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لتوصيات الـواردة   من ا تشعر حكومة غواتيماال بالرضا إزاء تطابق األكثرية الغالبة           -١
            يـدان حقـوق اإلنـسان،      خالل املرحلة التفاعلية من االستعراض مع سياسة احلكومة يف م         

             املطروحـة دون أي إشـكال  ١٣٨  ل توصية مـن التوصـيات ا  ١١١ما يدفعنا إىل قبول     ِم
  .أو تساؤل

 هبا، فإننا نقبلها هي األخرى يف جمملها         علماً أحطنا املتبقية اليت    ٢٧    لاأما التوصيات     -٢
  .ولو مع بعض التفسريات لكيفية فهمنا ملوضوعها

ويف ما يتعلق بالتوصيات السبع اخلاصة بالتصديق على االتفاقيات أو الربوتوكوالت             -٣
، إسـبانيا،   ٤-١٠١، فرنـسا، و   ٣-١٠١، املكسيك، و  ٢-١٠١، األرجنتني، و  ١-١٠١(
، نود اإلفادة بـأن عمليـة       ) سلوفاكيا ،٨-١٠١، النرويج و  ٧-١٠١، فرنسا، و  ٥-١٠١و

 إلحالتها إىل جملس نواب األمة بغرض إقرارها هيداًالتشاور املؤسسي جارية على قدم وساق مت
أما يف ما يتعلق بالتوصية اخلاصة بعقوبة اإلعدام، فقبولنا         . مث التصديق عليها أو االنضمام إليها     

  . نواب األمةهلا يتمثل يف أننا سننظر يف طرح مسألة إلغاء تلك العقوبة على جملس
           بالتـشاور مـع الـشعوب األصـلية       كذلك، ال متثل التوصيات اخلمس اخلاصة       و  -٤
، ٢٦-١٠١، مجهوريـة كوريـا،      ٩-١٠١، النرويج،   ٢٥-١٠١، سلوفينيا،   ٢٤-١٠١(

 إصـدار   أي إشكال، حيث نتوقع قريباً    ) ، الواليات املتحدة األمريكية   ٢٧-١٠١سويسرا و 
ة يف إطـار     جملس الوزراء هلذه الغاي     حتكم عملية التشاور، وقد استقبل     القانون واألنظمة اليت  

إحدى جلسات عمله، ممثلني عن منظمة العمل الدولية وسلطات حكومة بريو، البلد الوحيد             
  .الذي لديه تشريع هبذا الشأن

 بالتايل ملواطين   واململوكةونود أن ننوه بأن الدستور يدرج يف خانة األمالك العامة،             -٥
ن املشاورات اجلارية هبذا الشأن     ما يستوجب أن تكو   ِمغواتيماال كافة، مجيع املوارد اجلوفية،      

 للشعوب   حصراً مملوكةكذلك، ال توجد أراض     . متفقة وأحكام القاعدة الدستورية املذكورة    
راعـيَّ أيـة    ُتاألصلية، رغم وجود مشاعات وأراض تابعة جملتمعات حملية، وبالتايل ينبغي أن            

  .ة وواقعهااإلطار القانوين للدولة الغواتيماليالعقارية إىل املطالب إشارة 
إىل وقائع حدثت أثنـاء     ) ، أملانيا ١٧-١٠١، كندا، و  ١٦-١٠١(وتشري توصيتان     -٦

 مت التفاوض بشأنه مبشاركة األمـم       ونود أن نؤكد من جديد أن مثة عفواً       . املواجهة املسلحة 
 ساري املفعول، أما التساؤالت املتعلقة بنفاذه ونطاقه فينبغي تسويتها مع           املتحدة وغدا قانوناً  

  .حملاكم العليا التابعة للدولةا
مركزيتـها   ويف ما يتعلق بالتوصية اخلاصة بتعزيز مؤسسات حقوق اإلنـسان وال            -٧
 أننا ملتزمون بإعادة تنظيم اهليكل املؤسسي حلقـوق         ، نؤكد جمدداً  )، إندونيسيا ١٠-١٠١(

اللجنـة   لدى   ويوجد حالياً . اإلنسان مبساعدة األمم املتحدة، وهذا سوف يشمل الالمركزية       
  . إقليمياً مكتبا١٧ًالرئاسية حلقوق اإلنسان 
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          أما يف ما يتعلق بالتوصية اخلاصة بـالعودة إىل وقـف العمـل بعقوبـة اإلعـدام                  -٨
 يف غواتيماال وقف تطبيـق هـذه        ٢٠٠١، نشري إىل أنه مت منذ عام        )، أستراليا ١١-١٠١(

  . توصيات بطرح مسألة إلغاء تلك العقوبة على جملس نواب األمة٦العقوبة، وقد قبلنا 
 وأما يف ما يتعلق بالتوصية اخلاصة بإفراد موارد لتنفيذ قانون مكافحة قتل اإلنـاث                -٩
د إضـافية هلـذا   ، نعلن قبولنا هلا، مشريين إىل أنه مت ختصيص موار      )، أوروغواي ١٢-١٠١(

  .٢٠١٣الغرض يف إطار ميزانية عام 
، ١٣-١٠١(ويف هذا السياق، نعلن عدم قبولنا ملا ورد يف التوصـية ذات الـصلة                 -١٠

  . كبرياًمن أن عدد حاالت قتل اإلناث قد ازداد، إذ شهد عدد هذه احلاالت تراجعاً) هولندا
إلعدام خارج نطاق القـضاء     ويف ما يتعلق بالتوصية اخلاصة بالتحقيق يف حاالت ا          -١١

  يف الشكوى الوحيدة اليت وردت مؤخراً      ، نعلن أن التحقيق جار حالياً     )، أستراليا ١٤-١٠١(
  .هبذا الشأن وأن احلكومة متد يد التعاون الكامل ملكتب املدعي العام وللهيئة القضائية

د يف  العمل جار على مواءمة تصنيف اإلعدام خارج القضاء مع التعريـف الـوار            و  -١٢
  .متها على نفس النحوءمواتلزم شأن جرائم أخرى شأنه التشريع الدويل، 

أما يف ما يتعلق باجلزء اخلاص باملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني من التوصية    -١٣
املذكورة، فقد مت إنشاء آليات مؤسسية مشتركة حلماية أولئك  الناشـطني والتحقيـق يف               

  .الشكاوى الصادرة عنهم
ويف ما يتعلق بالتوصية اخلاصة بتدابري احلماية والتحقيق الفوري واملنتظم واملـستقل              -١٤

، نؤكد مـن  )، سويسرا١٥-١٠١(بشأن العنف املرتكب ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان        
جديد أنه توجد آليات مؤسسية مشتركة حلماية أولئك الناشطني وأن التحقيقات اليت جيريها             

 يف حال إقرار     ملموساً يئة القضائية يف الشكاوى سوف تشهد حتسناً      مكتب املدعي العام واهل   
اإلصالحات الدستورية اهلادفة إىل تعزيز االستقاللية الوظيفية واالقتصادية للمكتب واهليئـة           

  .املذكورين
وأما يف ما يتعلق بالتوصية اخلاصة بتحسني مشاركة السكان املعنيني، مع التركيـز               -١٥

 األصليني لدى اختاذ القرارات اليت قد متس مستقبل تنميـة جمتمعـاهتم             على النساء والسكان  
، نتوخى أن يكون إجراء التشاور املنصوص عليـه يف الدسـتور            )اد، كن ١٩-١٠١(احمللية  

اآلليتني ) ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      (والقانون الذي سينظم عملية التشاور تلك       
تقييم تدابري إضافية تعاجل أوجه القلق لـدى النـساء          ري  جياملالئمتني هلذا الغرض، على أن      

  .والسكان األصليني
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، ٢٠-١٠١(  بالتوصيات الست املتبقيـة    ، ألغراض البحث املستفيض والنظر، علماً     وحنيط  -١٦
ــسا،  ــلوفاكيا، ٢٣-١٠١النم ــبانيا، ١٨-١٠١، س ــدا، آ ،٢٢-١٠١، إس               ،٢١-١٠١يرلن

هنا تتضمن تأكيدات، وآراء وإشارات قد يتبني أهنا        إ، حيث   )ين، ليختنشتا ٦-١٠١العراق و 
  .تتناىف والواقع أو الشرعية

 هذا االستعراض الدوري ونتائجـه، إذ نـشعر         عمليةوتشعر غواتيماال بالرضا إزاء       -١٧
 يف التزامنا وسعينا إىل إرساء دولة دميقراطية عمادها سـيادة القـانون،             بزيادة فهمنا ودعمنا  

حترام حقوق اإلنسان وضمان احلريات الفردية مكانة توفر النمـو والرفـاه            اليكون  حيث  
  .ملواطين غواتيماال كافة دون متييز

       


