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  مقدمة

 جملس حقـوق   وفقاً لقرار ، املنشأ   )الفريق العامل ( الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        قام  - ١
. ٢٠٠٨مـايو  / أيار ١٩ إىل   ٥دورته الثانية يف الفترة من      بعقد  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  

وقد ترأس وفد غواتيماال    . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦رابعة املعقودة يف    وجرى االستعراض املتعلق بغواتيماال يف اجللسة ال      
. املرفق الوارد أدنـاه   انظر  ،   عضواً ١٧السيد الرس هنريك بريا، نائب وزير اخلارجية، وتألف الوفد من           سعادة  

  . ٢٠٠٨مايو / أيار٩واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بغواتيماال يف جلسته التاسعة املعقودة يف 

) اجملموعة الثالثيـة   (ة التالي قرريناملجمموعة  ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .الربازيل وسلوفينيا وغابون: لتيسري االستعراض املتعلق بغواتيماال

  :اال، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق بغواتيم٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛)A/HRC/WG.6/2/GTM/1) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  
)A/HRC/WG.6/2/GTM/2( ؛  

  ). A/HRC/WG.6/2/GTM/3 ()ج(١٥املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة موجز أعدته   )ج(  

 أعدهتا سلفاً أملانيا، وآيرلندا ، والدامنرك، أسئلةوأُحيلت إىل غواتيماال، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة   - ٤
وميكن االطالع علـى هـذه      . والسويد، وكندا، وهولندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية        

  . شامل الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الاألسئلة على

   موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

، قّدم السيد الرس هنريك بريا، نائب وزيـر خارجيـة           ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦يف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ٥
عب املختلفة يف األفرع التنفيذية احت للشُّغواتيماال، التقرير الوطين وأوضح أن عملية االستعراض الدوري الشامل أت      

  . فترة والية هذه اإلدارةمنوالقضائية والتشريعية إجراء عملية تفكري مشترك بشأن حقوق اإلنسان، يف أول عام 

 يف غواتيماال، دميقراطية  اللك عملية توطيد    مت احلكومة بتعقد املشاكل اليت يواجهها البلد، مبا يف ذ         وسلّ  - ٦
 خلفها الرتاع املسلح الداخلي، وحدوث زيادة يف جرائم القانون العام واجلرائم املنظمـة، واالجتـار       والتركة اليت 

  . يف شىت بلدان املنطقةباملخدرات، واملشاكل االجتماعية االقتصادية األخرى اليت تؤثر أيضاً

عات اجملتمع املختلفـة     باتفاقات السالم باعتبارها جتسد توافق اآلراء الذي توصلت إليه قطا          واسترشاداً  - ٧
 أكثر عدالة ومساواة وتشاركية، تعهدت احلكومة مبواصلة إيالء أولوية حلقوق اإلنسان يف    دولةبشأن كيفية إقامة    

  . كل اجلهات الفاعلة الوطنيةسامهةممارسة املهام العامة، مع حتقيق إشراك وم
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 اجلهود املبذولة لتوفري األمن للمواطنني، ويف جمال احلقوق املدنية والسياسية، سلطت احلكومة الضوء على  - ٨
دته احلكومـة   قطاع العدل، الذي حدّ   عن طريق النهوض ب   ومكافحة اإلفالت من العقاب، وتعزيز سيادة القانون        

 للقضاة قال إن احلكومة قد وفّرتوفيما يتعلق باإلصالح القضائي، . باعتباره أحد مواطن الضعف الرئيسية للدولة
أنشأت حماكم متنقلة كما مخسة مراكز إلقامة العدل يف املناطق النائية، وأنشأت حقوق اإلنسان، التدريب يف جمال 

  .وثابتة لتيسري وصول األشخاص من ذوي املوارد الشحيحة وسكان املناطق النائية إىل العدالة

إىل  العـام، و   كتب املدعي التابعة مل  إىل إنشاء وحدة مكافحة االجتار باألشخاص        وأشارت احلكومة أيضاً    - ٩
التعزيز املؤسسي لألقسام املتخصصة األخرى، والتقدم الذي أحرز يف املكتب يف جمال حقوق اإلنسان، مثل وضع                
خطة سياساتية جديدة بشأن املالحقة اجلنائية والدراسات املتعلقة بالضحايا، وإصدار تعليمات عامـة تتـضمن               

وسوف يساعد مكتب املدعي العام يف تنفيذ قوانني مثل         . يةتوجيهات للتصدي للجرائم املرتكبة ضد احلرية اجلنس      
  .قانون مكافحة اجلنوح املنظم

تزويد الشرطة املدنية الوطنية باملعدات والتأهيل املهين والتدريب، مع تنفيذ          أضاف أن وزارة الداخلية تواصل      و  - ١٠
تغلغل اجلرمية املنظمة واالجتار باملخـدرات يف    عملية رقابة داخلية، بغية حتقيق الكفاءة املؤسسية والقضاء على الفساد و          

 من اجلهاز القضائي    ة مؤلف هيئةوسلطت احلكومة الضوء على اهليئة التنسيقية لتعزيز نظام العدالة، وهي           . هياكل الدولة 
لـيت  نسق اجلهود اليت تبذل، ويعزز اإلجـراءات ا       ومكتب املدعي العام ومعهد الدفاع اجلنائي العام ووزارة الداخلية يُ         

كما أعربت احلكومة عن أملها يف أن تسهم اللجنة         . إقامة العدل جمال  تخذ، لتحقيق الكفاءة والشفافية واملصداقية يف       ُت
الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال، اليت ترعاها األمم املتحدة، يف اجلهود املـذكورة أعـاله، بـإجراء          

. ات غري القانونية والسرية، وتقدمي املشورة إىل الدولة بشأن كيفية تفكيكها          وهياكل وعمل اجلماع  حتقيقات يف أفعال    
اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال تعمل بالفعل مع مكتب املدعي العام وهيئات وطنية                قال إن   و

إنشاء املعهد الوطين لعلـوم الطـب        القانون املتعلق ب   - ت مؤخراً   ّنوذُكرت القوانني اليت سُ   . أخرى بشأن هذه املسألة   
الشرعي، والقانون املتعلق بنظام السجون، والقانون اإلطاري لنظام األمن الوطين، والقانون املتعلق مبكافحة قتل اإلناث               

  .محاية حقوق اإلنسان جمال  باعتبارها معامل تشريعية يف- وغريه من ضروب العنف ضد املرأة 

املدافعني عن حقوق اإلنـسان،     العتداءات على   معنية با  وزارة الداخلية،    داخلأنشئت وحدة حتليل    قد  و  - ١١
  .لتناول االدعاءات وتنسيق استجابة فعالة مع مكتب املدعي العام واألجهزة األخرى

 على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           الكونغرسوتعمل احلكومة مع      - ١٢
  .املختفني عثور علىلل قانون ينشئ جلنة وطنية القسري، وعلى إصدار

 إدارة حلقوق اإلنسان وحقوق السكان األصليني من أجل متابعة االلتزامات وأنشأت وزارة اخلارجية أيضاً  - ١٣
وسلطت .  رفيعة املستوى معنية حبقوق السكان األصليني وحبقوق اإلنسان        الدولية اليت تعهدت هبا الدولة، وجلاناً     

اللجنة الرئاسية ملناهضة التمييز والعنصرية ضد الشعوب األصلية ومعهد الدفاع عـن            عمل  ضوء على   احلكومة ال 
وهي تروج إلنشاء أمانة رئاسية لشؤون الشعوب األصلية تتوىل تنفيذ السياسات واخلطط . نساء السكان األصليني

 على االعتراف   الكونغرسلى موافقة من     إىل احلصول ع   وهي تسعى أيضاً  . والربامج واملشاريع العامة يف هذا اجملال     
  .)١٤املادة  (باختصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري



A/HRC/8/38 
Page 5 

منـع  :  وذلك من أجـل    السياسة وخطة العمل الوطنيتان بشأن حاالت اإلعاقة      مبوجب مرسوم   قرت  قد أ و  - ١٤
 احلصول علـى التعلـيم      ظهور العوامل اليت ميكن أن تسبب حاالت إعاقة؛ وتقدمي خدمات إعادة التأهيل؛ وتيسري            

والتدريب وفرص العمل؛ وتيسري الوصول على حنو مريح ومأمون إىل األماكن ووسائط النقل ومصادر املعلومـات                
 اتفاقية حقوق   الكونغرسر هبا   قّكما استهلت احلكومة عملية يُ    .  والرياضة والثقافة واألنشطة األخرى    فيهومرافق التر 

  .األشخاص ذوي اإلعاقة

 قدرة معظم اجلماعات الضعيفة على احلصول       د قلّصت املتصاعدة ق الدولية   إىل أن أسعار الغاز والغذاء       وبالنظر  - ١٥
يستثمر  على األغذية األساسية اليومية، فقد أنشأت احلكومة برنامج تضامن ملواجهة الطوارئ االقتصادية واالجتماعية،            

جتماعية؛ ومـشاريع لتيـسري   االتنمية الحلبوب؛ وبرامج إنتاج ا:  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف     ١٩٥
متويلي للحد من االنقطاع عن املدرسـة وسـوء         التحويالت املشروطة، وهو برنامج     احلصول على األرض؛ وبرنامج     

شاركت قد  و.  احلجم التغذية املزمن وتشغيل األطفال؛ وبرنامج إسكان؛ وبرنامج لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة          
  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٣ال يف تقدمي التماس لعقد دورة خاصة عن أزمة الغذاء العاملية يف غواتيما

أنشأت جلنة مشتركة بني املؤسسات معنية بالتماسك االجتماعي، مؤلفة من وزارات           قال إن احلكومة    و  - ١٦
 الغذائي وأعمـال اخلدمـة      التعليم واملساعدة االجتماعية والصحة العامة، باإلضافة إىل األمانتني املعنيتني باألمن         

 وقد أدخلـت اللجنـة فعـالً      . االجتماعية، وستضطلع اللجنة اآلن بتنسيق مجيع برامج االستثمارات االجتماعية        
  خاصـاً  وهي تويل اهتماماً  . خدمات توفري املياه واإلصحاح األساسي يف البلديات اخلمس واألربعني األشد فقراً          

 وتنمية اإلسكان والبنية األساسية للطرق، ولتقدمي ائتمانات        ،ستشفيات وشبكات امل  ، واملراكز الصحية  ،للمدارس
  .إىل النساء وأمسدة إىل املزارعني، ضمن أمور أخرىصغرية 

 األمهـات   وتوفري اخلدمات لوقاية  وسلطت احلكومة الضوء على الربامج املتعلقة بتشييد دور جمتمعية جديدة             - ١٧
وضمان األمـن الغـذائي     ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     / البشرية والرضع من اإلصابة بفريوس نقص املناعة     

زيـادة يف امليزانيـة     (ا بتقدمي موارد إضافية إىل أمانة الرفاه االجتماعي         ـتسىن تنفيذه وهي برامج   لألطفال واحلوامل،   
  ). يف املائة٢٠٠نسبتها 

وعلى إنـشاء جلنـة      بشأن الطفولة املبكرة  باملبادرة الوطنية   كما سلطت احلكومة الضوء على االحتفال         - ١٨
مشتركة بني املؤسسات معنية بالشفافية ومكافحة الفساد، يرأسها نائب الرئيس، لضمان أال يتسبب الفـساد يف                

  .إعاقة جهودها الرامية إىل النهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، اعتمدت الدولة سياسة اعتراف     ٢٠٠٥ت السالم، يف عام     وبعد اعتماد القانون اإلطاري املتعلق باتفاقا       - ١٩
ومن خالل برنامج التعويضات الوطين، . عام باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبت أثناء الرتاع املسلح
واستجابة للحاالت املعروضـة علـى      . قدمت احلكومة تعويضات معنوية واقتصادية إىل ضحايا الرتاع وأسرهم        

واقترحـت  . لبلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، أحيت الدولة ذكرى الضحايا وطلبت الصفح على املأل           منظومة ا 
كما أعلن الرئيس عزمه علـى فـتح        .  مبادرة لسن قانون وطين بشأن التعويضات      لكونغرساإلدارة احلالية على ا   

  .احملفوظات العسكرية للمساعدة يف توضيح ما حدث يف املاضي
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 منظومة األمم املتحدة، وبصفة خاصة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان            وشكرت احلكومة   - ٢٠
  .املساعدات التقنية واملاليةتعزيز ىل ودعت إومكتبها يف غواتيماال، 

أدلت السيدة ِدل فايل، رئيسة اللجنة الرئاسية املعنية بالسياسة التنفيذية املتعلقة            على أسئلة خطية،     ورداً  - ٢١
على املدافعني عن حقوق اإلنسان، أنشئت هيئة العتداءات ففيما يتعلق با. وق اإلنسان بتعليقات إضافيةبشؤون حق

واستنبطت عملية للتصدي هلذه اجلرائم بالتنسيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمـات               
ت غواتيماال وحدة خاصـة حلقـوق       وفيما خيص حاالت االختفاء القسري، أنشأ     . املدافعني عن حقوق اإلنسان   

لقانون اجلنائي، وبصفة خاصة فيما لكما تعمل احلكومة على إجراء إصالحات . كتب املدعي العامتابعة ملاإلنسان 
. وقد صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       . يتعلق بالتعذيب وحاالت االختفاء القسري    

 القائم على نوع اجلنس والعنف اجلنسي للتصدي هلذه احلاالت علـى مـدار              وجيري وضع سياسة تتعلق بالعنف    
املذكور أعـاله   ، أشار الوفد إىل القانون      ضاءوفيما يتعلق بوفيات النساء وأعمال القتل خارج نطاق الق        . الساعة

 وحقـوق   املتعلق مبكافحة قتل اإلناث، وأوضح أنه يوجد يف غواتيماال واجب يقضي بتعميم املنظور اجلنـساين              
وجيري تعزيز مقاضاة مرتكيب التعديات على حقوق اإلنسان واستحداث برامج حلمايـة            . اإلنسان يف السياسات  

وذلـك  اليت جتريها الشرطة الوطنيـة      تحقيقات املدنية والتحقيقات اجلنائية     الكما جيري تعزيز    . الضحايا، باجملان 
وتقوم احلكومة بإنـشاء هيئـات      . راءات االدعاء العام  بتحسني اإلجراءات املتعلقة بأماكن ارتكاب اجلرائم وإج      

  .وأدلة املقذوفات وغريها من األدلة) الدنا(لفحص احلمض النووي الرييب املرتوع األكسجني 

 بإنشاء األمانـة    وشدد الوفد على تعزيز املؤسسات ومتويل تنمية السكان األصليني، وعلى القيام مؤخراً             - ٢٢
من السكان األصليني واسـتخدام     عامني  اء السكان األصليني، وعلى وجود حمامني       نساملهنية ووحدة للدفاع عن     

 .وجيري النظر يف إنشاء منصب أمني مظامل من السكان األصـليني         . مترمجني شفويني من املايا داخل نظام احملاكم      
 ،رتاعات الزراعية كما جيري تعزيز حقوقهم من خالل التعليم الثنائي اللغة، وإقامة منتدى حوار دائم خبصوص ال              

وتتشاور احلكومـة مـع الـسكان       . وإنشاء نظام لتحديد األراضي ومنصب أمني مظامل معين بالشؤون الزراعية         
وجيري تعليـق االسـتغالل     .  قانون خبصوصها  فذ فعالً األصليني بشأن املسائل املتعلقة باألراضي املقدسة، اليت نُ       

  .ل ضاراًالتعديين حلني البت فيما إذا كان هذا االستغال

القانون اجلنائي، وميكن مبوجب التمييز قد جّرمت غواتيماال قال الوفد إن وفيما يتعلق باملسائل األخرى،   - ٢٣
. وتنظر احلكومة يف قانون يتعلق بالعفو قدمه رئيس اجلمهورية. إىل جلنة حقوق اإلنسانالتمييز تقدمي الشكاوى من 

كن إعدام األشخاص الستة والعشرين احملكوم عليهم باإلعدام وذلك مي وختضع عقوبة اإلعدام لوقف اختياري، وال 
  .منظمة الدول األمريكيةااللتزام مبقتضيات العمل يف إطار بسبب 

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

ثرية الـضوء   وسلطت وفود ك  .  وفداً ببيانات  ٤٤تقدمي التقرير، أدىل     أعقب   الذي احلوار التفاعلي خالل    - ٢٤
على انفتاح غواتيماال وتعاوهنا مع جملس حقوق اإلنسان، ومكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان               

املكلفني بواليات يف   يف غواتيماال، وخمتلف آليات حقوق اإلنسان ، مبا يف ذلك الدعوة املفتوحة اليت وجهتها إىل                
  .إطار اإلجراءات اخلاصة
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ئر إىل تأييد غواتيماال لعقد دورة خاصة جمللس حقوق اإلنسان عن أزمة الغذاء، مما يعكس               وأشارت اجلزا   - ٢٥
. كما أشارت إىل دور غواتيماال النشط يف تعزيز حقـوق الـشعوب األصـلية   . التزام غواتيماال باحلق يف الغذاء   

صلية، أصبحت ملزمة للدولة، وأشارت إىل أن اتفاقات السالم، مبا فيها االتفاق املتعلق هبوية وحقوق الشعوب األ           
وأثنت على غواتيماال إلهنائهـا     . وسألت عن الكيفية اليت ميكن هبا أن يساعد اجملتمع الدويل غواتيماال يف تنفيذها            

ممارسات العنف والقمع، وأشارت إىل فوائد عملية التحرك حنو حتقيق الدميقراطية، وأوصت بأن ينشئ اجمللس آلية        
وأوصـت  . ابات يف جمال حقوق اإلنسان الستراتيجيات اخلروج من حاالت األزمـات    فرعية الستعراض االستج  

تنشئ مؤسسات جديـدة    أن  اجلزائر بأن تواصل غواتيماال تقدمي الدعم إىل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و           
  .حلقوق اإلنسان، إذا دعت احلاجة إىل ذلك

وطلبـت  . ال حقوق اإلنسان ومنع عنف األحداث     وأشارت املكسيك إىل التزام حكومة غواتيماال يف جم         - ٢٦
اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال وعن استراتيجيتها           من التفاصيل عن هيكل ووالية       مزيداً

وأوصت بأن تتقدم   . لتحقيق أهدافها، وبصفة خاصة فيما يتعلق مبكافحة اجلماعات العاملة خارج نطاق القانون           
 حدود قدراهتا، حنو اعتماد السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان وخطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان؛              غواتيماال، يف 

وأن تعترف باختصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري؛ وأن تصدق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
. واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    الدولية واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري          

كما أوصت بأن تعدل غواتيماال القانون اجلنائي لتحقيق توافقه مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، فيما يتعلـق                 
  .بالتمييز العنصري والقضايا اجلنسانية

 ظـى  حت - ملظـامل    مكتب أمني ا   - وأشارت اهلند إىل أن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف غواتيماال             - ٢٧
 الوفـد   منلدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وطلبت            " ألف"بالوضع  
ت طلبو. اخلربة احلديثة هلذه املؤسسة، كما طلبت معرفة ما إذا كان قد مت اختاذ تدابري لزيادة تعزيز فعاليتها          عرض

  .ة للمرأة ومكتب الدفاع عن حقوق نساء السكان األصليني معلومات عن األمانة الرئاسياهلند أيضاً

وقالت سلوفينيا، ضمن أمور أخرى، إهنا تقدر اجلهود اليت تبذهلا غواتيماال لتحقيق املـصاحلة الوطنيـة                  - ٢٨
. وداالقتصادية تزيد من صعوبة هذه اجله - والتنمية الوطنية بعد فترة الرتاع املسلح الطويلة، وإن احلالة االجتماعية 

وأشارت إىل الشواغل اليت أعربت عنها جلنة القضاء على التمييز العنصري ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 
الالجئني خبصوص حقوق الشعوب األصلية مبا يف ذلك افتقارها إىل إمكانية احلصول على األراضي، وعدم احترام                

اء على التمييز العنصري إزاء التقارير املتعلقـة حبـدوث          أراضيها التقليدية، والقلق الذي أعربت عنه جلنة القض       
إعاقات حتول دون استخدام الشعوب األصلية ملواقعها املقدسة التقليدية، والقلق الذي أعربت عنه اللجنة املعنيـة             

 وقـدمت . بالقضاء على التمييز ضد املرأة إزاء حالة نساء السكان األصليني الالئي يتعرضن لشىت أشكال التمييز              
، أن تتابع غواتيماال التوصيات ذات الصلة الصادرة عن جلنة القضاء على التمييـز              أوالً. سلوفينيا أربع توصيات  

  وفعلياًالعنصري وغريها من هيئات وآليات حقوق اإلنسان والداعية إىل العمل على تعزيز احلماية املتساوية قانونياً
التوصية الـصادرة عـن     غواتيماال  ، أن تتابع    ثانياً.  والغاريفونا للشعوب األصلية مبا فيها شعوب املايا والكزينكا      

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة والداعية إىل ضمان أن يتسىن لنساء السكان األصليني احلصول بشكل 
يف عمليات صنع كامل على التعليم الثنائي اللغة واخلدمات الصحية والتسهيالت االئتمانية واملشاركة بصورة تامة 
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، أن تضمن غواتيماال اإلدماج التام ملنظور جنساين يف مراحل االستعراض التالية، مبا يف ذلك نتائج ثالثاً. القرارات
املبلـغ  االعتداءات   لإلفالت من العقاب على      حداً، أن تضع غواتيماال     رابعاً. عملية االستعراض الدوري الشامل   

 اجلنسي واهلويـة اجلنـسية، وأن   يلالقائمة على أساس املاالعتداءات  مبا فيها   جملتمعات املهمشة، فراد ا عنها ضد أ  
  .تضطلع جبهود إلذكاء الوعي يف هذا الصدد، توجه بصفة خاصة إىل موظفي إنفاذ القوانني والسلطة القضائية

غواتيماال على  وأعربت كولومبيا عن تقديرها للتقرير الوطين، الذي جيسد االلتزامات اهلامة اليت قطعتها               - ٢٩
التغلب على نزاع من  هبا غواتيماال  متكنتنفسها بإعمال التمتع حبقوق اإلنسان وتوطيد الدميقراطية والكيفية اليت          

ورحبت بتجديد والية مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف      . مسلح طال أمده وحتقيق السالم    
 له حتقيق زيادة يف املساعدات املتلقاة يف إطار مكتب املفوضية السامية غواتيماال وسألت عما إذا كان من املخطط

  .وتنويع هذه املساعدات

ورحبت شيلي بقرار احلكومة جتديد والية مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان يف                  - ٣٠
ماج املعايري الدوليـة حلقـوق       مع االهتمام باملعلومات الواردة يف التقرير خبصوص إد        وأحاطت علماً . غواتيماال

باعتباره أحد التحديات يف التقرير لط عليه الضوء وفيما يتعلق باألمن العام، الذي ُس. اإلنسان يف التشريعات احمللية
 طلبت شيلي معلومات عن تأثريات فحص سجالت أفراد الشرطة والتدابري املتخـذة حلظـر ممارسـة                 ،الرئيسية
 املعلومات عن اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال وكيفيـة   من كما طلبت مزيداً  . التعذيب

 ويف  .الرامية إىل مكافحة التمييز العنصري    املذكورة يف التقرير و    عن محالت التوعية     وسألت أيضاً . أدائها لعملها 
كومـة باالشـتراك مـع      أجرته احل وهو حتليل   معرض اإلشارة إىل حتليل مدى تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات،          

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أوصت شيلي بتجسيد نتائج هذا التقيـيم يف أعمـال سـلطات        
  .البلدهذا غواتيماال يف املستقبل بغية حتقيق اإلعمال الفعال حلقوق اإلنسان يف 

كثري مـن  يف امة حلقوق اإلنسان و يف معظم املعاهدات الدولية اهلورحبت الربتغال بكون غواتيماال طرفاً   - ٣١
آليات معاجلة الشكاوى باستثناء جلنة القضاء على التمييز العنصري، وسألت عما إذا كان هناك جـدول زمـين          

يف أقرب وقت    بأن تصدق غواتيماال     وأوصت أيضاً . داخلي إلقرار اختصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري       
ة اجلنائية الدولية، وأشادت يف الوقت نفسه باللجنة الدوليـة ملكافحـة            على نظام روما األساسي للمحكم    ممكن  

ورحبت بالقانون املتعلق مبكافحة قتل اإلناث والعنف ضد املرأة وباألحكـام           . اإلفالت من العقاب يف غواتيماال    
ها سألت عـن  ن، ولك جنسياًعنفاًأن ُيعترب اليت تنص على أن حظر استخدام وسائل تنظيم األسرة ميكن           " الرائدة"

حـاالت  املتخذة لضمان التحقيـق يف       وسألت عن التدابري  . لضمان تطبيق هذا القانون   املتخذة  اخلطوات العملية   
العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان وأوصت بزيادة التنسيق بني الشرطة ومكتب النائب العام يف التحقيقات                

 أعادت تأكيد توصية املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية         كما. العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان     حاالت  يف  
  .حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان بأن تضع غواتيماال سياسة وطنية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان

. وأشادت كندا باعتراف الرئيس بالفظائع اليت ارتكبت أثناء الرتاع املسلح وبوجـود متييـز عنـصري                 - ٣٢
تدابري لضمان متتع أعـضاء     اختاذ  سيما النساء، يف غواتيماال وأوصت ب      لة الشعوب األصلية، وال   وأشارت إىل حا  

أشارت إىل التقارير املتعلقة بانتهاكات حقوق      كما  .  جبميع حقوق اإلنسان    تاماً جمتمعات السكان األصليني متتعاً   
منهجية للتحقيق اجلنـائي واملالحقـة   عدم وجود إجراءات ، وإىل اإلنسان اليت متس املدافعني عن حقوق اإلنسان  
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وأوصت كندا بأن تعتمد غواتيماال تدابري فعالة لوقاية ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان من العنف               . القضائية
للمـدافعني  تضمن وأن تضمن التحقيق الفوري الشامل والفعال يف هذه األعمال والعقاب املناسب ملرتكبيها وأن  

كما أوصت بأن تتخذ غواتيماال التدابري الالزمة للتصدي لإلفالت من          .  يف بيئة متكينية   عن حقوق اإلنسان العمل   
 وأن تصدق علـى نظـام رومـا         ،العقاب وللتحقيق يف حاالت االختفاء القسري والتعذيب ومقاضاة مرتكبيها        

رأة يف جمـال حقـوق      واسترعت االنتباه إىل املشاكل اخلطرية اليت تواجه امل       . األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   
اإلنسان وأوصت بأن تتخذ غواتيماال التدابري الالزمة للتنفيذ التام للقانون اجلديد املتعلق مبكافحة قتل اإلناث وأن      

  .تضمن محاية األمن البدين للمرأة وذلك بتنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

مع أحكام اتفاقية   بالبشر   التشريعية اليت حتقق توافق تعريف االجتار        وأشارت لكسمربغ إىل اإلصالحات     - ٣٣
منع االجتار باألشخاص، وخباصـة النساء واألطفال،  بروتوكول و الوطنيةعرب املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمةاألمم 

ـ . بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو        ووقمعه واملعاقبة عليه     ارت إىل التـبين    وأش
، "األريـاف "، وخباصة لنساء وأطفال السكان األصليني وسـكان          ألغراض جتارية  التجاري واالستغالل اجلنسي  

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واليونيسيف وجلنة حقوق الطفل واليت مؤداها             والتعليقات اليت أبدهتا    
  للخطر ورحبت لكسمربغ بالسياسات الرامية إىل محاية املعرضني      . قصدتزال بلد منشأ وعبور وم     أن غواتيماال ال  

يد أسباب ونطاق االجتار بالنساء والفتيات، مبا يف دبشكل خاص يف هذا الصدد، وسألت عن اجلهود اإلضافية لتح
طة العمل   تقييم أول ملا حتدثه السياسة الوطنية ملكافحة االجتار وخ         عرضوطلبت من الوفد    . ذلك االجتار الداخلي  

  . من تأثري على أرض الواقع٢٠١٧- ٢٠٠٧للفترة 

 سنة من الرتاع املسلح بتوقيع اتفاق إلقامة سالم وطيـد           ٣٦ لفترة    إهنائها وهنأت ماليزيا احلكومة على     - ٣٤
، وقالت إنه أتاح تعزيز االستقرار السياسي والتنمية االجتماعية االقتصادية، مبا يف ذلك يف              ١٩٩٦ودائم يف عام    

جهت حتيـة إىل  ، ُوالرتاع املسلح الداخلي لفترات طويلةوفيما يتعلق بالبلدان اليت واجهت . ل حقوق اإلنسان  جما
ـ امل على أفضل    باعتبارمها مثاالً  ٢٠٠٤يف عام    غواتيماال   يفجتربة غواتيماال وعمل بعثة األمم املتحدة        . اتمارس

اب يف غواتيماال وطلبت معلومات عن املكاسب احملققة        وأشادت ماليزيا باللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العق       
  .ودور اللجنة إزاء النظام القانوين الوطين

وهنأت كوبا وفد غواتيماال على التقرير الوطين وأشارت إىل أن أولوياهتا يف جمال حقوق اإلنسان تتعلق                  - ٣٥
وأوصت كوبا بأن تواصـل غواتيمـاال   . بالتنمية الريفية، والتعليم، والصحة، وأمن املواطنني، والشعوب األصلية     

توسيع براجمها لتعزيز العدالة االجتماعيـة واحلقـوق        كذلك  تواصل  أن  جهودها ملكافحة اإلفالت من العقاب و     
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

طوات وسألت عن اخل  . وأثنت الربازيل على تعاون غواتيماال مع النظم الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان            - ٣٦
الرئيسية املتخذة خبصوص إعمال حقوق الطفل وتيسري وصول الشعوب األصلية إىل العدالة وتنفيذ االلتزامـات               

كما طلبت الربازيل معلومات عن جهود التصدي لعقوبة اإلعـدام          . الدولية لغواتيماال يف جمال مكافحة التعذيب     
وأوصت الربازيل بأن تواصل غواتيمـاال  .  غواتيماالوعن إجنازات اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف 

  .جهودها فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
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اللجنة الرئاسية ملناهضة التمييز والعنصرية ضد الشعوب األصلية، ومعهد باهتمام وجود فرتويال الحظت و  - ٣٧
شيك إلدارة حقوق اإلنسان وحقوق السكان األصليني داخـل         الدفاع عن نساء السكان األصليني، واإلنشاء الو      

وزارة اخلارجية، وطلبت معلومات إضافية عن مهام هذه الكيانات وعن السياسات واخلطط األخـرى املتعلقـة                
  .حبقوق الشعوب األصلية

 والتزامها الطـوعي بتجديـد    حقوق اإلنسان   وأشارت النمسا إىل مشاركة غواتيماال بنشاط يف جملس           - ٣٨
 ورحبت باللجنـة الدوليـة      ،التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ملدة ثالثة أعوام أخرى           

كما أوصت باعتماد . ضمان تنفيذ واليتهااملتخذة لتدابري الملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال، وسألت عن 
ضروري إلزالة أي عوائق تعتـرض      وهو أمر   أرض الواقع،   تدابري حملية لضمان التنفيذ الفعال لوالية اللجنة على         

النمسا معلومات عن محاية حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان وأوصت طلبت و. سبيل التحقيقات الدولية اجلادة
. بإيالء اهتمام خاص للتنفيذ الفعال لربامج مساعدة الضحايا ومحايتهم يف سياق مكافحة اإلفالت من العقـاب               

ا كانت هناك خطط عمل لتنفيذ قانون احلماية املتكاملة لألطفال والشباب وطلبت معلومات عن              وسألت عما إذ  
  . صرحياًحظر العقاب البدين وأوصت بأن حيظر العقاب البدين يف املرتل واألسرة حظراً

ر مفوضية  واستشهد بتقاري . يف إعداد التقرير الوطين   عدم إشراك اجملتمع املدين     وأشار االحتاد الروسي إىل       - ٣٩
 وسأل عن السبب  قد اسُتجليت    يف املائة فقط من حاالت القتل        ١األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقال إن        

 .طفلني دون سن اخلامسة من سوء تغذية مزمنبني كل يعاين طفل من متّر،  كل ثانية ه إىل أنوأشار أيضاً. يف ذلك
  . الوضعوطلب معلومات عن اخلطوات املتخذة ملعاجلة هذا

وأشارت إىل مستويات العنـف  . إسهام اجملتمع املدين يف متابعة االستعراض     مدى  وسألت السلفادور عن      - ٤٠
املرتفعة وطلبت معلومات عن التأثريات االجتماعية للمشروع الذي تنفذه وزارة التعليم، يف إطار اتفاقات السالم، 

صلة هذا املشروع، الذي ا خاصة فيما بني الشباب، وأوصت مبوللترويج لثقافة سالم يف اجملتمع الغواتيمايل، وبصفة
وأعربت عن القلق إزاء وضع املهاجرين العابرين، وخاصـة النـساء           . تعتربه السلفادور ممارسة جيدة، وبتعزيزه    

 ملا أكده املقرر اخلاص املعـين حبقـوق         نتهك بصورة منهجية حقوق اإلنسان اخلاصة هبم وفقاً       واألطفال، الذين تُ  
  .نسان للمهاجرين، وطلبت معرفة التدابري اليت تتخذها السلطات ملنع هذه التعدياتاإل

 ٩٨ على املدافعني عن حقوق اإلنسان البالغ     االعتداءات  معدل اإلفالت من العقاب على      إىل  آيرلندا  أشارت  و  - ٤١
ات، وذلك االعتداءعلى هذه أوردته التقارير، وأوصت بأن تكافح غواتيماال اإلفالت من العقاب حسبما يف املائة، 

 بـأن تـضع     وأوصت أيـضاً  . عن ارتكاب هذه األفعال   بالتحقيق الفعال يف كل االدعاءات ومقاضاة املسؤولني        
غواتيماال سياسة حكومية شاملة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، مع مراعاة آراء اجملتمع املدين وكذلك إدراج 

  .٢٠٠٧ة حلقوق اإلنسان يف عام اآلراء اليت حددهتا اللجنة الرئاسي

 إلقرار السياسات واخلطط الوطنية، مبا فيها السياسة املتعلقة مبنـع عنـف             هاوأعربت الصني عن تقدير     - ٤٢
ري، والسياسة الوطنية املتعلقة بتعزيز تكافؤ الفرص       ـة والتمييز العنص  ـالشباب، والسياسة العامة بشأن العنصري    

إىل التدابري التشريعية املعتمدة لتجرمي العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك التعـاريف         كما أشارت   . بني املرأة والرجل  
وأشارت الصني إىل شواغل املنظمات غري احلكومية وهيئات املعاهدات         . اخلاصة بالعنف املرتيل والتحرش اجلنسي    
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واجهها غواتيمـاال يف     وطلبت معلومات عن التحديات الرئيسية اليت ت       ،فيما يتعلق بالتمييز ضد الشعوب األصلية     
كمـا  . مكافحة التمييز ضد نساء السكان األصليني، مبا يف ذلك التمييز يف خدمات التوظيف والتعليم والصحة              

باألطفال وتبين األطفال على حنـو  للتصدي لتشغيل األطفال واالجتار اختاذها طلبت معرفة التدابري األخرى املزمع      
  .نتمني إىل السكان األصلينيغري قانوين وإساءة معاملة األطفال امل

لضمان احلماية من العنف للمدافعني عن حقوق       املتخذة  وسألت اجلمهورية التشيكية عن التدابري احملددة         - ٤٣
كما سألت عن تدابري تعزيـز      . املعرضني العتداءات بسبب ميلهم اجلنسي وهويتهم اجلنسية      اإلنسان ولألشخاص   

لقضاء على اإلفـالت مـن      من أجل ا  السلطة القضائية على حنو مستقل      قدرات الشرطة يف جمال التحقيق وعمل       
 ضد  العتداءاتوأوصت اجلمهورية التشيكية باعتماد مزيد من التدابري إلهناء اإلفالت من العقاب على ا            . العقاب

 وأوصت بأن. اجلنسي أو هويتهم اجلنسيةواالعتداءات على األشخاص بسبب ميلهم املدافعني عن حقوق اإلنسان 
 وغريهـا مـن   هاز القـضائي سلطات إنفاذ القوانني واجل لصاحل  تتضمن التدابري برامج تعليم وإذكاء وعي حمددة        
حبقوق اإلنسان من قبل األشخاص ذوي امليول اجلنسية أو         تمتع  الالسلطات، تركز على مجلة أمور من بينها محاية         

  .اهلوية اجلنسية اليت يشكل أصحاهبا األقلية من الناس

 من التحديات يف جمال حقوق اإلنسان وسألت عـن تـأثري            لمت هولندا بأن غواتيماال تواجه عدداً     وس  - ٤٤
 للتعديات على حقوق املؤسسات اجلديدة حلقوق اإلنسان على اإلفالت من العقاب وعلى الفساد باعتباره مصدراً

خطة متكاملة لقطاع العدالة  من وأوصت هولندا بأن يكون إنشاء وحدات جديدة حلقوق اإلنسان جزءاً. اإلنسان
كما سألت هولندا عن اخلطوات     . ضمان االحترام التام حلقوق اإلنسان    هو  واألمن وأن يكون هدف هذه اخلطة       

وأوصت هولنـدا بـأن     . ٢٠٠٧رضت يف عام    املتخذة لتفعيل وتنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان اليت عُ         
  .أقرب وقت ممكنتصدق غواتيماال على نظام روما األساسي يف 

وفيما يتعلـق  . وأوصت فرنسا بأن تصدق غواتيماال على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية          - ٤٥
ال يالحـق مرتكبوهـا     أو  جرائم كثرية ال جيري التحقيق فيها       هناك  مبسألة اإلفالت من العقاب، أشارت إىل أن        

 لتحسني فعاليـة الـسلطة     املتخذة  عن اخلطوات العملية   زالت مرتفعة، وسألت   ، وأن مستويات العنف ما    قضائياً
فريق أصدقاء  "عت االتفاقية وأهنا عضو يف      وقّقد  وأوصت فرنسا، وهي تشري إىل أن غواتيماال        . القضائية والشرطة 

  .، بأن تصدق غواتيماال على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري"االتفاقية

 من عواقب الرتاع املسلح الداخلي وأشادت بتـصميم         تعاينزالت   ما أن غواتيماال    ذربيجانوالحظت أ   - ٤٦
احلكومة على مداواة اجلراح، وبصفة خاصة عن طريق اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال،                

االجتار بالبشر والتمييز العنصري، ببذل جهود لتسريع عملية حتقيق الدميقراطية، واإلصالحات القانونية فيما يتعلق ب
مفوضية األمم  مكتب  كما أشادت بفعالية    . وبإنشاء جلنة خاصة للبحث عن األشخاص الذين اختفوا أثناء الرتاع         

الفقر والبطالة واجلرمية املنظمة وسوء مشاكل وأشارت أذربيجان إىل .  البلد هذااملتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف
 أذربيجـان   توشـجع . ألطفال وارتفاع معدل وفيات الرضع باعتبارها عقبات يف هذا الصدد         التغذية فيما بني ا   

ت معلومات  طلبو. وق الشعوب األصلية على حنو فعال     ـة حق ـة إىل كفال  ـغواتيماال على تعزيز اجلهود الرامي    
 معـدل االنتظـام      تدابري معاجلة اخنفاض   `٢` ؛ التنفيذ العملي للربنامج الوطين لتعويض ضحايا احلرب       `١ `:عن

 االستجابة لتوصيات اللجنـة املعنيـة       `٣` ؛ة وفيما بني جمتمعات السكان األصليني     ـباملدارس يف املناطق الريفي   
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بالقضاء على التمييز ضد املرأة، الداعية إىل حتقيق توافق أحكام القانون املدين والقانون اجلنائي وقانون العمل مع                 
  .االتفاقيةأحكام 

 عن آرائها بشأن إجنازات مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف احلكومةنيا وسألت أملا  - ٤٧
كما أشارت إىل تقرير املمثلة  . أي حتسينات ضرورية يف التعاون بني املكتب ومؤسسات غواتيماال        عن  غواتيماال و 

 إذا كانت غواتيماال قد نفذت، أو تعتزم اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان وسألت عما
 مليـون   ١,٥على وجود أكثر من     تدل  يف تقارير األمم املتحدة     وردت  واستشهدت أملانيا بأرقام    . توصياهتا قبول

سالح غري قانوين يف غواتيماال، وعلقت قائلة إن وجودها يهدد احلق يف احلياة، وطلبت معرفـة الـربامج                  قطعة  
  .يتسىن احلد من قتل اإلناث والقتل العمداملوجودة جلمعها كيما 

حملاكمة املسؤولني عن انتهاكات حالياً وفيما يتعلق باإلفالت من العقاب، سألت بريو عن التدابري املتخذة   - ٤٨
 فيه إىل نظام رومـا األساسـي   نضمكما سألت عن املوعد الذي تعتزم احلكومة أن ت    . حقوق اإلنسان يف املاضي   

سيما نساء السكان    حظت أنه، على الرغم من القانون املتعلق باحلصص، ال تزال النساء، وال           وال. والتصديق عليه 
 معلومات عن الكيفية اليت يترجم هبا اآلن اإلطار القانوين          تمثيل يف احلياة السياسية، وطلبت    ناقصات ال  األصليني،

  .إىل ممارسة عملية يف هذا الصدد

 إنلرئاسية املعنية بالسياسة التنفيذية املتعلقة بشؤون حقوق اإلنـسان          ت رئيسة اللجنة ا   وبعد احلوار، قال    - ٤٩
لدى قالت إن   و.  من املعلومات فيما بعد    رحت ولكنه سيقدم كذلك مزيداً     سريد على معظم األسئلة اليت طُ      الوفد

دد من توصيات لرصد ومتابعة توصيات اهليئات الدولية والوطنية حلقوق اإلنسان، وقد مت تنفيذ ع اً  غواتيماال نظام 
وتعمل احلكومة على إعداد خطـة عمـل        . املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان         

 بيد أن الوفد أوضح أن غواتيماال مل تتلق بعد تقرير. وطنية، وسيجري تنفيذها يف كل وحدة من وحدات احلكومة
  .املمثلة اخلاصة

ددت هلـا هـي    ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال، فإن الوالية اليت حُ         وخبصوص اللجنة الدولية      - ٥٠
ويف هـذا  . إجراء حتقيقات مستقلة والتعاون مع الدولة يف تفكيك اهليئات غري القانونية واملنظمات األمنية السرية          

م من خربات تقنية ودعم يلز وأضاف الوفد أن اللجنة تقدم ما. الصدد، صيغت اتفاقات لتعزيز نظام العدالة الوطين
 إىل إنشاء آليات خمتلفة لتحسني تقييم وتنسيق التأثري احملدد للتوعية تقين لتعزيز نظام غواتيماال الوطين، وأشار أيضاً

  .حبقوق اإلنسان داخل الوحدات احلكومية

جـراءات  وفيما يتعلق بالتعذيب، شدد الوفد على دور مكتب املدعي العام لشؤون حقوق اإلنسان واإل               - ٥١
  .اليت يتخذها للتعامل مع ادعاءات التعذيب

وفيما خيص محاية األطفال والعقاب البدين، أشارت غواتيماال إىل أن القانون الوطين للحماية املتكاملـة                 - ٥٢
لألطفال والشباب، الذي حيظر كل أشكال سوء املعاملة، متوافق مع اتفاقية حقوق الطفل اليت صـدقت عليهـا                  

كما وضعت غواتيماال خطة عمل للحماية من االستغالل اجلنسي التجاري وأنـشأت            . ٢٠٠٢عام  غواتيماال يف   
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م هذا الفعل، وقد شنت محلة توعية وأنشئ مكتـب  وجيَر. وحدة ملنع االجتار باألشخاص، وبصفة خاصة األطفال 
  .موضع إدانة وجزاء وعقاب يف مجيع املناطقهو والعقاب البدين . مدع خاص

التنسيق فيما بني هيئات الدولة     إىل   غواتيماال   أشارتتمييز العنصري والتمييز بني اجلنسني،      وخبصوص ال   - ٥٣
 هؤالء النساء ويعمل مكتب الدفاع عن حقوق نساء السكان األصليني على محاية           . إلذكاء الوعي هباتني املسألتني   

لط الوفد الضوء على تزايد عـدد  وس. من التمييز، كما أنه مكلف بتعزيز الدفاع عن حقوق اإلنسان اخلاصة هبن  
وتنفذ مديرية حقـوق    .  كحاكمات مقاطعات ونائبات وزراء    الكونغرساملشاركات يف   السكان األصليني   نساء  

اإلنسان وشؤون السكان األصليني بوزارة اخلارجية السياسات الدولية يف غواتيماال يف هذا اجملال وتروج لـدور                
 اعتماد قانون بشأن مكافحة قتـل       شددت غواتيماال على أنه جرى مؤخراً     و. استباقي للبلد على الصعيد الدويل    

وجيري تعزيز السياسات واملمارسات الوطنية . اإلناث وأن هناك جلنة مشتركة بني املؤسسات مكرسة هلذا املوضوع
، على أساس منهاج عمل بدعم من اللجنة الرئاسية للمرأة اليت تقدمت مببادرة للحماية التامة للمرأة وبربنامج أيضاً

  .ني، لتزويد املرأة مبزيد من الفرص للمشاركة يف الثقافة والسياسة والتعليميجب

غري ذلك  دت احلكومة من جديد على إنشاء احملاكم املتنقلة و        ـة، أك ـوفيما يتعلق بالوصول إىل العدال      - ٥٤
  .من املبادرات

دين يف صياغة التقرير الوطين، أشارت غواتيماال إىل أن  على التعليقات بشأن عدم مشاركة اجملتمع املورداً  - ٥٥
أنشئت لإلعـالن عـن     قد  اجملتمع املدين قدم تقريره إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وأن آلية              

  .توصياته مع توصيات الدولة

سـتجري مناقـشتهما    وقال الوفد إن جتديد والية مكتب املفوضية يف غواتيماال وتعزيز عمل املكتـب                - ٥٦
  .باالستناد إىل التقييم اإلجيايب للتعاون واملساعدة التقنية يف جمال حقوق اإلنسان

وعالوة على ذلك، ذكرت غواتيماال اجلهود املبذولة لتحسني حتصيل الضرائب وإذكاء الوعي فيما بـني             - ٥٧
  .الغواتيماليني مبسؤولياهتم عن املشاركة يف متويل أنشطة حقوق اإلنسان

 بشأن كيفية تصدي احلكومة الستمرار املواقف املتأصلة القائمـة علـى       وطلبت جنوب أفريقيا توضيحاً     - ٥٨
وطلبت معرفة الربامج املنفذة يف هذا الصدد وسألت        . السلطة األبوية وبشأن جناح السياسات املتعلقة هبذه املسألة       

يف غواتيماال بعض أشد مستويات عدم املساواة       وأشارت إىل أنه توجد     . عن معدل أمية السكان األصليني املرتفع     
حتديات يف القضاء على الفقر ويف اإلعمـال التـدرجيي          ال تزال تواجه    أن غواتيماال    يف أمريكا الالتينية و    ارتفاعاً

بتسريع برامج ختفيف حدة الفقر بغية غواتيماال وأوصت جنوب أفريقيا . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 التفاوت يف توزيع الثروة، وإمكانية احلصول على اخلدمات الصحية، وارتفاع مستوى االسـتبعاد              قضاياة  معاجل

رع غواتيمـاال اعتمـاد   ّسكما أوصت بأن ُت. االجتماعي للشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي   
ية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       االتفاق من   ١٤ اإلعالن املنصوص عليه يف املادة       يقّرمشروع القانون الذي    

التمييز العنصري وبأن جيري سن تشريع حمدد لتوفري سبل انتصاف مالئمة لضحايا التمييز العنصري فيما يتعلق،                 
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التفوق العنصري والكراهية العنصرية والتحريض علـى       مفاهيم  على وجه اخلصوص، بنشر األفكار القائمة على        
  .ل عنف ضد الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف غواتيماالالتمييز العنصري وارتكاب أعما

اللجنـة  ، باإلضافة إىل أعمال  اجلاري اختاذهاوطلبت الواليات املتحدة األمريكية معرفة التدابري امللموسة   - ٥٩
وارد مـن املـوظفني الـيت       الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال، ومعرفة املوارد املالية والتقنية وامل           

النيابة ذلك داخل أجهزة القضاء والشرطة و     صصت ملكافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز سيادة القانون، مبا يف           ُخ
ختصيص وتوفري كل ما يلزم من موارد ماليـة          وأوصت بأن تكفل احلكومة   . احلكوميةاألجهزة   وغريها من    العامة

فالت من العقاب وعدم احترام سيادة القانون، مبا يف ذلك مكافحة الفساد وتقنية وموارد من املوظفني ملكافحة اإل
وذكرت، كعائق خطري، أعمال القتل والتهديدات والتعديات اليت . واإلفالت من العقاب داخل مؤسسات احلكومة

وق اإلنسان حلقوالشهود وموظفي املنظمات غري احلكومية وأعضاء النيابة العامة تستهدف القضاة وموظفي احملاكم 
امللموسة اليت اختذت ملعاجلة هذه املشكلة وتوفري األمن هلـؤالء األشـخاص            التدابري  وطلبت معرفة    وعامة الناس، 

وأوصت الواليات املتحدة األمريكية بأن تتخذ احلكومة، من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب، . املعرضني للخطر
ي للمدافعني عن حقوق اإلنسان والشهود وموظفي احملـاكم         كل اخلطوات الالزمة لتوفري وضمان األمن الشخص      

الرامية إىل واألشخاص اآلخرين الذين يتعرضون لتهديدات وتعديات أخرى مرتبطة جبهودهم وأعضاء النيابة العامة 
  .دعم حقوق اإلنسان والدميقراطية

بعاد االجتماعي والفقر املدقع    وأشارت الدامنرك إىل أن غواتيماال تواجه مشاكل خطرية فيما يتعلق باالست            - ٦٠
كما أعربت عن القلق بشأن حقوق الشعوب األصلية وأحواهلا . وظروف العمل غري املعقولة وارتفاع معدل األمية

وأوصت الدامنرك بأن تنظر غواتيمـاال يف      . االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتمييز الذي يؤثر عليها أسوأ تأثري        
كما أوصـت بـأن تـويل    . ضمان محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملواطنيهااختاذ تدابري إضافية ل 

جيـب أن    إن احلكومة    تقالويف هذا السياق،    .  لضمان محاية حقوق الشعوب األصلية      خاصاً غواتيماال اهتماماً 
  .تضمن حق الشعوب األصلية يف االستماع إليها قبل استغالل أراضيها التقليدية

 جلنـة   ذكرتوكما  . دت فنلندا تقديرها اللتزامات غواتيماال حبماية وتعزيز حقوق الشعوب األصلية         وأب  - ٦١
 إمكانية ما خيص، فإن التمييز ضد الشعوب األصلية مستمر في٢٠٠٦مارس /القضاء على التمييز العنصري يف آذار

وسألت عن التدابري . أمور أخرى، ضمن الوصول إىل العدالة وعرض وسائط اإلعالم ملواقف ازدرائية ورفض مهني
 بشأن حقوق الشعوب األصلية وأوصت بأن تعزز غواتيماال جهودها الرامية إىل التنفيذ امللموسة اليت اختذت مؤخراً

التام للمالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري واملالحظات اخلتاميـة األخـرى ذات                
  .يئات املعاهدات األخرىالصلة اليت اعتمدهتا ه

 الحظـت و. وهنأت أستراليا غواتيماال على مجلة أمور من بينها تعزيز حقوق الشعوب األصلية دوليـاً               - ٦٢
االعتـداءات   حدوث زيادة كبرية يف عدد وكثافة        عنتقارير املمثلة اخلاصة لألمني العام      بقلق ما ورد يف     أستراليا  

ارت إىل تقارير املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء          ـوق اإلنسان، وأش  ـن حق ـاملدافعني ع على  
 اليت تورد أن غواتيماال مبتالة بعدد من الظواهر العنيفة، مبا يف ذلك قتل النـساء                أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً    

ـ    .  اجلنسي ميلهمواألشخاص بسبب هويتهم اجلنسية أو       شامل وأوصت أستراليا بأن تضمن احلكومة التحقيـق ال
وأعمال التخويف املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان       العتداءات  والفوري يف عمليات القتل والتهديدات وا     
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كما أوصت احلكومة بأن تضمن إجراء حتقيقات فعالـة ومـستقلة يف كـل           . وإحالة املسؤولني عنها إىل العدالة    
  .ى يد أعضاء قوات األمنالبالغات املتعلقة بالتعذيب وحاالت اإلعدام خارج القضاء عل

أعمال التحرش باملدافعني عن حقوق اإلنـسان       تزايد  وأعربت أوكرانيا عن القلق إزاء التقارير املتعلقة ب         - ٦٣
االعتـداءات علـى    واضطهادهم وإزاء اإلفالت من العقاب على هذه األعمال، وسألت عن التدابري املتخذة ملنع              

تعتمد احلكومة تدابري فعالة لتعزيز وضمان استقالل وحـدة محايـة           املدافعني عن حقوق اإلنسان، وأوصت بأن       
املدافعني عن حقوق اإلنسان يف اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان، وحلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان مـن أي                 

  .أعمال عنف أخرى

 يف املائة من ٩٨مشكلة مستمرة، وأن ميثل وسلطت سويسرا الضوء على أن اإلفالت من العقاب ال يزال   - ٦٤
ورحبت باللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال، وسألت عما إذا            . اجلرائم ال تزال بال عقاب    

وأشـارت إىل أن    . كانت هذه اللجنة تزاول عملها وعن كيفية تعاوهنا مع مكتب املدعي العام وعما يتوقع منها              
دة اجلماعية والتعذيب واالختفاء القسري، مل يتم بعد التحقيق فيهـا           جرائم معينة ارتكبت أثناء الرتاع، مثل اإلبا      

ويف معرض اإلشارة إىل أن حالة    . وأوصت بأن توفر الشرطة محاية أفضل للقضاة واحملققني والشهود        . بصورة تامة 
ة طلب معرفـة التـدابري املتوخـا      ، وبعد   الشعوب األصلية، وبصفة خاصة النساء واألطفال، ال تزال مصدر قلق         

سيما فيما يتعلق  لتحسينها، أوصت سويسرا بأن تلزم غواتيماال نفسها بتحسني حالة أطفال السكان األصليني، وال
بسوء املعاملة واالجتار وتشغيل األطفال وأعمال التبين غري القانونية وصعوبة االلتحاق باملدارس واحلصول علـى               

بري الالزمة خلفض معدالت األمية، وبصفة خاصة فيما بني خدمات الرعاية الصحية، وأن تتخذ غواتيماال كل التدا
كما أوصت بأن يوضع قانون جيرم التمييز القائم على األصل االجتماعي، والكراهية العنصرية، وأعمال              . النساء

 بتحسني حقوق السكان  تاماًالعنف ضد السكان األصليني؛ وأن تلزم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان نفسها إلزاماً    
ألصليني؛ وأن تتخذ غواتيماال كل التدابري الالزمة ملكافحة قتل اإلناث واإلعدام الغوغائي وقتل األشخاص على               ا

وأوصت، وهي تشري إىل هشاشة وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان، بأن تضع غواتيمـاال   . اجلنسيميلهم  أساس  
  .مشروع قانون يضمن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان

مشاورة وطنية شاركت فيها كـل اجلهـات        انبثق عن   نيكاراغوا على غواتيماال لتقريرها الذي      وأثنت    - ٦٥
الـداخلي الطويـل،    املسلح  اخلطوات املهمة اليت اختذهتا غواتيماال لتوطيد السالم بعد الرتاع          الحظت  و. الفاعلة

اراغوا بتجديد واليـة مكتـب      ورحبت نيك . وأبدت تقديرها للتقدم احملرز يف تعزيز املؤسسات واإلطار القانوين        
  .مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف غواتيماال وأوصت مبواصلة التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

. للتغلب عن آثار الرتاع الداخلي الذي حدث يف املاضي        املضطلع به   وأعربت الفلبني عن تقديرها للعمل        - ٦٦
 اإلنسان على أرض     للتأثري اإلجيايب ملؤسساهتا على حالة حقوق       تقييماً وسألت عما إذا كانت احلكومة قد أجرت      

 إن خربة غواتيماال الواسعة النطاق يف التعاون الدويل بشأن قضايا حقوق اإلنـسان              الفلبني أيضاً وقالت  . الواقع
ضل ممارسـاهتا يف    ستكون مفيدة للبلدان النامية األخرى، ولذلك توصي الفلبني بأن تشارك غواتيماال خبرباهتا وأف            

 بتعزيز جهود احلكومة، مبا يف ذلك التوقعات اخلاصة بالتعاون الدويل، هاكما أعربت الفلبني عن اهتمام. هذا اجملال
وأعربت الفلبني عن األمل يف أن تعزز احلكومة . فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة وإصالح قوات الشرطة

  .عقوبة اإلعدامالعمل بمنع إعادة دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل 
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وأثنت تونس على غواتيماال لتوطيدها عملية حتقيق الدميقراطية، وبصفة خاصة لالنتخابات احلرة والـشفافة                - ٦٧
، واليت جسدت االلتزام بزيادة تعزيز السالم االجتماعي والتنمية         ٢٠٠٨يناير  /والدميقراطية اليت أجرهتا يف كانون الثاين     

كما رحبت باإلصالحات الرامية إىل مواءمة التشريعات احمللية مع املعايري الدولية، واجلهود املبذولة لتوطيد              . االجتماعية
 باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الكونغرساإلطار القانوين حلقوق اإلنسان، واملشاورات اجلارية بشأن التقدم إىل 

  .ختفاء القسري، وتدابري حتسني حياة الشعوب األصليةواالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اال

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتزام غواتيماال بتعزيز مؤسساهتا الوطنية حلقوق               - ٦٨
ىل تقرير وأشارت إ. وهي تود أن تشهد تقدماً سريعاً يف هذين اجملالني. اإلنسان ودعم النهوض حبقوق الشعوب األصلية

وأوصـت  .  معلومات عن عمل غواتيماال فيما يتعلق بالتصدي لإلفالت من العقاب طلبتاملمثلة اخلاصة لألمني العام و    
 حاالت قتـل    تزايداململكة املتحدة بأن تتخذ احلكومة خطوات إضافية ملكافحة اإلفالت من العقاب الذي ساعد على               

مها وقالت إن التفاوت االجتماعي وعدم املساواة بني اجلنسني         . إلنسانعلى املدافعني عن حقوق ا    االعتداءات  اإلناث و 
 من أجل مكافحة ١٩٩٦مصدران للقلق، وأوصت بأن تنفذ غواتيماال كل التدابري املتفق عليها يف اتفاقات السالم لعام        

  هـذا ات وحثت على زيادةوسلمت اململكة املتحدة بتعاون غواتيماال اجليد مع هيئات املعاهد   . التمييز وتعزيز اإلدماج  
 اللجنة الدوليـة ملكافحـة      لعملوأعربت عن سرورها    . التعاون عن طريق تقدمي رد املتابعة إىل جلنة مناهضة التعذيب         

ورحبت بقرار . لكل أشكال الفسادبقوة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال وعن أملها يف أن تواصل غواتيماال التصدي    
وأخرياً، . كلياًري الفعلي لعقوبة اإلعدام ولكنها أوصت بأن تلغي غواتيماال عقوبة اإلعدام            اإلبقاء على الوقف االختيا   

  .أوصت بإشراك اجملتمع املدين بصورة تامة يف أعمال متابعة هذه الدورة

  وشجعت ،وأثنت اليابان على غواتيماال لتعاوهنا مع اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال               - ٦٩
احلكومة بقوة على احلصول على الدعم الالزم من اللجنة وتعزيز السلطة القضائية من أجل حل مسألة اإلفالت مـن                    

 وأوصت يف هـذا     ،وعلقت اليابان قائلة إن من الضروري زيادة تعزيز قدرة قوات الشرطة على حفظ السالم             . العقاب
وقالت اليابان، وهي تعـرب عـن       . مكتب املدعي العام   الشرطة، مع تنمية قدرة      أفرادالصدد بتحقيق زيادة يف عدد      

 زيادة تعزيز هذه السلطةأخذ العواقب املالية يف احلسبان عند النظر يف تعزيز السلطة القضائية، إنه يلزم              لضرورة  فهمها  ت
ت اليابان  وعلق.  أن يتخذ قراراً عادالً ومالئماً دون ترهيب       يقاضالوأوصت بأن من اجلوهري توفري بيئة يستطيع فيها         

نتاج العنف املرتيل بصفة خاصة، جتندهم عصابات ويشاركون ومن بينهم من هم على تقرير مفاده أن أطفال الشوارع، 
يف أنشطة مثل السرقة والبغاء وبيع املخدرات، وسألت عن إمكانات معاجلة هذه املسائل عن طريق القضاء على الفقر،                  

  . حتسني احلق يف التعليم واحلق يف احلياةوالتعليم، وتعزيز حقوق الطفل، وبشكل خاص

ورحبت مجهورية كوريا بإنشاء منصب أمني مظامل، وأمانة رئاسية للمرأة، وجلنة رئاسية لتنسيق السياسة   - ٧٠
وباجلهود الرامية إىل إذكاء الوعي باحلقوق فيما بني موظفي إنفـاذ القـوانني              التنفيذية يف جمال حقوق اإلنسان،    

. جل عامة الناس، مبا يف ذلك يف املـدارس        أوسألت عما إذا كانت هناك برامج من        . ة األخرى والسلطات املعني 
وأشارت إىل إنشاء جلنة التوضيح التارخيي وإنشاء برنامج التعويضات الوطين باعتبارمها خطوتني مهمتني متقدمتني 

لموسة املتخذة لتنفيذ برنامج    املاإلجراءات   `١`: وطلبت معلومات عن  . يف جمال التصدي لعواقب سنوات الرتاع     
 اعتماد مشروع قانون إنشاء اللجنة الوطنية للبحث عن ضـحايا االختفـاء القـسري           `٢`التعويضات الوطين؛   

 التدابري املتخذة ملعاجلة شواغل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة              `٣`وأشكال االختفاء األخرى؛    
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وشجعت مجهوريـة كوريـا     . رائم املرتكبة ضد النساء وتأثري هذه التدابري      خبصوص اإلفالت من العقاب على اجل     
احلكومة على أن تتحرى، مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وغريها من اهليئات، أفضل طريقـة                 
 لتعزيز ومحاية حقوق أحد أضعف قطاعات السكان، وهو قطاع الشعوب األصلية، ورحبت باألولويات اجلديدة             

  .للحكومة يف جماالت التنمية الريفية، والتعليم والصحة، والشعوب األصلية

وأشارت إكوادور إىل التدابري املتخذة ملكافحة اإلفالت من العقاب والتمييز العنصري، وتعزيز حقـوق                - ٧١
الرامية إىل وضع   السكان األصليني، وإدماج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف التشريعات احمللية، وكذلك اجلهود             

وطلبت معلومات عن كيفية مواجهة غواتيماال لتدفق املهـاجرين         .  ألحكام الصكوك الدولية   إطار قانوين امتثاالً  
  .العابرين وعن أفضل املمارسات اليت حددهتا يف هذا الصدد من منظور خاص حبقوق اإلنسان

 لفرض وقف تأييداًيف اجلمعية العامة تيماال وأعربت إيطاليا عن تقديرها جلملة أمور من بينها تصويت غوا  - ٧٢
، وأوصت بأن تبقي غواتيماال على الوقـف        ة العمل هبا  عقوبة اإلعدام وموقف الرئيس القوي ضد إعاد      لاختياري  

علـى  ورحبت إيطاليا باعتزام غواتيماال التصديق      .  وأن تعززه بغية إلغاء عقوبة اإلعدام      االختياري الساري حالياً  
ميثل داللة واضـحة علـى   ما  يف أقرب وقت ممكن، وهو ذلكوأوصت بأن تفعل غواتيماال ساسي نظام روما األ 

خذت ملكافحة عـصابات الـشباب،     وطلبت إيطاليا معرفة التدابري اليت اتُ      .التزامها مبكافحة اإلفالت من العقاب    
 على اخلروج من ثقافة عصابات مساعدة الشبابالرامية إىل ، ودعم مبادرات اجملتمع املدين "maras"املعروفة باسم 

 ، احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       إعمالوأشارت إيطاليا إىل العقبات اليت تعترض سبيل        . الشباب
وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى االستبعاد االجتماعي الذي ميس األطفال يف املناطق الريفية وارتفاع معدل 

  .تنفيذ سياسات وخطط مكافحة الفقر وعدم املساواةسري لة ووسألت إيطاليا عن حا. األمية

أظهرت استعدادها للتعاون مع اآلليات الدولية، وأشـارت إىل إقـرار           قد  وقالت بنغالديش إن غواتيماال       - ٧٣
وارد ويف حني أن االفتقار إىل امل     .  هناية نظام استبدادي طال أمده     بعددميقراطية  الاملفوضة السامية بفوائد التحول إىل      

ودعت إىل إضفاء مزيد من القوة على إقامة العدل وسيادة . يعين أن الوضع ليس مثالياً، فإن احلكومة ملتزمة بتحسينه
وأشارت بنغالديش أيضاً إىل تعليقات جلنة القضاء على التمييز         . وسألت عن التدابري املتخذة يف هذا الصدد      . القانون

  .السكان األصليني وسألت عن تدابري معاجلة هذه املسألةالعنصري بشأن ارتفاع معدل األمية بني 

وأثنت أوروغواي على غواتيماال جلهودها الرامية إىل إنشاء مؤسسات لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وإىل                - ٧٤
 معرفة السياسات والتدابري طلبتالبلد، هذا ويف معرض اإلشارة إىل التحديات اليت يواجهها       . تدعيم هذه املؤسسات  

  .يت جيري تنفيذها حالياً للتصدي لسوء التغذية وسوء التغذية املزمن الذي يصيب األطفال على وجه اخلصوصال

 التفاقـات   وأشارت اجلمهورية الدومينيكية إىل اجلهود املبذولة إلعادة إنشاء إطار قانوين مؤسسي وفقاً             - ٧٥
يب القضاة واملوظفني القضائيني وإنشاء احملاكم      ويف معرض اإلشارة إىل األنشطة اجلارية فيما يتعلق بتدر        . السالم

 املناطق الريفية، األمر الذي     ليشملنطاق إنشاء احملاكم املتنقلة     لتوسيع  املتنقلة، سألت عما إذا كانت هناك خطط        
من شأنه أن يتيح للسكان ذوي الدخل املنخفض الذين يعيشون يف مناطق منعزلة احلصول على خـدمات هـذه                   

  . احلكومة على مواصلة هذه املمارسات اجليدةاحملاكم، وشجعت
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حالة املاضي وحتسني   الذي حدث يف    لرتاع  لوأثىن األردن على اجلهود اجلارية الرامية إىل عكس التأثري السليب             - ٧٦
 حقوق اإلنسان يف غواتيماال وتعاوهنا املثمر مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عزمها على                 

 من بينها تعزيز تعاوهنـا مـع        بوسائلوأعرب عن األمل يف أن تواصل احلكومة جهودها،         . توسيع نطاق هذا التعاون   
وطلب معرفة اخلطوات اليت اختـذهتا احلكومـة   . أصحاب املصلحة واالستجابة لتوصيات آليات حقوق اإلنسان املعنية      

وأوصى بـأن تتخـذ     . لق هبوية وحقوق الشعوب األصلية    االتفاق املتع لتحسني تنفيذ القانون اإلطاري، وبصفة خاصة       
سائل من بينها تنفيذ بواحلكومة التدابري الضرورية لضمان املشاركة الفعالة للشعوب األصلية يف احلياة العامة والسياسية، 

  .هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصةالتوصيات ذات الصلة الصادرة عن 

املدافعني عـن حقـوق   االعتداءات على االنتباه إىل مجلة أمور من بينها عدد وكثافة        واسترعت النرويج     - ٧٧
احلّد من االعتـداءات   وسألت عن اخلطوات األخرى لضمان   ، املمثلة اخلاصة لألمني العام    ذكرته ملا   اإلنسان وفقاً 

كما .  باختاذ هذه اخلطوات إىل العدالة، وأوصتاالعتداءاتاملدافعني عن حقوق اإلنسان وإحالة مرتكيب هذه على 
 ،أشارت النرويج إىل توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري املتعلقة مبحطات اإلذاعة اخلاصة باجملتمعات احمللية

وأوصت بإصالح القانون املتعلق باالتصاالت     . اليت يصل بثها إىل أكرب عدد ممكن من جمتمعات السكان األصليني          
  .داء السليم واحلر لإلذاعات احملليةالالسلكية بغية ضمان األ

وأوضحت أهنـا   . ت غواتيماال على األسئلة املتعلقة بربناجمها الوطين لتعويض ضحايا الرتاع الداخلي          ورّد  - ٧٨
. من النواحي املالية والثقافية والقانونية والنفسية االجتماعيةالشامل  أعادت هيكلة ميزانية الدولة إلتاحة التعويض       

  .نظام داخلي إلنشاء سجل وطين للضحايا وهناك أيضاً

 املدعي العـام  مكتب  يزانية  مقالت إهنا زادت    وفيما يتعلق مبخصصات امليزانية يف جمال حقوق اإلنسان،           - ٧٩
نسان ومكتب  اإل يف املائة وخصصت موارد أخرى للجنة الرئاسية حلقوق          ٤٦,٧٨حقوق اإلنسان بنسبة    لشؤون  

يني وبرنامج التعويضات الوطين واملعهد الوطين لعلوم الطب الـشرعي وأمانـة            املدافعني عن نساء السكان األصل    
  .شؤون السكان األصليني

وخبصوص موضوع األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع وإمكانية أن تستغلهم عصابات الشباب   - ٨٠
(maras)  ،  ة دون أن يـصبحوا أطفـال      لدى غواتيماال خطة حلماية األطفال املعرضني للخطر واحليلول       إن  وقالت
كما . وتوفر وحدة مؤسسية برامج للمساعدة االقتصادية من أجل توفري التعليم واملنح الدراسية للشباب            . شوارع

  .تنفذ على مستوى البلديات سياسة وطنية ملنع العنف

 إيـواء   وفيما يتعلق باملهاجرين واألجانب، تعمل غواتيماال على األخذ بسياسة تتضمن إنشاء مراكـز              - ٨١
وخبصوص هذه . كما تراعى حقوق اإلنسان يف حاالت اإلبعاد. للمهاجرين مع مراعاة حقوق اإلنسان اخلاصة هبم

  .املسألة، فإن غواتيماال حريصة على تقدمي تقريرها األويل إىل اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين

طة القضائية، ُتتخذ اإلجراءات الالزمة عن      وفيما يتعلق حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان وأعضاء السل          - ٨٢
وعلى الصعيد الوطين، توفر    . طريق اآلليات الدولية، وبصفة رئيسية من منظوميت البلدان األمريكية واألمم املتحدة          
  . تناوهلا أعالهجرىاحلماية هلؤالء األشخاص من جانب الشرطة الوطنية املدنية ومن خالل التدابري اليت 
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مراكز هي واملراكز العدلية اخلمسة . ع العدالة، يوجد قضاة صلح على مستوى البلدياتوخبصوص موضو  - ٨٣
  .إقامة العدلنظام إقليمية تشكل جزءاً من عملية حتقيق ال مركزية 

. وملكافحة اإلفالت من العقاب، يوجد مشروع لتعزيز النظام القانوين وجلنة لتوفري الشفافية ضد الفساد               - ٨٤
ات تعاون بني اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال ووزارة الداخلية، وجيري وهناك أيضاً اتفاق

  .القيام بعمل مكثف إلدراج عنصر حقوق إنسان يف برنامج تدريب الشرطة

 الكـونغرس ويف معرض تناول األسئلة املتعلقة بانتشار األسلحة، أشار الوفد إىل التشريع املعروض على                - ٨٥
  .وذكر أن عدد األسلحة احملتجزة تزايد على مر السنني.  مكافحة األسلحة الناريةخبصوص

وخبصوص أمية الشعوب األصلية وإمكانية حصوهلا على التعليم، يوجد برنامج حملو األمية على كل مـن                  - ٨٦
 الدراسية لألطفال مـن     املستوى الوطين ومستوى البلدية ومستوى اجملتمع احمللي لتوفري التعليم الثنائي اللغة واملنح           

وحتاول وزارة التعليم، بالتنسيق مع اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان، جعل تعليم حقوق اإلنسان             . املناطق الريفية 
وهناك أيضاً مشروع قانون يهدف إىل ضمان حتسني فرص حصول الشعوب األصـلية             . موضوعاً دراسياً إلزامياً  

سائط اإلعالم، مبا يف ذلك خدمات حمطات اإلذاعة والتلفزة اخلاصة          وجمتمعات السكان األصليني على خدمات و     
  .وجيري استحداث قناة تلفزيونية معنية بثقافات املايا. باجملتمعات احمللية

وفيما يتعلق باألمن الغذائي وسوء التغذية، أشارت غواتيماال إىل قانون بشأن األمن الغذائي والتغـذوي                 - ٨٧
ألمن الغذائي يعمل بالتنسيق مع احلكومة املركزية ومكتب املدعي العام لـشؤون            ينص على إنشاء جملس وطين ل     
وأشارت أيضاً إىل وجود اللجنة املشتركة بني املؤسسات واملعنيـة بالتماسـك            . حقوق اإلنسان واجملتمع املدين   

  .كر آنفاًاالجتماعي، كما ذُ

عل حقوق اإلنسان ركيزة شاملة يف مجيـع        جلحكومتها   اليت توليها ولوية  األويف اخلتام، أعادت غواتيماال تأكيد        -٨٨
أنشطتها، وسياستها املتعلقة بتوجيه دعوة مفتوحة إىل مجيع آليات الرصد يف جمال حقوق اإلنسان، وسياسة توفري املعرفـة            

نسان لتمديـد   كما أعادت غواتيماال تأكيد الدعوة املوجهة إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل            . التامة باحلقيقة 
  .والية مكتبها يف غواتيماال لفترة أخرى يواصل فيها تعاونه القيم مع البلد وما يقدمه إليه من إسهامات قيمة

  أو توصيات/استنتاجات و -  نياًثا
  :املناقشة، التوصيات التالية إىل غواتيماالُوّجهت أثناء   - ٨٩

املكسيك، الربتغال، كنـدا،    (لدولية  التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ا         - ١
، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري          )هولندا، فرنسا، إيطاليا  

، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا االختيـاري           )املكسيك، فرنسا (
ـ        من   ١٤ ، وقبول املادة  )املكسيك( كال التمييـز   االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أش

فيما يتعلق بـالربوتوكول    ، وكذلك مواصلة جهودها     )املكسيك، جنوب أفريقيا  (العنصري  
  ).الربازيل(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
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مؤسسات جديدة حلقوق  تقدمي الدعم إىل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وإنشاءمواصلة   - ٢
  ).راجلزائ(اإلنسان، إذا دعت احلاجة إىل ذلك 

  ).سويسرا(االلتزام التام للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بتحسني حقوق السكان األصليني   - ٣
  ).املكسيك(العمل على إقرار السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان   - ٤
جتسيد نتائج عملية التقييم املتعلقة بتنفيذ توصيات هيئات املعاهدات، اليت أجرهتا احلكومـة               - ٥

باالشتراك مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف أعمال سلطات غواتيماال            
  ).شيلي(يف املستقبل بغية حتقيق اإلعمال الفعال حلقوق اإلنسان يف البلد 

مواصلة تثقيف مجيع الغواتيماليني يف جمال حقوق اإلنسان لكي يترك هذا اجليل وراءه إىل األبد،                 - ٦
  ). نيكاراغوا(ستقبل، ثقافة العنف املتوارثة من سنوات الرتاع املسلح الداخلي هو وأجيال امل

تعزيز جهودها الرامية إىل التنفيذ التام للمالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على التمييز   - ٧
العنصري واملالحظات اخلتامية األخرى ذات الصلة اليت اعتمدهتا هيئات املعاهـدات األخـرى             

، ومتابعة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز العنصري وغريها             )فنلندا(
  وفعلياً من هيئات وآليات حقوق اإلنسان والداعية إىل العمل على تعزيز احلماية املتساوية قانونياً            

  ).سلوفينيا(للشعوب األصلية مبا فيها شعوب املايا والكزينكا والغاريفونا 
من أجل مكافحـة التمييـز       ١٩٩٦ذ كل التدابري املتفق عليها يف اتفاقات السالم لعام          تنفي  - ٨

  ).اململكة املتحدة(وتعزيز اإلدماج 
النظر يف حتقيق توافق القانون املدين وقانون العقوبات يف غواتيماال مع املعايري الدولية حلقوق                - ٩

  ).املكسيك(انية اإلنسان، فيما يتعلق بالتمييز العنصري والقضايا اجلنس
سن تشريع حمدد لتوفري سبل انتصاف مالئمة لضحايا التمييز العنصري فيما يتعلق، على وجه   - ١٠

اخلصوص، بنشر األفكار القائمة على التفوق العنصري والكراهية العنصرية والتحريض على       
صل التمييز العنصري وارتكاب أعمال عنف ضد الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أ

  ).جنوب أفريقيا(أفريقي يف غواتيماال 
وضع قانون جيرم التمييز القائم على األصل االجتماعي، والكراهية العنصرية، وأعمال العنف   - ١١

  ).سويسرا (ضد السكان األصليني
جبميع حقـوق    ً تاما  جمتمعات السكان األصليني متتعاً    أفرادتدابري الالزمة لضمان متتع     اختاذ ال   - ١٢

، وضمان محاية حقوق الشعوب األصلية وضمان حق الشعوب األصـلية يف            )كندا(اإلنسان  
  ).الدامنرك (االستماع إليها قبل استغالل أراضيها األصلية التقليدية

سيما فيما يتعلق بسوء املعاملة واالجتار       بتحسني حالة أطفال السكان األصليني، وال     االلتزام    - ١٣
القانونية وصعوبة االلتحاق باملدارس واحلصول علـى       وتشغيل األطفال وأعمال التبين غري      

  ).سويسرا (خدمات الرعاية الصحية
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عقوبـة  هذه ال  بغية إلغاء    لتنفيذ عقوبة اإلعدام   الوقف االختياري الساري حالياً   وتعزيز  إبقاء    - ١٤
  ).اململكة املتحدة(قوبة اإلعدام ع، وإلغاء )إيطاليا(

تعلق مبكافحة قتل اإلناث وضمان محاية األمن البـدين للمـرأة           التنفيذ التام للقانون اجلديد امل      - ١٥
التوصية ، ومتابعة   )كندا(وذلك بتنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           

 من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة والداعية إىل ضمان أن             وجهة إىل غواتيماال  امل
صليني احلصول بشكل كامل على التعليم الثنائي اللغـة واخلـدمات           يتسىن لنساء السكان األ   

  ).سلوفينيا(الصحية والتسهيالت االئتمانية واملشاركة بصورة تامة يف عمليات صنع القرارات 

اختاذ كل التدابري الالزمة ملكافحة قتل اإلناث واإلعدام الغوغائي وقتل األشخاص على أساس   - ١٦
  .)سويسرا (ةاجلنسيميوهلم 

  ).النمسا(احلظر الصريح للعقاب البدين يف املرتل واألسرة   - ١٧

التابعة اعتماد تدابري فعالة لتعزيز وضمان استقالل وحدة محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان               - ١٨
الرئاسية حلقوق اإلنسان، وحلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان من أي أعمال عنـف             للجنة  
  ).أوكرانيا(أخرى 

العنف ضد املدافعني أعمال العام يف التحقيقات يف املدعي ة التنسيق بني الشرطة ومكتب زياد  - ١٩
  ).الربتغال(عن حقوق اإلنسان ووضع سياسة وطنية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان 

  ).سويسرا(وضع مشروع قانون يضمن محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان   - ٢٠

ى املدافعني عن حقوق اإلنـسان وإحالـة        احلد من االعتداءات عل   ن  اختاذ اخلطوات الالزمة لضما     -٢١
واعتماد تدابري فعالة لوقاية ومحاية املـدافعني عـن    ،)النرويج( إىل العدالة االعتداءاتمرتكيب هذه   

حقوق اإلنسان من العنف وضمان التحقيق الفوري الشامل والفعال يف هذه األعمـال والعقـاب               
  ).كندا(أن يعمل املدافعون عن حقوق اإلنسان يف بيئة متكينية املناسب ملرتكبيها وضمان 

 وأعمـال  العتـداءات ضمان التحقيق الشامل والفوري يف عمليات القتل والتهديـدات وا    - ٢٢
التخويف املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان وإحالة املـسؤولني عنـها إىل العدالـة               

 على املـدافعني عـن حقـوق        االعتداءاتى  ، ومكافحة اإلفالت من العقاب عل     )أستراليا(
 هذه األعمال، ووضع اإلنسان، وذلك بالتحقيق الفعال يف االدعاءات ومقاضاة املسؤولني عن

حكومية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، مع مراعاة آراء اجملتمع املدين وكذلك            سياسة  
  .)آيرلندا( ٢٠٠٧ عام إدراج اآلراء اليت حددهتا اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان يف

 حاالت قتل اإلناث أسهم يف تزايداختاذ خطوات إضافية ملكافحة اإلفالت من العقاب، الذي        - ٢٣
  ).اململكة املتحدة(على املدافعني عن حقوق اإلنسان العتداءات وا

 من خطة متكاملة لقطاع العدالـة       ضمان أن تكون الوحدات اجلديدة حلقوق اإلنسان جزءاً         - ٢٤
  ).هولندا(ن واألم
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  ).اليابان( الشرطة، مع تنمية قدرة مكتب املدعي العام أفرادزيادة عدد   - ٢٥

  ).اليابان( دون ترهيب  ومالئماً عادالًن يتخذ قراراًالقاضي أتوفري بيئة يستطيع فيها   - ٢٦

ضمان إجراء حتقيقات فعالة ومستقلة يف كل البالغات املتعلقة بالتعذيب وحاالت اإلعـدام               - ٢٧
  ).أستراليا(رج القضاء على يد أعضاء قوات األمن خا

اختاذ التدابري الالزمة للتصدي لإلفالت من العقاب وللتحقيق يف حاالت االختفاء القـسري             - ٢٨
  ).كندا(والتعذيب ومقاضاة مرتكبيها 

ضمان التنفيذ الفعال لوالية اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال، على               - ٢٩
أرض الواقع، حسبما يلزم إلزالة أي عوائق تعترض سبيل التحقيقات الدولية اجلادة، وإيالء             
اهتمام خاص للتنفيذ الفعال لربامج مساعدة الضحايا ومحايتهم يف سياق مكافحة اإلفالت من 

  ).النمسا(العقاب 

ـ              - ٣٠ اكم توفري وضمان األمن الشخصي للمدافعني عن حقوق اإلنسان والشهود ومـوظفي احمل
واألشخاص اآلخرين الذين يتعرضون لتهديدات وتعـديات أخـرى         وأعضاء النيابة العامة    

حقوق اإلنسان والدميقراطية، ومكافحة اإلفالت من العقاب الرامية إىل دعم مرتبطة جبهودهم 
  ).الواليات املتحدة األمريكية(

  ). سويسرا( الشرطة للقضاة واحملققني والشهود حتسني احلماية اليت توفرها  - ٣١

 احلصول على الدعم الالزم من اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقـاب يف غواتيمـاال        - ٣٢
  ).اليابان(وتعزيز السلطة القضائية من أجل حل مسألة اإلفالت من العقاب 

ختصيص وتوفري كل ما يلزم من موارد مالية وتقنية وموارد من املوظفني ملكافحة اإلفالت من          - ٣٣
اب وعدم احترام سيادة القانون، مبا يف ذلك مكافحة الفساد واإلفالت من العقاب داخل العق

  ).الواليات املتحدة األمريكية(مؤسسات احلكومة 

  ).كوبا(مواصلة اجلهود اليت تبذهلا يف جمال مكافحة اإلفالت من العقاب لصاحل أمن املواطنني   - ٣٤

 اجملتمعات املهمشة، مبا فيها فراداملبلغ عنها ضد أات االعتداءلإلفالت من العقاب على حد وضع   - ٣٥
اجلنسي واهلوية اجلنسية، واالضطالع جبهود إلذكاء الوعي       امليل  القائمة على أساس    العتداءات  ا

  ).سلوفينيا(يف هذا الصدد، توجه بصفة خاصة إىل موظفي إنفاذ القوانني والسلطة القضائية 

 املـدافعني عـن     االعتداءات على  اإلفالت من العقاب على      اعتماد مزيد من التدابري إلهناء      - ٣٦
 مبا يف ذلـك     وعلى غريهم من األشخاص بسبب ميوهلم أو هويتهم اجلنسية،        حقوق اإلنسان   

 وغريها  ئيةالقضاالسلطة  برامج تعليم وإذكاء وعي حمددة من أجل سلطات إنفاذ القوانني و          
حبقوق اإلنـسان مـن قبـل       تمتع  الة  ـمن السلطات، تركز على مجلة أمور من بينها محاي        
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األشخاص ذوي امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسية اليت يشكل أصحاهبا األقلية مـن النـاس               
  ).اجلمهورية التشيكية(

اختاذ التدابري الضرورية لضمان املشاركة الفعالة للـشعوب األصـلية يف احليـاة العامـة                 - ٣٧
هيئـات  يات ذات الصلة الـصادرة عـن         من بينها تنفيذ التوص    وذلك بوسائل والسياسية،  

  .)األردن(معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة 

إصالح القانون املتعلق باالتصاالت الالسلكية بغية ضمان األداء السليم واحلر لإلذاعـات              - ٣٨
  .)النرويج(احمللية 

روة، وإمكانيـة   تسريع برامج ختفيف حدة الفقر بغية معاجلة مواضيع التفاوت يف توزيع الث             - ٣٩
احلصول على اخلدمات الصحية، وارتفاع مستوى االستبعاد االجتماعي للشعوب األصـلية           

  ).جنوب أفريقيا(والسكان املنحدرين من أصل أفريقي 

، ومواصلة توسيع   )الدامنرك(ضمان محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ملواطنيها          - ٤٠
يف جمال تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبصفة        براجمها للعدالة االجتماعية    

  ).كوبا( مبواصلة تعاوهنا وتوسيع مداه خاصة الربامج الصحية اليت تلتزم فيها كوبا أيضاً

  ).سويسرا(خفض معدالت األمية، وبصفة خاصة فيما بني النساء   - ٤١

ر اتفاقات السالم، للترويج لثقافة سالم      روع الذي تنفذه وزارة التعليم، يف إطا      ـاعتبار املش   - ٤٢
ة خاصة فيما بني الشباب، ممارسة جيدة يـتعني مواصـلتها           ـيف اجملتمع الغواتيمايل، وبصف   

  ).السلفادور(وتعزيزها 

، وضـمان   )اململكة املتحدة (إشراك اجملتمع املدين بصورة تامة يف أعمال متابعة هذه الدورة             - ٤٣
ين يف مراحل االستعراض التالية، مبا يف ذلك نتـائج عمليـة            نسااجللمنظور  لاإلدماج التام   

  ).سلوفينيا(االستعراض الدوري الشامل 

ذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنـسان يف            ـوسيدَرج رد غواتيماال على ه      - ٩٠
  .دورته الثامنة

ر تعكس موقف الدولة أو الدول اليت قدمتها        أو التوصيات الواردة يف هذا التقري     /ومجيع االستنتاجات و    - ٩١
أهنا قد أو التوصيات على /تأويل هذه االستنتاجات و وال ينبغي  .أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /و

  .ككلحظيت بتأييد الفريق العامل 
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