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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته الرابعـة عـشرة يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨  املؤرخ ٥/١حقوق اإلنسان   
وجرى االستعراض املتعلق   . ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥أكتوبر إىل   /ين األول  تشر ٢٢ من

وتـرأس وفـد   . ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٤بغواتيماال يف اجللسة السادسة املعقودة يف  
 اللجنة الرئاسية حلقوق    غواتيماال السيد أنطونيو أريناليس فورنو، أمني شؤون السلم ورئيس        

 العامل هذا التقرير الذي يتناول غواتيماال يف جلسته الثانية عـشرة            واعتمد الفريق . اإلنسان
 .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٩املعقودة يف 

اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل         ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢
  .ية والسنغالاألردن واجلمهورية التشيك: غواتيمااللتيسري االستعراض املتعلق ب) الثالثية

 مـن  ٥ الذي اختذه اجمللس والفقرة     ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
 : ، صدرت الوثائق التالية ألغراض االستعراض املتعلق بغواتيماال١٦/٢١مرفق القرار 

ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
(A/HRC/WG.6/14/GTM/1)؛  

مات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً            جتميع للمعلو   )ب(  
 ؛(A/HRC/WG.6/14/GTM/2) )ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
A/HRC/WG.6/14/GTM/3)و (Corr.1. 

يرلندا، آ وأحيلت إىل غواتيماال، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً            -٤
واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا، وفنلندا، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى          

وهذه األسئلة متاحة على املوقع الـشبكي       . وآيرلندا الشمالية، والنرويج، وهنغاريا، وهولندا    
كما أن ردود غواتيماال متاحة هي األخـرى علـى          . اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل   

  .فس املوقعن

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 اللجنـة الرئاسـية     قدَّم السيد أنطونيو أريناليس فورنو، أمني شؤون السلم ورئيس          -٥

 .حلقوق اإلنسان، التقرير الوطين لغواتيماال
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فقد . نشأهتاب الوعي بسمات الدولة وب    وأكدت غواتيماال أن استعراض الدولة يتطل       -٦
ورغم أهنـا   . كانت غواتيماال يف أوىل مراحل نشأهتا دولة دميقراطية تقوم على سيادة القانون           

 ٢٧ عاماً، فإن الدميقراطية االنتقالية مل تنطلق فيهـا إال قبـل             ١٩١حظيت باالستقالل ملدة    
 . عاما١٦ً إال منذ  عاما٣٦ًعاماً، ومل يتوقف الرتاع املسلح الذي دام فيها 

وترحب غواتيماال مبا حتقق من إجنازات هامة خالل فترة األعوام الستة عشر الوجيزة     -٧
. اليت ساد فيها السالم والدميقراطية، رغم افتقارها إىل التقاليد واخلربة واملؤسسات الدميقراطية           

 .وكانت تعيش أطول فترة شهَدهتا من الدميقراطية

ة األصلية، خالفاً للمنحدرين من أصـل       يجزءاً من أمريكا الالتين   وكانت غواتيماال     -٨
وتطلبت إصالحات جذرية نظراً إىل     . أورويب أو مناطق أمريكا الالتينية ذات السكان اهلجناء       

وال يالئم النظام القـانوين واملؤسـسي   . اتسامها خبصائص التعددية العرقية والثقافية واللغوية   
وام األوىل من االستقالل، تلك اخلصائص، بل يؤدي إىل التمييـز           احلايل، الذي أُقيم يف األع    

وَمثَّلت تلك احلقائق املنبثقة عن واقع غواتيماال، اليت تتغاضى عنها بعض الـدول    . واالستبعاد
ويغفلها بعض الغواتيماليني، اإلطار التوجيهي للمواثيق الوطنية الثالثة اليت أضـفت طـابع             

  ولإلصالح القانوين واملؤسسي املقترح الذي مشل إصـالحاً        األولوية على أهداف احلكومة،   
. دستورياً تضمن تغيريات أساسية ضرورية من أجل دولة جديدة تتسم بالدميقراطية والشمول           

وأشارت أوالمها إىل طابع التعددية العرقية      . وقد جاءت اتفاقات السالم بعمليتني إصالحيتني     
، مع اإلقرار هبوية أفراد الشعوب األصـلية وحقـوقهم          والثقافية واللغوية الذي يتسم به البلد     

. ذات الصلة، كاالعتراف بلغاهتم كلغات رمسية، مبا يسمح باحلد من التمييـز واالسـتبعاد             
العملية اإلصالحية الثانية فقد استهدفت فرض قيود على وظائف اجليش يف جمال األمـن               أما

وسـوف  . ة، حتت قيادة السلطة املدنية    الداخلي، كدعم مؤقت واستثنائي لقوات األمن املدني      
 .يقدم اجليش تقريراً إىل السلطة املدنية عند هناية املهمة

واستهدف اإلصالح الدستوري أيضاً إصالح نظام انتخـاب املمـثلني الربملـانيني              -٩
والدوائر االنتخابية لتعزيز التمثيل داخل الكونغرس وتعزيز مشروعيته؛ وفـصل الـوظيفتني            

قضائية للجهاز القضائي؛ واستحداث مسار مهين قضائي يشمل قضاة احملـاكم           اإلدارية وال 
العليا الذين ينتخبهم الكونغرس يف الوقت الراهن؛ ورفع ميزانية اجلهاز القضائي، ومكتـب             

 .املدعي العام، ومكتب املراقب املايل العام، وختصيص اعتمادات يف امليزانية للبلديات

، تفاوضت احلكومـة واجلبـهات األربـع حلـرب          سإسكيبوالومبوجب اتفاقات     -١٠
العصابات على اتفاق للعفو، مبشاركة األمم املتحدة وبدعم من جمموعة أصدقاء عملية السالم    

. وسنَّ جملس شرعي للكونغرس، انُتخب دميقراطياً، اتفـاَق العفـو كقـانون           . يف غواتيماال 
 .ُيؤخذ هذا الواقع بدوره يف االعتبار ومل

احلكومة واملشاركون يف حرب العصابات على وعي بـضرورة إهنـاء           وإذ كانت     -١١
اً الرتاع، وعلى وعي يف اآلن ذاته بنفور الضحايا من هذا األمر، فإهنم جعلوا العفو مـشروط               
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وقد صـاغت التقريـر جلنـة    . بإصدار تقرير يعكس احلقيقة التارخيية، من دون آثار قضائية     
وكان العفو مـشروطاً    . ، دون مشاركة احلكومة   لة من أعضاء وطنيني ودوليني بارزين     مشكّ

 .أيضاً بوضع برنامج وطين لتعويض الضحايا

وبالنسبة حلكومة غواتيماال، شكّل كشف احلقيقة التارخيية وتقدمي التعويض عنصرين        -١٢
وكان العفو ضرورياً مـن  . رئيسيني للمصاحلة، والنطاق احملتمل للعدالة يف فترة ما بعد الرتاع 

وكان من الالزم إلقاء السالح وتفادي سقوط املزيد مـن القتلـى            . د للرتاع أجل وضع ح  
 .وإحداث املزيد من الدمار، رغم أن ذلك مل يكن مقبوالً عند اجلميع

أما العمليات القضائية اليت بوشرت قصد إرباك العفو فقد منعـت أو حالـت دون            -١٣
 احلقيقة التارخيية بغية التمكن     وكان ال ُبّد من كشف    . إجراء التحقيقات وتسجيل الشهادات   

ُتسوي احملـاكم العليـا يف    وتوقعت احلكومة أن    . من تقدمي التعويض املالئم وحتقيق املصاحلة     
غواتيماال قريباً املناقشة بشأن اآلثار القانونية والنطاق القانوين للعفو، من أجل تيسري عمليات             

 .املصاحلة

 الدميقراطية قد أدى إىل إنشاء عدد هائـل مـن      وينبغي أيضاً مراعاة أن االنتقال إىل       -١٤
املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان اليت كانت تعوزها الفعالية، بسبب تفرقها وانعدام التنسيق            

وحافظ كل من اللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان وأمني شؤون السلم على اهلياكل            . فيما بينها 
سق هذه األخرية تنسيقاً مالئماً مع املكاتب    والوظائف املستحدثة بسبب الرتاع املسلح، ومل تن      

وهلذا الغرض، التزمت احلكومـة     . املعنية حبقوق اإلنسان داخل الوزارات واألمانات األخرى      
. وتعهدت أمام جملس حقوق اإلنسان بإعادة تصميم نظام غواتيماال املؤسسي حلقوق اإلنسان    

امية حلقـوق اإلنـسان يف      املفوضـية الـس   ويف هذا الصدد، التمست املساعدة من مكتب        
 .غواتيماال

وصادقت غواتيماال على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعلى اتفاقية        -١٥
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كما سنت القانون الذي أُنشئَت مبوجبه اآللية الوطنية ملنـع          

 .التعذيب

ان يف وزارة الداخلية وشددت     وكانت غواتيماال تراجع املكتب املعين حبقوق اإلنس        -١٦
. ٢٠٠٨على إنشاء هيئة تعىن بتحليل اهلجمات على املدافعني عن حقوق اإلنسان يف عـام               

وتألفت تلك اهليئة من ممثلني عن اجلهاز القضائي واللجنة الرئاسية حلقوق اإلنسان وكانـت              
 .هتدف إىل حتليل السياق اجلنائي وأمناط اهلجمات

، دعم اجليش القوات األمنية املدنية يف       ٢٠٠٠-٤٠نظيمي رقم   ومبوجب املرسوم الت    -١٧
قمع ومكافحة املنظمات اإلجرامية املنظمة واجلنوح، حسب االحتياجـات األمنيـة ومـىت             

، مـن املتوقـع     ٢٠١٥ويف عـام    . تكن الوسائل املتاحة لقوات األمـن العـام كافيـة          مل
 .شرطي إضايف ١٠ ٠٠٠ توظيف
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دالة والسلم على استراتيجية مشلت مـشاركة اجلهـات         وانطوى ميثاق األمن والع     -١٨
الفاعلة االجتماعية ومؤسسات الدولة، قصد إضفاء الشرعية على اإلجـراءات الراميـة إىل             

وأدرج امليثـاق الـربامج     . حتسني احلوكمة واحلماية من اإلجرام واإلفالت مـن العقـاب         
 .االجتماعية يف إطار الربامج املتعلقة باألمن والعدالة

قد ارتكبوا سبع جرائم قتل بـني كـانون         وأشارت غواتيماال إىل أن قتلة حمترفني         -١٩
اليت تشهد ) Colonia El Limón( من غواتيماال العاصمة ١٨مايو يف املنطقة /يناير وأيار/الثاين

"  دفء اجلـوار   -سالمة اجلـوار    "ولكن منذ التدخل حتت شعار      . ارتفاع معدالت اإلجرام  
يونيه، ُسجل اخنفاض ملحوظ يف معدل اجلرمية ومل ُترتكب أي    /حزيران ٦الذي جرى بتاريخ    

 . جرائم قتل منذ ذلك احلني

وصدر مرسوم حكومي إلنشاء جملس وزاري خاص يهدف إىل تنـسيق اخلطـط               -٢٠
 .السنوية يف جمايل العدالة واألمن جلميع املؤسسات

ية الـشرطة املدنيـة      الصادر عن مدير   ٢٠١٢-٩وأُنشئت مبوجب القرار العام رقم        -٢١
الوطنية فرق عمل لتنسيق استراتيجية مع مكتب املدعي العام قصد مكافحة القتلة احملتـرفني،             

كما . وقتل اإلناث، وأفعال النهب، وعمليات االختطاف، وسرقة السيارات واهلواتف النقالة         
ستة أشهر، قابلة   أُنشئت بغية تعزيز التحقيق اجلنائي يف القضايا املعقدة على مدى فترة مدهتا             

 منظمة إجرامية وسبع منظمـات ضـالعة يف قتـل           ٢٩تفكيك   ونتيجة لذلك، مت  . للتمديد
 يف املائة، وقلَّت حـاالت قتـل اإلنـاث          ١٦واخنفض ارتكاب جرائم القتل بنسبة      . اإلناث

وارُتكبت .  حالة مقارنة باملتوسط املسجل على مدى السنوات اخلمس السابقة         ٢٠٠ يبلغ مبا
، مل ُتسجل أي    ٢٠١٢ويف عام   . ني يف املائة من جرائم القتل يف غواتيماال العاصمة        نسبة مخس 

. تشهد مثـيالً يف العقـد املاضـي        وتلك سابقة مل  :  يوماً ١٦وفيات بسبب العنف خالل     
واستجابة لإلرادة السياسية اليت أظهرهتا غواتيماال، زاد اجملتمع الدويل مـن املـساعدة الـيت      

ملعارف إىل اجلهاز القضائي من فرقة العمل واللجنة الدوليـة ملكافحـة            يقدمها لتيسري نقل ا   
إضافة إىل ذلك، صدر قانون املديرية      . اإلفالت من العقاب يف غواتيماال عند اختتام عملياهتما       

 .العامة للتحقيق اجلنائي

وساعدت الشرطة يف اإلجراءات اجلنائية اليت أُخضعت عناصر التحقيق املتعلقة هبـا              -٢٢
املعهد الوطين لعلوم الطب الشرعي، وهو أحدث مؤسسة قضائية          حتليل علمي من خالل      إىل

 .هتدف إىل حتقيق األمن القانوين

وأشارت غواتيماال إىل أن مكتب املدعي العام قد صار عقب العملية اإلصالحية اليت              -٢٣
ويات التارخيية  ومبراعاة املست .  مسؤوالً عن التحقيقات واملالحقات اجلنائية     ١٩٩٤جرت عام   

اجلرائم املرتكبة ضـد    ) أ: (ملمارسة العنف واإلفالت من العقاب، مت حتديد األولويات التالية        
 ؛) يف املائـة مـن جممـوع الـشكاوى         ٢٥نسبة  (العنف ضد النساء    ) ب(احلياة؛   يف احلق

ومن أجل زيادة الفعالية، جرى تنفيـذ االسـتراتيجيات         . الفساد) د(اجلرمية املنظمة؛    )ج(
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التنسيق املشترك بني املؤسسات فيما بني مكتب املدعي العـام ووزارة الداخليـة             ) أ: (التالية
والتعاون مع اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال يف جماالت من قبيـل               
مكتب محاية الشهود، ووحدة التحليل اجلنائي، واملكتب اخلاص ملكافحـة اإلفـالت مـن              

وضع النظام اجلديد ) د(استخدام األدلة العلمية؛  )ج(منهجية التحقيق اخلاص؛ ) ب(العقاب؛ 
تنفيذ املنهجيات املتعلقة باملالحقة اجلنائية اليت تستهدف اهلياكل اجلنائية  ) ه(إلدارة الضرائب؛   

 .واألسواق غري املشروعة

ملدعي اخلـاص   ومن التدابري املتخذة األخرى متديد نطاق التغطية اجلغرافية ملكتب ا           -٢٤
ومن أجل االمتثـال لقـانون      . بالضحايا من النساء واألطفال وتنفيذ منوذج للرعاية املتكاملة       

. مكافحة العنف اجلنسي، أنشئ كذلك مكتبا املدعي لالجتار باألشخاص وحلقوق اإلنـسان           
، صدرت سبعة أحكام من أحكام اإلدانة تتعلق حبماية املدافعني عن حقوق            ٢٠١٢ويف عام   

 .ان وثالثة أحكام تتعلق بارتكاب هجمات ضد الصحفينياإلنس

، داخل مكتـب املـدعي      ٢٠١١وأشارت غواتيماال أيضاً إىل إنشاء وحدة يف عام           -٢٥
وكان مكتب املدعي العام جزءاً مـن       . العام، تعىن باجلرائم املرتكبة يف حق أعضاء النقابات       

وكان اجمللـس   . لشؤون اخلارجية جملس مؤلف من وزارة العمل، واجلهاز القضائي، ووزارة ا        
 ٥٨    لوأجرى اجمللس دراسـة     . ٨٧يرمي إىل متابعة تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          

حالة مت تنظيمها وتصنيفها لتحديد ما إذا كانت اجلرائم مترابطة أو ال ومـدى اسـتهدافها                
 .تم قريباًتسريع وترية التحقيقات وسوف ُتخت ونتيجة لذلك، مت. ألعضاء النقابات

يف اللغـات   وقد أوىف مكتب املدعي العام بالتزامه مبضاعفة عدد املترمجني الشفويني             -٢٦
 مترمجاً شفوياً من شعب املايا، وسيزيد عـددهم         ٤٠وكان لدى غواتيماال عندئذ     . األصلية
 .تدرجيياً

اإلجراءات وأشارت غواتيماال إىل إنشاء وزارة التنمية االجتماعية اليت متثل أحد أول              -٢٧
وبعد مضي . احلكومية املتخذة متاشياً مع التزام الدولة بتحسني حقوق أشد املستبعدين تدرجيياً      

ستة أشهر، باشرت الوزارة عملها وجتلت براجمها االجتماعية من خـالل جملـس التنميـة               
علومات وحتققت الشفافية واملساءلة إزاء القانون املتعلق بالوصول إىل امل        . االجتماعية الوزاري 
كما أُنـشئت قاعـدة بيانـات وحـصلت اآلن علـى اخلـدمات               .العامة وجرى تنفيذه  

 .امرأة مستفيدة من برنامج التحويالت النقدية املشروطة ٨٠٠ ٠٠٠ املصرفية

.  معاجلة سوء التغذية وأسـبابه     وقادت احلكومة اجلهود االستثنائية املبذولة من أجل        -٢٨
 دعا الرئيس مجيع اجلهات الفاعلة إىل العمـل علـى           ومن خالل ميثاق القضاء على اجلوع،     

التنميـة الريفيـة الـشاملة؛      ) ب(نافذة ألف يوم ملعاجلة سوء التغذية املـزمن؛         ) أ: (يلي ما
وبفضل ما أويل هلذا األمر من اهتمام، . الوقاية من الوفيات اليت يتسبب فيها سوء التغذية )ج(

 حالة يف ١٣ حالة يف األلف إىل ٢٢الشديد من اخنفض معدل الوفيات من جراء سوء التغذية      
 .األلف



A/HRC/22/8 

GE.13-10031 8 

قانون احلمايـة املتكاملـة     وسعت غواتيماال إىل تعزيز نظامها املؤسسي قصد تنفيذ           -٢٩
 يف ٢٠، ارتفع االستثمار يف هذا القطاع ليصل إىل نسبة ٢٠١٢ويف عام . لألطفال واملراهقني

إنـشاء  : ال إجراءات بشأن هذه املسألة من قبيل      واختذت غواتيما . املائة من امليزانية اإلمجالية   
جملس تقين رفيع املستوى لدعم حقوق األطفال؛ وجترمي االعتداء على األطفال؛ واملوافقة على             

كينيت حلماية األطفال من العنف اجلنـسي واالجتـار؛          -القانون املتعلق بنظام اإلنذار ألبا      
ام املعين باألطفال واملراهقني؛ وتنفيـذ      وإنشاء حماكم متخصصة إىل جانب مكتب املدعي الع       

 .نظام للحماية على مستوى البلديات

وأكدت غواتيماال أنه جرت مواءمة التشريعات والسياسات واآلليـات املؤسـسية             -٣٠
وُتعد اللوائح املتعلقة باتفاقية منظمة     . للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال الذي مت جترميه        

فذة حالياً، وتقوم اللجنة الوطنية للقضاء على عمل األطفال بوضع           نا ١٨٢العمل الدولية رقم    
 .مبادئ توجيهية بغية إحلاق األطفال باملدارس وإدماج أسرهم يف الربامج االجتماعية

أما فيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فمن بني اإلجراءات الـيت اختـذهتا                -٣١
، اتُّخـذت  ٢٠١١ا الصدد، خالل انتخابات عام غواتيماال لتنفيذ القانون والسياسات يف هذ 

 مثل اللجـوء إىل صـناديق   تدابري خاصة لضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويت،    
كما ُمنحت عالوة لألسر الفقرية اليت يعـاين        ". يلابر"اقتراع خاصة وبطاقات االقتراع بلغة      

 .أحد أفرادها من اإلعاقة

تخذة من أجل الشباب، أشارت غواتيمـاال إىل إنـشاء          وأما فيما يتعلق بالتدابري امل      -٣٢
جملس وزاري ووضع سياسة لتشجيع تنمية الشباب ومشاركتهم ترمي إىل تشجيع تنميتـهم             

وسعى ". الشركاء الشباب "على الصعيد الفين والرياضي والتكنولوجي من خالل استراتيجية         
 .لعمل النظاميةبرنامج تقدمي املنح من أجل التوظيف إىل إدماجهم يف سوق ا

وأشارت غواتيماال أيضاً إىل برنامج مساعدة املـسنني احملـرومني مـن احلمايـة                -٣٣
االجتماعية الذي جرى تعزيزه من خالل إدراج برامج اجتماعية؛ وإىل إنشاء عـدة مراكـز              

 .لتقدمي الرعاية اليومية إىل املسنني

متتع الشعوب  اعية قد دعمت    وختمت غواتيماال مشرية إىل أن وزارة التنمية االجتم         -٣٤
توسيع نطاق استفادة الشعوب األصلية من الـربامج االجتماعيـة          األصلية باحلقوق، بفضل    

ومساعدهتا يف تعزيز هويتها؛ كما أشارت إىل تنفيـذ خطـط للتنميـة يف أقـاليم مثـل                  
 ."بولوتشيك إيل"

للتمكني والتنمية  وأكدت غواتيماال أهنا منحت األولوية، من خالل سياستها الوطنية            -٣٥
نساء شـعوب   ، إلعمال حقوق    )٢٠٢٣-٢٠٠٨(املتكاملة وخطتها املتعلقة بتكافؤ الفرص      

وأشارت إىل اإلجراءات املتخذة حلماية حقوق النساء       . املايا والغاريفونا والكسينكا واملستيزو   
لى تلبية  عة  ّيعمل صندوق األراضي واألمانة املكلفة بالشؤون الزراعية سو       ) أ: (وتعزيزها مثل 
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إدراج مفهوم االقتصاد الريفي يف     ) ب(متطلبات النساء يف احلصول على األراضي والسكن؛        
ويف هذا الـصدد،   -حات فيها باألولوية إطار سياسة التنمية الريفية املتكاملة اليت حتظى الفالّ 

د وضع  مراعاة البعدين اجلنساين واإلثين عن    ) ج(اتُّخذت اإلجراءات مع املؤسسات املصرفية؛      
 .إنشاء جملس وزاري خاص بالنساء يترأسه نائب الرئيس) د(هيكل امليزانية؛ 

أشارت غواتيماال إىل اجلهود املبذولـة يف       املمارس على املرأة،    وفيما يتعلق بالعنف      -٣٦
أمانـة الرئاسـة    سبيل تعزيز اإلبالغ عن شىت أنواع العنف وتسجيلها؛ كما أشارت إىل أن             

 وضع اخلطة احملكمة املشتركة بني املؤسسات املتعلقة مبنـع ممارسـة         لشؤون املرأة قد نسقت   
، جرى تنفيذ بروتوكول لتحديد وتقـدمي املـساعدة يف          ٢٠١١ويف عام   . العنف ضد املرأة  

 عـدة   ،٢٠١٢ يف عام    ،حاالت العنف يف إطار نظام التعليم الوطين، ووضعت وزارة التعليم         
ل من منظور حقوق اإلنسان، كاحلملة اإلعالمية       استراتيجيات ملنع ممارسة العنف ضد األطفا     

"ALTO "واخلطة التجريبية لالتفاقات البلدية ملنع ممارسة العنف ضد املرأة يف أربع مقاطعات. 

أما فيما يتعلق بوصول النساء إىل العدالة، فقد سلطت غواتيماال الضوء على إنـشاء       -٣٧
ن أشكال العنف ضد املـرأة الـذي باشـر          مركز العدالة املعين جبرائم قتل اإلناث وغريها م       

الربوتوكـول  : كما مت أيضاً وضع األدوات التاليـة      . أكتوبر/ تشرين األول  ٥أنشطته بتاريخ   
املشترك بني املؤسسات ملكافحة االستغالل اجلنسي واالجتار والربوتوكـول املـشترك بـني             

 أول ٢٠١١يف عـام  إضافة إىل ذلك، أُنـشئ      . املؤسسات إلعادة ضحايا االجتار إىل الوطن     
سبعة مراكز لتقدمي الرعاية املتكاملة وكانت املوافقة على         هناك   وكان. مأوى لضحايا االجتار  

 يف  ٢٠، ارتفع االستثمار العام بنسبة      ٢٠١٢ويف عام   . إنشاء ثالثة مراكز إضافية قيد اإلجراء     
 .املائة مقارنة باألعوام األربعة السابقة

وزارة الصحة العامة واملساعدة االجتماعية قد وضـعت،       وأشارت غواتيماال إىل أن       -٣٨
من خالل وحدة تقدمي الرعاية الصحية إىل الشعوب األصلية، مقترحاً يتعلق بإجراء للشكاوى           
حظي بتأييد املستشفيات واملراكز الصحية يف أربع مقاطعات، ومن املتوقع تنفيذه يف البلـد              

 .بأسره

ويرمي هذا الربنـامج    . إىل التنفيذ " دة احلقوق إعا"، خضع برنامج    ٢٠١١ومنذ عام     -٣٩
شـباع  إىل توفري ظروف مؤاتية إلعادة احلقوق إىل الضحايا ومنحهم مـشروعاً معيـشياً إل             

 .العاطفية واالجتماعية األساسيةحاجاهتم 

وسلطت غواتيماال الضوء كذلك على انتخاب امرأة لتشغل منصب نائبـة رئـيس               -٤٠
  .لك ألول مرة يف التاريخ، وذ٢٠١١غواتيماال، يف عام 
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وَترد التوصيات املقدمة خالل جلـسة      .  وفداً ببيانات أثناء جلسة التحاور     ٥٥أدىل    -٤١

 .التحاور يف الفرع الثاين من هذا التقرير

 حقـوق   الضوء على اعتماد نظام روما األساسـي، واتفاقيـة        سلطت أوروغواي     -٤٢
األشخاص ذوي اإلعاقة، وقانون مكافحة قتل اإلناث، وقانون مكافحة العنـف اجلنـسي             

ورحبت بإنشاء وزارة التنمية االجتماعية باعتبارها تؤدي       . واالستغالل واالجتار باألشخاص  
وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الوالدات غـري  . دوراً حيوياً يف التخفيف من حدة الفقر     

ما أحاطت علماً بالتقدم احملرز يف متابعة توصيات هيئات املعاهدات واالستعراض           املسجلة، ك 
 .الدوري الشامل

املبذولة من أجل تنفيـذ     عن تقديرها للجهود    مجهورية فرتويال البوليفارية    أعربت  و  -٤٣
ة ميثاق القضاء على اجلوع؛ والربامج االجتماعية الرامية إىل حماربة الفقر؛ واإلجراءات املتعلق           

تيـسري  باالستفادة من التعليم واحلد من األمية؛ ومنوذج الرعاية الصحية الشاملة وبرنـامج             
احلصول على األدوية؛ واللجنة الرئاسية ملناهضة العنصرية والتمييز ضد الشعوب األصلية، اليت         

 .وقدمت توصية. تقر بطابع التعددية اإلثنية الذي تتسم به غواتيماال

لنهج الشامل الذي انطوى عليه تقرير غواتيماال الثاين ومبا أحرزته          ورحبت اجلزائر با    -٤٤
واعترفت مبا اختذته احلكومة من إجراءات لصاحل       . من تقدم ملموس يف جمال حقوق اإلنسان      

كما رحبـت بإنـشاء وزارة التنميـة        . الفقراء وبوضعها برامج لزيادة الوصول إىل التعليم      
 .وقدمت توصيات. دم احملرز يف جمال حقوق املرأة وأقرت بالتق٢٠١٢االجتماعية يف عام 

وأشادت األرجنتني بالتصديق على نظام روما األساسي وعلـى اتفاقيـة حقـوق               -٤٥
وأثنت على غواتيماال بصفتها احلكومـة الوديعـة للربوتوكـول          . األشخاص ذوي اإلعاقة  

ـ      ة القاسـية  االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوب
وشجعت غواتيمـاال علـى     . الالإنسانية أو املهينة، ولتنفيذها ميثاق القضاء على اجلوع        أو

االستمرار يف مكافحة اإلفالت من العقاب إزاء جرائم حقوق اإلنسان اخلطرية املرتكبة خالل            
 .وقدمت توصيات. الرتاع املسلح الداخلي

ترحة، وبالتصديق على نظـام رومـا       ورحبت أستراليا باإلصالحات الدستورية املق      -٤٦
وأعربت عن قلقها إزاء رفع وقف عقوبة اإلعـدام،         . األساسي واخنفاض معدل جرائم القتل    

وأعمال القتل اخلارجة عن نطاق القضاء، والتخويف الذي يتعرض له املدافعون عن حقـوق             
 .وقدمت توصيات. اإلنسان والصحفيون، وعدم حماكمة مرتكيب العنف ضد النساء

اللجنة الدوليـة   مهمة  وأشادت النمسا بالتصديق على نظام روما األساسي ومتديد           -٤٧
إزاء اهلجمـات علـى     قالت إهنا تشعر بالقلق     و. ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال     

املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني، وطلبت احلصول على معلومات بشأن الوحـدة             
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ن قلقها إزاء ارتفاع مستويات العنـف، واستفـسرت عـن           أعربت ع كما  . اخلاصة املنشأة 
 حظر  كما استفسرت عن تشريعات   . استعراض خطة العمل املتعلقة مبكافحة العنف ضد املرأة       

 . توصياتوقدمت. العقاب اجلسدي

واعترفت بنغالديش باملواثيق الوطنية الرئيسية الثالثة الرامية إىل تلبيـة احتياجـات              -٤٨
. رت بالتزام غواتيماال بالتعاون رغم التحديات والعراقيـل املطروحـة         وأق. اجتماعية ملحة 

وطلبـت  . وأعربت من جديد عن قلقها إزاء ممارسة العنف ضد الشعوب األصلية وغريهـا            
 .توصيةوقدمت . تخذة ملعاجلة هذا الوضعاحلصول على معلومات بشأن التدابري امل

ورحبـت  .  اإلجراءات اخلاصـة وأشادت بيالروس بارتفاع مدى تفاعل الدولة مع        -٤٩
بسن قانون  اً  وأحاطت علم . بالتدابري الرامية إىل حتسني تشريعات مكافحة االجتار باألشخاص       

وأقرت باملـشاكل   . لشرطة ونشر املعلومات  اوإنشاء أمانة ملكافحة العنف اجلنسي، وتدريب       
وقـدمت  . املطروحة وأعربت عن قلقها إزاء عمل األطفال وبيع األطفال ألغـراض التـبين     

 .توصيات

منع ممارسة  احملرز بشأن قوانني    وشددت دولة بوليفيا املتعددة القوميات على التقدم          -٥٠
املمارس على   قتل اإلناث وغريه من أشكال العنف        العنف ضد املرأة واعتماد قانون مكافحة     

لتقدم والحظت أن ا  . املرأة، وقانون مكافحة العنف اجلنسي واالستغالل واالجتار باألشخاص       
 .وقدمت توصيات. احملرز قد مكَّن غواتيماال من إصالح قانوهنا اجلنائي

بتوقيع الربوتوكول  نوهت  كما  . الربازيل بالتدابري املتخذة ملتابعة التوصيات    نوهت  و  -٥١
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية       

وباعتزام غواتيماال التصديق عليه، وإنشاء اللجنة الرئاسية ملناهـضة         الالإنسانية أو املهينة     أو
. العنصرية والتمييز ضد الشعوب األصلية، ووضع برنامج الدفاع عن نساء الشعوب األصلية           

ن فعالية الـسياسة    ورحبت الربازيل مبيثاق القضاء على اجلوع وشجعت غواتيماال على ضما         
 .توصياتوقدمت . العامة

كندا باخلطوات اليت اختذهتا غواتيماال قصد اختاذ تدابري حلماية املدافعني عن           نّوهت  و  -٥٢
اجلهود املبذولة من أجل حتسني     أحدث املعلومات عن    حقوق اإلنسان، وطلبت احلصول على      

 قصد متكينـهم    قدراهتم، إىل جانب قدرات موظفي العدالة واملوظفني اإلداريني والصحفيني،        
اذهـا  وأثنت على احلكومة ملنحها األولوية ألهم القـضايا واخت        . نمن القيام بأنشطتهم بأما   

 . توصياتوقدمت. إجراءات عقب ذلك

شيلي بالتقدم احملرز يف التمتع حبقوق اإلنسان، ال سيما يف إطار السياسات            ونوهت    -٥٣
لتعمـيم حقـوق    ورحبت بالتنسيق املؤسسي من خالل وضع آليـات         . االجتماعية العامة 

 ت باجلهود املبذولة يف جمال األمن العام باتباع هنج حلقوق اإلنسان، مما شكل            وأشاد. اإلنسان
 . توصياتوقدمت. مسألة بالغة التعقيد
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. وقدرت الصني النهج البناء الذي اتبعته غواتيماال إزاء االستعراض الدوري الشامل            -٥٤
 األشـخاص ذوي    بوضع املواثيق الوطنية الرئيسية الثالثة، واعتماد اتفاقية حقـوق        وأشادت  

قالـت إن  و. اإلعاقة، ودعم ضحايا العنف من النساء، ووضع برامج اجتماعية لصاحل الفقراء       
وقدمت . التحديات اليت تواجهها احلكومة وأملت أن يدعمها اجملتمع الدويل     استوعبت  الصني  
 .توصيات

ورحبت كوستاريكا بالتصديق على نظام رومـا األساسـي، واتفاقيـة حقـوق               -٥٥
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن         ص ذوي اإلعاقة، و   األشخا

واعترفت بالتزام الدولة بالنظـام     . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
العاملي حلماية حقوق اإلنسان، واآللية الوطنية ملناهضة التعذيب وتعاوهنا مع اللجنة الوطنيـة             

وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع مستويات العنف وأوجه انعدام         .  اإلفالت من العقاب   ملكافحة
واستفسرت عن موقف الدولة من عقوبة اإلعـدام        . املساواة اليت تواجهها الشعوب األصلية    

واعتماد الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           
 .وقدمت توصيات. لغاء عقوبة اإلعدامواهلادف إىل إ

وسلطت الضوء على   . وأشادت كوبا بالتقدم امللموس احملرز يف جمال حقوق اإلنسان          -٥٦
باخلطوات املتخذة ملكافحـة    أشادت  و. تعزيز املؤسسات، مبا فيها وزارة التنمية االجتماعية      

تماعية والثقافيـة؛ ومـنح      والتقدم احملرز يف جمال احلقوق االقتصادية واالج        اجلنساين؛ العنف
األولوية إىل مكافحة الفقر؛ ووضع برامج تتعلق باحلق يف الغذاء والتعليم والـصحة؛ وبـذل             

ـ     . ساء القـراءة والكتابـة  جهود من أجل محاية حقوق الشعوب األصلية، ال سيما تعليم الن
 . توصياتوقدمت

قـوق اإلنـسان،    وسلطت اجلمهورية التشيكية الضوء على مسألة املدافعني عن ح          -٥٧
وطلبت احلصول على معلومات بشأن تعاون احلكومة مع اجملتمع املدين من أجـل التوعيـة               

وقـدمت  . ورحبت باعتماد قانون مكافحة قتل اإلناث     . بأمهية املدافعني عن حقوق اإلنسان    
 .توصيات

وأقرت إكوادور بالتقدم امللموس الذي أحرزته الدولة يف جمال حقـوق اإلنـسان               -٥٨
وسلطت الضوء علـى    . يذها للتوصيات اليت انطوى عليها االستعراض الدوري الشامل       وبتنف

اعتماد نظام روما األساسي؛ والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واعتماد            
القانون املتعلق باآللية الوطنية ملنع التعذيب، وقانون مكافحة قتل اإلناث، وقانون مكافحـة             

ستغالل واالجتار باألشخاص؛ وسياسة التنمية االجتماعيـة الغواتيماليـة         العنف اجلنسي واال  
 .وقدمت توصيات. للتخفيف من حدة الفقر

ورحبت فنلندا باجلهود املبذولة الرامية إىل محاية حقوق األطفال ولكنها أعربت عن              -٥٩
دد األسـر  قلقها إزاء حاالت التبين الدولية غري القانونية والضعف الذي يعتري يف هذا الـص  

 ٢٠٠٧-٧٧باملرسـوم التنظيمـي رقـم        ونّوهـت    .الفقرية واملنتمية إىل الشعوب األصلية    
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تساءلت و. وبتوصيات اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال لغرض التنفيذ
 .وقدمت توصية. فيذهانعن التدابري اجلاري اختاذها لت

تساءلت واإلفالت من العقاب و   اجلرمية   معديل   وأعربت فرنسا عن قلقها إزاء ارتفاع       -٦٠
من أجل إفادة اجلهاز القضائي والشرطة من التـدريب وإضـفاء           املزمع اختاذها   عن التدابري   

وأعربت عن قلقها إزاء االعتداء على املدافعني عن حقـوق اإلنـسان            . الطابع املهين عليهما  
 .قدمت توصياتو. ماية حقوقهماملزمع اختاذها حلعن التدابري وتساءلت 

وأشادت بالتقـدم  . يف سبيل حتسني حقوق اإلنسانواعترفت أملانيا باجلهود املبذولة      -٦١
يف . احملرز يف جمال مكافحة اإلفالت من العقاب ورحبت بالتصديق على نظام روما األساسي            

أقرت أملانيا باالخنفاض الطفيف املسجل يف الوفيات من جراء العنف، فإهنا أعربت عن             حني  
. وإزاء اإلطار القانوين احمليط باألسـلحة     مفزع  قلقها إزاء ارتفاع مستويات العنف على حنو        

 .وقدمت توصية. عن التدابري املخطط هلا لتقييد امتالك األسلحة ومحلهاتساءلت و

وهنأت اليونان غواتيماال على التقدم الذي أحرزته يف مكافحة العنف املرتيل واعتماد           -٦٢
. عن التدابري األخرى املخطط هلا ملكافحة العنف املرتيل عملياً        تساءلت  و. صلةالقوانني ذات ال  

وأقرت بالتدابري اإلجيابية املتخذة بشأن التبين واعترفت باجلهود اإلجيابية املبذولة فيما يتعلـق             
 .توصياتوقدمت . قوق الشعوب األصليةحب

ال حقوق اإلنسان واحلماية    الكرسي الرسويل باخلطوات امللموسة املتخذة يف جم      نّوه  و  -٦٣
وهنأ غواتيماال على تقدمي احلمايـة الدسـتورية واالجتماعيـة          . الدستورية للحياة البشرية  

كما أشاد بتنفيذ التوصيات اليت انطوى عليها االستعراض        . واالقتصادية والقانونية إىل األسر   
 .وقدم توصيات. الدوري الشامل السابق

يماال بالتزامات دولية يف جمال حقوق اإلنسان، مبـا يف          وأقرت هندوراس بوفاء غوات     -٦٤
وسلطت الضوء على التقدم احملـرز      . ذلك التوصيات الواردة يف االستعراض الدوري الشامل      

يف مكافحة قتل اإلناث والعنف ضد املرأة، معترفة بكل من اللجنة الوطنية وفرقـة العمـل                
. ها ومقرةً بقانون مكافحة قتـل اإلنـاث       ملكافحة اجلرائم املرتكبة ضد النساء والتحقيق في      

 .وقدمت توصيات. بتخفيف عقوبات اإلعدام إىل السجن مدى احلياةونوهت 

وأحاطت هنغاريا علماً بالتصديق على نظام روما األساسـي، واتفاقيـة حقـوق               -٦٥
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن         األشخاص ذوي اإلعاقة، و   

والحظت ارتكاب هجمات ضد    . املة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       ضروب املع 
وأعربت عن قلقهـا  . هلاجساملدافعني عن حقوق اإلنسان، مقّدرة استجابة غواتيماال لذلك ا      

إزاء األمن العام وطلبت احلصول على معلومات بشأن اخلطـط املرسـومة ملعاجلتـه، وإزاء               
ونوهت بالتقـدم احملـرز يف التـصدي        . ضد الشعوب األصلية  اكتظاظ السجون والتمييز    
 .وقدمت توصيات. الرتكاب اجلرائم ضد النساء
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وأشادت إندونيسيا بالنهج الشامل املتبع يف إعداد االستعراض الـدوري الـشامل؛              -٦٦
كما شددت على أمهية وجود مؤسسات . ومبنح الدولة األولوية إىل مكافحة العنف ضد املرأة 

 .وقدمت توصيات. وق اإلنسان خارج العاصمةتعىن حبق

بانتخاب سيدة كنائبة لرئيس الدولة ألول مرة، وباملساعي الرامية إىل          وأشاد العراق     -٦٧
كما استفسر عـن آليـات      . ورحب باعتماد االتفاقيات  . حتسني مستوى املعيشة دون متييز    

 .قدم توصياتو. مكافحة العنف القائم على أساس نوع اجلنس واالجتار باألشخاص

ورحبت آيرلندا بسن قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه من أشكال العنف ضد املرأة               -٦٨
ـ       وبإنشاء حماكم خاصة يف ذلك الصدد،        ساورها إزاء ارتفـاع    غري أّنها قالت إن القلـق ي

وأعربت عن قلقها إزاء ما أفادت به بعض التقارير من ترحيـل            . مستويات العنف ضد املرأة   
. رينالتشاور معهم مسبقاً، وإسـاءة معاملـة املتظـاه        صليني عن أراضيهم دون     السكان األ 
 . توصياتوقدمت

وأشادت إيطاليا بالتصديق على نظام روما األساسي ورحبت بوقف عقوبة اإلعدام،             -٦٩
واعتماد الربوتوكول االختياري الثاين امللحق عما إذا كانت غواتيماال تعتزم إلغاءها وتساءلت 
وأقـرت  . ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام         بالعهد الد 

متسائلة بالتقدم احملرز يف جمال عمل األطفال؛ والتشريعات القوية ملكافحة العنف ضد املرأة،             
عما تعتزم غواتيماال القيام به لدعم التحقيقات ذات الصلة؛ واملكاتب اإلقليمية للدفاع عـن              

وطلبت احلصول على معلومات بشأن اخلطوات املتخذة لزيادة        .  الشعوب األصلية  النساء من 
 .توصيةوقدمت . ملرأةمشاركة ا

 وفقـاً  ورحبت ليختنشتاين بالتدابري اليت اختذهتا الدولة لتعزيـز محايـة األطفـال،           -٧٠
ها ولكنها الحظت أن اللجنة قد أعربت مراراً وتكراراً عن قلق         . لتوصيات جلنة حقوق الطفل   

إزاء استمرار اللجوء إىل العقاب اجلسدي يف البيوت، ومراكز الرعاية البديلة، وُنظم العدالـة              
 .وقدمت توصيات. التقليدية، وعدم حظره حظراً صرحياً يف املدارس

ورحبت لكسمربغ بالتزام غواتيماال بتحسني األمن الغذائي ومبا تبذله من جهود يف              -٧١
وأضافت أنـه   . يف مكافحة سوء تغذية األطفال    اً  ضي قدم سبيله، وشجعت احلكومة على امل    

ينبغي إحراز املزيد من التقدم إزاء وضع النساء والفتيات، إذ ال يزلن ضحايا أوجه عديدة من                
وقـدمت  . ومتثل مكافحة اإلفالت من العقاب حتدياً جـسيماً يف غواتيمـاال          . أوجه التمييز 

 .توصيات

على التصديق واملوافقة على عـدد  واتيماال يشجعها قالت ماليزيا إن ما قامت به غ     و  -٧٢
إزاء منع ممارسة العنـف     احلازم  ا  هنجهشجعها على ذلك    يمن صكوك حقوق اإلنسان، كما      

ضد املرأة، وحتسني ظروف معيشة الفقراء واملعوزين، وتعزيز التشريعات املتعلقـة حبقـوق             
 . توصياتوقدمت.  والشعوب األصليةاألطفال واملراهقني
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، ورحبت املكسيك بالتقدم الذي أحرزته غواتيماال إزاء حقوق الشعوب األصـلية            -٧٣
كما رحبت بالتصديق   . وإقامة العدل حيال االنتهاكات اخلطرية املرتكبة خالل الرتاع املسلح        

على نظام روما األساسي واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبتجديد واليـة اللجنـة              
 .وقدمت توصيات. ن العقاب يف غواتيماالالدولية ملكافحة اإلفالت م

وهنأ املغرب غواتيماال على جعلها من منع ممارسة العنف ضد املرأة مسألة أساسـية               -٧٤
وعلى اختاذ عدة تدابري لتعزيز التشريعات يف ذلك اجملال، ال سيما التشريعات الـيت تـدعم                

نسي، والعنف ضد املـرأة     مكافحة قتل اإلناث وغريه من أشكال العنف، مبا فيها العنف اجل          
 .واالستغالل واالجتار باألشخاص

كما رحبت  . وشددت هولندا على أمهية موافقة غواتيماال على نظام روما األساسي           -٧٥
وقـدمت  . بالعمل الذي تضطلع به وزارة املالية الغواتيمالية يف مكافحة اإلفالت من العقاب           

 .توصيات

جلدي مبعاجلة قضايا حقوق اإلنـسان وبالتقـدم        وأشادت نيكاراغوا بالتزام الدولة ا      -٧٦
وسلطت الضوء على برامج التضامن اليت وضعتها غواتيماال        . ٢٠٠٨الذي أحرزته منذ عام     

يف اجملالني االجتماعي واالقتصادي، والعمل املؤدى يف جمال أمـن املـواطنني، واملكافحـة              
 .وقدمت توصية. املستمرة جلميع أشكال العنف

فرصة إقامة حوار أمشل مع غواتيمـاال بـشأن حقـوق           يج إهنا تقّدر    قالت النرو و  -٧٧
 .توصياتوقدمت . اإلنسان

ورحبت باراغواي بانفتاح البلد على اآلليات الدولية حلقوق اإلنـسان؛ وبأوجـه              -٧٨
التقدم احملرز يف تعزيز املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان الرامية إىل مكافحـة قتـل               

وأشـادت  . واالجتار باألشخاص؛ والتمييز ضد الشعوب األصـلية      جلنسي  اإلناث والعنف ا  
بنظامها الشامل لرعاية ضحايا العنف من اإلناث، وبتشريعات تنفيذ اآللية الوطنية ملناهـضة             

حقوق التعذيب، وبتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وبريادهتا يف جمال            
 .توصياتوقدمت . الشعوب األصلية

واعترفت بريو بالتزام غواتيماال الراسخ بتحسني ظروف معيشة املـواطنني كافـة              -٧٩
الضوء على ميثاق غواتيماال املتعلق بالقضاء       وسلطت   .وضمان متتعهم الكامل حبقوق اإلنسان    

على اجلوع؛ وميثاق األمن والعدالة والسلم؛ وامليثاق الضرييب؛ واعتمادها تشريعات ملكافحة           
وقـدمت  . نف ضد املرأة والعنف اجلنسي واالستغالل واالجتار باألشخاص       قتل اإلناث والع  

 .توصيات

وأقرت الفلبني بالتدابري اإلجيابية اليت اختذهتا غواتيماال فيما يتعلق حبقـوق النـساء               -٨٠
واألطفال، ال سيما التشريعات اليت تتصدى للتمييز والعنف ضد املرأة واالستغالل واالجتـار             

بنظام البلد لتحديد موقع األطفال املفقودين واملختطفني، وسياسـات         ورحبت  . باألشخاص
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وشجعت غواتيماال  . محاية حقوق املهاجرين وأسرهم، وإنشاء منظمات تعىن حبقوق اإلنسان        
 .وقدمت توصيات. على االلتزام باملعايري الدولية

يـة  الـدورة األوىل مـن عمل     يف تنفيذ توصيات    غواتيماال  جناح  والحظت قطر أن      -٨١
وهنـأت  . االستعراض الدوري الشامل قد جتلى من خالل إصالحاهتا التشريعية والتنفيذيـة          

غواتيماال على إنشاء وزارة التنمية االجتماعية وأملت أن يساهم ذلك يف حتسني مـستويات              
كما أشادت بتصديق البلد على اتفاقية حقوق       . العيش وتنسيق السياسات االجتماعية العامة    

 .وقدمت توصيات. إلعاقةاألشخاص ذوي ا

ورحبت مجهورية كوريا باجلهود اليت تبذهلا غواتيماال من أجل النـهوض حبقـوق               -٨٢
. قوية وملموسةىل إدخال حتسينات إمل تؤّد   لك اجلهود   ن ت اإلنسان ومحايتها، لكنها أسفت أل    

صالح أساسي قصد منع اإلفـالت مـن        إلوأوصت منظمات عديدة بإخضاع نظام العدالة       
. كما لوحظ عدد من أوجه الضعف االجتماعي يف صفوف سكان البلد األصـليني            . بالعقا

 .وقدمت توصيات

واعترفت مجهورية مولدوفا بالتزام غواتيماال العميق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها            -٨٣
وهنأهتا على جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة، إىل جانب منع ممارسة العنف ضد  

واعترفت أيضاً مبا تضطلع به الدولة من أنشطة يف مكافحة العقوبـات            . رأة والقضاء عليه  امل
 .وقدمت توصيات. اجلسدية اليت يتعرض هلا األطفال

رومانيا مبختلف القوانني اليت اعتمدهتا غواتيماال ومبحاكمها اخلاصة املعنيـة     نّوهت  و  -٨٤
أة، إذ تظل مع ذلك مسألة تـثري بـالغ          بقضايا قتل اإلناث وغريه من أشكال العنف ضد املر        

التزام غواتيماال باختاذ املزيد من اإلجراءات والتدابري لتعزيز النهوض         الت إهنا تقدر    وق. القلق
 .وقدمت توصيات. حبقوق اإلنسان ومحايتها

وأشادت رواندا بالتزام غواتيماال مبتابعة التوصيات اليت انطوى عليها االسـتعراض             -٨٥
 واعترفت باجلهود اليت تبذهلا الدولة من أجل تعزيز النظام          . السابق وتنفيذها  الدوري الشامل 

املؤسسي من خالل تطبيق عملية من الالمركزية واختاذ تدابري اجتماعية واقتـصادية شـىت              
بعض وأضافت أن غواتيماال، كغريها من البلدان، واجهت        . لالرتقاء حبقوق شعبها وحتسينها   

 .توصياتوقدمت . كامل حبقوق اإلنسانتع الالتحديات إزاء التم

سنغافورة باجلهود التشريعية اليت تبذهلا غواتيماال يف جمـال محايـة املـرأة             نوهت  و  -٨٦
كما الحظت تركيز البلد على إصالح الشرطة       . وبإنشاء اللجنة الرئاسية ملكافحة قتل النساء     

 قصد حتسني تنـسيق اجلهـود       املدنية الوطنية وبإنشائه لعدة فرق عمل تابعة لوزارة الداخلية        
 .وقدمت توصيات. املشتركة بني الوكاالت الرامية إىل مكافحة اجلرمية

واعترفت سلوفاكيا بتفاين غواتيماال يف الدفع قدماً بسجلها يف جمال حقوق اإلنسان              -٨٧
 يف مقاضاة املسؤولني املزعومني عن االنتهاكات اخلطـرية حلقـوق           وأحاطت بالتقدم احملرز  
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 ٢٠٠٩وأشادت بتصديق البلد يف عام  .  املرتكبة خالل الرتاع املسلح الداخلي املاضي      اإلنسان
 على الربوتوكول االختيـاري     ٢٠٠٨على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ويف عام         

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               
وقـدمت  . عاونه مع آليات األمم املتحدة املعنية حبقـوق اإلنـسان         املهينة، إىل جانب ت    أو

 .توصيات

وأشادت سلوفينيا مبا أحرزته غواتيماال من تقدم يف جمال حقـوق اإلنـسان منـذ                 -٨٨
االستعراض الدوري الشامل األول، ال سيما التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي             

كول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه       الربوتواإلعاقة، وبروتوكوهلا االختياري، و   
غري أهنا . من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ونظام روما األساسي

. أعربت عن قلقها إزاء استبعاد الشعوب األصلية من النطاقات االجتماعية والسياسية والثقافية
 .وقدمت توصيات

لى غواتيماال لتصديقها على نظام روما األساسي؛ ووضـع اآلليـة           وأثنت إسبانيا ع    -٨٩
الذخائر العنقودية؛ والتعاون بصفة كاملـة مـع     الوطنية ملنع ممارسة التعذيب؛ وتوقيع اتفاقية       

. اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال؛ وإنشاء وزارة التنمية االجتماعية           
 .وقدمت توصيات.  جمال مكافحة قتل اإلناثكما رحبت بالتزام الدولة يف

وأحاطت سري النكا علماً بالوكاالت الوطنية العديدة الرامية إىل التخفيـف مـن               -٩٠
حدة الفقر ونوهت مبيثاق القضاء على اجلوع، وميثاق األمن والعدالـة والـسلم، وامليثـاق     

الستفادة مـن التعلـيم؛     ورحبت بالربامج التعليمية اليت تشمل تكافؤ الفرص يف ا        . الضرييب
واملبادرات الصحية املتخذة لصاحل الفقراء؛ والتزام غواتيماال بتعزيز املـساواة إزاء حقـوق             

وقـدمت  . الشعوب األصلية؛ ومنحها األولوية إىل النهوض حبقوق املرأة والطفل ومحايتـها          
 .توصيات

محاية األطفال، رغم أن    واعترفت السويد باإلطار القانوين املتقدم لغواتيماال يف جمال           -٩١
 والعمل القسري وسوء التغذية املزمن ومحل املراهقات تظل كلـها مـن             االستغالل اجلنسي 

ورحبت باخلطوات اإلجيابية املتخذة فيما يتعلق بالعنف ضد املـرأة،          . بواعث القلق الرئيسية  
ن مـستويات  فيها سن قوانني وإنشاء حماكم تعىن جبرائم قتل اإلناث، بيد أهنا الحظـت أ   مبا

وهنأت غواتيماال على موافقتها على نظام روما       . العنف واإلفالت من العقاب ال تزال مرتفعة      
 .وقدمت توصيات. األساسي

وشددت سويسرا على أن اإلفالت من العقاب يظل مشكلة رئيسية يف غواتيمـاال               -٩٢
ن األصـليني،   وأعربت عن قلقها إزاء التمييز ضد الـسكا       . وعلى انعدام ضمان األمن العام    

واستمرار ممارسة العنف ضد املرأة على حنو شائع وتعرض املدافعني عن حقـوق اإلنـسان               
 .وقدمت توصيات. اإلطار املعياريللتهديدات واهلجمات رغم إحراز بعض التقدم يف 
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وأشادت تايلند بتعزيز حكومة غواتيماال حلقوق الشعوب األصلية ومحايتها هلا بصفة             -٩٣
ها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وإنشائها للمجلس الـوطين           جدية، وبتصديق 

وأيدت سياسات مكافحة العنف اجلنساين وتعزيز املـساواة        . املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة   
. بني اجلنسني، لكنها أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد النساء اللوايت يتعرضن للعنف املرتيل             

 .وقدمت توصيات

رينيداد وتوباغو باجلهود اليت تبذهلا غواتيماال من أجل حتسني مـستويات           ونوهت ت   -٩٤
وأشـادت بالعمليـة    . العيش والنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها من خالل املواثيق الوطنية        

املنفذّة إلعداد التقرير الوطين وبتصديق الدولة على نظام روما األساسـي           التشاورية الشاملة   
 .وقدمت توصيات. ي اإلعاقة واتفاقية الذخائر العنقوديةواتفاقية حقوق األشخاص ذو

ورحبت اململكة املتحدة بإنشاء فرق عمل تعىن مبسائل حمددة كخطوة حنـو اختـاذ              -٩٥
قرارات مستدامة وبعيدة املدى واالعتراف باحتياجات الشعوب األصلية يف مقترحات إصالح  

لعنف اجلنساين وارتكاب هجمات ضد وأعربت عن قلقها إزاء حاالت ا    . الدستور الغواتيمايل 
 .وقدمت توصيات. املدافعني عن حقوق اإلنسان

الواليات املتحدة األمريكية أن اجلهود املتزايدة اليت تبذهلا غواتيمـاال مـن           ذكرت  و  -٩٦
أجل التحقيق يف حاالت االجتار بالبشر وحماكمة مرتكبيها عالمة مشجعة، رغـم أن تلـك               

ومشلت الشواغل املتبقية أسوأ أشكال عمل      . تواطؤ رمسي حمتمل  أي  التحقيقات مل تركز على     
وقدمت . األطفال، وإدارة قانون العمل، وأوجه قصور التنفيذ، وسالمة أفراد الفئات الضعيفة          

 .الواليات املتحدة األمريكية توصيات

ليت أبديت واليت   اويف املالحظات اخلتامية، أعربت غواتيماال عن شكرها للتوصيات           -٩٧
ومت الرد على معظم    .  قبلت بالتايل أغلبها   نت متسقة مع السياسات احلكومية وأكدت أهنا      كا

األسئلة املطروحة يف املداخالت املبدئية للوفد، ويف الوثيقة املقدمـة إىل الـدول رداً علـى                
 .املسبقة أسئلتها

 :وسلطت غواتيماال الضوء على ما يلي  -٩٨

ع الشعوب األصلية، طبقاً التفاقية منظمة      من أجل تنظيم التشاور قانونياً م       )أ(  
، استضاف جملس وزراء احلكومة ممثلني عن منظمة العمل الدوليـة           ١٦٩العمل الدولية رقم    

 إذ كانت بريو البلد الوحيد الـذي حيظـى          -ومسؤولني رفيعي املستوى من حكومة بريو       
 ي قريباً؛وتوقعت غواتيماال سن قانوهنا التنظيم. بقانون وقواعد يف ذلك الصدد

، مل ُتنفَّذ أي حكم من أحكام اإلعدام، وكان مثة، حبكـم            ٢٠٠١منذ عام     )ب(  
 الواقع، وقف لعقوبة اإلعدام؛
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أما فيما يتعلق باحلاالت القضائية املرتبطة بالرتاع املسلح، فينبغي أن تسوي             )ج(  
 خـالل   ، املتفق عليه  احملاكم العليا يف غواتيماال املناقشة بشأن تفسري استثناءات العفو ونطاقه         

 ، مبشاركة األمم املتحدة؛١٩٩٦مفاوضات السالم يف عام 

وأما فيما يتعلق باألحداث األخرية اليت شهدهتا توتونيكابان، حيث قُتـل             )د(  
مثانية أشخاص، فقد ُبوشرت عملية قضائية وبدأت احلكومة عملها مع مكتب املدعي العـام              

  .نزيهواجلهاز القضائي من أجل إجراء حتقيق 

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  

اليت صيغت أثناء احلوار التفاعلي وهي حتظى       /مت النظر يف التوصيات املدرجة أدناه       -٩٩
  :بتأييد غواتيماال
التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق   -١-٩٩

تياري الثاين امللحق بالعهـد     االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االخ    
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام             

  ؛)إسبانيا(
 يف تـشريعاهتا الداخليـة   هنائيةعقوبة اإلعدام بصفة   النظر يف إلغاء      -٢-٩٩

  ؛)إكوادور(وتصديقها على الصك الدويل املتعلق هبذا األمر 
الربوتوكـول   والتصديق على    رمسياًوبة اإلعدام   النظر يف إلغاء عق     -٣-٩٩

االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف          
  ؛)هندوراس(إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد     النظر يف التصديق على       -٤-٩٩
لسياسية واهلادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام         الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا    

  ؛)رواندا(
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد     النظر يف التصديق على       -٥-٩٩

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء عقوبـة اإلعـدام             
  ؛)الفلبني(

 ١٨٩رقـم    منظمة العمل الدولية     اتفاقيةالنظر يف التصديق على       -٦-٩٩
  ؛)الفلبني(

__________ 

 .التوصيات لتحرير رمسيمل ختضع االستنتاجات و  **  
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 تشريعاهتا الوطنية بالكامـل مـع مجيـع         مواءمةاستكمال عملية     -٧-٩٩
اتفـاق امتيـازات    االلتزامات مبوجب نظام روما األساسي والتـصديق علـى          

  ؛)سلوفاكيا(وحصانات احملكمة 
 الكاملة بني تشريعاهتا الوطنية وبـني مجيـع   املواءمةمواصلة عملية    -٨-٩٩

  ؛)السويد(نظام روما األساسي االلتزامات مبوجب 
سن قانون يصنف خمتلف مظاهر التمييز العنصري تصنيفاً حمـدداً            -٩-٩٩

  ؛)بنغالديش(باعتبارها أفعاال ُيعاِقب عليها القانون 
اليت تنص عليها اتفاقية     غواتيماال لألحكام    تشريعاتضمان امتثال     -١٠-٩٩

  ؛)فرنسا(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
اعتماد تشريعات تتعلق بالشعوب األصلية بناء على املعايري الدولية           -١١-٩٩

  ؛)هنغاريا(
 احلكومة، واجملتمع املدين، واملنظمـات      تشملحتديد هيئة للمتابعة      -١٢-٩٩

البلدان املاحنة املقبولة، من أجل تنفيذ التوصيات الدولية        الدولية، ورمبا ممثلني عن     
ا التوصيات الواردة يف االسـتعراض الـدوري الـشامل          تنفيذاً كامالً، مبا فيه   

  ؛)أوروغواي(
 يف جمال النهوض باحلقوق االقتـصادية       التقدماالستمرار يف إحراز      -١٣-٩٩

واالجتماعية والثقافية من خالل تعزيز الربامج االجتماعية، اليت تضطلع احلكومة          
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(حالياً بتنفيذها لصاحل الشعب 

 على بـذهلا يف وضـع اسـتراتيجيات         تعكفتعجيل اجلهود اليت      -١٤-٩٩
  ؛)إندونيسيا(وخطط وبرامج ومشاريع شاملة بغية حتسني محاية املرأة يف غواتيماال 

  ؛)لكسمربغ( املرأة متكنيتعزيز سياسات   -١٥-٩٩
 منع ممارسة العنف املمارس علـى النـساء         وبرامجتنفيذ سياسات     -١٦-٩٩

  ؛)ويسراس(واألطفال 
تعزيز جهودها الرامية إىل القضاء على عمل األطفـال، وحتـسني             -١٧-٩٩

  ؛)إيطاليا( الطفل حبقوقالتنسيق بني املؤسسات الوطنية العديدة املعنية 
النهوض حبقوق اإلنسان يف تعاون الشرطة والقضاء عـن طريـق             -١٨-٩٩

من خالل تقـدمي     احلكومية   املؤسساتتعزيز الوحدات املعنية حبقوق اإلنسان يف       
  ؛)هولندا( املؤسسية بصفة مالئمة القدراتالتمويل والقيام بالتنسيق وبناء 

 وضـمان التنـسيق الفعـال بـني         الكافيةختصيص املوارد املالية      -١٩-٩٩
  ؛)السويد(املؤسسات احلكومية املكلفة بتعزيز تنفيذ حقوق الطفل 
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ق املـرأة    لزيادة تعزيـز ومحايـة حقـو       صلةاختاذ خطوات ذات      -٢٠-٩٩
  ؛)النكا سري(

 األحكام التمييزية الشائعة ضد النـساء       إلغاءاالستمرار يف تعزيز      -٢١-٩٩
والفتيات، ال سيما األحكام اليت ينص عليها القانون املدين والقـانون اجلنـائي             

  ؛)املكسيك(
 التمييزية ضد املرأة، مبا يف ذلك يف قـانون          التشريعاتإلغاء مجيع     -٢٢-٩٩

  ؛)رومانيا(ن املدين والقانون اجلنائي العمل والقانو
القوالب النمطية القائمة على    اعتماد استراتيجية عامة للتخلص من        -٢٣-٩٩

  ؛)مجهورية مولدوفا(أساس نوع اجلنس 
 شاملتني واختاذ إجراءات مـن أجـل        واستراتيجيةاعتماد سياسة     -٢٤-٩٩

سد الثغـرات،   التخلص من القوالب النمطية القائمة على أساس نوع اجلنس، و         
  ؛)رواندا(والقضاء على مجيع أشكال التمييز اليت ال تزال تواجهها املرأة 

 إىل التخلص من القوالب النمطية القائمـة        الراميةمواصلة اجلهود     -٢٥-٩٩
على أساس نوع اجلنس وإلغاء مجيع التشريعات التمييزية ضد املرأة، يف قـانون             

  ؛)الربازيل(ي العمل والقانون املدين والقانون اجلنائ
تقدمي التمويل املالئم واختاذ التدابري الضرورية من أجـل التنفيـذ             -٢٦-٩٩

 اإلعاقة اليت صـدقت عليهـا       ذويلالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص     الفعال  
  ؛)ماليزيا (٢٠٠٩غواتيماال يف عام 

 اختاذ التدابري الضرورية حلمايـة وإدمـاج        تعزيزالنظر يف إمكانية      -٢٧-٩٩
  ؛)األرجنتني(يات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية املثل
  ؛)رومانيا (اإلعدامالنظر يف إلغاء عقوبة   -٢٨-٩٩
وختفيف عقوبات   عقوبة اإلعدام بالكامل،     إلغاءاختاذ خطوات حنو      -٢٩-٩٩

  ؛)سلوفاكيا(اإلعدام القائمة إىل السجن مدى احلياة 
 الرامية إىل مكافحة العنف بشىت أشـكاله        اجلبارةمواصلة جهودها     -٣٠-٩٩

  ؛)نيكاراغوا(
 قتل اإلناث وغريها من أعمال العنف ضد        حاالتالتحقيق بدقة يف      -٣١-٩٩

  ؛)أستراليا(املرأة ومقاضاة اجلناة 
مفاحتة جهات أخرى بشأن عملية تنفيذ القانون الذي ُسنَّ مـؤخراً           -٣٢-٩٩

 موظفي اجلهاز القـضائي     بتدريبما يتعلق   بشأن مكافحة قتل اإلناث، ال سيما       
  ؛)شيلي(
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تكريس املوارد املالئمة، ال سيما املوارد املالية والبشرية، ملكافحـة            -٣٣-٩٩
  ؛) التشيكيةاجلمهورية(قتل اإلناث ومجيع أشكال العنف ضد املرأة 

النظر يف ختصيص موارد مالية كافية لتنفيذ قانون مكافحـة قتـل              -٣٤-٩٩
 على التمييز ضـد املـرأة       بالقضاءة، طبقاً لتوصيات اللجنة املعنية      اإلناث بفعالي 

  ؛)هندوراس(
ختصيص املوارد املالية والبشرية الـضرورية إىل هـذه اآلليـات             -٣٥-٩٩

 ملكافحة قتـل النـساء؛   الرئاسيةوزارة التنمية االجتماعية؛ واللجنة    (واملنظمات  
ل واالجتار باألشخاص؛ واللجنة    واألمانة املعنية مبكافحة العنف اجلنسي واالستغال     

  ؛)الفلبني(، من أجل ضمان حتقيق أهدافها )الوطنية املعنية بإصالحات الشرطة
توفري املوارد املالية الالزمة لتطبيق القانون املتعلق مبكافحـة قتـل             -٣٦-٩٩

اإلناث، إىل جانب اخلطة الوطنية ملنع ممارسة العنف املرتيل والعنف ضـد املـرأة              
  ؛)رومانيا(

تعزيز النهوض حبقوق املرأة ومحايتها، مبا يف ذلك التصدي للعنـف             -٣٧-٩٩
  ؛)ترينيداد وتوباغو(ضد املرأة ومكافحة قتل اإلناث 

 محايـة املـرأة مـن العنـف     تعزيـز مواصلة جهودها الرامية إىل     -٣٨-٩٩
  ؛)سنغافورة(

 قتل اإلناث وغـريه مـن       مكافحةمواصلة التنفيذ الكامل لقانون       -٣٩-٩٩
  ؛)إسبانيا(كال العنف ضد املرأة أش
مواصلة تعزيز جهودها الرامية إىل منع العنف اجلنـسي والعنـف             -٤٠-٩٩

 تنفيذاً كامالً، القانويناجلنساين من خالل ضمان تقدمي املوارد املالية لتنفيذ اإلطار          
مبا يف ذلك إتاحة تدريب إلزامي من منطلق جنـساين أمـام مجيـع املـسؤولني                

ملعنيني بتنفيذ القانون وموظفي الدوائر الصحية، قصد ضمان متكنهم         القانونيني وا 
  ؛)السويد(من االستجابة بفعالية جلميع أشكال العنف ضد املرأة 

اختاذ تدابري ملموسة لضمان تدريب، يراعي املنظـور اجلنـساين،            -٤١-٩٩
لألشخاص املعنيني بالتحقيق واملقاضاة ومساعدة ضحايا العنـف ضـد املـرأة            

 ؛)هورية التشيكيةاجلم(

مواصلة مجيع جهودها يف هذا اجملال من أجل التصدي للعنف املرتيل      -٤٢-٩٩
  ؛)اليونان(على حنو أفضل 

 العنف املرتيل والعنف ضد املـرأة       ممارسةتنفيذ اخلطة الوطنية ملنع       -٤٣-٩٩
  ؛)تايلند(ومتويلها متويالً مالئماً 
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، بطرق منها حتسني التحقيق يف      تعزيز ُسبل احلماية القانونية للمرأة      -٤٤-٩٩
 حدوثها، والتنفيذ الكامل خلطة  ومنعحاالت العنف ضد املرأة ومقاضاة مرتكبيها       

العمل الوطنية ملنع ممارسة العنف املرتيل والعنف ضد املـرأة والقـضاء عليهمـا      
  ؛)النمسا(

مواصلة اجلهود الرامية إىل تيسري وصول ضحايا العنف من النساء            -٤٥-٩٩
 الكامـل للخطـة الوطنيـة       التنفيـذ عدالة واجلهود الرامية باألخص إىل      إىل ال 
 ملنع ممارسة العنف املرتيل، من أجل حتقيق اهلدف الذي           ٢٠١٤-٢٠٠٤ للفترة

  ؛)اجلزائر(تنطوي عليه اخلطة 
صيانة وتوسيع املبادرات املتخذة من أجل احلد من العنف اجلنسي            -٤٦-٩٩

 عليها، وإتاحـة خـدمات للـضحايا        قضاءوالواالستغالل واالجتار باألشخاص    
  ؛)الكرسي الرسويل(ومحايتهم يف الوقت ذاته 

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز والعنف ضد املـرأة إىل             -٤٧-٩٩
  ؛)قطر(جانب االجتار باألشخاص 

اختاذ التدابري الضرورية من أجل التنفيذ املالئم للخطة الوطنية ملنع            -٤٨-٩٩
  ؛)مجهورية مولدوفا(ف املرتيل والعنف ضد املرأة والقضاء عليهما ممارسة العن

 من مجيع أشكال العنـف، ال سـيما         ومحايتهنالدفاع عن النساء      -٤٩-٩٩
  ؛)العراق(السجينات 

 للقواعد النموذجيـة الـدنيا       طبقاً احملتجزينحتسني ظروف عيش      -٥٠-٩٩
  ؛)هنغاريا(ملعاملة السجناء 

 وتنفيذ خطط إلعادة تأهيلهم داخـل       رتالءالحتسني ظروف عيش      -٥١-٩٩
 ؛)إسبانيا(السجون 

 التحقيق الفعال يف أي عمل هتديدي       لضماناختاذ املزيد من التدابري       -٥٢-٩٩
أو انتقامي ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم على حنو            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(فعال 
ن االعتداءات على أي شخص يعمل       م احلداختاذ خطوات لضمان      -٥٣-٩٩

يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وتقدمي مرتكيب مثل تلك االعتداءات إىل            
  ؛)النرويج(العدالة 

 الراميـة إىل مكافحـة االجتـار        اجلهـود مواصلة بذل املزيد من       -٥٤-٩٩
، إىل املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص     باألشخاص، مبا يف ذلك توجيه دعوة       

  ؛)بيالروس. (ال سيما النساء واألطفال
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اختاذ تدابري إضافية من أجل القضاء على الـشبكات اإلجراميـة             -٥٥-٩٩
  ؛)بيالروس. (املتورطة يف بيع األطفال، ألغراض منها تبّنيهم بصفة غري شرعية

 اجلسدي لألطفال حظـراً صـرحياً يف   العقابسن تشريعات حلظر     -٥٦-٩٩
  ؛)ليختنشتاين(ا داخل البيوت واملدارس مجيع السياقات، مبا فيه

حلظر العقاب اجلسدي املسلّط علـى      إدخال إصالحات تشريعية      -٥٧-٩٩
 ؛) مولدوفامجهورية(األطفال حظراً صرحياً يف مجيع السياقات 

 عن حاالت االعتداء يف كل من نظـام         للكشفوضع نظام فعال      -٥٨-٩٩
البديلة، للنهي عن استخدام العنف     التعليم ونظام الرعاية الصحية ونظام الرعاية       

 ؛)ليختنشتاين(وتقدمي املساعدة إىل الضحايا من األطفال 

 الدولية ملكافحة اإلفالت من العقـاب       اللجنةتنفيذ مجيع توصيات      -٥٩-٩٩
  ؛)فنلندا(يف غواتيماال وضمان إتاحة املوارد الكافية لتعزيز املؤسسات املعنية 

ىل مكافحة انعدام األمن وهتريب املخدرات   مواصلة اجلهود الرامية إ     -٦٠-٩٩
 قوات الـشرطة والنظـام      حتسنيباللجوء إىل اختاذ أكثر التدابري فعالية، مبا فيها         

 ؛)الكرسي الرسويل(القضائي 

 موظفي سـن القـوانني واجلهـاز        لتدريبختصيص موارد كافية      -٦١-٩٩
حقيق يف حـاالت    القضائي تدريباً مراعياً للمنظور اجلنساين، من أجل حتسني الت        

  ؛)آيرلندا(العنف ضد املرأة ومنع حدوثها 
اختاذ مجيع التدابري الضرورية خلفض معدل ارتكاب جرائم القتـل،        -٦٢-٩٩

 املدنية الوطنية وإلصالح    الشرطةال سيما عن طريق ختصيص موارد هامة لتعزيز         
 ؛)مجهورية كوريا(نظام العدالة بغية ضمان مقاضاة مرتكيب جرائم القتل 

توسيع نطاق إصالحات النظام القضائي بغية إحراز التقـدم حنـو             -٦٣-٩٩
  ؛)إسبانيا( من العقاب اإلفالتاستقالل اجلهاز القضائي وحتسني مكافحة 

من خالل تقوية وكاالهتا املعنية      القانون   سيادةاالستمرار يف تعزيز      -٦٤-٩٩
  ؛)سنغافورة(بسن القوانني 

 عن طريـق    دي لإلفالت من العقاب   تقدمي حل مستدام قصد التص      -٦٥-٩٩
ضمان اتفاق اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب يف غواتيماال وحكومة           
غواتيماال على استراتيجية خروج ُتخلُف وراءها آلية قضائية حتظى مبا يكفي من            
املوارد املالية والبشرية وال تقع على عاتقها سوى مسؤولية مكافحة اإلفالت من            

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(العقاب 
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استكمال نقل القدرات من اللجنة الدولية ملكافحة اإلفالت مـن            -٦٦-٩٩
العقاب يف غواتيماال إىل املؤسسات الغواتيمالية ومحاية أكثر الناس تأثراً باجلرائم           

عـامون  والـشهود واملـدعون ال    بسبب اإلفالت من العقاب، مبن فيهم القضاة        
واملدافعون عن حقوق اإلنسان وحقوق العمل والصحفيون واألشخاص املتـاجر          

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(هبم 
ضمان تسجيل مواليـد مجيـع      مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل        -٦٧-٩٩

األطفال جماناً عند امليالد، إىل جانب حتديد هوية مجيع األطفـال الـذين مل يـتم          
  ؛)أوروغواي( حيصلوا على وثيقة تثبت هويتهم تسجيلهم أو مل

 لتسجيل مواليد اجملتمعات األصلية علـى       حمددةتنفيذ استراتيجية     -٦٨-٩٩
  ؛)أوروغواي(أساس احترام ثقافتهم 

، من أجل خفض أعداد األطفال      املواليداختاذ تدابري مرنة لتسجيل       -٦٩-٩٩
  ؛)الربازيل(املسجَّلني مدنياً الضخمة غري 

 ضمان حق األطفال، يف األرياف،      إىلمواصلة تعزيز التدابري الرامية       -٧٠-٩٩
  ؛)شيلي(حيازة هوية شخصية يف 
 لتسجيل مواليد الشعوب األصلية     حمددةإعداد وتنفيذ استراتيجية      -٧١-٩٩

  ؛)سلوفينيا(
تعزيز اجلهود املبذولة من أجل خدمة مصاحل الطفل بصفة أفـضل             -٧٢-٩٩

  ؛)اليونان (فيما يتعلق مبسألة التبين
بشأن املـدافعني عـن حقـوق        املتحدةضمان تنفيذ إعالن األمم       -٧٣-٩٩

  ؛)النمسا(اإلنسان بفعالية وحتسني محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان 
 واالستمرار يف اختاذ تدابري     للصحفينيضمان توفري بيئة عمل آمنة        -٧٤-٩٩

  ؛)النمسا(ملكافحة اإلفالت من العقاب استباقية 
 جماناً على املعلومات عـن طريـق   غواتيماالضمان حصول سكان     -٧٥-٩٩

محاية الصحفيني ووسائل اإلعالم محاية فعالة ألهنم يتعرضون أحياناً للتهديد مـن            
  ؛)الكرسي الرسويل(جانب مهريب املخدرات وُمرتكيب اجلرائم املنظمة 

فيني السعي إىل محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، ال سيما الصح           -٧٦-٩٩
  ؛)العراق(وأعضاء النقابات 

اختاذ تدابري ملموسة، مبا فيهـا التـدابري ذات الطـابع اإلداري              -٧٧-٩٩
املتعلقة بامليزانية، من أجل تعزيز سبل التواصل الفعال مـع اجملتمـع املـدين               أو

  ؛)املكسيك(وتشجيع تنمية الربامج التعليمية 
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ورية الذي حيث الـسلطة      الدست احملكمةمتابعة قرارها الصادر عن       -٧٨-٩٩
التشريعية على إصالح التشريعات املتعلقة بوصول الشعوب األصلية إىل موجات          
اإلذاعة قصد الترويج للغاهتا وتقاليدها وغريها من التعـابري الثقافيـة وتنميتـها     
ونشرها، وإصالح القانون املتعلق بالتواصل عرب اإلذاعة من أجل ضمان التشغيل           

 ؛)النرويج(ذاعات احمللية السليم واجملاين لإل

لفرض القانون واحملافظة على النظـام      تثقيف قوات األمن الوطين       -٧٩-٩٩
بصفة فعالة، ال سيما عند مراقبة املظاهرات واحلشود الـضخمة عـن طريـق              
استعراض برامج التدريب األمين املتعلقة بتقنيات مكافحـة الـشغب وتنفيـذ            

  ؛)تحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة امل( غري عدوانية استراتيجيات
إلنفـاذ   من موارد وموظفني وسـلطة       يلزمتزويد وزارة العمل مبا       -٨٠-٩٩

قانون العمل الغواتيمايل على حنو فعال، واالمتثال حلقوق العمال املعترف به دولياً    
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

وع من أجل الوصـول إىل       على اجل  القضاءمواصلة تنفيذ برنامج      -٨١-٩٩
  ؛)اجلزائر(أكرب عدد ممكن من البلديات 

 يف  ١٠خبفض مستوى سوء التغذية املزمن بنـسبة        الوفاء بالتزامها     -٨٢-٩٩
املائة يف ظرف أربعة أعوام، مبا يف ذلك عن طريق وضع استراتيجية طويلة األمد              

  ؛)كندا(للحد من أوجه انعدام املساواة املتعلقة باحلصول على الغذاء 
 من أجل القـضاء علـى عمـل         والفعالةاختاذ التدابري الضرورية      -٨٣-٩٩

  ؛)كوستاريكا(األطفال يف إطار الربامج االجتماعية وبرامج احلد من الفقر 
 إىل ضمان التمتع باحلقوق االقتصادية      الراميةمواصلة تنفيذ الربامج      -٨٤-٩٩

 ؛)كوبا(واحلق يف الصحة واالجتماعية والثقافية، ال سيما احلق يف التعليم 

مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقـر وتعزيـز العدالـة              -٨٥-٩٩
  ؛)كوبا(االجتماعية 

 الرامية إىل القضاء على الفقـر       اإلجراءاتمواصلة تطوير وتعزيز      -٨٦-٩٩
  ؛)إكوادور(والسياسات العامة الرامية إىل ضمان املساواة بني السكان أمجعني 

م اجلهود الرامية إىل مكافحة سوء التغذية من خالل اللجـوء           تدعي  -٨٧-٩٩
إىل استراتيجيات هيكلية ُتركز على األسباب الكامنـة وراء الفقـر واجلـوع             

 ؛)لكسمربغ(

تكثيف جهودها الرامية إىل حتسني اآلليات اهلادفة إىل زيادة محايـة             -٨٨-٩٩
 ؛)ماليزيا(اء  عيش الفقرومستوىحقوق األطفال وحتسني الرفاه االقتصادي 
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تنفيذ تدابري مستهدفة ومستدامة وفعالة خلفض االرتفـاع املفـزع       -٨٩-٩٩
ملعدل األطفال الذين يعانون من سوء التغذية املزمن، ال سيما يف صفوف السكان             

  ؛)النرويج(اليونيسيف األصليني، حيث يتضرر منه مثانية أعشار األطفال حسب 
ميثاق القضاء على (طنية الرئيسية الثالثة التنفيذ الفعال للمواثيق الو  -٩٠-٩٩

، الرامية إىل حتـسني     ) الضرييب وامليثاقاجلوع؛ وميثاق األمن والعدالة والسلم؛      
ظروف عيش السكان عامةً والفئات اليت تعاين من الفقر والفقر املدقع خاصـةً             

  ؛)بريو(
 الرامية إىل القضاء علـى الفقـر املـدقع          الربامجمواصلة تعزيز     -٩١-٩٩

  ؛)باراغواي(
زيادة تعزيز نظام الضمان االجتماعي وحتسينه، ورفع مـستويات           -٩٢-٩٩

  ؛)الصني(عيش السكان 
 إىل محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       الراميةمواصلة اجلهود     -٩٣-٩٩

  ؛)قطر(والثقافية والنهوض هبا، ال سيما يف جماالت الغذاء والصحة والتعليم 
حصول اجملتمعات األصلية كافة على ميـاه        مانلضاختاذ خطوات     -٩٤-٩٩

  ؛)سلوفينيا(الشرب املأمونة 
زيادة معدل تغطية النساء باخلدمات الطبية ومدى واستفادهتن منها،   -٩٥-٩٩

مع التركيز خاصة على احتياجات نساء الشعوب األصـلية ونـساء األريـاف             
  ؛)ليختنشتاين(

 حتسني جودة مرافق وخدمات     اختاذ املزيد من اخلطوات الرامية إىل       -٩٦-٩٩
  ؛)سري النكا(الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها يف اجملتمعات الريفية 

 إىل حتـسني تقـدمي اخلـدمات الـصحية          الراميةتكثيف اجلهود     -٩٧-٩٩
  ؛)وتوباغو ترينيداد(

خفض معدالت األميـة     العامة الرامية إىل     السياساتاالستمرار يف     -٩٨-٩٩
  ؛)باراغواي(

 جمال التعليم واختاذ املزيد من التدابري الرامية إىل         يفزيادة االستثمار     -٩٩-٩٩
  ؛)١()الصني(احلّد من معدل األمية، ال سيما يف صفوف اإلناث 

__________ 

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحـة ممارسـة العنـف          : "وردت التوصية خالل احلوار التفاعلي كما يلي       )١(
 ".وارتكاب اجلرائم من أجل احلفاظ على الوئام واالستقرار على الصعيد االجتماعي
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اختاذ التدابري الضرورية الرامية إىل رفع القيود اليت يعـاين منـها              -١٠٠-٩٩
ا مـن اخلـدمات     األطفال ذوو اإلعاقة يف الوصول إىل التعليم والصحة وغريمه        

 ؛)األرجنتني(

ضمان وصول األطفال ذوي اإلعاقة إىل التعليم والصحة واحليـاة            -١٠١-٩٩
الثقافية واخلدمات ومنحهم الدعم الضروري لتمكينهم من ممارسـة حقـوقهم           

  ؛)تايلند(كأعضاء فاعلني يف جمتمعاهتم 
 التمييز ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة         مكافحةالتركيز على     -١٠٢-٩٩

 ؛)نيداد وتوباغوتري(

 والسياسات اليت تعـاجل وضـع شـعوهبا    اإلجراءاتاحلفاظ على    -١٠٣-٩٩
  ؛)ترينيداد وتوباغو(األصلية 

 الرامية إىل محاية النساء، ال سيما نـساء         املشاريعاملثابرة يف تنفيذ      -١٠٤-٩٩
  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(الشعوب األصلية 

صلية على أعلى املستويات مـن أجـل        ضمان محاية الشعوب األ     -١٠٥-٩٩
ال تزال تؤثر سـلباً     القضاء على اجلوانب اهليكلية املتبقية النعدام املساواة، اليت         

  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات(على الشعوب األصلية 
 األصلية سعياً إىل وضع آليـة تـشاورية         الشعوبعقد حوار مع      -١٠٦-٩٩

  ؛)كوستاريكا(تعلقة بالشعوب األصلية مالئمة إزاء اختاذ التدابري امل
 اجلهود اإلجيابية املبذولة فيما يتعلق حبقـوق        يفاالستمرار بانتظام     -١٠٧-٩٩

  ؛)اليونان(الشعوب األصلية 
مواصلة جهودها الرامية إىل تيسري وتعزيز وصول الشعوب األصلية   -١٠٨-٩٩

  ؛)رسويلالكرسي ال(إىل التعليم واإلصحاح وامللكية والوظائف العامة 
 لتنفيذ اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة         وطنيةاعتماد تشريعات     -١٠٩-٩٩
وينبغـي التركيـز    .  املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية تنفيذاً كامالً      ١٦٩ رقم

يف أن ُتستشار على مجيع مـستويات صـنع         خاصة على حق الشعوب األصلية      
 واإلمنائيـة الـيت تعنـيهم       القرار، يف العمليات السياسية والتشريعية واإلدارية     

  ؛)النرويج(
 إىل تنظيم عملية التشاور لكـي تعكـس         الراميةمواصلة جهودها     -١١٠-٩٩

  ؛)باراغواي(السياسات العامة املشاركة الفعالة للشعوب األصلية يف تنفيذها 
 إىل وضع وتنفيذ آلية للتشاور مع الشعوب        الراميةمواصلة اجلهود     -١١١-٩٩

  ؛)بريو(ريعات الوطنية والدولية األصلية، طبقاً للتش
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اليت صيغت أثناء احلـوار     /وقد أحاطت غواتيماال علماً بالتوصيات املدرجة أدناه        -١٠٠
آراء غواتيماال بشأن التوصيات املشار إليها يف إضافة مرفقة بتقرير الفريق      وَترِد  . التفاعلي
  :(A/HRC/22/8/Add.1)العامل 

ية إىل التصديق على االتفاقية الدوليـة       مواصلة تعزيز اجلهود الرام     -١-١٠٠
  ؛)األرجنتني(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

إعادة النظر يف التصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        -٢-١٠٠
األشخاص من االختفاء القسري وتعزيز التعجيل بقبول اختصاص جلنة القـضاء           

  ؛)املكسيك( من االتفاقية ١٤ادة على التمييز العنصري، طبقاً ألحكام امل
استكمال عملية التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع             -٣-١٠٠

  ؛)فرنسا(األشخاص من االختفاء القسري 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٤-١٠٠

  ؛)إسبانيا(القسري 
ون والتصديق على الربوتوكـول     إلغاء عقوبة اإلعدام مبوجب القان      -٥-١٠٠

االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية            
  ؛)فرنسا(

استعراض تشريعاهتا الوطنية لضمان اتساقها الكامل مع نظام روما           -٦-١٠٠
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والتصديق على تعديالت كمباال لنظام روما          

  ؛)ختنشتاينلي(األساسي 
إعطاء األولوية لالعتراف تشريعياً باختصاص جلنة القـضاء علـى         -٧-١٠٠

التمييز العنصري يف تلقي الشكاوى من األشخاص الذين يدعون أهنم ضـحايا            
 مـن االتفاقيـة   ١٤انتهاك من جانب الدولة والنظر فيها، طبقاً ألحكام املـادة         

  ؛)النرويج(
ربوتوكول االختياري الثالث التفاقية    النظر يف تصديق مبكر على ال       -٨-١٠٠

  ؛)سلوفاكيا(حقوق الطفل إلتاحة إجراء لتقدمي البالغات 
اعتماد صك قانوين حلماية حقوق السكان األصليني، ال سـيما يف             -٩-١٠٠

  ؛)مجهورية كوريا(حاالت الرتاعات على األراضي واستغالل املناجم 
ملؤسسي حلقوق اإلنسان من مواصلة جهودها يف جمال تعزيز النظام ا       -١٠-١٠٠

خالل عملية من الالمركزية، ال سيما عن طريق إنشاء عدد مـن املؤسـسات              
  ؛)إندونيسيا(احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان يف مجيع أقاليمها 
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إعادة وقف عقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغاء هذه املمارسـة             -١١-١٠٠
 الثاين امللحق بالعهـد الـدويل       بالكامل والتصديق على الربوتوكول االختياري    

  ؛)أستراليا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
النظر يف إمكانية ختصيص موارد مالية لتنفيذ قانون مكافحة قتـل             -١٢-١٠٠

اإلناث وغريه من أشكال املمارس على املرأة ووضع آليات لتنسيق ورصد إنفاذه            
  ؛)أوروغواي(

ملتزايدة عن طريق ضمان توفري املوارد      مكافحة حاالت قتل اإلناث ا      -١٣-١٠٠
املالية لتنفيذ قانون مكافحة قتل اإلناث تنفيذاً فعاالً ومن خالل تنفيـذ اخلطـة              
الوطنية ملنع ممارسة العنف املرتيل والعنف ضد املرأة ومتويلها وتنـسيقها بـصفة             

  ؛)هولندا(مالئمة 
رير اليت تفيـد    ضمان إجراء حتقيقات فعالة ومستقلة يف مجيع التقا         -١٤-١٠٠

حبدوث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وضمان التحقيق الدقيق والعاجل يف           
البالغات املتعلقة حباالت القتل والتهديدات واهلجمات وأعمال التخويف الـيت          
يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة        

  ؛)أستراليا(
بري وقائية فعالة إىل جانب إجراء حتقيقات فورية ومستقلة         تنفيذ تدا   -١٥-١٠٠

  ؛)سويسرا(ومنتظمة يف االعتداءات املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان 
مواصلة االستناد إىل حاالت النجاح الذي َتحقـق حـىت اآلن يف              -١٦-١٠٠

قـدرات  سبيل حتسني الوصول إىل نظام العدالة وزيادة اجلهود الرامية إىل بناء ال           
 ١٩٨٢الوطنية يف توليد املساءلة مثل اإلدانات املتعلقة مبجزرة دوس إيريس لعام      

  ؛)كندا(
التحقيق يف مجيع اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية إىل جانب حاالت            -١٧-١٠٠

  ؛)أملانيا(التعذيب واالختفاء ومالحقة اجلناة من أجل تقدميهم إىل العدالة 
يعات الضرورية حلماية املدافعني عن حقـوق       اعتماد وتنفيذ التشر    -١٨-١٠٠

اإلنسان يف غواتيماال، مع االعتراف باجلهود املبذولة يف هـذا اجملـال وطلـب              
  ؛)إسبانيا(مواصلة تنفيذ التشريعات يف ذلك الصدد مع ذلك 

اختاذ تدابري لتحسني مشاركة مجيع أصحاب املصلحة، مع التركيز           -١٩-١٠٠
 يف عمليات صنع القرار اليت قد تؤثر على تنمية          على النساء والسكان األصليني   

  ؛)كندا(اجملتمعات الريفية يف املستقبل 
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توخي الدقة يف تنفيذ التشريعات وتطـوير اإلجـراءات املتعلقـة             -٢٠-١٠٠
باجملتمع املدين بغية ضمان محاية الشعوب األصلية، ال سيما يف سياق الرتاعـات             

  ؛)النمسا(على األراضي وعمليات اإلخالء القسري 
محاية السكان األصليني من شركات التعدين وإشراكهم يف صـنع            -٢١-١٠٠

  ؛)العراق(القرارات 
تنفيذ إطار تشريعي من أجل إجراء تشاوري مالئم وجمٍد سيـضمن     -٢٢-١٠٠

 موافقة حقيقية وحرة ومستنرية للشعوب األصلية يف الرتاعات على األراضـي، 

  ؛)آيرلندا(ة بشأن حقوق الشعوب األصلية كما يرد ذلك يف إعالن األمم املتحد
صيانة احلقوق املشروعة لألفراد املنتمني إىل اجملتمعـات األصـلية            -٢٣-١٠٠
يتعلق بالرتاعات على األراضي، ال سيما يف األرياف، وإصالح إجـراءات            فيما

  ؛)سلوفاكيا(اإلخالء من أجل االمتثال للمعايري الدولية 
فعالة مع اجملتمعات اليت قد تتأثر بـسبب        ضمان إجراء مشاورات      -٢٤-١٠٠

  ؛)سلوفينيا(املشاريع اإلمنائية واستغالل املوارد الطبيعية 
إصالح قانون التعدين بغية ضمان حـق الـشعوب األصـلية يف              -٢٥-١٠٠

  ؛)النرويج(أراضيها ومواردها الطبيعية 
مشاركة الشعوب األصلية مشاركة كاملة يف صنع القرارات اليت           -٢٦-١٠٠

عنيها، وكفالة استشارهتا عند ختطيط وتنفيذ املـشاريع االقتـصادية الكـربى            ت
  ؛)سويسرا(

وضع أسس عملية، حتظى بثقة اجلمهور، إلجراء مشاورات بـني            -٢٧-١٠٠
اجملتمعات واحلكومة تتعلق بشواغل الشعوب األصلية وفئات اجملتمعات احملليـة،          

الواليات (ن املشاريع على أراضيها يف ذلك تشييد البىن التحتية وإقامة غريها م مبا
  ؛)املتحدة األمريكية

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقـف          /إنّ مجيع االستنتاجات و     -١٠١
وال ينبغي أن ُيفهـم أهنـا   . أو الدولة موضوع االستعراض/اليت قدمتها و) الدول( الدولة

  .حتظى بتأييد الفريق العامل بكامله

  هدات وااللتزامات الطوعيةالتع  -ثالثاً  
  :تولت غواتيماال طوعاً التعهد وااللتزام مبا يلي  -١٠٢
 .إعادة تصميم النظام املؤسسي حلقوق اإلنسان يف غواتيماال •
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مواصلة جدول أعماهلا املتعلق بالسياسات العامة من أجل تعزيـز نظـام العدالـة               •
 .املتخصص حلماية النساء

ملسلح قصد احلد من الوفيات بسبب العنف، مع        وضع سياسات وبرامج ملنع العنف ا      •
 .إيالء اهتمام خاص إىل الشباب

 .وضع برنامج حلماية الصحفيني •

االستمرار يف نظامها الدائم ملتابعة التوصيات الذي أنشأته اللجنة الرئاسية حلقـوق             •
اإلنسان، وهو يشمل مشاركة اجملتمع املدين وسيسمح بتقدمي تقرير ملنتصف املـدة            

 .تقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الواردةبشأن ال
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  املرفق
  

  تشكيلة الوفد    

[English only] 
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