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   وصف منهجي- أوالً
 بشأنمبوجب املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة             أُعدِّ هذا التقرير    - ١

 إطار عملية مـشاورات      االستعراض الدوري الشامل، وذلك يف     تقدميها يف سياق  إعداد التقارير الوطنية الواجب     
  . ة واسعة النطاق بني أجهزة سلطات الدولة الثالثساتيمؤس

مؤسـسات  تسليط الضوء على نظراً لتركِّز اجلهود على ومل ُيشَرك اجملتمع املدين يف هذه املمارسة األوىل         - ٢
 حيِّزاً واضحاً يف الذي يشغل  اخلاص هبااهرأعدَّت تقري مع األخذ يف االعتبار أن منظمات اجملتمع املدين قد ،الدولة
ضمان إسـهامه يف عمليـة تنفيـذ نتـائج          هبدف   َي إشراكه يف هذا التقرير    بْيد أنه قد روع   . االستعراض عملية

  .االستعراض الدوري الشامل

 الرئاسـية التنـسيقية      به اللجنة  لِّفتفين، ك مستوى  : على مستويني املشاورات هذه    عملية    أُجريت وقد  - ٣
، وشارك فيه مندوبون فنيون     )اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان   ( التنفيذية يف ميدان حقوق اإلنسان       لسياسة السلطة 

سياسي، بتنسيق وزارة العالقات اخلارجية، شارك      مستوى  سلطات الدولة الثالث؛ و   من اجلنسني تابعون ألجهزة     
شريعية، والقضائية، وكـذا موظفـون       التنفيذية، والت  فيه مسؤولون رفيعو املستوى من اجلنسني ميثِّلون السلطات       

  .ال مركزية ومستقلة عن الدولةمسؤولون عن مؤسساٍت 

باملساعدة والدعم الفنيني املقدَّمني يف هذه العملية مبستوييها كليهما ومن املهم اإلشارة إىل أنه قد اسُتعني     - ٤
  . مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف غواتيماال مكتبمن

كوادر املؤسسات احلكومية،   استهدفت   ٢٠٠٧ديسمرب  /ُعقدت حلقة دراسية إعالمية يف كانون األول      و  - ٥
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف غواتيماال، واستعرضوا فيها عن كثب هيئات              أدارها خرباء من  
  .املؤسسية، بوصف ذلك جزءاً من الترتيبات السابقة لعقد املشاورات السلطة التنفيذية

، اُتبعت يف عملية إعداد التقرير على املستوى الفين منهجيـة متثَّلـت يف              ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين   - ٦
 مصفوفة ُتمأل باملعلوماتصٌك يتضمَّن املختصة  فيه إىل املؤسسات أُحيلاجتماع عقد )  أ(: األعمال التاليةمباشرة 

حتليـل  من أجـل    وعات عمل حبسب اجملاالت املواضيعية      عقد ورشة عمل تشكَّلت فيها جمم     ) ب( الصلة؛   ذات
تِ    هـذه املعلومـات    بشأن   بغرض التوصل إىل توافقٍ يف اآلراء     مت جبلسة عامة    املعلومات اجملمَّعة ومناقشتها، واخُت

 .األويل متهيداً ملراجعته النهائية وتوثيق التقرير

مـن   )١(مسألة حقوق اإلنسان  لطرح  يعة املستوى   واستئنافاً للعملية، ُعقد اجتماعان يف إطار اللجنة الرف         - ٧
  . تنقيح التقرير النهائي واعتمادهأجل

 وأهنا سوف تتوىل، عقب إرسال هذا التقرير، مسؤولية          صفة دائمة،  أن للجنة املذكورة  تبيان  ومن املهم     - ٨
االستعراض الدوري الشامل،  مع الفريق املعين بيلعفاتالوفد الرمسي لتمثيل الدولة يف مرحلة احلوار الأعمال  سيقنت

 ما ينتـهي إليـه    متابعة  وسوف تتوىل اللجنة أيضاً مسؤولية      . مايو يف جنيف بسويسرا   / أيار ٦الذي سُيجرى يف    
  . توصياتما يتمخَّض عنه من من نتائج ومدى تنفيذ ستعراض الدوري الشاملاال
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  حيويـة  داخلي تنقيح    قد شكَّل ممارسة    غواتيماال أن توضِّح أن اضطالعها بالعمليات املبيَّنة       ويهم دولة   - ٩
بتحديد الرؤى وأوجه التقدم احملرز يف مقابل التحـديات الـيت           (قوق اإلنسان   حب ما يتصل ة في اتيللدينامية املؤسس 

  املمارسـة وتتيح هـذه    . ااصاهت اختص ات اجلهد ونطاق  ا املؤسسات اليت أسهمت يف هذ     ات، وفقاً لوالي  )تواجهها
سألة حقوق اإلنسان ومتابعة إعداد األعمال املُخطَّط لتنفيذها على املدى           مل ولة وبراجمها خطط الد استمرار تطرُّق   

  .القريب، واملتوسط، والبعيد

 وجهات نظـر    خمتلفإدراج   إعداد هذا التقرير على حنوٍ مشويل قائم على املشاركة           أتاحوكذلك، فقد     - ١٠
بأمهية مسألة حقوق اإلنسان واحلاجة إىل تعزيز هذه سات ؤسمث زيادة توعية امل ومن .اجلهات الفاعلة األطراف فيه

  .اتفعاليتها يف شىت ميادين عمل املؤسسومحايتها وحتقيق احلقوق 

ساسية، واإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز حقوق      األعلومات  امل  - ثانياً
  اإلنسان ومحايتها

  ساسيةاألعلومات امل - ألف

منحدراً  شعباً   ٢٣بتنوع ثقايف غين قوامه      يتمتَّعون   مليون نسمة،  ١٢يبلغ متوسط عدد سكان غواتيماال        - ١١
وهو بلٌد معظم سكانه من الشباب، بالنظر إىل أن ما يربو على            . وشينكا غاريفونا   امن بينها شعب  من أصل املايا،    

  . يف املائة منهم ال يتجاوزون األربعني من العمر٨٠

 الستينات  عقد عاماً؛ إذ بدأ يف٣٦دام يؤسف له  اً داخلياًح مسلاًوتسجِّل صفحات تارخيه السياسي نزاع  - ١٢
  .‘اتفاق إقامة سالم وطيد ودائم’ بتوقيع ١٩٩٦ديسمرب /وانتهى يف كانون األول

بدأت عملية االنفتاح الدميقراطي يف البلد بإصدار اجمللس الوطين التأسيـسي الدسـتور الـسياسي                وقد  - ١٣
قد استرشد الدستور    و .١٩٨٦يناير  /كانون الثاين   يف  نفاذه ءبد مرسوم    مبوجب ١٩٨٥مايو  /للجمهورية يف أيار  

 ملسألة حقوق اإلنسان مبا فيها احلقـوق املدنيـة، والـسياسية،            كامالًص باباً   صخاملبادئ والقيم اإلنسانية، و   ب
  .واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية

جديدة جهات دستورية مما أتاح إنشاء  ،لقضائي اياملؤسساإلطار وبإصدار هذا الدستور، أُعيدت هيكلة   - ١٤
 اهليئـة العليـا     صفتهاالدستورية، ب احملكمة  ) أ(: لتعزيز الدميقراطية يف إطار سيادة القانون، منها على سبيل املثال         

ار القانوين حلقوق اإلنسان؛    ـللرقابة الدستورية، اليت أصدرت يف السنوات األخرية أحكاماً قضائية عزَّزت اإلط          
 االنتخابات، وهتدف إىل ضمان حق املواطنني يف         مسألة  العليا يف   السلطة صفتها، ب  احملكمة العليا لالنتخابات   )ب(

جلنة حقوق اإلنـسان التابعـة لكـونغرس        ) ج( وتوطيد الثقافة الدميقراطية للبلد؛      السياسيتنيالتنظيم واملشاركة   
ج لدراسة التشريعات السارية يف البلـد يف ميـدان          اجلمهورية، بوصفها هيئة متعددة العناصر مسؤولة عن التروي       

 متخصِّص بـالقوانني، واالتفاقيـات، واملعاهـدات، واألحكـام،          حقوق اإلنسان وحتديثها، والتعريف يف إطارٍ     
 وكرامته، وسالمته البدنية والنفسية،     ،ملالزمة لإلنسان األساسية ا والتوصيات من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان        

 السلمي  وكذا حتقيقاً للصاحل العام والتعايش    عيشته، وتعميم هذه احلقوق، وتعزيزها، وإعماهلا،       وحتسني مستوى م  
وكيل حقوق اإلنسان، وهو مفوٌض من كونغرس اجلمهورية للدفاع عـن حقـوق اإلنـسان      ) د(يف غواتيماال؛   
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املعاهـدات  يف  نـسان، و  املنصوص عليها يف الدستور السياسي جلمهورية غواتيماال، واإلعالن العاملي حلقوق اإل          
  .وصدَّقت عليهاغواتيماال أقرَّهتا واالتفاقيات الدولية اليت 

على أسـاس   املربمة    )٢( اتفاقات السالم العشرة   ١٩٩٦  املُربم عام  ويضم اتفاق إقامة سالم وطيد ودائم       - ١٥
يف مدينة كرييتارو   قِّع عليه   الذى وُ  ،االتفاق اإلطاري بشأن إرساء الدميقراطية لتحقيق السالم بالوسائل السياسية        

 من االلتزامـات املتـصلة      يف إطار هذه االتفاقات بسلسلةٍ     وتتعهَّد الدولة . ١٩٩١يوليو  / متوز ٢٥املكسيك يف   ب
 منذ  نافذال،  االتفاق الشامل املتعلِّق حبقوق اإلنسان     التزاماهتا يف إطار     سيما مبمارسة حقوق اإلنسان ومحايتها، وال    

  .١٩٩٤عام 

 صفةً قانونيةً ُملزمـة     ،يعطووسياسي   طابعاليت غلب عليها يف البداية       ،اكتسبت هذه االلتزامات  وقد    - ١٦
 اهلادف إىل وضـع معـايري       ،القانون اإلطاري التفاقات السالم    املعنون ،٢٠٠٥- ٥٢املرسوم التشريعي   بإصدار  

 حتمي أن بالدستورية للدولةجبات توجِّهها، بوصف ذلك جزءاً من الواتنفيذ اتفاقات السالم و وآليات تنظم عملية
، والعدالة، واألمن، والسالم، والتنمية املتكاملة وتكفل لسكاهنا احلياة، واحلريةسرة، وحتقق الصاحل العام، الفرد واأل

  .احتياجات الشعبوتليب  تنمية قائمة على املشاركة تعزِّز الصاحل العامجزٌء ينبغي أن يرتكز على  وهوللفرد، 

إقامة سالم وطيد ودائم، أُنـشئت       ، وقبل التوقيع على اتفاق    ١٩٩٤هم اإلشارة إىل أنه منذ عام       ومن امل   - ١٧
بدعم األمم املتحدة بعثة األمم املتحدة للتحقُّق يف غواتيماال، اليت اضطلعت بدورٍ مهـم يف التوصـل إىل هـذه                    

، وذلك خالل السنوات العشر من      االتفاقاتى هذه   االتفاقات ويف توجيه أعمال الدولة لتفي بالتزاماهتا املترتِّبة عل        
  .٢٠٠٤عملها يف البلد وحىت انتهاء واليتها يف عام 

  / أيـار  ٣١يف    كونغرس اجلمهورية  أقر،  )٣( انتهاء والية بعثة األمم املتحدة للتحقُّق يف غواتيماال        عقبو  - ١٨
مع حلقوق اإلنسان يف غواتيماال، جت ة املتحدلألممالسامية مفوضية لل  مكتببإنشاء املتعلق )٤( االتفاق٢٠٠٥مايو 

  .٢٠٠٨سبتمرب / جمايل التعاون الفين واإلشراف، وتنتهي واليتها يف أيلول بني أعمالفيما تباشره من

 للـسالم جتـدر     اٍتمؤسس إنشاُءإجيابية أمثرها انتهاء الرتاع املسلح الداخلي        نتائج   ومما شهدته البلد من     - ١٩
، واليت أصدرت، بعد انتهاء واليتها، أحداث املاضيجلنة استجالء  اليت اضطلعت هبا اإلشارة من بينها إىل األعمال

  .ا على تنفيذهشجعت الدولة باطِّرادجمموعةً من التوصيات  يقدِّم تقريراً

ذلك  مشتركة هلا واليات حمدَّدة ساعدت يف تعزيز حقوق اإلنسان يف البلد، ومثال اتيئت هأُنشئكذلك،   - ٢٠
رساء ثقافٍة للسالم يف البلد وهنجٍ قائمٍ على مراعاة حقوق اإلنسان،            إل  بارز  قامت بعملٍ  تعليم، اليت جلنة إصالح ال  

بدعم تعزيـز   واملساواة بني اجلنسني، وتعدد الثقافات يف نظام التعليم الوطين الرمسي وغري الرمسي؛ واللجنة املعنية               
  .حىت اليوم يف تعزيز سيادة القانوناليت أسهمت ) جلنة إصالح قطاع العدل حالياً(العدل قطاع 

وبينما يتواصل املضي قُدماً يف عملية توطيد الدميقراطية، وبعد إجراء انتخاباٍت شعبية وحرة وشـفافة،                 - ٢١
 بانتخاب دميقراطي منذ توقيع اتفاقات الـسالم،        ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٤تولَّت احلكومة الثالثة السلطة يف      

 الريفية؛ والتعليم والصحة؛ وأمن املواطنني؛ وامليثـاق الـضرييب؛ وإيـالء          و مواضيع التنمية    ووجَّهت أولوياهتا حن  
  .االهتمام للشعوب األصلية



A/HRC/WG.6/2/GTM/1 
Page 5 

كومة اخلارجة من الـسلطة     اختاذ احل هو  ومن املهم يف سياق تغيري احلكومة هذا إبراز حدث غري مسبوق              - ٢٢
ألعمال املبدوءة يف السنوات األربع السابقة ومتابعتـها،   مواصلة ا، هبدف"انتقال مؤسسي "عملية  لعداد  قراراً باإل 

  .واليت كان هلا أثر اجتماعي إجيايب على الغواتيماليني

  عيارياملطار اإل - باء

أساسيٍّ قانوين يرتكز على هنجٍ              - ٢٣ حقوق اإلنسان  تزداد فيه مراعاة    لقد عمد البلد تدرجيياً إىل توطيد هيكلٍ 
سيادة القانون اليت تقضي ب من الدستور السياسي للجمهورية و٤٦اص املادة  بوجٍه خدد، وهو ما تكفلهبشكل حم

يف جمـال   ها غواتيماال وصدَّقت عليهاوقعتينص املبدأ العام على أن تسود املعاهدات واالتفاقات اليت "الدويل؛ إذ  
 ".حقوق اإلنسان على القانون الداخلي

وجمموعـة   لألمم املتحـدة،     شرعة الدولية حلقوق اإلنسان   يف ال  الدويل، فغواتيماال طرفٌ  أما يف السياق      - ٢٤
  .معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ويف غريها من صكوك النظامني العاملي واإلقليمي على حدٍّ سواء

 عاهدات معزَّزة بآلية املُنشأة مبوجب ملجانالاختصاص كل بأقرَّت الدولة التقليدية، وفيما يتعلق باآلليات   - ٢٥
، لتكون هذه باستثناء جلنة القضاء على التمييز العنصري اليت هي يف طور االعتماد داخلياً  الشكاوى الفردية،تقدمي

  .الدولةرفع ضد اليت تقضايا بالاللجان على علمٍ 

وعلى املستوى اإلقليمي، فغواتيماال طرٌف يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، كذلك فقـد أقـرَّت                 - ٢٦
وهي طرٌف أيضاً يف اتفاقيات إقليمية أخرى من قبيل         . لقضائية حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     بالوالية ا 

اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه واتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حباالت االختفاء القـسري       
  .لألشخاص

لتشريعات هذه املعايري مع اتوافق ومواءمة نسان إىل هتيئة عملية وقد أفضى اعتماد معايري دولية حلقوق اإل       - ٢٧
من قبيل قانون احلمايـة املتكاملـة للطفولـة          مهمة    ويف هذا املضمار، اعُتمدت قوانني وطنية      .الداخلية السارية 

 .وناملصلحة العليا للطفل؛ وقانون نظام السج، وفقاً التفاقية حقوق الطفل، اليت تسود فيها )٥(واملراهقة

حريتـهم  مـن   مبادئ ومعايري دولية متعلِّقة باألشخاص الذين ُحرموا        ) ٦(ويتضمَّن قانون نظام السجون     - ٢٨
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو              من اتفاقية    مستمدَّة خصوصاً و

 األشخاص احملرومني من احلرية يف اجملتمع تأهيل إعادة جونسيكفل نظام ال" منه إىل أن ٢؛ إذ يشري يف املادة املهينة
االتفاقيات واملعاهدات الدولية   يف  ، ويفي باملعايري احملدَّدة يف الدستور السياسي للجمهورية، و         فيه همإدماجوإعادة  

  ".قوق اإلنسان اليت غواتيماال طرف فيها، وكذا مبا تنص عليه سائر القوانني العاديةاملتصلة حب

بشأن ، طبقاً التفاقية الهاي   ٢٠٠٧ديسمرب  / يف كانون الثاين   القانون الوطين املتعلق بالتبين    الحقاً   واعُتِمد  - ٢٩
  .على الصعيد الدويل التبين لاجم ل والتعاون يفاطفألمحاية ا
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 جترمي) أ(: فقد أُجريت إصالحات يف قانون العقوبات مشلت ما يليالتشريعات الداخلية، إصالح عن  أما   - ٣٠
املنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكويل عمالً ب باألشخاص، االجتار

مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو ومنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه 
- ٢٠٠٧تماد سياسة وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص وخطة عمل للفترة  وقد ُعزِّز هذا التدبري باعواملعاقبة عليه،

الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال       ري، وفقاً التفاقات السالم واالتفاقية      ـ العنص جترمي التمييز و) ب(؛  ٢٠١٧
  .التمييز العنصري

اإلنسان، فإهنا ُتجـري    حقوق  يف جمال   واصلة تعزيز اإلطار القانوين الوطين      ملو يف سعي دولة غواتيماال        - ٣١
حالياً عملية مشاورات داخلية، عن طريق وزارة العالقات اخلارجية، هبدف عرض االتفـاقيتني التـاليتني علـى                 

حقوق االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية          : كونغرس اجلمهورية العتمادمها  
دف، فقد أُنشئت جمموعتا عمل من أجل حفز اختاذ اإلجراءات الالزمة           وحتقيقاً هلذا اهل  .  ذوي اإلعاقة  األشخاص
وقد ُنفِّذ إجراء مشابه من أجل اعتماد الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة    .  بسري هذه العملية   للتعجيل

  . يف أقرب وقٍت ممكنحيدَّد تاريخ إيداعهالتعذيب، وسوف 

مدت جمموعة من السياسات واخلطط الوطنية املـؤثِّرة يف ممارسـة           الداخلية أيضاً، اعتُ  إطار اللوائح   ويف    - ٣٢
حقوق اإلنسان من بينها السياسة الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان وخطة عملها الوطنيـة؛ والـسياسة الوطنيـة          

 ؛ وسياسة منع العنف بني الشباب؛ والسياسة العامة للتعايش السلمي والقضاء علىحقوق اإلنسانيف جمال للتثقيف 
  . للنساء الغواتيمالياتاملساواةلتحقيق السياسة الوطنية العنصرية والتمييز العنصري، و

 خمتلفة من أجل اعتمادها     هيئاتوجيري حالياً حتليل ومناقشة مشاريع قوانني وسياسات عامة أخرى يف             - ٣٣
ية للتعويضات؛ لوطناون اخلطة ملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ ومشروع قانباالحقاً، من قبيل السياسة العامة املتعلقة 

  .طنية للبحث عن األشخاص املختفني جلنة وومبادرة إنشاء

أمهية كـبرية   ب م سارية يف مواضيع تتس    جمموعة من مشاريع القوانني واإلصالحات لقوانني     أيضاً،  وهناك    - ٣٤
 داخل األسرة، جترمي العنفو نذكر منها جترمي قتل اإلناث،فيما يتعلق مبمارسة النساء حقوق اإلنسان اخلاصة هبن، 

  .لتحرُّش اجلنسي، والعمل املرتيلوا

األمن املدين، فكونغرس اجلمهورية بصدد النظر حاليـاً يف         حفظ  ويف ميدان تعزيز اهليئات املسؤولة عن         - ٣٥
  .هائية من مشروع القانون اإلطاري لألمن من أجل اعتمادهناملرحلة ال

 زها مؤسسات محاية حقوق اإلنسان وتعزي- جيم

:  حقوق اإلنسان، فقد بذلت دولة غواتيماال جهوداً أمثرت حىت اآلن عما يليات محايةفيما يتعلق مبؤسس  - ٣٦
، بصفته مفوض من الكونغرس للدفاع عن       ١٩٨٥يف عام   ) أمني املظامل (منصب وكيل حقوق اإلنسان     إنشاء  ) أ(

، ١٩٩٢يف عام    حقوق اإلنسان نفيذية يف جمال    لتنسيق سياسة السلطة الت   اللجنة الرئاسية   وإنشاء  حقوق اإلنسان؛   
كريستيان توموشات، هبدف إتاحة آلية     بتوصية اخلبري املستقل التابع لألمم املتحدة املعين بغواتيماال آنذاك، السيد           

ة األمانة املعني  وجيري حالياً دمج هذه اللجنة مع     . وطنية تستعني هبا السلطة التنفيذية ملتابعة مسألة حقوق اإلنسان        
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االلتزامات الدولية اليت تعهَّدت هبا باملسائل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان زيادة ربط  بغية تعزيز واليتها وبالسالم
بشأن مسائل هلا يف هذا اجملـال        رئيس اجلمهورية    املناسبة إىل ورة  ـال، فضالً عن إسداء املش    ـالدولة يف هذا اجمل   

  .أمهية وطنية

ساسية لتنمية مؤسسات حقوق اإلنسان يف البلد فيما حقَّقته الدولة نفسها مـن    ويتمثَّل أحد اجلوانب األ    - ٣٧
  .وتعزيزها، وحتقيق فعاليتهازيادة بث الوعي بأمهية احترام هذه احلقوق، 

 وقد أسفرت اجلهود اآلنف ذكرها املبذولة يف السنوات اخلمس األخرية عن إنشاء وحدات أو أقسام أو                 - ٣٨
وحـدة  :  جمال حقوق اإلنسان داخل هيئات الدولة وأجهزهتا املختصَّة، نذكر منها          جمموعات عمل متخصِّصة يف   

حقوق اإلنسان يف وزارة الدفاع الوطين؛ ووحدة حقوق اإلنسان يف مكتب املدعي العام للدولة؛ والوحدة املعنية                
  .باملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني والقضاة يف اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان

اجلنس، ومكاتب  نوع  ووتشمل هذه الوحدات أيضاً تلك املعنية حبقوق اإلنسان، والعنف داخل األسرة،              - ٣٩
؛ واملكتب اخلاص للمدعي العام املعين هيئة الدفاع اجلنائي العام  إطار عن الشعوب األصلية اليت أنشئت يف الدفاع

ومكتب املدعي العام التـابع     املرتكبة ضد احلياة،    حبقوق اإلنسان، واملكتب اخلاص للمدعي العام املعين باجلرائم         
 يف وحاالت التبين غري النظاميةة باالجتار ني املُرتكبة حبق ناشطي حقوق اإلنسان، والوحدة اخلاصة املعاجلرائملوحدة 

  .ةمالنيابة العا

ت يف شعبة   أُنشئ،   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف غواتيماال       مفوضيةمن مكتب   وبتوصيٍة حمدَّدة     - ٤٠
اهليئة املعنية بتحليل اهلجمات املوجَّهة ضد املدافعني       ،  ٢٠٠٨- ١٠٣ حكومي   مرسومالتحقيقات اجلنائية، مبوجب    

مكتب حقوق اإلنسان يف    :  اإلنسان يف غواتيماال؛ وتشتمل املؤسسة ذاهتا أيضاً على الوحدات التالية          عن حقوق 
م املباشر للوحدة اخلاصة باجلرائم املُرتكبة حبق ناشطي حقوق اإلنسان          شعبة التحقيقات اجلنائية، الذي يقدم الدع     

 ؛ ووحدة حقوق اإلنسان ورعاية الضحايا؛ والشعبة املعنية بتعدد الثقافات العاملـة ضـمن               ةملنيابة العا التابعة ل 
اء الوحدتني اخلاصتني   وقد بدأ مؤخراً إجراء الترتيبات الالزمة إلنش      . اختصاص اإلدارة الفرعية العامة ملنع اجلرمية     

  .ملسألتني اهاتنيوسائل معاجلة حبقوق اإلنسان والشعوب األصلية يف وزارة العالقات اخلارجية، وذلك بغية تعزيز 

 هيئات من قبيل األمانة املعنية باألمن الغذائي، واألمانة         للجماعات شديدة الضعف، فقد أنشئت    ومحايةً    - ٤١
والتمييـز  واللجنة الرئاسية ملكافحة العنـصرية      لوطنية ملكافحة العنف العائلي؛     واللجنة ا الرئاسية لشؤون املرأة؛    

العنصري املُمارسْين ضد الشعوب األصلية يف غواتيماال؛ واجمللس الوطين املعين حباالت التبين؛ واللجنـة الوطنيـة         
حم االجتماعي من أجل تنسيق كما أُنشئ مؤخراً جملس التال واجمللس الوطين لشؤون املهاجرين، ؛للطفولة واملراهقة

  .اجلماعات األكثر ضعفاًلصاحل تدابري الرعاية املتَّخذة 

 بوصـفها جـزءاً مـن       تعزيزها،هيئات أخرى معنية مبسألة احترام حقوق اإلنسان و       وقد أُنشئت أيضاً      - ٤٢
وطين التفاقـات الـسالم،     االلتزامات املترتبة على اتفاقات السالم، نذكر منها األمانة املعنية بالسالم، واجمللس ال           

 والصندوق الغواتيمايل لتنمية الشعوب     واخلطة الوطنية للتعويضات،  ومكتب الدفاع عن نساء الشعوب األصلية،       
  .للسالماألصلية، والصندوق الوطين 
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القانون اإلنساين الـدويل     وفيما يتصل بالقانون اإلنساين الدويل، فقد أُنشئت اللجنة الغواتيمالية لتعزيز           - ٤٣
 بني املؤسسات ومشتركة كونغرس اجلمهورية، وهي هيئة متعددة التخصُّصات   صادر عن   مبوجب مرسوم تشريعي    

دوليـة  الوطنية و القواعد ال  عيم اإلنساين الدويل وحفز وتد    إسداء املشورة إىل احلكومة يف جمال القانون      تستهدف  
  .تصلة بهامل

  ع تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواق- ثالثاً
مايـة حقـوق    ميثِّل تعزيز مؤسسات الدولة أحد التحديات الرئيسية اليت تعيَّن على الدولة مواجهتها حل              - ٤٤

  . وإقامة العدلحبفظ األمن املدينسيما تلك املختصة  ، وال بفعاليةاإلنسان

املدين، ومثال  ويف هذا املضمار، اُتخذت تدابري مهمة من أجل تعزيز اهليئات الوطنية املسؤولة عن األمن                 - ٤٥
الشرطة الوطنية املدنية، وما ينطوي عليه ذلك مـن         اختيار املالك تدرجيياً وتعزيز االحتراف وحتسني أجهزة        ذلك  

األشـخاص   تنص على منع ممارسة التعذيب ضـد      بإصدار أحكامٍ  املتَّبع يف هذه املؤسسة،      نظام التأدييب إصالح لل 
ذين هم حتت محايتها، ومنع إخـضاعهم للمعاملـة القاسـية أو             أو ال  موضع تدخل الشرطة أو احملبوسني لديها     

  .الالإنسانية أو املهينة

ة اإلفالت  فحاك مل يف البلد، أُنشئت اللجنة الدولية    ة اإلفالت من العقاب     فحاكويف إطار املساعدة على م     - ٤٦
عيد الداخي يف شىت بعد خْوض عملية نقاش مكثَّفة على الصوذلك من العقاب يف غواتيماال، بدعم األمم املتحدة، 

 من أجل اعتماد إنـشائها، وتـشكِّل      التوصل إىل توافقٍ يف اآلراء     ، وعقب واصلة بذل اجلهود  مقطاعات اجملتمع و  
ها كفالة   وفاًء منها بواجب   صمَّمت على اعتمادها   على الصعيد العاملي، إال أن الدولة        سابقاهتا حمدودة اللجنة آليةً   

  .حقوق اإلنسان ومحايتها

 منظـا اإلجراءات اليت كان هلا أثر بارز على مسألة احترام حقوق اإلنسان إنشاء السلطة القضائية               من  و  - ٤٧
، باعتبار ذلك تدبرياً مرتبطاً مبا تبذله من جهود يف سـبيل اسـتدامة              )٨( يف مقاطعة غواتيماال    )٧(القضاة املناوبني 

لعملية القضائية على النحو الواجب مع تفادي       ، مبا يضمن سري ا    نظام العدالة الدائم  إمكانية وصول األشخاص إىل     
يف نظام القـضاة املنـاوبني      بإنشاء  بدءاً  وُتنفَّذ هذه املبادرة تدرجيياً،     . احتمال وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان    

  . لذلكاملوارد الالزمةهو ما يتطلب تعبئة توسيع نطاقها على الصعيد الوطين، و بأن اهلدف هو علماًالعاصمة، 

قد مكَّن من تقليص خطر إساءة استخدام السلطة        نظام القضاة املناوبني     املهم اإلشارة إىل أن إنشاء       ومن  - ٤٨
اء مدد احتجازهم وحتسني ممارسة احترام حقوق اإلنسان اخلاصة هبم،          ـن التعجيل بإهن  ـضد احملتجزين، مما يضم   

  . سيما احترام سالمتهم البدنيةوال

أن هليئة الدفاع اجلنائي العام كذلك مكاتب إقليمية تعمل         أيضاً اإلشارة إىل    ويف امليدان نفسه، من املهم        - ٤٩
  .على مدار األربع وعشرين ساعة من أجل توفري خدمات الدفاع اجلنائي العام

 يف  ٣٦٠هيئة قضائية مـن مجلـة        ٦٢وفيما يتعلق بإمكانية وصول الشعوب األصلية إىل العدالة، فثمة            - ٥٠
 يف املائة   ١٧,٢دة مبترمجني حتريريني وشفويني للغات املايا، أي أن خدمات الترمجة تغطي            مجهورية غواتيماال مزوَّ  
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من هذه اهليئات، غري أنه يف بعض احلاالت ميكن أن يقدم املترمجون الشفويون خدماهتم إىل حماكم أخرى إذا مـا                
  .اجة ذلك وبناًء على طلب القاضياستدعت احل

 ١٩٩٧تسهم يف حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع، أُنشئ يف عام وتشجيعاً على اختاذ تدابري   - ٥١
 النشطة للمؤسسات احلكومية كافـة،      ، باملشاركة "حقوق اإلنسان يف جمال   منتدى دائم مشترك بني املؤسسات      "

 ون عن مجيع الـوزارات، واألمانـات، والـصناديق        ممثلالرئاسية حلقوق اإلنسان، ويشارك فيه      وبتنسيق اللجنة   
اء بالتزامات الدولـة يف جمـال حقـوق    ـز الوفـدف حف ـة والالمركزية، هب  ـاالجتماعية، والكيانات املستقل  

  .اإلنسان ومتابعته

  تَّخذة من أجل محاية حقوق اإلنساناملجراءات اإل - ألف

يف كـانون   و ،سياسـة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان       قّدمت للجمهور    ٢٠٠٥ديسمرب  /ألوليف كانون ا    - ٥٢
خطة العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك وفاًء بااللتزامات املترتبة على            قّدمت   ٢٠٠٧رب  ديسم/ألولا

  .إلضفاء الطابع املؤسسي عليهمامبوجب مرسوم حكومي ومها حالياً قيد االعتماد . خطة عمل فيينا

توح لكـل آليـات     سياسة الباب املف  " النتهاج   ٢٠٠١وقد أسفر ما أبدته الدولة من استعداد منذ عام            - ٥٣
ليات اخلارجـة  اآلمن جانب حىت اآلن  زيارة ١٨عن استقبال البلد   "  على حالة حقوق اإلنسان    ةاإلشراف الدولي 

حمـددة   املعنيـون مبواضـيع   اضطلع هبا املقرِّرونتلك اليت  أيضاً   هذه الزيارات    تمشلوقد  . عن نطاق االتفاقيات  
  .األمريكية حلقوق اإلنسانظام البلدان خرباء من ن  هباوالزيارات امليدانية اليت قام

التابعة لألمم املتحدة يف    خمتلف هيئات املعاهدات    أيضاً، تسليط الضوء على مثول الدولة أمام        ومن املهم     - ٥٤
وقد أفضت هذه املمارسة إىل اختاذ مؤسـسات     . املواعيد اليت حدَّدهتا من أجل تقييم التقارير املقدَّمة باسم الدولة         

  .ةً من اإلجراءات استهدفت متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن كل جلنةالدولة سلسل

وقد اعتمدت الدولة خالل السنوات اخلمس األخرية صكوكاً دولية مهمة يف جمال حقوق اإلنسان منها                 - ٥٥
  .الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب بغية إنشاء آلية وطنية ُتعىن بزيارة أماكن االحتجاز

 التفاقية حقـوق الطفـل؛      ني اإلضافي لنيوتشمل الصكوك الدولية اليت اعتمدهتا الدولة أيضاً الربوتوكو         - ٥٦
 اختصاص جلنة ت غواتيماالوأُقرَّ. التبين على الصعيد الدويل لاجم ل والتعاون يفاطفألمحاية ابشأن واتفاقية الهاي 

، )١٠(سُتحدث سجل الغواتيماليني لعاملني يف اخلـارج      كما ا  ،)٩(دافراأل العمال املهاجرين ملعاجلة شكاوى      شؤون
بطاقة  لذلك، أنشئت    اًتوثيقدف مجع معلومات صحيحة وميكن تقديرها باألرقام عن املهاجرين الغواتيماليني و          هب

مـن خملفـات     اتتفجراملكذلك على الربوتوكول اخلامس املتعلق ب     صّدقت غوامتاال   وقد  . التسجيل يف القنصلية  
  .تفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثرال )١١(حلربا
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  تَّخذة من أجل تعزيزحقوق اإلنساناملجراءات اإل - باء

الدستور ملكتـب   الذي خيّوله    االختصاص   ضمنحقوق اإلنسان يف البلد     يف جمال   تدخل مسألة التثقيف      - ٥٧
 مبـسألة  املوظفني العامني وتوعيتهم     تدريبتوىل التنسيق مع خمتلف هيئات الدولة ل      يي  ذوكيل حقوق اإلنسان، ال   

  .حقوق اإلنسان

وتشارك اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان يف عمل جملس أكادميية الشرطة الوطنية املدنية وقـد عكفـت                 - ٥٨
اع الوطين بوصفها مواد دراسية اجلهتان على إعداد مواضيع متصلة حبقوق اإلنسان إلدراجها يف مناهج وزارة الدف

 .وتشارك اللجنة كذلك يف ميادين عمل أخرى مع وزارة التعليم. حمدَّدة أو مواضيع ثانوية مدجمة يف املواد الدراسية

وقد عمدت املدرسة التابعة للسلطة القضائية إىل تضمني مناهجها الدراسية مواضيع متصلة حبقوق اإلنسان   - ٥٩
  .ويل بصورٍة منهجية مع التركيز خصوصاً على السكان الضعفاء من أمثال النساء واألطفالوالقانون اإلنساين الد

يف كلٌّ من اللجنة الرئاسية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري املمارسْين ضد الشعوب األصـلية              قام  و  - ٦٠
محالت توعية على بتنظيم ية غواتيماال، واللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان، ومكتب الدفاع عن نساء الشعوب األصل

  .طين بشأن مسألة التمييز العنصريالصعيد الو

نشطةً ترمي إىل ترويج الربوتوكول     أ أما عن مسألة التعذيب، فقد نظَّمت اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان           - ٦١
، وذلك ية أو املهينةالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسان  االختياري التفاقية مناهضة    

، واجملتمع املدين، وكونغرس اجلمهورية، واملؤسسات      حلقوق اإلنسان  األمم املتحدة السامية  باالشتراك مع مفوضية    
  .الوطنية

   واملعوقات، والتحديات، وأفضل املمارسات،اإلجنازات حتديد - رابعاً

 ومحايتها إحدى املشاكل األكثر حساسيةً      متثِّل مسألة كفالة حقوق اإلنسان، واحترامها، والدفاع عنها،         - ٦٢
ويف هذا السياق، ُيعترف بأن الرتفاع مؤشر العنف واإلفالت من العقاب يف البلد             . اليت تواجهها دولة غواتيماال   

بْيد أنه قد   . بذلك إحدى املشاكل الرئيسية اليت ينبغي التغلب عليها       أنه ميثِّل   آثار فردية ومجاعية على السكان، و     
  :لكفالة هذه احلقوق، من بينها ما يليخطوة إىل األمام سلسلة من اإلجراءات تشكِّل ُنفِّذت 

 الذي شرع يباشر أعماله بصورة جزئية يف عـام     ،)١٢(إنشاء املعهد الوطين لعلوم الطب الشرعي       •
تقنية علمية تكتسب ، هبدف إجراء عمليات حبث علمي على حنوٍ مستقل لُيصدر أحكاماً ٢٠٠٧

 .ى الصعيد الوطين من أجل تعزيز التحقيقات اجلنائية علاختصاصاً

 من مؤسسات الدولة واجملتمع املدين، بإعداد قطاع العدل، املؤلفة تحديثلاضطالع هيئة التنسيق   •
، للفتـرة    اجلنائيـة  املتعلقة بتحديث قطاع العدالة   اخلطة االستراتيجية املشتركة بني القطاعات      

جتاهات العمل ومؤشرات قياس اآلثار املترتبة على مـسائل         ، اليت ُتحدَّد فيها ا    ٢٠١٠- ٢٠٠٦
 .استراتيجية من قبيل إمكانية الوصول إىل العدالة وحتقيق الشفافية
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  قطاع العـدل   عزيزهبدف ت  )١٣(ة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال     كافحإنشاء اللجنة الدولية مل     •
ـ   موعات املخالفة   تعيني ومالحقة اجمل   ومساعدة اهليئات الوطنية املختصة يف      ةللقـانون واملنتهك

مت التوقيع  اتفاق حلقوق اإلنسان    قد أُنشئت هذه اللجنة مبوجب       و اً فادح قوق اإلنسان انتهاكاً  حل
  .بني منظمة األمم املتحدة ودولة غواتيماالعليه 

وصل للت ليةُ نقاشٍ مكثفة وسعي ُتختتم به عم، الذينألملاإلطاري للنظام الوطين اعتماد القانون   •
القانون أمانـة   وُتستحدث مبوجب هذا    . سنواتعدة   منذ   ت قد بدأ  تاآلراء كان إىل توافق يف    

اليت تعمل يف جمـال     الكيانات  إجراءات وسياسات    سوف تتوىل تنسيق     استخبارات الدولة، اليت  
كذلك، يقضي القانون بإنشاء جلنة     . نظام مشترك بني املؤسسات   وذلك بواسطة   ستخبارات  الا

  .ألمنلالنظام الوطين لإلشراف على ديدة تشريعية ج

 اآلليات الدولية لإلشراف أمامة، انتهجت غواتيماال سياسة الباب املفتوح ليماملمارسات السوفيما يتعلق ب  - ٦٣
على الصعيد الداخلي لـصاحل      ؤسسات الدولة  مشتركة بني م   ديناميةا هيأ تأسيس    ممعلى حالة حقوق اإلنسان،     

  .حقوق اإلنسان

 أتاحت هذه املمارسة أيضاً للبلد فرصة استقبال زياراٍت أخرى مهمة استهدفت زيادة االطِّالع على             وقد  - ٦٤
 أربور، مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، اليت اضطلعت ز زيارة السيدة لويحقوق اإلنسان، مثل لةحا

األمم املتحدة الـسامية  فتتاح مكتب مفوضية  هبدف إجراء أول اتصالٍ مباشر بالبلد بعد ا٢٠٠٦مايو  /هبا يف أيار  
  .٢٠٠٥سبتمرب / يف أيلولحلقوق اإلنسان يف غواتيماال

األمم املتحدة الـسامية حلقـوق      لعمل املشترك بني احلكومة ومكتب مفوضية       مهية كبرية ل   البلد أ  ويلوي  - ٦٥
يحيل مكتب سو. يئات املعاهداتعن ه للتوصيات الصادرة تقييم مدى تنفيذ الدولةمن أجل  اإلنسان يف غواتيماال

يف الوقـت املناسـب      نتائج هذا التقييم إىل احلكومة       األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف غواتيماال      مفوضية  
  .حلكومة من أعمال يف هذا اجملالإلعداد خريطة طريق متكِّن من إعادة توجيه ما تباشره ا

اليت رئيسية   إىل أن أحد التحديات ال     ،بصفٍة عامة سعنا اإلشارة،   فبوأما عن التحديات اليت جياهبها البلد،         - ٦٦
هبدف حتقيق ما يف جمال حقوق اإلنسان الراهنة واملقبلة هود اجلوالتدابري واستدامة هو تأمني بقاء ينبغي التصدي هلا 

 وطنيـة   مكافحة اإلفالت من العقاب حبل اجلماعات املسؤولة عن ارتكاب جرائم مشتركة منظمة عرب            ) أ(: يلي
تعزيز املؤسسات املسؤولة عـن     ) ب(العاملة يف البلد واليت تتسبب يف ارتفاع مؤشر انتهاكات حقوق اإلنسان؛            

 زيادةإرساء إطار قانوين كاٍف يتيح ) ج(ة اإلفالت من العقاب؛ فحاكاألمن املدين وإقامة العدل من أجل م      حفظ  
وفيما .  وذوو االحتياجات اخلاصة   ، واألطفال، واملهاجرون،  النساءمثل   ةضعفستاحلماية املقدمة إىل اجلماعات امل    

ـ  ـخل) أ(: هدف التدابري حتقيق ما يلي    تسيتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ت      عمـل  رص  ـق ف
خفض معديل سوء   ) ج(؛   القطاع اذه  نطاق تقدمي اخلدمات األساسية وزيادة االستثمار يف       توسيع) ب(مستدامة؛  

  .وء التغذية املزمنة وسالتغذية
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قطـاع العـدل،     وحتـديث    اتتعزيز املؤسس عملية   نفيذت: يواجه البلد أيضاً، التحديني التاليني    اقعياً  وو - ٦٧
كل إقليم لاخلصائص الثقافية واللغوية مع مراعاة ا ـتوسيع نطاقهوات ـاخلدممركزية  ق الـحتقيلمساعدة على ل

 .يف البلد

مواصلة عملية إنشاء املعهد الوطين لعلوم الطـب  ) أ(: ال بد مناجلنائية،  وفيما يتعلق بإجراء التحقيقات       - ٦٨
 يف البلد القائمة ٢٩ل اإعادة إنشاء املشارح ) ج(؛ )الدنا(ي صبغلوي الاحلمض اخلتشغيل معمل ) ب(ي؛ ـالشرع

ب يف غواتيماال بغية    ة اإلفالت من العقا   فحاكبني اهليئات الوطنية واللجنة الدولية مل     تأمني االتصال   ) د(؛  بالتدريج
النيابة عمل  قدرة  وتيسري   منصب للمحققني من أجل تعزيز       ٢ ٠٠٠إنشاء  تيسري  ) ه(احلصول على نتائج أفضل؛     

وتستلزم هذه العملية توفر قدر كبري من املوارد، ومن هنا،          .  حمقَّق ٢٠٠اليت ال يتجاوز عدد احملققني لديها       العامة  
  .يف مدى توفر اإلمكانية االقتصاديةتكشَّف بد من جتاوزه ي فإن عائقاً آخر ال

عزيز االحتراف  شرطة الوطنية املدنية وت   اختيار مالك ال  وضماناً لفعالية األمن املدين، يتحتَّم مواصلة عملية          - ٦٩
: خاذ اإلجراءات التاليةـذا السياق يلزم اتـويف ه. اء مبطالب السكانـا وبناء القدرات املؤسسية من أجل الوفهب
فيما يتصل مبسائل االنتخاب    (إعداد مشروع قانون إلصالح القانون األساسي املتعلق بالشرطة الوطنية املدنية           ) أ(

 الوزراء؛  واعتماده على مستوى جملس   ومناقشته،  .)  والتجنيد، إخل  وبيان مؤهالت الضباط،  الشعيب لقادة الشرطة،    
 حمقِّق دعم، مبا يف ذلك      ٢٠٠شرطة الوطنية املدنية و    موظف أمن من أفراد ال     ٨٠٠ ما ال يقل عن      التعاقد مع ) ب(

 املهنية التابع للـشرطة   عمل مكتب املساءلة  تعزيز  ) ج(؛  .)، إخل ، ودراجات نارية  ودورياتأسلحة،  (العتاد  توفري  
وزارة  باالستخبارات املضادة يتبـع      معين فينإنشاء فريق   ) د( من أجل مكافحة الفساد الداخلي؛       الوطنية املدنية 

س االحتياطي واحملكوم عليهم بتنفيذ العقوبات؛      ـل احملتجزين يف احلب   ـة تسجي ـام سري عملي  ـإمت) ه(؛  اخليةالد
 من أجل تزويد مراكز السجون يف البلد مبعلومات واقعية تتيح           نظام السجون تطبيق النظام احلاسويب اخلاص ب    ) و(

 ترمي إىل ختفيف اكتظاظ الـسجون وتفـادي   وضع إجراءات) ز(ممارسة رقابة كافية على مدد تنفيذ األحكام؛      
  .تكدُّس السجناء والسجينات يف املراكز اخلاصة هبم

اعتماد السياسة العامة ) أ(: يلي، ينبغي القيام مبا الداخلي املتعلق حبقوق اإلنسانتشريع تعزيز المن أجل و - ٧٠
 على التوايل،   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥مي   عا يفحكومي، وكانتا قد قُدِّمتا     رسوم  وخطة العمل يف جمال حقوق اإلنسان مب      

، وإضفاء الصفة القانونيـة     اومناقشته  تدابري محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان      قائمةالتعجيل بعملية تنقيح    ) ب(
االتفاقية الدولية حلماية مجيع للموافقة على مواصلة التشجيع على اختاذ تدابري ) ج(حكومي؛ صدار مرسوم  بإاعليه

القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن إقرار اختصاص جلنة مكافحة األشخاص من االختفاء 
 .التمييز العنصري

 لتعويض الـضحايا  لتدابري الالزمة   االختاذ مجيع   هنج متكامل   ضـع  ر اتفاقات السالم، ينبغي و    ـاويف إط   - ٧١
  .على أساسه
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 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وإنفاذهاب الدولة تاتعهد

  : غواتيماال عن التزامها مبا يليحتقيقاً لزيادة فعالية حقوق اإلنسان على أرض الواقع، ُتعرب دولة  - ٧٢

 يف جمـال حقـوق      ةح وسياسة التعاون مع آليات اإلشراف الدولي      افتالنالتصديق على سياسة ا     •
  .اإلنسان

 غواتيماال للفترة من  جتديد والية مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املُنشأ يف            •
يف ة تنتـهي    ـاً بأن والية املكتب احلالي    ـلم، ع ٢٠١١سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
  .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

  . اإلنسانيف جمال حقوقبفعالية  ةتوصيات آليات اإلشراف الدوليمتابعة تنفيذ   •

  .ت أخرى يف جمال حقوق اإلنسانالتشجيع على اعتماد السلطة التشريعية صكوكاً دولية ومبادرا  •

 .ن، ومحايتها، وإنفاذها يف البلدأخرى ُتعدُّ ضرورية من أجل تعزيز حقوق اإلنساات تعهُّدوفاء بال  •

   والطلبات احملتملة للمساعدة التقنيةبشأن تعزيز القدراتتوقعات ال - خامساً
ة حقوق اإلنسان على أرض الواقع، تـرى        توطيداً للجهود الوطنية املبذولة يف سبيل حتقيق فعالية ممارس          - ٧٣

  :اجلوانب التاليةعلى السواء على ايل أنه ينبغي أن تركز املساعدة التقنية والتعاون املالدولة 

  . تعزيز قدرات مؤسسات حقوق اإلنسان يف البلد  )أ(

اللتزامات اإلسهام يف إعداد السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان وخطة عملها الوطنية بغية الوفاء با              )ب(
  .الدولية اليت تعهَّدت هبا الدولة يف جمال حقوق اإلنسان

اإلنسان من هيئات   دعم تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل العمل بالتوصيات املقدمة يف جمال حقوق              )ج(
 ممارسة حقوق  األخرى أيضاً، وكذا تلك اليت تقدمها هيئات أخري تسهم يف            ةوآليات اإلشراف الدولي  املعاهدات  

  .فعالية يف البلدنسان باإل

 الدعم التقين واملايل من أجل تعزيز اإلجراءات الوطنية اليت تستهدف حتديث قطاعي العدل       ميقدت  )د(
  .واألمن املدين الواردْين يف اجلزء املتصل بالتحديات اليت تواجهها الدولة يف جمال حقوق اإلنسان

  .وطنية يف جمال األمن الغذائيتَّخذ من تدابري  الدعم التقين واملايل من أجل تعزيز ما ُيميدتق  )ه(
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  املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت غواتيماال طرف فيها

  معلومات عامة عن  اسم الصك  

  .١٩٤٨ديسمرب / كانون األول١٠نيويورك،   .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ١

  اإلعالن األمريكـي حلقـوق      ٢
  .اإلنسان وواجباته

ملؤمتر الدويل التاسع للدول األمريكية يف بوغوتـا يف عـام           ايف  اعُتمد  
١٩٤٨.  

  .١٩٥٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠نيويورك،   .إعالن حقوق الطفل  ٣

  إعالن القضاء على التمييز ضد      ٤
  .املرأة

  .١٩٦٧ديسمرب / كانون األول٧نيويورك، 

  .١٩٦٨مايو / أيار١٣إيران، طهران،   .إعالن طهران  ٥

  .١٩٢٦سبتمرب / أيلول٢٥: تاريخ التوقيع  اخلاصة بالرقاالتفاقية   ٦
ــم ــانون رق ــوم بق ــصادر يف ٨٣-١١٠: املرس ــول١٦، ال  / أيل

  .١٩٨٣سبتمرب 
  .١٩٨٣سبتمرب / أيلول١٦: إعالن االنضمام
 .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١١: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٣ديسمرب / كانون األول٧: تاريخ النشر

الربوتوكول املعـدِّل التفاقيـة       ١- ٦
  .الرق

  .١٩٥٣ديسمرب / كانون األول٧: تاريخ التوقيع
سـبتمرب  / أيلـول  ١٦، الـصادر يف     ٨٣-١١٠: املرسوم بقانون رقم  

١٩٨٣.  
  .١٩٨٣سبتمرب / أيلول١٦: إعالن االنضمام
 .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١١: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٤فرباير / شباط٧: تاريخ النشر

االتفاقية التكميلية إللغاء الرق      ٢- ٦
وجتــارة الرقيــق واألعــراف 

  .واملمارسات الشبيهة بالرق

  .١٩٥٦سبتمرب / أيلول٧: تاريخ التوقيع
سـبتمرب  / أيلـول  ١٦، الـصادر يف     ٨٣-١١١: املرسوم بقانون رقم  

١٩٨٣.  
  .١٩٨٣سبتمرب / أيلول١٦: تاريخ التصديق
 .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١١: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٣ديسمرب / كانون األول٨: تاريخ النشر
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  معلومات عامة عن  اسم الصك  
  .١٩٢٨فرباير / شباط٢٠: تاريخ التوقيع  .االتفاقية املتعلقة حبق اللجوء  ٧

  .١٩٣١مايو / أيار١٨، الصادر يف ١٧١٦: املرسوم التشريعي رقم
  .١٩٣١مايو / أيار٢٠: تاريخ التصديق

  .، األمم املتحدة١٩٣١سبتمرب / أيلول٢٨: إليداعتاريخ ا
  .١٩٣١يونيه / حزيران١١: تاريخ النشر

ــاللجوء    ٨ ــة ب ــة املتعلق االتفاقي
  .السياسي

  .١٩٣٣ديسمرب / كانون األول٢٦: تاريخ التوقيع
  .١٩٣٥أبريل / نيسان٢٢، الصادر يف ٢٠٦٨: املرسوم التشريعي رقم

  .١٩٣٥أبريل / نيسان٢٨: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٣٥يوليه / متوز٣: تاريخ اإليداع
  .١٩٣٥يونيه / حزيران٢٠: تاريخ النشر

ــوء    ٩ ــشأن اللج ــة ب االتفاقي
  .اإلقليمي

  .١٩٥٤مارس / آذار٢٨: تاريخ التوقيع
  .١٩٨٣فرباير / شباط٢٤، الصادر يف ٨٣-١٣: املرسوم بقانون رقم

  .١٩٨٣فرباير / شباط٢٨: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٣مايو / أيار١٣: ريخ اإليداعتا

  .١٩٨٣مايو / أيار١٣: تاريخ النشر

االتفاقيــة املتعلِّقــة بــاللجوء   ١٠
  .الدبلوماسي

  .١٩٥٤مارس / آذار٢٨: تاريخ التوقيع
  .١٩٨٣فرباير / شباط٢٤ الصادر يف ،٨٣-١٦: املرسوم بقانون رقم
  .١٩٨٣مارس / آذار٣: تاريخ التصديق

  .، منظمة األمم املتحدة ١٩٨٣مايو / أيار١٣: اريخ اإليداعت
  .١٩٨٣يونيه / حزيران١٦: تاريخ النشر

  .١٩٣٣ديسمرب / كانون األول٢٦: تاريخ التوقيع  .اتفاقية بشأن جنسية املرأة  ١١
  .١٩٣٦مارس / آذار٢٥، الصادر يف ٢١٣٠: املرسوم التشريعي رقم

  .١٩٣٦أبريل / نيسان٦: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٣٦يوليه / متوز١٧: تاريخ اإليداع
  .١٩٣٦مايو / أيار١٩: تاريخ النشر

اتفاقية البلدان األمريكية ملـنح       ١٢
  .احلقوق املدنية للمرأة

  .١٩٤٨مايو / أيار٢: تاريخ التوقيع
  .١٩٥١مايو / أيار١٩، الصادر يف ٨٠٥: املرسوم التشريعي رقم

  .١٩٥١مايو /ر أيا١٧: تاريخ التصديق
  .، منظمة الدول األمريكية١٩٥١سبتمرب / أيلول٧: تاريخ اإليداع
  .١٩٥١مايو / أيار٢٨: تاريخ النشر
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  معلومات عامة عن  اسم الصك  
اتفاقية البلدان األمريكية ملـنح       ١٣

  .احلقوق السياسية للمرأة
  .١٩٤٨مايو / أيار٢: تاريخ التوقيع

  .١٩٥١مايو / أيار٩، الصادر يف ٨٠٥: املرسوم التشريعي رقم
. ، منظمة الـدول األمريكيـة     ١٩٥١مايو  / أيار ١٧:  التصديق تاريخ

  ).يوجد حتفّظ(
  .١٩٥١مايو / أيار٢٨: تاريخ النشر

االتفاقية املتعلقة باحلرية النقابية      ١٤
  ومحاية حق التنظـيم النقـايب     

  ).٨٧رقم (

  .١٩٤٨يوليه / متوز٩: تاريخ التوقيع
  .١٩٥١نوفمرب /اين تشرين الث٧، الصادر يف ٨٤٣: املرسوم التشريعي رقم

  .١٩٥٢يناير / كانون الثاين٢٨: تاريخ التصديق
  .، منظمة العمل الدولية١٩٥٢فرباير / شباط١٣: تاريخ اإليداع
  .١٩٥٢فرباير / شباط١١: تاريخ النشر

اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة         ١٥
  .اجلماعية واملعاقبة عليها

  .١٩٤٩يونيه / حزيران٢٢: تاريخ التوقيع
  .١٩٤٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠، الصادر يف ٧٠٤: ريعي رقماملرسوم التش

  .١٩٤٩ديسمرب / كانون األول١٣: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٥٠يناير / كانون الثاين١٣: تاريخ اإليداع
  .١٩٥٠يناير / كانون الثاين٦: تاريخ النشر

االتفاقية املتعلقة حبق التنظـيم       ١٦
  ماعيـة النقايب واملفاوضـة اجل   

  ).٩٨رقم (

  .١٩٤٩يوليه / متوز١: تاريخ التوقيع
  .١٩٥١نوفمرب / تشرين الثاين٧، الصادر يف ٨٤٣: املرسوم التشريعي رقم

  .١٩٥٢يناير / كانون الثاين٢٨: تاريخ التصديق
  .، منظمة العمل الدولية١٩٥٢فرباير / شباط١٣: تاريخ اإليداع
  .١٩٥٢فرباير / شباط١٢: تاريخ النشر

فاقية جنيف لتحسني حالـة     ات  ١٧
اجلرحى واملرضى مـن أفـراد      

  .القوات املسلحة يف امليدان

  .١٩٤٩أغسطس / آب١٢: تاريخ التوقيع
  .١٩٥٢أبريل / نيسان١٦، الصادر يف ٨٨١: املرسوم التشريعي رقم

  .١٩٥٢أبريل / نيسان٢١: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٥٢مايو / أيار١٤: تاريخ اإليداع
  .١٩٥٢سبتمرب / أيلول٣: تاريخ النشر

اتفاقية جنيف لتحسني حالـة       ١٨
اجلرحى واملرضى والناجيني من    
السفن الغارقة من أفراد القوات     

  .املسلحة يف البحار

  .١٩٤٩أغسطس / آب١٢: تاريخ التوقيع
  .١٩٥٢أبريل / نيسان١٦، الصادر يف ٨٨١: املرسوم التشريعي رقم

  .١٩٥٢بريل أ/ نيسان٢١: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٥٢مايو / أيار١٤: تاريخ اإليداع
  .١٩٥٢سبتمرب / أيلول٣: تاريخ النشر
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  معلومات عامة عن  اسم الصك  
اتفاقية جنيف املتعلقة مبعاملـة       ١٩

  .أسرى احلرب
  .١٩٤٩أغسطس / آب١٢: تاريخ التوقيع

  .١٩٥٢أبريل / نيسان١٦، الصادر يف ٨٨١: املرسوم التشريعي رقم
  .١٩٥٢أبريل /يسان ن٢١: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٥٢مايو / أيار١٤: تاريخ اإليداع
  .١٩٥٢سبتمرب / أيلول٢ و١: تاريخ النشر

اتفاقية جنيف املتعلقة حبمايـة       ٢٠
  .املدنيني يف وقت احلرب

  .١٩٤٩أغسطس / آب١٢: تاريخ التوقيع
  .١٩٥٢أبريل / نيسان١٦، الصادر يف ٨٨١: املرسوم التشريعي رقم

  .١٩٥٢أبريل / نيسان٢١: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٥٢مايو / أيار١٤: تاريخ اإليداع
  .١٩٥٢سبتمرب / أيلول٣ و٢: تاريخ النشر

اتفاقية بشأن مساواة العمـال       ٢١
والعامالت يف األجر عن عمل     

  ).١٠٠رقم (ذي قيمة متساوية 

  .١٩٥١يونيه / حزيران٢٩: تاريخ التوقيع
  .١٩٦١يونيه / حزيران٨، الصادر يف ١٤٥٤: لكونغرس رقممرسوم ا

  .١٩٦١يونيه / حزيران٢٢: تاريخ التصديق
  .، منظمة العمل الدولية١٩٦١أغسطس / آب٢: تاريخ اإليداع
  .١٩٦١سبتمرب / أيلول٢١: تاريخ النشر

ــع   ٢٢ ــة بوض ــة اخلاص االتفاقي
  .الالجئني

  .١٩٥١يوليه / متوز٢٨: تاريخ التوقيع
  .١٩٨٣مارس / آذار٢٩، الصادر يف ٨٣-٣٤: انون رقماملرسوم بق

  .١٩٨٣مارس / آذار٢٩: تاريخ االنضمام
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٣سبتمرب / أيلول٢٢: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥: تاريخ النشر

الربوتوكول اخلـاص بوضـع       ١- ٢٢
  .الالجئني

  .١٩٦٧يناير / كانون الثاين٣١: تاريخ التوقيع
  .١٩٨٣مارس / آذار٢٩، الصادر يف ٨٣-٣٤: املرسوم بقانون رقم

  .١٩٨٣مارس / آذار٢٩: تاريخ االنضمام
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٣سبتمرب / أيلول٢٢: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥: تاريخ النشر

  .١٩٥٣يل أبر/ نيسان١: تاريخ التوقيع  .اتفاقية احلق الدويل للتصحيح  ٢٣
  .١٩٥٥سبتمرب / أيلول٥، الصادر يف ١١: مرسوم الكونغرس رقم

  .١٩٥٥سبتمرب / أيلول١٩: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٥٧مايو / أيار٧: تاريخ اإليداع
  .١٩٥٧سبتمرب / أيلول٢٠: تاريخ النشر
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  معلومات عامة عن  اسم الصك  
  .١٩٥٣مارس / آذار٣١: تاريخ التوقيع  .اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة  ٢٤

  .١٩٥٩أغسطس / آب٢٦، الصادر يف ١٣٠٧ : رقممرسوم الكونغرس
  .١٩٥٩سبتمرب / أيلول١٨: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٥٩أكتوبر / تشرين األول٧: تاريخ اإليداع
  .١٩٥٩أكتوبر / تشرين األول١٦: تاريخ النشر

ــة يف   ٢٥ ــة حتــصيل النفق اتفاقي
  .اخلارج

  .١٩٥٦ديسمرب /ون األول كان٢٦: تاريخ التوقيع
  .١٩٥٧مارس / آذار٢٩، الصادر يف ١١٥٧: املرسوم التشريعي رقم

  .١٩٥٧أبريل / نيسان٢: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٥٧أبريل / نيسان٢٥: تاريخ اإليداع
  .١٩٥٧أبريل / نيسان١٢: تاريخ النشر

اتفاقية بشأن جنـسية املـرأة        ٢٦
  .املتزوجة

  .١٩٥٧فرباير / شباط٢٠: يعتاريخ التوق
  .١٩٦٠يونيه / حزيران١٤، الصادر يف ١٣٦٨: مرسوم الكونغرس رقم

  .١٩٦٠يونيه / حزيران٢٧: تاريخ التصديق
  .، منظمة العمل الدولية١٩٦٠يوليه / متوز١٣: تاريخ اإليداع
  .١٩٦٠يوليه / متوز١٦: تاريخ النشر

ــسخرة   ٢٧ ــاء ال ــة إلغ   اتفاقي
  ).١٠٥رقم (

  .١٩٥٧يونيه / حزيران٢٥: يعتاريخ التوق
 / تـشرين األول   ٧، الـصادر يف     ١٣٢١: مرسوم الكونغرس رقـم   

  .١٩٥٩أكتوبر 
  .١٩٥٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠: تاريخ التصديق
 .، منظمة العمل الدولية١٩٥٩ديسمرب / كانون األول٩: تاريخ اإليداع
  .١٩٥٩ديسمرب / كانون األول١٩: تاريخ النشر

ــ  ٢٨ ــة التميي ــال اتفاقي ز يف جم
  االســـتخدام واملهنـــة 

  ).١١١رقم (

  .١٩٥٨يونيه / حزيران٢٥: تاريخ التوقيع
  .١٩٦٠أغسطس / آب٣١، الصادر يف ١٣٨٢: مرسوم الكونغرس رقم

  .١٩٦٠سبتمرب / أيلول٢٠: تاريخ التصديق
  .، منظمة العمل الدولية١٩٦٠أكتوبر / تشرين األول١١: تاريخ اإليداع
  .١٩٦٠أكتوبر /ول تشرين األ٢٦: تاريخ النشر

االتفاقية اخلاصـة مبكافحـة       ٢٩
  .التمييز يف جمال التعليم

  .١٩٦٠ديسمرب / كانون األول١٤: تاريخ التوقيع
 / كـانون األول ٢٠، الـصادر يف   ٨٢-١١٢: املرسوم بقانون رقـم   

  .١٩٨٢ديسمرب 
  .١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٢١: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٣فرباير / شباط٤: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٣مارس / آذار١٠: تاريخ النشر
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  معلومات عامة عن  اسم الصك  
بروتوكول إنشاء جلنة للتوفيق      ٣٠

واملساعي احلميدة ُينـاط هبـا      
البحث عـن تـسوية أليـة       
خالفات قد تنشأ بني الـدول      
األطراف يف االتفاقية اخلاصـة     
  مبكافحة التمييز يف جمال التعليم

  .١٩٦٢ديسمرب / كانون األول١٠: تاريخ التوقيع
 / كـانون األول ٢٠، الـصادر يف   ٨٢-١١٢: املرسوم بقانون رقـم   

  .١٩٨٢ديسمرب 
  .١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٢١: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٣فرباير / شباط٤: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٣مارس / آذار١٠: تاريخ النشر

اتفاقية بشأن الرضا بـالزواج،       ٣١
واج، واحلد األدىن لـسن الـز     

  .وتسجيل عقود الزواج

  .١٩٦٢ديسمرب / كانون األول١٠: تاريخ التوقيع
 / تـشرين الثـاين    ١٥، الـصادر يف     ٨٢-٩٩: املرسوم بقانون رقم  

  .١٩٨٢نوفمرب 
  .١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٧: تاريخ االنضمام
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٣يناير / كانون الثاين١٨: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٣فرباير / شباط٢٣: تاريخ النشر

ــة  ٣٢ ــة سياســات العمال   اتفاقي
  ).١٢٢رقم (

  .١٩٦٤يوليه / متوز٩: تاريخ التوقيع
  .١٩٨٨أغسطس / آب٤ الصادر يف ٨٨-٤١: مرسوم الكونغرس رقم

  .١٩٨٨أغسطس / آب١٩: تاريخ التصديق
  .، منظمة العمل الدولية١٩٨٨سبتمرب / أيلول١٢: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٨أكتوبر /ين األول تشر١٩: تاريخ النشر

االتفاقية الدولية للقضاء علـى       ٣٣
  .مجيع أشكال التمييز العنصري

  .١٩٦٥ديسمرب / كانون األول٢١: تاريخ التوقيع
 / تـشرين الثـاين    ٣٠، الصادر   ٨٢-١٠٥: املرسوم بقانون رقم  

  ١٩٨٢نوفمرب 
  .١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٣يناير /ن الثاين كانو١٨: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٤يناير / كانون الثاين٦: تاريخ النشر

العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٣٤
ــة   ــصادية واالجتماعي االقت

  .والثقافية

  .١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٩: تاريخ التوقيع
 / أيلــول٣٠، الــصادر يف ٦٩-٨٧: مرســوم الكــونغرس رقــم

  .١٩٨٧سبتمرب 
  .١٩٨٨أبريل / نيسان٦: االنضمامتاريخ 

  .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٨مايو / أيار١٩: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٨أغسطس / آب٨: تاريخ النشر
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  معلومات عامة عن  اسم الصك  
االتفاقية األمريكيـة حلقـوق       ٣٥

  .اإلنسان
  .١٩٦٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢: تاريخ التوقيع

  .١٩٧٨مارس / آذار٣٠صادر يف  ال٧٨-٦: مرسوم الكونغرس رقم
  .١٩٧٨أبريل / نيسان٢٧: تاريخ التصديق
  .، منظمة الدول األمريكية١٩٧٨مايو / أيار٢٥: تاريخ اإليداع
  .١٩٧٨يوليه / متوز١٣: تاريخ النشر

الربوتوكول اإلضايف األول امللحق      ٣٦
 ١٢باتفاقيات جنيف املعقودة يف     

، واملتعلـق   ١٩٤٩أغسطس  /آب
املنازعات املسلحة  حبماية ضحايا   

الدولية والربوتوكـول اإلضـايف     
الثاين امللحق باتفاقيات جنيـف     

أغـسطس  / آب ١٢املعقودة يف   
، واملتعلق حبماية ضـحايا     ١٩٤٩

  .املنازعات املسلحة غري الدولية

  .١٩٧٧يونيه / حزيران٨: تاريخ التوقيع
 .١٩٨٧أبريل / نيسان٢٣ الصادر يف ٨٧-١٢: مرسوم الكونغرس رقم

  .١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢١:  االنضمامتاريخ
ــاريخ اإليــداع ــوبر / تــشرين األول١٩: ت ، منظمــة ١٩٨٧أكت

  .العمل الدولية
  .١٩٨٨سبتمرب / أيلول٦: تاريخ النشر

االتفاقية الدولية ملناهضة أخـذ      ٣٧
  .الرهائن

  .١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٧: تاريخ التوقيع
 / كـانون األول   ٣٠ الصادر يف    ٨٢- ١١٨: املرسوم بقانون رقم  

  .١٩٨٢ديسمرب 
  .١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٣٠: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٣مارس / آذار١١: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٣يونيه / حزيران١٠: تاريخ النشر

اتفاقية القـضاء علـى مجيـع         ٣٨
  .أشكال التمييز ضد املرأة

  .١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٨: تاريخ التوقيع
  .١٩٨٢يونيه / حزيران٢٩ الصادر يف ٨٢-٤٩: املرسوم بقانون رقم

  .١٩٨٢يوليه / متوز٨: تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٨٢أغسطس / آب١٢: تاريخ اإليداع
  .١٩٨٢سبتمرب / أيلول٦: تاريخ النشر

اتفاقية البلدان األمريكية ملنـع       ٣٩
  .التعذيب واملعاقبة عليه

  

  .١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٩: تاريخ التوقيع
 / تـشرين الثـاين    ١١ الـصادر يف     ٨٦-٦٤: مرسوم الكونغرس رقم  

  .١٩٨٦نوفمرب 
  .١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٠: تاريخ التصديق

ــداع ــاريخ اإلي ــاين٢٩: ت ــاير / كــانون الث ، منظمــة ١٩٨٧ين
  .الدول األمريكية

  .١٩٨٧فرباير / شباط٢٤: تاريخ النشر
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  معلومات عامة عن  اسم الصك  
تياري التفاقية  الربوتوكول االخ   ٤٠

القضاء على مجيـع أشـكال      
  .التمييز ضد املرأة

  .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧: تاريخ التوقيع
 / تشرين الثاين  ٢٢ الصادر يف    ٢٠٠١- ٥٩: املرسوم بقانون رقم  

  .٢٠٠١نوفمرب 
  .٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠: تاريخ التصديق
  .٢٠٠٢مايو / أيار٩: تاريخ اإليداع

  .٢٠٠٢أغسطس / آب٨: نافذ منذ
  .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٧: تاريخ النشر

 ٢٠ من املادة    ١تعديل الفقرة     ٤١
من اتفاقية القضاء على مجيـع      

  .أشكال التمييز ضد املرأة

  .١٩٩٥مايو / أيار٢٢: تاريخ التوقيع
أغـسطس  / آب ٦ الـصادر يف     ٩٧- ٦٧: املرسوم بقانون رقـم   

١٩٩٧.  
  .١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٥: تاريخ التصديق

  .١٩٩٩يونيه / حزيران٣: يداعتاريخ اإل
  .١٩٩٩يونيه / حزيران٣: نافذ منذ

  .١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٠: تاريخ النشر
اتفاقية بشأن وضع األشخاص      ٤٢

  .عدميي اجلنسية
  .١٩٥٤سبتمرب / أيلول٢٨: تاريخ التوقيع

فربايـر  / شـباط  ٢٠ الـصادر يف     ٩٦- ٥: مرسوم االعتماد رقم  
١٩٩٦.  

  .٢٠٠٠يونيه /زيران ح٢٩: تاريخ التصديق
  .٢٠٠١فرباير / شباط٢٦: نافذة منذ

  .٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦: تاريخ النشر
اتفاقية بشأن خفض حـاالت       ٤٣

  .انعدام اجلنسية
  .١٩٦١أغسطس / آب٣٠: تاريخ التوقيع

 كـانون   ١٩ الـصادر يف     ٢٠٠٠- ١٠٠: مرسوم االعتماد رقم  
  .٢٠٠٠ديسمرب /األول

  .٢٠٠١ مارس/ آذار٢٠: تاريخ االنضمام
  .٢٠٠١أغسطس / آب٢٣: نافذة منذ

  .٢٠٠١أغسطس / آب٢٠: تاريخ النشر
انضمام حكومة غواتيماال إىل      ٤٤

بروتوكول مكافحـة هتريـب     
املهاجرين عن طريق الرب والبحر 
واجلو، املكمِّل التفاقية األمـم     
  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة    

  .عرب الوطنية

  .٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥: تاريخ التوقيع
 / آب١٩ الــصادر يف ٢٠٠٣- ٣٦: مرســوم االعتمــاد رقــم

  .٢٠٠٣أغسطس 
  .٢٠٠٤فرباير / شباط٤: تاريخ االنضمام

  .٢٠٠٤مايو / أيار١: نافذ منذ
  .٢٠٠٤مايو / أيار٢١: تاريخ النشر
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  معلومات عامة عن  اسم الصك  
انضمام حكومة غواتيماال إىل      ٤٥

ــار   ــع االجت ــول من بروتوك
باألشخاص، وخباصة النـساء    

معه واملعاقبة عليه   واألطفال، وق 
املكمِّل التفاقية األمم املتحـدة     
ــة  ــة املنظم ــة اجلرمي   ملكافح

  .عرب الوطنية

  .٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥: تاريخ التوقيع
 / آب١٩ الــصادر يف ٢٠٠٣- ٣٦: مرســوم االعتمــاد رقــم

  .٢٠٠٣أغسطس 
  .٢٠٠٤فرباير / شباط٤: تاريخ االنضمام

  .٢٠٠٤مايو / أيار١: نافذ منذ
  .٢٠٠٤مايو / أيار٥: ريخ النشرتا

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٤٦
  .املدنية والسياسية

  .١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٩: تاريخ التوقيع
فربايـر  / شـباط  ١٩ الصادر يف    ٩٢- ٩: مرسوم الكونغرس رقم  

١٩٩٢.  
  .١٩٩٢مايو / أيار١: تاريخ االنضمام
  . املتحدة، منظمة األمم١٩٩٢مايو / أيار٥: تاريخ اإليداع
  .١٩٩٢سبتمرب / أيلول١١: تاريخ النشر

الربوتوكول االختياري امللحق     ٤٧
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  .املدنية والسياسية

  .١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٩: تاريخ التوقيع
مـارس  / آذار ١٤ الـصادر يف     ٩٦- ١١: مرسوم الكونغرس رقم  

١٩٩٦.  
  .٢٠٠٠يونيه / حزيران١٩: تاريخ االنضمام
، منظمة األمـم    ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨: تاريخ اإليداع 

  .املتحدة
  .٢٠٠١يناير / كانون الثاين٣: تاريخ النشر

اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة   ٤٨
حباالت االختفـاء القـسري     

  ).بيليم دو بارا(لألشخاص 

  .١٩٩٤يونيه / حزيران٢٤: تاريخ التوقيع
مـارس  / آذار ٢٨ الـصادر يف     ٩٦- ١٨: مرسوم الكونغرس رقم  

١٩٩٦.  
  .١٩٩٩يوليه / متوز٢٧: تاريخ التصديق
 .، منظمة الدول األمريكية٢٠٠٠فرباير / شباط٢٥: تاريخ اإليداع
  .٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٩: تاريخ النشر

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه      ٤٩
من ضروب املعاملة أو العقوبة     
ــسانية أو   ــية أو الالإن القاس

  .ملهينةا
  )بدون حتفظ(

  .١٩٨٤ديسمرب / كانون األول١٠: تاريخ التوقيع
 / تشرين األول  ١٢ الصادر يف    ٨٩- ٥٢: مرسوم الكونغرس رقم  

  .١٩٨٩أكتوبر 
  ١٩٩٠فرباير / شباط١٤: تاريخ االنضمام
، منظمـة األمـم     ١٩٩٠ينـاير   / كانون الثاين  ٥: تاريخ اإليداع 

  .املتحدة
  .١٩٩٠أبريل / نيسان٢٦: تاريخ النشر
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  معلومات عامة عن  اسم الصك  
الربوتوكول اإلضايف لالتفاقيـة      ٥٠

األمريكية حلقـوق اإلنـسان     
املتعلق بـاحلقوق االقتـصادية     
ــة  ــة والثقافيـ واالجتماعيـ

  ).بروتوكول سان سلفادور(

  .١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧: تاريخ التوقيع
 / تشرين الثاين  ٢٧ الصادر يف    ٩٦- ١٢٧: مرسوم الكونغرس رقم  

  .١٩٩٦نوفمرب 
  .٢٠٠٠مايو / أيار٣٠: ديقتاريخ التص

 ، منظمـة  ٢٠٠٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٥: تاريخ اإليـداع  
  .الدول األمريكية

  .٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١١: تاريخ النشر
  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٦: تاريخ التوقيع  .اتفاقية حقوق الطفل  ٥١

مـايو  / أيـار  ١٠ الـصادر يف     ٩٠- ٢٧: مرسوم الكونغرس رقم  
١٩٩٠.  

  .١٩٩٠مايو / أيار٢٢: خ التصديقتاري
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٩٠يونيه / حزيران٦: تاريخ اإليداع
  .١٩٩١فرباير / شباط٢٥: تاريخ النشر

اتفاقية البلدان األمريكية ملنـع       ٥٢
العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه     

  ).بيليم دو بارا(واستئصاله 

  .١٩٩٤سبتمرب / أيلول٦: تاريخ التوقيع
 / كانون األول  ١٥ الصادر يف    ٩٤- ٦٩: الكونغرس رقم مرسوم  
  .١٩٩٤ديسمرب 

  .١٩٩٥يناير / كانون الثاين٤: تاريخ التصديق
  .الدول األمريكية ، منظمة١٩٩٥أبريل / نيسان٤: تاريخ اإليداع
  .١٩٩٩يناير / كانون الثاين١١: تاريخ النشر

 ٢٠ من املادة    ١تعديل الفقرة     ٥٣
يـع  من اتفاقية القضاء على مج    
  .أشكال التمييز ضد املرأة

  .١٩٩٥مايو / أيار٢٢: تاريخ التوقيع
أغـسطس  / آب٦ الـصادر يف  ٩٧- ٦٧: مرسوم الكونغرس رقم  

١٩٩٧.  
  .١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٥: تاريخ االنضمام
  .، منظمة األمم املتحدة١٩٩٩يونيه / حزيران٣: تاريخ اإليداع
  .١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٠: تاريخ النشر

تعديل الفقرة الثانية من املـادة        ٥٤
  . من اتفاقية حقوق الطفل٤٣

  .١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٢: تاريخ التوقيع
 كـانون   ١٣ الـصادر يف     ٢٠٠١- ٧٧: مرسوم الكونغرس رقم  

  .٢٠٠١ديسمرب /األول
  .٢٠٠٢يونيه / حزيران١٠: تاريخ االنضمام
 ، منظمـة  ٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٦: تاريخ اإليداع 
  .األمم املتحدة
  .٢٠٠٣يوليه / متوز٨: تاريخ النشر
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  معلومات عامة عن  اسم الصك  
اتفاقية محاية الطفل والتعـاون       ٥٥

فيما يتصل بالتبين فيمـا بـني       
  .البلدان

  .١٩٩٣مايو / أيار٢٩: تاريخ التوقيع
 / آب ١٣ الـصادر يف     ٢٠٠٢- ٥٠: مرسوم الكـونغرس رقـم    

  .٢٠٠٢أغسطس 
  .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٧: تاريخ التصديق

  .، هولندا٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦: خ اإليداعتاري
  .٢٠٠٣مارس / آذار٤: تاريخ النشر

االتفاقية الدولية حلماية حقوق      ٥٦
ــاجرين  ــال امله ــع العم   مجي

  .وأفراد أسرهم

  .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧: تاريخ التوقيع
  .١٩٩٧يوليه / متوز٢٣ الصادر يف ٩٧-٦١: مرسوم الكونغرس رقم

  .٢٠٠٣مارس / آذار٧ :تاريخ التصديق
  .، منظمة األمم املتحدة ٢٠٠٣مارس / آذار١٤: تاريخ اإليداع

  .٢٠٠٣يوليه / متوز١: نافذة منذ
  .٢٠٠٣يوليه / متوز٤: تاريخ النشر

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال   ٥٧
عمل األطفـال واإلجـراءات     
ــا   ــضاء عليه ــة للق   الفوري

  ).١٨٢رقم (

  .١٩٩٩يونيه / حزيران١: تاريخ التوقيع
يوليـه   / متـوز  ٢٣ الصادر يف    ٢٠٠١-٢٧: مرسوم الكونغرس رقم  

٢٠٠١.  
  .٢٠٠١أغسطس / آب٢١: تاريخ التصديق

ــاريخ اإليــداع ــوبر / تــشرين األول١١: ت ، منظمــة ٢٠٠١أكت
  .العمل الدولية

  .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١: نافذة منذ
  .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٧: تاريخ النشر

املتعلقـة بالـشعوب    االتفاقية    ٥٨
  ).١٦٩رقم (األصلية والقبلية 

  .١٩٨٩يوليه / متوز٧: تاريخ التوقيع
 .١٩٩٦مارس / آذار٥ الصادر يف ٩٦- ٩: مرسوم الكونغرس رقم

  .١٩٩٦أبريل / نيسان١٠: تاريخ التصديق
  .، منظمة العمل الدولية١٩٩٦يونيه / حزيران٥: تاريخ اإليداع

  .١٩٩٧يونيه / حزيران٥: نافذة منذ
  .١٩٩٧يونيه / حزيران٢٤: تاريخ النشر

الربوتوكول االختياري التفاقية     ٥٩
حقوق الطفل املتعلـق ببيـع      
ــال  ــاء األطف ــال وبغ األطف
واستغالل األطفال يف املـواد     

  .اإلباحية

  .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٧: تاريخ التوقيع
 كـانون   ١١ الـصادر يف     ٢٠٠١- ٧٦: مرسوم الكونغرس رقم  

  .٢٠٠١ديسمرب /األول
  .٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠: تاريخ التصديق
  .٢٠٠٢مايو / أيار٩: تاريخ اإليداع

  .٢٠٠٢يونيه / حزيران٨: نافذ منذ
  .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩: تاريخ النشر
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  معلومات عامة عن  اسم الصك  
الربوتوكول االختياري التفاقية     ٦٠

حقوق الطفل املتعلق باشـتراك   
  .األطفال يف الرتاعات املسلحة

  .٢٠٠٠و  ماي/ أيار٢٥: تاريخ التوقيع
 / كانون الثاين٢٣ الصادر يف ٢٠٠٢- ٠١: مرسوم الكونغرس رقم

  .٢٠٠٢يناير 
  .٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠: تاريخ التصديق
  .٢٠٠٢مايو / أيار٩: تاريخ اإليداع

  .٢٠٠٢يونيه / حزيران٨: نافذ منذ
  .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨: تاريخ النشر

اتفاق بشأن احلماية ُمربم بتبادل   ٦١
ت بني وزير العالقـات     املذكَّرا

اخلارجية للمكـسيك ووزيـر     
  .العالقات اخلارجية لغواتيماال

  .١٩٨٩أغسطس / آب١٨: تاريخ التوقيع
  .١٩٩٠أبريل / نيسان٢٠: تاريخ التصديق

  .١٩٨٩أغسطس / آب١٨: نافذ منذ
  .١٩٩٠مايو / أيار٢٥: تاريخ النشر

االتفاقية املتعلقـة باجلوانـب       ٦٢
 املدنيــة لالختطــاف الــدويل

املعقودة يف الهاي يف    (لألطفال  
ــشرين األول٢٥ ــوبر / ت أكت

١٩٨٠.(  

 / متـوز  ١٦ الـصادر يف     ٢٠٠١- ٢٤: مرسوم الكونغرس رقـم   
  .٢٠٠١يوليه 

  .٢٠٠١أغسطس / آب٢١: تاريخ االنضمام
  .٢٠٠٢فرباير / شباط٥: تاريخ اإليداع

  .٢٠٠٢مايو / أيار١: نافذة منذ
  .٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٤: تاريخ النشر

مذكرة التفاهم بني حكومـة       ٦٣
مجهورية غواتيماال وحكومـة    
املكسيك بشأن محاية النـساء     
والقاصرين ضـحايا االجتـار     
باألشــخاص علــى احلــدود 

  . املكسيكية- الغواتيمالية 

  .٢٠٠٤مارس / آذار٢٣: تاريخ التوقيع
  .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١١: تاريخ التصديق

  .٢٠٠٥فرباير / شباط٢٢: نافذة منذ
  .٢٠٠٥مارس / آذار٢: ريخ النشرتا

اتفاق التعاون الفين واملايل املـربم        ٦٤
بني حكومة مجهورية غواتيمـاال     
واملنظمة الدولية للـهجرة، عـن      
طريق وزارة العالقات اخلارجيـة     
لغواتيماال، بشأن العودة الالئقـة     
واملأمونة للغواتيماليني املتوفيني يف    

 ضعف  مناخلارج والذين يعاونون    
  . هناكوضعهم

  .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٣: تاريخ التوقيع
  .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٠: تاريخ التصديق

  .٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢: نافذة منذ
  .٢٠٠٥فرباير / شباط١١: تاريخ النشر
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  معلومات عامة عن  اسم الصك  
االتفاقية الدولية لقمع جرميـة       ٦٥

الفصل العنـصري واملعاقبـة     
عليها، اليت اعتمدهتا اجلمعيـة     

 ٣٠ املتحـدة يف     العامة لألمم 
  .١٩٧٣نوفمرب /تشرين الثاين

 / أيـار  ١٢ الـصادر يف     ٢٠٠٥- ٣٩: مرسوم الكونغرس رقـم   
  .٢٠٠٥مايو 

  .٢٠٠٥مايو / أيار٣١: تاريخ االنضمام
  .٢٠٠٥يونيه / حزيران١٥: تاريخ اإليداع
  .٢٠٠٥يوليه / متوز٨: تاريخ النشر
  .٢٠٠٥يوليه / متوز١٥: نافذة منذ

 مفوضـية   االتفاق املعقود بني    ٦٦
األمم املتحدة السامية حلقـوق     
اإلنسان وحكومـة مجهوريـة     
غواتيماال املتعلق بإنشاء مكتب    

  .تابع للمفوضية يف غواتيماال

  .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٠:تاريخ التوقيع
 / أيـار  ٣١ الـصادر يف     ٢٠٠٥- ٤٠: مرسوم الكونغرس رقـم   

  .٢٠٠٥مايو 
  .٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣: تاريخ التصديق

  .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٩: افذ منذن
  .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩: تاريخ النشر

Informe del Archivo de Tratados Internacionalesالتقرير املتعلق بأرشيف املعاهدات الدولية .  
Notas 
_________________ 
1 Instancia coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde 2005, con el propósito de lograr 
una mejor articulación y coordinación en materia de derechos humanos entre los tres Organismos del 
Estado, particularmente para la adopción de medidas y posturas consensuadas con una visión de País. 
2 Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, (Firmado en México, D.F. el 29 de marzo 1994); Acuerdo 
sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los 
Derechos Humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población Guatemalteca 
(firmado Oslo , Noruega  23 de junio 1994);  Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones 
Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado (Firmado en Oslo, Noruega  17 de julio 1994); Acuerdo 
Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (Firmado en México, D.F.  31 de marzo 1995); 
Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (firmado en México D.F., 6 de mayo de 
1996; Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad 
Democrática (firmado en México, D.F. 19 de septiembre 1996);  Acuerdo sobre el Definitivo Cese al 
Fuego (firmado en Oslo, Noruega 4 de diciembre 1996); Acuerdo sobre Reformas Institucionales y 
Régimen Electoral (firmado en Estocolmo, Suecia 7 de diciembre 1996); Acuerdo sobre Bases para la 
Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad (firmado en Madrid, 
España  12 de diciembre  1996); Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento 
y Verificación de los Acuerdos de Paz Ciudad de Guatemala, (firmado 29 de diciembre 1996). 
3 Inició sus labores en abril de 1994, hasta la entrega de su noveno y último informe en septiembre del 
2004. 
4 Decreto 40-2005 emitido el 31 de mayo de 2005. 
5 Decreto 02-04 emitido el 7 de enero de 2004. 
6 Decreto 33-06 emitido el 5 de octubre de 2005. 
7 Los juzgados de turno trabajan las 24 horas del día. 
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8 Durante el 2007, se instalaron cuatro juzgados de turno distribuidos de la siguiente manera: Un 
juzgado de Paz Penal de Turno en la Torre de Tribunales, Un juzgado de Primera Instancia Penal de 
Turno en la Torre de Tribunales, Un Juzgado de Paz Penal de Turno en Mixto, Un Juzgado de Paz Penal 
de Turno de Villa Nueva. 
9 Decreto 384-2007 emitido en octubre de 2007. 
10 Decreto 18-05 emitido el 8 de febrero de 2005. 
11 Decreto 54-07 emitido el 7 de noviembre de 2007. 
12 Decreto 32-2006 emitido el 31 de agosto de 2006. Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses del Instituto Nacional de Guatemala. 
13 Decreto 35-07 emitido el 1 de agosto de 2007. 
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