعهد الوطين لإلحصاء   - ٥٣٤
 سنة ممن يعملون ١٧ و٥عمارهم بني اً تتراوح أـالً ومراهقـ طف٣١٤ ٠١٢، فإن من بني (INEC)والتعداد 

ائة منهم تتراوح  يف امل٧٤,٥إناث؛ و)  يف املائة٢٨,٥ (٨٩ ٦١٥منهم ذكور؛ و ) يف املائة٧١,٥( ٢٢٤ ٣٩٧
 يف املائة دون العاشرة؛ على ١٣,٥ يف املائة حتت احلد األدىن لسن العمل؛ ٤٤,٢و سنة؛ ١٧ و١٢أعمارهم بني 

 ٣٤,٥٨ويف املناطق احلضرية، .  يف املائة يف املناطق الريفية٦٣,٣ناطق احلضرية ويف املمنهم  يف املائة ٣٦حني أن 
 يف املائة ذكور، يف حني أن النسبتني املئويتني املناظرتني يف املناطق ٦٥,٤٢يف املائة من هؤالء األطفال إناث و

  . )١٣٧( يف املائة٧٤,٩٧ يف املائة و٢٥,٠٣الريفية مها 

 

  

  

  

 منظمة العمل الدولية، فإن أرباب -   حديث أجراه الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفالووفقاً ملسح  - ٥٣٥
العمل واألطفال واملراهقني والعاملني على غري معرفة، إىل حد كبري، بالقوانني املتعلقة بعمل األطفال بصفة عامة،                

  .وعمل األطفال املرتيل بصفة خاصة

 ساعة؛ وأن اتفاق العمل ١٦ - ١٥أظهر املسح السالف الذكر أن يوم العمل   وفيما يتعلق بالعمل املرتيل،       - ٥٣٦
هنن حيصلن يف مقابل    إ يف املائة من العامالت      ٧٠؛ وقال   "عمل أي شيء  "يكون عادة شفوياً وتكون مهمتهن هي       

خدماهتن، على بعض األجر على حني أن البقية مينحن، يف مجلة أمور، أغذية أو مصروفات مدرسـية؛ ووصـف       
هنن يشعرن بأهنن يف حالة إ يف املائة من الفتيات ٨١,٦؛ وقالت "بنات املنازل" يف املائة منهن أنفسهن بأهنن ١٩,٢

                                                      

 . من قانون العمل١٣١مبوجب املادة  )١٣٦(

التقرير الثالث عن حالة األطفال "اجمللس الوطين للرعاية الشاملة واحلماية لألطفال واألشخاص الصغار،  )١٣٧(
 ".٢٠٠٢- ١٩٩٨واملراهقني يف نيكاراغوا، 

 

 ١٤ دون سن فيه أشخاصعمل األطفال الذي ينخرط(
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 يف  ٥٩,٢يف عملهن ولكن نسبة مئوية كبرية للغاية منهن حتدثن عن أعراض مرتبطة باالكتئاب املزمن؛ و              " جيدة"
 ".البكاء يف أي وقتينفجرن يف " يف املائة ٢٣,٦املائة يعانني من الصداع؛ و

 يف املائة منهن أماكن العمل مرات عديـدة، وكانـت           ٤٣,٢ومن بني الفتيات املذكورات أعاله، غيَّر         - ٥٣٧
؛ ) يف املائة  ١٣,٦(واإليذاء بالقول واإليذاء البدين     )  يف املائة  ٢١,٢(األسباب الرئيسية هي العمل أكثر مما ينبغي        

 يف املائة منهن حيصلن على ما يتراوح بني        ٥٧,٦ من أرباب أعماهلن؛ وكان       يف املائة تعرضن لإليذاء البدين     ٥,٢و
 شهرياً على الرغم من أن احلد األدىن لألجـر          كوردوبا ٤٠٠ يف املائة  أقل من       ٣٠,٨ و كوردوبا ٦٠٠ و ٤٠٠

 على  يف املائة حيصلن٦٨,٨؛ وكان كوردوبا ٨٣٠الشهري احملدد من قبل وزارة العمل يف وقت إجراء املسح كان 
 يف املائة ١٧,٢ منهن ينفقن جزءاً من املال على أنفسهن ويعطني الباقي ألسرهن؛ وكان ٤٧,٦أجورهن شخصياً و

 يف املائة فقط حيصلن، على التـوايل، علـى عطلـة       ٢٢,٨ يف املائة و   ٢٦,٨فقط حيتفظن بكامل أجرهن؛ وكان      
 ال حيصلن على أجر األجازة ونسبة مماثلـة         ) يف املائة  ٤٨,٨(جازة يوم األحد؛ وكان زهاء النصف       إأسبوعية أو   

 يف املائة منهن رغبة يف التوقف ٥٥,٢منهن ال حيصلن على إكرامية عيد امليالد املنصوص عليها يف القانون، وأبدى 
وكانت الفتيات املعنيات يتهمن، حىت عندما يكن بريئات، بسرقة األشياء املفقودة           . عن أن يكن عامالت منازل    

  .)١٣٨(فع مثن األشياء اليت كسرت أو تلفتويكرهن على د

  )١٣٩(أسوأ أشكال عمل األطفال  ‘٣‘  

 كلتيهما، بشأن   ١٩٩٩، لعام   ١٩٠ والتوصية رقم    ١٨٢ منظمة العمل الدولية رقم      يةإن اهلدف من اتفاق     - ٥٣٨
على أسـوأ  حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها هو التركيز بصفة عاجلة وحمددة   

  . القضاء على عمل األطفال جبميع أشكاله أشكال عمل األطفال على حني أن املهمة األوسع هي مواصلة

 هي ممارسات التعنيف املعنوي، بصرف النظر عن مستوى أو مرحلـة            )١٤٠(وأسوأ أشكال عمل األطفال     - ٥٣٩
  :النمو، وتشتمل على ما يلي

ملشاهبة للعبودية، مثل بيع األطفال واالجتار هبم وعبوديـة         مجيع أشكال العبودية أو املمارسات ا       )أ(  
الدين والقنانة والسخرة أو العمل اإلجباري مبا يف ذلك جتنيد األطفال بـاإلكراه أو اإلجبـار السـتخدامهم يف                

  الرتاعات املسلحة؛
  إلباحية؛استخدام أو إغواء أو عرض طفل للدعارة أو إلنتاج الصور اإلباحية أو تقدمي العروض ا  )ب(  
استخدام أو إغواء أو عرض طفل للقيام بأنشطة حمظورة، وخباصة إنتاج العقاقري واالجتار فيها،                )ج(  

  حسبما هو مبني يف االتفاقيات الدولية ذات الصلة؛
                                                      

)١٣٨( “Angel de la Guarda” أنقذوا األطفال، النرويج٢٠٠٢- ٥ العدد رقم .  
 .ملرجع نفسها )١٣٩(

حسبما هو مبني يف اخلطة االستراتيجية الوطنية للقضاء التدرجيي على عمل األطفال ومحاية العمال  )١٤٠(
 . ٢٠٠٥- ٢٠٠١املراهقني، 
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العمل الذي ميكن بطبيعته أو يف الظروف اليت ميارس فيها، أن يضر بـصحة األطفـال الـذين                    )د(
  .مبعنوياهتميزاولونه أو بسالمتهم أو 

ويتخذ عمل األطفال، يف املناطق احلضرية والريفية على السواء يف نيكاراغوا، أشكاالً خطرية بصفة خاصة على                  -٥٤٠
ويشمل األشخاص الذين يواجهون أعلى خطر يف املناطق احلضرية جـامعي      . األطفال، وهتدد يف كثري من األحيان حياهتم      

؛ وعمال الشوارع الذين يواجهون خطر أن تصدمهم السيارات، أو االغتصاب           القمامة، الذين يتعرضون جلروح وأمراض    
  .)١٤١()مثل إدمان العقاقري والسرقة والدعارة واالجتار يف املخدرات. (أو السرقة، واالخنراط يف ممارسات غري قانونية

ن، يف مجلة أمور، أليام عمـل  ويف املناطق الريفية، فإن األطفال حىت الذين يف رعاية أو محاية آبائهم، يتعرضو            - ٥٤١
العمل على سبيل املثال حتت املطر أو حتت أشـعة الـشمس أو             (طويلة لتلبية متطلبات اإلنتاج والعمل يف طقس سيئ         

ألغذية الرديئة أو   االعواصف الترابية أو خطر احليوانات املؤذية؛ أو السري ملسافات طويلة للوصول إىل مكان العمل؛ أو                
  .)١٤٢(من أدوات العمل أو التلوث أو التسمم مببيدات احلشرات أو االغتصاب أو العدوان عليهماحلوادث اليت تقع 

  اإلجراءات اليت تتخذها الدولة لدعم األطفال واملراهقني  - ٣  

تتخذ احلكومة، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين خطوات وتدابري شىت كجزء من عدد                - ٥٤٢
  .من خطوط العمل

وحتدد اخلطة االستراتيجية الوطنية للقضاء التدرجيي على عمل األطفال ومحاية العمال املراهقني املبـادئ                - ٥٤٣
 املنـع   - وتستند اخلطة إىل ثـالث اسـتراتيجيات        . االستراتيجية األساسية لسياسة شاملة بشأن عمل األطفال      

  .جية والتشريعات احمللية يف سياق االتفاقيات الدولية االستراتي-  واالستئصال واحلماية

 سبعة جماالت اسـتراتيجية مبينـة يف        - املنع والقضاء التدرجيي واحلماية      -وتشمل خطوط العمل الثالثة السالفة الذكر         -٥٤٤
األسرة والتعليم والصحة واإلطار القانوين واملشاركة املنظمة واملنهجية من قبل اجملتمع على املـستويني املركـزي واحمللـي                  : اخلطة

  .والتسجيل والرصد والبحث

وأنشئت جلنة وطنية للقضاء التدرجيي على عمل األطفال ومحاية العمال دون السن القانونية من خالل املرسوم رقـم                    -٥٤٥
 لضمان املتابعة وتنفيذ اخلطة ودور اللجنة هو صياغة املقترحات وضمان التنسيق بني هيئات الدولـة واحتـادات                  )١٤٣(٩٧-٢٢

ووظائفها الرئيسية هي تعزيز وتنفيذ التشريعات املنطبقة وضمان تنـسيق          . العمل واجملتمع املدين بغية تنفيذ اخلطة     العمال وأرباب   
  .األنشطة والتدابري اليت تتخذ مبوجب اخلطة

  ة هبـذا التقريـر اعتمـاد مدونـة         ـومن اخلطوات اهلامة اإلضافية اليت اختذت خالل الفترة املـشمول           - ٥٤٦
  .األطفال واملراهقني

                                                      

 .٢٠٠٥- ٢٠٠١اخلطة االستراتيجية الوطنية للقضاء التدرجيي على عمل األطفال ومحاية العمال املراهقني،  )١٤١(

 .املرجع نفسه )١٤٢(

 .١٩٩٧أبريل / نيسان١٠، ٦٦اجلريدة الرمسية العدد   )١٤٣(
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ونصت هذه املدونة على إنشاء اجمللس الوطين للرعاية الشاملة واحلماية لألطفال واألشخاص الـصغار،                - ٥٤٧
ويعمل اجمللس كجهة وصل بني اهليئات احلكومية وينسق العمل مع السلطات األخرى            . الذي أحلق مبكتب الرئيس   

  .شخاص الصغارللدولة ومنظمات اجملتمع املدين اليت تعمل يف جمال األطفال واأل

 هـي   ١٩٩٨ومثة هيئة أساسية أخرى تابعة للدولة أنشئت مبوجب مدونة األطفال واملراهقني يف عـام                 - ٥٤٨
مفتشية عمل األطفال، اليت أنشئت أساساً كيما تضمن، من خالل برناجمها التفتيشي، عدم تشغيل أي طفل حتت                 

  .ال الصغار وإنفاذ األحكام القانونية املنطبقة على محاية العم١٤سن 

، ١٤وقدم اقتراح إلصالح العنوان السادس من مدونة العمل كيما ينظم فقط عمل األشخاص فوق سن                  - ٥٤٩
عمـل  "ومن هنا، فإن االقتراح يتوخى إعادة عنونة هـذا القـسم إىل             . بدون استثناءات هلذا احلد األدىن للسن     

لعمل الذي يزاولونه وظـروف عملـهم يف        ويستهدف تنظيم محاية العمال الصغار ونوع ا      ". األشخاص الصغار 
، والنص على توقيع ١٨٢احلاالت اليت متاثل أسوأ أشكال عمل األطفال املبينة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  .١٣٥عقوبات، يف املادة 

اية  لتنظيم اجمللس الوطين للرع    ٢٠٠٠مايو  / أيار ١٨ املؤرخ   ٣٥١ القرار رقم    ٢٠٠٢مايو  /وصدر يف أيار    - ٥٥٠
 ٥ ٠٠٠، ووزعـت    )١٤٤(الشاملة واحلماية لألطفال واألشخاص الصغار ومكتب أمني املظامل لألطفال واملراهقني         

 ٢٦ املـؤرخ  ٦٣ة التنفيذية هلذا القرار يف املرسـوم رقـم       ـوصدرت الالئح . نسخة يف حجم اجليب من النص     
  . )١٤٥(٢٠٠٠يوليه /متوز

و حتديد تنظيم وظيفة اجمللس الوطين للرعاية الشاملة واحلمايـة          وكان اهلدف من القرار السالف الذكر ه        - ٥٥١
  .لألطفال واألشخاص الصغار ومكتب أمني املظامل لألطفال واملراهقني

واجمللس مسؤول عن صياغة وتنسيق تنفيذ السياسة الوطنية للرعاية الشاملة لألطفال واألشخاص الصغار               - ٥٥٢
ويترأس اجمللس رئيس اجلمهورية أو من ميثله ويتألف من مندوب واحد           . يةويضطلع بواليته مبساعدة أمانته التنفيذ    

  .)١٤٦(من كل من املؤسسات األخرى

وفيما يتعلق بتدابري احلماية واملساعدة اخلاصة لألطفال واملراهقني، املتخذة حلمايتهم مـن االسـتغالل                - ٥٥٣
ياهتم للخطر أو تضعف منوهم العادي، فـإن  االقتصادي والعمل يف مهام ضارة مبعنوياهتم أو صحتهم أو تعرض ح    

 : من مدونة األطفال واملراهقني تنص على ما يلي٨٢املادة 

                                                      

 .٢٠٠٠مايو /، يف أيار١٠٢اجلريدة الرمسية العدد  )١٤٤(

 .٢٠٠٠أغسطس / آب٧، ١٤٨اجلريدة الرمسية العدد  )١٤٥(

وزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة األسرة والـشباب واملـراهقني               )١٤٦(
ة املالية واملعهد النيكاراغوي للتنمية البلدية ومكتب أمني املظامل واملعهد النيكاراغوي لتوريد املياه والصرف الصحي ووزار

 غري احلكومية العاملة يف جمال األطفال واألشخاص        وهناك أيضاً ممثلون من االحتاد التنسيقي للمنظمات      . حلقوق اإلنسان 
 .األعلى للشركات اخلاصةالصغار وممثل لألطفال واألشخاص الصغار وممثل للصليب األمحر النيكاراغوي وممثل للمجلس 



E/C.12/NIC/4 
Page 117 

جيوز للسلطة اإلدارية، بعد أن يثبت لديها حدوث انتهاك حلقوق األطفال واملراهقني، أن تتخذ، علـى                "
  :أساس حالة حبالة، التدابري الوقائية يف نطاق اخليارات اآلتية

   يف برنامج حكومي أو غري حكومي أو جمتمعي يدعم األسر واألطفال املراهقني؛اإلدماج  )أ(  
  اإلدماج يف برنامج عالج طيب أو سيكولوجي أو نفسي؛  )ب(  
  أو قانوين؛/عادة االندماج يف مرتل األسرة بإشراف أو بدون إشراف نفسي اجتماعي متخصص وإ  )ج(  
  اإليداع لدى أسرة؛  )د(  
  عاية؛اإليداع يف دار ر  )ه(  
اإلدماج يف برنامج حكومي أو غري حكومي أو جمتمعي إلعادة تأهيل األطفال واملراهقني املدمنني   )و(  

  للكحوليات أو العقاقري وتقدمي املشورة هلم؛
  اإليداع يف دار أو مأوى لألطفال؛  )ز(  
  )".كإجراء استثنائي(التبين   )ح(  

افحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واألشخاص ، وضعت السياسة العامة بشأن مك٢٠٠١ويف عام   - ٥٥٤
وقد مهد نشر هذه السياسة لوضع خطة وطنية . ٢٠٠٢ نسخة من النص على مدار عام ٢ ٠٠٠الصغار، ووزعت 

  .ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واألشخاص الصغار

وتشتمل . ٢٠١١- ٢٠٠٢ل واملراهقني،   ، خطة العمل الوطنية املعنية باألطفا     ٢٠٠٢واعتمدت، يف عام      - ٥٥٥
على غايات وأهداف وأنشطة تعتزم الدولة، من خالل شىت هيئاهتا ووزاراهتا ووكاالهتا املستقلة، تنفيـذها بغيـة              
ضمان الوفاء باحلق يف أن يكون للشخص اسم وجنسية، واحلق يف الصحة والتغذية، واحلق يف التعليم، واحلق يف                  

يف املياه واإلصحاح، وحقوق األطفال واملراهقني املتأثرين بالكوارث الطبيعية والفقر املدقع، الثقافة والترفيه، واحلق 
  .واحلق يف احلماية اخلاصة وحقوق وضمانات املخالفني للقانون اجلنائي، وحق األطفال واملراهقني يف املشاركة

طفال واملراهقني بغية ضمان كامـل      واهلدف الرئيسي للخطة هو تنفيذ اخلطة الوطنية للرعاية الشاملة لأل           - ٥٥٦
لالمتثال للحقوق السياسية لألطفال واملراهقني مبوجب مدونة األطفال واملراهقني، كيما يعيشون يف جو من احلب 
والعناية والرعاية اليت حيتاجوهنا يف حياهتم املبكرة وتوفري تعليم أساسي جيد النوعية هلم، ويف حالة املراهقني توفري                 

  .إلمناء قدراهتم الفردية يف بيئة مواتية وآمنة تساعدهم على أن يصبحوا مواطنني مسؤولنيفرص وفرية 

وقد تعززت فكرة أن األطفال واألشخاص الصغار أعضاء كاملون يف اجملتمع وخيضعون للقانون يف ذهن                 - ٥٥٧
طالبهم ومقترحاهتم وآرائهم وعليه، فإنه تتوفر لألطفال واألشخاص الصغار حالياً فرص أكرب للتقدم مب. الرأي العام

  .للوصول إىل حلول للمشاكل اليت تؤثر عليهم كيما تنظر فيها السلطات الوطنية والبلدية

 واملراهقني سياسة إجيابية بالتنسيق مع اهليئات األخـرى والوكـاالت           واألطفالووضعت وزارة األسرة      - ٥٥٨
  :ى األنشطة التاليةوتشتمل هذه السياسة عل. الشريكة واملنظمات غري احلكومية
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الوقايـة  : جل نيكاراغوا خالية من االستغالل اجلنسي التجاري     أمن  "عقدت الدورة األوىل لندوة معنونة        - ٥٥٩
 الربنـامج  -  ونظمت املناسبة بالتنسيق مع منظمة العمل الدوليـة   . ٢٠٠٤أبريل  /يف ماناغوا يف نيسان   " والعقاب

احة ونتيجة لذلك وقع ممثلو خمتلف اجملالس السياحية يف البلد على           على عمل األطفال ومعهد السي     الدويل للقضاء 
  .مدونة أخالقية، مما أسهم يف زيادة الوعي يف هذا القطاع بغية تنسيق العمل الستئصال تلك املشكلة االجتماعية

 ستراتيجية ملكافحة سـوء   ا"مشروع معنون   ) إيطاليا(، نفذ بتمويل من خالل اليونسيف       ٢٠٠٤يف عام     - ٥٦٠
، تلته عملية "استخدام األطفال واملراهقني واالستغالل اجلنسي التجاري هلم واالجتار فيهم يف برزخ أمريكا الوسطى

  .تدريبية  لألخصائيني والناشطني يف اجملتمعات احمللية على منوذج للوقاية من األخطار النفسية االجتماعية

على عمل األطفال وبالتعاون مع منظمة غري  دويل للقضاء الربنامج ال- وبتمويل من منظمة العمل الدولية   - ٥٦١
، عكف على وضع مشروع ريادي عن منع ومعاجلة حاالت "Associación Quincho Barrilete"حكومية هي 

وسامهت وزارة األسرة واألطفال واملراهقني خبربة هامة تتعلق بتحديـد وجـذب            . االستغالل اجلنسي التجاري  
  . الل اجلنسي من الصغار يف نظام الوقاية والرعاية ضحية لالستغ٢٠٠وإدماج 

منع وكشف ومعاجلة سوء اسـتخدام      "وقدمت سفارة هولندا دعماً تقنياً ومالياً لتنفيذ مشروع معنون            - ٥٦٢
 طفل ٥٠٠وقدمت رعاية مباشرة إىل ". يدزإلاألطفال واملراهقني واستغالهلم التجاري، مع التأكيد على املصابني با

ة مخسة شهور يف وحدات تابعة لوزارة األسرة واألطفال واملراهقني مبا يف ذلك يف املناطق احلدودية ممن ومراهق ملد
  .يدز يف اجملموعة املستهدفةإليواجهون بصفة خاصة أخطاراً عالية لإلصابة با

لوحـدات  ومبوجب برنامج الرعاية الشاملة لألطفال واملراهقني املعرضني ألخطار اجتماعية ومن خالل ا             - ٥٦٣
 والنصف ٢٠٠٤االجتماعية األربع والعشرين التابعة لوزارة األسرة واألطفال واملراهقني، متكنت الوزارة، يف عام            

 طفالً ومراهقاً استغلوا جنسياً، ووفرت هلم رعايـة         ٧٣٤، من جذب وعالج ما جمموعه       ٢٠٠٥األول من عام    
  .نفسية واجتماعية بالتعاون مع أسرهم

 ٥١ وزارة ووكالة حكومية و١٥ووقعت على ميثاقه .  وطين ملكافحة االجتار يف األشخاصوأنشئ ائتالف  - ٥٦٤
وهدف هذا االئتالف هو اكتشاف الضحايا ووقايتهم       .  منظمة دولية غري حكومية    ١٢منظمة من اجملتمع املدين و    

ملرة األوىل يف تاريخ البلد   وهذه هي ا  . ومحايتهم وإعادة تأهيلهم وضمان أن ينال مقترفو هذه اجلرائم عقاهبم فعلياً          
  .اليت يتشكل فيها ائتالف واسع النطاق للتصدي إىل مشكلة حتدث يف شىت القطاعات

، شاركت وزارة األسرة واألطفال واملراهقني، بوصفها عـضواً يف اللجنـة التنفيذيـة              ٢٠٠٤ويف عام     - ٥٦٥
دف زيادة الوعي من خالل وسائط اإلعالم       لالئتالف السالف الذكر، يف تطوير وتنفيذ خطة تلك اهليئة اليت تسته          

  .ووضع خطتها االستراتيجية

 وتتوافر لدى نيكاراغوا األدوات القانونية والسياسية والفنية واهليئات التنسيقية اليت متكن من حتـسني                - ٥٦٦
  .مراعاة حقوق األطفال واألشخاص الصغار على الصعيدين الوطين واحمللي
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ور ميزانيات الربامج احملددة اليت وضعتها وزارة األسـرة والطفـل واملـراهقني             ويظهر اجلدول التايل تط     - ٥٦٧
  .)١٤٧(لألشخاص الصغار

  التنفيذ املــادي واملــايل
  اجملموعات املستفيدة  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢

  التغطية
 دوالر
أمريكي

  التغطية
 دوالر
أمريكي

  التغطية
 دوالر
أمريكي

  التغطية
  دوالر
 أمريكي

  طيةالتغ
  دوالر
 أمريكي

 ١٦,٧٠ ٢٤٥ ٣٨١ ٢٢,٥ ٣٧١ ٤٦٨ ٢٥,٨ ٥٤٨ ٨٧٢ ١٩,٦ ٣٥٠ ١٦٥ ٨,٣ ١٩٥ ٢٤٤  اجملمـــوع

  أوالً
 ،  ٦األطفال الضعاف حتت سن     

 ٨,١٠  ٨٨ ٧٧٣  ١٢ ٩٨ ٧٣١ ١١,٢ ٣٤٩ ٠٥١ ٧,٣ ٢١٨ ٥٨٣ ٣,٧ ٨٢ ٧٨٩  الذين حققوا منواً وتطوراً مقبوالً

  ثانياً
األطفال فوق الـسادسة الـذين      

  ٤,٨  ٧٦ ٦٢٣  ٦,١ ١٠٦ ٣٤٢ ٩,٥ ٩٠ ٣٥٢ ٦,٤ ٥٢ ١٤٩ ٢,٥ ١٥ ٥٣٢  وا خدمات صحية وتعليميةتلق

  ثالثاُ
األطفال واملراهقون الذين ردت    

  ٢,٢  ٢٤ ٥٣٦  ٢,١ ٤٥ ٠٧٤ ٣,١ ٣٤ ٤٤٧ ٣,٥ ٣٢ ٣٤٣ ٠,٧ ٢٤ ٢٧٨  إليهم مرتلتهم و حقوقهم

 رابعاً
النساء الضعيفات يف سن احلمل     

 ١,٤٠  ٢٦ ٣٨٣  ١,٩ ٦٠ ٦٦٥ ١,٨ ٣٦ ٧٤٧ ١,٩ ٢١ ١٠٧ ١,٥ ١٠ ٨١٦  اتالاليت تلقني رعاية واستشار

 خامساً
األشخاص الضعفاء الذين تلقـوا     

 ٠,٢٠  ٢٩ ٠٠٣  ٠,١ ٦٠ ٦٥٦ ٠,٢ ٣٨ ٢٧٥ ٠,٥ ٢٥ ٩٨٣ ٠,٠ ٦١ ٨٢٠  مساعدة اجتماعية 
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٥بيانات وزارة األسرة واألطفال واملراهقني يف 

   األطفالمراكز تنشئة  ‘١‘  

يف جمال رعاية الطفولة، أُتيحت محاية اجتماعية من خالل مراكز تنشئة األطفال اليت تقدم الرعاية لألطفال   - ٥٦٨
ويتلقى األطفال عناية مبكرة من حيث .  يوماً فأكثر ولكن مل يكملوا بعد شهرهم السادس من العمر ٤٥من عمر   

  .ة بعد ذلكالتعليم حىت سن الثالثة وإعدادهم ملدارس احلضان

 يف املائة من هذه املراكز أنشئت يف مثانينيات القرن املاضي يف حماولـة ملـساعدة األمهـات                  ٧٥والواقع أن     - ٥٦٩
وأنشئت معظم هذه املراكـز يف نقـاط        . الوحيدات والنساء الاليت يترأسن األسر وتعوزهن املوارد وحيتجن إىل العمل         

طالع على معلومات بشأن شىت املراكـز،       الل(لتركيز العايل من العامالت     ستراتيجية، مثل األسواق واجملتمعات ذات ا     ا
 ٣ ٢٦١، كان يوجـد     )٢٠٠٦ديسمرب  /بيانات كانون األول  (ووفقاً آلخر املعلومات    ). ٢ من املرفق    ١٠انظر املادة   

  .ة األخرى مقامة يف العاصمة وبقيتها يف املقاطعات اإلداري٣٠ مركزاً منها ٤١طفالً على املستوى الوطين يف 

 طفالً فإن عدد من استوعبوا      ٣ ٥٠٠ملراكز تتجاوز   اوعلى الرغم من أن جمموع القدرة االستيعابية هلذه           - ٥٧٠
  : يف املركز فعلياً كان أصغر يف كثري من األحيان بسبب العاملني التاليني

                                                      

 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهد ٢٠٠٦مسامهة وزارة األسرة واألطفال واملراهقني يف تقرير     )١٤٧(
 .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  تغري معدالت احلضور اليومي أو اخنفاضها عن التسجيل األويل؛   )أ(  
املادية املتاحـة   ستيعابية املادية املوجودة ال يقابلها القدر الكايف من املوارد البشرية و          القدرة اال   )ب(  

  لرعاية األطفال؛

  :ن خالل خمصصات شهرية من املصدرين التالينيـومتول ميزانية املراكز من وزارة األسرة واألطفال واملراهقني م  -٥٧١

  ؛)املوارد املؤسسية(موال اخلزانة أ  )أ(  
  .ارد اليانصيب الوطينمو  )ب(  

 مليون دوالر أمريكي    ١,٥( مليون دوالر أمريكي     ٢,٢ويصل جمموع املخصصات السنوية للمراكز إىل         - ٥٧٢
 مركزاً من املراكز املوجودة يف البلد ٣١ وتدفع إىل ))ب( مليون دوالر أمريكي من املصدر      ٠,٧و) أ(من املصدر   

  . مركزا٤١ًالبالغ عددها 

  مشاركة األطفالتدابري تعزيز   - ٤  

إدراج األطفال يف اجمللس الوطين ينبغي "ومثة إضافة أخرى إىل توصية اللجنة بشأن هذا املوضوع، تعين أن   - ٥٧٣
، فإنه ينبغي اإلشارة    "أن يأخذ يف احلسبان وأن ميثل مصاحل مجيع جمموعات األطفال، وخباصة أضعف اجملموعات            

  .طفال واألشخاص الصغارمرة أخرى إىل أن اجمللس يشتمل على ممثل لأل

  :واستمرت جهود تطوير هذه احملافل، واشتملت على ما يلي  - ٥٧٤

  تنظيم جمالس األطفال، لتيسري االتصال بني األطفال والسلطات البلدية؛   )أ(  

  انتخاب األطفال كمسؤولني وأعضاء يف مجعيات األطفال يف البلديات؛  )ب(  
محالت موجهة إىل اجلمعية الوطنية ووسائط اإلعالم بـشأن       تنظيم األطفال واألشخاص الصغار       )ج(  

 إلصالح مدونة األطفال واملراهقني، بالنظر إىل أمهيـة التـرويج           ٢٠٠٢املقترحات التشريعية اليت قدمت يف عام       
  لفوائد اإلصالح يف ضمان املمارسات الكاملة حلقوقهم؛

  .رس الثانوية، يف املدارس االبتدائيةإدخال نظام جملس الطالب، اليت أنشئت أوالً يف املدا  )د(  

، يشجع اجمللس الوطين إنشاء جمالس لألطفال واألشخاص الصغار على الصعيدين      ٣٥١ووفقاً للقرار رقم      - ٥٧٥
  .الوطين والبلدي ويف مناطق احلكم الذايت

  قونواألطفال املع  - ٥  

 وإعادة تأهيلهم ة محاية األشخاص ذوي اإلعاق بشأن تدابري٢٠٢قني القرار رقم وينظم نظام رعاية األطفال املع  - ٥٧٦
  .وضمان تكافؤ الفرص هلم، وينفذ من خالل اجمللس الوطين للتأهيل ويستخدم فيه منوذج رعاية تأهيل مميزة
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  إعادة  تشمل وضع مبادئ توجيهية للوقاية من اإلعاقة وتعزيز        ٢٠٢واختذت إجراءات عمالً بالقرار رقم        - ٥٧٧
 دائرة إعادة تأهيل والتوسع يف تغطيـة  ١٨ مركزاً صحياً و٢٢ وحدات للعالج النفسي يف التأهيل الشامل وتوفري 

رعاية إعادة التأهيل وإنشاء مراكز للجراحة الترقيعية وعالج التشوهات وتنظيم أنشطة تدريبية للفنيني والتقنيني              
اإلعاقة والرعاية املباشرة لألطفال  وإعداد كتيبات ومذكرات عن الوقاية من ،الذين يعملون يف جمال إعادة التأهيل

التأهيل يف البلد وجمموعة متنوعة من األنشطة اليت تتوخى النهوض بإعـادة التأهيـل يف               إعادة  قني يف دوائر    واملع
  . مركز كشف مبكر حلاالت اإلعاقة تعمل على أساس متعدد القطاعات٢٣اجملتمعات احمللية وإنشاء وإدارة 

ني الوكاالت للتوعية بشأن حقوق اإلنسان للمعاقني عقلياً، مبشاركة السلطات ونظمت ندوات مشتركة ب  - ٥٧٨
احلكومية واملسؤولني القانونيني والصحافيني واملنظمات العاملة يف جمال رعاية األطفال واألشخاص الصغار ذوي             

قعت شيلي ونيكـاراغوا    وو. اإلعاقات العقلية وموظفي الرعاية الصحية األولية للرعاية الصحية األولية والثانوية         
  .اتفاق تعاون فين للوقاية من اإلعاقة يف مرحلة الطفولة املبكرة واكتشافها املبكر وعالجها

لع وزارة الصحة بتنسيق عمل اجمللس الوطين إلعادة التأهيل الذي يتألف من ممثلني لوزارة األسرة               طوتض  - ٦٧٩
واملعهـد الـوطين    ) هي رابطة آلباء األطفـال املعـاقني      و" (لوس بيتبوس "واألطفال واملراهقني ووزارة التعليم و    

 والسياسة  ، بشأن تنفيذ القرار   ٩٧- ٥٠ واملرسوم رقم    ٢٠٢ومن أوىل مهام اجمللس نشر القرار رقم        . للتكنولوجيا
  .ن تكافؤ الفرص هلما تأهيلهم وضمالوطنية بشأن محاية األشخاص ذوي اإلعاقات وإعادة

  :ية إعادة التأهيل، حددت مستويات الرعاية التاليةوبغية التوسع يف تغطية رعا  - ٥٨٠

إعادة تأهيل جمتمعية األساس، ويضطلع هبا يف اجملتمعات احملليـة والوحـدات            : املستوى األول   - 
  ).املستوى الوقائي(واملراكز الصحية 

لية هلذا  والقاعدة التشغي . إعادة التأهيل اليت يديرها فريق إعادة التأهيل األساسي       : املستوى الثاين   - 
  .املستوى هي مستشفى املقاطعة اإلدارية

أدوات عالج التشوهات واجلراحة الترقيعية وخدمات      . الرعاية العالية التعقيد  : املستوى الثالث   - 
  .الرفاه االجتماعي والتدريب والبحث الفنيني

عايـة الـشاملة لألطفـال    وينفذ اجمللس الوطين إلعادة للتأهيل، من خالل اهليئات األعضاء فيه، برامج للر            - ٥٨١
 تتراوح بني العالج البدين والرعاية الطبية من خالل خيارات خمتلفة توفرها إدارة التعليم              نيقوواألشخاص الصغار املع  

ويضطلع بأنشطة حمددة يف جمـال الترفيـه   . اخلاص بوزارة التعليم وبرامج تدريبية يوفرها املعهد الوطين للتكنولوجيا 
ات للتوعية العامة منسقة على املستوى يات ثقافية وفعالي املؤسسات اليت تقدم الرعاية وتنظم فعالوالثقافة والرياضة يف

  .قني من إدراك حقوقهم بدون أي شكل من أشكال التمييزوالوطين لتمكني األطفال واألشخاص الصغار املع

الناجتة عن عدد من األسباب مثل      ولكن زيادة حدوث حاالت اإلعاقة بني األطفال يف السنوات القريبة العهد              - ٥٨٢
الرتاع املسلح يف البلد والفقر املدقع واإلقصاء االجتماعي وسوء التغذية وعدم معرفة القراءة والكتابة والزيادة السكانية                

وتواصل وزارة الصحة تـدريب  . السريعة وانتقال وهجرة السكان جعلت من الصعب توفري تغطية كاملة هلذه املشكلة     
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ذين يعملون يف وحدات إعادة التأهيل والوحدات الصحية، على حني تسعى إىل تعزيز التنسيق بني القطاعات املوظفني ال
  .والوكاالت لوضع هنج مشترك حلل املشاكل املرتبطة باإلعاقة، مع إعطاء األولية لألطفال الصغار

، على )مراكز احلماية اخلاصة(قني، تقدم تغطية أوسع يف شكل محاية خاصة وويف جمال رعاية األطفال املع  - ٥٨٣
يف شكل مراكز تنشئة األطفال اليت تشتمل على ترتيبات عالج          (الرغم من أن مشاريع احلماية االجتماعية اخلاصة        

قني اليت توفر هلم أنواع ومتاحة يف اجملتمعات الريفية لألطفال واملراهقني املع) ١٨مهين لألشخاص املعاقني فوق سن 
وتقدم اخلدمات . ا يف ذلك إعادة التأهيل النفسي االجتماعي والطيب والتشجيع والعالج النفسيخمتلفة من الرعاية مب

االجتماعية وخدمات احلماية الشخصية على السواء إىل األطفال واملراهقني املعاقني من خالل املؤسسات اخلاصة              
الفنية والقانونية اليت وضعتها وزارة األسرة والرابطات والتعاونيات ذات اخلربة املناسبة، وفقاً للقواعد واإلجراءات 
  .واألطفال واملراهقني، بوصفها اهليئة اإلشرافية والتنظيمية يف هذا اجملال

  املساعدة الدولية  - ٦  

أصبحت وكاالت التعاون الدويل أكثر اخنراطاً ودعماً لشىت املبادرات اليت تتخذها الدولة لتعزيز تفعيـل                - ٥٨٤
  .الشبابحقوق األطفال و

، استفادت نيكاراغوا من التعاون الدويل يف تنفيذ املشاريع اليت تـستهدف بنـاء   ٢٠٠٢-١٩٩٨وخالل الفترة     -٥٨٥
وكان جمموع ما تلقته الدولة من مـساعدات دوليـة        . الشبابالقدرات يف مؤسسات الدولة والرعاية املباشرة لألطفال و       

عاون مع املنظمات غري احلكومية يف وزارة اخلارجية، نفـذت          ووفقاً لبيانات مديرية الت   .  دوالر أمريكي  ٤٢ ٥١٣ ٩٠٠
  . منظمة دولية غري حكومية١٤٦مشاريع تستهدف على وجه التحديد محاية ومساعدة األطفال واملراهقني بدعم من 

  ع وزارة األسرة ـت يف التعاون مـاملنظمات غري احلكومية اليت سامه
  ن على مستوى األسرةيف حتسني معيشة السكا واألطفال واملراهقني

  املنظمات غري احلكومية  اسم الربنامج أو املشروع  اجملتمع الدويل
مصرف التنمية األمريكي ومصرف أمريكا     
الوسطى للتكامل االقتـصادي والوكالـة      

  النروجيية للتعاون اإلمنائي 

 برنـامج للرعايـة الـشاملة ألطفـال     - ١
 (PAININ)نيكاراغوا 

  (EPs) هيئة مشاركة ٢٠

 التنمية األمريكي ومصرف أمريكا     مصرف
  الوسطى للتكامل االقتصادي

   منظمة غري حكومية١٢   برنامج شبكة احلماية االجتماعية- ٢

اليونيسيف، متويل اجتماعي تكميلي مـن      
 وهولندا  (FSS) والنرويج(FSS)هولندا 

متالزمة نقص /فريوس نقص املناعة البشرية(
  ).األيدزاملناعة املكتسب 

للرعاية الشاملة لألطفال واملراهقني     برنامج   -٣
 (PAINAR)املعرضني للخطر اجتماعياً  

  منظمة غري حكومية عاملة مع الربنامج٢٩

قسم البيولوجيا اجلزئية جامعـة أمريكـا          برنامج تعزيز األبوة املسؤولة- ٤  منركاحكومة هولندا والد
  (UCA)الوسطى 

 .MIFAMILIA وزارة األسرة والطفولة واملراهقني: املصدر
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احلق يف ظـروف معيـشية كرميـة         - ١١ املادة - ثامناً
  والغذاء املناسب واإلسكان الالئق 

   اهليكل القانوين-  ألف

تتصدى الدولة لعدد من القضايا املتصلة حبق كل شخص يف مستوى معيشة مناسب بغية تزويد السكان                  - ٥٨٦
 ويشمل الفصل الثالث من الدستور، الذي يتناول احلقوق .باخلدمات واملرافق اليت حتسن بصورة فّعالة نوعية احلياة

االجتماعية، اإلطار األساسي، وينص، يف مجلة أمور، على احلق يف العمل والتعليم والـصحة والبيئـة الـصحية                  
  :والترفيه، وبصفة خاصة، على احلقوق املبينة أدناه

وتنهض الدولة  . احلماية من اجلوع  للنيكاراغويني احلق يف    " من الدستور، فإن     ٦٣مبوجب املادة     )أ(  
  ؛"بربامج تضمن ضرورة توفري الغذاء املناسب وتوزيعه بصورة عادلة

للنيكاراغويني احلق يف إسكان الئق ومريح وآمن يضمن        " من الدستور، فإن     ٦٤ومبوجب املادة     )ب(  
  ".وتعزز الدولة الوفاء هبذا احلق. خصوصية األسرة

 من الدستور ٩٨وتنص املادة .  الدولة بدور إجيايب بشأن حتسني نوعية احلياة       وباإلضافة إىل ذلك، تضطلع     - ٥٨٧
الوظيفة األساسية للدولة يف جمال االقتصاد هي تنمية البلد مادياً، وإزالة التخلف املوروث وحتسني              : "على ما يلي  

  ".معيشة السكان وإجناز توزيع أكثر عدالً للثروة

  مستوى املعيشة -  باء

  )١٤٨(السكانيةالبيانات   - ١  

 شخصاً لكل   ٤٢,٧ أضعاف من أربعة أشخاص إىل       ١٠ازداد عدد سكان نيكاراغوا خالل قرن تقريباً          - ٥٨٨
  .يشري إىل تباطؤ كبري)  يف املائة١,٧(حصاء سكاين إ غري أن معدل الزيادة السكانية حسب آخر ،كيلومتر مربع

، وكانت الكثافة السكانية، املبني إمجاليها  شخصا٥ً ١٤٢ ٠٩٨، وصل عدد السكان إىل ٢٠٠٥ويف عام   - ٥٨٩
 يف  ٤٨ يف املائة و   ١٠غري متجانسة بني مناطق البلد حيث كانت على التوايل          ) ١٤٨(أعاله على املستوى الوطين     

  . يف املائة لكل كيلومتر مربع يف مناطق ساحل األطلسي واملناطق الوسطى واملناطق الشمالية٥٢املائة و

 ضعفاً، وتربو الكثافة السكانية يف العاصمة ٢٦، ازداد عدد سكان ماناغوا ٢٠٠٥ و١٩٠٦ بني  ويف الفترة ما    - ٥٩٠
ونتيجة لذلك التطور، تستأثر ماناغوا بربع سكان البلد، على حني كانت .  شخصاً لكل كيلومتر مربع٣٦٠حالياً على 

. ١٩٧١التناقص بصورة طفيفـة منـذ عـام          يف املائة يف بداية الفترة، على الرغم من أن النسبة اجتهت إىل              ١٠متثل  
  .وتكشف هذه األرقام عن معدل هجرة داخلية مثري للجزع وعن اجتاه صوب حضرنة السكان الريفيني

                                                      

 .املوجز اإلحصائي. ٢٠٠٥اإلحصاء السكاين الثامن واإلسكاين الرابع،  )١٤٨(
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شري معدل الزيادة السكانية إىل أن الوزن الدميوغرايف ملعظم املقاطعات اإلدارية قد تناقص، حيث كانت يو  - ٥٩١
)  يف املائـة   ٠,٥( يف املائة، كما هي يف مقاطعـة ليـون           ١، وحىت أقل من     الزيادة فيها أقل من املتوسط الوطين     

  ) . يف املائة٠,٨(وغرانادا وتشينانديغا )  يف املائة٠,٦(وتشونتاليس 

 يف  ٥٠,٧ عن عدد الرجال، فإن النساء ميـثلن          ألفاً ٧٣وعلى املستوى الوطين، حيث يزيد عدد النساء          - ٥٩٢
غري أن نـسبة    .  امرأة ١٠٠ رجالً إىل    ٩٧ يف املائة، والنسبة بني اجلنسني       ٤٩,٣املائة من السكان وميثل الرجال      

   يف املائة من الـسكان يعيـشون       ٥٠، كان   ٢٠٠٥ويف عام   . النساء يف املناصب العامة واملنتخبة أقل من الرجال       
  . بلدية١٥٣ بلدية من بلديات البلد البالغ عددها ٢٠يف 

 سنة يف الفترة    ٦٩,٤٨ إىل   ١٩٩٥- ١٩٩٠ سنة يف الفترة     ٦٦,٠٥الدة من   وازداد العمر املتوقع عند الو      - ٥٩٣
  ). للرجال٦٥,٧ سنة للنساء و٧٠,٤( لكال اجلنسني ٢٠٠٥- ٢٠٠٠

  )١٤٩(الفقر يف البلد  - ٢  

حددت شىت فئات الفقر يف البلد على أساس مؤشرات         . باستخدام إمجايل االستهالك كمؤشر عام للرفاه       - ٥٩٤
  . رة وتصميم العينة وفوارق األسعار اإلقليميةمعدَّلة متثل حجم األس

مبا يف ذلك الـسلع     (ويتألف إمجايل االستهالك من جمموعتني مكونتني رئيسيتني، أي األغذية وغري األغذية              - ٥٩٥
وتتألف جمموعة األغذية من مجيع املنتجات اليت تشترى وتستهلك يف األسرة، مبا يف ذلك األصـناف                ). واخلدمات

وتشمل اجملموعة غري الغذائية، مـن      . تهالك املرتيل واملنح واهلدايا واملنتجات اليت تستخدم خارج املرتل        املنتجة لالس 
وخيضع تنفيـذ   . حيث القيمة، اإلسكان والصحة والتعليم واملعدات والنقل واخلدمات الشخصية واالستهالك اآلخر          

صيب الفرد من االستهالك لكل أسـرة وفـوارق         إمجايل االستهالك إىل ثالثة تعديالت باالستناد بصفة خاصة إىل ن         
  .واحتماالت إدراج األسر يف العينة األساسية) من خالل قيم مؤشر األسعار املناظر لتواريخ العينة(األسعار اإلقليمية 

 -   خط الفقر املدقع وخط الفقر العام      - وفيما يتصل بإمجايل االستهالك املبني أعاله، احتسب خطان للفقر            - ٥٩٦
  :اس املعايري التاليةعلى أس

حدد خط الفقر املدقع باعتباره مستوى االستهالك السنوي اإلمجايل من حيث كلفة األغذيـة                )أ(  
 ٢ ١٨٧للشخص، الالزم لتلبية احلد األدىن للمتطلبات اليومية من السعرات احلرارية، مقدرة يف املتوسط عند مستوى                

  سعراً حرارياً؛
، الذي أجراه املعهـد الـوطين لإلحـصاء         لتقدير مستوى املعيشة  لوطين  حدد املسح األسري ا     )ب(  
وصنفت األسر اليت يكون نصيبها .  للشخص سنوياًكوردوبا ٢ ٦٩٠,٧١خط الفقر املدقع عند مستوى ، والتعداد

  من االستهالك أقل من ذلك بأهنا يف فقر مدقع؛

                                                      

 .٢٠٠١ املسح األسري الوطين لتقييم مستوى املعيشة، معهد اإلحصاء والتعداد، )١٤٩(
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الالزمـة لتلبيـة احلـد األدىن       حدد خط الفقر العام باعتباره الكلفة السنوية لألغذية للشخص            )ج(  
زائد مبلغ إضايف يغطي استهالك السلع غري الغذائية        ) خط الفقر املدقع  (للمتطلبات اليومية من السعرات احلرارية      

  واخلدمات األساسية، مثل اإلسكان والنقل والتعليم والصحة واملالبس وأصناف االستخدام اليومي واملرتيل؛
.  للشخص سنوياً  كوردوبا ٥ ١٥٧,١٢الفقر العام عند مستوى     ومن حيث القيمة، حدد خط        )د(  

وصنفت األسر اليت يكون نصيبها من      . وصنفت األسر اليت يكون نصيبها من االستهالك أقل من ذلك بأهنا فقرية           
  ". فقرية فقراً غري مدقع"االستهالك أقل من خط الفقر ولكنه أعلى من خط الفقر املدقع بأهنا 

حتت خط الفقر، مبا يف ذلك أكثر من        )  يف املائة من السكان    ٤٥,٨( على مليوين شخص     ويعيش ما يربو    - ٥٩٧
صل اثنان مـن كـل   ويف املتوسط، حي. يعيشون يف فقر مدقع)  يف املائة من السكان١٥,١(نصف مليون شخص   
مـا  (ذائيـة   شهرياً لتلبية احلد ألدىن من املتطلبات الغ      كوردوبا ٢٢٤د على أقل من زهاء      لعشرة أشخاص يف الب   

  ). سعراً حرارياً يوميا٢ً ١٨٧ل يعاد

 ١٩,٤ -  يف املائة من األسر النيكاراغوية تعيش يف حالة فقر، وكثري منها             ٥٠,٣، كان   ١٩٩٣ويف عام     - ٥٩٨
ي املائة ـ ف٤٧,٩، اخنفض معدل الفقر العام ٢٠٠١ و١٩٩٨رة ما بني ـويف الفت. ة فقر مدقعـيف املائة، يف حال

وبعبارة أخرى، نقـصت النـسبتني      ).  يف املائة  ١٥,١مبا يف ذلك معدل فقر مدقع مقداره        (ائة   يف امل  ٤٥,٨إىل  
وحدث أكرب اخنفاض يف معـدل      . املئويتني لألسر الفقرية واألسر اليت يف حالة فقر مدقع من حيث القيمة املطلقة            

 نقطة مئوية، على ٨,٩ و٨,٣لتوايل، الفقر والفقر املدقع يف املناطق الريفية حيث كان االخنفاض يف املعدلني على ا  
  . نقطة مئوية١,١ و١,٨حني كانا يف املناطق احلضرية، على التوايل، 

 ١٨٤,٥، ازدادت كلفة استئصال الفقر العام يف الشهر الواحد مبقدار ٢٠٠١ و ١٩٩٣ويف الفترة ما بني       - ٥٩٩
النظر إىل أن العدد املطلق للفقراء قد ب) كوردوبا مليون ٣٧٩,٩ إىل كوردوبا مليون ١٩٥,٤من  (كوردوبامليون 

وكانت تلك الكلفة أعلى تقليدياً فيما يتعلق بـالريف         . ازداد على الرغم من اخنفاض معدل النسبة املئوية للفقر        
 كوردوبا مليون   ١٢٢وعليه، فإن الكلفة، يف الفترة املذكورة أعاله، ازدادت مبقدار          ). حيث متثل ثلثي اجملموع   (
  . ، على التوايل، يف املناطق الريفية واحلضريةدوباكور مليون ٦٢,٣و

 يف املائة من جمموع االسـتهالك       ٧٠، يف املتوسط على املستوى الوطين، بنسبة        وتستأثر األسر احلضرية    - ٦٠٠
تزداد نسبته بني األسـر     ) وارتفاع االعتماد على االستهالك الغذائي    (ومع ازدياد الفقر    ). األغذية وغري األغذية  (

  .٢٠٠١- ١٩٩٣ومل يتغري هذا االجتاه بصورة كبرية يف الفترة . ةالريفي

 ١٩٩٣ يف املائـة يف عـام   ٥٧,١( يف املائة من استهالك األسر الفقـرية         ٦٠ومتثل األسر الريفية عملياً       - ٦٠١
  يف املائة من استهالك األسر اليت      ٧٥وما يناهز   ) ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٥٧,٦ و ١٩٩٨ يف املائة يف عام      ٦٢,١و

  .يف فقر مدقع

 يف  ٤,٢( يف املائة تقريباً     ٥وميثل استهالك أفقر شرحية وأغىن شرحية من األسر النيكاراغوية على التوايل،              - ٦٠٢
 يف ٥٥,٢( يف املائة تقريباً ٥٠ و)٢٠٠١ يف املائة يف عام ٥,٦ و١٩٩٨ يف املائة يف عام ٥,٣ و١٩٩٣املائة يف عام 
ويف املتوسط، تـستهلك  ). ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٤٩,٢ و١٩٩٨ائة يف عام    يف امل  ٥١,١ و ١٩٩٣املائة يف عام    
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ومل يتغري هذا املعدل بصورة كبرية يف الفترة        .  أضعاف استهالك األسرة يف أفقر شرحية      ١٠األسرة يف أغىن شرحية     
١٥٠(٢٠٠١- ١٩٩٣(.  

 يف ٢ملستوى الوطين، على التوايل، وباإلضافة إىل ذلك، ميثل استهالك أفقر فئة وأغىن فئة من األسر، على ا  - ٦٠٣
 يف ٣٦و) ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٢,٢ و١٩٩٨ يف املائة يف عام ٢,١ و١٩٩٣ يف املائة يف عام ١,٦(املائة تقريباً 
، )٢٠٠١ يف املائة يف عـام  ٣٣,٧ و١٩٩٨ يف املائة يف عام ٣٦,١ و ١٩٩٣ يف املائة يف عام      ٣٩,٧(املائة تقريباً   

الة انعدام املساواة هذه قد اخنفضت إىل حد ما، فإن استهالك الفئة األغىن يزيد عن استهالك وعلى الرغم من أن ح
  . ٢٠٠١ يف عام ١٥,٣ و١٩٩٨ يف عام ١٧,٢ و١٩٩٣ يف عام ٢٤,٨الفئة األفقر مبعامل مقداره 

 يقتصر  ،١٩٩٣ يف املائة من استهالك النيكاراغويني، وبصورة مضطردة منذ عام           ٥٠ويف املتوسط، كان      - ٦٠٤
 يف املائة ٤٥وينقسم املعدل أعاله إىل . وازداد االعتماد على األغذية مع ازدياد الفقر. بصورة حصرية على األغذية

وتبلغ .  يف املائة بني من هم يف حالة فقر مدقع٦٢ يف املائة بني من يعيشون يف حالة فقر عام و٥٩بني غري الفقراء و
  . يف املائة يف املناطق الريفية٥٣ائة يف املناطق احلضرية و يف امل٤٥نسبة األغذية من االستهالك 

 ٥وأقل مكوين استهالك تنفق عليهما األسر هي الصحة والتعليم، حيث تبلغ النسبة من االستهالك لكل منهما   - ٦٠٥
 ،١٩٩٣عام   يف يف املائة    ٣,٧ يف حالة الصحة  : وعلى املستوى الوطين تطور هذان املعدالن على النحو التايل        . يف املائة 

 ٤,٥ و ،١٩٩٣ يف املائة يف عام      ٥,٤ ،، ويف حالة التعليم   ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٦,٢ و ١٩٩٨ يف املائة يف عام      ٥,٢و
ـ   وفيما يتعلق مبن هم يف حالة فقر مدقع، فإن        . ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٥,٥ و ١٩٩٨يف املائة يف عام      ة ـ ازدياد كلف
  .ري االستهالك يف جمال الصحة والتعليم، مما يعزز حدوث حلقة مفرغةد كبـة ُتقّيد إىل حـاستهالك األغذي

 ١٩٩٨ يف عام ٠,٤٤ إىل  ١٩٩٣ يف عام    ٠,٤٩بصورة طفيفة، حيث نقص من      " جيين"واخنفض معامل     - ٦٠٦
ويظهر هذا التطور الذي مشل املناطق احلضرية والريفية على السواء اخنفاض عدم املساواة . ٢٠٠١ يف عام ٠,٤٣و

  ).األوىل والعاشرة(، مما يبني اخنفاض الفارق بني الفئتني القصويني ٢٠٠١ و١٩٩٣ستهالك يف الفترة ما بني يف اال

. وال تزال إمكانية حصول النيكاراغويني على نصيبهم من ثروة البلد تتصف بانعدام املساواة إىل حد كبري  - ٦٠٧
  .ألجل ومتوسط األجل واحلد من الفقرومتثل األوضاع اهليكلية عائقاً رئيسياً لبلوغ تقدم قصري ا

  عتبة الفقر  ‘١‘  

 ماليني  ٤وزهاء  )  يف املائة  ٤٢,٦( مليون شخص    ٢,٢من بني جمموع السكان النيكاراغويني، يستهلك         - ٦٠٨
وعلى . احد ودوالرين أمريكيني يومياً   و، على التوايل، ما قيمته أقل من دوالر أمريكي          ) يف املائة  ٧٧,٨(آخرين  

غوا هي البلد اليت توجد فيه أعلى نسبة مئوية من السكان الذين يعيشون هبذين املستويني          ا فإن نيكار  هذا األساس، 
  .من مستويات االستهالك يف أمريكا الوسطى

                                                      

مقارنة مالمـح الفقـر يف      "معهد اإلحصاء والتعداد، املسح األسري الوطين لتقييم مستوى املعيشة،           )١٥٠(
  .MECOVI، برنامج ٢٠٠١، "نيكاراغوا
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 املائة يف   ٤٤(ن النيكاراغويني   ـ يف املائة م   ٤٢د،  ـ كان، على وجه التحدي    ٢٠٠١- ١٩٩٣ويف الفترة     - ٦٠٩
مريكي واحد يف أيعيشون على أقل من دوالر ) ٢٠٠١ يف املائة يف عام     ٤٣ و ١٩٩٨ يف عام    ٤٢,٢ و ١٩٩٣عام  

 )٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٧٨ و ١٩٩٨ يف املائة يف عام      ٧٧,٨ و ١٩٩٣ يف املائة يف عام      ٧٤(اليوم؛ وثالثة أرباعهم    
  .يعيشون على أقل من دوالرين أمريكيني يف اليوم

الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد يف اليوم إىل زهاء       وتصل نسبة السكان الريفيني من بني السكان          - ٦١٠
 هذا إىل أنه خالل الفترة املعنية، ازداد الفقر يف القطاعات الريفية كمـا  ىويعز. ثالثة أضعاف السكان احلضريني  

ازداد عدد الفقراء بصورة أكرب، وإىل أن تكاليف التخفيف من وطأة الفقر أصبحت أعلى كما أن فجوة الفقـر                   
  .ادت مبقدار ضعفني إىل ثالثة أضعاف باملقارنة باملناطق احلضريةازد

 ضعف الفقر يف ٢,٣ويبلغ الفقر يف املناطق الريفية . وبصفة عامة، فإن الفقر أوسع نطاقاً وعمقاً يف الريف  - ٦١١
إىل ذلك، يبلغ   وباإلضافة  . ومن بني كل عشرة فقراء نيكاراغويني، يعيش ستة يف املناطق الريفية          . املناطق احلضرية 

ومن بني كل عشرة نيكاراغويني يعيـشون يف فقـر   .  ضعف املناطق احلضرية٤,٤الفقر املدقع يف املناطق الريفية    
  .مدقع، يقطن مثانية منهم املناطق الريفية

  خصائص الفقر  ‘٢‘  

 الفقـر يف  خصائص مالمح "يستند هذا القسم إىل بيانات املسح األسري الوطين لتقدير مستوى املعيشة،              - ٦١٢
  ".٢٠٠١نيكاراغوا، 

  اهليكل األسري  ‘٣‘  

ومن بني األطفال اخلمـسة يف      . تتكون األسر الفقرية من سبعة أفراد واألسر غري الفقرية من مخسة أفراد             - ٦١٣
أكثر اكتظاظاً  ) ستة أشخاص للغرفة الواحدة   (ومناطق األسر الفقرية    . ١٣ يوجد ثالثة حتت سن      - األسر الفقرية   

  .عف من مناطق األسر غري الفقرية وتعيش األسر الفقرية يف وحدات إسكان صغرية رديئة النوعيةمبقدار الض

 يف املائة منها يف أكواخ أو إسكان مؤقت ويعيشون أحياناً ١٦يعيش . ومن بني جمموع عدد األسر الفقرية  - ٦١٤
 يف املائـة  ٧٤,٧ و من الصفيح يف املائة ذات أسقف٥٥,٧ يف املائة منها ذات جدران خشبية و      ٣٤,٦يف منازل،   

وتعين زيادة األطفال، يف حالة هذه املنازل، عبئاً اقتصادياً أكرب، خاصة إذا كان أفراد من األسرة                . أرضيتها طينية 
  .وهنا يعول كل فرد يعمل ثالثة إىل أربعة أفراد. يف حالة بطالة) مخسة يف املتوسط(يف سن العمل 

  اإلسكان واخلدمات األساسية  ‘٤‘  

 يف املائة من األسر الفقرية تعيش يف وحدات إسكان خاصة هبا، فإهنا تفتقر يف               ٧٨,١على الرغم من أن       - ٦١٥
مقارنة ( يف املائة ليس هلا سند ملكية ٤١,١ن إكثري من األحيان إىل وجود مستندات تدل على هذه امللكية، حيث 

اضح أن هذه األسر، نتيجة حملدودية املوارد، ال حتاول       ومن الو ).  يف املائة يف قطاع األسر غري الفقرية       ٢٦,٥بنسبة  
تسجيل امتالك األماكن اليت تعيش فيها وتستخدم حق امللكية كضمانة إضافية هي من األسر غري احملظوظة بصفة                 

  . إمكانية احلصول على قروض لتحسني مستوى معيشتهماخاصة بالنظر إىل أنه ال تتوفر هل
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  : تعيش يف فقر مدقع إىل استثمارات عاجلة يف اخلدمات األساسية بالنظر إىل ما يليوتتطلب حالة األسر اليت  - ٦١٦

ال توجد توصيالت بنظام توريد املياه إال يف مخس هذه املنازل، على حني تستخدم بقية املنازل                  )أ(  
  ؛)مثل اآلبار العامة أو األهنار(مصادر 

 يف املائة فقـط     ٦٢,٥ املائة من املنازل، و     يف ٣٦,٨فيما يتعلق باإلصحاح، ال توجد مرافق يف          )ب(  
   يف املائة فقط يوجد هبا محام؛٠,٧يوجد هبا مرحاض و

 من عشرة منازل أسر فقرية وصالت كهرباء وتـستخدم          ٧وفيما يتعلق بالكهرباء ال يوجد يف         )ج(  
  الغاز والكريوسني أو ال يوجد هبا وقود أحفوري على اإلطالق؛

 يف املائة فقط من هذه املنازل بواسطة عربات القمامة، على حـني             ٢ من   ة إال ـال جتمع القمام    )د(  
  . يف املائة من هذه املنازل قمامتها يف النهر أو يف مكان مفتوح٤٦تلقى 

ويفاقم من هذه احلالة املثقلة باملشاكل استخدام األخشاب أو الفحم يف الطهي يف مجيع املنازل املعنيـة،                   - ٦١٧
  . يف املائة منها يف نفس الغرفة اليت ينام فيها ساكنوها١٥,٩ويتم طهي الطعام يف 

  الصحة  ‘٥‘  

تزيد األوضاع املعيشية ألفقر األسر من ضعف أفرادها وتؤدي إىل آثار خطرية على أطفاهلا دون السادسة       - ٦١٨
، بالنظر )ائة يف امل٢٦,٩تصل إىل نسبة (من العمر، الذين يصابون بصفة خاصة بأمراض اجلهاز التنفسي واإلسهال 
  .إىل أهنا تكون حماطة مبصادر التلوث حسبما هو مبني يف الفقرة  السابقة

 يف املائة فقط من األطفـال الـذين         ٦٣والواقع أن   . ال يعاجل األطفال املعنيون مجيعاً من هذه األمراض       و  - ٦١٩
حبثاً )  يف املائة٧٩,٣ة تصل بنسب(مشلهم املسح قد تلقوا عناية طبية، وكانوا يؤخذون أساساً إىل أي مركز صحي     

ومن بني األطفال الذين مل يعاجلوا من اإلسهال كان السبب هو أن املـرض معـروف   . عن رعاية صحية أرخص  
أو أن املركز الصحي أبعد ممـا       )  يف املائة  ٢٣,٨( ال ميلكون ما يكفي من املال        الوالدينأو أن   )  يف املائة  ٢٧,٦(

  ). يف املائة٢٣,٣(ينبغي 

 ٤٢,٣ أن األوضاع مماثلة يف حالة املرضى فوق سن السادسة، حيث مل حيصل منهم على رعاية طبية سوى                   كما  -٦٢٠
واالجتاه إىل اخلدمات الصحية العامة أقوى      )  يف املائة  ٨٠بنسبة تصل إىل    (يف املائة وبصفة رئيسية يف املراكز الصحية العامة         

 نتيجة لذلك من الرعاية األكثر ختصصاً اليت توفر يف املستشفيات           بني األشخاص الذين يف حالة فقر مدقع، وال يستفيدون        
  .وتؤدي حاالت نقص األدوية يف املراكز الصحية إىل تفاقم حاالت املرضى. أو العيادات اخلاصة

  اخلصوبة  ‘٦‘  

ـ                 - ٦٢١ ة ويوجد ارتباط مباشر بنسبة عالية بني الفقر واخنفاض املستوى التعليمي من ناحية واخلصوبة من ناحي
 طفل لكل امرأة، ٧,١أخرى، وعليه تظهر النساء غري املتعلمات الاليت يعشن يف فقر مدقع متوسط خصوبة مقداره 

وهو معدل يرتع إىل التحسن مع التعليم وبعبارة أخرى، فإنه على حني أن بعض النساء يف سن احلمل يكن عادة                    
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فإن عدد األطفال الذين يعيشون يف حالة فقر ويف حاجة من الفقريات فقراً مدقعاً وجيهلن مبادئ القراءة والكتابة، 
  .إىل رعاية سيبقى يف ازدياد

 سنة، فإنه كلما اخنفض مستوى معيشتهن، ارتفع ٤٩ سنة و١٥ومن بني النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني   - ٦٢٢
 يف املائـة  ٣٤,٧ة كـان  ومن بني النساء الاليت أوضحن أهنن أجننب يف السنوات اخلمس األخري    . معدل احلمل بينهن  

أما النساء الاليت يف حالة فقـر  .  يف املائة من النساء غري الفقريات    ١٩,٢منهن من النساء الاليت يف حالة فقر مدقع و        
 يف املائة، على التوايل،     ٢٢,٥ يف املائة و   ١٠,١ سنة، أي    ٣٤ إىل   ٢٠ سنة و  ١٩ و ١٥مدقع وتتراوح أعمارهن بني     
  .تكراراًوويف تلك الفترة فإهنن حيملن مبكراً ومراراً . ة االثين عشر شهراً األخريةفقد ذكرن أهنن أجننب يف فتر

 يف املائة   ٣٤,٧وكانت النسبة املئوية للنساء الاليت ذكرن أهنن وضعن يف السنوات اخلمس األخرية، كان                - ٦٢٣
ساء غري الفقريات الاليت حظني  يف املائة كن من الن١٧,٤منهن من النساء الاليت يف حالة فقر مدقع وبدون تعليم و

وعليه، فإن هناك درجة ارتباط بني االفتقار إىل التعليم وارتفاع معدالت الزيادة السكانية اليت              . بقدر من التعليم  
  .تضيق اخلناق على األسر الفقرية

  التعليم  ‘٧‘  

لرغم من أن املعدل علـى      وعلى ا . يوجد ارتباط قوي بني مستوى الفقر ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابة           - ٦٢٤
، فـإن   ) يف املائة  ٢٠,٤ (٢٠٠١وعام  )  يف املائة  ٢٠,٦ (١٩٩٨املستوى الوطين بقي بدون تغيري فعلي بني عام         

 يف املائة منهم غري ملمات بالقراءة       ٤٤,١الفقراء فقراً مدقعاً أقل حظاً يف إمكانية الوصول إىل التعليم، حيث أن             
 يف املائة منهم يعرفون القراءة والكتابة ومل يصل أحد ٥٩الفقرية فقراً مدقعاً، فإن ومن بني رؤساء األسر . والكتابة

وبالنظر إىل أهنم بسبب ذلك غري مؤهلني ملهن مهارية، .  سنة دراسية١,٤وأكملوا، يف املتوسط . منهم إىل اجلامعة
  .كعمال غري مهرة وعمال زراعيني يف املائة من هذه اجملموعة يعملون، على التوايل، ٢٣,٣ يف املائة و٦٣,٢فإن 

ويف حالة األطفال والبالغني على السواء، فإن التسرب من املدرسة قد يكون نتيجة عدم كفاية املـوارد                   - ٦٢٥
وعليه فإن النسبة املئوية اإلمجالية لاللتحاق باملدارس االبتدائيـة عاليـة    . املالية واخنفاض املستوى التعليمي لآلباء    

ويف املتوسط، أكمل الوالـدين     .  يف املائة وصفر يف املستوى اجلامعي      ١٥ية يف املدارس الثانوية     ولكن النسبة املئو  
 سنة أكملوا ١٧ و١٠ومثة حالة كاشفة هي أن األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني .  سنة دراسية٢,٢املعنيون 

سية ومن هم فوق األربعـني       سنة درا  ٢,٢ سنة أكملوا    ٣٩ و ٢٥ سنة دراسية والذين تتراوح أعمارهم بني        ٢,٥
  . ويف األسر املعنية فإن العمل الذي يدر أجراً له األولوية، بالنظر إىل احتياجات أفرادها.  سنة دراسية٠,٩أكملوا 

وعلى الرغم من أن احلكومة احلالية وفرت إمكانية وصول جمانية عامة إىل التعليم، فإنه ال تزال هنـاك                    - ٦٢٦
 األسر يفتقرون إىل املال الذي يشترون به ألطفاهلم مالبس للمدرسة وتغذيتهم بصورة مشكلة أن الوالدين ورؤساء

  .كافية ألداء دراساهتم بصورة مرضية
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  العمالة  ‘٨‘  

بالنظر إىل أن ترك الدراسة واالجتاه إىل العمل بوصفه البديل الرئيسي لتوليد الدخل لرفع مستوى معيشة                  - ٦٢٧
وعلى حني أن من بـني      . ، فإن العمالة متثل عنصراً أساسياً يف ختفيف وطأة الفقر         األسر ذات املوارد غري الكافية    

عاطلون، فإن  )  يف املائة  ١٣,٤(من ال حيققون منواً وأن جزءاً منهم        )  يف املائة  ٥٥,٩(السكان الناشطني اقتصادياً    
 يف املائة ٧٦,٦ مدقع، يعمل ومن بني العمال املستخدمني الذين يعيشون يف فقر . نسبة الفقر املدقع قد ال تنخفض     
وميثل االنضمام .  يف املائة يف القطاع األويل الذي يتسم باخنفاض املقابل املادي٧٢,٩منهم يف القطاع غري الرمسي و

  .إىل القطاع غري الرمسي وسيلة للحصول على دخل الكفاف

 سـنة  ٢,٢(يف حالة فقر مـدقع  وعلى الرغم من أن مستوى تعليم النساء مماثل للتعليم بني الرجال ممن             - ٦٢٨
 يف املائـة    ٢٨,٧و. تتوفر هلم فرص عمل أقل    )  سنة دراسية  ٢,١(، فإن النساء الاليت يف حالة فقر مدقع         )دراسية

 يف املائة يف حالة     ٨٠,٧مقارنة بنسبة   (فقط من تلك الفئة من النساء يندرجن يف فئة السكان الناشطني اقتصادياً             
 يف  ٢٥,٦، على حني أن     ) يف املائة يف حالة الرجال       ٩٠,٦مقارنة بنسبة   (هن يعملن    يف املائة من   ٧٤,٤و) الرجال

وتلك حالة غري مواتية للنساء، وخباصة األمهات الوحيدات الاليت يعلن عدة أطفال وهـن              . املائة منهن عاطالت  
  .الرمسيمضطرات لتلبية احتياجاهتن بالتماس أعمال يف القطاع غري )  يف املائة من العامالت٨٢,٣(

  اهلجرة  ‘٩‘  

 يف املائـة مـن األسـر        ١١,٩ويوجد واحد على األقل من أفـراد        . متثل اهلجرة إحدى نتائج البطالة      - ٦٢٩
 يف  ٥٨,٨ومن بني املهاجرين    ).  يف املائة من هذه احلاالت، تتصل اهلجرة بالبطالة        ٩٣يف  (النيكاراغوية يف اخلارج    

 يف املائة منهم    ٨١ سنة و  ٥٩ إىل   ٢٥ملائة من هؤالء املهاجرين بني       يف ا  ٥٧املائة أشخاص صغار، وتتراوح أعمار      
 يف  ٧٥,٨ يف املائة منهم إىل كوستاريكا وهاجر        ٥٨,٩حصلوا على قدر من التعليم االبتدائي أو الثانوي، واجته          

 املـنخفض،   واملهاجرون الفقراء فقراً مدقعاً هم من ذوي املستوى التعليمي        . املائة أساساً ألسباب تتعلق بالعمل    
. حسب أعمارهم، ويعملون كعمال غري مهرة لكسب حد أدىن من الدخل يتيح هلم إرسال حتويالت إىل أسرهم                

على هذا الـدخل الـذي      )  يف املائة من األسر حتويالت من اخلارج       ١٩,٢تتلقى  (ويعيش كثري من األسر املعنية      
  .ينقذهم من الغرق يف الفقر

 يف املائة من اِألشخاص املعنـيني  ٨٠,٩ثىن عشر عاماً األخرية، حيث غادر إلوحدثت اهلجرة أساساً يف ا     - ٦٣٠
ذلك أن األسر النيكاراغوية أصبحت أوضاعها صعبة يف ذلك العقـد وكانـت             . ٢٠٠١- ١٩٩٠البلد يف الفترة    

  .اهلجرة إىل كوستاريكا، فيما يبدو، بديالً ضرورياً

 يف ٤,٧لى األقل ال متثل فئة الفقراء فقراً مدقعاً سـوى  ومن بني جمموع األسر اليت هاجر أحد أفرادها ع   - ٦٣١
غري أن هذه الفئة مضطرة ملواجهة مشكلة البطالة الداخلية بالنظر إىل افتقارها إىل املوارد املالية الالزمة حىت    . املائة

وباإلضافة إىل  . للهجرة، ذلك أهنم حيتاجون إىل تغطية كلفة الرحلة واملكان الذين يقيمون فيه إىل أن جيدوا عمالً               
بدون تعليم ويعلمون أهنم قد يواجهون رفضاً يف اخلارج ومن بني املهاجرين من )  يف املائة٩,١(ذلك، فإن بعضهم 

  . يف املائة منهم حتويالت إىل أسرهم٥٥,٦ يف املائة منهم إىل كوستاريكا ويرسل ٩١,٧فئة الفقر املدقع، اجته 
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  العمل التجاري املرتيل  ‘١٠‘  

  ومن بني األسـر الفقـرية فقـراً مـدقعاً،          . ن امتالك عمل جتاري مرتيل وسيلة لكسب دخل كفاف        إ  - ٦٣٢
. كعمل مستقل)  يف املائة من احلاالت٧٨,٦يف ( يف املائة عمالً واحداً من هذا النوع على األقل، عادة ٢١,٧يدير 

 الكبرية، اليت تتطلب اسـتثمارات      ويف ضوء ظروفهم املعيشية، ال ميكن لألشخاص املعنيني حتمل كلفة العمليات          
وهـذه  . وعليه، فإن أفراد األسرة يقدمون خدماهتم يف هذه األعمال بدون احلصول على أجر            . واستئجار عمال 

 يف املائة واخلدمات اجملتمعية الشخصية ٣٤,٢متثل التجارة والفنادق واملطاعم (األنشطة غري الرمسية الصغرية احلجم 
  ميكن أن يزاوهلا شخص واحـد      )  يف املائة من اجملموع، على التوايل      ٢٠,٣ يف املائة و   ٣٣,١والصناعة التحويلية   

  .تسهيالت خاصة، وجترى داخل املرتل)  يف املائة منها٣٥,٥يف حالة (وال تتطلب 
  األنشطة الزراعية  ‘١١‘  

  ني تلـك األسـر،     ومن ب . يف أنشطة زراعية  )  يف املائة  ٦١,٤(تعمل بعض األسر اليت يف حالة فقر مدقع           - ٦٣٣
وعلى الرغم من أن .  يف املائة أهنم يستأجروهنا٣٣,٥ يف املائة منهم أهنم ميلكون األرض اليت يزرعوهنا و٦٠,١ذكر 

وليس لدى  . اإلجارة تزيد تكاليف اإلنتاج وتقلل اإليرادات، فإن اإلجارة متارس عندما ال يكون هناك بديل آخر              
وبالنظر إىل فقرهم، فإن من ليست لديهم       )  يف املائة ليس لديهم    ٣١,٨(كل من يدعي ملكية األرض سند ملكية        

وتفتقر األسر املعنية إىل منافذ جتارية . سندات ملكية ال يتمكنون من احلصول على قروض لتنويع أو زيادة إنتاجهم
  . فنيتهامن أجل االستهالك املرتيل وتزرع يف حقوهلا أو أ)  يف املائة٧٩(لتسويق إنتاجهم وينتج معظمهم 

   األغذية- جيم 

  )١٥١(حالة األغذية يف البلد  - ١  

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،       ٢٥يستند حق السكان النيكاراغويني يف األمن الغذائي إىل املادة            - ٦٣٤
  . من الفصل الثالث من الدستور٦٣وحسبما أشري إىل ذلك بالفعل إىل املادة 

غري أن النـهج    . لية ممارسة هذا احلق تقع يف املقام األول على عاتق الدولة          ومبوجب هذين الصكني، فإن مسؤو      - ٦٣٥
  . يشمل مشاركة شىت قطاعات اجملتمع املدين واالستفادة من طاقاهتا والتوظيف الفعال جلميع املوارد املتاحةاملتخذ

 مستوى املعيشة ملن وجيب إيالء اهتمام خاص إىل ضمان املساواة الكاملة بني مجيع األشخاص بغية حتسني  - ٦٣٦
  .يعيشون حتت عتبة الفقر

ذلك أن شىت اجملموعات الضعيفة، مبا يف ذلك بصورة أساسية األسر اليت يف حالة فقر مدقع واألسر اليت                    - ٦٣٧
تعمل يف اإلنتاج الصغري واملتوسط احلجم والعمال الزراعيني واألطفال واألمهات املرضعات وكبار السن يواجهون 

 ٢ ١٨٧ شخص تقريباً إىل الدخل الالزم للحصول على مقـدار           ٨٠٠ ٠٠٠ويفتقر  . ألمن الغذائي حالة انعدام ا  

                                                      

 .٢٠٠٤رب نوفم/ الثاينتشرين". ورقة بشأن سياسة واستراتيجية األمن الغذائي"وزارة الزراعة واحلراجة،  )١٥١(
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سعراً حرارياً يومياً للشخص الالزمة للبقاء على قيد احلياة واليت متثلها السلة الغذائية األساسية اليت حددهتا وزارة                 
، ومعهد التغذية ألمريكا الوسطى وبنما      )الفاو (الزراعة واحلراجة، ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة       

(INCAP).ويؤثر الفقر وسوء التغذية الناجتان عن ذلك على سكان مساحة شاسعة من البلد .  

 شهراً تظهر أن معدالت ٥٩ إىل ٦ووفقاً للمؤشرات األنثروبومترية، فإن احلالة الغذائية لألطفال من سن   - ٦٣٨
  .٢٠٠١- ١٩٩٨وطياً يف الفترة نقص التغذية اختذت اجتاهاًَ هب

واملغذيات الدقيقة األساسية اليت تستخدم كمرجع لتحديد احلالة الغذائية لألطفال هي فيتامني ألف، الذي   - ٦٣٩
  .جيب اكتشاف نقصه يف اجلسم، واحلديد، الذي جيب قياسه لتفادي األنيميا

كما أن واحدة . نقص فيتامني ألف واألنيمياومن الواضح أن واحداً من كل ثالثة أطفال يعاين عملياً من   - ٦٤٠
من كل ثالث نساء مصابة باألنيميا الناجتة عن عدم كفاية التغذية واالمتصاص أو زيادة الفاقد الذي ال تعوضـه                   

ـ            . األغذية ستوى االجتمـاعي   وحاالت النقص هذه أكثر وضوحاً فعلياً يف اجملموعات الريفية واحلضرية ذات امل
  .واالقتصادي املنخفض

قصر فترة االقتصار على الرضاعة     : وتشمل األسباب الرئيسية حلالة عدم الكفاية الغذائية لألطفال ما يلي           - ٦٤١
  الطبيعية واالستخدام السابق ألوانه لألغذية والسوائل ذات الطاقة املنخفضة الكثافة اليت تتخم الرضيع ولكنـها               

اليت ينبغي أن حيصل عليها كل شخص يومياً (اقة والربوتينات ال تغذيه كما أن االستهالك اإلمجايل غري الكايف للط       
يف حالة فقراء الريف، يؤدي إىل تفاقمه االستهالك غري الكايف )  غراما٥١ً- ٤٤ سعراً حرارياً و٢ ١٩٠مبا مقداره 

  .من املنتجات احليوانية وغريها من مصادر فيتامني ألف واحلديد مثل الفاكهة واخلضر

 الذي نـشرته وزارة التعلـيم ووزارة        ٢٠٠٤لثاين ألطوال تالميذ املدارس يف نيكاراغوا       وأظهر املسح ا    - ٦٤٢
 يف املائة من األطفال يف      ٢٧,٢ أن سوء التغذية املزمن ميثل مشكلة صحية عامة تؤثر على            ٢٠٠٥الصحة يف عام    

ا أن التقزم أكثر انتشاراً كم.  يف املائة منهم يعانون من ختلف شديد٦,٥سن السادسة إىل التاسعة، الذي تبني أن        
  .بني األطفال الذكور يف املناطق الريفية، اليت تعاين، وفقاً للمسح نفسه، انتشاراً أكرب لسوء التغذية

  ووفقاً للمسح املذكور أعاله تنتشر معدالت سوء التغذية املبينة أعاله بصورة أساسية بني األطفـال يف                  - ٦٤٣
 أثناء منوهم، يواجهون سوء تغذية أعلى نتيجة لزيادة املتطلبات من الطاقة  سنوات والواقع أن األطفال،٩ و٨سن 

  . الالزمة لنمو أجسامهم

ومعدالت سوء التغذية . واالثنان مترابطان بصورة وثيقة. والفقر هو أحد األسباب الرئيسية لسوء التغذية  - ٦٤٤
ألطفال الفقراء واألطفال يف حالة فقـر مـدقع          يف املائة على التوايل، بني ا      ١٢ يف املائة و   ٤٠ يف املائة و   ٣٠هي  

  .واألطفال غري الفقراء

  وتضطلع احلكومة واهليئات الدولية واخلاصة جبهود لعالج هذه احلالة بدون تركيز على جمموعة حمـددة                 - ٦٤٥
موعات ويف معظم احلاالت، تتضاءل هلذا السبب فعاليتها يف اجمل       . أو نسق مفاهيمي أو جغرايف أو استراتيجية عامة       

  .وتنفذ معظم تلك األنشطة كتدابري رفاه، وهي نوع من اإلجراءات اليت تربك برامج األمن الغذائي. الضعيفة
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 يف املائة من األسـر  ٢٦,٣ويف املناطق الريفية، فإن األسر ذات االستهالك الكايف من الطاقة متثل بالكاد        - ٦٤٦
  .  يف املائة إالّ بصورة طفيفة٥٠احلامسة والفّعالة عن املشمولة باملسح، على حني ال يزيد معدل املستويات 

 منتج زراعي من السلة الغذائية، يف كل عام ١١، كان توافر الطاقة اليومي من ١٩٩٩- ١٩٩٠ويف الفترة   - ٦٤٧
، حتسن توافر الطاقة    ٢٠٠٢غري أنه ابتداء من عام      .  سعراً حرارياً  ٢ ١٨٧منها أقل من املستوى املوصى به وهو        

د كبري بسبب الزيادة يف إنتاج بعض املنتجات، مثل احلبوب األساسية وشىت أنواع اللحوم واأللبان، يف الفترة إىل ح
  . ٢٠٠٢ وعام ١٩٩٩ما بني عام 

 مليون ٣٠٠، ما مقداره ٢٠٠٣- ٢٠٠١غري أن الواردات من بعض األغذية األساسية جتاوزت، يف الفترة   - ٦٤٨
  . دوالر أمريكي

ستوى األمن الغذائي للسكان، وضعت، من خالل اجلهود املنسقة اليت تضطلع هبا اهليئات احلكومية              وبغية تعزيز م    -٦٤٩
  . بغية تعزيز التنمية االقتصادية للبلد(SNA)، سياسة لألمن الغذائي )حالية ومستقبلية(واجملتمع املدين يف شكل أنشطة 

 الغذائي الضروري للنمو البدين والعقلي      وتستهدف السياسة السالفة الذكر تشجيع بلوغ مستوى األمن         - ٦٥٠
  . لألشخاص، مما ميكنهم من املشاركة بصورة إجيابية وخالقة يف التنمية املستدامة للبلد

، أنشئت اللجنة الوطنية لألمن     ٢٠٠٠يوليه  / متوز ٣١ املؤرخ   ٢٠٠- ٥٦ومبوجب املرسوم الرئاسي رقم       - ٦٥١
حتسني وتنسيق  "بشىت املسؤوليات املبينة يف الوثيقة املعنونة        وفوضت باالضطالع    (CONASAN)الغذائي والتغذية   

  ".إعداد سياسة وخطة عمل األمن الغذائي

كما أن وزارة الزراعة واحلراجة، بوصفها مشاركاً رئيسياً يف اللجنة الوطنية لألمن الغذائي والتغذية، ويف   - ٦٥٢
 يف إتاحة األغذية وإمكانية احلصول عليها، تـضطلع      -   اليت تلعب فيها الوزارة دوراً ريادياً      - ضوء أمهية الزراعة    

  .مبسؤولية وضع ومتابعة السياسة السالفة الذكر فيما يتعلق بتوفري األغذية وإمكانية احلصول عليها

ووفقاً لبيانات املركز النيكاراغوي . وحسبما أشري إليه بالفعل، فإن الفقر واجلوع مترابطان بصورة وثيقة       - ٦٥٣
 يف املائة   ٤٠ يف املائة شراء السلة الغذائية وال يستطيع ما يربو على            ٥٤ ال يستطيع    (CENIDH)ن  حلقوق اإلنسا 

  .)١٥٢(شراء املكون الغذائي من السلة

  )١٥٣(اجملموعات الضعيفة  - ٢  

، )١٥٤(استخدمت ثالث أدوات منهجية على األقل يف تقييم أوضاع الضعف والفقر وانعدام األمن الغذائي  - ٦٥٤
تيفاء املتطلبات الوطنية لتحديد ودعم السكان األقل دخالً والذين يعيشون يف أوضاع تقـارب مـستوى            بغية اس 

  .الكفاف ويف مناطق قصية جغرافياً ويواجهون أخطار انعدام األمن الغذائي إىل حد كبري

                                                      
  .٥٧، الصفحة " ٢٠٠٦ حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا،"تقرير املركز النيكاراغوي حلقوق اإلنسان املعنون  )١٥٢(
)١٥٣( INEC" ٢٠٠٤ ،"حتليل الفقر واألمن الغذائي يف نيكاراغوا.  
عي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مؤشر التنمية البشرية؛ خارطة الفقر اليت وضعها صندوق االستثمار االجتما              )١٥٤(

 .يف حاالت الطوارئ، وبرنامج الغذاء العاملي، حتليل ووضع خرائط الضعف
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جنع وسيلة لضمان تنمية وينظر إىل االستثمار يف رأس املال البشري، استناداً إىل املعايري التقليدية، بوصفه أ  - ٦٥٥
توريـد ميـاه   (ويشمل هذا االستثمار بصورة أساسية تعزيز التعليم والصحة وشىت اخلدمات األساسية            . بلد فقري 

، وال ينظر إىل اإلنتاج ومستوى األمن الغذائي إال بصورة هامشية حـىت       )الشرب واإلصحاح واالتصاالت والنقل   
  .ة للمجموعات املعدمة والضعيفة اإلمكانياتاآلن واالقتصار على تقدمي مساعدة إنساني

ومن املناسب النظر يف وضع معايري ومفاهيم متكاملة تتيح صياغة هنوج للتصدي لثالثية الضعف والفقر                 - ٦٥٦
  .وانعدام األمن الغذائي يف إطار منوذج جلهد مشترك يهتم باجملموعات املهمشة الرئيسية من السكان

غرافية املناسبة لقياس الضعف بطرق خمتلفة وال توجد، فيما عدا استثناءات نادرة            والبلدية هي الوحدة اجل     - ٦٥٧
واألدوات املستخدمة لتصنيف الفقـر والتنميـة       . وحمددة، مسوح تركز على اجملتمعات احمللية واألقسام اإلدارية       

  .م األمن الغذائيالبشرية وانعدام األمن الغذائي هي خارطة الفقر ومؤشر التنمية البشرية البلدية وانعدا

 بلدية  ٧١، تتصف   )١٥٥(واالستنتاج الذي مت الوصول إليه هو أن من املائة واخلمسني بلدية يف نيكاراغوا              - ٦٥٨
  .تتسم بالضعف الشديد)  يف املائة٩,٣(بالضعف، مبا يف ذلك )  يف املائة٤٧(منها 

  :غواوتشري اخلارطة التالية إىل التوزيع اجلغرايف للفقر يف نيكارا  -٦٥٩

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

   املسح األسري الوطين لتقييم مستوى املعيـشة،        -  ١٩٩٥خارطة الفقر املدقع يف نيكاراغوا، تعداد       "  :املصدر  
    ٢٠٠١، "١٩٩٨.  

                                                      

 . بلدية١٥٣، أصبحت ٢٠٠٧يف عام  )١٥٥(

 البحر الكارييب

 كوستاريكا

  نيكاراغوا
 مستويات الفقر املدقع

 فقر شديد
 فقر مرتفع
 فقر متوسط
 فقر منخفض

 احمليط اهلادي
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وباالستناد إىل القيم اليت وفرهتا الطرق السالفة الذكر، تبني التقديرات أن السكان الذين يعيـشون يف                   - ٦٦٠
 ٣٠٠ ٠٠٠ مليون أو زهاء     ١,٥على املستوى الوطين و   )  يف املائة  ٣٦( مليون شخص    ١,٩لضعف  ظروف بالغة ا  

  .  بلدية٤٠أسرة يف 

. ويتسم االقتصاد الصغري احلجم للبلد، بصورة رئيسية هبشاشة األسر الفقرية يف املناطق احلضرية والريفية               - ٦٦١
حب ذلك بالضرورة من التـضحية بالتغذيـة        وسبب هذه اهلشاشة هو االفتقار إىل دخل كاف وثابت وما يصا          

ويف حالة األسر الريفية، أدت هذه احلالة إىل عملية تآكل . حلساب اإلنفاق على اإلنتاج وتلبية االحتياجات امللحة
وكان تأثري ذلك علـى االقتـصاد       . تدرجيي لرأس املال وإىل مستويات الفقر وانعدام األمن الغذائي املبينة أعاله          

وهي أمثـن   (واقتضى ذلك بيع الدواجن والثروة احليوانية       . املدى، وحىت قد ال ميكن عكس اجتاهه      األسري بعيد   
يف الريف، وبيع املمتلكات املنقولة وغري املنقولة يف املناطق احلضرية بغية اإلنفاق ) أصول للقطاعات السكانية املعنية

  .على اإلنتاج وتلبية االحتياجات األسرية

األراضـي واألدوات  (، استمر السكان الضعفاء يف عملية رهن وبيع األصول الزراعيـة          ويف هذا السياق    - ٦٦٢
  .يف الريف واملمتلكات املنقولة وغري املنقولة يف املناطق احلضرية) واآلالت الزراعية

وتقع أسر اجملموعات الضعيفة، بالنظر إىل حالتها وبغية تلبية احتياجاهتا، حتت ضغط مستمر السـتهالك                 - ٦٦٣
وبدأت هذه املمارسة . ذية ومنتجات من غري األغذية بصرف النظر عن قيمتها الغذائية أو عمر األصناف املشتراةأغ

وأصبحت شائعة، بني األسر احلضرية والريفية الفقرية وأصبح من املعتاد على نطاق واسع استهالك أغذية غـري                 
قل كلفة وبصورة أساسية من السلع املستعملة       صحية وغري مغذية ولكنها غري مكلفة أو أصناف وأجهزة مرتلية أ          

 ).املالبس وملبوسات القدم(

وباإلضافة إىل ذلك، يواجه أفراد األسر الريفية الذين يعملون يف أنشطة كفاف مشاكل عديدة تتـصل                  - ٦٦٤
كما أن ظروف العمل حمبطة ويتكدس العمال يف سـقائف رديئـة            . مبحدودية توافر اخلدمات الصحية والغذائية    

ويف حـاالت   . وال يقدم هلم أرباب العمل سوى الرتر اليسري من املـساعدة          . لتهوية ويف بيئات غري مألوفة هلم     ا
ويف هذا الصدد، فإن  . األمراض الشائعة، ناهيك عن املضاعفات الشديدة أيضاً، ال حيصل العامل على أي إعانات            

 .تغطية الضمان االجتماعي يف املناطق الريفيةالنساء هن األكثر تضرراً، وخاصة خالل احلمل، بسبب عدم كفاية 

ذلك أنه ليس هلم . وتتفاقم هذه العيوب السالفة الذكر بالنسبة لألطفال الذين يكونون يف صحبة آبائهم يف العمل        -٦٦٥
ناطق  وهي نادرة إىل حد بعيد يف امل       -احلق يف أي فوائد اجتماعية خبالف ما قد يتاح من الرعاية الصحية يف أماكن العمل                

 . وتقدمها ممرضة من اخلارج ليس لديها سوى عدد حمدود من أدوية األمراض الشائعة-اليت توجد هبا فرص العمل 

وتتفاقم حالة عدم كفاية األغذية الواضحة واملستمرة بالنظر إىل عدم حصول السكان على احلد األدىن من   - ٦٦٦
ن هم دون اخلامسة من العمر، الذين يعانون حالة سـوء         خباصة لدى األطفال، مم   ) نقص التغذية (متطلبات الطاقة   

 ).نقص الوزن وتباطؤ النمو(أو سوء التغذية املزمن ) باالستناد إىل النسب بني األوزان واألطوال(تغذية حادة 

 يف املائة يف األطفال الذين يولدون أحياء وحيدث ذلك نتيجـة سـوء              ١٠ويؤثر نقص الوزن عند الوالدة على         - ٦٦٧
 .ية لدى األم وقلة النظافة الصحية والعمل غري املناسب بدنياً واإلدمان وغري ذلك من الظروف خالل احلملالتغذ
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وتفيد هذه التقديرات يف حتديـد      . وقد وضعت تقديرات عامة الستهالك األغذية وانعدام األمن الغذائي          - ٦٦٨
 ). ١ من املرفق ١١راجع املادة (أمناط االستهالك اليت تتسم هبا اجملموعات الضعيفة 

وعلى الرغم من أن استهالك األغذية يرتبط بصورة وثيقة بالقوة الشرائية للسكان، فإن قائمة املنتجات                 - ٦٦٩
ال تظهر متاماً أنواع اخلضر واملنتجات احليوانية املتاحة واليت تستهلك على املستوى ) يف املرفق املذكور أعاله(املبينة 

 . التمييز بني استهالك الفقراء والذين هم يف حالة فقر مدقع، باملقارنة باملستوى الوطينالوطين، اليت هلا أمهيتها يف

 يف املائة، على التوايل، من استهالك الذين هم يف حالـة   ٣٣,٧ يف املائة و   ٤٢,٦ومتثل احلبوب األساسية      - ٦٧٠
 .غذية على املستوى الوطين يف املائة من متوسط استهالك األ٢٢,٩فقر مدقع والفقراء من األغذية، ومتثل 

وال يتسم استهالك األغذية باختالف نوعي كبري يف حالة األسرة املتوسطة، ناهيك عن األسـر الفقـرية        - ٦٧١
وتتألف التغذية املعيارية من احلبوب األساسية والسكر والزيت وقدر ما من           . واألسر اليت هي يف حالة فقر مدقع      
  .اللحوم ومن منتجات األلبان واخلبز

ويف املناطق الضعيفة السكان، توجد بعض أنواع الفاكهة املومسية اليت تزرع يف أفنية املنازل والفاكهـة                  - ٦٧٢
ويعوض استهالك بعض هذه    . الربية، تستكمل بقدر من اللحوم احليوانية، اليت تستهلك لتلبية احتياجات الكفاف          

 سوء التغذية إىل    - جاص واألوفوكادو والفاكهة احلمضية     الفاكهة وخاصة األناناس واملاجنة والبابايا والبطيخ واإل      
 .حد ما بني األطفال، وال سيما يف املناطق الريفية، ومتنع حدوث مظاهر اجلوع املوجودة يف بعض البلدان األفريقية

، الـيت   )مثل اليوكا والتارو واليان والبطاطا احللـوة      (وهناك أيضاً استهالك مومسي للجذور والدرنات         - ٦٧٣
 . سنوات كبديل للرضاعة الطبيعية٥ شهور إىل ٦تخدم كحساء ومرق ومستحضرات خاصة لألطفال من سن تس

من أجل االستهالك املرتيل    ) مثل الذرة والبقول  (ويف املناطق الريفية، تزرع األسر عادة احلبوب األساسية           - ٦٧٤
 لستة أشخاص، ويبلغ االستهالك املرتيل      الواحد من األرض سنوياً   " املانرتا"وعادة، ما يزرع    . والتسويق التجاري 

 يف املائة، على التوايل، من إنتاج الذرة، والبقول والسرغوم، ويستكمل بلحوم احليوانات ٧٠,٠ يف املائة و٤٠,٢٥
وباستثناء مناطق ساحل األطلسي، حيث ختزن ) الدواجن واخلنازير والضأن واملاعز(الصغرية اليت ترىب جبانب احلقل 

كيما يدرس على فترات أو يباع " (بتستيفه"اإلثنية من امليسكيتو والسومو واملاياغنا والكريويل احملصول، اجملتمعات 
 .، وتباع حبوب األرز لشركات جتهيز األغذية)على مدار العام

وخيضع سكان نيكاراغوا، بالنظر إىل الظروف احملددة اليت حتيط هبم، حللقة مفرغة من الضعف والفقـر                  - ٦٧٥
م األمن الغذائي، اليت تؤثر بصورة رئيسية على السكان الريفيني، ويف ضوء ظروفهم املعيشية واعتمادهم على وانعدا

 .اإلنتاج الزراعي وتعرضه بصفة خاصة ألخطار الطقس
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  )١٥٦(سياسات األمن الغذائي  - ٣  
  توافر واستقرار توريد األغذية  ‘١‘  

ة، ازداد إىل حدود مقبولة إنتاج األحد عشر منتجاً املكونة          على الرغم من أنه يف اخلمسة األعوام األخري         - ٦٧٦
 مليون طن من األرز والـذرة  ١,٣للسلة الغذائية األساسية، باستثناء الزيوت، وكان من الضروري استرياد زهاء        

  . مليون لتر من األلبان٤ مليون لتر من الزيوت و٣٢٢والقمح والبقول؛ و

  على توافر األغذية هي اخنفاض اإلنتاجية والفاقد الكـبري بعـد احلـصاد             واملشاكل الرئيسية اليت تؤثر       - ٦٧٧
  .واإلخفاق يف الربط بني الواردات والصادرات)  يف املائة من احلبوب األساسية١٨- ١٥(

  إمكانية احلصول على األغذية  ‘٢‘  

ل يف خمتلـف    ، كان متوسط األجر اليومي االمسي جلميع العمـا        )١٥٧( ٢٠٠١ديسمرب  /يف كانون األول    - ٦٧٨
ويف ذلك الشهر، كانت الكلفة الشهرية للسلة الغذائية األساسية ألسرة من سـتة             . كوردوبا ٢ ٩٩٥القطاعات  

، يف متوسـطها الـوطين، فبلغـت        ، زادت هذه التكلفة   ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين األول ويف  . كوردوبا ١ ٦٥٠أفراد  
يجية حتسني النمو االقتصادي وختفيف وطأة الفقر       ووفقاً لبيانات استرات  .  باألسعار اجلارية  كوردوبا ١ ٦٧٣,٨٤

(ERCERP)   شخص ٨٦٥ ٠٠٠وهذا يعين أن .  يف املائة ال يكسبون ما يكفي لشراء السلة الغذائية      ١٧,٣، كان   
وينبغي أن يضاف إىل هذا الرقم ما مقـداره         . ال تتوفر هلم إمكانية كاملة للحصول على حمتويات السلة الغذائية         

وعليه، فإن اجملموع يصل إىل زهـاء مليـون   . وا، يف التاريخ ذاته، يف حالة بطالة صرحية  شخص كان  ٢٠٣ ٠٠٠
  .شخص يفتقرون إىل احلصول على ما يكفي من األغذية

 يف املائة مـن     ٤٠ذلك أن القطاع الزراعي يشغِّل أكثر من        . ويستحق العمال الزراعيون اهتماماً خاصاً      - ٦٧٩
  .كوردوبا ١ ٠٠٠ان متوسط األجر احلقيقي الشهري يف ذلك القطاع هو ، ك١٩٩٩- ١٩٩٤ويف الفترة . العمال

  استهالك األغذية الظاهري  ‘٣‘  

وتتسم املناطق الريفية باالعتماد على أنواع      . إن استهالك أغذية الطاقة والربوتني أقل يف الريف من املدن           - ٦٨٠
  .حليوانية من األغذية أعلى يف املناطق احلضريةواستهالك األنواع ا. األغذية األساسية مثل الذرة والبقول واألرز

ووفقاً لنموذج االستهالك الظاهري وباالستناد إىل بارامترات مسح االستهالك الذي أجرته وزارة الزراعة   - ٦٨١
 تعاين جمموعات الدخل املنخفض من نقص نسبته        ١٩٩٣ و ١٩٩١ و ١٩٩٠ يف األعوام    (MAGFOR)واحلراجة  

  . يف املائة من الربوتني٥٥ احلرارية و يف املائة من السعرات٤٥

                                                      

 ".٢٠٠١سياسة األمن الغذائي الوطنية، "إدارة األمن الغذائي، سياسات املدير العام لقطاعي الزراعة واحلراجة،  )١٥٦(

 .باالستناد إىل أرقام وزارة العمل )١٥٧(
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ويقدَّر االستهالك من خالل اإلنفاق     . ومل ميكن إجراء مسح مباشر ملستويات استهالك األغذية األساسية          - ٦٨٢
 (EMNV)األسري على شىت املواد الغذائية، مع التثبت منه من خالل املسح األسري الوطين لتقييم مستوى املعيشة 

  .كل عامني) INEC(الوطين لإلحصاء والتعداد الذي جيريه املعهد 

  اإلنتاج الزراعي  - ٤  

ال يزال األمن الغذائي يعترب، من وجهة نظر بعض مستويات اختاذ القرارات السياسية، هو جمرد تـوفري                   - ٦٨٣
ويعرَّف هذا بتوزيع املواد الغذائيـة علـى املعـدمني          (األغذية إىل األشخاص الذين يواجهون احتماالت اخلطر        

والواقع أنه ينبغي التصدي لألمن . ، بدون نظرة شاملة للقضية)احلضريني والفقراء وعلى ضحايا الكوارث الطبيعية
الغذائي من زاوية أسبابه األساسية مثل إمكانية احلصول على األراضي وحفظ املوارد لإلنتاج املـستدام وتـوفري                 

عدة من مدخالت لضمان اإلنتاج الرشيد وفقاً لألوضاع        ويتألف النوع السليم من املسا    . تكنولوجيا أكثر إنتاجية  
كما أن إمكانية الوصول إىل االئتمان الكايف، وخباصـة إىل األسـواق            . الزراعية واإليكولوجية املتعلقة باملزارع   

الداخلية واخلارجية، وضمان وصول املواد الغذائية إىل املستهلكني النهائيني بالسعر املالئم وبنوعية تتمشى مـع               
  .)١٥٨(التغذية الصحية تتسم بأمهية حامسة

عـدم  (ويواصل اجليل احلايل من صغار املنتجني الزراعيني العمل مبستويات تكنولوجية منخفضة احملصول         - ٦٨٤
كفاية املدخالت واألصول الرأمسالية واملساعدة التقنية وقدرات التدريب وضعف خدمات التنسيق والقيود الواسعة 

ونتيجة لذلك، ليس لدى هؤالء السكان سوى إمكانيات حمدودة . والتكاليف غري التنافسية ) نالنطاق على االئتما  
لتحسني مستوى معيشتهم على األجل املتوسط وسيستمرون ميثلون عبئاً اجتماعياً، حيث يعيشون على املساعدة              

  .اإلنسانية يف شكل معونة غذائية

 والتطوير ونقل التكنولوجيا إىل القطاع الزراعي إىل أكثر         ومل تصل األنشطة املضطلع هبا يف إطار البحث         - ٦٨٥
كما أن نقل التكنولوجيا بصفة خاصة حمـدود وعمليـة          .  يف املائة من املنتجني صغار ومتوسطي احلجم       ١٥من  

  .التحول الزراعي، اليت تتوخى حتديث اآلليات العامة املعنية، تسري خبطى أبطأ من الديناميات الالزمة للعوملة

  ويفترض حتقيق القدرة التنافسية، الضرورية للوصول إىل األسواق اخلارجية، أن ينتج العمال الريفيـون                - ٦٨٦
غري أن هذه العملية تـدخل يف       . ما يكفي ملعيشتهم وبناء مزيد من القدرات اإلنتاجية من خالل وفورات احلجم           

. مج تنمية وطنية وحملية واسعة النطاق     نطاق صعاب موضوعية يتعذر التغلب عليها يف األجل القصري وتتطلب برا          
وعليه، فإن املصدر الوحيد للدخل املتاح أمام العمال الزراعيني هو عملهم وهو مصدر ينخفض مع الزمن، ومن مث 

  .يؤدي إىل تدهور يف مستوى معيشتهم

                                                      

برنـامج  ). الضعف والفقر وانعدام األمن الغذائي    (، الفصل الثاين    "لغذائي يف نيكاراغوا  حتليل الفقر واألمن ا   " )١٥٨(
MECOVI٢٠٠٤مايو / ، أيار.  
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 العمالـة   ومن الضروري عالج بعض أحداث املاضي، مثل االنتقال الواسع النطاق للسكان الريفيني حنو              - ٦٨٧
املنخفضة الدخل، واحلد من العوائق التعليمية والثقافية واللغوية اليت حتول دون االندماج يف اجملتمع الوطين ودخول 

  .سوق العمل املشكَّل على أساس املراكز السكانية الكبرية

غوا هي البلد الذي كما أن استرياد األغذية، وخباصة احلبوب األساسية، غري مقبول، بالنظر إىل أن نيكارا              - ٦٨٨
. لديه من بني بلدان أمريكا الوسطى أكرب مساحة من األراضي اخلصبة القابلة للزراعة والري بالوسائل امليكانيكية        

وال تستخدم هذه األراضي بالقدر الكايف بالنظر إىل االفتقار إىل احلوافز االقتصادية الكلية املطلوبة لإلنتـاج ذي                 
 مليون دوالر أمريكي على اسـترياد احلبـوب         ٥١مني املاضيني، أنفق ما يربو على       ويف العا . الوجهة التصديرية 

  .)١٥٩(األساسية اليت ميكن إنتاجها حملياً

، تصل اإلمكانات اإلنتاجية لنيكاراغوا من حيـث    (CENAGRO)ووفقاً للتعداد الزراعي الوطين الثالث        - ٦٨٩
  يف منطقـة األطلـسي باإلضـافة       )  هكتـار  ٣٥٠ ٠٠٠( مانزانـا    ٤٩٧ ٠٠٠األراضي القابلة للري إىل زهاء      

  . ٤,٦ و٢,٥ووفقاً للمسوح اليت أجريت، يتراوح معامل اإلنتاجية بني .  مانزانا يف بقية البلد٤٠٠ ٠٠٠إىل 

وليست مشكلة املواد الغذائية، وخباصة احلبوب األساسية، هي يف إنتاجها، ولكن يف إمكانية احلـصول                 - ٦٩٠
، وما يشكل عائقاً يف شىت القطاعات       )االستخدام البيولوجي (الشكل املناسب لالستهالك    عليها ويف االستهالك و   

كما أن استهالك األغذية املنخفـضة القيمـة        . والناس يأكلون ولكنهم يف الواقع ال يتغذون      . هو مستوى الدخل  
 العادات غري الـصحية  الغذائية وخباصة السكريات واملشروبات واملُحليَّات واملستحضرات االصطناعية، ناجم عن       

  .اليت مل تعاجل بعد مؤسسياً على نطاق واسع

ذلك أنه إذا بقي التوسع يف إنتاج احلبـوب األساسـية          . وال تزال العوائق الزراعية مستمرة بدون هوادة        - ٦٩١
 تترتب ثين عشر عاماً املاضية، فإن احملافظة على مستوى اإلنتاج الزراعي سوفإلباملعدل الذي كان سائداً خالل ا

وبدأت املناطق احملمية مثل بوسادا واجملتمعات األصلية يف . عليها تكاليف بيئية وتكاليف متصلة بالتنوع البيولوجي
  .منطقة األطلسي تشهد تدفق أشخاص يعيشون يف أوضاع غري مستقرة، بدون رقابة من السلطات احمللية أو الوطنية

ة يف املناطق الريفية يف البلد، شرع يف مبادرات شىت تتـصل            وبغية النهوض خبطة لتحسني مستوى املعيش       - ٦٩٢
 (POLDES IDR)برنامج جماالت التنمية "باإلنتاج الزراعي مبوجب 

 :وتشمل هذه املبادرات األنشطة التالية. )١٦٠(

بأسعار تفضيلية  ) األمسدة الكيميائية (دعم اإلنتاج الزراعي من خالل توريد املدخالت الزراعية           )أ( 
  زيادة اإلنتاجية؛بغية 

تعزيز خدمات دعم اإلنتاج من خالل أمور منها بناء الطرق وصيانتها وبناء خزانـات امليـاه                  )ب(  
  وتسوية األراضي؛

                                                      

 .وفقاً لسجالت وزارة الزراعة واحلراجة )١٥٩(

 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكـام العهـد اخلـاص        ٢٠٠٦ يف تقرير    (IDR)مسامهة معهد التنمية الريفية      )١٦٠(
  .جتماعية والثقافيةباحلقوق االقتصادية واال
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توفري نقل التكنولوجيا لتحسني أساليب الزراعة وتشجيع حفظ املوارد الطبيعية وإصالح املناطق              )ج(  
  دام؛املتدهورة اخلصوبة وتعزيز طرائق اإلنتاج املست

  .إرشاد املنتجني يف جمال التنظيم وتوفري التدريب يف جمال التكنولوجيا وإدارة األعمال التجارية  )د(  

  التدابري احلكومية لضمان احلق يف الغذاء  - ٥  

يف تسعينيات القرن املاضي، اعتمد عدد من اخلطط والسياسات اليت تركـز علـى تـوفري األغذيـة جلميـع                      -٦٩٣
  . يف ذلك خطة الغذاء الوطنية واخلطة الوطنية للمغذيات الدقيقة واخلطة الوطنية للرضاعة الطبيعيةالنيكاراغويني، مبا

، بذلت جهود هامة إلنشاء هيكل لألمن الغذائي يتألف من اللجنة الوطنية لألمن الغـذائي               ٢٠٠٠ومنذ عام     - ٦٩٤
(CONASAN)

  .(SISSAN)مات رصد األمن الغذائي  ونظام معلو(COTESAN)، واللجنة الفنية لألمن الغذائي )١٦١(

 كهيئة دائمة ال تتـوخى الـربح ومتعـددة          (CONASAN)وقد أنشئت اللجنة الوطنية لألمن الغذائي         - ٦٩٥
القطاعات ومتعددة التخصصات ومشتركة بني الوكاالت ملحقة بوزارة الصحة وتغطي شىت القطاعات االجتماعية 

وهدفها الرئيسي هو حتديد أولويات السياسات واالستراتيجيات . الغذائيوالعامة واخلاصة املشاركة يف قضية األمن 
  .واألنشطة املتصلة باألمن الغذائي اليت وضعتها نيكاراغوا وإعداد خططها وتنسيقها ورصدها

  .الذي سلف ذكره هو أجنع تدبري لتوفري األغذية إىل القطاعات الضعيفة" القضاء التام على اجلوع"وبرنامج   -٦٩٦
  سياسة األمن الغذائي  ‘١‘  

، فإنه بغية حتسني مستوى األمن الغذائي لشعب نيكاراغوا، ومن خالل اجلهود املنسقة اليت ٢٠٠١يف عام   - ٦٩٧
اعتمدت السياسة الوطنية لألمن    ) حالية ومستقبلية (تضطلع هبا اهليئات احلكومية واجملتمع املدين يف شكل أنشطة          

  .االقتصادية للبلد بغية تعزيز التنمية (SAN)الغذائي 

، اليت ميكن أن حيصل     )املقبولة اجتماعياً (توريد ثابت وكاف للمواد الغذائية      "ويعرف األمن الغذائي بأنه       - ٦٩٨
عليها يومياً مجيع األشخاص، الذين ميكن أن يستهلكوها بدون قيود كمية أو نوعية ويستفيدون من اخلـدمات                 

من أمنهم الغذائي وميكِّن اجلميع من استعمال األغذيـة املناسـبة           مبا يض ) اإلصحاح والصحة والتعليم  (األخرى  
  ".بيولوجياً لنموهم بدون اإلضرار بالنظام اإليكولوجي

واهلدف العام هلذه السياسات هو حتسني األمن الغذائي الذي يكفل النمو البدين والعقلي ومن مث يعـزز                   - ٦٩٩
  :وتستهدف السياسة حتقيق األهداف احملددة التالية. مة للبلداملشاركة اإلجيابية واخلالّقة يف التنمية املستدا

  تعزيز الظروف اليت تسهم يف زيادة اإلنتاج احمللي لألغذية بغية حتسني توافر األغذية للسكان؛  )أ(  
                                                      

ويترأس اللجنة وزير الصحة، متشياً مـع تركيـز         . ٢٠٠٠مايو  / أيار ٥ املؤرخ   ٢٠٠٠- ٤٠املرسوم   )١٦١(
حكومة تلك الفترة على تضافر جهود القطاع اخلاص واجملتمع املدين ووكاالت التعاون الدولية للتصدي بصورة شـاملة   

 .حلالة األغذية يف البلد اليت كانت قد تدهورت
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تيسري احلصول بصورة مستمرة على حجم كاف من املواد الغذائية غري الضارة واملقبولة اجتماعياً   )ب(  
  ية؛واجليدة التغذ

  تشجيع تغيري العادات الغذائية حنو استهالك أغذية صحية ومغذية؛  )ج(  
  خفض معدالت النقص يف املغذيات الدقيقة؛  )د(  
  ضمان مراقبة جودة األغذية؛  )ه(  
  .تبسيط وتنسيق أنشطة اهليئات احلكومية  )و(  

سر اليت تعيش يف حالة فقر      وتستهدف السياسة أوضاع صغار ومتوسطي املنتجني والعمال الزراعيني واأل          - ٧٠٠
مدقع وفقر نسيب والنساء احلوامل واألمهات واملرضعات واألطفال وكبار السن األقل حظاً، الـذين يواجهـون                

  .أخطار انعدام األمن الغذائي؛ وتعترب النساء عنصراً أساسياً يف التنمية

، ميكن (EMNV) لتقييم مستوى املعيشة وباالستناد إىل خارطة الفقر، منذ البداية، واملسح األسري الوطين  - ٧٠١
حتديد اجملموعات االجتماعية اليت ينبغي التصدي حلالتها يف األجل القصري، واألنشطة الطويلة األجل اليت ينبغـي                

 .وحتدد، يف اجملتمعات احمللية، القطاعات ذات األولوية واجملموعات االجتماعية لكل فترة. االضطالع هبا

 العامة هي توفري األغذية وإمكانية احلصول عليها واستهالكها واالستخدام املناسـب    ومكونات السياسة   - ٧٠٢
 .منها بيولوجياً

 .ويوجد مشروع قانون لألمن الغذائي معروض على اجلمعية الوطنية ملناقشته واعتماده  - ٧٠٣

 استراتيجية األمن الغذائي  ‘٢‘  

ل اليت تستهدف بلوغ أهداف األمن الغذائي فيما يتعلق         تتألف االستراتيجية املعنية من جمموعة من البدائ        - ٧٠٤
وبصفة عامة، ينبغي أن تتناول السياسة املتوسطة األجل والطويلة األجل          . بتوافر األغذية وإمكانية احلصول عليها    

 :القضايا التالية

ئي على  النهوض مبشاركة شىت اهليئات احلكومية واملنظمات الدولية، مبشاريع شاملة لألمن الغذا            )أ(  
  ؛"زاباتريا غرينادا"غرار مشروع 

 تعزيز إمكانية احلصول على األراضي لزراعتها؛  )ب(  

   يف املناطق اجلافة من البلد؛(PESAs)النهوض بتطوير مشاريع األمن الغذائي احملددة   )ج(  
إسداء املشورة وتشجيع صغار املنتجني على املشاركة يف أنشطة جتهيـز املنتجـات الزراعيـة                 )د(  

والغذائية، أساساً من خالل املنتجات غري املوحدة قياسياً مثل الفاكهة واخلضر اليت ميكن حتسينها مـن خـالل                  
  احلوافز، ومن مث تنويع إنتاجهم؛
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تشجيع إجراء مسوح بشأن إعداد سلة غذائية أساسية غري معيارية فيما يتصل بسالسل جتهيـز                 )ه(  
 وتشمل التمويل وتوريد البذور وعمليات إنتاج مـا بعـد احلـصاد             األغذية، تستند إىل هنوج حتقق أعلى إنتاج      

  والتسويق وجتهيز األغذية وتوريدها إىل املستهلكني النهائيني؛
تعديل سلسلة جتهيز األغذية، أساساً فيما يتعلق بالتداول التجاري وحفز املنتجني على تنظـيم                )و(  

  وختطيط تسويق منتجاهتم؛ 
ت احمللية على استخدام النشرات اإلرشادية يف جمال التغذية وحتسينها، بغية تدريب زعماء اجملتمعا  )ز(  

  مضاعفة تأثريها؛
  السعي إىل إجراء تغيريات يف العادات الغذائية من خالل تزويد السكان مبعلومات عن التغذية؛  )ح(  
ا وبني األنشطة   االستكمال املستمر جلرد مشاريع األمن الغذائي، مبا يف ذلك درجة التنسيق بينه             )ط(  

األخرى، واجملموعات املستهدفة من السكان والنتائج والكفاءة التشغيلية ، وبـصورة رئيـسية، تطابقهـا مـع                 
  .استراتيجية األمن الغذائي

 لتوفري األغذية لألطفال دون     (MIFAMILIA)استراتيجية وزارة األسرة واألطفال واملراهقني        ‘٣‘
 السادسة من العمر

 .ة األغذية إىل األطفال من خالل اآلليات املبينة أدناهتوفر الوزار  - ٧٠٥

، يف اجملتمعات   (CICOs)وهي إجراء لتوفري الرعاية من خالل مراكز الطفولة اجملتمعية          " اآللية املؤسسية "  - ٧٠٦
ركة ويشتمل اإلجراء على مشا.  طفالً أو أكثر دون السادسة٤٠احمللية اليت تستويف معيار التركيز اجلغرايف بوجود 

 .إجيابية من األسرة واجملتمع ويستهدف النهوض بتنميتهم الشاملة

 مركزاً من مراكز الطفولة اجملتمعية املقامة       ٤٩٤ومبوجب هذا اإلجراء، تضطلع الوزارة جبهود إجيابية يف           - ٧٠٧
الرعاية رصد  وتشتمل خدمات   .  طفالً ١٩ ٧٦٠ جمتمعاً حملياً يف البلد، وتقدم فوائد اجتماعية ملا جمموعه           ٦٦يف  

 .منو األطفال دون السادسة، ويف هذا السياق، توفر أغذية تكميلية هلم

وهي إجراء لتقدمي املساعدة تشمل التدريب وتبادل اآلراء مـع األمهـات والوالـدين              " اآللية الدوارة "  - ٧٠٨
ان منو وتطور أطفاهلم وتشتمل على رعاية صحية وغذائية لضم. واملتابعة، بشأن شىت قضايا التنشيط املبكر لألطفال

 .ممن هم دون السادسة من العمر

ويوفر املبىن اجملتمعي احلد األدىن من . وينفذ هذا اإلجراء يف املبىن اجملتمعي، الذي يستخدم كقاعدة ومرتل     - ٧٠٩
ويتاح املرتل على أساس طوعي عندما يكون احلصول على مبىن جمتمعي . الظروف األساسية املتاحة لشىت األنشطة    

وتشتمل املبادرة على رصد منو األطفال دون السادسة من العمر، وتقدمي مكون غذاء تكميلي، مماثل ملـا                 . عباًص
 .، باستثناء أن هذا الغذاء يقدم هنا يف شكل حصص غري سائلة"اآللية املؤسسية"يقدم يف 
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شاملة احلق، مبوجب هذا ولألسر اليت لديها أطفال دون السادسة ومسجلة ومشاركة يف برنامج الرعاية ال     - ٧١٠
 .اإلجراء، يف احلصول على احلصص املذكورة أعاله

التغيب بدون مربر عن حضور جلسات التنشيط       ) أ: (وفيما يلي أسس اإلقصاء من أنشطة تقدمي األغذية         - ٧١١
دمة إىل ثبوت استخدام األغذية املق) ب(وجلسة رصد النمو؛ )  يف املائة من الوقت يف الشهر٢٠ألكثر من (املبكر 

 .األطفال دون السادسة بطريقة غري مناسبة

 إجراء يوفر مساعدة غذائية تقدم علب أغذية غري سائلة          (CICs)ومتثل إقامة املقاصف اجملتمعية لألطفال        - ٧١٢
 . طفالً حىت سن السادسة من العمر٣٠ إىل ٢٥من خالل جمالس الوالدين اليت تدير املقاصف، اليت تكفي طاقتها 

ر األمهات األغذية يف نوبات يومية يف املقاصف، من يوم االثنني حىت يوم اجلمعة، بعد تدريب على    وحتض  - ٧١٣
 مركزاً  ٣٢٠، كان هذا اإلجراء يغطي      ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف كانون األول  . قضايا سالمة ونظافة األغذية وتناوهلا    

 .  طفالً مستفيدا١٥ً ٣٩٨ و) مقاطعات إدارية١٠ بلدية موجودة يف ٢٩يف (من مراكز الطفولة اجملتمعية 

 إنشاء حدائق جمتمعيـة     (MIFAMILIA)وباإلضافة إىل ذلك، تشجع وزارة األسرة واألطفال واملراهقني           - ٧١٤
حملية كيما جتعل مراكز الطفولة اجملتمعية مكتفية ذاتياً، بالتعاون مع وزارة الزراعة واحلراجة، اليت توفر البـذور                 

وتنتج البطاطـا  .  متراً مربعاً  ٢٥٩ ٥٧٩ حديقة جمتمعية تتجاوز مساحتها      ١٦٩ياً  ويوجد حال . واملساعدة التقنية 
 طناً من األغذية التكميلية ١٣٠احللوة واليقطني والببيان زوكيين والبقول والذرة الصفراء، اليت تستخدم يف حتضري 

 . طفل دون السادسة من العمر٦ ٠٠٠لزهاء 

  )١٦٢(ية الكافيةالربامج املنفذة اليت تستهدف التغذ  ‘٤‘  

  :حددت وزارة الصحة الربامج التالية، للنهوض بالتغذية الكافية  - ٧١٥

  وهذا الربنامج املشار إليه فيمـا يتعلـق        . (PROCOSAN)الربنامج اجملتمعي للصحة واألغذية       )أ(  
  ".خمتلف املشاريع والربامج للنهوض بالصحة" من هذا التقرير، حتت العنوان الفرعي ١٢باملادة 

ينفذ هذا الربنامج الذي يغطي سائر أرجاء الدولة والـذي          : الربنامج الوطين للمغذيات الدقيقة     )ب(  
يترأسه وزير الصحة، من خالل تقدمي مكمالت ومقويات غذائية لتوفري احلديد وفيتامني ألف إىل النساء احلوامل                

  . شهرا٥٩ً إىل ٦واألطفال من سن 
 برنـامج تـشجيع الرضـاعة    (MINSA)استحدثت وزارة الصحة : عيةالربنامج الوطين للرضاعة الطبي   )ج(  

الطبيعية، من خالل إدارة التغذية هبا، وبدعم من اليونيسيف ومنظمة الصحة األمريكية ومنظمة الصحة العاملية، ونفـذت                 
 هـذا    وشهد . مستشفى يف البلد   ١٨ مبادرة املستشفيات الصديقة لألطفال والصديقة لألمهات، مشلت         ١٩٩٢منذ عام   

  ".اخلطوات العشر للرضاعة الطبيعية الناجحة"النشاط توسعاً يف الرعاية الصحية األولية من خالل صيغة 

                                                      

 ".٢٠٠٦-٢٠٠٢التنسيق والتسليم الشفاف من احلكومة، " وزارة الصحة املعنون تقرير )١٦٢(
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وأدت املبادرة املعنية إىل خفض استخدام بدائل الرضاعة الطبيعية يف املستشفيات ومراكز رعاية األمومة والطفولة، 
، (ADDs) وأمراض اإلسـهال     (ARIs)تنفسي احلاد   وحتسني حالة التغذية وخفض عدد خدمات أمراض اجلهاز ال        

وعلى الرغم من أن الربنامج وضع على أساس أن يغطي سائر أرجاء البلد، فإنه من بني املراكز السبعة عشر للنظام 
  . فقط بتنفيذ هذه املبادرة١٢، مل يرخص إال إىل (SILAIS)احمللي للرعاية الشاملة 

     خالل الربامجالشكل الذي تقدم به األغذية من  ‘٥‘  

تنفذ نيكاراغوا استراتيجية توعية تستهدف تغيري السلوكيات املتعلقة بالصحة واألغذية وكفاية التغذيـة               - ٧١٦
  .والترويج لألغذية املناسبة والصحية على املستوى اجملتمعي من خالل الربامج اجملتمعية للصحة واألغذية

 وزارة الزراعة واحلراجة وبرنامج - ذي عقد بني وزارة الصحة ومبوجب االتفاق املشترك بني الوكاالت ال  - ٧١٧
) مزيج من القمح وفول الصويا(الغذاء العاملي، حتصل األسرة املستفيدة على علب أغذية حتتوي على حبوب معززة 

وهلـذه  . وخضر وأرز وذرة وزيت نبايت لتحضري احلصص اليت تكافح انعدام األمن الغذائي يف املناطق املستهدفة              
الغاية، حيتفظ جبرد دائم خالل االجتماعات اليت تعقد على مستوى اجملتمعات احمللية، حيث حيدد املشاركون األسر 

. حسب حجم األسـرة   ) بالغرامات وكيلوات السعرات احلرارية   (وتقدم األغذية مرتني شهرياًُ باحلجم املقدر       . املستفيدة
ة وإجراءات الرصد واإلشراف، ويقوم بصفته جهة ماحنـة، بزيـارات           ويسهل برنامج الغذاء العاملي اإلجراءات اللوجستي     

  .مراقبة ومقابالت مع املستفيدين وسلطات وزارة الصحة على مستوى القطاعات اإلدارية والبلديات
  "القضاء التام على اجلوع"تنفيذ برنامج   ‘٦‘  

يستهدف تلبية االحتياجات الغذائية    ، الذي   "القضاء التام على اجلوع   "شرعت احلكومة احلالية يف برنامج        - ٧١٨
 وهذه اإلمكانية   - ألفقر قطاعات السكان، بغية ضمان إمكانية حصول أضعف جمموعات السكان على األغذية             

  . وضمان الفعالية الغذائية- متثل أحد الشواغل الرئيسية للحكومة 

رة الزراعة واحلراجة من خالله كـل       وهذه املساعدة هي جزء من برنامج مكافحة الفقر الذي تدعم وزا            - ٧١٩
  وهدف احلكومة هو تـوفري فوائـد الربنـامج         . يف أفقر مناطق البلد   )  شخص ١٠٠ ٠٠٠( أسرة   ١٥ ٠٠٠عام  
  . أسرة يف مخسة أعوام٧٥ ٠٠٠إىل 

ويف هـذه   . ويف العام احلايل، ستغطي اخلطة اجملتمعات األصلية لنهر كوكو على احلدود مع هنـدوراس               - ٧٢٠
 شخصاً شهرياً من اجلوع يف املناطق الزراعية يف املقاطعات اإلدارية الشمالية اليت تشمل مادريز ١٧وت املنطقة، مي

  .ونوفا سيجوفيا وأستيلي ويف بعض البلديات يف مقاطعة ماناغوا

وتعيش اجملتمعات األصلية من مجاعات امليسكيتو واملاياغنا األصلية على شواطئ هنر كوكو حياة بدائيـة                 - ٧٢١
تعاملون باملقايضة بني إنتاجهم الضعيف من األرز والذرة واخلضر للحصول على كميات صغرية من الـصابون         وي

 ٥,٤٥( لـربة  ١٢من األرز مقابل قطعة من الصابون و   )  كيلو غرام  ٣,٦( لربات   ٨والسكر مبعدالت جمحفة هي     
  . من السكر)  غرام٤٥(مقابل لربة ) كيلو غرام
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مثـل اخلنـازير واألبقـار      (ين، ستحصل الشعوب األصلية على حيوانات مزارع        ومبوجب الربنامج املع    - ٧٢٢
وستحصل على مفرمة للنفايـات     . من أجل التوالد واالستهالك يف املزارع وبيع املنتجات املتصلة هبا         ) والدواجن

  .وجهاز ختمري لتوليد الغاز احليوي بالتحلل الالهوائي واستخدام البقايا كأمسدة عضوية

 مليون دوالر   ٥٠د البنك الدويل بدعم هذا الربنامج لتخفيف وطأة الفقر بتقدمي ائتمانات مقدارها             وتعه  - ٧٢٣
  .أمريكي يف السنة تقدم على فترات

  .٢٠٠٧مايو /أيار ٥وقد شرع يف الربنامج يف.  مليون دوالر١٥٠وتبلغ الكلفة التقديرية لربنامج األغذية الوطين   - ٧٢٤
  )١٦٣(اإلصالح الزراعي  - ٦  

 أسرة، مثلت ١١ ٨٣٣تشري التقديرات إىل أنه يف مثانينات القرن املاضي، استفادت من اإلصالح الزراعي   - ٧٢٥
وبنهاية هذه الفترة اليت أطلق عليها اسم الفترة االنتقالية،         .  يف املائة من الطلب على األراضي      ٨٠يف ذلك الوقت    

، أصـدرت   ٨٨د اخلاصني، ومبوجب القرار رقـم       حولت ممتلكات كثرية كانت حتت سيطرة الدولة، إىل األفرا        
  . نتيجة لإلصالح الزراعي١٦ ٠٠٠سندات ملكية مقدارها 

ومبوجب الدستور، فإن اإلصالح الزراعي ميثل األداة األساسية إلضفاء الطابع الدميقراطي على امللكيـة                - ٦٢٦
 واستراتيجية اإلصالح اإليكولـوجي  والتوزيع العادل لألراضي؛ وميثل جزءاً ال يتجزأ من وسائل النهوض الشامل   

على حـني   : والتنمية االقتصادية املستدامة للبلد؛ ويأخذ يف احلسبان عالقة اإلنسان باألرض الضرورية اجتماعياً           
  .تضمن ملكية املزارعني املستفيدين من اإلصالح مبوجب القانون

 املستغَّلة ويبدأ يف املقام األول بأراضي وكان اهلدف من اإلصالح الزراعي إهناء وجود الضياع الواسعة غري  - ٧٢٧
وإذا أثر نزع ملكية مثل تلك الضياع الواسعة غري املستغلَّة على مالكني خاصني، فإن أحكام التعـويض                 . الدولة

  .ذات الصلة تنظم اإلجراءات اليت تتخذ يف هذا الشأن

ية املساكن وغريها من العقارات  بشأن نقل ملك١٩٩٠مارس / آذار٢٩ املؤرخ ٨٥واستهدف القرار رقم   - ٧٢٨
، ضمان حق امللكية ألي نيكاراغوي يشغل، بالتخصيص أو االمتالك أو اإلجارة أو             )١٦٤(لدولة ووكاالهتا التابعة ل 

أي شكل من أشكال احليازة، وأي ساكن فيما كان من قبل من ملكية الدولة أو وكاالهتا، مثل النظـام املـايل                     
ن يف نيكاراغوا واهليئات املستقلة ذاتياً والالمركزية وشركات الدولة والسلطات الوطين لإلسكان ومصرف اإلسكا

  .البلدية ومدد هذا احلق إىل الكيانات القانونية اليت تضطلع مبهام اجتماعية

، عقارات ١٩٩٠فرباير / شباط٢٥ومبوحب القرار أعاله، فإن مجيع األشخاص الذين خصصت هلم، قبل            - ٧٢٩
  . ولة، أصبحوا مالكني شرعيني هلذه العقاراتكانت تنتمي إىل الد

                                                      

، وثيقة مرجعية وافق عليهـا اجمللـس الزراعـي الـوطين            "إطار سياسة األراضي  "وزارة الزراعة واحلراجة،     )١٦٣(
(CONAGRO).  

 .١٩٩٠مارس / آذار٣٠ ،٦٤اجلريدة الرمسية، العدد  )١٦٤(
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، الذي يشتمل على القانون اخلاص بشأن إضفاء ١٩٩٠مارس / آذار٢٩ املؤرخ ٨٦ومبوحب القرار رقم    - ٧٣٠
، اعترف بأهلية امللكية لألشخاص الذين كانت قد خصصت         )١٦٥(الصفة القانونية على ملكية اإلسكان واألراضي     

ات إسكان من الدولة أو وكاالهتا خالل التوزيع الذي يدخل يف نطـاق قـرارات           هلم قطع من األراضي أو وحد     
وعمليات تطوير العقارات التدرجيية أو إعادة هيكلة مناطق الطبقة         . التوزيع اليت مل تكن قد اكتسبت صفة قانونية       

  .ها هذه السنداتالعاملة اليت مل تكن قد حصلت بعد على سندات ملكية ميكن تسجيلها رمسياً؛ فقد أعطي شاغلو

وقد نزعت ملكية العقارات اليت كانت حتت إدارة الدولة وكان هلا املركز السالف ذكره منذ اعتمـاد                   - ٧٣١
  .وضمن لألفراد اخلاصني الذين تأثروا برتع امللكية احلق يف احلصول على تعويضات. القرار أعاله

 املعين بنية عدم استخدامه كمقر دائـم، مثـل   واستثىن من القرار أعاله األشخاص الذين يشغلون العقار        - ٧٣٢
  .املستأجرين من الباطن أو الرتالء املؤقتني أو املالكني لعقارات أخرى

 بـشأن نقـل االختـصاصات واإلجـراءات         ١٩٩٠أبريـل   / نيسان ٢ املؤرخ   ٨٧ويعطي القرار رقم      - ٧٣٣
ات اإلدارية، اختصاصات قضائية حمدده بشأن ، السلطات القضائية، وخباصة احملاكم املدنية يف املقاطع)١٦٦(الزراعية

 بشأن اإلجـراءات  ١٤وألغيت حماكم األراضي كما ألغيت أحكام شىت من القرار رقم . قضايا اإلصالح الزراعي 
  .الزراعية واختصاص حماكم األراضي واختصاصات وزارة التنمية الزراعية واإلصالح الزراعي

 احلقوق النامجة عن )١٦٧( بشأن محاية امللكية الزراعية١٩٩٠أبريل / نيسان٢ املؤرخ ٨٨وأكد القرار رقم   - ٧٣٤
للمزارعني واألفراد واملنتجني والتعاونيات واجملتمعات األصـلية لـساحل األطلـسي يف ملكيـة           "اإلصالح الزراعي اليت    

  .ية وسارية تثبت امللكيةواعترف بسندات امللكية املترتبة على اإلصالح الزراعي باعتبارها وثائق قانونية جمان" األراضي

مبوجب القرار أعاله أصبح مسؤولو تسجيل العقارات العامون ملزمون بأن يدرجوا يف السجالت مجيـع      - ٧٣٥
سندات امللكية النامجة عن اإلصالح الزراعي بدون إجراءات بريوقراطية كثرية وبدون مقابل، بصرف النظر عما               

ية وإلغاء املعامالت السابقة على اإلصـالح الزراعـي وإبطـال أي            إذا كانت سندات امللكية هذه مؤقتة أو هنائ       
  .تصرفات نقل للملكية تؤثر على هذا اإلصالح الزراعي، واليت ال تزال تظهر حتت اسم املالك السابق

 سار اإلصالح الزراعي وفق أربعـة       ١٩٩٦- ١٩٩٠،  (UNO)ويف فترة حكومة احتاد املعارضة الوطنية         - ٧٣٦
إنشاء برنامج إلعطاء سندات امللكية الزراعية ‘ ٢‘استمرار عملية إعادة توزيع األراضي؛ ‘ ١‘: خطوط عمل حمددة

البدء يف خصخصة  ‘٤‘إنشاء إطار قانوين ومؤسسي الستعراض استخدامات وختصيصات امللكية؛ ‘ ٣‘وتسجيلها؛ 
 .(APP)مناطق ملكية الدولة الزراعية أو مناطق ملكية األفراد 

                                                      

 .١٩٩٠ريل أب/ نيسان٣ ،٦٦اجلريدة الرمسية، العدد  )١٦٥(

 .١٩٩٠أبريل / نيسان٥ ،٦٨اجلريدة الرمسية، العدد  )١٦٦(

 .١٩٩٠أبريل / نيسان٥ ،٦٨اجلريدة الرمسية، العدد  )١٦٧(
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لة، أكملت كثري من إجراءات ختصيص األراضي مبرحلة تغيري استخدام األراضي، وبـدأ             ويف تلك املرح    - ٧٣٧
واتسمت تلك املرحلة بظهور قضية سندات امللكية خالل الفترة االنتقالية وكانت من املهام الرئيـسية               . حتسينها

  .خالهلا مراجعة التخصيص، وهي عملية كانت ذات كلفة سياسية واجتماعية واقتصادية عالية

، إنشاء مكتـب إدارة األراضـي       ١٩٩١وكان من أول اإلجراءات املتصلة باإلصالح الزراعي، يف عام            - ٧٣٨
(OOT)                 الذي أحلق بوزارة املالية، وكان مسؤوالً يف املقام األول عن عمليات االستيالء أو حتويل العقارات إىل ،

 ٢٥اإلصالح الزراعي السابقة يف الفترة مـن   وفقاً لقوانني   ٨٦ ورقم   ٨٥آخرين اليت جرت عمالً بالقرارين رقم       
وكانت مهمة مكتب إدارة األراضي هي حتديد ما إذا كانت الشروط           . ١٩٩٠أبريل  / نيسان ٢٥فرباير إىل   /شباط

وإذا وجد املكتب أهنا غري مستوفاة، حتال إىل مكتب         . األساسية املنصوص عليها يف القوانني السابقة قد استوفيت       
  . بطالن هذه التصرفات وإعادة اإلجراءات القانونيةمدعي الدولة إلثبات

 ٨٥ووضع مكتب إدارة األراضي إجراءات إلثبات مشروعية احلقوق املدعى هبا مبوجب القرارين رقـم                 - ٧٣٩
وشكَّل االمتثال لالئحة إدارة األراضي اليت وضعها املكتب أسساً كافية لتأكيد ملكية العقار املتـأثر               . ٨٦ورقم  

كما أنشأ القرار املعين جلنة املراجعة الرئاسية اخلاصة، اليت أحلقت فيما بعد مبكتـب مـدعي    . راعيباإلصالح الز 
  .الدولة، لبحث حاالت مصادرة امللكية غري املستوفية ملقتضيات القانون

 بغية حتديد قيمة التعويضات اليت ينبغي أن تعترف ١٩٩٢ يف عام (OCI)وأنشئ مكتب تقدير التعويضات   - ٧٤٠
 الدولة لصاحل األشخاص الذين صودرت أو نزعت ملكيتهم بصورة غري قانونية، على أسـاس رأي املكتـب                  هبا

  وميثل رأي اللجنة وسيلة ملساعدة األشخاص املتأثرين برتع امللكية بصورة غري قانونية، حيـث              . ومراجعة اللجنة 
  . من خالل إجراءات الدفع املناسبةال يكون استرداد امللكية ممكناً، للحصول على تعويض من خزانة الدولة 

يف " املـسامهة "، بغية   )١٦٨(١٩٩٤ يف عام    (OTU)وأنشئ مكتب منح حقوق ملكية األراضي احلضرية          - ٧٤١
وجيـب تقـدمي رأي   . ٨٦عملية إضفاء الصفة القانونية على قطع األراضي احلضرية احملتازة مبوجب القانون رقم        

  . إصدار سندات امللكية النهائية للعقارات احلضريةوتصاريح مكتب إدارة األراضي للبت يف 

، استهدف حل )١٦٩( بشأن ثبوت امللكية١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ املؤرخ ٢٠٩كما أن القرار رقم   - ٧٤٢
  .القضايا املتصلة باملمتلكات

ـ                - ٧٤٣ ندات واعترف القرار أعاله بصحة امللكية على أساس تصاريح مكتب إدارة األراضي ومكتب منح س
، بشرط أن تكون قد صدرت ١٤ملكية األراضي احلضرية وسندات امللكية من اإلصالح الزراعي وفقاً للقرار رقم 

وفضالً عن ذلك ينص على التعويضات اليت تقدم للمالكني األولني الذين تأثروا باإلصالح             . هلا املستندات الوافية  
  .االستردادالزراعي ووضع حدوداً زمنية جديدة لطلبات املراجعة و

                                                      

اجلريدة  بشأن إنشاء مكتب حقوق امللكية احلضرية،        ١٩٩٤سبتمرب  / أيلول ١٣ املؤرخ   ٩٤-٣٩املرسوم رقم    )١٦٨(
 .١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢، ١٧٦الرمسية العدد 

 .١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١، ٢٧٧عدد اجلريدة الرمسية، ال )١٦٩(
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 ٨٣٧ ٩٤٧ سند ملكية ملساحة     ٢٣ ٠٦٩ويف فترة احلكومة اليت ترأستها السيدة فيوليتا باريوس، سلم            - ٧٤٤
 منازعة على األراضي من خالل معهد اإلصالح الزراعي         ٣ ٢٦٢ أسرة مزارعني؛ وسويت     ٣٧ ٦٩٠مانزانا إىل   

  .)١٧٠(، الذي عمل كجهة وساطة ومصاحلة(INRA) النيكاراغوي السابق 

  ٢٠٠٦-١٩٧٩توزيع األراضي منذ إدخال اإلصالح الزراعي 

  املساحة  فئات املساحات
  النسبة املئوية من 
  النسبة املئوية للمنتجني  عدد املنتجني  جمموع املساحة

  ٨٠,٤  ١٦٠ ٣٥٦,٠  ٢٤,٨  ٢ ٢١٥ ١٤٧,٤   مانزانا٥٠حىت 
  ١٦,٣  ٣٢ ٤٣٠,٠  ٣٧,٠  ٣ ٣٠٣ ٤٥٦,٩   مانزانا ٢٠٠- ٥٠

  ٢,٦  ٥ ١٦٩,٠  ١٨,٤  ١ ٦٤٧ ١٨٥,١  نا مانزا٥٠٠-٢٠٠
  ٠,٨  ١ ٥٩٤,٠  ١٩,٨  ١ ٧٦٩ ٢٣١,١   مانزانا ٥٠٠أكثر من 
  ١٠٠,٠  ١٩٩ ٥٤٩,٠  ١٠٠,٠  ٨ ٩٣٥ ٠٢٠,٥  اجملموع

  .٢٠٠١، )CENAGARO: (املصدر

 ٢٠٤ ٩٣٥، ال تزال هناك استحقاقات مطلوبة ملساحة        )INRA(ووفقاً لبيانات معهد اإلصالح الزراعي        - ٧٤٥
ويف ضوء احتياجات ترسـيم احلـدود   . )١٧١(٦ ٧٧٢تعلق بسندات ملكية من اإلصالح الزراعي عددها مانزانا ت 

  وسندات امللكية يف اجملتمعات األصلية على ساحل األطلسي وطلبات تقنني األوضـاع املقدمـة مـن منـتجني                  
 فيها بعد مقدمـة مـن   ال يدخلون يف نطاق اإلصالح الزراعي، تشري التقديرات إىل وجود طلبات لتقنني مل يبت           

  . مانزانا٧٠٠ ٠٠٠صغار ومتوسطي املنتجني بشأن مساحة 

 بشأن املمتلكات احلضرية والريفية اخلاضعة لإلصـالح الزراعـي          ١٩٩٧ لعام   ٢٧٨وينظم القرار رقم      - ٧٤٦
ولة وممارسة  القضايا املتصلة باحليازة والرسوم والفصل يف قضايا احلقوق املتعقلة بالعقارات اليت كانت مملوكة للد             

ويشتمل أيضاً على أحكام بشأن املستوطنات البشرية العشوائية اليت . هذه احلقوق، مبوجب القوانني السالفة الذكر
، التشريع املوضوعي واإلجرائي النافـذ      ٢٠٠٩وميثل هذا القرار، الذي حل حمل القرار        . ١٩٩٥أقيمت بعد عام    

  .حالياً بشأن القضايا املتصلة باألراضي

 ١٩٩٠ يف املائـة يف عـام      ٨٤واخنفض تركيز املساحة الوطنية اليت كانت يف حوزة القطاع اخلاص من              - ٧٤٧
  .٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٧١إىل )  يف املائة١٠عندما كانت املساحة اليت تأثرت باإلصالح الزراعي (

. يف القطاع الزراعي  ، كانت هناك صعوبات يف حل القضايا املتصلة بامللكية، وخباصة           ١٩٩٠ومنذ عام     - ٧٤٨
  .واستمر مناخ عدم التيقن بشأن املستندات القانونية، مما أدى إىل ضغوط على املستفيدين

                                                      

رهـا اجمللـس الزراعـي الـوطين        ق؛ وثيقـة مرجعيـة أ     "إطار سياسة األراضي  "وزارة الزراعة واحلراجة،     )١٧٠(
(CONAGARO).   

  ).INRA( بشأن التكليفات احلكومية ملعهد اإلصالح الزراعي النيكاراغوي ١٩٩٦باالستناد إىل بيانات  )١٧١(
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  )١٧٢( اإلسكان- دال 

وينبغي أن  . والسكن الالئق هو أكثر من جمرد أربعة جدران وسقف        . إن اإلسكان مهم للكرامة اإلنسانية      - ٧٤٩
 الذي هو أساس للحياة العادية والصحية املتطلبات النفسية للحياة          - ة   أي املساحة املتاحة للمعيش    - يليب املسكن   

اخلاصة واملتطلبات املادية لألمن واحلماية وهو من العناصر واملتطلبات االجتماعية لتنمية العالقـات اإلنـسانية               
  .هامةكما يلعب املرتل، يف بعض البلدان، دوراً اقتصادياً أساسياً كمكان ألنشطة جتارية . األساسية

وتعريف احلق يف املسكن الالئق هو األساس يف تقييم اإلجراءات اليت تتخذها الدول لتوفري مثـل هـذه                    - ٧٥٠
  .املرافق استجابة لطلبات املواطنني امللحة

  اهليئة املسؤولة   - ١  

 بشأن القـانون التنظيمـي النيكـاراغوي لإلسـكان احلـضري والريفـي              ٤٢٨مبوجب القرار رقم      - ٧٥١
)INVUR()ميثل هذا املعهد اهليئة املسؤولة عن اإلسكان على املستوي الوطين، وهو مسؤول عـن وضـع                 ،)١٧٣ 

  .كما ينسق مجيع األنشطة يف ذلك القطاع). VIS(أولويات بناء اإلسكان املنخفض الكلفة 

ـ " من القرار السالف الذكر، فإن ١ من الفصل ١ومبوجب املادة    -٧٥٢ صلحة العامـة،  املعهد هيئة ال مركزية هتتم بامل
  ".وهي كيان قانوين له أصوله اخلاصة به وله كامل السلطة الحتياز حقوق التعاقد على مسؤوليات ألجل غري مسمى

، بشأن تشغيل وتنظـيم وإجـراءات الـصندوق         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٤ املؤرخ   ٤٥٧ومبوجب القرار     - ٧٥٣
دوق هو منح إعانات لإلسـكان املـنخفض        ، فإن اهلدف األساسي للصن    )١٧٤()FOSOVI(االجتماعي لإلسكان   

  .ووفقاً للقرار، فإن من مصلحة الدولة ضمان منح هذه اإلعانات بصورة عادلة ومنصفة وشفافة. الكلفة

، يف املقام   ٢٠٢٥ - ٢٠٠٥ويستهدف الصندوق الذي تقوم أنشطته على أساس خطة اإلسكان الوطنية             - ٧٥٤
ة بوصفة جزءاً من استراتيجية ختفيف وطأة الفقرة إىل نظرة لإلسكان األول حتويل فكرة اإلسكان من النظرة احلالي

  .تسترشد بسياسة التنمية االقتصادية واالجتماعية للقطاع السكين

والصندوق هو السلطة اليت توجه وتشجع تنمية وتعزيز قطاع اإلسكان يف جممله، وال سيما فيما يتعلـق                  - ٧٥٥
 السكان؛ ويشجع الصندوق مشاركة القطاع اخلاص من أجل تنويـع           باجملموعات السكانية املنخفضة الدخل من    

ويسعى . وتنسيق املباين السكنية من خالل السياسات القطاعية املناسبة اليت تتمشى مع االستراتيجية اإلمنائية للبلد             
  :الصندوق إىل حتقيق األهداف التالية

                                                      

 املقدم مـن نيكـاراغوا      ٢٠٠٦ يف تقرير ) INVUR(سكان احلضري والريفي    مسامهة املعهد النيكاراغوي لإل    )١٧٢(
  .مبوجب أحكام العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .٢٠٠٢ هيوني/ حزيران١٢، ١٠٩ اجلريدة الرمسية العدد )١٧٣(

 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٤ ،١١٧ اجلريدة الرمسية العدد )١٧٤(
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   القطاع اخلاص واجملتمع املدين املنظم؛تطبيق الالمركزية يف إنشاء املساكن وتقدمي التمويل إىل  ) أ(  
زيادة احلوافز اليت من شأهنا تعزيز جانيب العرض والطلب يف جمال اإلسكان املنخفض الكلفة، مبا                 )ب(  

  يف ذلك سياسة اإلعانات والتمويل اإلداري واعتمادات ضمان الرهون؛
جتماعية والبيئية؛ واحلمايـة مـن      وضع معايري لعمليات اإلسكان، مثل االستدامة القانونية واال         )ج(  

  ).التنمية اإلقليمية(األخطار الطبيعية وهنج التخطيط املساحي 
  نظام اإلعانات  ‘ ١‘  

وجيب أن تصل مساحة . يوفر الصندوق، يف مجلة أمور، إعانة سكنية لوحدات اإلسكان املنخفضة الكلفة   - ٧٥٦
  . دوالر أمريكي٢ ٠٠٠لية ما يعادل  وأال تتجاوز الكلفة بالعملة احمل٢ م٦٠هذه الوحدة إىل 

ومتثل اإلعانة السكنية منحة وحافزاً مقدماً من احلكومة إىل األسر احملدودة املوارد لشراء أو بناء أو حتسني   - ٧٥٧
  .أي وحدة إسكان منخفضة الكلفة

  :واملنحة جيب أن. هومتنح على أساس املعايري املدرجة أدنا. وجيوز أن تكون اإلعانات مباشرة أو غري مباشرة  -٧٥٨

  تليب وظيفة اجتماعية؛  )أ(  
  تشجع املشاركة املسؤولة؛  )ب(  
  تعزز احترام امللكية اخلاصة واجملتمعة؛  )ج(  
  ال يكون هبا شبهة إساءة استخدام ومتنح مرة واحدة فقط؛  )د(  
  .ال ختدم أغراض مترد  )ه(  
  )CNV(إنشاء جملس اإلسكان الوطين   ‘ ٢‘  

، وضع املعهد النيكاراغوي لإلسكان احلضري والريفي، بالتعـاون مـع          ٢٠٠٥ من عام    يف الربع األخري    - ٧٥٩
  .٢٠٢٥ - ٢٠٠٥القوى الرئيسية الفاعلة يف قطاع اإلسكان، اخلطة الوطنية لإلسكان 

  :وتستويف اخلطة أعاله األدوار التالية  - ٧٦٠

  حتدد املشاكل اليت منعت التنمية الفعالة لقطاع اإلسكان؛  ) أ(  
  تقترح السياسات العامة اليت ينبغي اعتمادها؛  ) ب(  
تقترح استراتيجيات لتنفيذ السياسات املبينة أعاله من أجل بلوغ األهداف احملـددة القـصرية                ) ج(  

  .واملتوسطة والطويلة األجل

صلة ضرورياً لتيسري األهداف االجتماعية والوطنية والفنية املت) CNV(وكان إنشاء جملس اإلسكان الوطين   - ٧٦١
ويضطلع اجمللس بدور اهليئة االستشارية الدائمة للقطاع، وخباصة إزاء         . بالتعاون بغية تنفيذ خطة اإلسكان الوطنية     
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كمـا جيـري اجمللـس      . املعهد الوطين لإلسكان احلضري والريفي، يف جمال تصميم برامج اإلسكان وصياغتها وتقييمها           
  .حلكومة وهيئات اجملتمع املدين املعنية ويتعاون معها وينسق فيما بينهامناقشات مع األجهزة التنفيذية وغريها من فروع ا

  حالة اإلسكان يف البلد   - ٢  
  )١٧٥(معلومات عامة ‘١‘  

 وحدة مشغولة ٩٧٩ ٥٣٠ وحدة إسكان، منها فقط ١ ١١٦ ٥٤٠، يوجد يف البلد ٢٠٠٥وفقاً لتعداد     - ٧٦٢
وميثل هذا . سكان ما يربو إىل حد ما على مخسة أشخاصويف املتوسط، يوجد يف كل وحدة من وحدات اإل. فعلياً

  . يف املائة من اجملموع الوطين١٩,٦الرقم 

وعلى املستوى اجلغرايف، يضاهي توزيع اإلسكان التوزيع الدميغرايف، وعلية، فإن أعلى معدالت توجد يف                - ٧٦٣
 ). يف املائة٧,٤(وليون )  يف املائة٧,٥(ا وتشينانديغ)  يف املائة٩(وماتاغالبا )  يف املائة٢٤,٣(مقاطعات ماناغوا 

وتتـألف وحـدة    ". األسرة"و" وحدة اإلسكان "واستخدم التعداد، لتقدير العجز يف اإلسكان مفهومي          - ٧٦٤
اإلسكان من غرفة واحدة أو أكثر، وهي واضحة املعامل من حيث شكل مبناها ومستقلة ومصممة إلقامة شخص                 

  وتشمل األسرة شخصاً أو جمموعة من األشـخاص قـد يكونـون            . أقاربأو أكثر قد يكونون أو ال يكونون        
  ").األواين املشتركة("أو ال يكونون أقارب، يعيشون حتت سقف واحد وحيضرون أغذيتهم بصورة مشتركة 

 يف املائة منها أسرتني وما يزيد قليالً        ٤ يف املائة من وحدات اإلسكان أسرة واحدة، و        ٩٥ويسكن زهاء     - ٧٦٥
ويعين الفارق بني جمموع عدد األسر وجمموع عدد وحدات اإلسكان وجود عجز يف . املائة ثالثة أو أكثر يف ١عن 

  . وحدة سكنية٦٦ ٠٠٠اإلسكان يزيد بصورة طفيفة عن 

 يف املائة من جمموع السكان يعيـشون يف وحـدات           ٩٩,٦٧، كان   ٢٠٠٥ويف وقت إجراء تعداد عام        - ٧٦٦
 ٠,٠١و) مثل الفنادق والرتل واملستشفيات والعيادات (يمون يف مرافق مجاعية      يف املائة يق   ٠,٣٢إسكان خاصة، و  

  :ويبني اجلدول التايل حالة اإلسكان يف املناطق احلضرية والريفية. يف املائة كانوا مشردين

  عدد السكان  وحدات اإلسكان  سكانعدد ال  وحدات اإلسكان  عدد السكان  وحدات اإلسكان  نوع اإلسكان  اجملموع   ضريةاحلاملناطق   املناطق الريفية
 ٢ ٢٦٦ ٥٤٨  ٤١٩ ٥١٩ ٢ ٨٧٥ ٥٥٠  ٥٦٠ ٠١١ ٥ ١٤٢ ٠٩٨  ٩٧٩ ٥٣٠  البلد

  ٢ ٢٦٠ ١٧٣  ٤١٩ ١٨٢  ٢ ٨٦٤ ٧١٨  ٥٥٩ ١٥٣  ٥ ١٢٤ ٨٩١  ٩٧٨ ٣٣٥  إسكان خاص
  ٦ ٣٠١  ٣٣٧  ١٠ ١٨٧  ٨٥٨  ١٦ ٤٨٨  ١ ١٩٥  إسكان مجاعي
  ٧٤    ٦٤٥  -  ٧١٩  -  بدون إسكان

  .٢٠٠٥امن واإلسكان الرابع،  تعداد السكان الث:املصدر

                                                      

يف ) INVUR( مسامهة جملس اإلسكان الـوطين       - ٢٠٠٥ اإلسكان الرابع،    داد السكاين الثامن وتعداد   ـالتع )١٧٥(
  . املقدم يف نيكاراغوا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٢٠٠٦تقرير 
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 ١٩٩٥، مع إدراج بيانات تعـدادي       )حضرية أو ريفية  (اإلسكان اخلاص وشاغليه حسب نوع اإلسكان ونوع املنطقة           -٧٦٧
  :  جنباً إىل جنب٢٠٠٥و

    ٢٠٠٥تعداد   ١٩٩٥تعداد 
  املتوسط  دد السكان ع  يف املائة وحدات اإلسكان  املتوسط  عدد السكان  يف املائة وحدات اإلسكان  نوع اإلسكان

 ٥٫٢  ٨٩١ ١٢٤ ٥ ١٠٠٫٠  ٣٣٥ ٩٧٨  ٥٫٨  ٩٥٤ ٣٤٥ ٤ ٩٢٫٨  ٦٣٧ ٧٥١  البلـد

 ٥٫٣  ٣٠٢ ٨٠٣ ٤ ٩٣٫٥  ٣١٣ ٩١٤  ٥٫٨  ٨٠٢ ٨٥٤ ٣ ٨٨٫٠  ٥٦٥ ٦٦١   مرتل 

 ٤٫٧  ٨٧٣ ١٧  ٠٫٤  ٨٢٩ ٣  ٥٫٥  ٥٣٣ ١٩  ٠٫٥  ٥٦٧ ٣   مرتل يف الضواحي

 ٣٫٦  ٤١٢ ٣  ٠٫١  ٩٧٥  ٤٫٣  ٥٨٩ ١٠  ٠٫٣  ٤٧١ ٢   شقة

 ٤٫٣  ١٥٩ ٧  ٠٫٢  ٦٨٣ ١  ٤٫٥  ١٧١ ٣٧  ١٫١  ٢٩٢ ٨   غرفة يف مبىن بسيط للعمال

 ٥٫٣  ٧٣٥ ١٧٣  ٣٫٣  ٥٢٣ ٣٢  ٥٫٨  ٣٣٨ ٢٠٨  ٤٫٨  ٧٥٤ ٣٥   كوخ أو عشة 

 ٤٫٨  ٢٥٣ ١٠٧  ٢٫٣  ٢٩٨ ٢٢  ٥٫٤  ٣٦٢ ٢١١  ٥٫٢  ٩٥٥ ٣٨  مبىن مؤقت

 ٤٫٥  ١٥٧ ١٢  ٠٫٣  ٧١٤ ٢  ٤٫٠  ١٥٩ ٤  ٠٫١  ٠٣٣ ١  حانوت مستخدم كسكن

 ٥٫١  ٧١٨ ٨٦٤ ٢ ١٠٠٫٠  ١٥٣ ٥٥٩  ٥٫٥  ٣٥٤ ٣٦٤ ٢ ١٠٠٫٠  ٤٨٤ ٤٢٧  املناطق الريفية

 ٥٫١  ٦٨٠ ٧٦٦ ٢ ٩٦٫٢  ٠٥٨ ٥٣٨  ٥٫٦  ٣٣٦ ١٧٦ ٢ ٩١٫٣  ٣٧٥ ٣٩٠  مرتل 

 ٤٫٤  ٩٨٣ ٤  ٠٫٢  ١٢٤ ١  ٥٫٢  ٠٠٥ ٥  ٠٫٢  ٩٦٨  مرتل يف الضواحي

 ٣٫٥  ٣٥٦ ٣  ٠٫٢  ٩٥٦  ٤٫٢  ٨٢٢ ٨  ٠٫٥  ٠٩٩ ٢  شقة

 ٤٫٠  ٧٣٨ ٤  ٠٫٥  ١٧٢ ١  ٤٫٤  ٠٦٦ ٢٤  ١٫٣  ٤٧٤ ٥  غرفة يف مبىن بسيط للعمال

 ٤٫٨  ١٧١ ١٣  ٢٫٤  ٧٢٥ ٢  ٥٫٥  ٤٥٩ ١٧  ٠٫٧  ١٥١ ٣  كوخ أو عشة 

 ٤٫٨  ٢٥١ ٦٤  ٠٫٣  ٢٨٠ ١٣  ٥٫٣  ٣١٧ ١٣٠  ٥٫٨  ٧٨٠ ٢٤  مبىن مؤقت

 ٤٫١  ٥٣٩ ٧     ٨٣٨ ١  ٣٫٧  ٣٤٩ ٢  ٠٫١  ٦٣٧  حانوت مستخدم كسكن

 ٥٫٤  ١٧٣ ٢٦٠ ٢ ١٠٠٫٠  ١٨٢ ٤١٩  ٦٫١  ٦٠٠ ٩٨١ ١ ١٠٠٫٠  ١٥٣ ٣٢٤  املناطق احلضرية

 ٥٫٤  ٦٢٢ ٠٣٦ ٢ ٨٩٫٨  ٢٥٥ ٣٧٦  ٦٫٢  ٤٦٦ ٦٧٨ ١ ٨٣٫٧  ١٩٠ ٢٧١  مرتل 

 ٤٫٨  ٨٩٠ ١٢  ٠٫٦  ٧٠٥ ٢  ٥٫٦  ٥٢٨ ١٤  ٠٫٨  ٥٩٩ ٢  مرتل يف الضواحي

 ٢٫٩  ٥٦  ٠٫٠  ١٩  ٤٫٨  ٧٦٧ ١  ٠٫١  ٣٧٢  شقة

 ٤٫٧  ٤٢١ ٢  ٠٫١  ٥١١  ٤٫٧  ١٠٥ ١٣  ٠٫٩  ٨١٨ ٢  غرفة يف مبىن بسيط للعمال

 ٥٫٤  ٥٦٤ ١٦٠  ٧٫١  ٧٩٨ ٢٩  ٥٫٩  ٨٧٩ ١٩٠  ١٠٫١  ٦٠٣ ٣٢  كوخ أو عشة 

 ٤٫٨  ٠٠٢ ٤٣  ٢٫٢  ٠١٨ ٩  ٥٫٧  ٠٤٥ ٨١  ٤٫٤  ١٧٥ ١٤  مبىن مؤقت

 ٥٫٣  ٦١٨ ٤  ٠٫٢  ٨٧٦  ٤٫٦  ٨١٠ ١  ٠٫١  ٣٩٦  حانوت مستخدم كسكن

  .٢٠٠٥ تعداد السكان الثامن واإلسكان الرابع، :املصدر

 يف املائـة    ٨٣,٦( وحدة   ٨١٧ ٤٧٨ وحدة إسكان مشغولة يف البلد، يوجد        ٩٧٨ ٣٠٠ومن بني ما جمموعه       -٧٦٨
  .ا خيلق مشكلة قانونية يف املائة منهم ليست لديهم سندات ملكية مم٣٢,٦غري أن ) ميتلكها شاغلوها

 وحدة ١٦٠ ٨٥٧واملتبقي من وحدات اإلسكان ومقدارها ).  يف املائة٤١,٩(واملشكلة أكثر انتشاراً يف الريف   -٧٦٩
يف معرض دفع قيمتها أو الوفاء بأقساطها أو تأجريها أو نقلها إىل الغري أو إعارهتا أو أن وضعها )  يف املائة١٦,٤(إسكان 

  . نيغري معروف للشاغل
 زيادة يف عدد وحدات اإلسكان اليت هلا سندات ملكية ومن مث خفت حدة ١٩٩٥وتظهر املقارنة مع تعداد   -٧٧٠

  ).٢ من املرفق ١١راجع املادة (املشكلة القانونية 
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  )مناطق ساحل األطلسي(عدد وحدات اإلسكان اليت يف حالة جيدة 
  أنواع اإلسكان اخلاص يف نيكاراغوا

  )طلسي وبقية البلدمنطقة ساحل األ(
  املتوسط  وحدات اإلسكان  النسبة املئوية وحدات اإلسكان  نوع اإلسكان  ٢٠٠٥تعداد 

 ٥٫٢ ٨٩١ ١٢٤ ٥ ١٠٠٫٠ ٣٣٥ ٩٧٨  البلـد

 ٥٫٣ ٣٠٢ ٨٠٣ ٤ ٩٣٫٥ ٣١٣ ٩١٤  مرتل 

 ٤٫٧ ٨٧٣ ١٧ ٠٫٤ ٨٢٩ ٣  مرتل يف الضواحي

 ٣٫٦ ٤١٢ ٣ ٠٫١ ٩٧٥  شقة

 ٤٫٣ ١٥٩ ٧ ٠٫٢ ٦٨٣ ١  غرفة يف مبىن بسيط للعمال

 ٥٫٣ ٧٣٥ ١٧٣ ٣٫٣ ٥٢٣ ٣٢  كوخ أو عشة 

 ٤٫٨ ٢٥٣ ١٠٧ ٢٫٣ ٢٩٨ ٢٢  مبىن مؤقت

 ٤٫٥ ١٥٧ ١٢ ٠٫٣ ٧١٤ ٢  حانوت مستخدم كسكن

 

  ٥٫٢   ٨٨٣ ٤٠٩ ٤  ١٠٠٫٠  ٥٧٢ ٨٥٣   بقية البلـد

  ٥٫٢   ٩٤٠ ١٦٨ ٤  ٩٤٫١  ٥٦٨ ٨٠٣   مرتل 

  ٤٫٦   ٩٧٥ ١٦  ٠٫٤  ٦٨٧ ٣   مرتل يف الضواحي

  ٣٫٥   ٤٠٦ ٣  ٠٫١  ٩٧٣   شقة

  ٤٫٢   ٠٣٤ ٧  ٠٫٢  ٦٥٦ ١   غرفة يف مبىن بسيط للعمال

  ٥٫١   ٨٧٤ ٩٨  ٢٫٣  ٥١٥ ١٩   كوخ أو عشة 

  ٤٫٨   ٢٦١ ١٠٥  ٢٫٦  ٩٣٣ ٢١   مبىن مؤقت

  ٤٫٢   ٣٩٣ ٩  ٠٫٣  ٢٤٠ ٢   حانوت مستخدم كسكن

 
  *منطقة ساحل األطلسي

 ٥٫٧   ٠٠٨ ٧١٥  ١٠٠٫٠  ٧٦٣ ١٢٤  

  ٥٫٧   ٣٦٢ ٦٣٤  ٨٨٫٨  ٧٤٥ ١١٠   مرتل 

  ٦٫٣   ٨٩٨  ٠٫١  ١٤٢   مرتل يف الضواحي

  ٣٫٠   ٦  ٠٫٠  ٢   شقة

  ٤٫٦   ١٢٥  ٠٫٠  ٢٧   غرفة يف مبىن بسيط للعمال

  ٥٫٨   ٨٦١ ٧٤  ١٠٫٤  ٠٠٨ ١٣   كوخ أو عشة 

  ٥٫٥   ٩٩٢ ١  ٠٫٣  ٣٦٥   مبىن مؤقت

  ٥٫٨   ٧٦٤ ٢  ٠٫٤  ٤٧٤   حانوت مستخدم كسكن

  .٢٠٠٥جداول بيانات مستمدة من تعداد السكان الثامن واإلسكان الرابع، : املصدر
مبا يف ذلك ريو سان خوان ومنطقة احلكم الذايت لساحل األطلسي الشمايل ومنطقة احلكـم الـذايت                   *  

  .ساحل األطلسي اجلنويبل
أو عشش أو مساكن ذات نوعيـة سـيئة،    شخص يف ظروف سيئة يف أكواخ   ٢٨٠ ٠٠٠ويعيش زهاء     - ٧٧١

  .مقامة مبواد مؤقتة أو مبواد من املهمالت

واملعدل .  يف املائة يف احلالة السيئة املبينة أعاله٥,٦ومن بني جمموع عدد وحدات اإلسكان اخلاص، يوجد   - ٧٧٢
  .ع من اإلسكانوكذلك نسبة األشخاص الشاغلني هلذا النو)  يف املائة١٠,٧(أعلى يف منطقة ساحل األطلسي 
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  )١٧٦(اجملموعات الضعيفة  ‘٢‘  

.  وحدة إسكان  ١١٣ ٧٠٠حسبما أشري إليه يف بداية هذا القسم، يوجد عجز يف اإلسكان مقداره زهاء                - ٧٧٣
. ٥٩١ ٢٤٠لكل وحدة إسكان، يقدر عدد من ال مسكن هلم بنحو ) ٥,٢(وباالستناد إىل متوسط عدد الشاغلني 

  . شخص يف مبان غري آمنة وغري مناسبة٢٨٠ ٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك، يعيش 

وال توجد سجالت إحصائية عمن يعيشون يف مستوطنات غري قانونية أو الذين أخلوا من املـساكن أو                   - ٧٧٤
  .طردوا خبالف ذلك، بصورة قانونية أو على قائمة انتظار للحصول على مسكن

شون يف مساكن الئقة نسبياً، فإن مستوى   وتوجد جمموعات من األشخاص الذين على الرغم من أهنم يعي           - ٧٧٥
  .معيشتهم غري مناسب بسبب عدم حصوهلم على ما يكفي من اخلدمات األساسية، حسبما هو مبني أدناه

 يف املائة ١٦,٧ يف املائة من السكان مياه األهنار أو مياه الينابيع، ويستخدم ١٣,٢يستخدم : توريد املياه  )أ(  
واحلالة أكثر صعوبة يف املناطق الريفية،      . ما يترتب على ذلك من تأثريات سلبية على صحتهم        ، مع   )خاصة أو عامة  (اآلبار  

 يف املائة من السكان الريفيني املياه من مركز         ٥,٤ يف املائة، على حني حيمل       ٦٠حيث يزيد هذان املعدالن على أكثر من        
  ؛) من املرفق١١راجع املادة (عمومي لتوريد املياه إىل املنازل 

 يف  ٩٣ومن هذا املعدل يوجد     .  يف املائة من السكان توصيالت بشبكة الطاقة       ٦٧تتوفر لدى   : اإلضاءة  )ب(  
 يف املائة يف املناطق الريفية، حيث يستخدم الكريوسني بصورة أساسية وحيث يـستخدم     ٣٤,٥املائة يف املناطق احلضرية و    

اسية حمطات طاقة فرعية أو مولدات كهربائية أو ألواح          يف املائة من السكان نظم إضاءة من مصادر تشمل بصورة أس           ١٤
  ؛)٤ من املرفق ١١راجع املادة (مشسية أو بطاريات السيارات والشموع وبطاريات صغرية 

)  يف املائة  ٥٨(، تستخدم أغلبية األسر يف البلد       ٢٠٠٥وفقاً لتعداد السكان واإلسكان لعام      : اإلصحاح  )ج(  
وباإلضافة إىل ذلك ال يوجد .  يف املائة٦٨ إىل ويصل هذا املعدل بني السكان الريفيني  . يضاملراح)  يف املائة  ٦٠(والسكان  

  .مرافق إصحاح على اإلطالق)  يف املائة يف املناطق الريفية٣٠( يف املائة من جمموع السكان ١٥لدى 

ق إصحاح وزيادة    اخنفاضاً يف عدد األشخاص الذين يعيشون بدون مراف        ١٩٩٥وتظهر املقارنة مع تعداد       - ٧٧٦
 . يف عدد املراحيض

  ).٥ من املرفق ١١مراجع املادة (ويظهر اجلدول التايل أنواع مرافق اإلصحاح املستخدمة   - ٧٧٧

                                                      

 املقدم من نيكاراغوا مبوجب أحكام العهد الـدويل اخلـاص      ٢٠٠٦مسامهة جملس اإلسكان الوطين يف تقرير        )١٧٦(
 .قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةباحل
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  )٢٠٠٥(أنواع مرافق اإلصحاح املستخدمة 

  اجملموع  حضر   ريف
  *نوع املرفق

  عدد السكان  األسر  عدد السكان األسر  عدد السكان األسر 
  ٧٢٨ ٢٦٠ ٢  ٦٦٥ ٤٣١  ٣٤٦ ٨٦٧ ٢  ٦٢٧ ٦١٣  ٠٧٤ ١٢٨ ٥  ٢٩٢ ٠٤٥ ١  البلـد

  ٢١٨ ٤٧   ٦٥٤ ١٠   ٩٨٧ ٢٣٥ ١   ٧٩٤ ٢٧١   ٢٠٥ ٢٨٣ ١   ٤٤٨ ٢٨٢   :محام يصرف يف

  -   -   ٩٨٥ ٩٢٦   ٨٥٨ ٢٠٢   ٩٨٥ ٩٢٦   ٨٥٨ ٢٠٢    أنابيب جمارير-

  ٣٩١ ٤٤   ١٦٢ ١٠   ٥٠٢ ٣٠٠   ١٣٧ ٦٧   ٨٩٣ ٣٤٤   ٢٩٩ ٧٧    بالوعة أو خزان جتميع نفايات-

  ٨٢٧ ٢   ٤٩٢   ٥٠٠ ٨  ٧٩٩ ١   ٣٢٧ ١١   ٢٩١ ٢    هنر أو جدول مياه-

  ٤٣٥ ٥٢٧ ١   ٢٥٩ ٢٨٩   ٨٧٥ ٥٢٧ ١   ٢٠١ ٣١٥   ٣١٠ ٠٥٥ ٣   ٤٦٠ ٦٠٤   بدون محام مع وجود مرحاض

  ٠٧٥ ٦٨٦   ٧٥٢ ١٣١   ٤٨٤ ١٠٣   ٦٣٢ ٢٦   ٥٥٩ ٧٨٩   ٣٨٤ ١٥٨   بدون إصحاح

   ٢٠٠٥تعداد السكان الثامن واإلسكان الرابع، : املصدر

  .يف اإلسكان اخلاص واجلماعي على السواء  *  

  تصريف النفايات ‘٣‘  

 يف املائة منهم النفايـات يف مـدافن       ٣٤,٧ يف املائة من السكان بشاحنات القمامة وحيرق         ٣٩,٣جتمع نفايات     -٧٧٨
ويف املناطق الريفية تستخدم أغلبيـة      .  يف املائة  ١٢,٥ يف املائة و   ٣٨,٨تان إىل   ويف املناطق احلضرية، تصل النسب    . للنفايات
 يف املائة من األسر القمامة يف أراض غري مزروعـة أو            ١٣,٢نظام حرق القمامة على حني يدفن       )  يف املائة  ٢٢,٢(األسر  

 ويعرض السكان إىل أخطـار صـحية        يلقوهنا يف جماري األهنار أو على جوانب الطرق أو يف املراحيض، مما يزيد التلوث             
  ).٦ من املرفق ١١راجع املادة (

  )١٧٧(املستوطنات غري القانونية واإلسكان غري القانوين  ‘٤‘  

ازداد عدد سكان نيكاراغوا بصورة غري متناسبة، على مدى ما يزيد بصورة طفيفة عن عقـدين، يف املنـاطق                     -٧٧٩
  .ية أعداداً جديدة إىل الزيادة الدميغرافية الطبيعيةاحلضرية، حيث أضافت اهلجرة من املناطق الريف

 بشأن تنظيم وإدارة وحتديد حقوق امللكية يف املـستوطنات البـشرية   ١٩٩٩ لعام ٣٠٩وكان تنفيذ القرار رقم      -٧٨٠
. ظموتتخذ الزيادة احلضرية اجتاها أفقياً غري من      . العشوائية أحد التحديات الرئيسية اليت واجهتها السلطات البلدية       

 ٥٢١ يف ماناغوا و٣٠٠ومن الصعب إزالة املستوطنات اليت أقيمت على األراضي الفضاء ويبلغ عددها حالياً زهاء 
  .يف بقية البلد

  وفقـاً لتعـداد     (١ ٢٦٢ ٩٧٨ وتشري التقديرات إىل أن من بني جمموع سكان ماناغوا الذي يصل إىل              - ٧٨١
 يف مستوطنات عشوائية، يقيم يف كل مـستوطنة         - صاً   شخ ٥٦٨ ٣٤٠ أي   -  يف املائة    ٤٥، يعيش   )٢٠٠٥عام  

                                                      

 .املرجع نفسه )١٧٧(
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وباملقارنـة باملـستوى    ). على الرغم من التفاوت الكبري يف أحجام املستوطنات       ( شخصاً   ١ ٨٩٤منها يف املتوسط زهاء     
  .يقيمون يف هذه املستوطنات)  شخصا١ً ٥٦٨ ٣٧٢( يف املائة من سكان البلد ٣٠,٥الوطين، ميكن تقدير أن زهاء 

والسلطات البلدية يف برنامج إعطاء سندات ملكيـة يف   ) AMUNIC(شرعت رابطة بلديات نيكاراغوا     و  - ٧٨٢
املستوطنات العشوائية، كجزء من مبادرة تستهدف إضفاء الصفة القانونية على احلالة، وتنظيم أنشطة الـسكان               

  .الذين يعيشون يف هذه املستوطنات وحتسني مستوى معيشتهم

  : أعاله حتقيق األهداف احملددة التاليةوتتوخى املبادرة  - ٧٨٣

بناء القدرات التنظيمية للسلطات احمللية يف جمال منح سندات امللكية من خـالل االستـشارات             )أ( 
  ؛ ٣٠٩القانونية والدعم الفين لتنفيذ القرار رقم 

ـ               ) ب(  ندات وضع آليات وإجراءات ملشاركة املواطنني على املستوى احمللي يف تيسري عملية مـنح س
  امللكية يف املستوطنات اليت توليها السلطات البلدية أولوية؛

تشجيع التنظيم اجملتمعي بغية صياغة مشاريع للتنمية االجتماعية من خالل ختطيط املشاركة على              ) ج( 
  .املستوى الصغري وبناء القدرات التنظيمية للسكان على أساس فهم اإلطار القانوين وتنفيذه على حنو مفيد

 دوالر أمريكي علـى    ٣٣٠ ٧٢٥ومتول احلوافز بصورة أساسية من احلكومة اليت رصدت يف هذا الشأن              - ٧٨٤
  :مدى أربع سنوات، مقسمة على النحو التايل

  ؛) دوالر أمريكي٥٦ ٠٠٠زهاء  (كوردوبا١ ٠٠٠ ٠٠٠: ٢٠٠٣   -   
  ؛) دوالر أمريكي١٠٩ ٨٩٠زهاء  (كوردوبا ٢ ٠٠٠ ٠٠٠: ٢٠٠٥ و٢٠٠٤   -   
  ). دوالر أمريكي١٦٤ ٨٣٥زهاء  (كوردوبا ٣ ٠٠٠ ٠٠٠: ٢٠٠٦   -   

واملستفيدون الرئيسيون من هذه املبادرة هم سكان بلديات ألتاغراسيا وبواكو وماتيـاري ومويوغالبـا                - ٧٨٥
وسويداد ساندينو وتيبياتابا وناندميي وسان ماركوس وخينوتييب ودولوريس وديريامبا وتوال وتيسما وكونسيبسيون 

  .يلال الكارمني وإستيليوديريومو وف

 أسرة ٢٢٢ ٠٠٠، يفتقر زهاء )INVUR(ووفقاً لبيانات املعهد النيكاراغوي لإلسكان احلضري والريفي   - ٧٨٦
  .)١٧٨(إىل الدخل الضروري للحصول على قروض إسكان يف ضوء تدين القدرة على الدفع اليت تقتضيها احلكومة

                                                      

 .٢٠٠٥سبتمرب / تقييم منتصف املدة لربنامج اإلسكان املتعدد املراحل ملنخفضي الدخل، أيلولإىلباالستناد  )١٧٨(
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  تشريعات اإلسكان  - ٣  
   احلق يف املسكن ‘ ١‘  

للنيكاراغوي احلق يف مسكن الئق ومريح وآمن يـضمن احليـاة           " من الدستور، فإن     ٦٤مبوجب املادة     - ٧٨٧
  ".وتعزز الدولة الوفاء هبذا احلق. اخلاصة لألسرة

  دور البلديات   ‘ ٢‘  

أحكام، تستهدف التشريعات املتعلقة بالبلديات حتقيق الالمركزية يف إدارهتا وشؤوهنا املالية وتشتمل على   - ٧٨٨
  .يف مجلة أمور، بشأن إدارهتا الرشيدة وهيكلها وسلطاهتا وإدارة مواردها وحقها يف مواردها الطبيعية

  :وفيما يلي القوانني الرئيسية املتعلقة بالبلديات  - ٧٨٩

  ؛٢٦١ بشأن البلديات، والئحته التنفيذية، القرار رقم ٤٠القرار رقم   ) أ( 
  السياسية واإلدارية؛القرار املتعلق بالتقسيمات   ) ب( 
  القرار املتعلق بنظام امليزانية البلدية؛   )ج( 
  القرار املتعلق مبخصصات البلديات من امليزانية؛  ) د( 
  القرار املتعلق بالنظام الوظيفي يف اإلدارة البلدية والئحته التنفيذية؛  ) ه( 
  القرار املتعلق مبشاركة املواطنني والئحته التنفيذية؛  ) و( 
  األحكام العامة لسجل األراضي الوطين والئحته التنفيذية؛  ) ز( 
  القرار املتعلق بشهادة املخالصة الضريبية الوطنية؛  )ح( 
  جدول الضرائب البلدية؛  ) ط( 
  جدول الضرائب البلدية لبلدية ماناغوا؛  ) ي( 
  املرسوم املتعلق بالضريبة العقارية؛  ) ك( 
اجملتمعية للشعوب األصلية واجملتمعات اإلثنية يف مناطق احلكم الذايت         القرار املتعلق بنظام امللكية       ) ل( 

  لساحل األطلسي؛
القرار بإنشاء نظام وطين للوقاية من الكوارث وأنشطة اإلغاثة واملساعدة يف حالـة حـدوثها،                 ) م( 

)SINAPRED(؛  
  القرار املتعلق باملمتلكات احمللية؛  ) ن( 
  . البلديات من توقيع احلجز عليهاالقرار املتعلق حبصانة أصول  ) س( 
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  القوانني املتعلقة بإدارة األراضي ‘ ٣‘  

  .وقد قدم مشروع قرار بشأن إدارة األراضي إىل اجلمعية الوطنية. ال يوجد حالياً قانون بشأن إدارة األراضي  -٧٩٠

هو الصك القانوين    بشأن قواعد إدارة األراضي ومعايريها ومبادئها التوجيهية         ٢٠٠٠- ٧٨واملرسوم رقم     - ٧٩١
ويعترب مرسوم إدارة األراضي صكاً لإلدارة البيئية الـيت تـستهدف           . الوحيد النافذ املتاح لتنفيذ سياسات التنمية     

وينص على االستخدام املناسب لألراضـي  . التنمية املستدامة من خالل تعظيم ترشيد العالقات بني اجملتمع والبيئة         
ستهدف تزويد البلديات بأداة فنية وقانونية لتنفيذ خطط إدارة األراضي البلدية           بغية تفادي التدهور البيئي؛ كما ي     

  .وإدارة التخطيط البلدي على الوجه املناسب

ويعرف املرسوم أعاله مجلة مصطلحات أساسية منها املناطق احلضرية والريفية واملـستوطنات البـشرية                - ٧٩٢
  .مستجمعات األمطار وإدارة األراضي والتربة وأراضي البلديةواملستوطنات الريفية واحلضرية واألراضي الرطبة و

ويشتمل املرسوم على قواعد وطنية النطاق بشأن استخدام وتوزيع األراضي واستخدام وتقسيم املنـاطق           - ٧٩٣
  .وهناك قرار عام بشأن املدن معروض على اجلمعية العامة العتماده. احلضرية

  القوانني املتعلقة باملصادرة  ‘ ٤‘  

   بشأن مصادرة األراضي للمصلحة العامة؛٢٢٩القرار رقم   ) أ(
   بشأن إجراءات مصادرة األصول؛٤٤٢املرسوم رقم   ) ب(
   بشأن ختصيص األصول املهجورة؛  ٧٦٠املرسوم رقم   ) ج(
   بشأن ختصيص قطع األراضي الفضاء احلضرية؛٨٩٥املرسوم رقم   ) د(
  اخلالية يف داخل مدينة ماناغوا؛ بشأن ختصيص األراضي ٩٠٣املرسوم رقم   ) ه(
   بشأن نقل املمتلكات والعقارات األخرى اليت ختص الدولة؛٨٥القرار رقم   ) و(
  . بشأن إثبات امللكية٢٠٩القرار رقم   )ز(
  القوانني املتعلقة بالتعويض ‘ ٥‘  

  ؛)OCI( بشأن إنشاء مكتب تقدير التعويضات ٩٢- ٥١املرسوم رقم   ) أ(
   بشأن نظام التعويضات؛٩٢- ٥٦املرسوم رقم   ) ب(
   الذي يشتمل على الالئحة التنفيذية ملكتب تقدير التعويضات؛٩٣- ٠٧املرسوم رقم   ) ج(
  .، وهو قرار خاص حيدد قيمة قسائم التعويضات١٨٠القرار رقم   ) د(
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  القوانني املتعلقة باملشاركة اجملتمعية ‘٦‘  

وقد نشر  .  بشأن مشاركة املواطنني   ٢٠٠٣أكتوبر  /ول تشرين األ  ٢٢ املؤرخ   ٤٧٥ينبغي مالحظة القرار      - ٧٩٤
  .٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٩ ،٢٤١اجلريدة الرمسية، العدد يف 

والغرض من القرار أعاله هو ضمان مشاركة املواطنني يف اجملاالت السياسية واالجتماعية واالقتـصادية                - ٧٩٥
 تيسر التفاعل بني الدولة واجملتمع، ومن مث تعزيز احلريـة           والثقافية من خالل إنشاء وتفعيل اآلليات املؤسسية اليت       

  .والدميقراطية القائمة على املشاركة والتمثيل النيايب وفقاً للدستور

 من الدستور، اللـتني تعـربان عـن االعتـراف           ٥٠ و ٧وتستند األحكام واألنظمة املعنية إىل املادتني         - ٧٩٦
ل واحلق يف املشاركة على قدم املساواة يف الـشؤون العامـة ويف إدارة   بالدميقراطية القائمة على املشاركة والتمثي   

الدولة ويف تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت وقعت وصدقت عليها نيكاراغوا وما يتصل هبا من املبادئ                 
  .القانونية العامة املقبولة عاملياً

  . تتيح تفاعل منظمات املواطنني معهاوجيب على الدولة إنشاء وتفعيل اآلليات املؤسسية اليت  - ٧٩٧
  القوانني املتعلقة باإلجيارات   ‘ ٧‘  

   تأجري العقارات السكنية اليت تقـل قيمتـها يف سـجل األراضـي              ١٩٩١ لعام   ١١٨ينظم القرار رقم      - ٧٩٨
 يف األماكن األخرى من البلد وختـضع القيمـة          كوردوبا ٢٠ ٠٠٠ يف مدينة ماناغوا و    كوردوبا ٣٠ ٠٠٠عن  
  .ارية لقيود معينة وينبغي أن تكون متناسبة مع مساحة وحدة اإلسكاناإلجي

  األشكال املختلفة حلماية املستأجرين من الطرد ‘٨‘  

ال توجد حالياً أحكام نافذة بشأن احلماية العامة من طرد املستأجرين، أي ال يوجد إجراء منصوص عليه            - ٧٩٩
وتوجد أشكال محاية بديلة يف هذا اجملال منصوص عليها يف          . بصورة صرحية يف هذا الشأن مبوجب القانون املدين       

  .التشريعات املبينة أدناه

 بشأن عقود تأجري العقارات احلضرية، ال جيوز إهناء مثل هذا العقد على ١٩٧٣ لعام ١١٢مبوجب القرار   - ٨٠٠
ة إىل اسـتخدام العقـار   أساس أن العقار استخدم يف غري األغراض املتفق عليها، حيث يقيم املستأجر، باإلضـاف      

  .كمسكن، مدرسة أو عمالً جتارياً صغرياً يف جزء من العقار

وال ميثل اضطالع املستأجر األصلي للعقار بتأجريه من الباطن بدون إذن املؤجر سبباً للطرد أو اسـترداد            - ٨٠١
ائة من القيمة اإلجيارية اليت يدفعها  يف امل٥٠غري أنه ال جيوز أن تزيد القيمة اإلجيارية للتأجري من الباطن عن . العقار

  .املستأجر األصلي للمؤجر

 من القـانون  ٣٤٤٦، بشأن إرجاء تنفيذ اإلجراء القانوين املنصوص عليه يف املادة      ١٩٩٣ومبوجب قرار     - ٨٠٢
ة تسعة  املدين ملدة تسعة شهور، فإنه جيوز إرجاء تنفيذ اإلجراءات املدنية بشأن الديون العقارية املشكوك فيها ملد               

شهور، شريطة أن يكون العقار وحدة إسكان وأن تكون اإلجراءات بشأن القروض املشكوك فيها قد بدأت قبل                 
  .وبعد فترة اإلرجاء، تستمر اإلجراءات. دخول القرار حيز التنفيذ
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  القوانني املتعلقة بالبناء ‘ ٩‘  

يف ختطيط البناء ) MTI(زارة النقل والبنية التحتية تسهم املديرية العامة ملعايري البناء والتنمية احلضرية يف و  - ٨٠٣
والتنمية احلضرية على النطاق الوطين من خالل صياغة وتنظيم وتعزيز ومراقبة األنشطة اليت من شأهنا حتسني نوعية 

  .احلياة من زاوية اإلقامة

ة، على معايري بشأن    ، الذي يشتمل على مدونة البناء ملنطقة العاصم       ١٩٧٣ لعام   ٩٠وينص املرسوم رقم      - ٨٠٤
مقاومة الزالزل ويشري إىل املواصفات واألنظمة اليت يتعني مراعاهتا يف تصميم شىت أنواع املباين وإنشائها وإجراءات 

  .بنائها ونوعية املواد املستخدمة فيها

 وإصـالح  على االشتراطات املتعلقة بتصميم وإنشاء املباين اجلديدة  ) ١٩٨٤(وتنص الئحة البناء الوطنية       - ٨٠٥
  : وتدعيم املباين القائمة بغية

  تفادي اخلسائر يف األرواح واحتمال اإلصابات؛  )أ(  
  مقاومة الزالزل الصغرية، بدون حدوث أضرار؛  )ب(  
  مقاومة الزالزل املتوسطة القوة، واحلد من األضرار اهليكلية وغري اهليكلية؛  )ج(  
   واحتواء األضرار يف احلدود املقبولة اقتصادياً؛تفادي اهنيار املباين بسبب الزالزل العنيفة،  )د(  
  .مقاومة تأثري الريح وغريه من األحداث العارضة، بدون أضرار  )ه(  

 سنة من نفاذها بدون     ٢٠، بعد   ٢٠٠٥وعدَّلت وزارة النقل والبنية التحتية الئحة البناء الوطنية يف عام             - ٨٠٦
  .أي جتديد منذ ذلك احلني

ن القوانني اليت حتظر التمييز يف قطاع اإلسكان أو القوانني غري املتمشية مـع احلـق               ومل تتح معلومات ع     - ٨٠٧
  . املتناول باملناقشة هنا

  القوانني املتعلقة باإلسكان غري القانوين ‘١٠‘  

 وضع إطار قانوين للتخطيط احلضري وترسيم حدود املباين وسندات امللكيـة يف             ٣٠٩يستهدف القرار     - ٨٠٨
وتتكون هذه املستوطنات من جتمعات وحـدات إسـكان حـضرية يف            . رية العشوائية يف البلد   املستوطنات البش 

وتشمل هذه املستوطنات، اليت تتصف بتوزيع      . البلديات، بنتها األسر الشاغلة هلا بصورة تدرجيية واستولت على األراضي         
ت األساسية، مستوطنات بدون بنيـة      غري منظم للمساحة احلضرية وارتفاع كثافة اإلسكان ونقص أو عدم كفاية اخلدما           

  .٢٧٨ و٢٠٩حتتية على أراضي التعاونيات أو األفراد اليت ألغيت حقوق ملكيتهم مبوجب القرارين رقمي 

وينص القرار املذكور أعاله على حقوق والتزامات ساكين املستوطنات، الذين جيوز هلم تكوين رابطات                - ٨٠٩
اكين املستوطنات أن يقدموا من خالل ممثليهم، طلبات بإضـفاء          وجيوز لس . ٤٠ و ٣٠٩مبوجب القرارين رقمي    

  .الصفة القانونية على املستوطنات إىل السلطات البلدية املختصة
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وال جيوز للسكان خالل .  متر مربع٣٠٠وال جيوز أن تتجاوز مساحة فرادى قطع األراضي يف املستوطنة   - ٨١٠
قل استخدام املساكن إىل الغري كما ال جيوز طرد شاغليها لعـدم            إجراء إضفاء الصفة القانونية على املستوطنة، ن      

  .وفائهم بأي مدفوعات أو أي أسباب أخرى
  القوانني املتعلقة بالبيئة ‘ ١١‘  

يشمل اإلطار القانوين املتعلق باحلماية البيئية عدة قرارات وأنظمة ومراسيم ومقررات وزارية ومبـادئ                - ٨١١
ويـشتمل  .  عليها تكفل محاية موارد البلد الطبيعية وتشجع التنمية املستدامة    توجيهية فنية وصكوك دولية مصدق    

  :اإلطار على الصكوك التالية

   الذي يشتمل على القانون العام حلماية املوارد البيئية والطبيعية؛٢١٧القرار رقم   )أ(  
  خلطرة واملواد املماثلة؛القانون األساسي لتنظيم ومراقبة استخدام مبيدات اآلفات واملواد السمية وا  )ب(  
   بشأن نوعية اهلواء؛NTON  02-05012 )ج(  
   بشأن إنشاء وحدات اإلدارة البيئية؛٢٠٠١- ٦٨املرسوم   )د(  
   بشأن حفظ قطاع الغابات ودعمه ومحايته املستدامة؛ ٤٦٢القرار رقم   )ه(  
  . بشأن التعديات الضارة باملواد البيئية والطبيعية٥٥٩القرار رقم   )و(  

  التدابري املعتمدة لضمان احلق يف اإلسكان  - ٤

  تدابري تعزيز االستراتيجية املتعلقة بتيسري اإلسكان  ‘١‘

إن هدف املعهد النيكاراغوي لإلسكان احلضري والريفي هو وضع برامج التنمية احلضرية والريفية، والسعي إىل                 -٨١٢
  : وعليه، فإنه ينبغي له االضطالع مبا يلي.تيسري وتنويع وترشيد إنشاء مجيع أنواع املباين بغرض السكىن

وضع سياسة اإلسكان الوطنية الضرورية للوفاء باحلق الدستوري يف اإلسكان الالئق؛ وكفالـة               )أ(  
شروط الوقار ويسر السكىن والسالمة واملالءمة اليت ينبغي أن تتوفر يف املسكن، مبا يف ذلك املبـادرات العامـة                   

  بالتنسيق مع البلديات؛
التنسيق مع املؤسسات العامة واخلاصة األخرى املتصلة بقطاع اإلسكان بشأن إقامة مساكن مرغـوب                )ب(  

  فيها اجتماعياً، وحتسني الربامج اليت تنفذ بتمويل من الدولة، مبا يف ذلك توفري اخلدمات األساسية والبنية التحتية وجودهتا؛
سهم بصورة مباشرة أو غري مباشـرة يف تـوفري          دعم املبادرات اخلاصة املتعلقة باألنشطة اليت ت        )ج(  

  السكن الالئق للنيكاراغويني؛
تعزيز وتشجيع مجيع برامج إنشاء املساكن وحتسينها يف البلد، مبا يف ذلك تيسري التسويق اجلماعي   )د(  

  ملواد البناء بصفة عامة بأسعار تتحملها القطاعات الشعبية؛
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ر احمللي واألجنيب يف قطاع اإلسكان، وحفز وتفعيل آليات         تشجيع استخدام املدخرات واالستثما     )ه(  
  االئتمان الفعالة والسليمة القصرية األجل والطويلة األجل؛

  زيادة حتسني حالة اإلسكان وتقدمي مزايا اإلسكان الالئق ألكرب عدد من النيكاراغويني؛   )و(  
  سكان؛جتميع وحفظ ونشر اإلحصائيات األساسية بشأن تشغيل قطاع اإل  ) ز(  
اإلشراف على البحث والتطوير بشأن اإلطار التنظيمي والقانوين واالقتصادي والفين الذي يؤثر              ) ح(  

على قطاع اإلسكان، بغية حتسني وظيفته املؤسسية وتنسيقه؛ وتشجيع استخدام تكنولوجيا البناء اآلمنة واملناسبة              
  كن الئق؛اليت متكن مجيع املواطنني النيكاراغويني من احلصول على س

  تصميم وإدارة الربامج املتعلقة بتنفيذ أهدافه مبا يتمشى مع أحكام القانون احلايل؛   ) ط(  
إدارة صندوق حمدد إلعانات اإلسكان، يستهدف حتسني نوعية احلياة للمـواطنني املنخفـضي               )ي(  

  الدخل وحفز الطلب على اإلسكان االجتماعي بطريقة ينظمها القانون احلايل والئحته؛
  تعزيز مشاركة فرادى األسر وجمموعات املواطنني واملنظمات اجملتمعية وأيضاً املنظمـات الـيت               )ك(  

  ال تتوخى الربح، والبلديات يف حل مشاكل اإلسكان؛
السعي إىل ضمان أن تكون املعلومات اليت يقدمها مقاولو اإلسكان صادقة وال تؤدي إىل ارتباك                 )ل(  

  . واملستهلكني من األخطار أو العيوب يف املباينأو غش وضمان محاية املستعملني

 (INVUR)وتلتزم وكاالت وأجهزة الدولة بالتعاون مع املعهد النيكاراغوي لإلسكان احلضري والريفي              - ٨١٣
وال جيوز أن ينخرط أي كيـان       . بشأن األنشطة واملشاريع اليت يكون فيها التعاون مطلوباً، مبا يتمشى مع هدفها           

  .ة حكومية يف برامج إسكان بدون التخطيط والتنسيق مع املعهدحكومي أو مؤسس

وييسر املعهد تنفيذ مشاريع اإلسكان املرغوب فيها اجتماعياً من خالل كيانات مساعدة تعترب، عمـالً                 - ٨١٤
 تعمـل، باإلضـافة إىل تقـدمي        (FOSOVI)بالقانون، كيانات مساعدة للمعهد وبالتايل لصندوق اإلسكان االجتماعي         

  . مادات من مواردها اخلاصة، كجهات وسيطة لتدبري املوارد لربامج اإلسكان اليت ينهض هبا املعهد من خالل الصندوقاعت

وعهد إىل هذه الكيانات أن متنح املستفيدين النهائيني اإلعانات املقصود منها متويل شـراء أو إصـالح                   - ٨١٥
  .وحدات اإلسكان االجتماعي

  : تعترب كيانات مساعدةوفيما يلي الكيانات اليت  - ٨١٦

  املصارف؛  )أ(  
  تعاونيات اإلسكان؛  )ب(  
مجعيات املدخرات والقروض من أجل اإلسكان، اليت ينظمها القانون واليت يفوضها بالعمـل يف          ) ج(  

  هذا اجملال؛
  مكاتب العمد؛  ) د(  
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  اطات املقررة؛املؤسسات األخرى لإلقراض الصغري، املؤسسة على النحو الواجب وتستويف االشتر  )ه(  
املؤسسات العامة أو اخلاصة األخرى ذات الطابع االجتماعي اليت تستويف الشروط اليت وضعها               ) و(  

  . املعهد النيكاراغوي لإلسكان احلضري والريفي

وفيما يتعلق باإلجراءات اليت اعتمدهتا الدولة لبناء وحدات اإلسكان وغريها من البدائل اليت ميكن حتمل                 - ٨١٧
 اإلجيارية، أشار املعهد إىل أن الدولة مل تيسر بعد البناء ذي الوجهة االجتماعية والذي ميكن حتمل قيمتـه                   قيمتها

  . اإلجيارية، بالنظر إىل أهنا تركز على ترويج امللكية األسرية من خالل برامج اإلسكان ذات الوجهة االجتماعية
  اقصة االستخدام واملستخدمة على حنو غري مالئمالتدابري املعتمدة لتطوير األراضي املستخدمة والن  ‘٢‘  

إن قضية امللكية مسألة حساسة يف البلد وتضطلع حكومة نيكاراغوا مبشروع إلعادة هيكلـة عالقـات                  - ٨١٨
وميثل املشروع . ، بغية إضفاء ضمانة قانونية على ملكية األراضي(PRODEP)امللكية، وهو مشروع تنظيم امللكية 

. ل قضايا امللكية ويعتمد على مشاركة البنك الدويل وصندوق التنمية النوردي يف التمويل            جزءاً من هنج شامل حل    
وسيفيد كأساس لوضع برنامج وطين ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٣(ومن املقرر أن ينفذ املشروع على مدى فترة مخس سنوات 

  .لتنظيم امللكية من منظور طويل األجل

انونية ومؤسسية وفنية متسقة تكفل إدارة منح سـندات  واهلدف املتوسط األجل هو وضع إطار سياسة ق     - ٨١٩
  . امللكية بطريقة مضمونة وشفافة

واهلدف الطويل األجل هو اإلسهام يف حل مشكلة امللكية على املستوى الوطين بنهج شامل متسق فنيـاً                   - ٨٢٠
ح واجملتمعات األصلية واإلثنية بغية تنظيم حقوق امللكية يف املناطق احلضرية والريفية، مما يفيد القطاع اخلاص املصلَ

  . واملناطق احملمية والبلديات

  :وفيما يلي الوكاالت املنفذة للمشروع  - ٨٢١

  ؛)إدارة امللكية(وزارة املالية   )أ(  
  ؛)السجل العام للملكية العقارية ومكتب احللول البديلة للمنازعات(حمكمة العدل العليا   ) ب(  
  ؛(DIRAC)زعات مديرية احللول البديلة للمنا  )ج(  
  ، املكتب العام للمناطق احملمية؛(MARENA)وزارة البيئة واملوارد الطبيعية   )د(  
  ، مكتب سياسات الراضي؛(MAGFOUR)وزارة الزراعة واحلراجة   )ه(  
   ومكاتب العمد؛(INTER)املعهد النيكاراغوي للدراسات اإلقليمية   )و(  
  ).نظمات غري احلكوميةاملنظمات الشعبية وامل(اجملتمع املدين   )ز(  
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  :أهداف املشروع  - ٨٢٢

  : يسعى املشروع أيضاً إىل إضفاء الصفة القانونية على امللكية بثالث عمليات متوازية  

، مبا يف ذلك ترسيم     )تشينانديغا وإستيلي ومادريز  (التقنني املنتظم يف املقاطعات اإلدارية الثالث         )أ(  
   منطقة حممية؛١١احلدود ودمج 

سيم احلدود وإصدار سندات امللكية والتسجيل لتسعة أقاليم خمتارة تقطنها شعوب أصـلية يف           تر  ) ب(  
؛ وتقدمي دعـم إلصـدار      )RAAS و RAAN(مناطق احلكم الذايت على ساحل مشال األطلسي وجنوب األطلسي          

  سندات امللكية لستة أقاليم تقطنها شعوب أصلية يف حممية بوساواس الطبيعية؛
   امللكية واستعراض أوضاع األجزاء املتبقية من القطاع املصلَح يف بقيـة البلـد              إصدار سندات   )ج(  

  ).ريف وحضر(

وفيما يتعلق بالتدابري املالية املتعلقة مبيزانية وزارة اإلسكان، فإن امليزانية الوطنية ال تشتمل على نسبة مئوية   - ٨٢٣
وجيـري  ). الوكالة املسؤولة عن اإلسكان    ((INVUR)حمددة خمصصة للمعهد الوطين لإلسكان احلضري والريفي        

إعداد امليزانيات السنوية على أساس املشاريع اليت يتعني تنفيذها وختصص اعتمادات هلا، فضالً عن االعتمـادات                
  .الضرورية للتنفيذ

  : من امليزانية(INVUR)وفما يلي نصيب املعهد   - ٨٢٤

  النسبة املئوية    السنة  
   يف املائة١    ٢٠٠٤  
   يف املائة٠,٧    ٢٠٠٥  
   يف املائة٠,٦    ٢٠٠٧  

وفيما يتعلق بالتدابري اليت تكفل توجيه املعونة الدولية إىل أقل اجملموعات حظاً، ذكر تقرير للمعهد أنه يعِّد   - ٨٢٥
ستمكنه من حتديد االستثمارات يف هذه املناطق بصورة مستقلة عن " وضع نظام ملؤشرات اإلسكان"دراسة معنونة 

  . وعن القطاعات املستهدف متويلهامصدر التمويل 
  تدابري النهوض بتنمية املناطق الريفية  ‘٣‘  

، (CPS)تتوخى االستراتيجيات املوضوعة يف إطار خطة التنمية الوطنية إنشاء مراكز ملقدمي اخلـدمات                - ٨٢٦
ثر االجتماعي لإلنفـاق  تكون أهدافها هي تعزيز إمكانية حصول سكان األقاليم، اليت كانت حمرومة قبل ذلك، وزيادة األ      

  .العام وتعزيز رأس املال االجتماعي للمجتمعات واحلكومات احمللية وحتسني عدالة التوزيع على املستوى احمللي

وتستهدف الغايات احملددة ملراكز مقدمي اخلدمات تعزيز البعد االجتماعي يف البلدات الصغرية، الـذي                - ٨٢٧
ت واخنفاض كثافتها السكانية، أثراً كبرياً على توجيه املعونة إىل أفقـر      حيقق، بفضل إمكانية حصوهلا على اخلدما     
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 من السكان؛ وتقع على مسافة تزيد ٢ ٥٠٠ إىل ١٠٠تضم من : وتتصف هذه البلدات بالسمات التالية. السكان
تعليميـة  عن ثالثة كيلومترات من مسار مجيع أنواع الطقس وال يوجد هبا سوى أقل ما ميكن من البنية التحتية ال                  

  :، ستلتزم مراكز مقدمي اخلدمات باملبادئ التوجيهية التالية٢٠٠٩- ٢٠٠٥وخالل الفترة . والصحية

حتديد نطاق تنسيق وطين ووضع خطة تنفيذ لتلبية االحتياجات احملددة ملراكز مقدمي اخلدمات،               )أ(  
  من خالل منهجية تشغيلية يتعني أن توافق عليها السلطة املختصة؛

 الكفاءة، يف توفري اخلدمات األساسية، فيما يتعلق بإمكانية احلصول عليها وجودهتا، إىل             حتسني  )ب(  
البلدات الريفية النائية اليت يقطنها سكان مهمشون اجتماعياً، من خالل تنفيذ مشاريع يف جماالت الصحة والتعليم    

ريف واالتصاالت والتنمية اجملتمعيـة     وتوريد املياه واإلصحاح واحلماية االجتماعية واإلسكان والطرق وكهربة ال        
  . واإلنتاج، من أجل اإلسهام إىل حد كبري يف بلوغ األهداف احملددة يف القطاعني االجتماعي واإلنتاجي

  اإلجراءات املعتمدة من خالل مشاريع التجديد ومشاريع التنمية اجلديدة  ‘٤‘  

ءات وأشكال التعويض ملالكي األراضـي      اعتمدت هذه اإلجراءات من خالل مرسم وقوانني حتدد إجرا          - ٨٢٨
  .الذين تأثروا من جراء التحسينات ومشاريع التجديد احلضري يف البلديات

  :وتشتمل هذه القوانني على ما يلي  - ٨٢٩

، الذي يفـوض املكتـب الـوطين        )١٧٩(، قانون التجديد احلضري   ١٦٣املرسوم التشريعي رقم      )أ(  
وجيب أن يقدم أي مـشروع  . وإعداد برامج التجديد يف املناطق احلضريةللتجديد احلضري، مببادرة منه، بصياغة    

  برنامج أو خطة إىل رئيس اجلمهورية أو البلديات املعينة الستعراضه واملوافقة عليه؛ 
، القانون املعين بالقيمة املستحقة من تنفيـذ األشـغال العامـة أو             )١٩٨١(٨٣٣املرسوم رقم     ) ب(  

وينظم هذا القـانون  . ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول١٦ ،٢٣٤ريدة الرمسية، العدد اجلالتحسينات، الذي نشر يف    
القيمة احملتازة من املمتلكات احلضرية البسيطة أو شبة احلضرية نتيجة لألشغال العامة أو التحسينات، بصرف النظر 

  .عما إذا كانت األشغال املذكورة تشتمل على مصادرة للممتلكات

  )١٨٠(اضيمشكلة حيازة األر  - ٥  

أصبح عدم التيقن من ملكية األراضي يف نيكاراغوا عائقاً حقيقياً لالستثمارات الطويلة األجـل، إمـا                  - ٨٣٠
برأمسال الفرد أو من خالل قروض الرهن، مما يسبب خماطرة عالية لألسواق املالية، كما أثر علـى االسـتخدام                   

 للملكية، يرتع الشاغل إىل هنب املوارد باستغالهلا إىل احلد          املستدام للموارد الطبيعية، بالنظر إىل أنه بدون ضمانة       
  .األقصى خالل أقصر فترة زمنية ممكنة

                                                      

 .١٩٥٦يناير / كانون الثاين١١، ٩اجلريدة الرمسية، العدد رقم  نشر يف )١٧٩(

اجة، وثيقة للمناقشة، مقدمة من اجمللـس الزراعـي الـوطين           ، وزارة الزراعة واحلر   "إطار لسياسة األراضي  " )١٨٠(
)CONAGRO.(  
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  :وفيما يلي بعض املشاكل الرئيسية لعدم ضمان احليازة  - ٨٣١
  اإلطار القانوين واملؤسسي الضعيف واملشتت  ‘ ١‘  

ق يف التـشريعات النافـذة واهليكـل        يعزى ضعف النظام القانوين إىل حد كبري إىل حاالت عدم االتسا            - ٨٣٢
 قانوناً ومرسوماً   ٦٠وتشري التقديرات إىل وجود أكثر من       . املؤسسي الذي ينظم حقوق امللكية وحيازة األراضي      

 وكالة تابعة لفروع الدولة الثالثة اليت       ٢٥تنفيذياً واتفاقاً وزارياً تتناول هذه القضية، ومتنح سلطات إىل أكثر من            
ويؤدي ما سبق بصورة مباشـرة إىل زيـادة         . اخلة للتفاوض واإلدارة والتوزيع وإسناد احلقوق     تعمل بآليات متد  

الوقت والكلفة اليت تنفق يف طلب إضفاء الصفة القانونية على امللكيات، مما يؤثر بدوره على الثقة والسالمة املادية 
  .واألمن القانوين للملكية

  ي ومكافحة الفقر ضعف الصلة بني مؤسسات القطاع اإلنتاج  ‘٢‘  

إن أحد أوجه الضعف الرئيسية للحكومة هو ضعف التنسيق بني املؤسسات ذات الصلة بامللكية والقطاع        - ٨٣٣
 ١ ٥٦٧ ٠٣٣، فإنه من بني مساحة مقـدراها        )MHCP(ووفقاً للمعلومات الواردة من وزارة املالية       . اإلنتاجي
التنمية مشاريع اإلصالح الزراعي اليت أشرف عليها معهد اليت سلمت مبوجب ] هكتار١,٧٥قطع مساحتها  [مانزانا
 يف املائة بسبب عدم التنسيق فيما قبل وفيما بعد املشاريع؛ كما أن خطـط إضـفاء                 ١٣، مل تصل إال إىل      )IDR(الريفية  

ـ                  ستفيدين مل الصفة القانونية ملنطقة أو بلدية معينة مل تكن معروفة ألغلبية مؤسسات القطاع اإلنتاجي، وعليـه، فـإن امل
  .يتمكنوا من احلصول على اخلدمات الفنية واملالية املختلفة اليت ميكن أن تقدمها مؤسسات القطاع اإلنتاجي

وحدد موظفو وزارة الزراعة واحلراجة الذين يعملون يف خمتلف أرجاء البلد عدم التنـسيق كمـشكلة                  - ٨٣٤
  . بني أولويات املنتجنيأساسية، تفوق حىت مشكلة العدوان على األراضي، اليت هي من

، من خالل وضـع الربنـامج القطـاعي الريفـي           ٢٠٠٥وشرع يف حماولة لعالج عدم التنسيق يف عام           - ٨٣٥
)PRORURAL( الذي يشتمل على عدد من مؤسسات القطاع اإلنتاجي العام الزراعي الريفي ،)SPAR( هبدف ،

 مبشاركة من وزارة الزراعة واحلراجة ٢٠٠٦ج يف عام    وبدأ تنفيذ الربنام  . تنسيق الطلب من املنتجني بصورة فعالة     
 وسلطة الغابـات النيكاراغويـة   (ID) ومعهد التنمية الريفية (INTA)واملعهد النيكاراغوي للتكنولوجيا الزراعية    

)INAFOR( صندوق االئتمان الريفي . ٢٠٠٧، وانضم إىل هذه اهليئات يف عام)FCR ( وENBAS.  
  ة البطيئة والباهظة الكلفةاإلجراءات القانوني  ‘ ٣‘  

ميكن أن يتراوح الوقت الالزم إلضفاء الصفة القانونية على امللكية، حـسب أصـل وحجـم وموقـع                    - ٨٣٦
قطعـة مـساحتها     (مانزانـا وباملثل، ميكن أيضاً أن تصل التكـاليف لكـل          . املمتلكات، بني أسابيع وسنوات   

دما يكون أصل امللكية من أراضي الدولة أو من خالل كما تزيد الكلفة عن. تكوردوباإىل آالف ال) هكتار١,٧٥
. احلقوق املمنوحة من اإلصالح الزراعي، يف ضوء اإلجراءات القانونية الالزمة للتحقق من مشروعية هذه احلقوق              

وكلما صغرت مساحة امللكية    . وكان ألصل سند امللكية أثر يف خفض أسعار األراضي بالنسبة إىل قيمتها الوقتية            
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وميكن أن متثل هذه الكلفة نسبة . ن املراكز احلضرية اليت هبا اخلدمات اإلدارية، ارتفعت كلفة اإلجراءاتوبعدت ع
  .مئوية كبرية من قيمة املمتلكات بل وتتجاوزها يف بعض احلاالت

ني ويرى كثري من املنتج. وغذى االفتقار إىل مبدأ الثواب والعقاب ثقافة عدم التمسك باإلجراءات الرمسية  - ٨٣٧
الذين مل تقنن ملكيتهم أن هذا اإلجراء القانوين ال ميثل قيمة مضافة كبرية تعوضهم عن الوقت والتكاليف الـيت                   

  .يتكبدوهنا يف هذه العملية
  العدوان على األراضي  ‘ ٤‘  

تأخذ هذه املشكلة شكل االستيالء على املمتلكات العامة واخلاصة من قبل جمموعات منظمـة تطالـب                  - ٨٣٨
ويف الوقت احلايل، ال متلك الدولة املـوارد الفنيـة          .  بإضفاء الصفة القانونية على املمتلكات اليت غزوها       احلكومة

والقانونية الالزمة إلكمال إجراءات البت يف املطالبات الناشئة عن اتفاقات تسريح املقاتلني اليت تنطوي ضمنياً على 
نتهز املضاربون الفرصة الناجتة عن هذه احلالة للتشجيع على غزو         وا. شراء املزارع اليت تسلم إىل املقاتلني السابقني      

األراضي بنقل جمموعات من الناس من مكان إىل آخر بصورة مؤقتة داخل البلد للضغط على املؤسـسات ملـنح                   
وتأخذ مشكلة غزو األراضي    . ومىت منحت هذه احلقوق، نقلت هذه اجملموعات إىل أراض أخرى         . حقوق ملكية 

بعاداً غري متوقعة، حىت نتج عنها حدوث حاالت وفاة يف أجزاء خمتلفة من البلد، مما أثر على الفـرص                  واملضاربة أ 
احلقيقية لألسر لكسب أرزاقهم وأثر بصفة عامة على مناخ االستثمار وتنمية األسواق املالية، اليت ميثل هلا ضمان                 

  .الرهن الثابت شاغالً أساسياً
  راضي الشعوب األصليةاالفتقار إىل ترسيم حدود أ  ‘٥‘  

تواجه مناطق اجملتمعات األصلية ضغوطاً بسبب هجرة األسر من املناطق الوسطى والشمالية من البلد إىل                 - ٨٣٩
وأدى عدم ترسيم حدود أراضي الشعوب األصلية ومنح سندات ملكيتها          . مناطق احلدود الزراعية واملناطق احملمية    
ح واملسرحني من املقاتلني الذين وطنوا، يف كثري من األحيان، بتدخل من الدولة، إىل انتقال مجاعات املستفيدين من اإلصال

  .كمالكني ومستوطنني خاصني، إىل املناطق احلدودية الزراعية وشردوا اجملتمعات األصلية من أراضي أجدادهم

 القانون املتعلـق    ، وهو ٤٤٥واختذت خطوة هامة صوب االعتراف حبقوق تلك األقليات باعتماد القانون رقم              -٨٤٠
  .بنظام امللكية اجملتمعية للشعوب األصلية واجملتمعات اإلثنية يف مناطق احلكم الذايت على ساحل األطلسي لنيكاراغوا

  االفتقار إىل تسجيل وترسيم حدود املناطق احملمية  ‘٦‘  

املناطق وال وجود هلـا يف      تتصف إدارة ومراقبة املناطق احملمية بصورة مناسبة بأهنا حمدودة جداً يف بعض               - ٨٤١
وجيري تعيني حدود املناطق احملمية مث وضع عالمات تبني هذه احلدود هبدف محاية املوارد الطبيعية               . مناطق أخرى 

  . ولكن اخلطط اإلدارية تشتمل على نظم ملكية متباينة. فيها

سيم احلدود على أرض الواقـع      واملركز القانوين للملكية يف معظم املناطق، غري مؤكد، مما يعقد مهمة تر             - ٨٤٢
 يف ١٨ منطقة حممية، متثل ما يقارب ٧٦ولدى نيكاراغوا . واحلماية ضعيفة أو غري موجودة. ووضع خطط إدارية
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 ٧وال يستفيد نصف املناطق احملمية من الوجود املؤسسي وال توجد خطط إدارية إال يف               . املائة من اإلقليم الوطين   
، )ماسايا فولكانو(لق إىل أقصى حد هو أن واحدة منها فقط مسجلة لصاحل الدولة واجلانب الذي يثري الق   . مناطق

  . ومل تعني حدود أي منها
  التشوهات يف سوق األراضي  ‘ ٧‘  

إن الطلب على األراضي موجود ولكن آليات احلصول عليها تفتقر إىل الكفاءة، حيث تنقل املعلومات إىل   - ٨٤٣
ويعمدون بعـد ذلـك إىل      . ل بدون مقابل على األراضي اليت سلمت هلم       جمموعات منظمة متارس ضغطاً للحصو    

  . املضاربة والتعامل مع املشترين احملتملني، مما خيفض سعر األراضي متاماً

وكـان  . وأدى بيع األراضي يف القطاع املصلَح من خالل القنوات غري الرمسية إىل تشوه سوق األراضي                - ٨٤٤
ق غري الرمسي على مدى عقود هو املمتلكات اليت سلمت أو خصصت من خالل املصدر الرئيسي لألراضي يف السو

ولكنها . وختضع أغلبية املمتلكات اليت سلمت أو منحت سندات ملكية مؤقتة لقيود على بيعها. اإلصالح الزراعي
ت نقل ، مما أدى إىل عمليا    )عقد بيع حمرر من كاتب عمومي، وعقد بيع جربي        (تباع من خالل قنوات غري رمسية       

ومما زاد من تشوه سوق األراضي أنه عادة ما جيري البيع بسعر يقل عن سعر السوق . غري مسجلة ومتوالية للملكية
  .لألراضي املماثلة، وينشأ من مث خطر عدم األمن القانوين للملكية اليت يفترض املشتري وجودها

  ضعف التغطية بسجالت امللكية واالفتقار إىل مسح األراضي  ‘٨‘  

  يوجد قدر كبري من انعدام األمان بشأن قانونية سندات امللكية، وهناك نسبة كـبرية مـن املمتلكـات                    - ٨٤٥
وهذا أكثر شيوعاً يف املناطق اليت مل متسح، حيـث          . مسجلة أكثر من مرة يف سجل امللكية      )  يف املائة  ٤٠زهاء  (

ذلك من اإلجراءات القضائية مثل البيع      تستخدم ذرائع قانونية للتالعب واستصدار سندات ملكية تكميلية وغري          
الذي جيرب أمناء سجالت امللكية على فتح حساب تسجيل جديد ملمتلكات قد يكون    ) على سبيل احملاكاة  (اجلربي  

  . أو ال يكون هلا حساب تسجيل موجود لصاحل شخص آخر

 املشاكل القانونية، ناهيك     يف املائة من ممتلكات صغار ومتوسطي املنتجني نوعاً من         ٥٠ويواجه أكثر من      - ٨٤٦
عن أصل ملكية األراضي، بسبب االفتقار إىل املستندات القانونية الداعمة، بالنظر إىل أن كثرياً من حاالت نقـل              

جتري بصورة غري رمسية، حيث تذكر الصفقة       ) بالشراء أو الوراثة أو التخصيص اجملتمعي أو اهلبة       (ملكية األراضي   
  .ا عيوب من نوع ما جتعلها غري صاحلة للتسجيليف مستند خاص أو كتابات هب

  عدم حسم مسألة الصفة القانونية   ‘٩‘  

كانت اآلليات املستخدمة إلصدار حقوق امللكية عمالً باإلصالح الزراعي يف مثانينيات القرن املاضي غري                - ٨٤٧
يـات الـيت سـلمت يف       وكان سبب هذا أن بعض امللك     . دقيقة إىل حد ما، مما تعذر معه توحيد سندات امللكية         

 املذكور ٨الثمانينيات كانت مدعومة بسندات ملكية مؤقتة أصبحت مؤكدة خالل الفترة االنتقالية عمالً بالقانون 
  . ويقدر عدد قضايا امللكية اليت مل يبت فيها إىل اآلن بعشرة آالف. أعاله
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  التغيريات يف استعمال األراضي واالستعمال غري املناسب لألراضي  ‘١٠‘  

والبقيـة  .  ماليني هكتـار   ٥ال يصلح للزراعة من الثالث عشرة مليون هكتار املوجودة يف البلد سوى               - ٨٤٨
 ١,٧٥قطع أراضي مـساحتها      [مانزانا ٨ ٩٣٥ ٠٠٠ويوجد يف الوقت احلايل     . خمصصة للغابات وحفظ املوارد   

 يف املائة يف    ٨٣تعمل زهاء   ومن هذه املساحة، يس   .  منتج ٢٠٠ ٠٠٠من األراضي اليت وزعت على حنو       ] هكتار
 يف املائة تتطلب صيانة كافيـة لتـصبح         ٥٣ يف املائة منها ذات تربة ال تصلح لالستغالل الكامل و          ٣٣الزراعة،  

ويقيم املزارعون يف كثري من . وتواجه املساحات املتبقية قيوداً كبرية ونظماً إيكولوجية ضعيفة. مستدامة االستعمال
وميكن أن تتحقق فائدة من حتسني      . ية هشة بيئياً وغري مناسبة لنظم الزراعة التقليدية       احلاالت يف مقاطعات هامش   
  .التربة وممارسات إدارة املياه

  )١٨١(السياسات الالزمة للتصدي ملشاكل األراضي  - ٦  

تستهدف السياسات اليت وضعت للتصدي ملشكلة األراضي يف السنوات املقبلة حل األوضـاع الـصعبة      - ٨٤٩
  . حالياً مع األخذ يف االعتبار أن الوصول إىل حلول شاملة ملشكلة األراضي متثل عملية طويلة األجلاملوجودة

  :وفيما يلي السياسات الضرورية  - ٨٥٠

تستهدف هذه السياسة حل األوضاع العالقة الناجتة عن فترة الثمانينيات من القرن : تنظيم امللكية  )أ(  
  ؛٢٠٠٦ إىل عام ١٩٩٠لفترة من عام املاضي واألوضاع الناشئة من جتربة ا

مثة حاجة إىل عقوبات فورية جلميع من حيـاولون         : استئصال االجتار الغري املشروع يف األراضي       )ب(  
. وينبغي جترمي االجتار غري املشروع يف األراضي باعتباره جرمية حمددة يف قانون العقوبات            . االستيالء على األراضي  

وإذا حدث هذا، جيب إلغاء كال      .  واحد على سندي ملكية يف القطاع املصلَح       وال جيوز مطلقاً أن حيصل شخص     
  السندين وإلغاء إدراجهما يف سجالت امللكية؛

وينبغي االضطالع هبذه املهمـة   . املساعدة يف إصدار سندات ملكية لألرضي اليت سلمت بالفعل          )ج(  
وال غىن يف هـذا     . ية خاصة إىل مشاركة النساء    بطريقة تراعي احتياجات املستفيدين بطريقة شاملة، مع إبالء أمه        

ومن املستـصوب   . الصدد عن أقامة وتفعيل التنسيق مع املؤسسات األخرى ذات الصلة باإلنتاج ومبصاحل النساء            
  إقامة عالقات تعاون مع املنظمات االجتماعية القائمة بغية ضمان استفادة النساء من جهود الدولة؛

 حياولون يع أراض بدون مقابل أو إلغاء الديون، بالنظر إىل وجود مضاربنيال ينبغي من اآلن توز  )د(  
وينبغي أن متارس عمليات تسليم األراضي ومنح سندات امللكية للمشتريات، اليت تتـصل             . تشجيع غزو األراضي  

  حبزمة خدمات شاملة لعوامل اإلنتاج األخرى؛
ينبغي اختاذ إجراءات لضمان أن يكون      : عوب األصلية ترسيم احلدود وإصدار سندات امللكية جملتمعات الش        )ه(  

. منح السندات للمجتمعات األصلية متمشياً على وجه الدقة مع ثقافة تلك اجملتمعات وتقاليدها وكينونتها بـشأن أراضـيها            
  ".أول من حيضر هو أول من خيدم" على أساس ٤٤٥وينبغي حل اخلالفات بني تلك اجملتمعات وفقاً للقانون رقم 

                                                      

تقرير وحدة إدارة امللكية، من أجل إعداد التقرير بشان العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  )١٨١(
 .٢٠٠٦والسياسية، 
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ويتطلب ترسيم احلدود وإصدار سندات امللكية عمليات تفاوض مبشاركة زعمـاء اجملتمعـات احملليـة                 - ٨٥١
  وزعامات الشعوب األصلية واجملموعات اإلثنية، مبا يتجاوز االعتبارات القانونية

  )١٨٢( املساعدة الدولية- هاء 

صوب أنشطة القياس واإلصـحاح     "  امللكية بوحدة إدارة "وجهت اإلجراءات األساسية للمجتمع الدويل املتصلة         -٨٥٢
  .واشتملت إىل مدى أقل، على الدعم اللوجسيت وتوفري املعدات واألجور. ومنح سندات ملكية األراضي

، البنك الدويل، الـدامنرك،     ااالحتاد األورويب، أملانيا، إيطالي   : وشاركت يف املساعدة الدولية البلدان واملنظمات التالية        -٨٥٣
  .أيودا أن أكثيون من إسبانيا ونوفيد من هولندا: ودعمت العمل منظمتان غري حكومية. مسا، اهلند، هولنداالسويد، الن

  املساعدة املقدمة من اجملتمع الدويل
  املقاطعة اإلدارية  نوع التعاون  البلد  الوكالة

مسح األراضي، اإلصحاح سـندات       النمسا  النمسا
  ملكية األراضي

ا، نيشونتا ليس، نوفا غي     دعم لوجسيت، مكاتب، معدات
  ريو سان خوان

  نوفا غينيا    مسح األراضي، ملكية األراضي  إسبانيا  أيودا أن أكثيون
مسح األراضي، اإلصحاح سـندات،         البنك الدويل

  ملكية األراضي
دعم لوجسيت ، مكاتب، معـدات،      

  عربات، رواتب 
  على النطاق الوطين

CEDEPER صحاح سـندات،   مسح األرضي، اإل    االحتاد األوريب
  ملكية األراضي

، ليون، ماساي،   اماناغو  دعم لوجسيت ، مكاتب ، معدات 
  اغراناد

CHINORTE مسح األراضي، اإلصحاح سـندات،       هولندا
  ملكية األراضي

دعم لوجسيت ، مكاتب، معـدات،      
  عربات

  تشينانديغا

DANIDA مسح األراضي، اإلصحاح سـندات،       الدامنرك
  ملكية األراضي

  ريو سان خوان   ، مكاتب، معداتدعم لوجسيت

ENDEFTI  ينوتيغاخ  بدل املعيشة  مسح األراضي، ملكية ألراضي  الدامنرك  
FONDEAGRO ينوتيغاخ  بدل املعيشة  مسح األراضي، ملكية األراضي   السويد  

GTZ دعم لوجسيت ، مكاتب، معـدات،          أملانيا
  عربات

  نوفا غينيا

NOVID نوفا غينيا  إسكاندعم لوجسيت،   راضيألامسح األراضي، ملكية   هولندا  
PRA-DC  نوفا غينيا دعم لوجسيت ، وقود، أدوات مكتبية    ايطاليا  

PRODERBO دعم لوجسيت ، مكاتب، معـدات،        مسح األراضي، ملكية األراضي  االحتاد األورويب
  أثاث

  ميتاغالبا

PRODES   ينيانوفا غ    مسح األراضي، ملكية األراضي  هولندا  
TECNOSERVE ميتاغالبا    مسح األراضي، ملكية األراضي  اهلند  

   من أجل إعداد التقريـر بـشأن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                  (IP) تقرير وحدة ملكية األراضي      :املصدر
 .٢٠٠٦ ،واالجتماعية والثقافية  

                                                      

  .املرجع نفسه )١٨٢(
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 احلق يف بلوغ أعلى مستوى      -١٢ املادة   -تاسعاً  
  من الصحة البدنية والعقلية ممكن

   اإلطار القانوين-ف أل

للنيكاراغويني احلـق،   " اليت تنص على أن      ٥٩إن احلق يف الصحة مكفول الدستور السياسي للبلد مبوجب املادة             -٨٥٤
. وعلى الدولة أن هتيئ الشروط األساسية لتحسينها ومحايتها وشفائها وإعادة تأهيلها          . على أساس من املساواة، يف الصحة     

 وأن تنظم الربامج واخلدمات واملبادرات الصحية وأن تعزز مشاركة املواطنني يف الدفاع عـن              وجيب على الدولة أن توجه    
  ".وعلى املواطنني التزام باالمتثال ملا يتخذ من إجراءات صحية. احلق يف الصحة

ووضعت أنظمة . وحتقق تعزيز مميز يف اإلطار القانوين. وقد أجنز يف هذا اجملال، عدد من حاالت التقدم املبينة أدناه  -٨٥٥
، الذي يستهدف محايـة     )٢٠٠٢مارس  / آذار ١٤املعتمد يف   (، وهو القانون العام بشأن الصحة       ٤٢٣عمالً بالقانون رقم    

  .حق كل فرد يف التمتع بالصحة واحملافظة عليها واستعادهتا، مبا يتسق مع األحكام القانونية والتدابري اخلاصة

وزارة الصحة وأن تضطلع باألنشطة الضرورية للنهوض بالتغذية اجليدة وأن           على أن تعتمد     ٤٢٣وينص القانون     -٨٥٦
تنفذ إجراءات للوقاية من سوء التغذية وحاالت النقص احملددة يف املغذيات الدقيقة لدى السكان بصفة عامـة، وخباصـة             

  .األطفال والنساء احلوامل وكبار السن

انون بشأن موظفي الصحة الذي قدم إىل اجلمعية الوطنيـة          ومثة جانب هام آخر متصل بالصحة هو مشروع الق          -٨٥٧
وسياسة األجور املناظرة، املتناولة باملناقشة، بغية وضع إطار مرجعي ثابت ومناسب وُمْرض لتعزيز رأس املال البشري يف                  

ـ . قطاع الصحة، من خالل مديرية التنظيم    صحة بغيـة  وتوجد مبادئ توجيهية ومعايري ملعظم جماالت النشاط يف قطاع ال
تنظيم الرعاية اليت حيصل عليها املواطنون، فضالً عن مراقبة سلوك املوظفني الذين يقومون خبدمة السكان الذين حيتـاجون              

  .إىل اخلدمات الصحية

 مـن الدسـتور     ٦٠ومن الضروري لتحسني البيئة الصحية، هتيئة األوضاع الالزمة لذلك، وتـضمن املـادة                -٨٥٨
وتلتزم الدولة باحملافظة علـى البيئـة واملـوارد         . للنيكاراغويني احلق يف أن يعيشوا يف بيئة صحية       " هذا احلق    يالنيكاراغو

  ".الطبيعية وصوهنا وإنقاذها

، أي قانون تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ملرضـى اإليـدز   ٢٣٨ومثة قانون آخر لصاحل الصحة هو القانون رقم          -٨٥٩
ف أساسي هو وضع إطار محاية قانونية للمصابني بفـريوس نقـص املناعـة              ووضع هذا القانون هلد   . )١٨٣(والدفاع عنها 

، فضالً عن التعزيز االجتماعي هلم وتفادي مجيع أنـواع التمييـز ضـد              )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
  .األشخاص احلاملني للفريوس

وتعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عن هذه احلقـوق        وهدف القانون مبني يف املادة األوىل منه، اليت تضمن احترام             -٨٦٠
واألساس الذي تستند إليه هذه     . يف جمال الوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وعالج متالزمة اإليدز           

                                                      

 .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٦ ،٢٣٢اجلريدة الرمسية، العدد  نشر يف )١٨٣(



E/C.12/NIC/4 
Page 172 

 

األحكام هو احلق يف احلياة والصحة، وحقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالنات والعهود واالتفاقيات الدولية         
 من الدستور السياسي واملبادئ األخالقية لعدم التمييز والسرية واالستقاللية، الـيت تـنظم           ٤٦ة يف املادة    والوارد

  .تطبيقها، والقواعد املستمدة منها

، اليت تضمن حقوق اإلنسان وعـدم التمييـز         ٣ومثة مادة هامة إىل حد كبري يف هذا القانون هي املادة              - ٨٦١
  . والسرية واالستقالل الشخصي

 على أن ألي شخص حامل لفريوس نقص املناعة البشرية احلق يف احلـصول علـى                ١٩كما تنص املادة      - ٨٦٢
وميكن أن تأخذ الرعاية شكل رعاية مرتلية أو        . اإلرشاد واالستشارة والدعم والعالج، إما فردياً أو يف جمموعات        

  . ماعيةإسعاف وجيب أن تتوخى توفري احتياجات املصاب املادية والنفسية واالجت

 من القانون نفسه إىل أن لألشخاص املصابني باإليدز احلق، بناء على طلبهم، يف احلصول ٢٦وتشري املادة   - ٨٦٣
  .على معلومات واستشارات وعلى خدمات الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة

مكفول هلـم   وفيما يتعلق باألشخاص الذين صدرت حبقهم أحكام قضائية سالبة للحرية، فإن هذا احلق                - ٨٦٤
  . ، وهو قانون نظام السجون وإنفاذ العقوبات، املبني أدناه٢٠٠٣ لعام ٤٧٣مبوجب القرار 

  اتي االتفاق- باء 

بغية ضمان احلق يف الصحة، عمدت نيكاراغوا إىل إقامة بيئة مناسبة لذلك، حيث صدقت على اتفاقيـة                   - ٨٦٥
وبروتوكول مونتريال بشأن املواد    ) ١٩٩٧نية يف عام    صدقت عليها اجلمعية الوط   (األمم املتحدة ملكافحة التصحر     

، الذي أصبح قانوناً وطنياً عند التصديق عليه، ممـا عـزز        )١٩٩٣صدق عليه يف عام     (املستنفذة لطبقة األوزون    
  .اإلطار القانوين الوطين

ال هي اتفاقية   ومثة اتفاقية هامة أخري صدقت عليها احلكومة النيكاراغوية لضمان احلق يف الصحة لألطف              - ٨٦٦
 ٥، وصدِّق عليهـا     ١٩٨٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠حقوق لطفل اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف          

  .١٩٩٠أكتوبر /تشرين األول

   الصحة- جيم 

  املؤسسات املختصة   - ١  

كيان الرائد  هي ال ) MINSA( من القانون العام بشأن الصحة على أن تكون وزارة الصحة            ٤تنص املادة     - ٨٦٧
يف ضمان هذا احلق، وهي خمولة بتنسيق األنشطة املتصلة بالصحة وتنظيمها واإلشراف والتفتيش عليها ورصدها               

والوزارة على صلة مباشرة باملستشفيات والعيادات ومقدمي اخلدمات الطبية         . وتنظيمها ووضع ترتيباهتا ومراقبتها   
  .اد واألسرة واجملتمعاخلاصة الذين ميثل اهتمامهم احملدد صحة األفر



E/C.12/NIC/4 
Page 173 

 بشأن تنظيم واختصاصات إجراءات السلطة التنفيذية، تـؤدي         ٢٩٠ من القانون رقم     ٢٦ووفقاً للمادة     - ٨٦٨
  : وزارة الصحة الوظائف التالية

  اقتراح اخلطط والربامج املتعلقة بالصحة، وتنسيق مشاركة الكيانات األخرى املعنية هبذا العمل؛  )أ(  
تنفيذ سياسة الدولة يف جمال الصحة بشأن حتسني الصحة ومحايتها وعالج املرضى تنسيق وتوجيه   )ب(  

  وإعادة تأهيلهم صحياً؛
رعاية محالت اإلصحاح البيئي ونشر عادات النظافة الصحية بني الـسكان، ووضـع املعـايري                 )ج(  

  ة والبيئة؛واإلشراف على تنفيذ االشتراطات الصحية ورصدها فيما يتعلق باألغذية والنظافة الصحي
تنظيم وتوجيه الربامج اخلدمات واملبادرات الصحية ذات الطابع الوقائي والعالجي والنـهوض              ) د(  

  مبشاركة املنظمات االجتماعية يف الدفاع عن احلق يف الصحة؛ 
  توجيه وإدارة نظام اإلشراف على السياسات واملعايري الصحية ورصدها؛  )ه(  
ري مراقبة اجلودة ومراقبة واردات األدوية ومواد التجميل واألدوات         صياغة واقتراح قواعد ومعاي     )و(  

واملعدات الطبية لالستعمال البشري ومراقبة إنتاج وتسويق األغذية الصحية، مبا يف ذلك الرقابة على املشروبات               
لسوق احمللية يف واملياه الغازية لالستهالك البشري؛ وإدارة ومراقبة نظام األذون والتراخيص والتسجيالت الصحية ل

  نيكاراغوا، مبا يتمشى مع سلطاهتا واألحكام النافذة، وإدارة وتسجيل ما سلف ذكره؛
إدارة سجل املهنيني والفنني يف جمال الرعاية الصحية، مبا يتمشى مع سلطاهتا واألحكام النافذة،                )ز(  

  ومراقبة املمارسات املهنية؛ 
يب والتعليم املستمر واحملافظة على تطبيق املعايري املهنية        النهوض بالبحث العملي ونشره، والتدر      ) ح(  

  بني مقدمي خدمات الرعاية الصحية؛
  تنسيق وتوجيه النظام الوطين لإلحصائيات واملعلومات املتعلقة بالصحة العامة؛  )ط(  
  اقتراح برنامج إنشاء الوحدات الصحية العامة واإلشراف عليها؛  )ي(  
ات اخلطط وتنظيم وإصدار املعايري وتنفيذ التدابري اإلشرافية املتعلقـة          صياغة السياسات ومبادر    )ل(  

بإنتاج املواد املخدرة واملؤثرة على احلالة النفسية واملواد اليت تشكَّل منها واستريادها وتصديرها وزراعتها وجتهيزها 
  .الصناعي وتداوهلا وختزينها

هو املؤسسة املسؤولة ) INSS(كاراغوي للضمان االجتماعي وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، فإن املعهد الني  - ٨٦٩
كما أن املعهد النيكاراغوي لتوريد امليـاه والـصرف         . عن تطبيق أحكام الضمان االجتماعي اإلجباري املتعلقة بالصحة       

ناول ، واليت تت  )ENACAL(هو الوكالة التنظيمية للشركة النيكاراغوية لتوريد املياه والصرف الصحي          ) INAA(الصحي  
  .مجيع اجلوانب املتعلقة بتوريد مياه الشرب إىل املنازل واالستخدامات الصناعية للمياه وغريها

، )CONISIDA(ومثة جانب هام آخر بشأن الصحة يف نيكاراغوا هو اللجنة النيكاراغوية ملكافحة اإليدز   - ٨٧٠
فوية بني وزارة الصحة واملنظمات ، واليت اختذت شكلها من خالل عملية مشاورات ش١٩٩٢اليت أنشئت يف عام    

  .غري احلكومية
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  )١٨٤(حالة الصحة يف البلد  - ٢  

 يف املائة؛ ٢، تبلغ الزيادة السكانية السنوية )ENDESA 2001(استناداً إىل آخر مسح للسكان والصحة   - ٨٧١
  ومعـدل  ؛  مـرأة ا طفـل لكـل      ٣,٢واملعدل العام للخصوبة من أعلى املعدالت يف أمريكا الوسطي حيث يبلغ            

  . من السكان١ ٠٠٠ مولود لكل ٢٦,٩املواليد 

   سـنة يف    ٦٩,٤٨ إىل   ١٩٩٥- ١٩٩٠ سـنة يف الفتـرة       ٦٦,٠٥وارتفع العمر املتوقع عند الوالدة من         - ٨٧٢
 سـنة   ٧٠,٤ لكال اجلنسني، مع وجود فارق بني املرأة والرجل، حيث يبلغ املعدل للمرأة              ٢٠٠٥- ٢٠٠٠الفترة  

  . سنة للرجل٦٥,٧و

ظهر املؤشرات الدميغرافية أنه حتققت أوضاع إجيابية من الزاوية الصحية، مثل اخنفاض معدالت وفيات              وت  - ٨٧٣
) SINEVI-MINSA( وزارة الصحة    - الرضع ووفيات األمومة وفقاً لبيانات النظام الوطين لإلحصائيات احليوية          

  ).١ من املرفق ١٢انظر املادة (

 انتقالية دميغرافياً ووبائياً أدت إىل التعايش مع األمـراض املعديـة   كاراغويون مرحلةيويشهد السكان الن   - ٨٧٤
  .واملزمنة، مما ميثل حتدياً من حيث الوقاية والرعاية لنظام الرعاية الصحية

، ومراكز تؤدي الوظائف املنوطة     )١٨٥()SILAIS" (نظم للرعاية الصحية الشاملة احمللية    "ولدى نيكاراغوا     - ٨٧٥
  . فضالً عن املراكز اليت توجهها السلطات األعلى لوزارة الصحة٢٩٠لعام للصحة والقانون هبا مبوجب القانون ا

أن نظام الرعاية الصحية، علـى مـدى   ) CENIDH(ويظهر تقرير املراكز النيكاراغوي حلقوق اإلنسان         - ٨٧٦
شئت البنية التحتيـة    وقد أن . اخلمس عشرة سنة املاضية، مل يتمكن من توفري الرعاية الصحية اجليدة إىل السكان            
وإحدى املشاكل الناشئة عن . ولكن ثبت أهنا غري فعالة، بالنظر إىل أهنا مل تواكب االحتياجات الدميغرافية املتزايدة

االستثمار يف املباين، اليت جهز بعضها جبميع املعدات الطبية الضرورية، هي أهنا مل تتوفر هلا ميزانية للصيانة، الوقائية 
ونتجت عن هذا خسائر للدولة وخفضت جودة الرعاية اليت يوفرها النظام الصحي العام . ى السواءوالتصحيحية عل

  . )١٨٦(إىل املستفيدين من السكان

كما أشار املركز النيكاراغوي حلقوق اإلنسان إىل أن معظم سكان نيكاراغوا يلتمسون الرعاية الـصحية مـن                   -٨٧٧
ب الحتياجات أغلبية السكان لكنها ال توفر إمكانية إجراء االختبارات أو اإلقامـة             املراكز اليت تديرها الدولة، اليت تستجي     

  .)١٨٧(باملستشفيات للعالج أو اجلراحة يف األجل القصري أو املتوسط يف ظروف مناسبة، أو احلصول على األدوية

                                                      

 ."٢٠٠٦-٢٠٠٢التغري املنظم والشفاف يف احلكومة "وفقاً لتقرير وزارة الصحة  )١٨٤(

 مقطعـة إداريـة     ١٥وهي موجودة يف عواصم     .  وفداً أو مقراً إدارياً حملياً لوزارة الصحة       ١٧يوجد   )١٨٥(
 .ومنطقيت حكم ذايت

 .٧٣، املرجع السابق، الصفحة ٢٠٠٦تقرير املركز النيكاراغوي حلقوق اإلنسان  )١٨٦(

 .نفسهاملرجع  )١٨٧(
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ليت تواجه مـراراً وتكـراراً يف   والقائمة األساسية لألدوية اليت وضعها وزارة الصحة غري كافية لعالج األمراض ا        -٨٧٨
وبصفة عامة، يغادر مستعملو النظام املركز الصحي وبأيـديهم         . املراكز الصحية واملستشفيات اليت تديرها تلك املؤسسة      

  .وصفات طبية باألدوية واالختبارات ويذهبون للبحث عنها يف أي مكان آخر لشراء األدوية وإجراء االختبارات

ة والوحدة الوطنية، املهتمة بصحة الشعب النيكاراغوي، إلغاء اخلدمات مبقابـل           وقررت حكومة مصاحل    - ٨٧٩
مادي يف مستشفيات الدولة؛ كما قررت أن يكون احلصول على اخلدمات الصحية األساسية جماين جلميع السكان  

  .بدون متييز من أي نوع
  )١٨٨(الصحة العقلية  ‘١‘  

  امليزانية   )أ(  

والطلب من امليزانية كـبري يف  . دودة وغري كافية لتوفري رعاية صحية عقلية شاملة    إن موارد نيكاراغوا حم     - ٨٨٠
هذا اجملال، بالنظر إىل أن هناك حاجة لالستجابة لكثري من احلاالت املبينة أدناه، ومل خيصص إىل مستشفي األمراض 

يث درجت احلكومة اليت يف وال تقدم هذه امليزانية بأكملها، ح    . كوردوبا ٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠العقلية والنفسية سوى    
  . فقط، مما يعين حدوث حاالت قصور يف توفري الرعايةكوردوبا ١٤ ٠٠٠ ٠٠٠احلكم أحياناً على تقدمي 

كما يستخدم جزء كبري من املوارد . وتستخدم معظم ميزانية املستشفى يف توفري األغذية للمرضى املقيمني  - ٨٨١
والنفسية، بالنظر إىل أن بعض املرضى من كبار السن مصابون بأمراض           يف توفري أدوية غري أدوية األمراض العقلية        

  .مثل االلتهاب الرئوي أو كسور تتطلب عالج اآلالم، أو مشاكل صحية أخرى

والرعاية الطبية يف هذا القطاع باهظة الكلفة من حيث املوارد البشرية واالقتصادية، بالنظر إىل أن الرعاية   - ٨٨٢
ومتوسط الكلفة  . عقلية وطبيب عالج طبيعي واختصاصي خدمة اجتماعية وممارس عام        حتتاج إىل طبيب أمراض     

  . يومياًكوردوبا ١٥٠للمريض 

ويزيد هذا الطلب   .  منها توفر رعاية لألمراض العقلية والنفسية      ٥ مركزاً صحياً،    ٣٠ويوجد يف ماناغوا      - ٨٨٣
وتقتـضي  . لبلد ومتطلباته االقتصادية والبشرية   على اخلدمات يف مستشفي األمراض العقلية والنفسية الوحيد يف ا         

  .تلبية احتياجات السكان وجود مستشفيني لألمراض العقلية والنفسية على األقل

  املشاكل الكامنة ملستشفى األمراض العقلية والنفسية  )ب(  

قت احلايل، قانون   حتتاج نيكاراغوا إىل تشريعات أقوى يف هذا اجملال، بالنظر إىل أنه ال يوجد هبا، يف الو                 - ٨٨٤
كما أهنا يف حاجة إىل إدراج هذا املرض ضـمن تغطيـة            . حيدد حقوق األشخاص ذوي املشاكل الصحية العقلية      

  .الضمان االجتماعي

                                                      

تقرير مستشفى األمراض العقلية والنفسية، إلعداد التقرير بشأن العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية                )١٨٨(
 .٢٠٠٦ ،واالجتماعية والثقافية
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  املرضى  )ج(  

مثة مشكلة حتتاج إىل إدخال حتسينات بشأهنا هي أن املرضى الذين يدخلون لتلقي العالج ال تكون لديهم،   - ٨٨٥
  . بطاقات هويةيف كثري األحيان 

ونتيجة . ومثة حالة أخرى يؤسف هلا بالنسبة للمرضى هي أن أقارهبم يتخلون عنهم يف كثري من األحيان                 - ٨٨٦
هلذا التخلي يصبح من الصعب حصول املرضى على مواد الرعاية الشخصية، مما يعرضهم لإلصابة بااللتـهابات                

  .ينتهي احلال مبعظمهم إىل أسواق العاصمةومىت خرجوا فإهنم ال جيدون مكاناً يأويهم و. الفطرية

وحتتاج املستشفى إىل حتسني أنشطة الترفية عن املرضى، املفيدة إىل حد كبري يف شفائهم حيث ينشغلون هبا   - ٨٨٧
  .بغية تفادي التأثري الضار للعزلة من زاوية عالج األمراض العقلية

  املستشفى  )د(  

ديد خمزونه من األدوية بأحدث أجياهلا بغية حتقيق استجابات أفضل          حيتاج هذا املركز االستشفائي إىل جت       - ٨٨٨
  .يف حالة املرضى واحلصول على نتائج أفضل يف حتسني حالتهم النفسية

وباإلضافة إىل ذلك، فإن األسرَّة، يف ضوء حالة املرضى، تصاب بالتلف ويتعني إصالحها أو استبداهلا بـصورة                   -٨٨٩
  .يزانية تعوضها املساعدة اليت حتصل عليها املستشفى، يف كثري من األحيان، من اجملتمع املديندورية، مبا يسبب عجزاً يف امل

ذلك أن أفراد العصابات الـذين يقيمـون يف         . ومثة حالة مثرية للجزع فيما يتعلق باملستشفى هي نقص اإلضاءة           -٨٩٠
. املستشفىواد مثل اإلمسنت واألخشاب من داخل       املناطق اجملاورة ينتهزون هذه احلالة ويعربون السور ويسرقون بعض امل         

  . وباإلضافة إىل ذلك، فإن البنية التحتية غري مناسبة، إذ أن تاريخ إنشائها يرجع إىل ثالثينات القرن املاضي

  املوظفون  )ه(  

حتد امليزانية الصغرية للمستشفى من دخل املمرضني واملساعدين، مما يعين أن عليهم البحث عـن عمـل                  - ٨٩١
  .ضايف لتغطية احتياجاهتم، ويتأثر بذلك أداؤهم، بالنظر إىل أهنم أثناء اخلدمة يكونون أحياناً بدون نوم ومرهقنيإ

وهناك حاجة أيضاً إىل فين     . ومن الضروري زيادة املوظفني املساعدين يف املستشفى بغية تغطية املتطلبات اليومية            -٨٩٢
  .ن التجهيز باملعدات ولكنه ال يستخدم بسبب االفتقار إىل املوظفنيخمابر، بالنظر إىل أن باملستشفى خمترباً حس

  إجراءات لفائدة املرضى العقليني  )و(  

ويعقد، كل عـام،    . يلتمس تقدمي هبات بصورة دائمة، لتحسني احلالة الصعبة اليت تعاين منها املستشفى             - ٨٩٣
 تنفق األموال على هـذه األنـواع مـن          حمفل جلمع املالبس وأدوات النظافة الصحية واألحذية، وذلك حىت ال         

  .الضروريات وميكن استثمارها يف تلبية احتياجات أخرى
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وباملثل شكلت شراكة مع املؤسسة األمريكية ونادي الروتاري، اللذين يقدمان هبات منتظمة، وعلـى                - ٨٩٤
  .شهرياًسبيل املثال، تساعد املؤسسة األمريكية باحلليب والصويا ويقدم نادي الروتاري وجبات 

ويدرب موظفون جدد على أساس املبادئ املتعلقة حبماية األشخاص ذوي األمراض العقلية وحتسني الرعاية   - ٨٩٥
  .الصحية العقلية

ومن األمور اليت تساعد املرضي إىل أقصى حد أن يزورهم األقارب من الساعة الثامنة صباحاً إىل الساعة                   - ٨٩٦
ة األقارب أولوية، بالنظر إىل أن حب األسرة يساعد املرضى، يف كثري من             وتعترب املستشفى زيار  . السادسة مساء 

  . كما أن األقارب حيضرون أغذية إىل املرضى. األحيان، على التحسن

  ومثة جانب هام آخر هو ضرورة أن يعزل املرضى غري املنضبطني بغيـة مـنعهم مـن إحلـاق الـضرر                       - ٨٩٧
  .باملرضى اآلخرين

ودية املوارد، يداوي املرضى فريق متعدد التخصصات يتكون من طبيب ممارس عام            وعلى الرغم من حمد     - ٨٩٨
  .وطبيب أمراض عقلية ونفسية وطالب طب مقيم واختصاصي خدمة اجتماعية وممرض

ومن املهم اإلشارة إىل أن الرتالء من ذوي األمراض العقلية يعاجلون كمرضى وليس كأشخاص خمـتلفني         - ٨٩٩
وتشتمل هذه األنشطة على نشاط يسمى املعايشة . شطة اليت يشارك فيها املرضى اآلخرونويشاركون يف مجيع األن

  .اليومية وآخر يركز على التربية البدنية من أجل تنشيط احلركة

ومىت خرج املريض من املستشفى توفر لألسرة خدمة هنارية باملستشفى، تشتمل على نوع مـن التعلـيم          - ٩٠٠
  .يض على القيام مبهام يدوية تساعده على عدم االنتكاسالعالجي من شأنه تشجيع املر

  برنامج الصحة العقلية  ‘٢‘  

مشتركة بـني الوكـاالت     (شاركت نيكاراغوا يف وضع دراسة تشخيصية لإلدمان يف أمريكا الوسطى             - ٩٠١
شخيص ، وتوفري وثيقة ت   )SIMINSA(وأعد تشخيص للحاالت استناداً إىل بيانات من نظام املعلومات          ). ودولية

اإلدمان يف أمريكا الوسطى، فضالً عن موجز الستهالك التبغ والكحول والعقاقري األخرى يف منطقـة أمريكـا                 
  .الوسطى وجيري إعداد دراسة تشخيصية للمؤسسات

وفيما يتعلق مبعاهدة التعاون الفين بني السلفادور وغواتيماال ونيكاراغوا، أعيدت هيكلة خدمات الصحة               - ٩٠٢
، أجري حتليل خلدمات الصحة العقلية يف       ٢٠٠٥- ٢٠٠٤شينانديغا مع منظمة الصحة األمريكية؛ ويف       العقلية يف ت  

  .نظام الرعاية الصحية الشاملة احمللية يف تشينانديغا

وأنـشطة  ) IESM(ونظمت فعاليات خاصة، مثل إجراء دراسة استقصائية للصحة العقلية يف نيكاراغوا              - ٩٠٣
  .اية منه يف خاالبامتصلة حباالت االنتحار والوق
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، بأعمال مثل استعراض الوثائق وختطيط      ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وجيري تنفيذ املرحلة األوىل، اليت تشمل عامي          - ٩٠٤
  :األنشطة اليت يتعني أن تضطلع هبا اللجان

  اخلطط والسياسات والربامج؛  ) أ(  
  التشريعات وحقوق اإلنسان؛  ) ب(  
  نظم املعلومات؛  ) ج(  
  .عايري والربوتوكوالتالتوجيهات وامل  ) د(  

  التدريب  )أ(  

وهناك مشاركة إجيابية يف مجيع األنشطة اليت توفر الرعاية لضحايا الكوارث الطبيعية بأساليب عالجيـة                 - ٩٠٥
ختفف إىل أقصى حد ممكن اآلثار السوسيولوجية على السكان املتأثرين، مع تشكيل فرق صحة عقلية مكونة من                 

  .غواالفنيني من شبكة خدمات مانا

يف منطقة سـاحل    " غريزي سكنيس "ومن املهم مالحظة الدور الذي لعبه الربنامج يف االستجابة لظاهرة             - ٩٠٦
  .األطلسي، حيث يقترن الطب التقليدي بالطب األلوباثي

 مشاركة جابية يف املسح النيكاراغوي لذوي اإلعاقات مع برنـامج   ٢٠٠٣وباملثل، كانت هناك يف عام        - ٩٠٧
  ).املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد ووزارة الصحة(ل الوطين والربنامج الوطين للصحة العقلية إعادة التأهي

  األمراض السارية  ‘٣‘  

  .تشغل األمراض املعدية والسارية مكانة هامة يف برامج الرعاية الصحية، وتبذل جهود للحد منها  - ٩٠٨

  محى الدنج  ) أ(  

ويوجد يف البلد مجيـع األنـواع       . بائية واالجتماعية واالقتصادية  إن محى الدنج مرض خطري له آثاره الو         - ٩٠٩
وال يوجد مصل واق منه وال      . األربعة من فريوس الدنج، وناقل املرض منتشر على نطاق واسع ومبؤشرات عالية           

  .ويفتقر البلد حقاً إىل استراتيجية فّعالة ملكافحته. يوجد عالج كيميائي له أو طريقة عالجية حمددة للمرض

 ١٩٩٧ إىل عام    ١٩٩٠وازداد عدد احلاالت من عام      .  حالة ٢٣ ٠٣٥، كانت هناك    ١٩٩٠وحىت عام     - ٩١٠
.  يف املائة عن احلاالت املبلغ عنها يف مثانينيات القرن املاضـي           ١٠٠ حالة، مما ميثل زيادة تربو على        ٦١ ٣٠٢إىل  

).  حالة١٠٦ ٦٣٥( يف املائة ٥٨املبلغ عنها ، متثل الزيادة يف احلاالت ٢٠٠٦ويف السنوات التسع املاضية حىت عام 
ويزيد انتشار األنواع األربعة من الفريوس من       .  حالة إصابة بالفريوس   ١٩٠ ٩٧٢ سنة، حدثت    ٢٢وعلى مدى   

  . حاالت وفاة١٠٣، ١٩٨٥وبلغ عدد الوفيات من محى الدنج الرتفية عام . خطر وباء محى الدنج الرتفية

ر مكتب األمراض املنقولة حبشرات حاملة للفريوسات إدراج هنج تنظيمي جديد     واستجابة هلذه احلالة، قر     - ٩١١
وهو فريق خـرباء    ). GT-DENGUE(من محى الدنج ومكافحتها، بدأ بإنشاء الفريق الفين الوطين حلمى الدنج            
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ضطالع يستند يف عمله إىل حتليل شامل للحالة يف البلد، ويسعى إىل الوصول إىل طريقة عمل جديدة تستهدف اال  
جبهود استراتيجية والنهوض بشراكات جدية بغية تعديل املمارسات القائمة وتفعيل هذا النهج أو النموذج اجلديد    

  .للوقاية من مرض محى الدنج ومكافحته

، إىل  )EGI( أول بلد يضع استراتيجيته الوطنية املتكاملة        ٢٠٠٤وعليه، فقد أصبحت نيكاراغوا يف عام         - ٩١٢
، مع تطبيق هنج متعـدد القطاعـات        )GT-DENGUE( ألمريكا الوسطى املعين حبمى الدنج       جانب الفريق الفين  

  .ومشترك بني القطاعات ومتعدد التخصصات

  املالريا  )ب(  

 مركزاً التابعة للنظـام احمللـي       ١٧ل  من ا  ١٣املالريا مرض متوطن، ترد حالياً تقارير عن اإلصابة به يف             - ٩١٣
 مل تبلغ عـن     -  كارازو وغرانادا ومدريز وماسايا      - بلد، بالنظر إىل أن أربعة منها       للرعاية الصحية الشاملة يف ال    

. ووفقاً للتقسيم اجلغرايف الوبائي للمالريا، فإن اخلطر يف بعض املناطق أكرب منه يف مناطق أخرى              . حاالت إجيابية 
 احلكم الذايت لشمال األطلسي     منطقة( يف املائة من السكان يف مناطق عالية اخلطر          ٥,٧ويف الوقت احلايل، يعيش     

)RAAN (      ومنطقة احلكم الذايت جلنوب األطلسي)RAAS .((  يف املائة يف مناطق منخفضة اخلطر       ٩٤,٣ويعيش 
  ). مقاطعة إدارية، هي بقية البلد١٥(

والثاين " بالزموديوم فيفاكس "النوع األول هو    : وترتبط اإلصابة باملالريا، يف نيكاراغوا، بنوعني فقط الطفيليات         -٩١٤
، أبلغ  ٢٠٠٥ووفقاً لألرقام النهائية لعام     . ، الذي يسبب مالريا دماغية ومن مث يؤدي إىل الوفاة         "بالزموديوم فالسيباروم "

  .)بالزموديوم فالسيباروم(سببها النوع الثاين )  يف املائة١٧( حالة ١ ٠٥١ حالة مالريا إجيابية، منها ٦ ٢٤٨عن 

  
  *٢٠٠٦ -١٩٩٩ حاالت املالريا، نيكاراغوا،

  

  
  

واخنفض مستوى اإلصابة باملالريا بصورة ملموسة خالل السنوات األخرية، وأصبح كثري من مراكز الربنـامج                 -٩١٥
احمللي للرعاية الصحية الشاملة والبلديات يف نيكاراغوا حالياً يف رتبة اخلطر الوبائي املنخفض، مما يعين عدم اإلصابة باملرض          

ن جهود تدخل ملكافحة الطفيل وناقله اضطلع هبا موظفو مكتب األمراض املنقولة حبـشرات حاملـة                ونتج هذا ع  . تقريباً

   حالة١٦٥٢أغسطس /آب:٢٠٠٦، وزارة الصحة،PN MAL:املصدر
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للفريوسات يف املناطق ذات أعلى معدل لإلصابة باملالريا، وخباصة املناطق اليت يتعذر على السكان فيها احلـصول علـى                   
  .أعلى" بالزموديوم فالسيباروم"اخلدمات الصحية ومؤشرات اإلصابة فيها بطفيل 

 يف املائة   ٣٤,٢ سنة من العمر، اليت متثل       ٤٩ إىل   ١٥وجيب ذكر أن أعلى فئة عمريه تأثراً باملالريا هي الفئة من              -٩١٦
 يف املائة من احلاالت مث الفئة ٣١,٤ سنة، اليت متثل ١٤ إىل ٥ومتاثل جمموعة السكان الناشطني اقتصادياً تليها الفئة العمرية     

 ١٢,٢ يف املائة من احلاالت، ومن هم فوق اخلمسني من العمر بنسبة             ١٩,٩ سنوات ونسبتها    ٤ىل  العمرية من سن سنة إ    
  . يف املائة٢,٣يف املائة أما من تقل أعمارهم عن سنة فإن نسبتهم 

 ٥٦,٢اخنفض معدل اإلصابة بنسبة : ويف هذا العام.  يف االخنفاض٢٠٠٥وأخذ مؤشر اإلصابة باملالريا منذ عام   -٩١٧
ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه، شريطة توافر        . ةائة عن العام السابق، حيث أبلغ عن أقل عدد من احلاالت اإلجيابي           يف امل 

  .املوارد املالية واملعدات واملواد الالزمة حلمالت املكافحة املنتظمة
  اإلسهال   )ج(  

ة تعيني العوامل العارضة املسببة للمـرض       جيري يف الوقت احلايل عن كثب رصد حاالت اإلصابة باإلسهال، بغي             -٩١٨
وتوجد سالسل زمنية مقارنة تتـيح      . ومن مث حتديد اإلجراءات اليت ينبغي اتباعها ملنع انتشاره وعواقبه املميتة بني السكان            

 .اختاذ قرارات مالئمة ويف الوقت املناسب

  ٢٠٠١-١٩٩٣حاالت اإلسهال املبلغ عنها، حسب السنة، نيكاراغوا 

 

 يف  ٦١,٧مـن   (وفيما يتعلق بالزيارات الطبية لعالج اإلسهال، حتققت زيادة يف عدد الزيارات بني غري الفقراء                 -٩١٩
   يف املائـة يف     ٣٩,٧مـن   (وبني الذين يف حالة فقـر مـدقع         ) ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٧٠,٧ إىل   ١٩٩٣املائة يف عام    

  ).٢٠٠١ يف املائة يف عام ٦٣ إىل ١٩٩٣عام 

 ٢٤قمالرسم البياين ر
   املصابون باإلسهال الذين ذهبوا إىل الطبيب٦<األطفال عمر 

 حسب مستوى الفقر

غري فقراء
فقراء
يف فقر مدقع

 مستوى الفقر

نسبة مئوية
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 أكد الذين هم يف حالة فقر مدقع أنه مل ميكنهم أخذ أطفاهلم دون الـسادسة مـن العمـر إىل           ١٩٩٣م  ويف عا   -٩٢٠
).  يف املائـة   ٢٣,٨ (٢٠٠١ويف عـام    )  يف املائة  ١٨,٣ (١٩٩٨وازداد ذلك يف عام     . الطبيب بسبب االفتقار إىل املال    

  ).٣ و٢املرفقني  من ١انظر البند . (ويوجد أعلى أثر هلذه املشكلة يف املناطق الريفية

  السياسة الصحية الوطنية   -٣  

، إىل وضـع    (PND) خطة التنمية احلكومية الوطنية   يف ضوء هذه اخللفية، عمدت حكومة نيكاراغوا، من خالل            -٩٢١
استراتيجيات تركز على الوقاية من األمراض والنهوض بصحة السكان والبيئة، وخباصة للمجموعـات الـضعيفة مـن                 

لك من يقيمون يف مناطق ال تتوفر فيها تقريباً إمكانية احلصول على اخلدمات الطبية، وجيب أن تقـدم                  السكان، مبا يف ذ   
  .إليهم اخلدمات مع ضمان التغطية واجلودة

  وشرعت وزارة الصحة، من أجل تفعيل هذه املبـادئ التوجيهيـة االسـتراتيجية، يف تنفيـذ خطتـها              -٩٢٢
. ٢٠٠٩- ٢٠٠٤ خالل هذه الفترة يف سياق اخلطة الصحية اخلمسية          ، اليت جيري تطبيقها   ٢٠١٥- ٢٠٠٤الوطنية  

تعزيـز املنـشآت   ) ٢(زيادة التغطية من اخلدمات الصحية وجودهتا؛   ) ١: (وفيما يلي األهداف األساسية للخطة    
  .اإلشراف والتطوير والتحسني املؤسسي والالمركزية) ٣(؛ )املواقع واملراكز واملستشفيات(الصحية 

يف األغلـب   (أوهلما السعي إىل ضمان أن تتوفر ألي شخص يعترب ضعيفاً           . زارة الصحة على هدفني   وركزت و   -٩٢٣
الـذي  (إمكانية احلصول يف الوقت املناسب وبصورة منصفة على املستوى األول من الرعاية             ) األمهات واألطفال الفقراء  

 اليت توجه   (PBSS)ألساسية من اخلدمات الصحية     وعلى اجملموعة ا  ) توفره املراكز الصحية ومراكز اإلسعاف ودور األمومة      
والتحدي الذي يواجه املستوى الثاين هو حتسني أوضـاع البنيـة   . فيها اخلدمات إىل حتسني الصحة والوقاية من األمراض     

  .التحتية واملعدات وتوفري اللوازم الطبية بكميات كافية لتعزيز قدرة املستشفيات على تلبية احتياجات املرضى
  امليزانية الصحية   ‘١‘  

 ٨,٨ أن النفقات العامة االجتماعية كانت       ٢٠٠٣تظهر البيانات املستمدة من اإلحصائيات الصحية الوطنية لعام           -٩٢٤
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، علـى حـني           ٣يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وارتفعت نفقات وزارة الصحة إىل            

 يف املائة من الناتج     ١٣,٣، كانت النفقات العامة االجتماعية      ٢٠٠٥ويف عام   .  دوالراً ٢٢,٧للفرد  كانت نفقات الوزارة    
  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٣,٤٣احمللي اإلمجايل وكانت نفقات وزارة الصحة 

راهتا إىل أربعة   ، أسهمت وزارة الصحة يف حتسني حالة صحة السكان بتوجيه استثما          ٢٠٠٦-٢٠٠٢ويف الفترة     -٩٢٥
، وأجنزت استثمارات   ٢٠١٥-٢٠٠٤أركان أساسية من أركان خطة التنمية احلكومية الوطنية والسياسة الصحية الوطنية            

  .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢ حىت ٢٠٠٢ بأسعار عام كوردوبا مليون ٢ ٧٠٦,٦٥تراكمية مقدارها 

 مليـون   ٧٤٥,٨، حيث وصـلت إىل      ٢٠٠٤ي  وكانت السنوات ذات أعلى املخصصات من امليزانية ه         - ٩٢٦
 يف ٨٩,٤ ونسبة تنفيذ كوردوبا مليون ٦٣٦,١، حيث وصلت إىل ٢٠٠٥ يف املائة و٨٧,٤ ونسبة تنفيذ كوردوبا

  ).انظر اجلدول(املائة 
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  )١٨٩(٢٠٠٦-٢٠٠٢االستثمارات 
 النسبة املئوية للتنفيذ  ة للتنفيذالنسبة املئوي  كوردوباامليزانية املنفذة بال كوردوباامليزانية املستكملة بال  السنة
١٣,٦٨ ٧٤,٧٧ ٨٤١ ٤٠٠ ٣٧٠ ٢١٩ ٤٩٥.٤١٦ ٢٠٠٢ 

١٩,٩٥ ٩٠,٧٩ ٣٩٩ ٨٥٠ ٥٣٩ ٧٦٩ ٥٩٢ ٥٩٤ ٢٠٠٣ 

٢٤,١٠ ٨٧,٤٦ ٦٧٥ ٣١٦ ٦٥٢ ٦٤١ ٨٨٠ ٧٤٥ ٢٠٠٤ 

٢١,٠٣ ٨٩,٤٦ ٨١٩ ١١٨ ٥٦٩ ٧٥٠ ١٧٣ ٦٣٦ ٢٠٠٥ 

٢١,٢٤ ٨٢,٥٠ ٨٦٧ ٩٧٢ ٥٧٤ ٩١١ ٩٣٥ ٦٩٦ ٢٠٠٦ 

 ١٠٠,٠٠ ٨٥,٤١ ٦٠٠ ٦٥٩ ٧٠٦ ٢ ٢٩٠ ٩٩٩ ١٦٨ ٣ اجملموع

  . ٢٠٠٦،  تقرير وزارة الصحة، إلعداد التقرير بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:املصدر
؛ )مصادر ثنائيـة  (قروض وهبات التعاون اخلارجي     ) أ: (وجاءت املوارد املشار إليها من مصدري تعاون        - ٩٢٧

  ).أموال اخلزانة، وأموال اإلغاثة من مصرف التنمية األمريكي والبنك الدويل(د اخلزانة موار) ب(

) التصميم والبنية التحتيـة   (البنية التحتية   : وبصفة عامة، وجهت االستثمارات إىل تنمية املكونات التالية         - ٩٢٨
وقايـة والتعلـيم واالتـصاالت    ، وحتسني الـصحة وال )الطبية وغري الطبية وصيانة األدوات واملعدات   (واملعدات  

واألمن )  (SILAISاملبادرات اجملتمعية ورعاية التوليد واللوازم الطبية، وتعزيز النظام احمللي للرعاية الصحية الشاملة(
  .وتعزيز املؤسسات) حتسني الرعاية األولية(والتوسع يف التغطية ) البيئي والوبائي، وما إىل ذلك

ــايل األ  - ٩٢٩ ــدول الت ــر اجل ــرة ويظه ــام . ٢٠٠٦- ٢٠٠٢داء يف الفت ــز ٢٠٠٢ويف الع ــتوعب تعزي    اس
 يف املائة إىل أنشطة النهوض بالـصحة        ٣٧,٥، خصص   ٢٠٠٣ويف العام   .  يف املائة من موارد العام     ٣٠,٨املؤسسات  

، خصصت معظم املوارد إىل مكون البنية التحتيـة،         ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ويف عام   . والوقاية والتعليم واالتصاالت  
  . والبدء يف إنشاءات جتديد مستشفى مقاطعة بواكو) الرعاية األولية واملستشفيات(إصالح كامل شبكة اخلدمات مع 

   حسب املكونات٢٠٠٦- ٢٠٠٢استثمارات الفترة 

  يف املائة اجملموع ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  املكونات

 ٣٥,١٤ ٣٧٦ ٠٠٢ ٩٥١ ٤٠٧ ١٧١ ٢٠٧ ٤٧٨ ٥٧٩ ١٩١ ٨٨٦ ٠٩٤ ٢٨٣ ١٠١ ٠٦٠ ١٦٠ ٥٠٤ ٠٩٦ ١٠٩  البنية التحتية

 ٧,٥٠ ٢٤٤ ٠١٨ ٢٠٣ ٩٨٧ ٥٩٢ ٥٩ ٩٠٣ ٧٢٩ ٩٤ ٩٥٣ ٩٩٤ ٥ ٦٢٠ ٥٠٢ ٤ ٧٨١ ١٩٧ ٣٨  املعدات

حتسني الصحة والوقاية   
  والتعليم واالتصاالت

٢٨,٤٣ ٣٣٢ ٦٢٨ ٧٦٩ ٧٥٧ ٣٢٩ ٨١ ٩٩٢ ١١٥ ١٨٤ ١٨٨ ١٨٦ ٢١٠ ٢٧٦ ٦٤٤ ٢٠٢ ١١٩ ٣٥٢ ٩١ 

 ١٥,٣٩ ٨٥٠ ٦٨٧ ٤١٦ ٨٢٧ ٠٣٤ ١٩٤ ٧٣٥ ٦٣٩ ٩١ ٩٠٩ ٦٩٨ ٥٢ ٣٧٩ ٠١٠ ٦١ ٠٠٠ ٣٠٤ ١٧  التوسع يف التغطية

 ١٣,٥٣ ٧٩٨ ٣٢٢ ٣٦٦ ٨٨٨ ٨٤٣ ٣٢ ٧١١ ٠٥٣ ٧ ٧٣٩ ٣٤١ ١٠٠ ٠٢٤ ٦٣٣ ١١١ ٤٣٦ ٤٥٠ ١١٤  تعزيز املؤسسات

 ١٠٠,٠٠ ٦٠٠ ٦٥٩ ٧٠٦ ٢ ٨٦٧ ٩٧٢ ٥٧٤ ٨١٩ ١١٨ ٥٦٩ ٦٧٥ ٣١٦ ٦٥٢ ٣٩٩ ٨٥٠ ٥٣٩ ٨٤١ ٤٠٠ ٣٧٠  اجملموع السنوي

  ١٠٠,٠٠ ٢١,٢٤ ٢١,٠٣ ٢٤,١٠ ١٩,٩٥ ١٣,٦٨  سبة املئويةالن

  .٢٠٠٦  تقرير وزارة الصحة، إلعداد التقرير بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، :املصدر
                                                      

 .SIGFAاملصدر  )١٨٩(
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  تأثري االستثمارات حسب املكونات  ‘٢‘  

 وحدة رعاية صحية ١ ٠٥٩تألف مما جمموعه ، كانت شبكة اخلدمات الصحية يف البلد ت  ٢٠٠٢ويف عام     - ٩٣٠
ويف عـام   ).  مركز إسعاف ومستشفى واحد متعدد التخصـصات       ٨٥٠ مركزاً صحياً و   ١٧٦ مستشفى و  ٣٢(

 وحدة طبية جديدة وزعت     ٢١ منشأة، بإضافة    ١ ٠٨١، وسعت الشبكة، هبدف حتني الرعاية الوقائية إىل         ٢٠٠٦
  .على املناطق ذات األولوية العالية

، أنفق على مكون البنية التحتية أكرب نسبة من املوارد ٢٠٠٦- ٢٠٠٢ن جمموع االستثمارات يف الفترة وم  - ٩٣١
 يف املائـة مـن املـوارد    ٣٤,١١ يف املائة من موارد اخلزانة و     ٤٠,١٤,٩، حيث استخدم فيه     )احمللية واخلارجية (

 يف جمال تعزيز اخلدمات الصحية، بنسبة       اخلارجية، وبصفة عامة، مثلت املوارد اخلارجية نسبة كبرية إىل حد بعيد          
ويظهر اجلدول أدناه نوع املوارد اليت نفذ هبا كـل  .  يف املائة من جمموع اإلنفاق على التنفيذ يف هذا اجملال       ٨٢,٩

  . مكون خالل الفترة املتناولة باملناقشة

   مصدر التمويل-  حسب املكونات ٢٠٠٦- ٢٠٠٢استثمارات الفترة 

      املوارد اخلارجية  انةموارد اخلز
  املكونات

  يف املائة  اجملموع يف املائة كوردوبا يف املائة كوردوبا
 ٣٥,١٤ ٣٧٦ ٠٠٢ ٩٥١ ٣٤,١١ ٧٠٤ ٥٦١ ٧٦٥ ٤٠,١٤ ٦٧٢ ٤٤٠ ١٨٥  البنية التحتية

 ٧,٥٠ ٢٤٤ ٠١٨ ٢٠٣ ٦,١٧ ٦٠٧ ٥٧٠ ١٣٨ ١٣,٩٥ ٦٣٧ ٤٤٧ ٦٤  املعدات

حتسني الـصحة والوقايـة     
  والتعليم واالتصاالت

٢٨,٤٣ ٣٣٢ ٦٢٨ ٧٦٩ ٣١,٣٩ ٤٧٨ ٧٠٤ ٧٠٤ ١٤,٠٥ ٨٥٤ ٩٢٣ ٦٤ 

 ١٥,٣٩ ٨٥٠ ٦٨٧ ٤١٦ ١٣,٥٩ ٢١٧ ٠٤٠ ٣٠٥ ٢٤,١٧ ٦٣٣ ٦٤٧ ١١١  التوسع يف التغطية 

 ١٣,٥٣ ٧٩٨ ٣٢٢ ٣٦٦ ١٤,٧٤ ٦٦٤ ٧٩٢ ٣٣٠ ٧,٦٩ ١٣٤ ٥٣٠ ٣٥  تعزيز املؤسسات

              

 ١٠٠,٠٠ ٦٠٠ ٦٥٩ ٧٠٦ ٢ ١٠٠,٠٠ ٦٧١ ٦٦٩ ٢٤٤ ٢ ١٠٠,٠٠ ٩٣٠ ٩٨٩ ٤٦١  اجملموع

   ١٠٠,٠٠   ٨٢,٩٣   ١٧,٠٧  النسبة املئوية

  . SIGFA/MNSA/02-01-2007:املصدر   

  املؤشرات الصحية  - ٤  

  )١٩٠(وفيات األطفال والرضع  ‘١‘  

خالل العشرين عاماً األخرية، اجتهت وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر إىل االخنفاض بـصورة مطـردة                   -٩٣٢
 حالة وفاة مـن  ٣٨ إىل ما يقدر مبعدل ١٩٧٤ حالة وفاة من كل ألف من املواليد أحياء يف عام     ١٣٧ من   ومبعدل ثابت، 

وعلى الرغم من التقدم يف هذا اجملال، فإن التقديرات، وفقاً لتقريـر املتابعـة              . ٢٠٠٥كل ألف من املواليد أحياء يف عام        
                                                      

  . كمصادر(ENDESA)بيانات من دراسات سابقة واستخدمت نتائج املسح الدميغرايف والصحي لنيكاراغوا  )١٩٠(



E/C.12/NIC/4 
Page 184 

 

ها منظمة األمم املتحدة والبنك الدويل ومصرف التنمية األمريكـي  األول بشأن تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت وضعت  
  ".ممكن وغري حمتمل إىل ما"، تشري إىل أن فرص الوصول إىل اهلدف تتراوح بني ٢٠٠٣بشأن نيكاراغوا يف عام 

وإذا استمر املعدل احلايل، فإنه من احملتمل بلوغ هدف خفض معدل الوفيات يف حالـة األطفـال دون                    - ٩٣٣
ويتطلب هذا استثمارات كبرية، بالنظر     . ٢٠١٥- ١٩٩٠سة من العمر بنسبة الثلثني خالل فترة تنفيذ اخلطة          اخلام

إىل أنه من الضروري التوسع يف التغطية وطاقات نظام الرعاية الصحية، وال سيما الرعاية خالل الفترة املبكرة من            
  .م احلاليةالعمر، ويف الوقت نفسه احملافظة على ما أحرز من جوانب التقد

  تدابري احلد من وفيات الطفولة  ‘٢‘  

ومن بني التدابري األساسية للحد مـن       . ميثل األطفال جمموعة ضعيفة إىل حد بعيد وحتظى بأولوية عالية           - ٩٣٤
  :وفيات الطفولة ما يلي

برنامج رصد النمو، الذي سيصبح يف املستقبل برنامج الرصد لتحسني النمو، واملتاح يف مجيـع                 )أ(  
  دات الرعاية الصحية األولية يف البلد؛وح

، لتوفري الرعايـة علـى      (AIEPI)تنفيذ استراتيجية الرعاية املتكاملة للوقاية من أمراض الطفولة           )ب(  
  ؛١٩٩٨النطاق الوطين لألطفال دون اخلامسة من العمر منذ عام 

حلمـل، مـصل الـدفتريا       الوقاية املناعية بإعطاء األمصال إىل النساء يف سن ا         تتعزيز إجراءا   )ج(  
 ومصل شلل األطفال   (BCG)املصل املضاد للسل احلاد     (، واألطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة        (DT)والتيتانوس  

املصل املضاد للحـصبة    (، والفريوسات الشائعة إىل األطفال دون اخلامسة من العمر          )واألمصال املضادة لألمراض  
  ؛)DPT ومصل شلل ارختاء العضالت وMMRة والتهاب الغدة النكفية واحلصبة األملاني

  تنفيذ الربنامج الوطين لتحسني إفراز لنب األم يف مجيع وحدات الرعاية الصحية يف البلد؛   )د(  
إعطاء مكمالت غذائية لألطفال دون اخلامسة من العمر من سلفات احلديد وفيتـامني ألـف                 )ه(  

  وليك؛وللنساء احلوامل مكمالت من سلفات احلديد ومحض الف
فيتامني ألف وفيتامني باء مركب واليود، وجيري حالياً التفاوض (تعزيز األغذية باملغذيات الدقيقة   )و(  

  ؛)بشأن إضافة مقوي محض الفوليك مع مزارعي األرز
  .(PROCOSAN)تنفيذ برنامج الصحة والتغذية اجملتمعية   )ز(  
  توريد مياه الشرب  ‘٣‘  

  وتصريف مياه النفاياتالتوصيل بشبكات مياه الشرب   )أ(

يشمل توريد مياه الشرب من أجل االستهالك البشري وتصريف النفايات يف نيكاراغوا عملية قياس جودة   - ٩٣٥
  .املياه من خالل التحليل الفيزيائي واختبار بقايا الكلور لضمان اجلودة البكتريولوجية
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 (INAA)ي لتوريد املياه والـصرف الـصحي        ووفقاً لبيانات الرصد الذي يضطلع به املعهد النيكاراغو         - ٩٣٦
، فإن امليـاه    (ENACAL)للتحقق من اجلودة اخلدمات اليت توفرها الشركة النيكاراغوية للمياه والصرف الصحي            

  .مستوفية ملعايري جودة املياه اليت وضعتها هذه الوكالة التنظيمية

وجيري املعهد، بوصفه الوكالـة     . الصحيويضطلع بعمليات الرصد املعهد النيكاراغوي للمياه والصرف          - ٩٣٧
التنظيمية املختصة، عمليات تفتيش فنية وبيئية واقتصادية لشبكات مياه الشرب وتصريف مياه النفايات، كمـا               

  . جيري عمليات تفتيش يف املنازل امتثاالً للشكاوى احملالة إىل املعهد

اه الشرب واإلصحاح يف نيكاراغوا الذي صدر يف        وباالستناد إىل بيانات مرجعية من التحليل القطاعي ملي         - ٩٣٨
 لتوريد املياه والصرف الصحي والـشركة       ي ووضع باملشاركة بني احلكومة، ممثلة باملعهد النيكاراغو       ٢٠٠٤عام  

النيكاراغوية للمياه والصرف الصحي، ومنظمة الصحة األمريكية، وبتمويل من وكالة التنمية الدوليـة الكنديـة           
مريكي والبنك الدويل ووكالة التعاون الدويل اليابانية واليونيسيف، تظهر النسب املئوية للتغطية ومصرف التنمية األ

  : مبياه الشرب يف املناطق احلضرية والريفية كما يلي

  )٢٠٠٦ -١٩٩٢(املؤشرات التارخيية للتغطية 

  ، بني أجل إعداد التقرير بشأن العهد الدويل اخلـاص  (INAA) لتوريد املياه والصرف الصحي ي   تقرير املعهد النيكاراغو   :صدرامل
  . ٢٠٠٦باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   

  : كما يلي٢٠٠٦وعلى املستوى الوطين، ظهرت حالة هذه اخلدمة يف البلد يف عام   -٩٣٩

  ٢٠٠٦الوطنية، مؤشرات التغطية 

  املناطق الريفية  املناطق احلضرية  املستوى الوطين
  البند

  عدد السكان
  التغطية

  عدد السكان  )يف املائة(
  التغطية

  عدد السكان  )يف املائة(
  التغطية

  )يف املائة(
  ٥٢,٨١  ١ ١٨٩ ٣٥٨  ٩٥,٥٢  ٢ ٧٢٠ ٤٤٤  ٧٦,٧١  ٣ ٩١٢ ٥٠٠  مياه الشرب

  ، بني أجل إعداد التقريـر بـشأن العهـد الـدويل            (INAA) لتوريد املياه والصرف الصحي        تقرير املعهد النيكاراغوي    :املصدر
  . ٢٠٠٦اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   

 يف املائة من السكان يفتقرون إىل خدمة توريد مياه الشرب األساسية عدة عوامل ٢٣,٢٩ويعزى واقع أن   - ٩٤٠
  :مثل ما يلي

ــاه ــة مبي التغطي
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢  الشرب

ــة يف ــسبة املئوي الن
  املناطق احلضرية

٩٥ ٩٢٫٣ ٩١٫٣ ٩١٫٢٣ ٩٠ ٨٩٫٦٤ ٨٩٫٣٣ ٨٨٫٥٢ ٨٨٫٣١ ٨٦٫٩ ٨٢٫٤٣ ٨٠٫٨ ٨٢٫٥٣ ٧٨٫٨١ ٧٥٫٩٥ 

ــة يف ــسبة املئوي الن
  املناطق الريفية

٥٢٫٨١ ٥٢ ٥١٫٦ ٥٠٫٦٣ ٤٦٫٥٩ ٤٤٫٦ ٤١٫٨ ٣٩٫٥٧ ٣٦٫٥٢ ٣٤٫٢٣ ٣١٫٩ ٢٩٫٦٩ ٢٧٫٠ ٢٤٫٥ ٢٢٫٠٣ 
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   يف البنية التحتية يف شبكات توزيع املياه؛يوجد نقص  )أ(  
ال يتيح النمو السريع للمستوطنات البشرية يف املدن الرقابة بصورة منتظمـة ويـؤثر ضـعف                  )ب(  

   بتركيب توصيالت جديدة يف املناطق املعنية؛تمستويات ضغط املياه، الذي مينع يف كثري من األحيان اختاذ قرارا
  .ناسب ملياه الشرب من كفاءة تدفق املياه ويعوق التوسعيقلل االستخدام غري امل  )ج(  

   يف املائة من سكان املناطق الريفيـة        ٧٢ إىل أن    (CENIDH)ويشري املركز النيكاراغوي حلقوق اإلنسان        - ٩٤١
ويعتمدون على اآلبار الضحلة احملفورة يدوياً أو املصادر الطبيعيـة مثـل األهنـار              . ال حيصلون على هذه اخلدمة    

وينبغي مالحظة أن الكثري من هذه املصادر ملوث مببيدات اآلفات وميـاه الـصرف              . ول املياه والبحريات  وجدا
  .)١٩١(الصحي والصبيب الصناعي واملوارد السمية

، اليت متكن من إصالح شبكات املياه املتهالكة وبناء شبكات    )١٩٢(كما يوجد نقص يف مشاريع االستثمار       - ٩٤٢
وهذه االستثمارات  . ة يف املناطق اليت توجد فيها حالياً آبار ملوثة أو نضوب يف ناجتها            جديدة أو حفر آبار جديد    

وال غىن عن   . ٢٠١٥- ٢٠٠٥ضرورية وهي مبينة أدناه يف االستراتيجية القطاعية ملياه الشرب واإلصحاح للفترة            
وهلذه الغاية، يسعى، من    . ةالتوسع يف التغطية كيما ميكن للسكان احلصول على مياه مأمونة وحتسني نوعية احليا            

خالل اللجنة الفرعية القطاعية املعنية باملياه، إىل احلصول على متويل لتنفيذ مشاريع االستثمار اليت ال يتوفر هلـا                  
  .متويل حىت اآلن واليت ستحقق إمكانية أوسع نطاقاً للحصول على مياه مأمونة

ووصل هذا املـشروع، وهـو   . ا حبرية ماناغوومن طرق حتسني الصحة املشروع الذي يستهدف إصالح    - ٩٤٣
ومن املقـرر إمتـام     . ٢٠٠٧يناير  / يف املائة يف كانون الثاين     ٣٠,٧٥حقيقة واقعة اآلن إىل معدل إكمال مقداره        

  .٢٠٠٨يوليه / وبدء التشغيل يف متوز٢٠٠٨مايو /اإلنشاءات يف أيار

  :مما يلي) عملية التنظيف(وتتألف شبكة معاجلة املياه   - ٩٤٤

  ؛)املصايف ومعدات عزل الرمال ومصائد الشحوم واملقاييس(مرحلة ما قبل املعاجلة   )أ(  
  ؛ خزاناً للترسيب األويل١٢  )ب(  
   مرشحات للمياه؛٨  )ج(  
   خزانات للترسيب الثانوي؛١٠  )د(  
 أجهزة ختمـري ال هـوائي والتجفيـف         ٥ جهاز فصل باجلاذبية و    ٢(معاجلة الرواسب الطينية      )ه(  

  ؛)لضغطمبرشحات ا
  .التدفق إىل البحرية  )و(  

                                                      

  .٥٨ حلقوق اإلنسان، املرجع السابق، الصفحة ياغوتقرير اجمللس النيكار )١٩١(
للشركة النيكاراغوية ملياه الشرب والصرف الـصحي،       ) ٢٠١١-٢٠٠٧(على الرغم من وجود خطة مخسيه        )١٩٢(

 ).٥ من املرفق ١٢الفقرة (مرفقة هبذا التقرير 
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  ٢٠١٥- ٢٠٠٥اخلطة االستراتيجية ملياه الشرب واإلصحاح   )ب(

، بوصفه عضواً يف اللجنـة الوطنيـة        (INAA)اشترك املعهد النيكاراغوي لتوريد املياه والصرف الصحي          - ٩٤٥
يجية القطاعية ملياه الشرب ، يف وضع اخلطة االسترات(COAPAS) "كونا باس"املعنية مبياه الشرب والصرف الصحي 

واألمانة الفنية لرئاسـة    " كونا باس "، بعد جهود شاقة اضطلعت هبا اللجنة الفنية         )٢٠١٥- ٢٠٠٥(واإلصحاح  
وبعد مناقشات على النطاق الوطين بشأن االستراتيجية مع مجيع القوى الفاعلة يف القطاع             . (SETEC)اجلمهورية  

وتـشمل االسـتراتيجية القطاعيـة      . لشروع يف عملية النشر واإلعالن    ومجيع قطاعات السكان، جتري كتابتها ل     
إجراءات حامسة تؤدي على األجلني القصري واملتوسط إىل إدخال حتـسينات يف التغطيـة والتـشغيل والـصيانة               

  .ومتول باعتمادات من مصرف التنمية األمريكي.  لشبكات مياه الشرب واإلصحاحةواالستدام

جيري إعداد هنج شامل للقطاع بشأن توريد امليـاه         " كونا باس "مل نفسه، وعضوية    ومبوجب برنامج الع    - ٩٤٦
 وبقي خبري يف    (SDC/COSUDE)، وردت اعتماداته من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون         (SWAP) واإلصحاح

اللجنة الفرعية وجيري العمل إىل اآلن بطريقة مرضية يف إطار     . يف وضع خارطة الطريق   " كونا باس "البلد ملساعدة   
  .ووقعت مدونة سلوك مع مخس وكاالت متعاونة. للمياه واإلصحاح اليت شكلتها الوكاالت املتعاونة واحلكومية

وستفعِّل هذه . ٢٠١٥- ٢٠٠٦ويف الوقت نفسه، جيري وضع اخلطة االستراتيجية ملياه الشرب واإلصحاح   - ٩٤٧
لقطاعية، اليت سيكون القطاع مستعداً معها ملواصلة التحسني اخلطة اإلجراءات احملددة يف مصفوفات االستراتيجية ا

  . والتأهيل لبلوغ األهداف احملددة خطة التنمية الوطنية لنيكاراغوا وحتقيق تقدم صوب األهداف اإلمنائية لأللفية

  ".اإلسكان" من هذا التقرير، حتت عنوان ١١وفيما يتعلق بإزالة الفضالت البشرية، يرد تفسري يف نطاق القسم   -٩٤٨

  )١٩٣(وفيات األمومة  ‘٤‘  

، بدأت وزارة الصحة يف تنفيذ نظام إشرايف لوفيات األمومة على املستوى الوطين وواصلت ١٩٩٦يف عام   - ٩٤٩
 كأداة تسهم يف حتسني املعلومات عن وفيات األمومة، واليت وضعت           ٢٠٠٢- ١٩٩٢تطويره خالل كامل الفترة     

حتسني اإلبالغ عن الوفيات    : وكانت النتائج . ة هذه الكارثة اليت حتل بالنساء     على أساسها إجراءات فعالة ملكافح    
  .يف املنازل ويف املؤسسات وحتسني تسجيل هذه املعلومات

وعلى الرغم من هذا التقدم الفين، تسلم وزارة الصحة بأن وفيات األمومة ال يبلَّغ عنها بصورة كاملـة                    - ٩٥٠
ويتفاقم هذا الوضع نتيجة    . دث، يف بعض احلاالت، يف املنازل وال يبلغ عنها        وتفسري ذلك أن الوفاة حت    . حىت اآلن 

 على خـدمات الرعايـة      للكون معظم وفيات األمومة حتدث يف املناطق الريفية اليت تكون فيها إمكانية احلصو            
  .الصحية حمدودة

                                                      

استخدمت كمرجع لسنة األساس دراسة بشأن، الصحة اإلجنابية يف رامـوس، متاحـة يف الـشعبة                 )١٩٣(
واستخدمت بقية البيانات نظـام املعلومـات    . MDGبيانات األمم املتحدة الرمسية ملؤشرات      . اإلحصائية باألمم املتحدة  

 .اإلحصائية لوزارة الصحة النيكاراغوية كمصدر هلا
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ذلك أن الفئة األكثر تأثراً : ألمومةومل تتغري يف السنوات األخرية الفئة العمريه اليت يبلغ بشأهنا عن وفيات ا  - ٩٥١
وحتدث حاالت وفاة إىل حد أقل يف الفئات العمرية السابقة والالحقة هلذه .  سنة٣٤ إىل ٢٠هي الفئة العمرية من 

بيد أنه عندما وضعت تقديرات لألخطار اليت تواجه تلـك     ". أعمار اخلطر "الفئة العمرية اليت يشار إليها بوصفها       
 سنة على السواء يواجهن خطر الوفـاة بـسبب الـوالدة أو             ٣٥ وفوق   ١٥النساء حتت سن    الفئات، تبني أن    

  .  سنة٣٤ إىل ١٥ ضعف النساء يف الفئة العمرية ٣,٤املضاعفات اليت حتدث بعدها مبقدار 

ويف ضوء احلالة الصحية للنساء النيكاراغويات، أدرجت وزارة الصحة يف براجمها مبادرة األمومة اآلمنة                - ٩٥٢
وتشمل اإلجراءات املتوخاه لتخفيف هذه املشكلة الصحية العامـة         . جزء من خطتها للحد من وفيات األمومة      ك

زيادة توزيع وسائل منع احلمل فضالً عن توفري معلومات بغية احلد من عدد مرات ) أ: (اهلامة االستراتيجيات التالية
 واألعلـى    حاالت احلمل يف الفئتني العمريتني األدىن      إجناب األطفال لكل امرأة واملباعدة بني الوالدات واحلد من        

توفري رعاية والدة األطفال من موظفني مؤهلني يف ) ج(حتسني نوعية خدمات رعاية األمومة؛ ) ب(لسن اإلجناب؛ 
  تـوفري رعايـة التوليـد للحـاالت احلرجـة؛          ) د(مراكز الرعاية الصحية واملستشفيات ومراكز اإلسـعاف؛        

  .تتدريب القابال) ه(

، ال تزال "اآلمال املرتقبة لألهداف اإلمنائية لأللفية يف أمريكا الالتينية والكارييب"ووفقاً ملا ذكر يف الوثيقة   - ٩٥٣
وفيات األمومة إحدى املشاكل الصحية العامة الرئيسية، مما يبني حالة النساء يف سن اإلجناب فضالً عن وجود عدم 

  .مساواة يف جمال الصحة

واالخنفاض ) ٢٠٠٥ إىل عام    ١٩٩٠من عام    (٢٠٠٥توى وفيات األمومة الذي حتقق يف عام        ويشري مس   - ٩٥٤
 مبقدار ثالثة أرباع إىل أنه من احملتمل أن يتحقق اهلدف، على الرغم من ضرورة               ٢٠١٥التقديري املتوقع يف عام     

  .االضطالع مبزيد من اجلهود للمحافظة على االجتاه اهلبوطي املتميز

 من الضروري حتقيق استثمارات أكرب بغية التوسع يف التغطية وتعزيز شـبكة دور األمومـة                ويظهر أنه   - ٩٥٥
  . وحتسني قدرة الطرق احلامسة للتوليد يف احلاالت احلرجة

 قسم بشأن األمومة يبني اإلطار القانوين والتدابري الالزمة لزيادة التغطيـة يف             ١٠ويوجد يف نطاق املادة       - ٩٥٦
  .مومةاخلدمات املتصلة باأل

  املشاريع والربامج الصحية املختلفة  ‘٥‘  

  : ما يلي٢٠٠٥- ٢٠٠٢كان من بني الربامج اليت نفذت خالل الفترة   - ٩٥٧

  برنامج الرعاية الشاملة لألطفال  )أ(

  نفذ برنامج الرعاية الشاملة لألطفال من خالل اسـتراتيجية الرعايـة املتكاملـة ألمـراض الطفولـة                   - ٩٥٨
  .(AIEPI)الشائعة 
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  :فيما يلي النواتج اليت حتققت حىت اآلن  - ٩٥٩

  تنفيذ استراتيجية الرعاية املتكاملة ألمراض الطفولة الشائعة يف وحدات الرعاية األولية والثانوية؛  )أ(  
تعزيز التنسيق فيما بني القطاعات يف تنفيذ هذه االستراتيجية بدعم من القوى الفاعلة األخـرى         )ب(

غوي، وكاريتاس نيكاراغوا، وشبكة احلركة اجملتمعية واالحتاد النيكاراغوي للنظم الصحية الصليب األمحر النيكارا(
(NICASALUD)( ؛  

 يف النظـام  (AIEPI NEONATAL) الرعاية املتكاملة ألمراض الطفولة الشائعة ةإدماج استراتيجي  )ج(
  العام لرعاية الطفولة الشاملة؛

مناء األطفال، وإساءة معاملة األطفال،     : عاية املتكاملة إدماج مكونات جديدة يف استراتيجية الر       )د(
  .وتنشيط صحة املواليد اجلدد

 ونشرت النتائج ٢٠٠٢وأجري حتليل لتنفيذ استراتيجية الرعاية املتكاملة ألمراض الطفولة الشائعة يف عام   - ٩٦٠
  ".كوسانبرو"كما أدرج عنصر رصد احلالة املرضية لربنامج . بغية حتسني هذه االستراتيجية

  .، عزز أيضاً حتسني الصحة يف املدارس االبتدائيةIEAS)(وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة املدارس الصديقة والصحية   -٩٦١

 ٢٠٠٤- ٢٠٠٠ونفذت اخلطة الوطنية خلفض وفيات األمومة ووفيات ما قبل الوالدة ووفيات الرضـع                - ٩٦٢
  .حية الشاملة وفقاً الستراتيجيات وأنشطة اخلطة الوطنيةبعدما وضعت ونفذت يف مراكز النظام احمللي للرعاية الص

 يومـاً  ٢٨ووضعت وزارة الصحة معايري لرعاية املواليد اجلدد من أجل توفري الرعاية لألطفال أقل مـن        - ٩٦٣
  .وجيري طبعها حالياً

لي للرعاية الصحية  مركزاً من مراكز النظام احمل١٢فإنه جيري تنفيذه يف " بروكوسان"وفيما يتعلق بربنامج   - ٩٦٤
 جمتمعاً حملياً، من خالل أنشطة رصد منو األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتني ورصد احلالة                ١ ٦٥٠الشاملة و 

  .املرضية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات

   (PROCOSAN))بروكوسان(الربنامج اجملتمعي للصحة والتغذية   )ب(

ويسعى إىل . ج جمتمعي للصحة والتغذية يعتمد على حشد جهود املتطوعنيهو برنام" بروكوسان"برنامج   - ٩٦٥
حتسني الرعاية الذاتية لألطفال داخل األسر واجملتمعات احمللية، ملكافحة سوء التغذية، وتعزيز اتبـاع سـلوكيات                

 اجملتمعات   الذين تقل أعمارهم عن سنتني يف      لمناسبة بني األمهات لتحسني صحة وتغذية النساء احلوامل واألطفا        
واهلدف هو حتسني النمو والوقاية من . الريفية الفقرية اليت ال تتوفر هلا إمكانية الوصول إىل وحدات الرعاية الصحية

سوء التغذية واحملافظة على األطفال من اإلصابة باألمراض بتحسني أو تعزيز العادات املرتلية اليت متكن األطفال من 
  . قوعهم فريسة للمرضالنمو بصورة مقبولة وتفادي و
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  برنامج الرعاية الشاملة واملراهقات  )ج(

مث أضيفت فئـة    .  حسب منوذج الرعاية الشاملة للنساء واألطفال      ٢٠٠٢شرع يف هذا الربنامج يف عام         - ٩٦٦
املراهقات بالنظر إىل أن هناك حاجة لزيادة التركيز على هذه الفئة، حيث إن اإلجناب يرتبط بعوامل خطر عديدة، 

  .خباصة أن نيكاراغوا واحدة من بلدان أمريكا الالتينية اليت فيها أعلى معدل حلاالت محل املراهقاتو

وينبغي مالحظة أن هذا الربنامج تطور بصورة منتظمة مبساعدة فنية ومالية من اليونيسيف وبرنامج ضمان   - ٩٦٧
 (SARED)" ساريد"ابع لألمم املتحدة وبرنامج اجلودة التابع لوكالة التنمية الدولية األمريكية وصندوق السكان الت

 واخلدمة الدولية   (NICASALUD)واالحتاد النيكاراغوي للنظم الصحية     ) برنامج أحكام وحقوق الصحة اإلجنابية    (
  .، مع إقامة شراكات متعددة على املستويني املركزي واحمللي لتنفيذ أنشطته(IPAS)ملساعدة املشاريع 

  املراهقات  )د(

ج برنامج املراهقات يف برنامج الرعاية الشاملة للنساء، وأعدت كتيبات مستكملة لتنظـيم نـوادي               أدم  - ٩٦٨
املراهقات ومعايري مستكملة لرعاية املراهقات وتعزيز عمليات تنظيم املراهقات يف إطار وحدات صداقة املراهقات 

وغريها من القوى الفاعلة احمللية، الـيت       بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية ومكاتب العمد والكنائس واملشاريع          
  . سنوية لتبادل اخلربات بني املراهقات ومعهن يف البلدتدعمت أيضاً عقد اجتماعا

ونظمت . وحدثت مشاورات فنية بني وزارة الصحة واملنظمات غري احلكومية بشأن موضوع املراهقات             - ٩٦٩
  .ندوات أمريكية التينية ووطنية بشأن املراهقات

  .ضعت اخلطة الوطنية لصحة املراهقاتوو  - ٩٧٠

  الرضاعة الطبيعية  )ه(

، عقدت من خالل جهود تعليمية متسقة ومنتظمة        )الرضاعة الطبيعية (فيما يتعلق مبمارسة إفراز لنب األم         - ٩٧١
 ساعة ملعلمي التغذيـة،     ١٨ذات طابع متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات، دورة تدريبية أساسية مكونة من            

ـ    .  يف ماناغوا  (UNAN)ضاعة الطبيعية يف جامعة نيكاراغوا املستقلة الوطنية        بشأن الر   لتـدريب   ةكما عقدت دورة تدريبي
وقدم دعم حلكومة الـسلفادور     ". تقدمي االستشارات بشان تغذية األطفال وفريوس نقص املناعة البشرية        "املدربني بشأن   

  ".ت الصحية الصديقة لألطفال والصديقة لألمهاتاملستشفيات والوحدا"لتدريب مقيِّمي املبادرة املعنونة 

استراتيجية دور ومـآوى    "ومثة إجراء هام آخر حتقق لصاحل النساء هو التدريب املتعلق بالربنامج املعنون               - ٩٧٢
  .(CAM)" األمومة

انيـة  واهلدف من إقامة دور األمومة، اليت أنشئت إليواء النساء أثناء احلمل هو املساعدة يف حتسني إمك                 - ٩٧٣
احلصول على الرعاية الصحية وحتسني جودهتا ورعاية ما بعد الوالدة ورعاية املواليد اجلدد للنساء الريفيات وتعزيز 

  .إجراءات حتسني الصحة وسبل وقايتها
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، من خالل منـوذج املـشاركة يف        )١٩٤(، تنفذ وزارة الصحة استراتيجية دور األمومة      ١٩٩٩ومنذ عام     - ٩٧٤
 البلديات، حيث تنسق القوى الفاعلة احمللية تشغيل دور األمومة، وخباصة التعاونيات ورابطات التنظيم والتمويل يف

، واالحتاد الوطين للمزارعني ومريب املاشية (MNLAE)النساء مثل رابطة لويزا أماندا إسبينوزا للنساء النيكاراغويات 
(UNAG)وزارة الصحة عدداً ليس بالقليل من هذه الدوروتدير .  والكنائس الكاثوليكية واإلجنيلية ومكاتب العمد.  

وتبدأ االستراتيجية الوطنية بإعطاء األولية ملناطق ساحل األطلسي وريو سان خوان وماتاغالبـا، وهـي                 - ٩٧٥
وقد أجريت دراسات اجلدوى وتـصاميم تنظـيم        . املناطق اليت تعاين من نقص يف رعاية صحة األمومة والطفولة         

دف تنفيذها، فضالً عن حتديد الدعم الفين واملايل الالزم يف جماالت املعدات واألشـغال              وتشغيل دور األمومة هب   
  . الصغرية والبناء وتقدمي اإلعانات لتكاليف التشغيل

وكان املتوقع حتقيق .  املشمولة هبذا التقرير٢٠٠٦- ٢٠٠٢وكانت النتائج مشجعة، وخباصة خالل الفترة   - ٩٧٦
قت التوقعات من حيث النمو، بفضل الدعم القوي من السلطات البلدية واجملتمعية            تقدم متواضع ولكن النتائج فا    

 وغريها من الوكاالت الدولية، حسبما هو       (FONSALUD)" فونسالود"مع املساعدة من التعاون الدويل من خالل        
  .مبني يف اجلدول أدناه

  ٢٠٠٦-٢٠٠٠ و١٩٩٩-١٩٨٠اجتاه تنفيذ دور األمومة للسنوات 
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  . (MINSA)  خطة دور األمومة، وزارة الصحة :املصدر  

وخالل هذه الفترة، وضعت خطة للتوسع على املستوى الوطين يف إقامة دور األمومـة كيمـا تـشمل                    - ٩٧٧
  .اجملتمعات املقصاة تارخيياً واجملتمعات األصلية واجملتمعات النائية املوقع

 يف املائة كن من أسر فقرية       ٨٠: ر األمومة النساء الريفيات ذوات السمات التالية      وأفادت استراتيجية دو    - ٩٧٨
 يف املائة هلن ٥٠؛ "زجيات" يف املائة ذوات عالقات مستقرة أو ٣٠ يف املائة منهن مراهقات؛ و٣٠من أصل ريفي؛ 

   ٣ املتوسط، إىل سـفر      تاريخ والدة سابقة املرتل، وتصل املسافات من منازهلن إىل أقرب مركز رعاية صحية، يف             
  . ساعات مشياً على األقدام يف معظم احلاالت٨إىل 

                                                      

بناء على اخلربة املكتسبة من املآوى اليت تديرها منظمات النساء يف تسع بلدات، اليت بدأت يف مثانينيات  )١٩٤(
 . املاضيالقرن
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  : واعتمدت، كجزء من برنامج الرعاية الشاملة للنساء واملراهقات، إجراءات تنظيم األسرة التالية  - ٩٧٩

، مـشفوعاً مبنهجيـة تقـدمي       (ECMAC)نفذ توزيع وسائل منع احلمل على املستوى اجملتمعي           
  . جناز توسع يف التغطية لتشمل اجملتمعات احمللية النائيةاالستشارات وإ

  . واعتمدت مبادئ توجيهية لتنظيم األسرة  

، مما أدى إىل حتسني تطبيقه يف   (APEO)وأعد كتيب إرشادي ملنع احلمل يف فترة ما بعد الوالدة             
ظيم األسـرة يف    وإدراج منع احلمل يف فترة ما بعد الوالدة كجزء من عنصر تن           ) مؤشران( مستشفى   ٢٠

  . أنشطة األمومة اآلمنة

" SIGLIN" باالستناد إىل نظـام      (SIAL)وعزز النظام املتكامل للوجستيات وسائل منع احلمل          
  . اجلديد مجيع مدخالت وزارة الصحة

  .واستكمل دليل دعم استشارات منع احلمل  

وأعـد  . ويرهـا  وجيري تط  (DAIA)وشكلت جلنة ضمان توريد وسائل منع احلمل لنيكاراغوا           
كتيب إرشادي لعمليات اللجنة، يشتمل على مقترحات بشأن امليزانية لشراء وسائل منع احلمـل علـى     

  .مراحل من االعتمادات املالية

وقدم دعم لعملية تكامل نظم املعلومات املتعلقة بوسائل منع احلمل واللوازم الطبيـة وتعزيـز                 
  .خدمات منع احلمل لفترة ما بعد الوالدة

 يف  ١٠٠ برنامج للمشتريات وفقاً لالستهالك الفعلي يف البلد ومن مث ضمان التوريد الكايف بنسبة               ووضع
  . املائة إىل وحدات الرعاية الصحية

  الصحة البيئية  ‘٦‘  

الصحة البيئية الذي يكمل بصورة ناجحة األنشطة املشتركة بني الوكاالت هو           /إن عنصر الرعاية الصحية     - ٩٨٠
 مركزاً للنظام احمللي للرعاية الصحية الشاملة يف مجيـع          ١٧ل لصديقة والصحية، الذي ينفذ يف ا     برنامج املدارس ا  

أرجاء البلد، كجزء من االتفاق املشترك بني الوكاالت الذي يشمل وزارة الصحة ووزارة التعلـيم والـشركة                 
ة الصحية املدرسية، والصحة البيئية، إجراءات النظاف: وحتقق تقدم على عدة جبهات. النيكاراغوية للمياه والصرف الصحي

ووفـرت  . والصحة الغذائية، واملواطنة والدميقراطية، واألوضاع املادية والبيئية اآلمنة، واجلودة، والتعليم الصديق للطفولة           
  . معلومات إىل املعلمني هبدف إدماج األنشطة التفاعلية واجملتمعية يف املنهج الدراسي الرمسي

  ").Amigos("ة البيئية، نسقت أنشطة حتسني الصحة واملبادرات اجملتمعية مع منظمة املتطوعني ويف جمال الصح  -٩٨١

ا احمللية النيكاراغوية، جنباً    د وماسايا وغرانا  و، استضاف املتطوعون من جمتمعات كاراز     ٢٠٠٣ومنذ عام     - ٩٨٢
 أسـابيع   ٨ شاباً لفترة    ٥٣ إىل   ٤٥ إىل جنب مع زعماء اجملتمعات احمللية وسكان املدن واألسر، يف منازهلم زهاء           
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 والية أمريكية كجزء من برنامج متواصل النمو للتبادل االجتماعي الثقايف والريادة            ١٦وجييء هؤالء الشباب من     . سنوياً
وتتـوخى  . ويشتمل الربنامج على أنشطة لتعزيز وتنفيذ مشاريع جمتمعية من خالل التفاعل مع اجملتمعات احمللية             . الشبابية

  .اريع اجملتمعية حتسني التعليم البيئي، وإدارة النفايات الصلبة، واألمسدة العضوية ومحالت النظافةاملش

ويضطلع املتطوعون والزعماء من اجملتمعات احمللية، يف املراكز الصحية ومراكز اإلسعاف، بأنشطة لصاحل               - ٩٨٣
  .الصحة، يشارك فيها اجملتمعاألطفال واألمهات جنباً إىل جنب مع موظفي الرعاية الصحية بوزارة 

يف عواصم عدد من املقاطعات     " يوم الصحة البيئية  "ومن خالل جمهود رئيسي آخر، نظمت فعالية معنونة           - ٩٨٤
وتشتمل هذه األنشطة على عمليات تفتيش على . اإلدارية يف أرجاء البلد كجزء من أنشطة الوقاية وحتسني الصحة

 مراكز الرعاية الصحية واملدارس والوحدات السكنية بغية مكافحة األخطار          النظافة الصحية واإلصحاح البيئي يف    
البيئية بقدر اإلمكان بغية احلد من األمراض املنقولة حبشرات حاملة للفريوسات وحاالت اإلسهال، ومن مث املسامهة 

الكيمائية كجزء مـن    كما حتقق تقدم يف اخلفض التدرجيي للمواد        . مع املشاركة اجملتمعية يف إقامة بيئات صحية      
  .أنشطة مراقبة مرافق اإلصحاح

وتنفذ املستشفيات واملنشآت الصحية برنامج اإلدارة املناسبة لنفايات املستشفيات الصلبة والتخلص منها              - ٩٨٥
  .كجزء من أنشطة اإلصحاح

 وجيري تعزيز شـبكة      التابعة للنظام احمللي للرعاية الصحية الشاملة      ١٧ل وتراقب نوعية املياه يف املراكز ا       - ٩٨٦
 بلدية يف مجيع أرجاء نيكاراغوا بدعم       ١٥٣ل كما عززت شبكة مصانع إنتاج الكلور يف ا       . إنتاج وتوزيع الكلور  

من الشبكة اجملتمعية، من أجل توزيع واستخدام الكلور يف مياه االستهالك البشري، مما أفاد ما يربو على مخـسة                
للتطهري، امتثاالً يف جانب منها الستراتيجية الوقاية من األخطار الصحية          آالف حمطة مياه ريفية مل يكن هبا نظام         

  .وتوفري املياه املأمونة

وبغية تقييم األخطار الصحية يف املياه، نفذ تفتيش ميداين أويل مشل مصادر املياه وشبكة توزيع امليـاه وتقيـيم                     - ٩٨٧
اه بغية منع األخطار على الصحة، من خالل التـدخل الوقـائي            وكان اهلدف هو املسامهة يف تقييم نوعية املي       . بارامتراهتا

 اليت تضطلع   نيواختريت نيكاراغوا بالنظر إىل أهنا من بني بلدان األمريكت        . التصحيحي، واملساعدة يف حتسني حالة الصحة     
ألول يف جمـال امليـاه      مببادرات وبتوحيد اجلهود الوطنية للتغلب على الثغرات القائمة يف اخلدمات األساسية، ويف املقام ا             

 الذي أجـري  ٢٠٠٠وباملثل أظهر تقييم املياه لعام . لالستهالك البشري، وهو جانب أساسي من جوانب الصحة الوقائية        
، ما حتقق من أعمال منـذ إعـصار         EVA-٢٠٠٢املعروف باسم   . من أجل تقييم األوضاع يف السنوات العشر األخرية       

   .لوكاالت واملتعدد القطاعاتميتش، من خالل التعاون املشترك بني ا

درجة احلرارة والعكارة والكلور املتبقي وجراثيم الفضالت البشرية : لت بالتحليل البارامترات التاليةووِنوُت  - ٩٨٨
وعقدت ورش عمل حتضريية شارك فيها املوظفون مـن         . والبكتريا العقدية والفلور والنحاس والزرنيخ والنترات     

 (ENACAL)صحية الشاملة وخمتربات شركة توريد املياه والصرف الصحي النيكاراغويـة           النظام احمللي للرعاية ال   
 وموظفون من املعهد النيكاراغوي لتوريد      (UNI) وجامعة اهلندسة الوطنية     (CNDR)ومركز التشخيص واإلحالة    

  .(MARENA) ووزارة البيئة واملوارد البيئية (INAA)املياه والصرف الصحي 
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املعلومات جامعة اهلندسة الوطنية وقدمت املعلومـات إىل الفريـق الفـين بغيـة وضـع        وأدارت نظام     - ٩٨٩
استراتيجيات والتماس حلول معاجلة حملية بديلة يف حالة وجود الزرنيخ والتماس موارد حلفر آبار جديدة، جنباً إىل 

وبائية بغية وضع نظام    جنب مع دراسات هندسية يف اجلوانب اهليدروجيولوجية ودراسات اجتماعية واقتصادية و          
رصد لألخطار الصحية يف املراكز السكانية يف مناطق التأثر باألخطار، باالعتماد على مشاركة فريق البحث التابع 

  .لوزارة الصحة الذي يضطلع هبذا اجلهد عمالً بقانون الصحة وأنظمته

لموسة ساعدت يف دعم استراتيجيات وأدى التنسيق املتعدد القطاعات واملشترك بني الوكاالت إىل نتائج م  - ٩٩٠
وكانت الوكاالت املشاركة األعضاء يف اجمللس الوطين للميـاه والـصرف الـصحي             . مياه الشرب واإلصحاح  

(CONAPAS)            تشمل وزارة الصحة ووزارة البيئة واملوارد الطبيعية واملعهد النيكاراغوي للدراسـات اإلقليميـة 
(INETER)    ملياه والصرف الصحي وشركة توريـد امليـاه والـصرف الـصحي             واملعهد النيكاراغوي لتوريد ا

وكـان  . صندوق االستثمارات االجتماعية يف حاالت الطوارئ   و )واألمانة الفنية لرئاسة اجلمهورية   (النيكاراغوية  
ية، اهلدف هو الترويج لزيادة االستثمارات يف املياه والصرف الصحي بغية املسامهة يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللف

وزيادة وصول .  يف املائة من السكان الذين يفتقرون إىل مياه الشرب٩٠,٣بتوفري إمكانية وصول مياه الشرب إىل 
  . يف املائة من األسر اليت تواجه خطر املرض بسبب البيئة غري الصحية حول منازهلا٩٢,٢مرافق اإلصحاح إىل 

ت زيادة يف محالت التوعية بـشأن امليـاه واإلصـحاح           ويف ميدان التعليم املتعلق بالصحة والبيئة، حتقق        - ٩٩١
واجتذبت الرسائل األساسية هلذه احلمالت مجاهري ريفية، وأصبح كل مشروع يـشتمل            . ومحالت التعليم البيئي  

وحنـن  . بصفة مستدامة على عنصر التعليم املتعلق بالصحة والبيئة، مما أسهم بصورة مباشرة يف تغيري السلوكيات              
وينبغي أن تقتـرن    . ت اليت ستنظم يف املستقبل القريب نسبياً ستكون منتظمة ومستدامة ومراقبة          نؤكد أن احلمال  

  . بإجراءات وقائية يف املناطق احلضرية والريفية

ويف ليون، خصصت السلطات البلدية إىل املستشفى مساحة يف مدفن قمامة الفورتني للتخلص متاماً من                 - ٩٩٢
وقت احلايل، تدفن املستشفى نفاياهتا يف نطاق املوقع وال تعزهلـا يف املستـشفى،     ويف ال . نفايات املستشفى خطرة  

  .حسبما أوصى به يف الدورات التدريبية ويف التوجيه الفين

وأقامت ماناغوا طاقة للتخلص من النفايات يف حمرقتني موجودتني إحدامها يف مستشفى أنطونيو ليـنني                 - ٩٩٣
 واألخرى يف مستشفى مانويـل دي خيسوس ريبريا ومستشفى ال ماسكوتا           )مهداة من سفارة اليابان   (فونسيكا  

 وزارة الـصحة    - لألطفال، بتمويل مـن مصرف التنمية األمريكي من خالل برنامج حتديث النظام الـصحي              
(PMSS-MINSA) .               ويف ضوء احتياجات مجيع املستشفيات ، فإن هذا يكفي حلرق النفايات اخلطرة الناجتـة يف

  .اناغوا التسعةمستشفيات م

واحلرق إجباري للمواد احلادة واملعدية، اليت جيب عزهلا وفرزها حيث تنتج، وختزينها يف أكياس محـراء                  - ٩٩٤
وحاويات بالستيك بسعة غالون توضع فيها املواد احلادة ويتخلص منها يف موقع تأذن به اللجنة املعنية بالنفايات                 

  .ك إىل احملرقة عرب طريق مجع للنفايات حيدد حسب موقع احملارقوتنقل بعد ذل. الصلبة وإدارة املستشفيات
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ووضع خمطط احملرقة يف مستشفى ال ماسكوتا حبيث يدعم مـستثفيي روبرتـو كالـديرون وأليمـان                   - ٩٩٥
فاليز بايز . أما احملرقة اليت يف مستشفى لينني فونسيكا فتدعم مستشفى برتا كالديرون ومستشفى ف. نيكاراغويزي
وميكن أن  . ألدو تشافاريا ومستشفيات األمراض العقلية والنفسية واألمراض اجللدية واألورام والعيون         ومستشفى  

  .املستخدمة يف أيام التطعيم باألمصال) اإلبر(تدعم مجيع هذه احملارق، عند االقتضاء، حرق املواد احلادة 

ع يف حاويات معبأة بصورة مأمونة ومنظمة أما النفايات العامة من مراكز الرعاية الصحية فإهنا تفرز وتوض  - ٩٩٦
  .كيما تنقلها البلدية عرب طريق حيدد هلذا الغرض

وعلى كل وحدة يف املستشفى مسؤولية احتياز احلاويات واألكياس إلدارة النفايات الصلبة يومياً وغـري                 - ٩٩٧
  .مأذون للمستشفيات االحتفاظ بالنفايات يف املوقع

 مركزاً التابعة للنظام احمللي للرعاية الصحية ١٧ل  حتسني مرافق اإلصحاح يف اوجتري عمليات تفتيش على  - ٩٩٨
وتطبيق قانون الصحة ولوائحه بشأن تعزيز التفتيش وإعادة التفتيش على مرافق اإلصـحاح األساسـية               . الشاملة

  . من بني مواقع أخرىواملدارس واألسواق واملدافن واملساخل البلدية) األولية والثانوية(لوحدات الرعاية الصحية 

وحققت خطط طوارئ اإلصحاح تقدماً يف األحياء واجملتمعات احمللية الواقعـة يف منـاطق الفيـضانات          - ٩٩٩
وبالقرب من اجملاري املائية والقنوات يف مجيع مراكز النظام احمللي للرعاية الصحية الشاملة يف البلد فـضالً عـن                   

  .االت املياه واإلصحاح البيئياالستعداد لشواغل الكوارث والطوارئ يف جم
  تدابري الوقاية من األمراض الوبائية وعالجها ومكافحتها  ‘٧‘  

  الربنامج الوطين لتقوية املناعة  ) أ(  

  : يشمل برنامج التطعيم يف البلد إعطاء األمصال التالية- ١٠٠٠

  )السل احلاد (اللقاح ضد السل
OPV) شلل األطفال(  

  ).، الدفتريا، االلتهاب الكبدي بـاء، األنفلونزا الرتفية، التيتانوسالكحة احلادة(املصل اخلماسي 
MMR) احلصبة، التهاب الغدة النكفية، احلصبة األملانية(  

DT) الدفتريا والتيتانوس.(  

 ويف اخلمسة عشر عاماً األخرية، خطت نيكاراغوا خطوات واسعة يف استئصال األمراض القابلة للوقاية               - ١٠٠١
  :والقضاء عليها ومكافحتها مبا يف ذلكاملناعية منها 

  ؛)١٩٨١كانت آخر حالة أبلغ عنها يف نيكاراغوا يف عام (احملافظة على استئصال شلل األطفال 
  ؛)١٩٩٤كانت آخر حالة أبلغ عنها يف نيكاراغوا يف األسبوع الرابع عشر من عام (تعزيز استئصال احلصبة 



E/C.12/NIC/4 
Page 196 

 

  إبقاء حاالت الدفتريا عند مستوى الصفر؛
  افظة على استئصال إصابة حديثي الوالدة بالتيتانوس؛احمل

 سنة؛ ضـمن    ٣٩ و ٦محلة التطعيم الناجحة ضد احلصبة األملانية بني السكان ممن تتراوح أعمارهم بني             
  فعاليات أيام الصحة الوطنية الناجحة؛

  محالت متابعة التطعيم الناجحة ضد احلصبة؛
  تغطية التطعيم العالية املستمرة؛

  عدات عالج نزالت الربد؛تعزيز م
  النجاح يف إدخال املصل املضاد للفريوسات العقدية؛

  .تعزيز اليقظة الوبائية ضد احلصبة وشلل ارختاء العضالت احلاد

 ويرصد تغطية التطعيم يف مجيع مراكز النظام احمللي للرعاية الصحية الشاملة موظفو الربنـامج الـذين                 - ١٠٠٢
 جمال التطعيم من خالل تقارير شهرية منتظمة؛ حـسب املـواد البيولوجيـة              يقدمون معلومات عن أنشطتهم يف    

  .املستخدمة يف التطعيم وحسب الفئة العمرية وحسب االستراتيجية

 ويضطلع من مث موظفو النظام احمللي للرعاية الصحية الشاملة والبلدية، عن طريق تقـارير موحـدة ترسـل إىل      -١٠٠٣
 ملؤشرات إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية والكفاءة وهترب البعض من التطعيم،            األجهزة اإلحصائية، بتحليل وفقاً   

  .مث متابعة األهداف احملددة للربنامج مثل تقدمي خدمات تطعيم عالية اجلودة وفعالة ومستدامة يف إطار الرعاية الشاملة

 بأيام الصحة الوطنية، مع اسـتخدام     وتصل عمليات التطعيم إىل كل ركن من أركان البلد كجزء من االحتفال            -١٠٠٤
  .جمموعة متنوعة من االستراتيجيات مثل الزيارات املرتلية وفرق السفر إىل األماكن النائية وإقامة مراكز ثابتة للتطعيم

، نفذت محلة وطنية ضـد احلـصبة األملانيـة،          ٢٠٠٥نوفمرب  /أكتوبر وتشرين الثاين  / ويف تشرين األول   - ١٠٠٥
وكانـت  .  سنة، هبدف استئصال أعراض احلصبة األملانية اخللقية       ٣٩ إىل   ٦ناث من عمر    استهدفت الذكور واإل  

  . نيكاراغوياً ونيكاراغوية٣ ٨٤٥ ٨٦٩ يف املائة، حيث طعَّم ١٠٠التغطية بنسبة 

 ويضطلع، كل مخس سنوات، حبمالت متابعة ضد احلصبة، تستهدف األطفال من عمر سنة إىل أربـع                 - ١٠٠٦
 ٩٥وكانت هذه احلمالت ناجحة، وحققت معدل تطعيم بنسبة تربو على           .  استئصال احلصبة  سنوات، بغية تعزيز  

  .يف املائة مبصل مضاد للحصبة األملانية واحلصبة معاً

 ومكنت معدالت التطعيم العالية من احملافظة على استئصال شلل األطفال وشلل الرضـع واستئـصال                - ١٠٠٧
 الوقاية منها باألمصال، مثل تيتانوس حديثي الوالدة والدفتريا من ضمن احلصبة والسيطرة على األمراض اليت ميكن

  .أمراض أخرى
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  *٢٠٠٦-١٩٩٠األمراض القابلة للوقاية املناعية، نيكاراغوا، 
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  احلاالت
 صفر صفر صفر صفر  صفر  احلصبة

 صفر صفر صفر صفر صفر  الوفاة بسب احلصبة
 صفر صفر صفر صفر صفر  شلل األطفال

 صفر صفر صفر صفر صفر  تيتانوس حديثي الوالدة
  ٦  ٨  ٥  ٥ ٨  تيتانوس غري حديثي الوالدة

 ١ ١ صفر صفر  **١٠  الكحة املستمرة
 صفر صفر صفر صفر  صفر  الدفتريا
  .٢٠٠٦ة،  وزارة الصحة، إلعداد التقرير بشأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي:املصدر

  .٢٠٠٦ من عام ٤٣بيانات حىت األسبوع   *
  .باملعايري السريرية  **

، جنح الربنامج يف احملافظة على مؤشرات مقبولة بشأن         ٢٠٠٦-٢٠٠٥ وعلى الرغم من اإلضراب خالل الفترة        -١٠٠٨
  .احلصبة األملانية واحلصبة

  ٢٠٠٦- ٢٠٠٢احلصبة األملانية، نيكاراغوا /استيفاء املؤشرات لرصد احلصبة
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  املؤشرات

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  النسبة املئوية للوحدات املبلغة أسبوعياً 
  ٧٠  ٧٦  ٧٩  ٧٩  ٧٣  النسبة املئوية للحاالت اليت فحصت بدقة

  ٩٩  ١٠٠  ١٠٠  ٩٩  ٩٨  النسبة املئوية للحاالت ذات عينات الدم املُرضية
  ٦٠  ٧٧  ٧٤  ٨٢  ٧٢   أيام٥= < خترب يف النسبة املئوية للعينات اليت وصلت امل

النسبة املئويـة للعينـات الـيت أجنـزت املختـربات نتائجهـا             
   أيام٥=< يف 

٩٦  ٨٠  ٨٥  ٦٦  ٥٨  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  النسبة املئوية للحاالت اليت استبعدها املخترب

  وق االقتـصادية واالجتماعيـة       وزارة الصحة، من أجل إعداد التقرير بشأن العهد الـدويل اخلـاص بـاحلق               :املصدر
  . ٢٠٠٦والثقافية،   

  .٢٠٠٦أكتوبر /بيانات حىت تشرين األول
 وكان رصد شلل ارختاء العضالت من بني األنشطة اليت حتتاج إىل مجعها بدقة بغية احملافظة على استئصال - ١٠٠٩

  .شلل األطفال

  إدخال أمصال جديدة  ) ب(  

أدخل مصل جديد للوقاية من اإلسهال الذي تسببه الفريوسـات          ،  ٢٠٠٦أكتوبر/ تشرين األول  ٢٧ يف   - ١٠١٠
يف الشهور الثاين والرابـع  (العقدية، يستهدف األطفال من سن شهرين فأكثر بأسلوب تطعيم من ثالث جرعات           
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وكان اهلدف هو وقاية األطفال ممن تقل أعمارهم عن سنة واحدة، بـصفة خاصـة مـن           ). والسادس من العمر  
  .ي تسببه الفريوسات العقديةاإلسهال احلاد الذ

/  يف املائة وأظهرت تغطية التطعيم يف أيـار        ٨٥، بقيت تغطية التطعيم فوق      ٢٠٠٦- ٢٠٠٢ ويف الفترة    - ١٠١١
   تقدماً كبرياً باملقارنة بالسنوات السابقة، حيث وصلت مستويات مجيع األمـصال البيولوجيـة إىل               ٢٠٠٦مايو  

  .٢٠٠٦يادة يف إعطاء األمصال املختلفة حسبما لوحظ يف عام  يف املائة، حيث حتققت ز٩٠ما يربو على 

 وتعزى، وإىل حد ما، الزيادة يف التغطية جبميع األمصال يف الربنامج املنتظم، باملقارنة بالسنوات السابقة                - ١٠١٢
 ، باالستناد إىل مراجعة أجراها املعهـد الـوطين        ٢٠٠٥إىل إجراء تعديالت يف تعداد يف السكان أجري يف عام           

، ميكن أن نستنتج منها أن      (CELADE)بدعم من املركز اإلحصائي ألمريكا الالتينية       ) INEC(لإلحصاء والتعداد   
  .التغطيات اإلدارية كانت يف الواقع أكثر ثباتاً

  : وهبذه الطريقة، حتققت اإلجنازات التالية يف استخدام األمصال املختلفة- ١٠١٣

  ؛)إجنازات خالل أول احتفال بيوم الصحةمبا يف ذلك ( يف املائة ٩٠: BGCمبصل 
   يف املائة؛٩٩: باملصل الفموي املضاد لشلل األطفال

   يف املائة؛١٠٠: باملصل اخلماسي
  . يف املائة١٠٠: MMRمبصل 

   يف املائـة، متجـاوزة      ١٠٠ ووصلت إمكانية احلصول على خدمات التطعيم باملـصل اخلماسـي إىل             - ١٠١٤
  .، ويف جزء من العام املاضي٢٠٠٥أجنزت يف عام  يف املائة اليت ٩٢ل نسبة ا

  : وحدد الربنامج الوطين لتقوية املناعة استراتيجيات خمتلفة لضمان التطعيم ضد األمراض القابلة للوقاية املناعية-١٠١٥

  الرصد املستمر للتغطية من قبل البلديات الذي يتيح حتديد مناطق األخطار وتنفيذ إجراءات تطعيم مكثفة؛
يات أيام الصحة الوطنية، اليت تستعمل فيها األمصال املختلفة يف التطعيم، وتصل فيها أهداف اإلجناز              فعال

   يف املائة؛٩٥إىل ما يربو على 
  تعزيز أنشطة التطعيم املنتظم يف وحدات الرعاية الصحية، وحماولة خفض فرص التطعيم الضائعة إىل أدىن حد؛ 

  .ات النائيةتشكيل فرق متنقلة للوصول إىل البلد

، نفذت نيكاراغوا محلة وطنية للتطعيم ضد احلصبة ٢٠٠٥نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/ يف تشرين األول- ١٠١٦
وركزت احلملة  . األملانية هبدف استئصال هذا املرض واألعراض اخللقية الناجتة عنه وتعزيز استئصال مرض احلصبة            

  . سنة٣٩  سنوات إىل٦جهودها على الذكور واإلناث من سن 

 واستخدمت شىت األساليب يف التطعيم، مثل استهداف اجلمهور يف أماكن حركة سري السيارات الكثيفة       - ١٠١٧
واعتمدت . والزيارات املرتلية وإقامة مراكز للتطعيم والتطعيم يف اجملتمعات احمللية والتطعيم يف الوحدات الصحية            
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، مستخدمة مجيع األساليب املعروفة وتعديل جـداول مواعيـد          فرق التطعيم يف هذه املهمة الرئيسية، هنجاً مرناً       
  . حركتها مبا يتناسب مع احتياجات السكان

ومشلت مجيع أنواع التنظيم مبا يف ذلك وضع .  وكانت مرحلة التخطيط أساسية للنجاح يف تطوير احلملة - ١٠١٨
 يف التوجه إىل تلقي التطعيم ومكَّن من        برامج للمناطق احمللية الصغرية، مما شجع األشخاص على املشاركة النشطة         

  . يف املائة١٠٠وصول التغطية إىل نسبة 

 ولعبت املكونات الفنية املختلفة للحملة دوراً بالغ األمهية، وخباصة الترويج جلهود التطعيم على نطـاق                - ١٠١٩
  .واسع والنشر يف وسائط اإلعالم ودعمها هلذا اجلهود

 من السكان حيث وصـل  ٣ ٦٢٣ ٦٠٦ائة من اهلدف املقترح وهو تطعيم  يف امل  ١٠٠ وحتقق ما يفوق     - ١٠٢٠
 يف املائة، ووصلت تغطية األغلبية      ٦,١ شخصاً بزيادة عن اهلدف نسبتها       ٣٨ ٤٥٤ ٨٦٩عدد من مشلهم التطعيم     

ف كما أجنـزت األهـدا    .  يف املائة  ٩٥الكبرية من مراكز النظام احمللي للرعاية الصحية الشاملة إىل ما يربو على             
حسب نوع اجلنس وحسب الفئة العمرية، وفاقت اهلدف املقترح لتطعيم النساء والرجال، حيث وصـل، علـى                 

  . يف املائة١٠٢,٧ يف املائة و١٠٩,٦التوايل، إىل 

ويكفي خمزون اللقاحات لتغطية االحتياجـات      . مل يواجه البلد خالل السنة املاضية نقصاً يف اللقاحات         - ١٠٢١
  . حال تأخر وصول اللقاحات اليت يشتريها البلد سنوياًعلى مدى ستة أشهر يف

 ومن بني اجلهود اجلارية خطة لرصد ومراقبة األمراض الوبائية وخطة اليقظة إزاء نزالت الربد وخطـة                 - ١٠٢٢
 وتعزيز (ESAVI)تدريب على فعالية األمصال على مستوى البلديات والفعاليات املتصلة بالتطعيم أو تقوية املناعة 

  .نامج الوطين وإدخال أمصال جديدة ضد األنفلونزا وفريوس تورم احللمات لدى النساءالرب
   تدابري ضمان الصحة جلميع السكان  ‘٨‘  

 وضعت وزارة الصحة، من خالل برنامج حتديث القطاع الصحي، آليات متويل جديدة للخدمات الـصحية                - ١٠٢٣
وحدات الرعايـة   (جلهات املؤسسية املقدمة للخدمات الصحية      املوجهة إىل اجملموعات الضعيفة من السكان، مبشاركة ا       

واستهدفت هذه ). املنظمات غري احلكومية(واجلهات غري املؤسسية لتقدمي هذه اخلدمات ) الصحية التابعة لوزارة الصحة
ويف املقـام  اآلليات توفري جمموعة من اخلدمات الصحية األساسية العالية اجلودة إىل اجملموعات الضعيفة من الـسكان،       
  .األول، الفقراء يف املناطق احلضرية واجملتمعات اإلثنية واجملموعات اخلاصة من السكان مثل النساء واألطفال

، كانت هذه التدخالت جتري من خالل التعاقد مع كيانني غري حكوميني يف لوس تشيليس ٢٠٠٤ وحىت عام - ١٠٢٤
وقدمت اخلدمات األساسية إىل السكان الريفيني الذين       .  كبري وريو سان خوان وسيونا، وحققت نتائج مقبولة إىل حد        

 يف املائة ٩٠تغطية بنسبة تفوق (ال جيدون خدمات كافية يف مناطقهم مع حتقيق مستويات تطعيم مرضية يف وقت قصري 
 وتنظيم األسرة واملتابعة لفترة ما قبل الوالدة)  يف املائة٢٠جملموعات السكان الذين ال تتوفر هلم سوى خدمات تقل عن 

  .وأظهرت التقديرات أثراً إجيابياً يف خفض وفيات الرضع. واالستشارات الطبية العامة جلميع السكان
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، ووصل التمويل املقدم منه     (FONMAT) ويف اجملال املؤسسي، أنشئ صندوق لألمومة والطفولة اآلمنة          - ١٠٢٥
رعاية الصحية للنساء احلوامل واألطفال الـذين تقـل          بلدية فقرية يف البلد، من أجل التوسع يف تغطية ال          ٤٠إىل  

  .وباملثل، ازدادت التغطية، واخنفضت وفيات األمومة ووفيات الرضع. أعمارهم عن سنتني

 وصممت اآللية املؤسسية هلذه العمليات من خالل استراتيجية للتوسع يف تغطية اخلدمات الصحية، بدأت - ١٠٢٦
سب مستوى الفقر واحلالة الصحية وإمكانية احلصول علـى اخلـدمات            بلدية اختريت ح   ٨٠ يف   ٢٠٠٥يف عام   

  .واملتطلبات املالية هبدف استدامة اإلجنازات اليت حتققت بالفعل

وأنشئت يف شعبة التخطيط والتنمية دائرة لتـوفري        .  وأدجمت العملية يف التنظيم املؤسسي القائم بالفعل       - ١٠٢٧
وأنيطت بالدائرة اجلديدة . ٢٠٠٦مايو / الذي نشر يف أيار٢٥- ٢٠م مستلزمات اخلدمات الصحية، مبوجب املرسو

مهام توجيه عمليات شراء اخلدمات الصحية من خالل تنظيم وتطوير التزامات مكتب خبري التقييم االجتماعي من 
يجية وعهد إىل املديرية العامة للخدمات الصحية التحقق من االمتثال اللتزامات وأحكام استرات           . بني أمور أخرى  

  .التوسع يف التغطية الصحية

 والعمل مستمر يف إعداد ونشر وتدريب موظفي النظام احمللي للرعاية الـصحية الـشاملة والبلـديات                 - ١٠٢٨
واملستشفيات مع تزويدهم بكتيب إرشادي عن كيفية تفعيل االستراتيجية، اليت بدأت يف تلقى متويل من النصف                

ذي أحرزته االستراتيجية حىت اآلن على اجلانب املؤسسي، وجيري اإلعـداد            ويقتصر التقدم ال   .٢٠٠٥الثاين لعام   
  .٢٠٠٧حالياً للتعاقد مع جهات غري مؤسسية ُمقدِّمة للخدمات يف النصف األول من عام 

  املؤشرات الصحية األخرى  - ٥  

  )١٩٥()اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب / فريوس نقص املناعة البشرية  ‘١‘  

 ومنذ ذلك احلني حدثت ١٩٨٧يكاراغوا أول حالة إصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف عام  سجلت ن- ١٠٢٩
غري أن نيكاراغوا هبا أقل معدل لإلصابة بالفريوس واإليدز يف . زيادة مطردة ومتسارعة يف عدد احلاالت املبلغ عنها

  .أمريكا الوسطى

ور أوىل احلاالت ويضطلع هبذه الرقابة مكتب الوبائيات   وبدأت الرقابة الوبائية للفريوس واإليدز منذ ظه       - ١٠٣٠
ومنذ ذلك احلني أصبحت . على املستوى املركزي وعلى املستوى املتوسط من النظام احمللي للرعاية الصحية الشاملة

حاالت اإليدز واإلصابة بالفريوس من األمراض اليت ختضع للمراقبة واإلخطار اإللزامي عنها، حيث أدرجـت يف                
  . رصد األمراض الساريةنظام

 وسجل نظام املراقبة الوبائية حلاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وحاالت اإليدز، التابع لوزارة - ١٠٣١
 حالة إصابة بـالفريوس، حـىت       ١ ٣٢٧ حاالت إيدز و   ٣٠٦ حالة، منها    ٢ ٢٩٦الصحة ما جمموعه التراكمي     

  .٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

                                                      

  .نظام رصد األمراض الوبائية التابع لوزارة الصحة يف نيكاراغوا: املصدر املعتمد )١٩٥(
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سبتمرب / حىت أيلول  ١٩٨٧يانات، اليت تظهر عدد احلاالت املسجلة لدى نظام املراقبة من عام             ويف ضوء هذه الب    -١٠٣٢
 من السكان ومعدل لإليدز مقـداره      ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢٣,٦، ميكن استنتاج أن معدل اإلصابة بالفريوس مقداره         ٢٠٠٦
وفها واالفتقـار إىل بعـض   واستبعدت من التقديرات بعض احلاالت لعدم معرفة ظر.  من السكان١٠٠ ٠٠٠ لكل  ٥,٤

ويعزي هذا إىل أن البيانات مل تدرج يف االستمارة املعدة لذلك أو أن املريض قدمها بصورة غري كاملة أو                   . البيانات بشأهنا 
اة بسبب اإليدز، أي مبعـدل وفـاة        ـ حالة وف  ٦٢٢، حدثت   ٢٠٠٦سبتمرب  / إىل أيلول  ١٩٨٧ومن عام   . غري صحيحة 

  . يف املائة٢٧ن السكان ومعدل وفاة من بني املصابني نسبته  م١٠٠ ٠٠٠ لكل ١١,١مقداره 

اإليدز الذين شخصت إصـابتهم     / وازداد بصورة تدرجيية املتوسط الشهري حلاالت املصابني بالفريوس        - ١٠٣٣
 يف هنايـة عـام      ٣٥ و ٢٠٠٢ يف عام    ١٥,٩ و ٢٠٠٠ يف عام    ١٠,٧ و ١٩٩٦ يف عام    ٤,٨: بالتحاليل املختربية 

 يف ٢٩ كان متوسط عدد احلاالت اليت أجرى تشخيص هلا خالل ذلك العام       ٢٠٠٦سبتمرب  /وحىت أيلول . ٢٠٠٥
  .الشهر على الرغم من إضراب األطباء الذي استمر ستة شهور مل تقدم خالهلا بيانات عن وجود حاالت إصابة

ـ      )  يف املائة  ٧١ (١ ٦٠٨ وكان عدد احلاالت من بني الرجال ما جمموعه          -١٠٣٤   ني النـساء   وعدد احلـاالت مـن ب
  .١ إىل ٢,٤وعليه، فإن النسبة بني الذكور واإلناث . ٢٠٠٦سبتمرب /حىت شهر أيلول)  يف املائة٢٩ (٦٤٧ما جمموعه 

  الفئـة  :  وخالل السنوات اخلمس األخرية، ظهرت الزيادة يف نيكاراغوا يف مجيـع الفئـات العمريـة               - ١٠٣٥
 يف ٣٨ سنة حيث بلغت ٣٤- ٢٥نسبة يف الفئة العمرية  يف املائة؛ وظهرت أعلى ٢٨ سنة بنسبة ٢٤- ١٥العمرية 

 يف املائة من جمموع عدد من ٨٨وبعبارة أخرى، فإن .  يف املائة٢٢ كانت النسبة ٤٤- ٣٥املائة؛ ويف الفئة العمرية 
 سنة، مما يعين أننا نفقد قوة       ٤٤- ١٥مركزون يف الفئة العمرية     )  شخصاً ١ ٩٨٥(يعيشون حاملني فريوس اإليدز     

  ).٤ من املرفق ١٢انظر املادة ( القادرة لدينا العمل

 ويف نيكاراغوا، ميثل انتقال العدوى عن طريق العالقات اجلنسية أعم شكل من أشكال اإلصـابة، مبـا                  - ١٠٣٦
 يف املائة من احلاالت     ٣وميثل انتقال العدوى من األم إىل الطفل        . من احلاالت املبلغ عنها   ) ٢ ١١٩( يف املائة    ٩٢جمموعه  

  . يف املائة من احلاالت مرتبطة بنقل الدم٠,٢ يف املائة من احلاالت من أشخاص من املدمنني للمخدرات و٢,٨و

 وميثل األشخاص الذين ذكروا أهنم من ذوي العالقات اجلنسية الطبيعية اجملموعة اليت يوجد فيها أكرب عدد - ١٠٣٧
 ١٠م من الرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجال و        يف املائة ه   ١٥ يف املائة، على حني أن       ٧٥من احلاالت بنسبة    

  .يف املائة من ذوي العالقات اجلنسية املزدوجة

  . وال يزال الوباء مركزاً يف مرحلة عمرية معينة مما ميكن من مواصلة التدخل للحيلولة دون تطوره إىل وباء عام-١٠٣٨

وافر أدوية اإليدز وإمكانية احلصول عليها  ولعبت جهود الوقاية من اإليدز ومكافحته ومبادرات ضمان ت- ١٠٣٩
  .ملن يعانون منه دوراً هاماً يف إحراز تقدم يف الكفاح ضد هذا املرض

  : ومن بني العوامل الرئيسية اليت لعبت دوراً يف هذا اجملال ما يلي- ١٠٤٠

  ؛٢٠١٠-٢٠٠٦اإليدز للفترة /استكمال اخلطة االستراتيجية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية  ) أ(  
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مكنت موافقة الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا البلد من تلقي اعتمادات إضافية              )ب(  
  لتمويل األنشطة املتصلة بالوقاية من هذه األمراض ومكافحتها؛

وميكن أن ميثل هذا . اإليدز/تعزيز قدرات تشخيص حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية  )ج(  
 يف الزيادة امللحوظة يف اكتشاف احلاالت يف السنوات األخرية، وأدى دعم الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز      عامالً

  والسل واملالريا إىل حتسني القدرات التشخيصية لشبكة خمتربات وزارة الصحة؛
  دعم توفري العالج املضاد للفريوسات إىل مرضى اإليدز؛  )د(  
والتوزيع اجملاين ألدوية اخلط األول واخلط الثاين لألدوية . والعالجوضع بروتوكوالت للتشخيص   )ه(  

؛ وتغطية )٣٣٥( على مجيع املرضى الذين حيتاجون إىل أدوية اخلط األول واخلط الثاين (ARV)املضادة للفريوسات 
 العامليـة    يف املائة، وحاالت النساء احلوامل واألطفال، حسبما قررته منظمة الـصحة           ١٠٠حاالت اإليدز بنسبة    

اإليدز، / شخًصا حامالً لفريوس نقص املناعة البشرية      ٧٨٢ويف الوقت احلايل، يراقب     . ومراكز مكافحة األمراض  
  .ممن ميكن أن تقتضي حاالهتم العالج يف أي وقت

  تشجيع االختبار وتوفريه باجملان؛  ) و(  
  تعزيز احلمالت الوقائية؛  )ز(  
" كونسيدا"ن خالل اللجنة الوطنية املتعددة القطاعات لإليدز        م التنسيق املشترك بني القطاعات     ) ح(  

(CONSIDA)          فضالً عن   )١٩٦(، ودعمت الوكاالت واملؤسسات األعضاء يف اللجنة وخباصة بعد زيادة أعضائها ،
  .آلية التنسيق، جهود مكافحة انتشار الفريوس واإليدز يف نيكاراغوا

على املستوى املركزي ومستوى النظـام احمللـي        (رة الصحة   وشاركت املستويات اإلدارية الثالثة لوزا     - ١٠٤١
) INSS(، فضالً عن املعهد النيكاراغوي للضمان االجتماعي )واملستوى احمللي) SILAIS(للرعاية الصحية الشاملة 

لدى و. واملنظمات غري احلكومية يف أنشطة مراقبة احلالة الوبائية، كل يف نطاق مسؤولياهتا احملددة يف إطار النظام               
جزء من القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية عيادات لرعاية املرضى، ولكن بعض الوحدات فقط تبلغ عـن                 

ويوجد يف البلد نظام مراقبة وطنية،      . حاالت اإلصابة بالفريوس واإليدز إىل الشبكة الوطنية ملراقبة احلالة الوبائية         
  .اًقل تواترأطق نائية يكون الرصد فيها بيد أن هناك منا. طوالً وعرضاًيغطي اإلقليم الوطين 

                                                      

 ":كونسيدا"مؤسسات )١٩٦(

، وزارة األسـرة واألطفـال   MINSA ،MIGOB, MINED ،INJUVEوزارة الـصحة  : القطاع احلكومي  -١
  ؛(INSS)نيكاراغوي للضمان االجتماعي  واملعهد ال(MITRAB)، مكتب حقوق اإلنسان، وزارة العمل MIFAMILIAواملراهقني 
، املركـز  FETSALUD, ASONVIHSIDA, CNLSSCالصليب األمحر النيكاراغوي، : اجملتمع املدين  - ٢

  ؛(CENIDH)النيكاراغوي حلقوق اإلنسان 
 ؛(CANSALUD)غرفة الصحة النيكاراغوية : القطاع اخلاص  - ٣

   يف منطقة احلكم الذايت CORLUSIDAو،  CORESIDA RAAS:مناطق احلكم الذايت الكاريبية - ٤
  .جلنوب األطلسي
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  صحة اجملموعات الضعيفة  - ٦  

  األشخاص ذوي اإلعاقات  ‘ ١‘  

  يف ) INEC( وفقًا لبيانات املسح الوطين لإلعاقة يف نيكاراغوا، الذي أجراه معهد اإلحـصاء والتعـداد               - ١٠٤٢
  :، توجد ثالثة عوامل أدت إىل انتشار اإلعاقة إىل حد كبري٢٠٠٣عام 

  حاالت احلرب اليت اخنرطت فيها شرائح كبرية من السكان؛  ) أ(  

مالمح األوضاع الوبائية املطابقة للمرحلة االنتقالية اليت متر هبا البلد، حيث ال تزال األمـراض                 ) ب(  
  املعدية وعودة ظهور أمراض مثل السل الرئوي والكولريا واألمراض الناشئة مثل اإليدز، ممسكة بتالبيب البلد؛

  تضاعف عدد السكان ست مرات يف األربعني عاماً املاضية؛  )ج(  
 زيادة أعداد السيارات مع االفتقار إىل شوارع وطرق مناسبة للمواصالت يف املناطق احلـضرية        )د(  

  وفيما بينها؛
االفتقار إىل تدابري كافية للحماية عند استخدام أجهزة معقدة والتراخي يف إنفاذ معايري وأنظمة                ) ه(  

  المة، مما يؤدي بصفة عامة إىل زيادة األخطار؛الس
  زيادة عدد كبار السن يف البلد، على حني تتواصل زيادة من هم دون اخلامسة عشر من العمر؛  ) و(  
ارتفاع العمر املتوقع عند الوالدة مما يزيد من األمراض املزمنة اليت تصاحب الـشيخوخة مثـل                  )ز(  

  أمراض اجلهاز الدوري واألورام؛
منط اخلصوبة الذي يكشف أن النساء الاليت لديهن كثري من األطفال حيملن يف أغلب احلـاالت                  ) ح(  

  منذ شباهبن وحىت سن متقدمة؛
زيادة عدد األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر جتعلهم أكثر عرضة لإلصابة باإلعاقة أو بعض                 ) ط(  

  مضاعفات اإلعاقة؛
درجة حل مشاكلها مما يزيد من صعوبة التعامل مع األمـراض           حمدودية تغطية الرعاية الصحية و      ) ي(  

واألمثلة على هذا األمراض    . على الوجه الكايف ويف الوقت املناسب، ومن هنا ترتفع احتماالت حدوث اإلعاقات           
  العقلية ومرض السكري؛

اليت ترتفع فيها   وباملثل، عدم كفاية التغطية خبدمات إعادة التأهيل، وال سيما يف املناطق الريفية               ) ك(  
  احتماالت اإلصابة، مما يعين أن مضاعفات اإلعاقة ستكون أكرب؛

اخنفاض املستوى التعليمي للسكان بصفة عامة بشأن التعامل املناسـب مـع ذوي اإلعاقـات                 ) ل(  
وسلوكيات هؤالء األشخاص يزيد من صعوبة ممارسة ذوي اإلعاقات ألنشطتهم ومشاركتهم يف اجملتمع، مما يؤدي 

  .ىل تفاقم مستوى اإلعاقةإ
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 وتستهدف الرعاية الصحية لذوي اإلعاقات حتسني صحتهم والوقاية من اإلعاقة والوقاية من احلـوادث         - ١٠٤٣
 وحدة رعاية من املستوى األويل هبا خدمات إعادة         ٣٥ويوجد  . وتوفري مستويات الرعاية الشاملة وإعادة التأهيل     

  .مستشفيان من املستوى الثالث يقدمان هذه اخلدمات مستشفى من املستوى الثاين و٢١تأهيل و

 وبذلت جهود لتوفري األطراف الصناعية وغريها من األجهزة التعويضية، وعززت شبكة اخلدمات، وبناء     - ١٠٤٤
كما بدأت عملية وضـع     . الوحدات يف منطقة مشال األطلسي وحتسني املعدات وتوفري املساعدة الفنية الضرورية          

  . جودة اخلدمةبروتوكوالت لضمان

 معظم الوحدات الصحية يف البلد يف إجراء تعديالت يف البنية التحتية املادية وبناء معابر وصول                ت وبدأ - ١٠٤٥
منحدرة ومحامات وخدمات إصحاح مناسبة لذوي اإلعاقات، كما حسنت القدرات الفنية ملـوظفي الرعايـة               

  .الصحية بغية توفري خدمة أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقات

  . وتبىن الوحدات اجلديدة شاملة املعايري اليت تيسر حركة األشخاص ذوي اإلعاقات- ١٠٤٦
  الربنامج الوطين إلعادة التأهيل  ‘ ٢‘  

  : فيما يلي بعض من العمليات اجلاري تنفيذها- ١٠٤٧

نظمت حلقات تدارس ملوظفي الرعاية الصحية فضالً عن موظفي اإلحصاء وبرامج إعادة التأهيل   )أ(  
كما نظمت حلقات تدارس    . سيشاركون يف النظام التجرييب جلمع املعلومات بشأن إعادة التأهيل واإلعاقة         الذين  

  ؛(ICF)بشأن التصنيف الدويل لإلعاقة والعمل والصحة 
وضع مشروع تصميم لنظام الرصد الوبائي ألسباب اإلعاقات يتناوله بالتحليل حالياً مكتـب               ) ب(  

  اإلشراف على الصحة العامة؛
حتسني القدرات املوجودة يف نظام معلومات برنامج إعادة التأهيل؛ واستنسخت ووزعت مواد               ) ج(  

كافية بشأن سجل العالج البدين وتقييم القدرة الوظيفية يف إعادة التأهيل يف سائر أرجاء البلد، وبدأ توزيع عشرة 
  حواسيب على نظام املعلومات؛

وتنفذ برامج جتريبية يف مركزين للرعاية .  إعادة التأهيلصممت برامج حواسيب لنظام معلومات  ) د(  
  الصحية وسبع خدمات إلعادة التأهيل يف عدد من املستشفيات؛

جتري عمليات تنظيمية بشأن حتديد عملية التصديق على اإلعاقات يف كل مركز مـن مراكـز                  )ه(  
لتصديق على اإلعاقات وإعـداد شـهادات       ، بغية وضع معايري ل    (SILAIS)النظام احمللي للرعاية الصحية الشاملة      

  اإلعاقة وجمموعات التصديق على اإلعاقة؛
أعطيت أولوية لتعزيز القدرات الفنية ملوظفي إعادة التأهيل من خالل عملية تـدريب وتنظـيم           ) و(  

  لتجديد املعلومات، أعدت هلا مواد داعمة؛
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 ،PCIت املوضوعية لالتصال البشري شدد على تدريب وإعداد موظفي إعادة التأهيل يف اجملاال  ) ز(  

CIF،RBCوإدارة إعادة التأهيل وعلم وبائيات اإلعاقة والتعامل مع الغطاسني املعاقني وختطيط إعادة التأهيل؛ ،  
  أعدت دراسة بشأن اخلصائص السوسيولوجية ألفراد جمموعة املسكيتا ذوي اإلعاقات؛  ) ح(  
 بشأن الوقاية مـن   (SILAIS)حمللي للرعاية الصحية الشاملة     القيام بزيارات لشىت مراكز النظام ا       ) ط(  

  اإلعاقات وإعداد األشخاص املصابني بعجز إلحالتهم إىل خدمات إعادة التأهيل؛
أجريت، يف إطار خطة التوسع يف تغطية إعادة التأهيل، تدخالت يف مراكز النظام احمللي للرعاية                 )ي(  

عي وإعادة التأهيل، من خالل فرق إعادة التأهيل بغية تقييم احتياجـات  الصحية اليت ليس هبا طبيب للعالج الطبي     
  األشخاص ذوي اإلعاقات؛

القيام بتدخالت يف اجملتمعات احمللية لتقييم احتياجات الغطاسني الذي تأثروا مبتالزمة التعـرض               ) ك(  
ان خـوان دول سـور،      للضغط أثناء الغطس، والكشف الطيب على الغطاسني يف بورتوكابيزاس وأوستيونال وس          

  وجيغانيت واألستلريو؛
كانت هذه مشاركة يف الدراسة االستقصائية لألشخاص ذوي اإلعاقات يف نيكاراغوا، وال تزال          )ل(  

  ؛)INEC(النتائج املتوقعة لدى معهد اإلحصاء والتعداد 
إلجـراءات  قطعنا شوطاً يف مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقات وأسرهم وجمتمعاهتم احمللية يف ا             ) م(  

  املتعلقة بالوقاية وإعادة التأهيل وتكافؤ الفرص والدعم واملشاركة يف مناقشات بشأن اخلطة الصحية؛ 
؛ قدم دعم لتطوير السياسات العامة يف وزارة العمـل ووزارة        ٢٠٢تعريف املؤسسات بالقانون      ) ن(  

  ؛(MIFAMILIA)التعليم والثقافة والرياضة ووزارة األسرة واألطفال واملراهقني 
وضع مشروع ضمان املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقات باملشاركة مع وزارة الصحة وحكومـة               ) س(  

وكان من املتوقـع أن يكتمـل       . فنلندا من خالل املديرية العامة للخدمات الصحية واجمللس الوطين إلعادة التأهيل          
  ؛٢٠٠٧مل يف النصف األول من عام  سيك٣ ٢٥٨ ٩٢٥ب ولكن يتبقى جزء ُتقدر قيمته ، ٢٠٠٦املشروع يف عام 

فيما يتعلق بالترويج ملشاركة األشخاص ذوي اإلعاقات وأسرهم وجمتمعاهتم احملليـة يف بـرامج        ) ع(  
 شهور على شاشات التلفـزة ويف       ٥الوقاية وإعادة التأهيل وتكافؤ الفرص جمموعة، نظمت محالت للتوعية ملدة           

  ر الطرق يف املقاطعات اإلدارية؛ جمموعة لوحات على أسوا١٧اإلذاعة ووضعت 
م لتوفري املعدات إىل الوحدات الصحية بغية حتسني اخلدمة يف وحدات إعادة التأهيل             ـتقدمي دع   ) ف(  

   خدمة عالج طبيعي يف املراكز الصحية؛١٣ مستشفى و١٧يف 
يف تطـوير   قدمت إىل اجمللس الوطين إلعادة التأهيل معدات وبنية حتتية؛ وكانت هناك مشاركة               ) ص(  

سياجات االتكاء وشىت سبل تسهيل /املعايري الفنية لتيسري حركة ذوي اإلعاقات؛ وقدم متويل إلنشاء املعابر املنحدرة
  .الوصول إىل وحدات الرعاية الصحية
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  املركز الوطين إلنتاج األجهزة املساعدة الفنية، واألطراف الصناعية وغريها مـن األجهـزة              ‘٣‘  
  (CENAPRORTO)التعويضية     

، أنشأته إدارة السلع واخلدمات التابعـة       (MINSA) هذا املركز هو وحدة إدارية تشكل جزءاً من وزارة الصحة            -١٠٤٨
  .لوزارة الصحة، وبدأ بدعم مايل وجتهيزي وفين دويل، ويعتمد حالياً على موارده الذاتية من خالل إدارته املالية

  سة للمركز، وسعت خالهلا الطاقة اإلنتاجية لصنع ما يصل         ، أكملت عملية إعادة هند    ٢٠٠٢ ويف عام    - ١٠٤٩
  . جهاز تعويضي إضايف سنويا٦٠٠ًإىل 

 ومن بني املشترين الرئيسيني من املركز اللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمة الدول األمريكية ومشروع - ١٠٥٠
"Concern International "واملعهد النيكاراغوي للضمان االجتماعي ومنظمة "Prodinic" واجمللس الوطين إلعادة 

  .كما تباع املنتجات إىل األفراد. التأهيل من خالل مشروع تكافؤ الفرص

 وساعد التطور التكنولوجي يف التوسع يف توريد األطراف الصناعية وغريها من األجهـزة التعويـضية                - ١٠٥١
  .واألجهزة املساعدة الفنية مثل وقاء الوجه ملرضى احلروق

ع انتهاء اتفاق التعاون بني اللجنة الدولية للصليب األمحر ووزارة الصحة النيكاراغوية، أصبح مـن                وم - ١٠٥٢
   يف املائة من اإلنتاج؛ وخفف من حدة احلالة شراء اجمللس الوطين إلعادة التأهيـل مـا ال يقـل                  ٤٠الصعب بيع   

  . جهاز تعويضي ملنحها إىل األشخاص املعاقني١٠٠عن 

النمو على توسيع قائمة املشترين من خالل املعهد النيكـاراغوي للـضمان االجتمـاعي     وتعتمد آفاق    - ١٠٥٣
(INSS)               وغريه من الوكاالت اليت هتب األطراف الصناعية وغريها من األجهزة التعويضية وأجهزة املساعد الفنية 

  .إىل املعاقني كباراً وصغاراً
  )١٩٧(األشخاص احملرومون من حريتهم ‘٤‘  

 والقـانون املعـين بنظـام    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١١ املؤرخ ٤٧٣ يف الصحة القانون رقم  يضمن احلق - ١٠٥٤
يوقع على كل شخص    : " من القانون إىل الفحص الطيب     ٣٨وتشري املادة   . )١٩٨(السجون وإنفاذ األحكام القضائية   

لبدنيـة  يقضي عقوبة سالبة للحرية كشف طيب عند دخوله أي مؤسسة إصالحية بغية حتديد حالتـه الـصحية ا                 
وعندما يتبني أن لديه أي نوع من االعتالل الصحي، تبلغ حالته فوراً إىل السلطة القضائية املختصة الختاذ . والعقلية

  ".التدابري اليت جيوز اختاذها وفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية املنطبق

                                                      

  .حوار مع واردن خوسيه مورا، مدير شعبة التخطيط واملعلومات واإلحصاء بنظام السجون )١٩٧(
  .٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢١ ،٢٢٢اجلريدة الرمسية، العدد  نشر يف )١٩٨(
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ة لنظام السجون الوطين وحدة      نفسه على أن يكون يف كل مؤسسة إصالحية تابع         ٤٧٣ كما ينص القانون رقم      -١٠٥٥
الذين جيب أن يتلقـوا     "خدمات طبية ووقائية أساسية تقدم الرعاية إىل األشخاص احملرومني من حريتهم، احملتجزين فيها              
  ).٩١املادة " (بدون استثناء االهتمام والرعاية بدون متييز يف خمتلف مرافق وزارة الصحة أو وحداهتا الصحية العامة

كشف طيب، ملعرفة مـا إذا      خيضع الرتيل حال وصوله إىل املركز اإلصالحي ل       م السجون الوطين     ويف نظا  - ١٠٥٦
وبعد ذلك ، إذا اشتكى من مشكلة       . )١٩٩(كانت لديه مشكلة من نوع ما قبل دخوله وفتح ملف طيب سريري له            

 .شرح مشكلته وعالجه  صحية يف زنزانته، يبلغ ضابط اإلصالح يف جممع الزنازين، الذي يأخذه إىل املركز الطيب ل              
  .وحتدد له مواعيد إذا شك الطبيب يف حالته إلجراء اختبارات صحية تساعد يف تشخيص أفضل حلالته

 ولكن يف حاالت أخرى جيب أن يؤخـذ         (SPN) وجتري االختبارات يف عيادات نظام السجون الوطين         - ١٠٥٧
  .شخيص أفضلبغية التوصل إىل ت) إلجراء اختبار أدق(الرتيل إىل عيادات أخرى 

أنه يوجد يف سجن تيبياتابا،     در باإلشارة إىل    جيو.  ويوجد طبيب وممرض من املوظفني يف مجيع السجون        - ١٠٥٨
  .وهو أكرب السجون يف نيكاراغوا، ثالثة أطباء وممرض

ذلك أن الرعايـة    .  وتوجد يف مجيع منشآت االحتجاز أماكن لكبار السن الذين ميثلون جمموعة ضعيفة            - ١٠٥٩
ة تركز على األكثر ضعفاً، مثل املسنني واألشخاص من ذوي األمراض املزمنة، الذين حيتـاجون إىل رعايـة            الطبي

كما أن مرضى السكري حيتاجون إىل فحوص دقيقة وجيب أن تكـون حالتـهم              . يومية، مثل قياس ضغط الدم    
  .الصحية حتت املراقبة

وإذا مل يكن . حية صيدلية صغرية توفر األدوية الالزمة وفيما يتعلق باألدوية، توجد يف مجيع املركز اإلصال- ١٠٦٠
وإذا مل ميكن احلصول عليه، يتصل بقريـب أو صـديق           . أحد األدوية متوافراً هبا، تتخذ خطوات للحصول عليه       

  .واهلدف من ذلك هو حل املشكلة. إلحضار الدواء

رية وحيظر إفشاء أمساء الرتالء املصابني       يفرض الس  ٢٣٨ ويف حالة الرتالء املصابني باإليدز، فإن القانون         - ١٠٦١
  .كما أن اختبارات حتديد اإلصابة باإليدز طوعية؛ وال ميكن إجبار الرتالء على إجراء االختبار. به

وعندما يكون املريض يف مرحلة متقدمة أو هنائية من اإليدز، يودع املريض يف عيادة تابعة لنظام الـسجون، يف                    - ١٠٦٢
  .يدز الذين ليسوا يف املرحلة النهائية حرية االختالط ببقية الرتالء بدون أي متييزوملرضى اإل. عنرب خاص

اإليدز وكيفية تفـادي  / واضطلعت مجيع السجون حبمالت نشطة للتعريف بفريوس نقص املناعة البشرية - ١٠٦٣
 فيديو خللق   وشارك مجيع نزالء السجون يف هذه احلمالت، اليت مشلت عقد حوارات وعرض شرائط            . اإلصابة به 

  .الوعي بني من حيملون الفريوس وبني من ال حيملونه على السواء، بغية منع اخلوف ممن حيملونه والتمييز ضدهم

                                                      

 تقرير طيب عـن حالـة       أل الرتيل عن األعراض اليت يشكو منها وُيحرر       ـلدى قياس ضغط الدم، ُيس     )١٩٩(
 .املريض الصحية
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  ٢٠٠٦- ٢٠٠٢النتائج احملرزة يف جمال الصحة خالل الفترة   - ٧  

 (COMISCA) أثناء هذه الفترة وضعت شعبة املوارد البشرية وقدمت إىل جلنة وزراء أمريكا الوسـطى           - ١٠٦٤
مشروع تنمية املوارد البشرية الذي يركز على البعد اإلنساين ملنطقة أمريكا الوسطى واجلمهوريـة الدومينيكيـة                

  .والكارييب، بدعم من منظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة األمريكية

الذي ينتظر   والعمل يف مرحلة متقدمة بشأن صياغة مشروع قانون بشان أوضاع موظفي الرعاية الصحية               - ١٠٦٥
كما أن العمل جـار لوضـع       . املوافقة عليه يف اجلمعية الوطنية ونشره على مجيع وحدات الرعاية الصحية يف البلد            

سياسة مكافآت املوارد البشرية على أساس التسلسل الوظيفي واألداء وأنواع العقود مبا يتمشى مع قانون مـوظفي                 
  .الداخلي للشعبة العامة كما جيري إعداد مدونة سلوك للموظفنيويستكمل وضع معايري اإلشراف . الرعاية الصحية

 وقدم كتيب عملي لتنظيم وزارة الصحة ووظائفها على املستوى املركزي إىل األمانة الفنية ملكتب رئيس - ١٠٦٦
وحددت االحتياجات من موظفي وحدات الرعاية الصحية بغية البت يف متطلبات . اجلمهورية ووافق عليه املكتب

  .وارد البشرية خلدمات الرعاية الصحيةامل

 وحدة ٥٠ من ٢٨ يف (SISCAPNOM) ووضعت أداة تنظيم ال مركزي لنظام رواتب املوظفني العامني        - ١٠٦٧
  . وحدة فقط تنتظر البت يف أوضاعها٢٢ يف املائة من الوحدات وال تزال ٥٥على املستوى الوطين متثل 

مة لرواتب املوظفني العامني واملصروفات الداخلية واالعتمـادات االجتماعيـة           وكفلت إىل اإلدارة املوارد الالز     -١٠٦٨
  .التكميلية وأتعاب األطباء والزماالت واملتقاعدين وأرباب املعاشات التقاعدية ومدفوعات اخلدمات الفنية

 .٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ و٢٠٠٥- ٢٠٠٣  وقد ووفق على اتفاق مجاعي لألجور للفترتني- ١٠٦٩

ت لتطبيق شىت عناصر الرواتب والتثبيت والترقي باالستناد إىل االتفاق اجلماعي لألجور  وأعطيت ضمانا - ١٠٧٠
وطبقت زيادات الرواتب اليت وافقت عليها      . الذي مت الوصول إليه بني السلطات العليا واملنظمات النقابية واملهنية         

  .اجلمعية الوطنية بالتنسيق مع املنظمات النقابية

بعة عالوات العمل واإلعانات االجتماعية، فضالً عن الضمان االجتمـاعي لـصحة             وحتقق تنظيم ومتا   - ١٠٧١
  .العمال مبا يتمشى مع االتفاق اجلماعي لألجور وقوانني العمل النافذة

  . ومثة ضمانات قدمت تكفل متابعة إجناز االتفاقات املوقعة مع الرابطات النقابية واملهنية بشأن مطالب العمال-١٠٧٢

إجناز هام إىل حد كبري خالل الفترة هو تطبيق الشـرط احلادي عشـر بشأن تسليـم أزيـاء                 وحتقق   - ١٠٧٣
   طالب طـب، بقيمـة إمجاليـة مقـدارها          ٧٢٥ صحياً و   عامالً ٢١ ٩٤٣العمل وملبوسات القدم ملا جمموعة      

ة مقداره واضطلع باستثمار يف املعدات الوقائي. ، أنفق معظمها خالل الفترةكوردوبا ١٤٧ ١٨١ ٩٠١ ٣١١,٧٥
 عامالً مبا يف ذلك هيئة التمريض وموظفو قـسم األمـراض            ٣ ١٦٠، استفاد منه    كوردوبا ١ ٥٤١ ٨٢٨,٦٢

االستوائية وموظفو األمن والطهاة وموظفو التعقيم وموظفو املغاسل والسائقون يف مجيع وحدات الرعاية الصحية              
  .على النطاق الوطين
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العامالت من النساء، مع وزارة الصحة، حيث قدمت إعانات مشلت           وطبق الشرط اخلامس عشر بشأن حقوق        -١٠٧٤
  . خالل الفترةكوردوبا ١ ٤٢٤ ٧٩٠ من النساء احلوامل واملرضعات بكلفة مقدارها ٢٨٦يف املتوسط سنوياً 

 ونفذت خطة التعويضات الوحيدة واإلمجالية والنهائية على مرحلتني بالتنسيق مع املنظمات النقابية، مما              - ١٠٧٥
  .كن من استبعاد املوظفني اخلاملني من صفوف املوظفني العامنيمي

 كوردوبـا  مليـون    ٥٠ وفيما يتعلق بالفوائد االجتماعية، تعهدت حكومة نيكاراغوا بضمان مقداره           - ١٠٧٦
وهلذه الغاية، شكلت وزارة الصحة جلنة إسكان وطنية وضعت ووافقت علـى            . كصندوق دائر لربامج اإلسكان   

.  عمـال ٦٠٥ طلباً مقدماً، ومن مث استفاد زهـاء  ٥٥ذه االعتمادات الثنىت عشرة وحدة من   مالمح استعمال ه  
  .٢٠٠٧وستنفق هذه االعتمادات يف عام 

 منحة  ٢٤٠ منحة دارسية ألطفال العمال و     ٣٠٠ واشتمل الشرط الثاين عشر من االتفاق اجلماعي على          - ١٠٧٧
  . منحة رواتب٤٠٠معاش تقاعدي و

متعددة القطاعات مع املؤسسات احلكومية مثل وزارة العمل واملعهـد النيكـاراغوي             وأكملت أنشطة    - ١٠٧٨
  .للضمان االجتماعي واملديرية العامة لإلطفاء لالمتثال إىل معايري الصحة والسالمة يف منشآت الرعاية الصحية

 (MITRAB)عمل   وشكلت اثنتان ومخسون جلنة مشتركة للصحة والسالمة املهنية بالتنسيق مع وزارة ال            - ١٠٧٩
  . واملديرية العامة لألطفال(INSS)واملعهد الوطين للضمان االجتماعي 

 مستشفى يف البلد باالشتراك مع اللجان املـشتركة  ٣٢ل  وأجري مسح تشخيصي للسالمة والصحة يف ا - ١٠٨٠
 يف أمـاكن    ووضعت لوائح فنية وتنظيمية للصحة والـسالمة      . للصحة والسالمة املهنية بوحدات الرعاية الصحية     

كما أكمل دليل سياسات الصحة . (MITRAB)العمل، وهي اآلن لدى مديرية التنظيم بالوزارة إلرساهلا إىل وزارة العمل   
  .والسالمة يف أماكن العمل بوزارة الصحة، وهو اآلن أيضاً لدى مديرية التنظيم والشؤون القانونية بالوزارة إلقراره

 منظمة الصحة العاملية، مشروع - لعمل الدولية ومنظمة الصحة األمريكية  كما أعد، بتوجيه من منظمة ا- ١٠٨١
  .بشأن الصحة والسالمة يف أماكن العمل

  تدريب املوارد البشرية وإعدادها  ‘١‘  

 وعزز التنسيق يف جماالت اختصاص املدير العام للمستوى املركزي، وخباصة يف جماالت اخلدمات الصحية - ١٠٨٢
 لوضع برامج تدريبية ملوظفي اخلدمات والفنيني يف وحدات الرعاية الصحية، مع التركيز   وخدمات الطب الوبائي،  

على سبل معاجلة األمراض الرئيسية اليت تؤثر على السكان النيكاراغويني، مثل األمراض املنقولة جنسياً وفريوس                
 .اإليدز واإلسهال ومحى الدنج واملالريا وما إىل ذلك/نقص املناعة البشرية

 ١١ مركزاً تابعاً للنظام احمللي للرعاية الصحية الـشاملة و         ١٧ ووضعت خطط لتنمية املوارد البشرية يف        - ١٠٨٣
  .مستشفى ال مركزي
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 مساعد متريض يف    ١١٧، قدم تعليم عن بعد إىل       (IDAC) وبتمويل من الرابطة اإلمنائية الدولية الكندية        - ١٠٨٤
وفيا ومنطقة احلكـم الـذايت جلنـوب        غالشاملة يف مادريز ونوفا سي    جماالت أولوية النظام احمللي للرعاية الصحية       

  .وميكن أسلوب التعليم عن بعد موظفي هذه اجلهات من احلصول على برامج تدريبية لتجديد املعلومات. األطلسي

   لفتـرة   وبغية حتسني الرعاية اليت تقدم إىل النساء واملراهقني والتأثري بصورة إجيابية على احلالة املرضـية             - ١٠٨٥
 ممرضاً على برامج تدريبية من املقرر أن ٦٠ما قبل الوالدة ومؤشرات الوفاة، ووفق على حصول جمموعة أولية من 

 وسيغطي مخس ٢٠٠٥وقد بدأ هذا املشروع يف عام .  شهادة معتمدة يف التوليد ورعاية ما قبل الوالدة٥٠٠متنح  
ما قبل الوالدة يف اجملاالت اليت تعطيها وزارة الصحة         ، هبدف احلد من وفيات األمومة و      )٢٠٠٩- ٢٠٠٥(سنوات  

اتفاق بني نيكاراغوا والسويد مشترك بني الوكاالت  ((SIDA)أولوية، بتمويل من وكالة التنمية الدولية السويدية 
  ).من خالل وزارة الصحة وجامعة نيكاراغوا املستقلة الوطنية

 طالب طب بالتناوب تدريبهم وخدمتهم االجتماعية       ١ ٦٩٤ ومن خالل هذا االتفاق املشترك، أكمل        - ١٠٨٦
 يف اجلوانـب االجتماعيـة      ١٤٥وباإلضافة إىل ذلك، وفرت فرص تدريب مقدارها        . يف اجملاالت ذات األولوية   

  . يف التحليل البيولوجي٣٦للتمريض و

وباإلضافة إىل . ة موظف خمتص يف وحدات الرعاية الصحي٣٢ ومنحت دبلوم يف إدارة املوارد البشرية إىل - ١٠٨٧
 مساعد متريض على شهادة معادلة ملستوى دبلوم املدرسة الثانوية بتمويل من مؤسسة تنميـة               ٢٤٧ذلك، حصل   

  .(MECD) وبالتعاون مع وزارة التعليم (FUDEM)املرأة 

 ورسـائل   - متصلة بالنصوص الكاملـة     ) الويب( وعزز نظام املعلومات االفتراضي ببوابة على الشبكة         - ١٠٨٨
 ملساعدة الـذاكرة املؤسـسية      - ختصاصيني الطبيني والوثائق التارخيية والقوانني واملراسيم والقرارات اإلدارية         اال

  .وتطوير صفحة التمريض على الويب

 موظفون إداريون تابعون للنظـام      ٥٠٦ اجلراحية، و  -  خرجياً يف التخصصات الطبية      ٥١٣ وكان هناك    - ١٠٨٩
واملستشفيات دربوا على آداب اخلدمة العامة وقانون املساءلة ومعـايري الرقابـة            احمللي للرعاية الصحية الشاملة     

 موظفاً إدارياً يف اجملاالت املوضوعية      ٨٧٠، درب   (INATEC)وبتمويل من املعهد التكنولوجي الوطين      . الداخلية
م وتناول األسلحة الناريـة     اإلدارة املالية وصيانة املعدات واستخدام احلاسوب واللغة اإلنكليزية واستخدا        : التالية

  .وإدارة اجلرد وأساليب الرقابة الداخلية

، دربت شعبة التعليم والبحث بالتنسيق مع املديرية العامـة للمـستوى            ٢٠٠٦- ٢٠٠٢ وخالل الفترة    - ١٠٩٠
جـة  القيادة وثقافة اجلـودة واألداء واإلدارة ودر :  عامالً من خمتلف املهن يف املواضيع التالية  ١٦ ٥١٤املركزي،  

املاجستري يف الصحة العامة ومنهجية خطة تنمية املوارد البشرية واألمن البيولوجي والصحة املهنية وقوانني العمل               
  .والتخطيط حلاالت الطوارئ ومعايري وبروتوكوالت شىت الربامج بغية حتسني نوعية اخلدمات الصحية

وباالستناد إىل هـذه    ). ملستوى األول فرق إدارة ا  ( أشخاص   ٥١٠ وأدخلت منهجية تعلم ذايت، دربت       - ١٠٩١
املنهجية، وضعت وحدات تعلم منوذجية بشأن الرضاعة الطبيعية واألمومة اآلمنة والصحة اجلنسية واإلجنابية، درب 

  ).أطباء وممرضون ومساعدون( شخص ٣٠٠عليها 
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ـ     ) أطباء وممرضون وموظفون صحيون آخرون    ( شخصاً   ٤٧ وتلقى   - ١٠٩٢ الل مـنح   تدريباً يف اخلارج من خ
  .دراسية قدمتها بلدان مثل شيلي واملكسيك واليابان والربازيل والواليات املتحدة وغريها

   نظام إدارة األداء  ‘٢‘  

وضع برنامج لتحسني وتثبيت نظـام إدارة األداء        تقّرر  ،  ٢٠٠٣األخرية من عام    األربعة   خالل الشهور    - ١٠٩٣
(SGD)        اية صحية خمتارة مغطاة بنظام حتديث القطـاع الـصحي        من خالل إدخال وجتربة النظام يف وحدات رع

(PMSS)والشعبة العامة للموارد البشرية ذاهتا .  

 وعقدت شعبة التعليم والبحث سلسلة من الدورات بشأن التحويل املنهجي لنظام إدارة األداء التماساً               - ١٠٩٤
وحـىت اآلن، وصـل عـدد       . رد البشرية لترويج تطبيقه وإظهار أمهيته كأداة إدارة إرشادية من أجل تنمية املوا          

 موظفاً مدنياً دربوا يف خمتلف مراكز النظام احمللي للرعاية الصحية الـشاملة والبلـديات               ١ ٩٧٠املشاركني إىل   
  .واملستشفيات ومراكز املراجع الوطنية

  املساعدة الدولية  - ٨  

ة كجزء من وظيفة اإلدارة التنظيمية ، أنيط بإدارة اهلبات والفرق الطبية الدولي      ٢٠٠٦- ٢٠٠٢ يف الفترة    - ١٠٩٥
الرشيدة لوزارة الصحة، تفويض قانوين بتنظيم دخول اهلبات من اللوازم الطبية واإلذن للوفود والفـرق الطبيـة                 

  .الدولية بدخول نيكاراغوا بغية تقدمي املساعدة الطبية الدولة يف البلد

رة رئيسية من الواليات املتحدة وكندا وإسـبانيا         فريقاً طبياً دولياً، بصو    ١ ١٢٩ واستقبل ما جمموعه     - ١٠٩٦
  .٢٠٠٦- ٢٠٠٥ وفداً طبياً، وخباصة يف عامي ١٧٢وفرنسا، فضالً عن 

   احلق يف التعليم- ١٣ املادة - عاشراً 

   اإلطار القانوين- ألف 

 -  تقوم نيكاراغوا بأنشطة نابعة عن وعي كامل بأن التعليم حق وأداة أساسـية للنمـو االجتمـاعي                   - ١٠٩٧
وبعبارة أخرى، ينظر إىل التعليم بوصفه أحد العوامل الرئيسية اليت حترك التنميـة يف البلـد،            . القتصادي والرفاه ا

ووسيلة مالئمة للتغلب على أوضاع عدم املساواة، واإلقصاء والفقر، ولذلك، فإن من األولويات توفري جمموعـة                
  .الطالب والتنمية الوطنيةمتنوعة من الفرص التعليمية مبا يتمشى واحتياجات وخصائص 

وجيب أن يكون   . لكل شخص احلق يف التعليم    : " ويكفل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان احلق يف التعليم        - ١٠٩٨
وينبغي أن يعمم التعليم    . وأن يكون التعليم األويل إجبارياً    . التعليم يف مراحله األوىل واألساسية على األقل باجملان       

  )).١(٢٦املادة " (ر القبول للتعليم العايل على قدم املساواة للجميع وعلى أساس الكفاءةالتقين واملهين وأن ييس

  للنيكـاراغويني احلـق يف     : " من الدستور السياسي لنيكاراغوا على احلق يف التعلـيم         ٥٨ وتنص املادة    - ١٠٩٩
  ".التعليم والثقافة
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، على ١١٩ و١١٨ و١١٧عليم والثقافة، يف املواد  وباملثل، ينص العنوان السابع من الدستور، املتعلق بالت- ١١٠٠
أن التعليم عملية دميقراطية وإبداعية وقائمة على املشاركة وتربط النظرية بالتطبيق والعمل اليدوي بالعمل الذهين، 
وتشجع البحث العلمي، وتشجع مشاركة األسرة واجملتمع واألشخاص يف التعليم، وتكفل دعم وسائل االتـصال      

ويعمل نظام التعليم الـوطين     . والتعليم من الوظائف اليت ال ميكن للدولة أن تتخلى عنها         . هلذا الغرض االجتماعي  
  .وحيدد القانون تنظيم وعمل هذا النظام. بطريقة متكاملة ووفقاً للخطط الوطنية

م املستمر ، اليت تنص على التعلي١٢٤ و١٢٣ و١٢٢ وهناك أيضاً مواد أخرى تتناول التعليم، مثل املواد          - ١١٠١
للكبار واحلرية يف جمايل التعليم العام واخلاص، وهتدف مجيع هذه املواد إىل حمو األمية وتوفري محاية خاصة ألكثـر            

  .الطالب احتياجاً

  : وينص الدستور حرفياً على أن التعليم جيب أن يكون إجبارياً وباجملان- ١١٠٢

ويكون التعليم االبتدائي باجملان وإجبارياً يف . ملساواةحيصل النيكاراغويون على التعليم باجملان وعلى قدم ا"
ويكون التعليم الثانوي باجملان يف مجيع املراكز التعليمية احلكوميـة بـدون            . املراكز التعليمية احلكومية  

وال ميكن استبعاد أي شخص بأي شكل من األشكال . اإلخالل بأي مسامهات طوعية قد يقدمها األبوين
ووفقاً للقانون، فـإن للـشعوب األصـلية        . كز التعليمية احلكومية ألسباب اقتصادية    من مركز من املرا   

واجملتمعات العرقية املقيمة يف منطقة ساحل األطلسي احلق يف احلصول على تعليم متعدد الثقافات بلغتهم               
  ).١٢١املادة  ("األصلية يف هذه املنطقة

   للدراسات التقنية، فإهنا تتمتع وفيما يتعلق باجلامعات ومراكز التعليم العايل- ١١٠٣

وهي معفاة مـن أي ضـريبة ومـن         . باالستقالل األكادميي واملايل والعضوي واإلداري وفقاً للقانون      "
وال جيوز أن تكون أصوهلا وإيراداهتـا       . املسامهات املالية سواء كانت على مستوى األقاليم أو البلديات        

ا، إال إذا نشأ التزام ذو صلة من العقود املدنية أو مـن             موضع تدخل أو مصادرة للملكية أو احلجز عليه       
  ".العقود املتعلقة باألعمال أو العمال

  .ويشارك األساتذة والطالب والعمال اإلداريون يف إدارة اجلامعة

وحتصل اجلامعات واملدارس الفنية العالية، اليت متوهلا الدولة مبوجب القانون، على خمصصات سنوية تبلغ              "
وجيوز للدولة أن تقدم مسامهات إضافية . يف املائة من امليزانية الوطنية العامة توزع وفقاً للقانون ٦نسبتها 

  ".لسداد النفقات غري العادية هلذه اجلامعات واملدارس الفنية العالية

م وتشجع الدولة وحتمي حرية اإلبداع وإجراء البحوث والنشر يف جمـاالت العلـو            . واحلرية األكادميية مكفولة  "
  ). من الدستور١٢٥املادة " (والتكنولوجيا والفنون واآلداب، وتضمن الدولة أيضاً امللكية الفكرية وحتميها

 منه علـى أن جلميـع       ٤٣ بشأن مدونة األطفال واملراهقني يف املادة        ٢٨٧ وباملثل، ينص القانون رقم      - ١١٠٤
  األطفال واملراهقني احلق يف التعليم وعلى أن واجبات الدولة هي
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كفالة الطرائق التعليمية اليت تسمح بإدراج البنات والبنني واملراهقني الذين أقصوا من التعليم االبتدائي              "
  ".اإللزامي ألسباب خمتلفة

وينبغي أن تعتمد الدولة التدابري الالزمة لتشجيع احلضور املنتظم يف املدارس وختفيض معدالت الرسوب              "
  ). من مدونة األطفال واملراهقني٤٧املادة " (ومعدالت التسرب من الدراسة

الدولـة  "وباإلضافة إىل ذلك، ينص القانون علـى أن    . ويتمتع األطفال ذوي اإلعاقات باحلقوق املذكورة آنفاً       - ١١٠٥
جيب أن تكفل حقهم يف احلصول على عناية خاصة فيما يتعلق باخلدمات املتعلقة باحلركة والتعليم والـتمكني والـصحة                   

  ).من مدونة األطفال واملراهقني) ٢(٧٢املادة " ( وأن تعدهم للعمل وأن تقدم إليهم األنشطة الترفيهيةوإعادة التأهيل،

 املتعلق بالتعليم، الذي    ٥٨٢ وباإلضافة إىل التشريعات املذكورة آنفاً، أصدر يف نيكاراغوا القانون رقم            - ١١٠٦
 هو وضع مبادئ توجيهية عامة بشأن التعليم  والغرض من هذا القانون   . )٢٠٠(٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٢بدأ نفاذه يف    

والنظام التعليمي الوطين، وحتديد سلطات والتزامات الدولة، وحقوق ومسؤوليات األشخاص واجملتمع فيما يتعلق             
وينظم هذا القانون مجيع األنشطة التعليمية اليت يقوم هبا األشخاص الطبيعيون أو األشخاص             . بوظائفهم التعليمية 

  . يف القطاع العام أو اخلاص، يف مجيع أحناء البلداالعتباريون،

 ومن أهم معامل القانون مسألة متويل التعليم، وينص القانون على أن تزداد امليزانية املخصصة للتعليم حىت - ١١٠٧
وباملثل، ينص القانون على أن حيصل املعلمون علـى         . مستوى التعليم العايل سنوياً، مع أخذ التضخم يف احلسبان        

  .ادات يف الرواتب يتم استعراضها والتفاوض بشأهنا سنوياً، وحتتسب كاعتمادات على أساس اإليرادات الضريبيةزي

 يف مرحلة ما قبل     ١/٢٠الطالب  / وينص القانون العام املتعلق بالتعليم على أن يكون احلد األقصى ملعدل األستاذ            -١١٠٨
، واملعروفة سابقاً باسم    MINED(تقدر وزارة التعليم والثقافة والرياضة      و.  يف املدارس االبتدائية والثانوية    ١/٣٥املدرسة و 

MECD ( معلماً على الصعيد الوطين٧ ٨٥٣ و٢ ٣١٥أن استيفاء أحكام هذا القانون يتطلب ما بني .  

، بشأن تشجيع ومحاية حقوق اإلنسان والدفاع عنها، احلق يف التعليم فيمـا             ٢٣٨ كما يكفل القانون     - ١١٠٩
متالزمة نقص املناعـة    /فريوس نقص املناعة البشرية   لألشخاص املصابني ب  ): "اإليدز (قص املناعة املكتسب  نيتعلق ب 

  ).٢٤املادة " (وال جيوز منعهم من دخول املراكز التعليمية.  وأطفاهلم احلق يف التعليماملكتسب

   التعليم- باء 

  املؤسسات املختصة  - ١  

 املتعلق بتنظيم   )٢٠١(٢٩٠ولة يف هذا اجملال بعيد األثر، وعمالً بالقانون          إن وزارة التعليم هي اهليئة املسؤ      - ١١١٠
  :، يكون هلا الصالحيات التالية)٢٣املادة (الفرع التنفيذي وكفاءته وإجراءاته 

                                                      

  .٢٠٠٦أغسطس / آب٣ ،١٥٠اجلريدة الرمسية، العدد رقم يف نشر  )٢٠٠(
 كانون  ٢٩،  ٢٠ونشر باجلريدة الرمسية، العدد رقم      ،  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٤ يوم   ٦١٢عتمد القانون   ا )٢٠١(

  .٢٠٠٧يناير /الثاين
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اقتراح السياسات العامة واخلطط والربامج الوطنية يف جمال التعليم؛ وتوجيـه وإدارة تنفيـذها،                )أ(  
  ايل؛باستثناء التعليم الع

  صياغة املقترحات املتعلقة باملعايري التعليمية، وتوجيه وإدارة تطبيقها؛  )ب(
منح السلطات املتعلقة بإدارة التعليم، وتعيني املوظفني التعليميني، ووضـع اخلطـط والـربامج                )ج(

لعامة واملعـايري   الدراسية وتقدمي اخلدمات التعليمية، وتوجيه وإدارة نظام اإلشراف واملراقبة اخلاص بالسياسات ا           
  التعليمية الوطنية، وفقاً للقانون املنطبق؛

إدارة السياسات العامة اليت تنظم الشؤون املتعلقة بالدبلومات التعليمية يف املـدارس االبتدائيـة        )د(
رة واألساسية والثانوية والفنية، ويف حالة املدارس الفنية، التنسيق مع املعهد الوطين للتكنولوجيـا، وتوجيـه وإدا         

  عملية إصدار وتسجيل تلك الدبلومات؛
صياغة واقتراح السياسات العامة واخلطط والربامج اخلاصة باهلياكل األساسية واملعدات الالزمة             )ه(

  للمدارس يف النظام الفرعي للتعليم املتوسط وتدريب املعلمني؛
ليـة واملنظمـات    تنسيق عملية مشاركة األسرة واملنظمات املهنية واجملتمـع واحلكومـات احمل            )و(

  االجتماعية يف التعليم من خالل اهليئات املنشأة مبوجب القانون املنطبق؛
  اقتراح خطط وبرامج بشأن التعليم والبيئة والتراث الثقايف يف نيكاراغوا؛  )ز(
إدارة وتوجيه عملية تنفيذ خطط وبرامج تدريب املعلمني والقواعد اليت تنظم تسجيل وتصنيف               )ح(
  قييمهم؛ واإلشراف على ما سبق ومراقبته وفقاً للقانون املنطبق؛املعلمني وت
صياغة وتشجيع وتعزيز وتنفيذ الربامج واملشاريع والسياسات العامة يف اجملاالت الـيت تكفـل                )ط(

  املشاركة والتنمية الشاملة للنيكاراغويني؛
  جلمهوريـة للـوزارة يف     القيام باملهام األخرى اليت حددها القانون أو اليت حيـددها رئـيس ا              )ي(  

  .نطاق اختصاصاهتا

  )٢٠٢(التعليم يف نيكاراغوا  - ٢  
  التغطية  ‘١‘  

 تعين التغطية املدرسية الفرص التعليمية اليت يوفرها نظام التعليم األساسي واملتوسط، أي اخلدمات الـيت             - ١١١١
  .يقدمها هذا النظام إىل النيكاراغويني

النظام الفرعي للتعليم العام؛ والنظام الفرعي للتعليم :  ثالث أنظمة فرعية ويتكون نظام التعليم احلايل من- ١١١٢
  .الفين والتدريب املهين، والنظام الفرعي للتعليم العايل

                                                      

. ، ماناغوا، نيكاراغوا، وزارة الصحة    ٢٠٠٦أبريل  /، نيسان "٢٠٠٥حالة التعليم األساسي واملتوسط يف عام       " )٢٠٢(
EFA 2000.  
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 ووزارة التعليم هي املسؤولة عن النظام الفرعي للتعليم العام، الذي يتكون من برامج التعلـيم األويل،                 - ١١١٣
  .خلاص، وتعليم الكبار، والتعليم الثانوي وتدريب املعلمنيوالتعليم االبتدائي، والتعليم ا

 طالباً ١ ٦٧٤ ٦٩٩، بلغ إمجايل عدد املسجلني يف النظام التعليمي، األساسي واملتوسط، ٢٠٠٥ ويف عام - ١١١٤
  .روكان النمو يف معدل التسجيل أعلى بالنسبة للتعليم ما قبل املدرسة والثانوي وتعليم الكبا. يف خمتلف الربامج

 طفالً، وقد زاد عدد األطفال ٢١٣ ٦٧٢يليب هذا النظام احتياجات :  والتعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة- ١١١٥
وتنعكس هذه الزيادة يف النمو املستدام لصايف معدل االلتحاق بـالتعليم يف       . ٢٠٠٤ يف املائة عن عام      ٧,١بنسبة  

  .٢٠٠٥ يف عام ٣٢,٧ إىل ٢٠٠٠ يف عام ٢٦,٨مرحلة ما قبل املدرسة، والذي زاد من 

 وحتققت هذه النتائج إىل حد كبري نتيجة املشاركة اهلامة لرياض األطفال التابعة للمجتمعات احملليـة،                - ١١١٦
  . يف املائة من إمجايل املسجلني يف هذا الربنامج التعليمي٥٢واملسجل هبا 

، وكان عـدد    ١٩٩٠ طالباً يف عام     ٦٣٢ ٨٨٢بلغ عدد املسجلني يف هذا الربنامج       :  التعليم االبتدائي  - ١١١٧
.  يف املائـة   ٥٧,٧وكان نصيب املناطق احلضرية     .  يف املائة  ٥١البنات أعلى من عدد البنني حيث بلغت نسبتهن         

 يف املائة   ٥٠,٦ يف املائة و   ٥١وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني يف املناطق احلضرية والريفية، بلغت نسبة البنات             
  .التوايليف املنطقتني على 

   زيادة تدرجيية متوسطة احلجـم، حيـث كـان          ١٩٩١- ١٩٩٠ ويوضح اجتاه التسجيل خالل الفترة       - ١١١٨
   يف املائـة أو مـا يعـادل         ٢,٠٩، مما يدل على معدل منو يبلغ        ١٩٩٩ طالباً مسجالً يف عام      ٨١٦ ٧٠١هناك  
جوة بني املناطق احلضرية والريفية      يف املائة، حيث ضاقت الف     ٥١وبلغ نصيب املناطق احلضرية     .  طالباً ١٧٣ ٨١٩

، وحدث تغري مماثل يف املساواة بني اجلنسني، حيث إن األرقـام ذات          ١٩٩٠ نقطة مئوية مقارنة بعام      ٦,٧بنسبة  
  . يف املائة٤٩,٣ يف املائة و٤٩,٩الصلة يف هذا الشأن هي 

ة وشهد هذا املعدل اجتاهـاً       يف املائ  ٧٥,٤ نسبته   ١٩٩٠ وكان صايف معدل االلتحاق باملدارس يف عام         - ١١١٩
.  يف املائة على التوايل٧٨,٩ يف املائة و٧٩,٧ بنسبة ١٩٩٣ و١٩٩٢تصاعدياً، وصل إىل أعلى مستوياته يف عامي 
 نقطة مئوية عن    ٣,٤ يف املائة، وهو أقل بنسبة       ٧٥,٢ نسبة   ١٩٩٥وبلغ صايف معدل االلتحاق باملدارس يف عام        

  .لسابقةصايف املعدل يف السنوات الثالث ا

، أظهر النظام التعليمي القدرة على استدامة التغطية بالنسبة للـسكان  ١٩٩٨ إىل عام ١٩٩٦ ومن عام    - ١١٢٠
 يف ٧٣,٦ يف املائـة، و ٧٣,٢ سنة، حيث ظل صايف معدل التغطية عند نسبة ١٢ و ٧الذين تتراوح أعمارهم بني     

 على الرغم من تأثري إعصار ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٧٥ يف املائة، وزاد ليحقق تغطية صافية نسبتها ٧٣,١املائة، و
   مقاطعـات مـن     ٧ فصالً مدرسياً وأثر على      ١ ٦٤٠، ودمر   ١٩٩٨نوفمرب  /الذي وقع يف تشرين الثاين    ‘ ميتش‘

  . مقاطعة إدارية١٧أصل 

ي، مثل  وفيما يتعلق باألهداف والغايات، فقد ظلت األولويات متسقة خالل العقد األخري من القرن املاض- ١١٢١
زيادة التغطية بالنسبة للسكان الذين هم يف أعمار املدارس، وزيادة حاالت االستمرار والتقدم، واخنفاض حاالت "
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". الرسوب والتسرب من الدراسة وتسجيل عدد أكرب من البنني والبنات يف الصف السادس من التعليم االبتدائي               
  .ويهدف كل ما سبق إىل احلد من النمو احملتمل لألمية

 وبذلت وزارة التعليم جهوداً مشتركة مع البلدان والوكاالت املاحنة اليت قدمت املساعدة يف حل مشاكل - ١١٢٢
  .١٩٩٩- ١٩٩٠الفترة 

 ومن األمهية مبكان مالحظة أن التعليم املتعدد الثقافات الثنائي اللغة كان له نصيب يف املنافع اليت حتققت، - ١١٢٣
املتعدد الثقافات الثنائي اللغة قد زادت بصورة مستمرة، وذلك بإدراج مـدارس            حيث إن تغطية برنامج التعليم      

يف مناطق امليسكيتو، واملاينغا،    (جديدة واالجتاه حنو تغطية مجيع السكان الذين هم يف حاجة إىل تعليم ثنائي اللغة               
ويتم وضـع   . ا الربنامج وجتدر اإلشارة إىل أن الكتب الدراسية قد صدرت بكل اللغات اليت يغطيه           ). والكريويل

  .٢٠٠٠معايري تعليمية على أساس ريادي يف مجيع اجملاالت املدرجة يف املنهج ويف املدارس النموذجية منذ عام 

   طالباً، ويزيـد هـذا العـدد    ٩٤٥ ٠٨٩ قد بلغ ٢٠٠٥ وكان عدد املسجلني يف هذا الربنامج يف عام       - ١١٢٤
زيادة عن معدل الزيادة السكانية، مما أدى إىل اخنفاض صايف معدل ، وتقل هذه ال٢٠٠٤ يف املائة عن عام ٣بنسبة 

  .االلتحاق باملدارس االبتدائية للعام الثالث على التوايل

 ومن املهم مالحظة أن صايف معدالت االلتحاق باملدارس حيتسب على أساس عدد األطفال الذين هم يف                - ١١٢٥
 السكان الذين هم يف سن الدراسة املرتبطة بالربامج التعليمية          وعدد) البسط(سن الدراسة واملسجلني يف الربنامج      

 الذي ١٩٩٥وبيانات السكان املقدمة هنا هي تقديرات للسكان تستند إىل التعداد السكاين لعام ). املقام(املختلفة 
  .أجراه املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد

 سنة املسجلني يف    ١٨ و ١٣ين تتراوح أعمارهم بني     يغطي التعليم الثانوي السكان الذ    :  التعليم الثانوي  - ١١٢٦
منهجيات التعليم الثانوي الصباحي، والتعليم الثانوي املسائي املخصص للمراهقني والشباب والعاملني كبار السن، 

، وهو )Secundaria por Madurez( سنة، وتعليم الراشدين ١٨والتعليم الثانوي عن بعد للذين تتجاوز أعمارهم 
  . سنة٢٠ون من مناهج تعليم ذايت للذين تتجاوز أعمارهم منهج يتك

 ١٩٩٩-١٩٩٠وي بوترية سريعة، ويقدر معدل الزيـادة للفتـرة        ـاق بالتعليم الثان  ـدل االلتح ـ وقد زاد مع   -١١٢٧
 يف املائـة، وشـهد اجتاهـاً        ٢٨,٣ نسبته   ١٩٩٠وكان إمجايل معدل االلتحاق باملدارس يف عام        .  يف املائة  ٤,٨٨بنحو  
  . نقطة مئوية عن أول سنة يف العقد١٥، وهي نسبة متثل زيادة قدرها ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٤٣عدياً وصل إىل حنو تصا

 ١٢ ويتغري معدل االلتحاق باملدارس بصورة مماثلة لتغري املعدل اإلمجايل، فقد زادت نسبة احلضور بنحو                - ١١٢٨
وكانـت  . ١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٣٢,٦صلت إىل    وو ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ٢٠,٩نقطة مئوية، حيث بلغت     

إنتاجية نظام املدارس اليت تقاس مبؤشري االستمرار والتقدم أعلى يف كل فئة من الفئات الدراسية خـالل هـذه                   
 يف املائة   ٨٦,٨٥ نقاط مئوية من     ٤وبالنسبة للمدارس الثانوية الصباحية، فقد زاد مؤشر االستمرار بنحو          . الفترة

 ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ٥٦,٨وشهد مؤشر التقدم تغرياً من      . ١٩٩٩ يف املائة يف عام      ٩٠,٩ إىل   ١٩٩٠يف عام   
  .١٩٩٩ يف املائة يف عام ٧٠,٧ مث اخنفض إىل ١٩٩٨ يف املائة يف عام ٨٠,٦إىل 
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رس  وتستهدف املدارس الثانوية املسائية األشخاص العاملني، وهبا منهج ونظام تقييم مماثل لنظام املـدا              - ١١٢٩
، مل يشهد   ١٩٩٩ إىل عام    ١٩٩٠ومن عام   . الثانوية الصباحية، وتقع معظم املراكز التعليمية يف املناطق احلضرية        

  .عدد املسجلني أي اجتاه صعودي أو هبوطي واضح

 يف املائة مقارنة بالسنة السابقة، ووصل       ٥,٣، زاد معدل االلتحاق هبذا الربنامج بنسبة        ٢٠٠٥ ويف عام    - ١١٣٠
وقد يكون هذا النمو الكبري متصالً بزيادة الطلب على مـستويات           .  طالباً ٤١٥ ٢٧٣دد املسجلني إىل    إمجايل ع 

التعليم العالية يف جمتمع نيكاراغوا ويف سوق العمل، وهو ما يتسق مع كون التعليم الثانوي أكثر فعالية من حيث                   
ومن املهم أيضاً مالحظة أنه خالل فترة ). ضلتكافئ الشركات املستويات األعلى من التعليم مبرتبات أف(التكاليف 

  السنوات اخلمس األخرية، كان هناك اجتاه خطي يف منو صايف معدل االلتحاق باملرحلـة الثانويـة، والـذي زاد                  
  .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٤١,٩ إىل ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٣٤,٧من 

عـدم  (حية التارخيية بلداً نامياً، معدالت مرتفعة من األميـة          شهدت نيكاراغوا، اليت تعترب من النا     :  تعليم الكبار  -١١٣١
 يف املائـة  ١٢,٦إىل ) التعداد الـسكاين  (١٩٧١ يف املائة يف عام ٥٠,٢اخنفض هذا املعدل من  ): اإلملام بالقراءة والكتابة  

 ١٩٨٥ائـة يف عـام       يف امل  ٢٤,٦٩، مث ارتفع املعـدل إىل       ١٩٨٠نتيجة محلة حمو األمية، وفقاً للسجالت الرمسية لعام         
)ESDENIC/85   ١٩٩٥ووفقاً للتعداد السكاين لعام . ، وظل هذا املعدل ثابتاً نوعاً ما) االستقصاء املتعلق مبستوى املعيشة ،

 إىل أن معدل حمو األمية يصل       ١٩٩٨ يف املائة، ويشري املسح األسري لتقييم مستوى املعيشة لعام           ٢٥,٨بلغ معدل األمية    
  ). املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد: املصدر( سنة ١٥ة بالنسبة للسكان الذين تتجاوز أعمارهم  يف املائ٢٣,٤إىل 

   يف املائـة مقارنـة بالـسنة        ١٩,٤ وشهد تعليم الكبار أكرب زيادة يف عدد املسجلني، بنـسبة تبلـغ              - ١١٣٢
ج على تصميم البلد على     وتدل هذه النتائ  .  طالباً ٩١ ٩٦١، ووصل إمجايل عدد املسجلني إىل       )٢٠٠٤(السابقة  

  .حمو األمية كاستراتيجية رئيسية للحد من وطأة الفقر

   طالبـاً   ٣ ٣٥٣بلغ عدد الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة املسجلني يف هذا الربنامج           :  التعليم اخلاص  - ١١٣٣
 يتم من خالهلـا     ويعزى اخنفاض عدد املسجلني إىل تنفيذ إستراتيجية تعليمية شاملة، مبينة أدناه،          . ٢٠٠٥يف عام   

  .قبول الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية

 يف املائة على الصعيد الوطين، وفقاً للبيانات الواردة من ٢٠,٥ ويف الوقت احلايل، يصل معدل األمية إىل - ١١٣٤
  .املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد

  .٢٠٠٨اراغوا خالية من األمية حبلول عام  وأحدث هدف من أهداف وزارة التعليم هو إعالن نيك- ١١٣٥

  البيانات اإلحصائية بشأن التعليم  - ٣  

 طالباً ١ ١٤٦ ٢٤٠، كان هناك ما يقرب من ١٩٩٥ فيما يتعلق بالتسجيل األويل، ينبغي مالحظة أنه يف عام - ١١٣٦
يف ذلك التعليم اخلاص، وتـدريب      من مرحلة ما قبل املدرسة إىل املرحلة الثانوية، مبا          (مسجالً يف مجيع مراحل التعليم      

وتبني اجلداول أدناه توزيـع     .  طالباً ١ ٦٧٤ ٦٩٩، ارتفع هذا الرقم إىل      ٢٠٠٥وحبلول عام   ). املعلمني وتعليم الكبار  
  .الطالب املسجلني بصورة أولية يف مجيع مراحل التعليم، وعدد األطفال الذين أهنوا التعليم االبتدائي يف ست سنوات
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 ٢٠٠٥ و٢٠٠٠ و١٩٩٥ لألعوام -ويل حسب الربنامج االلتحاق األ

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥  الربنامج
 ٣٥٣ ٣ ١٦٤ ٣ ٠٠٩ ٣  التعليم اخلاص

 ٦٧٢ ٢١٣ ٧١٥ ١٦٦ ١٤٥ ٩٩  التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة
 ٠٨٩ ٩٤٥ ٤٣٧ ٨٣٨ ٥٨٧ ٧٦٤  التعليم االبتدائي
 ٢٧٣ ٤١٥ ٣٥٤ ٣١٥ ٧٤٦ ٢٢٠  التعليم الثانوي
 ٣٥١ ٥ ٧٥٢ ٥ ٤٦٠ ٧  تدريب املعلمني
 ٩٦١ ٩١ ١٤٩ ٨٦ ٢٩٣ ٥١  تعليم الكبار

 ٦٩٩ ٦٧٤ ١ ٥٧١ ٤١٥ ١ ٢٤٠ ١٤٦ ١  اإلمجايل

  العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          تقرير وزارة التعليم من أجل إعداد التقرير املتعلق ب        : املصدر
  .٢٠٠٦، لعام واالجتماعية والثقافية

  أكملوا التعليم االبتدائي يف ست سنواتالنسبة املئوية لألطفال الذين 
  )معدل الفرص يف التعليم االبتدائي(

  ريفي  حضري  الذكور  اإلناث  اإلمجايل  السنة
١٤٫٩٥ ٤٢٫٣٥ ٢٤٫٠ ٢٩٫٠ ٢٧٫٠ ١٩٩٧ 
١٦٫٨٤ ٤٨٫٨١ ٢٧٫٢ ٣٤٫٤ ٣١٫٠ ١٩٩٨ 
١٨٫٧٣ ٤٩٫٥٢ ٢٨٫٩ ٣٥٫٧ ٣٢٫٢ ١٩٩٩ 
٢١٫٥٧ ٥٤٫١٩ ٣١٫٩ ٣٩٫٢ ٣٥٫٤ ٢٠٠٠ 
٢٣٫٣٧ ٥٢٫٥٨ ٣٢٫٤ ٤٠٫٥ ٣٦٫٣ ٢٠٠١ 
٢٧٫٧٣ ٥٩٫٢٣ ٣٤٫٦ ٤٢٫٨ ٣٨٫٥ ٢٠٠٢ 
٣٠٫٢٤ ٥٨٫٩٣ ٣٦٫٧ ٤٥٫٣ ٤٠٫٨ ٢٠٠٣ 
٣٠٫٢٢ ٦٠٫٨٠ ٣٧٫٠ ٤٥٫١ ٤٠٫٩ ٢٠٠٤ 
٣١٫٢ ٥٨٫٢ ٣٧٫٢ ٤٥٫٦ ٤١٫٢ ٢٠٠٥ 

  عيـة  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتما      تقرير وزارة التعليم من أجل إعداد التقرير املتعلق ب        :  املصدر  
  .٢٠٠٦، لعام والثقافية  

، يبني اجلدول أدناه أن عدد األشخاص الذين مل         )٢٠٠١-١٩٩٣( وفيما يتعلق باالجتاهات يف السنوات األخرية        -١١٣٧
، يف حني   )٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٢٠ إىل   ١٩٩٣ يف املائة يف عام      ٢٥,٨من  (يكملوا أي مستوى من التعليم قد اخنفض        

 إىل  ١٩٩٣ يف املائة يف عـام       ١٣,٧من  ( سنوات فأكثر    ٧ة املكتملة بنجاح لألشخاص من سن       زاد عدد سنوات الدراس   
وينخفض معدل اإلكمال بصفة عامة من السنة األوىل إىل السنة الثالثة من الدراسة؛ غري              ). ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ١٥,٦

  . يف املائة ابتداء من السنة السابعة٢أن املعدل يزيد بنسبة 
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  ٢٠٠١-١٩٩٣ملئوية لتوزيع السكان حسب سنوات الدراسة املكتملة بنجاح النسبة ا

 سنوات الدراسة املكملة بنجاح

 ١٣+ ١٢-١٠ ٩-٧ ٦-٤ ٣-١ _ _  نوع اجلنس، حمل اإلقامة، واملنطقة
 ٣٫٤  ٨٫٦ ١٣٫٧ ٢٧٫٩ ٢٠٫٦ ٢٥٫٨ 
 ١٫٩ ٣٫٩ ٦٫٤ ١٣٫٤ ١٠٫٢ ١٢٫٧ 
 ١٫٥ ٤٫٧ ٧٫٣ ١٤٫٥ ١٠٫٤ ١٣٫١ 
 ٤٫٩ ٩٫١ ١٦ ٢٨٫٥ ٢٠٫٢ ٢١٫٣ 
 ٢٫٥ ٣٫٨ ٧٫٥ ١٣٫٧ ١٠٫٥ ١٠٫٥ 
 ٢٫٤ ٥٫٣ ٨٫٥ ١٤٫٨ ٩٫٧ ١٠٫٨ 
 ٥٫٨ ١٠٫٣ ١٥٫٦ ٢٨٫٨ ١٩٫٥ ٢٠ 
 ٢٫٩ ٣٫٩ ٧٫٧ ١٤٫٢ ١٠٫٤ ٩٫٨ 
 ٢٫٩ ٦٫٣ ٧٫٩ ١٤٫٦ ٩٫١ ١٠٫٢ 

  .املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد: املصدر  

م جهوداً كبرية خلفض هذا املعدل يف خمتلف الربامج          وفيما يتعلق بالتسرب من الدراسة، فقد بذلت وزارة التعلي         -١١٣٨
  .وتشري األرقام إىل اخنفاض معدل ترك الدراسة يف التعليم االبتدائي بأكمله يف نيكاراغوا. التعليمية

 وشهد معدل التسرب من الدراسة يف التعليم الثانوي حاالت ارتفاع واخنفاض، وبصفة عامة يف السنوات الثانية                 -١١٣٩
  .١٩٩٠ مقارنة بعام ٢٠٠٠ والرابعة من التعليم الثانوي، وقد زاد املعدل يف عام والثالثة

  ٢٠٠١-١٩٩٠معدالت التسرب من الدراسة يف التعليم االبتدائي املنتظم واملتعدد املستويات، 
 النسبة املئوية للمعدل

السادسة  اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل السنة
 صفر ١٠٫٨٥ ١١٫٩١ ٩٫٧٦ ٧٫٥٣ ٢٣٫٤٧ ١٩٩٠
 صفر ١٢٫٨٧ ١٣٫٩٦ ١١٫٦٢ ٧٫٣٥ ٢٢٫٦٨ ١٩٩١
 صفر ١٠٫٣٨ ١١٫٤ ١٠٫٢٤ ٦٫٤٤ ١٧٫٨٧ ١٩٩٢
 صفر ٩٫٦٩ ١١٫٩٨ ١٠٫٤٢ ٥٫٨ ١٧٫٣٧ ١٩٩٣
 صفر ١١٫٧٤ ١٤٫١٢ ١٢٫٠٨ ٦٫٤٥ ١٨٫٨٧ ١٩٩٤
 صفر ١٣٫١٣ ١٦٫٤٨ ١٣٫٦٩ ٩٫٢٤ ٢١٫٢ ١٩٩٥
 صفر ١٠٫٧ ١٣٫٩٩ ١٠٫٨ ٧٫٠٤ ٢٠٫٩٢ ١٩٩٦
 صفر ١٢٫٠٤ ١٥٫٩٩ ١١٫٤١ ٩٫١ ٢٣٫٧١ ١٩٩٧
 صفر ٩٫٢٦ ١٢٫٩٢ ٨٫٩٥ ٩٫٨ ١٩٫٨٦ ١٩٩٨
 صفر ٩٫٣٩ ١٣٫٠٢ ١١٫١٤ ١١٫٦٣ ٢١٫٩٣ ١٩٩٩
 صفر ٨٫٥٣ ١١٫٩١ ٩٫٦٢ ١٠٫٢٣ ١٩٫٨٥ ٢٠٠٠
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  ٢٠٠١-١٩٩٠معدالت التسرب من الدراسة يف التعليم الثانوي، 

 النسبة املئوية للمعدل
 اخلامسة  بعةالرا  الثالثة  الثانية  األوىل السنة
 صفر ٣٫٨٠ ١٫٣٩ ٤٫١٦ ٢١٫٨٧ ١٩٩٠
 صفر ٢١٫٦٢ ١٦٫٢١ ١٥٫٧٨ ٢٨٫٦٦ ١٩٩١
 صفر ١٩٫٠٥ ١٧٫٧٥ ١٥٫٠٥  ٢٦٫١١ ١٩٩٢
 صفر ١١٫٩٤ ١٤٫٣١ ١١٫٣٤ ٢٠٫٧٢ ١٩٩٣
 صفر ١٣٫٦٦ ١٦٫٩٨ ١٢٫٩٧ ٢١٫١٣ ١٩٩٤
 صفر ١٧٫١٤ ١٧٫٢١ ١٣٫٥٧ ٢١٫٤٤ ١٩٩٥
 صفر ٧٫٧٦ ١٤٫٤٦ ١١٫٢٧ ١٧٫٥٦ ١٩٩٦
 صفر ٧٫٧٨ ١٢٫٣٦ ١٢٫٠٤ ١٩٫٦٠ ١٩٩٧
 صفر ٨٫٧٥ ١١٫٨٥ ١١٫٧٧ ١٩٫٥١ ١٩٩٨
 صفر ١١٫٣٦ ١٣٫٩٣ ١٣٫٤١ ٢٠٫٥٦ ١٩٩٩
 صفر ٨٫٧٦ ١٢٫٠٩ ١٠٫٦٨ ١٩٫٢١ ٢٠٠٠

  . على الدراسة الصباحية والدراسة املسائية والدراسة عن بعد٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨ و١٩٩٧تشتمل السنوات   

  فض معدل التسرب من الدراسة يف التعليم يف مرحلة ما قبـل املدرسـة              ، اخن ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠٠ ويف الفترة من     -١١٤٠
 وشهد هذا املعدل ٢٠٠١ يف املائة يف عام    ١٣,٢٥أعلى مستوى وصل إليه املعدل هو       ( نقطة مئوية    ٩,٥ إىل   ١٢,٤٦من  

تفع املعدل أيـضاً يف   نقطة مئوية، وار٦,٥٥ إىل   ٥,٢٨وارتفع املعدل يف املدارس االبتدائية من       ). ٢٠٠٢اخنفاضاً يف عام    
وينبغـي  ). ٢٠٠٢ يف عام    ١٢,٢أعلى مستوى وصل إليه املعدل هو       ( نقطة مئوية    ١٠,٥ إىل   ٨,٨٤املدارس الثانوية من    

مالحظة أن هذه املؤشرات تكون عن السنة السابقة، حيث إنه من الضروري انتهاء السنة الدراسية ملعرفة العدد الصحيح                  
  .راسةلألطفال الذين تسربوا من الد

 وفيما يتعلق بالفجوات اخلاصة بالتسرب من الدراسة والرسوب يف السنوات الدراسية، فإن هاتني الظـاهرتني                -١١٤١
وهذا ما يفسر جزئياً أن متوسط سـنوات الدراسـة          . تؤثران على األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية بدرجة أكرب         

  .سنوات الدراسة لسكان املناطق الريفيةلسكان املناطق احلضرية يبلغ يف املتوسط ضعف 

 كما ميكن مالحظة أن معدل التسرب من الدراسة بالنسبة للبنني أعلى من معدل التسرب من الدراسـة بالنـسبة                    -١١٤٢
للبنات يف خمتلف الربامج الدراسية، ويعزى ذلك إىل الضغط األقوى الذي متارسه األسرة على البنني بضرورة االنـضمام إىل                   

  .عمل يف عمر مبكرسوق ال

  . ويوضح اجلدول التايل النسبة املئوية للمدارس العامة واخلاصة يف مجيع أحناء البلد-١١٤٣
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  النسبة املئوية للمدارس العامة واخلاصة

  مدارس خاصة  مدارس عامة  السنة
١٨,٣ ٨١,٧  ١٩٩٥ 
٢٠,٥ ٧٩,٥  ٢٠٠٠ 
٢٠    ٨٠     ٢٠٠٥ 

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة        أجل إعداد التقرير املتعلق ب    تقرير وزارة التعليم من     :   املصدر  
  .٢٠٠٦، لعام والثقافية  

  املشاكل اليت تواجه إجناز احلق يف التعليم  -٤  

 من الصعوبات املشار إليها يف عملية تغطية االحتياجات من املراكز التعليمية احلكومية وتشجيع إنشاء مراكـز                 -١١٤٤
نقص املوارد االقتصادية والبشرية واملواد التعليمية؛ ومتطلبات الزي املدرسي، يف الفترة املشمولة هبـذا التقريـر؛                : أخرى

وتأخر تسجيل الطالب نتيجة الرسوب يف السنوات الدراسية؛ وحاالت التسرب من الدراسة والعودة إليهـا؛ واخنفـاض          
  لتغذية وعمالة األطفال؛ ووجود املدارس يف منـاطق منعزلـة؛ وكـون            املستوى الثقايف لألسرة؛ وبطالة األبوين؛ وسوء ا      

  . يف املائة من مدارس البلد غري كاملة؛ واخنفاض مستوى اإلعداد املهين٥١,٦أن 

 كما أن خمصصات امليزانية املتعلقة بالنفقات التعليمية غري كافية لتغطية الطلب على التعليم على الصعيد الـوطين    -١١٤٥
نفقات اإلضافية اخلاصة بالتسجيل يف املراكز التعليمية العامة، باإلضافة إىل أن األسر هي اليت تتحمل تكـاليف                 أو تغطية ال  

  .الزي املدرسي ومستلزمات الدراسة

وكلمـا ازداد   .  وتؤثر مستويات الفقر سلبياً على إمكانية االلتحاق مبختلف مستويات النظام التعليمي احلـايل             -١١٤٦
ويف الواقع، فإن النظام التعليمي احلايل مثله مثل القُمـع الـذي            . ضت فرص االلتحاق بالربامج التعليمية    الفقر، كلما اخنف  

  .يصب الطالب يف املدارس حسب مستوى الفقر

عدم املطالبة بالزي املدرسي يف : ، يف الوقت احلايل، بعض املبادرات مثلحكومة املصاحلة والوحدة الوطنية   وتنفذ   -١١٤٧
عليمية العامة؛ وحتقيق جمانية التعليم؛ وتوسيع تغطية االلتحاق بالتعليم؛ وتنويع الفرص التعليمية؛ وحتسني جـودة               املراكز الت 

ويتوخى إدراج كل ما ذكر سـابقاً يف الـسياسات          .  واملراكز الدراسية  سالتعليم؛ ووضع برنامج شامل للتغذية يف املدار      
  .العامة لوزارة التعليم

 فإن جانباً من املشاكل اليت يواجهها من يريدون االلتحاق باملراكز التعليمية سببها النموذج               ومن ناحية أخرى،   -١١٤٨
  :اإلداري لاللتحاق

فيما يتعلق بتطبيق اختبار القبول والدرجة املطلوبة الجتياز االختبار، ُتعطى األولوية يف بعض احلاالت إىل أقارب                
  الطالب املسجلني بالفعل يف املركز التعليمي؛

  اعتبار معرفة لغة أخرى شرط من شروط القبول يف بعض مراكز التعليم ثنائية اللغة؛  
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  طلب التوقيع على قبول بعض القواعد الداخلية أو العقود واالمتثال هلا؛  

  طلب بعض املؤسسات شروطاً أكادميية أعلى من الشروط احملددة يف النظام التعليمي الوطين؛  

  .ضور الشهري وعلى املواد املدرسيةحتصيل رسوم على التسجيل واحل  

  )٢٠٣(التعليم الفين  -٥  

.  بوصفه جزءاً من النظام التعليمي الـوطين       ١٩٩١يناير  / كانون الثاين  ١٠ أنشئ املعهد الوطين للتكنولوجيا يوم       -١١٤٩
 هامـاً يف    ، وهو ميثل عامالً   ٣٠٩١ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم      INATECوأنشئ املعهد الذي يعرف باالسم املختصر       

وقد أنشئ املعهد عمالً باملـادتني      . اخلطط احلكومية املتعلقة بالتنمية االجتماعية حبكم تغطيته جملال التعليم والتدريب التقين          
، ويعترب ابتكاراً فريداً يف أمريكا الوسطى، وأهم معامله دمج فرع         ٩٤-٤٠من الفصل الثاين من املرسوم رقم       ) ج(و) ب(٤

  .ملهين مع فرع التعليم الفينالتدريب ا/اإلعداد

 وهدف املعهد الوطين للتكنولوجيا هو حتديد السياسات العامة الوطنية املطلوبة يف جمال التعليم الفـين                - ١١٥٠
والتدريب املهين، وإدارة وتنظيم وختطيط وتنفيذ ورصد وتقييم أنشطة فرع التدريب املهين بوصفه جزءاً ال يتجزأ                

  .من النظام التعليمي الوطين

وتقدمي الـدعم ألنـشطة     :  ويقدم املعهد اخلدمات اليت تستهدف التعليم الفين، والتدريب على احلرف املختلفة           -١١٥١
  النساء والشركات الصغرية واملتوسطة احلجم، وتوفري فرص للشباب الـذين يواجهـون املخـاطر، وتقـدمي املـساعدة        

عية، وتوفري الدعم الالزم لتحسني الظروف املعيشية للسكان، ودعم          التعليمية إىل مراكز التدريب اخلاصة والقطا      -التقنية  
  .إعادة التأهيل املهين

 وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تبني أن التعليم الفين املتاح ال يتوافق مع الطلب احلقيقي على العمالة التقنيـة،                   -١١٥٢
  .أدى إىل اخنفاض احلافز وبالتايل تزايد اهلجرة وترك الدراسةوال يستجيب للمتطلبات احلالية املتعلقة بتنمية العمالة، مما 

اخلدمات املقدمة إىل أنشطة النـساء،      : ، ونظمت يف ثالثة اجتاهات    ١٩٩١ وقد بدأ تنفيذ برامج خاصة يف عام         -١١٥٣
:  وهو ١٩٩٥ وبعد ذلك، أضيف اجتاه آخر يف عام      . وإىل الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم، وإىل إعادة التأهيل املهين        

  ).GTZ(حتسني التدريب املهين، الذي كان جزءاً من مشروع الوكالة األملانية للتعاون الفين 

  : واإلدارات الرئيسية التابعة للمعهد الوطين للتكنولوجيا يف الوقت احلايل هي-١١٥٤

  اإلدارة العامة للتدريب والتعليم الفين  

   واحلراجيإدارة التدريب والتعليم الفين والزراعي  ‘١‘  

                                                      

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       تقرير املعهد الوطين للتكنولوجيا اخلاص بإعداد التقرير املتعلق ب         )٢٠٣(
  .٢٠٠٦، لعام واالجتماعية والثقافية
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  إدارة التدريب والتعليم الصناعي الفين  ‘٢‘  
  إدارة التدريب والتعليم الفين يف جماالت اإلدارة واالقتصاد وعلوم احلاسوب  ‘٣‘  
  اإلدارة املتعلقة باملعايري التعليمية الفنية والتنسيق، والتكنولوجيا التعليمية، وتدريب املعلمني  ‘٤‘  
  .كاتإدارة خدمات التدريب للشر  ‘٥‘  

   اإلدارة العامة للتدريب الفين اخلاص وبرامج املساعدة-١١٥٥

  إدارة خدمات النساء؛  )أ(  
  الربنامج املعين بالشركات الصغرية واملتوسطة احلجم؛  )ب(  
  برنامج إعادة التأهيل املهين؛  )ج(  
  الربنامج املتعلق بالبناء الذايت للمسكن والتقدم املهين؛  )د(  
  ق باألشخاص الذين مت تسرحيهم أو تغيري موقعهم أو نزع السالح منهم؛الربنامج املتعل  )ه(  
  . الربنامج اخلاص باألطفال ذوي احلاالت اخلاصة  )و(  

 ويقدم املعهد الوطين للتكنولوجيا برامج تعليمية يف قطاعات الزراعة واحلراجة والـصناعة والبنـاء والتجـارة                 -١١٥٦
خاص ملواجهة احلياة من خالل التدريب أو العمل أو مـن خـالل مواصـلة               ويهدف املعهد إىل إعداد األش    . واخلدمات

  .الدراسات يف املرحلة اليت تلي املرحلة الثانوية

 وتتطلب دورات املعهد شروطاً تعليمية مسبقة ختتلف حسب التدريب التقين الذي يسعى كـل شـخص إىل                  -١١٥٧
  .احلصول عليه

  س من املرحلة االبتدائية؛تتطلب إهناء الصف الساد: التلمذة الصناعية  
  Habilitación :تتطلب إهناء الصف السادس من املرحلة االبتدائية؛  

Complementación :            تقدم املعرفة واملهارات املطلوبة لتحسني كفاءة العامل الذي حصل على تـدريب
  أو لديه خربة يف جمال التجارة؛/و
  عمل يتطلب مؤهالت تقنية متقدمة وخاصة؛متنح املعرفة واملهارات املطلوبة للقيام ب: التخصص  
  تتطلب إكمال السنة الثالثة من املرحلة الثانوية؛: فين من الفئة املتوسطة  
  تتطلب إكمال الصف الرابع إىل الصف السادس من التعليم؛: فين أساسي ريفي  
  Bachillerato técnico :تتطلب إكمال السنة الثالثة من املرحلة الثانوية؛  

Plan de bachiller :  وهي دورة دراسية بديلة للشباب الذين تركوا الدراسة يف املرحلة الثانوية، وُيمنح دبلـوم
  .فين يف سنة ونصف أو دبلوم فين متوسط يسمح لألشخاص بدخول سوق العمل أو مبواصلة الدراسات اجلامعية
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 بتقدمي هذه الدورات    )٢٠٤(ة يف خمتلف أحناء البلد     وتقوم املراكز املختلفة التابعة للمعهد الوطين للتكنولوجيا الواقع        -١١٥٨
  :التقنية يف القطاعات التالية

  قطاع الزراعة واحلراجة؛  )أ(  

الزراعة، واحلراجة، والكهرباء املرتلية، والرسم املعماري، واالتصال االجتماعي، واإلدارة، واحملاسبة،          : التخصص
  واللغة اإلنكليزية؛

  بناءالقطاع الصناعي وقطاع ال  )ب(  

 السيارات، والصيانة الصناعية، والكهرباء الصناعية، والتربيد الصناعي، وصيانة وإصـالح           اميكانيك: التخصص
  أنظمة احلاسوب، واهلندسة املدينة، والرسم املعماري، والتركيبات املدنية؛

  قطاع التجارة واخلدمات  )ج(  

والدراسات املتعلقة بأعمال السكرتارية التنفيذية،     احملاسبة، والدراسات املتعلقة بأعمال السكرتارية،      : التخصص
والدراسات املتعلقة بأعمال السكرتارية التنفيذية الثنائية اللغة، واإلدارة العامـة، والـسياحة، وإدارة الفنـادق،               

  . وبرامج الويندوز واألوفيس، وتشغيل احلاسوب، وتشغيل أجهزة اخلزانة الرقمية وصيانتها وإصالحها

ذلك أنه جيب أن يكون لكل     . لتحديات اليت يواجهها املعهد الوطين للتكنولوجيا هي حتسني جتهيزاته الفنية          ومن ا  -١١٥٩
ويف بعـض   . مركز تعليمي معامل احلاسوب اخلاصة به؛ وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تكون خدمة اإلنترنـت متاحـة                

  .احلاالت، حيصل الطالب على هذه اخلدمة داخل املعهد فقط

، وضع املعهد الوطين للتكنولوجيا جمموعـة مـن التـدابري التنظيميـة واإلداريـة              ٢٠٠١-١٩٩١ الفترة    ويف -١١٦٠
  .والتكنولوجية سامهت يف حتديث إدارته املؤسسية

 وأدى تطبيق تكنولوجيا املعلومات على مجيع عمليات املؤسسة إىل أن يكون التدريب املهين أكثر ديناميـة وأن                  -١١٦١
  .يكون عملية عصرية

 وباإلضافة إىل مراكز التدريب التقين القائمة، يشرف املعهد الوطين للتكنولوجيا على وحدات تدريب ومدارس               -١١٦٢
  .ومراكز تقنية ومراكز تدريب خاصة متنقلة

  :، ما يلي١٩٩١ ومن االستثمارات يف القطاعات املختلفة التابعة للمعهد يف عام -١١٦٣

  ؛وردوباك ٣٤ ٥٩٥ ٩٤٨,٢٨: الزراعة واحلراجة  

  ؛كوردوبا ٣٢ ٢٢٦ ١١٧,٨٨: الصناعة والبناء  

                                                      

  . لفرع التدريب املهين يف نيكاراغوا، خارطة املواقع اجلغرافية للمراكز التابعة١ من املرفق ١٣انظر الفقرة  )٢٠٤(
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  ؛كوردوبا ٣٣ ٩٦٢ ٠٢٥,٦٤: التجارة واخلدمات  

  .كوردوبا ١٠٠ ٧٨٤ ٠٩١,٨٠ جلميع القطاعات ١٩٩١وبعبارة أخرى، بلغ إمجايل االستثمارات يف عام   

 الدوليـة واملنظمـات غـري        وحصل املعهد الوطين للتكنولوجيا منذ إنشائه على دعم من البلدان واملنظمـات            -١١٦٤
ويأخذ هذا التعاون شكل برامج تدريب متنوعة، ومساعدة تقنية مهنية، ومعدات، وبنية حتتية، وبرامج لتقـدمي             . احلكومية

املنح للدراسة باخلارج، ومنح مالية ال ترد، مقدمة من أملانيا وكندا والسويد وهولندا واألرجنتني وكوريا واالحتاد الروسي                 
لجيكا وآيرلندا والنرويج وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا واليابان والواليات املتحدة، ومقدمة أيضاً من وكـاالت              والنمسا وب 

، والوكالـة اإلسـبانية     الوكالة السويدية للتنمية الدولية    اهلولندية، و  STOAS-OITمثل الوكالة األملانية للتعاون التقين، و     
 North-South اإليطاليـة، ومعهـد      TERRANUOVA، ومنظمـة    الدوليـة الوكالة الكندية للتنمية    للتعاون الدويل، و  

Institute/OEDالنمساوي، واالحتاد األورويب .  

 ويهدف املعهد الوطين للتكنولوجيا إىل املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف نيكاراغوا من خالل - ١١٦٥
ة دون املستوى اجلامعي، وتلبيـة احتياجـات مجيـع          التعليم التقين وتدريب األشخاص ذوي املؤهالت التعليمي      

القطاعات االقتصادية وخمتلف املستويات من املهن والوظائف، وتعزيز زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية، وحتسني             
  .جودة املنتجات واخلدمات

 ٢٣٥ ١١٠ ، وفَّر التعليم الفين إىل ما جمموعه      )٢٠٠٥- ١٩٩١( سنة من عمل املعهد      ١٥ وخالل أول    - ١١٦٦
  .طالباً يف خمتلف التخصصات وعلى خمتلف مستويات التدريب

 ومن أوجه القصور يف املعهد الوطين للتكنولوجيا عدم وجود برامج خاصة للصم، أو خطـط تعليميـة    - ١١٦٧
ويف هذا الصدد، ومن التطـورات      . غري أنه، حني ُيطلب هذا النوع من التعليم، يتم تقدميه         . للكبار ذوي اإلعاقة  

 على لغة اإلشـارة يف      ٢٠٠٠لتكنولوجية اليت تستهدف ذوي اإلعاقات، مت تدريب جمموعة من املعلمني يف عام             ا
، هبدف إدراج الصم يف الدورات العاديـة، وإعـداد منـهج يف    (CECNA)مركز التدريب األملاين النيكاراغوي   
  .دراسات احلاسوب هلؤالء األشخاص

ريس هذا املنهج عقب وضع آلية للتنفيذ بني املعهد الوطين للتكنولوجيا            وبدأت اإلجراءات التنظيمية بتد    - ١١٦٨
  ). ANSNIC(واجلمعية الوطنية للصم يف نيكاراغوا 

 دورة دراسة هذا املنهج هي متكني املشاركني من التدريب على حتميـل واسـتخدام     ت ومن أهم إجنازا   - ١١٦٩
ستخدمة اليوم يف جمال املعلومات ومتكينهم من العمـل          من أجل معرفة التطبيقات املختلفة امل      ٩٨برنامج ويندوز   
  . بفعالية كطابعني

   ومن املهم مالحظة أن الدورة حققت نتـائج إجيابيـة جـداً، حيـث بلـغ معـدل االسـتمرار يف                      - ١١٧٠
وهبذه النتائج، أصبح املعهد رائـداً يف تنفيـذ         .  يف املائة، مما يثبت أن الدورة عملية صحيحة جداً         ١٠٠الدراسة  

  .منهجية تعليم املهارات اخلاصة باحلاسوب والتدريب عليها بالنسبة للصم

  :، كان توزيع الطالب املسجلني يف القطاعات املختلفة من التعليم التقين حسب السن كما يلي٢٠٠٥ ويف عام -١١٧١
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  اجملموع   سنة٢٠   سنة١٩   سنة١٨   سنة١٧   سنة١٦   سنة١٥   سنة١٤

  موعاجمل  إناث ذكور  إناث  ذكور  إناث ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  القطاع

 ٤٤١ ١ ٢٥٣ ١٨٨ ١ ٧٠ ٣١٠ ٣٢ ١٧١ ٣٧ ١٩٢ ٢٩ ١٧٩ ٣٠ ١٢٧ ٣١ ١٢١ ٢٤ ٨٨  الزراعة واحلراجة

 ٢٥٤ ٣ ٣٧٦ ٨٧٨ ٢ ٤٧ ٤٧٣ ٣٥ ٢٨٤ ١٥١ ٠٠٤ ١ ٤٥ ٣٦٨ ٤٥ ٣٤٦ ٣٤ ٢٣٣ ١٩ ١٧٠  الصناعة والبناء

 ٨٨٠ ٩ ٨٧٢ ٦ ٠٠٨ ٣ ١٦٩ ٣ ٢٤٤ ١ ٩٨٩ ٣٨٨ ٩٠٨ ٤١٨ ٧٨٠ ٣٧٤ ٣٦٢ ٣٠٢ ٣٥٨ ٢٢٢ ١٢٧ ٦٠  التجارة واخلدمات

 ٥٧٥ ١٤ ٥٠١ ٧ ٠٧٤ ٧ ٢٨٦ ٣ ٠٢٧ ٢ ٩٦٥ ٨٤٣ ٠٩٦ ١ ٦١٤ ١ ٨٥٤ ٩٢١ ٧٠٧ ٧٧٥ ٤٢٣ ٥٧٦ ١٧٠ ٣١٨  اجملموع

   واملعانةةتشتمل على الكيانات التعليمية احلكومي
  ال تشتمل على التعليم عن بعد

 .٢٠٠٦، لعام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملتعلق ب إعداد التقرير من أجل املعهد الوطين للتكنولوجيا تقرير :املصدر
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)  يف املائـة   ٨٣,٦٧( وقد حقق قطاع دراسة التجارة واخلدمات أعلى معدالت لالستمرار يف الدراسة             - ١١٧٢
ر اإلشارة إىل النتائج اجليدة اليت حققتها مراكز خينوتيغا، وماتاغالبا، ومانيويل ، وجتد) يف املائة٨٨,٣١(والتخرج 

  .٢٠٠٥أوليفاريز، وفقاً للنشرة اإلحصائية ملعهد التكنولوجيا الوطين لعام 

 / حزيـران  ١٢ر تطورات املعهد الوطين للتكنولوجيا، فقد مت تدريس دورة بلغة اإلشارة يوم             ـ وبالنسبة آلخ  - ١١٧٣
 للعاملني يف جمال إعادة التأهيل املهين واإلداري والفين يف مناطق عديدة، وال سيما املناطق اليت هبا أعلـى                   ٢٠٠٦يونيه  

واهلدف الرئيسي من الدورة هو أن يكون هلا تأثري على  . مستويات من الطلب ملنفعة هذه اجملموعة االجتماعية يف املعهد        
  .إليهم من خالل التدريب واإلعداد على الصعيد الوطينجمتمع الصم من أجل تقدمي اخلدمات ذات الصلة 

.  واملعهد الوطين للتكنولوجيا هو أول مؤسسة حكومية حيصل العاملون فيها على دورة بلغة اإلشـارة               - ١١٧٤
  .ويعتقد املعهد أنه ينبغي استمرار الدورة حيث إهنا الوسيلة الوحيدة لالتصال بالصم

 يقدمها معهد التكنولوجيا الوطين نفس العاملني واجملموعات الضعيفة، أي  وتستهدف املنح الدراسية اليت- ١١٧٥
  .األشخاص ذوي الدخل املنخفض

 يف املائة مـن     ٣٠ ويف الوقت احلايل، ووفقاً للتقارير املدرجة يف قاعدة بيانات املعهد، مل حيصل سوى               - ١١٧٦
هج الدراسي التربوي يتم إعداده مع برنامج التعليم املعلمني على شهادات يف العلوم التربوية، على الرغم من أن املن

وعلى املعلمني الذين يلتحقون هبذه الدورة أن يعتمـدوا تـدابري     .  ساعة ٣٢٠التربوي ملعلمي التدريب املهين، مبا جمموعه       
  .التعليم اجلديدة من أجل تقدمي تدريب عايل اجلودة/وينبغي أن تقدم الدورة أساليب التدريس. منهجية جديدة

خمصصات من امليزانيـة    :  وحيصل معهد التكنولوجيا الوطين على موارده االقتصادية من املصادر التالية          - ١١٧٧
 يف املائة من إمجايل رواتب مجيع العاملني يف البلد،          ٢الوطنية العامة لفرع التعليم الفين؛ ونسبة مئوية إلزامية متثل          

ت اليت توظف عماالً؛ فضالً عن إسـهامات مـن التعـاون            أي موارد من اإلسهامات اليت تقدمها مجيع الشركا       
  .اخلارجي، والدخل الناتج عن بيع اخلدمات املقدمة واملنتجات املصنعة أثناء التدريب

 املبينة أعاله، فإن التمويل هو أحد القيود اليت تعوق عمل املعهد الوطين للتكنولوجيا بوصفه               ب ولألسبا - ١١٧٨
دريب املهين، حيث إن املعهد حيتاج إىل ميزانية كبرية ومنتظمة من أجل تسيري العديد              املؤسسة الرائدة يف جمال الت    

، واليت ميكن أال تكون دورات      )األشخاص ذوي اإلعاقات والفقراء   (من دورات التدريب للمجموعات الضعيفة      
  .فحسب، بل أن حتول إىل برامج ملنفعة احملرومني

  اجمللس الوطين للجامعات  - ٦  

  ).اجلامعات( هذه املؤسسة ارتباطاً وثيقاً باحلق يف احلصول على التعليم العايل  ترتبط- ١١٧٩

 وابتداء من مثانينات القرن املاضي، ُوضع نظام للقبول يف التعليم العايل من خالل ما كان يعرف آنذاك                  - ١١٨٠
جيل لكل جامعة على    ويف إطار هذا النظام، كانت تعني حصص تس       ). CNES(باسم اجمللس الوطين للتعليم العايل      

  . أساس املوارد واهلياكل األساسية املتاحة يف ذلك الوقت
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واآلن، ال يزال التعليم العايل باجملان متاماً يف اجلامعات .  وخالل هذه السنوات، كان التعليم العايل باجملان- ١١٨١
ألعضاء يف اجمللس الـوطين     احلكومية، وتقبل اجلامعات مجيع الطالب الذين يستوفون شروط القبول باجلامعات ا          

  .للجامعات املوضوعة كجزء من أنظمتها

 وجلميع األشخاص الذين خيتارون مواصلة التعليم العايل احلق يف احلصول عليه، ولكن هذا التعليم يتطلب - ١١٨٢
ابعـة  استيفاء الشروط احملددة يف نظام القبول باجلامعة، مثل اختبار الدخول، ومتوسط الدرجات يف الـسنتني الر    

، والشروط اإلضافية، واملقابالت الشخصية، واختبـارات       )bachillerato(واخلامسة من برنامج املرحلة الثانوية      
  .القياس النفسية، اخل، املطلوبة يف بعض الدورات الدراسية بصورة مستقلة عن عمليات القبول العادية

  بالنـسبة للطـالب    ) لس الوطين للجامعات  األعضاء يف اجمل  ( وعموماً، فإن تكاليف الدراسة باجلامعات       - ١١٨٣
ال تنعكس سوى يف رسوم رمزية تسدد خالل فترات التسجيل، أي يف بداية الفصل الدراسي األول والثاين من كل 

وختصص هذه املوارد االقتصادية أساساً للمعدات التكنولوجية، وحتسني البنية التحتية، ومواصـلة            . سنة أكادميية 
عاملني اإلداريني، وحتديث املختربات املستخدمة يف جماالت العلوم املختلفة، وتقدمي خمتلف املنح تدريب املعلمني وال

الدراسية الداخلية واخلارجية إىل الطالب، كجزء من االستثمار االجتماعي عن طريق االستخدام السليم والشفاف 
  . يف املائة٦ملخصصات امليزانية املقررة دستورياً واليت تبلغ 

  : ومن بني أغراض التعليم العايل، ينبغي اإلشارة إىل ما يلي- ١١٨٤

النظر يف تعزيز التعليم العايل بغية تعزيز مسامهته يف خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين من خـالل إدراج                   
برامج التعليم املستمر وتقدمي برامج للدراسات العليا على خمتلف املستويات، مثل دورات جتديـد املعلومـات،                

  .دات التخصص، واملاجستري والدكتوراه، اليت هي جزء من جمموعة اخلدمات اليت تقدمها جامعاتنا اآلنوشها

تعزيز اجمللس الوطين للبحوث والعلوم والتكنولوجيا وإضفاء الطابع املؤسسي عليه، ويشارك يف هذا اجمللس   
ين للجامعات باملشاركة، جنباً إىل جنب، اجلامعات العامة واخلاصة اليت يرخص هلا على النحو الواجب اجمللس الوط

  .مع القطاع اإلنتاجي وحكومة اجلمهورية

تشجيع ودعم اإلصالح املتعمق للجامعات، مبا يتسق مع املبادئ التوجيهية الوطنية، وحتديد الدور الذي                
ل جودة التعلـيم    ستلعبه اجلامعات احلكومية واخلاصة يف املستقبل، وإنشاء نظام وطين لالستعراض واالعتماد يكف           

  .العايل يف البلد وجدواه

 ويف هذا الصدد، اعتمد اجمللس الوطين مؤخراً إنشاء جلنة وطنية الستعراض واعتماد التعلـيم العـايل،                 - ١١٨٥
  .كوسيلة للمساعدة يف رفع جودة التعليم يف هذا القطاع

  التطورات يف التعليم العايل  ‘١‘  

 وحىت اليوم، سـامهت يف تطـوير     ١٩٩٠ التعليم العايل منذ عام       وقد حدثت تغريات ال حصر يف نظام       - ١١٨٦
  .وحتديث مؤسساته
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 ويف هذا الصدد، ينبغي اإلشارة إىل بعض اجلوانب اليت مسحت حبدوث تغريات كبرية يف التعليم العايل،                 - ١١٨٧
  :مثل ما يلي

امة بتغطية جزء   كانت هناك عملية توسع يف مؤسسات التعليم العايل، ومسحت هذه التوسعات بصفة ع              
  كبري من العجز يف البنية التحتية للمؤسسات األعضاء يف اجمللس الوطين للجامعات؛

يف حالة اجلامعات األعضاء يف اجمللس الوطين للجامعات، حدثت هبا تغريات، وأصبحت أكثـر ديناميـة         
ل عملية التقييم الذايت من     وحداثة وتتماشى مع العصر والعوملة، ومكنت من تنفيذ عمليات أكادميية ومؤسسية مث           

 واشتملت على تقييم اجلوانب األكادميية واملؤسسية مصرف التنمية للبلدان األمريكيةجانب اجلامعات، واليت موهلا 
  والدراسات العليا؛

 ماليني دوالر أمريكـي للمعـدات       ٥ومبساعدة من حكومة إسبانيا، قدمت تسهيالت ائتمانية مقدارها           
   ملعامل أجهزة احلاسوب يف جماالت األحياء واألحياء اجملهرية والطب؛التكنولوجية الالزمة

  ؛)SINIES( العايل موضع نظام وطين للبحوث يف جمال التعلي  

  ؛)SINAP(وضع نظام وطين للدراسات العليا   

اللجنة األكادميية، وجلنة البحوث والدراسات العليـا،       : تعزيز اللجان التابعة للمجلس الوطين للجامعات       
  واللجنة القانونية، واللجنة املعنية بالتقييم واالعتماد؛

  املوافقة على إنشاء جامعات جديدة؛  

  اتفاقات التعاون مع اجلامعات اخلاصة، واحلكومة املركزية، واملنظمات غري احلكومية؛  

ت األكادمييـة  واقتناع جزء كبري من اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية واملاحنني ذوي الصلة باجملاال     
  والعلمية والتكنولوجية؛

  االفتقار إىل استراتيجية اتصال أفضل بشأن املهام اليت تـضطلع هبـا اجلامعـات العديـدة يف فـروع                     
  العلوم املختلفة؛

  ضرورة إقامة املزيد من روابط التعاون القوية مع خمتلف املنتديات اليت تتطلـب مـشاركة اجلامعـات                   
  بصورة مباشرة؛

يل بعض اجلوانب الذي يقيد إىل حد ما نطاق اخلدمات اليت ميكن أن تقدمها اجلامعات عموماً                نقص متو   
  إىل مجيع القطاعات االقتصادية؛

وبصفة عامة، فإن سياسات البحث العلمي اليت وضعت للجامعات العامة واخلاصة العاملة يف جمال اخلدمة   
  .العامة يف البلد ينقصها التمويل الالزم لتنفيذها
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  : ومن اجلدير بالذكر أن هناك عشر جامعات عامة وفقاً للمجلس الوطين للجامعات، وهي- ١١٨٨

  ؛(UNAN-León)جامعة نيكاراغوا املستقلة الوطنية يف ليون   )أ(
  ؛(UNAN-MANAGUA)جامعة نيكاراغوا املستقلة الوطنية   )ب(
  ؛(UCA)اجلامعة األمريكية الوسطى   )ج(
  ؛(UPOLI) التطبيقية جامعة نيكاراغوا للعلوم  )د(
  ؛(UNI)اجلامعة اهلندسية الوطنية   )ه(
  ؛(UNA)اجلامعة الزراعية الوطنية   )و(
  ؛(EIAG)املدرسة الدولية للزارعة وتربية املاشية   )ز(
  ؛(UCATSE)جامعة لويز إسبونيسا بينيدا الكاثوليكية الزراعية   )ح(
  ؛(BICU)جامعة بلوفيلدز إنديان والكارييب   )ط(
  .(URACCAN)عة مناطق احلكم الذايت لساحل نيكاراغوا على الكارييب جام  )ي(

 من الدستور، جيب أن حتصل اجلامعات ومراكز التدريب التقين العليا، اليت متوهلـا              ١٢٥ ووفقاً للمادة    - ١١٨٩
زع وفقاً  الدولة مبوجب القانون، على خمصصات سنوية تبلغ ستة يف املائة من امليزانية العامة للجمهورية، وأن تو               

وخالل النصف األخري من القرن العشرين، ظهرت جمموعـة         . ويتعلق هذا التمويل باجلامعات احلكومية    . للقانون
واسعة من الفرص يف جمال التعليم العايل، وزادت بدرجة كبرية ابتداء من العقد األخري من هذا القرن نتيجة زيادة            

  .عدد اجلامعات اخلاصة

  ؛١٩٩١، (UNICA)ر الكاثوليكية جامعة ريدميبتورس مات  )أ(
  ؛١٩٩٢، (UPONIC)جامعة نيكاراغوا الشعبية   )ب(
  ؛١٩٩٢، (UAM)اجلامعة األمريكية املستقلة   )ج(
  ؛١٩٩٧، (UCC)جامعة العلوم التجارية   )د(
  ؛١٩٩٧،(UNICIT)اجلامعة األيبريية األمريكية للعلم والتكنولوجيا   )ه(
  ؛١٩٩٧، (UDO) ليون - اجلامعة الغربية   )و(
  ؛١٩٩٧، (CSEM)مركز الدراسات العسكرية العليا   )ز(
  ؛١٩٩٧، (UCEM)جامعة علوم تنظيم املشاريع   )ح(
  ؛١٩٩٧، (UNIVAL)اجلامعة الدولية للتكامل األمريكي الالتيين   )ط(
  ؛١٩٩٧، (.U.T.N)جامعة نيكاراغوا للتكنولوجيا   )ي(
  ؛١٩٩٨، (UACH)جامعة تشينانديغا   )ك(
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  ؛١٩٩٨،  نيكاراغوا للدراسات العليا يف الطب الشرقي- بان معهد اليا  )ل(
  ؛١٩٩٨، (UdeM)جامعة ماناغوا   )م(
  ؛١٩٩٨، (ULAM)جامعة األمريكتني   )ن(
  ؛١٩٩٨، (UCN)جامعة نيكاراغوا الوسطى   )س(
  ؛١٩٩٩، (UNIVALLE)جامعة ديل فايي   )ع(
  ؛١٩٩٩، (UENIC)جامعة مارتن لوثر كنغ اإلجنيلية يف نيكاراغوا   )ف(
  ؛١٩٩٩، (UHISPAN)اجلامعة األمريكية الالتينية   )ص(
  ؛١٩٩٩، (UNN)جامعة مشال نيكاراغوا   )ق(
  ؛٢٠٠٠، أكادميية والتر ميدوسا مارتينيز للشرطة  )ر(
  ؛٢٠٠٠، (UTM)جامعة توماس مور   )ش(
  ؛٢٠٠١، اجلامعة التقنية للتجارة  )ت(
  ؛٢٠٠١، (UCAN)جامعة نيكاراغوا املسيحية املستقلة   )ث(
  ؛٢٠٠٢، (UCYT)جامعة العلوم والتكنولوجيا النيكاراغوية   )خ(
  ؛٢٠٠٢، (UNIMET)جامعة متروبوليتان   )ذ(
  ؛٢٠٠٢، جامعة ال أنونسيتا  )ض(
  ؛٢٠٠٢، (UPF)جامعة باولو فريري   )أأ(
  ؛٢٠٠٢، جامعة يوحنا بولس الثاين )ب ب(
  ؛٢٠٠٢، (UNIJJAR)جامعة جان جاك روسو   )ج ج(
  ؛٢٠٠٢، جامعة مارتن لوثرائس الرب، جملس كن  )دد(
  ؛٢٠٠٢، (ILCOMP)املعهد األمريكي الالتيين لعلوم احلاسوب   )ه ه(
  ؛٢٠٠٣، (USTOM)جامعة سانتو توماس دي أورينيت إي مديو ديا   )وو(
  ؛٢٠٠٣، (UNADENIC)اجلامعة األدفنتست يف نيكاراغوا   )زز(
  ؛٢٠٠٣، (UNACAD) جامعة اإلدارة واألعمال التجارية واجلمارك  )ح ح(
  ؛٢٠٠٥، اجلامعة األمريكية  )ط ط(
  ؛٢٠٠٥، )UNIDES(اجلامعة الدولية للتنمية املستدامة   )ي ي(
  .٢٠٠٥، )UNITEC(جامعة التكنولوجيا والتجارة   )ك ك(
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  )٢٠٥(ميزانية التعليم  - ٧  

نـاتج احمللـي اإلمجـايل،     يف املائة من ال٣ نسبة  ١٩٩٩ مثلت امليزانية املخصصة لوزارة التعليم يف عام         - ١١٩٠
وينبغي اإلشـارة إىل أن     .  يف املائة من نفقات القطاع االقتصادي      ١٧,٦ يف املائة من امليزانية الوطنية، و      ٦,٤٤و

 مليون  ٦٧,٤٦ (١٩٩٩وامليزانية املخصصة لعام    )  مليون دوالر أمريكي   ٦٢,٦ (١٩٩٨عملية حبث ميزانية عام     
  . املائة يف٧,٨تبني زيادة قدرها ) دوالر أمريكي

  اجلدول أدناه يوضح النفقات على التعليم كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل

        اإلمجايلناتج احملليال التعليم كنسبة مئوية من نفقات

  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨  البند

 ٩٣٤٫٧ ٣ ١٠٩٫٩ ٣ ٨٩٦٫٤ ٢ ٣٠٣٫٠ ٢ ٠١٢٫٣ ٢ ٩١٧٫٤ ١ ٧٣٤٫٥ ١ ١٢٤٫٣ ١  إمجايل نفقات التعليم

التعليم كنسبة مـن النـاتج     
٪٣٫٠  احمللي اإلمجايل  ٣٫٩٪  ٣٫٨٪  ٣٫٦٪  ٤٫٠٪  ٤٫٧٪  ٤٫٣٪  ٤٫٩٪  

وزارة التعليـم والثقافـة   
 ٤٩٧٫٨ ٢ ٠٤٧٫٤ ٢ ٧٧٤٫٧ ١ ٤٨٥٫٢ ١ ٣٧٩٫٤ ١  ٣٧٨٫٥ ١ ٢٦٥٫٩ ١ ٧٣٠٫٣  والرياضة

كنسبة من الناتج احمللـي     
٪١٫٩  اإلمجايل  ٢٫٩٪  ٢٫٨٪  ٢٫٥٪  ٢٫٦٪  ٢٫٨٪  ٢٫٨٪  ٣٫١٪  

 ٩٤٧٫٢ ٨٤٣٫٨ ٧٩٥٫١ ٦٧٠٫٤ ٥٨٦٫٨ ٤٩٠٫٤ ٤٢٠٫٧ ٣٤٩٫٤  اجلامعات

كنسبة من الناتج احمللـي     
٪٠٫٩  اإلمجايل  ١٫٠٪  ١٫٠٪  ١٫١٪  ١٫٢٪  ١٫٣٪  ١٫٢٪  ١٫٢٪  

  الجتماعيـة  العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية وا       التقرير املتعلق ب   من أجل إعداد  اخلاص  تقرير وزارة التعليم    :  املصدر
  .٢٠٠٦، لعام والثقافية

 وباملثل، يبني توزيع امليزانية حسب الربنامج التعليمي اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين لزيادة معدل               - ١١٩١
االلتحاق باملدارس تدرجيياً للسكان الذين هم يف سن الدراسة بصفة عامة، وأساساً للمجموعـة الـيت تتـراوح                  

  . سنة١٢ و٧أعمارها بني 

  .٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٢ ويوضح اجلدول أدناه توزيع امليزانية حسب الربنامج التعليمي من عام - ١١٩٢

                                                      

  /، كـانون األول   ٢٠٠٦- ٢٠٠٢إجنـازات الفتـرة     . تقرير وزارة التعليم  ". "اخلطة الوطنية للتعليم  " )٢٠٥(
  ".٢٠٠٦ديسمرب 
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  ميزانية كل برنامج كنسبة من اإلمجايل

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  الربنامج

 ٪٢٫٩ ٪٤٫٠ ٪٤٫٩ ٪٣٫٤  التعليم يف مرحلة ما قبل املدارس

 ٪٧٧٫٣ ٪٧٥٫٦ ٪٧٥٫٨ ٪٨٠٫٣  التعليم االبتدائي

 ٪١٢٫٧ ٪١٤٫١ ٪١٤٫٤ ٪١٢٫٠  لتعليم الثانويا

 ٪١٫١ ٪١٫٢ ٪١٫٢ ٪١٫٣  تدريب املعلمني

 ٪٥٫٢ ٪٤٫٥ ٪٢٫٩ ٪٢٫٣  تعليم الكبار

 ٪٠٫٧ ٪٠٧ ٪٠٫٨ ٪٠٫٧  التعليم اخلاص

 ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠  اإلمجايل

  اص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       العهد الدويل اخل  التقرير املتعلق ب  اخلاص بإعداد   تقرير وزارة التعليم    :  املصدر
  .٢٠٠٦، لعام والثقافية  

 دوالراً أمريكيـاً    ١١:  بالنسبة لكل برنامج تعليمي ما يلي      ١٩٩٩ وبلغت تكاليف كل طالب يف عام        - ١١٩٣
. ثانوي دوالراً أمريكياً للتعليم ال    ٤٤ دوالراً أمريكياً للتعليم االبتدائي، و     ٦٨املدرسة، و  ما قبل    للتعليم يف مرحلة  

؛ غري أننا إذا قارنا هاتني السنتني، جنـد أن التكـاليف   ٢٠٠٥وشهدت هذه البيانات صعوداً واخنفاضاً حىت عام   
  .بالنسبة لكل طالب قد زادت بدرجة كبرية

  التكاليف لكل طالب حسب الربنامج بالدوالر األمريكي
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ١٩٩٩  املستوى التعليمي

 ٢٠٫٢ ٢٦٫٢ ٢٨٫٥ ٢١٫٥ ١١  ا قبل املدرسةالتعليم يف مرحلة م

 ١٢٧٫٥ ٩٩٫٥ ٩٠٫٦ ١٠٢٫٦ ٦٨  التعليم االبتدائي

 ٤٨٫١ ٤٢٫٣ ٤٣٫٠ ٣٩٫٣ ٤٤  التعليم الثانوي

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية  التقرير املتعلق ب من أجل إعداد اخلاص  تقرير وزارة التعليم    :  املصدر
  .٢٠٠٦، لعام واالجتماعية والثقافية  

 -  للتعلـيم يف جمـال الزراعـة         كوردوبا ١٢ ٧٦٠ ويف التعليم الفين، بلغت تكاليف الطالب السنوية         - ١١٩٤
 للتعليم يف جمـال التجـارة       كوردوبا ١ ١١١ البناء، و  -  للتعليم يف جمال الصناعة      كوردوبا ٦ ٤٠٦احلراجة، و 
لكل طالب  ) كوردوبا ٨ ٤٤٥,٥٠ما يوازي    ( دوالراً أمريكياً  ٦٦٥ويف التعليم العايل، استثمر مبلغ      . واخلدمات

ويف التعلـيم   .  يف املائـة   ٤١ويف التعليم التقين، بلغت نسبة التخرج       .  يف املائة  ٣٧جامعي، وبلغ معدل التخرج     
  . يف املائة منهم السنة اخلامسة٤٨ يف املائة من الطالب السنة السادسة بنجاح، وأكمل ٢٩االبتدائي، أكمل 
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  احلصول على خمتلف مستويات التعليماملساواة يف   - ٨  

 يكفل الدستور السياسي للبلد املساواة يف الفرص، على الرغم من أن هناك عوامل تعرض هـذا احلـق                   - ١١٩٥
  .  االقتصادية، واجلغرافية، واللغوية، والبيئية، والثقافية، والطوبوغرافية- للخطر، مثل العوامل االجتماعية 

نقص املدارس والفـصول    :  بالتقرير، ظهرت مشاكل تتعلق باهلياكل األساسية       وخالل الفترة املشمولة   - ١١٩٦
وفيمـا يتعلـق بـاملواد      . الدراسية، ووجود أوضاع غري مالئمة يف هذه الفصول، ونقص األثاث وعدم مالءمته           

  .نقص املكتبات، ونقص الكتب الدراسية، والربامج الدراسية وأدوات الدعم العلمية للمعلمني: التدريسية

 وفيما يتعلق باخلدمات األساسية، هناك نقص يف املياه، واإلضاءة، والكهرباء، وال توجد طـرق نقـل                 - ١١٩٧
  .مالئمة يف املناطق الريفية؛ كما تعاين بعض املناطق احلضرية والضواحي احلضرية من نقص هذه اخلدمات

 مـن   ومة املصاحلة والوحدة الوطنية   حك ولكفالة التعليم على قدم املساورة جلميع النيكاراغويني، قامت          - ١١٩٨
، اللذان يكفالن التعليم    ٢٠٠٧- ٠١٨ ورقم   ٢٠٠٧- ٠١٧خالل وزارة التعليم باختاذ التدبريين الوزاريني، رقم        

باجملان، وحيظران فرض رسوم طوعية على األبوين ويفرضان عقوبات إدارية متصلة بذلك على مديري املراكـز                
  . االمتثالالتعليمية العامة الذين خيفقون يف

 حبملة لإلشراف على تطبيق مبدأ احلق يف التعلـيم احملـدد يف             حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية    وتقوم   - ١١٩٩
  :السياسات التعليمية

عدد أكرب من األطفال ( حمو األمية؛ جيب أن يلتحق مجيع البنني والبنات والشباب باملدارس ":تعليم أكثر"  
  ). سنة يف التعليم االبتدائي١٢ و٧الذين تتراوح أعمارهم بني 

 منـهج  ":منهج دراسي أفضل، ومعلمون أفضل، وطالب أفضل، ومدارس أفـضل ... تعليم أفضل  "  
جيب أن يكون املعلمون مدربون     : معلمون أفضل . نظامي، وشامل، ومتسق، وحديث، وذو صلة     : دراسي أفضل 

ستمر، وأن يعترف هبم بدرجة أكرب، وأن حيصلوا على         فنياً يف اجملاالت العلمية والتربوية وأن حيصلوا على تعليم م         
جيب أن : طالب أفضل. مرتبات أفضل، وعناية أكرب، واحترام أكثر، وأن يتحلوا بالروح اإلنسانية واهلوية الوطنية  

: مدارس أفضل. يتصفوا بالقيم ذات الصلة، وأن حيصلوا على املعرفة واملهارات الكافية لنجاحهم يف حياهتم اليومية
ب أن يكون عدد املدارس كافياً وأن تكون يف أماكن مناسبة، لتسهيل وصول األطفال والشباب إليها؛ وجيب                 جي

  .احملافظة عليها وجتهيزها بصورة جيدة حىت ميكن أن تسري عملية التدريس والتعليم بأفضل جودة ممكنة

 مدارس تنقـذ    ": وإنقاذها إضفاء الصفة األخالقية على املدارس العامة     ... أشكال التعليم األخرى    "  
  .النيكاراغويني من أحوال السوق

 جيب أن يشارك اجملتمع   ":التعليم كمهمة للجميع  ... إدارة تعليمية قائمة على املشاركة والالمركزية       "  
املدين املنظم يف مجيع عمليات اإلدارة التعليمية، كسياسة متعددة القطاعات تستهدف التنمية احملليـة والوطنيـة؛             

  . الدولة فحسب، بل مهمة للجميعة أال يكون التعليم مسؤوليوجيب
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  . ابتداء من التعليم األساسي العادي حىت التعليم العايل":التعليم بنهج نظمي وشامل... التعليم ككل "  

؛ وأن حمو األمية؛ وأن يكون التعليم للجميع، وال سيما التعليم االبتدائي:  واآلثار املتوقعة هلذه التدابري هي- ١٢٠٠
يكون التعليم اجملاين حقيقة واقعة؛ وأن يتم حتسني جودة التعليم؛ وتوسيع التغطية؛ وتنويع الفرص التعليمية وتعزيز     

  . كمهمة للجميعةقدرات اإلدار
  النسبة املئوية حسب اجلنسني يف خمتلف مستويات التعليم  ‘١‘  

ليمي بال شك يظهر أوضاع املساواة، حيث تشارك  فيما يتعلق باالختالفات بني اجلنسني، فإن النظام التع- ١٢٠١
 بالقراءة  ويف هذا الصدد، يوضح مؤشر اإلملام     . النساء بصورة مماثلة إىل حد كبري للرجال يف أنظمة التعليم الرمسية          

  . عدم وجود اختالفات تقريباً بني الرجال والنساء خالل سنوات الدراسةوالكتابة

  ٢٠٠٦-١٩٩٥ني، النسبة املئوية للتسجيل حسب اجلنس

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  
  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  الربنامج

 ٥٠,٦ ٤٩,٤ ٥٠ ٥٠ ٤٩,٣ ٥٠,٧  التعليم ما قبل املدرسة
 ٥١,٦ ٤٨,٤ ٥٠,٦ ٤٩,٤ ٤٩,٩ ٥٠,١  التعليم االبتدائي
 ٤٧,٥ ٥٢,٥ ٤٦,٧ ٥٣,٣ ٤٦,١ ٥٣,٩  التعليم الثانوي
 ٥٦,٢ ٤٣,٨ ٥٩,٥ ٤٠,٥ ٦٣,٩ ٣٧,١  تعليم الكبار

  العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية      التقريـر املتعلـق ب   من أجـل إعـداد    اخلاص  تقرير وزارة التعليم    :  املصدر
  .٢٠٠٦، لعام واالجتماعية والثقافية  

 وال توجد اختالفات كبرية بني البنني والبنات يف التعليم االبتدائي، على الرغم من ظهور تدهور طفيف بـصفة                   -١٢٠٢
وينبغي مالحظة أن ما يثري الدهـشة هـو أن   . ، وال سيما يف املناطق احلضرية     ٢٠٠٣ حالة البنات ابتداء من عام       عامة يف 

صايف معدالت االلتحاق باملدارس يف املناطق الريفية يتجاوز صايف املعدالت يف املناطق احلضرية، وقد يكون ذلك مرتبطاً                 
احلضرية اهلامشية، حيث إن أكرب عدد من مشاريع إعادة البناء يف فترة ما بعد              بقلة االستثمار يف اجملال التعليمي يف املناطق        

  .قد تركز أساساً يف املناطق الريفية‘ ميتش‘إعصار 

 ويف التعليم الثانوي، تزداد حدة االختالفات بني املناطق احلضرية والريفية بدرجة كبرية نتيجة قلة عدد املدارس                 -١٢٠٣
  .ثانوي يف املناطق الريفيةالتابعة لربامج التعليم ال
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  االجتاهات التعليمية للمجموعات الضعيفة  ‘٢‘  

  )٢٠٦(األشخاص من ذوي اإلعاقات  )أ(  

وتـنص  .  احلق يف التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقات      ٢٠٢ يعزز الدستور السياسي يف نيكاراغوا والقانون رقم         -١٢٠٤
ربط الدراسة الرمسيـة    ": التعليم كنهج نظمي وشامل   ... يم ككل   التعل" لوزارة التعليم على أن      ٥السياسة التعليمية رقم    

وهناك باملثل سياسات عامة ومبادئ توجيهية رمسية حلصول الطـالب ذوي           . بالتعليم لألشخاص ذوي القدرات املختلفة    
  .االحتياجات التعليمية اخلاصة على التعليم

ص ذوي اإلعاقات من خالل إدارة التعليم اخلاص، املكلفـة           وتكفل وزارة التعليم احلق يف التعليم اجملاين لألشخا        -١٢٠٥
بتوجيه وتنظيم وختطيط االستجابة التعليمية لألطفال والشباب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة الذين تصل أعمـارهم               

 مـا قبـل      سنة، سواء كانت مرتبطة بإعاقة أم ال، يف كل من مدارس التعليم اخلاص واملدارس العادية يف مرحلة                 ١٨إىل  
  .املدرسة واملرحلتني االبتدائية والثانوية

 ووزارة التعليم هي املسؤولة عن تشجيع حصول األطفال والشباب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصـة علـى         -١٢٠٦
ليم كما تشجع تطوير التع   . التعليم، واالستمرار والنجاح فيه، مع التركيز على الذين يعانون من أي نوع من أنواع اإلعاقة              

مع التركيز الشامل على النظام الفرعي للتعليم األساسي العام، حىت ميكن هلذه اجملموعة من األشخاص أن حتـصل علـى                    
  .فرص تعليمية ذات جودة وأن يكونوا على قدم املساواة مع بقية جمتمع الطالب

 مجيع أحناء البلد، مبا يف ذلك        مدرسة من مدارس التعليم اخلاص يف      ٢٦وهناك  .  وجيب أن تكون الدراسة باجملان     -١٢٠٧
  ).منطقيت بلوفيلدز وبورتو كابيزاس(ساحل الكارييب 

 وبغية تفعيل احلق يف التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقات، تقوم وزارة التعليم بأنشطة هتدف إىل إزالة احلواجز اليت                  -١٢٠٨
  :ح فيه، عن طريق الوسائل التاليةتواجه الطالب املعاقني فيما يتعلق باحلصول على التعليم ومواصلته والنجا

  إزالة احلواجز املعمارية يف املدارس النظامية؛  )أ(  
وتدريب العاملني من املعلمني يف مدارس خاصة وعادية بغية اكتساب الكفاءات املطلوبة لتقدمي استجابة   )ب(  

  تعليمية مالئمة للطالب ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة؛
ل ملدارس التعليم اخلاص من أجل كفالة حصول طالب املدارس ذوي اإلعاقات على             وتوفري وحدات نق    )ج(  

  التعليم ومواصلته؛
الذي يوفر مواد للحصول علـى املنـهج        ) CRECI(وهناك مركز املوارد التعليمية للطالب املكفوفني         )د(  

  الدراسي بطريقة براي، على تسجيالت جيدة وبطريقة مرحية؛

                                                      

املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية       التقرير  عداد  إل )مديرية التعليم اخلاص  (تقرير وزارة التعليم     )٢٠٦(
  .٢٠٠٦قافية، لعام واالجتماعية والث
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عيات آباء األطفال املعاقني، واجلمعيات املعنية باألشخاص املعاقني، ووزارة الصحة، وإقامة روابط مع مج  )ه(  
ووزارة شؤون األسرة، ووزارة العمل، واملنظمات غري احلكومية اليت تتعاون يف تنفيذ األنشطة التعليمية الالزمة لألشخاص                

  .ذوي اإلعاقات

وتكمن املشكلة يف خمتلـف     . انونياً مناسباً جداً لذوي اإلعاقات     وينبغي التشديد على أن لدى نيكاراغوا إطاراً ق        -١٢٠٩
وهناك عوامـل جتعـل األشـخاص ذوي        . الظروف االقتصادية العديدة اليت جتعل من الصعب االمتثال للقوانني السارية         

قتـصادية  اإلعاقات أكثر ضعفاً، مبا يف ذلك أن أسر األشخاص الذين يعانون من نوع ما من اإلعاقة يواجهون أوضـاع ا     
ومن الشائع  . فإهنم حيتاجون إىل من يقدم الرعاية اليومية، وبذلك ال يستطيع أحد أفراد األسرة إدرار الدخل              : أكثر تعقيداً 

  .نوعاً ما بني األسر وحيدة الوالد أن تعمل األم باملرتل، مما يدر دخالً يقل عن الدخل الناتج عن العمل خارج املرتل

بات اجلسدية، فإن املدارس غري جمهزة الستقبال هذا القطاع من السكان نتيجة نقص اهلياكل  وفيما يتعلق بالصعو-١٢١٠
يعيش (ومن العوامل األخرى هو موقف األبوين، والبعد اجلغرايف         . األساسية الضرورية فيها، ويصبح ذلك حاجزاً تعليمياً      

، واحلالة االقتصادية لألسرة، ونقص الوعي يف       )ةاألشخاص من ذوي اإلعاقات يف بعض األحيان بعيداً عن املراكز الدراسي          
  .اجملتمع عموماً بشأن احلق يف التعليم

 وفيما يتعلق باإلحصاءات اخلاصة باإلعاقة، ينبغي مالحظة أن هذه البيانات ال تزال إحدى نقاط الضعف - ١٢١١
عاقة ومن جانب املعهد الوطين يف البلد، على الرغم من اجلهود املبذولة من جانب القطاعات املشاركة يف جمال اإل          

  .لإلحصاء والتعداد

   ومن اجلدير بالذكر أن البيانات الـواردة يف استقـصاء نيكـاراغوا املتعلـق باألشـخاص ذوي اإلعاقـات                    -١٢١٢
)ENDIS 2003 ( يف املائة٤٤تشري إىل أن نسبة األمية هلذه اجملموعة يف نيكاراغوا .  

حيث تبلغ النـسبة  : رس لألشخاص ذوي اإلعاقات مع تقدم مستوى التعليم       وتنخفض مؤشرات االلتحاق باملدا    -١٢١٣
وقد تعزى النـسبة    .  يف املائة للمرحلة اجلامعية    ٢ يف املائة للمرحلة الثانوية، و     ١٠ يف املائة للمرحلة االبتدائية، و     ٣٨املئوية  

وتشري . خاص الذين يرسبون يف سنوات الدراسة     العالية إىل حد ما لاللتحاق باملدارس يف املرحلة االبتدائية جزئياً إىل األش           
  .ذوي اإلعاقات يواجهون صعوبات يف االنضمام إىل النظام التعليمي)  عاما٣٠ًحتت (املؤشرات بوضوح إىل أن الشباب 

طق  يف املائة يف املنـا     ٥٩ يف املائة يف املناطق احلضرية وإىل        ٣٣ وفيما يتعلق مبحل اإلقامة، تصل نسبة األمية إىل          -١٢١٤
الريفية، وذلك نتيجة الصعوبات اإلضافية املتعلقة مبحو األمية الناشئة عن األوضاع يف املناطق الريفية، وال سيما بالنـسبة                  

ومن اهلام تشجيع احلصول على التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة، حيث إن هناك إمجاعاً عاماً                . لألشخاص ذوي اإلعاقات  
املدارس يف هذه املرحلة ُيحسن فرص البنني والبنات يف مواصلة الدراسة حىت سنوات قادمة، بني املربيني على أن االلتحاق ب

وبالنسبة لألشخاص املعاقني، فإن معـدل التحـاق        . ويسهم يف النجاح الدراسي يف السنوات األوىل من التعليم االبتدائي         
  .ة بينهمالرجال باملدارس مياثل معدل التحاق النساء، وال توجد أي اختالفات كبري

 ومن التدابري اليت تدعم تعليم األشخاص ذوي اإلعاقات، قامت وزارة التعليم، من خالل إدارة التعليم اخلـاص،      -١٢١٥
وتعتمد الوزارة هنجاً شامالً للتعليم، وهو هنج ال يشتمل على . بتشجيع إدراج املعاقني من البنني والبنات يف املدارس العادية     

  .ختيارية أو متييزية من أي نوع، وهو تعليم يرحب بالتنوع ويراعيهشروط للدخول أو آليات ا
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 وهذا التغري يف جمال التعليم ال يعين اختفاء املدارس اخلاصة، واليت تغري دورها حيث إهنا تقدم الدعم املباشـر إىل          -١٢١٦
ا التعليمية للسماح للبنني والبنـات،      املدارس العادية اليت يلتحق هبا األطفال املعاقني، ويف الوقت نفسه حتافظ على خدماهت            

  .الذين حيتاجون نتيجة لشدة إعاقتهم، إىل رعاية تعليمية متخصصة

 واُتبع العمل هبذا النهج مبشاركة املنظمات غري احلكومية اليت تنفذ مشاريع تتعلق بتعزيز التعليم، وأدى ذلك إىل                  -١٢١٧
ومن أهـم  . ؤدي إىل التعاون املثمر بني اجملتمع املدين ووزارة التعليم       خلق جمال مثمر للعمل يف النظام التعليمي، حيث إنه ي         

، ومجعيـة   )ASNIC(رابطة نيكاراغوا لتكامل اجملتمعات     : املنظمات غري احلكومية اليت تقدم املساعدة يف هذه العملية هي         
الطفولة النروجيية، ومنظمة الدول ، ومجعية إنقاذ Los Pipitos" Handicap International"آباء األطفال املعاقني، ومنظمة 

  .، من بني جهات أخرى(OEI) ية األمريكيةريالدول األيب، ومنظمة )MEC(األمريكية، ووزارة التعليم والعلوم يف إسبانيا 

 ويعين الدمج يف التعليم إعطاء زخم جلدول أعمال التعليم للجميع، وإعداد وسائل لتمكني املدارس من                - ١٢١٨
ميع الطالب، وإيالء اهتمام خاص بالذين أقصوا يف السابق من الفرص التعليمية، ومـن بينـهم                توفري الرعاية جل  

  .الطالب ذوي اإلعاقات

 وتعترب عملية التغيري حتدياً لوزارة التعليم، وينبغي التشديد على تواصل هذه العملية بصورة تدرجيية ومنتظمـة،                 -١٢١٩
واحلق يف  . ئمة يف الوقت املناسب جملموعة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة        لكفالة أن توفر املدارس العادية استجابة مال      

  .فإن احلق يف التعليم هو حق احلصول على تعليم جيد. التعليم ال يعين احلضور يف املدرسة فحسب، بل يعين التعلم

ون يف املدارس   ، كان عدد األطفال املسجلني يف هنج الدمج يف التعليم، أي الذين يتعلم            ٢٠٠٦ ويف عام    - ١٢٢٠
 طالباً يف مرحلة ما قبل املدرسة، واملرحلتني االبتدائية والثانوية، وهناك يف مدارس التعلـيم               ٥ ٠٦٧العادية يبلغ   

  . طالبا٢ً ٢٨٣اخلاص 

  طرائق التعليم اخلاص  )ج(  

  الدمج يف التعليم

اقني أو املعرضني خلطر اإلعاقة من البنني والبنات        تقدم الرعاية يف املنازل واجملتمعات احمللية إىل املع       :  التعليم املبكر  -١٢٢١
  . سنوات٤من سن يوم إىل 

 ويقوم املدرسون العاملون يف هذا الربنامج، والذين يعرفون باسم املروجون، بتقييم كفاءات املعاقني من البـنني                 -١٢٢٢
من أجل تشجيع تنمية كفـاءات      والبنات وبتطوير برامج لكل شخص، وتوجيه األبوين حول وسيلة تنفيذ اخلطة باملرتل             

وهم يشجعون أيضاً إقامة روابط مع اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات احلكومية وغري احلكومية األخرى من أجل . األطفال
  .توفري رعاية شاملة لألطفال، مع التشديد على إعادة التأهيل اجملتمعية األساس ضمن هذه الروابط

هي فصول دراسية يف مدارس التعليم العادي خمصصة لتوفري الرعاية للمعاقني مـن             :  الفصول الدراسية املتكاملة   -١٢٢٣
وتعمل هذه الفصول الدراسية    . البنني والبنات، كجزء من استراتيجية تستهدف إدماج هؤالء األطفال يف املدارس العادية           

  .مية اخلاصةيف إطار املدرسة العادية، مع إجراء الترتيبات الالزمة لتلبية االحتياجات التعلي
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  . والفصول الدراسية املتكاملة هي استراتيجية مت اعتمادها لتجنب عزل األطفال ذوي اإلعاقات والتمييز ضدهم-١٢٢٤

 ويتم تطبيق هذه الطريقة يف خمتلف البلديات يف مجيع أحناء البلد يف مرحلة ما قبل املدرسة واملرحلتني االبتدائيـة                    -١٢٢٥
وهي أيضاً استراتيجية اللتحاق األطفال ذوي اإلعاقات باملدارس يف املراكز          . التعليم املتكامل والثانوية، مبا يتسق وحركة     

املادة األوىل من السياسة العامة األوىل من السياسات العامة واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبصول األطفال (القريبة من منازهلم  
البارزة هلذه الطريقة هي وجود أربعة فصول دراسـية متكاملـة يف            ومن األمثلة   ). ذوي االحتياجات اخلاصة على التعليم    

  . يف منطقة ماناغوا خمصصة للطالب الصم يف املرحلة الثانويةInstituto Horizonteمعهد 

يقدم التعليم إىل ذوي االحتياجات اخلاصة من البنني والبنات يف الفصول الدراسـية للتعلـيم               :  الدمج التعليمي  -١٢٢٦
  .ء كانوا معاقني أم ال، من أجل توفري استجابة تعليمية عادلة ومنصفة ذات فرص متساويةالعادي، سوا

 ويتم الدمج التعليمي باستخدام املنهج الدراسي الرمسي مع إجراء ترتيبات تتعلق باحلصول على املنهج الدراسـي    -١٢٢٧
تكييف احملتوى، والغايـات،    (املنهج الدراسي نفسه    وترتيبات تتعلق ب  ) جتهيزات يف البنية التحتية، واملواد، ونظام االتصال      (

  ).ووسائل التقييم، والتوقيت

 ومن أجل دعم الوفود واملدارس اليت تقوم مبمارسات دمج التعليم، هناك فريق من املعلمـني يعـرف باسـم                    -١٢٢٨
  ".وحدات موجهي التعليم"

لدمج، والسياسات العامة واملمارسات املتبعة مـن        ويكلف أعضاء فريق التوجيه مبهمة دعم ومتابعة تنفيذ ثقافة ا          -١٢٢٩
كما يقدم الفريق الدعم من خالل وضع استراتيجيات وتوجيه املعلمني لكفالة أن تتوافق االسـتجابة               . جانب كل مدرسة  

  .املقدمة إىل الطالب ذوي اإلعاقات مع خصائصهم، واحتياجاهتم، ومصاحلهم

يشتمل هذا الربنامج على تسهيل إدماج الطالب ذوي اإلعاقات         : العمل اإلدماج االجتماعي واإلدماج يف سوق       -١٢٣٠
الذين خترجوا من مدارس التعليم اخلاص يف سوق العمل، وذلك من خالل حلقات عمل ُتنظم يف اجملتمعات مـن أجـل                     

  .مواصلة تنمية استقالهلم وتسهيل إدماجهم يف اجملتمع

مروجو اإلدماج االجتماعي واإلدماج    "اخلاص الذين يعرفون باسم      ويرصد هذا الربنامج مدرسو مدارس التعليم        -١٢٣١
ومهمـة املدرسـني هـي تـوفري        . وتستمر عملية الرصد ملدة سنتني من تاريخ إهناء الطالب لدراسته         " يف سوق العمل  

  .االستراتيجيات للمتعاقدين من أجل حتسني ظروف العمل للشخص املعاق إىل احلد األمثل

  مدارس التعليم اخلاص

وتعتين هذه املدارس باألطفال والشباب ذوي      .  مدرسة من مدارس التعليم اخلاص يف مجيع أحناء البلد         ٢٦ هناك   -١٢٣٢
ومن أجل تنمية الكفاءات التعليمية، تستخدم هذه املـدارس  . السمعية، والفكرية، والبصرية، واحلركية: اإلعاقات اخلطرية 

ويتـراوح  . املنهجية ذات الصلة اليت تتماشى واالحتياجات التعليمية للطالب       املنهج الدراسي الرمسي، مع إجراء الترتيبات       
  . طالباً، حسب اإلعاقة ودرجة اخلطورة١٦ إىل ٤عدد الطالب لكل مدرس من 
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 وفيما يتعلق بالطالب الصم، ينبغي تسليط الضوء على إحدى اإلجيابيات وهي شبكة التـرابط بـني اجملتمـع                   -١٢٣٣
  .مع املدين لدعم الصماحلكومي الدويل واجملت

ووزارة التعليم جهوداً مشتركة ) ANSNIC(، بذلت اجلمعية الوطنية للصم يف نيكاراغوا ٢٠٠٣ ويف عام - ١٢٣٤
  ، بدأت السنة األوىل من التعلـيم الثـانوي للـصم يف معهـد     ٢٠٠٤ويف عام . لتقدمي التعليم الثانوي إىل الصم   

Instituto Bello Horizonte .فصول دراسية للسنوات األوىل والثانية والثالثة والرابعة للطـالب  وكان باملدرسة 
وقيمت جتربة التعليم الثانوي للصم على أهنا مفيدة جداً؛ وحقق الطالب الصم تقدماً دراسياً، وكانـت                . الصم

تمثل يف  العالقات االجتماعية بني الطالب الصم والطالب العاديني ممتازة؛ وتغلبت هيئة التدريس على التحدي امل             
  .تعليم الصم حبماس وخربة رفيعة املستوى

ومتثل مرحلة هامة يف عملية . ٢٠٠٨ وستتخرج أول دفعة من طالب املدرسة الثانوية للصم يف نيكاراغوا يف عام -١٢٣٥
 التعلـيم  التعليم يف نيكاراغوا، حيث إهنا تعترب مؤشراً عن اخلطوات اهلامة اليت اختذهتا وزارة التعليم حنو تفعيـل احلـق يف       

  .لألطفال ذوي اإلعاقات وحتسني جودة التعليم

‘ بـراي ‘ ويلتحق الطالب املكفوفون يف سنواهتم األوىل مبدارس التعليم اخلاص من أجل تزويدهم باملعرفة بلغـة           -١٢٣٦
ة مبجموعة  وتدمج هذه اجملموعة بسهولة أكرب يف التعليم العادي مقارن        ). باستخدام العصى (وتعليمهم االجتاهات واحلركة    

  .الصم، وعالوة على ذلك، فإهنم يصلون إىل مرحلة التعليم اجلامعي

 ومن أجل دعم حصول املكفوفني على التعليم بطريقة مؤسسية وفقاً ملبدأي املساواة والعدل، أنشئ مركز املوارد              -١٢٣٧
يف ) MEC(لتعلـيم والعلـوم     ، بدعم تقين ومايل من وزارة ا      ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٥يف  ) CRECI(التعليمية للمكفوفني   

، اللتني تقـدمان تـسجيالت      )ONCE(إسبانيا، ومؤسسة أمريكا الالتينية التابعة للمنظمة الوطنية للمكفوفني يف إسبانيا           
  .ومواد إغاثة‘ براي‘صوتية تعليمية ومواد تستخدم لغة 

  .٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٣ إىل ٢٠٠٥ام  يف املائة من امليزانية الوطنية يف ع١ وارتفعت ميزانية هذا القطاع من -١٢٣٨

  األشخاص احملرومون من حريتهم  )د(  

 حـىت املرحلـة      بالقراءة والكتابة   حيصل األشخاص احملرومون من حريتهم على التعليم ابتداء من اإلملام          - ١٢٣٩
رحلة االبتدائية بصورة   ويبدأ الذين ال يعرفون القراءة بالتدريب على القراءة والكتابة، مث دراسة مواد امل            . الثانوية

وهنـاك  . وهناك مركزان يقدمان التعليم العايل، ومها إستيلي وخويغالبا       . معجَّلة، مث دراسة مواد املرحلة الثانوية     
  .أيضاً دورات تقنية على املستوى اجلامعي

  . للمحرومني من حريتهم، وذلك بعكس العمل، وهو إجبارية ويكون التعليم اختيارياً بالنسب-١٢٤٠

 وإذا مل يرغب شخص حمروم من حريته يف أن يعمل أو أن يدرس، فإنه جيوز له أن خيتار ممارسة رياضة،                - ١٢٤١
وهناك حوافز لألشخاص احملرومني من حريتهم      .  رياضة خمتلفة يف إطار نظام العقوبات الوطين       ١٤حيث ُتمارس   

ويـنص القـانون    . عمل، من خالل احلوافز   ويكون ذلك، على سبيل املثال يف جمال ال       . ملمارسة حرفة أو الرياضة   
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على أن حيصل األشخاص الذين ال يتلقون أجوراً على مساعدة عن طريـق حتديـد املنـافع                 ) مدونة العقوبات (
  .القانونية، مثل تعليق احلكم أو اإلفراج املشروط

  تدابري كفالة تساوي فرص احلصول على التعليم  ‘٣‘  

، املشار إليها أعاله، فضالً عـن       ١٢١حلق يف احلصول على التعليم عمالً باملادة         يكفل الدستور السياسي للبلد ا     -١٢٤٢
خدمات التعليم، والصحة، والضمان االجتماعي من الواجبات اليت لن تتخلـى عنـها             "، اليت تنص على أن      ١٠٥املادة  

  ".الدولة، والدولة ملزمة بتوفريها بدون استثناءات، وحتسينها وتوسيع نطاقها

يتمتع :  من الدستور وسيلة من وسائل كفالة املساواة يف التعليم جلميع القطاعات االجتماعية١٢٢د يف املادة  وير -١٢٤٣
وعلى الدولة مواصلة براجمها التعليميـة      . الكبار بإمكانية التعليم وتنمية املهارات من خالل برامج رفع القدرات والتدريب          

 .من أجل حمو األمية

  يف التعليمالترتيبات اللغوية   ‘٤‘  

 يف حالة البنات والبنني واملراهقني الذين ينتمون إىل اجملتمعات األصلية والعرقية يف البلـد، وعمـالً بالدسـتور                   -١٢٤٤
  .السياسي، فإن هذه اجملتمعات حتصل على التعليم بلغاهتا األصلية

ل علـى التعلـيم املتعـدد       حيق للشعوب األصلية واجملتمعات العرقية املقيمة يف منطقة ساحل األطلسي احلصو          "
  ). من الدستور١٢١املادة " (الثقافات بلغاهتا األصلية يف مناطقهم، وذلك وفقاً للقانون

من حق البنات والبنني واملراهقني الذين      : ٥٢ وباملثل، تنص مدونة األطفال واملراهقني على نفس احلق يف املادة            -١٢٤٥
لعرقية أو اجملموعات اللغوية أو اجملموعات األصلية املنشأ، احلـصول علـى            ينتمون إىل اجملتمعات األصلية أو اجملموعات ا      

  .التعليم بلغاهتم

  وضع املعلمني  -٩  

، ومت ٢٠٠٦ معلماً يف عام ٤٨ ٤٣١ إىل ٢٠٠٢ معلماً يف عام   ٣٨ ٨٥٥ القوة العاملة من املعلمني من       ت ارتفع -١٢٤٦
تفاع عدد املعلمني على خفض عدد الطالب لكل معلم،         وساعد ار . ٢٠٠٦-٢٠٠٢ معلم يف الفترة     ١٠ ٠٠٠تعيني حنو   

ويعترب هذا املعدل إجيابياً، حيث إن القيمة األكثر اخنفاضاً للمعدل تعين رعاية أكرب للطالب وبالتايل تساعد على حتـسني                   
  .تعليم الطالب

 منـها بـدور املعلمـني     وقد بذلت احلكومة جهوداً لزيادة متوسط دخل املعلمني يف السنوات األخرية، إدراكاً    -١٢٤٧
 يف املائة من قيمة ٧٨ويف حني كان متوسط الدخل نسبته . باعتبارهم فاعلني رئيسيني يف عملية التعليم األساسي واملتوسط

  .٢٠٠٦ يف املائة من قيمة السلة يف عام ١٠٣، فقد ارتفع إىل نسبة ٢٠٠٢السلة األساسية للسلع يف عام 
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  ٢٠٠٥-٢٠٠٠يف نيكاراغوا، للفترة ) دوباكوربال(متوسط مرتبات املعلمني 
  السنة

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠  راتب املعلم

 ٥٧٧٫٠٠ ٢ دوالر ٨٨٤٫٣ ١ دوالر ٥٦٩٫٢٢ ١ دوالر ٥٣١٫٨٢ ١ دوالر ٢٠٩٫٩ ١ دوالر ٠٢٦٫٠٦ ١ دوالر  التعليم ما قبل املدرسة

دوالر ١ ٩٣١٫٩٣ ٦١٦٫٨٥ ١ دوالر ٥٧٩٫٤٥ ١ دوالر ٢٣٢٫٣٢ ١ دوالر ٠٤٨٫٤٨ ١ دوالر  التعليم االبتدائي دوالر ٢ ٥٢٩٫٣٧   

 ٧٣٩٫٨٩ ٢ دوالر ٠٩٤٫٨٢ ٢ دوالر ٧٧٩٫٧٤ ١ دوالر ٧٤٢٫٣٤ ١ دوالر ٤٣٨٫١٤ ١ دوالر ٢٤٥٫٣٠ ١ دوالر  التعليم الثانوي

 ٦١٥٫٤٢ ٢ دوالر ٩٧٠٫٣٥ ١ دوالر ٦٥٥٫٢٧ ١ دوالر ٦١٧٫٨٧ ١ دوالر ٢٩٣٫٤٥ ١ دوالر ١٠٩٫٦١ ١ دوالر  متوسط رواتب املعلمني

 ةاجملموع/راتب املعلم
  *األساسية

٩٧٫٥ ٪٧٩٫٩ ٪٧٥٫٢ ٪٧٧٫٩ ٪٦٥٫٣ ٪٥٩٫٩٪ 

  . سلعة، البنك املركزي يف نيكاراغوا٥٣متوسط التكاليف السنوية يف منطقة ماناغوا لسلة أساسية تتكون من : * مالحظة

  .إدارة املوارد البشرية، وزارة التعليم: املصدر

حدي املتمثل يف إضفاء الصفة االحترافية على التعليم االبتدائي والثانوي، حققت الوزارة             واستجابة للت  - ١٢٤٨
  :٢٠٠٦- ٢٠٠٢من خالل اإلدارة العامة للتدريب والتعليم املستمر اإلجنازات التالية خالل القترة 

ىل ، ووضع برنامج جديد يؤدي إ٢٠٠٦ معلماً مل يتخرجوا بعد يف عام ٧ ٧٧١تلبية احتياجات   )أ(  
 معلماً من احلاصلني على دبلومات املـدارس        ٤ ٣٤٥، التحق به    )CAP(احلصول على شهادة الكفاءة التعليمية      

   معلماً بدورات ختصصية؛٣ ٤٢٦، يف حني التحق )٢٠٠٦( والثانوية ةاألساسي
   ماليني معلم من كليات املعلمني يف البلد؛٥خترج ما يزيد عن   )ب(  
 ٥٠، حصل ٢٠٠٥ويف عام . لغة اإلسبانية واحلساب يف املدارس الثانوية منح دبلومات ملعلمي ال     )ج(  

  ؛UNAN Leónمعلماً من خمتلف املراكز التعليمية يف مجيع أحناء البلد على دبلومات يف إطار اتفاق مع 
 معلماً خمتاراً من كليات املعلمني على تدريب ٤٢حصل : منح دبلومات يف جمال تدريب املعلمني  )د(  

  .إطار دورة تدريب املدربني على اللغة اإلسبانية واحلسابخاص يف 

 واختذت اإلجراءات التالية بغية إنشاء هيئة للمعلمني الذين يستخدمون األساليب التربوية وأساليب الفن       - ١٢٤٩
  :التعليمي، ورفع مستوى املعرفة والقدرات لدى املعلمني حول خمتلف املواضيع

 من معلمي املدارس املتوسطة يف املراكز احلكومية واملراكز الـيت            معلماً ٢ ١٣٣مت تدريب عدد      )أ(  
وبذلك وضع األساس الالزم لتنفيذ منهج دراسـي    . ٢٠٠٤- ٢٠٠٣يقدم إليها الدعم، وذلك يف السنة الدراسية        

  جديد قائم على الكفاءة؛
 Ricardo Avilés Teachers Collegeفقد قامت كلية . التدريب على كفاءات القراءة والكتابة  )ب(  
 من معلمي السنة الثالثة،     ٢٤٨ من معلمي السنة الثانية، و     ١١٣ معلماً من معلمي السنة األوىل، و      ٥٧٠بتدريب  

.  من معلمي الـسنوات مـن األوىل إىل الثالثـة   ١ ٠٥٠ يف املائة من اهلدف املتمثل يف تدريب ٨٩وبذلك حتقق  
  ؛ من املستشارين يف شؤون التعليم٥٢ و من مديري املدارس١٠٩وإضافة إىل ذلك، حصل على تدريب 
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، واصلت وزارة   ٢٠٠٥نوفمرب  / إىل تشرين الثاين   ٢٠٠٤أغسطس  /وخالل فترات خمتلفة من آب      )ج(  
 من معلمي الـسنة األوىل علـى        ٣ ٥٠٥التعليم جتربة مشروع مركز االمتياز لتدريب املعلمني وقامت بتدريب          

  الصعيد الوطين؛
   من معلمي اللغة اإلسبانية؛١٢٧ ذات األصول اإلسبانية لعدد التخصص يف دراسة اآلداب  )د(  
وقام عاملون من جامعة    .  معلماً ١٧تنظيم حلقة عمل بشأن الريادة والتغيري التنظيمي مبشاركة           )ه(  

Universidad Alberto Magnus  بالتدريس يف هذه احللقة كجزء من عملية حتويل مدرسي املدارس العليـا إىل 
  عاهد العليا للتعليم؛التدريس يف امل

 حلقة  ٢٠وعقدت  ". دخول نيكاراغوا يف األسواق العاملية    "تنظيم حلقة عمل لإلدارات بعنوان        )و(  
 - أبريـل   /خـالل الفتـرة نيـسان     ) MIFIC(عمل لإلدارات بالتعاون مع وزارة التنـمية والصناعة والتجارة         

لمو العلوم االجتماعية، ووفود مـن وزارة        شخص، مبا يف ذلك مع     ١ ٤٠٠، وشارك فيها    ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
ويف حلقات العمل هذه،    . التعليم واملستشارون التعليميون يف اإلدارات والبلديات الذين يعملون يف وزارة التعليم          

حصل املعلمون على معلومات تقنية منهجية وأدوات مطلوبة لتعليم املواضيع من السنة األوىل إىل السنة اخلامسة                
   طالباً يف مجيع أحناء البلد؛٤ ٩٠٠ويصل عدد الطالب الذين يستفيدون من التدريب إىل . الثانويةمن املرحلة 

 شخصاً على قانون اخلدمات املدنية والعمل اإلداري، مبن فيهم وفـود اإلدارات             ٢٥٠تدريب    )ز(  
  واملسؤولني عن املوارد من خمتلف البلديات يف مجيع أحناء البلد؛

وشارك فيهما  .  دورتان عرب االنترنت يف جمال إدارة التعليم       ٢٠٠٤ عقدت يف عام     .إدارة التعليم   )ح(  
. مديرو املراكز التعليمية االبتدائية والثانوية، ومستشارو الشؤون التعليمية يف البلديات، وبعض وفـود اإلدارات             

  . إدارياً وفنياً على التدريب١ ٤٢٣وحصل 

  اإلجنازات يف جمال التعليم  - ١٠  

، وعقب إجراء تقييم حددت فيه املشاكل الرئيسية اليت تواجه القطاع ٢٠٠٤مت وزارة التعليم يف عام  قا- ١٢٥٠
  :الفرعي، بتحديد ثالث سياسات تعليمية وشرعت يف تنفيذها

واهلدف من السياسة هو رفع جودة التعليم       . األمهية واجلودة : التغيري التعليمي : ١السياسة رقم     )أ(  
  تعليم وفقاً ملتطلبات املعيشة والعمل؛يف البلد، وتكييف ال

. احلصول على التعليم والتكيف واملساواة    : توسيع نطاق العرض وحتفيز الطلب    : ٢السياسة رقم     )ب(  
والغرض من هذه السياسة هو تسهيل دخول األشخاص يف نظام التعليم واالستمرار فيه، وتوفري استجابة تعليمية                

  ب، وال سيما الذين هم يف حالة ضعف؛مالئمة ملختلف اجملموعات من الطال
واهلدف العام  . املشاركة والنتائج واملسؤولية والفعالية   : حتسني أسلوب احلكم  : ٣السياسة رقم     )ج(  

  .من هذه السياسة هو كفالة تطوير النظام التعليمي من خالل تغيري طريقة إدارة التعليم يف وزارة التعليم
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  :، ومن أهم هذه اإلجنازات ما يلي٢٠٠٦- ٢٠٠٢خالل الفترة  وقد حتققت إجنازات كثرية - ١٢٥١

 طالباً يف ١ ٧٠٩ ٣٠٠ إىل ٢٠٠٢ طالباً يف عام ١ ٥٥٤ ٦٣٥زاد معدل االلتحاق باملدارس من   )أ(  
وقد زادت نـسبة    . وشهد التعليم ما قبل املدرسة والتعليم الثانوي أعلى معدالت منو من حيث عدد الربامج             . ٢٠٠٦عام  

  ؛٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٥,٦ إىل ٢٠٠٢ يف املائة من إمجايل التسجيل يف عام ٢٣ التعليم الثانوي من التسجيل يف
وفيما يتعلق بالتعليم غري الرمسي، فقد مت التركيز على املناطق احلضرية والريفية اهلامشية، سعياً إىل   )ب(  

ويعمل هذا النظام يف    . شاركة النشطة لألبوين واجملتمعات   توسيع نطاق التغطية، وحتسني جودة التعليم لألطفال، وكفالة امل        
، مبشاركة معلمني متطوعني ختتارهم     )الكنائس، واملراكز اجملتمعية، واملنازل اخلاصة، ومطاعم األطفال، اخل       (أماكن خمتلفة   
  هج؛وتقوم املؤسسات الوطنية والدولية اليت تعمل ملصلحة األطفال بتمويل هذا الن. اجملتمعات احمللية

ويف جمال تعليم الكبار، هناك طرائق رمسية وغري رمسية، تتوافق مع االحتياجـات واخلـصائص                 )ج(  
  ويركز هذا النوع من التعليم على املناطق الريفية واحلضرية اهلامشية يف مجيع أحناء البلد؛ . الفريدة للشباب والكبار

ليم البيئي، الذي يهـدف إىل املـسامهة يف         ومن اجلوانب اهلامة يف جمال التعليم هو برنامج التع          )د(  
تشكيل املهارات والتصرفات والعادات والقيم لدى الطالب من أجل حتقيق االنسجام اإليكولوجي مع الطبيعـة،             

  . املستدامة يف املرتل واملدرسة واجملتمعةوتشجيع التنمي

  )٢٠٧( املساعدات الدولية- جيم 

 قد توسعت مع الدعم      بالقراءة والكتابة  حظة أن تغطية محالت اإلملام     فيما يتعلق مبحو األمية، ينبغي مال      - ١٢٥٢
 ٥٠ ٠٠٠وتشمل التغطية يف الوقت احلـايل       . PAEBANICاملقدم من منظمة التعاون اإلسبانية ومركز التدريب        
  . طالب٢ ٥٠٠طالب مت تقسيمهم إىل جمموعات تتضمن كل منها 

، SIMEN-UNESCO/Netherlandsم من خـالل مـشاريع    ومن املهم تسليط الضوء على الدعم املقد - ١٢٥٣
) اليونيـسكو (، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        BASE-AID/AEDالبنك الدويل، و  /APRENDEو

ويشتمل . إلصالح املنهج الدراسي اخلاص بالتعليم االبتدائي، وتدريب املعلمني، وحتفيز مشاركة اجملتمعات احمللية           
 ضمن عناصره الرئيسية على دعم التعليم املتعدد الثقافات الثنائي اللغة يف مناطق احلكم الـذايت  Base IIمشروع 

وبدأ املشروع بإنشاء مدارس منوذجية وتعزيز مدارس تدريب املعلمني يف تلك املناطق من             . على ساحل األطلسي  
 يف عملية بناء أربع مـدارس لتـدريب          دعماً رئيسياً  غوباملثل، قدم مشروع لكسمرب   . الناحيتني التقنية والتربوية  

املعلمني يف مناطق بلوفيلدز، وبورتو كابيساز، وتشينانديغا، وإيستلي؛ وتوسيع وإصالح مدارس تدريب املعلمني             
يف مناطق ماناغوا، وخيوغالبا، وخينوتييب؛ وتوفري املعدات والببليوغرافيا، واألدوات الالزمة للتعلـيم وأجهـزة              

ى ذلك، قدم هذا املشروع املشورة التقنية بشأن املنهجيات واإلدارة إىل العاملني يف تلـك               وعالوة عل . احلاسوب
  .املراكز، وقدم منحاً دراسية للمعلمني املتدربني من املناطق الريفية

                                                      

  .خطة التعليم الوطنية، وزارة التعليم )٢٠٧(
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 دعماً خاصاً من خالل تقدمي املشورة التقنية        FOREIBCA ومشروع   TERRANUOVA وقدم مشروع    - ١٢٥٤
ات الالزمة للتعليم ومواد املنهج الدراسي إىل الربنامج املتعدد الثقافات الثنـائي اللغـة يف      والتدريب وتوفري األدو  
  .منطقة ساحل األطلسي

 فـصل  ٣ ٢٠٠البنك الدويل بإصالح   /APRENDE وخالل السنوات الثالث األخرية، اضطلع مشروع        - ١٢٥٥
ني كتاب على مجيع طالب املدارس       فصالً، وتوزيع مخسة مالي    ٣ ١٥٠ فصالً، واستبدال    ٣٥٠دراسي، وتوسيع   

  .االبتدائية العامة، فضالً عن توزيع كتيبات إرشادية عن التعليم ملعلمي السنوات من األوىل إىل السادسة

 ٤ ٥٦٠ من الوالدين الذين يشاركون يف تعليم أطفاهلم، وقدمت حوافز اقتصادية إىل ٣٢ ٠٠٠ وتدرب - ١٢٥٦
  .معلم متطوع

االحتاد األورويب دعماً كبرياً من خالل بناء مراكز تدريب، وإسكان للمعلمني يف /ASEN وقدم مشروع - ١٢٥٧
املناطق الريفية، وصيانة وإعادة جتديد وبناء املدارس االبتدائية يف املناطق الريفية، وتـدريب معلمـي املـرحلتني                 

ية ومعدات الرياضـة؛ وتقـدمي      ، وتوفري األدوات املدرسية األساس    )دورات الدراسات العليا  (االبتدائية والثانوية   
  .تدريب وتوفري مواد ومعدات ملدارس التعليم اخلاص

 وتلعب مؤسسات التعليم العايل دوراً هاماً يف عملية تدريب املعلمني على خمتلف املستويات، مبا يف ذلك - ١٢٥٨
يب، وتشارك فيه جامعـات  الربامج اخلاصة مثل دعم قطاع التعليم يف نيكاراغوا الذي يقوم بتمويله االحتاد األورو         

UNAN-Managuaو ،UNAN-Leónو ،UCA.  

، وجيش الواليات )Generalitat de Catalunya( وقدمت اليابان، وكوريا واحلكومة اإلقليمية لكاتالونيا - ١٢٥٩
يـة   دعماً خاصاً لبناء وإعادة تصميم وتوسيع املراكز التعليمية، مع إيالء أولو           منظمة الدول األمريكية  املتحدة، و 

  .للمناطق اليت تأثرت بإعصار ميتش

ومـن  . مصرف التنمية للبلدان األمريكيـة    بتمويل من    ٢٠٠١ وقد بدأ مشروع إصالح التعليم يف عام         - ١٢٦٠
العناصر اجلديرة بالذكر يف هذا املشروع خطة التعليم الوطنية، وحتديث نظم املعلومات، وإصالح املدارس الثانوية، 

  .لتعليمية وبيانات ما قبل مرحلة املدرسةومعامل حتليل البيانات ا

من خالل توفري أطعمة    ) PINE( وقام برنامج الغذاء العاملي بتمويل الربنامج املتكامل للتغذية يف املدارس            - ١٢٦١
 من البنني والبنات يف مراكـز       ١٢٥ ٠٠٠، غطى الربنامج    ٢٠٠٠ويف عام   . احلبوب والبسكويت العايل التغذية   

مرحلة ما قبـل    ( من البنني والبنات يف القطاع املؤسسي        ٢٥٠ ٠٠٠عة للمجتمعات احمللية و   رياض األطفال التاب  
  .وجتري اآلن مناقشات بشأن استمرار هذا الربنامج). املدرسة والصفوف األولية من املرحلة االبتدائية

  :إىل ما يلي ومن أشكال التعاون الدويل الذي تلقاه املعهد الوطين للتكنولوجيا، جتدر اإلشارة - ١٢٦٢
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 الدعم إىل عملية تطوير املنهج الدراسي اليت        STOASقدمت حكومة هولندا من خالل مؤسسة         )أ(  
جيريها برنامج التعليم الزراعي وإىل املشروع الذي يهدف إىل تنظيم عملية نشر اخلربات؛ كما عّزز مشروع منظمة 

  تقنية واملشورة ومنهجيات مواصلة تدريب املعلمني؛العمل الدولية نظام التعليم الفين، وذلك بتوفري املعدات ال
فين مشروعاً بشأن تطوير التـدريب      الوكالة األملانية للتعاون ال   ونفذت حكومة أملانيا من خالل        )ب(  

  املهين والتخصصي، ركز بصفة خاصة على الربامج املتعلقة ببناء املنازل ذاتياً والتدريب املزدوج؛
األورويب بتنفيذ برنامج حتسني البنية التحتية املادية للمراكـز، وتعزيـز           وتضطلع بلدان االحتاد      )ج(  

  .برنامج تدريب املعلمني، ودعم عمليات تطوير املنهج الدراسي للمؤسسة التعليمية

 مريكـا الالتينيـة  ألالبـديل البوليفـاري   " ومن التطورات اهلامة اإلجيابية يف جمال التعليم التوقيع على           - ١٢٦٣
)ِALBA"( ذي سيتم من خالله التنفيذ املشترك للسياسات العامة اليت تستهدف حتقيق تعليم شامل ودميقراطي              ، ال

  .وقائم على املشاركة يستند إىل مبدأ التعليم كوسيلة لتواصل البشر

  ومتشياً مع مبدأ املعاملة باملثل، وضعت فرتويال ونيكاراغوا سيناريوهات للتعاون يف محـالت اإلملـام               - ١٢٦٤
  . وتوفري املواد التعليمية وتبادل املعارف وممارسات التعليم بني نظامي التعليم يف البلدينءة والكتابةبالقرا

 ويف جمال التعليم العايل، وافق الطرفان على تنظيم دورات تدريبية يف اجملاالت ذات األولوية للبلـدين،                 - ١٢٦٥
  .االهتمام املشترك أو املفيدة للمنطقةوتنفيذ مشاريع حبث مشتركة بني البلدين لدراسة املشاكل ذات 

 وسيقوم اجمللس الوطين للجامعات يف نيكاراغوا، مبا يتماشى مع موارده املالية، بتقييم عملية تقدمي منح                - ١٢٦٦
وتضطلع نيكاراغوا باستكشاف وحتديد اجملاالت اليت تتمتع فيهـا         . دراسية لطالب فرتويال للدراسة يف نيكاراغوا     

  . القوة وحتديد عدد املنح اليت ميكن تقدميها إىل فرتويالنيكاراغوا بأوجه

   احلق يف الثقافة والتطورات العلمية والتكنولوجية– ١٥ املادة - حادي عشر 
   اإلطار القانوين- ألف 

  ".للنيكاراغويني احلق يف التعليم والثقافة: "٥٨ يكفل دستور نيكاراغوا احلق يف الثقافة يف املادة - ١٢٦٧

جملتمعات ساحل األطلسي احلـق يف      : "ثل، يكفل الدستور احلق يف ثقافة جمتمعات ساحل األطلسي         وبامل - ١٢٦٨
. وتؤدي تنمية ثقافة اجملتمعات وقيمها إىل إثراء الثقافة الوطنية        . التعبري احلر بلغاهتا ومحاية لغاهتا وفنوهنا وثقافاهتا      

  ). من الدستور٩٠املادة . ("وعلى الدولة أن تضع برامج خاصة لتعزيز ممارسة هذه احلقوق

تشجيع استرداد وتنمية وتعزيز الثقافة الوطنية، واستدامتها عن طريق املـشاركة           " ومن واجبات الدولة     - ١٢٦٩
 من ١٢٨ و١٢٦املادتان ". (االبتكارية للشعوب ومحاية املرياث املعماري والتارخيي واللغوي والثقايف والفين للبلد         

  ).الدستور، على التوايل



E/C.12/NIC/4 
Page 247 

 على أن جملتمعات ساحل     ٩٠ ويف الفصل السادس املتعلق حبقوق جمتمعات ساحل األطلسي، تنص املادة            - ١٢٧٠
وتؤدي تنمية ثقافة اجملتمعات وقيمها إىل إثراء   . األطلسي احلق يف التعبري احلر بلغاهتا ومحاية لغاهتا وفنوهنا وثقافاهتا         

  .زيز ممارسة هذه احلقوقوعلى الدولة أن تضع برامج خاصة لتع. الثقافة الوطنية

 وفيما يتعلق بالتنوع الثقايف للبلد، فإن أهم التطورات اليت حتققت يف منطقـة سـاحل األطلـسي يف                   - ١٢٧١
  :نيكاراغوا هي

، وهو القانون املتعلق باالستخدام الرمسي ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٢ يوم ١٦٢اعتمد القانون رقم   )أ(  
يوليـه  / متـوز  ١٥،  ١٣٢راغوا؛ ونشر يف اجلريدة الرمسية، العدد رقم        للغات جمتمعات ساحل األطلسي يف نيكا     

ومبوجب هذا القانون، تقر نيكاراغوا بأن اللغة الرمسية للبلد هي اإلسبانية ولكن يف املنـاطق املتمتعـة                 . ١٩٩٦
 هـي   باحلكم الذايت على ساحل األطلسي، تكون لغات امليسكيتو، والكريويل، والسومو، والغاريفونا، والرامـا            

وتبعاً لذلك، تضطلع حكومة نيكاراغوا مبوجب هذا القانون حبفظ واسترداد وتنمية ثقافات تلك             . اللغات الرمسية 
  الشعوب األصلية واجملتمعات العرقية من خالل برامج خاصة؛

 من الدستور، اليت تنص على عـدم وضـع قيـود علـى              ١٢٧ومن األمهية اإلشارة إىل املادة        )ب(  
ية والثقافية؛ ويوضح النص أيضاً أن على الدولة أن تسعى إىل تسهيل وسائل تنفيذ ونشر أعمال                االبتكارات الفن 

  هذه اجملتمعات ومحاية حقوق امللكية الفكرية لديها؛
وهلذا الغرض، اعتمد القانون املتعلق حبقوق التأليف والنشر وما يتصل هبا من حقـوق؛ ونـشر         )ج(  

  ؛١٩٩٩سبتمرب / أيلول١أغسطس و/ آب٣١، ١٦٧ و١٦٦باجلريدة الرمسية، العدد رقم 
ويوسع هذا القانون نطاق حقوق التأليف والنشر كيما تشمل مجيع األعمال الفكرية اجلديدة يف              )د(  

مثل احلقوق (جماالت اآلداب واألدب والعلوم، مع االعتراف مبجموعة من احلقوق اليت تكفل احترام حقوق املؤلف 
ق اليت متنع األشخاص اآلخرين من استخدام أو استغالل األعمال بدون موافقة املؤلف وغريها من احلقو) األخالقية

، مبا يتسق مع الدستور السياسي للجمهورية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية             )حقوق امللكية (
  الرئيسية املتعلقة حبقوق التأليف والنشر؛

 يف  )٢٠٨(ونا املقيمة يف أمريكا الوسطى ومنطقة الكـارييب       وشجعت القمة األوىل لشعوب غرايف      )ه(  
 ١٥وتبعـاً لـذلك، اعتمـد يف        . إعالهنا احلكومات املشاركة على االعتراف بأمهية حتديد يوم وطين لغاريفونا         

، والذي أعلن فيه أن     )٢٠٩( املتعلق بإعالن اليوم الوطين لغاريفونا     ٢٠٠٦- ٣٧، املرسوم رقم    ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
نوفمرب من كل عام هو اليوم الوطين لغاريفونا، من أجل تشجيع النيكاراغويني            /لتاسع عشر من تشرين الثاين    يوم ا 

  على معرفة اللغة والفنون والثقافة والقيم اخلاصة بشعب غاريفونا واحلفاظ عليها؛

                                                      

 يف جزيـرة كـورن، منطقـة احلكـم الـذايت            ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ إىل   ١١عقدت القمة من     )٢٠٨(
  .جلنوب األطلسي يف نيكاراغوا

  .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣، ١٢٢اجلريدة الرمسية، العدد رقم  نشر يف )٢٠٩(
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، )٢١٠(مومن املبادرات اجلديرة بالذكر تنفيذ خطة عمل محاية لغة غريفونا وموسيقاهم ورقصاهت             )و(  
  .وتدعم حكومة املصاحلة والوحدة الوطنية يف نيكاراغوا هذه املبادرة

   االتفاقيات- باء 

، اعتمدت نيكاراغوا االتفاقية املتعلقة بصون التـراث الثقـايف          ١٩٧٠ديسمرب  / كانون األول  ١٧ ويف   - ١٢٧٢
 بضرورة حتديد ومحاية وحفـظ       على أن تعترف الدول األطراف     ٤، واليت تنص يف املادة      )٢١١(والطبيعي يف العامل  

  .واسترداد التراث الثقايف والطبيعي الواقع يف إقليم كل دولة ونقله إىل األجيال القادمة

 ومن االتفاقيات األخرى اليت صدقت عليها نيكاراغوا هي االتفاقية املتعلقة بصون التراث الثقايف غـري                - ١٢٧٣
صون التراث ) أ: (واألهداف الرئيسية هلذه االتفاقية هي). ٢٠٠٦فرباير / شباط١٤مت التصديق عليها يوم (املادي 

رفع الـوعي   ) ج(احترام التراث الثقايف غري املادي للبلدان واجملموعات واألشخاص؛ و        ) ب(الثقايف غري املادي؛ و   
تعـاون  ال) د(على األصعدة احمللية والوطنية والدولية بشأن أمهية التراث غري املادي واالعتراف املتبـادل بـه؛ و               

  .واملساعدة على الصعيد الدويل

 ومن أخر التطورات املتعلقة بالثقافة هي االتفاقية املتعلقة حبماية وتشجيع تنوع التعبريات الثقافية، واليت               - ١٢٧٤
واهلـدف مـن   .  شهور من سريان صك التصديق الثالثني     ة، بعد ثالث  )٢١٢(٢٠٠٧مارس  / آذار ١٨بدأ نفاذها يف    

وباإلضـافة إىل  . وابط أقوى بني الثقافة والتنمية املستدامة ومواصلة احلوار املتعدد الثقافـات  االتفاقية هو إقامة ر   
ذلك، تعيد االتفاقية تأكيد االحترام الواجب حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، والكرامة املتـساوية ملختلـف      

  .الثقافات، وفرص التعبري الثقايف املنصف، واالنفتاح على ثقافات العامل

   الثقافة- جيم 

  املؤسسات املختصة  - ١  

، بوصفه املؤسسة الرئيسية املسؤولة عن السياسات الثقافية، هـو          (INC) إن معهد الثقافة النيكاراغوي      - ١٢٧٥
اهليئة احلكومية املكلفة بضمان تنمية وتشجيع الثقافة على الصعيد الوطين، والعمل بالتعاون مع حكومات البلديات 

كما أن املعهد هو املسؤول عن التعاون فيما بني الوكـاالت           . علة يف تنمية وتشجيع الثقافة    اليت تعمل كقوى فا   
واملؤسسات احلكومية واجملتمع املدين لتشجيع الربامج واألنشطة اليت حتفز تنمية الثقافة الوطنية؛ ومن األدوار اهلامة  

  .تمتع باحلق يف الثقافةاألخرى للمعهد العمل كأداة تيسري حىت يتمكن معظم اجملتمع من أن ي

                                                      

  .تقرير من ال٢ يف القسم املذكور آنفاً )٢١٠(
 ٢٤،  ١٤٢اجلريدة الرمسيـة رقـم       ونشر يف . ١٩٨٠مايو  / أيار ٣١ املؤرخ   ٤٤٨اعتماد القرار رقم     )٢١١(
  .١٩٨٠يونيه /حزيران

  .على الرغم من عدم تصديق نيكاراغوا عليها بعد )٢١٢(
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  توافر األموال الالزمة لتشجيع التنمية الثقافية  - ٢  

 واجه معهد الثقافة النيكاراغوي صعوبات اقتصادية منذ العقد األخري من القرن املاضي، وقد تزايـدت                - ١٢٧٦
ن خمصصات  حدة الصعوبات من عام آلخر، ألن املخصصات السنوية ال تغطي إمجايل تكاليف املؤسسة وال تتضم              

حصرية لتشجيع اجملال الفين واإلبداع فيه، أو للحفاظ على املتاحف واملواقع التارخيية وترميمها، واليت أثر عليها                
  .العجز املايل بدرجة كبرية

، املعتمد يف )٢١٣("قانون تشجيع اإلبداع الفين لفناين نيكاراغوا ومحايته"، وهو ٢١٥ وينص القانون رقم - ١٢٧٧
). ١املادة (ى أن ميزانية معهد الثقافة النيكاراغوي تشتمل على بند خمصص حصرياً لإلبداع الفين ، عل١٩٩٦عام 

  غري أنه، من الناحية العملية، مل يتم توفري األموال الالزمة، ويلجأ املعهد إىل املؤسسات اخلاصة، واجلمعيات الـيت      
ن أجل مجع األموال الالزمة لتمويل األنـشطة        ال تتوخى الربح، واجلامعات والسفارات، وغريها من املنظمات م        

  . الرامية إىل تشجيع الفنون

، Ortiz Gurdianالوطنية، اليت حتظى بدعم من مؤسسة ‘ روبني داريو‘ ومن األنشطة اليت يتم تنفيذها جائزة - ١٢٧٨
 نيكاراغوا الوطين   ومثة نشاط آخر هو إنشاء قاعات عرض جديدة يف متحف         . اليت متنح جائزة سنوية تبلغ ألف دوالر      و

وقامت السفارات املعنية   .  التمويل Movistar وإعادة تصميم املتاحف القائمة، اليت قدمت إليها شركة التليفون النقال         
  . Cortazarبتمويل عملية ترميم رسوم فناين كل من كولومبيا وشيلي املوجودة ضمن جمموعة 

 صندوق لتشجيع الفنون الوطنية، متوله الدولة ويديره معهد  وينص القانون املذكور آنفاً أيضاً على إنشاء- ١٢٧٩
 وقـام   كوردوبـا  من خالل بند خاص يبلغ نصف مليون         ٢٠٠٠وأنشئ الصندوق يف عام     . الثقافة النيكاراغوي 

بإدارته املعهد وجمالس املوسيقى والرقص واملسرح والفنون التشكيلية والنشر، ووفر الصندوق الدعم الالزم إلنتاج 
مما مكن مـن    ) املوسيقى واملسرح والرقص والفنون التشكيلية ونشر الكتب      (ال الفنية يف اجملاالت الرئيسية      األعم

  .القيام بأنشطة هتدف إىل تطوير الفنون

ومل تشتمل املخصصات على بند خـاص بتـشجيع         . ٢٠٠١ ومل يتيسر توفري أي متويل يف ميزانية عام          - ١٢٨٠
ىل تقييد الدعم الذي تقدمه الوكالة الثقافية الرئيـسية يف الدولـة إىل خمتلـف               وإنتاج وابتكار الفنون، مما أدى إ     
  . اجلمعيات الفنية والفنانني املستلقني

 إعفاءات ضريبية على الواردات من ٢١٥ ومبا يتسق مع وضع احلوافز لتطوير الفنون، حدد القانون رقم    - ١٢٨١
س وأدوات التجميل، واملواد الالزمة للفنـون التـشكيلية         األجهزة، واملعدات السمعية ومعدات اإلضاءة، واملالب     

والغرافيك، والنحت، ومستلزمات السريك، والكتب، واألدوات الصوتية واملرئية، واالسطوانات املدجمة املطلوبـة            
 الذي ألغى هذه املنـافع  )٢١٤(، نشر قانون اإلنصاف املايل    ٢٠٠٣مايو  / أيار ٦غري أنه، يف    . للتسجيالت املوسيقية 

  .قيد فرص تطوير اإلنتاج الفين يف البلدو

                                                      

  .١٩٩٦يوليه / متوز١٧، ١٣٤اجلريدة الرمسية، العدد  نشر يف )٢١٣(
  .٨٢نشر يف اجلريدة الرمسية، العدد رقم  )٢١٤(
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 ومثة مسامهة هامة أخرى يف القطاع الثقايف هي خمصصات امليزانية املقدمة من خالل مشاريع االستثمار                - ١٢٨٢
العام، واليت تدار من خالل مشاريع وضعت للمجاالت اهلامة يف إدارة التخطيط والتنمية التابعة ملعهـد الثقافـة                  

جة القيود املفروضة على ميزانية معهد الثقافة النيكاراغوي على الرغم من أمهية هذه األنشطة،              ونتي. النيكاراغوي
ومن اجملاالت ذات األولوية هي تشجيع الفنون والثقافة، والـيت          . أصبح من الضروري توفري هذا التمويل اخلاص      

قلعة (، وجتديد املراكز الثقافية     )حالرقص واملوسيقى والفنون التشكيلية واملسر    (تشتمل على أربع مدارس للفنون      
Immaculate Conception وقصر ،Río San Juan ودير ،San Francisco de Granada   واملوقـع التـارخيي ،

Hacienda San Jacinto وموقع متحف ،Huellas de Acahualinca  واملكتبة الوطنية يف نيكاراغوا، مع إيـالء ،
 Ruins of Leónات عرض املتحف الوطين يف نيكاراغوا، واملوقع التراثـي أولوية إىل معمل ترميم الوثائق، وقاع

Viejo       وتشتمل عمليت حفظ ونشر الثقافة على األعمال املسرحية مثل      ). ، الذي أعلن أنه جزء من تراث اإلنسانية
El Güegüense اإلنسانية، واليت أعلن مؤخراً أهنا جزء من تراث اإلنسانية، واختيار كنيسة ليون كجزء من تراث.  

‘ بابلو انطونيـو كـواردا    ‘، حصل معهد الثقافة النيكاراغوي من خالل مركز         ٢٠٠٥ وابتداء من عام     - ١٢٨٣
 لكل مدرسة مـن     كوردوبا ١١٠ ٠٠٠، من برنامج االستثمار العام على مبلغ        )CENEAPAC(لتدريس الفنون   
جانات ومعـارض للرسـومات الزيتيـة       لتنظيم مهر ) الرقص واملسرح واملوسيقى والرسم الزييت    (مدارس الفنون   

وقد حضر املهرجانات واملعرض . ومهرجانات مسرحية، مما ساعد على تشجيع الثقافة وتقدمي حوافز لإلبداع الفين
  .ما يزيد عن عشرة آالف شخص

الرقص واملـسرح واملوسـيقى   ( زيادة يف خمصصات تشجيع الثقافة ومدارس الفنون  ٢٠٠٦ وشهد عام    - ١٢٨٤
، استخدمت لتنظيم مهرجانات وطنية     كوردوبا ١٨٠ ٠٠٠حيث حصلت كل مدرسة على مبلغ       ) يتوالرسم الزي 

للرقص واملسرح واملوسيقى ومعارض سنوية للرسم الزييت، مما شجع اإلبداع الفين، وحضر املهرجانات مرة أخرى 
  . مشاهد١٢٠ ٠٠٠هذه السنة فنانون من مجيع أحناء البلد وما يزيد عن 

عجز يف األموال املتاحة، واجه مركز احملفوظات الوطين خالل العقد األخري مشاكل يف تنفيذ عمليـة                 ونتيجة ال  -١٢٨٥
  .التنمية الثقافية الالزمة لتشجيع نشر البحوث التارخيية املتاحة للمجتمع واليت هتدف إىل تشجيع إحساسه بالتاريخ

ت العشر املاضية، شاملة امليزانيات لتنفيذ مشاريع  ويقدم أدناه معهد الثقافة النيكاراغوي ميزانياته للسنوا- ١٢٨٦
استثمارية مثل جتديد املباين اليت أعلن أهنا من مواقع التراث الوطين، مثل مكان ميالد روبني داريو، واملوقع التارخيي 

Hacienda San Jacinto وقصر ،Río San Juan ودير ،San Francisco  واملركز الثقايف يف ماناغوا، وصـيانة ،
  .القصر الوطين للثقافة

  ١٥ ٤٢٩,٦٠٠    ١٩٩٧  
  ١٦ ٣٠٥,٨١٣    ١٩٩٨  
  ١٦ ٦١٧,٧٩١    ١٩٩٩  
  ١٧ ٩٤٤,٠٠٠    ٢٠٠٠  
  ١٧ ٤٣٦,٦٨٨    ٢٠٠١  
  ١٨ ٢٧١,٧١٨    ٢٠٠٢  
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  ١٧ ٩٥٥,٤٨٠    ٢٠٠٣  
  ٢٣ ٧٩٠,٠٢٩    ٢٠٠٤  
  ٢٧ ٨٧٨,٧٨٤    ٢٠٠٥  
  ٣١ ٩٠٨,٧٧٧    ٢٠٠٦  
  ٣٧ ٠٩٨,٥٤٦    ٢٠٠٧  

   بالثقافة يف نيكاراغواالبنية التحتية املؤسسية املتعلقة  - ٣  

.  إن التنمية الثقافية اليت حتققت يف البلد يف العقد الثامن من القرن املاضي قد تعرضت إىل تدهور شديد                  - ١٢٨٧
، وهو  ١٩٨٩أبريل  / نيسان ٣ الصادر يوم    ٤٢٧وحتولت وزارة الثقافة إىل معهد الثقافة النيكاراغوي مبوجب املرسوم رقم           

وحتول املعهد إىل هيئة ذات طابع ال مركزي يرتبط تنظيمياً بوزارة           . ه معهد الثقافة النيكاراغوي   القانون الذي أنشئ مبوجب   
  . التعليم والثقافة والرياضة، وهو مستقل وظيفياً وفنياً وإدارياً وله صالحيات يف جماالت ختصصه

امة رئيسية تتعلق   مل توضع سياسات ع   ) ١٩٩٦- ١٩٩٠الفترة   (١٩٩٠ ونتيجة لتغيري احلكومة يف عام       - ١٢٨٨
ويف العقد الثامن مـن القـرن       . بالفنون ومل حيصل الفنانون واحلرفيون اليدويون واملنتجون على دعم من الدولة          

وأصبحت هذه البيوت   . املاضي، كانت هناك بيوت الثقافة اليت تعمل كمراكز لتشجيع الثقافة واملبادرات الثقافية           
 ال تتوخى الربح أنشأها املتخصصون يف جمال الثقافة كبديل مدين هبدف تشجيع             تابعة جلمعية مروجي الثقافة، وهي مجعية     

الفنون، وقد جنحت اجلمعية حىت اآلن يف احلفاظ على بقاء بعض املراكز الثقافية، ومتول اجلمعية من خالل اتفاقات وقعت                   
  .لرئيسية يف البلدوهناك حالياً فروع لبيوت الثقافة يف العواصم اإلدارية ا. مع منظمات غري حكومية

 وعلى إثر تغيري احلكومة الذي يعين تغيري السياسات العامة احلكومية على اجملال الثقايف، حيث اختفـت           - ١٢٨٩
العديد من املؤسسات اليت أنشئت لتطوير الثقافة حينما ُصودرت املباين اليت كانت تقع فيها هـذه املؤسـسات                  

ىل اخنفاض عدد املؤسسات الثقافية وإىل اختفائها يف معظم األحيان،          وأدى ذلك إ  . وإعادهتا إىل مالكها السابقني   
مما ، )Cinemateca Nacional(التابع ملسرح السينما الوطين ) INCINE(مثل اختفاء معهد السينما النيكاراغوي 

اغوي اآلن وأصبح معهد السينما النيكار. أدى إىل تغيري كامل يف طبيعة ونطاق النشاط الذي أنشئ املعهد من أجله
قاعة عرض صغرية واختفى إنتاج األفالم متاماً، وأصبح املعهد ال ينتج إال منتجات مسعية وبصرية على نطاق صغري 

  .كجهد خاص بدون دعم من احلكومة من أي نوع

 وال ميكن اعتبار مجيع نتائج التغيري القانوين الذي حدث يف أواخر العقد األخري من القرن املاضي نتائج                  - ١٢٩٠
سلبية بالنسبة لقطاع الثقافة، حيث أطلقت مبادرات هتدف إىل إنشاء مؤسسات ثقافية كجزء من عملية االزدهار 

، الذي أنشئ مبوجب املرسوم "ديوكليسانيو شافيز"ومن ضمن هذه النتائج املتحف النيكاراغوي الوطين . املؤسسي
 مبوجبه قصر الثقافة الوطين؛ واملرسوم  الذي أنشئ٤٢٧؛ واملرسوم ١٩٩٧أغسطس / الصادر يف آب٩٧- ٤٩رقم 

، ٢٨٢، وهو القانون املتعلق حبماية التراث الثقايف الوطين، الذي نشر باجلريدة الرمسية، العدد رقم ١١٤٢القانوين 
وتسعى إدارة التراث الثقايف اآلن إىل تطبيـق هـذا          . ١٩٩٦ وبدأ نفاذه يف عام      ١٩٨٢ديسمرب  / كانون األول  ٢

  .ألة ذات أولوية هتدف إىل محاية التراث الثقايف الوطينالقانون بوصفه مس
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" بابلو انطونيو كوادرا النيكـاراغوي لتـدريس الفنـون        "، إنشاء مركز    ٩٧- ٧٢ وصدر املرسوم رقم     - ١٢٩١
)CENEAPAC(  ،      ويقع هذا املركز . ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٨،  ٢٤١ونشر باجلريدة الرمسية، العدد رقم

  .انغاوا، الذي يضم املدارس الوطنية للرقص والفنون التشكيلية واملسرح واملوسيقىيف املركز الثقايف مل

ونشر باجلريدة الرمسية، العـدد  ، "إنشاء مكتبة روبني داريو الوطنية    "،  ٢٠٠٠- ٢٨ وصدر املرسوم رقم     - ١٢٩٢
ا هو قصر الثقافـة     وأعيد مبىن املكتبة القدمي إىل بلدية ماناغوا وأصبح مقره        . ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٦،  ٧٨رقم  

  .١٩٩٧الوطين منذ عام 

نشر باجلريدة الرمسية، ، الذي "إنشاء مسرح روبني داريو الوطين"، بشأن ٢٠٠٠- ١٩ وميثل املرسوم رقم - ١٢٩٣
  . اإلطار القانوين الذي يعمل مبوجبه مسرح روبني داريو الوطين٢٠٠٠مارس / آذار٢، ٤٤العدد رقم 

  ونشر باجلريـدة الرمسيـة، العـدد       بشأن إنشاء قصر الثقافة الوطين،      ،  ٩٩- ١١٢ وصدر املرسوم رقم     - ١٢٩٤
ويقع مبقر قصر الثقافة الوطين كل من معهد الثقافة النيكاراغوي،          . ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٨،  ١٩٨رقم  

لعامة ومتحف نيكاراغوا الوطين، ومكتبة روبني داريو الوطنية، واملكتبة الوطنية للمنشورات الدورية، والوحدة ا            
للمحفوظات الوطنية، وهو أهم مبىن للثقافة يف البلد، حيث يشتمل على مكاتب معهد الثقافـة النيكـاراغوي                 

  .واهليئات التابعة له

ونـشر باجلريـدة   ، بشأن إنشاء الوحدة العامة للمحفوظات الوطنية، ٢٠٠١- ٧١ وصدر املرسوم رقم  - ١٢٩٥
عيد مبىن املكتبة القدمي إىل بلدية ماناغوا وتقع املكتبة يف          وأ. ١٩٩٧أغسطس  / آب ٢٩،  ١٨٤الرمسية، العدد رقم    

  .١٩٩٧قصر الثقافة الوطين منذ عام 

املتحف :  سنة، عزز معهد الثقافة النيكاراغوي املتاحف التابعة له        ١٥ وجتدر اإلشارة إىل أنه خالل أخر        - ١٢٩٦
 Immaculateريو؛ ومتحف قلعـة  ، ومتحف مكان ميالد روبني داSan Francisco de Granadaالوطين؛ ودير 

Conception ؛ ومتحفHacienda San Jacinto  ؛ ومتحف روبني داريو للمحفوظات يف مدينة ليون؛ ومتحـف
Huellas de Acahualinca ؛ ومتحفHacienda Santa Ursula يف مدينة ريفاس؛ ومتحف Santo Domingo يف 

اخلاصة، مثل إنشاء متاحف خاصة يف جزيرة أوميتييب كما نفذت أنشطة لدعم بعض مبادرات الشركات . ماناغوا
)Archaeological Museum of Moyogalpa( ومتحف مؤسسة ،Ortiz Guardián  يف مدينة ليون، ومتحـف 

Bataniaيف تشينانديغا .  

، وهّيأت ٢٠٠٦ وجتدر اإلشارة إىل أن الوحدة العامة للمحفوظات الوطنية حسنت بنيتها التحتية يف عام - ١٢٩٧
 دوالر من أموال خطة االستثمار العام خالل        ١٦ ٢٠٠ألماكن املخصصة هلا يف قصر الثقافة الوطين، واستثمرت         ا

أخر سنتني إلعادة تصميم أماكن تقدمي اخلدمات العامة واخلدمات إىل اجلمهور كي جتعل املناخ احملـيط خبدمـة                  
وم الوحدة العامة للمحفوظات حالياً بعمليـة       وتق. املستخدمني وإجراء البحوث التارخيية الشخصية أكثر جاذبية      

  .توسع وبإنشاء وحدة للمحفوظات الوسيطة كيما تتمكن من أداء واجباهتا
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 وأعدت قاعة يف مركز ماناغوا الثقايف ُتعرف باسم قاعة املركز النيكاراغوي لتعليم الفنون لالستخدامات - ١٢٩٨
ديل لتقدمي العروض، وهي متثل أيضاً قاعة العرض الرئيـسية          املتعددة، يستخدمها الفنانون اهلواة اجلدد كمكان ب      

  .ملسرح السينما الوطين

 وال توجد يف معظم أقاليم البلد مسارح أو قاعات خمصصة لتنظيم العروض العامة اليت متوهلا الدولة، وهو - ١٢٩٩
استخدامها يف عملية تشجيع    ما دفعنا للجوء إىل خمتلف الكنائس الكاثوليكية اليت لديها معدات مسعية جيدة ميكن              

وتقام معظم هذه العروض خالل األعياد العامة، ويقدم فيها االوركسترا الـوطين والكـورس              . املوسيقى الوطنية 
  .الغنائي الوطين حفالت غنائية

روبني ‘ ويف السنوات اخلمس األخرية، وبدعم من السويد، قمنا بتجهيز معمل ترميم الوثائق التابع ملكتبة - ١٣٠٠
 وقع وأخرياً.  مكتبة عامة يف البلديات١٤٢الوطنية، وأمثر التعاون مع السويد أيضاً عن تقدمي الدعم إلنشاء ‘ ريودا

املعهد الوطين للثقافة واجمللس الوطين للرعاية الشاملة لألطفال والشباب على اتفاق مت مبوجبـه تـوفري أجهـزة                  
 اخلاصة باألطفال واملراهقني هتـدف إىل نـشر احلقـوق         مكتبة إلقامة شبكة ملراكز املعلومات     ٤٠احلاسوب إىل   

  .والتشريعات ذات الصلة هبذه القضايا

  تشجيع اهلوية الوطنية   - ٤  

 شجع كل من املتحف الوطين واملتاحف األخرى التابعة ملعهد الثقافة النيكاراغوي الفنون الوطنية عـن                - ١٣٠١
  .نانني استعراضات يف قصر الثقافة الوطينونظمت عدة فرق من شباب الف. طريق تنظيم معارض مؤقتة

 كما افتتح املتحف الوطين قاعة خمصصة لألعمال احلرفية اليدوية احمللية من أجل نشر التقاليد واألعمال                - ١٣٠٢
 يف جمموعـة عـروض   "El Güegüense"ومن األحداث اهلامة األخرى هو إدراج العرض الكوميـدي  . الشعبية

  . بوصفه جزءاً من التراث غري املادي لإلنسانية"El Güegüense"و بعرض واعترفت اليونسك. نيكاراغوا

 وعقدت الوحدة العامة للمحفوظات الوطنية اجتماعات ألمناء احملفوظات على الصعيد الوطين مبشاركة             - ١٣٠٣
 الذي عقد الطالب والعلماء العاملني يف اإلدارات املعنية بالتاريخ يف خمتلف اجلامعات، وحضر االجتماع السنوي،    

  . أميناً من أمناء احملفوظات٤٢٧لتشجيع اهلوية الوطنية، 

 بشأن مشروع بيت الثقافة ألمريكا      ٢٠٠١ وعلى الصعيدين اإلقليمي والوطين، ُنفذت أعمال منذ عام          - ١٣٠٤
وهو من مشاريع آلية التنسيق التعليمي والثقايف ألمريكـا  ). Casa de la Cultura Centroamericana(الوسطى 
، اليت يتم من خالهلـا،  )Coordinadora para la Educación y la Cultura para Centroamérica(الوسطى 

وبالتنسيق مع كوستاريكا، تقدمي عروض الفلكلور الوطين إىل النيكاراغويني املقيمني يف كوستاريكا، حىت ال تفقد 
  .هذه اجملموعات املهاجرة صلتها جبذورها الثقافية

ار هذا املشروع، ُنظمت معارض لألعمال احلرفية اليدوية ألمريكا الوسطى يف نيكاراغوا، لتشجيع اهلوية               ويف إط  -١٣٠٥
وُنظمت مخسة معارض لألعمال احلرفية يف نيكاراغوا مبشاركة بلـدان          . الثقافية جملتمعات أمريكا الوسطى املقيمة يف بلدنا      

  . فيها كبار احلرفيني الوطنيني بتمثيل نيكاراغواأمريكا الوسطى وُنظمت مخسة معارض خارج نيكاراغوا قام
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   وباملثل، ومن خالل مشروع آلية التنسيق التعليمـي والثقـايف ألمريكـا الوسـطى لتوحيـد الثقافـات                   - ١٣٠٦
)Uniendo Culturas( عملنا مع املهاجرين املقيمني يف غواتيماال، فضالً عن املهاجرين املقيمني يف كوستاريكا، على ،

  .ومتول هذه األنشطة جزئياً متويالً ذاتياً وميول اجلزء اآلخر بدعم من الشركات اخلاصة. ورهم الثقافيةإثراء جذ

  تشجيع الوعي الثقايف  - ٥  

 مل يقم معهد الثقافة النيكاراغوي، حىت اآلن، بأي مشروع أو برنامج لتشجيع ثقافات اجملموعات العرقية - ١٣٠٧
، ُنفذت  ٢٠٠١غري أنه منذ عام     ).  الكاريبية - غا وتاراما واجملموعة األفريقية     جمموعات املسكيتو واملايان  (الوطنية  

وتستهدف حلقـات   . أعمال بشأن حتسني العمليات املتعلقة بصناعة اخلزف ملختلف اجملموعات األصلية يف البلد           
رناندو والباس  العمل املتعلقة بتحسني صناعة اخلزف وغريها من األعمال اليدوية للحرفيني من موسونيت وسان ف             

سنترو وسان خوان دي أورينيت وسان رامون املقيمني يف ماتغالبا وأوكوتال ولوما باندا يف أوكوتال ودوسواليا يف 
وعلى غرار الطريقة، عقدت حلقات عمل . وتعقد حلقات العمل التدريبية هذه بدعم من خمتلف البلديات. إستيال

لف أحناء البلد وللمجموعات األصلية، من أجل تطـوير هويتـها    لفرق فولكلور من خمت   ٢٠٠١تدريبية منذ عام    
  .الثقافية واحلفاظ عليها

، قدم معهد الثقافة النيكاراغوي مساعدة تقنية إلعداد مشروع بشأن املخزون ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ ويف الفترة - ١٣٠٨
ألصلية املقيمة يف منطقـة     من التراث غري املادي يف البلد، مبا يف ذلك خمزون البلد بأكملها من لغات اجملتمعات ا               

ونفذت املشروع اللجنة الوطنية النيكاراغوية لليونسكو      . ساحل األطلسي وتعبرياهتم الثقافية ورقصهم ومسرحهم     
  .بتمويل من اليونسكو

، قدم معهد الثقافة النيكاراغوي مساعدة تقنية إلعداد مشروع بشأن املخزون ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ ويف الفترة - ١٣٠٩
ادي يف البلد، مبا يف ذلك خمزون البلد بأكملها من اللغات اخلاصة باجملتمعات األصلية املقيمة يف                من التراث غري امل   

ونفذت املشروع اللجنة الوطنية النيكاراغويـة  . منطقة الساحل األطلسي وتعبرياهتم الثقافية ورقصاهتم ومسرحهم    
  .لليونسكو بتمويل من اليونيسكو

ى معهد الثقافة النيكاراغوي تقييماً بشأن ثقافة غاريفونا بتمويل مـن            وعلى أساس هذا املخزون، أجر     - ١٣١٠
مـن أجـل    . وركز هذا التقييم بصفة خاصة على لغاهتم ورقصاهتم وثقافتهم وتعبرياهتم الثقافية، اخل           . اليونيسكو

  ".غاريفونا"تعريف تنفيذ املشاريع الرامية إىل إنقاذ وإثراء ثقافة 

وهناك جمموعات ثقافية تغطي خمتلـف      .  الثقافة فيما بني املساجني    )٢١٥(طين ويشجع نظام السجون الو    - ١٣١١
، وكـورس   )حيضر معلم لتوفري التعليم   (الفروع الفنية، مثل الرقص العصري والفولكلور، ودورات رقصة املارميبا          

وباإلضافة إىل .  باختصار، جمموعة متنوعة من الفنون- - ، وحماكاة األصوات )حيضر معلم لتوفري التعليم(موسيقي 
 هناك فرقة مارياشي املوسيقية الـيت تتحـسن         اويف ماتاغالب ). يف مجيع السجون  (ذلك، هناك جمموعات موسيقية     

  .بصورة مستمرة نتيجة تدريبها املتواصل وتنظيمها ألنشطة بصورة دائمة

                                                      

  . املعلومات والتخطيط واإلحصاء يف إدارة السجونشعبةلسيد واردن خوسيه مورا، مدير  مع احوار )٢١٥(
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سوجات والرسم الـزييت    ، وهي مسابقات ثقافية يف الشعر وزخرفة املن       "االوملبياد الثقافية " وهناك أيضاً    - ١٣١٢
  .وهناك مسابقات داخل كل سجن، يتبعها تصفيات مع السجون األخرى. والرسم ُتنظم يف مجيع السجون

فعلى سبيل املثال، قد يقوم إقليم يقع فيه سجن ما .  وميكن أن تنظم هذه املسابقات خارج نطاق السجن- ١٣١٣
 حبيث ميكن لسجني متفوق يف الرياضيات من املشاركة بدعوة السجن للمشاركة يف مسابقة على مستوى األقاليم،

وبعبارة أخرى، ميكن للسجني أن يشارك يف املسابقات اليت . يف هذه املسابقة حىت إن مل تكن مسابقة بني السجون
  . تعقد على مستوى األقاليم، باإلضافة إىل مشاركته يف مسابقات الرياضيات اليت جترى بني مجيع السجون يف البلد

  دور وسائل اإلعالم يف تشجيع املشاركة يف احلياة الثقافية  - ٦  

 عادة ما توفر وسائل اإلعالم املساحات الالزمة لتغطية األنشطة الثقافية اليت ينظمهـا معهـد الثقافـة                  - ١٣١٤
  ويف الفتـرة  . النيكاراغوي، كما أهنا تنشر باستمرار املواضيع الثقافية على صـفحاهتا الداخليـة ويف ملحقاهتـا             

 بوصفه وسيلة Huellas Culturales""، كان لدى معهد الثقافة النيكاراغوي ملحقاً إعالمياً باسم ١٩٩٩- ١٩٩٥
وابتداء مـن عـام   . وُتنشر يف امللحق مواضيع ثقافية تشجع مشاركة اجملتمع يف احلياة الثقافية. بديلة لنشر الثقافة 

 العلمي صحيفة اآلثـار     ث األخرى املتعلقة بالبح   ومن اإلصدارات . ، أوقفت ميزانيته وتوقف عن الصدور     ١٩٩٩
اليت يصدرها املتحف الوطين، وهي تنشر خمتلف الدراسات األثرية واألنثروبولوجية، ولكنها توقفت عن الصدور              

  . نتيجة نقص األموال١٩٩٦يف عام 

  صون وحفظ التراث الثقايف لإلنسانية  - ٧  

فقد . ة كفالة االعتراف بالقيم العاملية للثقافة النيكاراغوية       سنة بغي  ١٥ ُنفذت مبادرات هامة خالل أخر       - ١٣١٥
 على قائمة املواقع املرشحة لالعتراف هبا كجزء من التراث العـاملي  Ruins of León Viejoوضع املوقع التراثي 

ف  املعـرو  Güegüense، وأُعلن أن العرض املوسيقي      )٢٠٠٠التراث الثقايف غري املادي الذي أعلن عنه يف عام          (
ويف الوقت احلايل، من املواقـع      . ٢٠٠٥أيضاً بالعمل املسرحي ماتشو راتون جزء من التراث غري املادي يف عام             

، وموقع  )٢٠٠٥أدرجت بالقائمة اإلرشادية يف عام      (املرشحة لإلدراج يف قائمة التراث العاملي هي كنيسة ليون          
  ).اإلدراج جارياًال يزال (خمتلط يتكون من مدينة غرناطة وبيئتها الطبيعية 

 سنوياً مـن اخلزانـة      كوردوبا ٥٠٠ ٠٠٠، خصصت حكومة نيكاراغوا بنداً قيمته       ٢٠٠٢ ومنذ عام    - ١٣١٦
 بوصفه من تراث اإلنسانية، وال Ruins of León Viejoالوطنية لتشجيع ونشر وإصدار حفظ ومحاية املوقع التراثي 

  .سيما لتنفيذ اخلطة الرئيسية للموقع

  املتعلقة حبماية حريات اإلبداع والتعبري الفين التشريعات   - ٨  

، يدفع الفنانون األجانب والفرق األجنبية اليت تقدم استعراضات جتارية على خشبة املسرح             ٢١٥عمالً بالقانون    - ١٣١٧
 ).Asociación Homologa del Artista( يف املائة من قيمة عقدهم إىل مجعية الفنـانني  ١٠داخل األراضي الوطنية نسبة 

  وعادة ما حيصل معهد الثقافة النيكـاراغوي علـى مجيـع األمـوال الـيت يـسددها الفنـانون األجانـب،                     
وال سيما املغنني ومؤلفي األغاين، ويوزع املعهد هذه املبالغ بالتساوي على اجلمعيات الست للفنانني املسجلة حالياً 
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ح مع الفنانني الوطنيني؛ وإن مل يرغبـوا يف تقاسـم   وباملثل يلتزم الضيوف من الفنانني بتقاسم خشبة املسر       . لديه
  . يف املائة من قيمة عقدهم إىل اجلمعيات املسجلة١خشبة املسرح، عليهم سداد 

 ويف إطار األحكام املذكورة أعاله، يواجه معهد الثقافة النيكاراغوي موقف ضعف حيـث إن اإلدارة                - ١٣١٨
   املائة على فرق السريك األجنبية اليت تقدم عروضاً يف البلد والـيت           يف ١العامة للضرائب ال تفرض الضريبة البالغة       

 يف املائة   ١٠ال تتقاسم خشبة املسرح مع الفنانني الوطنيني، واملبلغ الوحيد الذي تدفعه فرق السريك األجنبية هو                
 يف  ١نسبة البالغـة    من أرباحها تسدد إىل مجعية فناين السريك يف نيكاراغوا، وبذلك ال يستفيد هذا القطاع من ال               

 .املائة اليت ينص عليها القانون

 وال تسدد االستعراضات اليت ال تتوخى الربح، واليت تشتمل يف كثري من األحيان على فنانني أجانب، أي - ١٣١٩
  . نوع من أنواع الضرائب، حيث إن أرباحها ختصص للمشاريع اليت ال تتوخى الربح

  ة والفنونالتعليم املهين يف جمايل الثقاف  - ٩  

مرسوم إنـشاء   "، وهو   ٩٧- ٧٢ أنشئ مركز بابلو انطونيو كوادرا لتعليم الفنون مبوجب املرسوم رقم            - ١٣٢٠
ديـسمرب  / كـانون األول ١٨، ٢٤١، الصادر باجلريدة الرمسية، رقـم  "مركز بابلو انتونيو كوادرا لتعليم الفنون  

املدرسة الوطنية للرقص، اليت تقوم بتدريب الراقصني ويشمل هذا ملعهد للتدريب املهين الذي تديره الدولة . ١٩٩٧
ويعزز معلمو الرقص الفولكلوري ذوي التدريب األكادميي       . على الرقص العصري والبالية الكالسيكي وخترجيهم     

ويتكون التدريب الشامل من سنتني من الدراسات األساسية ومن ثالث . والفين الشامل العمل على الصعيد الوطين
 سنوات؛ وتعليم ٥ سنوات؛ والرقص العصري، ٨البالية الكالسيكي، (ات إضافية يف جمال التخصص إىل ست سنو

  .كما تقدم فصول يف الرقص باجملان كل يوم سبت).  سنوات٣الرقص الفولكلوري الوطين، 

عمل  وتشجع املدرسة الوطنية للمسرح اهلوية الثقافية عن طريق برناجمها األكادميي ومن خالل حلقات               - ١٣٢١
وهي تعد طالهبا كي يكتسبوا املعرفة يف جمال املسرح عن طريق إكمال دورة املدرسة . وحلقات دراسية يف الدراما

  . املعلم- الدراسية اليت تتكون من ثالث سنوات من التدريب واحلصول على دبلوم املمثل 

خمتلف جمموعات وأوركسترات  وُتكلف املدرسة الوطنية للموسيقى بتدريب عازيف ومعلمي املوسيقى يف - ١٣٢٢
  .البلد، فضالً عن تقدمي دورات موسيقية يف مراكز التعليم العام

  :ُتقدم ثالث دورات دراسية هي  )أ(  

   سنوات١٠    عازف، دورة طويلة املدة    
   سنوات٧   عازف، دورة قصرية املدة    
   سنوات٤      التعليم املوسيقي    

  . ان كل يوم سبتوُتقدم أيضاً دورات يف املوسيقى باجمل  )ب(  
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  وتقدم املدرسة الوطنية للفنون التشكيلية سبل تنمية املهارات يف الفنون البصرية، مبا فيها الرسم،     
  .والرسم الزييت والنحت    

   سنوات من التدريب٥      فنان رسم زييت    
   سنوات من التدريب٧        حنات    
   سنوات من التدريب٤      معلم فنون    

  . املوسيقى باجملان كل يوم سبتوُتقدم دورات يف  )ج(  

 إن جملس مركز بابلو انطونيو كوادرا لتعليم الفنون، الذي يتكون من مـديري مدرسـة املوسـيقى،                  - ١٣٢٣
وهي تقوم . والرقص، والفنون التشكيلية واملسرح، هو اهليئة اليت ُتصدر التراخيص للمدارس واألكادمييات اخلاصة         

ترخيص من اجمللس، مث يقوم اجمللس باستعراض برناجمها األكادميي للتدريب،          بالتسجيل وتقدم طلباً للحصول على      
وعقب املوافقة، يصدر إليها الترخيص ويعترف بالشهادات األساسية أو املتوسطة اليت متنحها تلك األكادمييـات               

  .واملدارس إىل طالهبا

ونيو كوادرا لتعليم الفنون، فإن املركز  وباملثل، ووفقاً للمرسوم الذي أنشئ مبوجبه جملس مركز بابلو انط- ١٣٢٤
هو املؤسسة احلكومية املسؤولة عن تعليم الفنون، وهدفه هو تشجيع التنمية املنتظمة الكاملة للفنون يف نيكاراغوا                
من خالل تنفيذ خطط دراسية تكفل تقدمي التعليم الشامل للمهنيني الفنيني يف املستقبل، من الناحية التقنية والفنية                 

  . عنوية والثقافية، هبدف املسامهة بفعالية يف النمو املادي والروحي للبلدوامل

 املعروف أيضاً بالعمل املسرحي El Güegüense، ومن أجـل االحتفال بإعالن العرض ٢٠٠٦ ويف عام - ١٣٢٥
ة األمريكية  ماتشو راتون جزءاً من التراث غري املادي لإلنسانية، قدمت دورة عن هذا العمل باملشاركة مع اجلامع               

  . إىل أكثر من مخسني طالباً من مروجي الثقافة وموظفي معهد الثقافة النيكاراغوي

  التدابري األخرى املعتمدة حلفظ وتنمية ونشر الثقافة  - ١٠  

ومتول هذه  . ٢٠٠٤ نظمت مهرجانات للموسيقى والفنون التشكيلية واملسرح والرقص سنوياً منذ عام            - ١٣٢٦
  .اخلزانة الوطنية وتنظم على الصعيد الوطيناملهرجانات من أموال 

 وخالل السنوات اخلمس األخرية، نظم مركز بابلو انطونيو كوادرا لتعليم الفنـون أو معهـد الثقافـة       - ١٣٢٧
، عقد أسبوع   ٢٠٠٦ويف عام   . النيكاراغوي سنوياً مهرجانات للرقص والدراما والفرق ولألوركسترا السمفونية       

Luís Abrahán Delgadillo  ًمبشاركة موسيقيني من مجيع أحناء البلد شكلوا أوركسترا وطنية كبرية قدمت عروضا
  .يف ليون وماناغوا وإستيلي وماسايا

أغسطس، مبشاركة عازيف املارميبا من مدن مانـاغوا        / شهر آب  ٢٠٠٠ ويعقد مهرجان مارميبا منذ عام       - ١٣٢٨
  . من الدولة ولكنها تنفذ بدعم من الشركات اخلاصةوال توجد هلذه األنشطة ميزانية خمصصة .وماسايا وغرناطة



E/C.12/NIC/4 
Page 258 

 

 

 ملوسيقى املؤلفني الوطنيني مثل اليخانـدرو بيجـا         DVD و CD مت تسجيل اسطوانات     ٢٠٠٦ ويف عام    - ١٣٢٩
  .ماتوس وعزفها األوركسترا الوطين والكورس الوطين

توي على صور مـن      وكانت هناك بعض املبادرات مع الشركات اخلاصة مثل تسجيل شرائط فيديو حت            - ١٣٣٠
، سجلت شركة مانتيسا وايد للتسجيالت شريطني علـى الفيـديو           ٢٠٠٠ومنذ عام   . حمفوظات األفالم الوطنية  

وشريط واحد به خمتلف رقصات البلد قام بأدائها أفضل ) Managua en mi Corazón" (ماناغوا يف قليب"بعنوان 
ويباع الشريطان يف خمتلف احملـالت  ). Danzas por Nicaragua" (رقصات لنيكاراغوا"أفرقة الفلكلور بعنوان 

  .التجارية واملنشآت يف البلد

 Atlas Cultural" (األطلس الثقايف لنيكاراغوا"، أعد معهد الثقافة النيكاراغوي الكتاب ٢٠٠٤ ويف عام - ١٣٣١

de Nicaragua(وسيقية، وشـركات  ، وهو دليل يشتمل على عنوانني وأرقام اهلواتف مجيع الفنانني، والفرق امل
، أعد معهد الثقافة النيكاراغوي طبعة ثانية من ٢٠٠٦ويف عام . املسرح والرقص، واحلرفيني اليدويني الوطنيني، اخل

  . األطلس ودليل ثقايف لنيكاراغوا من االعتمادات املخصصة له

 للفنـانني مـن   ، وبدعم من املنظمات غري احلكومية، نظم معرض للرسومات الزيتيـة       ٢٠٠٥ ويف عام    - ١٣٣٢
  .األطفال من الريف يف بلدية موا، التابعة إلقليم شونتالس

 وُنظم معرض لألعمال احلرفية اليدوية على الصعيد الوطين وعلى صعيد أمريكا الوسطى بـدعم مـن                 - ١٣٣٣
  .الشركات اخلاصة

، ومنحت اجلوائز ١٩٩٧السنوية ملختلف األنواع الفنية منذ عام " مسابقة روبني داريو الوطنية" ونظمت - ١٣٣٤
  .بدعم من الشركات اخلاصة

   التقدم العلمي- دال 

  التدابري الرامية إىل كفالة تطبيق التطورات العلمية  - ١  

 اختذت تدابري حلفظ التراث الوثائقي للبلد من خالل مشروع املكتبات العامة اإلقليمية ألمريكا الوسطى               - ١٣٣٥
هل بصورة كبرية تقدمي تدريب منتظم ملوظفي املكتبات على تقنيـات  املمول من برنامج التعاون السويدي، مما س    

  .احلفظ الوقائي للوثائق وإعادة جتديد املواد الوثائقية الورقية اخلاصة بالتراث الوثائقي للبلد

 ومعهد الثقافة النيكاراغوي، من خالل مكتبة روبني داريو الوطنية، من املشاركني يف اللجنة النيكاراغوية - ١٣٣٦
، الذي يشجع نشر واستخدام وإدارة املعلومات وتكنولوجيـا         )CONIPROSIT(توفري جمتمع معلومايت للجميع     ل

  .االتصال اجلديدة
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  التدابري الرامية إىل تشجيع نشر املعلومات املتعلقة بالتطورات العلمية  - ٢  

وثائق التابع ملكتبة داريـو روبـني        قمنا يف السنوات اخلمس األخرية، بدعم من السويد، بتزويد معمل ترميم ال            -١٣٣٧
وأخرياً، وقع املعهـد الـوطين للثقافـة        .  مكتبة عامة يف البلديات    ١٤٢ودعم التعاون السويدي إنشاء     . الوطنية باملعدات 

 مكتبة إلقامة شبكة ٤٠واجمللس الوطين للرعاية الشاملة لألطفال والشباب على اتفاق مت مبوجبه توفري أجهزة احلاسوب إىل 
  .كز املعلومات اخلاصة باألطفال واملراهقني من أجل نشر احلقوق والتشريعات ذات الصلة هبذه القضاياملرا

  التدابري الرامية إىل استخدام التطورات العلمية ألغراض أخرى  - ٣  

 فريق عمل مشترك بني الوكاالت، مبا يف ذلك مكتب          ١٩٩٧ أنشأ معهد الثقافة النيكاراغوي منذ عام        - ١٣٣٨
، والشرطة الوطنية وهيئة اجلمارك الوطنية لوضع تدابري )Procuraduría General de la República(العام املدعي 

وقام فريق العمل بتدريب موظفي الشرطة الوطنيني، وموظفي        . للتعامل مع االجتار غري املشروع يف امللكية الثقافية       
وتقـدم  . ف عن عدد مرات ارتكاب هـذه اجلـرائم        اجلمارك، واألمناء والقضاة من خمتلف املناطق احمللية للكش       

، واملكتب القانوين التابع ملعهد الثقافـة  )Dirección de Patrimonio Nacional(التدريب إدارة التراث الوطين 
  النيكاراغوي، واملتحف الوطين، ويتناول التدريب حمتوى القانون املتعلق حبمايـة التـراث الـوطين، املرسـوم                

  .١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٢ ،٢٨٢شر يف اجلريدة الرمسية، رقم ن، الذي ١١٤٢رقم 

، تقوم السلطات بتقدمي خمتلف األشخاص الذين يقومون باالجتار غري ١٩٩٧ وميكن مالحظة أنه منذ عام - ١٣٣٩
ويف . ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠٠املشروع يف امللكية الثقافية إىل احملاكم، حيث زادت هذه اجلرائم خالل السنوات مـن               

قت احلايل، فإننا نعمل بتعاون وثيق مع وحدة مكافحة اجلرائم االقتصادية التابعة للشرطة الوطنية، حني مت تعيني الو
وكان هناك تنسيق جيد مع موظفي اجلمارك،       . مسؤول للتعامل بالتحديد مع اجلرائم املرتكبة ضد التراث الوطين        

  .رفية األثرية التراثية حياول السائحون األجانب تصديرهاالذين كشفوا واستعادوا عدداً ال بأس به من األعمال احل

   التدابري التشريعية ملصلحة محاية املصاحل املعنوية واملادية يف أي عمل علمي-  هاء

  حقوق التأليف والنشر  - ١  

  /  آب ٣١ يتناول القانون املتعلق حبقوق التأليف والنشر وما يتصل هبا مـن حقـوق، املـؤرخ يـوم                   - ١٣٤٠
، القواعد املتعلقة باحلقوق اخلاصة باإلعمال األدبية، وأعمال احلرفيني اليدويني أو األعمال الفنية             ١٩٩٩أغسطس  

وتتكفل بتطبيق  . أو العلمية وما يتصل هبا من حقوق للفنانني أو املمثلني أو منتجي الفونوغرام ومنظمات اإلذاعة              
مللكية الصناعية والفكرية، واملكتب الوطين حلقـوق       القانون وزارة التنمية والصناعة والتجارة، وال سيما سجل ا        

ويعمل معهد الثقافة النيكاراغوي بصورة وثيقة مع هذا املكتب فيمـا           . التأليف والنشر وما يتصل هبا من حقوق      
يتعلق بتشجيع وترويج ونشر القانون، عن طريق تنظيم جلسات واجتماعات تدريبية مع فرادى الفنانني ونقابات               

ويصدر جدول برسوم . ا يتعلق باحلقوق والسلطات واإلجراءات واملنتديات املتاحة إلنفاذ هذه احلقوقالفنانني فيم
  .حقوق التأليف والنشر ويتاح للجميع
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مبا يتمشى  ("Nica Autor" وكجزء من تنفيذ القانون، أنشئت مجعية إدارة ال تتوخى الربح تعرف باسم - ١٣٤١
، وهي تعمـل    )عام املتعلق باألشخاص االعتباريني الذين ال يتوخون الربح       ، وهو القانون ال   ١٤٧مع القانون رقم    

وتتكون هذه اجلمعية أساساً    . باألصالة عن نفسها وبالنيابة عن اآلخرين يف إدارة احلقوق املتعلقة باألعمال الفنية           
اك تعاون بني هذه اجلمعيـة      وهن. من املؤلفني املوسيقيني وبالتايل تتوىل إدارة احلقوق املتعلقة باألعمال املوسيقية         

ومعهد الثقافة النيكاراغوي بغية تقدمي التدريب واملشورة وتبادل املعلومات بشأن تنظيم حفالت األداء املوسيقي              
  . وما يتعلق هبا من املطالبات القانونية لدفع رسوم حقوق التأليف والنشر

اليت تزايدت يف   " القرصنة"ي أن نالحظ ظاهرة      ومن بني الصعوبات اليت تواجه التمتع هبذه احلقوق، ينبغ         - ١٣٤٢
وباتـت  . مالسنوات األخرية، وهي أنشطة هتدف أساساً إىل تسويق نسخ االسطوانات املدجمة للموسيقى واألفال            

التجارة غري املشروعة من مصادر التوظيف ألكثر القطاعات احملرومة، وبائعي التجزئة، ومصدراً للثـراء للـذين                
  . الواسع النطاق من النسخيعملون يف اإلنتاج

   ومن التدابري املتخذة ملكافحة السوق السوداء، نفذ املكتب املعين حبقوق التـأليف والنـشر ومجعيـة                 - ١٣٤٣
"Nica Autor" غري أن هذه اجلهود هي جهـود متفرقـة ال   . والشرطة الوطنية محالت ملصادرة النسخ واملعدات

  .ى مؤلفي ومنتجي الفونوغرامثر اقتصادي علأتتناول جذور الظاهرة وهلا 

 اليت تعترض التمتع هبذه احلقوق هي إحجام املستخدمني، أي وسـائل اإلعـالم              ى ومن العوائق األخر   - ١٣٤٤
، عن سداد رسوم حقوق التأليف والنشر اليت حددت ونشرت يف اجلدول يف اجلريدة الرمسية، )التليفزيون والراديو(

جملال القضائي يف حتديد ومعاقبة االنتهاكات املتعلقة حبقوق التأليف والنـشر،           ونقص اخلربة فيما بني العاملني يف ا      
وبدأت هذه املـشكلة يف االحنـسار   . ونقص املعرفة فيما بني املؤلفني عن كيفية املطالبة حبقوقهم مبوجب القانون     

  التجـارة ومجعيـة    نتيجة خمتلف أشكال التدريب والتوعية املقدمة باملشاركة بني وزارة التنميـة والـصناعة و             
"Nica Autor " الـشرطة والنظـام   (ومعهد الثقافة النيكاراغوي، واليت يشارك فيها كل من املؤلفني والسلطات

  .، فضالً عن محالت الدعاية ضد القرصنة يف دور السينما والتليفزيون)القضائي

  التدابري املتخذة للمحافظة على العلوم والثقافة وتنميتها ونشرها- واو 

وينبغي أن نـضيف إىل     .  ذكر أعاله بعض التدابري اليت اعتمدت حلفظ التراث التارخيي وتطويره ونشره           - ١٣٤٥
، مع ضمان   التدابري السالفة الذكر تدابري تنفيذ حفظ امللكية الثقافية الوطنية األساسية وتنسيقها واإلشراف عليها            

  .مشاركة السكان احملليني

الضطالع، خالل السنوات اخلمس عشر املاضية، إىل شىت مشاريع االسترداد  ونشري، يف هذا الصدد، إىل ا- ١٣٤٦
  والبحث األثري وندوات التدريب، اليت عززت مشاركة القوى الفاعلة االجتماعية احملليـة، كوسـيلة إلجنـاز                

  :هدفني أساسيني

  حفظ التراث التارخيي؛  ) أ(  
  .ثقايفزيادة وعي السكان احملليني واستيعاهبم للتراث ال  ) ب(  
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 وباإلضافة إىل ما ذكر آنفاً، اختذت إدارة التراث الثقايف مبادرات خالل آخر سنتني هتـدف إىل نـشر                   - ١٣٤٧
التراث التارخيي من خالل التعليم غري الرمسي، وال سيما عن طريق الوسائل الـسمعية والبـصرية واملطبوعـات                  

  ).امللصقات والكتيبات، اخل(

  لموسيقى والفنون التشكيلية واملسرح والرقص يف مجيع أحناء البلـد منـذ             ونظمت مهرجانات سنوية ل    - ١٣٤٨
ونظمت معارض لألعمال احلرفية اليدوية على الصعيد الوطين وعلـى          . ، بتمويل من اخلزانة الوطنية    ٢٠٠٤عام  

  .صعيد أمريكا الوسطى بدعم من الشركات اخلاصة

، ومنحت اجلوائز ١٩٩٧ختلف األنواع الفنية منذ عام السنوية مل" مسابقة روبني داريو الوطنية" ونظمت - ١٣٤٩
  .بدعم من الشركات اخلاصة

   محاية التراث الوطين-  زاي

 من التدابري اليت اعتمدت لصون التراث الثقايف، اعتمدت حكومة مجهورية نيكاراغوا صكوكاً دوليـة               - ١٣٥٠
، )٢٠٠٥املعتمدة يف عـام     (ثقايف غري املادي    قانونية هامة، جتدر اإلشارة إىل اتفاقية اليونيسكو لصون التراث ال         

إىل الربوتوكول الثاين من اتفاقية الهاي بشأن محاية امللكية الثقافية يف حالة الـرتاع              ) ٢٠٠١يف عام   (واالنضمام  
املسلح، واملوافقة على اتفاقيات أمريكا الوسطى املتعلقة حبماية التراث الثقايف، لتنظيم معارض لألعمال األثريـة               

  ). ١٩٩٩املعتمدة يف عام (تارخيية والفنية ولترميم وإعادة جتديد املنشآت األثرية والتارخيية والفنية وال

 كما أبرمت اتفاقات ثنائية، مثل االتفاق بني مجهورية نيكاراغوا وحكومة الواليات املتحدة األمريكيـة   - ١٣٥١
 ١٩٩٩أغـسطس   /املوقـع يف آب   (نيكـاراغوا   املتعلق بفرض قيود على استرياد املمتلكات األثرية من مجهورية          

  ).٢٠٠٥واملصدق عليه ملدة مخس سنوات إضافية يف عام 

 ومن الناحية اإلدارية، أنشئت مكاتب محاية فنية للمراكز التارخيية يف مدينيت غرينادا وليون بوصفهما من املـدن     -١٣٥٢
ورات التدريبية لتعليم تقنيات احلماية، ويكون طالب هذه    وباملثل، يتقدم العمل بالتنسيق مع الد     . اليت تنتمي للتراث الوطين   

  .وأنشئت هذه اهليئات بدعم من إسبانيا وتشرف عليها مكاتب العمد املعنيني. احللقات أساساً من اجملتمعات احمللية

مدينة  كما قدم معهد الثقافة النيكاراغوي الدعم واملساعدة التقنية إىل مكتب عمدة مدينة فييا ساندينو و- ١٣٥٣
، وهي معروضة يف الوقت احلايل أمام اجلمعية الوطنية للبت يف           "شبكة من محاة التراث الوطين    "ديفاس بغية إنشاء    

واهلدف من هذه املنظمة هو مواصلة األنشطة الرامية إىل تشجيع ومحاية التراث الوطين، وال سيما التراث            . وضعها القانوين 
  .إن معهد الثقافة الوطين ليس لديه هيئة من مراقيب املواقع األثرية والوطنيةاألثري، املعرض للخطر يف بلدنا، حيث 

   حرية البحث العلمي والنشاط اإلبداعي-  حاء

  التدابري الرامية إىل تشجيع التمتع هبذه احلرية  - ١  

 من النظـام     صدر القانون املتعلق بتشجيع التعبريات الفنية الوطنية ومحاية الفنانني النيكاراغويني كجزء           - ١٣٥٤
ويـشتمل  . ١٩٩٦يوليه  / متوز ١٧ ،١٣٤ونشر باجلريدة الرمسية، رقم     القانوين حلماية التعبريات الفنية والفنانني الوطنيني،       
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 يف املائة مـن     ١٠هذا القانون على عدة تدابري حلماية الفنانني الوطنيني، مبا يف ذلك التزام قنوات البث الوطنية بتخصيص                 
  .سيقى اليت يقدمها الفنانون الوطنيون من أجل تشجيع املوسيقى الوطنيةبرناجمها اليومي للمو

 يف املائة من مبانيها بأعمال الفنانني الـوطنيني، وأن يـسدد            ٥٠ وينص القانون على أن تزين الفنادق        - ١٣٥٥
 فع األخـرى ومن املنـا .  إىل مجعيات الفنانني الوطنيني)٢١٦(الفنانون األجانب الذين يقدمون عروضاً عامة رمساً

وميـنح الفنـانون    . مبوجب هذا القانون هي التوزيع اجملاين لألعمال التصويرية الوطنية، دون سداد أي ضرائب            
  .الوطنيون إعفاءات على ضريبة الدخل لألعمال أو املعارض املنظمة داخل البلد

 املتعلق حبقـوق التـأليف       ومن القوانني األخرى اليت تشجع النشاط اإلبداعي هو القانون املذكور آنفاً           - ١٣٥٦
وينظم هذا القانون حقوق امللكية واحلقوق األدبيـة،        . ٢٠٠٠والنشر وما يتصل هبا من حقوق، املعتمد يف عام          

  .وحقوق إعادة اإلنتاج واالستخدام والتوزيع اليت يستحقها املؤلفون فيما يتعلق بأعماهلم الفنية

.  أي قانون يف الوقت احلايل ينص على تقدمي حوافز ملثل هذا البحث وفيما يتعلق بالبحث العلمي، مل يبدأ نفاذ- ١٣٥٧
غري أنه، عمالً بالقانون املتعلق حبماية التراث الثقايف الوطين، ينفذ معهد الثقافة النيكاراغوي مشاريع يف جمال حبـوث                  

  . تؤثر على املواقع األثريةاآلثار باملشاركة مع حكومات البلديات حني تضطلع احلكومات البلدية مبشاريع البناء اليت

 وفيما يتعلق بالتدابري املعتمدة لكفالة التبادل احلر للمعلومات العلمية والتقنية والثقافية، واآلراء واخلربات - ١٣٥٨
فيما بني العلماء والكتاب والعمال واملبدعني والفنانني، ركز معهد الثقافة النيكاراغوي، من خالل املتحف الوطين، 

  .نشر التراث الثقايف األصلي والفنون التشكيليةجهوده على 

  التدابري املعتمدة لدعم اجلمعيات الثقافية املخصصة للبحث العلمي واألنشطة اإلبداعية  - ٢  

 وأقيمت شراكة من خالل مكتبة روبني داريو الوطنية التابعة ملعهد الثقافة النيكاراغوي مـع اجلمعيـة                 - ١٣٥٩
  . والعاملني املهنيني ذوي الصلة إلعطاء زخم يف بلدنا للحملة املتعلقة مبكتبات العاملالنيكاراغوية ألمناء املكتبات

 ووضعت آليات للتنسيق مع وزارة التعليم، حىت ميكن للمعهد أن يشارك، من خالل املكتبة الوطنية، يف                 - ١٣٦٠
هلا تشجيع خطة القـراءة  ، وهو اهليئة اليت يتم من خال)Consejo Nacional del Libro(اجمللس الوطين للكتاب 

  ).Plan Nacional de Lectura(الوطنية 

 كما أقيمت شراكة مع اجلامعة املستقلة الوطنية يف نيكاراغوا إلعداد برنامج دراسي بالتنسيق مع املكتبة       - ١٣٦١
، من أجل أن    الوطنية يف إدارة املعلومات مينح شهادة يف جمال إدارة املعلومات للدارسني العاملني يف هذه املؤسسة              

  .يكون تدريب العاملني يف املكتبات ذا صبغة متخصصة أكادميياً

                                                      

املسرح مع الفنانني الوطنيني؛ وإال عليهم أن يدفعوا خشبة  من قيمة عقدهم وجيب أن يتقامسوا  يف املائة١٠بلغ ي )٢١٦(
  .من قيمة عقدهم إىل اجلمعيات املسجلة يف املائة ١نسبة أخرى تبلغ 



E/C.12/NIC/4 
Page 263 

 وهناك دائماً دعم متواصل لنشر إصدارات املؤلفني النيكاراغويني من خالل مركز الكُتاب النيكاراغويني - ١٣٦٢
)Centro Nicaragüense de Escritores(علومات اليت تتكون ، وتوزع منتجاته الببليوغرافية باجملان إىل وحدات امل

  .منها الشبكة الوطنية للمكتبات العامة

   ومن املؤسف أنه ليس لدينا بيانات وسجالت تتعلق بالكُتاب الذين يـشاركون يف البحـث العلمـي                  - ١٣٦٣
  .أو األنشطة اإلبداعية يف املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية وغريها من األحداث العلمية والثقافية الدولية

القانون املتعلق بتشجيع التعبريات الفنية الوطنيـة ومحايـة         "، وهو ٢١٥ ومن خالل تطبيق القانون رقم       - ١٣٦٤
مجعية امللحنني واملؤلفني النيكـاراغويني؛  : الفنانني النيكاراغويني، فإننا نقدم الدعم إىل خمتلف اجلمعيات، مبا فيها        

اد الوطين للموسيقيني احملترفني يف نيكاراغوا، ومجعية غرينادا  مؤلفي األغاين النيكاراغويني؛ واالحت- ومجعية املغنني 
للموسيقيني وامللحنني ومنظمي احلفالت املوسيقية؛ واحتاد ماناغوا اإلقليمـي للموسـيقيني والفنـانني؛ واحتـاد               

  .تشينانديغا اإلقليمي للموسيقيني واملارياشيس؛ واحتاد العيب السريك وفنانيه يف نيكاراغوا

تمل هذا الدعم على تقدمي مشورة قانونية بشأن املسائل املتعلقة حبقوق التـأليف والنـشر ودفـع                ويش - ١٣٦٥
، مت توزيع الضرائب احملصلة من الفنانني األجانب الذين يقدمون ٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠١ومن عام . الضرائب واإلعفاء منها

. كوردوبـا  ٢ ٠٨١ ١٢٥,٩٥ملسجلة، مبا جمموعه    عروضاً جتارية على خشبة املسرح يف البلد بالتساوي بني املنظمات ا          
تشكيل وتشغيل لوالذي كان حيصل على دعم اجلمعيات اليت مل حتصل على هذه املبالغ هو احتاد العيب السريك ومن 

  .٢٠٠٦ يف أواخر عام وحصل على مركز الشخصية االعتباريةمجعيته، 

لتدريب بشأن اإلطار القانوين لتشجيع الثقافة، مبا  ومن اجلوانب األخرى للعمل مع اجلمعيات ما يتعلق با- ١٣٦٦
  . والقانون املتعلق بالضرائب واإلنصاف التجاري٢١٥يف ذلك، املنافع املمنوحة مبوجب القانون 

   والتعاون الدويل يف اجملالني العلمي والثقايف الدولية االتصاالت- طاء 

  القانونية الدولية الدول إىل خمتلف الصكوك بانضمام استخدام السلطات عمالً

مريكا أل عدد من املشاريع اإلقليمية، منذ التوقيع على االتفاق بشأن آلية التنسيق التعليمية والثقافية  وضع- ١٣٦٧
، مثل شبكة متاحف أمريكا )Coordinadora para la Educación y la Cultura para Centroamérica(الوسطى 

أنظمـة  "، وتسجيل )Casas de Cultura Centroamericana(الوسطى  ألمريكاالوسطى، وإنشاء بيوت الثقافة 
مريكـا  أل على االسطوانات املدجمة لتشجيع ثقافة البلدان األعضاء يف آلية التنسيق التعليميـة والثقافيـة                "الثقافة
 اإلنفـاذ فيذ تدابري   وتن  لتناول مسألة االجتار غري املشروع يف امللكية الثقافية        وعقدت حلقات عمل إقليمية أيضاً    . الوسطى

املتعلقة حبمايـة   سكو  ي اليون اتفاقية بأحكام   وباملثل، وعمالً . املخالفاتعلى صعيد أمريكا الوسطى من أجل مكافحة هذه         
  .عدادات جارية حملاولة إعالن كنيسة ليون كجزء من التراث العاملياست هناك الثقافة العاملية والتراث الوطين،

يكـن مـن    ، مل   اإلبداعيتاب والفنانني يف البحث العلمي والنشاط        العلماء والكُ  وفيما يتعلق مبشاركة   - ١٣٦٨
 السنوات األخرية املشاركة بفعالية يف احللقات الدراسية لنشر البحوث علـى الـصعيدين اإلقليمـي                املمكن يف 

  .، نتيجة نقص األموالاآلثارسيما يف جمال  والوطين، وال
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  حفظ التراث الوطين -  ياء

ا م املوارد الطبيعية والبيئة واسـتخدامه     ومحاية وزارة البيئة واملوارد الطبيعية الوكالة املكلفة حبفظ          متثل - ١٣٦٩
ة الوطنية مثل معايري    يالبيئ وتقوم الوزارة بصياغة واقتراح وتوجيه ورصد ما يتعلق باالمتثال للسياسات         . املستدام

  .اجلودة البيئية واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية

ومواجهـة آثارهـا     الكـوارث والتخفيـف مـن حـدهتا          ملنع مع النظام الوطين      ويضطلع باالشتراك  - ١٣٧٠
(SINAPRED)     ويقوم النظام الوطين   .  ومكافحتها الكوارث والطوارئ واحلاالت البيئية الطارئة    جبهود الوقاية من

 مقدم من  قّيم بعملية التنسيق، بدعم     ،البلد الذي ينظم وينشر مجيع املعلومات البيئية املنتجة يف          ،للمعلومات البيئية 
  .مجيع مؤسسات الدولة

 االمتثالالبيئة واملوارد الطبيعية على وزارة ويف ضوء الشواغل العاملية املتعلقة بزيادة تدهور البيئة، تشرف  - ١٣٧١
 التفاقيات املوقعة حبماية  وتتعلق ا .  بالبلد مبوجب االتفاقيات الدولية يف اجملال البيئي       اخلاصةلألحكام وااللتزامات   

 الرطبة الداخلية والبحرية، وتنظيم استخدام العديد مـن املـواد           واألراضيطبقة األوزون، والتنوع البيولوجي،     
  .نوعية البيئة تؤثر على اليتالكيميائية 

ت الربيـة،   من النباتات واحليوانـا   قّيمة  وارد طبيعية   مبفظ  تومتتلك نيكاراغوا مناطق جغرافية ال تزال حت       - ١٣٧٢
ويف  طبيعية وتارخيية قيمـة      مواقع لالستهالك البشري، ومناطق حتتوي على       األساسيةومناطق تولد املوارد املائية     

  . مناطق حممية، تشكل النظام الوطين للمناطق احملميةيوه.  إىل حفظهاحاجة

ومحاية املـوارد الطبيعيـة      منطقة حممية تابعة إلدارات خمتلفة تسعى إىل كفالة حفظ           ٧٦وهناك حالياً    - ١٣٧٣
وتشتمل املناطق احملمية على مناطق مركزية حيظر فيها االستخدام املكثف للموارد ومناطق            . واستخدامها املستدام 

  .عازلة يسمح فيها باستخدام املواد اخلاضعة للرقابة والقيام بأنشطة مثل تربية املاشية والزراعة اخلاضعة للرقابة

 األقاليموزارة البيئة واملوارد الطبيعية يف      الوفود املعنية باألراضي يف     طق احملمية من خالل     تم إدارة املنا  تو - ١٣٧٤
  .املشتركة اإلدارة منوذج باتباعومن خالل مشاركة البلديات واملنظمات غري احلكومية، 

 هـذه   ويتم إعداد . ة املستخدمة لكفالة اإلدارة املثالية ملناطقنا احملمية هي خطة اإلدار         األساسية  واألداة - ١٣٧٥
 جيب أن نقوم    اليت مجيع اإلجراءات الضرورية     وتشتمل على  يف املناطق    مبشاركة القوى الفاعلة   القانونية   الصكوك

  .هبا من أجل احلفاظ على املوارد الطبيعية ومحايتها من خالل اإلدارة الشاملة

 ُيروج باملشاركة مع معهد السياحة وتسهم       وأصبحت املناطق احملمية، هذه األيام، مقصداً سياحياً قيماً،        - ١٣٧٦
وتشتمل هذه املناطق على العديد من الطرق السياحية الـيت يـسلكها منظمـو              . ككل يف تعزيز االقتصاد احمللي والوطين     

  .األوسط واجلزء املطل على ساحل األطلسي يف البلد - الرحالت السياحية يف املناطق احملمية الواقعة يف اجلزء الشمايل

، ويهدف إىل حفـظ     يةتخصصبسعة نطاقه وصبغته ال    اإلطار القانوين الذي يغطي املناطق احملمية         ويتسم - ١٣٧٧
 مثل القوانني العامة،    الصكوك التنظيمية وتتكون التشريعات البيئية من جمموعة من       . املوارد القيمة يف تلك املناطق    
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اليت تـضعها   قواعد  ال و ،ة، واملعايري التقنية الوطنية امللزمة     الوزاري واملراسيم التنفيذية،   واملراسيموالقوانني اخلاصة،   
  . االستخدام املستدام للموارد الطبيعيةلكفالةالبيئة أو جوانب  جانب أو أكثر من لتنظيمالبلديات 

 يف محاية العديد من املنـاطق        يومياً ترتهات امل حراسويعتين عاملون متخصصون باملناطق احملمية ويعمل        - ١٣٧٨
تقـدمي   و شرح األمهية البيئيـة،   املسائل املتعلقة ب  تغطية   :ويشتمل تدريب هذه اجملموعة من العاملني على      . ةاحملمي

 قد تؤثر   اليت ورصد األنشطة    ،التشريعات البيئية للمرشدين السياحيني، وتوسيع اخلربة يف جمال        تدريب متخصص 
  . على توازن املناطق احملميةسلبياً

 لالنقراض يف اتفاقية التجارة الدولية باألنواع احليوانية والنباتية الربية املعرضة      اًفنيكاراغوا طر أصبحت  و - ١٣٧٩
 ، اتفاقية واشنطن العاصمة  باسم أيضاًاالتفاقية  وتعرف  .  حني بدأ نفاذ االتفاقية يف البلد      ١٩٧٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤منذ  

  .بصورة فعالة ومتواصلة املستدام واستخدامهاوهي صك قوي لتنظيم التجارة يف األنواع الربية وكفالة حفظها 

 هي اتفاق دويل بني احلكومـات       لالنقراضاقية التجارة الدولية باألنواع احليوانية والنباتية الربية املعرضة          واتف - ١٣٨٠
اإلطار  كما حتدد . استغالل أي نوع من أنواع احليوانات والنباتات الربية يف التجارة الدولية          ] كذا[ استدامةيكفل عدم   

القانوين الدويل واآلليات الدولية الالزمة ملنع التجارة الدولية يف األنواع املعرضة لالنقراض وتنظيم ما يتعلق بـاألنواع                 
  .  ويوضح هذا اهتمام نيكاراغوا بالنباتات واحليوانات الربية يف البلد. وبصورة فعالة دولياًاألخرى

لمناطق شتركة ل دارة امل اإل بشأنمريكا الوسطى   أل حلقة عمل    ، عقدت ١٩٩٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين   - ١٣٨١
 وتطبيقها يف املنطقة مـن أجـل   شتركةاحملمية، هبدف املسامهة يف تبادل اخلربات الالزمة لتطوير مفهوم اإلدارة امل         

  . احملميةحتسني إدارة املناطقحتقيق 

  كاراغوية، القواعد املتعلقة باملناطق احملمية الني٩٩- ١٤املرسوم رقم   - ١  

لقسم املتعلق باملناطق احملمية ا تنظيم تطبيقالغرض من القواعد املتعلقة باملناطق احملمية النيكاراغوية هو  إن - ١٣٨٢
  .، وهو القانون العام بشأن البيئة واملوارد الطبيعية٢١٧ القانون يف

يتعارض مع أحكام    بأي عمل مبا     أو االمتناع عن القيام   وفيما يتعلق باالنتهاكات، فإن القيام بأي عمل         - ١٣٨٣
، بدون اإلخالل باجلرمية أو املخالفة األنظمة لألحكام الواردة يف  وفقاً عليه إدارياًُيعاقب انتهاكاًيعترب األنظمة هذه 

 هـي الـسلطة     البيئة واملوارد الطبيعية  ووزارة  .  عليها يف قانون العقوبات أو القوانني األخرى       املنصوصاجلنائية  
   .أحكام هذه األنظمة يف حالة انتهاك القرارات بشأهنا وتطبيقها واختاذ اإلدارية املالئمة تاجلزاءا تحديدباملختصة 

، حسب التعـاريف    وتصنف املخالفات مبوجب هذه األنظمة على أهنا بسيطة أو خطرية أو خطرية جداً             - ١٣٨٤
مة املنصوص عليها يف القـانون العـام   ، بشأن األنظ ٩٦- ٩ من املرسوم رقم     ١٠٥ إىل   ١٠٢احملددة يف املواد من     

  .١٩٩٦أغسطس / آب٢٩ ،١٦٣املنشور يف اجلريدة الرمسية، العدد املتعلق بالبيئة واملوارد الطبيعية، 

 يف تنفيـذ    البيئة واملوارد الطبيعيـة   مبساعدة وزارة   االلتزام  الشرطة الوطنية واجليش النيكاراغوي     على  و - ١٣٨٥
  .نظمةألالقوانني احملددة مبوجب هذه ا
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البيئة واملوارد   يعرض املناطق احملمية للخطر أن يطلب من وزارة          ينمو إىل علمه عمل   وجيوز ألي شخص     - ١٣٨٦
وزارة ل وقع فيها الفعل ممثل      اليتوإذا مل يكن بالبلدية احمللية      . لألنظمة  وأن تعمل وفقاً   الوقائع أن تبحث    الطبيعية

  .رطة الوطنية هبذه املسألة، وستقوم الشرطة بتحويلها إىل السلطة املختصةجيوز إبالغ الش ،البيئة واملوارد الطبيعية

 املتعلقة باملناطق احملمية النيكاراغوية     بشأن األنظمة ،  ٩٩- ١٤ للمرسوم رقم     املناطق احملمية وفقاً    وتنقسم - ١٣٨٧
  :إىل الفئات التالية ،)١٩٩٩يناير /املعتمدة يف كانون الثاين(

  حممية طبيعية  )أ(
  ديقة وطنيةح  )ب(
  حممية بيولوجية  )ج(
  معلم وطين  )د(
  معلم تارخيي  )ه(
   الربيةاألحياءحممية   )و(
  حممية احمليط احليوي  )ز(
  حممية املوارد اجلينية  )ح(
  املناطق احملمية األرضية والبحرية  )ط(

  املساعدة الدولية –كاف 

 إلعـداد وجتهيـز    كـبرياً نمية الدولية دعماً  فيما يتعلق باملساعدة الدولية، قدمت الوكالة السويدية للت        - ١٣٨٨
  . مكتبة حىت اآلن١٤٣دم الدعم إىل ما يزيد عن لبلديات يف نيكاراغوا، وقُالتابعة لاملكتبات العامة 

 -  -  -  -  -  

  


