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 اإلنسان   حقوق  مجلس
 الشامل الدوري  باالستعراض المعني العامل الفريق

 واألربعون  الثانية الدورة

 2023 شباط/فبراير 3 -  الثاني/يناير  كانون  23

 بشااااااا ن المصااااااال ة  صااااااااح ة  الجهات  من  المقدمة  المعلومات ورقات موجز  
 *غواتيماال

 اإلنسان  ل قوق   السامية  المت دة  األمم  مفوضية  تقرير  

 أساسية معلومات -أوالا  

 االستعراض  دورية  مراعاة مع  ،16/21و  5/1  اإلنسان  حقوق   مجلس  بقراري   عملا  التقرير  هذا  عد  أ   -1
 من  جهة 45 من المقدمة المعلومات  لورقات  موجز  وهو .( 1) السااااااااا   االسااااااااتعراض  ونتائج الشااااااااام  الدوري 
  بال د    تقي داا   موجز  شااااا   في  ويرد  الشاااااام ، الدوري   االساااااتعراض عملية إلى  ( 2) المصااااال ة  صااااااحبة  الجهات
  ناءا  المعتمدة اإلنساااان ل قوق  الوطنية  المؤساااساااة  لمسااااهمة مساااتقلا   فرعاا   ويتضااامن الكلمات. لعدد  األقصاااى

 باريس.  بمبادئ  التام  تقيدها على

 بناءا   المعتمدة اإلنسااااان ل قوق   الوطنية  المؤسااااسااااة من  المقدمة المعلومات -ثانياا  
 باريس بم ادئ التام تقيدها على

  أسااااا  على المنشاااا ة  المؤسااااسااااات إلغاء إلى  غواتيماال  في اإلنسااااان  حقوق   عن  الدفاع  هيئة نب هت -2
 الساااياساااة لتنساااي   الرئاساااية واللجنة  الزراعية، الشاااؤون  وأمانة  السااال ، شاااؤون  أمانة فيها  بما السااالم، اتفاقات
 الوطني  البرنامج نق  إلى  إضااااااافة  اإلنسااااااان(،  ل قوق  الرئاسااااااية  )اللجنة اإلنسااااااان  حقوق   مجال في  التنفيذية

  اللجنة والية تجديد عدم  أيضاااااااااا  اإلنسااااااااان  حقوق   عن  الدفاع  هيئة وأدانت  .( 3) التنمية  وزارة إلى للتعويضااااااااات
  العادالاة  على  والقاائمين  العاامين  المادعين  وتجري   ،( 4) غواتيمااال  في  العقاا   من اإلفلت  لمنااهضااااااااااااااة  الادولياة
 .( 5) اللجنة في  يعملون   الذين

  جانب إلى المدني  المجتمع حيز تدهور إزاء  قلقها  عن  اإلنسااااااااااااان  حقوق  عن الدفاع هيئة  وأعربت -3
  العدالة على  والقائمين اإلنسااااااااااااان حقوق  عن المدافعين  وتجري   والصاااااااااااا افة،  التعبير حرية على قيود فرض

  

 .رسمي ت رير دون  من الوثيقة هذه  تصدر *
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هه  الذي  الكراهية  خطا   وتصاعد والص فيين،  .( 6) األصلية  والشعو   الفاعلة  الجهات  هذه  إلى  ال  ومة  توج 
 عن  المدافعين  حماية  أج   من  العامة السااااياسااااة  مقترح مشااااروع  أن   اإلنسااااان حقوق  عن  الدفاع  هيئة وذكرت
 .( 7) 2019 عام منذ معطلا  يزال ال اإلنسان حقوق 

  معرضاااااااااااتان   التعبير  وحرية  الجمعيات  تكوين حرية أن   اإلنساااااااااااان حقوق  عن  الدفاع  هيئة وذكرت -4
 على  الساااااااااااااايطرة  من  مزياداا   ال  وماة  يمنح  الاذي  الجاادياد  ال  وميااة  غير  المنظمااات  قاانون   بساااااااااااااابااب  للخطر

 .( 8) ال  ومية غير المنظمات

مة المعلومات -ثالثاا    المصل ة صاح ة األخرى  الجهات من المقدَّ

 اإلنسان حقوق   آليات مع  والتعاون   ( 9) الدولية  االلتزامات  نطاق -ألف 

 المت اادة   واألم   غواتيماااال   ين  المبرم  للتفاااق  واحااد  جااانااب  من  اإلنهاااء  عن  ورقااات  عاادة  أ لغاات -5
 الموظفين بعض  اضااااااااااطهاد  وعن غواتيماال في العقا  من اإلفلت لمناهضااااااااااة  الدولية اللجنة والية لتجديد

 تجديد  لعدم أساافها عن  أيضاااا  اإلنسااان ل قوق  األمري ية  البلدان  لجنة  وأعربت  .( 10) وتجريمه  للجنة  السااابقين
  حقوق  "مناصااااااااارو  منظمة وأوصااااااااات  .( 11) غواتيماال في العقا  من  اإلفلت لمناهضاااااااااة الدولية  اللجنة والية

 .( 12) اللجنة والية  تجديد اإلنسان"

 الدولي  بالعهد  المل    الثاني  االختياري   البروتوكول على بالتصادي   الدولية العفو منظمة  وأوصات -6
 .( 13) والسياسية المدنية بال قوق  الخاص

 االختفاء  من  األشاااخاص  جميع  ل ماية الدولية االتفاقية على  التصااادي  العدالة  مؤساااساااة  واقترحت -7
 .( 15) أسره  وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق  ل ماية الدولية واالتفاقية  ( 14) القسري 

 البروتوكول باعتماد 18 المشااااااااتركة والورقة 5 المشااااااااتركة والورقة 4 المشااااااااتركة الورقة  وأوصاااااااات -8
 .( 16) والثقافية واالجتماعية االقتصادية بال قوق  الخاص الدولي بالعهد المل    االختياري 

  الخاصااة   اإلجراءات   إطار   في   واليات   الم لفين  جميع  إلى  دعوة    توجيه  7 المشااتركة  الورقة   وأوصاات  -9
 والمقررة اإلنسااااااان،  حقوق   عن المدافعين ب الة المعنية  الخاصااااااة للمقررة  األولوية إعطاء  مع المت دة، لألم 

 حرية  في بال   المعني  الخاص  والمقرر  والتعبير، الرأي حرية  في  ال    وحماية   تعزيز المعنية  الخاصاااااااااااااة
 والم امين، القضاااااااة باسااااااتقلل المعني الخاص والمقرر جمعيات، تكوين حرية في  وال   الساااااالمي التجمع
 . (17) اإلنسان  وحقوق   األعمال  بمؤسسات المعني  العام   والفري  التعسفي،  باالحتجاز المعني  العام  والفري 

 .( 18) إس اسو اتفاق على بالتصدي  ورقات عدة وأوصت -10

 لتعزيز العم  خطط  في  الشااااام   الدوري   االسااااتعراض  نتائج بإدماج 7 المشااااتركة الورقة  وأوصاااات -11
 .( 19) اإلنسان حقوق  جميع وحماية

 اإلنسان  ل قوق   الوطني  اإلطار -باء 

 والتشريعي الدستوري  اإلطار -1 

 من   زادت ال  ومية غير  المنظمات  قانون   في لتغييرات  الكونغر   اعتماد  مسااااااااهمات عدة  أ رزت -12
 .( 20) شاااااااااقة إ لغ متطلبات وفرضاااااااات وتمويلها، المدني المجتمع منظمات أنشااااااااطة على ال  ومة  ساااااااايطرة

  وحرية  التعبير حرياة  للخطر  يعر ض الجادياد ال  ومي  غير  القاانون  أن  على الادولياة العفو منظماة  وشااااااااااااااددت
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 مؤشاااااار أن إلى 7 المشااااااتركة الورقة  وأشااااااارت  .( 21) اإلنسااااااان حقوق  عن الدفاع  في  وال   الجمعيات  تكوين
 الورقة  ونددت  .( 22) "مقموعة" أنهاا  على  غواتيمااال  صاااااااااااااان    المواطنين مشاااااااااااااااركة أج   من العاالمي  الت اال 
  وأوصاات  .( 23) وللوصاا   االقت ام لعمليات  وتعرضااها  للمراقبة  المدني المجتمع  منظمات بخضااوع 7 المشااتركة

 21  بالمادتين  التشااريع هذا  تقييد  وبإعادة ال  ومية غير  المنظمات  قانون  إصاالح بإلغاء 7  المشااتركة  الورقة
 .( 24) والسياسية المدنية بال قوق  الخاص الدولي العهد من 22و

 بساااابب   غواتيماال  في  اإلنسااااان  حقوق  وضااااع  انتكاسااااة على الضااااوء  1  المشااااتركة  الورقة  وساااالطت -13
 تقدم أي    ي  َرز ل  حين  في األصالية،  للشاعو  اإلنساان  حقوق  تقو ض  التي  القوانين لمشااريع األولوية إعطاء
 .( 25) العنصري  التمييز أو المساواة  عدم أوجه على التغلب أو اإلعدام عقوبة إللغاء أخرى   قوانين بش ن

  قتا   م ااف اة  قاانون   في  النفسااااااااااااااي  العن   تعريف  با ن  ال رياة  عن  الادفااع  أجا   من الت اال   وأفااد -14
 حرية  في  ال   على مبررة  وغير تعسااااااااا ية قيود فرض يجيز  المرأة  ضاااااااااد العن  أشااااااااا ال من وغيره اإلناث
 .( 27) القانون  هذا تعدي  ضرورة  وأكد  ( 26) التعبير

 التنمية قانون  بإقرار 27 المشااااااتركة والورقة 15 المشااااااتركة  والورقة 4 المشااااااتركة الورقة  وأوصاااااات -15
 .LeyDem) (28 )( للمرأة  االقتصادية

 العامة السياسة وتدابير المؤسسية األساسية الهياكل -2 

  األسااااابا  فإن  غواتيماال، في  السااااالم اتفاق  توقيع  من  الرغ   على أن   15 المشاااااتركة  الورقة ذكرت -16
  االجتماعية المساااواة   عدم  أوجه إلى  إضااافة والثقافي،  واالجتماعي السااياسااي  اإلقصاااء مث  إليه  أفضاات التي

 .( 29) األصلية الشعو  إلى بالنسبة سيما ال قائمة، تزال ال المستف لة، واالقتصادية

 بموجب المنشاااا ة  المؤسااااسااااات من بعدد ل قت التي الكبيرة االنتكاسااااات على ورقات عدة  وشااااددت -17
  الوطني  والبرنامج   ( 30) اإلنسااان   ل قوق  الرئاسااية  اللجنة   يشاام   بما   يعتريها،  الذي   الضااع    وعلى   الساالم  اتفاقات 

  دون   وحال التوصاايات  رصااد  نظام اإلنسااان ل قوق  الرئاسااية  اللجنة عم   إنهاء  أضاار   وقد  .( 31) للتعويضااات
  المجتمع   منظمات وصاااول  تشاااجيع  كوليبري   جمعية  وأوصااات  .( 32) التوصااايات  لتنفيذ المدني  المجتمع رصاااد
  المتعل   واالتفاق   السالم  اتفاق  روح  بإحياء   6  المشاتركة   الورقة   وأوصات   . ( 33) التوصايات   رصاد  نظام   إلى   المدني 
 الوطني  البرنامج  وضااع 6  المشااتركة  الورقة وأوصاات .( 34) الخصااوص  وجه على األصاالية  والشااعو   بالهوية

 .( 35) للض ايا التعويضات وتقدي  العدالة إلى اللجوء إم انية وإتاحة الص يح  التنفيذ موضع للتعويضات

 المتعددة  الجنائية  اإلجراءات على الضاااااااوء  20 المشاااااااتركة والورقة الدولية  العفو منظمة  وسااااااالطت -18
  المخصااااصااااة  الموارد كفاية وعدم  العوز من اإلنسااااان  حقوق   عن  الدفاع  هيئة منه  تعاني ما بمعالجة وطالبتا

  وأعربت   .( 36) عملها بسااااااااااابب  منها  انتقاماا   التنفيذية  السااااااااااالطة  جانب  من  األموال ت وي  في  الت خيرات أو لها
 .( 37) مماث  قل  عن اإلنسان ل قوق   األمري ية البلدان لجنة

   ت وي   وأوصت   بالمرأة  النهوض   أج   من  المنش ة  اآلليات  وضع    ترد ي   14  المشتركة   الورقة  ونددت  -19
 العن  من الوقاية لتنسااااااي   الوطنية  الهيئة  وتعزيز المرأة، لشااااااؤون   وزارة   إلى المرأة  لشااااااؤون  الرئاسااااااية األمانة
  والقضاااااء المرأة  ضااااد العن  منع إلى الرامية  الوطنية  للخطة موارد وتخصااااي  المرأة،  ضااااد والعن   العائلي
 .( 39) مماثلة توصية أوكلهوما لجامعة التابع اإلنسان ل قوق  الدولي االستشاري   المركز وقدم  .( 38) عليه
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 وحمايتها  اإلنسان حقوق   تعزيز -جيم 

 الساري  اإلنساني الدولي القانون  مراعاة مع اإلنسان ب قوق  المتعلقة الدولية االلتزامات تنفيذ -1 

 التمييز  وعدم المساواة   

 على  والت ريض العنصاااارية ممارسااااات جميع يصاااان    ب ن الكونغر  6 المشااااتركة  الورقة  أوصاااات -20
 .( 40) القانون  عليها يعاقب أفعاالا    وصفها العنصري   التمييز

 العنصااااارية على والقضااااااء للتعايش العامة  الساااااياساااااة على بالموافقة  27 المشاااااتركة الورقة ونوَّهت -21
  قدر  تعلي العنصااااري   التمييز بشاااا ن قاعدة  واقتراح  ال الية التشااااريعات   تنقيح  وأوصاااات  العنصااااري.  والتمييز
 .( 41) األصلية الشعو  نساء

 للتعذيب التعرض وعدم شخصه، على واألمان وال رية ال ياة في الفرد ح   

 منظمة وأوصااات   . ( 42) للقوة  المفرط  باالساااتخدام  احتجاجات   فر قت  األمن   قوات   ب ن   ورقات  عدة   أفادت  -22
 7 المشااااتركة  الورقة   وأوصاااات   . ( 43) للقوة  المفرط  االسااااتخدام   حاالت   جميع   في  م ايد   ت قي   بإجراء  الدولية  العفو 
  ارتكبتها التي  المفرطة  القوة  واسااااتخدام  القضاااااء   نطاق  خارج  القت   عمليات  جميع   في   ونزيه  فوري  ت قي    بإجراء 
 في  اإلنساان حقوق  عن  والمدافعين  المدافعات  حماية  وحدة  وأوصات .( 44) االحتجاجات  ساياق في األمن  قوات

 .( 45) لألشخاص الكبيرة التجمعات حاالت في القانون  احترام على األمن قوات قدرة   تعزيز  غواتيماال

 القانون  وسيادة العقا ، من اإلفلت مس لة ذلك في بما العدل، إقامة  

 للقمع وسايلة  وصافه  ي ساتخدم االساتثناء"  "حاالت  عن اإلعلن أن   على 6 المشاتركة الورقة  شاددت -23
  ال   امتثال  من التهر  أو  االختلف  في  ال    تقويض أو السااااااااااااا ان  إسااااااااااااا ات  أو النزاعات  فض    بغرض

 .( 46) التشاور في

 اختيار عمليات بفع  الذاتية وإدارتها القضائية  السلطة استقللية تقويض إلى  ورقات عدة  وأشارت -24
 التعساااااااااااااا يااة،  النقاا   وعمليااات  التاا ديبيااة،  العمليااات  إلى  إضاااااااااااااااافااة  وترقيته ،  وتعيينه   العاادالااة  على  القااائمين

  وجود على أيضااا   وشاددت  اإلنساان.  حقوق  عن  والمدافعين  العدالة على  القائمين لتجري  الجنائية والملحقات
 عن الدولية العفو منظمة وأعربت .( 47) الفساااد قضااايا في العقا  من اإلفلت لتسااهي   الت قيقات في  عراقي 
  وأعربت   ،( 48) هامة بملفات  الم لفين  العامين  والمدعين  القضاااااااااة اسااااااااتقللية على االعتداءات تزايد  إزاء قلقها
 شاااااااااواغ  عن غواتيماال في اإلنساااااااااان حقوق  عن والمدافعين المدافعات حماية  ووحدة 11  المشاااااااااتركة  الورقة
  الورقاة  وأوصااااااااااااااات  .( 49) العقاا   من  اإلفلت  لم ااف اة  الخااص  العاام  المادعي  م تاب  إلغااء  بشااااااااااااااا ن  ممااثلاة

  ي ظوا  وأن باساااااااااااااتقللية  واجباته   أداء  من  العدالة  على  القائمون   يتم  ن أن على بال رص 11 المشاااااااااااااتركة
 والمدافعين العدالة على  القائمين على االعتداءات جميع في بالت قي  أيضااااا   وأوصااات الوظيفي. باالساااتقرار

  والتعيين  للترقية نظام  وجود وضامان  مرتكبيها، ومقاضااة تساتهدفه  التي التهديدات وفي اإلنساان  حقوق   عن
 .( 50) الدولية  للمعايير وفقاا  والعزل والنق 

 وبإعادة  الفسااااااد  بم اف ة  المعني العام المدعي اساااااتقللية  بضااااامان 6 المشاااااتركة الورقة  وأوصااااات -25
 .( 51) منصبه إلى اإلنسان ب قوق   المعني العام المدعي

 االسااتخدام  في   شااري ين   وصاافهما  القضااائي   والنظام  العامة  النيابة  إلى  الدولية  العفو  منظمة   وأشااارت  -26
  . ( 52) ومعاقبته  العدالة  على   والقائمين  اإلنساااان   حقوق  عن   المدافعين  مضاااايقة  بغرض   العقوبات   لقانون   الخاطئ 
  داخلية لضااغوط تعرضااه   دون  لعمله  العدالة على  القائمين مواصاالة بضاامان الدولية العفو  منظمة وأوصاات



A/HRC/WG.6/42/GTM/3 

5 GE.22-17920 

 لجنة  وحثت  .( 53) ضااده  العقوبات لقانون  الخاطئ واالسااتخدام المضااايقات  وبوق   لها، مبرر ال  خارجية أو
  الم  مة  قضاااااااااااااااة اسااااااااااااااتقللياة تسااااااااااااااتهادف  التي التهاديدات  وق   على اإلنسااااااااااااااان  ل قوق   األمري ياة البلادان

  للمعايير  وفقاا  الدساااتورية، الم  مة  أعضااااء  تعيين  في بالشااافافية تتسااا   اختيار عملية وضااامان  ( 54) الدساااتورية
  االنتخا ي  النظام  تغيير  أج  من  وقانوني دساتوري  إصالح  بإجراء 25  المشاتركة  الورقة وأوصات  .( 55) الدولية

 اإلدانات  رفض 19 المشااتركة  الورقة وأوصاات  .( 56) القضاااء اسااتقللية  تعزيز  هدف العليا الم اك  لعضااوية
 األم   إطار في هيئة وبإنشااااااااااااااء  للتجري ،  ضااااااااااااا ايا  يقعون   الذين  العدالة  على  القائمين  ح   في  المبررة غير

 .( 57) العدالة على القائمين تجري  وحاالت القضائي النظام استقللية على االعتداءات تسجي   تتولى المت دة

 التي والتهديد العن  أعمال اسااااااتمرار على الضااااااوء اإلنسااااااان"  حقوق   "مناصاااااارو منظمة  وساااااالطت -27
 من  وغيرها  الشارطة  تتولى وال عقا . دون  منهجية وبطريقة  واساع  نطاق على  اإلجرامية العصاابات  تمارساها
  . ( 58) العن  أعمال  في تتواط  ما وغالباا   ،قضائياا  وملحقته  المجرمين مع  الت قي   ال  ومية  الفاعلة  الجهات
 الجريمة عن  الشارطة  فصا  ضامان  أج  من  إصالحات  باعتماد  اإلنساان"  حقوق  "مناصارو  منظمة  وأوصات
 .( 59) والشرطة العصابات  ين المتجذرة للرتباطات حد ووضع المنظمة

 المرتكبة اإلنسان حقوق  انتهاكات حاالت معظ   عن المسؤولين أن   الدولية العفو منظمة  والحظت -28
  النيابة  أن إلى 11 المشااااتركة  الورقة وأشااااارت  .( 60) العقا  من  مفلتين يزالون  ال  الداخلي المساااالح  النزاع  أثناء
  النزاع  أثناء ارت كبت اإلنساااان ل قوق  انتهاكات بشااا ن قضاااايا  في  تقدم  إحراز دون  حاال العام والمدعي العامة

 المتكررة  واالعتاداءات  والمطااردة  الترهياب  أعماال  إزاء  قلقهاا  عن  الادولياة  العفو  منظماة  وأعربات  .( 61) الاداخلي
  وأوصااااات  .( 62) القضاااااايا هذه على  يعملون   الذين  العدالة على  والقائمين والناشاااااطين  الضااااا ايا  أسااااار  ح  في

  اإلدانة  حاالت  جميع  في  الساااااااااارعة  وجه  على  وفعالة  ونزيهة  مسااااااااااتقلة ت قيقات  بإجراء الدولية العفو  منظمة
 .( 63) الداخلي المسلح النزاع  أثناء  ارت كبت التي اإلنسان حقوق  بانتهاكات المتصلة

 السياسية وال ياة العامة ال ياة في المشاركة في وال   األساسية ال ريات  

 والصاا فيين   اإلنسااان  حقوق   عن المدافعين على االعتداءات  في  الكبيرة  بالزيادة  ورقات عدة نددت -29
 ضاااااااااد  الشاااااااااديد العن  إزاء  قلقها  بالغ  عن 7  المشاااااااااتركة الورقة  وأعربت  .( 64) حقه   في  التجري  وممارساااااااااات
  السالطات  عليه  تمارساه الذي  التجري   اساتمرار بسابب تفاق  الذي  والصا فيين اإلنساان  حقوق   عن المدافعين

 إلى  الخصاااااوص  وجه على 21 المشاااااتركة  والورقة 20 المشاااااتركة  الورقة وتطرقت  .( 65) ح ومية غير  جهاتو 
 للقيود التصاااااادي في وتكراراا   مراراا   فشاااااالت ال  ومة أن   7 المشااااااتركة  الورقة وذكرت .( 66) الصاااااا  يات وضااااااع

 الدوري   االساااتعراض توصااايات  تنفيذ في الكبيرة  الثغرات إلى وأشاااارت المدني  المجتمع  حي ز  على  المفروضاااة
 .( 67) والص فيين اإلنسان حقوق  عن المدافعين وحماية الجمعيات  تكوين ب رية يتعل  فيما الشام 

 عن  للمدافعين المتكرر التجري  على الضاااااوء 7 المشاااااتركة والورقة الدولية العفو منظمة  وسااااالطت -30
  . (68) عمله  في والتشا يك مصاداقيته  في الطعن بغرض ووصا   سامعة تشاويه من ل قه   وما اإلنساان  حقوق 
 عن  مدافعينو   وساااالطات زعماء على المرفوعة الجنائية الدعاوى  في النية بسااااوء 6 المشااااتركة  الورقة ونددت
 يعارضاااااااون  الذين أولئك ترهيب إلى ترمي اساااااااتراتيجية  وصااااااافها األصااااااالية، الشاااااااعو  من اإلنساااااااان  حقوق 

  أج   من بالتشااهير المتعلقة التشااريعات بإصاالح 7 المشااتركة  الورقة  وأوصاات .( 69) االسااتخراجية  الصااناعات
 .( 70) والسياسية المدنية بال قوق  الخاص الدولي العهد  من 19 المادة مع  مواءمتها

 حقوق  عن المدافعون  أنجزه بما علناا  باإلقرار 27 المشااتركة  والورقة 20 المشااتركة  الورقة  وأوصاات -31
  والمدافعين  المدني  المجتمع  ألعضاااااء آمنة   يئة   تهيئة 7 المشااااتركة  الورقة وأوصاااات  .( 71) عم   من اإلنسااااان

  في وفعالة  وشاااااملة  نزيهة  ت قيقات وبإجراء  بعمله ،  االضااااطلع  أج  من  والصاااا فيين اإلنسااااان  حقوق   عن
 الورقة  وأوصت .( 72) العدالة إلى  الجناة وبتقدي  تطاله ، التي  الترهيب  وأعمال  والمضايقات  االعتداءات جميع
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 الم تجزين  والمدونين والصااااااااا فيين  اإلنساااااااااان  حقوق  عن  المدافعين جميع  عن  باإلفراج كذلك 7 المشاااااااااتركة
 الورقة  وأوصاااااااااات  .( 73) والتعبير  الساااااااااالمي  والتجمع  الجمعيات  تكوين حرية في  ل قوقه   ممارسااااااااااته  بساااااااااابب
 على االعتداءات  لمواجهة اللزمة  بالموارد  الداخلية  لوزارة  التابعة  المتخصاااصاااة  الوحدة   تزويد 15 المشاااتركة
 المعنية المتخصااااااصااااااة  بالوحدة  وبالنهوض  الساااااارعة  وجه على  فيها  والت قي   اإلنسااااااان  حقوق   عن المدافعين
 ورقات دةع  وأكدت  .( 74) اإلنسااااااااان  حقوق   عن  الدفاع  هيئة  في والصاااااااا فيين  اإلنسااااااااان  حقوق  عن  بالمدافعين
 الدفاع  أج  من  الت ال  وأوصااااى  .( 75) اإلنسااااان  حقوق   عن المدافعين ل ماية  عامة  سااااياسااااة  اعتماد  ضاااارورة

  مجال في  الصااااالة  ذات الدولية لللتزامات وفقاا   التعبير  حرية في  لل   الكام   االحترام  بضااااامان  ال رية  عن
 .( 76) اإلنسان حقوق 

 . ( 77) العامة   المعلومات   على   ال صول   قانون   بإنفاذ   22  المشتركة  والورقة   21  المشتركة  الورقة   وأوصت  - 32

  واألحزا  االنتخابات  قانون   بإصاااااااااالح 27 المشااااااااااتركة  والورقة 12 المشااااااااااتركة الورقة  وأوصاااااااااات -33
 المركز وقدم .( 78) األصااااالية والشاااااعو  المرأة   حضاااااور وتنظي   والتناو  التكافؤ  ضااااامان  أج   من  الساااااياساااااية
 .( 79) مماثلة توصية  أوكلهوما لجامعة التابع اإلنسان ل قوق  الدولي االستشاري 

 األسرية وال ياة الزواج في ال    

  األشاااااااااااخاص  وبزواج المدني باالقتران تعترف ال  غواتيماال أن إلى الدولية العفو  منظمة أشاااااااااااارت -34
  المساااااواة   في  األشااااخاص  جميع  ح  بضاااامان الدولية العفو  منظمة وأوصاااات  .( 80) االجتماعي  النوع نفس من

 .( 81) التمييز وعدم

 شام   جنسي تثقيف  إتاحة منع إلى يرمي قانونية  مبادرة مشروع  وجود  9 المشتركة  الورقة وأ رزت -35
 إلى 10 المشتركة الورقة  وأشارت  .( 82) الجنس  مثليي   ين الزواج  وحظر المدار   في الجنسانية الهوية  بش ن
 .( 83) المماثلة القانونية المبادرات من العديد وجود

 ومواتية عادلة عم  ظروف وفي العم  في ال    

  الصغيرة التجميعية  الصناعات في  والعاملين  منازله  من  والعاملين  المنزليين العمال  رابطة  شددت -36
 األمن على  ال صااااااااول  بإم انية  للتمتع  ي في ال  لألجور ال الي األدنى  ال د  وأن  ثا تة غير  األجور  أن على

 يتمتعون  العم  أربا  يزال ال ذلك، إلى وباإلضاااااااافة والنق . والتعلي  والخدمات والسااااااا ن  والصااااااا ة الغذائي
  إطار في  والمنساااااوجات  والتصااااادير الصاااااناعة  قطاعات في  الضااااارائب دفع من اإلعفاء في  تتمث  بامتيازات
 .( 84) الصغيرة التجميعية الصناعات

  تكوين  حرية  تعترض التي  التشااااااااااريعية  العقبات   تذلي  العمالية للنقابات الدولي االت اد وأوصااااااااااى -37
  للفصااااااا   التعرض بعد العم  مناصاااااااب إلى باإلعادة المتعلقة القضاااااااائية  القرارات  إنفاذ وبضااااااامان  النقابات،
 العم   معايير مع الوطنية التشااريعات بمواءمة  أوصااى ،وأخيراا   .( 85) إبطاء  دون  وذلك  النقا ي االنتماء بساابب
 .( 86) 98 ورق  87 رق  الدولية العم  منظمة اتفاقيتي يشم   بما الدولية،

 إلى  االنضااااااااااااااماام  في العماال  حقوق   تثبط البلاد في  العما   قوانين أن 7  المشااااااااااااااتركة الورقة  وأ رزت -38
 .( 88) المستقلة للنقابات والمستق  الفعال األداء بضمان وأوصت  .( 87) وتش يلها النقابات

 بالنساااابة  العال  في البلدان  أخطر أحد  تزال ال  غواتيماال  ب ن العمالية للنقابات الدولي االت اد وأفاد -39
 اسااااتمرار  جانب إلى  وقادتها، النقا ية ال ركات أعضاااااء ضااااد العن  من  مسااااتمر نمط  ظ   في  النقا يين إلى

  ضاااااد العن  أعمال  عن المساااااؤولين ومقاضااااااة  فعالة  ت قيقات  إجراء عدم  ويقترن  العقا . من الجناة  إفلت
  بخطورة  النقا ي االنتماء بساااابب  التمييز  حالة  وتتساااا   .( 89) كافية حماية  تدا ير  وجود بعدم  ومعاقبته   النقا يين
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 العمالية  للنقابات الدولي  االت اد  وأوصاى  .( 90) الصاغيرة التجميعية  )التصاديرية( الصاناعات  قطاع في  خاصاة
  حماية وبإتاحة  النقا يين، القادة ضااااد  العن  بممارسااااة  والتهديد العن  أعمال جميع في  إبطاء  دون  بالت قي 
 .( 91) للتهديد  يتعرضون  الذين النقابات وأعضاء  النقا يين القادة لجميع وفعالة سريعة

 تنظي    وعادم  عملا    وصاااااااااااااافاه  الجنسااااااااااااااي  باالعما  االعتراف  عادم  16  المشااااااااااااااتركاة  الورقاة  وأ رزت -40
  ووحشااااااااية واالنتهاكات  التعساااااااافي  واالحتجاز للمضااااااااايقة بانتظام بالجنس  المشااااااااتغلون   ويتعرض .( 92) ظروفه

  عن   16  المشااااااتركة  الورقة وأ لغت  .( 93) الوطنية  المدنية  الشاااااارطة يد على للقوة المفرط واالسااااااتخدام  الشاااااارطة
 الورقة  وأوصات  .( 94) االنتقام من  الخوف  وعن  العدالة إلى بالجنس  المشاتغلين  لجوء  دون   ت ول  التي  العقبات
  حقوق  على الوطنية المدنية  الشااارطة وتدريب الجنساااي  العم  لتنظي   قانونية  إجراءات باتخاذ 16 المشاااتركة
  لتقدي    نظام  وتنفيذ  وتصااامي   الشااارطة  مراكز  في  يلقونها التي المعاملة على  واإلشاااراف بالجنس   المشاااتغلين
  في مسااااااتقلة هيئة ت قي  وضاااااامان  الضاااااا ية   حماية لضاااااامانو   والتجاوزات باالعتداءات المتعلقة الشاااااا اوى 
 .( 95) للقوة المفرط باالستخدام المتعلقة الش اوى 

 االجتماعي الضمان في ال    

 التجميعياة   الصاااااااااااااانااعاات  في  والعااملين  مناازله   من  والعااملين  المنزليين  العماال  رابطاة  ساااااااااااااال طات -41
  وأوصاااات  اإلعاقة.  ذوي   واألشااااخاص الساااان لكبار االجتماعي الضاااامان  تغطية  عدم على  الضااااوء  الصااااغيرة
 .( 96) الضعيفة الفئات ودع  والعمالة الص ية الرعاية أج  من االجتماعي الضمان في  باالستثمار

 واألزواج األساار ليشاام  االجتماعي الضاامان تغطية  نطاق   توساايع 23 المشااتركة الورقة  وأوصاات -42
  وحاملي  الجنساانية الهوية  وأحرار الجنساانية الهوية  ومغايري   الجنساي المي  ومزدوجي  والمثليين  المثليات من

 .( 97) األخرى  الجنسانية الفئات وأفراد الجنسين صفات

 الئ  معيشي مستوى  في ال    

 عن  السااااااااا ن في  بال    المعني  الخاص ومقررها  اإلنساااااااااان  ل قوق  األمري ية  البلدان  لجنة  أعربت -43
 القواعد  امتثال على  غواتيماال وحثا  داخلي،  تشااااريد  من عنها  ينج  وما القسااااري   اإلخلء  عمليات  إزاء قلقهما

 .( 98) اإلخلء  بعمليات المتعلقة الدولية  والمعايير

 ت ثيراا  أثرت  التي  الضااااااااااع  مواطن تفاق  إلى أدت 19-كوفيد  جائ ة ب ن  كوليبري   جمعية  وأفادت -44
  نفذتها  التي البرامج وأسااافرت .( 99) السااان وكبار والنسااااء لألطفال واالجتماعية  االقتصاااادية  التنمية في  مباشاااراا 
 الفئات إلى  تصاا   ول   فساااد علمات عن  الجائ ة مواجهة  أج  من الصااغيرة والشااركات  األساار  لدع   الدولة

  لغت أزمة  تشاااااااهد الوطنية الغذائية المنظومة أن 5  المشاااااااتركة الورقة وذكرت  .( 100) السااااااا ان من  الضاااااااعيفة
  في الفسااااااااااد  وأ رزت .( 101) 19-كوفيد جائ ة بسااااااااابب الكارثة"  "حالة ال  ومة أعلنت أن  بعد الثاني شاااااااااهرها
  في الفساااااااد تجنب  أج  من  للمراقبة آليات  التعلي   وزارة تنشاااااائ  ب ن  وأوصاااااات  ( 102) المدرسااااااية التغذية   رنامج
 .( 103) البرنامج  هذا  تنفيذ

 انعدام حالة تفاق  إلى أدت التي  االقتصاادية  التفاوتات على الضاوء 15 المشاتركة الورقة  وسالطت -45
  االجتماعية بالجوانب المتعل  االتفاق   تنفيذ  بالتعجي   وأوصات الري ية.  األسار لدى سايما ال  الغذائي، األمن

 التنمية قانون  بإقرار 5 المشااتركة  الورقة  وأوصاات  .( 104) الساالم اتفاق  في  الوارد  الزراعية  وال الة  واالقتصااادية
  التابع  األرض على  ال صاااااول  وبرنامج الري ية  التنمية ساااااياساااااة  لتنفيذ ميزانية  وبتخصاااااي  المتكاملة ري يةال

 .( 105) لألراضي االستئماني للصندوق 
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 على   ال صااااااااول لتنظي  م دداا   قانوناا   يعتمد ل  الكونغر  أن إلى 18 المشااااااااتركة الورقة وأشااااااااارت -46
 األمري ية البلدان وم  مة المت دة األم  آراء إلى يشاير الذي الدساتورية  الم  مة ح   من الرغ  على الماء
 قانون  واعتماد الدساتور، في الماء في بال   باالعتراف  18 المشاتركة الورقة  وأوصات  .( 106) اإلنساان  ل قوق 
 قائ  نهج باتباع الماء على ال صاول بخصاوص عامة  ساياساات ووضاع  شااملة،  مشااورات بشا نه تجري  للماء
 .( 107) اإلنسان حقوق  على

 الص ة في ال    

 المتوساط المدى على ورؤية  وساياساات  خطط لديها  ليسات  غواتيماال أن   2 المشاتركة  الورقة ذكرت -47
 الساااا ان  مناط   في ساااايما ال  ،19-كوفيد  جائ ة بفع   تعقيداا   زادت التي  الصاااا ية  القضااااايا  بشاااا ن  والطوي 

 الدولية العفو  منظمة  وأوصاااات  .( 108) االسااااتثمارات إلى أيضاااااا   غواتيماال  وتفتقر الري ية. والمناط  األصااااليين
 من المائة في 6  في  المتمث  األدنى  ال د   لوغ بغرض  تدريجي ن و على  الصاااا ة على العام اإلنفاق   زيادة
 .( 109) العالمية الص ة منظمة تقترحه الذي الم لي  الناتج إجمالي

 تزال  ال   غواتيماال   في   األمهات  وفيات  معدالت  ب ن   اإلنسااااان   وحقوق  لألساااارة   الكاثولي ي  المعهد  وأفاد  -48
  . ( 110) الري ية  المناط  في  يعشااان اللتي  النسااااء  صااافوف في  سااايما ال  المنطقة، في  المعدالت  أعلى   ين من
 غواتيماال في األمهات وفيات عدد الرتفاع التصاااااااااااادي يجب ب نه ال رية عن الدفاع  أج   من  الت ال  وأفاد

  فترة في  والنساااااء ال وام   النساااااء  ظروف لت سااااين  الموارد  تخصااااي  يجب ث     ومن  عاجلة، أولوية  باعتباره
 إم اانياة   ت سااااااااااااااين ال رياة  عن  الادفااع  أجا   من  الت اال   وأوصااااااااااااااى  .( 111) الوالدة  بعاد ماا فترة  وفي المخااض
 .( 112) لألمومة الجيدة الرعاية على األصلية الشعو  نساء أو الري يات أو الفقيرات النساء حصول

 مختل  على الضاااوء 26 المشاااتركة والورقة 24 المشاااتركة والورقة  10  المشاااتركة  الورقة  وسااالطت -49
 ولصاااااااااااالح  والتنوع،  اإلجهاض  ولمنع  واإلنجا ية،  الجنساااااااااااية  ال قوق   لتقييد اتخذت التي التشاااااااااااريعية  التدا ير
  الصااا ة  معالجة إلى  ترمي التي الجهود من  مزيد  ذل أهمية  على 2 المشاااتركة  الورقة وشاااددت .( 113) األسااارة
 األولوية بإيلء 10 المشااتركة  الورقة  وأوصاات .( 114) األصاالية  الشااعو  لنساااء  ساايما  وال واإلنجا ية،  الجنسااية
 وبروتوكوالت وبرامج خطط وتنفيذ وتصاااااااامي  ،( 115) الوطني األعمال جدول في واإلنجا ية الجنسااااااااية  لل قوق 
 هويات ذوات والنساااااء  اإلعاقة  ذوات والنساااااء  األصاااالية  الشااااعو  لنساااااء واإلنجا ية الجنسااااية  ال قوق  بشاااا ن
  عيادات  وإقامة  إعلمية  حملت  وتنظي  تدا ير  باعتماد  10  المشااااتركة  الورقة وأوصاااات  .( 116) مختلفة جنسااااية

 والمراهقات الفتيات  لدى  فيهما  المرغو   غير  واألمومة ال م   حاالت ومعالجة  الجنساااااااااي للعن  للتصااااااااادي
 .( 117) والنساء والشابات

  في  تمييزية  معاملة  يواجهن  يزلن ال األصاااااالية  الشااااااعو  نساااااااء  ب ن 27 المشااااااتركة الورقة  وأفادت -50
 جميع في عليها ال صااول وإم انية  الصاا ية  الخدمات تغطية  نطاق   توساايع  وأوصاات  االسااتشاافائية.  المراف 
 .( 118) الص ية الخدمات لمقدمي  تدريبية  رامج ووضع حملت وتنظي  م ددة،  موارد وتخصي  األقالي ،

 العامة  الصاا ة مجال  في  مشاا لة يطرح  يزال ال  اإلجهاض أن على 10 المشااتركة  الورقة  وشااددت -51
 عدة  وأوصت  .( 119) واإلجهاض المب ر ال م   حاالت   ين القائمة  الصلة على الضوء  وسلطت  غواتيماال في

 وفي القانون  في  اإلجهاض  إم انية وضامان  الظروف جميع في  اإلجهاض عن الجرمية  الصافة  نزع ورقات
  لألسااااااااارة  الكاثولي ي  والمعهد ال رية، عن الدفاع  أج  من  الت ال  وتطر ق   .( 120) ال وام  لجميع الممارساااااااااة

 .( 121) اإلجهاض مس لة إلى أيضاا  والعدالة للقانون   األوروبي والمركز اإلنسان، وحقوق 

 للمصااااا ين والعلج ال م  منع وسااااائ  توافر من  قل لت  الجائ ة  ب ن   10  المشااااتركة الورقة  وأفادت -52
  أج  من وطنية  خطة   تنفيذ 23 المشاااااااتركة  الورقة  وأوصااااااات  .( 122)  البشااااااارية/اإليدز المناعة نق   بفيرو 
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 هذه أن 24 المشااتركة الورقة  وأضااافت  ( 123) البشاارية المناعة نق   بفيرو   للمصااا ين  شاااملة مساااعدة  تقدي 
 .( 124) الثقافية الناحية من صال ة  تكون  أن ينبغي الخطة

 التعلي  في ال    

 أدنى  أحااد  هو  غواتيماااال  في  التعلي   على  العااام  اإلنفاااق  معاادل  أن  4  المشااااااااااااااتركااة  الورقااة  ذكرت -53
 .( 125) الوسطى أمري ا في المعدالت

 ح   في  الخصااااااوص  وجه على أثرت 19-كوفيد  جائ ة  أن على 17 المشااااااتركة  الورقة وشااااااددت -54
  والورقة 17  المشاااااااااتركة  الورقة وأوصااااااااات  .( 126) والمياه والصااااااااا ة  الغذاء في حقه  وفي  التعلي ،  في  األطفال
 . ( 127) 19- كوفيد   جائ ة  عن  الناج    التعليمي  الت خر   لمعالجة   استراتيجيات   التعلي    وزارة  ت دد  ب ن   21  المشتركة 

 الفتيات  يقصااااااي  التعلي   نظام  ب ن الرساااااامية،  البيانات إلى باالسااااااتناد ،4 المشااااااتركة الورقة  وأفادت -55
 واالنتهاكات والعنصاارية والعن   التمييز أن   4  المشااتركة الورقة وذكرت  .( 128) األصااليين والساا ان والمراهقات

  وأوصااااااااات  .( 129) التعلي   في بال    والمراهقين  األطفال  تمتع من ت د التي األسااااااااابا   مختل   ضااااااااامن تندرج
 على  ال صااااااااول في والفتيات النساااااااااء  تواجهها التي والمشاااااااااك   والقيود العوائ   ت ديد 4  المشااااااااتركة  الورقة
  ح   في واالغتصاا  الجنساي والت رش العن  على القضااء  أج  من  وبرامج ساياساات  وبوضاع  ،( 130) التعلي 
 .( 131) والمراهقات الفتيات

  جائ ة أثناء  التعلي  في  ال   من االسااتفادة  ب ن 27 المشااتركة والورقة 4 المشااتركة الورقة  وأفادت -56
 إلى  الوصاااااااااول إم انية أو  الكهرباء  أو  اإللكترونية  الوساااااااااائ   انعدام  بسااااااااابب للغاية  صاااااااااعب أمر 19-كوفيد

 .( 132) الري ية المناط  في سيما ال  اإلنترنت،

 الثقافية ال قوق   

  تتيح  ال  غواتيماال أن    أوكلهوما لجامعة  التابع اإلنساااااان  ل قوق  الدولي االساااااتشااااااري  المركز  أ رز -57
 إلرسااء قانوني إصالح  بإجراء وأوصاى  .( 133) وملبساه   األصاليين السا ان  لمنساوجات الفكرية الملكية حماية
 .( 134) وملبسه  األصليين الس ان لمنسوجات الجماعية الفكرية الملكية ل قوق  اللزمة ال ماية

 اإلنسان وحقوق   التجارية واألعمال والبيئة  التنمية  

  ورج ت المناخ   تغير خاص   وجه  غواتيماال ت ثر إلى إينك أتونمنت جاساااااات مؤسااااااسااااااة  أشااااااارت -58
م ل  ال  ومة أن وذكرت جسااااايمة،  أضااااارار  في الطبيعية الكوارث تسااااابب  للمسااااااعدة الدع  من القلي  إال تقد 
 على كبيراا   اعتماداا   غواتيماال  اقتصاااااد  يعتمد ذلك، إلى  وباإلضااااافة .( 135) األضاااارار هذه  مخلفات تخطي على

 أزمة إلى  الضااارة المناخ  تغي ر تداعيات تؤدي وقد الغابات،  إلزالة  الرئيسااي  الساابب  أيضاااا  تمث  التي الزراعة
  تنويع  إلى  والسعي  الزراعة  في التكيف  تدا ير  دع  إينك  أتونمنت  جاست  مؤسسة  وأوصت  .( 136) كبرى   هجرة

 .( 137) البلد اقتصاد

 المتعلقة   التوجيهية  للمبادئ  غواتيماال في  العاملة الشااركات  باعتماد 15 المشااتركة الورقة  وأوصاات -59
 .( 138) اإلنسان وحقوق  التجارية باألعمال
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 م ددة فئات أو م ددين أشخاص حقوق  -2 

 النساء  

 ل    ،( 139) التقاادم  أوجااه  بعض  ت قي   من  الرغ   على  غواتيماااال،  باا ن  الاادوليااة  العفو  منظمااة  أفااادت -60
 أن ورقات عدة وذكرت  .( 140) العن  من خالية حياة  في  والفتيات  النسااااااااااء  ح  لضااااااااامان كافية  تدا ير  تعتمد
  في  بانتظام  ت ق  ال  الشرطة وأن  غواتيماال، في  ومستمراا  واسع  نطاق على منتشراا   يزال ال  المرأة   ضد العن 

  منظماة  وساااااااااااااالطات  .( 141) عقاا   دون   يتصاااااااااااااارفون   ماا  كثيراا   الجنااة  وأن  العاائلي،  باالعن   المتعلقاة  البلغاات
  أج  من  ساياساات عدة  تنفيذ  عن رسامية معلومات  وجود عدم على أيضااا   الضاوء اإلنساان"  حقوق   "مناصارو

 .( 142) المرأة  ضد العن  من ال د

 الدولي   االساااااتشااااااري   والمركز  اإلنساااااان"  حقوق  "مناصااااارو  ومنظمة الدولية العفو  منظمة  وأوصااااات -61
  ونزيه   فوري  ت قي   إجراء في المتمثلة السااااااابقة التوصاااااايات   تنفيذ  أوكلهوما  لجامعة  التابع اإلنسااااااان  ل قوق 
 كافية  بموارد ومنسااااااااااقة  فعالة  تدا ير وتطبي  الجناة، وم اساااااااااابة المرأة، ضااااااااااد العن  أنواع جميع في  وفعال
 المنظور من  المنصا   التمثي  بضامان  اإلنساان"  حقوق   "مناصارو  منظمة  وأوصات  .( 143) العن   منع  بغرض

 .( 144) العدالة نظام عناصر من وغيرها الشرطة قوات في الجنساني

 في بالنساااااء الجنسااااي الت رش  مساااا لة  غواتيماال في  الشااااوارع في  الت رش  م اف ة مرصااااد  وتناول -62
 من وغيره متخصاا  قانون  باعتماد وأوصااى المرأة، ضااد  الجنسااي العن   أشاا ال  من  شاا لا   وصاافه  الشااوارع
 .( 145) عليها والقضاء  مرتكبيها ومعاقبة الممارسة هذه منع أج  من  التدا ير

 العن  ضااااااااااا ايا يقعن اللتي المهاجرات والفتيات النسااااااااااااء  حالة 14 المشاااااااااااتركة  الورقة  وتناولت -63
  تضاامين  على بال رص  وأوصاات  .( 146) ملئ  ن و على  الساالطات  له تتصاادى أن  دون   واالقتصااادي الجنسااي

 .( 147) الهجرة سياسة في للمرأة  الم ددة االحتياجات

  الشااعو   نساااء  منهما  تعاني  اللذين والعنصاارية  التمييز على الضااوء  27 المشااتركة الورقة  وساالطت -64
 حق هن يقوض ما  وهو  الخاصاااة، بال ياة  المتصااالة  والساااياقات  والساااياساااية  االجتماعية  الساااياقات  في  األصااالية

 .( 148) واألراضي والتعلي  الص ة وفي العن ، من خالية حياة في

 األطفال  

 بما األطفال، ضااااااد  العن  بم اف ة يتعل  فيما الم رز  التقدم إلى  21 المشااااااتركة الورقة  أشااااااارت -65
  عماالاة  واسااااااااااااااتغلل  المهااجرين،  واألطفاال  بااألطفاال،  واالتجاار  الجنسااااااااااااااياة،  والجرائ   االعتاداءات  يشااااااااااااااما 
 مع بالبطء يتساااا   األطفال  ضااااد العن  على العدالة  فع  رد  ب ن 10  المشااااتركة الورقة  وأفادت .( 149) األطفال
 .( 150) العقا  من اإلفلت

  األطفال  تجنيد  م اولة  إلى  بانتظام تعمد  العصابات  ب ن  اإلنسان"  حقوق   "مناصرو  منظمة  وأفادت -66
 .( 152) المسلح   والعن    العصابات   عن   ت ثير   من   بال د   وأوصت   . ( 151) بالقت   والتهديد  البدني   العن    إلى   باللجوء 

  صفوف  في  ال م   معدالت الرتفاع للتصدي  عاجلة تدا ير  باعتماد  الدولية  العفو  منظمة  وأوصت -67
  الجنسااااااية  بالصاااااا ة المتعلقة  التعليمية  والخدمات  البرامج من الفعالة االسااااااتفادة وضاااااامان والمراهقات الفتيات

 .( 153) واإلنجا ية
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 اإلعاقة ذوو األشخاص  

 قيوداا  تضاع تزال ال الوطنية التشاريعات ب ن غواتيماال في والصا  للم فوفين الساامية اللجنة  أفادت -68
 ومعاهدة  اإلعاقة  ذوي   األشااااخاص  حقوق  اتفاقية على التصاااادي  رغ   اإلعاقة،  ذوي   األشااااخاص  حقوق  على

 مع التشااور  وعدم  اإلعاقة،  مع التعام   في الطبي الت هي   إعادة على قائ   نهج  اعتماد  بسابب  وذلك  مراكش،
 النظام بمواءمة غواتيماال في والصااااااا  للم فوفين الساااااااامية اللجنة  وأوصااااااات  .( 154) اإلعاقة ذوي   األشاااااااخاص

 .( 155) اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  اتفاقية مع الوطني  القانوني

 شاااااااااري ة  اإلعاقة  ذوو  األشاااااااااخاص يمث    غواتيماال،  في والصااااااااا  للم فوفين الساااااااااامية  للجنة ووفقاا  -69
 بشااا ن وطنية  ساااياساااة  وجود من الرغ  على ال  ومية، والبرامج  الساااياساااات في  مدرجة  وغير للغاية  مهمشاااة
  لإلقصااااء تعر ضااااا  الفئات أكثر  اإلعاقة  ذوي  من األصاااليون  والسااا ان  واألطفال  النسااااء  وتشااا    .( 156) اإلعاقة
  في  عاااالقاااة  اإلعااااقاااة  ذوي   األشااااااااااااااخااااص  لصااااااااااااااااالح  القاااانونياااة  المباااادرات  من  العااادياااد  ويظااا     .( 157) والتمييز

  يتضااااامن   اإلعاقة  ذوي   لألشاااااخاص قانون   باعتماد  بالتعجي  26 المشاااااتركة  الورقة وأوصااااات  .( 158) الكونغر 
 .( 159) واإلنجا ية الجنسااااية وال قوق   الصاااا ية  الرعاية  على  ال صااااول وي ف  الجنسااااي العن  منع  بشاااا ن مواد

 ذوي   األشااااااخاص لجوء إم انية  وتيسااااااير   تعزيز  غواتيماال  في والصاااااا   للم فوفين  السااااااامية اللجنة  وأوصاااااات
 .( 160) العدالة إلى اإلعاقة

 واألقليات األصلية الشعو   

 النهوض  يشاهده الذي  بالركود 15 المشاتركة والورقة 2 المشاتركة والورقة 6 المشاتركة  الورقة نددت -70
  اساااتمرار 15  المشاااتركة الورقة وأ رزت  .( 161) به  ل قت التي  االنتكاساااة وحتى     األصااالية،  الشاااعو  ب قوق 

  وأفادت .( 162) الخصااااوص  وجه على  منه  والنساااااء  األصاااالية الشااااعو   ضااااد الجنساااااني  والتمييز العنصاااارية
 أكثر  وب نها  متناسااااااب غير ن و على  األصاااااالية الشااااااعو   يمس   الفقر  ب ن  إينك  أتونمنت  جاساااااات  مؤسااااااسااااااة
 .( 163) القصوى  الجوية  بالظواهر للت ثر عرضة

 عن  المدافعون   منه   وخاصااااااااة  وبتجريمه   األصااااااااليين  الساااااااا ان  على بالعدوان ورقات عدة ونددت -71
  حماية في المنهجية القصاااااااور  أوجه عن اإلنساااااااان"  حقوق  "مناصااااااارو  منظمة وأ لغت  .( 164) اإلنساااااااان  حقوق 
  منظمة  وأفادت  .( 165) العن   مواجهة في ضااااااااعفها واشااااااااتداد  األصاااااااالية للشااااااااعو   والجماعية الفردية  ال قوق 

  في  تمييزاا  تشاام  التي الجرائ   في الت قي   عن شااائع ن و على  الشاارطة  تقاعس اإلنسااان"  حقوق  "مناصاارو
 .( 166) األصليين الس ان ح 

 الموارد   وباستخدام  بال وكمة المتصلة  المزمنة  المشاك   على  الضوء 15  المشتركة  الورقة  وسلطت -72
 تواجهه  الذي الت دي  على 15  المشتركة  الورقة  وشددت .( 167) األصلية  الشعو   وأقالي   أراضي  في  الطبيعية
  المسااااابقة  موافقتها لني   األصااااالية  الشاااااعو  مع كافية  مشااااااورات  بإجراء الدولي  بالتزامها  الوفاء في  غواتيماال
ها وإداري   تشاااريعي  تد ير أي  بشااا ن  والمساااتنيرة  وال رة  1 المشاااتركة الورقة  وأفادت  .( 168) مباشااارة بصاااورة  يمسااا 
  الشااعو   أراضااي في  الكهرومائية  الطاقة  ومشاااريع  االسااتخراجية  للصااناعات  الممنوحة التراخي  جميع  ب ن

  الورقة وأوصاااااات  .( 169) معها  التشاااااااور  في األصاااااالية الشااااااعو   ل    ينتهك ن و على صاااااادرت  قد األصاااااالية
  التعادين  مجاال  في  التراخي   لجميع األجا  الم ادد  وغير  الفوري   اإللغااء  في  ال زم  باإ اداء  15  المشااااااااااااااتركاة

  ل يازة  القانونية  اإلجراءات  اتباع دون  والشاااركات  لألفراد  م ن ت  التي الغابات  واساااتغلل  الكهرومائية  والطاقة
  وأوصات  .( 170) األصاالية للشااعو  والمسااتنيرة والمساابقة  ال رة الموافقة على  ال صااول منها   وسااائ   األراضااي،

 بالساااياساااات يتعل  فيما والمساااتنيرة والمسااابقة ال رة  الموافقة في  األصااالية الشاااعو   ح  بضااامان ورقات عدة
ه   أن شاااا نها من  التي  والقوانين  والمشاااااريع  على 6 المشااااتركة والورقة  1 المشااااتركة الورقة  وحثت  .( 171) تمساااا 
 .( 172) الطبيعية والموارد واألراضي التاريخية الجماعية الملكية بسندات القانوني االعتراف
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  األصاااالية الشااااعو   إلى  الموجهة  األراضااااي  بغصااااب االتهامات على 1 المشااااتركة  الورقة  وشااااددت -73
  وقد الدولة. جانب من للقوة  اسااتعراض ومظاهر  إخلء  عمليات من  تلها وما  أراضاايها اسااتعادة ت اول التي
  وأوصاااات .( 173) األصاااالية  للشااااعو  داخلي تشااااريد  أعقبها التي االسااااتثناء  حاالت  عن اإلعلن إلى ذلك أد ى

 ت سين  طري  عن  األصلية  للشعو   االقتصادي  االستقرار عدم من بال د  اإلنسان"  حقوق   "مناصرو  منظمة
 .( 174) األراضي في األصلية الشعو  ب قوق  باالعتراف المتعل  القانوني اإلطار

  إزاء  قلقهااا  عن  وأعرباات  المجتمعيااة  اإلذاعيااة  الم طااات  أهميااة  عن  8  المشااااااااااااااتركااة  الورقااة  وأ لغاات -74
 إلى  الموجهة االعتداءات  عن 1  المشااتركة الورقة وأ لغت  .( 175) تسااتهدفها التي  والقانونية المادية االعتداءات
ليهاا  تجري   طري   عن  المجتمعياة  اإلذاعياة الم طاات اا   وملحقته   مشااااااااااااااغ   .( 176) معاداته   ومصاااااااااااااااادرة  جناائيا 
  ل قوق   األمري ية البلدان م  مة عن  الصااااااااااادر بال     غواتيماال  تلتزم ب ن 8 المشااااااااااتركة الورقة  وأوصاااااااااات
  واالعتراف  األصاالية،  الشااعو   مع  التشاااور طري  عن وذلك الوطنية، التشااريعات مواءمة  أج  من اإلنسااان
 عملية وإرسااااااااااااااء اإللكتروني، اإلذاعي الطيف من أجزاء على واإلبقاء المجتمعية،  اإلذاعية  الم طات بعم 

 8  المشاااتركة الورقة  وأوصااات  .( 177) الطيف هذا  باساااتخدام تراخي  على  ال صاااول  بغرض ومجانية  بسااايطة
 .( 178) فيها اإلعلميين ح  في الصادرة األح ام وإلغاء المجتمعية اإلذاعية الم طات  لتجري  حد    وضع

 اللجوء في  األصاالية الشااعو  تواجهها  التي الصااعوبات على الضااوء  1  المشااتركة  الورقة  وساالطت -75
 .( 179) األصاااالية  الشااااعو   لغات  الملم ين  العامين  والمدعين  الشاااافويين  المترجمين عدد  قلة بساااابب  العدالة إلى

 العادالاة   نظاام  يعترفون   ال  ال  وميين  العادالاة  نظاام  على  القاائمين  أن على  1  المشااااااااااااااتركاة  الورقاة وشااااااااااااااددت
 .( 180) األصااااالية الشاااااعو   سااااالطات مع التنساااااي  إلى الماساااااة  ال اجة  ويغفلون  األصااااالية بالشاااااعو   الخاص
 .( 181) وتعزيزه وباحترامه األسلف  عن المتوارث القانوني بالنظام باالعتراف 1 المشتركة الورقة وأوصت

  . (182) األصالية  الشاعو   من القا لت دور على 10 المشاتركة والورقة 6 المشاتركة  الورقة وشاددت -76
 االستشاري   المركز  وأوصى  .( 183) القا لت  بش ن  الوطنية  السياسة  تنفيذ  عدم  إلى  2 المشتركة  الورقة  وأشارت
 كاملا   تنفيذاا   السااااياسااااة هذه  لتنفيذ اللزمة  الموارد بضاااامان  أوكلهوما  لجامعة  التابع اإلنسااااان  ل قوق  الدولي
  قدرات   تعزيز  10 المشاااتركة الورقة  وأوصااات .( 184) الصااا ية  الخدمات موظفي مع القا لت اندماج  وتيساااير
 .( 185) الص ية الخدمات تقدي  نظام في األصليين للس ان زعيمات   وصفهن القا لت

 وحمايتها األصالية  الشاعو  حقوق   إلعمال وطنية عم   خطة  وضاع 8 المشاتركة  الورقة  وأوصات -77
 ومسااااتدام  شااااام  مسااااتقب    ناء  األصاااالية   الشااااعو  مع للعم  "نداء  المعنون  المت دة األم  نداء إلى اسااااتناداا 
 .( 186) "الصمود على وقادر

  ل ساان آلية بإنشاااء  أوكلهوما لجامعة  التابع اإلنسااان  ل قوق  الدولي االسااتشاااري   المركز وأوصااى -78
  ب قوق  المتعل   القانوني  اإلطار  ساااان وبضاااامان ،169 رق  الدولية العم   منظمة اتفاقية  تنفيذ  أج   من النية

 قانون   ت ساااين أيضااااا  وأوصاااى الكام . إنفاذه وضااامان المنازعات وتساااوية  األراضاااي في  األصااالية  الشاااعو 
 قانون  مع الزراعية  الشااؤون   وأمانة  لألراضااي  االسااتئماني  الصااندوق   عم  ومواءمة  وتعزيزه،  األراضااي  سااج 
 .( 187) العقاري  السج 

 الجنسين صفات وحاملو الجنسانية الهوية ومغايرو الجنسي المي  ومزدوجو  والمثليون  المثليات  

 بشاااا ن والتشااااريعي السااااياسااااي األعمال  جدول في تقدم  إحراز عدم  عن 9 المشااااتركة  الورقة أ لغت -79
 وشاددت   . ( 188) الجنساين   صافات  وحاملي  الجنساانية   الهوية   ومغايري  الجنساي  المي   ومزدوجي   والمثليين   المثليات 
  ومغايري  الجنسااااي المي   ومزدوجي  والمثليين المثليات حماية تراجع على اإلنسااااان"  حقوق  "مناصاااارو  منظمة
 عن  رساامية  يانات  وجود  بعدم 9 المشااتركة الورقة  ونددت  .( 189) الجنسااين صاافات  وحاملي الجنسااانية الهوية
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 قدمتها التي الطلبات من الرغ  على الجنسااانية الهوية  ومغايري   الجنسااي المي  ومزدوجي  والمثليين المثليات
 على الضاوء 23 المشاتركة الورقة  وسالطت  .( 190) المدني المجتمع ومنظمات اإلنساان حقوق  عن  الدفاع  هيئة
 الجنسااااانية الهوية  وأحرار الجنسااااانية الهوية ومغايرو الجنسااااي المي   ومزدوجو  والمثليون  المثليات تواجهه ما

 .( 191) العم  بسوق  االلت اق في صعوبات من األخرى  الجنسانية الفئات وأفراد الجنسين صفات وحاملو

 ضاااااااد العن   تصااااااااعد 9  المشاااااااتركة والورقة الدولية العفو  ومنظمة 23 المشاااااااتركة  الورقة ونددت -80
  وحاملي الجنساااااااانية الهوية  وأحرار الجنساااااااانية الهوية  ومغايري   الجنساااااااي المي  ومزدوجي  والمثليين المثليات
 جميع في بالت قي  الدولية العفو  منظمة  وأوصاااات  .( 192) األخرى  الجنسااااانية الفئات  وأفراد الجنسااااين  صاااافات
  وحاملي  الجنساااااااااانية الهوية  ومغايري   الجنساااااااااي المي   ومزدوجي  والمثليين المثليات  ح  في  المرتكبة  الجرائ 
 المثليات في  بشادة  يؤثر العائلي العن  ب ن   اإلنساان" حقوق   "مناصارو  منظمة وأفادت  .( 193) الجنساين  صافات
  الورقة  وأفادت  .( 194) الجنسااين  صاافات  وحاملي الجنسااانية الهوية  ومغايري  الجنسااي المي   ومزدوجي  والمثليين
  ومغايري  الجنسااااااي المي   ومزدوجي  والمثليين المثليات  ح  في  التمييز  يسااااااوده الذي  الجو  ب ن    9  المشااااااتركة

 .( 195) قسراا   وهجرته  الس ان هؤالء  تشريد إلى يؤدي الفرص، وقلة العن  عليه ويطغى الجنسانية، الهوية

 اإلنسااان حقوق  انتهاكات في  الشاارطة ت قي  عدم إلى اإلنسااان"  حقوق   "مناصاارو منظمة  وأشااارت -81
  صاااااافات وحاملي  الجنسااااااانية الهوية  ومغايري   الجنسااااااي المي  ومزدوجي  والمثليين  المثليات  ح   في  المرتكبة
  . ( 196) للض ايا الجنسي المي   بسبب الجنسي االعتداء  حاالت  في العدالة إلى  اللجوء  إم انية وعدم  الجنسين
  ح   في  المرتكبة الجرائ   في بالت قي  الخاص  البروتوكول اعتماد  باسااااتئناف 23 المشااااتركة الورقة  وأوصاااات
  وحاملي الجنساااااااانية الهوية  وأحرار الجنساااااااانية الهوية  ومغايري   الجنساااااااي المي  ومزدوجي  والمثليين المثليات
 الكونغر  ي دث ب ن 9 المشاااتركة الورقة  وأوصااات .( 197) األخرى  الجنساااانية الفئات  وأفراد الجنساااين  صااافات
  منظمة  وأوصااااااات  .( 198) الجنساااااااانية والهوية  الجنساااااااي المي   دافع  المرتكبة  الجرائ   على  يعاقب  قانونياا   إطاراا 

 المي   أساااا  على  التمييز  حظر بغية التشاااريعات   تشاااديد 23 المشاااتركة  والورقة اإلنساااان"  حقوق  "مناصااارو
 العقا  من  اإلفلت  بم اف ة  اإلنساااان"  حقوق  "مناصااارو  منظمة  وأوصااات  .( 199) الجنساااانية والهوية  الجنساااي
  للتمييز  أو  للعن   التعرض بشاااا ن ادعاء ك   في شاااااملا  ت قيقاا   القانون  إنفاذ  أجهزة تجري   أن على بال رص

 .( 200) الجنسانية والهوية الجنسي المي  أسا  على

 التي  القت  وعمليات االعتداءات عدد تزايد إزاء  قلقها  عن  ديلنوتشاااااااي  رينا ترانس  منظمة  وأعربت -82
  أخرى   شااملة  ساياساات تشاريعات  وجود عدم بسابب  األخيرة  السانوات في  الجنساانية الهوية مغايرات  تساتهدف
 المثلا   عن  بعياداا  الهجرة  إلى  الجنسااااااااااااااانياة  الهوياة  مغاايري  ذلاك  دفع وقاد  .( 201) الجنسااااااااااااااانياة  الهوياة  بشاااااااااااااا ن
  مغايري  تجاه  الرجعية التشاااريعية  المبادرات  من العديد  ديلنوتشاااي  رينا ترانس  منظمة  وأ رزت  .( 202) الشااامالي
 وعدم الجنساانية، الهوية  بشا ن تشاريعات بسان  ديلنوتشاي  رينا ترانس  منظمة وأوصات  .( 203) الجنساانية الهوية
 الجنساانية، الهوية  مغايري   بصا ة  المتعلقة  االساتراتيجية  وتنفيذ  الكراهية، على ت ض  تشاريعات بسان الساماح
 الهوية  ومغايري   الجنسااااااي المي  ومزدوجي  والمثليين المثليات من  والناشااااااطين المدافعين  حماية إلى  إضااااااافة
 .( 204) األخرى  الجنسانية الفئات وأفراد الجنسين صفات وحاملي الجنسانية الهوية وأحرار الجنسانية

 اللجوء وملتمسو واللجئون   المهاجرون   

ين  الغواتيمااليين  آالف  إزاء  قلقهاا  عن  الادولياة  العفو  منظماة  أعربات -83  من  واإلفلت  العن ،  من  الفاار 
  في فعالة  إجراءات  تطبي   وأوصاااااااات  .( 205) أخرى   لدان  من  ي عادون  الذين المساااااااااواة،  وعدم والفقر، العقا ،
لين الضعفاء األشخاص لت ديد االستقبال ومراكز القنصلية الدوائر  .( 206) والعائدين المرح 

  األطفال مسااااا لة  تعالج التي ال  ومية الهيئات  تدخلت  تكون   ب ن 21 المشاااااتركة  الورقة وأوصااااات -84
  . ( 207) الفضااااااالى  الطف   مصااااااال ة ت غلَّب  وب ن  القانونية الصااااااا و   من وغيره  الهجرة  لقانون  ممتثلة  المهاجرين
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  والمثليين  المثليات من اللجوء ملتمسااااااااااي أو اللجئين وضااااااااااع إزاء  قلقها  عن 23 المشااااااااااتركة  الورقة  وأعربت
 الجنسااااااين  صاااااافات  وحاملي  الجنسااااااانية الهوية  وأحرار الجنسااااااانية الهوية  ومغايري   الجنسااااااي المي  ومزدوجي

  الم دد  الزمني باإلطار  غواتيماال في  الهجرة معهد  يلتزم  ب ن  وأوصاات  .( 208) األخرى  الجنسااانية الفئات  وأفراد
 المثلياات  فيه   بمن  للمهااجرين  المتكااملاة  والتنمياة  للمسااااااااااااااااعادة   رامج  ووضااااااااااااااع  اللجئين  طلباات  على  للرد

  صاااااااافات  وحاملو الجنسااااااااانية الهوية  وأحرار  الجنسااااااااانية الهوية  ومغايرو  الجنسااااااااي المي  ومزدوجو  والمثليون 
 .( 209) األخرى  الجنسانية الفئات وأفراد الجنسين

 (210) أخرى    لدان  في  الغواتيماليين  للمهاجرين  القساااااري   االختفاء مسااااا لة العدالة  مؤساااااساااااة  وتناولت -85
 إم انية  على  الداخلية  القدرة  تعزيز  ضاااارورة إلى وأشااااارت .( 211) المساااا لة هذه  عن موثوقة  يانات وجود وعدم
  المختفين   الغواتيماليين لتسااجي   إقليمية آليات  وإنشاااء  المهاجرين  إلى التعويضااات  وتقدي   العدالة إلى اللجوء
  مؤساااااساااااة وذك رت  .( 212) وطنه  إلى  وإعادته   هوياته   وت ديد شااااا نه  في والت قي  عنه  والب    الخارج في

قت  غواتيماال  ب ن    العدالة  وال     لألشااااخاص القسااااري  باالختفاء المتعلقة  األمري ية البلدان اتفاقية  على  صااااد 
 أمر  في  بالت قي  لذلك،  تبعاا  ملزمة،  السالطات  وب ن    اإلنساان،  ل قوق  مري يةاأل  البلدان  م  مة  عن  الصاادر

 هوية ت ديد  تعترض  التي التنساي   مشااك  العدالة  مؤساساة  وأ رزت  .( 213) عنه   والب    المختفين  األشاخاص
 الضاا ايا  ح   ضاامان عن  الدولة  بمسااؤولية  باالعتراف وأوصاات .( 214) الشاارعي  الطب طري  عن  األشااخاص

 .( 215) العدالة إلى لجوئه  وإم انية ال قيقة معرفة في وأسره 

 داخلياا  المشردون   

 ساااياساااات   توجد وال  ،( 216) الداخلي  بالتشاااريد  رسااامي  اعتراف  يوجد ال أنه 3  المشاااتركة  الورقة ذكرت -86
 بعض ويعزى  .( 217) الواجهة في  المس لة هذه   روز عدم بسبب  ومعالجته القسري   التشريد  لمنع  واض ة عامة
 الغذائي، األمن وانعدام واالضااااااطهاد، واال تزاز، المرأة، ضااااااد والعن  العن ، إلى القسااااااري  التشااااااريد  حاالت
  الم لية المجتمعات على الممار   التمييز بسااابب تفاقمت التي التجارية  األنشاااطة إلى  إضاااافة  الزعماء وقت 

 الكوارث  بسااااااابب القساااااااري  التشاااااااريد  عمليات 3  المشاااااااتركة الورقة وأ رزت  .( 218) التاريخ مر   على  وتهميشاااااااها
 على قائمة  كاملة  تشاااااريعات  باعتماد 3 المشاااااتركة الورقة  وأوصااااات  .( 219) المناخ تغير  عن  الناجمة الطبيعية
 .( 220) الهي لية وأسبابه الداخلي القسري  للتشريد التصدي بغية اإلنسان حقوق 
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