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  جملس حقوق اإلنسان 
 فريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشاملال

  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  ) ج(١٥ حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدَّته املفوضية السامية
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان من 

  ∗غواتيماال

 إىل عملية االستعراض الدوري )١(صلحة من أصحاب امل٢٠ من مةاملقدَّ موجز للورقاتهو  هذا التقرير  
 ن التقرير أية  ال يتضمَّ و. بع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان         يتَّهو  و. الشامل

يتصالن قرار آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو                 
  أنه، منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كماوذُكرت بصورٍة. دةمبطالبات حمدَّ

علـى  أو إىل التركيز  عن مسائل حمدَّدة واالفتقار إىل معلومات. وص األصلية النصتغيري ، مل جيرِ بقدر املستطاع 
وتتاح على املوقـع    . نهاورقات بشأن هذه املسائل بعي    عدم تقدمي أصحاب املصلحة     قد ُيعزى إىل    سائل  هذه امل 

دورية ون  وبالنظر إىل ك  . جلميع الورقات الواردة   النصوص الكاملة     حلقوق اإلنسان  الشبكي للمفوضية السامية  
 تتَّـصل يف املقـام األول    االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير              

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ت بعد  وقعبأحداٍث
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

. )٢(واتيماال مل تنضم إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة          أن غ ذكرت منظمة العفو الدولية       - ١
  املرتكبـة  واجلـرائم  احلـرب  جـرائم  تقـادم  عـدم  تفاقيةابأن تصدِّق على غواتيماال كذلك، أوصت املنظمة 

 .)٣(اإلنسانية ضد

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

دون يف غواتيماال قد انقضى التوقيع على اتفاقات السالم  الذي أعقب  أن العقد١ املشتركة ورقةأبرزت ال  - ٢
قوانني مهمة مثل قانون السلك فعلى الرغم من اعتماد . الربنامج املتضمَّن يف هذه االتفاقات تنفيذاً كامالً ُينفَّذ  أن  

اتفاقية منظمة  التصديق على   من  وقانون احلماية املتكاملة للطفولة واملراهقة، وقانون نظام السجون، أو           ،القضائي
مها نظامـا العدالـة   ايٍة فعَّالة حلقوق اإلنـسان يقـدِّ  م يف شكل مح  ، فإن ذلك مل ُيترجَ    ١٦٩العمل الدولية رقم    

وأن اإلفالت مـن    منقوصاً،  يب أن استقالل السلطات ما زال       املنظمة العاملية ملناهضة التعذ   وذكرت  . )٤(واألمن
  حـضوٌر نـشط     يظـل للجـيش   أُفيد أنه   على مستوى احلكومة، و   بينما يتفشى الفساد    ما برح سائداً،    العقاب  

  .)٥(الشرطة من أعمالتنهض به فيما 

   التدابري السياساتية -  جيم

تنفيذ السياسات العامة، وضعف اإلرادة الـسياسية       الستمرارية يف   عدم ا  أن   ١أوردت الورقة املشتركة      - ٣
إىل ، هي عوامل أفضت مجيعهـا        ما اتُّخذ من إجراءات    ، فضالً عن حمدودية نطاق بعض      هذا التنفيذ  الالزمة حلفز 

النطاق؛ إذ أُغِفلت الروح اليت كانت حمدوَد االتفاقات الواردة يف تنفيذ االلتزامات كان فقد . برنامج السالممجود 
مـعٍ  الباعث هلا، ومنها تلك املتضمَّنة يف االتفاق الشامل حلقوق اإلنسان، واتفاق تعزيز الـسلطة املدنيـة يف جمت            

دميقراطي، واتفاق حقوق الشعوب األصلية وهويتها، واتفاق إعادة توطني السكان املُشرَّدين، وكـذا االتفـاق               
 على الرغم مما قدَّمته بعثة األمم املتحدة للتحقق يف          ، برنامج السالم   مآلُ فقد كان اجلمودَ  . االجتماعي االقتصادي 

فوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف غواتيماال         عاماً ومن وجود مكتب م     ١١ من دعم طيلة     غواتيماال
  .)٦(٢٠٠٥منذ عام 

 أن  مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية ومعهد أمريكا الوسـطى للدراسـات املاليـة           وذكر كلٌّ من      - ٤
التـصدي    عدداً من املبادرات اليت اسـتهدفت       قد اتَّخذت على مدار العقد املاضي       متعاقبةً غواتيماليةًحكوماٍت  

. سوء التغذية، ووفيات األطفال والرضَّع، ووفيات األمهات، وحمدودية إمكانية االلتحاق بالتعليم األساسيملشاكل 
 وعزَّزهتا جهوٌد دولية ُبِذلت من      ١٩٩٦وقد اتُّخذت هذه املبادرات يف إطار تنفيذ اتفاقات السالم املُربمة يف عام             

وعلى الرغم مما أُحرز من تقدمٍ متواضع يف بعض امليـادين، فـإن            . ة لأللفية أجل حتقيق االمتثال لألهداف اإلمنائي    
 منه إىل عدم استثمار املوارد يف جمايل  يف جزء كبري، لألسف، اليوم قد ُيعزىانعدام فعالية السياسات احلكومية حىت

يف املائة   ٨جمموعها عن   قل  إذ ي (استثماراً كافياً   الصحة، والتعليم، وغريها من جماالت أوجه اإلنفاق االجتماعي         
  .)٧()من الناتج احمللي اإلمجايل
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
   املساواة وعدم التمييز- ١

مل تكن  التشريعات الرامية إىل القضاء على التمييز العنصري        فإن  وفقاً ملا أفادت به رابطة البقاء الثقايف،          - ٦
حـسب اعتـراف    وأضافت الرابطة أنـه،     . جتاهات االجتماعية التمييزية الواسعة االنتشار    فعالةً يف التصدي لال   

. )٨( الالدينو ويف وسائط اإلعالميف صفوف مجاعاتالعنصرية والتمييز العنصري متفشية ما زالت ممارسة احلكومة، 
تع باحلقوق املدنية والسياسية     أن انعدام إمكانية التم    املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء      وذكر  

األصلية وغري  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف غواتيماال، نتيجة توطن ممارسة التمييز العنصري حبق الشعوب             
أو سكان املناطق الريفية    / من أصل الالدينو مدة قرون، يغلب أثره على هذه اجلماعات، وعلى الفقراء و             املنحدرة

يف نشوء ظاهرة االستبعاد االجتماعي للفقـراء والـسكان الـريفيني           يكون للطبقة دور    قد  وبينما  . منها خباصة 
ذ ؛ إ)٩(كذلك، ال تقدم القوانني الداخلية محايةً فعالة من التمييز. واألصليني، ففي التمييز العنصري تكمن جذورها

 ٧٩فمن بـني    .  مطلقاً  ُيحقَّق فيها  التمييز غري البارزة ال   ألقت رابطة البقاء الثقايف الضوء على أن معظم حاالت          
، الذي يتوىل التحقيـق يف جـرائم        قوق اإلنسان حب  املدعي العام املعين    يف مكتب  ٢٠٠٦قضية ُرفعت خالل عام     

وسعياً مـن احلكومـة إىل      . تنطوي على ممارسات التمييز والعنصرية، مل َتثُبت إدانة إال يف قضيٍة واحدة فحسب            
النظر ، وزادت عدد احملاكم املُناط هبا       شأت حمكمةً خمتصة حباالت العنصرية والتمييز     مكافحة هذا التخاذل، فقد أن    

. قضايا التمييز، واستحدثت برناجماً وطنياً لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن احلرب األهليةيف 
حتول كلها  حاكم، هي َعواملَ    تاحة للم املتطلبات اإلجرائية، وعدم كفاية املوارد امل     وعبَء  بْيد أن البعد اجلغرايف،     

  .)١٠(ف هذهدون إمكانية حصول الشعوب األصلية على سبل االنتصا

ووفقاً ملا ذكره املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، يتسبَّب التمييز املُمارس ضد املرأة يف   - ٧
وتتضاعف معاناة نساء الشعوب األصلية من      . ليةأذى بالغ، يلحق خصوصاً بالنساء الريفيات ونساء الشعوب األص        

قـد  ممارسة التمييز حبكم الواقع وحبكم كيفية تناول القانون لـه  وإن . التمييز بسبب أصلهن العرقي ونوع جنسهن   
إمكانية حصوهلن على األراضي وعلى اخلـدمات  يف  إىل استمرار زيادة الفقر بني النساء، إذ يتعرَّضن للتمييز          أفضت  
وتواجه هؤالء النـساء    . مبا فيها املياه، كذلك ال تتوفر معلومات إحصائية عن حالة نساء الشعوب األصلية            العامة،  

  .)١١ ( زيِّهن التقليدي، وإنكار حقهن يف التعليم والرعاية الصحية، ونقص فرص العمل املتاحة هلنحتديداً رفَض

عن حقوق املرأة أنه يتحتَّم تنقيح التشريعات اع  للدف الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكاوذكرت جلنة   - ٨
 يف اجلانـب    القائمة بغية القضاء على أشكال التمييز بني اجلنسني، وذلك على الرغم مما أمكن إحرازه من تقدم               

اإلصالحات اليت أُجريت يف القانون املدين يف اجلزء املتعلِّق بنظـام            يف   ، ضمن مظاهره األخرى   ،يتجلَّى(القانوين  
الزنا، واعتماد قانون منع العنف داخل األسرة واملعاقبة عليه واستئصاله،          جترمي  اج، ويف قانون العمل، وإلغاء      الزو

على ) نظام احلصص (وأبرزت اللجنة ضرورة تنفيذ التدابري اإلجيابية       ). وقانون تكرمي املرأة والنهوض املتكامل هبا     
وذكرت منظمة العفو الدوليـة أن اللـوائح        . )١٢(النتخابكل مستويات اإلدارة العامة واملناصب اليت ُتشغل با       

 قاصر إذا بنت من القانون اجلنائي اليت ُتجرِّم مباشرة عالقة جنسية مع ١٨٠مييزية ال تزال نافذة، من قبيل املادة الت
  .)١٣(كانت عفيفة
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  حق اإلنسان يف احلياة، ويف احلرية، ويف األمان على شخصه - ٢

 . قد شهدت زيادةً مفجعة يف عدد اجلرائم املرتكبة ضد احليـاة  أن غواتيماال١تركة يف الورقة املش وورد    - ٩
  ، بينمـا ُسـجِّلت     ٢٠٠١ جرمية قتل يف عام      ٣ ٢٣٠الشرطة الوطنية املدنية، ُسجِّلت     أوردهتا  لألرقام اليت   فوفقاً  
شارت منظمة رصد حقوق    وأ .)١٤( يف املائة  ٨٢، وهو ما ميثل زيادةً تصل إىل        ٢٠٠٧ جرمية قتل يف عام      ٥ ٧٨١

 جرائم القتل  وقوع أكرب عدٍد من٢٠٠٦شهد عام  ، الشرطة الوطنية املدنيةحصاءات إ استناداً إىل،اإلنسان إىل أنه
 جرائم القتل أن معدل رابطة البقاء الثقايف وأبرزت  . )١٥() شخصاً ٥ ٨٨٥(يف السنوات العشر األخرية     املبلَّغ عنها   

  .)١٦(٢٠٠١أنه قد ارتفع بثبات منذ عام  و،ملايف العاملعدالت  أحد أعلى غواتيماال هويف 

واجه مستويات عنف مرتفعـة مـصاحبة       يزال البلد   يووفقاً ملا ذكرته منظمة رصد حقوق اإلنسان، ال           - ١٠
  من العنف ضد املرشَّحني السياسيني وأعضاء األحزاب السياسية إجـراءَ          فقد سبقت موجةٌ  . لسياسة االنتخابات 

 اإلعادة الرئاسـية يف  انتخاباتكذا و ٢٠٠٧سبتمرب /والبلديات يف أيلول الرئاسية وانتخابات الربملان    ت  نتخابااال
 يفيد ،واسَتشهدت املنظمة بتقريرٍ صادر عن املكتب الغواتيمايل ألمني مظامل حقوق اإلنسان        . نوفمرب/تشرين الثاين 

 هجوم وهتديد استهدفت املرشَّحني السياسيني       حادثة ٥٥ بالغاٍت بـوقوع    ٢٠٠٧بأن املكتب قد تلقَّى يف عام       
تشكِّل أعمال ، ١وحسبما ورد يف الورقة املشتركة . )١٧( حالة وفاة٢٦لسياسية، وأسفرت عن وأعضاء األحزاب ا

 ٧٤١ ُحدِّدت   ، حىت اليوم  ١٩٩٦يناير  /فمنذ كانون الثاين  .  بعداً آخر النتهاكات احلق يف احلياة      العنف الغوغائي 
ـ  ٣١٨ ضحية، لقي    ١ ٤٣٨، أسفرت عن وقوع     ألعمال عنٍف غوغائي   تعرُّض   حالة    ومنـذ   .هم مـصرعهم   من
  .)١٨( حكم إدانة هلذه األعمال٢٦ صدر ١٩٩٧عام 

 شخـصاً   ١٩هناك حاليـاً    و.  أن عقوبة اإلعدام ال تزال نافذة يف غواتيماال        ١وأبرزت الورقة املشتركة      - ١١
هم منهم إىل حد مفرط ملدة تتراوح يف املتوسط بني ست سنوات            أما َمن طال حبس   .  هبذه العقوبة  حمكوماً عليهم 

  وُيطبَّـق منـذ    . سجنٍ صعبة جـداً   وعشر سنوات يف انتظار تنفيذ احلكم عليهم باإلعدام، فيعيشون يف أوضاع            
  .)١٩( قد ألغى التربئةكونغرس اجلمهورية اإلعدام، حيث إن عقوبةلتنفيذ وقف فعلي  ٢٠٠٠عام 

، ظلَّ التعذيب   ١٩٩٦ عقب توقيع اتفاقات السالم يف عام        ،لعاملية ملناهضة التعذيب أنه   وذكرت املنظمة ا    - ١٢
ما بعد الرتاع كوسيلة للحصول حقبة فقد استمرت ممارسته يف . أحد أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان يف غواتيماال

 ٣٤٩ين حبقوق اإلنـسان أن      وذكر املدعي العام املع   . )٢٠(ممارسته من أنشطة إجرامية   على معلومات عما ُيدَّعى     
  .)٢١( كانوا ضحايا التعذيب٢٠٠٧شخصاً قُتلوا خالل األشهر العشرة األوىل من عام 

يف املائة من سكان هذا البلد       ٤٩,٩٨ ميثِّلون نسبة     أن األطفال يف غواتيماال    ٢املشتركة  وأبرزت الورقة     - ١٣
 منهجياً حلقهم يف احلياة ويف عدم التعرُّض للتعذيب         وأهنم يواجهون، شأهنم يف ذلك شأن سائر املواطنني، انتهاكاً        

حالة  ٣٩٥ووفقاً ملا أفاد به املدعي العام املعين حبقوق اإلنسان، ُسّجلت           . )٢٢(ةاملهين ولضروب املعاملة القاسية أو   
 ٧٤ طفـالً و   ٣٤٣( حالـة    ٤١٧ ُسجِّلت   ٢٠٠٧، ويف عام    ٢٠٠٦خالل عام   األطفال سببها العنف    بني   اةوف

الوسطى من حيث    غواتيماال أن تكون البلد األول يف أمريكا         أنه َيشني رابطة بيت التحالف     وأضافت .)٢٣()طفلة
  .)٢٤( وفيات الشباب بسبب العنفارتفاع حاالت
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ووفقـاً ملـا    .)٢٥("التطهري االجتماعي"ب نسب إىل ما ُيسمى  منط هذه الوفيات أن بعضها يُ   وُيستنتج من   - ١٤
 مشاركة أفراٍد من قـوات      إلثباتعناصر  ، تنطوي حالة العنف على ما يكفي من         حالفرابطة بيت الت  أفادت به   

أيضاً، ذكرت   .)٢٦( خارج نطاق القضاء   األمن يف تنفيذ عملياِت إعدام أطفالٍ ومراهقني غواتيماليني من اجلنسني         
، ويشمل ذلك   ات الشبان األغلب حبق أفراد عصاب   املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أن جرائم اإلعدام ُترتكب يف          

. ما تكون عمليات اإلعدام مصحوبةً بالتعذيب، مما يصعِّد من قسوة هذا الفعلكثرياً وعالوةً على ذلك، . األطفال
انتقام العصابات بعضها من    "عمليات القتل هذه، وال حتقِّق فيها بل تربِّرها بأهنا          وال تفعل السلطات شيئاً لوقف      

 إذ أغلبية أفراد هذه العـصابات مـن         -   أن الشباب  ٢ أوردته الورقة املشتركة     كذلك، لوحظ فيما  . )٢٧("بعض
وييسِّر انتماؤهم إىل   ). اعتباراً من احلادية عشرة والثانية عشرة من العمر       ( ينضمون إليها يف سن مبكرة       -  الذكور

الٍ إجرامية مثل االبتـزاز،     هذه اجلماعات إمكانية حيازهتم األسلحة النارية، وينتهي هبم احلال إىل التورط يف أعم            
 هم  "التطهري االجتماعي "كذلك، فضحايا    .)٢٨(واالجتار باملخدرات وتعاطيها، وارتكاب اعتداءات، وأعمال قتل      

 حموَّلة جنسياًوذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان حالة مقتل امرأة . )٢٩(اجتماعياًممن ُيعتربون غري مرغوبٍ فيهم  
، إثر إطالق النار عليهما يف الشارع يف مركز مدينة ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األولوإصابة أخرى جبروح خطرية يف 

وتستشهد املنظمة مبعلومـاٍت    . غواتيماال على يد رجالٍ يرتدون زي الشرطة ويستقلون دراجات نارية تابعة هلا           
ي يثليني جنسياً وثنائصادرة عن إحدى املنظمات احمللية غري احلكومية العاملة يف جمال محاية حقوق السحاقيات وامل     

  .)٣٠(أية من هذه القضايا حىت اليوممقاضاة يف َتجرِ أية اجلنس واحملولني جنسياً تفيد بأنه مل 

 يعيـشون يف شـوارع   وذكرت املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب أن عدداً هائالً من الشباب واألطفـال    - ١٥
  يق قـانون احلمايـة املتكاملـة للطفولـة واملراهقـة      وأضافت املنظمة أن الدولة عجزت عن تطب  . )٣١(غواتيماال

حىت اآلن خطـط عمـل حلمايـة        توَضع  تطبيقاً كامالً على النحو الواجب نظراً ألنه مل         ) ٢٠٠٣- ٢٧املرسوم  (
  . )٣٢( ونظراً كذلك لعدم كفاية األموالالطفولة،

اجلنسني تتكشَّف بصفٍة عامة     أن ممارسة العنف ضد األطفال واملراهقني من         رابطة بيت التحالف  وأبرزت    - ١٦
. ، واإليذاء اجلنسي، لتبلغ ذروهتا يف الوفاة      اهلجريف  ويف حاالت إساءة املعاملة يف املرتل وخارجه على حدٍّ سواء،           

هم وتقدِّر الرابطة أن سبعة من كل عشرة أطفال ومراهقني من اجلنسني تقريباً يف كل أحناء غواتيماال يعانون أو                   
 على حدٍّ سواء، وخاصة     ، ذكوراً وإناثاً   األطفال ويطال اهلجر . ب إساءة املعاملة  وضرباً من ضر  ُعرضة ألن يعانوا    

حتمل أن ُيعزى هذا الوضـع إىل       وُي. دون اخلامسة من العمر، الذين يشكِّلون أكثر من نصف املهجورين         ممن هم   
رحبي ُتنتظر الرقابة عليـه بإصـدار        التوثيق، واليت قد حتوَّلت إىل عملٍ        عن طريق مكاتب   اليت تتم    حاالت التبين 

  .)٣٣(القانون اجلديد املتعلِّق بالتبين والتصديق على اتفاقية الهاي

البدنيـة   أن العقوبة    ضد األطفال اليت ُتمارس   وأفادت املبادرة العاملية إلهناء كافة أشكال العقوبة البدنية           - ١٧
أما يف  . ة وال يف أوساط الرعاية البديلة     يف املدرس راحةً  ظورة ص غري حم ممارسة العقوبة البدنية     ف .مشروعة يف املرتل  

 أما استخدام العقوبة  . غري مشروع هو أمر    فاإلخضاع للعقوبة البدنية بوصفها عقوبة على جرمية         ،نظام العقوبات 
  .)٣٤(فهو غري حمظور صراحةًكتدبري تأدييب يف السجون 
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  إذ أْودى حبياة   كبرياً،  قلقاً  يثري   املُمارس ضد املرأة     معدل العنف  أن   منظمة ألوية السالم الدولية   وذكرت    - ١٨
امرأة قُتلت يف السنوات العشر األخرية، وذلك وفقاً لألرقام الرمسية الصادرة عـن الـشرطة                ٣ ٠٨١ما يربو على    
الزيـادة   وقتل النساء يف غواتيماال آخذٌ يف        ٢٠٠٠وذكرت مجعية الشعوب املهدَّدة أنه منذ عام        . )٣٥(الوطنية املدنية 

 بقائهم دون عقاب، قـد كانـا        ، ورجحان احتمال  القضاء إىل   االدعاء العام القتلةَ  وإن عدم إحالة    . سنوياًاملطَّردة  
وأضافت منظمة العفو الدولية أن أجساد كثري من الضحايا اإلناث . )٣٦(عاملَني مشجَعني هلم على ارتكاب جرائمهم  

وفضالً . التشويهمنها   والتعذيب، وألعمالٍ وحشية بالغة الشراسة،       ضهن للعنف اجلنسي  عالمات تدل على تعرّ   حتمل  
علـى  حتَاُمل فقد مجعت املنظمة أدلة على وجود حاالت        . عن ذلك، ُيضاف إىل هذا السياق عنصر التمييز اجلنساين        

  ظهـرهم  بـسبب م  عدم النظر يف قضايا ضحايا ُمعيَّنني        من قبيل    ،أساس نوع اجلنس يف املرحلة األوىل للتحقيقات      
 وذكرت منظمة ألوية السالم الدولية أن النساء الشابات والفقريات        . )٣٧(أو وضعهم، والتركيز على تارخيهم اجلنسي     

وأفادت مجعية الشعوب املهدَّدة بأن من بني الضحايا عدد هائل من النساء من أصـل               . )٣٨(يشكِّلن أغلبية الضحايا  
وأضافت جلنة أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر        . )٣٩(الشعوب األصلية ضع  املايا، إال أنه ال تتوفر بيانات تشري إىل و        

قتـل  مل تتحمل الدولة مسؤوليتها بالكامل عما يقع من حوادث          ،   حىت اآلن  ،الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة أنه     
  .)٤٠(هة هذه اآلفةإناث بدعمٍ منها، وأن من الضروري وضع وتنفيذ آليات هلا بالفعل مقومات البقاء وفعَّالة يف مواج

األسرة داخل  كذلك أفادت مجعية الشعوب املهدَّدة بأن قانون العقوبات ال يعترف مبمارسة العنف ضد املرأة                 - ١٩
وأفادت منظمة رصد حقوق    . )٤١(كجرمية جنائية، ويشمل ذلك حاالت االغتصاب يف إطار الزواج، والتحرش اجلنسي          

أيضاً، أفـادت املنظمـة العامليـة    . )٤٢(ة يف املرتل لكنه ال يعاقب عليه بالسجن   اإلنسان بأن القانون حيظر إساءة املعامل     
 وأن أغلب الضحايا ال ُيبلِّغون عن       ،ملناهضة التعذيب بأن العنف داخل األسرة ما زال ُيعترب شأناً خاصاً ال شاغالً عاماً             

عنف يؤثر على األسرة بأكملها، إال أن الضحايا  مع أن ال  ،ه أن املدعي العام املعين حبقوق اإلنسان    وذكر  . )٤٣(تعرُّضهم له 
الضرب املسبِّب إلصابة، واجلرح بالـسالح األبـيض،   أشكال   االعتداءات املُرتكبة    خذوتتَّ. النساءمن  بصفٍة عامة هم    
جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للدفاع عن حقوق املرأة بوجـوب            وأوصت  . )٤٤( طفيفة واإلصابة جبروحٍ 

  .)٤٥(إطار سياسيعزيز هيئة التنسيق ملنع العنف داخل األسرة بتخصيص ميزانيٍة كافيٍة هلا ووضعها يف ت

على املدافعني عن حقوق اإلنـسان يف       االعتداءات  ووفقاً ملا ذكرته منظمة حقوق اإلنسان أوالً، تتواتر           - ٢٠
 استهدفت ، وحده٢٠٠٦يف عام حالة اعتداء  ٣٠٠بة قراثَُبَتت باألدلة الوثائقية فقد . ينذر باخلطرتواتراً غواتيماال 

. ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٠يف الفترة من عام     أضعاف  ستة   عدد اهلجمات وتضاَعف  املدافعني عن حقوق اإلنسان،     
 إىل إعالء احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملطالبون باملساءلة         الساعون ،املدافعون عن حقوق اإلنسان   و

املسؤولية يف  ، فإن   ووفقاً للمنظمة . تعرُّضاً للخطر ، هم أكثر األشخاص     يف املاضي من فظائع مجاعية     فيما ارُتكب 
غري وسرية على مجاعاٍت مسلحة تقع  كبري مما يوجَّه من هتديدات وهجمات إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان عدٍد

أن هلا   وُيدَّعى   ،باملخدرات وممارسة العنف  االجتار  يف  وهي مجاعات متورطة يف ارتكاب جرائم منظمة، و       . قانونية
 أن الدولة مل تستجب استجابةً فعالـة     ١وأبرزت الورقة املشتركة    . )٤٦(ات العامة  بالدولة واملؤسس  صالت واسعة 

 وحدة ادعاء عام من أجل التحقيق يف ٢٠٠٢واسُتحِدثت يف عام . حلماية املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان
منظمة حقـوق   وإن  . )٤٧( ُتحدِّد يف السنوات الثالث األخرية أي مسؤول عما ارتكب من جرائم           هذه اجلرائم، مل  

 ،احلكومة السياسة العامة ملنع االنتهاكات ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان         أوالً بأن تنفِّذ    قد أوصت   اإلنسان  
 حقـوق   وذكرت منظمة رصد  . )٤٨(٢٠٠٧اليت وضعت اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان صيغتها النهائية يف عام           
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 ُيهدَّدون وُيهامجون أيضاً    يف احملاكمات املتعلقة حبقوق اإلنسان    اإلنسان أن األشخاص اآلخرين الذين هم أطراف        
ألعمال العنف يتعرض  كذلك .باستمرار، ومن هؤالء موظفو العدالة، وخرباء الطب الشرعي، واملدَّعون، والشهود

املركز وأفاد . )٤٩(طون العمَّاليون وغريهم ممن بلَّغوا عن انتهاكاٍت ارتكبتها السلطاتوالترهيب الصحفيون والناش
املمارسة املتصلة بتجرمي ما ينظِّمـه      إىل القلق    مما يدعو أيضاً      أن  عمليات اإلخالء  املعين حبقوق السكن ومكافحة   

  .)٥٠(تعلقة باألراضيالفقراء ومجاعات الشعوب األصلية من حركات اجتماعية واحتجاجات عمالية وم

وبالرغم مـن   .  قانون نظام السجون   ٢٠٠٦يف عام   اعتمدت  غواتيماال   أن   ١وورد يف الورقة املشتركة       - ٢١
اجلديد، فإن مشاكل خطرية ال تزال قائمة، تتمثَّل الرئيسية منها يف عدم الفـصل يف               التشريعي  إرساء هذا اإلطار    

 احلبس االحتياطي، ويف اكتظاظها، ونقص اخلدمات األساسية،        السجون بني األشخاص املدانني والذين هم رهن      
 أُعدم يف مراكز االحتجاز ٢٠٠٧ففي عام (واالفتقار إىل برامج التأهيل، ووقوع أحداث عنف شديدة يف السجون 

ظمة العاملية ملناهضة التعذيب أن مثة حاالت وأضافت املن. )٥١()٢٠٠٦ شخصاً يف عام ١٨تسعة أشخاص، وأُعدم 
يف املقـام  وهذه احلاالت تـنجم  .  خطرية، كما أن األشخاص الذين ُحرموا حريتهم ُيعاملون معاملةً مهينة       حبس

، وما ترتكبـه اللجـان      بني موظفي السجون  ، وتدهور أحوال االحتجاز، وتفشي الفساد       األول عن منو السكان   
صاعد الصراعات اليت   امليزانية، وتَ التأديبية وجلان حفظ النظام من انتهاكات، كذلك بسب إمهال الدولة لشؤون            

  .)٥٢(تنشب بني اجلماعات املتنافسة يف السجون، وما ُيجرى فيها من عمليات تطهريٍ اجتماعي

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

 تشوبه أوجه قصور خطرية، وخاصةً فيمـا يتعلَّـق           أن نظام إقامة العدل    جلنة احلقوقيني الدولية  ذكرت    - ٢٢
. النتائج املرجوَّة ومل تؤِت اجلهود واالستثمارات االقتصادية الكبرية اليت ُبذلت يف سبيل تعزيزه            . هبفعاليته وحياد 

 وعمليات تعيني القضاة وموظفي العدالة      . يعتريها التدهور وانعدام الثقة    أمام اجملتمع ما برح   فصورة نظام العدالة    
 دولة  ال تزال و. يعوزها ما يلزم من شفافيٍة وعالنية     قضاء  جهاز ال  وسائر العاملني يف     وكالء النيابة العام و واملدعي  

  .)٥٣(، والنساء منها خباصة، يف االحتكام إىل القضاءغواتيماال ختل حبق الشعوب األصلية

 تفسري استمرار املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنـسان يف          أن "املدافعون عن حقوق اإلنسان   "وأفادت منظمة     - ٢٣
سيما   للقوانني املوضوعة، وال   ُيرتكب من انتهاكاتٍ  فيما  ت الكامل تقريباً من العقاب      يف اإلفال يكمن  غواتيماال  

ويتحقَّق اإلفالت من العقاب يف ظل وضعني؛ إمـا         . من جرائم خطرية تشكِّل كذلك انتهاكاٍت حلقوق اإلنسان       
 متصلة جبرائم دولية مصداقية يف حاالٍتوذات أو عجزها عن إجراء حتقيقات جادة / العامة وبسبب تقاعس النيابة

 مثل اإلبادة اجلماعية والتعذيب واملذابح وأعمـال التـشريد          ،١٩٩٦حدثت يف املاضي خالل فترة ما قبل عام         
القسري الواسع االنتشار، أو حىت يف ظل التحقيق جبدية ومصداقية فيما يقع حالياً من جرائم تربهن على وجود                   

كانت ويف حني   .  امرأة يف السنوات الست األخرية     ٢ ٥٠٠لة حباالت قتل    أمناٍط وممارساٍت معيَّنة، مثل تلك املتص     
 التحقيق والتصرف مبقتضى القانون، ما انفكت احملاكم العليا للبلد، وخاصةً احملكمة            احملاكم الدنيا أحياناً راغبة يف    

 القلق بوجٍه خاص حكم ومما يثري. جوٍ يسوده اإلفالت من العقابإجياد يشجِّع على حنوٍ الدستورية، تتصرَّف على 
 الذي ُينكر الوالية القضائية للمحاكم اإلسبانية على        ،٢٠٠٧ديسمرب  /احملكمة الدستورية الصادر يف كانون األول     

 إبادة مجاعية وتعذيب وجرائم     جرائمبشأن تورطهم يف    العسكرية  مسؤولني رفيعي املستوى من الشرطة والقوات       
حكومـة  أنه، يف ظل هذه الظـروف، فاتـت         " فعون عن حقوق اإلنسان   املدا"وذكرت منظمة   . )٥٤(امتصلة هبم 
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أو املتَّهمني   يف انتهاك التزاماهتا الدولية مبوجب القواعد القانونية والقانون العريف مبقاضاة هؤالء             غواتيماال ضالعةً 
 علـى   مثاالً آخر  أن هذا احلكم ليس إال    بوأفادت منظمة العفو الدولية     . )٥٥(تتوىل ذلك تسليمهم إىل دولٍة أخرى     

  .)٥٦(غواتيماالانتهاكاٍت خطرية حلقوق اإلنسان يف  فيما ُيرتكب من اإلفالت من العقابَتفَشي 

منظمة رصد حقوق اإلنسان أن اإلفالت من العقاب يظل مشكلةً مزمنة مصاحبة ملا ُيرتكـب مـن                 وأكدت    - ٢٤
كتب الغواتيمايل ألمني مظامل حقوق اإلنسان تفيـد        واستشهدت املنظمة بتقديراٍت صادرة عن امل     . جرائم القانون العام  

بأن حنو ستة يف املائة فحسب من إمجايل القضايا اجلنائية َتثُبت فيه إدانة وأن معدهلا ينخفض إىل ما يقل عن ثالثـة يف                       
س غواتيماال آنذاك   ، أبلغ نائُب رئي   ٢٠٠٧نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . )٥٧(املائة يف القضايا املتَّصلة بقتلة النساء واألطفال      

. )٥٨()بثبوت إدانة (منظمةَ العفو الدولية بأن نسبة واحد يف املائة تقريباً من جرائم القتل قد انتهت إىل مقاضاٍة ناجحة                  
وذكر املدعي العام املعين حبقوق اإلنسان أن ميزانية النيابة العامة، وهي الكيان املسؤول عن املالحقة اجلنائية، قد زادت                  

 ٢,٦٣ كانت نسبة فعالية أداء النيابة العامة ،٢٠٠٦فخالل عام .  لكن مستوى كفاءهتا مل يزد ، يف املائة  ٥٩,٦٠بنسبة  
  .)٥٩(املائة هي نسبة اإلفالت من العقاب يف اجلرائم املرتكبة ضد احلياة يف ٩٧,٣٧ما قد يتضمن أن يف املائة، 

اعية، وأعمال التشريد القسري، واالنتـهاكات       اإلبادة اجلم  مرتكيبإىل أن    ١وأشارت الورقة املشتركة      - ٢٥
وعلى الرغم من صدور بـضعة      . اخلطرية حلقوق اإلنسان إبَّان الرتاع املسلح الداخلي ما زالوا يفلتون من العقاب           

  املفتوحة القليلة  ، فإن الدعاوى القضائية      شبه عسكرية، ويف قضية مرينا ماك      قضايا ضد مجاعاتٍ  أحكام إدانة يف    
كذلك، فإن القضية اليت ُرفعت منذ سبعة أعـوام         .  مع نظام العدالة   ؤرقلها ممارسات التأجيل، بالتواط   ما زالت تع  

نظراً لتقدمي الدفاع إليه إجراء احلمايـة املؤقتـة          بتهمة القتل معلَّقة حالياً   مونت وهيئة أركانه    على إفراّيني رُِيس    
، حماوالً بـذلك حتاشـي      ١٩٨٣- ١٩٨١ق بالفترة   مونت على تقدمي وثائق عسكرية تتعلَّ     رُِيس  عترض  وي. مرتني

  .)٦٠(الدعوىالنظر يف استكمال القاضي احلايل 

جرائم ضد اإلنسانية ارتكاب عقباٍت كثرية قد اعترضت البت يف حاالت  أن وأفادت منظمة العفو الدولية  - ٢٦
اتيماال، منها رفض احلكومة الكشف عن وأعمال إبادة مجاعية مقدَّم هبا بالغات حالياً إىل النيابة العامة يف مدينة غو

 عاماً ُيدَّعى أهنا ُتثبت مسؤولية القيادات من ضباط سابقني عما اتُّهمـوا             ٢٥وثائق عسكرية يرجع وجودها إىل      
ووفقاً ملا ذكرته منظمة رصد حقوق اإلنسان، قد يكون         . )٦١(بارتكابه من جرائم من وجهة نظر القانون الدويل       

دور رئيسي  تتعلق بالشرطة الوطنية اليت قد ُحلَّت ٢٠٠٥يوليه /يون وثيقة تقريباً يف متوز مل٨٠ إىل ٧٠الكتشاف 
فـل  يكسارٍ   قانوين   إطارٍما من   وأفادت املنظمة بأنه    . الرتاعخالل  يف مقاضاة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان       

وذكرت جلنة احلقوقيني الدولية . )٦٢(يهاعل يف هذه امللفات على املدى البعيد وينظِّم إمكانية االطالع العام التصرف
أن الدولة مل تطبق قانون املصاحلة الوطنية على الوجه الصحيح وأن استخدام تدبري احلماية املؤقتة جيري على حنوٍ                  
غري مشروع أو ُيساء استخدامه من أجل عرقلة سْير اإلجراءات املتَّخذة ضد أشخاصٍ متَّهمني بارتكاب انتهاكات 

الذي يرفض  ،  تطبيقاً صارماً قانون املصاحلة الوطنية    بأن تطبِّق   الدولةَ   وأوصت اللجنةُ . )٦٣(ق اإلنسان قوخطرية حل 
وفقاً ملا ذكرته اللجنة، مل ُيحرِز مكتب        و .)٦٤(مرتكيب اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية     العفَو عن   صراحةً  

  .)٦٥(شرته أعماله، النتائج املتوقَّعةقريباً من مبااملدعي العام املعين حبقوق اإلنسان، بعد ثالث سنوات ت

ُيرتكب مـن   على ما   وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن الغواتيماليني الساعني إىل املطالبة باملساءلة              - ٢٧
هو  كما أن ما يتلقَّاه وكالء النيابة واحملقِّقون من تدريبٍ وموارد.  كأداءانتهاكات حلقوق اإلنسان يواجهون عقباٍت
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وال ُيبدي اجليش وال مؤسسات الدولة األخرى تعاوناً كامالً فيما ُيجـرى مـن حتقيقـاٍت يف                 . غري كاٍف إطالقاً  
أيضاً، ال تقدم الشرطة احلماية الكافية للقضاة، ووكـالء         . انتهاكاٍت ارتكبها أفراد حاليون أو سابقون تابعون هلما       

جلنة احلقيقة، مل   لدى   واملوثَّقة   ٦٢٦ يتعلَّق باملذابح البالغ عددها      وفيما. النيابة، والشهود يف قضايا سياسية حساسة     
وبيَّنت الورقة  . )٦٦( فحسب بشأهنا يف احملاكم الغواتيمالية سوى يف قضيتني      حماكمات  ُيحرز أي جناح فيما أُجري من       

االحتكام إىل ح هلم إمكانية  أُنكر على الضحايا وأسرهم حقهم يف معرفة احلقيقة، ومل ُتت، بصفٍة عامة، أنه٣املشتركة 
واحلصول على تعويضات، بْيد أنه جيب االعتراف بأن بعض احلاالت قد ُبتَّ فيها بالفعل أو جيري استجالؤها القضاء 

  .)٦٧(ومنح أصحاهبا تعويضات من جانب أجهزة نظام البلدان األمريكية حلماية حقوق اإلنسان

أوالً إىل أن اللجنة الدولية ملناهضة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال            "حقوق اإلنسان "وأشارت منظمة     - ٢٨
غري أن جناح اللجنة يف توطيد سيادة القانون يستوجب         . املُنشأة حديثاً قادرة على إهناء ثقافة اإلفالت من العقاب        

اية الشهود، وتنفيذ   من دولة غواتيماال التعاون الكامل معها فيما ُتجريه من حتقيقاٍت وعمليات مقاضاة، ويف مح             
كما أوصت املنظمة بأن تكفل الدولة اضطالع النيابة العامة بالتحقيق الفوري فيما توجِّهـه              . توصياٍت سياساتية 

  .)٦٨(اللجنة من اهتامات بشأن الفظائع اجلماعية املرتكبة يف غواتيماال إبَّان الرتاع املسلَّح الداخلي

   احلياة األسرية احلق يف اخلصوصية، ويف الزواج، ويف- ٤

 مشروع قانون قد ٢٠٠٧ذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن املُشرِّعني الغواتيماليني اقترحوا يف عام           - ٢٩
 اجلنس الواحد، ويهدِّد  املتزوجات، فضالً عن األزواج من    واألمهات غري   الُعزَّاب  اآلباء  " األسرة"يلغي من تعريف    

احلماية املتكاملة  قانون" يعترب كذلك، قد .طريق تكنولوجيات اإلجنابعن  الذين ُينَجبونالوضع القانوين لألطفال 
 يف  ٤٠واليت تشكِّل نسبة  ، أي اليت ال تتألف من أب وأم وأبناء،          الغواتيمالية غري النواة   أن األسر    "للزواج واألسرة 

  .)٦٩(َبعدن القانوالكونغرس مشروع ومل يعتمد . راً على اإلطالقَس ليست أُاألسر،جمموع  من املائة

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وتكـوين اجلمعيـات            - ٥
  يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية والتجمُّع السلمي، واحلق

 حرية االطالع على املعلومات وحيكـم أسـرار         يقرفيما يتعلَّق حبرية التعبري، مل ُيعتمد حىت اآلن قانون            - ٣٠
كذلك مل ُيحَرز تقدم بشأن سن تشريعات ورسم سياسـات          . ١ الورقة املشتركة    الدولة، وذلك حسبما ورد يف    

لإلذاعات احملليِّة الـيت    املضايقات  ستمر  تفعلى العكس،   . للدولة هتدف إىل إرساء الدميقراطية على الساحة العامة       
  .)٧٠(تركُّز ملكية وسائط اإلعالمتواجه صعوبات يف العمل بشكل قانوين، فضالً عن ظاهرة 

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٦

وفقاً ملا ذكره االحتاد الدويل للنقابات العمالية يف غواتيماال، فإن ممارسة احلق يف التنظيم النقايب ال تشكِّل   - ٣١
إىل  فإضـافةً  أشكاالً خمتلفـة؛  ويتَّخذ التمييز النقايب    . خطراً على احلق يف العمل فحسب، بل على احلق يف احلياة          

العامالت /صوره املتطرفة املتمثلة يف أعمال القتل، والشروع يف قتل، والسَّجن، فإن من ضروبه أيضاً فصل العمال            
سوداء كما يقوم بإصدار قوائم نقابات أو التفاوض يف مجاعة، أو مباشرة أعمال نقابية؛ يف تنظيم الالذين حياولون   

ونتيجةً ملا ميارسه أصحاب العمل مـن ترهيـبٍ         . ملؤقت للمصانع اإلغالق ا ببأمساء زعماء النقابات وأعضائها، و    
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وأوردت . )٧١(الثة يف املائة من القوى العاملة      للغاية وتكاد ال متثِّل ث     للنقابيني، فإن نسبة العضوية النقابية منخفضة     
 ٧٥ثِّلون نسبة مالة مينقص العأوضاع  أن السكان الذين يعملون يف القطاع غري الرمسي ويف ظل ١الورقة املشتركة 

  .)٧٢(ال املعيشية لعمال القطاع الرمسييف املائة من السكان النشطني اقتصادياً، يف حني تدهورت األحو

   مناسبي احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيش- ٧

االقتصادي تكشف عن    - ذكر املدعي العام املعين حبقوق اإلنسان أن الصورة العامة للوضع االجتماعي              - ٣٢
وتـربهن املؤشـرات    . خطورة انعدام الضمانات باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، مبا فيها احلق يف بيئة صحيِّة           

 ومع مـا  . االجتماعية على أن األهداف احملدَّدة يف اتفاقات السالم مل تنفَّذ، بل تنأى بأهداف األلفية عن التنفيذ               
 ١وبيَّنت الورقة املشتركة    . )٧٣(االجتماعية هي األسوأ يف القارة      فإن مؤشراهتا   اقتصادي، منوٍّحقَّقته غواتيماال من    

 ليبلغ ٢٠٠٠ مليون نسمة يف عام ٦,٤قد ارتفع ارتفاعاً مطلقاً من أوضاع فقر أن عدد السكان الذين يعيشون يف 
 ٢,٠ إىل ١,٨فقر مدقع من أوضاع ، بينما ارتفع عدد السكان الذين يعيشون يف ٢٠٠٦ مليون نسمة يف عام ٦,٦

  .)٧٤(هم من السكان األصليني والريفينيمليون نسمة، وأغلب

مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية ومعهد أمريكـا الوسـطى         من  أما عن احلق يف الغذاء، ذكر كلٌّ          - ٣٣
. منة أن طفالً واحداً من كل طفلني دون اخلامسة من العمر يف غواتيماال يعاين من سوء التغذية املزاملاليةللدراسات 
وهو مؤشر  ( يف املائة، أعلى معدالته يف أمريكا الالتينية         ٤٩,٣ توقف منو األطفال يف غواتيماال، وهو        وميثِّل معدل 

بني عن ذلك بكثري رتفع تفمعدالت سوء التغذية املزمنة أما ).  للسناملزمنة بقصر الطول بالنسبةلقياس سوء التغذية 
فالفجوة بني غواتيماال وجرياهنا من بلدان أمريكا الوسطى .  املائة منهم يف٧٠ هاأطفال الشعوب األصلية، إذ يعاني

  .)٧٥(عما كانت عليه منذ عدة عقوٍد مضتأصبحت اآلن أكثر اتساعاً 

مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية ومعهد أمريكا الوسطى       وفيما يتصل باحلق يف الصحة، ذكر كلٌّ من           - ٣٤
ات الرُّضع يف غواتيماال، وفقاً آلخر بيانات متاحة صادرة عن الدراسات االستقصائية،  أن معدل وفيللدراسات املالية

كذلك، ُتميَّز . مولود حي، ليمثِّل هبذا أعلى معدالته على اإلطالق يف أمريكا الوسطى         ١ ٠٠٠ حالة من كل     ٣٨هو  
لية عنه يف حالة األطفال غري ريفي؛ إذ يرتفع معدل وفيات األطفال من الشعوب األص/فيه أوجه تفاوت إثين وحضري
بني السكان الريفيني هو أعلى منه      بني  وكذا، فإن معدل وفيات الرُّضع      .  يف املائة  ٣٠املنتمني إليها بنسبة تربو على      

واستشهد كلٌّ من املركز واملعهد ببياناٍت صدرت مؤخراً عن منظمة . )٧٦( يف املائة٣٧ضر بنسبٍة تنيف عن سكان احل
أسوأها مها مفادها أن معدل وفيات األمهات يف غواتيماال، إىل جانب بلٍد آخر، ) اليونيسيف(للطفولة األمم املتحدة  

وتواجه نساء الشعوب   .  حالة والدة  ١٠٠ ٠٠٠ وفاة من كل     ٢٩٠يف أمريكا الالتينية كلها، إذ يبلغ يف غواتيماال         
  .)٧٧( احلمل أو الوالدةاألصلية خطر املوت بنسبٍ فادحة للغاية نتيجة

 أن التوصل إىل توافـقٍ يف     للدفاع عن حقوق املرأة     الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    أمريكاوذكرت جلنة     - ٣٥
اآلراء يراعي احتياجات النساء ومتطلباهتن بات أكثر صعوبةً يف املوضوعات املتعلقة حبقـوق النـساء اجلنـسية                 

. باعتبارها مواضيع ُيحرَّم اخلْوض فيها، والصحة اإلجنابية، واإلجنابية، والسياسات املتَّصلة بالسكان، وتنظيم األسرة
اك مفاهيمها، ومبواردهـا،   تأرجحت هذه السياسات والربامج باستمرار بني التقدم والتعرقل فيما يتعلَّق بإدر       وقد

 أن يـة مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية ومعهد أمريكا الوسطى للدراسات املال  من  وذكر كلٌّ   . )٧٨(ونطاقها
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 فيها هو استخدام وسائل منع احلمل أعلى معدالته يف أمريكا الالتينية وأن معدَّل معدَّل اخلصوبة يف غواتيماال ميثِّل
 يف املائة فقط من النساء املتزوجات ممن تتراوح أعمارهن بني        ٤٣ثاين أقل معدَّالته يف القارة، إذ تستخدمها نسبة         

  .)٧٩(والتاسعة واألربعنياخلامسة عشرة 

وذكر املدعي العام املعين حبقوق اإلنسان أن إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية ليست مـضمونة؛                 - ٣٦
زاً  يف املائة من مستشفيات النظام الوطين للصحة تفتقر إىل األدوية واألجهزة الطبية، مث إهنا تواجه عج٤٢,٥فنسبة 

قتصادية واالجتماعية ومعهد أمريكا الوسطى للدراسـات       مركز احلقوق اال  وذكر  . )٨٠(يف الكوادر الفنية والطبية   
 الرغم من إحراز بعض التقدم يف توسيع نطاق خدمات التحصني وما قبل الوالدة يف املناطق الريفية، املالية أنه على

القتـصادية  فإن املوارد البشرية واملادية املقدَّمة إىل برنامج توسيع تغطية اخلدمات مل تكن كافية لتخطِّي احلواجز ا 
إمكانية احلصول على اخلدمات الضرورية واليت تسبَّبت علـى الـدوام يف             املنيعة اليت تعترض     واجلغرافية والثقافية 
  . )٨١(ت األمهات واألطفال يف غواتيماالارتفاع معديل وفيا

 أما عن احلق يف السكن، الحظت منظمة العفو الدولية أن ما ينشب من نزاعات علـى األراضـي بـني                     - ٣٧
) ومعظمهم من أصل الالدينو أو من أصل أورويب       (واملُالَّك  ) ومعظمها من الشعوب األصلية   (اجملتمعات احمللية الريفية    

وأشار املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء إىل أن          . )٨٢(شكِّل مسألةً خطرية يف غواتيماال    ما زال ي  
. )٨٣(لق بامللكية اجملتمعية واجلماعيـة    ضئيل أو منعدم، وخاصةً فيما يتع     االعتراف مبلكية الشعوب األصلية لألراضي      

به ما ينشب من نزاعات على األراضي بـني         ُيَسّوى  وتظل منظمة العفو الدولية قلقةً بالغ القلق حيال السبيل الذي           
يفية تواجه نظام عدالة َترجُح كفتـه       فاجملتمعات احمللية الر  . اجملتمعات احمللية األصلية والفقرية وبني األثرياء من املُالَّك       

وأفاد املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء بأن الرتاعـات علـى             . )٨٤( املُالَّك أساساً  عملياً لصاحل 
ذاهتا ملكية األراضي كثرياً ما تسفر عن عمليات إجالء قسرية جملتمعات الشعوب األصلية اليت تطالب مبلكية األراضي 

اٍت مسلحة لتنفيذ ن عادةً على التعاقد مع قووفالشركات واألفراد قادر. لب هبا شركات أو أفراد أقوى منها    اليت تطا 
كذلك، بيِّن الناتج احمللي اإلمجايل أن عدم املساواة يف توزيع األراضي جليٌّ للغايةً يف غواتيماال؛ . )٨٥(عمليات اإلجالء

  .)٨٦(األرض تقريباًيشغلون ثلثي مساحة  يف املائة من السكان ١,٥، كان ٢٠٠٠ففي عام 

والحظ املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء أن احلق يف احلصول على مياه الشرب ُمنتهٌك                  - ٣٨
   يف املائة من السكان الـريفيني       ٦٥فأكثر من   . حالياً يف غواتيماال بسبب عدم توفر مياه الشرب يف خمتلف أرجاء البلد           

  .)٨٧(إمكانية االستفادة من خدمات الصرف الصحي النقية أو م إمكانية الوصول إىل مصدرٍ ُمحسَّن من املياهال تتاح هل

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع - ٨

دل احلقوق االقتصادية واالجتماعية ومعهد أمريكا الوسطى للدراسات املالية أن صايف مع          ذكر كلٌّ من مركز       - ٣٩
وعلى عكس معظم بلداهنا األخرى، يرتفع      . عدل يف املنطقة  االلتحاق بالتعليم االبتدائي يف غواتيماال يقل عن متوسط امل        

بشكل ملحـوظ   ُمَتَدّنية  غري أن معدالت إمتامه     .  يف املائة  ٤لتحاق األوالد بالتعليم االبتدائي يف غواتيماال بنسبة        امعدل  
 مُّـون فنحو ثلث األطفال يف سن الثانية عشرة يف غواتيمـاال ال ُيتِ           .  يف املائة  ٧٠بة  عن متوسط املعدل يف املنطقة بنس     

 حتقيقاً الستدامة فـرص التعلـيم وحتـسينها         ،وأشار املدعي العام املعين حبقوق اإلنسان إىل أنه       . )٨٨(املرحلة االبتدائية 



A/HRC/WG.6/2/GTM/3 
Page 12 

 

 ما ال يقل عن أربعة يف املائة من الناتج احمللـي            وتطويرها، يلزم زيادة نسبة اإلنفاق يف جمال التعليم زيادةً جوهرية إىل          
  .)٨٩(ملائة من الناتج احمللي اإلمجايل وهي ستة يف ا،اإلمجايل على املدى القصري، هبدف االقتراب من النسبة الدولية املثلى

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

 احلـرب األهليـة     ١٩٩٦لسالم يف عـام      منذ أن أهنى إبرام اتفاقات ا      ،أفادت رابطة البقاء الثقايف بأنه      - ٤٠
بْيد أن ممارسة   .  التمييز العنصري  الغواتيمالية، حقَّق البلد طفرةً يف مسألة االعتراف حبقوق شعوبه األصلية وجرَّم          

 نظراً لالفتقار ، ما زالت مستمرة بانتظام،االستبعاد السياسي والتمييز والتهميش االقتصادي حبق الشعوب األصلية 
عمليـة  أيضاً، فإن عدم استقرار نظام حيازة األراضي، وتأخري         . د واإلرادة السياسية الالزمتْين إليقافها    إىل املوار 

 ُتسفر كلها عـن  ،األراضي إىل أصحاهبا، وانتشار الفقر املدقع بنسب متجاوزة للحد، وكذا البعد اجلغرايف          إعادة  
 واملياه النظيفة، والتمتع بـاألمن، واخنفـاض        فرص حصول الغواتيماليني األصليني على الرعاية الصحية،      تناقص  

ويف حني ُيترك كثري من اجلرائم املرتكبة حبق الـشعوب  . مستواهم املعيشي مقارنةً بسكان البلد من أصل الالدينو      
األصلية دون حتقيقٍ فيه أو معاقبٍة عليه، يتكرَّر تعرُّض قادة الشعوب األصلية، يف املقابل، للهجوم أو ُيخـضعون                  

 التمييز  معاجلةعلى  تعمل احلكومة جاهدةً     الرابطة بأن    وتوصي. ضاة بسبب دفاعهم عن مطالبهم بأراضيهم     للمقا
  .)٩٠(ا باملساواة االقتصاديةواختاذ خطواٍت تكفل هبا لشعوهبا األصلية حقوقها يف األراضي ومتتِّعه

ات احمللية األصلية ما زالـت       أن اجملتمع  املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء      وأضاف املركز   - ٤١
  مهدَّدة بعمليات اإلجالء والتشريد بسبب تضررها من اآلثار املترتبة على التخطيط ملـشاريع التنميـة الكـربى                 
أو تنفيذها، من قبيل بناء السدود والتعدين، دون االمتثال للعملية القانونية الواجبة املتمثلة يف التشاور مع هـذه                  

أن ما قام   باالنقراض  وذكرت مجعية الشعوب املهدَّدة     . )٩١( عملية اختاذ القرار، وإعالمها    يفاجملتمعات، وإشراكها   
به الفالحون من أصل املايا من احتجاجاٍت سلمية حماولني هبا الدفاع عن سبل عيشهم قد قوبل مبمارسة العنـف        

 ، أن احلكومـة   افحة عمليات اإلخالء  املعين حبقوق السكن ومك    املركزوأكد  . )٩٢(اجملتمعات احمللية األصلية   وجترمي
ملزاولة غريه من أنشطة استغالل املـوارد الطبيعيـة دون مـشاورة            ركات االمتيازات رخصاً للتعدين و    مبنحها ش 

 تكون بذلك ضالعةً يف خرق التزاماهتا مبوجب اتفاقية منظمـة           ،الغواتيماليني األصليني وغري األصليني وإعالمهم    
  .)٩٣(جلنة القضاء على التمييز العنصرياً صرحياً، ويف خمالفة التوصيات الصادرة عن  خرق١٦٩العمل الدولية رقم 

مبوجب الدستور الغواتيمايل، الـذي   حتظى حبماية رمسية     البقاء الثقايف أن احلقوق الثقافية       وذكرت رابطة   - ٤٢
غري أن  .  وتنظيماهتا االجتماعية  وأزيائها وعاداهتا  يعترف حبقوق الشعوب األصلية يف احملافظة على ثقافاهتا ولغاهتا        

 فقد جتاهلت احتياجات أطفال الشعوب احمللية يف        ،كذلك. احلكومة قد عجزت عن تنفيذ التشريعات املتصلة هبا       
وقد زاد مؤخراً استخدام لغات الشعوب األصلية يف . عجزت عن إقرار نظام تعليم ثنائي اللغة، حيث جمال التعليم

واليت متد، بذلك، كثري    من أجل الصاحل العام هلذه الشعوب،       اجملتمعات احمللية اليت تبث     احملطات اإلذاعية اخلاصة ب   
ومع أن هذه احملطات اإلذاعية اخلاصة باجملتمعـات        . من الغواتيماليني األصليني بوسيلتهم الوحيدة ملعرفة األخبار      

ات حتمي حمطات اإلذاعة الطوعيـة      احمللية كانت مكفولة مبوجب اتفاقات السالم، إال أن احلكومة مل تسن تشريع           
حملاكمـات   عرض نطاقها الترددي ومن التعرُّض        على الشرعية اخلاصة باجملتمعات احمللية من تعدِّي حمطَّات أخرى       

  .)٩٤(قمعية خالل اللحظات السياسية احلساسة
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  اللجوءوطالبو اجرون والالجئون  امله- ١٠
 بالنظر إىل ما يعانيه منوذج النشاط االقتصادي لغواتيماال   ، أنه أشار املدعي العام املعين حبقوق اإلنسان إىل        - ٤٣

وُتنتـهك حقـوق    .  ألفواجٍ كبرية من املهاجرين    ،قصٍد، وكذا بلد مرورٍ عابر    وَم إٍفهي بلُد َمنش  من أزمة دائمة،    
السلطة،  ممارسةاألغلبية العظمى من هؤالء األشخاص، رجاالً ونساًء، من مجيع األعمار بوقوعهم ضحايا إلساءة              

   .)٩٥( بدنية وجنسية ولفظيةعتداءاٍتالإساءة املعاملة، و ووعمليات ابتزاز، ورشوة،

  النازحون - ١١

 من  بتداًءأصبح ا يف غواتيماال   النازحني   أن عدد    التابع جمللس الالجئني النروجيي   الرتوح  مركز رصد   أبرز    - ٤٤
نازحني ذي ُيذكر غالباً لإلشارة إىل ما تبقى من         العدد ال جمموع  ويبلغ  .  غري معلوم  ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

ـ  وكذلك جلنتـان  ١٩٩٧ شخصٍ، وذلك استناداً إىل استقصاٍء أجرته األمم املتحدة يف عام    ٢٥٠ ٠٠٠ ضمَّان ت
النازحني غري معَترف هبا على أهنا كذلك، تة من معظم اجلماعات املشتَّو. والنازحنيعضوين من مجاعات الالجئني 

ومل يكن الربنامج الوطين للتعويضات، املكلَّف بتعويض ضحايا الرتاع، مبن فيهم           . داً حتديد هويتها  كما يتعذَّر ج  
 يف املائة فحسب ٤٠نسبة  فصَرقد و ٢٠٠٧أكتوبر /، قد أعدَّ قائمةً بأمساء الضحايا حىت تشرين األولالنازحون

  .)٩٦( على تعويضاتللحصولاملؤهلني ا الضحايمن خمصَّصاته هلذا الغرض نظراً الفتقاره إىل معايري حتدِّد 

  قات اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوِّ- ثالثاً 

 إطارٍ مؤسسايت جديد؛ إذ اسُتحدث كلٌّ  من مظاهر تقدم إنشاُء١كان من بني ما أبرزته الورقة املشتركة   - ٤٥
هيئة الدفاع العام اجلنائي، وجهاز الشرطة الوطنية املدنية، من النيابة العامة بصفتها اهليئة املعنية باملالحقة اجلنائية، و
 ،كـذلك ورد . )٩٧(طة القضائية ليشمل مجيع البلـديات واملعهد الوطين لعلوم الطب الشرعي، وُوسِّع نطاق السل    

قاب يف اإلفالت من العملكافحة  اللجنة الدولية  إنشاُء، من مظاهر تقدمٍ إجيابية٣ضمن ما حدَّدته الورقة املشتركة 
غواتيماال، واإلدارة العامة لالستخبارات املدنية، واملعهد الوطين لعلوم الطب الشرعي، وهو مـا ميثِّـل تعزيـزاً                 

واعتربت منظمة العفو الدولية استحداثَ مكتـبٍ يف        . )٩٨(فالت من العقاب  ملؤسسات الدولة املكلَّفة مبكافحة اإل    
وذكـرت  . )٩٩(ن حقوق اإلنسان إسهاماً إجيابياً    تهدف املدافعني ع  وزارة الداخلية ُيعىن بتحليل اهلجمات اليت تس      

  .)١٠٠( قانون التبين بوصفهما إجناَزين مهَمني على اتفاقية الهاي وسَن التصديَقرابطة بيت التحالف

   /يف أيـار  " حواراً وطنياً " أن احلكومة أجرت     التابع جمللس الالجئني النروجيي   الرتوح  مركز رصد   وذكر    - ٤٦
 هبدف إحياء الوفاء بااللتزامات الواردة يف اتفاق السالم املتعلق باحلد من الفقر، وإعـادة توزيـع                 ٢٠٠٦مايو  

احلكومة علناً مبسؤولية   إضافةً إىل ذلك، فقد اعترفت      . األراضي، وباملسائل الصحية، واملتصلة بالشعوب األصلية     
  .)١٠١(الضحايامن واعتذرت إّبان الرتاع  ارُتكب من فظائع الدولة عما

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  ال ينطبق  

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  ال ينطبق  
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Notes 
  ـــــــــــــــ
1  The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original 
submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-governmental organization in consultative 
status with the Economic and Social Council. Two asterisks denote a national human rights institution with  
“A” status.) 

Civil Society 

ACAG: Asociación Casa Alianza Guatemala, UPR Submission, January 2008,  Guatemala City, 
Guatemala. 

AI: Amnesty International*, UPR Submission, January 2008, London, United Kingdom. 

CESR & ICEFI: Centre for Economic and Social Rights* and Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales, Joint UPR Submission, January 2008, Brooklyn, United States & Guatemala City, Guatemala.  

CLADEM: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer*, UPR 
Submission, January 2008,  Guatemala City, Guatemala. 

COHRE: Centre on Housing Rights and Evictions*, UPR Submission, January 2008, Geneva, Switzerland.  

CS: Cultural Survival*, UPR Submission, January 2008, United States.  

GIEACPC: Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, UPR Submission, January 2008, 
London, United Kingdom.  

HRA: Human Rights Advocates*, UPR Submission, January 2008, Berkeley, United States. 

HRF & FL: Human Rights First* and Front Line*, Joint UPR Submission, January 2008, New York, 
United States and Dublin, Ireland. 

HRW: Human Rights Watch*, UPR Submission, January 2008, New York, United States. 

ICJ: International Commission of Jurists*, UPR Submission, January 2008, Geneva, Switzerland. 

IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council*, UPR Submission, 
January 2008, Geneva, Switzerland. 

ITUC: International Trade Union Confederation*, UPR Submission, January 2008, Brussels, Belgium. 

JS1: Joint UPR Submission by Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Centro 
Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Instituto 
de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Oficina de Derechos Humanos de 
Guatemala (ODHAG), Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Protección de 
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA) and Centro CIVITAS, January 2008, 
Guatemala City, Guatemala. 

JS2: Joint UPR Submission by Oficina de Solidaridad Internacional (Hermanos Maristas), Conferencia de 
Religiosas y Religiosos de Guatemala (CONFREGUA), Save the Children* Guatemala and Franciscans 
International*, January 2008, Guatemala City, Guatemala and Geneva, Switzerland.  

JS3: Joint UPR Submission by Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Landívar, 
Conferencia Episcopal de Guatemala, Comunidad Judía de Guatemala, Confederación de Cooperativas de 
Guatemala, Unión General de Trabajadores de Guatemala, Central General de Trabajadores de Guatemala, 
Foro Maya, Convergencia Cívico-Política de Mujeres, Asociación Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente/Unión Mundial para la Naturaleza, 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Fundación Myrna Mack, Madres Angustiadas, 
Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro y Grupo de Apoyo Muto, 
January 2008, Guatemala City, Guatemala.  

OMCT: World Organisation Against Torture*, UPR Submission, January 2008, Geneva, Switzerland. 

PBI: Peace Brigades International, UPR Submission, January 2008, Madrid, Spain. 

STP: Society for Threatened Peoples, UPR Submission, January 2008, Göttingen, Germany. 
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 PDH: Procurador de los Derechos Humanos, UPR Submission, January 2008, Guatemala City, Guatemala.** 
2  Amnesty International, p. 2. 
3  Amnesty International, p. 5. 
4  Joint Submission 1, p. 1. 
5  World Organisation Against Torture, p. 1. 
6  Joint Submission 1, p. 1. 
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