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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالرابعةالدورة 
  ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين٥ -أكتوبر /تشرين األول ٢٢جنيف، 

 مـن   ٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة              
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *غواتيماال    

 من ثالثني جهة معنية إىل عملية االستعراض        )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة       
اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان  وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت        . الدوري الشامل 

 اقتراحات مـن جانـب      وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو        . ١٧/١١٩يف قراره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

ردة يف  وقد ذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـوا            . حمدَّدة
ومبقتضى قرار جملس   . التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري          

، يفرد عند االقتضاء فرع مستقل خمصص إلسـهامات املؤسـسة           ١٦/٢١حقوق اإلنسان   
الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بالتقيد الكامل مببـادئ            

اح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت           وتت. باريس
روعي يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض          وقد  . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .والتطورات اليت حدثت أثناء تلك الفترة

__________ 

 .تحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة ال  *  
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لدولـة  املعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة ل          -أوالً  
  موضوع االستعراض واملعتمدة بالتقيد الكامل مببادئ باريس

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
يرى أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان يف غواتيماال، أن البلد مطالب لدى التصديق               -١

لك على الصكوك الدولية باختاذ التدابري الضرورية ملواءمة تشريعاته وسياسات مؤسساته مع ت           
  .)٢(الصكوك من أجل ضمان تنفيذها ورصد ما يلزم من اعتمادات يف امليزانية

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء  
  الدويل الواجب التطبيق

 وفقاً ملا ذكره أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان، فإن احلـزب الفـائز باالنتخابـات               -٢
الرئاسية قد دافع أثناء محلته االنتخابية عن فكرة إعادة تفعيل عقوبة اإلعـدام، وهـو موقـف       

وُتـصنف  . )٣( املقدمة يف إطار االستعراض الـدوري الـشامل        ١٤يتعارض مع التوصية رقم     
 بسبب ما تشهده من ارتفاع يف معدالت القتل من بني بلدان العامل اليت يشتد فيهـا                 غواتيماال

 ٣٠ ٢١٢، ُسجل ما جمموعه     ٢٠١١ و ٢٠٠٧ويف الفترة ما بني عامي      .  من غريها  العنف أكثر 
 يف املائة ارتكبت باألسلحة النارية، وهي حاالت مل تـسجل األغلبيـة             ٨٣حالة قتل، منها    

ويرى أمني املظامل املعين حبقـوق      . وقد ازدادت أيضاً حاالت القتل الغوغائي     . العظمى منها 
صالحات هيكلية كبرية على النظام القضائي بالنظر إىل أن نـسبة           اإلنسان أنه يتعني إدخال إ    

وتؤثر شبكات .  يف املائة ٢  كانت تقل عن      ٢٠٠٨حاالت القتل اليت أُدين مرتكبوها يف عام        
د من قـدرة     القتل، وهي حت   اجلرمية املتورطة يف االجتار باملخدرات تأثرياً كبرياً على معدالت        

  .)٤(الدولة على توفري األمن
وفيما يتعلق بالتوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل الـيت تتعلـق               -٣

 أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان أنه على الرغم من          بتنفيذ قانون مكافحة قتل اإلناث، ذكر     
تعزيز احلماية القانونية املتاحة، فإن نطاق هذه الظاهرة ظل على ما كان عليه يف الفترة ما بني                 

 حالة تسبب فيها العنف بقتل النساء       ٣ ٢٧٢وأبلغ أمني املظامل عن     . ٢٠١١ و ٢٠٠٧عامي  
وتتعرض للعنف أيضاً فئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليول        .  حالة أفضت إىل إدانات    ٦١٨و

وهناك عدد كبري من ضحايا العنف املرتيل أغلبيتهم من         . )٥(اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية   
  .)٦( يف املائة يف العامني املاضيني٤٤ ازداد عدد ضحايا االجتار بالبشر بنسبة األطفال، وقد
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وذكر أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان أن تعريف جرمية التعذيب ال يتطابق مـع                -٤
، وأن مرافق السجون تتصف بظروف احتجاز ال إنـسانية وباالكتظـاظ            )٧(املعايري الدولية 

  .)٨(على اخلدمات األساسيةومبحدودية إمكانية احلصول 
للرئيس ألول مرة   وأشار أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان إىل انتخاب امرأة كنائبة             -٥

ومع ذلك، فإن األرقام اليت لدى أمني املظامل تظهر أن          . )٩( أنه تطور بارز   يف تاريخ البلد على   
 يف املائة فقـط     ٢,٥ائة، منها    يف امل  ٥نسبة النساء من احملافظني والنواب املنتخبني ال تتجاوز         

         وإضافة إىل ذلك، فإن املقاعد الـيت يـشغلها الـسكان األصـليون            . من السكان األصليني  
  .)١٠( يف املائة١١,٣٩ال تتجاوز 

وتعليقاً على التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل بشأن املدافعني             -٦
 املعين حبقوق اإلنسان ذكر أهنم ال يزالـون يتعرضـون   عن حقوق اإلنسان، فإن أمني املظامل    

وال يزال هذا النوع من اإلفالت مـن        . لالعتداءات بدون أن جترى أية حتقيقات جنائية فيها       
  .)١١(العقاب يشكل عائقاً أمام أنشطته

 ٢٠١١وفيما يتعلق باألمن، أشار أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان إىل أنه يف عـام     -٧
.  شـخص  ٣ ٠٠٠اك ما يربو على موظف واحد يف الشرطة املدنية الوطنية لكـل             كان هن 

ويزيد عدد موظفي األمن الذين يعملون يف شركات األمن اخلاصة أربع مرات عـن عـدد                
موظفي الشرطة الوطنية، ويعمل معظم هؤالء املوظفني بدون أية رقابة حكومية، ويبلغ العجز             

وإضافة إىل ذلك، أصبحت العمليات املـشتركة       . ملائة يف ا  ٨٠,٦يف مالك الشرطة ما نسبته      
  .)١٢(٢٠١٢يف عام  واجليش أكثر تواتراًالوطنية  بني الشرطة املدنية

ووفقاً ألرقام أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان، فإن املؤشرات الصحية أو اخلدمات              -٨
 من األطفال دون سن  يف املائة  ٥٠، كان هناك حنو     ٢٠١٠ويف عام   . الصحية مل تشهد حتسناً   

وعلى الرغم من التدابري    . اخلامسة الذين ال تزال تظهر عليهم عالمات تدل على سوء التغذية          
  .)١٣(املتخذة، فإن الوضع الغذائي يف غواتيماال خطري للغاية

وذكر أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان أن معظم العمال يعيشون يف حالة فقر وأن                -٩
 ووّجه أمني املظامل املعين حبقوق      . األساسية ور أقل من تكلفة مقومات العيش     احلد األدىن لألج  

اإلنسان االهتمام أيضاً إىل مسألة عدم االمتثال لقوانني العمل، وأشار إىل أن وزارة العمل غري      
  .)١٤(خمولة بإجراء عمليات تفتيش وفرض عقوبات إدارية

دمة يف إطار االسـتعراض الـدوري        املق ٣٩ و ١٢ و ١١ و ١٠وفيما يتعلق بالتوصيات      -١٠
الشامل بشأن حقوق الشعوب األصلية، أشار أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان إىل أن مؤشرات              

، ٢٠١١ويف عـام  . الفقر والغذاء والتعليم والصحة والعمالة بلغت أدىن حد هلا بني هذه الشعوب       
احتمال انتهاكات حقـوق تلـك       شكوى تتعلق ب   ٣٧٧تلقى أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان       

  .)١٥(الشعوب، وعادة ما تتضمن الشكاوى حاالت التمييز ومسائل ترتبط حبيازة األراضي
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وأشار أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان إىل خفض اعتمادات امليزانيـة املخصـصة           -١١
 وال يوجد .إلعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإىل إلغاء الربامج احلكومية املتعلقة بذلك   

أي نص يقضي باتباع هنج شامل إزاء هذه املسألة وإتاحة اإلمكانية لتلك الفئة للوصـول إىل            
  .)١٦(املرافق من أجل املشاركة االجتماعية

وذكر أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان أيضاً أن املهاجرين العابرين أفـادوا أهنـم                -١٢
  .)١٧(يتعرضون لالبتزاز والتمييز واالستغالل

  املعلومات اليت تقدمها اجلهات املعنية األخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
رحبت منظمة العفو الدولية بانضمام غواتيماال إىل نظام روما األساسي للمحكمـة              -١٣

 إىل مواءمة تشريعاهتا    ، وأعربت عن أملها يف أن تعمد مباشرة       ٢٠١٢اجلنائية الدولية يف عام     
  .)١٨(احمللية مع نظام روما األساسي

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 إىل أن الظروف اهليكلية أعاقت االمتثال لاللتزامات اليت         ٦أشارت الورقة املشتركة      -١٤

  .)١٩(تعهدت هبا غواتيماال يف إطار اتفاقات السالم واملعاهدات الدولية اليت صّدقت عليها
 إىل أن غواتيماال مل تعتمد التدابري املتعلقة بوضع املعـايري           ١٦وأشارت الورقة املشتركة      -١٥
  .)٢٠(أو التدابري اإلدارية املطلوبة للوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة/و

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
  .)٢١( إىل عدم اعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان٦أشارت الورقة املشتركة   -١٦
والحظ التجمع النسائي للمقاومة أن عدم ضمان التنفيذ الكامل التفاقات السالم قد       -١٧

  .)٢٢(أسهم فيما جيري من انعدام األمن والعنف االجتماعي وعدم املساواة
. )٢٣(أن الفساد يقترن بتدين مستوى االستثمار العام       إىل   ٦وأشارت الورقة املشتركة      -١٨

 أن قانون التحديث الضرييب الذي صدر مؤخراً قد أثـر علـى             ١٤وبينت الورقة املشتركة    
 باعتماد تدابري إصـالحية ضـريبية     ١٤وأوصت الورقة املشتركة    . الطبقة الوسطى والعاملني  

  .)٢٤(ي وإعادة توزيع الثروةمتكاملة وتدرجيية من شأهنا أن تكفل اإلنفاق االجتماع
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 إىل عدم التنسيق الفعال بني املؤسـسات احلكوميـة          ١٧أشارت الورقة املشتركة      -١٩
 غواتيمـاال علـى اعتمـاد       ١٠وحثت الورقة املشتركة    . )٢٥(العاملة يف جمال حقوق الطفل    

ـ              ة االستراتيجيات اإلثنيت عشرة اليت وضعها التحالف الدويل لبناء السالم من أجـل مكافح
  .)٢٦(العنف لدى الشباب

ووجهت مجعية القضاء على االستغالل اجلنسي يف غواتيماال االهتمام إىل عدم حتقيق           -٢٠
، واملتمثل يف   ٢٠١٥-٢٠٠٤اهلدف الوارد يف خطة العمل الوطنية لألطفال واملراهقني للفترة          

نـشطة   اجلنـسي هبـدف حتديـد األ      االسـتغالل  مبكافحةنتائج خطة العمل املتعلقة     تقييم  
  .)٢٧(االستراتيجية اليت يتعني تنفيذها

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
الحظت منظمة العفو الدولية أن الكثري من التوصيات اليت قدمتها هيئات األمم املتحدة               -٢١

  .)٢٨(ة بإجراء التحقيقاتاملعنية مبكافحة العنف ضد املرأة مل تنفذ بعد كالتوصيات املتعلق

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 أن غواتيماال مل ترّد بعد على طليب الزيارة اللذين          أشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل      -٢٢

قدمهما اخلبري املستقل املعين بالديون اخلارجية، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمـع          
  .)٢٩( على التوايل٢٠١١ و٢٠٠٨ عامي السلمي وتكوين اجلمعيات يف

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
. )٣٠(، فإن التمييز ضد املرأة ال يـزال متفـشياً         ١٣وفقاً ملا ذكرته الورقة املشتركة        -٢٣

لتحديد، تتعرض نساء السكان األصليني باستمرار للتمييز على أسـاس نـوع            وعلى وجه ا  
  .)٣١( واهلوية األصلية والفقر والوضع االجتماعي املهمَّشاجلنس
 أنه على الرغم من أن غواتيماال أحرزت تقدماً يف جمال           ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٢٤

ن القوانني وإدراج تعريف جلرميـة      القضاء على التمييز والعنصرية من خالل اعتماد جمموعة م        
  .)٣٢(التمييز يف القانون اجلنائي، فإن مظاهر التمييز والعنصرية ال تزال مستمرة
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 إىل أن التمييز ضد أفراد الـشعوب األصـلية سـيظل         ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٢٥
االستناد إىل  دام البلد مل يصدر تشريعاً مالئماً يتعلق بتلك الشعوب ب          مستمراً حبكم الواقع ما   

  .)٣٣(املعايري الدولية
 أنه وفقاً ملكتب حقوق اإلنسان التابع لألسقفية، فإن أوجه  ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٢٦

 يف املائة مـن     ٨٠عدم املساواة يف احلصول على األراضي كبرية للغاية يف غواتيماال وإن نسبة             
 يف املائة من املـزارعني، وإن       ٨ميثل  األراضي املزروعة هي بني أيدي مزارعني جتاريني وهو ما          

  .)٣٤( يف املائة من األراضي٢٢ يف املائة من املزارعني ال يستخدمون سوى ٩٢نسبة 
 ومنظمة دعم التجربـة اجلنـسية املتكاملـة للتـصدي           )٣٥(وذكرت رابطة المبدا    -٢٧

مل، فـإن    أنه على الرغم من التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشا           )٣٦(لإليدز
غواتيماال مل تتخذ تدابري ُتذكر حلماية األشخاص من املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـول              

.  ضدهم واستبعادهم  ، وقد أدى ذلك إىل إضعافهم والتمييز      اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية   
يـول  وأشار التجمع النسائي للمقاومة إىل أن حاالت قتل النساء املثليات غري معروفة ألن امل             

وأعربت منظمة ترانس رينا ديالنوتشي     . )٣٧(بوجه عام  اجلنسية لتلك النساء ال تزال غري ُمعلَنة      
عن شواغل مماثلة، وأوصت بتنفيذ السياسات واملمارسات ملنع اإلفالت مـن العقـاب يف              
احلاالت اليت تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها األشخاص العتبـارات اهلويـة             

وأوصى التجمـع   . )٣٨(ة، وبإجراء حتقيقات مناسبة يف هذه اجلرائم ومعاقبة مرتكبيها        اجلنساني
 يوغياكارتا للتشجيع على إدماج األشخاص مـن املثليـات          مبادئالنسائي للمقاومة بتطبيق    

  .)٣٩(واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية يف اجملتمع

  رية وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحل  -٢  
   أشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه على الرغم من عدم تنفيذ أحكام اإلعـدام منـذ                 -٢٨
 سجيناً ال يزالـون ينتظـرون عقوبـة         ١٣ كان هناك    ٢٠١١، فإنه يف هناية عام      ٢٠٠٠عام  

كـم  اإلعدام حب وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أن الوقف االختياري لعقوبة          . )٤٠(اإلعدام
ال يزال مستمراً وأن الربملان هو يف موقع ميكنه مـن إلغـاء عقوبـة اإلعـدام وفقـاً                   الواقع  
  .)٤١(للدستور

ووفقـاً للورقـة    . )٤٢(وأكدت منظمة العفو الدولية أن مسألة األمن العام تثري قلقاً بالغاً            -٢٩
 ٢٤ ٠٢١اضـية   فإن حاالت الوفاة بسبب العنف قد بلغت خالل السنوات األربع امل٤املشتركة  

 ٣ ٣٠٩ وهـي    ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول وتدل األرقام التالية على حاالت وقعت يف        . حالة
 إصابة أثناء اعتـداءات     ١ ٣٣٠ يف املائة ارتكبت باألسلحة النارية و      ٨٦,٥٨حاالت وفاة، منها    

 حالـة وفـاة     ١١٦ حالة وفاة نامجة عن التعذيب و      ١٥٧ شخصاً مقطع األوصال و    ٨١عنيفة و 
 إصـابة أثنـاء اعتـداءات       ٨٣ حالة وفاة و   ٢٥٤اب كانوا يستقلون وسائط النقل العام، و      لرك

 ٦وأشارت الورقة املشتركة    . )٤٣( ضحية لالختطاف وما إىل ذلك     ٨٥باستخدام دراجات نارية و   
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، فقد ارتفعـت تلـك      ٢٠١١ و ٢٠٠٨إىل زيادة حاالت القتل الغوغائي يف الفترة ما بني عامي           
 الصلة بـني هـذه      ٤وذكرت الورقة املشتركة    . )٤٤( حالة يف العام   ٢٩٤  إىل ١٣١احلاالت من   

األفعال واجلرمية املنظَّمة اليت وقفت غواتيماال عاجزة يف مواجهتها عن ضمان األمن والسيطرة        
 أن الرّد كان يف إعالن حالـة الطـوارئ          وذكرت جلنة احلقوقيني الدولية   . )٤٥(على أراضيها 

 وهو ما خيرق العهد الدويل اخلاص باحلقوق ١٩٦٦الصادر يف عام مبوجب قانون النظام العام 
 أن تكرار الشكاوى املتعلقـة بوجـود        ١٢وأفادت الورقة املشتركة    . )٤٦(املدنية والسياسية 

 وللعنف البدين والنفسي ضـد      النعدام األمن مجاعات مسلحة سرية تشكل مصدراً مستمراً       
وأشـارت الورقـة    . لدفاع عن حقوق اإلنـسان    اجملتمعات احمللية اليت تعمل فيها حركات ا      

    أيضاً إىل عدم اختاذ أي إجراء للتصدي لذلك بل وحىت تواطؤ النيابـة العامـة                ١٢املشتركة  
  .)٤٧(الوطنية أو موظفي الشرطة املدنية

يف شركات األمن اخلاصة     إىل أن عدد املوظفني العاملني       ٩وأشارت الورقة املشتركة      -٣٠
ت من القوة العاملة يف الشرطة املدنية الوطنية واجليش معاً، وتعمل أكثرية  أعلى بثالث مرا  هم

وأعربـت  . الشركات بدون صيغة قانونية رمسية على الرغم من اإلصالحات اليت أجريـت           
 عن قلقها ألن شركات األمن اخلاصة اليت تعمل على محاية املصاحل اخلاصة         ٩الورقة املشتركة   

  القـانون لترهيـب    خارج نطـاق  األرجح إىل ارتكاب أفعال     ى  يف املناطق الريفية ترتع عل    
  .)٤٨(املدافعني عن حقوق اإلنسان حتديداً وهتديدهم

 بتنفيذ سياسات للتحكم باألسلحة ورصـد أنـشطة         ١٢وأوصت الورقة املشتركة      -٣١
 ٩٩-١١ بإلغاء القرار العام رقـم       ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٩(شركات األمن اخلاصة  

الشرطة املدنية الوطنية الذي حيدد إنشاء أجهزة أمن حملية تقوض التزام الدولة بضمان             املتعلق ب 
  .)٥٠( من العقابوتوفر الظروف املؤاتية لإلفالتاألمن 
 أن العنف ضد األطفال ال يزال ينتشر على الرغم من           ١٠وذكرت الورقة املشتركة      -٣٢

 ١٠ وأكدت الورقة املـشتركة    ،)٥١(التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل      
، فإن هناك نقصاً ١٧ووفقاً ملا جاء يف الورقة املشتركة   . )٥٢(االفتقار إىل التوعية حبقوق الطفل    

يف اإلقبال على تسجيل احلاالت اليت تتعلق باإليذاء والعنف ضد األطفال، وهي حاالت كثرياً        
  .)٥٣(ما حتدث يف املدارس

 ية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال         املبادرة العامل وأشارت    -٣٣
إىل أن العقوبة البدنية مشروعة يف غواتيماال على الرغم من أن جلنة حقوق الطفـل قـدمت               
مراراً وتكراراً توصيات تقضي حبظرها وأن احلكومة قد قبلت التوصية املتعلقة بذلك املقدمة             

  .)٥٤(يف إطار االستعراض الدوري الشامل
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن معدل العنف ضد املرأة ال يزال يـسجل ارتفاعـاً                  -٣٤

 ٢٠٠٩-٩شديداً على الرغم من اختاذ تدابري تشريعية وتدابري أخرى ذات صلة، مثل القانون رقم               
  .)٥٥( مبكافحة االجتار باألشخاصاملتعلق
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النساء اللوايت يتعرضن للقتـل يف      ، فإن عدد    ١٣وحسبما جاء يف الورقة املشتركة        -٣٥
تزايد على الرغم من اعتماد قانون مكافحة قتل اإلناث، وإن غواتيماال مل حتقق بعد يف هذه                

 أن كل من يبلغ عن العنـف        ١٣وأضافت الورقة املشتركة    . )٥٦(اجلرائم أو تقاضي مرتكبيها   
لشرطة على قـدر مـن      اجلنساين من األسر والضحايا جيد نفسه باستمرار أمام موظفني يف ا          

  .)٥٧(الفساد والالمباالة وأمام التحيز الشديد ضد املرأة واخللل يف النظام القضائي
 االهتمام إىل زيادة اإلدانات باملقارنة بـاألعوام الـيت          ٦ووجهت الورقة املشتركة      -٣٦

دم أعقبت على الفور دخول قانون مكافحة قتل اإلناث حيز النفاذ، لكنها أشارت أيضاً إىل ع
التنسيق بني السياسات العامة واخلطط االستراتيجية الرامية إىل منع العنف ضد املرأة والقضاء             

 أن هناك عدة مؤسسات ال حتصل على        ٢ورأت الورقة املشتركة    . )٥٨(عليه ومعاقبة مرتكبيه  
موارد كافية لتنفيذ قانون مكافحة قتل اإلناث وأن درجات التداخل يف املهـام والواليـات               

  .)٥٩(وازية بني املؤسسات يف تزايداملت
 بسن قانون ملكافحة العنف اجلنسي واالستغالل واالجتـار         ٦وأقرت الورقة املشتركة      -٣٧

 أن القانون يفتقـر إىل      ٢ومع ذلك، ترى الورقة املشتركة      . )٦٠(باألشخاص كخطوة حنو األمام   
ووجهـت  . )٦١( حمـددة  بالضحايا من النساء كفئةّرر حقوق اإلنسان من حيث أنه ال يق  منظو

مجعية القضاء على استغالل األطفال واملراهقني يف اجلنس ويف املواد اإلباحيـة ويف الـسياحة               
  .)٦٢(واالجتار هبم ألغراض جنسية االهتمام إىل احلاجة إىل تفسري القانون يف ضوء املعايري الدولية

 شـأنه أن يعـرف       أن غواتيماال مل تصدر قانوناً مـن       ٢وأضافت الورقة املشتركة      -٣٨
   .)٦٣(التحرش اجلنسي على الرغم من صدور توصيات كثرية يف هذا الشأن

 إىل استمرار اكتظاظ السجون وحـاالت التعـذيب         ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٣٩
 على إصدار القانون املتعلـق      ٦وأثنت الورقة املشتركة    . وإساءة املعاملة يف مراكز االحتجاز    

، لكنها أعربت عـن أسـفها للتـأخر يف          ٢٠١٠نع التعذيب يف عام     بإنشاء اآللية الوطنية مل   
  .)٦٤(تنفيذها
 إىل أن النساء يتعرضن للعنف من قبل الشرطة أثنـاء           ١٣وأشارت الورقة املشتركة      -٤٠

، وأوصـت   )٦٥(نقلهن من مرفق احتجاز آلخر وأثناء التفتيش الذي يقوم به حراس ذكـور            
  .)٦٦(ات حصراً مهمة نقلهن بأن تتوىل الشرطي١٣الورقة املشتركة 

 باعتماد قواعد حتكم نظام السجون من شأهنا االمتثـال       ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٤١
  .)٦٧(للمعايري الدولية

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 واالحتفـاظ   رينالقضاة واملستشا  إجراءات تعيني    جلنة احلقوقيني الدولية أن   ذكرت    -٤٢

ذكرتـه جلنـة احلقـوقيني      وحسبما  . هبم ال تضمن استقاللية اجلهاز القضائي بالقدر الكايف       
 فإن القضاة ال خيضعون حلماية جيدة وإن األمن الوظيفي فيما خيـص املستـشارين               الدولية،
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  ويؤدي عدم استقاللية اجلهاز القضائي إىل ترسـيخ        .على اإلرادة والسلطة السياسيتني   يعتمد  
 غواتيماال بـأن تعتمـد      ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٨(احلالة العامة لإلفالت من العقاب    

  .)٦٩(التعديالت اليت يلزم إدخاهلا على قانون اجلهاز القضائي وقانون اخلدمة القضائية
 فإن امليزانية الكلية املخصصة لقطـاعي األمـن     ٦وحسبما جاء يف الورقة املشتركة        -٤٣

 يف املائة من النـاتج      ٢ أقل من    ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ثل يف الفترة ما بني عامي       والعدالة كانت مت  
  .)٧٠(احمللي اإلمجايل

وأشارت مؤسسة مرينا ماك إىل أن التدابري املتخذة حلماية القضاة واملدعني العـامني               -٤٤
وهناك أوجه خلـل كـثرية يف   . واحملامني ال تستند إىل سياسات عامة خمطط هلا بشكل جيد       

الة اجلنائية، وال سيما عندما يتعلق األمر مبقاضاة مرتكيب االنتـهاكات اجلـسيمة             نظام العد 
  .)٧١(فمراسيم العفو تعوق اإلجراءات القضائية. حلقوق اإلنسان

 أن نظام العدالة ال يتالءم مـع الظـروف املتعـددة            ١٤وذكرت الورقة املشتركة      -٤٥
 إىل أن ندرة املتـرمجني الفـوريني        ٦ة  وقد أشارت الورقة املشترك   . )٧٢(الثقافات لغواتيماال 

  .)٧٣(احمللفني ال تزال تشكل عامالً يسهم يف عدم املساواة
 إىل أن نساء الشعوب األصلية يتضررن أكثـر مـن           ١٣وأشارت الورقة املشتركة      -٤٦

  .)٧٤(غريهن من عجز الدولة عن تقدمي خدمات احملامني واملترمجني الفوريني بصورة جمانية
 فإن احلالة يف غواتيماال تتسم بانتشار العنف        جلنة احلقوقيني الدولية،  كرته  وحسبما ذ   -٤٧

ىل أن السياسات اليت تنتهجها احلكومة منذ التوقيع        اللجنة إ وأشارت  . واإلفالت من العقاب  
على اتفاقات السالم قد أوصلت املؤسسات إىل حالة من الضعف بل إهنا يف بعض احلـاالت         

لت دون وضع استراتيجيات مالئمة للتصدي النتهاكات حقـوق         قد شلت قدرهتا كلياً وحا    
  .)٧٥(كما أشارت اللجنة إىل أن اجلرمية املنظمة متغلغلة يف املؤسسات احلكومية. اإلنسان

 أنه وفقاً للجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف          ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٤٨
 يف املائة من اجلرائم املبلغ      ٨٨ بشأن   ٢٠٠٩ عام   غواتيماال، فإنه مل يتخذ أي قرار قضائي يف       

  .)٧٦(عنها اليت ارتكبت ضد القصر دون سن الثامنة عشرة
ووجه مركز العدالة والقانون الدويل االهتمام إىل اللجـوء املفـرط إىل الطعـون                -٤٩

فـالت   إلعاقة اإلجراءات اجلنائية كمصدر لإلأمباروالدستورية يف إطار تدابري احلماية املؤقتة   
  .)٧٧(من العقاب

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم يف حماكمة                -٥٠
املسؤولني املزعومني عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت أثناء الرتاع املسلح الداخلي،            

سبيل املثال،  وعلى  . فإن حماكمتهم قد تعثرت بعدم رغبة اجليش يف التعاون أثناء التحقيقات          
. )٧٨(رفض اجليش الكشف عن وثائق تتعلق بالعمليات العسكرية اليت متت أثناء الرتاع املسلح            

وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على أن مشروع القانون املتعلق بإنشاء جلنـة وطنيـة               



A/HRC/WG.6/14/GTM/3 

GE.12-15550 10 

للبحث عن ضحايا االختفاء القسري وغريه من أشكال االختفاء الذي عرض على الربملان يف              
  .)٧٩( مل يعتمد بعد٢٠٠٧عام 
إىل التقدم احملـرز يف إدانـة       ) ٨٠( وجهات معنية أخرى   ٩وأشارت الورقة املشتركة      -٥١

املالحقات القـضائية الـيت بـدأت ضـد         األشخاص املتورطني يف جمزرة دوس إيريس ويف        
  .)٨١(الديكتاتور السابق إفرين ريوس مونت ورئيس الشرطة سابقاً بيدرو غارسيا أريدوندو

، فإن الدعم التقين الذي قدمته اللجنة الدوليـة         ٤وحسبما جاء يف الورقة املشتركة        -٥٢
ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال قد حقق نتائج إجيابية يف التحقيقات اليت أجرهتـا               

  .)٨٢(النيابة العامة
ثانية مـن حيـث   وذكر مركز العدالة والقانون الدويل أن غواتيماال تأيت يف املرتبة ال    -٥٣

فقد أصـدرت   . عدد األحكام اليت أصدرهتا حبقها حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان         
ومع ذلك، . أربعة عشر حكماً يتعلق معظمها بانتهاكات ارتكبت أثناء الرتاع املسلح الداخلي

  .)٨٣(فإهنا مل متتثل هلا بالكامل
مج الوطين للتعويـضات قـد مـنح        وذكر مركز العدالة والقانون الدويل أن الربنا        -٥٤

وأضـافت  . )٨٤(تعويضات نقدية لكنه مل يعاجل بالكامل آثار االنتهاكات اجلسيمة املرتكبـة          
 أن التدابري املتخذة يف إطار الربنامج ال تطبق توصيات جلنة بيان حقـائق              ٥الورقة املشتركة   

، فإن أفراد اجملتمعات احملليـة      ٥ ووفقاً للورقة املشتركة  . )٨٥(املاضي وال تلتزم باملعايري الدولية    
وإضافة إىل ذلك، فـإن     . )٨٦(الذين يقدمون مذكرات تظلم يتعرضون للمضايقة بشكل دائم       

ويفرض إجراءات بريوقراطية على    . )٨٧(الربنامج ال يتوخى الشفافية يف حتديد هوية املستفيدين       
  .)٨٨(الضحايا

لسياسة اجلرب احلكومية من أجل  بإجراء استعراض شامل     ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٥٥
وينبغي طلب املساعدة التقنية من مفوضية األمم املتحدة السامية         . مواءمتها مع املعايري الدولية   

  .)٨٩(حلقوق اإلنسان يف هذا اخلصوص
 إىل أن اجلهاز التنفيذي قدم مبادرة ترمـي إىل تعـديل     ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٥٦

 وتـصنيف املعلومـات العـسكرية       ٢٠١٠ العامـة لعـام      قانون احلصول على املعلومات   
والدبلوماسية كمعلومات سرية وهو ما يشكل خطوة إىل الوراء علـى صـعيد الـشفافية               

  .)٩٠(واملساءلة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 يف  ١٠ إىل أن نسبة الوالدات غري املـسجلة تـصل إىل            ٦أشارت الورقة املشتركة      -٥٧
طفل غـري    ٦٠٠ ٠٠٠ فإن هناك زهاء     ووفقاً ملكتب حقوق اإلنسان التابع لألسقفية،     ئة،  املا

 وتؤدي العقبات القانونية واالقتصادية اليت تفـرض يف حـال التـأخر يف              .معترف هبويتهم 
  .)٩١(التسجيل إىل تفاقم هذه املشكلة
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وفون الشروط   طفالً على األقل ممن يست     ٦٠ فإن ملفات    ١٧ووفقاً للورقة املشتركة      -٥٨
وال تقدم إجراءات التبين املتاحة محاية كافية لألطفال       . )٩٢(الالزمة للتبين تنطوي على خمالفات    

  .)٩٣(املعنيني

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

لسالم الدولية إىل أنه مل تطرأ تغيريات أساسية دعماً ألمن املدافعني عن أشارت ألوية ا  -٥٩
على الرغم من اخلطوات املؤسسية اهلامة اليت اختذت لالستجابة للتوصـيات            حقوق اإلنسان 

        إىل أن  ٦وأشـارت الورقـة املـشتركة       . )٩٤(املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل     
  .)٩٥(على املدافعنيعنفاً  د األعوام كان عاماً من أش٢٠١١عام 
 أن املدافعني عن حقوق اإلنسان ال يزالون يتعرضـون          ٩وذكرت الورقة املشتركة      -٦٠

للتهديد باملوت واالعتداءات البدنية والقتل وغري ذلك من أشكال العنف الـيت ترتكبـها يف               
 أن الفئة   ٩تركة  والحظت الورقة املش  . )٩٦(الغالب منظمات أمن سرية ومجاعات غري شرعية      

ومل خيضع للتحقيقات إال قلـة      . )٩٧(األشد تعرضاً لذلك هي املدافعات عن حقوق اإلنسان       
وأشارت الورقة  . )٩٨(قليلة من هذه االعتداءات بل وحىت قلة أقل هي اليت أفضت إىل إدانات            

ضـني   إىل عدم تنفيذ برنامج احلماية الوطين للمدافعني عن حقوق اإلنسان املعر           ٩املشتركة  
، فإن تدهور حالة املدافعني عـن حقـوق         ٦وحسبما جاء يف الورقة املشتركة      . )٩٩(للخطر

اإلنسان يرتبط ارتباطاً مباشراً بعدم التصدي للرتاعات حول األراضي والسياسات القمعيـة            
املعمول هبا ضد اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية اليت تعترض على استخدام املوارد الطبيعية             

  .)١٠٠(لتشاور معها مسبقاًدون ا
 أن االستخدام غري املشروع لإلجراءات اجلنائية ضـد         ٩وذكرت الورقة املشتركة      -٦١

ويف إطار عمليـة    . املدافعني عن حقوق اإلنسان قد حال دون اضطالع بأنشطتهم املشروعة         
الم جترمي املدافعني عن حقوق اإلنسان، نظمت احلكومة والشركات عرب الوطنية ووسائط اإلع

  .)١٠١( محالت لتشويه صورهتم ووصمهم اليمينية عرب منشوراهتا
نظمة ألوية السالم الدولية إىل أن املدافعني عـن احلقـوق االقتـصادية             موأشارت    -٦٢

واالجتماعية والثقافية هم املعرضون بشكل خاص لذلك وإىل أن الدعاية السلبية ضـدهم يف              
  .)١٠٢(تزايد
ة أن إطار محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ال يكفـي،           ورأت منظمة العفو الدولي     -٦٣

فال توجد عملية هيكلية لتحديد هوية املدافعني عن حقوق اإلنـسان املعرضـني للخطـر               
 فإن املسؤولني يستخدمون أحكاماً جنائية يف جمـال         ١٩ووفقاً ملنظمة املادة    . )١٠٣(ومحايتهم

  .)١٠٤(ن آراء معارضةالتشهري من أجل إعاقة الصحفيني الذين يعّبرون ع
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 إىل أن احلكومة ال تدعو حركـة املـرأة واحلركـات            ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٦٤
  .)١٠٥(النسائية إىل النظر يف تقرير االستعراض الدوري الشامل

وعلى . ، فإن تنظيم أنشطة اإلذاعة ال يتفق مع املعايري الدولية         ١٩ووفقاً ملنظمة املادة      -٦٥
ر حيظر االحتكار، فإن اإلطار القانوين واالفتقار إىل هيئة تنظيمية مستقلة           الرغم من أن الدستو   

  أن غواتيمـاال    ١٩وترى منظمة املادة    . ال يشجعان على املنافسة العادلة بني وسائط اإلعالم       
  .)١٠٦(ال تشجع على بث برامج إذاعية للمجتمعات احمللية

 احلصول على املعلومات العامة،      رحبت بقانون  ١٩وعلى الرغم من أن منظمة املادة         -٦٦
  .)١٠٧(مستقلةهيئة رقابة إدارية إنشاء على فإهنا أشارت أيضاً إىل أن القانون ال ينص 

 أن قانون االتصاالت الالسلكية ينص علـى االنتـساب          ١٩وذكرت منظمة املادة      -٦٧
ل اإلعالمـي   اإللزامي إىل رابطة من أجل ممارسة مهنة الصحافة ويلزم مجيع العاملني يف احلق            

  . )١٠٨(باالنضمام إىل رابطة العلوم اإلنسانية
الـذي اقتـرح يف توصـية       اإلذاعـة    أن تعديل قانون     ٦وجاء يف الورقة املشتركة       -٦٨

إمكانيـة  تزال حمرومة من    أن الشعوب األصلية ال     يتم بعد و  مل   االستعراض الدوري الشامل  
  .)١٠٩( اإلعالم وسائطالوصول إىل

يشعرن أيـضاً   نساء الشعوب األصلية     أن الكثري من     ١٣املشتركة  ت الورقة   وذكر  -٦٩
ميالد أو أشـكال  شهادات ال ميلكن  ، وأن تلك النساءالعملية السياسية بأهنن مستبعدات من    

  .)١١٠(املشاركة السياسيةتيسر لهوية من شأهنا أن أخرى ل
من الـسكان  ئباً  نا١٤ هناك  نائبا١٥٨من بني   إىل أنه    ٦ت الورقة املشتركة    وأشار  -٧٠

    ، وامرأتان فقط من نساء الشعوب األصلية، ووزير من الـسكان األصـليني مـن              األصليني
  .)١١١( وزيراً، وإىل أنه ال يوجد قضاة من السكان األصليني١٤أصل 

  ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل   -٦  
 تضمن إمكانيـة حـصول       إىل عدم وجود سياسات    ١٤أشارت الورقة املشتركة      -٧١

  .)١١٢(األشخاص على فرص عمل الئقة
 إىل أن النساء يعملن يف معامل جتهيز الـصادرات يف           ١٤وأشارت الورقة املشتركة      -٧٢

         إىل أن قـانون العمـل       ١٣وأشارت الورقة املـشتركة     . )١١٣(ظروف تقارب من العبودية   
 وأن أرباب العمل يواصـلون      )١١٤(عاملال يتضمن أحكاماً حتمي حقوق العاملني يف هذه امل        

 ١٣وأوصت الورقة املـشتركة     . )١١٥(تسرحيهم عندما حياولون االنضمام إىل نقابات العمال      
  .)١١٦(بالقيام بزيارة مفاجئة يف الوقت املناسب إىل معامل جتهيز الصادرات

وب  إىل أن أكثرية خدم املنازل هم نساء مـن الـشع   ١٤وأشارت الورقة املشتركة      -٧٣
 ٧,٥األصلية، وأن نسبة النساء اللوايت حصلن على شهادة الدراسة االبتدائية منهن ال تتجاوز          
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وتعمل تلك النساء لساعات طويلة بدون احلد األدىن لألجر ويف ظل ظروف عمل             . يف املائة 
  .)١١٧(وخيضع خدم املنازل إىل اإليذاء والعنف البدين والنفسي. غري مالئمة

 إىل أن غواتيماال ال متنع إجراء االختبارات اإللزاميـة          ١٨ املشتركة   وأشارت الورقة   -٧٤
هذا أمر يقيد احلق يف عمل األشخاص املـصابني         البشري و للكشف عن فريوس نقص املناعة      

  .)١١٨(بفريوس نقص املناعة البشري

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 إىل أنه وفقاً للمركز الدويل حلقوق اإلنسان فإن نـسبة           ٦ة  أشارت الورقة املشترك    -٧٥
 يف املائة من السكان ميكنها احلصول على الضمان االجتماعي وأن معـدل التغطيـة يف                ١٧

  .)١١٩(تراجع
فـرص  وانعدام الدويل أن معدالت سوء التغذية والفقر       وأفاد مركز العدالة والقانون       -٧٦

 من أهنـا مـن      ليم مرتفعة للغاية يف غواتيماال على الرغم      احلصول على الرعاية الصحية والتع    
 يف املائة من السكان األصليني يف فقر مـدقع          ٤٠ويعيش حنو   . البلدان ذات الدخل املنخفض   

  .)١٢٠( يف املائة منهم من الفقر٧٥وتعاين نسبة 
  إىل أن مؤشر سوء التغذية املزمن يف غواتيماال مرتفـع          ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٧٧
 يف املائة   ٥٠ أنه وفقاً لربنامج األغذية العاملي فإن حنو         ١٠، وبينت الورقة املشتركة     )١٢١(للغاية

 )١٢٢(من األطفال الغواتيماليني الذين هم دون سن اخلامسة يعانون من سوء التغذية املـزمن             
  .)١٢٣( يف املائة يف حالة الشعوب األصلية حسب منظمة اليونيسيف٧٢ويصل هذا املعدل إىل 

 ١٦٦تركز علـى  " خطة القضاء على اجلوع  " إىل أن    ١٤وأشارت الورقة املشتركة      -٧٨
 بلديـة   ١٦٧ ومع ذلك، فهناك خطر من مغبة عدم ضمان احلق يف الغذاء فيما خيص               .بلدية
. )١٢٤(بيد أنه ال يوجد أي نص يتناول حالة األطفال الذين تتجاوز أعمارهم السنتني            . متبقية

، فإن اجلهود املبذولة لتحسني ظروف سـوء التغذيـة ال تقتـرن             ٣تركة  ووفقاً للورقة املش  
  .)١٢٥(بسياسات هيكلية ملعاجلة أسباب الفقر واجملاعة

 على إصدار قانون اإلسكان اجلديد، لكنها أعربت عـن          ٦وأثنت الورقة املشتركة      -٧٩
  .)١٢٦(أسفها إزاء عدم توفر التمويل وهو ما حيد من فعاليته

مة العفو الدولية أن مئات األسر من السكان األصليني ُتطرد كل عـام             وأفادت منظ   -٨٠
وأشارت املنظمـة إىل أن هـدم منـازل         . بالقوة وهو ما جيعل آالف األشخاص بال مأوى       
  . )١٢٧(وممتلكات اجملتمعات احمللية اليت ُتطرد أمر شائع

سية يف اختاذ التدابري    ، فإن احلكومة مل ُتظهر اإلرادة السيا      ١٢ووفقاً للورقة املشتركة      -٨١
 يف حالة األشخاص    ٢٠١١الوقائية اليت طلبتها جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف عام           
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 مجاعة من مجاعـات    ١٤الذين طرودا من منازهلم يف وادي بولوتشيك، وهي حالة أثرت يف            
  .)١٢٨(الكيكتشي أو يف املضي قدماً يف التحقيق يف الوقائع

إطار الربنـامج الـوطين      إىل أن املساكن اليت ُتمنح يف        ٥ة املشتركة   وأشارت الورق   -٨٢
 أن  ١٢وأفادت الورقة املـشتركة     . )١٢٩( غري الئقة من الناحيتني الثقافية واملناخية      للتعويضات

  .)١٣٠(أنشطة التعدين قد تسببت يف إحلاق الضرر باهلياكل السكنية اجملاورة
 إىل أن نسبة السكان الذين حيصلون علـى         تكلية احلقوق جبامعة ويالمي   وأشارت    -٨٣

املياه عرب شبكة األنابيب تصل إىل أقل من النصف وإىل أن الكثري من السكان يشربون مياهاً                
  . )١٣١(ملوثة بالنفايات الصناعية وأن احلق يف األراضي اخلاصة يعوق احلق يف مياه الشرب

يكية حلقوق اإلنسان قد أشارت إىل  أن جلنة البلدان األمر١٢وبينت الورقة املشتركة   -٨٤
وأوصـت الورقـة    . )١٣٢( املتعلق مبنجم مارلني   ٢٠١٠تلوث املياه يف قرارها الصادر يف عام        

  .)١٣٣( بضرورة تنظيم استخدام املياه٣املشتركة 
 يف املائة مـن الـسكان يف        ٨٠وأشارت كلية احلقوق جبامعة ويالميت إىل أن حنو           -٨٥

  .)١٣٤( إىل مرافق للصرف الصحي األساسياملناطق الريفية يفتقرون

  احلق يف الصحة  -٨  
، فإن نظام الصحة العامة ال يقدم منوذجاً متكامالً للرعاية          ١٤ووفقاً للورقة املشتركة      -٨٦

فتغطية هذا النظام حمدودة وشبه معدومـة يف أغلبيـة   . وال يركز بشكل مناسب على الوقاية    
وهناك أيضاً حـاالت    . يزانية املخصصة للقطاع كل عام    وختفض امل . اجملتمعات احمللية النائية  
  .)١٣٥(فساد يف شراء األدوية

 بزيادة إمجايل اإلنفاق املخصص للصحة مـن النـاتج   ١٠وأوصت الورقة املشتركة    -٨٧
  .)١٣٦( يف املائة٩احمللي اإلمجايل ليصبح 

 النفاسية يف  إىل أن مؤشرات وفيات األطفال والوفيات١٤وأشارت الورقة املشتركة      -٨٨
 مـن  ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ١٣٤عداد الشعوب األصلية مرتفعة للغاية حبيث تصل إىل    

  .)١٣٧(املواليد األحياء
  .)١٣٨( أن احلمل املبكر مسألة تبعث على قلق بالغ١٧وذكرت الورقة املشتركة   -٨٩
ـ         ن إىل أ  ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٩٠ باب  اإلجهاض غري املأمون ميثـل أحـد األس

  .)١٣٩(الرئيسية للوفيات النفاسية
 أن من املهم أن تتعهد غواتيماال من خالل التزامات حمددة           ٨ورأت الورقة املشتركة      -٩١

  .)١٤٠(٢٠١٥ حبلول عام املتعلق بالوقاية عن طريق التثقيفبتحقيق أهداف اإلعالن الوزاري 
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شخاص املصابني بفـريوس     إىل أن عدداً كبرياً من األ      ١٧وأشارت الورقة املشتركة      -٩٢
  .)١٤١(ميكنهم احلصول على األدوية واللوازم الطبية اإليدز ال/نقص املناعة البشري

، فإن االعتمادات اليت ختصصها غواتيماال للوقاية مـن         ١٨ووفقاً للورقة املشتركة      -٩٣
اإليدز صغرية احلجم للغاية وهناك نقص يف اختبارات الكشف عن فريوس نقـص املناعـة               

  .)١٤٢(ري مما يتسبب يف تدين مستوى تسجيل املصابنيالبش
 بإصالح األنظمة املتعلقة بالعقاقري وفقاً لتوصيات منظمة        ١وأوصت الورقة املشتركة      -٩٤

  .)١٤٣(الصحة العاملية

  احلق يف التعليم   -٩  
 أن إلغاء الرسوم الدراسية قد أدى إىل زيادة معـدالت           ١٧ذكرت الورقة املشتركة      -٩٥

  . )١٤٤(ق باملدرسة على مجيع مستويات التعليمااللتحا
ووفقـاً لبيانـات وزارة   .  إىل أن األمية ال تزال قائمة     ١٤وأشارت الورقة املشتركة      -٩٦

 يف املائـة،    ٣٥التعليم، فإن نسبة املراهقني الذين يكملون مرحلة التعليم األساسي ال تتجاوز            
 يف املائـة يـدخلون إىل       ٠,٢٧املتنـوع و   يف املائة منهم يتابعون التعليم الثـانوي         ٢٠وإن  

  .)١٤٥(اجلامعة
 يف  ٩٥,٠٦ أن نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي تبلغ        ١٧وذكرت الورقة املشتركة      -٩٧
 يف املائة عن الصبيان ويبلغ معدل الرسـوب         ٤وإن معدل التحاق الفتيات يقل بنسبة       . املائة

  .)١٤٦( يف املائة١٢,٥
 إىل أن التعليم الثنائي اللغة غري شامل وأن األطفـال           ١٤ وأشارت الورقة املشتركة    -٩٨

  .)١٤٧(جيدون صعوبة يف التكيف مع النظام أحادي اللغة
 ٤ بزيادة االعتمادات املخصصة يف امليزانية للتعليم بنسبة         ١٧وأوصت الورقة املشتركة      -٩٩

  .)١٤٨(يف املائة على األقل من الناتج احمللي اإلمجايل

  افيةاحلقوق الثق  -١٠  
 إىل أن املنسوجات اليت تصنعها الشعوب األصـلية يف          ١٤أشارت الورقة املشتركة      -١٠٠

هي الـيت تـسوق تلـك       الصناعات  ف. غواتيماال ال تتمتع حبماية أي نظام للملكية الفكرية       
وال توجد أحكام مـن أجـل       . وهو ما حيرم النساء من مصدر دخلهن الرئيسي        املنسوجات

  .)١٤٩( األصلية الشعوبفرادىومعارف محاية اهلوية الثقافية 
 إىل أنه ال يوجد يف غواتيماال سوى حمطة تلفزيونيـة           ١٣وأشارت الورقة املشتركة      -١٠١

هي تعمل بدون متويل مباشر مـن        بلغات الشعوب األصلية و    معلومات سياسية وحيدة تبث   
  .)١٥٠(الدولة
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  
أن التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         ب ١٦أقرت الورقة املشتركة      -١٠٢

 وجهـت االهتمـام إىل نقـص        ١٦ بيد أن الورقة املشتركة      .)١٥١(يشكل خطوة حنو األمام   
  .)١٥٢(االعتمادات املالية املخصصة لتنفيذ االتفاقية فضالً عن عدم اختاذ اإلجراءات املناسبة

  األقليات والشعوب األصلية  -١٢  
مة العفو الدولية، فإن الشعوب األصلية يف املناطق الريفية هي األكثر تـأثراً    وفقاً ملنظ   -١٠٣

وحيدد اإلطار السياسايت والقانوين   . يف سياق الرتاعات على األراضي وعمليات الطرد القسرية       
وتـرى منظمـة   . األولوية لصاحل كبار ُمالّك األراضي على حساب حقوق العمال املزارعني       

 اليت تتعلق بإجراءات الطـرد تـشكل        ٢٠١١يهات النائب العام لعام     العفو الدولية أن توج   
أساساً مفيداً لضمان حقوق اإلنسان يف سياق الرتاعات على األراضي إذا ُنفذت على حنـو               

  .)١٥٣(سليم وكانت تقترن بإصالحات قانونية وسياساتية أخرى
نية احلصول على األراضي    ، فإن اآلليات املتاحة لتعزيز إمكا     ٤ووفقاً للورقة املشتركة      -١٠٤

، فامليزانيـة املخصـصة لـصندوق     )١٥٤(ودعم اخلطط اإلنتاجية للشعوب األصلية غري كافية      
  أنه  ١٢وأضافت الورقة املشتركة    . )١٥٥(ال تليب احتياجات األسر الفقرية    ) فونتيريا( األراضي

  .)١٥٦(عهاال توجد إجراءات قانونية لفرض قيود على تراكم األراضي وضمان إعادة توزي
وذكرت منظمة العفو الدولية أن الصناعات االستخراجية ومشاريع اهلياكل األساسية   -١٠٥

الكربى تنتهك أيضاً حقوق الشعوب األصلية وأن عملية احلصول على املوافقة احلرة واملسبقة             
وأشارت  .)١٥٧(واملستنرية من اجملتمعات احمللية املتأثرة نادراً ما تفضي إىل عملية تشاور حقيقية    

 أن الدولة أخفقت يف وضع إجراءات لتنفيذ االتفاقات املربمة مـع            جلنة احلقوقيني الدولية إىل   
وأضافت أنه يف حالة املشاريع الضخمة، فإن رد غواتيمـاال علـى            . اجملتمعات احمللية املتأثرة  

  .)١٥٨(اعتراض الشعوب األصلية عادة ما يكون بالقمع
 اليت أُجريت   ٥٧ ل أن غواتيماال جتاهلت املشاورات اجملتمعية ا      ٦وذكرت الورقة املشتركة      -١٠٦

 احملكمة الدستورية احلق يف التشاور معلنة أن املشاورات صاحلة          من خالل وأن الدولة قد انتهكت     
  .)١٥٩( تراخيص بشأن أراضي السكان األصليني منح يفأهنا استمرت و"غري ملزمة"لكنها 
بضمان إجـراء مـشاورات تتـسق مـع املعـايري            ١٢وأوصت الورقة املشتركة      -١٠٧
 بإصدار قانون التنمية الريفية املتكاملـة وتنفيـذ         ١٤ وأوصت الورقة املشتركة     .)١٦٠(الدولية

 أيـضاً باختـاذ املزيـد مـن         ١٢  وأوصت الورقة املشتركة   .)١٦١(السياسات املتعلقة بذلك  
  .)١٦٢(عيةاإلجراءات لتنفيذ اتفاقات السالم فيما يتعلق باملسألة الزرا

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٣  
 على إنشاء جملس وطين لدعم املهاجرين، لكنها وجهت         ١١أثنت الورقة املشتركة      -١٠٨

وقد تـأخر اعتمـاد     . االهتمام إىل التأخر يف رسم سياسات عامة متكاملة تتعلق باملهاجرين         
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اماً مع االتفاقية الدولية حلماية حقـوق       قانون اهلجرة اجلديد املقترح، وهو قانون ال يتسق مت        
  .)١٦٣(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 أن غواتيماال تواجه حتديات يف تلبية احتياجات املهاجرين         ١١ورأت الورقة املشتركة      -١٠٩
 ويف محايـة    )١٦٤(الغواتيماليني املرّحلني بالنظر إىل أن القدرات املؤسسية ذات الصلة غري كافية          

وأشارت عملية الرصد اليت قامت هبا منظمات للمجتمع املدين إىل أن           . )١٦٥(اجرين العابرين امله
هؤالء األشخاص كانوا ضحايا لإليذاء والنتهاكات حقوقهم على أيدي موظفي املديرية العامة            

 بتحسني الظروف الـسائدة يف      ١١وأوصت الورقة املشتركة    . للهجرة والشرطة املدنية الوطنية   
  .)١٦٦(واء التابعة للمديرية العامة للهجرة حبيث متتثل للمعايري الدوليةدور اإلي

  احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -١٤  
 أن للمشاريع الضخمة، كاملشاريع املنفذة يف صـناعة         ١٢ذكرت الورقة املشتركة      -١١٠

   .)١٦٧(التعدين تأثرياً كبرياً على املستويني االجتماعي والبيئي، مثل تلوث املياه
 ٤٢٨ إىل أن غواتيماال منحت تراخيص تتعلق بتنفيذ         ١٤وأشارت الورقة املشتركة      -١١١

 لتر مياه يف الـساعة      ٢٥٠ ٠٠٠مشروعاً تنقيبياً يف جمال التعدين، وحتتاج هذه املشاريع إىل          
  .)١٦٨(وإىل استخدام مادة السيانيد الستخراج الذهب وهو ما يعّرض اجملتمعات احمللية للخطر

 إىل أن املخطـط التنظيمـي الالمركـزي         ميتوأشارت كلية احلقوق جبامعة ويال      -١١٢
وهناك بلديات كثرية تفتقر إىل     . للشركات ال يسمح بتطبيق احلماية البيئية على نطاق واسع        

      . املوارد والقدرات الضرورية إلرغام الشركات على االلتزام بالقواعـد التنظيميـة البيئيـة            
نظيمية حمددة يف هذا اخلصوص فضالً عن أن الغرامة املفروضة على انتهاك            ومل تصدر قواعد ت   

ومبوجب القانون، فإن األفراد هـم وحـدهم الـذين          . القوانني متدنية إىل حد غري معقول     
فالشركات تواصل العمل حىت بعد إلغـاء       . يتحملون املسؤولية عن أفعاهلم وليس الشركات     

  .)١٦٩(تصارحيها البيئية
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