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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير   23

 غواتيماال  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االساتررا   21/ 16و  1/ 5أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنساان   -1
تجميٌع للمرلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصال،، وُيقدم  في شا م مو ت تقادًا . وهو ( 1) السااق 

 بالحد األقصى لردد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان  - ثانياا  

ل غواتيماال توا ه تحديات منهجي، لمفوضااااا، األمم المتحدة الساااااامي، لحقوق اإلنساااااان، ال تتاًا وفق -2
وهي ليا، ترتر  التنفااذ الفراال اللتتامااتهاا في مجاال حقوق اإلنسااااااااااااااان، ال ساااااااااااااايماا  يماا يترل  باالفقر وعاد  
المسااواة والتماات واإلفالت م  الرقا  وانردا  األم ، األمر الذي تفاقم بسابج  ائح، مر  فاروك كورونا  

 .( 2) ( 19-)كوفاد

لجان غواتيماال على التصاادي  على االتفاةي، الدولي، لحماي،  ميع األشااما  م  وشااجرع عدة  -3
، والبروتوكول االختيااااري الثااااني الملح  باااالرهاااد الااادولي الماااا  باااالحقوق المااادنيااا، ( 3) االختفاااال القسااااااااااااااري 

  والساااااااااااااايااساااااااااااااايا،، الهاادو ولى ولالاال عقواا، اإلعادا ، والبروتوكول االختيااري الملح  باالرهاد الادولي الماا 
بالحقوق االقتصااااااااااااااادي، واال تمااويا، والثقاا يا،، والبروتوكول االختيااري التفااةيا، حقوق ال فام المترل  ب  رال 
تقاديم البالغاات، واتفااةيا، البلادان األمري يا، لم اافحا،  ميع أشاااااااااااااا اال التماات والترصااااااااااااااج، واتفااةيا، البلادان  

 .( 4) أش ال الترصج األمري ي، لم افح، الرنصري، والتماات الرنصري وما يتصم قذلك م 

وحثع اللجن، المرني، بالقضااااااااال على التماات ضااااااااد المرأة غواتيماال على اعتماد م اااااااارو  القانون  -4
 .( 5) ب أن الرمال المنتلاا  ( 189رقم )  2011اتفاةي، منظم، الرمم الدولي، لرا   والتصدي  على 4981 رقم
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لى وصاااااااااادار اإلعالن االختياري وشااااااااااجرع لجن، القضااااااااااال على التماات الرنصااااااااااري غواتيماال ع -5
 .( 6) م  االتفاةي، الدولي، للقضال على  ميع أش ال التماات الرنصري  14المنصو  عليه في المادة 

  17وأ رى المفو  السااااااامي لحقوق اإلنسااااااان إيارة رساااااامي، ولى غواتيماال في الفترة الممتدة م    -6
 .( 7) 2017ت ري  الثاني/نوفمبر   18 ولى

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والقانوني -1 

الحظ فري  األمم المتحدة الق ري أن  دول األعمال الت اااريري للبرلمان يتضااام  تداقار ترا  ي،   -7
م  شااااااااااااااأنهاا أن تروق الرادياد م  حقوق اإلنسااااااااااااااان، بماا فاهاا الح  في الرادالا،، وتحاد م  الحات المادني، 

صاااالي، والنسااااال والمثليات والمثلاا  ومتدو ي المام الجنسااااي ومالايري الهوي، وتضاااارو حقوق ال اااارو  األ
 .( 8) الجنساني، وأحرار الهوي، الجنساني، وحاملي صفات الجنسا  وأفراد الفئات الجنساني، األخرى 

وأفادت لجن، القضااااااااال على التماات الرنصااااااااري أنها ال تتال يساااااااااورها القل  وإال ضاااااااارو التقد   -8
. والحظع اللجن، المرني، بالقضااااال على التماات ضااااد المرأة عد  كفاي، ( 9) تنفاذ اتفاقات السااااال المحرإ نحو 

 .( 10) األموال الممصص، ألمان، السال 

اتفاااةياا،  وأقاادت لجناا، مناااهضااااااااااااااا، الترااذيااج قلقهااا ألن غواتيماااال لم توائم برااد ترري  الترااذيااج مع   -9
. وأوصاااااااع  المرامل، أو الرقوا، القاساااااااي، أو الالونسااااااااني، أو المهان،مناهضااااااا، الترذيج وغارو م  ضااااااارو   

 .( 11) بالترجام بالرملي، الت ري ي، الرامي، ولى ترديم األح ا  ذات الصل، م  القانون الجنائي

الذي ال يتال قاد النظر يتنافى مع  5920والحظع المفوضااااااا، الساااااااامي، أن م ااااااارو  القانون رقم  -10
وق اإلنساااااااان ألنه يسااااااارى ولى وساااااااقاط المساااااااتولي، الجنائي، ع  األشاااااااما  المتهما   المرايار الدولي، لحق

 .( 12) بارتكا   رائم دولي، أثنال النتا  المسلح الداخلي، بسبم ت مم ولالال اإلدانات

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

تم م  أما  المظالم وم تبه م  حثع المفوضاااااا، السااااااامي،  ميع الساااااال ات المرني، على ضاااااامان  -11
االضا ال  قواليتهما الدساتوري، دون تدخم أو تموي  أو مضاايق، أو غار ذلك م  اإل رالات غار المبررة 

 .( 13) التي تهدو ولى تقويض استقاللاتهما

وأعراع لجن، مناهضاااااااااااا، الترذيج ع  قلقها النردا  ال اااااااااااافا ي، في عملي، اختيار مقرري الم تج  -12
ع الترذيج. وأعراع ع   تعها ال ااديد وإال اسااتمدا  هذو المتسااساا، للضااالا على القضاااة الذي  الوطني لمن 

. وأوصاع اللجن، المرني، بحقوق اإلنساان قوضاع عملي، مساتقل، وشافاف، الختيار أعضاال ( 14) يحاراون الفسااد
 .( 15) هذا الم تج

ي، لتنساااااااا  الوقاي، م  وأعراع لجن، مناهضااااااا، الترذيج ع  أسااااااافها إلضاااااااراو قدرة الهائ، الوطن  -13
. وأوصاااع اللجن، المرني، بالقضاااال على ( 16) الرنو الرائلي والرنو ضاااد المرأة والفتقارها ولى الموارد الالإم،

، ( 17) التماات ضااد المرأة قتيادة الموارد الممصااصاا، للهائ، وم تج الدفا  ع  حقوق نسااال ال اارو  األصاالي،
المرأة، واالرتقال قها ولى در ، الوإارة، وتمصاي  الموارد الكا ي، لها، وترتيت والي، األمان، الرئاساي، ل اتون 

 .( 18) وتحسا  كفالتها الت الالي،
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وأوصااااااااااع لجن، القضااااااااااال على التماات الرنصااااااااااري قترتيت اللجن، الرئاسااااااااااي، لمناهضاااااااااا، التماات   -14
و  األصااالي،  والرنصاااري، وتتويد المتساااساااات المساااتول، ع  م افح، التماات الرنصاااري وحماي، حقوق ال ااار

 .( 19) بالموارد المناسب،

وأوصااااااع اللجن، المرني، بحماي، حقوق  ميع الرمال المها ري  وأفراد أساااااارهم قتمصااااااي  موارد  -15
 .( 20) كا ي، لتنفاذ السياس، ال امل، المترلق، بالهجرة

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

نساااانع مع مراعاة القانون الدولي اإلنسااااني  تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإل  -ألف 
 الساري 

 المساواة وعدم التمييز -1 

أعراع اللجن، المرني، بالقضااااال على التماات ضااااد المرأة ع  قلقها المسااااتمر وإال عد  و ود مادة  -16
وتراقج  شااامل، في الدسااتور ب ااأن الح  في عد  التماات وعد  و ود ت ااريرات تحظر  ميع أشاا ال التماات  

علاها. وأوصااااع بالحر  على أن تتناول الت ااااريرات الالواتيمالي،  ميع أساااابا  التماات المحظورة وأشاااا ال  
. وحثع لجن، القضااااااال على التماات الرنصااااااري غواتيماال على اعتماد سااااااياساااااا، وطني، ( 21) التماات المتداخل،

 .( 22) شامل، لم افح، التماات الرنصري والرنصري،

 الحياة والحرية واألمان على شخصه وعدم التعرض للتعذيبحق الفرد في  -2 

أعراع لجن، مناهضاااا، الترذيج ع  قلقها وإال ارتفا  عدد الو يات النا م، ع  الرنو في سااااياق   -17
الجريم، المنظم،، وحثع غواتيماال على ضاااااااااااااامان و رال تحعيقات ساااااااااااااارير، وفرال، ومسااااااااااااااتقل، ونتيه، في  

تهم، وتوفار سبم االنتصاو المناسب، للضحايا، وفر  رقاب، أكثر صرام،  ال  اوى، ومقاضاة الجناة ومراقب 
 .( 23) على حياإة األسلح، الناري،

وأوصاااااااع لجن، حقوق ال فم بالتصااااااادي بفرالي، لرنو الرصاااااااابات، ومرالج، عوامله اال تماوي،  -18
 .( 24) وأسبابه الجذري،، ووضع سياسات إلدماج األطفال المهم ا  في المجتمع

وحثع اللجن، المرني، بحقوق اإلنساان ولجن، مناهضا، الترذيج والمفوضا، الساامي، لحقوق اإلنساان  -19
م  القوات ًا  غواتيماال على مواصااااااااااال، ترتيت ال ااااااااااارط، المدني، الوطني، وساااااااااااحج مها  األم  المدني نهائي 

قوة على أيدي . وأوصااااااااع اللجن، المرني، بحقوق اإلنسااااااااان بالتحقا  في االسااااااااتمدا  المفرط لل( 25) المساااااااالح،
. وأوصاع لجن، القضاال على ( 26) األفراد الرسا ريا  وموففي األم  الما ، ومقاضااة المساتولا  ومراقبتهم

 . ( 27) باتماذ تداقار لمنع االستمدا  المفرط للقوة وإسالة المرامل، وإسالة استرمال السل ،  التماات الرنصري أيضاً 

ل ال ااااااااااا اوى المترلق، بالترذيج وإساااااااااااالة المرامل،  وأعراع لجن، مناهضااااااااااا، الترذيج ع  قلقها وإا -20
. وأوصاع بأن تتكد غواتيماال م   ( 28) والرنو الجنساي والمضاايق، أثنال االحتجاإ وداخم مراف  سالج الحري،

 ادياد حظر التراذياج حظرًا م لقاًا على نحو ال لبس  ياه، وأن تحق  على و اه الساااااااااااااارعا، وانتاها، في  ميع 
وطوال فترة التحقا ، وأن تن ااا  ًا  ة المرامل،، وأن توقو الجناة ع  الرمم فور التقارير ع  الترذيج أو وساااال

آلي، تتسم باالستقاللي، والفرالي، والسري، لتقديم ش اوى مباشرة ولى النياب، الرام،، وأن تكفم فرالي، واستقاللي، 
ي، بحقوق اإلنساان غواتيماال  . وحثع اللجن، المرن ( 29) آليات التحقا  الداخلي، التابر، لل ارط، المدني، الوطني،
. وأوصاااع اللجن، المرني، بالقضاااال على التماات  ( 30) على ضااامان حصاااول الضاااحايا على ترويضاااات كامل،
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ضد المرأة ب  رال تحقا  فوري في  ميع ادعالات وسالة المرامل، والرنو ضد النسال المحتجتات، وا تاح، 
 .( 31) ه  أطفال صالارقدائم الحتجاإ النسال الحوامم واألمهات الالتي لدي 

وأعراع لجن، مناهضاااااااااااااا، الترذيج ع  قلقها ألن الرديد م  األشااااااااااااااما  يظلون ره  االحتجاإ   -21
. وحثع غواتيماال  ( 32) الساااااق  للمحاكم، الرتكاقهم  رائم بسااااي ،، حتى برد انقضااااال المهم التمني، المن بق،

طري  الت اااجيع على ت با  قدائم الساااج  على التصااادي للت با  المفرط لالحتجاإ السااااق  للمحاكم، ع  
 .( 33) وضمان تحقم  القضال م  ضرورة االحتجاإ الساق  للمحاكم، ومدى تناسبه ومدته

وأعراع اللجن، نفسااااااها ع  قلقها وإال النمو الم رد في عدد السااااااجنال واسااااااتمدا  مراكت ال اااااارط،   -22
هاا وإال تتاياد عادد الو ياات الناا ما، ع  ع  قلقًا . وأعرااع أيضاااااااااااااا ( 34) على أنهاا مراكت احتجااإ طويام األ ام

الرنو في الساجون، واساتمرار ارتفا  مساتويات الرنو قا  المجموعات المترادي، م  الساجنال، وانت اار قيع  
الممدرات وتراطاها، وتهريج األسااااااالح، الناري، واساااااااتمدامها داخم الساااااااجون، والتقارير التي ت اااااااار ولى ما 

. وحثع غواتيماال  ( 35) هان، واعتدالات وعنو  نساااااي على الساااااجناليمارساااااه موففو الساااااجون م  مرامل، م
على و رال تحقا  شااامم ونتيه على و ه الساارع، في  ميع الحوادت التي تن وي على الرنو أو الوفاة أو 

، وترتيت التداقار الرامي، ولى منع الرنو قا  السااااااجنال ( 36) الترذيج أو وسااااااالة المرامل، في مراكت االحتجاإ
ه، والتحقا  في تهريج األسااااااااالح، الناري، والممدرات واالتجار قها وشاااااااااب ات االقتتاإ المو ودة في  والحد من 

 .( 37) السجون، واسترادة السي رة الفرال، علاها

وحثع لجن، حقوق ال فم غواتيماال على اعتماد اساااتراتيجي، شاااامل، للحد م  االكتظار في مراكت  -23
ي، فاها؛ وإ رال تحعيقات سااااااارير، وشاااااااامل، في حاالت الرنو احتجاإ األحدات وتحساااااااا  الظروو الم ي ااااااا 

والترذيج وإساااااااااالة المرامل، و/أو اإليذال وإدان، المتورطا  فاها؛ وإقرار و رال لتقديم ال ااااااااا اوى لفائدة  ميع 
. وأوصع بأن تتجنج غواتيماال احتجاإ األطفال، وأن ترفع الحد ( 38) األطفال المودعا  في مراكت االحتجاإ

لساااا  االحتجاإ، وأن ت ااااجع على اتماذ تداقار غار قضااااائي، في قضااااايا األطفال المتهما  بارتكا  األدنى 
 .( 39) أفرال و رامي،

وأعراع لجن، مناهضاااااا، الترذيج ع  اسااااااتمرار قلقها وإال حاالت االعتدال الجنسااااااي والبدني على  -24
واسااتمدا  القاود المادي، والمثب ات الكيميائي،  المرضااى وما يرد م  تقارير ع  اإليدا  في الحبس االنفرادي 

. وأعراع  ( 40) ومتساااساااتي فار   ديم ساااوكورو وإرمانو قادرو في مسااات ااافى فاديري و مورا لامرا  النفساااي،
اللجن، المرني، بالقضااااااال على التماات ضااااااد المرأة ع  قلقها وإال ال اااااا اوى المترلق، ب سااااااالة مرامل، الفتيات 

 .( 41) يالورو فار   دي ال أسونساون واالتجار قه  في ملجأ س

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

سااتدي في حال اعتمادو ولى توسايع  5692حذمرت المفوضا، الساامي، م  أنم م ارو  القانون رقم  -25
 .( 42) ن اق ترري  اإلرها  وم  شأنه أن يتيد م  خ ر تجريم منظمات حقوق اإلنسان والمدافرا  عنها

 لعدلع بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون إقامة ا -4 

ساااالا فري  األمم المتحدة الق ري والمفوضاااا، السااااامي، لحقوق اإلنسااااان الضااااول على االعتدالات  -26
التي يترر  لهاا موففو الرادال، ع  طري  وسااااااااااااااالة اسااااااااااااااتمادا  القاانون الجناائي، والرقواات، وطلباات رفع 

. وحثع المفوضاااا، السااااامي، الساااال ات على ( 43) التي تسااااتهدو سااااالمتهم البدني،الحصااااان، عنهم، واألعمال 
. وحث المقرر الما  المرني باساتقالل القضااة والمحاما  غواتيماال على ( 44) ضامان اساتقالل نظا  الردال،

 .( 45) ت ديد حماي، سلك القضال والموففا  المدناا 
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بضاااااااامان األم  الوفيفي للقضاااااااااة بممتلو در اتهم، وأوصااااااااع اللجن، المرني، بحقوق اإلنسااااااااان  -27
والحر  على أنم تكون عملي، اختيار وتراا  القضاااااة بممتلو در اتهم، والمدعا  الراما ، والنائج الرا ، 
والمراقج المالي الرا  مساتندًة حصارًا ولى مرايار موضاووي، وشافاف، في تقايم  دارة المرشاحا ، كما أوصاع  

. وأوصااااع اللجن، ( 46) موففي الردال، واألشااااما  المرناا  باإل رالات القضااااائي،قوضااااع قروتوكول لحماي،  
المرني، بالقضال على التماات ضد المرأة ولجن، مناهض، الترذيج والمفوض، السامي، لحقوق اإلنسان قترتيت 

ان  . ودعع المفوضاا، السااامي، غواتيماال ولى ضاام( 47) اسااتقالل المتسااسااات القضااائي، وحماي، موففي الردال،
اختيار القضاااااااااااة بممتلو در اتهم في مح م، الردل الرليا ومحاكم االسااااااااااتئناو والمح م، االنتماقي، الرليا 

 .( 48) على أساك الجدارة وفي فم االمتثال الصار  لمبادئ ال فا ي، والحياد والموضووي،

ي، لمناهضااااااااا، وأعراع اللجن، المرني، بحقوق اإلنساااااااااان ع  أسااااااااافها لرد  تجديد والي، اللجن، الدول -28
 . ( 50) . ودعع لجن، مناهض، الترذيج غواتيماال ولى وعادة النظر في قرارها ( 49) اإلفالت م  الرقا  في غواتيماال 

وأفادت لجن، القضااااااااال على التماات الرنصااااااااري بأن عد  اسااااااااتقالل القضااااااااال، واسااااااااتمرار التماات   -29
للالوي، يحول دون وصاول ال ارو  األصالي،، الرنصاري في نظا  الردال،، وعد  االعتداد باألهمي، الثقا ي، وا

. وأعراع اللجن، المرني، بالقضااااال على التماات ضااااد المرأة ( 51) ال ساااايما النسااااال، ولى الردال، على نحو فرال
. وأوصاااع قترتيت المحاكم المتمصاااصااا، ب اااأن قتم اإلنات وغارو م  أشااا ال الرنو ( 52) ع  شاااواغم مماثل،

. وأوصاااع لجن، القضاااال على التماات الرنصاااري والمقررة الماصااا،  ( 53) الجالرافيضاااد المرأة وتوسااايع ن اقها 
المرني، بحقوق ال اارو  األصاالي، بضاامان اللجول ولى الردال، وساابم االنتصاااو القضااائي، الساارير، والفرال، 
لل اارو  األصاالي،، وتقديم الترويض لجميع ضااحايا التماات الرنصااري والقضااال على التماات الرنصااري في  

 .( 54) الردال، نظا 

وأعراع لجن، مناهضااااااااااا، الترذيج ع  قلقها ألن مرظم االنتهاكات الجسااااااااااايم، التي ارُتكبع أثنال  -30
النتا  المسالح الداخلي ال تتال دون عقا ، وألن الضاحايا وال اهود وموففي الردال، يتررضاون للوصام، وألن 

التحقا  دون وب ال في  ميع االنتهاكات الجسااايم،  . وحثع غواتيماال على ( 55) دعاوى إائف، قد رفرع علاهم
قتكثي  الجهود الرامي، ولى ًا . وأوصاااع أيضااا ( 56) لحقوق اإلنساااان التي ارُتكبع خالل النتا  المسااالح الداخلي

 .( 57) تحديد م ان  ميع األشما  الذي  تررضوا لالختفال القسري أثنال ذلك النتا  وتحديد هوياتهم

، بحقوق اإلنساااااان ع  أسااااافها لرد  االلتتا  بردة أح ا  صاااااادرة ع  مح م، وأعراع اللجن، المرني  -31
البلدان األمري ي، لحقوق اإلنسااان تقضااي بالتحقا  في قضااايا سااابق،، م ااارة ولى أن عد  االلتتا  ير ع ولى 
وسااااالة اسااااترمال الح  في تقديم الدعاوى، حساااابما  ال في االدعالات، ال ساااايما طلبات الحماي، القضااااائي، 

دسااااااااتوري،، ولى  انج عد  و ود و رالات تأديبي، للتصاااااااادي للمماطل، الكادي، في مرالج، الدعاوى، وعد  ال
. والحظع لجن، مناهضاا، الترذيج أن االسااتمدا  ( 58) قذل ال اارط، الرناي، الوا ب، في تنفاذ مذكرات التوةي 

. وأوصاااااااااااع اللجن، ( 59) ال،المتكرر ألساااااااااااالاج المماطل، يقوم  وم اني، لجول األطراو المتضاااااااااااررة ولى الرد
 .( 60) المرني، بحقوق اإلنسان قترديم قانون الحماي، القضائي، الدستوري، بالر  التصدي ألي تجاوإات

و يما يترل  بجبر ضااااااااااااحايا انتهاكات حقوق اإلنسااااااااااااان المرتكب، أثنال النتا  المساااااااااااالح الداخلي،   -32
تاني، لبرنامج الترويضااااات الوطني، الحظع لجن، مناهضاااا، الترذيج انمفا  المبالم الممصااااصاااا، في الما 

. وأعراع اللجن، المرني، بحقوق اإلنساااااان، ولجن، القضاااااال على التماات  ( 61) وقل، عدد الترويضاااااات الممنوح،
الرنصاااااااري، واللجن، المرني، بالقضاااااااال على التماات ضاااااااد المرأة، وفري  األمم المتحدة الق ري، والمفوضااااااا،  

. وحثع لجن، مناهضا، الترذيج غواتيماال على تتويد قرنامج  ( 62) مماثل،الساامي، لحقوق اإلنساان ع  شاواغم 
 .( 63) الترويضات الوطني بالموارد وتيسار استفادة الضحايا م  سبم االنتصاو
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وأقدت لجن، القضاااااال على التماات الرنصاااااري قلقها ألن م ااااارو  القانون المترل  بالنظا  القانوني   -33
مع ًا أوصاااع باالعتراو قنظا  الردال، لل ااارو  األصااالي، واحترامه تم اااي لل ااارو  األصااالي، لم ُيرتمد برد. و 

 .( 64) القانون الدولي لحقوق اإلنسان

وأعراع لجن، مناهضااااااا، الترذيج ع  بالم قلقها وإال التقارير الرديدة المترلق، بأعمال الفسااااااااد في   -34
أعمال الفساااااااد م  الرقا . النظا  القضااااااائي ونظا  السااااااجون وقوات ال اااااارط،، وإإال وفالت مرظم مرتكبي 

م غواتيماال قوضاااااع حد للفسااااااد ع  طري  تقديم متيد م  الدعم ولى النياب، الرام، وانال   وأوصاااااع بأن ترجم
 .( 65) قدرتها على التحقا  في الفساد ومقاضاة المتورطا   يه

 الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -5 

فري  األمم المتحدة الق ري والمفوضااااااااااااا، الساااااااااااااامي، لحقوق اإلنساااااااااااااان ع  حدوت إيادة في أقلم   -35
. وأعراع عدة هائات  ( 66) االعتدالات على المدافرا  ع  حقوق اإلنسااااااااان وحمالت الت ااااااااهار بالصااااااااحفاا 

ا  مرني، بحقوق اإلنساان ع  قلقها وإال إيادة عدد أعمال الرنو والترهاج والوصام المرتكب، في ح  المدافر
ع  حقوق اإلنسااااااااان والصااااااااحفاا  والنقاقاا  وارتفا  مردل اغتيالهم، وتف ااااااااي اإلفالت م  الرقا ، واللجول 
الترسافي ولى وقام، دعاوى  نائي، على المدافرا  ع  حقوق اإلنساان والصاحفاا  وإعمال ال ارو  األصالي، 

 وشااامالً  سااريراً  تيماال تحعيقاً . وأوصااع بأن تجري غوا( 67) المدافرا  ع  أراضااي شاارواهم ومواردها ال بي ي،
.  (68) في  ميع التهديدات واالعتدالات التي تساااتهدو هتالل األشاااما  وأن تراقج المساااتولا  عنها وفراالً 

وأوصااع المفوضاا، السااامي، قترتيت الت ااريرات والسااياسااات والهياكم المتسااسااي، لحماي، المدافرا  ع  حقوق  
 .( 69) التجريماإلنسان والصحفاا ، بما في ذلك م  

وأفادت مفوضي، األمم المتحدة السامي، لحقوق اإلنسان )مفوضي، حقوق اإلنسان( ولجن، مناهض،  -36
الترذيج بأن المدافرا  ع  حقوق اإلنساان وما يقومون به م  أعمال عرضاٌ، للوصام وت اويه السامر،، وأنهم  

. وشاااااااااددت ( 70) نج الجهات الح ومي،ما قرحوا يقرون ضاااااااااحايا لالعتدالات والترهاج والتجريم، حتى م   ا
مفوضاااي، حقوق اإلنساااان والرديد م  هائات المراهدات على ضااارورة االعتراو الرلني برمم المدافرا  ع  

 .  ( 71) حقوق اإلنسان وأوصع باعتماد سياس، عام، شامل، لحمايتهم، توضع بم اركتهم

ق اإلنساان قتتايد وساالة اساتمدا  ونددت المفوضا، الساامي، لحقوق اإلنساان والرديد م  هائات حقو  -37
.  (72) القانون الجنائي ضاااااااااد المدافرا  ع  حقوق اإلنساااااااااان والصاااااااااحفاا  بالر  مراقبتهم أو عرقل، عملهم

وأوصاع لجن، مناهضا، الترذيج بضامان عد  اساتالالل نظا  الردال، الجنائي، لمها م، المدافرا  ع  حقوق  
ي، والرلم والثقاف، )الاونسااا و( برد  تجريم الت اااهار وإدرا ه  . وأوصاااع منظم، األمم المتحدة للترا ( 73) اإلنساااان

 .( 74) ضم  القانون المدني

وو اه فري  األمم المتحاادة الق ري االنتباااو ولى الناادالات الاداوياا، ولى ولالااال اإلصااااااااااااااالحاات التي  -38
الح  في  تنتهااك  الحات الرااا ، و   تقااادُأدخلااع على قااانون المنظمااات غار الح ومياا، والقااانون الماادني، ألنهااا  

الرام، والدفا  ع  ععب، أما  الم ااااااارك، ت اااااا م التجمع الساااااالمي وحري، تكوي  الجم يات وحري، التربار، و 
 .( 75) حقوق اإلنسان

وحثع اللجن، المرني، بحقوق اإلنسااااااااااان ولجن، القضااااااااااال على التماات الرنصااااااااااري غواتيماال على  -39
تم ا  هائاات الباث اإلذاعي الرااما، والتجااريا، والمجتم يا، م  الباث وتوإيع الترددات  يماا قانهاا، واالعتراو  

المجتمري، واالمتناا  ع  فر  عقواات  ناائيا، على مماارساااااااااااااا، الباث اإلذاعي قانونًا بق اا  الباث اإلذاعي 
 .( 76) م  دون ترخي 
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 الحق في الزواج والحياة األسرية -6 

رحبع اللجن، المرني، بالقضااااال على التماات ضااااد المرأة، واللجن، المرني، بحقوق اإلنسااااان، ولجن،   -40
المردل للقانون المدني م  أ م تحديد الساااا     2017-13حقوق ال فم، والمفوضاااا، السااااامي، بالمرسااااو  رقم 

. والحظع اللجن، المرني، بالقضاااااااال على ( 77) سااااااان، للنساااااااال والر ال 18الدنيا للتواج أو االرتباط بقري  في  
ل على نحو   التماات ضد المرأة أن األح ا  المترلق، بس  الرضا لممارس، الجناااس في القانون الجنائي لم ُترد 

سااان،. وأوصاااع قتنساااا  أح ا  القانون الجنائي   18و 14يات الالتي تتراوح أعماره  قا   يضااام  حماي، الفت 
 .( 78) المترلق، بس  الرضا لممارس، الجناس

 حظر جميع أشكال الرقع بما في ذلك االتجار باألشخاص -7 

، أعراع اللجن، المرني، بحقوق اإلنسااااااااان ع  قلقها المسااااااااتمر وإال ندرة عدد المالحقات القضااااااااائي  -41
. وأوصااااع لجن، مناهضاااا، الترذيج ب  رال تحعيقات ( 79) وأح ا  اإلدان، الصااااادرة في قضااااايا االتجار بالب اااار

. ( 80) شامل، في  ميع قضايا االتجار، ومقاضاة الجناة المتعوما  ومراقبتهم، وضمان  بر أضرار الضحايا
 هاإ القضاااال وال ااارط، على و رال  وأوصاااع اللجن، المرني، بالقضاااال على التماات ضاااد المرأة قبنال قدرات  

تحعيقات مراوي، لالعتبارات الجنساااني، في قضااايا االتجار بالنسااال والفتيات وتم ا  الضااحايا م  الوصااول  
ولى المال   المتمصااصاا، واالسااتفادة م  الرعاي، ال بي، والم ااورة النفسااي، واال تماوي، والمساااعدة القانوني، 

 .( 81) وخدمات وعادة التأهام واالندماج

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -8 

أعراع اللجن، نفساااااااااها ع  القل  وإال التماات ضاااااااااد المرأة في مجال الرمم، وافتقارها ولى الحماي،  -42
. وحثاع اللجنا، المرنيا، بحقوق اإلنسااااااااااااااان غواتيمااال  ( 82) اال تمااويا، والمهنيا،، وعتلهاا في أدنى المه  أ وراً 

. وأعراع ع  اساااااااااااتمرار قلقها وإال تدني مساااااااااااتوى ( 83) ساااااااااااات التمااتي، في م ان الرممعلى م افح، الممار 
 .( 84) م ارك، المرأة في األن  ، االقتصادي، والفجوة في األ ور قا  الجنسا 

وحثع اللجن، نفسااااااها غواتيماال على تضاااااااا  الفجوة في األ ور قا  الر ال والنسااااااال، والحد م   -43
. وأوصااع اللجن، المرني، بالقضااال على التماات ضااد المرأة قتيادة  ( 85) مودي للمرأة الفصاام المهني األفقي والر

 .( 86) فر  حصول المرأة على الرمم الالئ  وترتيت انتقالها ولى الرمم النظامي

 الحق في الضمان االجتماعي -9 

النظامي ال يسااتفدن أعراع اللجن، نفسااها ع  قلقها ألن غالبي، النسااال الرامالت في الق ا  غار  -44
 .( 87) م  النظا  الوطني للضمان اال تماعي أو الحماي، اال تماوي، أو قرامج الترويض

 الحق في مستوى معيشي الئق -10 

تنظيمي، لضامان حقوق اإلنساان ًا  أشاارت المفوضا، الساامي، ولى أن متساساات الدول، لم ترتمد أطر  -45
اقار لالعتراو بحقوق ال ااااارو  األصااااالي، في األراضااااي  لجميع أطراو النتاعات على األراضاااااي، ت ااااامم تد

واألقاليم والموارد ال بي ي،، ولضاااامان وعادة توطا  األشااااما  الذي  تررضااااوا لرخالل أو الت ااااريد القسااااري 
. وأعراع المفوضاااااا، السااااااامي، ع  قلقها وإال عمليات اإلخالل القسااااااري وما  ( 88) لهم وإيجاد حلول أطوَل أمداً 

 .( 89) ت ريد داخلي. وحثع غواتيماال على امتثال القواعد والمرايار الدولي، ذات الصل،ينجم عنها م   

وأعراع اللجن، المرني، بالقضاااااااااال على التماات ضاااااااااد المرأة ع  قلقها وإال مساااااااااتويات الفقر غار  -46
ال، وانردا   ، وما يرانا  منه م  اساتمرار التفاوت االقتصاادي واال تماعي، واإلقصا ( 90) المتناساب، قا  النساال
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وأوصااع قتحسااا  التم ا  االقتصااادي للمرأة، وإيادة    .( 91) فر  الحصااول على األراضااي والموارد اإلنتا ي،
 .( 92) فر  استفادتها م  المدمات المالي،، وترتيت أن  تها في مجال ريادة األعمال

وإال انرادا  األم   وأعرااع اللجنا، المرنيا، باالحقوق االقتصاااااااااااااااديا، واال تمااويا، والثقاا يا، ع  قلقهاا -47
. وأوصع لجن، حقوق ال فم باعتماد استراتيجي، ( 93) الالذائي وسول التالذي، المتم  اللذي  يتثران في األطفال

م  أ م التصاااااااادي للفقر وأو ه انردا  المساااااااااواة الهي لي، الكامن، ورال ارتفا  مردالت األطفال المصاااااااااقا  
بساااااول التالذي، المتم  وو يات األطفال، واعتماد قروتوكول وداري م اااااترس قا  المتساااااساااااات ب اااااأن األطفال  

. وأوصع لجن، ( 94) 2016 ، عماًل بأمر المح م، الدستوري، الصادر في عا  المصاقا  بسول التالذي، المتم
 .( 95) القضال على التماات الرنصري بضمان ح  ال رو  األصلي، في الحصول على غذال مناسج

وأعراع لجن، حقوق ال فم ع  قلقها وإال قل، فر  الحصاااااااااااااول على المياو وخدمات الصااااااااااااارو  -48
نوني وسااااااياساااااااتي لضاااااامان التمتع بالح  في مياو ال اااااار  والح  في  الصااااااحي، وأوصااااااع باعتماد وطار قا

. واسااااتفساااارت اللجن، المرني، بالحقوق االقتصااااادي، واال تماوي، والثقا ي، ع  ( 96) خدمات الصاااارو الصااااحي
على أالم تتدي م اااااريع االسااااتثمار اإلنتا ي ولى تقااد فر  الحصااااول على المياو ًا  التداقار المتمذة حرصاااا 

 .( 97) ال مصي والمنتلي وإراع، الكفاو على ن اق صالار بالر  االستمدا 

 الحق في الصحة -11 

أوصااع لجن، القضااال على التماات الرنصااري، واللجن، المرني، بالقضااال على التماات ضااد المرأة،  -49
فادة واللجن، المرني، بالحقوق االقتصادي، واال تماوي، والثقا ي، بضمان وتاح، الرعاي، الصحي، وإم اني، االست 

 .( 98) منها و ودتها، مع ويالل اعتبار خا  الحتيا ات ال رو  األصلي، وخصائصها الثقا ي،

وأعراع اللجن، المرني، بالقضااااال على التماات ضااااد المرأة ع  قلقها وإال اسااااتمرار ارتفا  مردالت   -50
ات الرعاي، ، وأوصااااع بضاااامان وم اني، حصااااول  ميع النسااااال على خدم( 99) و يات األمهات والحمم المب ر

وأعراع لجن، حقوق ال فم ع  قلقها وإال اساتمرار ارتفا    .( 100) الجادة المترلق، بالصاح، الجنساي، واإلنجاقي،
مردالت و يات الموالاد والرضاع واألطفال، وأوصاع بضامان تمصاي  اعتمادات كا ي، في الماتاني، لبرامج 

 .( 101) م افح، و يات األطفال واألمهات

األمم المتحدة الق ري الضااااااااااااااول على ضاااااااااااااارورة تحديث اإلطار القانوني المترل  وساااااااااااااالا فري   -51
ًا بالتصااااااادي لفاروك نق  المناع، الب اااااااري، قوضاااااااع قانون يساااااااتند ولى نهج قائم على حقوق اإلنساااااااان وفق

واالسااااتراتيجي، الرالمي، لريدإ   2021لرعالن السااااياسااااي ب ااااأن فاروك نق  المناع، الب ااااري،/اإليدإ لرا   
.  (102) ، ووضاااااع خ ، اساااااتراتيجي،  ديدة ب اااااأن فاروك نق  المناع، الب اااااري،/اإليدإ2026-2021للفترة 

وأوصع اللجن، المرني، بالقضال على التماات ضد المرأة بضمان حصول المرأة على قد  المساواة مع الر م  
ما أوصاااع به ، وهو  ( 103) على الرالج المناساااج لفاروك نق  المناع، الب اااري،/اإليدإ ووساااائم الوقاي، منه

  .( 104) للنسال والفتيات الحوامم المصابات بفاروك نق  المناع، الب ري،ًا لجن، حقوق ال فم أيض

وأوصاع عدة لجان بضامان وم اني، حصاول الر ال والنساال والفتيان والفتيات، دون عوائ ، على  -52
جنساااي ال اااامم، في  ميع خدمات الصاااح، الجنساااي، واإلنجاقي،، ووساااائم منع الحمم التداركي، والتثعي  ال

م التثعي  في مجال الصح، الجنسي، واإلنجاقي،  تل ( 105) أنحال البلد ًا  . وأوصع لجن، حقوق ال فم بأن ي  م
م  المناهج الدراساااي، اإللتامي، واأن تتاح وساااائم تنظيم األسااارة والمرلومات الحديث، ع  وساااائم منع الحمم  

 .( 106) األصلي،في أش ال يسهم االطال  علاها والالات ال رو  

. وأوصاااااع  ( 107) وأعراع اللجن، المرني، بحقوق اإلنساااااان ع  اساااااتمرار قلقها وإال تجريم اإل ها  -53
لجن، حقوق ال فم برد  تجريم اإل ها  في  ميع الظروو واضاااااااامان االسااااااااتفادة م  اإل ها  المأمون 
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اإلنساان برد  ترريض النساال والفتيات . وأوصاع اللجن، المرني، بحقوق ( 108) وخدمات الرعاي، برد اإل ها 
. وأشااااااااااااار فري  األمم ( 109) الالتي يلجأن ولى اإل ها  واألطبال الذي  يقدمون له  الرعاي، لرقواات  نائي،

المتحدة الق ري ولى أن السااااااياساااااا، المترلق، بحماي، الحياة ومتسااااااساااااا، األساااااارة تترار  مع المرايار الدولي، 
 .( 110) هائات المراهداتلحقوق اإلنسان ومع توصيات برض 

وأعراع اللجن، المرني، بالقضاال على التماات ضاد المرأة ع  قلقها وإال التقارير التي تفاد بارتكا   -54
عاملا  في الق ا  ال بي للرنو الجنساي ضاد النساال ذوات اإلعاق، وممارسا، الترعيم القساري علاه ، بم   

. وأعراع اللجن، المرني، بحقوق  ( 111) للصااااااح، الرقلي،فاه  النسااااااال المودعات في مساااااات اااااافى فاديري و مورا 
اإلنساااااااااااااااان ع  قلقهااا وإال التقااارير التي تفاااد باا كراو النساااااااااااااااال والفتيااات ذوات اإلعاااقاا، على و رال عمليااات 

. وأوصاااااع اللجن، المرني، بالقضاااااال على التماات ضاااااد المرأة بالتحقا  في  ميع هذو الحاالت  ( 112) و ها 
على النحو الوا ج، وضااااااااامان عد  تنفاذ أي و رال طبي وال بموافق، المرنيات   ومقاضااااااااااة الجناة ومراقبتهم

 .( 113) باألمر، موافق، حرة ومسبق، ومستنارة

 الحق في التعليم -12 

ع  انمفا  السااااااااااااا  الدنيا ًا  الحظع الاونسااااااااااااا و أن مردل ترس المدارك الثانوي، قد ي ون نا م -55
ات الالواتيمالي،. وأوصاع بأن تنظر غواتيماال في رفع السا  للرمم المحدد بأراع ع ارة سان، بمو ج الت ارير

. وال تتال اللجن،  ( 114) ولى خمس ع اااااااااارة ساااااااااان، واأن تضاااااااااام  توافقه مع نهاي، الترليم اإللتامي الدنيا للرمم
المرني، بالقضاااال على التماات ضاااد المرأة ت ااارر بالقل  وإال ارتفا  مساااتوى األمي، وضااارو مساااتوى اإللما  

 . ( 115) و الفتيات والنسالبالحسا  في صفو 

. وأوصااااااااااااااع  ( 116) وأعرااع لجنا، حقوق ال فام ع  قلقهاا وإال محادوديا، ن ااق الترليم الثناائي اللالا، -56
اللجن، المرني، بالقضااااااااااااال على التماات ضااااااااااااد المرأة قترتيت قدرة المرلما  على ترليم مجتمرات ال اااااااااااارو   

 .( 117) ومتردد الثقافاتثنائي اللال، ًا األصلي، والمجتمرات الريفي، ترليم

ولى انت اااااار ترليم ذوي االحتيا ات الماصااااا، القائم على فصااااام األطفال ذوي اإلعاق، ع  ًا  ونظر  -57
 .( 118) غارهم، حثع لجن، حقوق ال فم غواتيماال على ضمان حصولهم الكامم على الترليم الجامع

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -13 

ما تترر  ولى الت ااريد أو الحرمان ًا  ري  األمم المتحدة الق ري بأن ال اارو  األصاالي، غالب أفاد ف -58
م  أراضاااااها وأراضااااي أسااااالفها بساااابج الم اااااريع االسااااتمرا ي، وم اااااريع التراع، األحادي، المحصااااول التي 

دي،  . واسااااااااتفساااااااارت اللجن، المرني، بالحقوق االقتصااااااااا( 119) تتدي ولى ن ااااااااو  نتاعات بساااااااابج تقاعس الدول،
والمو ه، للتصادير على قدرة ال ارو    واال تماوي، والثقا ي، ع  اآلثار السالبي، للتراع، األحادي، المحصاول

 .( 120) األصلي، والمجتمرات الريفي، على الحصول على األراضي

وأوصاع المفوضا، الساامي، لحقوق اإلنساان بضامان م اارك،  ميع أصاحا  المصالح، في الجهود  -59
 .( 121) خ ، الرمم الوطني، ب أن األعمال التجاري، وحقوق اإلنسان  الرامي، ولى تنفاذ

وأوصع لجن، حقوق ال فم قترتيت اإلطار التنظيمي المترل  بحقوق ال فم واألعمال التجاري،، وإن ال   - 60
التجاري،  آليات مراوي، الحتيا ات ال فم بالر  التحقا  في انتهاكات حقوق ال فم المرتكب، في سااياق األن اا ،  

 . ( 122) وإتاح، سبم االنتصاو، وم الب، ال ركات باحترا  اإل رالات الوا ب،  يما يترل  بحقوق ال فم 
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 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

أشااارت اللجن، المرني، بالقضااال على التماات ضااد المرأة ولى تجذمر الرنصااري، والتماات ضااد المرأة  -61
 .  ( 123) غواتيماال ولى حظر  ميع أش ال التماات ضد المرأة وإلالال أي أح ا  تمات ضدهاودعع 

وأعراع اللجن، نفساها ع  قلقها وإال تف اي الرنو الجنسااني المرتكج في ح  النساال والفتيات في  -62
لحقوق  . وأشاااااااارت المفوضااااااا، الساااااااامي، ( 124) فم وفالت منهجي م  الرقا ، وعد   بر أضااااااارار الضاااااااحايا

اإلنسااااااان ولى أن تمصااااااي  الموارد لمنع  ميع أشاااااا ال الرنو ضااااااد المرأة وحماي، الضااااااحايا ال يتال غار 
. وأوصااااع عدة لجان ب  رال تحقا  شااااامم في  ميع حاالت الرنو الجنساااااني، ومقاضاااااة الجناة ( 125) كاو

ضاااال على التماات  . وأوصاااع اللجن، المرني، بالق( 126) المتعوما  ومراقبتهم، وضااامان  بر أضااارار الضاااحايا
ضاد المرأة واللجن، المرني، بحقوق اإلنساان قتنفاذ خ ، وطني، لمنع الرنو الجنسااني ضاد المرأة وتمصاي  

 .( 127) مراكت ترمم ب امم طاقتها إليوال النسال الضحايا

وأعراع اللجن، المرني، بالقضااااااااااال على التماات ضااااااااااد المرأة ع  قلقها وإال نق  تمثام المرأة في   -63
اتماذ القرار الماضاااااااار، لالنتما  والتراا  وإإال الرعبات التي تصاااااااا د  قها المرأة التي تترشااااااااح  مناصااااااااج

. وأوصاااااع قترديم قانون االنتمابات واألحتا  الساااااياساااااي، م  أ م ودخال حصااااا   ( 128) للمناصاااااج الرام،
 .( 129) قانوني، لتمثام المرأة في مناصج اتماذ القرار الماضر، لالنتما  والتراا 

 الاألطف -2 

ساااايما اإلنات منهم   أعراع لجن، حقوق ال فم ع  قلقها وإال ارتفا  مردالت الرنو ضااااد األطفال وقتلهم وال  - 64
 . ( 130) وإإال اخت او الرصابات لاطفال. وحثع غواتيماال على التحقا  في هذو الحاالت ومقاضاة الجناة ومراقبتهم 

وأوصااااااع اللجن، نفسااااااها باسااااااتحدات و رالات لتقديم ال اااااا اوى واإلنذار المب ر في حاالت الرنو  -65
الجنسااي واالعتدال الجنسااي على األطفال؛ وضاامان قنوات وإ رالات قضااائي، متيساارة وسااري، ومواتي، لل فم  

رال التحعيقاات  وفراالا، م  أ ام اإلقالن ع  هاذو االنتهااكاات؛ وترتيت قادرة النياابا، الرااما، وال اااااااااااااارطا، على و 
 . ( 131) الجنائي، في هذو الحاالت؛ وتمصي  ماتاني، محددة لترافي األطفال الضحايا وإعادة ودما هم في المجتمع 

وأعراع اللجن، نفسااااها ع  قلقها وإال اسااااتمرار ممارساااا، إواج األطفال، وممارساااا، اقتران األطفال   -66
. وأوصااااع اللجن، المرني، ( 132) الفتيات باإلكراو غار الرساااامي في وقع مب ر، ال ساااايما الفتيات منهم، وإواج  

اللذي    2017-13ورقم   2015-8بالقضاااااااال على التماات ضاااااااد المرأة بالت با  الصاااااااار  للمرساااااااوما  رقم 
 .( 133) يتناوالن األسبا  الجذري، للتواج واالقتران المب ري  ويحميان حقوق الفتيات

وأعرااع لجنا، حقوق ال فام ع  قلقهاا وإال الظروو المتريا، التي ي يا فاهاا األطفاال المودعون  -67
ل واالتجار قهم في مراكت الرعاي، الرام، وإسااالة مراملتهم، وورود تقارير ع  حاالت اختفال أطفال م  هتال

. وأوصااااااع باعتماد اسااااااتراتيجيات ( 134) وإخضاااااااعهم للرنو واإليذال، ال ساااااايما البنات واألطفال ذوي اإلعاق،
لت ااااجيع رعاي، األطفال في كنو األساااار في  ميع الظروو، وإنهال ويدا  األطفال في متسااااسااااات الرعاي،، 

 .( 135) ووضع حد لجميع أش ال ويذال األطفال في متسسات الرعاي،

وأعراااع اللجناا، المرنياا، بحقوق اإلنسااااااااااااااااان وفري  األمم المتحاادة الق ري ع  قلقهمااا وإال عماام  -68
. وأوصع عدة لجان قترتيت الجهود ( 136) األطفال وتررضهم لالستالالل الجنسي واالستالالل في وطار الرمم

المرني،  . وأوصاااااااااع اللجن،( 137) الرامي، ولى القضاااااااااال على عمم األطفال في  ميع الق اعات االقتصاااااااااادي،
 .( 138) بالقضال على التماات ضد المرأة قتكثي  عمليات تفتيا الرمم للك و ع  عمم األطفال
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وأعراع اللجن، المرني، بحقوق اإلنساااااااان ع  قلقها وإال النساااااااب، المئوي، لاطفال الذي  لم ُتساااااااج م   -69
ت االج الوالدي  قدفع ضااااااااااااااريبا، دائرة  والداتهم وإإال التقاارير التي تفااد بأن دائرة التسااااااااااااااجاام الوطنيا، ال تتال  

. وأوصاع لجن، حقوق  ( 139) التساجام الوطني،، رغم صادور ح م م  المح م، الدساتوري، ب لالال هذو الضاريب،
. وأوصاااااع  ( 140) ال فم بأن ترتمد غواتيماال اساااااتراتيجي، لترميم تساااااجام الموالاد في الوقع المناساااااج ومجاناً 

المرأة ب ضاافال ال ابع الالمركتي على م اتج السااجم المدني م  اللجن، المرني، بالقضااال على التماات ضااد 
 .( 141) أ م تقديم المدمات في المناط  الريفي،

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

أوصاااااع لجن، القضاااااال على التماات الرنصاااااري بم افح، األشااااا ال المترددة للتماات الذي يوا هه  -70
ال فاام باااعتماااد نموذج وعاااقاا، قااائم على حقوق  . وأوصاااااااااااااااع لجناا، حقوق  ( 142) األشاااااااااااااامااا  ذوو اإلعاااقاا،

ًا  . وأوصااااااع اللجن، المرني، بحقوق اإلنسااااااان قتنفاذ السااااااياساااااا، الوطني، المترلق، باإلعاق، تنفاذ( 143) اإلنسااااااان
. وحثع المفوضااااااااااا، الساااااااااااامي، قرلمان البلد على موالم، قانون تقديم المدمات لاشاااااااااااما  ذوي ( 144) فراال

 .( 145) ذوي اإلعاق، اإلعاق، مع اتفاةي، حقوق األشما 

وأعراع اللجن، المرني، بحقوق اإلنسان ع  قلقها وإال ويدا  األشما  ذوي اإلعاق، في متسسات  -71
الرعاايا، لفترات غار محاددة وعاد  و ود خادماات مجتم يا، قاديلا،. وحثاع غواتيمااال على تحادياد اسااااااااااااااتراتيجيا، 

. ( 146) مجتمري مالئم وموارد كا ي، إلنهال ويدا  هتالل األشاااااااما  في متساااااااساااااااات الرعاي،، يصاااااااحبها دعم
وأوصااع لجن، حقوق ال فم بضاامان تم ا   ميع األطفال ذوي اإلعاق، م  ال يا في قائ، أسااري، وتدريج 

 .( 147) لهذا الالر ًا مالئمًا  الوالدي  الكفالا  تدريب 

 األقليات والشعوب األصلية -4 

األصااالي، م  فر  االساااتفادة م  المراف   أفاد فري  األمم المتحدة الق ري بأن نصااااج ال ااارو    -72
. وأعراع عدة ( 148) الصحي، والس   والترليم واألم  الالذائي والتالذوي كان دائما أدنى م  غارها م  الس ان

 .( 149) لجان ع  شواغم مماثل،

وشااددت لجن، القضااال على التماات الرنصااري على أن ال اارو  األصاالي، واألشااما  المنحدري    -73
. ( 150) ُيسااتهدفون بم ابات وأفرال تمااتي، تصاادر في برض الحاالت ع  مسااتولي الدول،م  أصاام أفريقي  

وأعر  الرديد م  الم لفا  قواليات في وطار اإل رالات الماصاااااااااا، ع  قلقهم وإال حال، مران، تررم  فاها مدافٌع 
 . ( 151) ح  في الصح، ع  حقوق اإلنسان م  ال رو  األصلي، للتجريم وانتهاكات األصول القانوني، الوا ب، وال 

وشااااااااددت المقررة الماصاااااااا، المرني، بحقوق ال اااااااارو  األصاااااااالي، على ضاااااااارورة موالم، غواتيماال  -74
 .( 152) لت ريراتها مع التتاماتها الدستوري، والدولي، ب أن حقوق ال رو  األصلي،

  وأقرإت المقررة الماصااا، نفساااها أن السااابج األسااااساااي الكام  ورال الم ااااكم التي تمس ال ااارو  -75
األصاالي، في غواتيماال هو عد  حماي، أراضاااها وأقاليمها ومواردها ال بي ي،. وأوصااع بالتحرمي ع  الروابا 

قا  الفساااااااد في عمليات تسااااااجام األراضااااااي وملكاتها ونت  ملكي، األراضااااااي م   ماعات الساااااا ان  القائم،
اخي  لتنفااذ أن اااااااااااااا ا،  . وأعرااع اللجنا، المرنيا، بحقوق اإلنسااااااااااااااان ع  قلقهاا وإال منح تر ( 153) األصاااااااااااااالاا 

اسااتك ااا ي، وأن اا ، السااتالالل الموارد ال بي ي، في أراضااي ال اارو  األصاالي، دون الت اااور مرها ساالفا أو 
. وأوصاااااع لجن، القضاااااال على التماات الرنصاااااري باعتماد  ( 154) مراعاة نتائج الم ااااااورات مع هذو الجماعات

مرها والحر  على أن تجري هائات مسااااتقل،  تداقار مناسااااب، لضاااامان ح  ال اااارو  األصاااالي، في الت اااااور 
. وحثع اللجن، المرني، بحقوق اإلنساااااان ( 155) محايدة دراساااااات ع  آثار تلك األن ااااا ، على حقوق اإلنساااااان
 .  ( 156) غواتيماال على ترديم القوانا  التي تررقم ممارس، هذا الح 
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ال اااااااااااااارو  األصاااااااااااااالي، تترر  لرخالل  وأعراع عدة لجان ع  قلقها وإال التقارير التي تفاد بأن  -76
. وحثع لجن، القضااال  ( 157) القسااري م  أراضاااها دون حماي، قانوني، مناسااب،، وأحيانًا باسااتمدا  القوة المفرط،

. وأوصاع  ( 158) على التماات الرنصاري غواتيماال على حماي، ال ارو  األصالي، م  عمليات اإلخالل القساري 
. وأوصااع  ( 159) صاالي، بالترلا  الفوري لرمليات اإلخالل القسااري المقررة الماصاا، المرني، بحقوق ال اارو  األ

لجن، حقوق ال فم قتنفاذ خ ا إلعادة توطا  المجتمرات المحلي، التي خضارع لرمليات اإلخالل وامنحها 
 .( 160) المساعدة اإلنساني،

تديه والحظع المفوضاا، السااامي، لحقوق اإلنسااان أن وإارة الصااح، اعترفع بالدور الرئيسااي الذي ت  -77
 .( 161) القاقالت م  ال رو  األصلي، قوصفه  مقدمات للمدمات الصحي، في المجتمرات الريفي،

 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين -5 

 و المام أفادت المفوضااااا، الساااااامي، لحقوق اإلنساااااان بأن ما تترر  له المثليات والمثلاون ومتدو  -78
الجنساااااااي ومالايرو الهوي، الجنسااااااااني، وحاملو صااااااافات الجنساااااااا  م  وصااااااام ومضاااااااايق، وتماات وعنو في  

. وحثع عدة لجان غواتيماال على ضمان السالم،  ( 162) غواتيماال يت لج اتماذ تداقار وقائي، وحمائي، عا ل،
.  ( 163) ي أو الهوي، الجنساااني،البدني، لهتالل األشااما  والتمسااك بمبدأ عد  التماات على أساااك المام الجنساا 

وأوصع اللجن، المرني، بحقوق اإلنسان بم افح، التنميا والتحات ضد هتالل األشما  ومنع أعمال التماات  
. وأوصااااع عدة لجان ب  رال تحعيقات منهجي، في الجرائم المرتكب، قدافع المام ( 164) والرنو التي تسااااتهدفهم

الجنساااااني،، ومراةب، الجناة وإتاح، وم اني، اسااااتفادة الضااااحايا م  آليات وقالن الجنسااااي للضااااحي، أو هويتها 
. وحذرت مفوضااي، حقوق اإلنسااان م  ( 165) مأمون، وإم اني، حصااولهم على حماي، كا ي، و برهم  برًا كامالً 

ي اآلثار الضااااااارة النا م، ع   عال ات التحويم  التي تساااااارى ولى تالاار الهوي، الجنساااااااني، والمام الجنساااااا 
 .( 166) للمثليات والمثلاا  ومتدو ي المام الجنسي ومالايري الهوي، الجنساني،

م اااااارو  قانون يهدو    2021وأفاد فري  األمم المتحدة الق ري بأن قرلمان غواتيماال قدم  في عا    -79
 ولى ضااامان الحماي، ال اااامل، لاطفال والمراهقا  م  اضااا را  الهوي، الجنسااااني،. ورغم الرساااال، التي برث
قها عدة م لفا  قواليات في وطار اإل رالات الماصاااا، والتي ت ااااار ولى أن عدة أح ا  م  م اااارو  القانون  

 .( 167) تترار  مع المرايار الدولي، لحقوق اإلنسان، ف ن البرلمان فمم ينظر  يه

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -6 

با  الهي لي، المتدي، ولى الهجرة القساااااري، في الحظع اللجن، المرني، بالرمال المها ري  أن األسااااا  -80
غواتيماال ت اااااااامم ارتفا  مردالت الفقر والفساااااااااد والرنو والجريم،، واالسااااااااتبراد اال تماعي لبرض الفئات، 

 .( 168) والرمال، الناقص،، والكوارت ال بي ي،، وتالار المناخ

بساااااااااابج تيارات الهجرة   لم يسااااااااااب  له مثامًا والحظع اللجن، نفسااااااااااها أن غواتيماال توا ه وضاااااااااار -81
. وأعراع ع  قلقها لرد  و ود اسااااتراتيجي، ( 169) الممتل ،، ال ساااايما الهجرات الجماوي، ) قوافم المها ري  (

دائما، للتراامام مع حركاات النتوح الجمااويا، هاذو وألن االتفااقاات الثناائيا، والمتراددة األطراو ب اااااااااااااااأن أم  
االتفاااةياا، الاادولياا، لحماااياا، حقوق  ميع الرمااال المهااا ري  وأفراد  الحاادود ومراةباا، الهجرة قااد تترااار  مع  

. وأعراع المفوضااااا، الساااااامي، ع  بالم قلقها وإال ما يسااااامى باتفاق البلد الثالث اآلم ، ألن م  ( 170) أسااااارهم
. وأعراع لجن، مناهضاااااا، الترذيج ع  قلقها وإال  ( 171) شااااااأن تنفاذو أن يتدي ولى انتهاكات لحقوق اإلنسااااااان

لتي تفااد باال رد الجمااعي لاطفاال والمراهقا  غار المصااااااااااااااحواا  قاذويهم وإعاادتهم دون المراعااة التقاارير ا
. وأوصااااااع اللجن، المرني، بالرمال ( 172) الوا ب، لمبدأ عد  اإلعادة القسااااااري، وإإال عد  و ود و رالات ال ر 

. وأوصااااااع  ( 173) مها ري المها ري  ب نفاذ مبدأ عد  اإلعادة القسااااااري، واحظر ال رد الترساااااافي والجماعي لل
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قتنفاذ اتفاق مراةب، الحدود في أمري ا الوس ى واوضع آلي، لتقايم أثر خ ، التحالو م  أ م اإدهار ًا أيض
 .( 174) المثلث ال مالي

وأوصااااااااااااع اللجن، نفسااااااااااااها ولجن، مناهضاااااااااااا، الترذيج وعدة م لفا  قواليات في وطار اإل رالات   -82
، والحر  ( 175) للمها ري  على طول طري  الهجرة وعند المراقر الحدودي،الماصاا، باحترا  حقوق اإلنسااان 

على أال ين م أي اتفااق ب اااااااااااااااأن الهجرة على وعاادة الرماال المهاا ري  أو طردهم أو ترحالهم ولى قلادانهم 
 .( 176) األصلي، أو ولى قلدان ثالث، قد ُينتهك فاها حقهم في الحياة أو السالم، البدني،

ًا  مهاا ري  غواتيماالاا  و/أو أفراد   المرنيا، باالرماال المهاا ري  ع  قلقهاا ألنم عمااالً وأعرااع اللجنا،   -83
م  أسارهم مم   ساافروا على طول طري  الهجرة نحو ال امال وقروا ضاحايا  رائم ارتكبتها  ماعات  ريم، 

.  ( 177) ناا منظم،، وعصاابات، قم أفراد م  موففي ال ارط، وموففي شاتون الهجرة وغارهم م  الموففا  المد 
. وأوصاااااع اللجن، المرني، بالرمال المها ري  قترتيت  ( 178) لجن، مناهضااااا، الترذيج ع  شاااااواغم مماثل،   وأعراع 

آليات حماي، المها ري  الذي  يقرون ضاااااااحايا الجرائم أو وساااااااالة المرامل،؛ والتحقا  في الحاالت التي تن وي 
؛ والبحاث ع  المهاا ري  األحياال المفقودي  أو  و ناائيااً   على االقتتاإ ومقااضاااااااااااااااة المتورطا  ومرااقبتهم وداريااً 

 . ( 179) الممتفا ؛ ودعم حقوق أسر المها ري  الممتفا  الضحايا في الردال، ومررف، الحعيق، والترويض 

وحثع لجن، مناهضاااااااا، الترذيج غواتيماال على ضاااااااامان اسااااااااتفادة المها ري  م  و رالات تحديد  -84
المرني، بالرمال المها ري  والمفوضااا، الساااامي، قتنفاذ لوائح تكمالي، م  . وأوصاااع اللجن،  ( 180) صاااف، الالم  

م  هذا القانون بحاث تضااااام  على نحو    195و  50و 46أ م التنفاذ الفرال لقانون الهجرة واترديم المواد 
 . ( 181) كامم الح  في عد  اإلعادة القسري، وحظر منع الدخول عند الحدود أو اإلعادة القسري، غار المباشرة

قلقهااا وإال ارتفااا  عاادد الرمااال المهااا ري  وأطفااالهم  وأقاادت اللجناا، المرنياا، بااالرمااال المهااا ري  -85
بالحظر الم ل  لحرمان األطفال والمراهقا    والقصاار غار المصااحواا  الذي  ُيحرمون م  حريتهم وأوصااع

الجذري، للهجرة غار النظامي، . وأوصااااااع لجن، حقوق ال فم بأن ترالج غواتيماال األساااااابا   ( 182) م  حريتهم
لحماي، األطفال في ساااياق الهجرة الدولي،، ًا  وساااياسااااتي ًا  م ياري ًا  لاطفال غار المصاااحواا ، وأن تضاااع وطار 

 .( 183) وأن ترتمد تداقار لحماي، األطفال الذي  تررضوا للترحام م  قلدان أخرى 
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