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 مقدمة -أوال   
تقدددد دولددة فوليايددا املتعددددة القوميددات  أفوليايدداأ أو أالدولددةأ أو أدولددة فوليايدداأ  تقريرهددا  -1

وذلددددددً وفددددددا   منهددددددا ، 2019والنصدددددد  األوا مددددددن عدددددداد  2018-2014الثالددددددل عددددددن الادددددد ة 
اباللتزامات اليت قطعتها يف إطار آليدة االسدتعراا الددوري الشدامن وتنايدذا  لاتواديات الديت ق اتهدا 

 خالا استعراا تقريرها الثاين.

 التقرير املنهجية وعملية إعداد -اثنيا   
الوكداالت ُأجنز هذا التقرير وخضع لعماية مراجعدة يف إطدار منتددل التنسديش املشد   فد   -2

إلعددداد تقددارير دولددة فوليايددا املتعددددة القوميددات وتقددد ها ومناقشددتها، لددت إ ددرا  و ارة العدددا 
، وُعمددددم عاددددت املن مددددات  1 والشدددداافية املةسسددددية وابلتعدددداون مددددع املةسسددددات العامددددة ذات الصدددداة

 . 2 االجتماعية ومن مات اجملتمع املدين

 الوضع أمام اهليئات الدولية -اثلثا   
 2-113و 1-113 ك حقاااااوق اإلنساااااان امل)ااااادق عليهاااااا  التوصاااااياتصااااا و   

 (1-114و  3 4-113و 3-113و
اددددقت الدولدددة عادددت اتااقيدددة ال اددددان األمريقيدددة فشدددكن رايدددة  قدددو  اإلنسدددان لق دددار  -3

،  5 ، والربوتوكدددوا ا ددداا ابالتااقيدددة األمريقيدددة إلقدددو  اإلنسدددان إلل دددا  عقوفدددة اإلعدددداد 4 السدددن
، وأفروتوكددددوا سددددان  6 الهدددداي املتعاقددددة ابدوانددددت املدنيددددة لالختطددددا  الدددددو  لألطاددددااواتااقيددددة 
، وتعددديالت كم دداال عاددت ن دداد رومددا  8 ، واتااقيددة مقافحددة التمييددز يف تدداا التعادديم 7 سددااادورأ

 . 9 األساسي لامحقمة ادنائية الدولية فشكن جر ة العدوان

 3-114و 2-114 نسااان  التوصااياتالتعاااون مااع اتليااات الدوليااة  قااوق اإل  
 (4-114و
تتعدداون فوليايددا فنشدداآل مددع ادليددات الدوليددة إلقددو  اإلنسددان،  يددل تزودهددا ابملعاومددات  -4

 ،2019والرفدع األوا مدن عداد  2018فخالا الا ة املمتدة ف  عاد  الال مة لالضطالع فوالايهتا.
ية حباالت االختاا  القسري، والتقرير الثالل : التقرير األو  إىل الاجنة املعنما ياي قدمت فوليايا

إىل الاجنددة املعنيددة حبمايددة  قددو  ايددع العمدداا املهدداجرين وأفددراد أسددرهم، والتقريددر الثالددل إىل دنددة 
مناهضدددة التعدددذيت، والتقريدددر الرافدددع إىل الاجندددة املعنيدددة حبقدددو  اإلنسدددان، والتقريدددر اددددامع لاتقدددارير 

 ،إىل الاجندددة املعنيدددة ابإلقدددو  االقتصدددادية واالجتماعيدددة والثقافيدددة الدوريدددة الثالدددل والرافدددع وا دددامس
والتقرير ادامع لاتقارير الدورية من الوا د والعشرين إىل السادس والعشرين إىل دنة القضا  عادت 

. والتقريددر ادددامع لاتقريددرين الدددوري  ا ددامس والسددادس إىل دنددة  قددو  الطاددن ،التمييددز العنصددري
ة، لتقريدر السدافع املطادوق تقد د  إىل الاجندة املعنيدة ابلقضدا  عادت التمييدز ضدد املدرأوأَعدت أيضا  ا

وقدددمت يف املوعددد اادددد التقريددر ادددامع لاتقددارير الدوريددة الثدداين والثالددل والرافددع إىل الاجنددة املعنيددة 
ن وابإلضدافة إىل ذلدً، قددمت التقريدر املر ادي عدن تنايدذ إعددال. حبقدو  األ دخاا ذوي اإلعاقدة

 .25ومنهاج عمن فيج  + 
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ويف إطار الرسالة اليت وجهتها ماوضية األمدم املتحددة السدامية إلقدو  اإلنسدان إىل دولدة  -5
، نُاددددذت إجددددرا ات لاتنسدددديش وُعقدددددت ثالثددددة اجتماعددددات مددددع املقتددددت 2017فوليايددددا يف عدددداد 

. ين لا ادددداإلقايمددي لاماوضدددية يف أمريقدددا ادنوفيدددة،  يددل جدددرل االتادددا  عادددت خطددة لاددددعم التقددد
، وفددت فوليايددا ابلتددزاد تقدددت املددذكرات السددنوية إىل من مددة العمددن 2018-2014وخددالا الادد ة 

الدولية، وقدمت أيضا  تقريريها األوا والثاين إىل الاريش العامن املعين ابإلقو  املنصوا عايها يف 
األمريقيدددة  -ي رييدددة ، وأعددددات التقريدددر املطادددوق اوجدددت االتااقيدددة اإل 10 فروتوكدددوا سدددان سدددااادور
، قدداد خ ددري األمددم املتحدددة 2019أاير/مددايو  15إىل  6ويف الادد ة مددن . املتعاقددة حبقددو  الشدد اق

 .املستقن املعين ابلديون ا ارجية لادوا فزايرة إىل فوليايا

 6-114و 9-113و 8-113 مؤشرات حقوق اإلنسان  التوصيات -رابعا   
 (2وااللتزام 

أجدددن وضدددع وتنايدددذ مة دددرات إلقدددو  اإلنسدددان قائمدددة عادددت املن دددور يتواادددن العمدددن مدددن  -6
ادنساين، وتوجد يف الوقت الراهن مة رات هيقاية ومة رات لاعمايات والنتدائ  فشدكن اإلدش يف 
ال ذا  القايف، ويف التعايم، والصحة، والعمدن، والسدقن، و دش املدرأة يف  يداة خاليدة مدن العند   

  جديدددة، هددي: اإلددش يف اإلصددوا عاددت ميدداه الشددرق وجددرل وضددع مة ددرات فشددكن ثالثددة  قددو 
وخدددمات الصددر  الصددحي، واإلددش يف  يدداة خاليددة مددن االوددار والتهريددت، واإلددش يف الاجددو  إىل 

، وذلدً اا ديا  مدع ا طدة العامدة لاتنميدة االقتصدادية واالجتماعيدة  11 القضا  ويف اااكمة العادلدة
 ومع أهدا  التنمية املستدامة.

نتاااادت التنساااايق املشااااتك باااات الوراااااالت إلعااااداد تقااااارير دولااااة بوليفيااااا م -خامسا   
 (4وااللتزام  6-113وتقدميها ومناقشتها  التوصية 

، أنشدددن منتددددل التنسددديش املشددد   فددد  الوكددداالت إلعدددداد تقدددارير دولدددة 2015يف عددداد  -7
الشاافية املةسسية، فوليايا املتعددة القوميات وتقد ها ومناقشتها، الذي يتكل  من و ارة العدا و 

، وذلددً وفددا   اباللتددزاد الطددوعي الددذي  12 وو ارة الشددةون ا ارجيددة، ومقتددت املدددعي العدداد لادولددة
 خالا ادولة الثانية من االستعراا الدوري الشامن.ت  فوليايا قطع
يدددرت ل الن ددداد املتعددددد القوميدددات ملتافعدددة التواددديات املتعاقدددة حبقدددو  اإلنسدددان وراددددها و  -8

اة دددرات  قدددو  اإلنسددان، ويدددن م التواددديات املتعاقدددة   13 إ صدددا ات فشدددكوا يف فوليايددا وإعددداد
حبقو  اإلنسان، ويشقن أداة  لا حل عنهدا ومتافعتهدا، ويتداال االطدالع عايد  لامةسسدات العامدة 

 .واجملتمع املدين فصاة عامة

 (5-114إلمنائية لأللفية  التوصية األهداف ا -سادسا   
املعنيدددة ابألهددددا  اإللائيدددة لأللايدددة عماهدددا مندددذ الوكددداالت ملشددد كة فددد  ت ا دددر الاجندددة ا -9

فوااها هيئة تقنية لامتافعة والراد من أجدن لقيدش نتدائ  خطدة التنميدة االقتصدادية  2017 عاد
 . 14 أبهدا  التنمية املستدامةاملتعاقة ، 2020-2016واالجتماعية لاا ة 
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   طوير الشامل  قوق اإلنساناخلطة املتعددة القطاعات للت -سابعا   
 (7-113 التوصية 

جيري العمن من أجن وضع ا طة املتعددة القطاعات لاتطوير الشامن إلقو  اإلنسان،  -10
الددديت ستشددددقن أداة لددددةدارة العامدددة يف تدددداا  قددددو  اإلنسدددان تندددددرج ضددددمن إطدددار ن دددداد الدولددددة 

 .وا طة العامة لاتنمية االقتصادية واالجتماعية  15 لاتخطيل الشامن

 (1وااللتزام  10-113 التوصية  2025اخلطة الوطنية لعام  -اثمنا   
 ا طدةَ   16 لتخايد الدذكرل املدائت  لقيداد دولدة فوليايدا 2025تشقن ا طة الوطنية لعاد  -11

إلرسا  دولة فوليايدا ذات القرامدة  13العامة لاتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتتضمن الركائز الد 
ويف هدذا . 2020-2016والسيادة، وتس  د هبدا خطدة التنميدة االقتصدادية واالجتماعيدة لااد ة 

السدديا ، جيددري تنايددذ خطددل قطاعيددة لاتنميددة الشدداماة، وخطددل إقايميددة لاتنميددة الشدداماة، وخطددل 
اددداة م ا دددرة اة دددرات ا لددداسددد اتيجية مةسسدددية، وخطدددل متعدددددة القطاعدددات لاتنميدددة الشددداماة، 

 . قو  اإلنسان

 ا قوق املدنية والسياسية -اتسعا   
 42-114و 5-113التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهيناة  التوصايات  -ألف 

 (43-114و
فوادداها آليددة فوليايددا الوقائيددة الوطنيددة،   17 ، أُنشددئت دائددرة منددع التعددذيت2013يف عدداد  -12

وذلً وفقا  لاربوتوكوا االختياري التااقية مناهضة التعذيت وغريه من ضروق املعاماة أو العقوفة 
وهي مةسسة عامة المركزية، ادها ا زانة العامة لادولدة ابملدوارد . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 .يع  رئيس الدولة مديرها العاد التنايذياملالية الال مة ألدا  عماها، و 

التعددذيت ااتمادددة، يف  دداالت وتتاقددت دائددرة منددع التعددذيت الشددقاول وتقدددد املسدداعدة  -13
وتددوفر التدددريت لامددوعا  العددام  واجملتمددع املدددين، وتقددود فددزايرات مااجئددة إىل مراكددز اال تجددا ، 

 .توايات إىل الساطات العامة ددقوت

 (45-114و 44-114وم افحة الفساد  التوصيتان الشفافية  -ابء 
، وأنشدددددئت  18 يسددددري العمدددددن فقدددددانون الو ددددددات املعنيددددة ابلشددددداافية ومقافحدددددة الاسددددداد -14
، واعُتمددددت ا طدددة الوطنيدددة ملقافحدددة الاسددداد  19 تقنيدددة لامجادددس الدددوطين ملقافحدددة الاسددداد أماندددة
 .2022-2017 لاا ة
ة: ن دداد املعاومددات ا دداا ابلشدداافية ومنددع الاسدداد ومثددة أدوات لتااددة لتنايددذ هددذه ا طدد -15

ممددثال   230والدددلين املنهجددي لامشدداركة والرقافددة االجتماعيددة، الددذي اعُتمددد اشدداركة  ومقافحتدد  
ملن مددددات اجتماعيددددة  وتموعددددة م ددددادي تصددددميم وتنايددددذ سياسددددات وخطددددل الشدددداافية ومقافحددددة 

سدتقاة  والددلين التقدين لامحتدوايت ملا قومدة مدن  قومدات ال اددايت  60الاساد، اليت تط قهدا 
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  والددلين  20 من أجن تقييم الصاحات الش قية لامةسسات ومتافعتها أالواوا إىل املعاومداتأ
   22   ودليدن عمايدات مدنل الصداقات العامدة عادت ادعيد ال اددايت 21 املنهجي لامسا لة العامدة

أيضددا  تنايددذ الددربتم  التعايمددي أ دد قة الشدد اق . وجيددري  23 والدددلين املنهجددي لارقافددة االجتماعيددة
 .من أجن الشاافيةأ

مناقشدة هدذه املسدائن: املاتقدت الدوطين لارقافدة يف وجيري تعزيز منتددايت سدنوية لامشداركة  -16
االجتماعيددة، واملاتقددت املتعدددد القوميددات لاو دددات املعنيددة ابلشدداافية ومقافحددة الاسدداد، وماتقددت 

 ددد قة وطنيدددة لاشددد اق املتطدددوع ، ويدددود  76افية، الدددذي يضدددم  ددد قة الشددد اق مدددن أجدددن الشدددا
 .األخالقيات املهنية ا اا ابملوعا  العام 

 قمدددا   130، اددددر مدددا تموعددد  2018و 2014وخدددالا الاددد ة املمتددددة فددد  عدددامي  -17
قضدددااي جنائيددددة فشددددكن جدددرائم الاسدددداد، وفا ددددت قيمددددة املمتاقدددات املسدددد دة يف إطددددار مقافحددددة  يف

 .دوالرات من دوالرات الوالايت املتحدة 40 709 807,00 الاساد

 إم انية اللجوء إىل القضاء  -جيم 
 60-114و 57-114 التوصااااايات  ئيجلهاااااق القضاااااااأداء حسااااا  اسااااتقالق القضااااااء و   

 (64-114و 63-114و 62-114و 61-114و

ي تركيدز ينص دستور الدولة عات م دأ اسدتقاللية أجهدزة الدولدة والاصدن فينهدا ف يدة تاداد -18
، وينص لذا ال را عات االسدتقالا املدا  لاجهدا  القضدائي  24 الساطة واإلفراآل يف استخدامها

تحداتت تنافسدية قائمدة عادت موساً القضا ، الذي ياتحش ف  القضداة واملستشدارون مدن خدالا ا
ليددن ود  25 وقددد اعتمددد تاددس القضددا  الاددوائل التن يميددة لسدداً القضددا . أسدداس اددددارة والقاددا ة

االمتحددداتت التنافسدددية القائمدددة عادددت أسددداس ن ددداد  -الن ددداد الارعدددي لاللتحدددا  فسددداً القضدددا  
، الددددذي تتما ددددت أ قامدددد  مددددع معددددايري اددددددارة والشدددداافية والتنددددافس العدددداد  26 اددددددارة والقاددددا ة

 .واملساواة وعدد التمييز
  28 لاجهدا  القضدائيالنتخاق الساطات العايدا   27 ون مت فوليايا عمايت  انتخافيت  -19

وااقمدددة الدسدددتورية املتعدددددة القوميدددات عدددن طريدددش التصدددويت الشدددع ، وفقدددا  لن ددداد اقددد اع عددداد 
مس و  فعماية اختيدار أو  لامر دح  املنتخ د  أبغا يدة ثاثدي أادوات أعضدا  ادمعيدة التشدريعية 

 .قومياتوأدار هذه العمايَة املقتُت االنتخايب املتعدد ال. املتعددة القوميات

 21-113و 20-113 إم انياة اللجاوء إىل القضااء  التوصاياتعزياز التدابري املعتمادة لت  
 (128-114و 65-114و 63-114و 58-114و 57-114و 24-113و 22-113و

حمقمدددة وهيئدددة قضدددائية، وهدددو مدددا أفضدددت كدددذلً إىل  143، أنشدددئت 2012مندددذ عددداد  -20
 مددا فدد  مددوعا  قضددائي  ومددوفق  ومسدداعدين قضددائي  ،  عمددن منصددت 1 740اسددتحدا  

دائدددددددددرة  22، أُنشدددددددددئت 2018ويف عددددددددداد . فوليايدددددددددانو 98 376 361,95ابسدددددددددتثمار قيمتددددددددد  
كدددن وا ددددة منهدددا مدددن مستشدددارَين   ضدددمن إطدددار هيقدددن حمددداكم املقاطعدددات، تتدددكل   29 دسدددتورية

 .متخصص  اتفع  وعيايا  لامحقمة الدستورية املتعددة القوميات
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، اشداركة اجتماعيدة واسدعة، أمدةار القمدة الدوطين لاعدالدة 2016ونُ م يف  زيران/يوني   -21
ة التعددية من أجن العيش القرتأ ف را إنشا  ن اد جديد لاعدالة التعددية، والقضا  عات  ال

، وكاالدددددة إمقانيدددددة الاجددددو  إىل القضدددددا  فشددددقن فدددددوري ويف الوقدددددت إجدددددرا ات العدالددددةالتددددكخر يف 
، املقااددة فتنايددذ اسدد اتيجية إاددالال  30 وأنشددئت دنددة متافعددة اسددتنتاجات مددةار القمددة. املناسددت

اليددة: قطدداع العدالددة، الراميددة إىل الشددروع يف ت يددري ن دداد العدالددة مددن خددالا اادداور االسدد اتيجية الت
وضددددددع اإلطددددددار املعيدددددداري ادديددددددد، وإدارة املواهددددددت ال شددددددرية يف ن دددددداد العدالددددددة، وتنايددددددذ فددددددرتم  

 .تقنولوجيات املعاومات واالتصاالت والياكن األساسية ولوذج اإلدارة
وينادددددددذ ادهدددددددا  القضدددددددائي الدددددددربتم  الدددددددوطين: ممارسدددددددة اإلقدددددددو  والاجدددددددو  إىل القضدددددددا   -22
، وفرتم  لديل 2017-2013ملصاإلة أماد ااقمة لاا ة وفرتم  ا، 2018-2014 لاا ة

، وفرتم  هيئات العدالة املتنقادة 2017-2016املقاتت القضائية وإدارة القضااي ادنائية لاا ة 
ال يئي، وفرام  التنشئة االجتماعية مدن أجدن مندع الاسداد ومقافحتد ،  - يف تاا القضا  الزراعي

 .شاافية، وخل هاتاي تاين لتقدت املعاومات وتاقي الشقاولوالن اد اإلاسويب الوطين لا
 مطدددردوتدددن م املدرسدددة الوطنيدددة لاقضددداة واملدرسدددة الوطنيدددة لامددددع  العدددام ، عادددت  دددو  -23

 .ومتخصص، دورات لاتثقي  والتوعية تستهد  املوعا  العام  يف كاتا املةسست 
أ وفقددا  لنتددائ  2025-2013ة لاادد ة وجددرل تقييدد  أا طددة القطاعيددة لاعدالددة التعدديدد -24

مددةار قمددة العدالددة،  يددل اعُتمدددت ا طددة القطاعيددة ادديدددة لاتنميددة الشدداماة لاعدالددة والشدداافية 
 . 31 2020-2016لاا ة 
وفعددددددد إادددددددار ادمعيددددددة التشددددددريعية املتعددددددددة القوميددددددات إلعددددددالن عدددددداد عددددددن فددددددتل ابق  -25

ائل التن يمية الختيار املدعي العاد وتعيين ، اليت تدنص ال  يحات وإجرا  عماية اختيار، وفقا  لاو 
 2018عات معايري تتعاش ابددارة واملسار املهين وأخالقيات املهنة، جدرل يف تشدرين األوا/أكتدوفر 

 .تنصيت املدعي العاد ادديد لادولة

ا ااااق د الاااادفاص  وتقلااااير حاااااالت التااااقخر د إجااااراءات التحقيااااق  وا اااا س االحتياااااطي   
 63-114و 59-114و 56-114و 25-113و 24-113و 23-113 وصااايات الت
 (69-114و 66-114و

عادت تنايدذ   32 وتاعين ن اد اإلجرا ات ادنائيدةالقضااي ينص قانون ختاي   دة تراكم  -26
وينادذ . إجرا ات لتسريع وترية معادة القضدااي ادنائيدة وتقاديص  الدة التدكخر يف إجدرا ات العدالدة

 . ادها  القضائي ا طة الوطنية لتخاي   دة ال اكم يف الن اد ادنائي
وينص قانون تعجين اإلجدرا ات ادنائيدة وتعزيدز املقافحدة الشداماة لاعند  ضدد األطاداا  -27

عادددددت تنايددددذ آليدددددات لتسدددددريع وتددددرية معاددددددة القضدددددااي ادنائيددددة، ولتادددددادي التدددددكخر يف   33  والنسددددا
اإلجرا ات وإسا ة استخداد اإل س اال تيداطي مدع إقدرار طافعد  االسدتثنائي، وضدمن مسدتجدات 
أخدددرل، عادددت إنشدددا  مقاتدددت إدارة اإلجدددرا ات، وهيئدددات إداريدددة لتقددددت املسددداعدة والددددعم التقدددين 

ائية مددددددن أجددددددن لسدددددد  مسددددددتول إدارة القضددددددا ، وعاددددددت تشددددددجيع اسددددددتخداد لةجددددددرا ات القضدددددد
تقنولوجيددات املعاومددات واالتصدداالت لتعزيددز إجددرا ات اااكمددة الشدداوية وكاالددة سددرعة إجددرا ات 

 .وتو يد املعاومات فشكن سري عمن ن اد العدالة ادنائية ،اااكمة، و اافية اااكمات ادنائية
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، 2019أياوا/سددددد تمرب  30يدددددز الناددددداذ فشدددددقن كامدددددن يف وسددددديدخن هدددددذا القدددددانون   -28
ودنددة متافعددة   وتعقدد  ايددع اليئددات املعنيددة عاددت إعددداد ا طددل التقنيددة واملاليددة لتنايددذه فاعاليددة

ومددن . اسددتنتاجات مددةار القمددة الددوطين لاعدالددة التعدديددة هددي اليئددة املقااددة فتقيدديم وراددد تنايددذه
، و ايدة عدد املناادت، وتدوفري التددريت مدن أجدن ات وحماكمَ املزمع إنشا  مقاتت إلدارة اإلجرا 

 .تاعين هذا القانون

 (26-113و 70-114الذاررة وا قيقة  التوصيتان  -داق 
 السددتجال   دداالت االغتيداا واالختاددا  القسددري والتعددذيت  34 أُنشدئت دنددة تقصددي اإلقدائش -29

 1964واال تجدددددا  التعسددددداي والعنددددد  ادنسدددددي خدددددالا فددددد ة اإلقدددددم الدددددديقتاتوري فددددد  عدددددامي 
وتتضددمن اسدد اتيجية العمددن املشدد   فدد  الوكدداالت فشددكن  دداالت االختاددا  القسددري  .1982و

ثالثدددة حمددداور: التحقيدددش يف وقدددائع  ددداالت االختادددا  القسدددري، ولديدددد أمددداكن وجدددود األ دددخاا 
 .احاق الرفاتولديد هوية أ ،املختا 

ويعطدددي مقتددددت املددددعي العدددداد لادولددددة األولويدددة لاتحقيددددش يف ادددددرائم الددديت تنطددددوي عاددددت  -30
 1964انتهاكدددددات  قدددددو  اإلنسدددددان خدددددالا فددددد ة  قدددددم األن مدددددة غدددددري الدسدددددتورية فددددد  عدددددامي 

، وقاعددت دنددة تقصددي اإلقددائش ومقتدت املدددعي العدداد لادولددة عاددت 2018ويف عداد .  35 1982و
املش   ف  الوكداالت، وجدرل إعدداد مشدروع إنشدا  ولسد  لتدربات أنثروفولوجيدا  اتاا  لاتعاون

 .الطت الشرعي التافعة ملعهد لقيقات الطت الشرعي

 32-114و 31-114م افحااة العن)اارية وأيااع أشاا اق التمييااز  التوصاايات  -هاء 
 38-114و 37-114و 36-114و 35-114و 34-114و 33-114و
 (85-114و 67-114و 40-114و 126-114و 39-114و

نادذت قدد عماها فشدقن كامدن، و   36 ت ا ر دنة مقافحة العنصرية وايع أ قاا التمييز -31
مددت، ابلتنسدديش مددع كيدداتت أخددرل، سياسددة دولددة فوليايددا املتعددددة القوميددات ملقافحددة العنصددرية وقيا 

ذا التقيدديم، جددرل عاددت  ددو تشدداركي   واسددتنادا  إىل هدد2015-2012وايددع أ ددقاا التمييددز لاادد ة 
 . 37 2020-2016إعداد ا طة املتعددة القطاعات ملقافحة العنصرية وايع أ قاا التمييز لاا ة 

ونُ مت خالا هدذه الاد ة دورات تدري يدة وردالت توعيدة لاائددة لتاد  السدقان، ادن  -32
العدالددة، وأُنشددئت كددذلً كتائددت  فدديهم املوعاددون العددامون التددافعون لقددوات إنادداذ القددانون ولن دداد

 .الش اق الطالق
وأُعد فروتوكوا تاقي الشقاول فشكن  االت العنصرية وايع أ قاا التمييز ومعادتها  -33

وين  ي ملقاتت املدع  العام  يف املقاطعات أن تتخدذ إجدرا ات حبقدم . ومعاق ة املسةول  عنها
اددت العندد  والتمييددز ضددد النسددا  أو الشددعوق األادداية وعياتهددا إ ا  ادددرائم ااتماددة الدديت تنطددوي ع

املثايدات واملثايدد  ومزدوجددي امليددن ادنسددي وم دايري الويددة ادنسددانية و دداماي ادداات ادنسدد   أو
وأُنشددئت يف مةسسددات ادهددا  القضددائي و دددات .  38 وأن تعطددي األولويددة لتسددوية هددذه القضددااي

شئت داخدن هيقدن الشدرطة ال وليايدة اإلدارُة الوطنيدة مقافحة العنصرية وايع أ قاا التمييز، وأُن
 .إل الة رواست االستعمار وإرسا  امل ادي املةسسية
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ا دولياي  املنحددرين مدن أادن لعقددا    39 2024و 2015وأُعانت الا ة املمتدة فد  عدامي  -34
يف  أ2024-2016أفريقي، وأُدتت أخطدة تنايدذ عقدد السدقان املنحددرين مدن أادن أفريقدي لااد ة 

  40 ودعمدت فوليايدا داخدن األمدم املتحددة اعتمداد القدرار. ا طة القطاعيدة لدو ارة الثقافدة والسديا ة
 . سنة  دولية  لا ات الشعوق األااية 2019الذي يعان عاد 

 71-114ا ق د حرية التع ري والتواصل وا )وق على املعلوماات  التوصايات  -واو 
 (74-114و 73-114و 72-114و

يقان الدستور دميع األ خاا، ان فيهم العاماون يف تاا الصدحافة، اإلدش يف  ريدة  -35
وتعدز  الدولدة .  41 التع ري والتواان واإلصدوا عادت املعاومدات، ويدنص كدذلً عادت  درآل الضدمري

إطددارا  معيدداراي  فعدداال  لقاالددة ممارسددة مهنددة الصددحافة يف أمددن، مددن خددالا إعمدداا  قددو  اإلنسددان  
خدددالا اسددد اتيجية أامدددنل اإليددداة إلقوقدددًأ، تعدددز  الدولدددة أيضدددا  نشدددر املعاومدددات اإلقوميدددة ومدددن 

املتا ة لاجميدع، وتقادن  ريدة ممارسدة الصدحافة، وتنشدن وتعمدم منتددايت تتديل لوسدائل اإلعدالد 
 . رية املشاركة يف لتا  األ دا  اليت ختدد املصاحة العامة و رية الواوا إليها

 قت)ادية واالجتماعية والثقافيةا قوق اال -عاشرا   
 (12-114االستثمار العام واالستثمار االجتماعي  التوصية   

، النموذج االقتصادي االجتمداعي اجملتمعدي املندت ، الدذي 2006تناذ فوليايا، منذ عاد  -36
مسددددددتول اإلناددددددا  ارتادددددداع يف  تيف السياسددددددات االجتماعيددددددة وادددددد ةمهمددددددإجنددددددا ات أاتال إ ددددددرا  
 .لو اقتصادي مطردتسجين لعاد ويف االجتماعي ا

 6 057إىل أن فا دت   42 ،  ادت قيمة االستثمار اإلقومي2018-2014فخالا الا ة  -37
، وارتاعدددت قيمدددة االسدددتثمار العددداد 2018مايدددون دوالر مدددن دوالرات الدددوالايت املتحددددة يف عددداد 

االسددتثمار يف القطدداع  وفا ددت قيمددة مايددون فوليايددانو. 4 856ماليدد  فوليايددانو إىل  4 507 مدن
 8 767 062، يف  ددددد  ارتاعدددددت إىل 2010فوليايدددددانو يف عددددداد  3 301 904االجتمددددداعي 

 .2018فوليايانو يف عاد 

 14-114و 13-114و 12-113 التدابري املعتمدة للحد م  الفقر  التوصيات  
 113-114و 82-114و 18-114و 17-114و 16-114و 15-114و

 (3وااللتزام 
،  يدل فادم متوسدل 2017-2006سجات فوليايا لوا  اقتصاداي  مطدردا  خدالا الاد ة  -38

 .يف املائة 4,9لو النات  اااي اإلاا  
ماليددد  نسدددمة، مدددن سدددقان  3,6يف املائدددة، أي  37,7، كاندددت نسددد ة 2006ويف عددداد  -39
يف  15,2إىل  2018ادددد تعددديش  الدددة الاقدددر املددددقع  وا اضدددت نسددد ة الاقدددر املددددقع يف عددداد ال 

مايددون نسدددمة  1,6وتشدددري التقددديرات إىل أن أكثددر مددن  . 43 مايددون نسددمة تقري ددا   1,7املائددة، أي 
 .ا هذا الوضعو واو  
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، ا اضددت نسدد ة الاقددر املعتدددا يف 2018و 2006وخددالا الادد ة املمتدددة فدد  عددامي  -40
، فاددم عدددد مددن كددانوا يعيشددون 2006ويف عدداد  يف املائددة  34,6يف املائددة إىل  59,9فوليايددا مددن 
 .مالي  نسمة 3,9إىل  2018مالي  نسمة، وا اض هذا العدد يف عاد  5,8 الة الاقر 

سياسددة مسددةولة فشددكن  هددافر  أوُوضددعت سياسددات عامددة لتحسدد  نوعيددة  يدداة السددقان،  -41
وجيدري تنايدذ خطدة  شدرائل املهمشدة تقايدداي ،  ادت فشدقن مطدرد أجدور العمداا.األجور لتعزيز وضدع ال

القضددا  عاددت الاقددر املدددقع، الدديت ترمددي ضددمن اسدد اتيجياهتا إىل اإلدمدداج االقتصددادي لائددات منهددا، 
والنسددا  والشدد اق، وا طددة وتتمعددات املددزارع  األادداية عاددت وجدد  ا صددوا، الشددعوق األادداية 

 .اسيةالوطنية لاعمالة وسياسات ملنع الزايدة املطردة يف أسعار املواد اليت تشقن ساة األغذية األس
الاريدددددة ومددددن خددددالا منصددددة السددددجن املتقامددددن لاددددربام  الوطنيددددة االجتماعيددددة وال طاقددددة  -42

.   لصدداا السددقاناهددداالقتصددادية، سيتسددف تنايددذ فددرام  حمددددة األ - لاخصددائص االجتماعيددة
الددربام  االجتماعيددة لازراعددة األسددرية مددن تنايددذ وابإلضددافة إىل ذلددً، مددن املزمددع املضددي قدددما  يف 

 .أجن تعزيز سياسات اإلماية االجتماعية يف املناطش الرياية

 11-114و 10-114و 8-114و 7-114 السياسات االجتماعية  التوصيات  
 (113-114و 82-114و 16-114و 12-114و

ج االقتصدددادي االجتمددداعي اجملتمعدددي املندددت  يف إعدددادة تو يدددع ذ يتمثدددن أ دددد أسدددس النمدددو  -43
ة هبدذا التقريدر، كاندت السياسدات االجتماعيدة ترمدي إىل إعدادة تو يدع وخالا الاد ة املشدمول. الثروة

فئدات السدقان ضددعاا  وإىل القضدا  عادت الاقددر املددقع، وُخصصدت لددذا  دالادائض املدا  عادت أ دد
 .ال را موارد مالية متنامية جملاالت التعايم والصحة واإلماية االجتماعية والسقن

النقديدددة املشدددروطة  سدددند خوانثيتدددو  التحدددويالتُ  ومدددن فددد  أهدددم السياسدددات االجتماعيدددة -44
، ومعدددددا   46  ، وفدددددرتم  القضدددددا  عادددددت نقدددددص الت ذيدددددة 45 ، وسدددددند خدددددوات أثدددددوردوي 44 فينتدددددو

حمددو األميددة ومددا فعددد حمددو األميددة، والرعايددة الصددحية اجملانيددة والرعايددة املنزليددة  وفرتتددي،  47 القرامددة
لاائدات السددقانية الضدعياة، والياكددن األساسدية واملعدددات الصدحية يف لتادد  مسدتوايت الرعايددة، 
وفددرام  تددوفري السددقن والتزويددد ايدداه الشددرق، وسياسددة الددزايدة املطددردة لاحددد األد  لألجددور عاددت 

تقادديص وطين، وسياسددة  ايدة األجددور وفددش م دددأ التناسددت العقسددي، الدديت سددا ت يف الصددعيد الدد
 .التااوت يف الدخنمستول 

. يف املائدة 7,1، ارتاعت قيمة االستثمار يف القطداع االجتمداعي فنسد ة 2018ويف عاد  -45
 يف 0,49مدن  ،قداس اعامدن جيدينامل ،وعات الصعيد الوطين، ا اض مستول التااوت يف الدخن

وي د  ادددوا التدا  عددد املسدتايدين مدن .  أرقاد أوليدة  2018يف عاد  0,44إىل  2014عاد 
 .2018-2014خالا الا ة   48 السندات االجتماعية
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خاالق معاا  ال راماة ساند و خوانثيتاو بينتاو وسند عدد املستفيدي  م  سند خواان أثوردوي   
 2018-2014 الفتة

 2014 2015 2016 2017 2018  P  
 221 996 230 644 228 802 186 044 234 377 سند خوات أثوردوي
 2 221 635 2 171 532 2 156 464 2 152 969 2 132 393 سند خوانثيتو فينتو
 1 039 242 1 021 455 989 070 954 938 919 364 سند معا  القرامة

التعاددديم، وهيئدددة مراجعدددة اإلسددداابت ومراق دددة املعا دددات أعدددد اسدددتنادا  إىل فيددداتت و ارة الصدددحة، وو ارة  املصدر:
  .التقاعدية والتكمينات

 P:  .أرقاد أولية 

 (11-113األسرة ابعت ارها الوحدة األساسية لل نية االجتماعية  التوصية   
هددددو الصددددً املعيدددداري الددددذي يددددن م  قددددو  األسددددرة،   49 قددددانون األسددددرة وقضددددااي األسددددرة -46

ويعددددد   قدددددانون األطاددددداا  والعالقدددددات األسدددددرية، و قدددددو  أفدددددراد األسدددددرة وواج ددددداهتم والتزامددددداهتم.
 .ابإلش يف األسرة ويقاالن   51 والئحت  التن يمية  50 واملراهق 

يف  ويقادددددص قدددددانون تعجيدددددن اإلجدددددرا ات لقاالدددددة اسددددد داد األطاددددداا واملدددددراهق  لاحدددددش -47
طاال  من  8 369ايد من  عات األقن تالا ة الزمنية واإلجرا ات الال مة لات ين، وسيس  52 األسرة

 مركزا  لةيوا  يف ال اد. 190األطااا املوجودين يف 

 ا ق د التعليم -ألف 
 26-114و 25-114و 24-114و 45-113ا )اااوق علاااى التعلااايم  التوصااايات   

 (86-114و

 10 768 344 165، ارتاددع اإلناددا  العدداد عاددت التعادديم مددن 2018-2010خددالا الادد ة  -48
وال ت ادم نسد ة الطدالق املسدجا  يف مةسسدات . فوليايدانو 23 881 159 701فوليايدانو إىل 

وضدمن الطدالق املسدجا  . يف املائدة 11,44تعايمية خااة، فقدرار مدن آابئهدم وأمهداهتم، سدول 
 2 886 777ال دددالم عدددددهم  2018ي والثدددانوي يف عددداد يف مسدددتوايت التعاددديم األو  واالفتددددائ

يف املائة،  يل جيري املضي  51,3يف املائة ونس ة الذكور  48,7 رقم أو  ، ت ام نس ة اإلت  
يف الوقدت قدما  فث ات  و واو   الة اإلي  التارخيي الذي عانت  املدرأة يف اإلصدوا عادت التعاديم 

يف  2,54إىل  2010يف املائدة يف عداد  3,42ن الدراسدة مدن وا اض معدا االنقطاع ع. املالئم
 .2018املائة يف عاد 

  54 ومدددددارس الضدددداا   53 تنايددددذ فددددرام  املدددددارس اإلدوديددددة 2014وجيددددري منددددذ عدددداد  -49
والددددربتم  النمددددوذجي لاتعادددديم الثددددانوي اجملتمعددددي املتعدددددد املسددددتوايت، الددددذي   55 واملدددددارس ااددددررة

نائية الناطش امليستهد  الطالق الذين ليست لديهم إمقانية متافعة الدراسة فس ت وجودهم يف 
الاصددوا  -، جيددري تنايددذ فددرتم  مراكددز الدددعم ال فددوي الشددامن 2017ومنددذ عدداد .  56 وعرةالددو 

 .   58 مركزا  تتمعيا  لاتعايم عن فعد 516وأنشن .  57 الدراسية داخن املستشايات
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عمدن منصدت  15 000، اسُتحد  2018و 2014وخالا الا ة املمتدة ف  عامي  -50
 ويف يف املائدة. 1,030فنسد ة  2018-2006اد ة يف هذا القطاع، و اد عدد املناات خدالا ال

 4 541مةسسة تعايميدة،  16 078ُمدرس  و 143 607، كان ن اد التعايم يضم 2018عاد 
 .يف املناطش الرياية 11 537منها يف املناطش اإلضرية و

سدنواي  ملدا متوسدط  مايدوين   59 ، ُمنل سدند خوانثيتدو فينتدو2018-2014وخالا الا ة  -51
 طال ددا  يف مددر ايت التعادديم االفتدددائي 2 221 368و ددده، اسددتااد مندد   2018ويف عدداد  طالددت 

مةسسة تعايمية من املةسسات التافعة لادولة ولاقياتت الدينية عات الصدعيد  14 776والثانوي، يف 
 1 000وابإلضددافة إىل ذلددً، ُ ددنل سددنواي  سددند التميددز يف ال قددالوراي، الددذي ت اددم قيمتدد  . الددوطين

   طال ددة وطالددت  يف ايددع املةسسددات التعايميددة يف ال اددد، وقددد  صددن ليايددانو، أل سددن طددال َ فو 
 .2018و 2014طال ا  خالا الا ة املمتدة ف  عامي  45 745عات هذا السند 

 23-114و 45-113التثقيف د جماق حقوق اإلنسان  التوصايات  -السياسة التعليمية   
 (9-114و 27-114و 26-114و

وجيدددري  . 60 عتددرب  قددو  اإلنسدددان أسدداس التعادديم يف فوليايدددا وغايتدد  وجددز ا  مدددن أهدافدد ت -52
تندداوا  قددو  اإلنسددان يف املندداه  التعايميددة مددن خددالا من ددورات  دداماة قائمددة عاددت ر يددة العدديش 

وتسددتند السياسددات االجتماعيددة التعايميددة إىل اادداور املواضدديعية التاليددة:  قددو  اإلنسددان، . القددرت
 . 61 العادمن واألوال فية ادنسية الشاماة، ومنع العن ، 

ووطدت فوليايا هيقال  معياراي  ومةسسديا  لتعزيدز املسداواة والقضدا  عادت العند  ادنسداين  -53
 . 62 نسيوالعن  القائم عات أساس املين اد

 (132-114و 28-114و 22-114حمو األمية  التوصيات   

الددربتم  الددوطين ملددا فعددد حمددو األميددة أنعددم، أسددتطيع أن أوااددنأ، الددذي ينقسددم إىل مقددون   -54
 15ا حمو األمية واثنيهما ما فعد حمو األمية، والذي يستهد  األ خاا الدذين تادو  أعمدارهم مأول

 .يف ايع فادايت ال ادسنة، متاال فا ات لتااة و 
 خصدددددددا ،  214 640، اسدددددددتااد مدددددددن املقدددددددون األوا 2018و 2011وفددددددد  عدددددددامي  -55

يف املائة، وهذا معيدار يتديل موااداة اعت دار ال ادد خاليدا  مدن  2,4وا اض فذلً معدا األمية إىل 
 مددن أمددا وصددوا املقددون الثدداين، فقددد فاددم عدددد األ ددخاا الددذين أاددوا السددنة السادسددة. األميددة

 خصا  خالا الا ة املمتدة ف   159 135التعايم االفتدائي يف إطار فرتم  ما فعد حمو األمية 
  .2017و 2011عامي 

 ا ق د ال)حة -ابء 
 86-114و 82-114و 30-114و 20-114و 19-114 اتالسياسااات ال)ااحية  التوصااي  

 (113-114و 87-114و

قطدداع ، ارتاعددت نسدد ة االسددتثمار يف 2016و 2006خددالا الادد ة املمتدددة فدد  عددامي  -56
يف املائددة مددن النددات  اااددي اإلاددا ، وجددرل االسددتثمار عاددت  7,8يف املائددة إىل  5,1الصددحة مددن 
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، فادم 2018و د  عداد . وج  ا صوا يف الياكن األساسية واملعدات ورعايدة الائدات الضدعياة
مةسسدددة يف ايدددع  3 925موعادددا  واملةسسدددات الصدددحية  5 580عددددد مدددوعاي قطددداع الصدددحة 

 .أ ا  ال اد
  63 وإعمدداال  لاحقددم الدسددتوري املتعاددش ابإلصددوا عاددت الرعايددة الصددحية مددن دون إقصددا  -57

قدانون تدوفري خددمات   65 1152، عداا القانون رقدم  64 واالستاادة من التكم  الصحي الشامن
، لدددزايدة عددددد السدددقان املسدددتايدين مدددن غدددري املشدددمول  ابلضدددمان  66 الرعايدددة الصدددحية الشددداماة

االجتماعي القصدري األجدن والرعايدة الصدحية اجملانيدة، وذلدً سدعيا  إىل إرسدا  ن داد ادحي مو دد 
 .و امن وتاين، يدرج الطت التقايدي يف لوذج الرعاية

، املنشددك يف أاددحيتأ -الصددحة األسددرية اجملتمعيدة املتعددددة الثقافددات ومدن خددالا فددرتم   -58
، 2008، تنااذ سياسة الصحة األسرية اجملتمعية املتعددة الثقافات السدارية مندذ عداد 2012عاد 

 312الدديت تعطددي األولويددة لتعزيددز الصددحة والوقايددة وال هتمددن العددالج وتراعددي الطددت التقايدددي، يف 
،  يددل عدددز ت الرعايدددة الصدددحية مددن من دددور  دددامن ومتعددددد الثقافدددات، فاديددة مدددن فاددددايت ال ادددد

 49,6يف املائة منها داخن املراكدز الصدحية و 50,4خدمة احية   18 642 844تموع   اا
 ايرة أسرية لامتافعة  ومثدة أكثدر  2 701 725يف املائة خالا الزايرات األسرية ،  يل ُأجريت 

أخصددائيا   ااددال  عاددت التدددريت مددن من ددور  527ومددن مايددون أسددرة لددديها مادد  اددحي أسددري 
 مةسسة احية لارعايدة األوليدة 445وابإلضافة إىل ذلً، جرل أتهين .  امن ومتعدد الثقافات

  .و دة احية إىل مراكز احية هبا ط يت 583يف املناطش اإلضرية، مثن املستوااات، ولوين 
ومسدتوايت نقدص الت ذيدة املدزمن وهبد  مواااة خادض معددالت وفيدات األمهدات والرضدع  -59

 1 101 863لدل األطااا الذين تقدن أعمدارهم عدن سدنت ، اسدتااد مدن سدند خدوات أثدوردوي 
 ايدة  وقددد لو  ددت آاثر مهمددة لددذا السددند:. 2018-2014 ددامال  وطاددال  خددالا الادد ة  امددرأة

صوا النسا  عدد الزايرات من أجن الاحوا الط ية الشاماة، هبد  القش  امل قر لاحمن و 
 .اإلوامن عات املعاومات

ووفقددا  لنتائجهددا، . ، ُأجنددزت الدراسددة االستقصددائية الد  رافيددة والصددحية2016ويف عدداد  -60
يف  63مولددود  ددي، مقافددن  1 000لقددن  29ي اددم معدددا وفيددات األطادداا دون سددن ا امسددة 

 27,1مسدة مدن ، وا اضت نس ة نقص الت ذيدة املدزمن لددل األطاداا دون سدن ا ا2008عاد 
، ولدددل األطادداا الدذين تقددن أعمددارهم 2016يف املائددة يف عداد  16إىل  2008يف املائدة يف عدداد 
 .2016يف املائة يف عاد  15,2إىل  2008يف املائة يف عاد  20,3عن سنت  من 

ومددن أجددن لسدد  اددحة األد واإلددد مددن وفيددات املواليددد، ُاددنل اإلعانددة الشدداماة السددافقة  -61
 افتدا  من الشهر ا امس من اإلمن لانسدا  اإلوامدن الادوا  ال يتمدتعن  67 أمن أجن اإلياةألاوالدة 

 2015امدرأة فد  عدامي  325 986ابلضمان االجتماعي القصري األجن  وقدد اسدتاادت منهدا 
 . رقم أو   2018و

. ال شدري ابجملدانفوليايا توفري الاقاال ضد فريوس الدورد اإلايمدي قررت ، 2017ويف عاد  -62
، من أجن لوين 2018تشرين األوا/أكتوفر  31املةرخ  8082واعتمدت املرسود السامي رقم 

 .يانو لرعاية املرضت املصاف  ابلسرطان ملدة سنةامايون فولي 21م ام 
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 ا ق د الغذاء ال اد -جيم 
حماورهددا  ، ضددمن2020-2016تتددوخت خطددة التنميددة االقتصددادية واالجتماعيددة لاادد ة  -63

، لقيش السيادة ال ذائيدة مدن خدالا إنشدا  منتددل أاعدر  غدذا    د  تعديش جيددا أ، األساسية
، الدديت تشددقن األداة ادديدددة الدديت تددن م  68 وتتضددمن امل ددادي التوجيهيددة لسياسددة األغذيددة والت ذيددة

و ضدي . ية والت ذيدةفرام  األمن ال ذائي اليت تناذها الو ارات اليت يتكل  منها اجملاس الوطين لألغذ
الدذي  ،2020-2016قدما  تنايدذ الدربتم  املتعددد القطاعدات لاقضدا  عادت نقدص الت ذيدة لااد ة 

، والددددربتم  املتعدددددد القطاعددددات لقاالددددة األغذيددددة 2007يعددددز  اإلجددددرا ات الدددديت فدددددأت يف عدددداد 
القطاعدات لاقضدا  والت ذية مدل اإلياة، الذي يسعت إىل توطيد وتعزيز إجنا ات الربتم  املتعددد 

 . 2020-2016عات نقص الت ذية لاا ة 
االقتصداد   69 ويعز  قانون الت ذية املدرسية يف إطار السيادة ال ذائية واالقتصاد التعددي -64

وحيددد قدانون تعزيدز . االجتماعي لامجتمعات اااية من خالا  را  األغذية من املدوردين ااايد 
 .جيهية وآليات لتشجيع العادات ال ذائية الصحيةم ادي تو   70 الت ذية الصحية

القدددرت وجيدددري تنايدددذ خطدددة القطددداع الزراعدددي والريادددي لاتنميدددة الشددداماة مدددن أجدددن العددديش  -65
، ف دددرا لسدد  مسدددتوايت تددوافر األغذيدددة واإلصددوا عايهدددا واسدددتهالكها 2018-2016 لاادد ة

آليتددان لتجميددع املعاومددات الال مددة ومثددة . ابلنسد ة لاائددات السددقانية الضددعياة عاددت الصددعيد الددوطين
 ددا ن دداد اإلنددذار  ،الختدداذ القددرارات واسددتحدا  السياسددات العامددة يف اجملدداا الزراعددي واإلنتدداجي

 . 27 واملراد الزراعي ال يئي اإلنتاجي  71 امل قر املتعدد القوميات يف اجملاا الزراعي
 مايددون 76,7الال واايدًد ، جددرل استصدد2018و 2006وخدالا الادد ة املمتدددة فدد  عددامي  -66

، والشدددعوق األاددداية سدددند ماقيدددة لاائددددة تتمعدددات املدددزارع  1 080 640وإاددددار  هقتدددار،
األااية، والشعوق املتعددة الثقافات، وال ولياي  املنحددرين مدن أادن أفريقدي، والشدرائل املنتجدة 

 .من متوسطي ُمال  األراضي، وأاحاق املشاريع، ومةسسات الدولة

 (87-114و 82-114و 24-114و 12-113 التوصيات العمل ا ق د  -داق 
فقيت الزايدة يف األجور أعات من معدا التضخم وتوااات الزايدة املطردة لاحد األد   -67

، فاددم متوسددل 2018و 2006وخددالا الادد ة املمتدددة فدد  عددامي . لألجددور عاددت الصددعيد الددوطين
 .يف املائة 12,7 ايدة اإلد األد  لألجور 

يف  8,1، ا اددض معدددا ال طالددة مددن 2017و 2005وخددالا الادد ة املمتدددة فدد  عددامي  -68
تقدددديرات إجيددداد فدددرا  ريشدددتو .  73 يف املائدددة، وهدددو أ دددد أد  املعددددالت يف املنطقدددة 4,5املائدددة إىل 

 223 287العمن، كنتيجة لالستثمار العاد يف ايع األنشطة االقتصادية وا ااة، إىل استحدا  
 .2018يف عاد جديدا  عمن منصت 

 ددقول قدددمها عمدداا فشددكن  31 295، جددرت معادددة 2017و 2016وفدد  عددامي  -69
وخدددالا الاددد ة ذاهتدددا، . الطدددرد التعسددداي، ودفدددع االسدددتحقاقات االجتماعيدددة، واإلعدددادة إىل العمدددن

 .عماية تاتيش ألماكن العمن هبد  التحقش من االمتثاا لقانون العمن 3 732جرت 
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 "عملي األوق الالئق"برانمج   

 دددددااب  مدددددن هدددددذا  1 367، اسدددددتااد 2015و 2012خدددددالا الاددددد ة املمتددددددة فددددد  عدددددامي  -70
الددربتم ، الددذي أاتال لددم إمقانيددة تنميددة مهدداراهتم ولسدد  الشددروآل الال مددة لق ددولم يف سددو  العمددن 

ين عرا عمن يف يف املائة من الش اق الذين أاوا ف ة التمر  70وإجياد عمن الئش  وتاقت أكثر من 
 . سنة غال ية املشارك  يف هذا الربتم  19و قات الشاابت الاوا  تاو  أعمارهن . الشركة ذاهتا

 برانمج دعم العمالة  

 17 716، اسدتااد مدن هدذا الدربتم  2018و 2014خالا الا ة املمتدة فد  عدامي  -71
 يف املائة منهم إت . 54 خصا ، 

 الس   ا ق د  -هاء 
ترمدددي سياسددددة اإلسددددقان، فوادددداها أداة لاحددددد مددددن العجددددز السددددقين، إىل تعزيددددز اإلاددددوا  -72

وجيددري تنايددذ فدرام   دد  تعتمددد هدذا الددنه ، منهددا . التعددايش اجملتمعديودد  السدقنية القائمددة عادت 
  وفدددرام  السدددقن 2020-2016ا طدددة املتعدددددة القوميدددات لاحدددد مدددن العجدددز السدددقين  لااددد ة 

 .وترميمها وتوسيعها اليت تعطي األولوية لألسر الضعياة اإلاا ادديد ولس  املساكن
والوكالة الوطنية لاسدقن هدي املةسسدة املقاادة فتدوفري اإلادوا السدقنية واملسداكن، وجدرل  -73

، فنددا  ولسدد  وتوسدديع و/أو 2018و 2014يف هددذا الصدددد، خددالا الادد ة املمتدددة فدد  عددامي 
يف املائدددة منهدددا لق دددار السدددن واأل دددخاا ذوي  23 دددوا  ، ُخصدددص مسدددقنا   95 990تدددرميم 

 .اإلعاقة والنسا 
وُادددنل ائتمددداتت لاسدددقن االجتمددداعي، وتقددددد الوكالدددة الوطنيدددة لاسدددقن يف هدددذا الصددددد  -74

إعدددداتت يف تقااددددة العقددددار لددددداد نسدددد تها املئويددددة اسددددتنادا  إىل تقيدددديم الوضددددع االجتمدددداعي لألسددددرة 
ائتمدات ، خدالا الاد ة املمتددة فد   4 592ُمدنل يف هدذا اإلطدار الطات و الدة ضدعاها  و  اا  ة
  74 واوجددت قددانون ا دددمات املاليددة.  خصددا   18 781، اسددتااد منهددا 2018و 2014 عددامي

 . أسر من ائتماتت لاحصوا عات السقن االجتماعي 65 507استاادت 
إعدددادة إسدددقان  عادددت 2014نيسدددان/أفرين  2املدددةرخ  1955وندددص املرسدددود السدددامي رقدددم  -75

 .األسر املعرضة لاخطر املتضررة من  واد  سو  األ واا ادوية اليت  هدهتا لتا  مناطش ال اد

 ا )وق على اخلدمات  

مسدددقنا   939 747، فادددم عددددد املسددداكن املوادددولة فشددد قة ال دددا  املندددز  2018 ددد  عددداد  -76
يف املائدددة مدددن  93دمدددة نسددد ة  يدددل  ادددت هدددذه ا مايدددون مسدددقن،  2,9وفشدد قة الطاقدددة القهرابئيدددة 

 50يف املائدة مددن ال اددات الديت يادو  عددد سدقاوا أو يعددادا  75وتتدوافر خدمدة الدات  يف . السدقان
 .يف املائة منها 46نسمة، وخدمة اإلن نت يف 
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 (13-113ا ق د املاء  التوصية  -واو 
الشرقأ، يف ُنسخ   ، نُاذ فرتم  أمياه2018و 2014خالا الا ة املمتدة ف  عامي  -77

يف املائدة  94ويستايد من مصادر امليداه ااسدنة . الثالثة والرافعة وا امسة، وفرتم  أمياه السقيأ
يف  60مدن خددمات الصدر  الصدحي و يف املائة من سدقان األراي ،  67من سقان اإلواضر و
 .املائة من سقان فوليايا

 (125-114و 29-114ا ق د بيئة صحية  التوصيتان  -قاي 
،  75 اا يا  مدع القدانون اإلطداري ألم ندا األرا والتنميدة الشداماة مدن أجدن العديش القدرت -78

تتوىل هيئة أمندا األرا املتعدددة القوميدات مسدةولية ادياغة وتنايدذ السياسدات وا طدل واملشداريع 
تعددددة القوميددات ملواجهددة املتعاقددة فعمايددات وديناميددات ت ددري املندداخ، يف إطددار السياسددة وا طددة امل

 .ت ري املناخ من أجن العيش القرت القائمة عات و   امن ومش   ف  القطاعات
و دددرعت فوليايدددا يف تنايدددذ مشددداريع الطاقدددة الن يادددة ابسدددتخداد مصدددادر ط يعيدددة كدددالرايال  -79

ئددددي ، ُأجنددددز التقيدددديم ال ي2018-2014وخددددالا الادددد ة . وامليدددداه وأ ددددعة الشددددمس واإلددددرارة ادوفيددددة
االس اتيجي لن م العيش يف لتا  مناطش ال اد، ف را االضدطالع فعمايدات منسدقة لاتخطديل 

وخددالا هددذه الادد ة . واإلدارة تسددتند إىل م دددأ التقامددن فدد   قددو  اإلنسددان و قددو  أُمنددا األرا
 . أيضا ، وجا  فرتم  التوعية يف تاا ال يئة إجرا ات الدولة لاتعايم ال يئي

 (7-114قوق الس ان ضعاف ا اق  التوصية ح -حادي عشر
 (78-114و 41-114و 27-113حقوق اإلنسان للمهاجري   التوصيات  -ألف 

، ُمنحددت فصدداة اسددتثنائية إمقانيددة تسددوية الوضددع  77 2018وعدداد   76 2016يف عدداد  -80
 ويف. مدددن  يددددل الجددددرة لألجانددددت الدددذين كددددانوا موجددددودين فصدددداة غدددري قانونيددددة يف إقادددديم فوليايددددا

وخطدة تسدوية   78 ، اعُتمدت خطة السجن الوطين لألجاندت املوجدودين يف السدجون2017 عاد
 . 79 وضع الطالق األجانت يف التعايم املهين العا  من  يل الجرة

، فدددد ة 2017وخاضددددت فطاقددددة األنددددديز اإللق ونيددددة لاهجددددرة، املعمددددوا هبددددا منددددذ عدددداد  -81
وعددز ت . مراق ددة الجددرة، ابلنسدد ة إلامايهددا مددن املددواطن  واألجانددتاالنت ددار يف املطددارات ومراكددز 

الدائرة العامة لاهوية الشخصية السجن الاريد لاهوية يف ا ارج من خالا مخسة مقاتدت  وأاتال 
إمقانيددة اددع معاومددات حمددددة عددن مسدداويب  2019تعددداد نددزال  السددجون الددذي ُأجددري يف عدداد 

 من املهاجرين. اإلرية

 حقوق اإلنسان لالجئت -ابء 
جئدد  فددرتم  اإلدمدداج االجتمدداعي، الددذي أجددري يف الأعدددت الاجنددة الوطنيددة لشددةون ال -82

، التعددددداد الددددوطين الدددد  رايف األوا لالجئدددد   وفو ددددرت عمايددددة لتجندددديس 2015إطددداره، يف عدددداد 
 .أ خاا عات ادنسية ال ولياية 9،  صن يف سياقها  80 الالجئ  يف فوليايا
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 ، أاتال فدرتم  اإلددود التضدامنية وادمندة2017و 2016الا الا ة املمتدة ف  عامي وخ -83
 .إمقانية تن يم دورات تدري ية ورالت توعية لاائدة املوعا  العام  املعني  هبذه املسكلة

 48-114و 27-113جتااااار ابألشاااابام واااااري هم  التوصاااايات م افحااااة اال -جيم 
 54-114و 53-114و 52-114و 51-114و 50-114و 49-114و
 (55-114و

 ، 82 ولوائحد  التن يميدة  81 اوجت القانون الشدامن ملقافحدة االودار ابأل دخاا وهتدري هم -84
ي ا ر اجملادس املتعددد القوميدات ملقافحدة االودار ابأل دخاا وهتدري هم عماد ،  يدل ينادذ ا طدة 

ابأل دددددددخاا وهتدددددددري هم  املتعدددددددددة القطاعدددددددات لاتنميدددددددة الشددددددداماة مدددددددن أجدددددددن مقافحدددددددة االودددددددار
ة اإلدمدداج املهدددين لضددحااي االودددار د، وفددرتم  إعدددا 83 مدددن من ددور  دددامن 2020-2016 لاادد ة

، وفروتوكددددوا إعددددادة ضددددحااي االوددددار والتهريددددت ذوي ادنسددددية 2020-2018والتهريددددت لاادددد ة 
قدر إلداالت ، ودلين العمن يف تاا الجدرة مدن أجدن القشد  امل  84 ال ولياية يف ا ارج إىل ال اد

، ودليدن التحقيددش يف جدرائم االوددار ابأل ددخاا  85 االودار ابأل ددخاا وهتدري هم وآليددات اإلمايددة
  88 واألرجنتددددد   87 ذلدددددً،  ددددجع إفدددددراد اتااقددددات ثنائيدددددة مددددع فدددددريوعاددددت وعدددددالوة .  86 وهتددددري هم
 . الصاةتهريت وادرائم ذات الضحااي االوار و األ خاا من أجن راية   89 وابراغواي

وجيري تنايذ اس اتيجيات وقائية  اماة تستهد  لتا  الائات السدقانية، مدع ال كيدز  -85
عاددددت األطاددددداا واملددددراهق  واألمهدددددات واداب  واملدرسدددد  يف املنددددداطش اإلضددددرية والريايدددددة واملنددددداطش 

هتدري هم، ، ُعقد املةار الوطين ملقافحدة االودار ابأل دخاا و 2018ويف أياوا/س تمرب  .اإلدودية
اشدداركة املةسسددات التافعددة لامجاددس املتعدددد القوميددات ملقافحددة االوددار ابأل ددخاا وهتددري هم، 
وممثاي تالس املقاطعات التسعة، ومن مات اجملتمع املدين، ومثداين وكداالت اتفعدة لألمدم املتحددة، 

 .قائمة يف هذا اجملااالوجرت خالل  دراسة اإلجنا ات والتحدايت 
ز إجددرا ات مراق ددة الجددرة مددن خددالا مراكددز املراق ددة املتقاماددة،  يددل جددرت وجددرل تعزيدد -86

أيضا  فشقن دائم دورات تدري ية لاائدة موعاي   معمايات ملراق ة اإلدود ذات طافع وقائي، وتُن
 . رطة اإلدود واملديرية العامة لاهجرة

متنقادددة  ددداماة عادددت وتقددود و ارة العمدددن والعمالدددة والرعايددة االجتماعيدددة فعمايدددات تاتدديش  -87
 .الصعيد الوطين لقش  اإلاالت ااتماة لالوار ابأل خاا ل را االست الا يف العمن

 حقوق اإلنسان لألشبام امل)ابت بفريوس نقر املناعة ال شرية/اإليدق -داق 
إىل خادددددض  2018-2013تسدددددعت ا طدددددة االسددددد اتيجية املتعدددددددة القطاعدددددات لااددددد ة  -88

وتقادددن . فيدددات فسددد ت األمدددراا املرت طدددة فادددريوس نقدددص املناعدددة ال شدددريةمعددددالت االعدددتالا والو 
اإلصددوا عاددت الرعايددة والعددالج الشددامن يف تدداا الصددحة ادنسددية لأل ددخاا املصدداف  فاددريوس 

 .نقص املناعة ال شرية/اإليد 
 جندز الددربتم  الدوطين ملقافحددة األمدراا املنقولددة جنسديا  وفددريوس نقدص املناعددة ال شددرية/وأَ  -89

اإليد  وفريوس التهاق الق د دراسات فشدكن انتشدار  داالت فدريوس نقدص املناعدة ال شدرية لددل 
 . وال ولياي  املنحدرين من أان أفريقياألااية املزارع  تتمعات الشعوق األااية و 
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 حقوق اإلنسان لألشبام ذوي امليوق اجلنسية واهلوايت اجلنسانية املبتلفة -هاء 
ي حيددد إجدرا ات ت يدري األ دخاا املتحدول  ذ، الد 90 ويدة ادنسدانيةجرل سن قانون ال -90

جنسيا  وم ايري الوية ادنسانية لالسم الشخصي ونوع ادنس والصدورة  وقدد اب در هدذا اإلجدراَ  
 .2018و 2016 خصا  خالا الا ة املمتدة ف  عامي  246وأاا  
، الدديت  91 التن يميددة لاهويددة ادنسددانية واعتمدددت الدددائرة العامددة لاهويددة الشخصددية الاددوائل -91

تددن م إجددرا ات إادددار فطاقددات الويددة لأل ددخاا املتحددول  جنسدديا  وم ددايري الويددة ادنسددانية، 
. 2018و 2016فطاقة هوية يف هذا السيا  خالا الا ة املمتدة ف  عامي  242وقد ُمنحت 

والصددورة يف الواثئددش الرليددة لددو ارة واعُتمددد الن دداد الددداخاي لت يددري االسددم الشخصددي ونددوع ادددنس 
 .التعايم ابلنس ة لأل خاا املتحول  جنسيا  وم ايري الوية ادنسانية

، الددذي يا ددي اسددت عاد املثايدد  ومزدوجددي امليددن  92 8397واعُتمددد املرسددود السددامي رقددم  -92
، الدذي  93 311واعتمدت  قومة فاديدة الاب  املسدتقاة القدانون رقدم . ادنسي من التربع ابلدد

يعز  السياسات ال ادية العامة الرامية إىل كاالدة ممارسدة األ دخاا ذوي امليدوا ادنسدية والدوايت 
 .ادنسانية املختااة إلقو  اإلنسان عات  و كامن ومن دون اييز

وتُددددددرج املدرسدددددة الوطنيدددددة لاقضددددداة  قدددددو  األ دددددخاا ذوي امليدددددوا ادنسدددددية والدددددوايت  -93
 .اة يف دوراهتا التدري ية يف تاا  قو  اإلنسانادنسانية املختا

 82-114و 80-114و 46-114 التوصااااايات للمااااارأة حقاااااوق اإلنساااااان  -واو 
 (113-114و 86-114و 85-114و 84-114و 83-114و

اعُتمدت ا طة املتعدددة القطاعدات إل درا  التقددد يف إ الدة السداو  األفدوي وكاالدة  دش  -94
 ،واإلنتددداج ،، الددديت تشدددمن تددداالت االقتصددداد 94 2020-2016 ة املدددرأة يف العددديش القدددرت لااددد

. والتعايم، والصحة، والعن  ادنسداين، واملواطندة واملشداركة السياسدية، وتعزيدز املةسسدات، والعمن
 . 95 2020-2016وجيري تنايذ ا طة القطاعية لاتنمية الشاماة من أجن العيش القرت لاا ة 

يف املائدة مدن  50,7، تشدقن النسدا  نسد ة 2014ابت العامة لعداد وفقا  لنتائ  االنتخاو  -95
، تشدددقن 2019ويف عددداد . يف املائدددة مدددن أعضدددا  تادددس الشددديوخ 44,4أعضدددا  تادددس الندددواق و

يف املائدددة مدددن أعضدددا  تاددددس  47,2يف املائدددة مدددن أعضدددا  تادددس الندددواق و 53,8النسدددا  نسددد ة 
يف املائددة  45,1، فا ددت نسدد ة النسددا  2015عدداد ووفقددا  لنتددائ  االنتخدداابت ااايددة ل.  96 الشدديوخ

يف املائددة مددن املستشددارين عاددت  50,7مددن أعضددا  ادمعيددات التشددريعية عاددت اددعيد املقاطعددات و
 .اعيد ال ادايت

يف املائدة مدن تمدوع سدندات  46، أي سندا  ملاقيدة األراضدي لنسدا    1 011 249وُمنل  -96
 .اين يف تسوية النزاعات فشكن  يا ة األراضي وماقيتهات املن ور ادنسويراعَ . املاقية الصادرة
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 83-114و 81-114و 79-114و 29-113  التوصااياتم افحااة العنااف ضااد املاارأة   
 95-114و 94-114و 91-114و 90-114و 89-114و 88-114و
 101-114و 100-114و 99-114و 98-114و 97-114و 96-114و
 107-114و 106-114و 105-114و 104-114و 103-114و 102-114و
 (109-114و 108-114و

امل دادي   97  348حيدد القانون الشامن لقاالة  ياة خالية من العن  لامدرأة  القدانون  -97
عادددت   99 2610ويدددنص املرسدددود السدددامي رقدددم .  98 التوجيهيدددة لتخصددديص املدددوارد الال مدددة لتنايدددذه

يف املائة، عات األقن، من تموع لصصات األمن العاد عات ادعيد القيداتت  5ختصيص نس ة 
 اإلقايمية املستقاة لاهياكن األساسية واملعدات والتقنولوجيا ولتعزيز القوة ا ااة ملقافحدة العند 

 .التافعة لاشرطة
، لتنايذ السياسة  101 تتكل  من س ع و ارات،  100 وأُنشئت دنة مش كة ف  الوكاالت -98

 .العامة الشاماة لضمان  ياة كر ة لامرأة
نشئت الدائرة املتعددة القوميدات أوتشقان املقتت املتخصص ملقافحة العن  ضد املرأة، و  -99

املقاادة فرادد وتقيديم تنايدذ السياسدات العامدة الراميدة إىل   102 لشةون املرأة وإ الة الساو  األفدوي
وتعزيدددز القضدددا  عادددت ايدددع إلقوقهدددا الاعايدددة املدددرأة ممارسدددة كاالدددة إ الدددة السددداو  األفدددوي مدددن أجدددن  

، اعتمددد املقتددت املددذكور الواددااي 2019ليدد  او /يو  15ويف  .أ ددقاا العندد  والتمييددز ضددد املددرأة
  .العشر اليت تعترب مقافحة قتن اإلت  والعن  ضد النسا  والاتيات واملراهقات أولوية  وطنية

وجيددري العمددن ابلن دداد الشددامن املتعدددد القوميددات ملنددع العندد  ادنسدداين ورعايددة ضددحاايه  -100
تطددوير النمددوذج ال ددولياي لاتصدددي لاعندد  ادنسدداين، فهددو واملعاق ددة والقضددا  عايدد   وابعت دداره آليددة 

ولدددددددل القيدددددداتت اإلقايميددددددة املسددددددتقاة ُدور لةيددددددوا  . 348لتنايددددددذ القددددددانون   103 يعتمدددددد أدوات
ومالجددددددن مةقتددددددة إليددددددوا  النسددددددا  واألطادددددداا ضددددددحااي العندددددد ، يعمددددددن فيهددددددا موعاددددددون متعددددددددو 

 .التخصصات ومةهاون ومتخصصون
، ارتاددع عدددد أفددراد القددوات ا ااددة 2018و 2016دة فدد  عددامي وخددالا الادد ة املمتدد -101

وندددص . دوائدددر ال مركزيدددة 10مقت دددا  لارعايدددة و 92، ومثدددة 969إىل  801ملقافحدددة العنددد ، مدددن 
عات إنشا  ن اد التسجين واإلنذار الاوري أأديال اثموديدوأ، ويعدز    104 3834املرسود السامي 

 .ت ا ااة ملقافحة العن  واستمرارهم يف العمنختصص املوعا  العام  التافع  لاقوا
د القددوات ا ااددة ملقافحددة العندد  خططددا  وفددرام  ومشدداريع ملنددع العندد  ضددد املددرأة ع ددوتُ  -102

واألسددرة، وتعتمددد اسددتمارة تقيدديم املخدداطر، وورقددة التوادديات املتعاقددة ابلرعايددة واملعاومددات الواجددت 
 أمنيدة، وادناديش لالق ا دات، والن داد اإللقد وين تقد ها إىل النسا  يف  االت العن ، وخططا  

سددتخدد أيضددا  أدوات  دد  لتقدددت الرعايددة تاد ددرايف املرجددع ملعادددة الشددقاول ومتافعددة القضددااي، و 
 .الشاماة يف هذه اإلاالت

، ُأجريدددددت الدراسدددددة االستقصدددددائية فشدددددكن انتشدددددار العنددددد  ضدددددد املدددددرأة 2016ويف عددددداد  -103
س تطور هذه ال اهرة وتقدد معاومدات إ صدائية ف درا تصدميم وتقيديم ، اليت تقي 105 وخصائص 

وانتهدت عمايدة وضدع اسد اتيجية . السياسات العامة ملنع العن  ضد املرأة والقضدا  واملعاق دة عايد 
 .لاوقايةإعالمية منع العن  ادنساين ومثة ُعدة أدوات 
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دددن الن ددداد الشدددامن املتعددددد القوميدددات ملندددع العنددد  ا -104 دنسددداين ورعايدددة ضدددحاايه واملعاق دددة واقا
نيددة لاقضدداة واملدرسددة الوطنيددة لامدددع  العددام  وكايددة ط، ابلتعدداون مددع املدرسددة الو  106 والقضددا  عايدد 

وجيدري . الشرطة والقوات ا ااة ملقافحة العن ، مدن وضدع منهداج دراسدي فشدكن العند  ادنسداين
 .ا و اقات عمن لاائدة املوعا  العام أيضا  تن يم دورات تدري ية اف اضية و ضورية ومعار 

وجُيمدددع املرادددد الدددوطين لألمدددن العددداد املعاومدددات املتعاقدددة ابنعدددداد األمدددن وابلعنددد ، ويُعدددد  -105
ونُ مددت رددالت إعالميددة مددن خددالا إعددالتت . إ صددا ات مددن أجددن وضددع السياسددات العامددة
 www.348mujeresاضدددية: وأُنشدددئت املنصدددة االف  . تاازيونيدددة ووادددالت إذاعيدددة اختاددد  الا دددات

libresdeviolencia.comفدعم من فرتم  األمم املتحدة اإللائي ،. 

 68-114 التوصااايات  348 رقااام القاااانوند إطاااار إم انياااة جلاااوء الضاااحااي إىل القضااااء   
 (111-114و 110-114و 93-114و 92-114و 83-114و

تقدد الدائرة املتعددة القوميات ملساعدة الضحااي الددعم القدانوين واملسداعدة االجتماعيدة  -106
والناسية لاضحااي حمدودي الدخن خالا اإلجرا ات األولية واإلجدرا ات ادنائيدة إىل  د  تنايدذ 

 .جرب الضرر وانع ابألساس إعادة اإليذا اإلقم،  يل تعز  
املسداعدة التقنيدة اجملانيدة واملتخصصدة لألطاداا   107 3463ويقان املرسود السامي رقدم  -107

واملددراهق  ضددحااي جددرائم العندد ، يف إطددار مراعدداة مصدداا الطاددن الاضددات، يف اجملدداالت القضددائية 
ذج الرعايددة الشدداماة يف مراكددز الشددرطة عاددت لددو  3834السددامي ويددنص املرسددود . وغددري القضددائية

واملددديرايت عاددت اددعيد املقاطعددات، ابلتنسدديش مددع ايددع املةسسددات املقااددة فرعايددة   108 الشدداماة
 .ضحااي العن 

وتضم النيافة العامة املديرية الوطنية لتقدت املساعدة القضائية لاضدحااي ذوي األولويدة يف  -108
فروتوكددوالت إىل م ددادي توجيهيددة حمددددة لاتحقيددش يف كددن  الددة و الدديت تعمددن اسددتنادا  إىل  ،الرعايددة

وتسدتايد النسدا  ضدحااي العند  . وكتي ات وأدلدة، والديت لدديها مقاتدت يف مقاطعدات ال ادد التسدع
 . 109 من املرونة يف ساعات العمن إلضور اإلجرا ات واالستعالد عن  الة قضاايهن

ااكمددة مددن من ددور جنسدداين  ويسددري العمددن واعتمدددت حمقمددة العدددا العايددا فروتوكددوا ا -109
ابلسياسدددة املةسسدددية لامسددداواة فددد  ادنسددد  يف ادهدددا  القضدددائي، الددديت ترمدددي إىل إدمددداج الدددنه  

حمقمدة وهيئدة  31، أنشدئت 348ومنذ فد  سراين القدانون رقدم . ادنساين وو   قو  اإلنسان
 .قضائية معنية ابلعن  ضد املرأة داخن حماكم املقاطعات

 31-113 التوصايات  0206/2014ح م احمل مة الدساتورية املتعاددة القومياات رقام   
 (112-114و 76-114و

 5، الصددادر يف 0206/2014أل ددت  قددم ااقمددة الدسددتورية املتعددددة القوميددات رقددم  -110
إجهاا قانوين عندما يقون اإلمدن نتيجدة  جرا فرباير،  رآل اإلصوا عات إذن قضائي إل/آل  ا

أو اعتدددا  جنسددي عاددت قااددرين، أو سددااال حمددارد، أو اختطددا ، أو عندددما يشددقن الغتصدداق، 
اإلمدددن خطدددرا  عادددت  يددداة املدددرأة أو ادددحتها، حبيدددل ال يادددزد سدددول اإلدال  فنسدددخة مدددن الشدددقول 

 .ة الصحية  العامة أو ا ااة  عماية اإلجهاا القانوينر املقدمة لقي وري الدائ

http://www.348mujereslibresdeviolencia.com/
http://www.348mujereslibresdeviolencia.com/
http://www.348mujereslibresdeviolencia.com/
http://www.348mujereslibresdeviolencia.com/
http://www.348mujereslibresdeviolencia.com/
http://www.348mujereslibresdeviolencia.com/
http://www.348mujereslibresdeviolencia.com/
http://www.348mujereslibresdeviolencia.com/


A/HRC/WG.6/34/BOL/1 

GE.19-13723 20 

حة اإلجرا ات التقنية لتقدت ا دمات الصحية اليت ويف هذا السيا ، وضعت و ارة الص -111
 .املكمونو يف اإلجهاا القانوين املتمثاة تن م هذه ا دمات 

ان ددداد الصدددحي يف فوليايدددا معدددايري وفروتوكدددوالت اأمدددا وصدددوا اإلجهددداا العالجدددي، ف -112
طددت النسددا  تدداا سددريرية خااددة ابملددوعا  الصددحي  فيمددا يتعاددش ابسددتخداد امليسوفروسددتوا يف 

 .وقد راعت مشاريع تشريعية اادرة مةخرا  هذه املسكلة. والتوليد

 77-114و 21-114و 30-113ا قااااوق اجلنسااااية وا قااااوق اإليابيااااة  التوصاااايات   
 (111-114و

درج يف املندداه  التعايميددة موضددوع الصددحة ادنسددية خددالا الادد ة املشددمولة هبددذا التقريددر، أُ  -113
وتُن ام عمايات لاتوعية والتدريت مدن أجدن تعزيدز م ددأ تقاسدم  واإلجنافية وال فية ادنسية الشاماة 

ت الصدددددحية األدوار يف ممارسدددددة النشددددداآل ادنسدددددي، فضدددددال  عدددددن دورات تدري يدددددة ملقددددددمي ا ددددددما
 .واملوعا  القضائي  واملدرس 

وأدتددت اليئددات املقااددة فتنايددذ ا طددة االسدد اتيجية الوطنيددة لاصددحة ادنسددية واإلجنافيددة  -114
 1069وُسن القانون رقم . إجرا ات هذه ا طة يف فرام  عماها السنوية 2015-2009لاا ة 
 .دمات الصدددحة ادنسدددية واإلجنافيدددة، الدددذي يوسدددع نطدددا  تقددددت خددد2018أاير/مدددايو  28املدددةرخ 

، وأادددرت و ارة 2020-2018وجيددري إعددداد ا طددة الوطنيددة لاصددحة ادنسددية واإلجنافيددة لاادد ة 
 .معيارية لقاالة إعماا هذه اإلقو  - الصحة واثئش تقنية

وكنتيجددة إلات ددة مخسددة أنددواع مددن وسددائن منددع اإلمددن ولتدددريت املددوعا  الصددحي  يف  -115
يف املائدة منددذ  10يدا مندع اإلمددن، ارتادع معددا اسددتخداد وسدائن مندع اإلمددن فنسد ة تداا تقنولوج

 .2008عاد 
عامدا  لرادد وفيدات األمهدات واملواليدد خدالا فد ة مدا  دوا الدوالدة،  2018وأُعان عداد  -116

وابإلضدافة . امرأة  امال  خالا العاد ذات  من جرعات كاماة مدن اإلديدد 700 899واستاادت 
دوا  خاادددددا  ابإلمدددددن، وكربيتدددددات  80 060فدددددش فروتوكدددددوالت مدددددنل وتو يدددددع رل و  إىل ذلدددددً، جددددد

 .امليسوفروستوا يف مقاطعات ال اد التسعو امل نيسيود، وغاوكوتت القالسيود، واألوكسيتوس ، 
ومدددن خدددالا الدددربتم  املوسدددع لاتحصددد ، يقدددداد الاقددداال املضددداد لادددريوس الدددورد اإلايمدددي  -117

سددنة، فشددقن تدداين  12سددنوات و 10ت الاددوا  تدد اوال أعمددارهن فدد  ال شددري يف جددرعت  لااتيددا
 .2018و 2017فتاة خالا الا ة املمتدة ف  عامي  608 736و امن، وقد استاادت من  

األصاااالية املاااازارعت جمتمعااااات حقااااوق اإلنسااااان للقوميااااات والشااااعو  األصاااالية و  -قاي 
 وال وليفيت املنحدري  م  أصل أفريقي

 (127-114 التوصية  ةاملزارعت األصليجمتمعات و األصلية لشعو  نظام عدالة ا  

، يُعتمدددد فروتوكدددوا العمدددن املشددد   فددد  الثقافدددات لاقضددداة، يف إطدددار 2017مندددذ عددداد  -118
التعددية القانونية املتقافئة، الذي يوفر م ادي توجيهية لاعمن من أجدن إرسدا  عالقدة مالئمدة مدع 

ووددري عمايددات لاتدددريت ة. املددزارع  األاددايتتمعددات األادداية و سدداطات ن دداد عدالددة الشددعوق 
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، ةاملددزارع  األاددايتتمعددات فشددكن التعدديددة القانونيددة ابلتنسدديش مددع سدداطات الشددعوق األادداية و 
 .ات واملوعا  القضائي طلاائدة هذه السا

عدالدددددة ين األوا لن ددددداد ط، ُعقدددددد مدددددةار القمدددددة الدددددو 2018آق/أغسدددددطس  10و 9ويف  -119
، وهدو حمادن تعدددي لاتدداوا ضدم فداعا  رئيسدي  ةاملزارع  األادايتتمعات الشعوق األااية و 

لتصدميم السياسدات   110 من ن اد العدالدة واجملتمدع املددين، ت كدز نتائجد  يف مخسدة حمداور أساسدية
 .العامة يف هذا اجملاا

قضائية دستورية فشكن اإلش يف أرست ااقمة الدستورية املتعددة القوميات اجتهادات و  -120
املددددددزارع  تتمعددددددات اااكمددددددة وفددددددش األاددددددوا القانونيددددددة يف ن دددددداد عدالددددددة الشددددددعوق األادددددداية و 

، تددنص عاددت أندد  ين  ددي أن تراعددي العقددوابت أو القددرارات الصددادرة عنهددا اإلجددرا ات  111 ةاألادداي
 .ألاايةا ااة اليت تعتمدها القوميات والشعوق األااية وتتمعات املزارع  ا

 (131-114و 46-113 التوصيتان  ةشاور ا ق د امل  

اقوميدات والشدعوق األاداية وتتمعدات املدزارع  لش يف املشاورة اإليقان دستور الدولة  -121
وعددالوة عاددت ذلددً، يعدد   هبددذه املشدداورة .  112 األادداية وال ددولياي  املنحدددرين مددن أاددن أفريقددي

ويف قطددداع اسدددتخراج اليددددروكرفون، .  113 امل ا دددرة والتشددداركية فواددداها آليدددة دسدددتورية لاد قراطيدددة
يف تددداا التعدددددين، . و عادددت املشددداورة املسددد قة واإلدددرة واملسدددتنرية  114 يدددنص قدددانون اليددددروكرفوتت

اإلش يف املشاورة ويقاا ، وينص عات أن السداطة   115 يقرس قانون التعدين والصناعات املعدنية
وابإلضددافة إىل ذلددً، .  116 ين هددي املسددةولة عددن إجددرا  املشدداورة املسدد قةالقضددائية اإلداريددة لاتعددد

الاددددوائل التن يميددددة ملددددنل  قددددو   2015اعتمدددددت و ارة التعدددددين والصددددناعات املعدنيددددة يف عدددداد 
 ا.، اليت تنص عات وجوق املشاورة املس قة ولدد إجرا اهت 117 التعدين وإل ائها

د القوميددات، مددن خددالا الدددائرة املشدد كة فدد  الثقافددات املقتددت االنتخددايب املتعدددويضددطاع  -122
لتعزيدددز الد قراطيدددة، اراق دددة ودعدددم عمايدددات املشددداورة املسددد قة ابلتنسددديش مدددع املن مدددات واملةسسدددات 

 . 119 ، وقد أادر لذا ال را الاوائل التن يمية ملراق ة ودعم عمايات املشاورة املس قة 118 املعنية
الطاقة فتنسديش عمايدة وضدع الادوائل التن يميدة لامشداورة املسد قة يف قطداع وتضطاع و ارة  -123

 . قو  اإلنسان لاشعوق األاايةإعماا يف إطار  ،اقة القهرابئيةطال

إاتحاااة إم انياااة ا )اااوق علاااى التعلااايم للقومياااات والشاااعو  األصااالية وجمتمعاااات املااازارعت   
 130-114و 129-114وصايات األصلية وال وليفيت املنحدري  ما  أصال أفريقاي  الت

 (132-114و

سددت جددرل تصددميمها حبمنهاجددا  دراسدديا   21أعدددت و ارة التعادديم، عاددت  ددو تشدداركي،  -124
مددع املنهداج الدراسددي األساسددي لن دداد التعاديم املتعدددد القوميددات، وجيددري وموا متهددا األقدداليم ط يعدة 
يدددات لدراسدددة الا دددات والثقافدددات ويطدددور املعهدددد املتعددددد القومآخدددر.  منهاجدددا  دراسددديا   11إعدددداد 

معهدددا  لا ددات والثقافددات، حبسددت القوميددات  33إجددرا ات  لا حددل الا ددوي والثقددايف مددن خددالا 
 . والشعوق األااية وتتمعات املزارع  األااية وال ولياي  املنحدرين من أان أفريقي
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عددددات ولصددددون وتطددددوير خددددربات ومعددددار  ول ددددات القوميددددات والشددددعوق األادددداية وتتم -125
أجبدية وتسدجين  29املزارع  األااية وال ولياي  املنحدرين من أان أفريقي، جرل تن يم ونشر 

وأُنشدددئت مراكدددز إلجدددرا  ال حدددو  وتددددريت .  دددع ا  مدددن الشدددعوق األاددداية 26ربات ومعدددار  خددد
 .املدرس  خااة فشعوق اتكات واتسيماين وموسيت  وموفيما األااية

درسدددد  امليددددزة أاب أ كمعيدددار لاق ددددوا امل ا ددددر لاحااددددا  عاددددت وتعتمدددد مدددددارس تدددددريت امل -126
ال قدددالوراي مدددن املنتمددد  إىل القوميدددات والشدددعوق األاددداية وتتمعدددات املدددزارع  األاددداية وال دددولياي  
املنحدرين من أان أفريقدي، وجيدري تشدجيع موااداة الدراسدات العايدا يف ادامعدات واملعاهدد التقنيدة 

منل دراسية لاحااا  عات ال قالوراي من ذوي الدخن اادود تقددمها لدم والتقنولوجية من خالا 
، وااللدداد الو يددد لنقدداابت العمدداا  120 من مددات اجتماعيددة، منهددا: الدداد الشددعوق األادداية ل وليايددا

،  122 ، والددداد نقددداابت اجملتمعدددات املتعدددددة الثقافدددات واألاددداية يف فوليايدددا 121 املدددزارع  يف فوليايدددا
، وااللددداد الدددوطين لانسدددا   123 ادددس الدددوطين لاسدددقان األييدددوس واملركددداس األاددداي  يف كوايسدددويوواجمل

،  124 املنتميدددات إىل الشددددعوق األاددداية وتتمعددددات املدددزارع  األادددداية يف فوليايدددا أابرتولينددددا سيسدددداأ
 . 126 أفريقي ، واجملاس الوطين لا ولياي  املنحدرين من أان 125 واملركزية النقافية لعماا فوليايا

ويقتسدددي الدددربتم  الدددوطين ملدددا فعدددد حمدددو األميدددة طافعدددا   وليدددا ، ويتددداال لاشدددعوق األاددداية  -127
فا تهددا األاددداية، ابلتنسددديش مدددع من ماهتدددا األد ومعاهدددد الا دددة والثقافدددة، وتتدددوافر لدددذا ال دددرا مدددواد 

. اليوراكددداري، والتسددديماينأُعددددت فا دددات األ دددارا، والقيتشدددوا، وال دددواراين، واملوخينيدددو إي ناثيدددانو، و 
مدن األ دخاا يف عمايدات  6 202،  دار  2018و 2016وخالا الا ة املمتددة فد  عدامي 

 .حمو األمية ابلا ة األااية

  تواملراهقاألطفاق حقوق  -حاء 
 (80-114و 34-113و 33-113السياسات العامة  التوصيات   

األطادداا واملددراهق ، ممارسددة األطادداا واملدددراهق  قددانون تقاددن الدولددة، مددن خددالا سددن  -128
إلقدوقهم عاددت  ددو كامددن وفعداا مددن أجددن لددائهم الشددامن، وتنادذ ن امددا   ددامال  متعدددد القوميددات 

، يف إطدار م دادي: املصداحة الاضدات، واألولويدة املطاقدة، واملسداواة  127 فشدكن األطاداا واملدراهق 
لتمييددز، واإلنصدا  فدد  ادنسدد ، واملشداركة، والتنددوع الثقددايف، والنمدا  الشددامن، واملسددةولية وعددد ا

 املش كة، ودور األسرة، واملمارسة التدرجيية لاحقو ، والتخصص.
ا طدددة املتعدددددة القوميدددات  - وجيدددري تنايدددذ ا طدددة املتعدددددة القطاعدددات لانمدددا  الشدددامن -129

 نيسدان/ 7يف   128 ها املدةار ا مسدي إلقدو  األطاداا واملدراهق لألطااا واملراهق ، الديت اعتمدد
ودددددان األطادددداا واملددددراهق  هيئددددات  .2018، وجددددرل تقييمهددددا الشددددامن يف عدددداد 2017أفريددددن 

لامشدددداركة االجتماعيددددة عاددددت ايددددع املسددددتوايت اإلقايميددددة تتددددكل  مددددن ممثاددددي املن مددددات الطالفيددددة 
يف املائدددددة مدددددن الطادددددالت  50ا مددددا ال يقدددددن عدددددن ومن مددددات األطاددددداا واملدددددراهق ، ويشدددددار  فيهددددد

لتسدجين ووميدع معاومدات   129 وأُنشن ن داد املعاومدات املتعادش ابألطاداا واملدراهق واملراهقات. 
 .متخصصة فشكن  قو  األطااا واملراهق 
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 32-113و 29-113حااق األطفاااق واملااراهقت د حياااة خاليااة ماا  العنااف  التوصاايات   
 97-114و 79-114و 43-113و 40-113و 38-113و 35-113و
 (123-114و 118-114و 102-114و 100-114و

، جيددري تنايددذ الددربتم   130 إعمدداال  لاواليددة الدديت يددنص عايهددا قددانون األطادداا واملددراهق  -130
وجيدددري تط يدددش فروتوكدددوا مندددع ايدددع . الشدددامن ملقافحدددة العنددد  ادنسدددي ضدددد األطاددداا واملدددراهق 

دنسية لألطااا واملراهق  ورعاية ضحاايه واملعاق ة عاي ، وطريقة املسار أ قاا انتها  السالمة ا
، يقادددن أالدددربتم  2015ومندددذ عددداد . اإلددرج ملقافحدددة العنددد  ادنسدددي ضدددد األطادداا واملدددراهق 

، مددن خددالا ودد  مشدد   فدد  الوكدداالت،  ددش األطادداا  131 الشددامن ملقافحددة العندد  ادنسدديأ
 و دد  كددانون األوا/. ة، مددن خددالا ُودد  الوقايددة والرعايددة واإلمايددةواملددراهق  يف السددالمة ادنسددي

 339مقت ددددا  لادددددفاع عددددن األطادددداا واملددددراهق  يف ال ادددددايت الددددد  393، أنشددددن 2017ديسددددمرب 
 . 132 املوجودة عات الصعيد الوطين

املسدداعدة  ،2018كددانون الثاين/يندداير   18املدةرخ  ،3463ويقادن املرسددود السددامي رقددم  -131
نيدددة اجملانيدددة واملتخصصدددة لألطاددداا واملدددراهق  ضدددحااي جدددرائم العنددد ، يف إطدددار م ددددأ املصددداا التق

وتددددن م و ارة العدددددا والشدددداافية املةسسددددية واملدرسددددة الوطنيددددة لامدددددع  العددددام  . الاضددددات لاطاددددن
 .واملدرسة الوطنية لاقضاة دورات لاتدريت والتخصص يف هذا اجملاا

هبدد  توعيدة ولسديس اجملتمدع واألسدر  رسدا    133 طاولدةأوجرل  ادز رادة أأت مدع ال -132
 .ثقافة املعاماة اإلسنة اليت تقطع الصاة فدوامة العن 

ويف تاا التعاديم، يُط ادش فروتوكدوا مندع  داالت العند  ال ددين والناسدي وادنسدي داخدن  -133
توجيهيددة واإلر ددادات املةسسددات التعايميددة ومعادددة الشددقاول املتعاقددة فدد ، الددذي حيدددد امل ددادي ال

واإلجددددرا ات الال مددددة لاوقايددددة ومعادددددة الشددددقاول، ويددددنص أيضددددا  عاددددت إنشددددا  قاعدددددة لا يدددداتت 
 .اإل صائية فشكن العن  ال دين والناسي والتحر  ادنسي

 37-113و 36-113و 35-113القضاء على أساوأ أشا اق عمال األطفااق  التوصايات   
 116-114و 115-114و 44-113و 42-113و 41-113و 39-113و
 (122-114و 121-114و 120-114و 119-114و 117-114و

حي ددر قددانون األطادداا واملددراهق  ممارسددتهم لألنشددطة املهنيددة واألعمدداا الدديت تعتددرب، حبقددم  -134
لاخطدر اسدتمرارهم ط يعتها وعروفها، خطرة أو غري احية أو مهينة لقرامتهم، وتاً اليت تعرا 

وقددددد ُسددددن القددددانون .  134 عمددددال  حم ددددورا   21يف من ومددددة التعادددديم  وحيدددددد لددددذا ال ددددرا قائمددددة فددددد 
 االستخداد.، الذي يا ي  الة االستثنا  فيما يتعاش فسن  135 1139 رقم

طاددن  800 000فشددكن عمددن األطادداا  2008و ددددت الدراسددة االستقصددائية لعدداد  -135
فشدددكن األطاددداا  2016هدددذا الدددرقم، وفقدددا  لادراسدددة االستقصدددائية لعددداد ومراهدددش عامدددن  وا ادددض 

 . 136 يف املائة 50تاو   س ةن، وهو ما  ثن ا ااضا  ف393 000إىل  واملراهق ،
ويف إطار تاس التنسيش القطاعي واملش   ف  القطاعات فيمدا يتعادش فقضدااي األطاداا  -136

لاتنسددددديش القطددددداعي واملشددددد   فددددد  القطاعدددددات املعدددددين ، َتشدددددقن اجملادددددس الارعدددددي  137 واملدددددراهق 
ابألطادداا واملددراهق  العدداما ، الددذي يعتددزد وضدددع فددرتم  الوقايددة واإلمايددة االجتماعيددة لألطاددداا 

  .سنة 14واملراهق  العاما  الذين تقن أعمارهم عن 
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التدددكخر  وجيدددري تنايدددذ فدددرتم  رعايدددة األطاددداا واملدددراهق  العددداما  هبدددد  القضدددا  عادددت -137
وجيدري ماتشدون  الدراسي، وكاالة إااد مر اة التعايم الثانوي، وتقدت منل دراسدية لاتعاديم العدا .

متخصصددون يف عمددن األطادداا ابنت دداد عمايددات تاتدديش  دداماة لتحديددد  دداالت العمددن القسددري 
جدين وعمن األطااا يف أماكن يصعت الواوا إليها، اليت عادة ما تسدجان يف تداالت التعددين و 

عمايددة  1 639، أجريددت 2018و 2014وخددالا الادد ة املمتدددة فدد  عددامي . القسددتنا  والزراعددة
 .تاتيش يف ايع أ ا  ال اد

 (124-114و 45-113توفري التعليم لألطفاق د مرحلة الطفولة امل  رة  التوصيتان   

يف  39,94سددنوات مددن العمددر  مددن  5و 4 املدرسددي ارتاعددت نسدد ة االلتحددا  ابلتعادديم  -138
وكدان عددد املةسسدات التعايميدة يف هدذا . 2016يف املائدة يف عداد  73إىل  2006املائة يف عداد 
 وكانددت  2018يف عدداد  1 132، وارتاددع إىل 2006يف املندداطش اإلضددرية يف عدداد  904املسددتول ي اددم 

هو ، و 2 480إىل  2018مةسسة تعايمية وارتاع عددها يف عاد  776توجد يف املناطش الرياية 
مددا يدددا عاددت أن ادهددود تركددزت فدرجددة أكددرب يف املندداطش الريايددة ف ددرا تقادديص فجددوة التادداوت 

 .االجتماعي يف اإلصوا عات التعايم
 ل، تُعتمد فرام  دراسية جديدة يف مستول التعايم األو  داخن الوسد2014ومنذ عاد  -139

ي املنت  الدذي يعدز  الويدة الثقافيدة األسري اجملتمعي يف إطار النموذج التعايمي االجتماعي اجملتمع
 . والا ة والقيم االجتماعية اجملتمعية

 15-113األطفااااق الاااذي  يعيشاااون د الساااجون ب)اااح ة أمهااااام أو  ابئهااام  التوصااايات   
 (114-114و 19-113و 18-113و 17-113و 16-113و

  138 راق ددة السددجنا يتدديل قددانون األطادداا واملددراهق  وقددانون تنايددذ العقددوابت ادنائيددة وم -140
أطادداا تدد اوال  609إمقانيددة فقددا  األطادداا  دد  سددن السادسددة مددع أمهدداهتم يف السددجون، وكددان 

، وا اددددددض عددددددددهم يف 2014سددددددنوات يعيشددددددون هددددددذا الوضددددددع يف عدددددداد  6و 0أعمدددددارهم فدددددد  
 .، وال يوجد أطااا يف سجون الرجاا248إىل  2018 عاد

ال فددددوي الشددددامن أطادددداا اداب  واألمهددددات مسدددداويب ويسددددتهد  فددددرتم  مراكددددز الدددددعم  -141
  واسدددتااد مدددن هدددذا  139 االجتمددداعي - الدددذين يتاقدددون الددددعم الناسدددي وال فدددوي والناسدددي اإلريدددة،

 . 2018-2014طاال  خالا الا ة  2 567الربتم  

 (15-113مسلوبو ا رية  التوصية األحداث املراهقون و   

امددراهق  القائمددة عاددت ودد  إاددال ي، يددنص قددانون األطادداا يف تدداا العدالددة ادنائيددة ل -142
يسدددر تط يقددد  مثدددن ، وقدددد أُعددددت أدوات تُ  140 واملدددراهق  عادددت ن ددداد جندددائي خددداا ومتخصدددص

فروتوكوا الرعاية، ودلين التدخن يف  االت املراهق  الذين يتحماون املسةولية ادنائية، وامل دادي 
جيد  ومراكدز إعدادة اإلدمداج االجتمداعي، وأُنشدئت مقاتدت التوجيهية العامة لسري عمن مراكز التو 

املقاطعددددات لاعدالددددة ادنائيددددة لامددددراهق  يف ايددددع أ ددددا  ال اددددد، ونُ مددددت دورات تدري يددددة لاائدددددة 
 .املوعا  العام  يف املةسسات العاماة يف هذا اجملاا
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املنادددذة  وقدددد أات دددت هدددذه التددددافري إمقانيدددة خادددض معددددالت أوامدددر اإلددد س اال تيددداطي -143
 ، و ايدة مسددددتول تنايددددذ 2018يف املائددددة يف عدددداد  39إىل  2015يف املائددددة يف عدددداد  97  مددددن

   2018يف املائدددة يف عددداد  44إىل  2013يف املائدددة يف عددداد  9التددددافري غدددري اال تجا يدددة  مدددن 
 وابإلضدددافة إىل ذلدددً،  اد عددددد املدددوعا  العدددام  القضدددائي  املقااددد  اعاددددة قضدددااي املدددراهق 

  .2016يف عاد  310إىل  2013يف عاد  75املخالا  لاقانون  من 

 (75-114حقوق اإلنسان للش ا   التوصية  -طاء 
قددددددددانون  ،2014أياوا/سدددددددد تمرب  18املددددددددةرخ  ،2114يددددددددن م املرسددددددددود السددددددددامي رقددددددددم  -144

 وجيددددري تنايددددذ ا طددددة املتعددددددة. ،  يددددل ياع  ددددن الن دددداد املتعدددددد القوميددددات لاشدددد اق 141 الشددد اق
  ويعتدددرب اجملادددس املتعددددد القوميدددات 2020-2016القطاعدددات لاتنميدددة الشددداماة لاشددد اق لااددد ة 

 .التمثين املتعدد القوميات لاش اقو لاش اق اليئة اليت تتيل إمقانية املشاركة والتداوا 
، اعُتمددددت ا طدددة املتعدددددة القوميدددات ملندددع ردددن املراهقدددات والشددداابت 2015ويف عددداد  -145
 التسع. قاطعاتامل، اليت تتيل منتدايت ملشاركة الش اق يف 2020-2015لاا ة 
و نل فرتم  اإلدماج املهين لاش اق  وافز لاشركات كدي توعد   د ااب  لدديهم أو لديس لدديهم  -146

 8 000 ، فادددم عددددد املسدددجا  يف هدددذا الدددربتم 2017تعاددديم أكددداد ي و/أو خدددربة مهنيدددة  و ددد  عددداد 
املددداا التكسيسدددي الشددد اق الدددذين يرغ دددون يف إنشدددا  مشددداريعهم ويسدددتهد  ادددندو  رأس .  ددداق

، 2018و 2014 وخدالا الاد ة املمتددة فد  عدامي. ا ااة اوارد من مصر  التنميدة اإلنتاجيدة
 .مسقنا  إىل   اق مسةول  عن أسر معيشية 13 390سامت الوكالة الوطنية لاسقن 

 15-113و 14-113يات حقوق اإلنسان لألشبام مسلويب ا رية  التوص -ايء 
 (47-114و 25-113و 18-113و 17-113و 16-113و

  142 ، ادددرت مثانيددة مراسدديم سددامية2018و 2012تدددة فدد  عددامي مخددالا الادد ة امل -147
. ابلعاو واإلعاا  ادزئدي أو القادي مدن العقوفدة ألسد اق إنسدانية لاائددة أ دخاا مسداويب اإلريدة

 .ذكور 4 985منهم إت  و 1 578 خصا  مساوق اإلرية،  6 563واستااد من هذا اإلجرا  
وتستند عماية إعادة اإلدماج االجتماعي إىل مخسة عناار: الصحة، والتعايم، والعالج  -148

ويناددذ املوعاددون الط يددون التددافعون لددربتم  أاددحيتأ الددربام  الوطنيددة . والرايضددة، والثقافددةاملهددين، 
ويف هدذا الصددد، ارتادع عددد خددمات الرعايدة . داخن السجون عات الصعيد الدوطين  143 لارعاية

يف  57 766، ومدددددددن 2016يف عدددددداد  38 035إىل  2015يف عدددددداد  26 065الط يددددددة مددددددن 
 .2018عاد يف  69 395إىل  2017 عاد

ويف تددددداا التعاددددديم، أُعددددددت امل دددددادي التوجيهيدددددة لامنددددداه  الدراسدددددية لاتعاددددديم يف سددددديا   -149
اال تجددا  مددن خددالا التعادديم ال دددين، يف إطددار عمايددة تعايميددة تشددمن ايددع السددجون يف املندداطش 

 خصددا   ددهادة  631، تا 2018و 2017وخددالا الادد ة املمتدددة فدد  عددامي . اإلضددرية لا اددد
  خصا  مساوق اإلرية عات سند أالتميز يف ال قالورايأ  و دار  يف فدرتم  15وراي، و صن ال قال

 . خصا   1 186 خصا  ويف فرتتي حمو األمية وما فعد حمو األمية  12 641التعايم ال دين 



A/HRC/WG.6/34/BOL/1 

GE.19-13723 26 

وجيري تصميم فرتم  مهين لاائدة األ دخاا مسداويب اإلريدة وخطدة حمدددة إلعدادة اإلدمداج  -150
، فاددم عدددد األ ددخاا 2018و 2016وفدد  عددامي . الددذين كددانوا مسدداويب اإلريددةأل ددخاا لاملهددين 

 . خصا   23 688مساويب اإلرية الذين  ارسون أنشطة مهنية يف قطاعات لتااة داخن السجون 
 ، 144 مةسسدة 12اشداركة و يف إطار استنتاجات مدةار القمدة لاعدالدة ، 2019أجري يف عاد و  -151
 - احصوا عات معاومات فشكن اإلالة املاديدة واالجتماعيدة والقانونيدةل  145 نزال  السجون تعدادُ 

 .وضع سياسات  اماة فشكن السجونلاإلجرائية لأل خاا مساويب اإلرية و 
ويف  الددة وقددوع أ دددا  عندد  تددةدي إىل  الددة وفدداة يف أي سددجن، يناددذ أفددراد الشددرطة  -152

واري اادددة مسد قا ، ويتعد  عاديهم إفدالا سداطات النيافدة املقااون أبمدن السدجون إجدرا ات الطد
ويدنص قددانون تنايددذ العقددوابت ادنائيددة ومراق ددة .  146 العامدة مل ا ددرة التحقيددش وفقددا  مل دددأ املوضددوعية

وتدن م الشدرطة ال وليايدة . عات عقدوابت أتدي يدة، دون املسداس ابملسدةوليات ادنائيدة  147 السجنا 
 .منع وقوع وفيات أثنا  اال تجا  لدل الشرطةدورات تدري ية فشكن 

 حقوق اإلنسان ل  ار الس  -راف 
عادت اتااقيدة ال اددان األمريقيدة فشدكن رايدة  قدو  اإلنسدان لق دار   148 جرل التصديش -153

وتعدداا ا طددة املتعددددة القطاعددات لاتنميددة الشدداماة . السددن، وتتددافع اليئددات ذات الصدداة تنايددذها
، ابعت ارهدا أداة  داماة تتقداطع فيهدا ايدع مسدتوايت معاددة 2020-2016لق ار السدن لااد ة 

ي املتمثددن يف اسددتحدا  وتوسدديع ادليددات الال مددة لقاالددة  قددوقهم هددذه املسددكلة ااددددة، التحددد
املعدا  التضدامين أوجيري تنايدذ ا طدة االسد اتيجية الوطنيدة مدن أجدن  ديخوخة ادحية . ورايتها

، الددذي حيسددن مسددتول املعا ددات التقاعديددة لاعمدداا الددذين كددانوا حيصدداون عاددت  149 ألاشدديخوخة
 1 000إىل  2017الددددذي ارتاعددددت قيمتدددد  يف عدددداد دخددددن مددددنخاض خددددالا  يدددداهتم املهنيددددة، و 

 . 150 املقمن ال ذائي أكارمياوأ ا اا فق ار السن. ويتاقون فوليايانو
 خصددا  ممددن يراتدوودددا  3 619ومددن خددالا مراكددز التعادديم ال دددين، تُقددداد خدددمات إىل  -154
وخددددالا . لددددوطينك ددددار السددددن يف اجملدددداالت التقنيددددة والتقنولوجيددددة واإلنسددددانية عاددددت الصددددعيد ا مددددن

 خصددا  مددن   3 291ك ددار السددن،  يددل تقاسددم   ات، نُ ددم أومل يدداد خددرب 2018-2014 الادد ة
ك ار السن خرباهتم ومعارفهم ووارهبم يف اإلياة مع غريهم من السقان خالا مناقشدات مشد كة 

، ختدددرج مدددن فرتتدددي حمدددو األميدددة ومدددا فعدددد حمدددو 2018و 2014وخدددالا عدددامي . فددد  األجيددداا
مدن  ادوا  9 802و دده، اسدتااد  2018 خصا  من ك دار السدن، ويف عداد  89 279 األمية

 .سقنية يف املناطش اإلضرية والرياية

 (124-114حقوق اإلنسان لألشبام ذوي اإلعاقة  التوصية  -الم 
جيددري تنايددذ خطددة إات ددة إمقانيددة الاجددو  إىل القضددا  لأل ددخاا ذوي اإلعاقددة وخطددة  -155

 .املال  ات ا تامية لاجنة املعنية حبقو  األ خاا ذوي اإلعاقةالعمن املتعاقة فتنايذ 
واسدددُتحد  سدددند  دددهري لاائددددة األ دددخاا ذوي اإلعاقدددة الشدددديدة والشدددديدة لا ايدددة  -156

، 7201و 2014يف الادد ة املمتدددة فدد  عددامي . و  151 تدددفع قيمتدد   قومددات ال ادددايت املسددتقاة
خدمددددة  الرعايددددة  1 043 539لأل ددددخاا ذوي اإلعاقددددة قدددددد ن دددداد التددددكم  الصددددحي اجملدددداين 

 .الصحية الشاماة  لأل خاا ذوي اإلعاقة عات الصعيد الوطين
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. ويشددددقن التعادددديم الشددددامن لاجميددددع جددددز ا  مددددن هيقددددن ن دددداد التعادددديم املتعدددددد القوميددددات -157
دد وتشددمن املدددارس العايددا لتدددريت املدرسدد   ددع ة تعادديم ذوي اال تياجددات ا ااددة، وارتاددع عدد

، وكددذلً عدددد 2018يف عدداد  179إىل  2013يف عدداد  98مراكددز هددذا النددوع مددن التعادديم مددن 
. 2018يف عدددددداد  1 943إىل  2013يف عدددددداد  1 539املدرسدددددد  واملددددددوعا  اإلداريدددددد  مددددددن 

ويسددتهد  فددرتم  التعادديم االجتمدداعي اجملتمعددي داخددن ال يددت األ ددخاا ذوي اإلعاقددة الشددديدة 
ال يسدددتطيعون الدددذهاق إىل املةسسدددات التعايميدددة وال  ضدددور الددددروس  والشدددديدة لا ايدددة، الدددذين 

 . خصا   434، استااد من هذا الربتم  2018و   عاد 
وُيقادددن لأل دددخاا ذوي اإلعاقدددة اإلدددش يف اإلصدددوا عادددت االئتمددداتت املصدددرفية  ولدددذا  -158

ة ايددع ادواندددت ال ددرا تددوائم القيدداتت املاليدددة سياسددة االئتمددان مدددع هددذا الواقددع مددن خدددالا إ الدد
و قددن لأل ددخاا ذوي اإلعاقددة االسددتاادة مددن الددربام  . املقيدددة إلريددة اإلصددوا عاددت االئتمدداتت

 2018و 2014واملشدداريع ا ااددة لاسددقن الالئددش  وقددد جددرل خددالا الادد ة املمتدددة فدد  عددامي 
 .مسقنا  لصصا  لذه الائة من السقان 3 620فنا  و/أو لس  

  152 إلدمدددداج املهدددددين واملسدددداعدة املاليدددددة لأل ددددخاا ذوي اإلعاقدددددةوجددددرل سددددن قدددددانون ا -159
، وجيري تنايذ سياسدة اإلدمداج املهدين لأل دخاا ذوي اإلعاقدة الديت تددعم  153 ولوائح  التن يمية

يف املائدة مدن موعايد    4تنايذه  واوجت أ قاد هذه النصوا، يقع عات القطاع العداد  فنسد ة 
 ،ائة من موعاي   واجت اإلدماج املهين لأل خاا ذوي اإلعاقةيف امل 2والقطاع ا اا  فنس ة 

لددألد أو األق، أو الزوجددة أو الددزوج، أو الواددية أو الواددي الددذي يقددون مسددةوال  عددن  ددخص  وأ
سددنة أو األ ددخاا  18وا ددد أو أكثددر مددن األ ددخاا ذوي اإلعاقددة الددذين تقددن أعمددارهم عددن 

 .ذوي اإلعاقة الشديدة أو الشديدة لا اية
Notes 

1 Se recopiló y procesó información de 53 instancias estatales pertenecientes a los 4 Órganos del 

Estado. 
2 Fueron realizados 4 talleres (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija) con la participación de 424 

personas. 
3 Recogida como 103.4 en el Informe del Grupo de Trabajo (A7HRC/28/7). 
4 Ley Nº 872 de 21 de diciembre de 2016. 
5 Ley Nº 1011 de 26 de diciembre de 2017. 
6 Ley Nº 778 de 21 de enero de 2016. 
7 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales ratificado mediante Ley 3293 de 12 de diciembre de 2005. 
8 Ley Nº 212 de 28 de noviembre de 1962. Depósito del instrumento de ratificación ante la UNESCO 

fue el 17 de agosto de 2017. 
9 Ley N° 1164 de 11 de abril de 2019. 

10 Presentados ante el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador de la OEA. 
11 http://ddhh.ine.gob.bo/ddhh2016/onu/. 
12 Convenio de Cooperación Interinstitucional de 1 de diciembre de 2015. 
13 http://www.siplusbolivia.gob.bo 
14 Resolución Multiministerial Nº 001 de 30 de octubre de 2017. 
15 Ley Nº 777 de 21 de enero de 2016. 
16 Ley Nº 650 de 19 de enero de 2015. 
17 Ley Nº 474 de 30 de diciembre de 2013. 
18 Ley Nº 974 de 4 de septiembre de 2017. 
19 Resolución Nº 01/2017 de 11 de septiembre de 2017. 
20 Resolución Ministerial N° 156/2018 de 7 de diciembre. 
21 Resolución Ministerial N° 116/2018 de 1 de septiembre. 
22 Resolución Ministerial N° 011/2019 de 11 de febrero. 
23 Resolución Ministerial N° 54/2019 de 24 de mayo. 
24 Artículo Nº 12 de la Constitución Política del Estado. 

http://ddhh.ine.gob.bo/ddhh2016/onu/
http://ddhh.ine.gob.bo/ddhh2016/onu/
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25 Acuerdo No 72/2018 de 15 de agosto del 2018. 
26 Acuerdo No 73/2018 de 15 de agosto de 2018. 
27 El primero el 16 de octubre de 2011 y el segundo el 3 de diciembre de 2017. 
28 Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y miembros del Consejo de 

la Magistratura. 
29 Ley Nº 1104 de 27 de septiembre de 2018. 
30 Ley Nº 898 de 26 de enero de 2017. La Comisión está integrada por las máximas autoridades del 

Órgano Judicial, Órgano Legislativo, el Órgano Ejecutivo, Ministerio Público (MP), PGE y un 

representante del Sistema de la Universidad Boliviana. 
31 Cuenta con los ejes estratégicos: Justicia y Derechos Fundamentales, Justicia Indígena Originario 

Campesina, Igualdad y Equidad de Oportunidades e Inclusión Social, Defensa de Derechos de 

Usuarios/as y Consumidores/as, Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, 

Articulación para la Reforma de la Justicia, Servicios de Acceso a la Justicia y Fortalecimiento 

Institucional. 
32 Ley Nº 586 de 30 de octubre de 2014. 
33 Ley N° 1173de 3 de mayo de 2019. 
34 Ley N° 879 de 23 de diciembre de 2016. 
35 Instructivo FGE/RJGP Nº 141/2017. 
36 Cuyas actividades se encuentran reflejadas en la página web: www.noracismo.gob.bo 
37 Aprobado mediante Resolución CN-Nº 001/2016 de 7 de diciembre de 2016, emitido por el Comité 

Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación. 
38 Instructivo FGE/FACM Nº 43/2018 de 16 de marzo de 2018. 
39 Ley N° 848 de 27 de octubre de 2016. 
40 A/RES/71/178. 
41 CPE, Artículo 106. 
42 Comprende la inversión pública realizada por las entidades del sector público y por las empresas con 

participación del Estado. 
43 En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Bolivia cumplió de manera anticipada la 

meta relacionada con la reducción de la pobreza extrema (de una meta planteada de 24,1% en 2015; 

en el país la pobreza extrema se redujo a 21,0% en 2011). Con el objetivo de seguir reduciendo este 

indicador, el gobierno nacional elaboró la “Agenda Patriótica 2025” donde se estableció una meta 

más exigente que es la erradicación total de la extrema pobreza (0% de pobreza extrema). 
44 Incentiva la matriculación, permanencia y culminación del año escolar. 
45 Incentiva el uso de los servicios de salud para reducir los niveles de mortalidad materna e infantil y 

la desnutrición crónica. 
46 Mejora la alimentación y el cuidado integral de los niños menores de cinco años y mujeres 

embarazadas. 
47 Protege a la población adulta mayor garantizando un nivel mínimo de ingreso, Subsidio Universal 

Prenatal por la Vida. 
48 Bono Juana Azurduy, Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad. 
49 Ley Nº 603 de 19 de noviembre de 2014. 
50 Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014. 
51 DS Nº 2377 de 27 de mayo de 2015. 
52 Ley Nº 1168 de 12 de abril de 2019. 
53 Atiende de manera prioritaria a estudiantes en las unidades educativas que se encuentran en las 

fronteras del país, beneficiando de manera especial a los pueblos indígenas ubicados en estas zonas. 
54 Con el objetivo de atender de manera particular a las unidades educativas de los pueblos indígenas 

que se encuentran en las riberas de los ríos y lagos, mismas que en un 90% responden a los pueblos 

indígenas de tierras bajas. 
55 Se ubican en zonas de explotación y riesgo de esclavitud con el objetivo de garantizar el derecho a la 

educación. 
56 Con calendario bimestralizado y por campo de conocimiento, con docentes itinerantes. 
57 En los nueve departamentos, para garantizar la permanencia de las niñas, niños y adolescentes 

hospitalizados en los Establecimientos de Salud públicos de Segundo y/o Tercer Nivel en el Sistema 

Educativo; incluye adecuación de espacios físicos, dotación de equipamiento, equipamiento 

pedagógico y didáctico-recreativo, nuevos ítems para maestros/as y profesionales especialistas y 

estrategia de seguimiento para la implementación de un modelo pedagógico y de gestión adecuado. 
58 Son espacios de aprendizaje y encuentro para el acceso a las Tecnologías de Información y 

Comunicación, un espacio en el que los estudiantes, profesores y toda la comunidad tienen la 

posibilidad de usar computadoras, internet y tecnologías que proveen con información y apoyan el 

desarrollo de la comunidad. 
59 Implementado desde 2006 para incentivar la permanencia escolar. 
60 Ley Nº 070 de 20 de diciembre de 2010, Artículos 3.12, 4.6, 5.19. 
61 Ibíd. Artículo 10.5. 
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62 Está vigente la siguiente normativa: 

- DS Nº 0813 de 9 de marzo de 2011, establece como una de las funciones de las Direcciones 

Departamentales de Educación la generación de mecanismos para la prevención de actos de 

discriminación, violencia y acosos sexual, racismo y corrupción. 

- DS Nº 1302 de 1 de agosto de 2012, que establece mecanismos que coadyuven a la erradicación 

de la violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo. 

- Resolución Ministerial Nº 485/2016 que aprueba el Reglamento interno para el procedimiento del 

trámite para el cambio de nombre propio, datos del sexo e imagen de personas transexuales y 

transgénero en los documentos oficiales otorgados por el Ministerio de Educación. 

- Resolución Ministerial Nº 2412/2017 que aprueba el Protocolo de Prevención y Atención de la 

Violencia Física, Psicológica y Sexual en las Unidades Educativas. 
63 CPE, Artículo 18. 
64 Ibíd. Artículo 36. 
65 Ley Nº 1152 de 20 de febrero de 2019. 
66 Ley Nº 475 de 30 de diciembre de 2013. 
67 Establecido por el DS Nº 2480 de 6 de agosto de 2015. 
68 Aprobada mediante el DS N° 2167 de 29 de octubre de 2014. 
69 Ley Nº 622 de 29 de diciembre de 2014. 
70 Ley Nº 775 de 8 de enero de 2016. 
71 Sitio web: http://www.sat.agro.bo/ 
72 Sitio web: http://observatorioagro.org.bo/. 
73 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Memoria de la Economía Boliviana, pág. 201. 
74 Ley N° 393 de 21 de agosto del 2013. 
75 Ley Nº 300 de 15 de octubre de 2012. 
76 A través del DS Nº 2965 de 1 de noviembre de 2016. 
77 DS 3676 de 3 de octubre de 2018. 
78 Resolución Administrativa DIGEMIG Nº 286/2017 de 07 de septiembre de 2017. 
79 Resolución Administrativa DIGEMIG Nº 302/2017 de 18 de septiembre de 2017. 
80 Resolución Ministerial Nº 050/16 de 09 de marzo de 2016, Ministerio de Gobierno. 
81 Ley Nº 263 de 31 de julio de 2012. 
82 DS Nº 1486 de 6 de febrero de 2013. 
83 Cuenta con 5 dimensiones: Prevención, Atención y Protección, Persecución y Sanción Penal, 

Coordinación Internacional y Coordinación Nacional. 
84 Aprobado el 24 de abril de 2015, mediante Resolución de Consejo CPCTTP 001/2015. 
85 Aprobado el 25 de febrero de 2016. 
86 Aprobado mediante Resolución Nº 194/18, de 30 de noviembre del 2018. 
87 Acuerdo Bilateral con Perú firmado el 26.06.2015 y ratificado mediante Ley Nº 765 de 11 de 

diciembre de 2015. 
88 Acuerdo Bilateral con Argentina firmado y ratificado mediante Ley Nº 791 de 28 de marzo de 2016. 
89 Acuerdo Bilateral entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Paraguay para fortalecer la 

lucha contra la Trata de Personas y Delitos Conexos" suscrito en oportunidad del “Encuentro 

Presidencial y I Reunión de Gabinete Ministerial Binacional Bolivia-Paraguay” celebrado en la 

ciudad de La Paz, el 12 de junio de 2019. 
90 Ley Nº 807 de 21 de mayo de 2016. 
91 Resolución Administrativa SEGIP/DGE-477/2016 de 29 de julio de 2016, SEGIP. 
92 DS N° 3978 de 10 de julio de 2019, que modifica el DS N° 24547 Reglamento a la Ley de Medicina 

Transfusional y Bancos de Sangre. 
93 Ley Autonómica Municipal Nº 311 de 28 de junio de 2018. 
94 Aprobado por el Consejo Sectorial e Intersectorial “Por una Vida Libre de Violencia”, mediante 

Resolución CSIPVLV-Nº 001/2017 en fecha 27 de julio del 2017. 
95 Resolución Ministerial Nº 0908 de 09 de septiembre de 2016, Ministerio de Salud. 
96 Datos del Observatorio de Paridad Democrática del Tribunal Supremo Electoral, instancia que hace 

seguimiento permanente a la participación política de las mujeres en el país. 
97 Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013. 
98 Ley Nº 348, Disposición Transitoria Primera. 
99 DS Nº 2610 de 25 de noviembre de 2015, modifica y complementa el DS N° 2145 de 14 de octubre 

de 2014. 
100 DS Nº 3106 de 08 de marzo de 2017. 
101 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Educación, Salud, Comunicación, Gobierno, 

Culturas y Turismo y Trabajo, Empleo y Previsión social, con el mandato de implementar una 

Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres Bolivianas. La Comisión está presidida 

por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que a 

través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades ha llevado adelante el proceso de 

elaboración de la Política Pública Integral, como referente para la implementación de Acciones 
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Integrales, que permitan maximizar resultados y generar condiciones y oportunidades para el 

ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
102 A partir de las propuestas planteadas en la Agenda de Despatriarcalización, mandato social realizado 

por diversas organizaciones sociales, sociedad civil y mujeres de todo el país, en procesos 

departamentales ampliamente participativos y en el Encuentro Nacional de 11 de octubre de 2018, 

mediante DS Nº 3774 de 16 de enero de 2019, se conforma el Gabinete Especial de Lucha contra la 

Violencia Hacia la Mujer y la Niñez y se crea el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la 

Despatriarcalización “Ana María Romero”. 
103 Construcción del Modelo para la Unidad de Atención Integral e Inmediata UAII, Modelo Boliviano 

de Actuación frente a la Violencia en Razón de Género, Guía para la Declaratoria de Alerta, Guía 

para la gestión de las Casas de Acogida Guía para el funcionamiento de los SLIM´S (Servicios 

Legales Integrales Municipales), Estrategia de inversión pública y movilización de recursos privados 

para la inversión en violencia en razón de género (VRG), Especialización en violencia en razón de 

género (VRG) para jueces, juezas, fiscales y policías), Sistema de información para el Registro 

Único de Violencia en razón de género (RUV), entre otros. 
104 DS Nº 3834 de 13 de marzo de 2019. 
105 Es la primera encuesta de estas características en Bolivia, desde la creación del Instituto Nacional de 

Estadística y los diferentes Censos realizados de manera científica desde 1992. 
106 Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en 

Razón de Género; dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional. 
107 DS Nº 3463 de 18 de enero de 2018. 
108 Las Estaciones Policiales Integrales son infraestructuras en las que funcionan el Ministerio Público, 

los Juzgados Contravencionales y los Servicios Policiales de Seguridad Ciudadana, estos últimos 

encargados de la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes, programas y 

proyectos departamentales, municipales e indígena originario campesinos de seguridad ciudadana. 
109 DS Nº 2145 de 14 de octubre de 2014, Artículo 16. 
110 Pilar 1: Ley de Deslinde Jurisdiccional, Pilar 2: Educación, Pilar 3: Fortalecimiento de la JIOC, Pilar 

4: Coordinación y Cooperación, Pilar 5: Respeto a los Derechos Humanos. 
111 SCP 1624/2012-S2 de 1 de octubre, SCP 2076/2013 de 18 de noviembre, SCP 0323/2014 de 9 de 

febrero, SCP 444/2016-S1 de 25 de abril. 
112 CPE, Artículos 30.15 y 352. 
113 Ibíd. Artículo 11.II y Ley Nº 026 Artículo 39. 
114 Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005. A través de los Decretos Supremos Nº 29033 de 16 de febrero 

de 2007, 29124 de 21 de mayo de 2008, 29574 de 9 de mayo de 2007 y 2298 de 18 de marzo de 

2015, se establecen las disposiciones y procedimientos para el proceso de consulta y participación a 

los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, cuando se pretenda desarrollar 

actividades hidrocarburíferas en sus tierras comunitarias de origen, propiedades comunarias y tierras 

de ocupación y acceso. 
115 Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, Artículos 19, 207 a 209. 
116 Ibíd. Artículo 40 inc. j). 
117 Resolución Ministerial Nº 23/2015 de 30 de enero de 2015. 
118 Ley Nº 018, Artículo 6.2 y Ley Nº 026 Artículo 40. 
119 Aprobado mediante Resolución de Sala Plena Nº 118, de 26 de octubre de 2015. 
120 Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. 
121 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 
122 Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y Originarias de Bolivia. 
123 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu. 
124 Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”. 
125 Central Obrera Boliviana. 
126 Consejo Nacional Afroboliviano. 
127 Está compuesto por el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, 

y el Sistema Penal para Adolescentes; es el conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, 

organizaciones, entidades y servicios que tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
128 Donde participaron los Comités de Niñas, Niños y Adolescentes de los nueve departamentos, 

representaciones del Órgano Ejecutivo, de los Gobiernos Departamentales, Gobiernos Municipales y 

de la sociedad Civil, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 548. 
129 Creado mediante Resolución del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Nº 071/2016 de 

3 de mayo. 
130 Ley Nº 548, artículo 179.b. 
131 Participan: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Gobierno, Ministerio 

de Salud, Tribunal Supremo de Justicia y Fiscalía General del Estado. 
132 Esta diferencia se debe a que algunos municipios con amplia extensión territorial, densidad 
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demográfica, demandas y necesidades particulares, instauraron más de una DNA en sus municipios 

para brindar mayor protección a NNA. 
133 En el marco de esa campaña, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional promovió una 

alianza estratégica para desarrollar acciones vinculadas a la Responsabilidad Social Empresarial 

Estatal por la Niñez Boliviana, conformada por seis empresas e instituciones estatales (Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación, Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones S.A., Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, 

Servicios de Aeropuertos de Bolivia y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). 
134 Ley Nº 548, Artículo 136. 
135 Ley Nº 1139 de 20 de diciembre de 2018, promulgada conforme la Sentencia Constitucional 

Plurinacional Nº 025/2017 de 21 de julio. 
136 https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/3155-el-trabajo-infantil-de-las-ninas-

ninos-y-adolescentes-se-reduce. 
137 Espacio de decisiones de coordinación y articulación del diseño, implementación y monitoreo de 

políticas, planes, estrategias, programas, proyectos y normativa para NNA. Lo integran las 

autoridades de los tres niveles estatales y su funcionamiento está sujeto al Reglamento aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 063/2015 de 1 de abril de 2015. 
138 Ley Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001. 
139 El Programa de los Centros de Apoyo Integral Pedagógico atiende bajo 3 modalidades: Centros 

Penitenciarios de Mujeres, Asistencia Discontinua a hijas e hijos de madres y padres privados de 

libertad que ingresan de visita y Seguimiento Escolar. 
140 Determina la responsabilidad penal atenuada para adolescentes de 14 a 18 años y un procedimiento 

especial y especializado para su juzgamiento, asimismo, incorpora la justicia restaurativa y un 

sistema sancionatorio integrado por medidas socioeducativas. 
141 Ley Nº 342 de 5 de febrero de 2013. 
142 Decretos Supremos N° 1445 de 19 de diciembre de 2012, N° 1723 de 18 de septiembre de 2013, N° 

2131 1 de octubre de 2014, N° 2437 de 7 de julio de 2015, N° 3030 de 24 de diciembre de 2016, N° 

3519 de 3 de abril de 2018, N° 3529 de 11 de abril de 2018 y N° 3756 de 24 de diciembre de 2018. 
143 Programa Nacional de Zoonosis y Enfermedades Transmitidas por Vectores, Programa Nacional de 

Prevención y Control de Dengue, Programa Nacional de Control de Tuberculosis, Programa 

Ampliado de lnmunización, Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Programa Nacional de 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Programa Nacional de Cólera ETAS/VETAS. 
144 Ministerios de Justicia y de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo de Justicia, 

Tribunal Supremo Electoral, Instituto Nacional de Estadísticas, Defensoría del Pueblo, Dirección 

General de Régimen Penitenciario, Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información 

y Comunicación, Servicio General de Identificación Personal, Servicio para la Prevención de la 

Tortura. y el Sistema Universitario. 
145 Los objetivos del Censo Carcelario son: a) Relevar y analizar la situación jurídico-procesal de la 

totalidad de las personas privadas de libertad. b) Contar con información actualizada a nivel nacional 

sobre el número de personas privadas de libertad con detención preventiva y con sentencia. c) 

Identificar el número de causas que se pueden aplicar salidas alternativas y la aplicación de medidas 

sustitutivas. d) Establecer el número de sentenciados que se encuentren con cumplimiento de plazo 

de sentencia. e) Promover la cesación de la detención preventiva. f) Posibilitar las salidas alternativas 

que correspondan y coadyuvar con la obtención de las mismas. 
146 Art. 5.3 Ley N° 260 de 11 de julio de 2012. 
147 Ley Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001. 
148 A través de la Ley Nº 872 de 21 de diciembre de 2016. 
149 Establecida por la Ley de Pensiones, N° 065 de 10 de diciembre de 2010. 
150 La Resolución Ministerial N° 1028, incorpora el Complemento Nutricional para el adulto mayor 

Carmelo en la prestación a la Ley N° 475, DS Nº 1984 de 30 abril de 2014. 
151 Ley N° 977 de 26 de septiembre de 2017 Artículo 1.b. 
152 Ley Nº 977 de 26 de septiembre de 2017. 
153 DS Nº 3437 de 20 de diciembre de 2017. 
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