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أوال -مقدمة
 -١تقدم دولة غواتيماا تقريرهاا ا الولاة الثالثاة لرساتعراو الادوري الشاامسل ما تسا ي
الضااوع ع ااد تقااداها واعيااة لتقريرهااا ملنت ااد املاادة ن نيسااان/أ ريس  .٢٠١٤وتغطااا املع ومااات
الفرتة من  ٢٠١٢ا .٢٠١٦
 -٢و بداية دارة حكومة الفرتة ٢٠١٦-٢٠١٢ل تكون غواتيما داً يعيش  ١٦عاماً من
احلياة الداقرا يةل أحرز خرهلا تقدماً ن تو يد أركان الدولاةل و ن كانات تا ان هنااال حاا ت
أتخر كبرية ن متت السكان الكاماس حلحلقاوا ا صت اادية وا اتماعياةل كماا هاو من او ع يهاا
ن اتفاصات السرم وصكوال حقوا اإلنسان اهلامة اليت وصعتها دولة غواتيما (.)١
 -٣ون عااام ٢٠١٦ل تولاات مقاليااد األمااور دارة حكوميااة ادياادة عر اات السياسااة العامااة
ل حكوم ااة ل ف اارتة ٢٠٢٠-٢٠١٦ل وال اايت  ،ااددل ااافة ا متاط اايها ما ا خط ااة التنمي ااة الو ني ااة
‘كاااتون‘" :غواتيمااا لنااا "٢٠٣٢ل األولااو ت واملبااادت التوايهيااة لااعدارة العامااة وتقاادم وسااا س
متا عة األهداف املقرتحة ل فرتة .٢٠٢٠-٢٠١٦
 -٤ووف ا ا اااعً حل لت ام ا ا ااات الدولي ا ا ااةل ص ا ا اادم ن الف ا ا اارتة ا ا ا  ٢٠١٢وآب/أغس ا ا ااطس ٢٠١٧
مااا جمموع ا  ١١تقريااراً دور ً و ٤ردود ع ااد صا مااة املسااا س الاايت تعاادها هي ااات معاهاادات األماام
املتحدة .وصب ت غواتيما ل انسجاماً م سياسة البااب املفتاوا الايت تنهجهاال ويسارت ز رة اثنا
من املك ف و ت ن ار اإلاراعات اخلاصة ومقررين ات ع ملنظومة الب ادان األمريكياة .ون
آذار/مااار ٢٠١٧ل استضااافت غواتيمااا الاادورة ا سااتثنا ية السااا عة واخلمسا كمااة الب اادان
األمريكياة حلقااوا اإلنساانل ون متوز/يوليا وآب/أغساطس اسااتقب ت ز رة ن عا املكااان أار ااا
لنة الب دان األمريكية حلقوا اإلنسانل وها اآلن ادد عاداد الارد ع اد صا ماة املساا س املتع قاة
حللتقري ارين اخلااامس والساااد املتع ق ا حلتفاصيااة حقااوا الطفااس وا سااتعراو أمااام ال جنااة املعنيااة
حللقضاع ع د التميي د املرأة.

اثنيا -املنهجية واملشاورات الوطنية
 -٥تولات عااداد هااذا التقرياار ال جنااة الر سااية حلقاوا اإلنسااان تعاااون ما مكتا غواتيمااا
ملفو ااية األم ام املتحاادة السااامية حلقااوا اإلنسااانل و تشاااور م ا املةسسااات احلكوميااة ومنظمااات
اجملتم املدين.
 -٦وعقدتل من خرن املنتدى املشرتال املةسسات()٢ل ثرث ااتماعات عمس هبادف
مجا ا املع وم ااات املةسس ااية ع اان متا ع ااة التق ااارير املقدم ااة ن توص اايات ع ااام  ٤٣( ٢٠٠8توص ااية
مقبولااة)ل وعااام  ١١١( ٢٠١٢توصاايةل وأحا اات ع م ااً ٢٧ل وصطعاات  ٥الت امااات وعيااة)ل
وتقرير منت د املدة املقدم ن نيسان/أ ريس .٢٠١٤
 -٧و اادأت املشاااورة الو نيااة م ا منظمااات اجملتم ا املاادين ن تش ارين الثاااين/نوفمرب ٢٠١٦
وانتها اات ن أ ر/ما ااايو ٢٠١٧ل م ا ا عطا اااع األولويا ااة لسا ااب مقا عا ااات()٣ل مما ااا ا اح تحديا ااد
ا حتيااات والشواغس التالية:
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األما والعدالااةل تااربز ن مجيا املنااا ة اارورة اافاع الطااا الرمركا ي ع ااد
(أ)
ال جنة الدولية ملناهضة اإلفرت من العقاب ن غواتيما ل مماا ياوحا فاتح مكاتا ص يمياة تتايح
التحقية داخس احلكومات ا يةل و رورة ز دة عدد املاوفف املادر مان صاوات األمانل و اياة
العام ن جمان العدالة واملدافع عن حقوا اإلنسان؛
(ب) العنف ضد املرأةل يثري ارتفاع معد ت صتس اإلانث والعناد اد املارأة الق اةل
ويااوحا فااتح مكات ا ل نيا ااة العامااة وةاااكم متخ ااة وأماااكن رعايااة خاصااة لضااحا العناادل
وتوعيااة املااوفف الااذين يقاادمون املساااعدة ل نساااع ماان أاااس ت قااا الشااكاوى ن املراكا ال ااحيةل
وممااا يثااري الق ااة كااذلو عاادم واااود مكاتا لألمانااة الر سااية لشااةون املارأة ع ااد ال ااعيد الااو ل
وعدم معرفة توصيات ال جنة املعنية حللقضاع ع د التميي د املرأة؛
ن رعاياة األ فاان فيماا يت اس
(ج) األطفالل هناال نقص ن املوفف املتخ
وصااوهلم ا التع اايم وال ااحةل وتنفيااذ الاربامة ا اتماعيااةل ونقااص ن تسااجيس و دات األ فااان
ن اجملتمعات ا ية النا يةل و عد الرعاية املقدمة لأل فان والشباب ذوي اإلعاصة؛
(د) الشعوب األصليةل يُسَّ الضوع ع د عدم ا متثان سب عدم التشااور ما
الشااعوب األص ا يةل وع ااد التعااديرت الاايت أدخ اات ع ااد صااانون التعاادينل وعاادم واااود ال جن ااة
الر سية املعنية حللتميي والعن رية ع د ال عيد الو ل وصعو ة ح اون الساكان األصا ي ع اد
احلقوا ا صت ادية وا اتماعية والثقافية واحلقوا املدنية والسياسية.

اثلثا -محاية احلقوق
ألف -املساواة وعدم التمييز
التمييااز العنيااري يتوصاايات اجلولااة األو
واجلولة الثانية  ،٩-٩٩و)1٠5-٩٩

 ،٧-٨٩و ،٩-٨٩و ،1٠-٨٩و11-٨٩؛

 -8ااارىل ن أ ر/مااايو ٢٠١٤ل ا عتماااد الر ااا( )٤ل سياسااة العامااة ل تعااايش والقضاااع ع ااد
العن ارية والتميي ا العن ااري .وااارى ن ااار تنفيااذها عقااد ااتماعااات م ا املخطط ا واملك ف ا
مبي انية القطاع العام مان أااس ،دياد ااراعات م موساة وفقااً ل و ياة املنو اة هبام .ون عاام ٢٠١٦ل
ااارى تعماايم مشااروع خطااة تنفيااذ هااذه السياسااة ع ااد تقنيااا لت ااد املةسسااات احلكوميااة هباادف
تبيان اجملا ت ا ددة اليت ينبغا درااها ن اخلط التشغي ية السنوية.
 -٩نظام جمالس التنمية احلضرية والريفيةل الشعوب األص ية ممثَّ اة ن جماالس التنمياة احلضارية
والريفيااة ن املقا عااات الاايت تتااملد ممااا جمموعا  ٩٢ممااثرً ماان  ٢٤جمموعااة لغويااة ( 8٤مااا ؛ و٢
غااريفوان؛ و ٦طاينكا)ل وداخاس اجمل اس الاو ل تنميااة احلضارية الريفياة مباا جمموعا  ٦أعضاااع (٤
ما ؛ و ١طينكال و ١غاريفوان).
 -١٠الس ا طة القضااا ية وا كمااة الع يااا ل فاارتة ٢٠١٩-٢٠١٤ل ماان ا  ١٣صا ااياً تتااملد
مانهم ا كمااة الع يااا هناااال امارأاتن وعضااو واحااد ماان الشااعوب األصا يةل ماان طااع مااا كيشااال
هو من ترأ ا كمة خرن الفرتة .٢٠١٥-٢٠١٤
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ابء -محاية الفئات الضعيفة م السكان
محاية الفئات الضعيفة ما الساكان يالعااملون ل العدالاة ،واملادافعون عا حقاوق اإلنساان،
والنقابيون ،وفئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي
صفات اجلنسني)
 -١١أا اارت هي ااة  ،ي ااس ا عت ااداعات ع ااد امل اادافع ع اان حق ااوا اإلنس ااانل من ااذ نش ااا ها
ع ااام ٢٠٠8ل ااتماع ااات منتظم ااةل وعق اادت  ٤٧منه ااا ع ااام ٢٠١٦ل م اان أا ااس تع يا ا اهلي ااةل
وأنشمت عام  ٢٠١٥رصم الطوارت وت قا الشكاوى .١٥٤٣
محاية العاملني ل جمال العدالة يتوصيات اجلولة األو  ،٣1-٨٩و ،26-٨٩و)٣٠-٨٩
 -١٢تولت وزارة الداخ ية()٥ل ن الفرتة ٢٠١٥-٢٠١٠ل اية  ١٠٠صاو من ذوي املكانة
الرفيعااة و ١٠ماادع عااام ذوي و ا خااا ؛ حيا لا م نشاار  ٢88ماان أفاراد الشاار ة املدنيااة
الو نيااة( .)٦وذكاارت النيا ااة العامااة أنا ااارىل ن الفاارتة  - ٢٠١٢ح يران/يونيا ٢٠١٧ل تقاادم ٢٢٥
طكوى سب تواي ديدات ل مدع العام ( )١٢٠والقضاة ( )١٢٥أو طن هجمات ع يهم.
محايااة حقااوق املاادافعني ع ا حقااوق اإلنسااان يتوصاايات اجلولااة األو  ،1٨-٨٩و،1٩-٨٩
و ،2٠-٨٩و ،21-٨٩و ،22-٨٩و ،٣٠-٨٩و٣6-٨٩؛ واجلول ااة الثاني ااة ،52-٩٩
و ،5٣-٩٩و ،٧٣-٩٩و ،1٤-1٠٠و ،15-1٠٠و)1٨-1٠٠
 -١٣ن عااام ٢٠١٤ل ااارى تع ي ا طااعبة التحقيقااات النا يااة املتخ ااة( )٧التا عااة ل شاار ة
املدني ااة الو ني ااة  ١٤ةقق ااً لي اابح ع ااددهم حالي ااً ٢٠ل يق اادمون ال اادعم ملكت ا النيا ااة العام ااة
()8
املك ااد فاارع حقااوا اإلنسااان حللنيا ااة العامااةل كمااا عا زت مديريااة ايااة الشخ اايات واألماان
التا عة ل شر ة املدنية الو نيةل اليت تاوفر األمان الشخ اا الوصاا ا والادا م ل مادافع عان حقاوا
اإلنسان وأسرهمل عند تعر هم هلجوم أو ديد.
 -١٤وذكاارت النيا ااة العامااة أن ا سااج تل ن الفاارتة  - ٢٠١٢ح يران/يوني ا ٢٠١٧ل ٥٥٧
طكوى د املدافع عن حقوا اإلنسان شمن ارا م لت فة.
 -١٥ون تش ارين األون/أكتااو ر ٢٠١٦ل اعتمااد " روتوكااون تنفيااذ تاادا ري أمنيااة فوريااة ووصا يااة
ل ا ااام العم ا ااان والع ا ااامرت املنت ا ا ل نق ا اااحلتل وص ا ااادة وم ا ااديري ومنا ا ا ا وزعم ا اااع النق ا اااحلتل
واألط ااخا ذوي ال ا ا ة حلل اادفاع ع اان حق ااوا العم ااانل وك ااذا األم اااكن املادي ااة ال اايت ت اانظم فيه ااا
األنشااطة" .وذكاارت النيا ااة العامااة أنا سااجس ن الفاارتة  ٢٠١٥-٢٠١٠مااا جمموعا  ٦٧طااكوى
د أعضاع النقاحلت.
محاية فئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوياة اجلنساانية وحااملي صافات
اجلنسا ا ااني يتوصا ا اايات اجلولا ا ااة األو  ،16-٨٩و٣5-٨٩؛ واجلولا ا ااة الثانيا ا ااة ،2٧-٩٩
و ،2٣-٩٩و)2٤-٩٩
 -١٦أنش ا اامت النيا ا ااة العام ا ااةل م ا اان خ ا اارن مكت ا ا الرعاي ا ااة الدا م ا ااةل  ٣ط ا اابا يو( )٩لت ق ا ااا
الشااكاوىل حيا ُ اارى ن ااار ااة يرتكا ع ااد الضااحية تقياايم ل رعايااة األوليااةل الاايت صااد تتخااذ
طااكس رعايااة ملوااهااة األزمااة وتقياايم ا و/أو نفسااا و/أو صااانوين .وتسااجس الوصااا املب ا عنهااا
4
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وتتخذ تدا ري احلماية املناسبة ل حالة .وصد ع ة ع د الشبا يو طعار "أان أميِّر "ل هبدف توعية
املدع العام مبعام ة الضحا .
 -١٧ون عام ٢٠١٤ل اعتمد روتوكون الرعاية الشام ة لضحا الراة()١٠ل الذي يقاوم ع اد
احرتام حقوا اإلنسان لضحا الراةل م الرتكي ع د الف ات الواصعة ،ت و مة اهلشاطة.
أدرج النظ ااام املع وم ااا ملراصب ااة التحقيق ااات الت ااا ل نيا ااة العام ااة ن الب اااب املخ ااص
 -١8و َ
ل بياااانت الشخ اايةل خانااة ‘املث يااات واملث يااون وم دواااو امليااس النسااا ومغااايرو اهلويااة النسااانية
وحام و صفات النس ‘ اليت تتيح خيارات :مث يةل ومث ال وم دوج امليس النسال ومغاير اهلوياة
النسااانيةل وحامااس ل اافات النس ا  .كمااا يسااجس اساام الشااخص الااذي يعاارف ا ن عرصات ا
ا اتماعية .وصد سجس خرن الفرتة  ٢٠١٥-٢٠١٠ما جمموع  ١١طكوى رفضات  ٤منهاا.
ون الفا اارتة املمتا اادة ما اان  ٢٠١٦ا ح يران/يوني ا ا ٢٠١٧ل سا ااجس ما ااا جمموع ا ا  ٣٥٥طا ااكوى
رفضت أو أغ قت  ٤٦منها.
 -١٩ون عام ٢٠١٤ل فتح مكت ةاما حقوا اإلنسان مكت أما املظااا املعا حللتناوع
النسااال وتشاامس مهام ا مااا ي ااا :اإلحالااةل وتقاادم املشااورةل ومتا عااة مااا يب ا عن ا ماان حااا ت
انتهاكات حقوا اإلنسانل وف ات التنوع النسا.
 -٢٠ون تشا ارين الث اااين/نوفمرب ٢٠١٦ل أ ق اات وزارة ال ااحة العام ااة والرعاي ااة ا اتماعي ااة
"ا س ا ارتاتيجية الشا ااام ة والتفا ا ا ية ل رعايا ااة ال ا ااحية لألطا ااخا مغا ااايري اهلويا ااة النسا ااانية ن
غواتيم ااا "٢٠٣٠-٢٠١٦ل وال اايت اادف ا ت ااوفري الرعاي ااة الش ااام ة والتفا ا ا ية لألط ااخا
مغايري اهلوية النسانية .وها ترك ع د اجملا ت التالية( :أ) تع ي ال حة والوصاية من األمراو؛
و(ب) الرعاية ال حية الشام ة؛ و(ج) التع ي املةسسا؛ و(د) الرصد والتقييم.

جيم -االجتار ابألشخاص يتوصيات اجلولة الثانية  ،5٤-٩٩و)٤٧-٩٩
 -٢١اعتم ا اادت ال جن ا ااة املش ا اارتكة ا ا ا املةسس ا ااات ملكافح ا ااة ا ا ااار حللبش ا اارل ع ا ااام ٢٠١٥ل
" روتوكون التنسية املةسسات حلماياة ورعاياة احا ا اار حلألطاخا " الاذي يشاكس دلايرً
أساسااياً ل مةسسااات احلكوميااة واملنظمااات غااري احلكوميااة العام ااة ن هااذا اجملااانل ويتضاامن لت ااد
مراحس ومستو ت اية ورعاية الضحا ل وحيدد عم يات تفا ية لأل فان واملراهق والبالغ .
 -٢٢وافقت النيا ة العامة ع د " روتوكاون ااراعات رعاياة احا ارااة ا اار حلألطاخا "ل
ن تشرين األون/أكتو ر ٢٠١٥ل وهو حيدد اإلاراعات املتع قة رعاية حا هذه الراة و اايتهم
و حااالتهم وااارب مااا حلااة هب ام .واعتماادت أيض ااً "التع يمااات العامااة الاايت تاانظم آليااات رعايااة وتنسااية
وتاادخس النيا ااة العامااة ن جمااان رعايااة الضااحا ل واملرحقااة النا يااةل واس ارتاتيجية املرحقااة النا يااة
لراة ا ار حلألطخا "()١١ل وتتضمن اآلليات ا سرتاتيجية ل مقا اة النا يةل ما و ا معاايري
لتنسية رعاية الضحا والتحقية ن القضا املسج ة و حالتها.
 -٢٣واعتُماادل ن عااام ٢٠١٥ل " روتوكااون رعايااة ااحا العنااد النسااا ن املستشاافيات"
الدي اادل وف ااتح مكت ا النيا ااة العام ااة ن مستش اافيا روزف اات وس ااان خ اوان دي دي ااو ل وا اارى
تدري  ٢٦٧طخ اً ن هذين املستشفي .

GE.17-15262

5

A/HRC/WG.6/28/GTM/1

 -٢٤ون أ ر/مايو ٢ ٠١٦ل أنشا نظاام اياة الطفاسل ووحادة مكافحاة اساتغرن األ فاان
ن املاواد اإلحلحيااةل التااا ملكت ا النيا ااة العامااة املعا مبكافحااة ا ااار حلألطااخا ل والااذي ماان
أهداف ا التحقي ااة ن ا ارا م ا ااار حلألط ااخا ال اايت أتخ ااذ ط ااكس اس ااتغرن لأل ف ااان ن امل اواد
اإلحلحيةل وكذلو ارا م حيازة املواد اإلحلحية اليت يستغس فيها ص َّر أو نتااها أو نشرها.
 -٢٥وأنش اامت الش اار ة املدني ااة الو ني ااة الوح اادة املتخ ااة املعني ااة حللا ارا م النس ااية ووح اادة
مكافحة ا ار حلألطخا التاا عت ل شاعبة املتخ اة ن التحقيقاات النا ياة التا عاة ل شار ة
املدنية الو نيةل وها تتملد من  ٥٦عن راً متخ اً ن التحقية ن الرا م النسية.

 -٢٦وأنشمت أمانة مكافحة العند وا ستغرن وا ار حللبشار  ٢٣طابكة ملكافحاة العناد
النسا وا ستغرن وا ار حللبشر ع د مستوى املقا عات .واستمراراً ل ربانمة الو ل تدري
شمن العند النسا لفا دة العام الطبي واملساعدين واإلداري لشبكة املستشافيات العاماةل
ارى تدري  ٢ ٩٦١طخ اً ن ار  ٢٧ز رة ا طبكة مستشفيات الب د.
اإلحياءات املتعلقة ابالجتار ابألشخاص
 -٢٧ت قت النيا ة العامةل ن الفرتة مان  ٢٠١٢ا ح يران/يونيا ٢٠١٧ل فيماا يت اس ميرااة
ا ار حلألطخا والرت ح مان ا اار حلألطاخا ل ماا جمموعا ُ ١ ٧٧١ام  ٣ ٣٣8طخ ااً
متضرراً( )١٢وصدر فيها ما جمموع  8٢حكماً حلإلدانة.
 -٢8وأصاادرت السا طة القضااا يةل ن الفاارتة ٢٠١٥-٢٠١٠ل فيمااا يت ااس ميراااة "ا ااار"ل
ما جمموعة  ١٣٤حكماً ( ٥٧راعة) و( ٧٧دانة)(.)١٣
االستغالل اجلنسي للفتيات
 -٢٩نظماات الس ا طة القضااا ية عااام  ٢٠١٦مخسااة موا ااد مناصشااة ماان أاااس تع ي ا األحكااام
القضا ية ال ادرة ن صضا العند النسا وا ار حلألطخا ن  ٥هي ات متخ ة.
 -٣٠ون عااام ٢٠١٦ل وصعاات مكتا ا اااما العااام ل دولااةل والنيا ااة العامااةل وأمانااة مكافحااة
العند النسا وا ستغرن وا ار حلألطخا ل ووزارات ال حة العامة واملساعدة ا اتماعيةل
والتع اايمل والتنمي ااة ا اتماعي ااةل ع ااد ا تف اااا املش اارتال ا ا املةسس ااات م اان أا ااس تع يا ا رعاي ااة
الطفاارت واملراهقااات احلوامااس الر ااا تقااس أعمااارهن عاان  ١٤ساانةل ماان أاااس ،ديااد الت امااات
التنسية واملسةولية ا املاوصع ل وتنفياذ مساار العماس واملساتوى األمثاس لعااراعات الايت تقاوم هباا
كس مةسسة فيما يتع ة كشد ورعاية س الطفرت واملراهقات الر ا تقس أعمارهن عن ١٤
ساانة .ون نفااس الساانةل ااارى التوصيا ع ااد اتفاااا ا وزارة ال ااحة العامااة والرعايااة ا اتماعيااةل
والنيا ة العامةل وأمانة مكافحة العند النسا وا ساتغرن وا اار حلألطاخا ل مان أااس دعام
تااوفري األدويااة وامل اواد البيولوايااة الرزمااة لرعايااة ااحا العنااد النسااا الر ااا يت ق ا الرعايااة ن
وحدات الرعاية الشام ة التا عة ل نيا ة العامة.
 -٣١ون عام ٢٠١٤ل كانت أمانة مكافحاة العناد وا ساتغرن وا اار حللبشار تادير ثرثاة
مرا مةصتة متخ ة لأل فان واملاراهق احا اارا م العناد النساا وا ساتغرن وا اار
حلألطخا ل تق ن غواتيما العاصامةل وكواتيبياو مبقا عاة كيتساالتينانغول وكاوحلن مبقا عاة ألتاا
فارياحل  .ون الفاارتة مااا ا  ٢٠١٤وح يران/يونيا ٢٠١٧ل ااارى تااوفري الرعايااة الطبيااةل والرعايااة
النفسيةل والرعاية ا اتماعيةل والرتفي ل والتع يمل واملساعدة القانونية ملا جمموع  8٥٢حية من
حا ا ار أو العند النسا.
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دال -األطفال احملرومون م حريتهم
نظااام السااجون ،احملرومااون م ا ح اريتهم يتوصاايات اجلولااة الثانيااة  ،5٠-٩٩و،51-٩٩
و)٤٩-٩٩
 -٣٢متتا د السياسااة الو نيااة إلصاارا السااجون املعتماادة ن  ٢٠١٥ع ااد  ١٠ساانوات(.)١٤
وه ااا تت ااملد م اان  ١٠ة اااور ر يس ااية اك اان ت خي ااها ن التنس ااية املش اارتال ا ا املةسس اااتل
وتنفيذ املسار الوفيفا ملوففا السجونل وا اه الدا م حنو التخ صل والتنفيذ ال ارم لنظام
متاادرجل وتشااييد و ديااد و،اادي اهلياكااس األساساايةل واألماان الااداخ ا واخلاااراال وتشااجي
ع ااادة اإلدم اااج ن األس اارل و ط ا اراال اجملتمع ااات ا ي ااة واألعم ااان التجاري ااةل و ع ااادة اإلدم اااج
ا اتماعا ا صت ادي لألطخا ل و يرع عناياة خاصاة ل نسااع والرااان واأل فاان واملاراهق
ن نظام السجون.
 -٣٣و ااري العم ااس ن ثرث ااة أفرص ااة إلص اارا نظ ااام الس ااجون واألمان ااة التقني ااة جمل ااس األم اان
الو ل من أاس ترتي أولو ت ا اور ا سرتاتيجية واإلاراعات ن األا ا الق اري واملتوسا ل
وذل ااو ن ثرث ااة أ ع اااد( :أ) الوصاي ااةل و ع ااادة التمهي ااسل و ع ااادة الرت ي ااة؛ و(ب) الكف اااعة اإلداري ااة
واملالية؛ و(ج) الضوا الداخ ية ل سجون وأمنها واستخبارا ا.
 -٣٤ون أي ون/ساابتمرب ٢٠١٦ل اعتمااد صااانون املراصبااة املع وماتيااة عاان عااد( )١٥الااذي يقااوم ع ااد
نش اااع نظ اام لكرتوني ااة وتقني ااة تس ااتخدمها املديري ااة العام ااة ل س ااجون م اان أا ااس ،سا ا وس ااا س مراصب ااة
األطااخا الااذين أدين اوا ن دعااوىل لكاانهم يتمتعااون تاادا ري دي ااة تثبياات ساوار يتساام اصااية مراصبااة
موصولة حللنظام العاملا لتحديد املواص  .و ري حالياً و الر حة التنفيذية ل قانون املذكور.
 -٣٥وفيما يتع ة مبراصبة السجونل ري تنفيذ اإلاراعات التالية:
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االكتظااا ل اري و ا صا مااة حللسااجناع الااذين صضاوا وصتااً يكفااا لط ا ا سااتفادة
ماان يفاايع العقو ااةل األماار الااذي ماان طاامن أن يساااعد ع ااد يفيااد ا كتظااا ن
مراك ا حتجاز؛
اهلياكاال األساسااية واحليااول علااة الرعايااة اليا ية والنظافااة اليا يةل ااري
العمس ن مشروع ناع وحدت اديدت ()١٦ل مبوارد من املديرية العاماة ل ساجون
ومبساعدة من رانمة األمن والعدالة ن غواتيما ()SEJUST؛
اإلدارة الذاتيةل تُبذن اهود من أاس تنفيذ آليات لعناذار املبكار حلألزماات أو
ح ااا ت الط اوارت ن الس ااجونل م اان خ اارن وح اادة  ،ي ااس مع وم ااات الس ااجونل
تنسااية م ا املديريااة الفرعيااة التشااغي ية واملفتشااية العامااة ل سااجون .واهلاادف هااو
تف ااادي دخ ااون املا اواد أو األط ااياع ا ظ ااورة ااورة فعال ااةل م اان خ اارن عم ي ااات
التفتيش الدورية ن أماكن ا حتجاز؛
ملنااح حاااالت العنااف فيمااا بااني ناازالء السااج ل يااتم الف ااس ا ا ااروم ماان
احلريااة وفق ااً ملعااايري احلالااة القانونيااةل واملرمااح النا يااةل والاانسل ونااوع الاانسل
والس والل وا نتماع ا اتماعال واحلالة ال حيةل وأمور أخرى.
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 -٣٦وفيم ااا يتع ااة نس اااع الش ااعوب األص ا ية ا روم ااات م اان ح اريتهنل أع ااد معه ااد املس اااعدة
القضا ية النا ية روتوكون رعاية النساع حا العند مبخت د مظاهره؛ وأ رم اتفاصاً مشرتكاً ا
املةسسااات ا مكت ا امل ارأة ب دي اة ميكسااكول وأمانااة الر سااة لشااةون امل ارأةل ووزارة الداخ يااةل
والشاار ة املدنيااة الو نيااة؛ و روتوكااون العمااس ا اتماااعا القااا م ع ااد ااة انساااينل وأنشاام مبوابا
وحاادة امل ارأة الاايت ترك ا ع ااد رعايااة نساااع الشااعوب األص ا ية املتهمااات حلرتكاااب أعمااان اراميااة
ألغراو وصوهلن ا العدالة شكس سري وكامس.

هاء -التعذيب واالختفاء القسري يتوصيات اجلولة الثانية )1٧-1٠٠
 -٣٧من ااذ ع ااام ٢٠١٤ل ا اارى تعي ا  ٥مق ااررين أساس ااي و ٥من اااو لةلي ااة الو ني ااة ملن ا
التعااذي ل يقومااون ا رات ا مراكا لت فااة هبااا أطااخا ةرومااون ماان حاريتهمل و ا األماااكن
املرتبطااة حلخلاادمات العامااة واخلاصااة ل رعايااة ا اتماعيااة واحلمايااة ا اتماعيااةل وصااد أاااروا ١٥١
ز رة وصدموا  ٩١٧توصية عام .٢٠١٦
 -٣8وسااج ت النيا ااة العامااةل ن الفاارتة مااا ا  ٢٠١٢وح يران/يوني ا ٢٠١٧ل مااا جمموع ا 8٧
طااكوى متع قااة ميراااة التعااذي ل رفضاات  ١١منهااا .وصاادمت ااد أفاراد الشاار ة املدنيااة الو نيااة ٣٢٧
طكوى متع قة حللتعذي أو ساعة املعام ةل رفضت أو أغ قت  ٩8منها(.)١٧

واو -مكاف ة اإلفالت م العقاب يتوصايات اجلولاة األو
واجلولة الثانية )6٣-٩٩

 ،2٣-٨٩و٣٤-٨٩؛

 -٣٩يضم مكت املدعا العام لشعبة مكافحة الفساد ن النيا ة العامة ن الوصت الراهن ١٠
مكاتا ل نيا ااة العامااةل ،قااة و ،ااس لت ااد القضااا ل الاايت يااتهم فيهااا موففااو ومسااتخدمو اإلدارة
العامةل عند واود احتمان ارتكاب أفعان ارامية متعددة .وارى تطبية منهجية لتتب القضاا ل
دف ا تشكيس أفرصة متعددة التخ ات مواهة ا حس الشكاوى الواردة.
 -٤٠ون الساانوات الااثرث املا اايةل زاد عاادد الشااكاوى املقدمااةل وهااو مااا اعااس مكت ا النيا ااة
املذكور يتع زل وفُتح مكتبان ل نيا ة متخ ان ن التحقية ن أفعان الفساد ن د ت المهورية.
 -٤١ون الن د األون من عام ٢٠١٧ل صدم أكثر من ، ٣٥قيقاً أمام ا اكمل األمر الذي
أدى ا ،قية نتا ة هامة ن مكافحة الفساد .ويب جمموع األحكام القضا ية ال ادرةل خرن
الفرتة  - ٢٠١٢ح يران/يوني ٢٠١٧ل ما جمموع  ٢٤٧حكماً.
 -٤٢وفيمااا يتع ااة اادعم ال جنااة الدوليااة ملناهضااة اإلفاارت ماان العقاااب ن غواتيمااا ل أنش ا
مكت النيا ة التا ل نيا ة العامة املتخ ة ملكافحة اإلفرت مان العقااب الايت يوااد مقرهاا ن
كيتسالتينانغو( )١8حس نطاصها اإلص يمال ول اخت ا النظر ن الرا م املرتكبة ن مقا عاات
كيتسالتينانغول وتوتونيكاحلنل وسان ماركو ل وويويتينانغو(.)١٩
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رابعا -احلقوق االاتيادية واالجتماعية والثقافية
ألف -احلااق ل الغااذاء يتوصاايات اجلولااة الثانيااة  ،٨2-٩٩و ،٨٧-٩٩و،٨٩-٩٩
و)٩٣-٩٩
 -٤٣ا اارى التخط ااي لتنفي ااذ خط ااة ميث اااا القض اااع الت ااام ع ااد ال ااوع ت اادر ياً ون الوصا اات
املناس ل ع د ثرث مراحس .األوال ن الفرتة كانون الثاين/يناير  -ح يران/يوني ٢٠١٢ل وترك
ع د  ٣٣دية تسود فيها أع د معد ت نقاص التغذياة ن الب اد( .)٢٠ومش ات املرح اة الثانياةل ن
الفرتة متوز/يولي  -كاانون األون/ديسامرب ٢٠١٢ل  ٥٠دياة يساود فيهاا نقاص التغذياة .وأخارياًل
اعتباراً من عام ٢٠١٣ل انضافت د ت حىت غت ( ١٦٦حوايل ن د د ت الب د).
 -٤٤ويب التطور الا م لانقص التغذياة املا منل وفقااً لبيااانت الدراساات ا ستق اا ية الرامياة
ا تقييم أثر خطة ميثااا القضااع التاام ع اد الاوعل أن نقاص التغذياة املا من لادى األ فاان دون
ساان اخلامسااة ن الب ااد ت ال  ١٦٦الااذي ،ظااد حلألولويااة انتقااس ن الفاارتة املمتاادة ا ٢٠١٢
و ٢٠١٤من  ٥٩,٩ن املا ة ا  ٦٠,٦ن املا ةل وهو ما اثس تغرياً فيفااً نسابة  ٠.٧ن املا اة.
وعنااد ت اانيد معااد ت نقااص التغذيااة حس ا املنااا ةل ريفي اةً وحض اريةًل ن الفاارتة نفسااهال فقااد
استمرت هاذه املعاد تل و سايما ن املناا ة الريفياةل حيا زادت نسابة  ١,١8ن املا اة ينماا
ترااعت ن املنا ة احلضرية نسبة  ٤ن املا ة .ون املنا ة احلضريةل تراا معدن نقاص التغذياة
امل من ست نق م وية ن الفرتة املمتدة  ٢٠١٢و ٢٠١٣وعاود ال اعود مارة أخارى مبقادار
نقطة م وية واحدة عام  .٢٠١٤ون املنا ة الريفيةل عرف معدن نقص التغذية تغياريات ا ياةل
و ن كاناات فيفااةل ن الف ارتات الااثرث املدروسااة .وماان الاادير حللااذكر أن معاادن نقااص التغذيااة
امل ا من ن املنااا ة الريفيااة كااان ن املتوس ا أكثاار نساابة  ٣٥ن املا ااة من ا ن املنااا ة احلض ارية ن
الفرتات الثرث.
 -٤٥وسااعياً ا ،قيااة هاادف خفااع نقااص التغذيااة امل ا من نساابة  ١٠ن املا ااةل اعتُماادت
ا سرتاتيجية الو نية ل وصاية من نقص التغذية امل من ل فرتة ٢٠٢٠-٢٠١٦ل وصاد اساتندت هاذه
ا سرتاتيجية ا نتا ة خطة ميثاا القضاع التام ع د الوع.
 -٤٦وصااد أُنش ا ت ال جنااة الر سااية ل حااد ماان نقااص التغذيااة امل ا منل الاايت تقاادم املشااورة ا ر ايس
المهوريااة ن متا عااة ا س ارتاتيجيات الراميااة ا احلااد ماان نقااص التغذيااة ن الب ااد؛ وتشااجي ا اراعات
اجملتم املدين واملةسسات احلكومية والب د ت الرامية ا احلد من نقص التغذية والتنسية معها.
 -٤٧ويع ااد ارانمة ال راع ااة األس ارية الرام ااا ا تع ي ا ا صت اااد الريف ااا ل ااوزارة ال راع ااة والث ااروة
احليوانيااة والتغذيااة التجساايد الر يسااا ل سياسااة ال راعيااة ٢٠٢٠-٢٠١٦ل ماان أاااس املسااا ة ن
احلااد ماان نقااص التغذيااة امل ا من لاادى األ فااان دون ساان الثانيااة .وتشااج اس ارتاتيجية الوصايااة ماان
نقااص التغذيااة املا من ال راعااة األسارية ن أوساااي األساار املعيشااية الواصعااة ،اات و اامة الفقاار والفقاار
املدص ل حبي ،سن توافر األغذية و مكانية احل ون ع يها واستهركهال من خرن التنساية ا
املةسسات والقطاعاتل واملشاركة ا اتماعية واملوا ِّ نةل دعم من التعاون الدويل.
 -٤8ويتخااذ ارانمة األغذيااة ماان أاااس العمااس ا اراعات ل ااام سااكان األر فل ماان أاااس
،قيااة التنميااة ن جمتمعااا م ا يااة و نشاااع أصااون نتاايااة جمتمعيااةل وذلااو ماان أاااس احلااد ماان
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اهلشاطااة أمااام انعاادام األماان الغااذا ال ماان خاارن التعااويع حلألغذيااة عاان الوصاات الااذي يسااتثمره
امل ارعااون ع ااد ال ااعيد اجملتمعااال وصااد سا م ن الفاارتة املمتاادة ا  ٢٠١٢وح يران/يونيا ٢٠١٧
ما جمموع  ٣٤٣ ٠88ح ة غذا ية.
 -٤٩وس ا م ارانمة املساااعدة الغذا يااةل املنشاام لتفااادي انعاادام األماان الغااذا ا و اامان ت اوافر
األغذي ااة و م اادادات كافي ااة ومس ااتمرة منه ااال م ااا جمموعا ا  ٦١8 ١١٧ح ااة غذا ي ااة ن املن ااا ة
املتضررة من الكوارث الطبيعيةل ن الفرتة املمتدة  ٢٠١٢وح يران/يوني .٢٠١٧
 -٥٠ويقدم رانمة احلدا ة األسرية الدعم لعنتاج الغذا ال ذ يع ز القادرات التقنياة وصادرات
التنظاايم ا اتماااعا ن اجملتمعااات ا يااة واألساار الاايت ترتك ا فيهااا دراااة عاليااة ماان اهلشاطااة أمااام
انع اادام األم اان الغ ااذا ال ويش ااج اإلنت اااج الغ ااذا ا ا ااال وص ااد ص اادم ال اادعم ن الف اارتة املمت اادة
 ٢٠١٢وح يران/يوني  ٢٠١٧ا ما جمموع  ١٣٦ ٢٩٤أسرة.
 -٥١ومنذ عام ٢٠١٦ل ري تع ي الربانمة الو ل تغذية املدرسيةل املتاوا م ما السياساات
الو نية والدوليةل والذي يضمن احلة ن الغذاع والتغذية أل فاان املادار مان خارن أتما غاذاع
صحا ومتنوع ومضمون وذي أ ية ثقافية حيسن فروف التع م(.)٢١
 -٥٢ون املا ا اادار احلكوميا ا ااةل تق ا ا اادم التغذيا ا ااة املدرسا ا ااية لأل ف ا ا ااان ن املا ا اارح ت ما ا ااا صب ا ا ااس
ا تدا يااة وا تدا يااةل خاارن  ١8٠يوم ااً الاايت تشااكس الساانة الدراسااية؛ وتقاادر النفقااات الساانوية
لكااس فااس ن املنااا ة احلض ارية  ٢٠٠,٠٠كت ا ان ون املنااا ة الريفيااة ا ا  ٢8٥.٠٠كت ا انل ون
الب اد ت الايت اعتااربت ذات مةطارات عاليااة لانقص التغذيااة ن املناا ة الريفيااة ا  ٢٩٠,٠٠كتا ان
ون احلضا ا ارية  ٣٧٥.٠٠كت ا ا ا ان .ويظه ا اار أداع املي اني ا ااة ن الف ا اارتة ا ا ا  ٢٠١٣و ٢٠١٦ز دة
مبب ا  ٤٦ ٠٢٥ ٥٦8.٠٠كتا ان؛ حيا غاات ن عااام  ٢٠١٦مااا جمموعا ٦١٤ ٣٦٩ ٤8٢.٤٩
كت انل واستفاد منها ما جمموع  ٢ ٣88 88٤الباً.

ابء -الااام االجتماعيااة يتوصايات اجلولااة الثانيااة  ،1٣-٩٩و ،٨1-٩٩و،٩٤-٩٩
و ،٨6-٩٩و ،٩٠-٩٩و ،٩1-٩٩و)1٠٤-٩٩
 -٥٣ااانح ارانمة املساااعدة ا صت ااادية ل مساان طااهر ً  ٤٠٠,٠٠كتا ان لألطااخا الااذين
ت يد أعمارهم عن  ٦٥عاماً سب طح مواردهم .ون الفرتة من تشارين األون/أكتاو ر ا كاانون
األون/ديسمرب ٢٠١٢ل منحت  ٢٦8 ٧8٥مساعدة اصت ادية؛ ن ح ل مانح ن عاام ٢٠١٦
ما جمموع  ١ ٢٣٥ ٠8١مساعدة استفاد منها  ١٠٣ ١٦٧مسناً.
 -٥٤ولربانمة املسان "سانوا الذهبياة" ( )Mis Años Doradosوفيفاة تاوفري الرعاياة الشاام ة
لألطخا الذين تتجاوز أعمارهم  ٦٠سنةل م الرتكيا ع اد أول او الاذين يعيشاون ،ات و امة
الفقر أو الفقر املدص ل هبدف ،س نوعياة احليااةل وتشاجي األنشاطة الرامياة ا احلاد مان فجاوة
األاي ااان واملش اااركة الفاع ااة ن األنش ااطة ا اتماعي ااةل ن ااار منظ ااور حي اارتم حق ااوا اإلنس ااان
املكفولة هلم احرتاماً صارماً .وصد انتقس الربانمة مان  ٢ ٧٧8مساتفيداً عاام  ٢٠١٢ا ٤ ٠٧٦
مستفيداً عام .٢٠١٦
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جيم -السك
 -٥٥وزاد صااندوا اإلسااكان()٢٢ل اعتباااراً ماان ٢٠١٣ل اإلعانااة املباطاارة الاايت تت قاهااا األساار
املس ااتفيدة لت ااس صيمته ااا ا  ٣٥ ٠٠٠كتا ا انل ويضا ا ه ااذه الا ا دة البالغ ااة  ١٥ ٠٠٠كتا ا ان
ل ت ميم الديد ل مساكن.
 -٥٦وماان عااام  ٢٠١٢ا الن ااد األون ماان عااام ٢٠١٤ل ااارت املوافقااة ع ااد ٤٠ ٩٢٤
عانااة وااارى تشااييد أو الرتخاايص ل  ٢٩ 8٢٢مسااكناً()٢٣ل وااارت املوافقااة ع ااد خطااة اإلسااكان
الو نيةل حللتنسية م اخلطة احلكومية ل فرتة .٢٠١٦-٢٠١٢

دال -العمل
 -٥٧ن ٢٠١٢ل اعتماادت "السياسااة الو نيااة ل عمالااةل ايااس العمااس املااممون والر ااة واليااد
ل ف اارتة " ٢٠٢١-٢٠١٢ل ال اايت ااري م اان خرهل ااا تش ااجي اا اراعات م اان مث ااس مع اارو العمال ااة
الااذي أدى ن الفاارتة ماان  ٢٠١٢ا  ٢٠١٥ا اااد  ١١٤ ٣٩٠فرصااة عمااس ر يااة مةصتااة؛
وأ غ اات ورص ااة العمال ااة ع اان تس ااجيس م ااا جمموعا ا  ١٥٩ ٦٤٣طخ ا ااً ن الف اارتة ا ا ٢٠١٢
ودرب  ٢ ٧٣١طخ اً.
وأ ر/مايو ٢٠١٦ل حي ثبت ن وفا د لت فة  ٤٩ ١١٢طخ اً ُ
 -٥8وأنشمت املفتشية العامة ل عمس منذ عام  ٢٠١٣هيكرً اديداً مكن مان نشااع مادير ت
ع ااد صااعيد املقا عااات وتعي ا مناادو ،املقا عاااتل ون عااام  ٢٠١٢أُصاادرت الق اوان األساسااية
لااوزارة العمااس والضاامان ا اتماااعال ون عااام  ٢٠١٣اعتُماادت  ٣مااذكرات تع يمااات لت ااام فريااة
الاارد الفااوري عنااد واااود حالااة حيتمااس فيهااا غاارا مةسسااة اريااة()٢٤؛ ومااذكرة تع يمااات لعم يااات
التفت ا اايش املس ا ااتمرة ل ش ا ااركات املس ا ااتفيدة م ا اان ص ا ااانون دع ا اام وتنمي ا ااة أنش ا ااطة الت ا اادير وص ا ااناعات
الت ادير()٢٥؛ وماذكرة تع يماات ملعالاة مجيا احلاا ت الايت توااد فيهااا طاكوى شامن عم ياة ااريااة
إلغاارا أو حااس مةسسااة اريااة أو مرك ا عمااس أو معرفااة ااذلو أو طااكوى أو معرفااة حلإلغاارا أو
احلس الوطيو هلذه املةسسة أو املرك من دون دف ما يقا هاا مان اساتحقاصات العماان()٢٦؛ وماذكرة
تع يمااات شاامن توحيااد معااايري تطبيااة املااادة  ٢٣ماان صااانون العمااس الساااري املفعااون()٢٧ل ال اواردة ن
م ااذكرة تع يم ااات ع ااام  ٢٠١٤املتع ق ااة تحدي ااد املواعي ااد النها ي ااة املوح اادة ألعم ااان املفتش ااية العام ااة
ل عمس()٢8؛ ومذكرة التع يماات املتع قاة حللعناياة حلحلاا ت واإلااراعات الداخ ياة ن فاروع امل ااحلات
ووحدة ،قية مندو يات املقا عات ل مفتشية العامة ل عمس ن مجهورية غواتيما (.)٢٩
 -٥٩وتعاصدت املفتشية العامة ل عمسل ن الفارتة ٢٠١٣-٢٠١٢ل ما  ١٠٠مفاتش؛ مماا زاد
عم يا ااات التفتا اايش ن لت ا ااد الشا ااركات ما اان  ١٠ ٠٤٤سا ااج ت عا ااام  ٢٠١٢ا ٣٠ ٥٥٢
ع ااام ٢٠١٤؛ وص اادمت املس اااعدة ن  ١٥ ١٥٢حال ااة م اااحلة ع ااام  ٢٠١٢و١٩ ٥٧٦حال ااة
عام  .٢٠١٤ونتيجاة هلاذه اإلااراعاتل اساتفاد  ٩٣ ٤٤٠صااح طاكوى ن الفارتة ٢٠١٥-٢٠١٢
واسااتفاد عاان ريااة اخلط ا التنفيذيااة مااا جمموع ا  ١ ٥٠٠ ٩٦8طخ ااً .وعولاات ماان خاارن
دعاوى صضاا ية  ١ ٧١٥حالاة عاام ٢٠١٢ل حيا ارتفا العادد ا  ٤ ٠8١عاام  .٢٠١٤ون
عام ٢٠١٢ل ارت املوافقة ع د  ٣٣٧نظام داخ ا ون عام  ٢٠١٤ع د .٧٤٥
 -٦٠وأثن ا اااع التحق ا ااة م ا اان ا متث ا ااان ل تشا ا اريعات العمالي ا ااة ل ا ااحة والس ا اارمة املهنيتا ا ا ن
الفرتة ٢٠١٥-٢٠١٢ل أاارت  ٧ ٩٠٣ز رات ا طاركات لت فاةل و ٢ ١٦٩عم ياة لتشاكيس
ال جانل ودر ت  ٢٧ ٣٠٧أطخا ل حبي استفاد ما جمموع  ٢٧٩ ٢٢٣طخ اً.
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هاء -التعليم يتوصيات اجلولة األو  ،٤1-٨٩و٤2-٨٩؛ واجلولة الثانية ،٩٩-٩٩
و ،5٨-٩٩و ،٩٨-٩٩و)٧٧-٩٩
 -٦١أ غت ال جنة الو نياة او األمياة عان اافااو معادن األمياة نسابة  ٤,٣١ن املا اةل ن
ار عم ية ةو األمية ن صفوف الف ة السكانية اليت تتجاوز أعمارها سن اخلامسة عشارة .وصاد
كانت النسبة  ١٦,٦٢ن املا ة عام  ٢٠١٢و ١٢,٣١ن املا ة عام .)٣٠(٢٠١٦
 -٦٢ون ااار عم يااة ةااو األميااةل ُر طاات هبااا مسااا س األماان الغااذا ا؛ ياارع اهتمااام خااا
ل نساااع الر ااا يبحااثن عاان أتثااري مضاااعدل ذ كااان عاادد النساااع املسااجرت ن الفاارتة ٢٠١٥-٢٠١٢
دا ماً أع ادل حيا كاان عاددهن عاام ٢٠١٥ل ع اد سابيس املثاانل  ١٠8 ٤٧٦امارأة مقا اس ٣٦ ٦٣٤
رارً.
 -٦٣وحااىت عااام ٢٠١٤ل كااان عاادد الب ااد ت الاايت أع ناات خ وهااا ماان األميااة  .)٣١(٢٤وماان
أاس تع ي رانمة ةو األمياة الثناا ا ال غاةل اارى التعاصاد ما  ٥٠مفتشااً جملموعاات ةاو األمياةل
يوادون ن الب د ت ذات األولوية ولاديهم ماواد متاحاة لت بياة ا حتياااات غاات طاعوب املاا
وغاريفوان السب عشرة.
 -٦٤ولتع يا الوصاون ا النظاام التع يماا والبقااع فيا ل تشاج تادا ري مان مثاس عااانت النقااس
املدرسااال واملاانح الدراساايةل و اامان اجملانيااة .وصاادر معاادن ا نقطاااع عاان الدراسااة ع ااد ال ااعيد
الاو ن املادار العمومياة عاام  ٢٠١٥نساابة  ٣,٣8ن املا اة ع اد مساتوى التع ايم ا تاادا ا؛
و ٦,٥8ن املا ة ع د املتوس اإلعدادي؛ و ٥,٦٢ن املا ة ع د املستوى الثانوي(.)٣٢
الطالب ذوو اإلعااة
 -٦٥ل ااوزارة التع اايم ارانمة ل م اانح الدراس ااية ل ط اارب ذوي اإلعاص ااة ن امل اادار العمومي ااة ن
املراحس ما صبس ا تدا ية وا تدا ية واملتوسطةل يشمس دعماً ماليااً مقاداره  ١ ٠٠٠,٠٠كتا ان ن
السنةل يسا م ا اآلحلع أو األوصاياع أو املمث ا املساةول الاذين يساتوفون معاايري لاوا ح ةاددة(.)٣٣
ون الفرتة ٢٠١٦-٢٠١٢ل ارى تس يم  ٤ ٢٧٠منحة.
 -٦٦وتقاادم اإلدارة العامااة ل تع اايم خااارج املاادار ل طاارب خاادمات تع يميااة طااام ة ل جمي ا
التدرب ن جما ت تقنياة
خارج املدار حىت يتمكنوا من استكمان املستو ت التع يمية واكنهم ُّ
مهنية؛ ون عام ٢٠١٧ل استفاد منها  ٢٣٢طخ اً .ويب سجس رعاية الط بة ذوي اإلعاصة ن
الفاارتة  ٢٠١٦-٢٠١٢اافا ااً صاادره  ٥ ٤٢٦البااًل و ا جممااوع ماان ت قاوا الرعايااة ١٣ ٥٧٩
البااً .وفيمااا يتع ااة حلملاار الااذين يقاادمون الرعايااة لألطاخا ذوي اإلعاصااةل تُظهاار نفااس الفاارتة
ز دة صدرها  ١٧مر ياً مدرحلً متعاصداً معهمل وحب ون عام  ٢٠١٧اجملموع  ٢8٠مر ياً.
 -٦٧وي يد سانو ً ا ساتثمار الراماا ا تاوفري الرعاياة لألطاخا ذوي اإلعاصاةل ذ مثاس  ٠,٢8ن
املا ااة ماان املي انيااة العامااة لااوزارة التع اايم عااام ٢٠١٦ل منااتقرً ماان  ٢٧ ٣١٩ ٣8٢كت ا ان عااام ٢٠١٢
ا  ٣٩ ٤٥٦ ١٩٠كت ان عام .٢٠١٦
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التعليم املتعدد الثقافات والثنائي اللغة
 -٦8لاادى املديريااة العامااة ل تع اايم الثنااا ا ال غااة واملتعاادد الثقافاااتل ااوزارة التع اايمل ارانمة أكاااداا
ل تط اوير امله ا ل مدرس ا ل تتااوا تنساايق اامعااة سااان كااارلو دي غواتيمااا  .وهااو ارانمة ل تاادري
املستمر ل مدرس ات لوزارة التع يمل ويسعد ا ،س اودة الرعاياة املقدماة ن ساياا الب اد املتعادد
ال غااات واإلثنيااات والثقافااات .وخاارن عااام ٢٠١٣ل ااارى تاادري  ٥ ٠٧٢مدرسااً ثنااا ا ال غااة ع ااد
ال عيد الو .
 -٦٩ون الوص اات الا اراهنل يت ق ااد  ١٣ ٠٩٥مدرسا ااً ط ااهادة ثنا ي ااة ال غ ااة( )٣٤لتحوي ااس تط ااور
التع يم الثنا ا ال غة املتعدد الثقافات ا واصا  .ون عاام ٢٠١٦ل صادمت  ١ ٥٧٢منحاة دراساية
ل ح ون ع د "األستاذية ن التع يم الثنا ا ال غة املتعدد الثقافات".
 -٧٠ون عا ااام ٢٠١٢ل صا اادمت "اس ا ارتاتيجية التع ا اايم اليا ااد أل ف ا ااان وطا ااباب غواتيم ا ااا "ل
وأع ناات تغطيااة مجيا أحناااع الب ااد حللتع اايم ا تاادا ا أولويااة و نيااة .وخاارن عااام ٢٠١٣ل سا مت
ووزعت جماانً الكت املدرسية ع د ترميذ املرح ة ما صبس ا تدا ية وا تدا ياة وماا صباس ا تدا ياة
الثنا يااة ال غااة وملرح ااة الس ا و األساسااا ن القطاااع العااامل ممتث ااة ااذلو ل مواصاافات املط و ااة ن
املناهة األساسية الو نيةل ول خ ا ص الثقافية لكس منطقة.
 -٧١ون ااار صاارا املناااهة الدراساايةل أنش ا املسااتوى الثاااين إلعااداد املاانهة الدراسااال الااذي
يقوم ع د يطي املناهة الدراسية ع د مساتوى ص ايم طاع املاا لفا ادة املساتو ت التع يمياة ماا صباس
ا تدا ي ااة وا تدا ي ااة واملتوس ااطة والسا ا و األساس ااا .وفيم ااا يتع ااة تخط ااي املن اااهة الدراس ااية ع ااد
املستوى اإلص يما لشع غاريفوان وطينكال ارى و عها ل مرح ت ما صبس ا تدا ية وا تدا ية.
 -٧٢ون عاام ٢٠١٤ل با  ١٥١ ٢١8كتااحلً مدرسااياً ل تع ايم صباس ا تاادا ا و١٧8 ٢٢٠
لر تاادا ال وهااو مااا عااس اجملمااوع  ٣٢٩ ٤٣8كتاااحلً مدرسااياً .و بعاات هااذه الكت ا املدرسااية
غات املا وغاريفوان وطينكا.
 -٧٣ون عام ٢٠١٣ل عدد املادار الثنا ياة ال غاة  ٦ ٠٠٠ن مساتوى التع ايم ا تادا ا
ع د ال عيد الو ل وهو ما يتيح ل مدرس ا ستجا ة حلسرتاتيجيات تدخس تر وي مستقاة من
املناهة ن الف ون الدراسية و عداد كفاعات انطرصاً من معارف ولغات الشاعوب أو اجملموعاات
ا اتماعية ال غوية.

واو -الي ة
 -٧٤سج ت ز دة ن عدد ما استقبس ن املستشفيات الو نية من حا ت مرااعاة األ بااعل
ومرااعا ااات املتا عا ااةل واملر ا ااد الا ااددل وحا ااا ت الط ا اوارت ما اان  ٢٠ ٥٣٩ ٠٣١عا ااام ٢٠١٢
ا  ٢8 8٦١ ٣٦١عام .٢٠١٥
 -٧٥ون عام ٢٠١٣ل وافقت وزارة ال حة ع اد اخلطاة الو نياة ل حاد مان الوفياات النفاساية
ووفيات املواليد ل فرتة )٣٥(٢٠٢٠-٢٠١٥ل وها استمرارية و،دي خلطة العماس مان أااس احلاد
ماان الوفيااات النفاسااية ووفيااات املواليااد و،س ا ال ااحة اإل ا يااة ل فاارتة ٢٠١٥-٢٠١٠؛ ويعااد
،ديثها استجا ة ل سجرت اإلح ا ية املتع قة حللو دات والتقدم ا رز ن تنفيذ اراعات صا مة
ع د األدلة الع مية.
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 -٧٦ون عام ٢٠١٦ل أنش النماوذج الشاامس ل احة الاذي حيادد املباادت التوايهياة العاماة
اليت توا التنظيم اإلص يمال وطبكة تنظيم وتطوير اخلدمات ال حيةل وتع ي املوارد البشريةل وصاد
تعاصد ن الفرتة  ٢٠١٦-٢٠١٥م  ٢٥٩ممر ة مشرفة؛ و ٢ ١٠٢مساعد متاريعل و٦ ٢٢٣
ميسر جمتمعا مدجم ن طبكات الرعاية.
 -٧٧و عااد أزمااات تاوافر األدويااة ن املستشاافيات الو نيااةل ن كااانون األون/ديساامرب ٢٠١٦ل
متت ز دة توافر األدوية واملعادات الراحياة ثكثار مان  8٥ن املا اة ن  ٢٥مستشافد؛  ١٥منهاا
مدادات تقارب  ٧٠ن املا ة؛ و ٤مدادات ترتاوا ما  ٥٠و ٦٠ن املا ة.

خامسا -فئات حمددة
ألف -املرأة يتوصيات اجلولة الثانية  ،15-٩٩و ،2٠-٩٩و ،1٠٤-٩٩و،1٠-٩٩
و ،21-٩٩و ،22-٩٩و)25-٩٩
 -٧8ت اادف أمان ااة الرعاي ااة ا اتماعي ااة ملكت ا الس اايدة األوا ص اادماً ااربانمة "النم ااو اآلم اان"ل
املواا ا النسااع الر اا تارتاوا أعماارهن ا  ١٤و ٥٩سانة ماان ذوات املاوارد ا ادودةل و ااري
تطبيق ع د ال عيد الو ل ويرك ع د الر ا يعيش ن املنا ة الريفية .واهلدف هو املسا ة ن
،س ا صاادرا ن اإلنتاايااة ماان خاارن تكااوين مةسسااات صااغرية و/أو صااغرى تساامد "الوحاادات
اإلنتاايااة"ل تنسااية الهااود العامااة واخلاصااة ماان أاااس تع ي ا التنميااة ا صت ااادية  -ا اتماعيااة
لألسر واجملتمعات ا ية الضعيفة.
 -٧٩وحللنظاار ا ل اميااة نشاااع وحاادات ل شااةون النسااانية ن مجي ا فااروع الدولااة()٣٦ل هناااال
حاليااً  ٣٥وحادة ل شاةون النساانية ن السا طة التنفيذياة و ٣٤٠مديرياة دياة لشاةون املارأة()٣٧ل
افة ا التوصي ع د  ٦٠سياسة دية لألمن م اإلن اف(.)٣٧
 -8٠وأسادت أماناة الر ساة لشاةون املارأة خارن الفارتة  ٢٠١٦-٢٠١٢املشاورة ل  ٣١٠وحاادات
دية لشةون املرأةل ن عداد ال كوال العمومية و دار ا فيماا ينهاال وكاذا املشااري ل واخلطا التشاغي ية
السنويةل وسياسات الب ديةل ود س األداع.
 -8١وااارىل داخااس جم ااس التنميااة احلضارية والريفيااة()٣8ل ف ااس لنااة طااةون املارأة عاان ال جنااة
الو نية ل مرأة واأل فان واملراهق (.)٣٩
 -8٢ون ار الوصايةل نفذ مكت الادفاع عان نسااع الشاعوب األصا ية  ٧٠٦عم ياة تادري
ع ااد اي ااة احلق ااوا و اي ااة حق ااوا نس اااع الش ااعوب األصا ا يةل ذ درب م ااا جمموعا ا ٥٢ ٣٧٢
طخ اًل من ينهم نساع من الشعوب األص ية وعمان وموففون عموميون.
 -8٣ونظماات الس ا طة القضااا ية اارت ترمااا ا تشااجي اإل اار عاان العنااد ااد امل ارأة
ومنع ا ل م اان مث ااس ااة "كف ااد م اان الض ااحا " ()DiNoMásVíctimasل وك ااذا ا حتف ااان الس اانوي
يوم  8آذار/مار ل اليوم الدويل ل مرأة.
 -8٤ون آذار/مار ٢٠١٦ل اعتُمدت "السياسة املةسسية ل س طة القضا ية شامن املسااواة
ا ا النسا ا والنه ااوو حبق ااوا اإلنس ااان ل ما ارأة"ل اس ااتجا ة ملخت ااد ا تفاصي ااات الدولي ااة ال اايت
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تتضمن منظوراً انسانياً من أااس رسااع املسااواة واحارتام حقاوا اإلنساان ن جماان صاماة العادن.
واعتمااد دليااس ل مبااادت التوايهيااة و/أو اإلا اراعات املر مااةل يعتمااد ج ااً يرتك ا ع ااد الضااحا
وع ااد ن ااوع ال اانس م اان أا ااس تق اادم رعاي ااة موح اادة ومناس اابة التوصي اات ونوعي ااة لض ااحا العن ااد
والناايااات ثرواحهاان من ا ل وهااو موا ا ا القضاااة النااا ي العااادي ل وصضاااة األساارةل والطفااسل
وال حل م الرتكي ع د التدا ري األمنية ل ام الضحا .
 -8٥وفيم ااا يتع ااة حبمايا ااة نس اااع الشا ااعوب األص ا ا يةل ملكت ا ا ال اادفاع عا اان نس اااع الشا ااعوب
األصا ية  ١٤مقااراً ن الب ااد صااام تقاادم املساااعدة انطرصااً منهااال ن الفاارتة ٢٠١٦-٢٠١٢ل فيمااا
جمموع  ١ ٩٣٧حالاة عناد اد نسااع الشاعوب األصا ية .واياذت ٧٦٠منهاا طاكس مسااعدة
صانونيااة ن موااهااة أطااكان لت فااة ل عنااد()٤٠ل ا تتااا الاادعوى ن  ٤٦ن املا ااة منهااا .وصاادمت
الرعاية ا اتماعية ن  ٣٠8حا ت والرعاية النفسية ن  8٦٩حالة ( ٢ ١٦٢حالة عرج).
 -8٦وص اادم( )٤١ن تش ارين األون/أكت ااو ر ٢٠١٥ل ن التنس اايقية الو ني ااة ملن ا العن ااد الع ااا ا
والعنااد ااد املارأةل عااد  ٣أعاوام ماان المااودل مقاارتا تعااديرت ل قارار احلكااوما رصاام ٢٠٠٠-8٣١
الااذي يعااد مبثا ااة صااانون تنفيااذي ل قااانون املتع ااة مبن ا العنااد العااا ا واملعاصبااة ع ي ا واست ااال ل
األما اار الا ااذي أاتا انضا اامام التنسا اايقية ا وزارة الداخ يا ااة وكا ااذلو تفعي ها ااا .ون تش ا ارين األون/
أكتو ر ٢٠١٦ل أدى أعضاؤها اليم الدستورية.
 -8٧وو ااعت وزارة الداخ ي ااة ع ااام  ٢٠١٣دل اايرً لتحسا ا فه اام ال ااكوال القانوني ااة لتع يا ا
احلقوال مان أااس احلماياة مان العناد العاا ا والعناد اد املارأة والوصاياة منهماال واارى تعميما
ع د موففا وحدة الوصاية اجملتمعية من العند من أاس الرتوية ل ونشره ع د ال عيد الو .
 -88ون عام ٢٠١٤ل أنشمت الشار ة املدنياة الو نياة دارة التحقياة ن الارا م املرتكباة اد
امل ارأةل وا اارى تع ي ه ااا وتوس ااي نط اااا تغطيته ااال واعتم اادت روتوك ااون اإلحال ااة ن اا ارا م العن ااد
العا ال وصتس اإلانثل وا ار حلألطخا ل والتب غري القانوين؛ ودليس املندو املخول و
ال كوال الرزمة لو خط ة ية ملن العند.
 -8٩وتت قد دارة اية حقوا املرأةل التا عة ملكت ا ااما العاام ل دولاةل مناذ عاام ٢٠١٥ل
وتعاجل الشكاوى املتع قة حبا ت العند األسري أو احلاا ت الايت تفتقار ا الادعم املاايل لنفقتهاا
أو نفقا اة أ فاهل ااا الق اار م اان الش ااخص امل ا ا م ص ااانوانً ااذلو .وتُتسا ا م الش ااكوى و ااري ا تف اااا
الطااوعا ص ا حاً ع ااد النفقااةل الاايت ا أن يوافااة ع يهااا صا ااا طااةون األساارة .ون حالااة عاادم
ا متثانل تدف املتمخرات.
 -٩٠وأنش ا اامت الس ا ا طة القض ا ااا يةل ع ا ااام ٢٠١٤ل مرك ا ا اخل ا اادمات املس ا اااعدة إلدارة صض ا اااع
األساارة()٤٢ل الااذي يتمثااس هدف ا ن ،س ا فاار الوصااون ا العدالااة لضااحا العنااد العااا ا.
وأُنش ا ت ةاااكم ا تدا يااة لألساارة أسااند ليهااا اخت ااا ةاادد ن جمااان العنااد العااا ا؛ وةكمااة
ال ا ح املعنيااة حلأل ف ااان وامل اراهق امله ااددين أو املنتهكااة حقااوصهم؛ وا كم ااة ا تدا يااة لألس اارة
املعنية حللنظر ن مقبولية الشكاوى.
 -٩١وفيم ااا يتع ااة مبراك ا ا ال اادعم الش ااامس ل نس اااع النااي ااات ثرواحه اان م اان العن ااد؛ عق ااد
عام  ٢٠١٦ااتمااع ا وزارة الداخ ياة ووزارة املالياة العاماة وناواب مان رملاان المهورياةل هبادف
أن تدرج ن العم يات املالية ل مي انية الو نية ل ات ةددة لعمس هذه املراك .
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 -٩٢ون جما ااان املشا اااركة السياسا ااية ل م ا ارأةل ما اان األطا ااخا الا ااذين حيا ااة هلا اام الت ا اويت البا ااال
ع ااددهم ٧ ٥٠٩ 8١٩ل س ااجس  ٤ ٠٤٣ 8٦٧اما ارأة و ٣ ٤٦٥ ٩٥٢راا ارًل ف ااارا ٥٧٧ ٩١٥
امرأة أكثر من الراانل وهاو ا ااه لاوح ن السانوات العشار األخارية .وزادت مشااركة النسااع ن
العم يااات ا نتخا ي ااة ماان  ٥١ن املا ااة ع ااام  ٢٠١٢ا  ٥٤ن املا ااة ع ااام  .٢٠١٥واختتم اات
العم يااة ا نتخا يااة لعااام  ٢٠١٥وصااد ا عاادد النساااع املرطااحات ل مناص ا العامااة (ر يسااات
ااد ت وان ب ااات) م ااا جمموعا ا  ٤ ٥٥١اما ارأةل وه ااو م ااا اث ااس ز دة ص اادرها  ٢٢٧اما ارأة مقارن ااة
حللعم ي ااة ا نتخ ااا ،لع ااام  .٢٠١٢وزاد ع اادد النا ب ااات املنتخب ااات م اان  ١٩ا ٢٤؛ ور يس ااات
الب د ت من  ٧ا .١٠
 -٩٣ون ح يران/يوني ٢٠١٦ل اعتمدت سياسة املسااواة ا النسا ل محكماة ا نتخا ياة
الع يال من أاس تع ي املساواة الراس واملرأةل ونظمت العديد من ح قات العمسل ا جمماوع
من تدرب فيها  ١ ٠٩٧متدرحلًل من ينهم هم  ٩٩٦امرأة.
 -٩٤ويتملد رملان المهورية ن الو ية التشريعية  ٢٠٢٠-٢٠١٦من  ١٥8ان باً  ١٩منهم
من الشعوب األصس و ٢٥نساع .وتعر ت تشكي ت لتغريات سب أو اع صانونية لت فة.
 -٩٥ويتا ااملد جم ا ااس الا ااوزراع ما اان :وزيا اارة وان با ااة وزيا اار مسا ااةولة عا اان وزارة العما ااس والضا اامان
ا اتماااعا؛ وان ا وزياار ن وزارة التع اايمل وأمانااة الساارمل ومكت ا الاادفاع عاان نساااع الشااعوب
األصا ا يةل وال ااندوا الغواتيم ااايل لتنمي ااة الش ااعوب األصا ا يةل وال جن ااة الر س ااية ملكافح ااة التمييا ا
والعن رية د الشعوب األص ية ن غواتيما ل ويرأسها أطخا من الشعوب األص ية.
 -٩٦ون جمااان العمالااةل صاماات وزارة العمااس والضاامان ا اتماااعال عاان ريااة صساام املارأة العام ااةل
ن الفرتة ٢٠١٦-٢٠١٢ل سداع املشورة وتقدم التواي لا  ٦١٩امرأة؛ ودر ات  ١٧ ١٦٥طخ ااً
ع د حقوا والت امات النساع ن جمان العمالة.

ابء -األطفال واملراهقون يتوصيات اجلولة الثانية  ،٨٨-٩٩و ،1٩-٩٩و)٣-1٠2
 -٩٧ن ع ااام ٢٠١٤ل م ا ا تع ااديس اتف اااا التع اااون ا ا اليونيس اايد ومكت ا ا ا اااما الع ااام
ل ب ااد GUA-2012/2014 -؛ و اادأ مكت ا ا اااما العااام تنفيااذ منااوذج دارة التحقيااة ن القضااا .
ويهاادف النمااوذج ا اسااتعادة حقااوا األ فااان وامل اراهق عاان ريااة القن اوات اإلداريااة حبااس كااس
حالااة ع ااد حاادةل متفاااد ت ع ااد واااوه اخل ااو اإليااذاع والتقا ااا ال ااذين مااربر هلمااا .ون
متوز/يولي ٢٠١٥ل اعتمدت حة تنظيمية لتقدم خدمات اية األ فان واملراهق (.)٤٣
 -٩8وعاادن املرسااوم  ٢٠١٥-8القااانون املاادينل وأصا ح القااانون املاادين()٤٤ل حيا رفا ساان
ال ا ا واج ما اان  ١٤ا  ١8سا اانةل اترك ا ااً ل قا ا ااا الس ا ا طة التقديريا ااة ملا اانح اإلذن حلل ا ا واج ن سا اان
السادسة عشرةل ذا واد سب مع س.
 -٩٩ومنااذ عااام ٢٠١٢ل أنشاامت الوحاادة التشااغي ية لنظااام اإلنااذار ألبااا  -كينيا ()Alba-Keneth
ساجرً رصميااً مبع وماات الشااكاوى .ومناذ عااام ٢٠١٥ل يسااتخدم مكتا املاادعا العاام طاابكة داخ يااة
اادف ا نقااس املع ومااات ا سااحا ة رصميااة .وحلإل ااافة ا ذلااول ااارى اسااتخدام طاابكات وسااا س
التواصس ا اتماعا لنشر اإلنذارات الراهنة.
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 -١٠٠ولادى معهااد املساااعدة القضااا ية النا يااة  ٢٩ةاميااً ل مساااعدة القضااا ية ع ااد ال ااعيد
ال ااو ل واح ااد ن ك ااس مقا ع ااة و/أو دي ااة حيا ا تعم ااس ةكم ااة واح اادة ل ما اراهق املخ ااالف
ل ق ااانون الن ااا ال ول اادى غواتيم ااا العاص اامة  ٩ة ااام ي ااةدون خ اادما م ل اادى أاها ا ة النظ ااام
القضا ااا ا ل م ا اراهق املخا ااالف ل قا ااانون النا ااا ال وأاه ا ا ة نفا اااذ العقا ااوحلتل وةا اااكم ال ا ا حل
وا سات ا ستماع عن رية التداون حللفيديو.
احلق ل اهلوية يتوصيات اجلولاة الثانياة  ،6٧-٩٩و ،6٨-٩٩و ،6٩-٩٩و،٧٠-٩٩
و)٧1-٩٩
 -١٠١الساجس الااو ل حالاة املدنيااة؛ ن الفاارتة املمتادة ا  ٢٠١٢و٢٠١٦ل أارياات ٣٧ ٤٢٧
عم يااة تسااجيس ل مواليااد عااد ف اوات األوانل ون أ م تسااجيس الق اار ن املةسسااات التع يميااةل ُسااجس
مااا جمموع ا  ١٣٧ ٩٢٥طخ ااً .ون عااام ٢٠١٥ل أ ااة "املخط ا التج اري لنظااام اإلنااذار املبكاار
حلل ااو دات" ن ااديت حيا ا س ااجس  ١٦٩صاص ااراً ع اان ري ااة  ٣8صا ااة مم اان يس ااتخدمن املخطا ا
املذكور .ون عام ٢٠١٦ل كان صد ارى فعرً نشاع "نظام اإلنذار املبكر حللو دات".
 -١٠٢ولرعاية الو دات ن اجملتمعات ا ية ل شعوب األص يةل أُصادرت تع يماات ا أمنااع ساجس
احلالااة املدنيااة ثن يتعااام وا غااة ال ا التسااجيس غاارو اح ارتام هويت ا الثقافيااة( .)٤٥ون عااام ٢٠١٣ل
ارت املوافقة ع د اخلطة الو نية ل قضاع ع د نقص التسجيس.

 -١٠٣ون الف اارتة ا ا  ٢٠١٣و٢٠١٦ل الت ااممن  ٢٣٩لن ااة تس ااجيسل هب اادف ،دي ااد أم اااكن
األ فااان غااري املسااج ل ذ ااارى تسااجيس  ٤٤٣ ٧٧٤ف ارً .ووص ا معهااد املساااعدة القضااا ية
النا ية اتفاصاً م نظام الساجون وس ِّاجس األطاخا ا عتبااري مان أااس تساجيس مايرد أ فاان
ا رومات من حريتهن.
 -١٠٤وارى اإلعفااع مان دفا مكاس "تاذكرة ال يناة"ل عناد تساجيس الاو دات ن املستشافيات(.)٤٦
ومن املسموا حالياً تسجيس املواليد غع النظر عن احلالة ال واية ل والدين(.)٤٧
التبين يتوصيات اجلولة الثانية  ،55-٩٩و)٧2-٩٩
 -١٠٥نظمت الس طة القضا ية واجمل س الو ل تبا ومكتا ا ااما العاامل ن الفارتة املمتادة
م اان  ٢٠١٢ا ٢٠١٦ل م ااا جمموعا ا  ١٢ح ق ااة عم ااسل اادر تسا ا ي الض ااوع م اان ينه ااا ع ااد
"امل ااادصة ع ااد الشااهادات ن عم يااة التب ا "ل ومتا عااة القضااا ل والتاادري ا اادد ع ااد مو ااوع
التب  .وارى تدري  ٣٢٠طخ اً من مةسسات لت فة.
 -١٠٦وواصااس مكت ا ا اااما العااامل والنيا ااة العامااةل واجمل ااس الااو ل تب ا ل وال جنااة الدوليااة
ملناهض ااة اإلف اارت م اان العق اااب ن غواتيم ااا ل ن الف اارتة ٢٠١٤-٢٠١٢ل عق ااد ااتم اااع عم ااس
سااتعراو  ١١٦م ااد تب ا متاار مبرح ااة انتقاليااةل تنتظاار  ٤منهااا ا نتهاااع ماان معالتهااال وعنااد
الوصوف ع د عم يات طاذة ارى لقاع القبع ع د األطخا املتور .
 -١٠٧ولاادى اجمل ااس الااو ل تبا  ١٦٤منا ً مسااجرً؛ و ١٢8تااةدي عم هااال و ٣٦مغ قااة.
وحب ون أ ر/مايو ٢٠١٧ل سجس  ٤ ٩٠٦فرً ع د أ م يعيشاون ن مةسسااتل  ٤ ٦٤٠مانهم
ن دور خاصة ( ٢ ٦٥٣فرً و ١ ٩8٧ف اة)ل و ٢٦٦ن دور تاديرها أماناة الرعاياة ا اتماعياة
( ١٣٥فرً و ١٣١ف ة).
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 -١٠8وحىت ح يران/يوني ٢٠١٧ل كانت هنااال  ١٩٢عم ياة تفتايش مفاا اة واارى التادري
ع د مسا س اية الطفس لفا دة  ٧٥دار ايةل حي نظمت  ٤ح قات عمس.
 -١٠٩وكان اات وح اادة الرتخ اايص ل اادور احلماي ااة ومراصبته ااا تض اام  ١٣مهنيا ااً ع ااام ٢٠١٧؛ و٥
أخ ا ي ااتماعي و ٥ع ماًع نفس و ٣ةام .
 -١١٠ون الفاارتة ماان  ٢٠١٥ا ح يران/يوني ا ٢٠١٧ل ااارى تقاادم التواي ا ل  ١٥٦أب وأم
يولااواي ل وااارت متا عااة  ١٥٥أساارة حافظاات عااس أ فاهلااا ن ي ااتهم األس ارية أو مت ا مش هاام
ثساارهم .وااارى دماااج  ١٧٥ف ارً لاادى أساار متبنيااةل وأع ناات  ١88عاان اسااتعدادها ل تب ا .
وأُ عاات  ٤ ٠٧٦أساارة ع ااد ااراعات التبا وااارت متا عااة  88٢حالااة مااا عااد التب ا  .وااارى
،ديد هوية ما جمموع  ٦٦٤أسرة أع نت استعدادها ستقبان فس(ة) حللتب .
عمالة األطفال يتوصيات اجلولة األو 1٣-٨٩؛ واجلولة الثانية  ،1٧-٩٩و)٨٣-٩٩
 -١١١ن عااام ٢٠١٦ل ااارت عااادة رجمااة خريطااة الطريااة الاايت ترمااا ا اعااس غواتيمااا ااداً
خالياً من عمس األ فان وأساوأ أطاكال ل التخطاي ا سارتاتيجا ٢٠٢٠-٢٠١٦ل حلعتمااد اة
ص يمااال وهااو يعتاارب أداة عمااس تساامح تنسااية التاادخرت واألهااداف وي ااة األاااس .ويااوفر هااذا
املخط أسساً لربجمة و دمااج التادخرت التكمي ياة ن منا عماس األ فاان والقضااع ع يا ل مباا ن
ذلااو األ عاااد التاليااة :مكافحااة الفقاار؛ والسياسااة ال ااحية؛ والسياسااة التع يميااة؛ واإل ااار املعياااري
و ار احلمايةل والتعب ة ا اتماعية.
 -١١٢وأعدت ال وا ح الداخ ية ل جنة الو نية ل قضاع ع د عمس األ فاانل وأمانتهاا التنفيذياةل
ولااان املقا عااات ل قضاااع ع ااد عمااس األ فااانل كمااا ااري العمااس ع ااد الربوتوكااون املشاارتال ا
املةسساات لرعاياة حاا ت العماان املاراهق و حالتهاا .ون الفارتة املمتادة ا  ٢٠١٢و٢٠١٦ل
ارى تدري  ٢٤ ٤٩8طاحلً و فرًل شمن املوا ي املت ة حبقوا والت امات العمان.

جيم -األشخاص ذوو اإلعااة يتوصيات اجلولاة األو  ،2٧-٨٩و2٨-٨٩؛ واجلولاة
الثانية  ،2٧-٩٩و)1٠٠-٩٩
 -١١٣فيما يتع ة عماس األطاخا ذوي اإلعاصاةل صادمت وزارة العماسل ن الفارتة ا ٢٠١٢
و٢٠١٥ل خا ا اادمات ل  ٦٠٠طا ا ااخص واا ا اارى دما ا اااج  8٧طخ ا ا ااً ن سا ا ااوا العما ا ااسل كما ا ااا
أاري اات  ٩٩٥ز رة ا ط ااركات القط اااع اخل ااا ل م اان أا ااس التوعي ااة دم اااج األط ااخا ذوي
اإلعاصة والتحسيس وتشجيع .
 -١١٤ون أ ر/مااايو ٢٠١٥ل ااارى اادعم ماان وكالااة التعاااون األملاااين توصي ا "مشااروع العمااس
الشااامس ل جمي ا " الااذي يشااج العمااس التنافسااا والعمااس الكاارم لألطااخا ذوي اإلعاصااةل م ا
دماج  ١٢٥من الشباب ذوي اإلعاصة ن سوا العمسل أو مباطر م لعمس حر.
 -١١٥ون عام ٢٠١٦ل صُدم تقرير الدراسة ا ستق اا ية الو نياة الثانياة لععاصاة ن غواتيماا ل
الذي يعطا ياانت عن معدن انتشار اإلعاصة ن غواتيماا ل ن صافوف األ فاان والباالغ ع اد
السواع .و ينت هذه الدراسة أن  ١٠,٢ن املا ة من السكان لديهم عاصة من اإلعاصات.
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دال -الشعوب األصلية يتوصايات اجلولاة األو  ،٨-٨٩و ،٣٧-٨٩واجلولاة الثانياة
 ،2-1٠٠و)1٠٧-٩٩
 -١١٦ن نيسان/أ ريس ٢٠١٣ل مت تشكيس ديوان الشعوب األص ية وتعادد الثقافاات()٤8ل وهاو
هي ة استشارية وتداولية رفيعة املستوى معنية قضا الشعوب األص ية .ويرأساها ر ايس المهورياة
وتتملد من  ١٤وزارة ومةسسة ذات و ية ةددة ن طعوب املا وغاريفوان وطينكا.
 -١١٧ويعااد نظااام جمااالس التنميااة الوسااي ة الر يسااية ملشاااركة طااعوب املااا وطااينكا وغاااريفوان ن
دارة الشةون العامة فيما يتع ة عم ية التخطي الداقرا ا ل تنميةل ذ أيخذ ن ا عتباار مباادت
الوحدة الو نية والتعددية اإلثنية والثقافية وال غوية لألمة الغواتيمالية.
 -١١8واستثمار ل ات جمالس املقا عات ل تنمية انط عن هي ة اجملالس اجملتمعية ل تنميةل
ذ تعطد األولوياة ملشااري التع ايم وال احة وامليااه وال ارف ال احال واعتبااراً مان عاام )٤٩(٢٠١٤ل
يش ااارال اجملتم ا امل اادين ال ااذي اع اات ره اان ط ااارت نس اابة  ٥ن املا ااة م اان س اقد مي اني ااة اإلدارة
املخ ااة ل مشاااري املشاارتكة ا الب ااد ت الاايت هلااا ااا اسارتاتيجا وحيظااد أتثريهااا حلألولويااةل
وماان انحيااة أخاارىل ين ا الرتكي ا ع ااد توزي ا امل اوارد ع ااد صااعيد املقا عااات كمااا ع ااد صااعيد
الب د تل وع د حا ت الفقر والفقر املدص .
 -١١٩ون الف ا اارتة ٢٠١٧-٢٠١٦ل ا ا ا ع ا اادد أعم ا ااان ا س ا ااتثمار م ا اان ل ا ااات جم ا ااالس
املقا عات ل تنمية اليت طاركت فيها اجملالس اجملتمعية ل تنمية  ٥ ٤٥٠مشروعاًل حلساتثمارات ا
جمموعها  ٤ ٢١٤ ٦٧٥.٠٠كت ان.
 -١٢٠ون آذار/مار ٢٠١٥ل أنشا ت داخاس اجمل اس الاو ل تنمياة احلضارية والريفياة ال جناة
املعنيااة عمالااة ل شااعوب األصا ية( .)٥٠وتتااوا فيمااا تتااوا ماان وفااا د صااياغة ومتا عااة السياسااات
واخلطا الو نيااة ل تنميااةل ذ حياار ع ااد ا عارتاف حللطااا املتعاادد ال غااات واإلثنيااات والثقافااات
ل ب د واحرتام وتع ي ه .وصد عقد  ١٢ااتماعاً ن الفرتة .٢٠١٧-٢٠١٥
 -١٢١وصاد طااجعت املديرياة التقنيااة ل ارتاث غااري املاادي جمل ااس التنمياة احلضارية والريفياةل خاارن
الفرتة من  ٢٠١٦ا ح يران/يوني ٢٠١٧ل التواصس م أعضاع لنة األماكن املقدسة ومجعيات
املرطدين الاروحي (أاكيجااب) مان أااس التعارف ع اد ةتاوى ا تفاصاات الوزارياة( )٥١الايت تانظم
ممارسة ا حتفا ت الروحية ل ما ن املواص واملراك واملنت هات األثرية.
 -١٢٢و ري ،دي مع ومات م فاات التظااهرات الثقافياة غاري املادياة الايت أع نات تارا ً ثقافيااً
غااري مااادي ل ب اادل وكااذلو ديااد العقااود املربمااة م ا مشاااري اإلعاارانت الاايت تنتظاار الباات .كمااا
ااارى ا ت ااان حلملمث ا و ااة الثقافااة الااذين يشااك ون اا عاً ماان القا مااة التمثي يااة لألصااون غااري
املاديااة لعنسااانيةل مثااس اننبااا ()NanPa`chل وممساااة را ينااان أتشااا ()Rabinal Achíل ومساارا
طع غاريفوان ورص ولغت .
 -١٢٣وارى تدري الس طات الب دياة واحلارفي والبااحث ادعم مان دولاة أذر يجاانل واليونساكول
ومديرية الرتاث غري املاديل حي نظم مدر ون من اليونسكو دورت تدريبيت .
 -١٢٤وفيمااا يتع ااة حلحلقااوا ن الثقافااةل مت احل ااون ع ااد دعاام املرك ا اإلص يمااا حلف ا ال ارتاث
الثقااان غااري املااادي ن أمريكااا الرتينيااةل وأُنااتة ط اري فيااديو عاان واااود ثقافااة غاااريفوان ن ديااة
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ليفينغستون ي احلنل كماا اري تنفياذ مشاروع إلنقااذ لغاة يتا ا ( )Itzáن املنطقاة الوساطد لبيتاان.
ومت ن ار املشروع الثال احل ون ع د موافقة املرك اإلص يما حلف الرتاث الثقان غاري املاادي
ن أمريكا الرتينية ع د التعاصد م خبرية ن تقييم حالة الارتاث الثقاان غاري املاادي ن غواتيماا ل
وهااا مع ومااات ماان طاام ا أن توا ا ن املسااتقبس القري ا اسااتثمار أم اوان دوليااة ن دعاام حف ا
املظاهر غري املادية ل رتاث الغواتيمايل.
 -١٢٥وهباادف كفالااة وصااون املارأة الريفيااة ن ااار عم يااة التنميااةل تشااج وزارة ال راعااة والثااروة
احليوانية واألغذية السياسة املةسساية لتحقياة املسااواة ا النسا و ارهاا ا سارتاتيجا ل تنفياذ
ل ف اارتة  .٢٠٢٣-٢٠١٤و ااا يس ااعيان ا اافاع الط ااا املةسس ااا ع ااد املنظ ااور النس اااين ن
الوزارة املذكورة من أاس تع ي القدرات املةسسية ع د ت بية ا حتيااات اإلمنا ية ل مرأة الريفية.
 -١٢٦وفيما يتع ة حلملنازعات ال راعيةل لدى أمانة الشاةون ال راعياة  ١٩مكتبااً ص يميااًل ولاديها
منذ عام  ٢٠١٣وحدة خاصة لو ا ااراعات ذات أ ياة ثقافياة وذات أ ياة ل شاعوب األصا ية
وتنفيااذها و ازهااا .وصااد صاااغت هااذه الوحاادة عااام  ٢٠١٦ل عنايااة حلملسااتخدم ذوي األ يااة
الثقافية حلعتباره أداة لتيسري تواي ا هتمام.
 -١٢٧وأنشمت الس طة القضا ية عام  ٢٠١٣مرك اً ل رتمجة الشفوية والتحريرية القانونياة غاات
الشعوب األص يةل وصد عقد حىت عام  ٢٠١٦ما جمموع  8 ٠٠٠ا سة استماع غات املا .
 -١٢8ووفار معهااد املسااعدة القضااا ية النا ياة الرتمجااة الشافوية والرعايااة ن  ٦ ٦٠٢حالاة غااة
أه ه ااا األصا ا يةل و ٥٤٧صض ااية ذات أ ي ااة ثقافي ااة ع ااد ال ااعيد ال ااو ل وط ااج ع ااد ح ااس ٦
حااا ت منوذايااة ذات أ يااة ثقافيااة وتعتمااد الاانهة النساااين ع ااد يااد ةاااكم األ فااان وامل اراهق
املخااالف ل قااانون النااا ال والغرفااة النا يااة حل كمااة ا تدا يااةل فاارع ا ااار حلملخاادرات والارا م
البي يااة ن مقا عااة ويويتينااانغول وا كمااة الدسااتوريةل ن عااع القضااا املطعااون فيهااا غااري املرتبطااة
حلحلقوا وحلنتهاكات حقوا اإلنسان وحقوا الشعوب األص ية.
اتفااية منظمة العمل الدولياة راام  16٩واحلاق ل التشااور يتوصايات اجلولاة األو 12-٨٩؛
واجلولا ا ا ا ا ا ا ااة الثانيا ا ا ا ا ا ا ااة  ،11-٩٩و ،1٠٩-٩٩و ،11٠-٩٩و ،111-٩٩و،٩-1٠٠
و ،1٠6-٩٩و ،22-1٠٠و ،2٣-1٠٠و ،2٤-1٠٠و ،26-1٠٠و)2٧-1٠٠
 -١٢٩نظااراً لفشااس ا اااو ت الراميااة ا اعتماااد صااو ياانظم املشاااورات ما الشااعوب األصا ية وفق ااً
تفاصيااة منظمااة العمااس الدوليااة رصاام  ١٦٩والتوص ااس ا توافااة شاامن ل طااك ت وزارة العمااس والرعاي ااة
ا اتماعيا ااةل ن ح يران/يوني ا ا ٢٠١٦ل فريق ا ااً متخ ا ااً لو ا ا اس ا ارتاتيجية اديا اادة لت قا ااا ومج ا ا
املاادخرت الرزمااة لو ا املع ااايري األساسااية ل تشاااور م ا الش ااعوب األص ا ية .ونظااراً لاانقص املش اااركة
ن املناساابات الاايت عقاادتل أعيااد اارا ا سارتاتيجية وأعيااد رحهااا وصاافها " ،يااس ا متثااان لرتفاصيااة
رصام  ١٦٩عااد  ٢٠عامااً ماان الت ادية ع يهااا" .وحااىت كاانون األون/ديساامرب ٢٠١٦ل كاان صااد ااارى
تس ااجيس  ٧ح ااا ت تق ااارب ن س ااتة جمتمع ااات لغوي ااةل مم ااا أدى ا احل ااون ع ااد واه ااات نظ اار
املشارك من أاس ناع مستوى من العرصات الس طات القا مة والشعوب األص ية.
 -١٣٠وص ا اادمت وزارة الطاص ا ااة واملن ا اااامل اس ا ااتجا ة ل ا اادعوى  ٢٠١٢-١١٤٩أم ا ااام ا كم ا ااة
الدس ااتوريةل اصرتاحا ااً منهجيا ااً إلاا اراع مش اااورة ع ااد  ٧مراح ااسل صب تا ا وأصرتا ا سا ا طات الش ااعوب
األص ية واألاداد ن ساانتا ماار نباا ل (كيتشاا)( .)٥٢ون عاام ٢٠١٦ل أ قات عم ياة تشااور
م اجملتمعات ا ية املذكورةل وس طا ا واجمل س الب دي لت و الب دية.
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 -١٣١ون  8ح يران/يونيا ا ٢٠١٦ل وصع اات وزارة الطاص ااة واملن اااام اتفاصا ااً مةسس ااياً ما ا أمان ااة
التخطي والربجمة التا عاة لر ساة مجهورياة غواتيماا هبادف تع يا دارة األرا اا وتاوفري املع وماات
اورة مسابقة ون الوصاات املناسا عاان األصااليم الاايت تنفاذ فيهااا مشااري الطاصااة والتعادينل وذلااو
فتح مفو يات املقا عات ل مع ومات.

سادسا -االلتزامات الطوعية
 -١٣٢متا عااة ماان غواتيمااا لرلت امااات الطوعيااة الاايت تعهاادت هبااا خاارن ا سااتعراو الاادوري
الشامس لعام ٢٠١٢ل وحلإلطارة ا تقرير منت د املدة املاةر  ١٥نيساان/أ ريس ٢٠١٥؛ ،اي
ع ماً مبا ي ا:

ألف -إص ااالل النظ ااام املقسس ااي حلق ااوق اإلنس ااان يتوص اايات اجلول ااة األو ،2-٨٩
و2٤-٨٩؛ واجلولااة الثانيااة  ،1-1٠2و ،1٨-٩٩و ،6٤-٩٩و،1٠-1٠٠
و ،)16-1٠٠وخميي ا ا ااات امليزاني ا ا ااة يتوص ا ا اايات اجلول ا ا ااة األو ،25-٨٩
و٣٣-٨٩؛ واجلولة الثانية  ،٣5-٩٩و ،)62-٩٩والتدريب ل جمال حقوق
اإلنسان يتوصيات اجلولة األو )6-٨٩
 -١٣٣لتنفي ااذ اتفاص ااات الس اارمل و ااعت اخلط ااة السياس ااية ل س اارم ل ف اارتة ٢٠٢٦-٢٠١٧؛
حي حددت الت امات ع د مستوى املةسسات وغريها مان الهاات الفاع اة ومساةوليا ا .ومناذ
عام ٢٠١٧ل تواد لنة املواص املقدسة م حقة ثمانة السرمل من أاس تنفيذ ا لت امات املتع قة
حلهلوية وحبقوا الشعوب األص ية.
 -١٣٤وتواصااس الدولااة ااذن الهااود إلصاارا النظااام املةسسااا حلقااوا اإلنسااان؛ ون عااام ٢٠١٣ل
ُمدد حىت عام  ٢٠٢٣سر ن الربانمة الو ل تعويضات()٥٣؛ ون عاام ٢٠١٥ل اعتُماد دلياس املعاايري
األساسية لتنفيذ تدا ري التعويضات املمنوحة(.)٥٤
 -١٣٥وزادت املي انية املعتمدة ل جنة الر سية ملكافحة التميي والعن رية د الشعوب األص ية
ن غواتيما ( )CODISRAمن  ٥ ٩8٥ ٧٥١كتا ان عاام  ٢٠١٢ا  ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠كتا ان.
ون آذار/مااار ٢٠١٧ل اعتُماادت اخلطااة ا سارتاتيجية املةسسااية ل فاارتة ٢٠٢١-٢٠١٧ل وهااا
اادف ا تنسااية السياسااات العامااة والتشاريعات الو نيااةل ماان أاااس تو يااد ترسا وتطااور املةسسااات
من أاس تنفيذها تنفيذاً فعا ً.
 -١٣٦وطا ااج اجمل ا ااس الا ااو لرعايا ااة األطا ااخا ذوي اإلعاصا ااةل امتثا ااا ً ل سياسا ااة الو نيا ااة
لععاصةل ع د نشاع مكات دية لععاصة ن  ١٠د ت و ٢١لنة مقا عة معنية حلإلعاصة.
 -١٣٧وزادت مي انيااة مكتا الاادفاع عاان نساااع الشااعوب األصا ية ماان  ١٦ ١٦8 ٤٧٦كتا ان
ع ااام  ٢٠١٢ا مب ا ا  ١٩ ١8٧ ٢٥٤كت ا ا ان عا ااام ٢٠١٧ل ون الف اارتة نفس ااها افت ااتح مق ا اران
ص يميان حي أصبح عددها ن الوصت الراهن  ١٤مقراً.
 -١٣8وأنشم مكت الدفاع عن حقوا اإلنسان عام  ٢٠١٤مكت الدفاع عن التنوع النسا.
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ابء -مواصالة تنفيااذ براجمهاا السياسااي لتعزيااز نظاام العدالااة املتخياإ الااذي يرمااي إ
محاية املرأة.
العناف ضااد املارأة يتوصايات اجلولااة الثانيااة  ،٣6-٩٩و ،٣٨-٩٩و ،٤٠-٩٩و،16-٩٩
و ،٣٨-٩٩و ،٤2-٩٩و ،٤٣-٩٩و ،٤٤-٩٩و ،٤5-٩٩و ،٤6-٩٩و،٤٨-٩٩
و ،٤1-٩٩و ،)61-٩٩والعدالة املتخيية ياتل اإلاث والعنف ضد املرأة) يتوصيات
اجلول ااة األو 15-٨٩؛ واجلول ااة الثاني ااة  ،2-1٠2و ،٣1-٩٩و ،٣٣-٩٩و،٣٤-٩٩
و ،12-1٠٠و ،1٣-1٠٠و)٣2-٩٩
 -١٣٩تواد ةاكم خاصة ن  ١٢مان مقا عاات الب اد الباال عاددها ٢٢ل مبجماوع  ٣١هي اة
صضااا يةل وةكمااة ا تدا يااةل وةكمااةل ودا اارة اساات ناف واحاادةل ونظااام ل رعايااة الشااام ة لضااحا
العندل وها تتملد من ع ماًع نفس وأخ ا ي ااتماعي ومر يات.
 -١٤٠واعتماد املعهااد الااو لع ااوم الطا الشاارعال ن طااباي/فرباير ٢٠١٥ل "دليااس الفحااص
الط ا القااانوين لضااحا ا عتااداع النسااا"ل وهااو ي ااد ا اراعات رعايااة النساااع ااحا العنااد
ِّ
ات "املوافقاة املساتنرية
وتكماس هاذه الوثيقاةَ اساتمار ُ
النسا ومةطرات متع قة ميما أدلاة اإلثباات .ر
إلا ا ا اراع الفح ا ااو واإلا ا ا اراعات الطبي ا ااة ذات ص ا ا ا ة"ل و"فح ا ااص الط ا ا ا الش ا اارعا النس ا ا اا"ل
و"مةطرات التح يس".
 -١٤١وفيما يتع ة ميم البياانتل يسمح نظام تسجيس ومراصبة أوامر اراع اخلرباتل املط و ة من
املعهد الو لع وم الط الشرعال توحيد جمموع اخلدمات املقدمة ن جمان اخلربة الفنية ن من اة
واحدة .ويذكر مان ا خ ا اها ماا ي اا( :أ) مكانياة الوصاون شاكس مركا ي انطرصااً مان أي
من مواص املعهاد الاو لع اوم الطا الشارعا ( ٦٥٠مساتخدماً مساجرً)؛ و(ب) توحياد املع وماات
ع ااد طاابكة اإلنرتناات (الت اوافر حب اوايل  ٩٥,١١ن املا ااة ع ااد ال ااعيد الااو )؛ و(ج) توحيااد دخااان
البياانت ن من ة مع ومات واحدة؛ و(د) اراع مشاورات و عاداد تقااريرل تساتند ا املع ومااتل مان
أاس متا عة ورصد الط باات؛ و(ه) نشار أرصاام البيااانت ع اد الشاا كة؛ و(و) التفاعاس ما املةسساات
(النيا ة العامةل والس طة القضا يةل والسجس الو ل حالة املدنيةل والشر ة املدنية الو نية).
 -١٤٢ولف ا ا ا اارع النيا ا ا ا ااة العام ا ا ا ااة املك ا ا ا ااد مبكافح ا ا ا ااة ارا ا ا ا ااة صت ا ا ا ااس النس ا ا ا اااعل وفقا ا ا ا ااً مل ا ا ا ااذكرة
التع يم ا ااات  ٢٠١٧-٠٢ل اخت ا ااا التحقي ا ااة و،ري ا ااو املرحق ا ااة النا ي ا ااة والرتافا ا ا ن اا ا ارا م
صتس اإلانثل والقتاس العمادل وصتاس األبل والقتاس مان دون سابة اإلصارار املرتكباة والايت طارع فيهاا
ن حة ف ة أو أكثار أو مراهقاات أو حللغاات ن مجيا أحنااع اإلص ايم الاو ل وفقااً ل معاايري الايت
تاانص ع يهااال حلسااتثناع الوصااا النامجااة عاان عمااس غااري مشااروعل عناادما تكااون لااوكرع النيا ااة ن
الب د ت واملقا عات صرحية النظر والتحقية فيها.
 -١٤٣وهلااذال واسااتجا ة ل حااااة ن الاادا رةل نظماات فاارع النيا ااة العامااة ن طااكس مقاار ر يسااا
ومقارات فرعيااة وأر ا وحاادات ل تحقيااةل ووحاادة ل تقا ااال ووحاادة ل تح يااسل وسااا قا مركباااتل
ووحدة لرعاية الضحا ل ومسةويل النيا ة وكات ل وهو ما عس اجملموع  ٥٧عامرً.
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 -١٤٤وساج ت النيا ااة العاماة ن الفاارتة ماا ا  ٢٠١٢وح يران/يونيا  ٢٠١٧مااا جمموعا ٧١ ٥٠٤
نس اااع ااحا العن ااد النس ااا( .)٥٥ون الف اارتة نفس ااهال نظم اات  ٢٦٣نش ااا اً ت اادريبياً ش اامن صض ااا
العند د املرأةل استفاد منها  ٤ ٥٣٢طخ اً ( ٢ ٥8٩امرأة و ١ ٩٤٢رارً).
 -١٤٥ون عااام ٢٠١٤ل اعتُمااد روتوكااون التحويااس ن ا ارا م العنااد العااا ال وصتااس اإلانثل
وا ااار حلألطااخا ل والتب ا غااري القااانوينل ودليااس ل مناادو املخ اول و ا خط ا ة يااة ملن ا
العند وخريطة الطرية اخلاصة .
 -١٤٦وأنش ا ا ت "أداة إلدراج ااة حق ااوا اإلنسا ااان واملنظ ااور النس اااين ن ص ااياغة األحكا ااام
املتع قة ميرا م صتس اإلانث وغريها من أطكان العند د املرأة"؛ وعقاد ااتماعاان لتع يا العدالاة
املتخ ااة الكراااةل وااتماااع واحااد شاامن الاارب الااذي حيفا الكرامااة لضااحا العنااد ااد املارأة
والعناد النساا ( ٧٠مشااركاً)ل وااتمااع واحاد مشارتال ا املةسساات :تقيايم األدلاة ن صضااا
صتااس اإلانث والعنااد ااد املارأة والعنااد النسااا ( ٦٥مشاااركاً ماان مةسسااات السا طة القضااا يةل
والنيا ة العامةل ومعهد املساعدة القضا ية النا يةل والشر ة الو نية املدنيةل ووزارة ال حة).

جيم -برام محاية الي افيني
 -١٤٧ن تش ارين األون/أكتااو ر ٢٠١٥ل صاادمت وثيقااة "الرتتي ا ل والتقاادم ا اارز ن مقاارتا -
نظام اية املمارسة ال حافية"  .-وصد اسدت اهود مةسساات الدولاة ومجعياات ال احافي
وال ااحافي املسااتق ؛ وت ااد األعمااان املنجا ة ن الفاارتة ماان طااباي/فرباير  ٢٠١٣ا أي ااون/
سبتمرب ٢٠١٥ل ويشري ا أوا التقدم ا رز ن مقرتا نظام اية املمارسة ال حافية والتعريد
ا والتشاااور شاامن ن ااار منهجيااة تقااوم ع ااد نشاااع لنااة رفيعااة املس اتوى تكااون مسااةولة عاان
الرصااد وع اان الق ارارات السياس اااتيةل تت ااملد ماان لن ااة الر س ااية حلقااوا اإلنس ااانل ووزارة الداخ ي ااة
والنيا ااة العام ااةل يعه ااد ليه ااا و ي ااة ن جم ااا ت الوصاي ااة واحلماي ااة و صام ااة الع اادنل ودع اام عم ي ااة
اليونسكو واملفو ية السامية حلقوا اإلنسان وأمانة التواصس ا اتماعا.
 -١٤8وصد رفع املقرتا الذي صاغت الدولة من نقا ة ال حافة ن طباي/فرباير ٢٠١٦ل وهو
استدعد عقد ااتماع ما دة مستديرة مشرتال املةسسات فيماا ا الهاات احلكومياة وممث اا
املنظمات ال حافيةل حي مت ا تفاا ع د أن ي م لتفعيس املقرتا التنسية فيما املةسساتل
و اية من صد يكونون عر ة ل تهديد سب ممارستهم ال احافيةل وصاون حرياة التعباريل وهلاذا مت
ا تفاا ع د را عم ية اديدة.
 -١٤٩ون تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦ل ح ر يس المهورية ن و اتفاا حكومال ينشم
مبواب رانمة اية ال حافي و عرميا وساا التواصاس ا اتمااعال هبادف امان املمارساة
احلرة ل مهنة.
 -١٥٠وس ااينفذ ال ااربانمة ن مكتا ا حق ااوا اإلنس ااان الت ااا ل ااوزارة الداخ ي ااةل ال ااذي س اايحدد
اإلاراعات القانونية ل ربانمةل وسينش عم يت ن نطاا دا رة عم ل وسيمدده ليشامس أي ارر
ع ااد ساارمتهم الساادية أو النفساايةل أو ديااد أو مضااايقة أو يويااد يتعاارو هلااا ال ااحافيون
و عرمي ااو وس ااا التواص ااس ا اتم اااعا س ااب ممارس ااتهم أنش ااطتهم .وع ااد وزارة الداخ ي ااة أن
ت در حة تنظم النشاي ا دد ل ربانمة وتوفر املوارد الرزماة ألدا ا عم ا  .ون الوصات الاراهنل
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يواد ا تفاا احلكوما الذي اانح احليااة لاربانمة اياة ال احافي صياد نظار لت اد القطاعاات
املنتسبة لنقاحلت ورا طات ال حافي .
 -١٥١وفيم ا ااا يتع ا ااة حللش ا ااكاوى الا ا اواردة ن الف ا اارتة  - ٢٠١٢ح يران/يونيا ا ا  ٢٠١٧ش ا اامن
التهدي اادات املواه ااة ل ااحافي وا عت ااداعات العنيف ااة ع اايهم وص اات همل تب ا النيا ااة العام ااة عم ااا
جمموع  ٣٧٢طكوى؛ صدر فيها  ١٧حكماًل اثنان منها حللرباعة و ٦حلإلدانة ميرااة اد احليااة
البشرية؛ وحكم واحد حللرباعة و 8داانت حلرتكاب ارا م أخرى.

دال -االستمرار ل تطبيق نظامها الدائم ملتابعة التوصيات الذي أنشأته اللجنة الرائسية
حلق ااوق اإلنس ااان ،وه ااو يش اامل مش اااركة احتم ااح امل ااد وسيس اام بتق ااد تقري اار
ملنتيف املدة بشاأن التقادم احملار ل تنفياذ التوصايات الاواردة .يتوصايات اجلولاة
األو  ،٤٣-٨٩واجلولة الثانية )12-٩٩
 -١٥٢أ رماات دولتااا غواتيمااا وحلراغاوايل ن أ ر/مااايو ٢٠١٧ل اتفاااا تعاااون تقا ماان أاااس
نشا اااع نظا ااام ملتا عا ااة التوصا اايات يسا اامد ‘ -سا اايمور‘ ( - )SIMOREلدي ا ا من ا ااة عاما ااة ع ا ااد
اإلنرتنت ملتا عة تنفيذ التوصيات الدولية حلقوا اإلنسان.
 -١٥٣وستكون املن ة ،ت مسةولية ال جنة الر سية حلقوا اإلنسانل اليت ستقومل من خارن
املنت اادى املش اارتال ا ا املةسس ااات (ال ااذي يض اام مجيا ا مةسس ااات اله اااز التنفي ااذي)ل ت اادري
املندو الذين سيكونون مسةول ع د أن يدخ وا عرب اإلنرتنت مجي اإلاراعات املةسساية الايت
تستجي ل توصيات ال ادرة عن هي ات اية حقوا اإلنسانل األمر الذي سيسامح حلحل اون
ع د صاعدة ياانت ةدثة هبا مع ومات من طم ا أن تيسر وتسرع ويتا ن وصات عم ياات صاياغة
تقارير غواتيما ا هي ات املعاهدات وغريها من التقارير.
 -١٥٤ويُعت م أن يقدم التدري ل ن تشرين األون/أكتو ر ٢٠١٧ل موففون من حلراغاوايل مان
أاااس متا عااة تنفيااذ نظااام ‘ساايمور‘ل الااذي أ ااة ع ي ا ن حالااة غواتيمااا ‘ساايموري ‘ (.)SIMOREG
وحب ااون عااام ٢٠١8ل يُعت ا م اادع دخااان اإلا اراعات ن املن ااةل ون الوصاات نفس ا دراج متا عااة
أهداف التنمية املستدامة ن ‘سيموري ‘.
 -١٥٥وماان ا التحااد ت الاايت تواا ا نظااام ‘ساايموري ‘ل هناااال السااعا ا تع ي ا مساااحات
مش اااركة منظم ااات اجملتم ا امل اادين ع ااد ال ااعيد ال ااو م اان أا ااس متا ع ااة توص اايات ا س ااتعراو
الدوري الشامس واهلي ات األخرى حلماية حقوا اإلنسان.

سابعا -القضااي الناشئة
 -١٥٦دراك ااً م اان غواتيم ااا أن مو ااوع األعم ااان التجاري ااة وحق ااوا اإلنس ااان يتط ا املعرف ااة
واخل ااربة الفني ااةل اس ااتحدثت عم ي ااة حل تف اااا م ا األ اراف م اان أا ااس التعاص ااد م ا هي ااة أو ا ،ااد
مةسسا ا ااات متخ ا ا ااص لتقا ا اادم الا ا اادعم ا الها ا ااات الفاع ا ا ااة الو نيا ا ااة .وواها ا اات الا ا اادعوة ا
ورد منها اصرتاحان .ون الوصت الراهنل تواد العم ية
مخس كياانت ل مشاركة ن عم ية ا نتقاعل َ
ن ماامزال ذ يواااد توافااة آراع شاامن نشاااع هي ااة لتقاادم املشااورة ن و ا خطااة عمااس لتنفيااذ
املبادت التوايهية األمام املتحادة شامن ماا يعتارب مناساباً مان دعام وتعااون دوليا مان أااس تباادن
الدون ل خربات واملمارسات اليدة ن ت ميم وتنفيذ خططها الو نية.
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Informe de Transición de Gobierno, SEGEPLAN 2016.
El Foro Interinstitucional es un espacio coordinado por COPREDEH, en el que participan todas las
dependencias del Ejecutivo; y como invitados especiales el Organismo Judicial, Ministerio Público,
así como otras instancias del Estado.
Consulta Nacional con Sociedad Civil, sobre recomendaciones del EPU. Quetzaltenango (10
noviembre 2016); Sacatepéquez (5 diciembre 2016); Huehuetenango (7 marzo 2017); Petén, Cobán
(4-6 de abril 2017); Zacapa, Jutiapa (16, 17 de mayo 2017).
Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial.
Aprobado por el Acuerdo Gubernativo número 143-2014.
Ministry of the Interior.
Policía Nacional Civil.
Dirección Especializada de Investigación Criminal.
Dirección de Protección a Personalidades y Seguridad.
Ventanillas habilitadas No.2, No.5 y No.7; y se instalaron 2 buzones para la recepción de quejas, con
boletas de atención a usuarios.
Instrucción General del Ministerio Público. No.04-2014.
Aprobado a través de las instrucciones General números 3-2017 y 4-2017, el cual, se oficializo al
público el día 28 de julio del 2,017, fecha en que entró en vigencia a nivel nacional.
Informe del Ministerio Público. OFICIO No. SPAE-152-2017. (COPREDEH-60-2017). Guatemala,
26 de julio del 2017.
Informe P-371-2017 del Organismo Judicial. 10 de noviembre 2016. Anexo 1. Folio 145.
Acuerdo Gubernativo No. 149-2015, el 22 de junio de 2015).
Decreto 49-2016.
http://dgsp.gob.gt/ampliacion-cof/.
Ministerio Público. OFICIO No. SPAE-152-2017. (COPREDEH-60-2017). Guatemala, 26 de julio
del 2017.
El 22 de enero del 2016, a través del Acuerdo número cero seis guión dos mil dieciséis (06-2016) de
la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público.
Está integrada por Agentes Fiscales, Auxiliares Fiscales, Oficiales de Fiscalía, Personal Técnico
Administrativo, Personal Técnico de Investigación Criminal y una Unidad de Análisis.
Priorización según las tasas identificadas mediante el Tercer Censo Nacional de Talla en Escolares
(2008).
El PNAE basa sus intervenciones en cuatro componentes: a) Calidad Nutricional, b) Educación
Alimentaria y Nutricional, c) Ambientes o Entornos Saludables y d) Participación Ciudadana; y en
tres ejes transversales (coordinación intersectorial, fortalecimiento de capacidades y el monitoreo y
evaluación).
Fondo para la Vivienda. (FOPAVI), tiene como objetivo específico otorgar subsidios directos a
personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema para la solución habitacional. El FOPAVI
administra el Fideicomiso de Inversión para la Vivienda (FIV), destinado al desembolso de subsidios
directos para que las personas puedan construir o adquirir una vivienda digna.
Fuente: Informe del Fondo para la Vivienda (FOPAVI). Oficio –DE-358-2014/VL/sr de 23 de julio
de 2014. Pág. 2*Información preliminar a junio de 2014.
Decreto 29-89 del Congreso de la República de Guatemala Ley de Fomento y Desarrollo de la
Actividad Exportadora y la Maquila; Acuerdo Ministerial 160-2013.
Acuerdo Ministerial 243-2013.
Acuerdo Ministerial 111-2013.
Correlativo. D-IGT-158-2013-JAAH-crgl.
Acuerdo Ministerial del Ministerio de Trabajo Acuerdo Ministerial 112-2014.
Correlativo IGT-370-2014 JAAH/jaom.
http://www.conalfa.edu.gt/.
Importante recordar que estos municipios implica que se ha alcanzado un nivel inferior del 4%,
considera un índice internacional aceptado, ya que hay grupos de población que por razones de edad,
salud, o discapacidad no pueden integrarse al proceso educativo.
http://estadistica.mineduc.gob.gt/anuario/2015/data/Resultado.htm?Nivel=43&Depto=
00&Pob=3&Inf=4&Sector=0&Desgloce=1&Submit=Mostrar+cuadro.
Acuerdo Ministerial 2539-2007 (creación del Programa) y reformas (428-2009 y 3276-2011) y
Reglamento del Programa de Becas para estudiantes con discapacidad de escuelas oficiales: Acuerdo
Ministerial 826-2009 y su reforma 2987-2011. Así como con el Acuerdo Gubernativo No. 55-2016
“Reglamento de manejo de subsidios y subvenciones”.
Acuerdo Gubernativo 22-2004.
Aprobada a través del Acuerdo Ministerial No. en julio de 2015.
Acuerdo Gubernativo 260-2013 y Decreto 39-2016 Reformó el Código Municipal.
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Decreto 39-2016 Reformó el Código Municipal y norma la creación de la Oficina Municipal de la
Mujer, la cual tendrá carácter de Dirección en la organización interna.
Punto Resolutivo 6-2015, de CONADUR.
La Comisión de la Mujer quedó integrada por instituciones gubernamentales, un representante del
CONADUR, corporaciones municipales y de sociedad civil.
Asistencia de la DEMI en casos: 387 de violencia física, 209 violencia psicológica; 69 de carácter
sexual y 86 de carácter económica.
Propuesta presentada porla SEPREM, el Tercer Viceministerio del MINGOB, GGM, SVET, PGN y
DEMI.
Acuerdo 27-2014 del Organismo Judicial.
Acuerdo Institucional de la Procuraduría General de la Nación No. 124-2015 del 27de julio de 2015.
Acuerdo anexo II, Legislación y Políticas.
Circular No. 38-2016, del Registro Nacional de la Personas (RENAP).
Exoneración del Boleto de Ornato en Hospitales. Expediente No.2339-2015 Corte de
Constitucionalidad.
Inconstitucionalidad 1006-2014 contra el artículo 215 del Código Civil.
Creado mediante decreto 117-2014.
Punto Resolutivo 03-2016 que aprobó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
(CONADUR), para dar cumplimiento a la Política Nacional de Gobierno; asimismo a través del
Punto Resolutivo 05-2014 aprobado por el CONADUR se da participación a la sociedad civil en las
instancia de los CODEDE para disponer de un 5% del techo presupuestario del Departamento.
Punto Resolutivo 11-2015 del CONADUR.
Acuerdo del Ministerio de Cultura y Deportes. 981-2011 y 1171-2012.
La CC en el Expediente 1149-2012 del 10 de septiembre de 2015 “ordena al Ministerio de Energía y
Minas que tome las medidas necesarias para que se practique la consulta a las comunidades
indígenas a las que interese y afecte, conforme los estándares internacionales aplicables, respecto a
la instalación de la central generadora hidroeléctrica “La Vega i”.
Acuerdo Gubernativo 593-2013, del 27 de diciembre de 2013.
Resolución No. 001-2015 de la Comisión Nacional de Resarcimiento, del 7 de enero de 2015.
Ministerio Público OFICIO No. SPAE-152-2017. (COPREDEH-60-2017). Guatemala, 26 de julio del
2017.
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