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  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًجتميع للمعلومات أعدته 
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  *غواتيماال

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة، مبـا يف ذلـك                     
 الصادرة عن األمـم     وثائق الرمسية ذات الصلة   ال من   ة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك      ـات املقدم ـات والتعليق ـاملالحظ
  خبـالف وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                 . املتحدة

 حقـوق   وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمـدها جملـس         . ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية        
أن كـون   وبالنظر إىل   . ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           قد  و. اإلنسان
 كـانون  ١ االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي                دورية
معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثـائق املتاحـة إن             ويف حال عدم وجود     . ٢٠٠٤يناير  /الثاين

، فـإن   لألمـم املتحـدة   وثائق الرمسية الوملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف           . كانت ال تزال صاحلة   
أو / إىل عدم التصديق على معاهدة ما و       قد ُيعزى أو إىل التركيز على هذه املسائل       مسائل حمددة   عن  االفتقار إىل معلومات    

  .إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

  
  
  

  ــــــــــــــ
  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١(لتزامات الدولية نطاق اال- ألف 

  املعاهدات العاملية األساسية
  )٢(حلقوق اإلنسان

   أو االنضمامتاريخ التصديق
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

  االعتراف باالختصاصات
  احملددة هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
 التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   جدال يو  ١٩٨٣يناير / كانون الثاين١٨

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
 واالجتماعية والثقافية 

  -  ال يوجد  ١٩٨٨مايو / أيار١٩

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  والسياسية

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  ١٩٩٢مايو / أيار٥
  ال): ٤١

ـ   اري األول للعهـد    الربوتوكول االختي
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  )٣(إعالن  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  ضد املرأة

  -  ال يوجد  ١٩٨٢أغسطس / آب١٢

الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ــق    ال يوجد  ٢٠٠٢مايو / أيار٩ ــراءات التحقي ــان(إج  املادت
  نعم): ٩ و٨

اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن        
ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو        

  الالإنسانية أو املهينة

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٥
  ال): ٢١

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  ال): ٢٠املادة (التحقيق إجراءات 

  -  ١إعالن بشأن املادة   ١٩٩٠يونيه / حزيران٦  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلـق باشـتراك األطفـال يف        

  الرتاعات املسلحة

اإلعالن بشأن املادة   ٢٠٠٢مايو / أيار٩
  )٤(و) ٢(٣

-  

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق    
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٢مايو / أيار٩

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 الــشكاوى املتبادلــة بــني الــدول    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤
  نعم): ٧٦املادة (

  نعم): ٧٧ادة امل(شكاوى األفراد 
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الربوتوكول         الربوتوكول االختياري الثاين  :  طرفاً فيها  غواتيماالاملعاهدات األساسية اليت ليست     

، واتفاقيـة حقـوق     )٢٠٠٣التوقيع فقط،   (ينة  االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله              
واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       ) ٢٠٠٧التوقيع فقط،   (األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           

  ).٢٠٠٧التوقيع فقط، (األشخاص من االختفاء القسري 
 و االنضمام أو اخلالفةالتصديق أ   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
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  املعاهدات العاملية األساسية
  )٢(حلقوق اإلنسان

   أو االنضمامتاريخ التصديق
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

  االعتراف باالختصاصات
  احملددة هليئات املعاهدات

 اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة       
  واملعاقبة عليها

  نعم    

ــة ــا األساســي للمحكم ــام روم  نظ
  اجلنائية الدولية

  ال    

  نعم      )٤(بروتوكول بالريمو
  نعم      )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

ــة    ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي
 وبروتوكوالهتــا ١٩٤٩أغــسطس /آب

  )٦(اإلضافية

 نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث    

االتفاقيات األساسـية ملنظمـة العمـل       
  )٧(الدولية

  نعم    

منظمة األمم املتحـدة    (اتفاقية اليونسكو   
ملكافحة التمييز يف   ) للتربية والعلم والثقافة  

  جمال التعليم

  نعم    

اسي للمحكمـة اجلنائيـة      على نظام روما األس    التصديقشجعت جلنة مناهضة التعذيب غواتيماال على         - ١
ورحبت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان مبوافقة الكونغرس على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة             . )٨(الدولية

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وحثت كل من الكونغرس                 
 محاية األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية محاية األشخاص ذوي اإلعاقة           واحلكومة على املوافقة على اتفاقية    

وفضالً عن ذلك، أوصت جلنة     . )٩(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل      
 املنصوص عليـه يف     اإلعالنجييز إصدار   القضاء على التمييز العنصري غواتيماال بالتعجيل باعتماد مشروع قانون          

  .)١٠( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري١٤املادة 

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

 اتفاقـات   الذي أصبحت رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأمور منها إصدار القانون اإلطاري              - ٢
ومع ذلك، الحـظ    . )١١( ملزمة للدولة  ، الشعوب األصلية وحقوقها   االتفاق اخلاص هبوية  وخباصة  ،   مبوجبه السالم

ما يعوق تنفيذ االتفاق األخري     املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية أن            
  .)١٢(املخصصة يف امليزانيةالدعم املؤسسي واالعتمادات هو عدم كفاية 

  نساينإقوق احل اهليكل املؤسسي و-  جيم

. )١٣(٢٠٠٢عام  " ألف"اعتمد يف الفئة    وقد  أمني املظامل   مكتب  إن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هي         - ٣
امليزانية لتنفيذ القانون الذي أنشئت مبوجبه على مستوى التنظيم ودعم اعترفت املفوضة السامية باجلهود املبذولة  و
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أن مركز مجع وحتليل ونـشر املعلومـات        وسجلت أيضاً   . )١٤(املؤسسة الوطنية للطب الشرعي وقانون السجون     
 كوحدة حتليل للمساعدة يف التحقيق يف اجلرائم وشجعت غواتيماال على مواصلة تعزيز             ئأنشقد  املتعلقة باجلرمية   

والحظت هيئات املعاهدات أيضاً إنشاء هيئات مثل أمانة رئاسة اجلمهورية املعنية           . )١٥(إدارة االستخبارات املدنية  
، واللجنة الرئاسية ملكافحة التمييز     )١٧(، ومكتب الدفاع عن حقوق النساء من السكان األصليني        )١٦(ؤون املرأة بش

ة املعنية بتنسيق السياسة التنفيذية يرئاساللجنة ال و،)١٨()CODRISA(والعنصرية ضد الشعوب األصلية يف غواتيماال 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً اجلهود اليت       والحظت اللجنة املعنية ب   . )١٩(يف جمال حقوق اإلنسان   

  .)٢٠( غواتيماال من أجل تنفيذ الربنامج الوطين لتعويض ضحايا احلرببذلتها

   التدابري السياساتية-  دال

خطة لتنفيـذ الـسياسة     وضع  أمور منها   القيام ب  على   ٢٠٠٧ يف عام     احلكومة ة السامية شجعت املفوض   - ٤
وكذلك على إحراز تقدم يف تنفيـذ       وتكافؤ فرصها مع الرجل     حة بشأن النهوض باملرأة الغواتيمالية      الوطنية املنق 

  .)٢١(لتعايش والقضاء على العنصرية والتمييز العنصرياسياسة 

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

  هدات التعاون مع هيئات املعا- ١

  )٢٢(هيئة املعاهدة
قُدم  آخر تقرير

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  ُنظر فيهو
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
يوليه /ورد يف متوز  ٢٠٠٦مارس /آذار  ٢٠٠٥

٢٠٠٧  
عـشر  الثـاين   موعد تقدمي التقريرين    حيل  

   ٢٠٠٨والثالث عشر يف 
اللجنة املعنيـة بـاحلقوق     

دية واالجتماعيـة   االقتصا
  والثقافية

نـوفمرب  /تشرين الثـاين    ٢٠٠٢
٢٠٠٣  

  ٢٠٠٨حيل موعد تقدمي التقرير الثالث يف   --

اللجنــة املعنيــة حبقــوق 
  اإلنسان

يوليه /ورد يف متوز  ٢٠٠١يوليه /متوز  ١٩٩٩
٢٠٠٣  

  ٢٠٠٥تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ عام 

جلنة القضاء على التمييـز     
  ضد املرأة

  ٢٠٠٧قدم التقرير السابع يف عام   --  ٢٠٠٦ايو م/أيار  ٢٠٠٤

تأخر تقدمي التقرير   ٢٠٠٦مايو /أيار  ٢٠٠٣  جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠٠٧مايو /منذ أيار

  ٢٠١١حيل موعد تقدمي التقرير اخلامس يف 

تأخر تقدمي التقريرين الثالث والرابع منذ عام   -  ٢٠٠١يونيه /حزيران  ١٩٩٨  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٦  
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  )٢٢(هيئة املعاهدة
قُدم  آخر تقرير

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  ُنظر فيهو
 - حقوق الطفـل     قيةاتفا

 اريـاالختي الربوتوكول
املتعلق باشتراك األطفال يف    

  الرتاعات املسلحة 

يدرج يف التقريرين الثالث والرابع املقـرر         -  ٢٠٠٧يونيه /حزيران  ٢٠٠٦
  تقدميهما إىل جلنة حقوق الطفل

 - حقوق الطفـل     اتفاقية
 اريـالربوتوكول االختي 

املتعلق ببيع األطفال وبغاء    
 واستغالل األطفال   األطفال

  املواد اإلباحية يف

ُيدرج يف التقريرين الثالث والرابع املقـرر           ٢٠٠٧يونيه /حزيران  ٢٠٠٦
  تقدميهما إىل جلنة حقوق الطفل

اللجنة املعنية حبماية حقوق    
مجيع العمال املهـاجرين    

  وأفراد أسرهم

  ٢٠٠٤تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   --  --  --

  اإلجراءات اخلاصة  التعاون مع- ٢

  نعم   ُوجهت دعوة دائمة
 ،٢١- ١٩(الفريق العامل املعين حبـاالت االختفـاء القـسري أو غـري الطـوعي                 آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

خـارج القـضاء أو     ؛ املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام       )٢٣()٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
املقرر اخلاص املعين  ؛)٢٤()٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥- ٢١(بإجراءات موجزة أو تعسفاً 

 املقرر اخلاص ؛)٢٥()٢٠٠٥فرباير / شباط٤ - يناير / كانون الثاين ٢٦(باحلق يف الغذاء    
املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب والتعصب املتصل 

 اخلاصة املعنية مبسألة ةر؛ املقر)٢٦()٢٠٠٤يوليه / متوز١٢ - يونيه / حزيران٢٨(بذلك 
؛ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق      )٢٧()٢٠٠٤فرباير  / شباط ١٤- ٩(العنف ضد املرأة    

؛ )٢٨()٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلول ١١- ١(اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني      
 ١ - مايو / أيار٢٦(املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان 

 ١٢- ١٠(؛ املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني        )٢٩()٢٠٠٢يونيه  /حزيران
 ٢٦- ١٦( اخلاص املعين باستقالل القـضاة واحملـامني         ر؛ املقر )٣٠()٢٠٠١مايو  /أيار
؛ املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء )٣١()١٩٩٩أغسطس /آب

  .)٣٢()١٩٩٩يوليه / متوز٣٠- ١٩(ويف املواد اإلباحية 
املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين؛ املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة             الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

محاية احلق يف حرية الرأي والتعبري؛ املقرر اخلاص وواحملامني؛ املقرر اخلاص املعين بتعزيز 
  .املعين باحلق يف التعليم

  .مل يطلب إجراء أية زيارة  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
أعرب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو                التعاون أثناء البعثات/التيسري

  .تعسفاً عن امتنانه للمساعدة املقدمة إليه
متابعة للزيارة اليت (عام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان املمثل اخلاص لألمني ال  متابعة الزيارات

  ).٢٠٠٨فرباير / شباط١٩- ١٨) (٢٠٠٢أجراها يف عام 
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  نعم   ُوجهت دعوة دائمة
ديـسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ خالل الفترة املمتدة من      العاجلةوالنداءاتالردود على رسائل االدعاء 

وباإلضـافة إىل البالغـات الـيت    . إىل احلكومةغاً  بال٨١أُرسل ما جمموعه    ،  ٢٠٠٧
) مثل األطفال واملنظمات غري احلكومية والـصحفيون      ( إىل جمموعات بعينها     أُرسلت

 ١١ويف الفترة ذاهتا، ردت غواتيماال على .  امرأة٢٢ منها بأفراد، مبن فيهم ١٤٠تعلق 
  ). يف املائة١٣(بالغاً 

ـ     الردود علـى     سائل االسـتبيانات املتعلقـة مب
  )٣٣(مواضيعية

 استبياناً أرسلها أصحاب واليات ١٢أجابت غواتيماال على ثالثة استبيانات من أصل 
 كـانون   ٣١ و ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاين  ١ ما بني    )٣٤(يف إطار اإلجراءات اخلاصة   

  .)٣٥(، ضمن املهل احملددة٢٠٠٧ديسمرب /األول

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق االنسان- ٣

ويـتم  .  بطلب من احلكومة   ٢٠٠٥عام   )٣٦(أنشئ مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف غواتيماال         - ٥
تقنية، مبا يف ذلك املساعدة إىل      الساعدة  املاملفوضية السامية وغواتيماال أساساً من خالل تقدمي        مكتب  التعاون بني   

ام، والكونغرس، وكذلك إىل طائفة من منظمات  احلكومة، واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومكتب املدعي الع       
املفوضية السامية ثالثة تقارير سنوية عن أنشطته وعن حالـة حقـوق اإلنـسان يف               مكتب  وقدم  . اجملتمع املدين 

وذلـك  ساعدة إىل مؤسسات الدولـة   املاملفوضية السامية   مكتب  قدم  يو). ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥(غواتيماال  
يف صياغة تشريعات أساسية وسياسات     وباإلسهام  ؤسسية والقضايا املتعلقة بالتنفيذ،     تحليل القضايا القانونية وامل   ب

والتشجيع على زيادة التفاعل مع باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، التوعية زيادة عمله األخرى جماالت ومن . عامة
 اجلنائية وتيسري احلوار اتاملالحقالتحقيقات وآليات األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان، وتقدمي املساعدة بشأن      

وحقـوق الـسكان    يف املرحلة االنتقاليـة     بني خمتلف اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية بشأن قضايا مثل العدالة           
وقدمت غواتيماال . )٣٨(، اضطلعت املفوضة السامية بزيارة رمسية إىل غواتيماال٢٠٠٦مايو /ويف أيار. )٣٧(األصليني

 يف صندوق األمـم املتحـدة       )٤٠(٢٠٠٠ وسامهت يف عام     )٣٩(٢٠٠٤عمل املكتب يف عام     مسامهة طوعية لدعم    
  .للتربعات لصاحل الشعوب األصلية

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان-  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

مييز العنصري ضد العنصرية والتجتذر إزاء مدى قلقها بالغ عن  جلنة القضاء على التمييز العنصري أعربت  - ٦
وإزاء عدم كفاية السياسات العامة للقضاء على التمييـز         غواتيماال  شعوب املايا والزينكا والغاريفونا يف أراضي       

جلنة القضاء على التمييز العنصري ورحبت . )٤٢( هذاالقلقعن نفس وجه املفوضة السامية وأعربت . )٤١(العنصري
، والعنصريةلعام حلقوق اإلنسان، الذي حيقق يف اجلنايات املتعلقة بالتمييز باملعلومات املقدمة بشأن مكتب املدعي ا

 اليت عرضت عليه هي الـيت أُدينـت وصـدرت عقوبـة             ٧٩ل مع ذلك أن واحدة فقط من القضايا ا        تالحظو
فوق نشر األفكار القائمة على مفاهيم التأن على حمدد ينص وأوصت اللجنة غواتيماال باعتماد تشريع . )٤٣(بشأهنا

 أو التحريض على التمييز العنصري أو أفعال العنف املوجهة ضـد الـشعوب األصـلية                ،ة العنصري اهيةأو الكر 
  .)٤٤( يعد مبثابة فعل يعاقب عليهواألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي يف غواتيماال
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شدة شار مواقف األبوة وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار وانتو  - ٧
يـشكِّل  وهو ما   األمناط الثابتة فيما يتعلق بدور ومسؤوليات كل من الرجل واملرأة يف األسرة ويف اجملتمع،               جتذر  

يف مجيع مناحي مركزها أساسياً لضعف عقبة كبرية أمام مشاركة املرأة يف صنع القرار على مجيع املستويات، وسبباً 
تعريف للتمييز يـشمل    إدراج  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غواتيماال على         اللجنة  شجعت  و. )٤٥(احلياة

 يف مجيع القوانني ذات الصلة، وعلى       ،بشكل صريح  من االتفاقية،    ١املادة  ويتمشى  مبا  التمييز املباشر وغري املباشر     
انب اجلهات الفاعلة العامـة     انتهاك احلقوق من ج   يف حالة   تضمني هذه القوانني جزاءات ووسائل انتصاف فعالة        

كما حثت اللجنة غوايتماال على القيام بأمور منها تعديل األحكام التمييزية يف القانونني . )٤٦(واخلاصة على السواء
  .)٤٧( من االتفاقية٢املدين واجلنائي ويف قانون العمل لتحقيق املواءمة بينها وبني املادة 

على التمييز ضد املرأة أن غالبية شعب غواتيماال من السكان األصليني، وإذ تالحظ اللجنة املعنية بالقضاء   - ٨
فإهنا تعرب عن قلقها إزاء وضع النساء من السكان األصليني اللوايت ال يتمتعن حبقوقهن األساسـية ويتعرضـن                  

صليني ودعت اللجنة غواتيماال إىل أن تكفل سبل حصول النساء من السكان األ           . )٤٨(ألشكال متعددة من التمييز   
على التعليم ثنائي اللغة وعلى اخلدمات الصحية والتسهيالت االئتمانية، واملشاركة الكاملة يف عمليـات صـنع                

   مبـا يف ذلـك املرسـوم رقـم         ، ومع إحاطة اللجنة علماً مبختلف القوانني واملراسيم اليت اعتمـدت          .)٤٩(القرار
لتمييز على أساس العرق ونوع اجلنس يف مجيـع          لتعزيز اإلجراءات املتخذة من أجل القضاء على ا        ،٢٠٠٢- ٨١

القوانني واملراسيم، وعدم تنسيقها وتنفيذها ورصدها  وزارات الدولة، فقد أعربت عن قلقها إزاء ضعف إنفاذ تلك
أن القضايا اليت تثري قلقاً خاصاً فيما يتعلق ) اليونيسيف( والحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة .)٥٠(بصورة فعالة

ة حقوق أطفال السكان األصليني تشمل االعتداء على األطفال واالجتار هبم وعمل األطفال، وعمليات التبين       حبماي
وقد أوصى املقرر اخلاص    . )٥١(حصوهلم على التعليم واخلدمات الصحية    غري املشروعة فضالً عن الفجوة يف سبل        

  .)٥٢("أولوية وطنية" التعليمي باعتبار ذلك املعين حبالة الشعوب األصلية غواتيماال بأمور منها تعزيز نظامها

  ويف األمان على شخصهيف احلياة واحلرية الفرد حق  - ٢

أعرب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، يف بيان صحفي   - ٩
القانون الذي يـنظِّم    "جبه  الذي صدر مبو   ٠٦- ٢٠٠٨، عن قلقه ألن املرسوم      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٥مؤرخ يف   

حـق  عدم جتاوز   ينتهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان وناشد الكونغرس        " استبدال عقوبة اإلعدام بعقوبة أخف    
الرأفة ويفي باملعـايري الـواردة يف       بدالً من ذلك بتبين قانون ينظِّم حق         على هذا املرسوم والتعهد   الفيتو الرئاسي   

  .)٥٣(الدويلالقانون 

  ،٢٠٠٧القسري أو غري الطـوعي لعـام         املعين حباالت االختفاء     لتقرير الفريق العام  ملا ورد يف    قاً  ووف  - ١٠
ووفقاً لتقييم  . يف البالد واحدة من أخطر املشاكل القائمة      تشكل  املعلقة  ال تزال آالف حاالت االختفاء القسري       

 شـخص   ٢٠٠ ٠٠٠لقسري من بني     شخص لالختفاء ا   ٤٥ ٠٠٠أجرته اللجنة املعنية بتوضيح التاريخ، تعرض       
  نـشاء اللجنـة   إلالقانون  مشروع  أن اعتماد   باملفوضة السامية   وصرحت  . )٥٤( أثناء الرتاع املسلح الداخلي    واقُتل
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ضمان احلق لخطوة هامة سيشكل الوطنية املعنية بالبحث عن ضحايا االختفاء القسري وغريه من أشكال االختفاء 
  .)٥٥(يف معرفة احلقيقة

غ املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عن أمور                أبلو  - ١١
عدد من الظواهر العنيفة مبا فيها التطهري االجتماعي، وسرعة ارتفاع حاالت قتل النـساء،              بغواتيماال  ابتالء  منها  

وقتل املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،         اجلنسية، وقتل األشخاص بسبب هويتهم أو ميوهلم        الغوغائيواإلعدام  
  . )٥٦(واستخدام العنف يف السجون

أن مكتب املفوضية يف غواتيماال تلقى معلومات عن املشاركة         باملفوضة السامية   أفادت  ،  ٢٠٠٦ويف عام     - ١٢
ولية املباشرة لضباط أمن الدولة يف عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء والحظت أيضاً أن غواتيماال حتملت مسؤ

وذكرت املفوضة السامية أن املشاركة املباشرة . )٥٧(غري مباشرة من خالل املوافقة على تصرفات عدد من ضباطها  
من أعـضاء    ثالثة سلفادوريني واستهدفت  القضاء  نطاق  خارج  متت  اليت  اإلعدام  عملية  ألفراد قوات الشرطة يف     

ريون كيات القتل املزعومني أثناء احتجازهم يف سجن البومرتكيب عملمث وفاة أمريكا الوسطى وسائقهم، يف ربملان ال
، لفتت انتباه اجلمهور إىل وجود هياكل منظمة تعمل داخل خمتلف مؤسسات الدولة وترتكـب               الشديد احلراسة 

وقد استخدمت هذه اهلياكل من قبل األشخاص الذين يرتكبون جرائم منظَّمة       . حلقوق اإلنسان جسيمة  انتهاكات  
وفضالً عن ذلك، تثبت احلاالت أن هذه اهلياكل تـضطلع          . ت وغريهم من اجملموعات ذات النفوذ     وجتار املخدرا 

  . )٥٨(تغاضي مسؤولني رفيعي املستوى يف وزارة الداخلية والشرطة املدنية الوطنيةبوافقة أو أو مببأنشطتها مبساعدة 

شرة وغـري   حياناً حتت املسؤولية املبا   مياَرس أ " التطهري االجتماعي "كما أشارت املفوضة السامية إىل أن         - ١٣
مثل هذه األفعال،   كب  تتروالحظ مكتب املفوضية يف غواتيماال وجود جمموعات منظمة          .املباشرة ملوظفي الدولة  

، ذكـرت   ٢٠٠٦ويف عام   .  يف كثري من األحيان    )٥٩(بدعم من السلطات احمللية ومساعدة وكاالت األمن اخلاصة       
. )٦٠(نذر باخلطر بصورة خاصة   يداخل البالد أمر    ي  ئة ارتفاع حاالت اإلعدام الغوغا    شداملفوضة السامية أيضاً أن     

الـتطهري  "إزاء ادعاءات تتعلـق بـأمور منـها          ٢٠٠٦يف عام   عن قلقها   أيضاً  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب     
  .)٦١("ي لألفرادئاإلعدام الغوغا"فضالً عن وقتل األطفال " االجتماعي

ازداد عـدد  فقـد  ملمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان،          ا ملا أفاد به  ووفقاً    - ١٤
 حبدوث حالة   يف السنوات اخلمس األخرية،   وتضاعفت  على املدافعني عن حقوق اإلنسان      حاالت االعتداء   وكثافة  

 وكانون ٢٠٠٢ه  يولي/ متوز حقوق اإلنسان يف الفترة بني     مدافعاً عن    ٥٠وقُتل  . اعتداء مرة كل يومني يف املتوسط     
يف أيـضاً   وأشارت املفوضة الـسامية     . )٦٢( حالة قتل يف السنتني األخريتني     ٢٣، وحدثت   ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

 القادة السياسيني على مجيـع      حدوث عدة حاالت اعتداء وهتديد استهدفت      إىل   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦تقريريها لعامي   
، سجل مكتب املـدعي     ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين إىل  يناير  /اين من كانون الث   وخالل الفترة املمتدة  . املستويات

بـسبب  شخصاً  ٢٦أسفرت عن وفاة   أعضاء يف األحزاب السياسية،     حالة اعتداء على     ٦٤العام حلقوق اإلنسان    
، تفيد بقتل ٢٠٠٦لعام  وقد اقتبست اليونيسيف معلومات من تقرير املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    . )٦٣(العنف
 اللجنـة   وأعربت. )٦٤(اة وفىت ومراهقاً ومراهقة يف غواتيماال، وهو أعلى عدد ُسجِّل يف أمريكا الالتينية             فت ٤٦١

استمرار وتزايد حاالت اختفاء النـساء، واغتـصاهبن،        إزاء  قلقها   بالغ   عناملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       
 والحظت املفوضة الـسامية أن أشـد        )٦٦(ق مماثلة  جلنة مناهضة التعذيب أوجه قل     وأبدت. )٦٥(وتعذيبهن وقتلهن 
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فيهـا  ارتكـب   وذكرت املفوضة السامية أن هناك أيضاً حاالت        . )٦٧(أشكال العنف ضد املرأة هو وأد البنات        
وأوصت جلنة . )٦٨(سلطتهملدى خضوعهن ليف مراكز االحتجاز أو النساء  على ية جنساتاعتداءموظفون رمسيون 

 إذا ما أمر  خمصص للنساء،   نقلهن إىل مركز احتجاز     و،  قاضمجيع احملتجزات فوراً أمام     مناهضة التعذيب بإحضار    
  .)٦٩(القاضي بذلك

املشاكل اليت تواجههـا  أخطر واحداً من يشكل املفوضة السامية أيضاً أن العنف املرتيل ال يزال       وذكرت    - ١٥
وحثت اللجنـة     .٢٠٠٧يف عام    )٧٠( شكوى تتعلق بالعنف املرتيل    ٢٩ ١٣٨وأن اهليئة القضائية سجلت     النساء  

لتجرمي العنـف  سن اإلصالحات املنظورة يف القانون اجلنائي املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غواتيماال على      
  ء عليهمـا  والقـضا ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ خطة منع العنف املرتيل والعنـف ضـد املـرأة               على  املرتيل و 

  .)٧١(٢٠١٤- ٢٠٠٤لفترة ل

ونطاق حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غواتيماال على زيادة جهودها ملعرفة أسباب               و  - ١٦
حدوث هذا االتِّجـار    مدى  قبال، وكذلك   تمنشأ وعبور واس  وجهة نظرها كدولة    االجتار بالنساء والفتيات من     

بـشأن  وردت  الـيت   علومات  امل إزاءقها  ، أعربت جلنة حقوق اإلنسان عن قل      ٢٠٠١ويف عام   . )٧٢ (داخل البالد 
ذكرت اليونيسيف أن من املعروف جيداً أن ارتفاع  ،٢٠٠٧ويف عام . )٧٣(فصلني عن ذويهمناالتِّجار باألطفال امل

الفتيـان والفتيـات    ختطاف  االطلب على تبين األطفال من قبل أُسر أجنبية قد أدى إىل وجود جتارة التبين وإىل                
ارتفاع عدد األطفـال املتـأثرين      شدة  ، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق بالغ        ٢٠٠٧ عام   ويف. )٧٤(واالجتار هبم 

وأوصت جلنة حقـوق    . )٧٥( ضحية ١٥ ٠٠٠ التجاري الذي بلغ حسب تقديرات غواتيماال     باالستغالل اجلنسي   
جرمية، مبوجـب   الطفل غواتيماال باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية األطفال الضحايا والشهود على أية              

اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد                
  .)٧٦(يف مجيع مراحل إجراءات القضاء اجلنائي، اإلباحية

  وسيادة القانونإقامة العدل  - ٣

األشخاص املـشتبه يف ارتكـاهبم      مع  قيق  اليت تعترض التح  العقبات  أن تذليل   باملفوضة السامية   صرحت    - ١٧
وذكرت أن . ال يزال يشكل حتدياًومعاقبتهم عليها حلقوق اإلنسان أثناء الرتاع املسلح الداخلي جسيمة انتهاكات 

عند إصدار قرار بشأن طلب إسبانيا إلقاء القبض على عدد مـن            جوهرية  احملكمة الدستورية فوتت عليها فرصة      
اليت اجلسيمة  ليها، لتسليط الضوء على التزام الدولة بالتحقيق مع مرتكيب االنتهاكات           األشخاص هبدف تسليمهم إ   

، وكذلك اعتماد تدابري فورية لضمان احلـق يف العدالـة           وحماكمتهم ومعاقبتهم  عاماً   ٢٥منذ أكثر من    حدثت  
كما أعربت  . من العقاب يف ضمان عدم إفالت هذه اجلرائم       املشروعة  سبانيا واجملتمع الدويل    إواالستجابة ملصلحة   

عن ا من اهليئات،     وغريمه ،جلنة مناهضة التعذيب والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي           
حقـوق اإلنـسان الـيت      مبعظم انتهاكات   القلق إزاء حاالت اإلفالت من العقاب اليت ال تزال حتدث فيما يتعلق             

  .)٧٨(أثناء الرتاع املسلح الداخليارتكبت 

ووفقاً للمقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، فإن معـدل                 - ١٨
ولتفهم أسباب اخنفاض معدل اإلدانة جبرمية القتل،       .  يف غواتيماال  )٧٩(اإلدانة جبرمية القتل هو معدل أحادي الرقم      
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ا هو موجود حالياً واقتران ذلك بتعديل الترتيبـات         أشار إىل ضرورة توافر عدد أكرب بكثري من قوات الشرطة مم          
وسلم بأن التحديات اليت تطرحها عمليات التحقيق واملالحقة القضائية تواجه ثـالث            . )٨٠(القائمة تعديالً شامالً  
وصرحت املفوضة السامية أيضاً . )٨١(إشكالية تقسيم املسؤولية، ونقص املوارد وتوطن الفساد: عقبات رئيسية هي

لتحقيق اجلنائي واملالحقة القضائية بشكل منتظم إمنا يتناقض مع ارتفاع معدالت اجلرائم، لدم اختاذ إجراءات بأن ع
والحظت أن جهود مكتب املدعي العام مل تكن        . )٨٢(ويدل على تقصري الدولة يف الوفاء بواجبها لكفالة احلقوق        

 ذلك يف تدين معدالت حتديد هوية األشخاص      كافية ومل تتمش مع ضخامة مشكلة اإلفالت من العقاب وقد جتلى          
الذين يشتبه يف ارتكاهبم هذه اجلرائم، وعدم كفاية وسائل فحص ومناولة األدلة ومسارح اجلرمية، وأوجه القصور 

وذكرت املفوضة  . )٨٣(التحقيق األويل  يف تأمني االستمرارية بني مراحل االحتجاز واالنتهاء من عمليات           ةالشديد
 أن االفتقار إىل سياسات حكومية شاملة لتعزيز قوات الشرطة املدنية الوطنية وعدم وجود هيكـل                السامية أيضاً 

للتدرج الوظيفي قد أسفرا عن إحداث شواغر يف الرتب العليا يف قوات الشرطة ملئت أحياناً بعناصر هلـا صـلة     
صدي هلذه التحديات، يتعني على قوات      وللت. باجلرمية املنظمة، مما أثَّر بشدة على قدرة الدولة على ممارسة احلكم          

وال بد أن تراعي هذه العملية جوانب       . الشرطة املدنية الوطنية أن جتري عملية إعادة هيكلة شاملة لقوات الشرطة          
تتعلق مبسائل التنظيم، واملالك، ونشر أفراد قوات الشرطة، وهيكل التدرج الوظيفي لقوات الشرطة، واألخالقيات، 

هيئـات التحقيـق   ز، وتدعيم آليات املساءلة، والرصد وإعادة التنظيم، وإعادة اهليكلة وتوجيه          والتدريب واحلواف 
قوات جتيز اشتراك   كما أوصت جلنة مناهضة التعذيب غواتيماال بأمور منها إلغاء مجيع القوانني اليت             . )٨٤(اجلنائي

ة أن تضطلع هبا قوات الشرطة املدنيجيب الشرطة يف أنشطة إنفاذ القوانني أو منع وقوع جرائم عادية، وهي أنشطة 
 .)٨٥(دون سواها

يف  باملدافعني عن حقوق اإلنسان أن نسبة اإلفالت من العقاب     مثلة اخلاصة لألمني العام املعنية    وذكرت امل   - ١٩
 من أي معىنجتعل العدالة كلمة فارغة  يف املائة، ٩٨اليت بلغت حقوق اإلنسان حاالت االعتداء على املدافعني عن 

أنه على الرغم من إنشاء وحدات متخصصة يف مكتب املدعي العام لتيسري عمليـة              ت ب حوصر. )٨٦(يف غواتيماال 
تاحة إلجراء عمليات التحقيق، فـإن      املعلى املدافعني عن حقوق اإلنسان وزيادة املوارد        االعتداءات  التحقيق يف   

خميـب  عون عن حقوق اإلنسان أو املتعلقة هبم، أمر       التحقيق يف قضايا أبلغ عنها املداف      عزوف املدعني العامني عن   
ثقافة اإلفالت مـن    جتذر  إزاء  القلق  عميق  بتشعر اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         كما  . )٨٧(لآلمال

حد دون تأخري لوضع    مجيع التدابري الالزمة    اختاذ  وحثت غواتيماال على    النساء  ضد  املرتكبة  رائم  اجلالعقاب على   
  .)٨٨(وإفالت مرتكيب هذه األفعال من العقابالنساء مليات قتل واختفاء لع

ووفقاً للمقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، فإن العقبة اخلطرية اليت تعترض سبيل إعمال احلق يف الغذاء يف   - ٢٠
ـ     هي استمرار اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان،           غواتيماال راد الـشعب   وعدم متتع مجيـع أف

بينما تصنف ممارسة عدم دفع مرتبات العاملني على أهنا جنحة بسيطة،           فعلى سبيل املثال،    . باملساواة أمام القانون  
الفالحـني والـسكان    ويفرض القانون بكامل قوته علـى        جرمية   يضااألرتشكل احتجاجات اجملتمع واحتالل     

دعـم لـضمان    إىل  سكان األصليني أن نظام العدالة حباجة       كما الحظ املقرر اخلاص املعين حبالة ال      . )٨٩(األصليني
السكان األصليني، على تعـويض، وأنـه ينبغـي         ، وخباصة النساء من     ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان   حصول  

  .)٩٠(االعتراف بالقانون العريف للسكان األصليني وإدماجه يف عمل اهليئة القضائية
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مع األمم  على اتفاق    ٢٠٠٦ديسمرب  /يف كانون األول  وقعت  د  والحظت املفوضة السامية أن احلكومة ق       - ٢١
، الحظـت   ٢٠٠٧ويف عـام    . )٩١(املتحدة إلنشاء اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقـاب يف غواتيمـاال           

يتمثل يف تفكيـك    كافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال ستواجه حتدياً خاصاً          ملاليونيسيف أن اللجنة الدولية     
ومفادها التقديرات اليت أجرهتا منظمة اإلشعار الدولية واألمم املتحدة وذكرت لجرمية تعمل يف البلد اثلة لممهياكل 

  .)٩٢(سالح غري مشروع يف غواتيماالمليون أن هناك ما ال يقل عن مليون ونصف 

   حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية- ٤

القذف السارية بشأن القوانني إزاء جواز استخدام جلنة حقوق اإلنسان عن قلقها ، أعربت ٢٠٠١يف عام   - ٢٢
لـضمان حتقيـق    إصالح تشريعي   للحد من توجيه انتقادات إىل احلكومة أو املوظفني العموميني وأوصت بإجراء            

نصري عن بالغ   كما أعربت جلنة القضاء على التمييز الع      . )٩٣(بني محاية مسعة الشخص وحرية التعبري     سليم  توازن  
وأوصت بأمور منها   . الشعوب األصلية اإلعالم جتاه    والرفض اليت أعربت عنها وسائط       االزدراءقلقها إزاء مواقف    

اجملانية وبأن تكفل غواتيماال بصفة خاصـة  اإلعالم اعتماد هنج متعدد الثقافات يف اجملتمع احمللي ويف إطار وسائط   
 أكرب عدد ممكن من جمتمعـات الـسكان          إىل للوصولعات احمللية،   لمجتماملخصصة ل ذاعة  اإل حمطات   حسن سري 
  .)٩٤(األصليني

 ٤٤واللجنة إذ تالحظ اجلهود املبذولة لتعديل قانون االنتخابات واألحزاب السياسية لفرض حصة نسبتها   - ٢٣
 ،ء من السكان األصلينيالنسا، ال سيما النساء، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء نقص متثيل النساءيف املائة ملشاركة 

تـدين   جلنة مناهضة التعذيب أيضاً مع القلـق         والحظت. )٩٥(يف املناصب السياسية والعامة على مجيع املستويات      
 لشعيبوعدم وجود ممثلني    ،  اركة النساء من السكان األصليني    ، وال سيما مش    يف احلياة السياسية   مستوى املشاركة 

 حمددة إىل املشاركة السياسية للسكان األصـليني يف         إشارةين وعدم وجود أية     الزينكا والغاريفونا يف اجمللس الوط    
  .)٩٦(األحزاب السياسيةقانون االنتخابات و

  ومرضيةاحلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة  - ٥

القلق إزاء أمور منها انتهاكات حقوق اإلنسان       ضد املرأة عن    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز      أعربت    - ٢٤
ساعات العمل واملمارسات التمييزية ضد احلوامل وعدم وجود تدابري         طول  للعامالت يف الصناعات التجميعية، و    

انتـهاكات  ملنـع   وقد حثت اللجنة غواتيماال على وضع تدابري فعالة         . العامالت يف اخلدمة املرتلية   حقوق  حلماية  
والصحة يف تلك عليها، ومعاجلة مشكلة نقص معايري السالمة عاملة يف الصناعات التجميعية واملعاقبة حقوق املرأة ال

العتماد تدابري  واقعي   على وضع جدول زمين      هاكما حثت . وصول املرأة العاملة إىل العدالة    سبل  الصناعات وتعزيز   
ية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      وحثت اللجنة املعن  . )٩٧(العامالت يف اخلدمة املرتلية   حقوق  حلماية  

  الزراعـة جمـال   مشكلة عمـل األطفـال، ال سـيما يف          ملعاجلة  غواتيماال أيضاً على اختاذ مجيع التدابري الالزمة        
  .)٩٨(واخلدمة املرتلية

ويات البطالة، وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء ارتفاع مست  - ٢٥
للعمـال   لتوفري مستوى معيشي الئـق       وعدم كفاية احلد األدىن لألجور    وال سيما يف صفوف الشعوب األصلية،       
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وحثت اللجنة غواتيماال على زيادة جهودها ملكافحة البطالة وأوصت بأمور منها . األجر دائماًوعدم دفع وأسرهم 
باحلد األدىن لألجور األحكام املتعلقة ومراعاة ع تكاليف املعيشة بشكل يتناسب مبانتظام لألجور األدىن احلد زيادة 

  .)٩٩(يف الواقع العملي

   احلق يف الضمان االجتماعي ومستوى معيشي الئق- ٦

، صرحت املفوضة السامية بأن غواتيماال من البلدان اليت تسجل فيها أعلى مستويات التفاوت              ٢٠٠٧يف    - ٢٦
 التنمية البـشرية، وأن التفـاوت       مؤشر املرتبة قبل األخرية على أساس ما يفيد به          يف أمريكا الالتينية، وأهنا حتتل    

والفقر ال يزاالن يشكالن التحدي الرئيسي الذي تواجهه غواتيماال إلحراز تقدم يف سـبيل إعمـال احلقـوق                  
والثقافية هي األخرى   وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

عن قلقها العميق إزاء تفاوت توزيع الثروة واألراضي وارتفاع مستوى اإلقصاء االجتماعي، وال سيما يف صفوف         
وأفادت منظمة اليونيسيف بأن نصف عدد األطفال يعاين مـن سـوء       . )١٠٠( والريفيني السكان األصليني السكان  

ءات املسجلة على صعيد العامل، بل وأن هذه اإلحصاءات أكثـر           التغذية املزمن وأن هذا واحد من أسوأ اإلحصا       
كما الحظت أن اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي يؤثر على نسبة      . )١٠١(السكان األصليني إثارة للذعر يف صفوف     

. قع يف املائة منها يف حالة فقر مد١٥,٧ يف املائة يف حالة فقر ونسبة ٥١كبرية من السكان احملليني إذ تعيش نسبة 
تعيش نسبة  (واحلالة أسوأ من ذلك بكثري بالنسبة ألطفال املناطق الريفية واألطفال املراهقني من السكان األصليني               

والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز . )١٠٢() يف املائة منهم على التوايل يف حالة فقر٨٠نسبة  يف املائة و٧٦
يف ارتفاع معدالت األمية بينهن، واخنفاض معدالت       نساء يف ظلها تظهر     اليت تعيش ال  فقر  الضد املرأة أن ظروف     

قيدهن يف املدارس واستكماهلن للتعليم، وضعف فرص حصوهلن على الرعاية الصحية، مبا يف ذلك خدمات الصحة 
األمومة، ونقص فرص حصوهلن علـى األرض       اجلنسية واإلجنابية، األمر الذي يفضي إىل ارتفاع معدالت وفيات          

اهليكلية طبيعة  الشاملة للتنمية الريفية تعاجل     استراتيجية  كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود         . التدريبو
، حثت املفوضة السامية الكونغرس واحلكومة ٢٠٠٧ويف عام . )١٠٣(ال تزال تواجهها املرأة الريفية      لمشاكل اليت ل

إعادة توجيه امليزانية وتقضي بأمور منها  املنظور اجلنساين حقوق اإلنسان وعلى صياغة سياسة اجتماعية تقوم على
وأعادت التأكيد أيضاً على .  التفاوتالعامة الوطنية واعتماد سياسات قابلة للدوام ملكافحة الفقر واحلد من أوجه        

  .)١٠٤(اء منهااإلعفوجلب الضرائب نظام احلاجة إىل رفع الضرائب وإعادة النظر يف 

  ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي احلق يف التعليم - ٧

   بني السكان األصليني،   األميةعن قلقها إزاء ارتفاع معدالت      أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري         - ٢٧
كما أعربت عـن    .  يف املائة  ٦٥وال سيما يف املناطق الريفية، حيث تبلغ نسبة األمية بني نساء السكان األصليني              

وحثت . ء تدين معدل التحاق أطفال السكان األصليني يف املدارس االبتدائية، وال سيما الشابات والفتياتقلقها إزا
اللجنة غواتيماال على اختاذ خطوات يف األجلني القصري واملتوسط لتنفيذ تدابري خلفض معدالت األمية، وال سيما يف 

ال بالنظر يف زيادة عدد املدارس اليت تـوفر التعلـيم           كما أوصت غواتيما  . املناطق الريفية وبني النساء والفتيات    
مع يف املناطق الريفية، وبأن تواصل إصالح نظام التعليم بوضع مناهج مالئمة من الناحية الثقافية، باللغتني، وخباصة 

  .)١٠٥(السكان األصلينيمراعاة أحكام االتفاق بشأن هوية وحقوق 



A/HRC/WG.6/2/GTM/2 
Page 13 

  األقليات والشعوب األصلية - ٨

 وهو ما أكدت عليه أيضاً املفوضية ،، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها٢٠٠٦يف عام   - ٢٨
 ،، وعدم احترام أراضـيها التقليديـة      يضااألرمن  الشعوب األصلية   حرمان  ، إزاء   )١٠٦(لشؤون الالجئني السامية  

املسلحة أو  صلية املشردة جراء الرتاعاتكالغابات اجملتمعية، وإزاء املشاكل املتعلقة بإعادة األراضي إىل الشعوب األ
العنف ضد املرأة أيـضاً إىل      مبسألة   أشارت املقررة اخلاصة املعنية      ٢٠٠٥ويف عام   . )١٠٧(خطط التنمية االقتصادية  

حتـول دون  يشكل عقبة ال يزال  يضا وإىل أن تسجيل ملكية األريضامشاكل تتعلق بعدم املساواة يف توزيع األر      
 يف املائة من مجيـع      ٧٥ إىل   ٧٠وصرحت بأن نسبة الغواتيماليني الذين ميلكون       . ملتعلقة باألرض احلقوق ا التمتع ب 

، والذي يشكل جزءاً من     ني األصلي السكان يف املائة وأن االتفاق املتعلق هبوية وحقوق         ٢ب األراضي املنتجة تقدر    
، ٢٠٠٦ويف عام   . )١٠٨(كية معاجلة كافية  اتفاقات السالم، مل يعاجل مسألة اإلصالح الزراعي القائم على نزع املل          

 فالح من السكان األصليني ٤٠٠أرسل اثنان من املكلفني بإجراءات خاصة بالغاً مشتركاً إىل احلكومة بشأن طرد 
مـصدر  وأفادت املعلومات الواردة بأن الفالحني فقدوا       . موكا، مبدينة سيناهو   من مزرعة النب يف جوسي دي ال      

سوى العيش على الطريق العام، حيث كانـت  فيه لديهم مكان لإلقامة   ذا الطرد ومل يعد     دخلهم الوحيد نتيجة هل   
كما أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن      . ومل ترد احلكومة على هذا البالغ     . )١٠٩(املياه امللوثة الوحيدة املتاحة هلم    

ليات الطرد يف املناطق الريفية،     القلق إزاء ما أفادت به التقارير عن فرط استخدام ضباط الشرطة للقوة خالل عم             
   بـل وأحيانـاً عـن حـدوث حـاالت وفـاة            مما أسفر يف حاالت كثرية عن نتائج من بينها تدمري املنـازل           

   .)١١٠(بسبب العنف

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري هي األخرى عن قلقها إزاء ما ذكرته التقارير عن العراقيل اليت   - ٢٩
صلية يف استخدام األماكن التقليدية املقدسة، وإزاء الرتاعات اليت تنشأ بسبب التوترات واليت  تواجهها الشعوب األ  

وفضالً عن ذلك، الحظت اللجنة مع القلق أن وزارة الطاقة والتعدين . )١١١(يعاجلها موظفو القضاء كقضايا جنائية
ة الشعوب األصلية أو إبالغها مبنح قد منحت شركات تراخيص استغالل املعادن، وأعربت عن أسفها لعدم استشار

وذكرت املفوضة السامية أنه بالرغم     . )١١٢(الشركات تراخيص الستغالل املوارد الكامنة يف باطن أراضي إقليمها        
 تنص على إجراء مشاورات خبصوص ٢٠٠٧أكتوبر /من أن سياسة الطاقة و التعدين اليت اعتمدت يف تشرين األول

ك حاجة إىل وضع لوائح شاملة وذلك بسن قانون يتعلق بإجراء املشاورات، وفقاً ملا              قطاع التعدين، فال تزال هنا    
   املتعلقـة بالـسكان األصـليني والـشعوب القبليـة يف           ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم        تنص عليه   

  .)١١٣(بلدان مستقلة

  والقيودوالتحديات  اإلجنازات وأفضل املمارسات - ثالثاً 
اليت كانت هلا والستبداد والقمع والعنف، ايف  بأن انتهاء ممارسات الدولة املتمثلة لسامية املفوضة اصرحت  - ٣٠

صلة بالرتاع املسلح الداخلي، قد حقق للبلد ككل فوائد ال ميكن إنكارها، ال سيما بالنسبة للمناطق الريفية اليت                  
وقف ممارسة االختفاء القسري كسياسة كما رحبت جلنة مناهضة التعذيب بأمور منها ت. )١١٤(حتملت وطأة الرتاع 

والحظت املفوضة السامية أن اعتراف رئيس اجلمهورية علناً باألعمـال الوحـشية الـيت           ،  )١١٥ (تنتهجها الدولة 
  .)١١٦(األمامإىل  هامة ز العنصري يف البالد يشكل خطوةارتكبت أثناء الرتاع املسلح ووجود التميي
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 اللذين تزيد من حدهتما عوامل مثـل البطالـة          األمنوانعدام  ور منها أن العنف     أمإىل  املفوضة السامية   وأشارت    -٣١
تعهدت بتنمية االحتراف املهين لدى     أمام غواتيماال، اليت    كبرياً  حتدياً  يشكالن  االجتماعي وعدم إعمال القانون      واإلقصاء

ما يتسم بأمهية بالغة أن بفوضة السامية  املفادت أ،وفضالً عن ذلك. )١١٧(نيةحتت سلطة اإلدارة املدقوات األمن العام 
  .)١١٨(مبا يف ذلك أنشطة العصابات اإلجرامية، التصدي لألسباب اجلذرية جلميع أشكال العنف االجتماعيهو 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -  رابعاً
   تعهدات الدولة-  ألف

ها مواصلة دعم وتعزيز مؤسساهتا الوطنية حلقوق اإلنـسان         ، تعهدت غواتيماال بأمور من    ٢٠٠٦يف عام     - ٣٢
  .)١١٩(وغواتيماال ملتزمة بالكامل بدعم النهوض حبقوق الشعوب األصلية .وإنشاء مؤسسات جديدة عند احلاجة

   توصيات حمددة للمتابعة-  باء

 بصدداء اختذته   ، طلبت جلنة حقوق اإلنسان من غواتيماال تزويدها مبعلومات عن أي إجر           ٢٠٠١يف عام     - ٣٣
ويف . )١٢٠(االت االختفاء واإلعدام خارج نطاق القضاء واالحتجـاز قبـل احملاكمـة           املتعلقة حب توصيات اللجنة   

تبـيَّن مـن    حاالت اختفاء   يف مجلة أمور بأنه كانت هناك        قدمت غواتيماال ردها، واعترفت      ٢٠٠٣يوليه  /متوز
منصوص عليها يف القانون العـام،      جرائم  ارتكاب  خدرات و هتريب امل عصابات  أساليب العمل املنفذة فيها تورط      

، طلبت جلنة مناهضة التعذيب     ٢٠٠٦ويف عام   . )١٢١(عمليات التحقيق يف إجراء   السلطات املختصة شرعت     وأن
  مضايقة ومالحقة املدافعني   أفعالزيادة  : املتعلقة باملواضيع التالية  استجابتها للتوصيات   تقدمي معلومات عن    من غواتيماال   

عن حقوق اإلنسان؛ واإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت أثناء الرتاع املـسلح الـداخلي؛                  
وقتل األطفال الذين يعيشون يف الشوارع؛ وحاالت قتـل املـرأة           " التطهري االجتماعي "ب والعديد من االدعاءات املتعلقة     

ومل يـرد   . )١٢٢( الشرطة  خمافر يفضد املرأة   والعنف اجلنسي الذي ُيمارس     ي لألفراد؛   ئاإلعدام الغوغا وباستخدام العنف؛   
وطلبت . )١٢٣(٢٠٠٧مايو  /يف أيار  جلنة مناهضة التعذيب  الذي كان من املقرر تقدميه إىل       تابعة  املحىت اآلن تقرير    

الواردة يف الفقـرات    بشأن تنفيذ توصياهتا     جلنة القضاء على التمييز العنصري من غواتيماال أن تقدم تقرير متابعة          
. ٢٠٠٨أغسطس /وقد قُدم تقرير املتابعة ومن املقرر النظر فيه يف آب. )١٢٤( من مالحظاهتا اخلتامية١٩ و١٥ و١٣

تصنيف التمييز العنصري على أنه جرمية؛ ووصول النساء من السكان األصليني           : ويقدم هذا التقرير معلومات عن    
  .)١٢٥( تستشارأنإىل القضاء؛ وحق الشعوب األصلية يف 

 ة أجرهتا لغواتيماال،  رحقوق اإلنسان، بعد آخر زيا    املدافعني عن   قدمت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة        و  -٣٤
؛ اعتمـاد سياسـة     حقوق اإلنـسان  املدافعني عن   منح االعتراف واملشروعية لعمل     :  تتضمن  أولية إىل احلكومة   توصيات

  املسؤولة عن التحقيـق يف احلـاالت،       التنسيق فيما بني املؤسسات      تأمنيوق اإلنسان؛   حكومية حلماية املدافعني عن حق    
 املؤسسات املختـصة، يف تنفيـذ       سيما بني قوات الشرطة ومكتب املدعي العام؛ وضمان التعاون الكامل فيما بني            وال

  .)١٢٦(االيف غواتيم  أمني املظامل واللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقابونتائجتوصيات 
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   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
ـ قدمت اليونيسيف ومنظمة األغذية والزراعة معلومات عـن براجمه          - ٣٥ ـ  م   ا لبنـاء القـدرات    ا وجهودمه

  .)١٢٧(يف غواتيماال
Notes 
____________________ 
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force for the Republic of Guatemala or to decisions resulting from acts, omissions, situations or events after 
that date.” 
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