
 



 
 
 
 

ماه   توسط دولت نیکاراگوئه تهیه و درکه  به زبان انگلیسی،  گزارشی است    ۀاین جزوه، ترجم
 . منتشر شده است سورتلهدر پایگاه خبری تحلیلی   ۲۰۲۰ ۀم
 

شرراخ  )مانند تأکید بررر    این گزارشهای مندرج در  گیری مفاهیم و جهت  برخیهرچند  
کاازرر ر خررارجیم مررورد تأییررد  ۀدر جرر س سرررمای توفیرر  معیررارعنوان  بررهآزادی اقتصادی«  

یررم ملررت های  کوشش  ۀدهندبازتاس  آنکلیت  از نظر ما  نیست،    در  یر ن  کوبز  زهمبستگی ب
خواهررد طور که خررود میاش را آنآیندهیده طی چهار دهه کوش شمار اما سرفراز است کهکم

برره  و ، کرررده اسررتتحمیل میهای امریکای مرکزی ملت  هبامپریالیسم    گونه کهنآ  نه  بسازد، 
مبررارزاض ادامپریالیسررتی مررردن ایررران کرره ب ررش   س در چررارچوهمین دلیل، انتشار آن را  

 دانیم.الینفم مبارزه برای آزادی و عدالت است، سودمند می
 

 شمربرروب برره جنررب  دانید، در نشر حقای با انتشار آن در هر جا و به هر طری  که صالح می
مترقی مردن امریکای التین سهیم شوید.



 
  نقزط قوت  لگوی سزندینیستز نقزط قوت  لگوی سزندینیستز 

 
 مترجم: محمد قربزنی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کزرر ر همبستگی بز کوبز در  یر ن : نتشزر ویر یش و 
 مین سالگرد پیروزی انقالب نیکاراگوئه ویکچهلبه مناسبت 

   ۱۳۹۸تیرماه 
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 قوت  لگوی سزندینیستز نقزط  
 

یخ نیکزر گو  یاات   اایم   ۀهه، تنهز در دو دولت جبئدر سر سر تزر سزندینیسااتز بااه مناازری  کظر
 .مردم، یعنی رقر   ولویت د ده شده  ست

 
های جبهتته استتتخ خصتتلتاستتتوار ها و نتایج خصلت ۀساندینیستا بر شالود  الگویقدرت  
گرایی، ترویج شمول و دوستی، مردم عبارتند از میهن(  سآم جبخش ملی ساندینیستا )آزادی

مدافع   سآم ججمهور و مصداق قدرت عموم هستندخ    س  ئیاین مفهوم که مردم ره  مشارکت ب
باالیی از   ۀمنافع عامه است، مورد اعتماد مردم است، و از پایگاه اجتماعی و سیاسی و درج

 ۀجامعتت   ۀداوطلبانتت سازماندهی و بستتیج    تعهد برخوردار است که به آن توانایی فراوانی برای
 .دهدمی  نیکاراگوئه

 
نظام حتتاکمیتی مبتنتتی رهبران، همراه با    ۀمثابکنونی انقالب ساندینیستی، مردم به  ۀدر مرحل
ها و اصول خود طی ستتالیان دراز مبتتارزه بتته نتتتایج مهتت  اجتمتتاعی، ارزش  ۀپایبر  بر تدبیر، 

اندخ خصایل و نتایج یادشتتده منبتتع قتتدرت تولیدی، دست یافتهی، اقتصادی و  محیطزیست
ساندینیستا، ه  در گذشته و هتت  امتتروز از   ۀهای مخالف جبهخ گروهستالگوی ساندینیستا

 ۀشتتوندخ جبهتت مریکتتای شتتمالی هتتدایت میاسیاستتی پیتترو سیاستتت ختتارجی   کتتانونیک  
ستتاندینو و   ۀ ث مبتتارز، وارنیکاراگوئتتههتتای سیاستتی  دوست طیفساندینیستا پشتیبان میهن

دون و   ل  استتتخ   ملی  ، استقالل و حق حاکمیتحق تعیین سرنوشتتاریخ دفاع از    سراسرس 
چیتت ی   ۱۹۸۴سال  استخ پیش از انتخابات    نیکاراگوئهساندینیستا پدر دموکراسی در    ۀجبه

بتته اولتتین نیتتروی  سآم ج ۱۹۹۰نام حق حاکمیت و انتخابات وجتتود نداشتتتخ در ستتال ه  ب
و مستقل تبتتدیل آزاد یک انتخابات  ۀآمی  در نتیجطور صلحتغییر قدرت به  متعهد بهسیاسی  

 .شد
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عنوان جریان مخالف خارج از دولتتت بتتاقی مانتتد و در به  سآم ج،  ۲۰۰۷تا    ۱۹۹۰از سال  
هتتای متتدیریت دولتتتی، های وجتتود بحران، حتی در دوره عمل کرد   چارچوب قانون اساسی
 ۀالبتتته دموکراستتی فراتتتر از فقتتا انتخابتتات استتت و جبهتت   خمستتتقرناشی از ضعف دولتتت  

مااردم  زیر مفهتتوم  نیکاراگوئههای عظی  مردم ساندینیستا به ترویج گنجاندن و مشارکت توده
، نیکاراگوئتتهدر سراسر تاریخ    خو مصداق تجلی قدرت خلق، پرداخت  جمهور  یس  ئر   ۀمظزببه

ساندینیستا به منافع اکثریت عظی  مردم، یعنی فقرا اولویت داده شده   ۀدولت جبه  ر دوتنها د
  تخاس

 
 ۀست که متتردم بتته جبهتت ااعتمادی  دت ملی«  »دولت آشتی و وحیکی از نقاط قوت الگوی  

منافع فقتترا، حتتتی در شتترایا ستتخت، د فرمانده دانیل اورتگا برای دفاع از  ر  ساندینیستا و خ  
در مقابتتل   ۱۹۸۰  ۀدهتت سوموزا، نبرد  دوران حاکمیت  دارند؛ اعتمادی که در تاریخ نبرد علیه  

مریکای شمالی، سیاست مدیریت از پایین، دفتتاع اکنتراهای مورد حمایت سیا در دو دولت 
های نتتولیبرال و در دولتتت کنتتونی کتته در آن دولت  ۀسالشان دهفع فرودستان در دوران  از منا
های چشتتمگیر بتته ستتود فقتترا، پیشتترفت  وها را دارد،  نقش رهبر و دولت نقش یاور آنمردم  

 .دارد ، ریشه تباران، یعنی اعتمادی که در عمل تاریخی آبدیده شدهزنان، بومیان، افریقایی
 

های محک  اجتمتتاعی و سیاستتی نقاط قوت این الگو سطح باالی تعهد به پایهیکی دیگر از  
سازماندهی   ۀالعادستخ این بنیاد توانایی فوقاازخودگذشتگی  آن برای  وفاداری و آمادگی    و

که درصد زیتتادی از دهد  تشکیل میداوطلبانه    مشارکترا از طریق    نیکاراگوئهو بسیج مردم  
 خشودامل میرا ش نجوانان و زنا  خصوص بهمردم،  

 
نیستا مراحل روشنی را از سر گذرانده است: در نخستین مرحله هدف ی انقالب مردمی ساند

های انقالبی برای مردم حاصل شتتد، در دومین مرحله، دگرگونی  ؛رهایی ملی از استبداد بود
طتتی یتتک دهتته بتتودخ در   ایتتاالت متحتتده  ۀدربردن از تهاج  وحشیانهاما نهایتًا هدف جان ب
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  بتترای ستت یهای نولیبرالسوم هدف دفاع از دستاوردهای انقالبی از در مقابل کوشش  ۀمرحل
عنوان رهبران، همراه چهارم است که مردم به  ۀکنونی مرحل  ۀشدخ مرحلبازگشت به عقب می

ها و اصول خود طی سالیان دراز مبارزه بتته بر مبنای ارزش  نظام حاکمیتی مبتنی بر تدبیر، با  
مردم بتتا افتت ایش   اندخ، اقتصادی و تولیدی، دست یافتهمحیطیاجتماعی، زیستنتایج مه   

 ۶۲، ۲۰۰۶در سال  درصد ۳۸یید قرار دادند: أرا مورد ت [دانیل اورتگا]فرمانده  ء، ر آرا ممست
و الگوی موفتتق آن،   سآم ج  ۀخ توان ف ایند۲۰۱۶در سال    درصد  ۷۲، و  ۲۰۱۱درسال    درصد

پوزیسیون و ایاالت متحتتده ابخشی از  عملکرد  ، باعث شد  تالشیمپوزیسیون  او نی  ضعف  
ه ئ (، پاراگو۲۰۰۲ال )ئف اید: ون وکودتاهای امپریالیستی این قرن بی  فهرسترا به    نیکاراگوئه

 (خ۲۰۱۹) (، بولیوی۲۰۱۶(، برزیل )۲۰۱۲)
 

زدن ها؛ آتتتشها و خانتتهها؛ تهتتاج  مستتلحانه بتته محلتتهها و خیابانب رگراه  ۀبستن مسلحان
 ؛ستتاختمانی  تجهیتت اتزدن وستتایل نقلیتته و  ها، آتشساختمان شهرداری و دیگر ساختمان

نفتتر   ۱۹۸  غائلتتها؛ در این  هه و کشتار ساندینیستجربایی، شکنها و کسبه؛ آدم غارت مغازه 
پلیس به ضرب گلوله مصتتدوم  ۴۰۱عالوه پلیس جان خود را از دست دادند، به  ۲۴ازجمله  

بایتتد هتت  های جمعی را ار اخبار جعلی و جنگ روانی عظی  رسانهشدند؛ در این میان کارز
 .دهدما را نشان می الگویف ودخ شکست کودتا و پیروزی مردم قدرت ا

 
  جتمز ی  قوتطهنق

   :هزی  جتمز ی دولت آشتی و وحدت ملیپروژه
انسانی و مشارکتی، دموکراسی پارلمانی و عدالت  ۀدولت آشتی و وحدت ملی الگوی توسع

کند: دگرگونی در نظام کند، که به اشکال زیر خودنمایی مییق و ترویج میواجتماعی را تش
 امکانتتاتبتوانند بدون استثنا و تبعتتیب بتته  همه  سالمت، آموزش، و غیره، نظامی که در آن  

گذاری عمتتومی دادن به ستترمایهحق استفاده از منافع آن را داشته باشندخ اولویت  ودسترسی  
دولت آشتی و وحدت ملی تضمین   ۀانسانی هرساله در بودج  ۀهای توسعیا دولتی در عرصه
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مین نظام سالمت و آموزش رایگان و نی  امنیت، تغذیه، مراقبت و أشده است، و در جهت ت
بتته کتتار گرفتتته  نیکاراگوئتتهن درختتور و مناستتب متتردم حمایت، همچنین داشتن حق مستتک 

 شودخمی
 

هتتا و ب رگراه احتتداثرستتانی و نیتت  گسترش توزیع آب آشتتامیدنی باکیفیتتت، ختتدمات برق
و آب آشتتامیدنی درصتتد(    ۹۷.5۷های جدید و برق تقریبًا به سراسر کشور )جاده:  هاجاده

ها در تمتتام بوستتتانبه مناطقی که فاقد آن بودند برده شده استخ ایجاد، گسترش و نوسازی  
 هایبوستتتانهای جدیتتد و بهستتازی  بوستتتانشهرهای کشور انجتتام شتتده استتتخ احتتداث  

تنها سازی ورزش در سطح ملی، در میان کودکان، ب رگساالن و جوانان، نتتهموجودخ عمومی
ترویج و تسهیل دسترسی عموم به ورزش   افضاهای ورزشی جدید، بلکه بساخت  از طریق  

 .هاو استفاده از گردشگاه
 

میتتراث تتتاریخی و فرهنگتتی، نگهتتداری از   ۀنجات، حمایتتت، نگهتتداری، تتترویج و اشتتاع
های تتتاریخی کشتتور دیتتدن هایی که عموم بتوانند از آثار و مکانها، و نی  اجرای برنامهموزه 

 شوندخطور عام آشنا  هفرهنگ مردم بکنند و با  
 

در مورد حقوق کارگران، از حقوق کارگران پشتیبانی به عمل آمده است و فرهنگ کارآفرینی 
 .کنداشتغال کمک میبه اجرا گذاشته شده است، که به ترویج منابع جدید 

 
و   هتتاتعاونیدر  ویژه در منتتاطق روستتتایی،  کارگران، بهعضویت  مین اجتماعی،  أت  ۀدر عرص 

مالکیتتت  ۀزمینتت رشتتد یافتتته استتتخ در  فرمتتاویشخانگی و خ  همچنین کارگرانها،  یهداتحا
، اسناد مالکیت به کسانی که در مناطق مختلتتف واحدهای مسکونیو    های کشاورزیزمین

 .داده شده است لقانونی مالکیت، تحوی   سندکنند، بدون داشتن زندگی می
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تنها به ترویج قوانین، بلکتته بتته آمتتوزش در در ارتباط با پیشگیری و مراقبت از خانواده، ما نه
هتتای طور عتتام پتترداختی خ بتترای افتتراد بتتا ناتوانیتمام سطوح مراقبت و حمایت خانواده بتته

نظر از وضعیتشتتان، دیتت ، صتترف متفاوت، ما فرهنگ احترام را تضمین کردی ، و اطمینان دا
 .دارندرا حق دسترسی به اشتغال و آموزش 

 
ایجاد مراک  مراقبت،   دایر بردر مورد سالمندان، قوانینی به نفع سالمندان به تصویب رسیده  

ختتدمات پایتته )آب و بتترق( و تخفیتتف بتترای دسترستتی بتته بهتتای یف بتترای پرداختتت فتخ
متتوارد زیتتر   ۀدولت آشتی و وحتتدت ملتتی بتته توستتعخ به همین ترتیب  گردشگری های  مکان

  :پرداخت
 

 .بعد از زایمان مساعدت به مادران باردار پیش و  ؛نیکاراگوئهمادران در  ۀخان
 

دختتتران و پستتران کمتتتر از شتتش ستتال در هدف ایجاد انگی ه و شوق :  به کودکان  مهرورزی
در، سرپرستتتی، شود، با تشویق تغذیتته بتتا شتتیر متتااست، روندی که پیش از تولد شروع می

 فردییابد و سالمت، تغذیه و بهداشت  ادامه می  (واکسیناسیونکوبی )مایهرشد و نمو و نی   
 .کندها را تضمین میآن

 
و نیتت   آموزشیغذای دولتی توسا اولیا در مراک     ۀعرض های خوراک سُبک: این شامل  بسته

 .توزیع در مدارس به دختران و پسران می شود
 

ند اجتتازه اهنداشتتت  تحصیلکسانی که فرصت    هسوادآموزی جوانان و سالمندان: این برنامه ب
  ن بپردازندخکوتاه به تکمیل آ یدهد در زمانمی

 
تواننتتد بتتا دریافتتت فرما، کتته مییشان خوست برای زن اای  این برنامهبهره:  بدون    تسهیالت
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 شوندخمند از آن بهره اعتباری   ۀسسؤمبانکی کمتر از هر بانک یا   ۀاعتبار و شرایا بهتر و بهر
 

و دارو  ارستتالپ شتتکی،  ۀ مشتتاوربه افراد معلول نظیر   غیرحضوریخدمات  :  تلفنی  خدمات
 گیردخمی  از این طریق انجام  نظایر آنهای غذایی، آموزش و بسته

 
بتترای بهبتتود وضتتعیت ستتالمت   رویهتتای  : شامل توزیتتع قرص «سقف همبستگی»  ۀبرنام

 .هایی که به آن نیاز دارندخانواده
 

 .کنندساخت و تحویل خانه برای جماعتی که در فقر زندگی می :تأمین مسکن
 

مدت با تحویل گاو، ماکیان و کوتاهو فقر در    تغذیهوءهای تولیدی و غذایی: کاهش سبرنامه
 خهامیوه  بذر

 
  و چزرچوب قزنونی بر ی تقویت دولت آشتی و وحدت ملی مسیحیزن

 : و  لگوی همبستگی هزسوسیزلیست
و   روزآمدسازیتا کنون به ترویج قوانین جدید و    ۲۰۰۷دولت آشتی و وحدت ملی از سال  

 خپتتردازد دارنتتد می قتترار نیکاراگوئهق مردم وحق ۀکردن قوانین دیگر که در اولویت اعادمدرن
د: نتت کنمیرا تضتتمین  نیکاراگوئهشهروندان   که کیفیت بهتر زندگیهستند  این قوانین قوانینی  

: قتتانون فتتروش ۷۲۱، قانون استقالل تغذیه و امنیت غذایی؛ ماده قتتانونی  ۶۹۳ماده قانونی  
 .کننده: قانون حمایت از حق مصرف ۸۴۲اجتماعی داروها؛ و ماده قانونی 

 
ختتانواده؛ متتاده قتتانونی  شاخص، ۸۷۰آن: ماده قانونی   ایقوانین حمایت از خانواده و اعض

قیمتتت؛ متتاده قتتانونی های ارزانو دسترسی به خانتته  وسازتشویق ساخت  ۀ، قانون ویژ۶۷۷
، ۷۱۸شیر در مدارس؛ ماده قتتانونی   تأمینمحصوالت لبنی و    تولید  حمایت از، قانون  ۶۸۸
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، قانون حمایتتت از ۷۲۰نوزادان چندقلو؛ و ماده قانونی  های دارای  قانون حمایت از خانواده
  سالمندانخ

 
، قتتانون زبتتان اشتتاره بتترای ۶۷5ماده قانونی  :نیازهای خاصقوانین مربوط به حقوق افراد با 

 مبتال بتته، قانون حمایت از حقوق بشر برای افراد  ۶5۰؛ ماده قانونی  نیکاراگوئهناشنوایان در  
 .ن، قانون حمایت از معلوال۷۶۳های روحی؛ ماده قانونی بیماری

 
، ۶۴۸ماده قتتانونی  :وئهنیکاراگآحاد شهروندان حقوق  تساوی  قوانین ترویج برابری، ع ت و

بتتا   منصتتفانهرفتتتار محترمانتته و  ، قتتانون  ۷5۷های برابر؛ ماده قانونی  قانون حقوق و فرصت
 .انتباربومیان و افریقایی

 
 ه بتتامقابلجامع  ، قانون۷۷۹ماده قانونی  :کندقوانینی که زندگی بدون خشونت را ترویج می

 .جرای ، شاخص  ۶۴۱خشونت علیه زنان و اصالحات در ماده قانونی 
 
ی در سطح  هزی  جتمز ی دولت آشتی و وحدت مل شنزختن برنزمهسمیتر هب

 :  لمللیبین
بانتتک جهتتانی، صتتندوق   کشورهای امریکتتایی،   ۀهای بین المللی مانند بانک توسعسازمان

های ه پیشتترفتئتت انتتد کتته دولتتت نیکاراگوکردهیتتد أک جهانی غتتذا ت  ۀبرنامو  المللی پول،  بین
های شغلی و تولید متتواد طور کلی، ایجاد فرصتدر مورد مشکل کاهش فقر به  چشمگیری 

مریکتتای اکشتتورهای   ۀیقحفظ سطح رشد باالتر از ببا  ها و  غذایی در روستاها برای خانواده
 داشته استخ مثبت  یاقتصادب، عملکرد  یئالتین و کارا 

 
یست  قوتطهنق  محیطیر

دست گرفت، سیاستتت ه از زمانی که دولت آشتی و وحدت ملی سکان سرنوشت کشور را ب
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ملتتی   ۀبرنام  هایحفظ و دفاع از سرزمین مادری به اجرا گذاشته شد، که خود را در پیشنهاد
ی در عمدتًا آموزشتت  هایمشی مبتنی است بر: برنامهانسانی متجلی ساختخ این خا  ۀتوسع
ها؛ حفظ، بازیافتتت، جنگل  ۀمنابع طبیعی و توسع  پاسداری ازت؛ دفاع و  محیا زیس  ۀزمین

وری و استفاده از آب؛ تخفیف، تطبیق، و مدیریت خطرات احتمالی در برابر تغییرات آجمع
بوم و سالمت آلودگی محیا زیست برای حفظ زیست  مهار؛ مدیریت پایدار زمین؛  اقلیمی

  خکشورمحیا زیست های اقتصادی در فعالیتثیر أانسان؛ و همچنین جلوگیری از ت
 

در چارچوب این سیاست، سال به سال، یک جهاد ب رگ ملی برای بازسازی جنگتتل بتته راه 
در کتته  استتت  هتتا و نیتت  منتتاطقی  درازمتتدت تتترمی  جنگل  ۀافتاده است، که بخشی از برنام

سازی بتته این معنی، یک الگوی محلی جنگله ب خاک قرار دارندخ  کاهش مرغوبیت  معرض 
فعاالنه با همراهی   نیکاراگوئهیب  ئتبار سواحل کارا تا جوامع بومی و افریقاییکار گرفته شده  

 نیکاراگوئتتهکشاورزی همکتتاری کننتتدخ از ستتوی دیگتتر، اراضی کشاورزان در طول مرزهای 
آن جوامع روستتتایی ستتاکن  ۀواسطقرار گرفت که به صندوق تعزونی کربن جنگل  ییدأمورد ت
زدایی و تضتتعیف یس، به کتتاهش جنگتتلئو مای بوساواس و ایند  ، یبئهای ساحل کارا جنگل

 عرض پنجمیلیون دالر در  55و دریافت    کربناکسیدمیلیون تن دی۱۱تقریبًا    جنگل و انتشار
 یب در کاهش انتشتتار را نشتتانئکارا   ۀدرصد توان منطق  5۰خ این هدف تنها  نائل شدندسال،  

 .با کمک بانک جهانی انجام شد پالس در  –هندنز    همزر  ۀورد از طریق برنامادهدخ این دستمی
 

یب، ئکارا   سواحلهای  دولت  ی باردر همکا   ینزرور  ،  ینتر  ، مزرنز  های فناورانه و فنیتوانمندی
با و تصدیق کاهش انتشتتار کتتربن و ضنظارت و   ۀ نظارتی، که اجاز  نظام سیس و اجرای  أبا ت

جنگل در سطح ملی و اقدام   تضعیفزدایی و روندهای  مربوط به جنگلای  گازهای گلخانه
 .دهد، تقویت شده استترمی  جنگل را میمنظور بهمستقی  

 
وری آب بتتاران و مختتازن بتترای آجوی استفاده از منابع آب، ساخت منابع جمتتعودر جست
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متتا  راهبتترد هتتا در این ۀشتتده استتتخ همتت   تشتتویقبخش  استفاده و بازیافت این مایع حیتتات
آب در آبگیرهای رودخانه، حاصلخی ی ختتاک و   ظرفیتبازیافت و حفظ آب،  خصوص  در

درصد تنوع زیستی جهتتان را شتتامل   ۸تا    ۷گیاهان و جانوران کشورمان، که بین    تمام حفظ  
  جدخگنشود، میمی

 
زمتتین   متتام المللی به شکل چشمگیری در دفاع از  دولت آشتی و وحدت ملی در سطح بین

به   اقلیمیییرات  غت  پیامدهایانسانیت برای بازگرداندن    ۀد و صدایش را بلند کرد که همایستا
هتتای پتترچ  کشتتورهای درحتتال توستتعه در بحث  نیکاراگوئتتهوضعیت پیشین، بسیج شودخ  

ستتازمان ملتتل، بتتا حفتتظ »اصتتول مشتتترک ولتتی ی  متت یتغییتترات اقلمختلف در کنوانستتیون  
های تاریخی کشتتورهای درحتتال توستتعه«، »اصتتل ولیتئهای ناهمسان«، و »مسولیتئمس

ضرورت بر    نیکاراگوئهعالوه  افراشته استخ بهتعاون« و »اصل احترام به حق حاکمیت« را بر
 تدارک مالی کشورهای درحتتال توستتعه در  درخصوص یافته  کشورهای توسعه  تعهد اخالقی

های ناشتتی از ها وخستتارت هایشان در جهت تخفیف، تعدیل و جبران خرابیکوشش  ۀزمین
ستتاز تصمی  هایدر کنوانستتیون نیکاراگوئتتهکنتتدخ کیتتد میأیافته، تآلودگی کشورهای توسعه

، ماای  مااور ماازلیئد   کاازرگروه ، سااب   قلیمصندوق   مانند  اقلیمیمختلف مربوط به تغییرات  
 حضور فعال داردخ هانآمانند و   تابعهنهادهای  

 
پاریس را امضا کرد، زیرا در بیشتتتر کشتتورهای جهتتان اجمتتاعی   ۲۰۱۷  ۀتوافقنام  نیکاراگوئه

پاریس برای پیشگیری از معدل جهانی اف ایش دما به   ۲۰۱5وجود داشت که تعهدات سال  
درجتته ناکتتافی استتت، و توافتتق کتترد کتته  ۱.5سانتیگراد و رساندن آن بتته کمتتتر از   ۀدرج  ۲

 دبایاکسیدکربن و متان در کشورهای درحال توسعه میکاهش گازهایی مانند دی  حدنصاب
، به موضع اجماع سال ۲۰۱5در سال    نیکاراگوئهفرد  اف ایش یابدخ بنابراین، موضع منحصربه

 .تبدیل شد ۲۰۱۷
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 خصتتوص المللی برای ترغیب اقتتدام جمعتتی دربین  ۀبه همکاری با جامع  نیکاراگوئهدولت  
، و حفظ موضع محک  و منستتج  در دفتتاع از محتتیا زیستتت و تتتالش در میاقلیتغییرات  

 .ادامه داده است اقلیمیییرات غمخرب ت پیامدهایجهت تعدیل و تخفیف 
 

ی گازهتتا]بتترای کتتاهش انتشتتار  اقلیمتتیدولت ما به اهداف و تعهدات کنوانسیون تغییتترات 
ملی« کتته اکنتتون در حتتال بررستتی و   مصوب های  های »همکاریکه در گ ارش  [ایگلخانه

 .است پوشاندهعمل  ۀجامزمین است،  اصالح تعریف اهداف کاهش انتشار گازها در جو  
 

تعیین شده استخ ایتتن سیاستتت بتتر و سازگاری با آن    اقلیمی  اتسیاست ملی تخفیف تغییر
کرد بومی، بهینه از منابع، روی  ۀپایدار، سازگاری با مدیریت بحران، نو آوری و استفاد  ۀتوسع

ی، مشتتتارکت شتتتهروندان، شتتتفافیت اقتتتدامات، تتتتدارکات متتتالی، یتبرابتتتری جنستتت 
 خاستوار است اقلیمی بومی، و آموزش تغییرات ۀشناختن بومیان و جامعرسمیتبه
  

  قتصزدی  قوتطهنق
 درصد  ۳منفی  تا    ۲۰۲۰کند که اقتصاد جهان درسال  بینی میالمللی پول پیشصندوق بین

ثبتتت شتتدخ   ۲۰۰۸–۲۰۰۹  هایستتال  رکود خواهد داشت، بسیار بدتر از بحران مالی که در
ستتازمان ملتتل در متتورد در یتتب ئکارا  ۀ حتتوزمریکای التین و اکمیسیون اقتصادی کشورهای  

کندخ از سوی دیگر، بینی میپیش ۲۰۲۰را برای سال   درصد  5.۳منفی  مریکای التین رق   ا
اقتصادی اقداماتی نظیتتر آنچتته اکنتتون در جریتتان   ۀعسهمکاری و تومطابق تخمین سازمان  

منفتتی درصد در ماه کاهش دهد، یا ساالنه    ۲  منفی  اقتصاد جهان را تاحج   تواند  است می
 .کندن دیک  ۱۹۳۰ ۀدهبه سطح رکود ب رگ درصد، و آن را  ۲۴

 
در جهان استخ بحران   معاشبه    کاری  ایدر حال واردآوردن ضربه  ۱۹–یدوگیرشدن کوهمه

هتتای اولیتته در پاستتخ بتته ایتتن هتتای اقتصتتادی داردخ دادهثیر جدی بر فعالیتأسالمت نی  ت
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داخلتتی ایتتاالت متحتتده ناختتالص  دهد تولیتتد  نشان می  ۲۰۲۰فراگیری برای ربع اول سال  
تتتاکنون بتته  ۲۰۰۸اول ستتال از ستتال    ۀماهافت داشته، بیشترین سقوط در ستتهدرصد    ۴.۸

 .منقبب شددرصد  ۸.۴تا  ایاالت متحدههنگام بحران مالی جهان، که در آن اقتصاد 
 

یکزی      همگر یین زم    آمارهای  براساس  ی قتصاازد  همگر یاای  ۀدبیرخزناز طریق  که    مرک یمر
یکزی     یکاازی     جر یاای شااور ی ماازلی    ۀدبیرخزناا همراه با    مرک یمر منتشتتر شتتده،     مرکاا یمر

استتت: تخمتتین بتترای  چنتتین ۲۰۲۰تا آوریل سال  شدهی ارائهروزشده و دورنماسناریوی به
و نتترع عمتتومی و درصتتد    ۶.۹به می ان  مریکای مرک ی  ااقتصاد  حج   کاهش    ۲۰۲۰سال  

برای منطقتته خواهتتد بتتودخ تتتا درصد    ۰.۶ماندگار اف ایش قیمت کاالها و خدمات )تورم(  
 تخمینتتی برابتتر بتتا و تورم درصد  ۱.۴ای  اقتصاد در سطح منطقهحج   ، کاهش  ۲۰۲۱سال  

 خواهد بودخ درصد  ۱/۹
 

بتته قعتتر  مریکتتای التتتینامیلیون نفر از جمعیت ۲۹یدن  تاز فروغل  حاکیها  بینیبرخی پیش
 خ ی استهای درآمدرفتن یک دهه تالش برای کاهش نابرابری فقر، یعنی ازدست

 
در رودررویی با چنین سناریوی ناخوشایند جهانی، دولتتت آشتتتی و وحتتدت ملتتی درهتتای 

مشتتاغل   درصتتد  ۸۰  نیکاراگوئتتهمطلتتق رو نیتتاورد، چراکتته در    ۀرنطینقبه    و  اقتصاد را نبست
کننتتد، اش میعتت امتترار م  متت دیروز  صتتورت هغیررسمی هستند، برادران و خواهران کتتارگر ب

خارج از خانه  دکنند و هر روز بایجمعیت ما در روستا زندگی می  درصد  ۴۱که    حالدرعین
ثیر قرار خواهتتد گرفتتتخ بایتتد افتت ود کتته از أها تحت تآن  ۀزندگی هم  [طبعاً ]فعالیت کنندخ  

و در ستتال   درصتتدی  ۴منفی  رکود    تا کنون تولید ناخالص ملی ما  ۲۰۱۸ال  بحران آوریل س
 کرده استخ   سپری را درصدی  ۳.۹منفی میالدی رکود  ۲۰۱۹

 
بایستتت از ختتود در می  [۱۹–یدوکو]  شیوعو رودررویی با  در میدان  دولت عالوه بر حضور  
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« رهبتتران هایی کتته شتتعار »در  رستتانه  ؛ها دفاع می کتترد مقابل حمالت رسانه خانتته بمانیتتد 
های تولیتتدی و کودتای نافرجام را با هدف تخریب بیشتر اقتصاد، ایجاد مانع بر سر فعالیت

ها، شتترکت بتتازدهرفتن بخش قابل توجهی از درآمتتد ختتانوار و بازرگانی، که موجب ازدست
کردندخ سیاستتت دولتتت حمایتتت از شد، مطرح میهای کوچک و متوسا میشرکت  ویژه به

طور کلی فقرا، و اقتصاد ملی ههای کوچک و متوسا، بنان، کارگران غیررسمی، شرکتدهقا
 استخ

 
ها، دولت آشتی و وحدت ملی، و الگوی همبستگی مسیحیان و سوسیالیست  متوازن  راهبرد 

داشتن اقتصاد، کاهش فقر و سطح نابرابری، تشویق سیاست مالی از روز نخست، سرپا نگه
، گریبانی  بتتوده استتتبهبحران، مانند بحرانی که متتا اکنتتون بتتا آن دستتت  متناسب باو پولی  

خ ستتیر ۲۰۲۰فاجعتته در تولیتتد ناختتالص ملتتی تتتا پایتتان ستتال بتتروز اجتنتتاب از  منظوربتته
ها در روستا و دمات عمومی خانوادهمین خأو ت  اتتولید  ونقلحملهای کشاورزی،  فعالیت

کتته ، درحالیاساستتی انجتتام شتتدهکاالهای مصتترفی  تأمینشهر به نفع ما در جریان است؛ 
مردم ثابتتت مانتتده استتتخ ایتتن در مقایستته بتتا دیگتتر  ۀسطح قیمت کاالها و خدمات روزمر

 .شود، متفاوت استها به کمبود منجر میکشورها که ترس از تغییرات ناگهانی قیمت
 

 منزسب:  سیزست پولی
به کار گرفته و اجتترای مناستتب متغیرهتتای بختتش   نیکاراگوئههایی که بانک مرک ی  سیاست

المللتتی شتتده استتتخ لتتذا، رختتایر ناختتالص پولی منجر بتته تقویتتت رختتایر ناختتالص بین
میلیتتون دالر( بستتته ۲٬۳۹۷.۴)  ۲۰۱۸در سطح باالتری از سال    ۲۰۱۹المللی در سال  بین

رقمی ثابت مانتتد و میتت ان ماند، تورم یک  باقیرفت  طور که انتظار میمبادله همانشدخ نرع  
میلیتتون دالر، یعنتتی ۳۴٬۴۷۷.۷ ستتطحبتته پتتولی(  هکتتل نقتتدینگی در دستتت عمتتوم )پایتت 

 .رسید ۲۰۱۸میلیون دالر بیشتر از سال ۴٬۳۴5
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ی ی متنزسب:بودجه  ر
دهتتد، کاربستتت بودجتته و نشتتان می  ۲۰۱۹مناسبی را برای سال    وضعیتامور مالی دولت  

 انجام شتتدخشده و محتاطانه  حساب  ایها( به شیوه های عمومی و مالیاتآن ) ه ینه  ایاج 
 الگتتویدهتتدخ بتته همتتین منتتوال،  درنتیجه، بدهی عمومی گتترایش بتته کتتاهش را نشتتان می

جتتذب بیشتتتر ستترمایه بتته   هتتایانگی ه   با هدف ایجتتادمسیحی، سوسیالیستی و همبستگی  
، ازجملتته یگیری صتتادراتجهتتتبتتا    یهتتایبخش  درویژه  ، بهدر دستورکار قرار گرفت  کشور

 .، معدن و جنگلداریگردشگری مناطق آزاد، 
 

 :گذ ریسرمزیهحمزیت  ر 
 نیکاراگوئهگذاری مستقی  خارجی را در اقتصادی مانند ثیر مثبت سرمایهأت  نیکاراگوئهدولت  

عنوان کشتتوری کتته بتته کارکنتتانش، جامعتته و شناسد، لذا فعاالنه و آشکارا بهبه رسمیت می
 .کندمی  گذاری خارجی حمایتاز سرمایهمحیا زیست متعهد است،  

 
گذاری و تضتتمین کننده برای تالش در جهت تشویق سرمایههماهنگ  ۀانتصاب یک نمایند

گذاری مستتتقی  یید مجدد موضع مثبت دولتتت در متتورد ستترمایهأهایی تچنین پروژه  ۀتوسع
 .خارجی است

 
گیری در میتتان بهتتترین نتیجتته  به سبب،  نیکزر گوئهبر ی  گذاری،  رسمی تشویق سرمایه  نهاد

 اتمطالعتت  ۀسستت ؤم» متتورد توجتته  ۲۰۱۲گذاری در جهان در ستتال  مشوق سرمایه  نهادهای
شتترکت »بانک جهانی،   را گ ارش آن  و    قرار گرفت  «گذاری در جهانتشویق سرمایه  تطبیقی
 .کردندمنتشر   چندجانبه« گذاری تضامنیسرمایه ۀمؤسس»و  «، المللیمالی بینتأمین 

 
   :یگ  رش آر دی  قتصزد 
منتشتتره توستتا انستتتیتو فریتت ر، اقتصتتاد  «جهتتان یآزادی اقتصتتاد»مطتتابق گتت ارش اخیتتر 
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از   ۲۰۱۸در گ ارش ستتال  نیکاراگوئه  ازجمله آزادترین اقتصادها در جهان استخ    نیکاراگوئه
دست آوردخ این گ ارش ساالنه، آزادی ه را ب  ۱۰از    ۷.۲۷  امتیازبا    5۴کشور مقام    ۱۶۲میان  

مالکیتتت خصوصتتی، نقتتش   ، قابلیت ورود به بازار، امنیتفردی  اختیارات)می ان    یاقتصاد
کنتتگ، هنگ  ۀعالوکشتتور بتته  ۱۶۰ها و نهادهتتای بتتیش از  قانون وخخخ( را با تحلیل سیاستتت

  ندخکارزیابی می
 

 : رتبزط بز جهزن و دسترسی به بزر ر
کشورهای جهان، عالوه بر منافع مرتبا بتتا   ۀو ارتباطش با بقی  نیکاراگوئهموقعیت جغرافیایی  

اش را های ترجیحی مختلف، توان صتتادرات بتته بازارهتتای غیرستتنتیدسترسی به موافقتنامه
های ترجیحتتی بتته بختتش مهمتتی از آزادستتازی تجتتارت در دهتتدخ موافقتنامتتهافتت ایش می
های وجوی ختتود در یتتافتن فرصتتتاند، لتتذا، کشتتور بتته جستتتتبتتدیل شتتده نیکاراگوئتته

دهتتدخ همچنتتین، المللی و اقتصتتاد جهتتانی ادامتته مین در تجارت بینئآمی  و مطمموفقیت
قراردادهای تجارت آزاد با ایاالت متحتتده، مک یتتک، پانامتتا، تتتایوان، جمهتتوری   نیکاراگوئه

 نیکاراگوئهعالوه بهکرده استخ  ااروپا امض  ۀدومینیکن، شیلی، کره جنوبی، اکوادور و اتحادی
نظام »مریکای ما )آلبا(، و  آ  هایخلقتالف بولیواری  ئا  ، مریکای مرک یامشترک    عضو بازار

باشتتد و در حتتال متتذاکره یس میئ با ژاپن، نروژ، کانادا، روسیه و سو  «تجاری  عمومی  ۀتعرف 
 .معاهدات بیشتر استعقد برای  

 
 :گذ ریقو نین ترویج سرمزیه

 تشتتویق، قتتانون ۳۴۴گذاری عبارتنتتد از: متتاده قتتانونی تتترویج ستترمایه هقتتوانین مربتتوط بتت 
، ۳۸۲مالیتتاتی؛ متتاده قتتانونی    ق، قانون توافتت ۸۲۲های خارجی؛ ماده قانونی  گذاریسرمایه

، قتتانون منطقتته ۹۱۷فعال و تسهیل صادرات؛ ماده قانونی    ۀقانون پذیرش موقت رژی  توسع
توربین الکتریکی با منابع تجدیدپذیر؛ متتاده ، قانون ترویج  5۳۲؛ ماده قانونی  یآزاد صادرات

، قتتانون ۳۰۶ری از معتتادن؛ متتاده قتتانونی بتتردااکتشتتاف و بهره  ۀ، قتتانون ویتتژ۳۸۷قتتانونی 
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، قتتانون تشتتویق ایجتتاد درآمتتد ۶۹۴؛ ماده قانونی  نیکاراگوئههای صنعت گردشگری  مشوق
 خبرای بازنشستگان

 
 هزی  ملیزتی رقزبتی:ه ینه

دهد، ساختاری که بتته ه میئترین ساختارهای ه ینه در منطقه را ارا بتییکی از رقا  نیکاراگوئه
دهد و ارزش بیشتری میرا  های اجرایی  اف ایش رقابتی بودن و کاهش ه ینه  ۀ ها اجازشرکت

کندخ پیش از عملیات اجرایی در یتتک کشتتور، هتتر می فراه برای محصوالت یا خدماتشان 
انبه و ارزیابی را پشتتت ستتر بگتتذارد، زیتترا مختتارج جروند مه  تخمین همه یدباشرکتی می

  ردخگذاری داگیری برای سرمایهنهایی تصمی  ۀاندازی نقش موثری در نتیجراه
 

 :حد قل دستم د 
 ۲.۰۶سنت در ساعت تتتا    ۹۲از    نیکاراگوئههای مختلف اقتصاد  حداقل دستم د در بخش

درصتتد حتتداقل   5۲م ایای اجتماعی  م ایا، متغییر استخ    ۀعالودر ساعت به)امریکا(  دالر  
مرخصتتی و  فنتتاوری، ملتتی    ۀسستت ؤم  مشارکت بتتامین اجتماعی،  أدستم د است که شامل: ت

  .شودمسیح و غیره، می [حضرت ]میالد  یو عید  تعطیالت باحقوق، 
 

مشتتاهده را    ۲۰۱۹بتترای ستتال  )برحستتب دالر امریکتتا(  در زیر حداقل دستم دهای قانونی  
 :کنیدمی

 
 دستم د سز تی  دستم د مزهزنه  بخش 

 ۲.۰۶ ۴۲۸.۷۹ ساختمان، خدمات مالی و بیمه
، رستوران و هتل، بازرگانیآب و برق، 

 ۱.۶۸ ۳5۱.۴۴ ونقل، انبارداری و ارتباطات حمل
 ۱.۶5 ۳۴۴.۱۱ معادن و استخراج 

 ۱.۴ ۲۹۱.۳۴ صیادی 
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 ۱.۲۹ ۲۶۸.۶۱ عمومی و  فردیخدمات 
 ۱.۲۴ ۲5۷.۶۳ صنعت 

 ۱.۳ ۲۷۱.۱۹ امور مالی و محاسباتی صنایع 
 ۱.۱5 ۲۳۸.۹۴ هادولت مرک ی و شهرداری 

 ۰.۹۹ ۲۰5.۸۷ و دستی و گردشگری ملی کوچکصنایع 
 ۰.۹۲ ۱۹۱.۶ کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته 

 نیکاراگوئه منبع: وزارت کار 
 

، حتتداقل دستتتم د در ستتطح کننتتدفعالیت میهایی که تحت مقررات منطقه آزاد  در شرکت
»کارطلتتب« عملیات  برای    مطلوب را به کشوری    نیکاراگوئه  امر  تر است و اینمنطقه رقابتی

 ختبدیل کرده است
 

  :مخزبر تیهزی  ه ینه
کتته   تیگااوو    کااالرومشغول فعالیت هستند، ازجمله    مخابراتیچندین شرکت    نیکاراگوئهدر  

گیرند هایی قرار میشرکت ۀطور وسیع مورد استفادهدهند و به میئارا   «۱یئ»خدمات تلفنی  
خطتتوط مبتنتتی بتتر    ختتدماتگردانندخ عالوه بر آن  شان را میامور عملیاتی  که در سطح باال
، نمایشگر شتتماره جانبه،  ، کنفرانس سهتماس  شامل انتظار  ، شودمی  عرضه  دیجیتال پیشرفته

هتتر دقیقتته تمتتاس   ۀهایی ه ینباشدخ در چنین برنامه، و پیامک نوشتاری میوتیص  صندوق
  دخشومریکا میادالر  ۰.۲۰ایاالت متحده و کانادا تقریبًا معادل  االمللی ببین

 
    :هزی  ینترنته ینه

 ، گاازهنزو  ، مناات   ، کاازرلو عبارتنتتد از: نیکاراگوئتتهارتباطتتات در  ۀکننتتدمینأترین تعمتتده
های مختلف هستند کتته معتتدل بسته  ۀعرض ها متعهد به  خ تمام این شرکتآیدی  ، دبلیوبیآی

دالر بتترای  ۶۴۰تتتا  کیلوبیتتت بتتر ثانیتته    ۲5۶دالر برای ارتبتتاط    ۷۰ها از  تخمینی قیمت آن
 .باشدمیبر ثانیه  تکیلوبی ۳٬۰۷۲ارتباط  
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 :خدمزت آب ۀه ین
ای آبرسانی و فاضالب نهتتاد مستتؤل ختتدمات آب و فاضتتالب بهداشتتتی نیکاراگوئهشرکت  

قتترار  نیکاراگوئتتهآب و فاضتتالب  ۀسستت ؤم  نظارت   مقررات و  تحتکشور استخ این شرکت  
متر مکعب آب باشد  5۰ف آب آن بیش از  ریک شرکت معمولی که مص  نیکاراگوئهداردخ در  

شتترکت آب و مریکتتا خواهتتد بتتودخ  ادالر    ۰.۴۰اش تقریبًا  عب آب مصرفینرع هر متر مک 
هتتای خصوصتتی از مشتتتریان مبلغتتی برحستتب همچنتتین بتترای مصتترف آب چاه  فاضالب

 .کندمترمکعب مصرفی دریافت می
  

 :هزی  نرژیه ینه
 تحتشود و  می  عرضهسور  دیس–خدمات توزیع برق توسا شرکت دیسنورته  نیکاراگوئهدر  

های صتتنعتی حتتق انتختتاب میتتان کندخ شرکته فعالیت میگوئ ژی نیکارا ران  ۀسسؤنظارت م
های مختلف با یا بدون تفاوت زمانی دارندخ برای یک شرکت صنعتی با قتترارداد ماهانتته نرع 

لتتووات در ستتاعت حتتدود کیهتتر  ۀکیلووات یا کمتر بدون تفتتاوت، ه ینتت  ۲۰۰از    بار بیشتر
های با حداقل بار متمرک  الزم یک مگتتاوات براین، برای شرکتالوهعباشدخ  دالر می  ۰.۱۹

با نتترع ویتتژه مستتتقیمًا از   تا برق را « وجود دارد  عمده  ۀکنندنام »مصرف ه  ای بدر ماه، گ ینه
 داخلتتیدر همین راستا، تولید انرژی تجدیدپتتذیر بتترای مصتترف  .تولیدکننده خریداری کند

، ۲۷۲از قتتانون    ۳۲و متتاده اصتتالحی    ۱۰۱۱انون  شودخ مطتتابق قتت و تشویق میاست  مجاز  
شتتود میتوزیتتع    ۀشتتبک   وارد ، فروش مازاد نیروی برق که توستتا ژنراتتتور  برققانون صنعت  

 .ستم ایا مشمول 
 

 قوت تولیدینقطه
  بزررگزنی:تولید، مصرف و   ن زم 

و عملیتتات مشتتخص از   ی عمرانیهاطرح ها،  ها، برنامههماهنگی مناسبی که میان سیاست
یتتا   ایمنطقتتهعمرانتتی  های  طرح دهد  سوی دولت در سطوح مختلف ایجاد شده، اجازه می
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 تخصتتیصبا بیشترین اثربخشی پیش بروند و نی  بیشتتترین ثمربخشتتی و شتتفافیت در    ملی
 ۀملتتی توستتع  ۀبرنامتت   ۀهمه، برپایتت   این  خملی و منابع مالی خارجی وجود داشته باشد  ۀبودج

گو و وفاق دولت ودارد، ترکیب کار نهادهای دولتی و در چارچوب الگوی گفتانسانی قرار  
 .گیرد آشتی و وحدت ملی صورت می

 
  :گو و ورزق و  لگوی گفت

هتتای بخش  ۀبه سمت توستتع  ی عمرانیهاطرح ها و  و نی  برنامه  گذاریو سیاستگدر این ال
این   طبقهای محلی داده شده استخ  ها اولویت به بخشمولد هدایت شده، و در اجرای آن

بتتازیگر »عنوان  بتته  بلکههای عمومی  سیاست  عنوان »رینفع«نه بهسیاست بخش خصوصی  
ی هتتاطرح ها و  ها، برنامهکه این سیاستفعاالنه در این روند مشارکت دارد و نی  این  «عمده

اقتصتتادی و اجتمتتاعی و ،  یمحیطزیستتتهتتای تولیتتدی،  بتتا واقعیت  طور متتؤثرهبتت   عمرانی
 داردخشود، مطابقت سرزمینی که در آن پیاده می

 
 :تمرک  بر خزنو ده، محله، تعزونی و  قتصزد مشزرکتی

 ۴۰درصتتد اشتتتغال و   ۷۰از ابتدا، دولت آشتی و وحدت ملتتی تشتتخیص داد کتته بتتیش از  
وجود آمده ه توسا خانواده، محله، و اقتصاد تعاونی ب  نیکاراگوئهدرصد تولید ناخالص ملی  

 هتتای نتتولیبرال و دستتتیابی بتتهو بتترای رهتتایی از فتترورفتن در فقتتر بتته دستتت دولت ؛استتت
هتتای پذیری خانوادهربتتاخواری« از ضتتربهمحتتو  »  ۀگرسنگی« و برنامتت   محوهای »خواست

هتتا و تولید ملی و نی  به طرح   زاییچشمگیر اشتغالکاهد و به اف ایش  روستایی و شهری می
که وزارت ختتانواده،   ۲۰۱۲رساندخ از سال  یاری می  مداوماً ملی انسانی    ۀهای توسعو برنامه

 استخزماندهی شد، این بخش تقویت شده محله، تعاونی و اقتصاد مشارکتی سا
 

   :رویکرد نو در  قتصزد خالق 
فرهنتتگ  ستتازیپیاده ۲۰۲۱تتتا  ۲۰۱۸انسانی از ستتال  ۀملی توسع ۀازجمله محورهای برنام
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–یاددهیانگی ه در امر  ایجاد  هایی در تمام سطوح که موجب  برنامه  ۀکارآفرینی است، توسع
سستتات ؤو رقابتتت در اتحتتاد راهبتتردی میتتان م  وریبهره فراگیری، نوآوری، بهبود مدیریت،  

 های اجتماعی بشودخ ها و سازمانخصوصی و دولت مرک ی، شهرداری
 

وابسته به آن، موجب دستیابی بتته ستتطح   نهادهایاقتصاد خالق، از منظر راهبردی دولت و  
رقتتابتی عملکتترد  ای، کیفیت کتتار،  های حرفه، ارزش اف وده، شایستگیوریبهره باالتری از  

شتتودخ ایتتن مهتت  بتتا کشتتور می  ۀها و توستتعشرکت  ۀو هموکارهای کوچک و متوسا  کسب
ها، تشتتویق بازارهتتا و زیرستتاخت ۀسستتات ملتتی و محلتتی، توستتعؤترغیتتب و تقویتتت م

و رشتتد   فنتتاوریوکارها، تقویت و انگی ش استعدادهای انسانی، تولیتتد و استتتفاده از  کسب
 .د قابل حصول خواهد بودخالق تولی

  
یم لی  نیکزر گوئهچگونه   :دهدهزی یکجزنبه به پیشررت  د مه میرغم تحمیل تحر
، نظیر »قانون نیکا«، ایاالت متحدهشده از سوی دولت  اقتصادی تحمیل  تهاجماتبا وجود  

در کشورهایی که با  همبستگی  در  ،  کشور  در خارجخود  های  سفارتخانه  از طریق  نیکاراگوئه
کارگیری هبتت  از طریتتقکشور  ۀمایل به کمک به پیشرفت و توسعالمللی  بین  ۀچارچوب جامع

 .دهد، به کار خود ادامه میهستندگذاری منابع و مدیریت سرمایه  ۀنفعاال
 

گذاری و ستترمایه ۀرغ  اقتتدامات قلدرمنشتتانه، متتا بتته برنامتت گذاری، علتتیستترمایهدر مورد  
رو بتته رشتتد  نیکاراگوئتتهگذاری در ایهملذا، ستتر ؛دهی المللی ادامه میصادرات به بازار بین

های ختتارجی های مودت و همکاری با کشورهای دوست و شتترکتپیمان  نیکاراگوئهاستخ  
هتتایی مثتتل گذاری در بخش؛ ستترمایهبتته امضتتا رستتاندهانتتد ملی را خریده  کارخانجاتکه  

و شتتوند؛ ها، گردشتتگری، انتترژی و صتتنعت معتتدن تشتتویق میکشتتاورزی، زیرستتاخت
 .ه هستندئ اگورهای نیکاگذاری در فرصتمند به سرمایههگذاران همچنان عالقسرمایه
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 :۲۰۲۰و رکود ب رگ در سزل    ۱۹–کووید
رکود ب رگ )بحران اقتصادی(، کمتر کشوری در میان کشورهای درحال توسعه با با توجه به  

باثبتتات  یشود که وضعیتاقتصاد باز، یعنی بدون نظارت بر گردش سود یا سرمایه، یافت می
باشتتندخ ختتارجی می ۀقادر بتته جتتذب جتتدی ستترمای  ییکشورهاچنین  داشته باشدخ بنابراین  

ری، انرژی تجدیدپذیر، معادن و جنگلداری چنتتین گدشگر  هایزمینهازجمله در    نیکاراگوئه
  ی داردخوضعیت

 
 :گردشگری

 بتته دلیتتل شتتیوعهایی است که ، مانند سراسر جهان، گردشگری یکی از بخشنیکاراگوئهدر  
کودتتتای نافرجتتام در ستتال  در اثتترتتتر  ضربه شدید خورده است، این بخش پیش  ۱۹–کووید
صفر  ۀاز نقط دگیری، تمام کشورهای توریستی بایاین همه  اتمام ضعیف شده بودخ با    ۲۰۱۸

 ۀبسیار چشمگیر استخ چندین رستتان  نیکاراگوئهآغاز کنندخ توان بازسازی بخش گردشکری  
، مقتتاالتی منتشتتر کردنتتد و ۱۹–گیری کوویتتدتخصصی در این زمینه، حتتتی در زمتتان همتته

هتتای استعماری، ورزش  ۀ های شهرهای دورنظیر زیبایی  نیکاراگوئه  ۀهای مه  و برجستهجنب
ها، و نیتت  امنیتتت بتتاالی بوم زیستها، و تنوع مناظر و  مهیج غیرمعمول در اطراف آتشفشان

حتتال، شتتمردندخ درعینبر  نیکاراگوئتته  ۀها را از مشخصات برجستشهروندان و ارزانی ه ینه
بهبتتود و قابتتل  خصتتوص های قابتتل تتتوجهی درگذاریوحدت ملتتی ستترمایهدولت آشتی و  

 .به عمل آورده است  گردشگری های اماکن کردن تسهیالت زیرساختدسترس 
 

 : نرژی تجدیدپذیر
 ۀست که موقعیت جغرافیتتایی در منطقتت اهای جذابی  ها و آتشفشانکشور دریاچه  نیکاراگوئه

ستتازد بتتا استتتفاده از منتتابع کشور ما را قتتادر میویژگی، این  خاف ودبه آن  را نی  بایداستوایی  
بپردازدخ شرکت ملی  ایتودهزیستو  یگرمایزمین، ی، بادخورشیدیطبیعی به تولید انرژی 

هتتا در حتتال باشد؛ اکنون آنه میئ اگورتولید برق در نیکا  هایطرح انتقال برق در حال انجام  
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میلیون دالر استتتخ ۳۰۰گذاری  این سرمایه  ۀه ین  خایستگاه فرعی انرژی هستند  ۱۸ساخت  
تولید انرژی سازگار با محیا زیست و تسهیالت برای  برایوسیع شرایا طبیعی کشور   ۀدامن

 ۀها را بتترای تولیتتد انتترژی، صتتادرات و فتتروش آن بتته شتتبک گذاران خارجی توجه آنسرمایه
 .استه  برانگیخت  ، مریکای مرک ی، از گواتماال تا پاناماامتصل به 

 
 :معدن 
آن  ۀطتتال و نقتترغنتتی معتتادن که ، نیکاراگوئه است اقتصاد سنتی هایاز بخشمعادن فل ات   

شتتده استتتخ نیتت  کشتتف  فل ه  معادن چند  ۀقوهای بالظرفیتخر  ا این او  و  ده استششناخته
دهد ارزش ملی بیشتری به صتتادرات های فل ات در کشور به ما اجازه میخانهنصب تصفیه

و در   تحویتتل بگیتتری از کشورهای دیگتتر در منطقتته  را  بیف ایی  و حتی سنگ معدن    یمعدن
 .وری کنی آفر  نیکاراگوئه

 
 :جنگلد ری

های جنگلی لیون هکتار( زمینمی5.۳سرزمین ملی ) درصد ۴۴شود حدود تخمین زده می
کشتتت جنگلتتی یتتا تولیتتد    نظامتتاتهتتای مناستتب  میلیون هکتار( زمین۳.5)  درصد  ۲۹و  

هتتای تالش  ۀپایباشدخ دولت آشتی و وحدت ملی راهبرد بازسازی جنگل، برجنگلی میرمه
شتتده، از طریتتق ظتفاحمهای معتتین مختلتتف بتترای بازستتازی منتتاطق عمتتومی بتتا برنامتته

 .کار دارد را در دستور ر فرسایشادچدرختکاری جنگلی در نواحی 
 

 :درختکزری جنگلی و بخش خصوصی
داری میلیتتون دالر در بختتش جنگلتت ۱5۰  نیکاراگوئتتهخصوصتتی    های اخیتتر بختتشدر سال
گذاری کرده است، و چند شرکت با شتتروطی کتته بتته ستتود کشتتور استتت، در حتتال سرمایه

 های جنگلیگذاری خود هستندخ باید در نظر داشت بسیاری از انواع چوب گسترش سرمایه
زدایی رنتتج گرفتند و اکنتتون از جنگتتلاده قرار فاستوءگرانبها در آسیای جنوب شرقی مورد س
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ساز برای رهبران نظامی کشتتورهای متعتتددی در آن منفعت و پول برند، زیرا این کسبی پرمی
 استخبخش از جهان بوده 

 
کتته شتتامل منتتاطق را هکتار  ۳۲٬۸۹۹ای به وسعت ، مدیریت منطقهیادشدهبخش    اینکه 

 .شود، به عهده دارد شده میمحافظتشت و  کزیر 
 

 :کشزورری پزید ر و د مد ری
ثباتی کشاورزی صنعتی را بتترمال ستتاختخ بتترعکس، فعالیتتت بی  ۱۹–بیماری کووید  عشیو

هتتای ستتال اساسًا بر مبنای تولید خانوادگی استوار استخ طبق داده  نیکاراگوئهکشاورزی در  
هتتای زمین درصتتد ۹۰کننتتدگان و تولید درصتتد ۹۸آمتتار ملتتی کشتتاورزی  ۀمؤسستت  ۲۰۱۱

تولیتتد ناختتالص ملتتی را   درکشتتاورزی    درصتتد ستته   ۶۰م ارع ختتانوادگی و    کشاورزی را 
های اساستتی )ررت، بتترنج، حبوبتتات و ررت تولید دانتته  شاملدهند، که عمدتًا  تشکیل می

 استخای( و دام خوشه
 

تعبیر کرد، زیرا نظتتام ختتانوادگی ملتت م بتته  نیکاراگوئهت قوتوان به نقطهاز یک سو، این را می
آسانی به بازار ام کارگر خارج از واحد خانواده نیست، و از سوی دیگر، مازاد تولید بهاستخد

 نداردخنقل پیچیده وشود و نیاز به حملمحلی برده می
  

غذای ستتال  رشتتد قابتتل تتتوجهی   مصرف   ۱۹–بینی کرد با گذر از شیوع کوویدشود پیشمی
صنعتی   ۀعمدوری  آ، به استثنای اقالم خاصی که تولید و فرنیکاراگوئه  تولیدات  خداشته باشد

اندخ شتتدهمحتتدود از ستتموم کشتتاورزی شناخته ۀاستفاد ه دلیلدارند )مثل برنج و نیشکر(، ب
نیاز است با قاطعیتتت بیشتتتری از افتت ایش تولیتتد دامتتداری پایتتدار حمایتتت کنتتی ، کتته بتته 

 ی فرصتتتجنگلتت   یهتتاچراگاهبتته  ،  هاتعداد دام   اف ایش  هم مان بادهد  کننده اجازه میتولید
  کشت جنگلی بپردازدخبه استفاده از تولیدات یا  /و دهدبازسازی  
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 پروریمزهی و آب ی
طور عمتتده فقتتدان هقرار گرفته است، علتتت آن هتت  بتت مورد استفاده  کمتر  تولید    ظرفیتاین  

ایتتن صتتنعت بستتیار زیتتاد استتتخ   ۀگیری صنعتی است، لذا قابلیت توستتعماهی  ن ملیگاناو
پتتروری فراوانتتی آب ییب، قابلیت  ئاحل کارا ووجود تاالب در س  به دلیلهمچنین    نیکاراگوئه

مربتتع آب در داختتل ستترزمین دارد کتته شتتامل هتت ار کیلومتردهبتتیش از  نیکاراگوئتتهداردخ 
 ۀچتت مربتتع آن بتته دریاکیلومتر  ۱٬۰۲5بولکتتا و  وکیک  ۀلق بتته دریاچتت عکیلومتر مربع مت۸٬۲۶۴

 ایظرفیتتت بتتالقوه یتتب ئاحل کارا وتتتاالب در ستت  ۹۰د وزولوتالن تعلق دارد، و همچنین حد
رورش میگتتو در بنتتدر اکنون صتتنعت پتت فراه  کرده استخ ه در کشور  آب یان    پرورشبرای  

میلیون ۴۰.۷معادل    یصادرات  ۲۰۱۸است، که در سال  برپکا  موراسان واقع در خلیج فونسه
 .دالر صادرات داشت


