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 مقدمة -أوالً  

الذ   قسددددددددددددددتبرال الددور  ال ددددددددددددددامد    من اة الرا بدة  جولدتقدد  دولدة اواتيمداق تقريرهدا المتبال  دال -1
 .2022-2017الفترة   أن مباومات  يتضمن

خمس    2024-2020  لافترة  البامة  الحكوميةالسدددددياسدددددة    دددددم   تفرادضدددددمان اقو  األومن أج   -2
سدددديا   ركائز أسدددداسدددديةد اقاتصدددداد  والقدرة التنافسددددية واقادهار  والتنمية اقجتماألية  والحوكمة واألمن في 

 والبالاات مع البالم.ة  ية والفبالية وال فافيالمسؤولالمتسمة  التنمية  والدولة 

من خالل     ةوميممارسدددددددة الوعيفة البم  أسددددددداو تغييرات هيكاية مهمة  ق سددددددديما في   واد ُأجريت -3
إلى الخطة الوطنية لالبتكار   هذه السددددياسددددة تسددددتندو   .2024-2020  لافترة  تنفيذ السددددياسددددة الحكومية البامة

أن تتببها مؤسدددددددسدددددددات   نبغيالتي ي  البامة ةيجياقسدددددددترات  جراءاتالمبادئ التوجيهية واإل  دوالتطوير التي تحد
  ن خطة التنمية الوطنيةع  نبثقةمع سدياسدات التنمية الوطنية المضدافر  القطاع البا  خالل الفترة المذكورة  الت

 وأهداف التنمية المستدامة. "2032"كاتون  وطننا اواتيماق 

 المنهجية والمشاورات الوطنية -ثانياً  
كات    من أج  -4 الاجنة الرئاسددددية لاسددددال   تحقيل إطار مؤسددددسددددي جديد لاسددددال  واقو  اإلنسددددان  شددددُ

مختاف الجهات التا بة لاسدددددددداطة  لالم ددددددددورة    لجنة تتولى إسددددددددداء  وهي  2020في عا    (1)واقو  اإلنسددددددددان
عاى   وامايتها  اقو  اإلنسددددان  إعمال  ددددأن تبزيز اإلجراءات واتليات الرامية إلى  ها التنفيذية والتنسدددديل مب

 في الباد. واف النزاعاتفاقيات السال  و   موجب  واقمتثال قلتزامات الحكومة نحو فبال

من مكتب  إعداد هذا التقرير  مسدددددددداعدة تقنية  وتولت الاجنة الرئاسددددددددية لاسددددددددال  واقو  اإلنسددددددددان -5
 وطنية.إجراء الم اورات الفيما يخص لحقو  اإلنسان في اواتيماق  ةاألمم المتحدة السامي يةمفوض

أبري   نيسدان/بدأت في و (   مقاطبة  22)  جميع أنحاء البادثماني م داورات وطنية شدمات    تقدعُ و   -6
المجتمع المدني  اضدرها ما ق يق  م داورات مع  أ(  )يند اسدمإلى    وُاسدمت.  2022  هيولي/تموا  وانتهت في

 مؤسسة. 98مندوبين من مؤسسات الدولة  م اركة وم اورات مع  ( ) ؛منظمة 115عن 

الماثاة  والتحديات    المحرا   منهجية لتحديد التقد الاجنة الرئاسدية لاسدال  واقو  اإلنسدان    تووضدب -7
 دالمحددة كما ياي مجموعات سكانية  وكانت النتائج ما يخص ثمانيفي (2)في مجال اقو  اإلنسان

 ؛حاكم متخصصةوم  لضحايا ا ؤسسة المبنيةمالو   إن اء مديريات بادية لامرأة  المرأةد أ() 

  وإن دددددددداء محاكم  تبايمواارة الوضددددددددبتها  اتغذية المدرسددددددددية  لوالمراهقوند برامج   األطفال  () 
 ؛التأمين المدرسي برنامج وتنفيذ  (3)ينوالمراهق األطفاللحماية 

في البديد  ؛ و ية لكبار السددنمالة العدبرنامج المسددا  ة إااءإيجابي  ردود أفبالكبار السددند   ج() 
 ؛لرعاية كبار السن هيئات توجدباديات المن 

عاى   (4)الوطني لخدددددمددددة المهدددداجرين الغواتيمدددداليين  المجاس  المهدددداجروند فتا مكدددداتددددب د() 
 ؛ينلدعم المهاجر  عاى مستوى المقاطباتمستوى المقاطبات  وإن اء لجان 

عد ه()  الضددددحايا ورعايتهم التا بة    شددددبكة إاالة البم  الذ  تضددددطاع  ه  مجتمع الميم الموسدددد 
ات  فضددداء   ة إااءإيجابي  وردود أفبال ددداماة؛  الو   الرعاية الصدددحية المتخصدددصدددةاسدددتراتيجية  و ؛  (5)ة البامة لانيا

 ؛في المجتمعُفتحت الم اركة التي 
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برنامج التبايم البدي  لا ددبا   و ال ددبا د الصدديااة الت دداركية لاسددياسددة البامة لا ددبا ؛   و() 
 ًا؛عام 17ن فو  س

الاغات األ  في المنهج    إدماج  عادةإ  المنجر من أج  البم     اإلارار ال دبو  األلدايةد   ا() 
الثقافات؛    ددددترن بينمالثنائي الاغة و الاتبايم  لواارة    منصددددب وكي   وإن دددداء  واارة التبايماألسدددداسددددي الوطني ل

 ؛القضائي جهاا ين في الشفويتبيين مترجمين  و 

الاجان المبنية  اإلعااة عاى إن ددددددددددداء  و بم ؛  الفرة   توفير األشدددددددددددخاة  وو اإلعااةد   ح() 
  ون رجمتعام النفس يفي    موعفون مختصددددددددددددددون  النيددا ددة البددامددةفي  ًا يوجددد ادداليددو ؛  (6)مسددددددددددددددتوى المقدداطبددات

 اإلشارة. لغة

منتدى اقو  اإلنسددان الم ددترن بين المؤسددسددات  الذ     عن طريلوجرت عماية جمع المباومات   -8
رلدددددد  ل ة عاى نظا  اواتيماق تظمالمباومات المن  واد ُام ِّاتمؤسددددددسددددددة اكومية عاى األا .    61يتألف من 
 اإلنسان. لحماية اقو   ةالدولي هيئاتلاتوليات 

 المرأة والتمييز والعنف -ثالثاً  

  105- 111و   104- 111و   98- 111و   103- 111و   102- 111و   101- 111التوصيييييات    
  113-111و  112-111و  111-111و  110-111و  108-111و  106-111و
  123- 111و   122- 111و   120- 111و   119- 111و   118- 111و   114- 111و 
 135- 111و   134- 111و   132- 111و  127- 111و 

   ( 7)المرأة آلية التنسددددددديل الوطنية لمنع البنف البائاي والبنف ضدددددددد    أعيد تن دددددددي  2017في عا    -9
اسدددددتراتيجية تنفيذ الخطة الوطنية لمنع البنف ضدددددد المرأة والقضددددداء    واعتماد  تحديث جرى    2021وفي عا   

2029-2020  لافترة عايه
يمثاون  ًا  شدخصد  715م داورة عاى الصدبيد الوطني  م داركة إجراء  من خالل   (8)

 التباون الدولي والمنظمات اير الحكومية.مؤسسات القطاع البا  والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية و 

الوعي   ُأ كي (10)واارة الدداخايدةل ةالتدا بد (9)واددة منع البنف عاى مسددددددددددددددتوى المجتمعمن خالل  و  -10
امالتد "أنت    وبتنظيم (11)ةالوطني   ددددرطة المدنيةبين الجنسددددين   اقشددددتران مع ال  بدل قضددددايا المسدددداواة وال
ة  رعددايدلًا  مكتبدد  56يوجددد و أخرى؛   امالت"  من بين  طريقددة اإلبال "و  "قظددةعاى يًا دائمدد"ولسدددددددددددددددت وادددن" 

في ن دددرها  األولوية    وُتبَطىة الضدددحايا وتقع في مقر ال دددرطة   رعايجزء من إدارة    ذه المكاتبالضدددحايا  وه
 .ت البنفلامناطل التي ت هد أعاى مبدق

  ت ثالثةضددددبوُ ولهذا     ظميكالسدددديكية إلى نهج نمن إدارة عامة  صدددددد اقنتقال  دولة اواتيماق  و  -11
د نمو ج الرعاية ال اماة لألطفال والمراهقين؛    وهينما ج متخصصة لرعاية الفئات الضعيفة موضع التنفيذ

 .ال ام  لابدالة الجنائية لألاداث دعمونمو ج ال؛ نمو ج الرعاية ال اماة لانساء ضحايا البنفو 

مؤسددسددة في نفس    16ة لألطفال والمراهقين رعاية متخصددصددة ويركز يوفر نمو ج الرعاية ال دداماو  -12
   2022مارس  آ ار/و   2021مارس  آ ار/بين وفي الفترة  لرعاية الضددددددحايا أثناء اإلجراءات الجنائية.    المكان
ات ج ِّ مذكرة    764إلددددار  و    شدددكوى  4 452 سدددجي تنسددداء  و   10  503  رعاية ما مجموعه  دةتاليالالنتائج    سدددُ
 االة. 991إلى  باجاةالطبية تقديم البناية الو   توقيف

 دما ياي واد أنجزت النيا ة البامة أن طة منها -13



A/HRC/WG.6/42/GTM/1 

GE.22-17296 4 

"  باغات الكاك دددددددددديكي   والما   والكي    ختفياتمزيد من النسدددددددددداء الملاماة "ق  تنظيم   أ() 
مؤسسات  ال يهاوهي اماة شداركت ف  " كاودينا –إيزابي  اتبريف  إجراء اإلبال  الذ  يحم  اسدم " دي لكوالكي

 ؛تختفيالابحث الفور  عن النساء الم ةالوطني يةلامنسق التا بة منظماتالو 

الفتيددددات    8686-2411خ  الهدددداتفي  وضددددددددددددددع ال  ()  لتاقي البالاددددات عن ادددداقت امدددد  
والمراهقات دون سددددن الرا بة ع ددددرة من المسددددت ددددفيات والعيادات والمراكز الصددددحية البامة أو الخالددددة في 

 هورية.جميع أنحاء الجم

لددددددداات األمانة الرئاسدددددددية ل دددددددؤون المرأة   اقشدددددددتران مع المجاس الوطني لرعاية األشدددددددخاة  و  -14
  الخاة  اقسددددددددددددتراتيجي لمبالجة اقو  اإلنسددددددددددددان لانسدددددددددددداء والفتيات  وات اإلعااة    البرنامجاإلعااة  و 

حقو  األشددددددددددددددخدداة     المبنيدددة  المالاظدددات الختددداميدددة لاجندددة  سدددددددددددددديدددا  متدددا بدددةفي    2023-2017  دددالفترة
 اإلعااة.  و 

 وفير ت  ا  والغرل منه2020في عا     امهامهاقضدددددطالع    المبنية  الضدددددحايا ؤسدددددسدددددةمال  تبدأو  -15
وُيحق ل هذا  .  مهل  حليالذ     الئلال  جبر الكي يحصدددداوا عاى  المسدددداعدة القانونية والرعاية لضددددحايا الجريمة ل

والذ      (12)المبنية  الضددحايا  ؤسددسددةمنمو ج المسدداعدة والرعاية ال دداماة الذ  وضددبته المن خالل الغرل  
  هممن أجد  تبددافي  مكددانيدداتواإل  جبر الرعدايدة البدداجاددة والحمددايدة والمسددددددددددددددداعددة القددانونيددة وال  يوفر لاضددددددددددددددحددايدا

 .تامة  صورة

في  (13)األشدددخاة واقتجار بهمت األمانة المبنية  مكافحة البنف الجنسدددي واسدددتغالل سددداهمواد   -16
صددددددددددددورة  البنف الجنسددددددددددددي  وهي أول وثيقة وطنية تتناول    لمكافحةعماية لدددددددددددديااة السددددددددددددياسددددددددددددة البامة  

  داخ العيادات المتخصدددصدددة في رعاية الضدددحايا    ويجر  رلدددد. (14)مكافحة عاهرة البنف الجنسدددي ةشددداما
 .مست فيات الدولة

ام ددددددددداريع  ل ي  تقن اوجة الرئيس خدمات التدريب ال رف عايها  التي ت ددددددددداقجتماألية   أمانة األعمال تقد   و  -17
 امرأة  246  566  إلى يددة  تدددريب دورات      ادددمددت هددذه األمددانددة 2022و  2018بين عددامي   وفي الفترة مددا اإلنتدداجيددة.  

  150  286ق يق  عن  وفي الفترة نفسدددها  نظمت األمانة ما  .  ة شددداما  إنمائية و  ة وتجاري  ية وإنتاج  ة تقني   مجاقت  في
 تدريبية.   دورة 

البدالة المتخصدددددصدددددة في اماية اقو  اإلنسدددددان لألطفال  إطار  في     (15)الجهاا القضدددددائيلدى  و  -18
ساعة في  24بم  عاى مدار  تلاا   محكمة  341والمراهقين الذين يتبرضون لاتهديد أو قنتهان اقواهم   

الدكتوراه    طال  وااد من  فوجالماجسدتير و   طال من   ة أفواجأربب واد تخرجتفي السدنة.  ًا  يوم 365اليو    
من ددددورات عن اقو  اإلنسددددان لامرأة باغات المايا المختافة   ولدددددرت  النوع اقجتماعي والبدالة.    مجال في

 . يكوالكي الما  ومنها

الاجنة   . واد أُن ددددددددددددئتهيئة اضددددددددددددائية جنائية متخصددددددددددددصددددددددددددة  46  (16)لدى محكمة البدل الباياو  -19
 جرائم  الجنساني المتص   ضحايا البنف   من أج  رعايةبين المؤسسات لاسياسة القضائية   ةالم ترك التقنية
خطددة التنفيدذ   كمددا ُوضددددددددددددددبددت  والبنف الجنسددددددددددددددي اإلندداث وأشددددددددددددددكددال أخرى من البنف ضدددددددددددددددد المرأة  اتدد 

 (.2023-2019) اقستراتيجية

 دددددددددددددداماة  الرعدايدة  الاوجدة الرئيس خددمدات  التي ت ددددددددددددددرف عايهدا  اقجتمداأليدة    أمداندة األعمدالفر و وت -20
  طفالً   67  500  استفاد من هذه الخدمات2022و  2018عامي   . وفي الفترة بينلألطفال دون سن السا بة

نة األاذية التكميايدة والتغدذوية في اصددددددددددددددص  اصددددددددددددددة من   270  000  ُاد ِّمت لهم من منداال  المراكز المكو 
 مراكز. 605مراكز رعاية ونماء الطف   البالغ عددها مجتمعية و 
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منالددددب  نسددددداء تولت    2022عا    ففيًا.  هامًا  م ددددداركة المرأة في المنالدددددب البامة تقدم  وت دددددهد -21
خمس  تضددددم  التي  قضددددائية  السدددداطة الية و ت ددددريعال  السدددداطةالدولة الثالث )سدددداطات  من قيادية في سدددداطتين  

وفي السددددددددداطة    ة.الدسدددددددددتوري النيا ة البامة والمحكمة  امرأتانفي اطاع األمن والبدالة  تترأس  و   .(ااضددددددددديات
 .ةوااد ةوواير  سبع وكيالت واارةهنان   التنفيذية

ية في المناطل الريفية  وت دددددددجع ثقيفأن دددددددطة تدريبية وت   (17)المحكمة اقنتخابية البايا  ضدددددددطاعتو  -22
إلى   2017من عا   و والتصدددويت واير  لن من أشدددكال م ددداركة المواطنين.  في اقنتخا ات  التسدددجي  عاى  
في اقنتخددا ددات البددامددة  و في المندداطل الريفيددة.  في اقنتخددا ددات  امرأة    680  594  تاددج ِّ   سددددددددددددددُ 2022 عددا 
 امرأة لمنالب عامة. 7 295 كانت هنان نتائج إيجابية تمثات في ترشا  2019 لبا 

 ةعام صفةحقوق اإلنسان ب -رابعاً  

 137- 111و   28- 111و   12- 111و   7- 111و   6- 111و   4- 111و   3- 111التوصيات    

إجراءات تهدف إلى تبزيز الديمقراطية والبدالة وااترا  اقو   اتخا     الجهاا القضددددددددددددددائي شددددددددددددددجع -23
 تقويةفي محور  ق سدددديما ية الوطنية  و ائمنولويات اإلاألالمؤسددددسددددي  رب  البم   د  ما ياي اإلنسددددان من خالل

من أهداف    6-16و 5-16  تحقيل الهدفين د كهدف إنمائي اسدتراتيجيد ِّ اُ  ايثواألمن والبدالة  ات  المؤسدسد
 .(18)التنمية المستدامة

من   مخصددددصددددات مبتمدة  التا ع لواارة التنمية اقجتماألية  (19)ولدى البرنامج الوطني لاتبويضددددات -24
دفع تبويضدددددات لضدددددحايا النزاع  كتزال  مرلدددددودة ل  13  561  323,00ادرها   2022لاسدددددنة المالية    الميزانية

  2017في عامي   كتزالمايون    28,9من    ت ميزانية البرنامج الوطني لاتبويضددداتاادواد  المسددداا الداخاي.  
 .2020و 2019في عامي  كتزالمايون  42,1إلى  2018و

تتمث     (20)"أعضددددددداء النقا اتالقادة النقابيين و   عاى"هيئة لتحاي  الهجمات    واارة الداخايةت  أن دددددددأو  -25
هدذه الفئدة من السددددددددددددددكدان  من خالل منهجيدة عاميدة ادددهدا وأارهدا   عاىمهمتهدا في تحايد  أنمداط الهجمدات  

 .ء الهيئة نفسهاأعضا

لارعددايددة السددددددددددددددكنيددة ًا جددديدددًا  نمو جدد  (21)التددا بددة لددديوان الرئيساقجتمدداعي   أمددانددة الرفدداهنفددذت  و  -26
رعاية   هذا النمو جويقد     .  مع التركيز عاى اقو  اإلنسدددددددددانوالمراهقينألطفال  صدددددددددالا االمتخصدددددددددصدددددددددة ل

تقديم خدمات  ي من أج  المنزل أو السددكن البائا ًا هيشددبًا وفر سددكناألسدداسددية أنه ي من ميزاته  و متخصددصددة
مسدددددددددددااة تباي  مريحة وآمنة تضدددددددددددمن اقو  اإلنسدددددددددددان  ر يوف   فهووالحمايةاإليواء    شددددددددددداماة أثناء عماية

 والمراهقين. لألطفال

التدا ع لمكتدب المددعي البدا     (22)نفدذ مكتدب المددعي البدا  لألطفدال والمراهقيني   2017مندذ عدا  و  -27
.  لمكتب المدعي البا  لادولة إاايمية  تسددددددبة فروع نظا  إدارة الرعاية ال دددددداماة لألطفال والمراهقين في    لادولة

وى  اشددددددددددددددكدد  22 906    ُعولجددتمن خالل هددذا النظددا و   2022مددايو أيددار/إلى  2017من عددا  وفي الفترة 
  937ُأودع  ًا   راهقوم  طفالً  43  170    وُادمت الرعاية إلىاضدائية  طريقة شدكاوى    10  505وإدارية  طريقة   

 .وسبةممن البائاة القريبة أو العد  وجود أسرة مناسبة  ق لسبب اير وهذا  اتمؤسسفي  مفق  منه

فوريدة  الرعددايددة لانظددا  كطفددال والمراهقين  ُأطال نمو ج الرعددايددة ال ددددددددددددددداماددة لأل  2019في عددا  و  -28
  من خالل التنسددديل داخ   الضدددحايا  والمراهقينألطفال  لمتمايزة وفبالة    اتتوفير اسدددتجا من أج   ددداماة  الو 

ن آليات التحقيل الجنائي التي  يحسددددددت مرة ثانية  ومن أج يمنع اإليذاء    عاى نحوالمؤسددددددسددددددات وفيما بينها  
 يةتدريب  تنظم دوراتالجنائية     اتباإلضددددافة إلى  لن  وبالتنسدددديل مع أمانة السددددياسددددو .  يا ة البامةقودها النت
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لبروتوكول النمو جي  تبميم اتنفيذ سددددددياسددددددة اقو  اإلنسددددددان  و تبميم و التوألية  و   من خالل برامج ة مسددددددتمر 
المتبال  التحقيل القانوني في عمايات اإلعدا  خارج نطا  القانون واإلعدا  التبسدددددددددددددفي واإلعدا   إجراءات  

 .موجزة )بروتوكول مينيسوتا( ودلي  التقصي والتوثيل الفبالين لاتبذيب

اانون تبزيز البم        ددددددددددددددأن5529  رام  دم دددددددددددددداريع القوانين التاليةية  عرل كونغرس الجمهور و  -29
؛  عااة اانون شدددددددهادة اإل      دددددددأن5463  ؛ ورامألشدددددددخاة  و  اإلعااةلصدددددددالا اوالتوعيف وريادة األعمال  

   5452  ؛ وراماانون البم من   6تبدي  المادة  من أج    1441تبدي  المرسددددددددو  رام      ددددددددأن 5523 ورام
  المتبال  2016-9لمرسددددددو  راما      ددددددأن تبديالت5561  ورام ؛(23)اقاتصددددددادية لامرأة   ددددددأن اانون التنمية  

والبنف النفسي    جنسياانون منع البنف ال     أن5890  ورام  قانون البحث الفور  عن النساء المختفيات؛ 
اانون مناهضددة       دددأن5658  ورام  المباقبة عايهما؛التصدددد  لهما و ضدددد المرأة داخ  المؤسدددسدددات البامة و 

التبويضدات القادرة عاى    إطار      دأن5848ورام  التحرش في ال دوارع وأشدكال البنف األخرى ضدد المرأة؛  
لبدالة لافتيات  من أج  ااانون أنجاينا      دأن 6090  ورام ؛البنف الجنسديلضدحايا    إاداث التغيير المقدمة

 .ن البنف الجنسيالناجيات م

 إلنسانالمدافعون عن حقوق ا -خامساً  

  49-111و  48-111و  45-111و  43-111و  42-111و  40-111التوصيييييييييييييات    
  58-111و  57-111و  56-111و  55-111و  54-111و  52-111و  50-111و
  65-111و  64-111و  63-111و  62-111و  61-111و  60-111و  59-111و
 67-111و

  يةتدابير األمنال  بروتوكول تنفيذ  ةالوطني   ددددددددددددددرطة المدنيةالواارة الداخاية  من خالل   وضددددددددددددددبت -30
  آلية واائية تسددبى إلى اماية اياة  . وهذا البروتوكوللصددالا المدافبين عن اقو  اإلنسددان  ةوالواائي  ةالفوري

  هذا  عند أداء مهامهم. وباسددددددددتخدا   اأُلسددددددددر  والماد ال ددددددددخصددددددددي و   همالمدافبين عن اقو  اإلنسددددددددان وأمن
ر    المطرواة  بين اقعتبار   مع أخذ التهديدات ونقاط الضبفامخاطر   لتحايالت   ُتجرى    البروتوكول ويقر 

  ؛اإلجراءات األمنية ومتا بتها النيا ة البامة اتخا   طاب  وتتنفيذ اتليات المؤسدددددسدددددية لألمن الواائي والفور .  
 .النيا ة البامةمن ًا الدولية جزءمكتب اماية ال هود والحماية وي ك  

تحقيقات سريبة ومستقاة  لانيا ة البامة  المبني  حقو  اإلنسان التا ع    يجر  مكتب المدعي البا و  -31
وفبالة في التهديدات واقعتداءات ضدددددددددددددد المدافبين عن اقو  اإلنسدددددددددددددان  مع إيالء اهتما  خاة  نزيهة  و 

 لامدافبين عن البيئة واألرل.

التهديدات ضدددددد المدافبين عن   وخفض منع  إلىالمتهمين   تحديد  مكنت منلتحقيقات التي  وأدت ا -32
 أو الحماية الدولية./آلية فبالة لاحماية ال خصية وإلى إن اء اقو  اإلنسان  و 

هاتفي    رام  ةالوطني   ددرطة المدنيةولدى المديرية الفرألية لتكنولوجيا المباومات واقتصدداقت في ال -33
الن ددددددددطاء والمدافبين عن اقو  اإلنسددددددددان  ل ددددددددكاوى المتباقة  اقعتداءات عاى تاقي ال  1543اصددددددددير هو  
 .المصدر  مجهولةال كاوى اللتاقي  1561 رام هاتفي اصير آخر هوو   والصحفيين
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 ة بقضايا العنف والجريمة المنظمةمتعلقالشكاوى المتابعة  -سادساً  

 29-111و  128-111و 26-111التوصيات   

  طددة البمايددات التكتيكيددة ال ددددددددددددددداماددةخمن    المرااددة الثددانيددة في إطددار    وضددددددددددددددبددت واارة الددداخايددة -34
   لاحد من مبدقت الجريمة  ة الوطني    ددددددددرطة المدنية ال     اقسددددددددتبانة إجراءات اسددددددددتراتيجية      2022- 2013 لافترة 

. وتهدف  الباد  اتوتبزيز األمن في المناطل الحدودية والنقاط البمياء وطرا   ومنع األعمال اير الم دددروعة
الجريمة    لمكافحةإلى تبزيز التدابير األمنية بدورها    2028-2021لافترة    (24)الخطة اقسدتراتيجية المؤسدسدية

 المخدرات والبصا ات.اقتجار  المنظمة و 

البنف المساا والجرائم الجنسية     أنسات  درا  وادة منع البنف عاى مستوى المجتمع  تواد أجر  -35
   األسداحة النارية والذخيرة التي تسدتخد السدر   اقتجار لبمايات    كما أجرت تحايالتعاى الصدبيد الوطني؛  

 لماراس والبصا ات.المتمثاة في مجموعات اظاهرة اإلجرامية اول  الجريمة المنظمة في

 فسادوالمكافحة اإلفالت من العقاب  -سابعاً  

 72-111و  69-111و 68-111التوصيات   

هيئات اضدددائية متخصدددصدددة      أن دددأ الجهاا القضدددائي2022  عا   إلى  2018  عا   في الفترة من -36
ن في محكمة اقسددددتئناف.  ي  ودائرتجزائيةمحاكم   ع ددددر   و محكمة ابتدائية  34ولدددداا     ت ددددم  سددددت محاكم

لتدريب وادات مختافة ت دددددددم  مجاقت األخال   كاية الدراسدددددددات القضدددددددائية في عمايات ا  أدرجتوبالمث    
القضددددداء كضدددددمان ضدددددد اإلفالت من البقا     يةواألخالقيات األايائية وال دددددفافية ومكافحة الفسددددداد واسدددددتقالل

 الفساد. ضدو 

ًا  مباغ  ذه المحكمةله  (25)البدل البايا  تخصددددص واارة المالية  محكمةي لمالولضددددمان اقسددددتقالل ال -37
الدخ  المتأتي من إاامة البدل.  عن     فضددددددددددددالً ة من ميزانية اإليرادات البادية لادولةفي المائ 2ق يق  عن 

ملاسدددياسدددات المؤسدددسدددية  ًا  ووفق تبزيز اإلجراءات اإلدارية والقانونية والمالية  بنظا  البدالة المتخصدددصدددة   ُدع ِّ
 البدالة. ات كفاءة وفبالية لطاب مكن من اقستجا ةالتي ت

ات النيدددا دددة البدددامدددة    2019-59  راممر  من خالل األو  -38 مكتدددب المددددعي الخددداة لمكدددافحدددة  عز 
مكافحة المبنية  مانة  األيبم   التنسدددددديل مع    متخصددددددص  ه إلى مكتب مدع عا تلاإلفالت من البقا   واو  

اإلجراميدة المُفك كدة   ايدادة في القضددددددددددددددايدا المرفوعدة  والهيداكد     أدى إلى  ممدا لانيدا دة البدامدةالفسدددددددددددددداد التدا بدة 
 ل فيها.حق  ملقضايا الوا

ا  -39   إن داءد   اتخا  اإلجراءات التالية   متخصدصمكتب مدع عا   إلى  ه  حوياتهذا المكتب  منذ   وُعز ِّ
ال ددددددددداماة  إلدارة  لتنفيذ نظا   و   ات النيا ة البامة؛مراقبة تحقيقل    اإللكترونينظاالمع  ال دددددددددبكي  وادات لارب   

  -  دعم ال  ن لتقديممحااين جنائيين ومحااين ماليين وموعفي   -  محققين  تضددددمي  تقنإن دددداء وادة دعم  و ؛  ت احاقل
ي واادة  تقن اإلضددددافة إلى وادة دعم  ًا  شددددخصدددد  142  ويضددددم المكتب اإلضددددافة إلى أعضددددائها األلددددايين.  

محااين    وأرببةدعم   لتقديم الأشدخاة   وسدتةمحااين ماليين     10ومحااين جنائيين    10وًا   محقق  11  تضدم
 ة.الوطني  رطة المدنيةمن الًا محقق 19و ب المراجبة الخالة لاحسا ات مكت ماليين من
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تبزيز ت دددددجيع و التي تهدف إلى     (26)الاجنة الرئاسدددددية لمكافحة الفسددددداد  أُن دددددئت   2020في عا   و  -40
تبزيز النزاهة والمسددداءلة واإلدارة السدددايمة لا دددؤون     اإلضدددافة إلىالتدابير الرامية إلى منع الفسددداد ومكافحته   

 (.والساع البامة )...

. ولها اضدددور  متخصدددصمكتب مدع عا     31و   محاي  مكتب مدع عا  23  ولدى النيا ة البامة -41
وبدذلدن تحقل تغطيدة    اتالبادديد  مكداتدب وهيئدات المددعين البدامين عاى مسددددددددددددددتوىبادديدة من خالل  340في 
 .وعفم 10 900أكثر من  لوطني  عاى المستوى ا كاماة

 المساواة بين الرجل والمرأة في العمل -اً ثامن 

   100-111و  99-111و 133-111التوصيات   

  الالئل   السددياسددة الوطنية لابمًا اقجتماعي رسددمي  ضددمان  أطاقت واارة البم  وال2017في عا    -42
  ُنف ِّذتباإلضدددافة إلى  لن   و اإلدماج والمسددداواة بين الجنسدددين.   دأ   التي تسدددتند إلى مب2032-2017لافترة  

من خالل اسم المرأة الباماة     فيما يخص هذه السياسة  إجراءات الترويج والن ر والتدريب والتوألية واإلعال 
 امرأة. 12 617 إلى 2022 وعا  2017 في الفترة ما بين عا الخدمات تقديم  ساعد فيالذ  

دماج واقنفتاح عاى التنوع في مؤسدددسدددات السددداطة  اإل  (27)يةخدمة المدنالوطني لاي دددجع المكتب  و  -43
  في لددددفوفالمسدددداواة    هذا المكتب مبدأًا  أيضدددد  يمارسو  .الموارد الب ددددرية دون أ  تمييز   عيفتو لالتنفيذية   

  ويطبلالتمييز   أنواع  من  كان  عد  التساما مع أ  نوع عاى    جعكانت عروفهم  ويًا  أي  همموعفيه ويحترم
 موعفيه مهما كانت أوضاعهم.لفوف المساواة واقاترا  في 

 العمل المنزليو  يعائلالعنف ال -تاسعاً  

 131- 111و   129- 111و   125- 111و   29- 111و   121- 111و   115- 111التوصيات    

من أج   ال دددددرطة  عم   لاموعفين   دددددأن بروتوكول  ًا مسدددددتمر ًا  تدريب  ةالوطني   دددددرطة المدنيةتقد  ال -44
لمنع الجريمة     فرأليةالمديرية ال  وعن طريل.  البائايضددددددددددحايا البنف ضددددددددددد المرأة وضددددددددددحايا البنف  رعاية 
التي  ال ددددددددكاوى المختافة    تُتا ع عاى النحو الواجبهذا الموضددددددددوع  و   ددددددددأن ت اء  اتوألية  لمحادثات    أجريت

 .الضحايارعاية  إدارات تتاقاها مختاف

في ومواد سددددمعية  صددددرية    اترسددددومك  أسددددبوع    وادة منع البنف عاى مسددددتوى المجتمعن ددددر تو  -45
شدددددبكات مختاف  عاى    الخوف"  هز عنوان "التي تحم  ي  بائااماة التوألية واإلعال    دددددأن البنف الإطار  

المن ددورة إلى    مادة من المواد تسددبى ك و وادة التا بة لواارة الداخاية.  بهذه ال  خالددةجتماعي الالتوالدد  اق
د البنف الجسددددددد   والبنف النفسددددددي  والبنف اقاتصدددددداد    ومنهااي   بائعن أنواع البنف التقديم مباومات  

 ضد النساء. الجنسي والبنف

الدلي  النظر  المفاهيمي وبروتوكول التحقيل في جرائم البنف الجنسددددداني    واعتمدت النيا ة البامة -46
ااقت البنف ضدددددد    المبنيين  مبالجة  موعفينلا  انيوفر   نيالاذ   (28)الين البا  والخاةضددددددد المرأة في المج

 عاى أساس اإلطار التنظيمي الوطني والدولي.ُوضبت المرأة مبايير شاماة وأدوات عم  محددة 

ااقات  تنظيم كاية الدراسات القضائية في تصميم استراتيجية ومنهجية و   الجهاا القضائياشترن  و  -47
.  2019-2018  لافترة  سددددددددددياسددددددددددة القضددددددددددائية لاهيئات المبنية   ددددددددددؤون األسددددددددددرة ال  من أج  التبريفعم  
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  وفضالً اي.  بائالبنف المن لحماية    أن ااختصاة محدد     وإلى محكمة األسرة اقبتدائية اال   وُأضيف
   دأن  اختصداة محدد  التي لديهااألسدرة اقبتدائية    كمةوكول البم  عن  بد في محضدع بروتوُ عن  لن   

النفقة  المختصددددددددددددددة  إجراءات  جماألية المحكمة األسددددددددددددددرة اقبتدائية  أن ددددددددددددددئت اي  و بائالبنف المن  لحماية ا
 وهيئات اضائية أخرى مختصة   ؤون األسرة. تراضيوال

 االتجار بالبشر -عاشراً  

 142-111و  38-111و  37-111و 36-111التوصيات   

األمانة المبنية  مكافحة البنف الجنسدددددددددددي    صدددددددددددات  ا2022  عا   إلى  2018  عا   منفي الفترة   -48
  واائيةالحمالت  ال  وُنف ِّذتفي المائة.    8ادرها  ايادة في الميزانية  عاى   واسددددددددتغالل األشددددددددخاة واقتجار بهم

تنسيل بين وهنان عمايات  .  "الببور اتمن"  و"تجار الل الواوع ضحية  السفر دون "  و"القاب األار  "د  التالية
أول فيام اصددير عن اسددتغالل  وأُنتج   .اتى اتن  2018المؤسددسددات لمكافحة اقتجار  الب ددر منذ عا   شددتى 

 .(29)واارة الخارجيةبدعم من ًا ودوليًا محاي ث  األطفال في اواتيماق  وبُ 

وادات   الجنسدددددددي واسدددددددتغالل األشدددددددخاة واقتجار بهماألمانة المبنية  مكافحة البنف    أن دددددددأتو  -49
وأُن ددددددددددئت الصددددددددددفحة  .  واسددددددددددتغالل األشددددددددددخاة واقتجار بهمالبنف الجنسددددددددددي   من أج  الوااية من متنقاة

بهدف اماية األطفال والمراهقين.  " me conecto sin clavos appوتطبيل "  amig@svet ال دددددددددددبكية
البنف الجنسددددددددددددددي    جرائم لاوااية من  إعالمية قةكوثي   المصددددددددددددددغر الدلي  األمني    ُوضددددددددددددددع   2018عا   وفي  

األمانة المبنية  مكافحة البنف الجنسدي واسدتغالل األشدخاة  ت وشدجب.  واسدتغالل األشدخاة واقتجار بهم
جرائم اإلاواء  الوسددائ  التكنولوجية   حديد  اانون البقوبات من أج  تتبدي   ومؤسددسددات أخرى  واقتجار بهم

   دددأن تبدي   2022-11  رام  المرسدددو   . ونتيجة  لن  اعُتمدواقبتزاا الجنسدددياقسدددتمالة  تي ُتبَرف أكثر  ال
 الوسائ  التكنولوجية. استخدا  الجرائم المرتكبة ضد األطفال والمراهقين خص اانون البقوبات فيما ي

واماية األطفال    واايةمجاس الوطني لااقستراتيجية والت غياية السنوية ل  2018خطة عا     وأُعدت -50
 مكافحة  اماة  وُأطاقت. (30)والمراهقين من اقسدددددددتغالل الجنسدددددددي في األن دددددددطة المتباقة  السدددددددفر والسددددددديااة

 اإلنترنت. شبكة عاى الممكنة" بهدف التبريف  المخاطر " ات محتوى جنسي الرسائ  النصية

اسدتراتيجية لمنع    تجار بهم األمانة المبنية  مكافحة البنف الجنسدي واسدتغالل األشدخاة واق   ووضدبت  - 51
 تهدف إلى تقاي  عدد األطفال والمراهقين الذين يقبون ضحايا لبم  األطفال.    ( 31) ارية  اقكال   عم  األطفال في 

في الهيئات القضددددددددددددددائية    "من نظا  إدارة المحاكم  الثانياإللدددددددددددددددار  "نفذت محكمة البدل البايا  و  -52
.  اقانون الجنائي عاى المسددددددتوى الوطني ل  المخالفينن  يالمراهقشددددددؤون  و    والمراهقين ددددددؤون األطفال     المبنية

حتاج  يطف  أو مراهل   سدددر  ومتخصدددص يسدددما بتسدددجي  كام  لك   يسدددجتنمو ج    النظا  ألبارة عن  هذاو 
 .التحقل التا  من هويته  مع تخذة  حقهضمان متا بة اإلجراءات المل   و لناماية خالة إلى

 تهتعزيز نظام العدالة واستقاللي -حادي عشر

 73-111و  71-111و 70-111التوصيات   

الطا ع المؤسدددددددددسدددددددددي عاى سدددددددددياسدددددددددة المالاقة الجنائية    ت النيا ة البامة  أضدددددددددف2018في عا    -53
إلطددار  ًا  التحقيل والمالاقددة الجنددائيددة  وفقدد دد  المتباقددةالددديمقراطيددة  التي تحدددد اإلجراءات المؤسددددددددددددددسدددددددددددددديددة 

 ة.لاسياسة الجنائي عا 
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نظا  البدالة المتخصددددددصددددددة من خالل تبزيز اإلجراءات   قويةلى تإ  الجهاا القضددددددائي سددددددبىواد   -54
    و لنكاماةالة و الة السدريببدال  الباقسدتجا ة  كفاءة وفبالية لمطمن ن اإلدارية والقانونية والمالية التي تمك  

 جرائم ات    صددددددد المتني  الجنسددددددداأ( رعاية ضدددددددحايا البنف  )د  تتبال  ما ياي  سدددددددياسدددددددات مؤسدددددددسدددددددية اتباع  
؛   ات الصدددددددداة  وخطة التنفيذ اقسددددددددتراتيجية   وأشددددددددكال البنف األخرى ضددددددددد المرأة والبنف الجنسددددددددي اإلناث

؛   ات الصددددددداة   لجهاا القضدددددددائي وخطة البم المقد   من ا  الئل والقادر عاى إاداث التغيير الجبر الو   ()
من السداطة  عاى المسداعدة    اصدولهم األشدخاة إلى البدالة و جريمة اقتجار   ضدحايا  ولدولوإمكانية  ج(  )

ولدددددول األشدددددخاة  و   وإمكانية  ه(  )ولدددددول ال دددددبو  األلددددداية إلى البدالة؛  وإمكانية  د(  )القضدددددائية؛  
 كبار السن إلى البدالة. ولولوإمكانية و( ) ؛اإلعااة إلى البدالة

احقو   لحماية  ال تُقد    موجبهاًا  أاكاموألددرت المحكمة الدسدتورية  في إطار وعيفتها القضدائية    -55
  مخالفات القانون بالدستورية و   القضائية  حماية ال  المتباقة  دعاوىال  لحا األساسية والضمانات اإلجرائية أل

 في اضايا محددة. لادستور 

نهج الحقو  المحددة لنسدددداء ال ددددبو   التا بة لاجهاا القضددددائي  أدرجت أمانة ال ددددبو  األلدددداية  و  -56
 األلاية في برنامجها التدريبي الذ  يستهدف الباماين في مجال البدالة.

سددددددددتماع  قبروتوكول جاسددددددددات اأ( ")الصددددددددكون التاليةد    ُوضددددددددبت   الجهاا القضددددددددائيوفي إطار   -57
الصدددددددددداا  التنسدددددددددديل مع الهيئات    التركيز عاى أاوال الضددددددددددحايا  المبمول  ه في محاكممع     فتراضدددددددددديةقا

ضددددددحايا   رعاية  بروتوكولو  (  )إلناث وايرها من أشددددددكال البنف ضددددددد المرأة"؛  جرائم ات  ا المتخصددددددصددددددة  
الفردية مع األطفال والمراهقين    تمقابالالتوجيهية إلجراء المبادئ  والج(  )منه؛   ياتوالناج  البنف ضددددد المرأة 

شددددهود  األطفال والمراهقين ضددددحايا أو    شددددهاداتدلي  الممارسددددات الجيدة لتاقي  و د(  )في الهيئات القضددددائية؛  
 اإلجراءات الجنائية. أثناءالحماية الفبالة لحقواهم توفير اقعتداء الجنسي والجرائم األخرى من أج  

القضددائي   ددأن المسدداواة بين الجنسددين    جهاا آلية تنفيذ ورلددد السددياسددة المؤسددسددية لا  واد اعُتمدت -58
ا وتبزيز اقو  اإلنسان لامرأة.   الصاا".كم في محا"نمو ج الرعاية المتخصصة  وُعز ِّ

  المتبال   92-51ت المرسدددددددددددو  رام  تبديال  لكونغرس الجمهورية  2019-10وأار المرسدددددددددددو  رام   -59
مع  قانون اإلجراءات الجنائية الذ  ُأضددددددددديف فيه عنوان سدددددددددادس ينص عاى اإلجراء الخاة لقبول التهم    

 وكام .سريع عاى نحو الولول إلى البدالة إمكانية  ضمان

 قتل اإلناث -ثاني عشر

  124- 111و   117- 111و   116- 111و   109- 111و   107- 111اليتيوصييييييييييييييييات    
 130- 111و   126- 111و 

 تناول  التفصددي  الذ  يتكون من تسددع وادات ت   (32)برنامج الوسدداطة التربوية  النيا ة البامةت  نفذ -60
الناجمة    لموعفين الذين يحققون في جرائم ات  النسدددددددددددداء ووفيات النسدددددددددددداءمبارف ال  الجوانب النظرية وتبم ِّ 

عاى  تغطية توفير سدددددددددددددما بمما يمرأة   الل دددددددددددددؤون    مكتب المدعي البا لًا  تا بًا  مركز   27هنان  و البنف.   عن
 وطني.المستوى ال

متا بة اتفاقية القضدددداء عاى جميع أشددددكال   ت األمانة الرئاسددددية ل ددددؤون المرأة اسددددتراتيجيةووضددددب -61
آلية المتا بة  أُن ددددددئت اتلية الم ددددددتركة بين القطاعات و   واعُتمدت.  2021-2018التمييز ضددددددد المرأة لافترة  

 البناءة.الحوارات إجراء المخصصة إلعداد التقارير و 
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اقتجدار   مكدافحدة من أجد  امالت توأليدة  الجهداا القضدددددددددددددددائي  نفدذ 2022-2018خالل الفترة  و  -62
عن   فضددددددددالً مواد ووثائل مختافة   ددددددددأن منع جريمة اقتجار والبنف ضددددددددد المرأة   ومناا ددددددددة األشددددددددخاة   

 في شدددك لمنع التحرش في مكان البم  والتحرش الجنسدددي   مواد   ون دددر   ؛بروتوكوقت رعاية ضدددحايا البنف
 .من األشكال وايرها رسو  توضيحية   أن التحرش و   كتيبات

مقاطبة من مقاطبات الجمهورية هيئات اضدددددددددددائية متخصدددددددددددصدددددددددددة في جرائم ات    18وجد في وت -63
ئية لديها نظا   ك  هيئة اضدددداو   .اإلناث  وأشددددكال أخرى من البنف ضددددد المرأة  واضددددايا البنف ضددددد المرأة 

  قضائيةالهيئات  لاالمرلودة    الميزانيةالمتوس  تمث    فيو في المائة.    82 بنسبة ة الضحايا  مع تغطيةلرعاي
 من  في المائة   14,52الجزائية التي تنظر في القضدايا الجنائية محاكم  وال   من الدرجة األولى متخصدصدة  ال  الجنائية 
 .األخيرة السنواتالجهاا القضائي خالل  ميزانية

ألمانة  و مايون كتزال من الميزانية؛    69ات  اإلناث أكثر من  المختصددددة  جرائم  محاكماُخصددددص لو  -64
   جرائموالتقييم في الهيئات المتخصدددصدددة    رلدددد المتا بةلوادة  ؛ و كتزال  يينمال ثالثةالمرأة أكثر من شدددؤون  

 .كتزال 1 515 000,00أكثر من  ات  اإلناث

  من خالل اماددة ةالوطنيدد  ددددددددددددددرطددة المدددنيددةاالتددا بددة ل  ريددة الفرأليددة لمنع الجريمددةالمددديوتن ددددددددددددددر   -65
من أج  تقديم     1561و  110اطوارئد  ين لواائية ورام  تتضددددددمن مواضدددددديعلسددددددت وادن"  ماصددددددقات   "أنتِّ 

 سرية. ل كاوى ا

مراكز الدددعم الكددامدد  لاندداجيددات من   (33)الحضددددددددددددددريددة والقرويددة  المجاس الوطني لاتنميددة  د أدرجاددو  -66
 .الئقةضمن الم اريع ال (34)البنف

 األطفال لعم -ثالث عشر

 145-111و  144-111و  143-111و 141-111التوصيات   

اقجتماعي م دددددددددددروع    ضدددددددددددمانوال  بم واارة ال  دعمت   2022  عا   إلى  2018  عا   في الفترة من -67
لمنع عم  األطفال والقضددددددداء عايه في مقاطبات سدددددددان ماركوس وكيتزالتينانغو    (35)مراكز الرعاية ال ددددددداماة

"نمو ج    واد ُوضدددددعبهدف منع عم  األطفال والقضددددداء عايه.      و لناكا ا وإيابرواريسدددددوثو  ثوسددددداكاتيبيكي
األطفدال     ر عمدمخداطل  عرضدددددددددددددددة تحدديدد المنداطل األكثر   الدذ  يهددف إلىاألطفدال"     تحدديدد مخداطر عمد

. وبالمث    امخاطر والقضددددددداء عايهمن هذه ال  من أج  تركيز الجهود عاى الوااية  ةافيالجغر   خصدددددددائصدددددددهاو 
رت  اقجتماعي. ضمانالبم  بواارة البم  وال ةمفت يالتي تقو  بها إجراءات التفتي  والوااية والتحقل  ُعز ِّ

ًا  فرادالدذ  يضددددددددددددددم ل عاى اإلنترندت"  اطفد"نظدا  امدايدة األ 2016في عدا    النيدا دة البدامدةنفدذت و  -68
متبددة التخصددصددات تتبام  مع القضددايا المتباقة  اقسددتغالل الجنسددي لألطفال عاى اإلنترنت أو اسددتغالل  

بدأت عماية إضددددفاء الطا ع اإلاايمي عاى تخصددددص مكتب المدعي البا   . واد  األطفال في المواد اإل ااية
في المناطل الغربية وال مالية ال رقية    البا   دعاءلالوكاقت  لمكافحة اقتجار  األشخاة  مع وجود ثالث  

 في الباد. البا  ل عاى اإلنترنت في جميع وكاقت اقدعاءاطفارفة اماية األ تبم و  .وال مالية

مكتددب المدددعي البددا  لألطفدال    اددا   2022مددايو  /إلى أيددار  2017 الفترة الممتدددة من عددا   خاللو  -69
 التاليةد  األن طة المدعي البا  لادولة التا ع لمكتب والمراهقين

شددددددارن في مختاف اتليات الم ددددددتركة بين المؤسددددددسددددددات التي تسددددددبى إلى تبزيز النهج   أ() 
 أشددددددكالها المختافة  وق سدددددديما اقسددددددتغالل في البم  والبم     شددددددخاةعاهرة اقتجار  األ المتبال  مكافحة



A/HRC/WG.6/42/GTM/1 

GE.22-17296 12 

الاجنة الم دددددددددددتركة بين و ؛  والقضددددددددددداء عايهاألطفال    د الاجنة الوطنية لمنع عم  وهذه اتليات هيالقسدددددددددددر  
بين المؤسسات    ؛ وهيئة التنسيلاألطفال   نية لمنع عمتقة الهيئالشخاة؛ و المؤسسات لمكافحة اقتجار  األ

مكتددب المدددعي البددا  لألطفددال  وفيمددا يخص مبددالجددة    .لمكددافحددة اقسددددددددددددددتغالل في البمدد  وعمدد  األطفددال
أطفال ومراهقين  لصددددددددددددددالا    عاى وجه السددددددددددددددرعةإجراءات  هذا المكتب    لاقضددددددددددددددايا الجنائية  اتخذ  والمراهقين

ًا  ماف   163المكتب   تاقىايث  (   ) أ  شددددك  من األشددددكال  اضددددايا تتبال  اقتجار المحتم   األشددددخاة في
 ؛2022إلى  2020خالل األعوا  من    أن أطفال ومراهقين

عمايدة  730د  المكتدب    نفدذ2022مدايو  /إلى أيدار  2017  الفترة الممتددة من عدا  خاللو   () 
بتهمة   ة الجناةمقاضددددددددداجرت  و (   ) أ  شدددددددددك  من األشدددددددددكال   األشدددددددددخاةإنقا  ألطفال مرتبطين  اقتجار  

  اً ماف   1  189و ؛  2020في عا   ًا  ماف   843د  ؛ وكان عدد المافات التي عالجها أو اقعتداء الجنسددي / و   اقاتصددا  
 .2022مايو أيار/يناير إلى /كانون الثانيفي الفترة من ًا ماف 442؛ و2021في عا  

 ". 2025- 2020 لألطفال والمراهقين لافترة "السدياسدة القضدائية لاحماية الخالدة    الجهاا القضدائي نفذ  و  - 70
  وت دددغي  ااعاتإن ددداء   ونظم وشدددجع  توفير الرعاية لألطفال والمراهقين خارج المؤسدددسدددات.خطة    وُوضدددبت

 لجمهورية.طبات في اثالث مقافي  صااترفيهية في محاكم ال

 والمراهقون: الصحة والتعليم واألمن الغذائي األطفال -ابع عشرر 

  85-111و  84-111و  83-111و  82-111و  81-111و  80-111التوصيييييييييييييات    
  95-111و  94-111و  93-111و  89-111و  88-111و  87-111و  86-111و
 146- 111و   140- 111و   139- 111و   138- 111و   136- 111و   97- 111و   96- 111و 

صدددددددددددحة البامة   التنسددددددددددديل مع واارة ال (36) صدددددددددددحة البامة والمسددددددددددداعدة اقجتماأليةنفذت واارة ال -71
  اقسدددددددددتراتيجية الوطنية لاوااية من  2019  عا   إلى  2016  عا   في الفترة من   (37)دة اقجتماأليةوالمسددددددددداع

 ات    مقاطباتعدد ال  واادتنفيذ الحماة الوطنية الكبرى لاتغذية.  ًا  ونسددددددددددددقت أيضددددددددددددسددددددددددددوء التغذية المزمن   
ذ تدخالت الحماة الوطنية  تنف  و دون سددددددددن الثانية والفئات الضددددددددعيفة األخرى.   األطفال  وكذلن عدداألولوية   

؛  د نافذة ألف يو  التالية  البرامج وعالوة عاى  لن  تُنف ذ.  مقاطبات ع ددددددر  فيبادية   114الكبرى لاتغذية في  
إعداد وتنسدددددديل تنفيذ خطة و أشددددددهر؛   سددددددتةمن سددددددن   ابتداء  تحسددددددين التغذية التكميايةو الرضدددددداعة الطبيعية  و 

 .2024-2020 لافترة الجوع الموسميمبالجة 

 سددددددوء التغذية  لجنة الطوارئ المبنية  عم    صددددددحة البامة والمسدددددداعدة اقجتماأليةنسددددددل واارة الوت -72
لاحد من ااقت سددددوء التغذية  و لاسدددداون المقد  خالل األسددددابيع السددددا قة.  ًا  اتخا  القرارات وفقمن أج  الحاد  
وتركز   .لاوااية من سدوء التغذية وعالجه  ةالصدحي  وادات  توضدع خط  محاية عاى مسدتوى ال دديدالحاد ال

  29في   ةوضددددع خطة شدددداما  جر  يًا   سددددن الخامسددددة. واالي لألطفال منذعاى إجراءات شدددداماة  هذه الخط   
 .مختافة م مسارات ع مقاطبة  22  تغطي ةلحيدائرة 

الدددددولددددة  نتيجددددةق  وفيددددات األطفددددال في اواتيمدددداوانخفض مبدددددل   -73 في . فاإلجراءات التي نفددددذتهددددا 
 انخفضدددددددددددت هذه النسدددددددددددبة  2020بحاول عا   و نسدددددددددددبة عالية من وفيات الرضدددددددددددع  كانت هنان    2016 عا 
 .في المائة 14,9 إلى

 الخطة الت ددددددددغياية السددددددددنوية لألمن    لواارة التنمية اقجتماأليةاقجتماألية    بالواتبرنامج الوُيرَب    -74
برامج اجتماألية لاوااية من سددوء   واد ُنف ِّذتضددمان وتبزيز األمن الغذائي والتغذو .   غية الغذائي والتغذو   

ًا  شدددددددددهر   24و 6بين   ما  األطفال الذين تتراوح أعمارهم من أج الغذاء التكمياي المدعم  برنامج     منهاالتغذية
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بالتنسدددديل مع  و لامسدددداهمة في تبافيهم.     ويبانون من سددددوء التغذية الحادًا  هر شدددد 59والذين تق  أعمارهم عن 
المبنية  والمديرية الفرألية    األمانة المبنية  األمن والتغذو و   صدددددددددددددحة البامة والمسددددددددددددداعدة اقجتماأليةواارة ال
مقاطبة من   18من المواد الغذائية التكمياية المدعمة في ًا كيسدددددد  1  115 584ع  ا ِّ   وُ اذيةأكياس األبتوايع  

 .2022 ات األولوية خالل عا   المقاطبات

برندامج الددعم الغدذائي والوادايدة من فيروس كورونا   في إطدار    واارة التنميدة اقجتمداأليدةكدان لددى  و  -75
ي المنداطل  فالموجودة  األسددددددددددددددر لمسددددددددددددددداعددة  كتزال   350 000 000,00  ميزانيدة اددرهدا(   2020-2021)

 واادة. دفبة عاى الحصول عاى الغذاء  من خالل منحها مباغ المساعدة  المبرضة لخطر انت ار الجائحة

 454  952  (38)ةادددذيددد  اددددمدددت واارة الزراعدددة والثروة الحيوانيدددة واأل2021و  2019بين عدددامي  و  -76
   2022سددددددددبتمبر  أياول/ واتىاصددددددددة اذائية لألسددددددددر الضددددددددعيفة المبرضددددددددة لخطر انبدا  األمن الغذائي.  

 اصة اذائية. 235 984 ُادمت

برامج دعم من أج د التغذية المدرسدددية  والاواا  المدرسدددية  والحقيبة التبايمية    التبايمنفذت واارة  و  -77
برنامج لدددددددديانة مباني  ًا  أيضددددددددذ ف ِّ   نُ 2019و 2018عامي  وخالل التبايم.  مجانية الخدمة  و   أثناءلامبامين  

 .المدارس الحكومية

ااقت ام  الفتيات والمراهقات    لاتبام  عاى نحو شدددددددددام  معًا  داخايًا  أسددددددددداوبنفذ واارة التبايم  وت -78
 دون سن الرا بة ع رة  يبدأ  بماية تحديد ورعاية الحاقت المكت فة ضمن نظا  التبايم الوطني.

ن برنامج    التبايمي  ومن بين اإلجراءات الرامية إلى إعادة إدماج الفتيات الحوام  في النظا  -79 "أاسدددد ِّ
مختاف   غطيت  نظدداميددة واير نظدداميددة" الددذ  يبحددث عنهن ويرافقهن  ويقددد  لهن برامج تبايميددة  نفسددددددددددددددي

موالدددداة دراسددددتهن  و لن لضددددمان  ًا   ولغويًا ثقافي  نهج شددددام  ومناسددددبمن خالل اتباع  المسددددتويات التبايمية  
 .استكمالهاو  ومتا بتها

ًا    وفق في الوات الراهن في المائة  17,24في المائة إلى    52 انخفضددددددت األمية   ددددددك  كبير منو  -80
التا ع    حسدددا ها المبهد الوطني لإلاصددداء ومركز الأار   التي  2018لبيانات تبداد السدددكان والمسددداكن لبا   

في المدائدة فق  من ال ددددددددددددددبدا  الدذين تتراوح    4,5  فدإن ه البيدانداتلهدذًا  وفقدو . (39)لاجندة الوطنيدة لمحو األميدة
لغدة من لغدات المايا   17   مدا مجموعدهالتبايم    وُيقدد  يبتبرون أنفسددددددددددددددهم أميين.  ًا  عدامد 24و  15  أعمدارهم بين

 .(40)واإلسبانيةشينكا و  ااريفونا اإلضافة إلى 

في إطدار تبايل و .  (41)بثمداني لغدات من لغدات المدايداُوا عدت  مدادة ثندائيدة الاغدة و  475  330  وأُعددت -81
ومواد تبايمية باغات     ووادات تبايمية   الذاتي  تبايمأدلة الُوا عت     19-كوفيدالفصددددددددول الدراسددددددددية  سددددددددبب 

 المستوى ما اب  اقبتدائي والمستوى اقبتدائي.فيما يخص المايا 

ى  يوجد لد    (42)وطنيال  يالتبايم  النظا  ولتبزيز فرة الحصدددددددددول عاى التبايم واقسدددددددددتمرارية في -82
لاطال  الذين يبانون من   ماليةة  عدواارة التبايم برنامج لامنا الدراسددددددددددية لاطال   و  اإلعااة  يقد  مسددددددددددا

ج الطال   و  اإلعااة ويدعم اقاتياجات المتباقة  حالة إعااتهم   تخر     جعهذا يو عروف ااتصادية ه ة.  
سدنوات    ثالث وخاللعاى سدبي  المثالد اقسدت دارات الطبية  والمال س  واألاذية  والاواا  المدرسدية.  ومنها  

الجدددددائحدددددة    ذتمن  المختا  والتبايم الحضددددددددددددددور  عن  بدددددد وال  تبايمنمدددددا ج ال  ُنفددددد  برامج   أُعددددددت  و تبايم 
 تافزيونية. تبايمية

   2022  عا   إلى  2019  عا   الفترة منطفال والمراهقين  خالل نمو ج الرعاية ال ددددداماة لأل  ىتاقو  -83
مذكرة    إلددار   اب طُ منها؛ و   1  258انتهت مبالجة    أطفال ومراهقين شدكوى تتبال  قضدايا    12  289ما مجموعه 

؛  منها  364  منها؛ وُألدددددددددددددرت أاكا    ددددددددددددأن   250  وجرت عمايات تفتي    ددددددددددددأن   ؛ منها   739  ددددددددددددأن   توقيف 
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لإليذاء    والمراهقين  تبرل األطفالإلى    تؤد التي  ضدمان الحماية ال دخصدية والقضداء عاى الممارسدات   مع
جاسدددددددة اسدددددددتماع في  11  493وُعقدت؛  االة 6  824 فيالدائرة التافزيونية المغاقة  واسدددددددُتخدمت  مرة أخرى   
نمو ج الرعاية    عن طريلطف  في ماجأ سدددديغورو فيرجن د  ق أسددددونسدددديون    100وُأودع  .  مداومةمحاكم ال

 والمراهقين.طفال ال اماة لأل

إجراءات    التدددا ع لمكتدددب المددددعي البدددا  لاددددولدددةمكتدددب المددددعي البدددا  لألطفدددال والمراهقين    واتخدددذ -84
في إجراء  11  446د  عاى النحو التدالي حمدايدة األطفدال والمراهقين الدذين يعي ددددددددددددددون في عروف ه دددددددددددددددةل

الفترة    إجراء  9  462و  ؛2021في عدددددا     إجراء  18  165و؛  2020 عدددددا  ينددددداير  لثددددداني/كدددددانون ابين  في 
   الحوامدد  الفتيدددات والمراهقدددات فيمدددا يتبال  بمايدددات إنقدددا  و بددداإلضددددددددددددددددافدددة إلى  لدددن   و .  2022مدددايو أيدددار/و 
  50و؛ 2019عمايددة في عددا   119و؛ 2018عمايددة في عددا   156و؛ 2017عمايددة في عددا   118 ذتفدد ِّ نُ 

ينددداير  كدددانون الثددداني/بين  في الفترة    عمايدددة  24و   2021عمايدددة في عدددا     47و؛  2020عمايدددة في عدددا   
 .2022مايو أيار/و 

  155  627  ما مجموعه     2022و   2018سدددددددددددداعد مكتب المدعي البا  لألطفال والمراهقين  بين عامي  و  - 85
عمايددة إنقددا  لألطفددال والمراهقين عاى    12 746ة ونفددذ مددا مجموعدده  مختافددإجراءات  دداتخددا   ًا شدددددددددددددددا ددو   طفالً 

 المستوى الوطني.

بروتوكوقت تسدددتهدف موعفي مختاف  ثالثة    التا بة لديوان الرئيساقجتماعي    أمانة الرفاهنفذت  و  -86
أماكن اإلاامةد بروتوكول لتقييم ااقت نق  األطفال والمراهقين  وبروتوكول لارعاية النفسدددددددددية واقجتماألية   

 المخدرات. ون تباطرعاية من يوبروتوكول ل

التحقل من امتثددددال وااترا  اقو  اإلنسدددددددددددددددددان لألطفددددال  اددددا  المجاس الوطني لاتبني  بو  -87 هدددددف 
 والمراهقين الموجودين في دور الحماية البامة والخالة   ما يايد

 27  ايدارة مراقبددة  2 213  أجرى   2022 هيونيددازيران/إلى  2017 عدا   في الفترة من أ() 
رعاية شداماة    الجئ عاى تقديموشدجع هذه المخالدة.  ال  الجئملافي المائة    73بامة والجئ الملافي المائة  

 ؛اإليواء المؤات" أماكنرعاية األطفال والمراهقين في الخالة ب"لمبايير الجودة ًا ألطفال والمراهقين وفقل

اسدددددددددت دددددددددارة جاسدددددددددة   489 أجرى    2022 هيونيازيران/إلى    2018  عا  في الفترة منو   () 
الخدالددددددددددددددة  داألطفدال والمراهقين ابد  منا هدذه  رعدايدة  اليواء و اإلالحمدايدة و مالجئ توجيهيدة ومتدا بدة لمنددوبي  

  . وركزت تان الجاسات عاىالمنصوة عايها في القانون    روطوفل الالمالجئ ترخيص البم  أو تجديده  
  صحة البامة والمساعدة اقجتماألية   وبدعم من واارة ال19-كوفيد جائحةل  ولاتصد تنفيذ مبايير الجودة.  

 ؛يواء الخالةاإلالحماية و مالجئ في ًا عام 17و 12الذين تتراوح أعمارهم بين خطة تاقيا األطفال  تذُنف ِّ 

الحماية أثناء الجائحة بهدف   مالجئنفذ "خطة النهج النفسي واقجتماعي والمهني" في  ج() 
 رعايتهم.كافين بتوفير اقستقرار النفسي واقجتماعي لألطفال والمراهقين وكذلن لاموعفين الم

    2022- 11  رام   د المرسددددو  التي ت ددددم  ما ياي   م دددداريع اإللددددالح    ددددأن س الجمهورية  عم  كونغر و  -88
ادانون البقوبدات فيمدا يتبال  دالجرائم المرتكبدة ضددددددددددددددد األطفال  و    73-17  رام  المرسددددددددددددددو   تبدديالت   دددددددددددددأن 

المرسددددددو   و اانون التغذية المدرسددددددية؛    ددددددأن    2017-16المرسددددددو  رام  و   ؛والمراهقين  الوسددددددائ  التكنولوجية
مفاوضددددات  العاى    وافلي  الذ   2019-1  رام  المرسددددو و اانون اليو  الوطني لاتواد؛      ددددأن 2018-6 رام

د م دددددددددروع التغذية والصدددددددددحة في النمو السدددددددددايم" تي تحم  عنوانال  GT-8730اتفاقية القرل رام    دددددددددأن 
   5267  م دددددروع القانون رام  داريع القوانين التالية  دددددأن م دددددعم  كونغرس الجمهورية  وبالمث   اواتيماق".  

اانون الحماية ال دددددددداماة لألطفال والمراهقين؛    ددددددددأن    2003-27  رام  المرسددددددددو   تبديالت  المتبال  اعتماد
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اانون النظا  الوطني لاحماية ال ددددددددداماة لألطفال والمراهقين؛    المتبال  اعتماد 5285م دددددددددروع القانون رام  و 
 القانون الذ  يبدل اانون الحماية ال اماة لألطفال والمراهقين.   المتبال  اعتماد  5317م روع القانون رام  و 

مجاني وشدام  وفي الوات المناسدب     دك    المواليد  يضدمن السدج  الوطني لألشدخاة تسدجي و  -89
مكاتب لهذا الغرل في جميع باديات الجمهورية     اد أن دددددددددددددأو   .عن إلددددددددددددددار شدددددددددددددهادات الميالد  فضدددددددددددددالً 

في المسددددددت ددددددفيات البامة والخالددددددة ومسددددددت ددددددفيات و لباديات   بادية من امكاتب  تقع في ك   408 لديه إ 
د     تقالسددددج  أيا  لتنق   تُنظمباإلضددددافة إلى  لن   و الضددددمان اقجتماعي  وكذلن في المؤسددددسددددات البامة.  

 .الخدمات لامجتمبات الضعيفةخاللها 

 اإلعاقة وشخاص ذو األ -خامس عشر

 150-111و  149-111و  148-111و 147-111التوصيات   

خدماته   2022األاذية في السددددددددددددددنة المالية  الخاة  أكياس   واارة التنمية اقجتماأليةاد  برنامج   -90
  يناير إلىكانون الثاني/من   واد  "المطبم اقجتماعي"  في الفترةمن كبار السددددددددن.  ًا شددددددددخصدددددددد  2 947إلى  

من كبار ًا  شددخصدد  1  991من كبار السددن وًا شددخصدد 527  462 خدمات لما مجموعه 2022  هيونيازيران/
 السن  و  اإلعااة.

وهي  الالئل      اقجتماعي لاسددياسددة الوطنية لابم  ضددمان  روجت واارة البم  وال2017وفي عا    -91
بزا ولددددول األشددددخاة  و  اإلعااة  من خاللها تطوير برنامج اإلدماج اقجتماعي الذ  ي  جر  يسددددياسددددة 

ًا  شددددخصدددد  32  684  ات إلىاسددددم البمال  و  اإلعااة خدم  واد إلى فرة البم  التنافسددددية والبم  الالئل.  
 سو  البم . من دخولمن  و  اإلعااة ًا شخص 181 تمكين    ما في  لن2022و 2017بين عامي 

التأهي  وإعادة التأهي  من خالل    خدمات  األشددخاة  و  اإلعااةالوطني لتنمية   مجاسواسددن ال -92
  الدعم  . وُاد لاخدمات المتخصددددددددصددددددددة والمنظمات اير الحكومية  المرلددددددددودة  الميزانية السددددددددنوية  اعتمادات

 في مجال الرعاية ال اماة والمتميزة لألشخاة  و  اإلعااة. ةالصح لموعفيتدريب الو 

اجوء األشددددددخاة  و  اإلعااة إلى  ب  المتباقة  سددددددياسددددددةال  جهاا القضددددددائي  نفذ ال2019في عا   و  -93
هو تيسددددير ولددددول األشددددخاة  و      لن    والهدف الرئيسددددي من2023-2019البدالة وخطة عماه لافترة  

 اإلعااة إلى البدالة.

مذكرة  لمكفوفين والصدددددددم في اواتيماق  مبنية  اوالاجنة الالجهاا القضدددددددائي      واع2019في عا   و  -94
ويتضدددمن  .  الجهاا القضدددائيمباني  مختاف في الخدمات  البديد من أك دددان  ضدددع  و ل تينتفاهم بين المؤسدددسددد

  إلى المباومات  همولددولويسدده   األشددخاة  و  اإلعااة   ًا  خالددًا اسددم  ال ددبكي لاجهاا القضددائيمواع  ال
 .JAWSأداة   استخدا 

بروتوكول الرعاية ال دداماة والمبادئ    يا ة البامةالن  وضددبت  2021-02البا     وجيهالتومن خالل  -95
مبادئ  التوجيه البا    تضمنيو   ائم.التوجيهية البامة لاتحقيل في اضايا األشخاة  و  اإلعااة ضحايا الجر 

 إجراءات التحقيل والتقاضي.أثناء األشخاة  و  اإلعااة  ولاتبام  معتوجيهية لارعاية األولية  

محكمة البدل البايا  التي وضدددددبتها    2020-2016  لافترة  يةالخطة اقسدددددتراتيجية الخمسدددددوتناولت   -96
والقضدددددايا  ألطفال والمراهقين واألسدددددر والنسددددداء  لتبزيز البدالة المتخصدددددصدددددة  د 9السدددددياسدددددة المؤسدددددسدددددية رام  

واإلثنية السدن     إلى البدالة عاى أسداس  ولدولالعن اتليات التي تسده   وضدحايا البنف  فضدالً الجنسدانية  
 والوضع اقجتماعي واقاتصاد .  لقدرات الخالة  واوالتبددية الاغوية
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تبداون من أجد  إادالة  لا يدةعاى اتفداق  التبايمالمجاس الوطني لاتبني وواارة      وا ع2019في عدا   و  -97
  ااتياجات تبايمية خالددددددددددة  والمراهقين الذين لديهملألطفال    لتمكين واارة التبايم من أن تضددددددددددمن   الحاقت

  الولدددددددددددول إلى النظا إمكانية     أو بدونه  إمكانية التبني   سدددددددددددواء مع بيانعااةاإل   مرتبطة  مرتبطة أو اير 
  عزا المجاس  2019من عددا  ًا اعتبددار و   من بين أمور أخرى.  اير النظدداميالفرعي والتبايم   المدددرسددددددددددددددي

 التبايم وااقت األطفال  و  اإلعااة.خص الحماية فيما ي مالجئة مراقبالوطني لاتبني عمايات 

لبرامج التاليةد المدرسة  ا يتوال  تنفيذي   لوطنا  يالتبايم  النظا  إلدماج الطال   و  اإلعااة فيو  -98
باإلضدددافة إلى  و البصدددر.   مبااي  ومركز الموارد التربوية لألشدددخاة  جامعلتبايم الاال ددداماة  ومراكز موارد  

 طال   و  اإلعااة.لمباهدة مراك   مث  برنامج المنا الدراسية لاًا إجراءات وفق   تنف ذ لن

التا بة  اقجتماعي    الذ  أن أته أمانة الرفاه  ويستند نظا  التبايم المطبل في مركز التبايم الخاة -99
لطال   و  اإلعااات الذهنية  سددواء كانت  ا  مخصددص لتبايمشددام  ومتخصددص و   نظا إلى    لديوان الرئيس
 اإلعااات الجسدية أو الحسية.  مرتبطة أ  ق

صددددددددددددحة البامة والمسدددددددددددداعدة  واارة الالتا ع ل  أن ددددددددددددأ برنامج اإلعااة  2022سددددددددددددبتمبر  /لفي أياو و  -100
ألشددددخاة  و   الخالددددة  اا ددددهادات  لنظا  الوطني  الالاجنة الم ددددتركة بين المؤسددددسددددات لتنفيذ    اقجتماألية
نظددا  إلددددددددددددددددار   طبيلهددذه الاجنددة مهمددة تطوير الجوانددب التقنيددة والتكنولوجيددة لتتولى وسددددددددددددددت  .(43)اإلعددااددة

تحاي  وتبزيز إن داء وادات ال دهادات داخ  المسدت دفيات إللددار شدهادة اإلعااة لألشدخاة  و ال دهادات؛  
عماية  تصدددددددميم ختيار مجالس التقييم و اإلجراءات الالامة قتحديد   مهمةًا  سدددددددتتولى أيضدددددددالذين يطابونها. و 

التصددددددددددنيف    القائم عاىصددددددددددات  متبدد التخصددددددددددالإلدددددددددددار ال ددددددددددهادات  بناء عاى إجراء التقييم السددددددددددرير   
 .(44)لألداء الدولي

 تهمحري األشخاص المسلوبة -سادس عشر

 39-111و 35-111التوصيتان   

الطب النفسدددددي ال دددددرعي  اسدددددتجا ة   دراسدددددية   دددددأن  ةااق  نظم الجهاا القضدددددائي   2018في عا    -101
MC-370-10  الواائيلاتدبير  

 الصادر عن محكمة البادان األمريكية لحقو  اإلنسان والذ  شارن في  (45)

أن ددئت    وباإلضددافة إلى  لن اضدداة ومسددؤولون وموعفون من المؤسددسددات  ات الصدداة  الموضددوع.    وضددبه
أطفالهن  لتوفير اماية كافية لهذه   هنمب  واتيالنسددداء الابمجتمع الميم و انزانات خالدددة  أفراد    في السدددجون 
 فة.الفئات الضعي

الجهاا    أُعد م دددددددددروع مبادرة "اانون الصدددددددددحة البقاية"   م ددددددددداركة موعفين من  2019وفي عا    -102
 .عايه في طور الموافقة ووالهيئات التنفيذية والت ريعية  وه القضائي

اتباون التقني بين المؤسدددددددددددددسدددددددددددددات مع واارة  ل  ية  وا بت واارة الداخاية عاى اتفاق2017في عا   و  -103
  من أج  تقديم المسدددددددداعدة الطبية المتخصددددددددصددددددددة  والمسدددددددداعدة اقجتماألية والنيا ة البامة  صددددددددحة البامةال

ع نطا    2018المديرية البامة لنظا  السددجون. وفي عا     تحت إشددراف  تهمن اريالمسدداوبيلألشددخاة     ُوسدد ِّ
مبدات طبية   ت  ُجابرعاية السدجناء في مسدت دفى "فيديريكو مورا" الوطني لاصدحة البقاية  و ي دم  ل  اقتفاقية

  تحدت إشددددددددددددددراف  مرافل داخد  السددددددددددددددجون تجدديدد لأعمدال  أُنجزت  و اتفي المختبر  الموعفون التقنيون    ر ِّ ودُ 
 السجون. نظا 

اتبداون بين صددددددددددددددحدة البدامدة والمسددددددددددددددداعددة اقجتمداأليدة اتفداقيدة لواارة ال وابدت   2019في عدا  و  -104
  تهمن اريالمسددددددددددداوبيعاية المرضدددددددددددى  من أج  تجديد وتجهيز العيادات لر   الداخايةواارة   مع  المؤسدددددددددددسدددددددددددات
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م دروع تكثيف الوااية من فيروس نقص    ُنف ِّذ   2020في عا   و .  (46)المصدابين  مرل السد  داخ  السدجون 
 السجون. في لامصابين  هالرعاية ال اماة تقديم و  هالمناعة الب رية وت خيص

  19- كوفيد  اختبارات المناسدددب و   سدددتسدددتمر أيا  الك دددف عن مرل السددد  في الوات  2022وفي عا    - 105
من     التأهي  إعادة  و  اتجاا في مختاف مراكز اق   ة فيروس نقص المناعة الب ددددرية والتها  الكبد  اء وجيم و وفح 

 . صحة البامة والمساعدة اقجتماألية واارة ال مكافحة الس  الذ  وضبته    خالل الوادة المتنقاة لبرنامج 

ومبهد    صددددحة البامة والمسدددداعدة اقجتماأليةمع واارة ال  الجهاا القضددددائي  وا ع  2013ومنذ عا    -106
بين   ةالم دددددددددددترك يةومبهد الدفاع الجنائي البا   من بين جهات أخرى  عاى "اقتفاق  الطب ال دددددددددددرعيعاو   

اضطرا ات     والمصابينإلجراءات جنائية   الخاضبينالمؤسسات لابم  من أج  الرعاية ال اماة لألشخاة  
يخضددددددددددددددبون إلجراءات أمنية  و واألشددددددددددددددخداة الدذين يبدانون من هدذه الظروف    و  إعداادات فكريدةعقايدة أو  

 ".ةفي مراكز رعاية خال لالاتجاا  أو

المحددداكم  نظدددا      2019-34  مر رام  من خالل األذ الجهددداا القضددددددددددددددددائي  نفددد2019في عدددا   و  -107
محكمة  لمكافحة اقتجار  المخدرات والجرائم ضدددددددددددد البيئة   إضدددددددددددافة اال  وااد لك   الجماألية  اقبتدائية  

مبالجة عدد أكبر و لن ل؛  لهذه المحاكم  مايون كتزال 80مع تخصديص  ًا   ااضدي  19  القضداة ليصدبا مجموع
  عقدت هذه الهيئات القضددائيةو الولددول إلى البدالة؛  إمكانية سددرعة وضددمان   القضددايا    تسددويةمن القضددايا و 

 .2021جاسة خالل عا   70 000اإلادى ع رة أكثر من 

   ذ   ال لتهمقبول ا   م ددددددددددروع القانون المتبالادمت محكمة البدل البايا إلى كونغرس الجمهورية  و  -108
ويرد القانون المذكور في المرسددددددددو   .  2022 هيونيازيران/من ًا  تمت الموافقة عايه ودخ  ايز التنفيذ اعتبار 

طواألية    أن يقب   المبني  سددددددما لا ددددددخصي   ذال  التهم اإلجراء الخاة  قبول     ويتضددددددمن2019-10رام  
 .ازمان والطريقة والمكانلًا وفق التي تنسبها إليه النيا ة البامةالتهم 

  70  000متوسددددددددددد   يباغ في الما    ةالجنائي  المحاكم  ألددددددددددددرت  2022  عا   إلى  2018  ومن عا  -109
البايا التدابير الالامة لتوايد الجهود ضددد اإلفالت من البقا   والقضدداء  نفذت محكمة البدل  و إجراء بدي .  

 الجهاا القضائي. يتكون منها عاى التأخيرات في الهيئات القضائية التي

ن من أصيييييل أفريقي وسيييييياسييييية والمهاجرون والشيييييعوب األصيييييلية والمنحدر  -سابع عشر
 التعايش والقضاء على العنصرية

  15- 111و   14- 111و   13- 111و   11- 111و   10- 111و   9- 111و   8- 111التوصييات    
  22-111و  21-111و  20-111و  19-111و  18-111و  17-111و  16-111و
 24-111و  23-111و

فيما يتبال  المهاجرين  أُن ددددددددددئ مجاس المسدددددددددداعدة والحماية واعُتمد بروتوكول اسددددددددددتقبال ورعاية   -110
واماية رعاية  إدارة فرألية ل (47)المبهد الغواتيمالي لاهجرة  ويضدددددددمًا.  وبر ًا المهاجرين الغواتيماليين البائدين جو 

 المرافل في مراكز البائدين. واد كي فالحقو  األساسية لامهاجرين 

لتبددية  ال دبو  األلداية و اوادة لرعاية لدحة   صدحة البامة والمسداعدة اقجتماأليةولدى واارة ال -111
د  إطددار اإلجراءات التدداليددة في   ق سدددددددددددددديمددا تبدددديددة الثقددافيددة الثقددافيددة والهميددة تبزيز األ تهدددف إلىالثقددافيددة  

  هاالمتصددددددددددددددادة ب  بمد ال  وخطدةالسدددددددددددددديداسددددددددددددددة الوطنيدة لاقدابالت من شددددددددددددددبو  اواتيمداق األرببدة     اعتمداد أ()
الثقافية؛    المناسدددددبة من الناايةالرعاية الصدددددحية   ووضدددددع مبادئ توجيهية لتقديم (  )؛  2025-2021 لافترة
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  29مع  التنسددددديل  في خدمات الصدددددحة    لاهوية  في التحديد الذاتياألشدددددخاة  ل والنهول والتوألية  حج(  )
 لحية. دائرة

  1  500  وااريفونان ثقافة عإعالمية  من مواد  نسددددددددددددخة   82  000 أكثر من  واارة التبايم  واعتو  -112
   شددينكا أد  المايا  و عن   ةدلنسددخة من أ  3  000  وااريفوناتخطي  المناهج ل ددبب  من كتيب عن   ةنسددخ

  طال فدائددة  ثدانيدة ل كاغدة  اداريفونداباغدة   تحددثالتوالدددددددددددددد  وال   ددددددددددددددأن نص  1 000  والالدينو  و اداريفونداو 
 .اقبتدائي التبايم

د سدج  المباومات المتباقة  األراضدي في اواتيماق -113 ية والقانونية  تقنسداسداة من األن دطة ال (48)وُيبِّ
المرجعيدة   بيدانيدةالمباومدات  ويوفر السددددددددددددددجد  اللبادد  دأكماده.  في الممتاكدات  اواإلداريدة التي تهددف إلى جرد 

المباومات المكانية  توفير سددددداهم في يضدددددرورية لمبرفة اإلاايم الوطني  و الولدددددفية لك  عقار و وال  الجغرافية
 ت.ن أ عنها نزاعاالتي يمكن أن ت حاقتالدقيقة لتحديد ال

اسددددددت ددددددارة ال ددددددبو      ددددددأن   5416رام    م ددددددروع القانون هناند    وانين القم دددددداريع وفيما يتبال   -114
الحل في       دأن كفالة5639 وم دروع القانون رام؛  169قتفاقية منظمة البم  الدولية رام  ًا  األلداية  وفق

بم  تة إلى  لن   باإلضددددافو   .ل ددددبو  األلددددايةمع امسددددبقة وارة ومسددددتنيرة  بصددددورة  الت دددداور  حسددددن نية و 
ية  لالتفاقًا  م داورات مع ال دبو  األلداية وفقالإجراء    دأن   مبادئ توجيهية  ة من أج  وضدعالتنفيذي  سداطةال
قد بدأت عماية  ف   في وضددع الت ددريبات ال ددبو  األلددايةوإ  تدرن هذه السدداطة ضددرورة إشددران  .  169  رام

الخالددددددة  المسدددددددت دددددددفيات  في لامواليد    اإللكترونيالتسدددددددجي     المتبال  5982  رام  لاتبريف  م دددددددروع القانون 
 .  ولجمع التبايقات   أن هذا الم روع واعتمادهال بو  األلاية 

من أج   اقجتماعي عماية ت ددداركية   ضدددمانت واارة البم  والااد   2017و  2016خالل عامي  و  -115
   اور مع ال دددددددبو  األلددددددداية لمبايير الدنيا لات ددددددداامتثال  فيما يخص  مؤسدددددددسدددددددات الدولة  ات لوضدددددددع توجيه

  هذه البماية منظمة البم  الدولية   دددأن ال دددبو  األلددداية والقباية؛ واختتمت يةالمنصدددوة عايها في اتفاق
 مع ال بو  األلاية". ات اور ة "الدلي  البماي لمبنونالوثيقة الإلدار  

إلى أن واارة    أشددارت منظمة ايثًا  أاكام  المحكمة الدسددتوريةوفيما يتبال  الم دداورات  ألدددرت   -116
لتنمية  المبنية  اتبزيز وكالة الواارة  عن عمايات الت داور  و إجراء  المسدؤولة عن    الواارة  الطااة والمبادن هي

  اعُتمدت(   Oxec IIو Oxec)  2017-92و  2017-91و  2017-90   األاكا  أراا   عمالً المسددددددتدامة. و 
لامحكمة  ًا  وفقو وثيقة "المبادئ التوجيهية إلجراء جميع الم دددددددداورات مع ال ددددددددبو  األلدددددددداية في اواتيماق".  

عاى     تنطبللامبايير الدولية المبمول بها قًا  "المبادئ التوجيهية التي يجب تطويرها وفقفإن    الدسددددددددددددددتورية
 قب  فيما يتبال بهذا الموضوع".أ  نزاع اد ين أ في المستعاى ًا أيض ب   فق  لقضية ايد الدراسةا

   2019-697رام      في الحكمالمحكمة الدسدددددتوريةت  كد  أFénixالتبدين    م دددددروعخص وفيما ي -117
اتليات الموجودة تحت تصددددرفها      اسددددتخدا   أجرت واارة الطااة والمبادنو ت دددداور.  لااقلتزا   إجراء عماية 

تأثير المايا األلدددداي المسددددتقر داخ  منطقة   ددددببفية للقيم الثقاي تمث  ام دددداورات لتحديد المؤسددددسددددات الت
 .ين ي كممثاتلمايا كيكمن شبب االسكان األلايين اددت و  الم روع.

بت اتفااات بين واارة الطااة والمبادن ومجاس مجتمبات المايا كيكت ددي إل إيسددتور األلدداية  ا ِّ ووُ  -118
الغواتيمالية بهدف التبويض عن   Níquelوشددددددركة   ت ددددددي األلدددددداية وبانزوسكومجاس مجتمبات المايا كي
 ةن دددددددددطاألية لتخفيف ومنع األضدددددددددرار المتباقة  تقنواعتماد تدابير   ذه المجتمباتاألضدددددددددرار التي لحقت به

 التبدين.ة في مجال اإلنتاجي

كات لجنة او  -119   واارة البيئة والموارد الطبيعيةتجر  و اقمتثال لالتفااات.  مدى  لرلدددددددددددددد    لمتا بةشدددددددددددددُ
ًا  ذ ق تسددددددبب تاوث أن األن ددددددطة التي تنف    اتحقل منايات تفتي  ربع سددددددنوية في مرافل م ددددددروع التبدين لعم
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وبأمر من   . لن    ددددددددأن  الدسددددددددتورية  القضددددددددائية  حمايةالمحكمة   وهي مازمة بتقديم تقارير إلىمياه   روافد الل
تحقل م ددددتركة بين واارة الطااة  ت ددددكي  لجنة   يجب عاى واارة البيئة والموارد الطبيعية   المحكمة الدسددددتورية

اقمتثال الصددددددددار  لاوائا البيئية الحالية   وتحرة هذه الواارة عاى  وواارة البيئة والموارد الطبيعية.    مبادنوال
 وتبديالته. RECSA AG-137-2106 رام األمر الحكومي تطبيلعاى و 

الحوار بين برلمان شددددددددبب    2020لاتبدين  اسددددددددُتؤنف في عا    Escobalفيما يتبال  م ددددددددروع و  -120
  ولي ن دددداطين تحضدددديريين اب  الت دددداور األ  ك ن من إجراء  ومطااة والمبادنإكسددددينكا ) ا كسدددديغوا( وواارة ال

 .في الوفاء  اقلتزامات المحرا  استبرال التقد ومن 

شدددارن فيها  األولي  ات ددداور  ل   دددطةأجريت ثمانية أن   2022  عا   إلى  2021  عا   خالل الفترة منو  -121
م دتركة بين واارة    مراايةأن دطة عم   ثمانية   و دعوتها لام داركةممثاو جميع المؤسدسدات التي أمر الحكم ب

 .شينكاوبرلمان شبب  الطااة والمبادن

 Progresoم دددددددددددروع التبدينتتبال    الطااة والمبادنا واارة  أجرتهوهنان عماية ت ددددددددددداور أخرى  -122

VII Derivada  .  ًا  شخص   140  ُعقدت خمسة اجتماعات إعالمية شارن فيها  2022و  2021وفي عامي
   ددددببثبت أن الو الكاك دددديكي .  واادة ل ددددبب  من مختاف المؤسددددسددددات الحكومية والبادية ومؤسددددسددددة تمثياية

هي مكتب عمدة السددكان  ي تمثاه  الكاك دديكي  والمؤسددسددة الت و شددببه  حل له أن ُيسددت ددار األلدداي الذ  ي
 األلايين في سان خوسيه ناكاهوي .

لددددددندو  تنمية ال ددددددبو     -  تبين الميزانيات المتكاماة لمختاف مؤسددددددسددددددات ال ددددددبو  األلددددددايةو  -123
األلدداية في اواتيماق  والاجنة الرئاسددية لمكافحة التمييز والبنصددرية ضددد ال ددبو  األلدداية  ومكتب أمين  

أنده بين   -  ل ددددددددددددددبو  األلددددددددددددددايدة  واألكداديميدة الغواتيمداليدة لاغدات المدايداحقو  نسددددددددددددددداء االمبني  المظدالم  
جادت ايدادة 2022و  2017 عدامي   الميزانيدة  اقعتمدادات المرلددددددددددددددودة فيفي المدائدة في    2بنسددددددددددددددبدة    سددددددددددددددُ
 .المؤسسات لهذه

البا     دعاءموعفي اقصددددددددددددالا  المبايير والمبادئ التوجيهية البامة ل  واد وضددددددددددددبت النيا ة البامة -124
  ماتمحاك ضددددددمان الفبالية والكفاءة في ال من أج   (49)المسددددددتمرة  ةرعايالضددددددحايا ومكاتب الرعاية    ومكاتب

 التمييز. ائمجر   المتباقةجنائية ال

الددفاع    حدامييعمد  مع اضدددددددددددددداة ومددعين عدامين ومااقدات    ُعقددت  2022-2018خالل الفترة  و  -125
الولددددددددول إلى    إمكانية  سددددددددياسددددددددة  واعُتمدت.  ةثقافيال  ة من الناايةدلي  البدالة الجنائية المالئم    ددددددددأن  البا 

ات.  2029-2019  لافترة  البدالة لا ددددددددددبو  األلدددددددددداية خدمات الترجمة في المحاكم ومكاتب المدعين    وُعز ِّ
فويين   ددددددددددددددالنظددا  الوطني لامترجمين ال    سددددددددددددددجدد 2022ه  يونيددواتى ازيران/البددامين باغددات كدد  منطقددة. 

  تا خددمد ددددددددددددددفويين وادد   المترجمين ال  وايع مهدا في نظدا  ت مهمدة 11 555  السددددددددددددددكدان األلددددددددددددددايين اغداتب
 .مستخدماً  17 966 مجموعه لما

 تعذيبال -ثامن عشر

 34-111و  33-111و  32-111و  31-111و 30-111التوصيات   

 .(50)مقرر  اتلية الواائية الوطنية لمناهضة التبذيب انتخا  وتبيينكونغرس الجمهورية تولى ي -126
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نظا  إدارة الوثائل  من أج    طبيلاواعد وإجراءات لت  (51)المكتب الوطني لمنع التبذيب  أن دددددأواد   -127
تقرير ًا  أيضدد ُن ددر و ات.  جراءاإل  واإلسددراع في والتولدديات   وتقارير الزيارات   أفضدد  لا ددكاوى الواردة  رلددد

 الرسمي لآللية.ال بكي مع تولياتها عاى المواع  (52)الاجنة الفرألية

 قانون التنمية الريفية -تاسع عشر

 25-111التوصية   

الموافقة عاى اانون   ددددددددأن     5655  رام  التاليةد  م دددددددداريع القوانينكونغرس الجمهورية  ُاد ِّمت إلى   -128
الموافقة عاى اانون البرامج اقجتماألية     دددددددددددأن   5502  ؛ ورامالبدالة الزراألية  وإن ددددددددددداء المحاكم الزراألية

الموافقة عاى إلدددددددالاات اانون مجالس التنمية       دددددددأن5912رام  و لاقضددددددداء عاى سدددددددوء التغذية المزمن؛  
 الحضرية والريفية.

 الخاصة يةشركات األمنال -عشرون  

 27-111التوصية   

وثيقة   4  649  ما مجموعه  ألدددددددرت المديرية البامة لاخدمات األمنية الخالددددددة  2019في عا    -129
وهم  ًا  مبتمدًا  فرد  30  143  وبهذا ألبا عدهم  خاة المن  األ  دربين وموعفين في مجالوم  ينر ياعتماد لمد

الخالدة    يةخدمات األمنالي  قدمتحديث سدج  مولموالداة  باإلضدافة إلى  لن   و ن اسدب تصدنيفهم.  و مواع
 .2020في عا   منصة افتراضيةأن ئت 

ك ِّات الاجنةواد   -130   والمديرية  الجهاا القضددائيممثاين عن    التي تضددمبين المؤسددسددات     ةالم ددترك  شددُ
   دددددرطة المدنيةوالالنيا ة البامة   البامة لمراقبة األسددددداحة والذخيرة  والمديرية البامة لالسدددددتخبارات المدنية  و 

  صددددددددددددورةلذين يبماون  مقدمي الخدمات األمنية الخالددددددددددددة ال  اتصددددددددددددد لواارة الداخاية    بتنسدددددددددددديل ةالوطني
 .ةاانوني اير 

  2020- 0400ذ ارار المديرية البامة لاخدمات األمنية الخالددددددة رام  ف ِّ   نُ 19- جائحة كوفيد  ولمواجهة   - 131
 الخطة المنهجية لاتدريب اقفتراضي. واعُتمدت  2020عا   في 

 الوصول إلى الصحة والتعليم: المجتمعات الضعيفة -حادي وعشرون 

 92-111و  91-111و  90-111و 79-111التوصيات   

الصدحية  يسدتجيب لنمو ج الرعاية  ًا  إاايميًا  نظام  صدحة البامة والمسداعدة اقجتماأليةطبل واارة الت -132
اسدب القطاعات  ة الصدحة  لرعاية الصدحية وإدار من أج  ا  ويوفر بيانات سدكانية   (53)الصدحية  الدوائر وإدارة  

  مما أدى إلى التنظيم الجغرافي  2017اإلاايمي في عا     نظا تحديث ال  جرى   في هذا السددددددددديا  و واألااليم.  
 ة لحية.دائر قطاعات واألااليم التي ت ك  المناطل الصحية البادية في ك  لا

ًا  فرد  332  822إلى    خدماتها   2022  عا   إلى  2017  عا  خالل الفترة منواارة التبايم   ادمت  و  -133
المسددتوى  عاى المسددتوى اقبتدائي و   اير النظاميبرامج التبايم  إطار  من ال ددبا  والبالغين وكبار السددن في  

ًا  إناث من الم داركين  في المائة   65  كانالمهارات الوعيفية؛ و   اتعاى البم  وشدهاد  يةودورات تدريب   الثانو 
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ن نفسدددديبرنامج "  ُوضددددع   2022في عا   و ًا.   كور  منهم  في المائة  35و فئة المراهقين   الذ  يسددددتهدف"  أاسدددد ِّ
 .النظا  التبايمي الوطنيخارج الموجودين وال با  

لفائدة طال  المدارس البامة في    (54)برنامج التأمين الصددددددددحي المدرسدددددددديبايم  أن ددددددددأت واارة التو  -134
بادديدة عاى الصددددددددددددددبيدد    301اتى اتن   البرندامجويغطي هدذا    .ابد  اقبتددائي واقبتددائي مدا  مرااتي التبايم

الرعاية الطبية  و  (  )  ؛عن الحوادث  الناجمةأ( المصدددداريف الطبية  )التأمين المزايا التاليةد  وي ددددم  الوطني.  
 المساعدة في نفقات الجنااة.و د( ) ؛األدوية وتوفير ج(  )ألمرال ال ائبة بين طال  المدارس؛  في ااقت ا

الطال   و  اإلعااة إلى الخدمات التبايمية  ُت دجع اإلجراءات التاليةد اقمتثال  ولتيسدير ولدول   -135
إلى   بصددددددددددر المبااي  ولددددددددددول  واقمتثال لمباهدة مراك  التي تركز عاى     لقانون لغة اإلشددددددددددارة الغواتيمالية

 برنامج المنا الدراسية لاطال   و  اإلعااة في المراكز التبايمية الحكومية.و ؛ المصنفات

عاى جميع    ؤ الفرةلددة الدددراسدددددددددددددددات وتكددافمبددادَ   المتباقددة  اوائاال  تلددددددددددددددددر أُ   2019في عددا   و  -136
في النظا  التبايمي لجميع األطفال    سدددداسسدددده  اإلدماج الالاي ت   داخ  النظا  التبايمي الوطنيمسددددتويات 
لتبايميددة ايددث  في المراكز ا طال التسددددددددددددددجيدد  اإلجبددار  لهؤقء الهددذه الاوائا م نظ ِّ تالبددائدددين. و والمراهقين  

 عاى المهاجرين من جنسيات أخرى.ًا أيض هذا سيوالاون دراستهم. وينطبل

متبدد الثقافات وثنائي الاغة عاى تطوير مهاراتهم األسدددداسددددية  ًا مسددددتقبايًا  مدرسدددد 2  485  واد ُدر ِّ  -137
 والاغات والثقافات. ثنياتلخصائص الباد المتبدد اإلًا لخدمة الطال   كفاءة وفق

النمو"  الدذ  يهددف إلى رعدايدة األطفدال الدذين تتراوح    رافقني فيبرندامج "  بايمأن دددددددددددددددأت واارة التو  -138
  من خالل المراكز  تن ددئة األطفال تن ددئة مبكرة شدداماةسددنوات وأسددرهم  لتبزيز    وأربعبين لددفر ما  أعمارهم  

الحمادة الوطنيدة   إطدار األولويدة في    ُمنحدتالتي  المقداطبدات  في  لألطفدال  ال دددددددددددددددامادة  لاتن ددددددددددددددئدةالمجتمعيدة  
 .لاتغذية الكبرى 

  التي تقد شددددددبكة من المؤسددددددسددددددات الصددددددحية    صددددددحة البامة والمسدددددداعدة اقجتماأليةولدى واارة ال -139
  مرافقهاداخ   ضددددطاع  أن ددددطة لالاتياجات المكت ددددفة لدى السددددكان  وتًا  مسددددتويات مختافة من الرعاية  وفق

(   مسدتولدفات مؤسدسدة رعاية من المسدتوى األول ) 1  231  وتضدم ال دبكةاألسدر والمجتمع.    لفائدةوخارجها 
كز رعاية امر و ة  مسدددددددددددتمر كز رعاية امر و   ةكز لدددددددددددحيامؤسدددددددددددسدددددددددددة رعاية من المسدددددددددددتوى الثاني )مر   365و

 (.والطف  األ 

إلى    2017من عا    تهميزاني  ايدتاجميع   ل رعاية الصدددددددددحية وإتااتهلانظا  الوطني  الولتحسدددددددددين  -140
 المائة.في  85,7بنسبة  2022عا  

 كبار السن -ثاني وعشرون 

 78-111التوصية   

اقجتمداعي     ضددددددددددددددمداناسددددددددددددددتثمر برندامج الددعم اقاتصدددددددددددددداد  لامسددددددددددددددنين التدا ع لواارة البمد  وال -141
  ة مبداشددددددددددددددرة لامسددددددددددددددتفيددين عدد  كمسددددددددددددددداكتزالمايون   6 669  أكثر من  2022 عدا   إلى 2007 عدا  من
من كبدار باغ عددد المسددددددددددددددتفيددين     2022في عدا   و .  رجالً  106 440وامرأة   117 682  خددمدات إلى وادد 
 .كتزالمايون  62 اىيزيد عًا وهو ما يمث  استثمار ًا  شخص 125 000 الباماين السن

عاى المسددددددتوى   رعاية شدددددداماة  اوجة الرئيسالتي ت ددددددرف عايها  اقجتماألية    أمانة األعمالوفر وت -142
  من مداعالفقر  في الفقر و الوالذين يعي دددددددددددون في  ًا  عام 60  اىخاة الذين تزيد أعمارهم علألشددددددددددد  الوطني
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ادُدمدت    2022 عدا   إلى 2018 عدا  منو ة.  مسددددددددددددددتمر لارعدايدة النهداريدة ومركزين لارعدايدة الًا مركز  79خالل 
 .من كبار السنامرأة  10 924و رجالً  9 157 الرعاية إلى

 التجارية وحقوق اإلنساناألعمال  -ثالث وعشرون 

 5-111التوصية   

عماية جمع    2021ديسددددددددمبر  كانون األول/في   الاجنة الرئاسددددددددية لاسددددددددال  واقو  اإلنسددددددددانبدأت   -143
األمم    المباومات إلعداد خ  األسدددددددداس   ددددددددأن األعمال التجارية واقو  اإلنسددددددددان   التباون مع مفوضددددددددية

 مراا . أربع منهجية ت م  توضباد و  .م ورتهابالسامية لحقو  اإلنسان و  المتحدة

 حماية الصحفيين -رابع وعشرون 

  53-111و  51-111و  47-111و  46-111و  44-111و  41-111  التوصيييييييييييييات  
 66-111و

   لواف الجرائم   1561و   لاطوارئ   110د  مباشدددددددرةخطوط اتصدددددددال    ةالوطني   دددددددرطة المدنيةلدى ال -144
  ايث يمكن لالتصداقت السدرية  1518و   ة اقتجار  المخدراتلمكافح  1577و   لمكافحة اقبتزاا   1574و

القرار     موجب ال ددددرطة  تدخالتبروتوكول  اد وضددددع  و   .طاب المسدددداعدة  ات الصدددداة في المسددددائ  األمنية
صددددددددددددددددالا  إجراءات أمنيدددة محدددددة ل  اتخدددا دراسددددددددددددددددات أمنيدددة و إجراء  لتحايددد  المخددداطر و    2020-160 رام
  .من آتالأو  شخاةاأل

  أن ااترا  الضمانات الدستورية     ةالوطني   رطة المدنيةاللدرت تبايمات من المديرية البامة  و  -145
ال دددددددددرطة    تدخالتبروتوكوقت    مع مراعاةالصدددددددددحفيين والدعوة إلى ارية التببير والفكر     اتمث  عم  نقا 
زيز أمن الصدددددددددددددحفيين  بتب  ةالوطني   دددددددددددددرطة المدنيةاتز  الوتوالمبادئ التوجيهية واألوامر البامة.  السدددددددددددددارية  

 اد يتبرضون لإليذاء  سبب عماهم. الذين  والمدافبين عن اقو  اإلنسان والجهات الفاعاة اقجتماألية

  المحرا   التقد تنظيم  " بنوان اقجتماعي التا بة لرئاسددددددة الجمهورية وثيقة   التوالدددددد أمانة    أعدتو  -146
مؤسدددسدددات الدولة والصدددحفيين لجهود متبددة  الصدددحفي"  التي تجسدددد   بم حماية اللااتراح نظا     ما يخصفي

والجمعيات والمنظمات التي تدافع عن الحل في ارية الفكر والتببير  وكذلن مؤسدددددددددددسدددددددددددات منظومة األمم  
الصددددحفي  في   بم حماية اللنتائج التصددددميم المفاهيمي والتنظيمي قاتراح نظا   الوثيقة    وتتضددددمنالمتحدة.  

 صحفيين.إن اء آلية لحماية ال إطار اقلتزا  

 19-كوفيد -خامس وعشرون 
 2020- 13و   2020- 12   أراا  مبادرة من السددداطة التنفيذية  وافل كونغرس الجمهورية عاى المراسددديم   - 147

برامج الزراعة الفالاية  ولندو   ووافل عاى  كتزال.    بايون   14,5 المتباقة  استثمارات قيمتها  2020-20و
متناهية الصددددددددغر والصددددددددغيرة والمتوسددددددددطة الحجم  ولددددددددندو  اماية رأس المال  وبرنامج  الالمؤسددددددددسددددددددات  

األسددددددددددرة     عالوةالبناء والبنية التحتية لامسددددددددددت ددددددددددفيات والمراكز الصددددددددددحية  وبرنامج المنا الغذائية  و  إعادة
ااتنداء أجهزة التهويدة   و البنيدة التحتيدة الصددددددددددددددحيدة   و امدايدة البمدالدة  ودعم الطداادة الكهربدائيدة    ولددددددددددددددنددو  

األمن    وُكف  .البدقت ومواد الحماية ال دددددددددخصدددددددددية  من بين أمور أخرى و المبدات   و    19-كوفيداختبارات  و 
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؛ وكان هنان ارة عاى أق ينقطع  الولدددددددددول إلى الخدمات الصدددددددددحية وأُتيحت إمكانيةالغذائي والتغذو    
ال ددددددددركات من الوفاء    أُعفيتو    تبايل عقود عماهم ن يتاقى البمال أجورهم اب وعاى أًا   تمام  األطفالتبايم  

الاتصدددداد عاى المسددددتوى اإلاايمي  مع  تراجع لفي أا   ك  هذا  وانبكس    . التزاماتها  سددددبب تواف أن ددددطتها
 .2020نقطة مئوية فق  من الناتج المحاي اإلجمالي في عا   1,5 فقدان

  29 515طالب في  يينمال  2,6  التبايم خدماته إلى التغذية المدرسدددددددددددددية التا ع لواارةد  برنامج او  -148
ًا  طالب   1 942  591 ما مجموعهبرنامج التأمين الصدددحي المدرسدددي تغطية ل   وف ر 2021في عا   و مدرسدددة.  

كي   اليك دي و كالما  و الالكاك ديكي  و  هذه الخدمة    وتُقد    المسدتوى ما اب  اقبتدائي والمسدتوى اقبتدائي.في 
 تزوتوجي .الو جوبال نالكاو 

د   2021إلى عددا    2020من عددا  و  -149   594  784ة  اددذيددواارة الزراعددة والثروة الحيوانيددة واأل تاو 
19-كوفيد الناجمة عن طوارئ الاالة لمواجهة أسرة  أكياس اذائية 

(55). 

واارة التنمية اقجتماألية  ت  وضددددددددب   19-كوفيدجائحة لم دددددددداك  اقاتصددددددددادية الناتجة عن  ا  ولح  -150
   ( ي لنظام اقاتصددددددداد اير ا  عالوة اسدددددددم  ًا  أيضددددددد  ةن )المبروفأثريالمسددددددداعدة المؤاتة لألشدددددددخاة المت  عالوة

  21  في بادية    146ي في  نظام اير ال في اقاتصدددداد  باماين  ُمنحت لا كتزال    1  000,0 قيمة  واادة    دفبة من  المكونة  
 شخص.   100  000  منها مايون كتزال  واستفاد    100  ميزانية هذه البالوة   باغت     2020خالل عا   و .  مقاطبة 

جائحة كان الغرل من المرسددو  المتبال بددددددددددددددددد "تدابير الحماية اإلضددافية لاسددكان من آثار و  - 151
  متناهية الصددغر لألسددر الغواتيمالية والمؤسددسددات المالية تسددما و   تدابير ااتصددادية  اتخا   هو   ( 56) " 19- كوفيد 

سما وت   19-كوفيدعن والصغيرة والمتوسطة  مواجهة البوااب اقاتصادية لحالة الطوارئ الصحية الناجمة  
 بتوفير الخدمات األساسية.

  15 واتى   19-كوفيداسدكان الاقااات ضدد  صدحة البامة والمسداعدة اقجتماألية لت واارة الووفر  -152
؛  ( في المائة من السددددددددددددددكان   59,46ما يبادل  )  جرعة أولى 8  830  882  أُعطيت   2022سددددددددددددددبتمبر  أياول/

جرعددة ثددالثددة   3  505  153و؛  (في المددائددة من السددددددددددددددكددان 46,58مددا يبددادل  جرعددة ثددانيددة )  6 918  425و
.  ( في المائة من السددددددددكان   2,96ما يبادل  جرعة را بة )   433  669و ؛  ( في المائة من السددددددددكان   23,6يبادل   ما ) 
 . جرعة   19  688  129  الجرعات التي اص  عايها السكان عاى المستوى الوطني   إجمالي   باغ هذا  ب و 

  23في   19-كوفيد  مبالجة  ة  ايث بدأتالجائحة تدريجي    كانت إدارةعاى مسدتوى المسدت دفياتو  -153
مسددددددت ددددددفيات مؤاتة تبم  اتى تاري    . وأُن ددددددئت خمسددددددةجميع المسددددددت ددددددفياتاب  أن ُتبم م في  مسددددددت ددددددفى

 التقرير. هذا

تولدددددددددددديات منظمة  لًا وفق  طفال والمراهقين المرافل المادية واد كي ف نمو ج الرعاية ال دددددددددددداماة لأل -154
 .صالا األطفال والمراهقينل 19-كوفيدبروتوكول الوااية والحماية من جائحة  نفذو   (57)الصحة البالمية

Notes 
 

 1 Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. 

 2 Seguridad, Justicia, descentralización, fortalecer el presupuesto para los programas de desarrollo, con 

la finalidad de identificar avances y desafíos en materia de Derechos Humanos. 

 3 Children and adolescents. 

 4 Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. 

 5 Public Prosecution Service. 

 6 Comisiones Departamentales de Discapacidad. 

 7 Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres. 

 8 Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. 

 9 Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia. 

 10 Ministerio de Gobernación. 

 11 Policía Nacional Civil.  
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 12 Modelo de Asistencia y Atención Integral del instituto de la Victima. 

 13 Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. 

 14 Violencia Sexual. 

 15 Organismo Judicial. 

 16 Corte Suprema de Justicia. 

 17 Tribunal Supremo Electoral. 

 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 19 Programa Nacional de Resarcimiento. 

 20 Acuerdo Ministerial Número 288-2022. 

 21 Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. 

 22 Procuraduría General de la Nación. 

 23 Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres. 

 24 Plan Estratégico Institucional. 

 25 Ministerio de Finanzas Públicas. 

 26 Acuerdo Gubernativo 28-2020 de la Presidencia de la República. 

 27 Oficina Nacional de Servicio Civil. 

 28 Instrucción General del MP 03-2020. 

 29 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 30 Mesa Nacional para la Prevención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra la Explotación 

Sexual en Actividades relacionadas con Viajes y Turismo. 

 31 Municipio de Nahualá, Sololá. 

 32 Instrucción 04-2020 del Ministerio Público. 

 33 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. 

 34 Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia. 

 35 Centros de Atención Integral. 

 36 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-. 

 37 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

 38 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

 39 Comité Nacional de Alfabetización. 

 40 A través de 22 Coordinaciones departamentales en los 340 municipios del país. 

 41 Kaqchikel, K’iche’, Mam, Q’eqchi’, Zutujil, Q’anjob’al, Ixil y Achi. 

 42 Sistema Educativo Nacional. 

 43 Acuerdo ministerial MSPAS 214-2022. 

 44 Clasificación Internacional del Funcionamiento. 

 45 A favor de alrededor de 350 pacientes que se encuentran internados en el Hospital Nacional de Salud 

Mental. 

 46 Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla, Centro de Detención Preventiva para Hombres, 

zona 18 y Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes. 

 47 Instituto Guatemalteco de Migración. 

 48 Registro de Información Catastral de Guatemala. 

 49 Instrucción General número 02-2014 Ministerio Público. 

 50 Decreto 40-2010 “Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes¨ en su Artículo 21. 

 51 Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. 

 52 Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. 

 53 El modelo se está implementado en Alta Verapaz y Sololá. 

 54 Acuerdo Gubernativo No.44-2020, MINEDUC de fecha 19 de marzo de 2020. 

 55 Decreto Gubernativo 5-2020. 

 56 Decreto 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala. 

 57 Organización Mundial de la Salud. 
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