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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠-١٩نيويورك، 
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤ و ٣البندان 

: الـشعوب األصـلية   ”: مناقشة املوضوع اخلاص للـسنة    
 مـن   ٣٢ و   ٣تـان   املاد: التنمية يف ظـل الثقافـة واهلويـة       

 “الشعوب األصـلية  بشأن حقوق    املتحدة   األممإعالن  
 بــشأن  املتحــدةاألمــمتنفيــذ إعــالن : حقــوق اإلنــسان

        الشعوب األصليةحقوق 
  املعلومات الواردة من احلكومات    

    
  غواتيماال    

    

  موجز  
يتضمن هذا التقرير معلومات عن متابعة حكومـة غواتيمـاال للتوصـيات الـصادرة عـن                  

    .دى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصليةالدورة الثامنة للمنت
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االســتجابة للتوصـــيات املوجهـــة إىل احلكومـــات خـــالل الـــدورة الثامنـــة    -أوال   
يف إطار بند   ملنتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية،         

وللتوصيات الصادرة عـن    جدول أعماله،   /أكثر من بنود واليته    واحد أو 
  )١(ابقة للمنتدىالدورات الس

  
  )٢(إجياد مصادر دخل بديلةالتنمية االقتصادية واالجتماعية للشعوب األصلية،   -ألف   

وفقا ملا جاء يف تقريـر دولـة غواتيمـاال املقـدم اسـتجابةً السـتبيان أمانـة املنتـدى الـدائم                        - ١
اين للـشعوب  للعقـد الـدويل الثـ   تقيـيم منتـصف املـدة      ”املعين بقضايا الشعوب األصـلية، املعنـون        

تـــصدت حكومـــات غواتيمـــاال املتعاقبـــة علـــى مـــدى ، “٢٠١٤-٢٠٠٥األصـــلية يف العـــامل، 
، متشيا مع سياساهتا العامـة وخططهـا ومـشاريعها          )٢٠٠٩-٢٠٠٤(السنوات اخلمس األخرية    

ــها         ــا، مــن بين ــشعوب األصــلية واحتياجاهت ــة حبقــوق ال ــضايا املتعلق ــة مــن الق ــا، لطائف وإجراءاهت
  :يلي ما

م سياسات التنمية الريفية واسـتراتيجياهتا وبراجمهـا وخططهـا املتـصلة بـالفقر، بغيـة                تقيي  •  
 التثبت من مراعاهتا لالعتبارات العرقية والثقافية واجلنسانية

تعزيز خطوط اإلنتاج ومتتني الـروابط مـع املـشاريع التجاريـة لكفالـة إشـراك الـشعوب                    •  
 األصلية

يط االسـتراتيجي فيمـا يتعلـق باجملتمعـات احملليـة           زيادة القدرة علـى التـشخيص والتخطـ         •  
 والبلديات واملناطق دون اإلقليمية

ــشجع         •   ــيت ت ــة ال ــة والثقافي ــة العرقي ــة ذات األمهي ــتثمارات االجتماعي ــرامج االس ــز ب تعزي
  الفرص تكافؤ

ــا،          - ٢ ــيت ســلف ذكره ــشعوب األصــلية، ال ــصلة بال ــضايا املت ــات عــن الق ــشمل املعلوم وت
؛ ٢٠٠٨ينــاير / إىل كــانون الثــاين٢٠٠٤ينــاير / األوىل مــن كــانون الثــاين:دورتــني حكــوميتني

، والــدورتان تغطيــان ٢٠١٢ينــاير / إىل كــانون الثــاين٢٠٠٨ينــاير /والثانيــة مــن كــانون الثــاين 
  .والية احلكومتني الثالثة والرابعة منذ توقيع اتفاقات السالم

__________ 
 ٣٦، و ٣٤ ، و٣٣، و ٣١، و ٣٠، و ٢٣، و ٢١، و ٢٠، و ١٩، و ١٦، و ١٥، و ٩، الفقرات E/2009/43انظر   )١(  

  .٩٩ إىل ٩٧، و ٩٤، و ٨٨، و ٨٦ إىل ٧٩، و ٦٧، و ٦٢ إىل ٥٢، و ٤٨، و ٤٧، و ٤٠إىل 
  .٩املرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
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اف مـسرية بنـاء غواتيمـاال حـىت         ويف عهد احلكومة األوىل، أثريت مسألة ضرورة استئن         - ٣
ــرة       . ٢٠٠٨-٢٠٠٤يعّمهــا االزدهــار والتــضامن، علــى حنــو مــا جــاء يف خطــة احلكومــة للفت

ولتنفيذ هذا االقتراح، حـددت احلكومـة أسـلوب عمـل يقـوم علـى توافـق اآلراء ويرتكـز علـى                      
د احلكــم برتاهــة وشــفافية وتقــشف يف اســتخدام املــوارد، واعتمــاد اتفاقــات الــسالم مــن جديــ   

  .الدولة كإطار توجيهي لعمل
وأرست املبادئ التوجيهية هلذا النهج احلكومي مبدأي التـضامن واإلدمـاج، وحـددت               - ٤

مجلة من اإلجراءات الالزم تشجيعها، من بينـها الـسعي املتواصـل إىل احلـد مـن الفقـر وممارسـة             
ريق احترام حقـوق   التعدد الثقايف وتطبيقه على أرض الواقع؛ واإلصالح السياسي للدولة عن ط          

 القـانون، وحتـديث اإلدارة      سـيادة اإلنسان، وترسيخ الدميقراطية واإلصالح الـسياسي، وتفعيـل         
  .)٣(العامة، وتطبيق الالمركزية واملشاركة، بوصف كل ذلك شروطا أساسية لتعزيز املواطنة

 وسـيمتد لغايـة     ٢٠٠٨الـذي بـدأ يف عـام         ،لفـارو كولـوم   ويف عهد حكومة املهنـدس أ       - ٥
 تـشكل الـدعامات     أربعة بـرامج اسـتراتيجية    خطة عمل تشمل    احلكومة  اعتمدت   ،٢٠١٢ام  ع

والنـهج  ‘ ٤’؛  اإلنتاجيـة و‘ ٣’واحلوكمة؛  ‘ ٢’ ؛التضامن‘ ١’ألسلوب احلكم، وهي     يةاألساس
ألشـد النـاس فقـرا؛       وإعطاء األولويـة     ؛التعددية الثقافية وترتكز حماورها الشاملة على     . اإلقليمي

 يــات واألخالقلــصاحل الرضــع واألطفــال؛     اتاالســتثمار وتوظيــف ؛  اجلنــسني بــني واملــساواة 
  . واحترام حقوق اإلنسان؛ ومشاركة املواطنني؛واحلفاظ على البيئة؛ واآلداب العامة

حقـوق  ، اليت توّخت تطبيق معايري لرعاية       ٢٠٠٩عام  وترد أدناه السياسات املنفذة يف        - ٦
ــشعوب األصــلية   ــا (ال ــايري  مب ــشمل املع ــة إىل   ي ــدابري الرامي ــة بالت ــة املتعلق ــصادر كفال ــدخلام  ،ل

  ): ومحاية التنوع البيولوجي،يعيةواحملافظة على املوارد الطب
  ٢٠٢٣-٢٠٠٨وتنميتها الشاملة للفترة لنهوض باملرأة لوطنية السياسة ال  •  
   العنصريالسياسة العامة من أجل التعايش والقضاء على العنصرية والتمييز  •  
   لألطفال واملراهقنيالشاملةة العامة للحماية السياس  •  
  الشاملةالسياسة الوطنية للتنمية الريفية   •  
  لالمركزيةالسياسة الوطنية   •  
  وية الوطنية لألمن الغذائي والتغذالسياس  •  
  ٢٠١٥-٢٠٠٦ للفترة وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسانالسياسة ال  •  

__________ 
  .٢٠٠٧-٢٠٠٤ترة تشخيص مدى مأسسة هوية الشعوب األصلية وحقوقها يف اجلهاز التنفيذي للف  )٣(  
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  ٢٠١٥-٢٠٠٦للفترة  السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان  •  
  سياسة التنمية االجتماعية والسكان  •  
  الصغرية واملتوسطةالصغرى والسياسة الوطنية لتنمية املشاريع   •  
  ٢٠١٤-٢٠٠٦للفترة ملساواة بني اجلنسني يف التعليم العايل اسياسة وخطة   •  
  ٢٠١٢-٢٠٠٨  للفترةالسياسة الزراعية  •  
  غواتيماال يف جمال الغاباتسياسة   •  
  ٢٠١٢-٢٠٠٨ية للفترة  التعليماتسياسال  •  
   البيئيةالسياسة اإلطارية لإلدارة  •  
  السياسة الوطنية لإلدارة املتكاملة ملوارد املياه  •  
ســـيما علـــى مـــستوى  الو الريفيـــة، ونظـــام جمـــالس التنميـــة احلـــضرية وباإلضـــافة إىل   - ٧

 صــندوق غواتيمــاال مــن بينــها ،املمارســات اجليــدةهنــاك أمثلــة أخــرى علــى  ،اجملتمعــات احملليــة
مركزي ثنائي، حيث ميثـل اجلهـات احلكوميـة          و جهاز وطين ال   ، وه )٤(ةاألصليالشعوب  تنمية  ل

دعم وتعزيز عمليـة    ، ويرمي إىل    لمايالة  ويلغومنظمات املايا، وتشمل تغطيته اجلغرافية املناطق ال      
ومنظماهتـا، يف إطـار    احملليـة  اتمعاهتـ للشعوب األصلية وجمذاتيا  واملدارة  التنمية البشرية املستدامة    

نوعيـة احليـاة مـن خـالل تنفيـذ ومتويـل مـشاريعها              وذلك مـن أجـل االرتقـاء ب        ،إىل العامل نظرهتا  
  .وبراجمها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تعزيـز ودعـم ومتويـل مـشاريع        الـيت يـسعى هـذا الـصندوق إىل حتقيقهـا            هـداف   األمن  و  - ٨
ــة  ــة االجتماعي ــر االجتمــاعي   ،التنمي ــشاريع املنتجــة ذات األث ــة باهلياكــل   ،وامل ــشاريع املتعلق وامل

 والتنميـة   ، وتأهيلـها  وتدريب املوارد البشرية  األساسية، واملشاريع الرامية إىل تعزيز املؤسسات،       
 وطين، وذلـك علـى املـستويني الـ    املـساعدة التقنيـة   املـوارد املاليـة و     وإدارة مـشاريع مجـع       ،الثقافية

  .دويلالو
اجلهة األساسية اليت تعـىن بـدعم وتعزيـز         الريفية   و جمالس التنمية احلضرية  ويشكل نظام     - ٩

جمـاالت  يف الشعوب األصـلية وإدماجهـا يف عمليـة وضـع اخلطـط واملـشاريع لتنفيـذها                 مشاركة  
  .االجتماعية واالقتصاديةالتنمية التعليم والثقافة والصحة وحقوق اإلنسان والبيئة و

__________ 
ــشئ صـــــندوق    )٤(  ٩٤-٤٣٥ مبوجـــــب االتفـــــاق احلكـــــومي   ةاألصـــــليالـــــشعوب تنميـــــة  لغواتيمـــــاالأنـــ

ــصادر ــوز ٢٠ يف الـ ــه /متـ ــات  ١٩٩٤يوليـ ــب االتفاقـ ــدل مبوجـ ، ٩٧-١٤٩، و ٩٦-٣٥٤، و ٩٥-٥٠٠ واملعـ
  .٢٠٠٦-١٥٨ و
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مــن إنــه ”: علــى مــا يلــي  جمــالس التنميــة احلــضرية والريفيــة يف ديباجتــه قــانونويــنص   - ١٠
دأ مـساواة مجيـع األطـراف       ب حمكوماً مب  جمالس التنمية احلضرية والريفية   يكون نظام   أن  األساسي  

وأن يوضــع موضــع التنفيــذ يف ظــروف مــن تكــافؤ   وق،يف الكرامــة واحلقــاالجتماعيــة الفاعلــة 
 وتنفيـذها، وذلـك     العامـة اإلمنائيـة   ختطـيط الـسياسات     وقرار   عمليات صنع ال   فرص املشاركة يف  

  .“تشاركيةالفعالة واحلقة والدميقراطية اليف إطار والتعايش السلمي بروح من 
 ١ املـادة    تـشدد  ،٢٠٠٢-١١فيما يتعلق باجلوانب املوضوعية من املرسوم التشريعي        و  - ١١

تنميـة  اللس  اجمـ نظـام   ”:  علـى أن   )واملبـادئ واألهـداف   التعريـف   (الفصل األول   من  ) التعريف(
الـشعوب  ينكا وغاريفونـا و   شايـا والـ   شـعوب امل  الوسيلة الرئيسية ملـشاركة     احلضرية والريفية هو    

 مــع ، للتنميــةالــدميقراطيتخطــيط التنفيــذ عمليــة مــن أجــل  العــامالــشأن يف إدارة ة غــري األصــلي
  .“الثقافية واللغويةالعرقية وة  يف ظل التعدديألمة الغواتيماليةلمراعاة مبادئ الوحدة الوطنية 

ملموسـة،  سياسات عامـة  صوغ مشاركة الشعوب األصلية يف    ومن األمثلة الدالة على       - ١٢
حفـظ البيئـة واملـوارد    ، الـيت تـستند إىل سياسـة     وزارة البيئـة واملـوارد الطبيعيـة   جتربـة هناك أيـضا    

  .)٢٠٠٧-٦٣ي احلكوماالتفاق  (ها وحتسينتهاومحايالطبيعية 
مـشاركة  ، يتعلـق األمـر بعمليـٍة أتاحـت انطـالق            البيئة واملوارد الطبيعية  فبالنسبة لوزارة     - ١٣

ســيما مــن خــالل جمــالس التنميــة   الو ،ملختلــف القطاعــات الوطنيــة ومــستمرة واســعة النطــاق 
مواعيـد   وحتديـد    ، وختـصيص املـوارد    ،القادمـة اسـتعراض التحـديات     بغيـة    ،واحلكومات البلديـة  

ملـا فيـه منفعـة      أصـحاب املـصلحة يف البلـد        مبـسامهة مجيـع     قيق التنمية املستدامة    حتالتنفيذ ليتسىن   
  .السكان

أهنــا تــسعى إىل تعزيــز    يف مالحظاهتــا علــى  وزارة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة  وشــددت   - ١٤
وحتليلها يف سبيل حتقيق هدف رئيـسي        الطبيعية   هومواردالبلد  بيئة  مجع املعلومات عن    عمليات  

وإدماجهـا يف صـلب عمليـة التنميـة علـى كـل مـن         الطبيعيـة  هومـوارد البلـد  بيئـة  يم  يتمثل يف تقي  
  .بيئيال وقتصادي واالاالجتماعي والثقايفالصعيد 

 اجـ ُهُنوعالوة على تقدير التكلفة االقتـصادية، اّتبعـت الـوزارة يف عمليـة الـتفكري هـذه            - ١٥
ملـوارد الطبيعيـة   وجه عام استخدام ابختلف القطاعات والسكان     تتيح مل  اجتماعية وثقافية وبيئية  

  . على السواءالعقليةواملادية  استخداما مستداما، مبا ميكن من تلبية احتياجاهتم والبيئة
تـشكّل  الطبيعيـة   البلـد    ثروة   كانت ه ملا أن”  على وزارة البيئة واملوارد الطبيعية   وأكدت    - ١٦
التقيـيم ينبغـي أن   عمليـة  ، فـإن  هـذا الكوكـب  السـتمرار احليـاة علـى    األساسـية  النظم  من  اجزء
ــيت    ت ــوارد ال ــى امل ــضا عل ــضمن ســالمة  ركــز أي ــوجي ت ــراف مــع  ،النظــام اإليكول ــها قيمباالعت ت
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منظـور  مـن   طبيعـة   التقييم  باإلضافة إىل   ،  املقبلةألجيال  على حفظها ملنفعة ا   تشجيع  وال ،املتأصلة
  .“ الوطينماليت تقطن اإلقلي) شينكاالغاريفونا والاملايا و(الشعوب األصلية 

ُتبــذل اجلهــود مــن أجــل إقــرار وتقيــيم  ،األرضالتخطــيط البيئــي الســتخدام إطــار يف و  - ١٧
 مـىت توافقـت مـع اإلدارة املـستدامة للمـوارد            األعـراف والتقاليـد   أمناط االستخدام القائمة علـى      

  .الطبيعية
ــق بــ   - ١٨ ــة وفيمــا يتعل ــاطق احملمي ــوطين للمن ــاك اجمللس ال ــشعوب شؤون تعــىن بــ إدارة ، هن ال

قضايا الشعوب األصـلية واجملتمـع املـدين يف         إدماج  ة عن   يسؤولتتوىل امل  ،األصلية واجملتمع املدين  
شروع ومــن األمثلــة علــى عمليــة اإلدمــاج صــوغُ املــ . يف الــبالد وإدارهتــااملنــاطق احملميــة تــسيري 
 وجيالتنـــوع البيولـــاجملتمعـــات احملليـــة وسياســـة حفـــظ أراضـــي إدارة قـــانون تـــصنيف األويل ل
  .وإدارته
مـن املهـم اإلشـارة       ،ةاألصـلي ملنفعة الـشعوب    بديلة  الدخل ال صادر  النهوض مب يف جمال   و  - ١٩

إىل تفعيل برنامج التنمية االقتصادية انطالقا من األرياف، الـذي مت وضـعه هبـدف دعـم التنميـة                   
 يف زيـادة  واهلـدف مـن ذلـك هـو املـساعدة       . سـيما يف املنـاطق الريفيـة        وال ،االقتصادية يف البلـد   
خطـوط اإلنتـاج    تعزيـز   مـع   ،  ةاألصـلي الذين يتكونون أساسا من الشعوب       ،دخل سكان الريف  

حتسني القدرة التنافسية للـشركات      بغية   زالة االختناقات القائمة  إلاالستثمارات  تها وضخ   وإقام
  .يف املناطق الريفية وأقاليمها

 اإلنتــاجخلطــوط درة التنافــسية حتــسني القــ) أ: (تتمثــل األهــداف احملــددة يف مــا يلــي و  - ٢٠
تعزيـز  ) ب (ة؛األصـلي واسعة النطـاق للـشعوب      مشاركة  مع كفالة   الريفية  املتمركزة يف املناطق    

إلدارة اإلقليميـة   لـ منـوذج   علـى اعتمـاد      املؤسسية للـهيئات العامـة املـشاركة يف املـشروع            ةالقدر
  .الشعوب األصليةشاركة التشاركية، مب

مـن بينـها مجـع      ،هدفهستراتيجيات لتحقيق   ج احلكومي مجلة من اال    وينتهج هذا الربنام    - ٢١
الوصـول إىل  علـى إتاحـة فـرص     جنبا إىل جنب مع القطاع اخلاص    اليت تعمل  املؤسسات العامة 

. مع تنـسيق أطرهـا الزمنيـة واملكانيـة    القطاعات املتعددة املالية واجتذاب االستثمارات األسواق  
الريفيـة الـيت لـديها سـوق     ة يف املناطق نتجطلب املنظمات املبهذه االستثمارات مباشرة   وترتبط  

عناصـر دائمـة مـن عناصـر اخلـط          كـبرية لتـصبح      إمكانيـات بالتايل  واليت لديها    ،امنتجاهتترويج  ل
  .اإلنتاجي

تعزيـز  ضروري زيـادة الفـرص و   ، مـن الـ    نوعية احليـاة يف املنـاطق الريفيـة       وبغية االرتقاء ب    - ٢٢
للعمـالء يف  تنافـسي يتـيح   قتـصادية يف إطـار   االاإلنتاجية وهة لألغراض  القدرات واألموال املوج  

  .ةدوليال وةوطني والبنشاط يف األسواق احملليةأن يشاركوا املناطق الريفية 
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 ، وهويهويتينــانغو،ســان مــاركوس: الــيت وقــع عليهــا االختيــاراملنــاطق وتــرد فيمــا يلــي   - ٢٣
 .سفريابـا  لتـا أ و ،سوي وسـاكاتيبيك  ،تـشيمالتينانغو و ، وتوتونيكابان ،التينانغوسيتو وك ،وسولوال
ــضم  ــذه وتـ ــاتهـ ــن ال    املقاطعـ ــّدر مـ ــلية تتحـ ــعوبا أصـ ــشهشـ ــام،  كيتـ ــشيكيل، واملـ ، والكاكتـ

  .والكيكشي، وغريها من الشعوب األصلية
بلـوغ نـسبة املـستفيدين مـن بـني          الربنـامج   ينبغـي أن يتقيـد هبـا        املؤشرات اليت   ومن بني     - ٢٤

وسيتوســع نطـاق تغطيتــه عمـا قريــب ليــشمل   . يف املائــة ٨٠يقــل عـن   ال مـا الـشعوب األصــلية  
  .مقاطعيت باخا فرياباس وكويتشي، حيث توجد أنشطة اقتصادية حتتاج إىل دعم إمكاناهتا

 النـهج العرقـي يف      إدمـاج  إىل الراميـة    اإلجـراءات ومن اجلوانب املهمة يف هذا الربنـامج          - ٢٥
دعم التسويق مـن    ذات الصلة ب  رصد التجارب الدولية    مما أتاح    ،كل مرحلة من مراحل التنفيذ    

ــدمنظــور حقــوق الــشعوب األصــلية  تــسويق  جمــايل التنظــيم اجملتمــع احمللــي يف أشــكال  ، وحتدي
  .واستخدام التكنولوجيات

  
إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن     ن املنبثقة عـ  ، وااللتزامات   احمللياجملتمع  التشاور مع     -باء   

  )٥(١٦٩ رقم منظمة العمل الدوليةقية حقوق الشعوب األصلية واتفا
ذات الـصلة   القـوانني الرئيـسية     فيما يتعلق بالتشاور مع اجملتمعات احمللية، ترد فيما يلـي             - ٢٦

باملوضــوع، الــيت أخــذهتا خمتلــف القطاعــات واجلهــات الفاعلــة االجتماعيــة يف االعتبــار بغــرض  
ــها ــم    اتفا: تفعيل ــة رق ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــي  وال،١٦٩قي ــادة س ــها؛ و ١٥ما امل ــتور من الدس

  .)٧(قانون البلدي؛ وال)٦(مهورية غواتيماالالسياسي جل

__________ 
  .١٥، الفقرة E/2009/43انظر   )٥(  
تعترف هذه املادة بأن غواتيماال مؤلفة من جمموعـات عرقيـة متنوعـة،             .  محاية اجملموعات العرقية   - ٦٦املادة    )٦(  

وهـي تـنص أيـضا علـى أن الدولـة تقـر بأسـاليب               . من بينها جمموعات السكان األصليني املتحدرين مـن املايـا         
  .حياهتا وأعرافها وتقاليدها وأشكال تنظيمها االجتماعي وحتترمها وتشجعها

عندما يصري مـن املستـصوب التمـاس مـشورة اجلـريان نظـرا ألمهيـة القـضية                  . ريان التشاور مع اجل   - ٦٣املادة    )٧(  
. املطروحــة، جيــوز للمجلــس البلــدي أن يــأذن بــإجراء هــذه املــشاورات بتــصويت أغلبيــة الثلــثني مــن أعــضائه

عنـدما تـؤثر إحـدى    .  التماس مشورة اجملتمعات احملليـة أو سـلطات الـشعوب األصـلية يف البلديـة        - ٦٥ املادة
ــة أو يف ســلطات        ــة للــشعوب األصــلية يف البلدي ــا يف حقــوق ومــصاحل اجملتمعــات احمللي القــضايا حبكــم طابعه
الشعوب األصلية، جيري اجمللس البلدي مشاورات بطلب من اجملتمعات احمللية أو سلطات الشعوب األصلية،              

، ٦٤املـواد  . وتقاليـدها مبـا يف ذلـك عـن طريـق تطبيـق املعـايري اخلاصـة بـأعراف جمتمعـات الـشعوب األصـلية            
حيوز إجراء املشاورات عن طريق بطاقات اقتراع مـصممة         . طرائق التشاور وأشكال تطبيقها   . ٦٦ ، و ٦٥ و

تقنيا وحتديدا هلذا الغرض، مـع تبيـان القـضية موضـع التـشاور يف الـدعوة، وتـاريخ إجـراء التـشاور وأماكنـه،                    
  .ت احمللية املشمولة بالقضيةتطبيق معايري النظام القانوين اخلاص باجملتمعا أو
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جريــت أُ إىل أنــه قــد )٨(لــسالم والبيئــةلالرعويــة وتــشري البيانــات الــصادرة عــن اللجنــة    - ٢٧
، علـى النحـو املبـّين يف اجلـدول،     الـسنوات األخـرية  مع اجملتمعات احمللية على امتـداد     مشاورات  

ها، وذلك باالسـتناد إىل القـوانني       ومصاحلالشعوب األصلية    حقوق   يفاريع اليت تؤثر    ملشبشأن ا 
  .السارية

  
  جدول

  املشاورات مع اجملتمعات احمللية
٢٠٠٨-٢٠٠٥  

  
  املوقع التاريخ الرقم

 املقاطعة ‐  البلدية
  كوميتانسييو، سان ماركوس ١٨/٠٥/٢٠٠٥-١٤ ١
 سيباكابا، سان ماركوس ١٨/٠٦/٢٠٠٥ ٢
 ريو هوندو، ساكابا ٢٥/٠٦/٢٠٠٥ ٣
 كولوتينانغو، هويهويتينانغو ٢٥/٠٧/٢٠٠٦ ٤
 سان خوان أتيتان، هويهويتينانغو ٢٥/٠٧/٢٠٠٦ ٥
 كونسبسيون هويستا، هويهويتينانغو ٢٥/٠٧/٢٠٠٦ ٦
 تودوس سانتوس كوتشوماتانتيس، هويهويتينانغو ٢٥/٠٧/٢٠٠٦ ٧
 يتينانغوسانتياغو تشيمالتينانغو، هويهو ٢٧/٠٧/٢٠٠٦ ٨
 سانتا أوالليا، هويهويتينانغو ٢٩/٠٨/٢٠٠٦ ٩

 كونسبسيون توتوابا، سان ماركوس ١٣/٠٢/٢٠٠٧ ١٠
 سان بدرو نيكتا، هويهويتينانغو ٣٠/٠٣/٢٠٠٧ ١١
 إخيكان، كويتشي ٢٠/٠٤/٢٠٠٧ ١٢
 سان أنتونيو هويستا، هويهويتينانغو ١٢/٠٥/٢٠٠٧ ١٣
 وسإخيتشيغوان، سان مارك ١٣/٠٦/٢٠٠٧ ١٤
 بارياس، هويهويتينانغو ٢٣/٠٦/٢٠٠٧ ١٥

__________ 
اللجنة الرعوية االجتماعية ألسقفية سان ماركوس، التابعة للكنيسة الكاثوليكية، وتتمثل مهمتها الرئيـسية يف             )٨(  

تعّهد طلبات الـشعوب األصـلية املنتميـة ملقاطعـة سـان مـاركوس واملتـضررة علـى حـد زعمهـا مـن سياسـات                      
ــة   ــوارد الطبيعي ــصدير امل ــة و(ت ــةاملعدني ــاز     ) الكهرومائي ــة غواتيمــاال مبوجــب عقــود االمتي ــيت أذنــت هبــا دول ال

ومن بني أهدافها املـسامهة يف تعزيـز سـيادة القـانون     . والتراخيص املمنوحة للشركات العابرة للحدود الوطنية     
  .عن طريق اختاذ التدابري الدميقراطية وإجراء املشاورات مع اجملتمعات احمللية
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  املوقع التاريخ الرقم
 املقاطعة ‐  البلدية

 نينتون، هويهويتينانغو ١١/٠٨/٢٠٠٧ ١٦
 سان إيلديفونسو إخيتاهواكان، هويهويتينانغو ٢٢/٠٩/٢٠٠٧ ١٧
 سان سيباستيان هويهويتينانغو، هويهويتينانغو ٢٦/١٠/٢٠٠٧ ١٨
 سان ميغيل أكاتان، هويهويتينانغو ٠١/١٢/٢٠٠٧ ١٩
 بينال، سان ماركوسسي ١٨/٠٤/٢٠٠٨ ٢٠
 سان خوان إخيكوي، هويهويتينانغو ١٣/٠٥/٢٠٠٨ ٢١
 كوميتانسيو، سان ماركوس ١٤/٠٥/٢٠٠٨ ٢٢
 تكانا، سان ماركوس ١٦/٠٥/٢٠٠٨ ٢٣
 تاخومولكو، سان ماركوس ١٢/٠٦/٢٠٠٨ ٢٤
 تكتيتان، هويهويتينانغو ٢٧/٠٦/٢٠٠٨ ٢٥
 سان خوسيه أوخيتينام، سان ماركوس ٠٤/٠٧/٢٠٠٨ ٢٦
 تشيانتال، هويهويتينانغو ١٣/٠٧/٢٠٠٨ ٢٧
 خاكالتينانغو، هويهويتينانغو ٢٦/٠٧/٢٠٠٨ ٢٨
 سانتا أنا هويستا، هويهويتينانغو ٠٦/٠٨/٢٠٠٨ ٢٩
 تيخوتال، سان ماركوس ٣٠/٠٩/٢٠٠٨ ٣٠
 أغواكاتان، هويهويتينانغو ٠٣/١٠/٢٠٠٨ ٣١
 سان بدرو سولوما، هويهويتينانغو ١٧/١٠/٢٠٠٨ ٣٢
  
  .لسالم والبيئةلالرعوية من إعداد املؤلفني، استنادا إىل بيانات اللجنة : صدرامل
  

ــاير /كــانون الثــاين (ويف الوقــت الــراهن  - ٢٨ مــع اجملتمعــات املــشاورات تفتقــر  ،)٢٠١٠ين
التـشاور مـع الـشعوب األصـلية        احمللية إىل الطابع اإللزامي، وبالتايل، فمن أجل معاجلة موضوع          

املعنـون   ٤٠٥١قـانون  ال مشروع  ٢٠٠٩ أغسطس/ آب ١٨صدر يف    ،يةيف كونغرس اجلمهور  
اللجنـة  إىل  لبـث أن أحيـل       ، ومـا  “الشعوب األصـلية  التشاور مع   قانون  مشروع املوافقة على    ”

  .بشأنه بغرض دراسته واختاذ قرارالشعوب األصلية املعنية ب
ــة أصــدرت ال ،٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٢٣ويف   - ٢٩ ــشريعية اللجن ــر ت ــا ارا املــذكورة ق إجيابي

أجـرت  ”مـشددة يف ديباجـة قرارهـا علـى أهنـا             ، املذكور أعـاله   ٤٠٥١مشروع القانون   بشأن  
، التـشريعية املختصة يف املـسائل     يئات  اهلاستشارة  هلذه الغاية، قامت ب    و ،ملضامينه متعمقةدراسة  
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مث عمــدت، بعــد إعــداد مــشروع أويل، إىل عــرض املــشروع علــى شــىت القطاعــات املمثلــة          
ا فحـسب، وإمنـا أيـضا       رأيهـ  األصـلية للتـشاور واملناقـشة، وذلـك لـيس للتعـرف علـى                للشعوب

مــن مــسامهات لبلــورة الرؤيــة الــيت استرشــد هبــا مؤلفــوه، ن وهــؤالء املمثلــمــا قــد يقدمــه جلمــع 
يف سـياق املـشاورات الـيت سـيغدو مـن            تطبيقه وفعاليتـه  والتثبت أيضا قدر اإلمكان من إمكانية       

  .“لة إنفاذهاملمكن إجراؤها يف حا

املتعلــق تحليــل العنــد إجــراء ”وأشــارت اللجنــة االستــشارية يف ديباجــة القــرار إىل أنــه   - ٣٠
 الوفـاء  إىل   املـشروع يرمـي   الـشعوب األصـلية أن      تالحـظ اللجنـة املعنيـة ب       ،النظـر املشروع قيـد    ب

ة  بـشأن الـشعوب األصـلي      ١٦٩ يف اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة رقـم           املنصوص عليه بالواجب  
ملمارسـة حـق    املالئمـة   املبـادئ واإلجـراءات     سـيما وأهنـا ترّسـخ        ؛ ال لية يف الـدول املـستقلة     َبوالقَ

 يف اختـاذ القـرارات اإلداريـة أو التـشريعية           ر القانونيـة املترتبـة علـى نتائجـه        اآلثـا حتديد  التشاور و 
ويف حقوقهـا   وسـلطاهتا،   وجمتمعـات احملليـة     الـشعوب األصـلية     حتمـل أن تـؤثر يف       اليت تـؤثر أو يُ    

 ، يف القـانون   صـراحةً تـرد    وإن مل    ،قـوق الـيت   سائر احل بـ ة، دومنا إخالل    قافيالعرقية والث ووحدهتا  
  .“احمللية اوجمتمعاهتاألصلية متأصلة يف الشعوب تبقى 
تنــدرج كــونغرس اجلمهوريــة أن اجلوانــب الــيت يغطيهــا املــشروع   جلنــة رأت  ،وباملثــل  - ٣١

وعـالوة  . )٩( وحقوقهـا  التفاق املتعلق هبويـة الـشعوب األصـلية       االواردة يف   حكام  األضمن  أيضا  
للمعـايري الـيت    أحكـام املـشروع املـذكور       مبراعـاة   أعضاء هذه اهليئة التشريعية     على ذلك، رحب    

  .عند معاجلتها ملوضوع التشاور مع اجملتمعات احملليةاحملكمة الدستورية وضعتها 
تكمـن يف   مـن هـذا املـشروع       لغاية املنـشودة    اأن  املذكور على    التشريعيالرأي  ويؤكد    - ٣٢

ة، علــى غــرار تنظــيم صــلياأل اجملتمعــات احملليــةالــشعوب وتنظــيم ممارســة احلــق يف التــشاور مــع 
جيـري النظـر    ،مـن القـانون  وأوضح النواب أنه تيسرياً لبلوغ الغاية املرجتاة . واجب القيام بذلك  

ــا يف  ــانإنــشاء جملــس استــشاري للــشعوب األصــلية  حالي ــة  ذيمــستقل  ككي  شخــصية اعتباري
  .وموارد خاصة به

ــراهن، يوجــد     - ٣٣ ــت ال ــشروع ويف الوق ــانون الم ــة  ٤٠٥١ق ــار يف مرحل ــه إىل انتظ إعادت
 ، ذي الـصلة ة املوافقـة علـى املرسـوم التـشريعي    بكامل هيئته ملواصـلة عمليـ    اجلمهورية  كونغرس  

  .ثلثي جمموع النوابالذي يتطلب احلصول على تأييد ما يفوق 

__________ 
 اتفاقات السالم اليت اعُترف هبا كالتزامات تقع على عاتق الدولة مبوجب القـانون اإلطـاري      االتفاُق جزٌء من    )٩(  

 .التفاقات السالم
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  )١٠(للمعايري والقوانني ذات الصلة المتثال الشركاتمراقبة الدولة   -م جي  
، ومـن ضـمن     التزاماهتـا يلزم من التشريعات ملراقبة وفاء الشركات ب       لدولة غواتيماال ما    - ٣٤

؛ وعـالوة علـى   )١١(٩٧-٤٨املرسـوم التـشريعي      الـذي يتـضمن      قانون التعـدين  هذه التشريعات   
مـن قبيـل اإلجـراء      جـراءات   على تشجيع وتنفيذ طائفـة مـن اإل       ذلك، فإن دولة غواتيماال تعمل      

ـــال ــذـ ـــ فذي ُنف ــدما ،٢٠٠٩ أغــسطس/ آب٢١ي ـ ــة قامــت  عن ــة اللجن ــة اخلاصــة الوطني املعني
غواتيمــاال ل املــواطنني وجملــس ــــة عمـــومؤســس ،ةـــــجلمهوريرس اـــــة لكونغــــالتابعة ــالــشفافيب

البيئـي واالجتمـاعي يف     ن  ــــ ي اجملالي ــــ ف القـانوين العمـل     ومركـز  ،ة الدولية ــملنظمة الشفافي التابع  
ــاال ــع  بغواتيم ــاق توقي ــاهماتف ــة  . تف ــنص وثيق ــى أن  وت ــاهم عل ــراف التف ــة األط تتحمــل املوقع

  :املسؤوليات التالية
ســـان خـــوان  اســـتغالل معمـــل اإلمسنـــت يف   تـــراخيص مـــنح عمليـــة مـــن التحقـــق   •  

ــصلة و وســاكاتيبيك ــشركات ذات ال ــشكــذلك يس وال ــارلن م ــل يف روع م  ســان ميغي
  ، والتحقيق يف ذلكسان ماركوسإخيتاهواكان ب

  تها، والتحقيق يف ذلكوشفافييف العملية توى مشاركة املواطنني مسمن التحقق   •  
مــن اآلثــار وتــدابري  تــدابري التخفيــف جلميــع  ة البيئيــاآلثــاردراســة التحقــق مــن تغطيــة    •  

  يب قيد النظرالالزمة لنوع نشاط التنقاحلماية البيئية 
  وشفافية هذه العمليةواملراقبة  الفحص تدابريتقييم   •  
  )١٢(إعداد تقرير مفصل  •  
  توصياتالتقدمي   •  

__________ 
 .١٦، الفقرة E/2009/43انظر   )١٠(  
وتـشكل وزارة   . ينظم مجيع أنشطة االستكشاف والتنقيب واالستغالل، وبوجه عام، مجيع عمليـات التعـدين              )١١(  

وميــة املكلفــة بــصوغ وتنــسيق سياســات احلكومــة وخططهــا وبراجمهــا يف قطــاع   الطاقــة واملعــادن اهليئــة احلك
املعـادن، واختــاذ الترتيبــات املتعلقــة جبميــع املــسائل اإلداريــة ومعاجلتـها، باإلضــافة إىل إنفــاذ مــا يتعلــق هبــا مــن   

 .األحكام الواردة يف هذا القانون وأنظمته
أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٣يف (ة إىل رئيس كونغرس اجلمهوريـة   قدمت اللجنة الوطنية اخلاصة املعنية بالشفافي       )١٢(  

ــراخيص إىل معمــل اإلمسنــت يف     ”) ٢٠٠٩ ــنح الت ــة م ــق يف عملي ــر التحقي يس وســان خــوان ســاكاتيبيك  تقري
 .“، والتحقق منهاوالشركات ذات الصلة
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ــلية   -ال د   ــود الـــشعوب األصـ ــهامهااالعتـــراف بوجـ ــار أنـــشطة ،  وإسـ ــدينيف إطـ  التعـ
  )١٣(اهلياكل األساسية واملشاريع اإلمنائيةومشاريع 

ــسالم     - ٣٥ ــات ال ــع اتفاق ــذ توقي ــاال دو ومن ــة غواتيم ــذل شــىت  ل ــود  تب ــبيل اجله ــز يف س تعزي
  .األشكال حتت خمتلفلغواتيماليني لاملنظمة املشاركة االجتماعية 

أحــد املنتــديات الــيت جــرى توطيــدها لس التنميــة احلــضرية والريفيــة انظــام جمــويــشكل   - ٣٦
م التـشريعي   املرسـو ( قـانون جمـالس التنميـة احلـضرية والريفيـة            إصـالحات ومواءمتها استنادا إىل    

ــديات و ،)٢٠٠٢-١١ ــانون البلـ ــشريعي (قـ ــوم التـ ــة ،)٢٠٠٢-١٢املرسـ ــانون الالمركزيـ  وقـ
  .)٢٠٠٢-١٤املرسوم التشريعي (

، لرئاســةيئــة اهلالتابعــة التخطــيط والربجمــة أمانــة سؤولية مبــقــانون جمــالس التنميــة يقــر و  - ٣٧
 وعلــى مــستوى واإلقليمــيالــوطين املــستويني ســيما علــى  والالفنيــة للنظــام، األمانــة بوصــفها 
  .املقاطعات

ومشلـت   ، بـشكل منـهجي  جمالس التنمية احلضرية والريفيـة وقد جرى تعزيز مهام نظام      - ٣٨
  .العمليةعلى وجه التحديد دعم مشاركة ممثلي الشعوب األصلية يف هذه العملية 

ــديت   - ٣٩ املـــشورة للجمعيـــات يف انتخـــاب ممثلـــي الـــشعوب األصـــلية يف خمتلـــف       وأُسـ
جمـالس التنميـة    نظـام   تعزيـز دورهـا يف إطـار        هتدف إىل   اجتماعات إقليمية   وُعقدت   ،اطعاتاملق

  .الريفية واحلضرية
 ،الـشعوب األصـلية   اليت ترنو إىل إشراك      اتسياسصوغ ال يف  عريضة  خربة  ولغواتيماال    - ٤٠

لفتـرة  للنهوض باملرأة وتنميتها بـشكل متكامـل ل       السياسة الوطنية   ومن ضمنها على سبيل املثال      
القـــضاء علـــى العنـــصرية والتمييـــز   والتعـــايشمـــن أجـــل  والـــسياسة العامـــة ؛٢٠٢٣-٢٠٠٨

ــشعوب العنــصري  ــ وة؛ألصــلياإزاء ال ــة السياسة ال ــة للتنمي ــةوطني يف مت اعتمادهــا  الــيت ، املتكامل
  .٢٠٠٩مايو /أيار

  
  )١٤(موافقة الشعوب األصلية بشكل حر ومسبق ومستنري  -هاء   

قـانون  علـى   املوافقـة   مـشروع   ”، املعنـون    ٤٠٥١قانون  الشروع  معالوة على تشجيع      - ٤١
ــة يف “الــشعوب األصــليةالتــشاور مــع   ٢٠٠٩أغــسطس / آب١١، درس كــونغرس اجلمهوري

__________ 
 .الشعوب األصلية من إعالن األمم املتحدة بشأن ٣٢ و ٢٣ و ١٩، واملواد ١٩، الفقرة E/2009/43 انظر   )١٣(  
 .٩٧، و ٣٧، و ٢٠ املرجع نفسه، الفقرات   )١٤(  
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، املـسجل   )١٥(“ يف غواتيمـاال   الـشعوب األصـلية   علـى القـانون العـام حلقـوق         املوافقـة   مشروع  ”
نــة التــشريع واملــسائل جل مــن  مــشتركقــرارصــدور ينتظــر وبــات املــشروع  ،٤٠٤٧حتــت رقــم 

  .الشعوب األصليةالدستورية واللجنة املعنية ب
الـشعوب  موافقـة  تيـسري  تعزيـز و ويتضمن مشروعا القانونني جوانـب تتعلـق بتـشجيع و       - ٤٢

 املتعلقـة بتنميتـها ومبـشاركتها      علـى املـشاريع واإلجـراءات        نري ومست مسبق و حراألصلية بشكل   
  . حياهتا وحقوقها الثقافيةبأساليبو، يف اختاذ القرارات العامة

 الـذي يـنص علـى       ،٩٧-٤٨ املرسوم التـشريعي     ،غواتيماال أيضا قانون التعدين   ولدى    - ٤٣
 )اإلجـراءات (الفـصل الثالـث     مـن   ) املراسـيم  (٤٥فاملـادة   . وجوب اإلبالغ عن أنشطة التعـدين     

املراسـيم  نـشر   فيمـا يتعلـق بطلبـات مـنح تـراخيص االسـتغالل، تـأمر املديريـة ب                ”تنص علـى أنـه      
 ويف جريـدة    يف اجلريـدة الرمسيـة     رة واحـدة   وذلـك ملـ    ،على حـساب مقـدم الطلـب      ذات الصلة،   

أن تبـت الـوزارة يف    يـتعني  ،وعقـب تلقـي املراسـيم    . البلـد أخرى من اجلرائد األكثـر توزيعـا يف         
  .“غضون ثالثني يومااألمر يف 

جيـوز ألي جهـة تـرى       ”: مـا يلـي   من ناحيـة أخـرى علـى        ) املعارضة (٤٦املادة  وتنص    - ٤٤
ذلـك  تعتـرض علـى     أن  تعـدين   التمـاس مـنح تـرخيص مبمارسـة أنـشطة           جـراء   أهنا تضررت مـن     

  .“...البت يف طلب منح الترخيصقبل بتقدمي اعتراض رمسي إىل املديرية يف أي وقت 
  

  )١٦(براءات اختراع منتجات مشتقة من موارد الشعوب األصلية  - واو  
تــصادية للبلــد يف زيــادة القــدرة التنافــسية للمنتجــات      تتمثــل إحــدى الــسياسات االق    - ٤٥

الوطنية يف السوق الدولية، ولغواتيماال تاريخ طويل من اجلهـود املبذولـة مـن أجـل نيـل شـهادة         
دولية باستيفاء الشروط املطلوبة، ويبدو أن استيفاءها للـشروط الـيت أوصـى هبـا املنتـدى الـدائم             

  . يف هذا املنحىبشأن الرباءات يشكل قيمة مضافةالدويل 
 فحـسب،   الـشعوب األصـلية   أبنـاء   احتـرام حقـوق      لكفالـة    فرصة ال مث إن ذلك يشكل       - ٤٦
  .خالل القيام بنشر هذه املعارف من وكذلك اإلعالء من شأن معارفهم بل

__________ 
 يف بيان تعليل مشروع القـانون، هنـاك إشـارة إىل عـزم اهليكـل القـانوين لدولـة غواتيمـاال علـى إنفـاذ اتفاقيـة                )١٥(  

يونيــه / بــشأن الــشعوب األصــلية والقبليــة، الــسارية يف الــبالد منــذ حزيــران ١٦٩منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 
، واليت تلزم غواتيماال بتفعيل عملية تعديل القوانني الوطنيـة الـسارية ومواءمتـها، عـالوة علـى احتـرام            ١٩٩٦

 .حقوق الشعوب األصلية
  .٢٣ و٢١، الفقرتان E/2009/43انظر   )١٦(  
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  )١٧(الشعوب األصليةنساء أولويات   - زاي  
ــساء الــشعوب األصــلية و فيمــا يتعلــق بأولويــات   - ٤٧ ــادئ امل ن ــةالب ــصادرة   توجيهي العامــة ال

 بوصـفها   شؤون املـرأة  املعنيـة بـ   مانـة الرئاسـة     تضمنت التجربة الـيت أجرهتـا أ      سياسات،  اللصياغة  
 العامــة، تعمــيم مــشاركة نــساء الــشعوب   الــسياسات وصــياغةالكيــان املعــين بإســداء املــشورة  

 تــرة للفخطــة تكــافؤ الفــرص األصــلية يف مجيــع حمــاور الــسياسة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة، ويف   
وباإلضافة إىل ذلك، تلقت األمانة أثناء صياغتها لتلـك األدوات، مـسامهات            . ٢٠٢٣-٢٠٠٨

  .منظمات نساء الشعوب األصلية من
وهناك دور هام جدا يـضطلع بـه مكتـب أمـني املظـامل املعـين بنـساء الـشعوب األصـلية                       - ٤٨

ومحايتـها  هبـا  عريـف  ، والت والتدريب على ذلكنالترويج إلعمال حقوقهتتمثل مهمته يف   الذي  
ــة عاهــدات الدوليــة الــيت صــدقت  املوالــسالم اتفاقــات اســتنادا إىل ورصــد إعماهلــا،  عليهــا دول

  .غواتيماال
الــشعوب األصــلية املــشورة القانونيــة واخلــدمات االجتماعيــة لنــساء  ويــسدي املكتــب   - ٤٩

سات عامـة   ويقوم املكتب كذلك بصياغة سيا    . جمانا وبلغتهن باالستعانة بأشخاص متخصصني    
  .مستمدة من الواقع املعاش لنساء الشعوب األصلية واحتياجاهتن هتدف إىل حتسني ظروفهن

 الـــصادر عـــن كـــونغرس   ٢٠٠٨-٢٢ مـــن املرســـوم  ١٩املـــادة أحكـــام ومبوجـــب   - ٥٠
اجلمهورية، وقـانون مكافحـة قتـل اإلنـاث وغـريه مـن أشـكال العنـف ضـد املـرأة، أنـشأ معهـد                     

ــ العــام اجلنــائياالدعــاء رة للمــساعدة القانونيــة اجملانيــة تتــوىل تــوفري حمــامني وحمــامني عــامني    دائ
يسدون املشورة للنساء والطفالت واملراهقات من ضحايا العنف جبميع أشكاله ويقـدمون هلـن       

  .املساعدة والرعاية
  

 للـشعوب األصـلية   املشاركة يف تقييم منتصف املدة ألنشطة العقد الـدويل الثـاين              - حاء  
  )١٨(يف العامل

على املـستوى املؤسـسي، وفيمـا يتعلـق جبمـع التقييمـات املتعلقـة بالـشعوب األصـلية،                - ٥١
فــإن املؤســستني اللــتني تــضطلعان بــدور هــام جــدا يف هــذا اجملــال، مهــا أمانــة الــسالم، واألمانــة  

در هنـا    املعنية بالتعددية الثقافيـة؛ وجيـ      اة املعنية بالتخطيط والربجمة، ممثلة خباصة يف إداراهت       يالرئاس
  .أيضا ذكر هيئة التنسيق بني املؤسسات احلكومية املعنية بالشعوب األصلية

__________ 
  .٣٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٧(  
  .٣٤املرجع نفسه ، الفقرة   )١٨(  
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ؤسـسات  ني مل تتـألف مـن ممـثل     هي دائـرة سياسـية للتنـسيق وتقـدمي املـشورة             وهذه اهليئة   - ٥٢
ــة ــا يف إحاطــة       ،الدول ــة املنوطــة هب ــل الوالي ــاوبون، وتتمث ــون أساســيون وآخــرون من ــهم ممثل  من

رمسيـة  الغـري   نـشاطها يف البدايـة يتمثـل يف االجتماعـات        كـان و. ة خاصة الشعوب األصلية بعناي  
لتحليـــل ومناقـــشة ، وحتولـــت بـــذلك إىل منتـــدى ٢٠٠٣منـــذ عـــام الـــيت شـــرعت يف عقـــدها 

ليـة، أو تعـود     غواتيماالشينكا  الـ شعوب املايـا وغاريفونـا و     يف  مقترحات بشأن القضايا اليت تؤثر      
 معظمهــا أعــضاء يف اهليئــة    كيانــا٢٥عــضاء فيهــا  ويبلــغ عــدد الكيانــات األ  . علــيهم بــالنفع 

الـذين  مـوظفي اخلدمـة املدنيـة       يف تكـوين املـوظفني و      مما يتـيح قـدرا عاليـا مـن التنـوع          التنفيذية،  
  .ملشاركة، ويف خصائص هذه املؤسساتاملؤسسات اميثلون 
وبون ويشارك يف هيئة التنسيق بني املؤسسات احلكومية املعنية بالشعوب األصـلية منـد              - ٥٣

 مــن الــذين ،عــن املؤســسات والــربامج املنــشأة إلحاطــة أبنــاء الــشعوب األصــلية بعنايــة خاصــة  
وميكـن أيـضا أن     . صـلية األصـلية أو غـري      األشعوب  الـ يتولون مسؤوليات سواء كانوا مـن أبنـاء         

يــشارك يف هــذه اهليئــة موظفــو اخلدمــة املدنيــة مــن أبنــاء الــشعوب األصــلية الــذين يتولــون            
ؤسسات حكوميـة، وذلـك بنـاء علـى دعـوة توجههـا اهليئـة إلـيهم تظـل قائمـة                     مسؤوليات يف م  

  .طوال فترة بقائهم يف مناصبهم
ــسي        - ٥٤ ــة التن ــة، وجلن ــها العمومي ــة مجعيت ــذه اهليئ ــشمل اهليكــل التنظيمــي هل ــة ،قوي  واألمان

  . واللجان العاملة،التنفيذية
 كـان هنـاك ضـعف يف تـشجيع          غري أن الدولة ال يسعها سوى أن تقّر من موقعها بأنـه             - ٥٥

ــيم منتــصف     ــشطة يف تقي ــشاركة املباشــرة والن ــسهيل امل ــدة ألوت ــاين   امل ــدويل الث ــشطة العقــد ال ن
 على وجـه    هلذا العمل املتاحة  ضعف املوارد املالية    للشعوب األصلية يف العامل، ويعزى ذلك إىل        

  .التحديد
  

كوك فه صـكا مـن صـ   بوصـ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية           - طاء  
  )١٩(حقوق اإلنسان

مبـا جيعلـها تتـسق      الدولـة   سياسي وقانوين لتكييف أجهزة     حتول  واتيماال عملية   تشهد غ   - ٥٦
ومن األسباب الكامنة وراء ديناميـة التغـيري هـذه، ضـمان متتـع       . مع واقع اجملتمع احلايل وتكوينه    

  .أبناء الشعوب األصلية حبقوقهم على حنو كامل
سن تـــشريعات علـــى أســـاس القواعـــد قـــصارى جهودهـــا لـــلـــة غواتيمـــاال دووتبـــذل   - ٥٧

  . واحترام القانون الدويل حلقوق اإلنسان،الدستورية
__________ 

  .٤٠املرجع نفسه، الفقرة   )١٩(  
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قـوق الـشعوب األصـلية      حلالقـانون العـام     كديـدة   اجلتـشريعية   الألنظمة  لوإلعطاء زخم     - ٥٨
مهيـة املـواد    أإىل   تقدمي مـشاريع القـوانني       بأسبا تستند   )٤٠٤٧قانون  مشروع ال (يف غواتيماال   

أبنـاء  محاية أراضـي   (٦٧  و،)اهلوية الثقافية (٥٨  و ،)محاية اجملموعات العرقية   (٦٦الدستورية  
  ). املتأصلةإلنساناحقوق  (٤٤و ) الزراعيةالشعوب األصلية وتعاونياهتم 

ــصر آخــر    - ٥٩ ــة عن ــةومث ــادة وهــو  أال يغيــب عــن األذهــان  ي ينبغــذي أمهي  مــن ٤٦أن امل
 ســواه يف املــسائل املتعلقــة حبقــوق لــى للجمهوريــة تغلّــب القــانون الــدويل عالــسياسيالدســتور 
  .اإلنسان

الـيت  (الـسلطة التنفيذيـة     فعندما يتعلـق األمـر مبوضـوع حقـوق الـشعوب األصـلية، فـإن                  - ٦٠
 كلتيهمــا )نيانوالقــتــسن الــيت (والــسلطة التــشريعية ) لــديها صــالحية تقــدمي مــشاريع قــوانني   

ــ(ن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية   أن إعــالخيفــى عنــهما  ال / ع يف أيلــولوقّ
الـدول األعـضاء    يتضمن العناصر املتعلقة باحلقوق وااللتزامات اليت جيب على         ) ٢٠٠٧سبتمرب  

  .احترامها وتطويرها مبا يعود على الشعوب األصلية بالنفعيف منظومة األمم املتحدة 
جـود توافـق بـني      يعكـسان و   والـسياسات العامـة      عمل املؤسسات الغواتيماليـة   كما أن     - ٦١

عمــل  وخطــوط تحليــل هياكــلبعلــى ذلــك ميكــن تقــدمي أمثلــة و، عــالناإل  وأهــدافاهأهــداف
واجملــالس الوطنيــة ، لتخطــيط والربجمــةاألمانــة الرئاســية لالــسالم، وإداريــة مثــل أمانــة وحــدات 

ســئلة أخــرى يف هــذا  أردود علــى يف  هــذه اجلوانــب ســبق وصــف(لتنميــة احلــضرية والريفيــة  ل
  ).االستبيان

 الـيت تتـوخى معـايري مراعـاة         ٢٠٠٩فيما يلي قائمة بالـسياسات الـسارية يف عـام           ترد  و  - ٦٢
  :حقوق الشعوب األصلية

  ٢٠٢٣-٢٠٠٨للفترة وتنميتها الشاملة للنهوض باملرأة وطنية السياسة ال  •  
   العنصريمييزالسياسة العامة من أجل التعايش والقضاء على العنصرية والت  •  
   لألطفال واملراهقنيلةشامالالسياسة العامة للحماية   •  
لـرتع الطـابع املركـزي عـن     ، الـسياسة الوطنيـة      الـشاملة السياسة الوطنية للتنمية الريفيـة        •  

  السلطة التنفيذية
  وي الوطنية لألمن الغذائي والتغذالسياسة  •  
  ٢٠١٥-٢٠٠٦للفترة وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان السياسة ال  •  
   ٢٠١٥-٢٠٠٦ للفترة السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان  •  
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  سياسة التنمية االجتماعية والسكان   •  
  الصغرية واملتوسطة والصغرى املشاريع  لتنميةالسياسة الوطنية   •  
  ٢٠١٤-٢٠٠٦  للفترةملساواة بني اجلنسني يف التعليم العايلاسياسة وخطة   •  
   تهمعايمساعدهتم وراتيماليني يف اخلارج ولغواسياسة محاية   •  
   ٢٠١٢-٢٠٠٨  للفترةالسياسة الزراعية  •  
  لغابات غواتيماال يف جمال اسياسة   •  
   ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفترةالسياسات التعليمية   •  
  لضحايا الكاملة لحلماية االسياسة العامة ملكافحة االجتار باألشخاص و  •  
  ن واالجتار غري املشروع باملخدرات السياسة الوطنية ملكافحة اإلدما  •  
  ة يلبيئدارة الإلالسياسة اإلطارية   •  
  السياسة الوطنية لإلدارة املتكاملة ملوارد املياه   •  
  ات الثقافية والرياضية الوطنية السياس  •  
  السياسة الوطنية للتراث الثقايف غري املادي   •  
   ملكتباتات العامة للكتاب واملطالعة والتأليف واسياسال  •  
ــة غواتيمــاال أيــضا بأنــشطة     - ٦٣ ــة يف جمــال حقــوق   لوتقــوم دول لتعريــف بالــصكوك الدولي

 يـضطلع هبـا بنـاء علـى مبـادرة           ،إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      باإلنسان و 
   .من خمتلف األقسام والدوائر احلكومية

إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن يف إعمــال مـن بــني املؤســسات الــيت مــن شــأهنا أن تــؤثر  و  - ٦٤
ــة غواتيمــاال، تعــّد دحقــوق الــشعوب األصــلية  ــسياسة  : مــا يلــيول ــة الرئاســية لتنــسيق ال  اللجن

اللجنـة الرئاسـية ملكافحـة      و ؛)٩١-٤٨٦االتفـاق احلكـومي     ( التنفيذية يف جمال حقوق اإلنسان    
 ؛)٢٠٠٢-٣٩٠االتفــاق احلكــومي (التمييــز والعنــصرية ضــد الــشعوب األصــلية يف غواتيمــاال 

صـندوق  و ؛)٢٠٠٧-٤٤٢ يتفـاق احلكـوم  اال(ومكتب أمـني مظـامل نـساء الـشعوب األصـلية          
املـساواة  وحـدة   و ؛)٢٠٠٥-٢٠االتفـاق احلكـومي     (يف غواتيمـاال    النهوض بالشعوب األصلية    

ــة  ــة الثقافي ــة  و ؛بــني اجلنــسني والتعددي ــة واملــوارد الطبيعي -٤١٢ الــوزاري االتفــاق(وزارة البيئ
ــأمني االجتمــاعي    ؛ وإدارة)٢٠٠٦ ــشعوب األصــلية يف وزارة العمــل، ووحــدة الت ــاق ( ال  االتف

أكادمييــة لغــات املايــا    مــع ٥قنــاة تعاقــد الايــا، املتلفزيــون وقنــاة  ؛)٢٠٠٣-٣٦٤الــوزاري 
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-٢٥٨ي  تفـاق احلكـوم   اال( واللجنة الوطنيـة للتعويـضات       ؛)٢٠٠٧-٧٥٦االتفاق احلكومي   (
 ووحــدة األمــاكن ؛)٢٠٠٥-٦١٩  و٢٠٠٤-١٨٨ وتعديالتــه االتفاقــان احلكوميــان ٢٠٠٣

ــة  املاملقدســة و ــا مارســات الروحاني ــشعب املاي ــة والرياضــة  و، ول ــاق(زارة الثقاف ــوزاري االتف  ال
ــسيق ومعهــد  ؛)٢٠٠٣-٥١٠ ــشعوب األصــلية،  شــؤون اتن ــام االدعــاءمعهــد ول ــائي الع  ؛ اجلن

ميـة للتنـسيق بـني املؤسـسات        الوكالة احلكو  و ؛املدنية الشرطة الوطنية والتعددية الثقافية،   وإدارة  
تقـدم لألشـخاص    بلديـة   قانونيـة   ، وإنشاء مكاتب    )٢٠٠٢(املعنية بالشعوب األصلية    احلكومية  

ــا         ــر فيه ــيت تكث ــديات ال ــة يف البل ــة جماني ــساعدة قانوني ــصادية احملــدودة م ــوارد االقت مــن ذوي امل
 اإلنــسان جمتمعــات الــشعوب األصــلية؛ واللجنــة الرفيعــة املــستوى ملعاجلــة موضــوع حقــوق        

  . بتنسيقها وزارة اخلارجيةاليت تضطلعوموضوع الشعوب األصلية 
تزامـات  للوفـاء باال  سارية اليت ميكن االحتكام إليها وتطبيقها ل      القوانني ال فيما يلي   ترد  و  - ٦٥

  :إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةاملترتبة على 
  ن اجلنائي، جترمي التمييز إصالح القانو، ٢٠٠٢-٥٧املرسوم التشريعي   •  
  ، قانون اللغات الوطنية ٢٠٠٣-١٩املرسوم التشريعي   •  
  لتمييز مكافحة األغراض التعليم ، قانون تعزيز ٢٠٠٢-٨١ املرسوم التشريعي  •  
التعلــيم الثنــائي اللغــة املتعــدد مكتــب وكيــل وزيــر ، ٢٠٠٣-٥٢٦االتفــاق احلكــومي   •  

  الثقافات 
والتعلـيم الثنـائي   الـتالقح الثقـايف    التعدد الثقايف ويعمم،  ٢٠٠٤-٢٢االتفاق احلكومي     •  

  اللغة يف نظام التعليم الوطين 
ــوزاري    •   ــاق ال ــذي  ٢٠٠٣-٩٣٠االتف ــهال ــيم  أبرمت ــشأن وزارة التعل ــرام  ب ــز واحت تعزي

ن  مـ املؤسـسات احلكوميـة واخلاصـة    يف  واملـوظفني التقنـيني واإلداريـني       الطلبة  استخدام  
   التقليديلية لزيهم أبناء الشعوب األص

مـارس مـن كـل سـنة يومـا          / آذار ٢١الذي يعلن يوم     ٢٠٠٤-١٢٦االتفاق احلكومي     •  
   وطنيا للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

ــومي    •   ــاق احلكـ ــشئ ل٢٠٠٥-٩٦االتفـ ــس ل، املنـ ــشاري مجلـ ــين  االستـ ــي املعـ الرئاسـ
   بالشعوب األصلية

ن أن ملحمة رابنال آشـي اإلثنيـة جـزء مـن          الذي يعل ،  ٢٠٠٤-٢٩٤االتفاق الوزاري     •  
   للبلدالتراث الثقايف غرياملادي 
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ــوزاري    •   ــاق ال ــشئ يف  ،٢٠٠٨-٢١١االتف ــن  كــل املن ــة م ــاال  مقاطع ــة غواتيم مجهوري
احمللية، مـع األخـذ يف االعتبـار اجملموعـات اللغويـة املوجـودة يف أكثـر                  لتنميةاوحدات  ل

  يف غواتيماال األصلية   الشعوب زيادة النهوض بثقافة واحدة لمقاطعة من 
فنـــون يف جمتمعيـــة جديـــدة للكادمييـــات املنـــشئ أل، ٢٠٠٨-٣٨٥االتفـــاق الـــوزاري   •  

خمتلــف البلــديات يف مجهوريــة غواتيمــاال، وذلــك هبــدف تــشجيع الفنــون يف جمتمعــات 
   الشعوب األصلية

   قانون جمالس التنمية احلضرية والريفية ،٢٠٠٢-١١املرسوم التشريعي   •  
   قانون البلديات ،٢٠٠٢-١٢املرسوم التشريعي   •  
  تطبيق الالمركزية ل القانون العام ،٢٠٠٢-١٤املرسوم التشريعي   •  
ا  وطنيـ  اأغسطس من كل عام عيد    /آب ٩يوم  إعالن   ،٢٠٠٦-٢٤املرسوم التشريعي     •  

   . يف غواتيماالللشعوب األصلية
  

  )٢٠(ثقافتهم والشعوب األصليةأبناء  اتمراكز دراسة لغ  - يــاء  
 كــونغرس الوطنيــة، ومرســومقــانون للغــات ، ولغــات املايــال أكادمييــة لــدى غواتيمــاال  - ٦٦

إحدى األسس اليت تـستند     اللغة هي   أن  ’’ينص يف ديباجته على      الذي   ٢٠٠٣-١٩ اجلمهورية
الكتـساب وحفـظ ونقـل نظرهتـا إىل الكـون       الرئيـسية    ألهنا تشكل الوسيلة     بوثقافة الشع إليها  

ــا و ــقيمهـ ـــ ات ، يف إطـــار الثقافـــاوعاداهتـ ــا  يت متالوطنيـــة والعامليـــة ال ــا وغاريفونـ يـــز شـــعب املايـ
الـشعوب  عتـرف حبـق     ين دسـتور اجلمهوريـة      أ’’ ويرد يف موضع آخر من الديباجة     . “والشينكا
 ألن ضـمان    ا وعاداهت ا ولغته ا الثقافية وفقا لقيمه   اويتهيف االحتفاظ هب  اجملتمعات احمللية   األصلية و 
  .‘‘ق واجب أساسي من الواجبات املنوطة بالدولةهذه احلقو

ورغم هذه املنجزات، فإنه ال بـّد مـن االعتـراف بـأن اجلهـود كانـت قليلـة باعتبـار أن                        - ٦٧
   . يف املائة من سكان البلد٤١شينكا يشكلون الشعوب املايا وغاريفونا وأبناء 
وتعتـزم  . ثنـائي اللغـة   اللتعلـيم   ل سياسـة    ٢٠١٢-٢٠٠٨  للفتـرة  سياسـة التعلـيم   وتشمل    - ٦٨

ة يزانيـ امل املتعـدد الثقافـات مـن خـالل زيـادة            الثنـائي اللغـة   لفارو كولـوم تعزيـز التعلـيم        أحكومة  
شعوب األصـلية مبناقـشة هـذا النمـوذج         ممثلـي منظمـات الـ     القيام باالشتراك مـع     واملخصصة له،   

لتعليميـة، وزيــادة  التعليمـي يف البلـد واحتـرام نظرتـه إىل الكــون، ونـصوصه، ومـواده ومـوارده ا       

__________ 
  .٨٦ع نفسه، الفقرة املرج  )٢٠(  
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 اللغة يف خمتلف مراحل التعلـيم واختـصاصاته، وحتـسني           يالتعاقد مع املدرسني واملدرسني الثنائي    
  .ظروف العمل املنصوص عليها يف قانون تعميم التعليم الثنائي اللغة املتعدد الثقافات

 خــالل جامعــة رافاييــل النــديفار، مــنويعقــد البلــد آمــاال علــى العمــل الــذي تقــوم بــه   - ٦٩
هــا لتعلــيم لغــة املايــا، لعلــوم اإلنــسانية، وبرناجمتــها لكليولدراســات اللغويــة والتربيــة، ل هامعهــد

ــدمهما    ــيت تق ــسامهة ال ــى امل ــة ســان كــارلوس  وعل ــة جامع ــة ســان   الغواتيمالي مــن خــالل جامع
  .للغاتها كارلوس ومركز

املبذولــة اجلهــود نقــص إىل هنــا اإلشــارة فإنــه ال بــد مــن التعليم العــايل، وفيمــا يتعلــق بــ  - ٧٠
تكـون مؤسـسة أكادمييـة حمـددة لدراسـة لغـة             وتـشغيلها ل   لتقدمي دعم فعال إلنـشاء جامعـة املايـا        

ــاء ا ــشعوب األصــلية  أبن ــهمل ــ ال تق،وثقافت ــذكورة    ت صر فيهــا فرصــة التعــرف علــى اجلوانــب امل
   .عليهم، بل وتشمل كذلك مجيع الذين يريدون التعرف عليها

  
ــهجها  معلومــات عــن    - ثانيا   ــسبل الــيت تنت ــة ال ــصلة  احلكوم ــسائل املت ملعاجلــة امل

  باملوضوع اخلاص للدورة التاسعة للمنتدى الدائم 
  )٢١(الثقافة واهلويةالنهوض ب  - ألف  

توخيـــا لتيـــسري النـــهوض بثقافـــة أبنـــاء الـــشعوب األصـــلية وهويتـــهم، تناولـــت دولـــة     - ٧١
يف ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤(مــس األخــرية، غواتيمــاال، وخباصــة حكوماهتــا املتعاقبــة يف الــسنوات اخل 

  : عدة مسائل من قبيل املسائل التالية،سياق السياسات العامة واخلطط واملشاريع واألنشطة
لكفالـة  تقييم سياسات واستراتيجيات وبرامج وخطط التنميـة الريفيـة املتـصلة بـالفقر،                •  

  فيها مراعاة االعتبارات اإلثنية والثقافية واملساواة بني اجلنسني
إقامة سلسلة من املشاريع اإلنتاجية والتجاريـة هبـدف ضـمان مـشاركة أبنـاء الـشعوب              •  

  األصلية 
تراعـي االعتبـارات اإلثنيـة والثقافيـة وتـشجع علـى            الستثمار االجتمـاعي    لبرامج  إقامة    •  

  تكافؤ الفرص
جمــالس  ونظــاميف قــانون الالمركزيـة وقــانون  املنـصوص عليهــا  تعزيـز آليــات املــشاركة    •  

  مية احلضرية والريفية التن
   ، وتنفيذهاالعنصرية والتمييز اجتثاث إىلهتدف رامج وضع ب  •  

__________ 
  .٩٧، و ٣٧، و ١٩، و ١٦، و ١٥املرجع نفسه، الفقرات   )٢١(  
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  تشريعات للقضاء على التمييز وضع   •  
  تعزيز القوانني لصاحل حقوق الشعوب األصلية   •  
   الثنائي اللغةتعزيز التعليم   •  
  التقاليد والعادات الثقافية للشعوب األصلية  وتعزيزنشر   •  
 وتقدمـه مـن  إجـراءات   الدولة مـن    تتخذه  ما  الثقافية يف   التبعية  ة   أمهي ة التركيز على  زياد  •  

  خدمات
  تدريب املسؤولني واملوظفني العموميني بشأن القضايا املتعلقة بالعنصرية والتمييز   •  
اخلــدمات وإدراجهــا ضــمن املمارســات الطبيــة للــشعوب األصــلية  اإلعــالء مــن شــأن    •  

  دولة الاليت تقدمها الصحية 
مــا قبـــل االســتثمار، واالســـتثمار، واالختــصاص اإلقليمـــي، وكـــذلك    أنظمـــة تنقــيح    •  

ــة املــستخدمة لتــسجيل خمتلــف املؤســسات،    ــة العامــة  وخــصوصااألدوات التقني  األمان
  والثقايف ثين عكس التنوع اإل مبا ي واملعهد الوطين لإلحصاء،للتخطيط

نوطة بدولـة غواتيمـاال إزاء الـشعوب األصـلية     الوفاء بااللتزامات والتوصيات الدولية امل     •  
  ومتابعة تنفيذها  والعنصريةومكافحة التمييز

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية الشعوب األصلية و  - باء  

اإلعمــال الفعــال والكامــل وضــمان يف ســعيها مــن أجــل تعزيــز  ،دولــة غواتيمــاالتقــوم   - ٧٢
وضــع خطــط ومــشاريع  ب ،وب األصــليةلــشعللحقــوق الفرديــة واجلماعيــة واحلقــوق اخلاصــة با 

، األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     وأنشطة ختتص كل منها بغايات حمددة من الغايات املدرجة ضـمن            
  . الصحة والتعليماملتصلة بهداف األ وخباصة

وتستعني السلطة التنفيذية يف عملها بطائفة من األدوات القانونيـة والـسياسات الراميـة            - ٧٣
 هثقافاتــالثقافــات حبكــم  فمــن املــسلم بــه أن البلــد متعــدد  .شعوب األصــليةإىل إشــراك أبنــاء الــ

، وضرورة متثيلها يف أجهزة الدولة متثيال متكافئا ومتسقا مع حجم كل منـها ووضـعها،                 ربعاأل
ــشكل ضــمانا يكــرس     ــا ي ــة مم ــيم الدميقراطي ــة، و  الق ــى احلري ــة عل ــساواة القائم ــشاركة، ،امل  وامل

   .عّددي للدولة إىل واقع ملموس، ويترجم الطابع التوالتضامن
ثقافيـة  وطنية  ، صممت سياسات    الشعوب األصلية شراك  السياسات العامة إل  ومن بني     - ٧٤

وهـي   م الوطين،يالتعلي يف نظام ــح الثقافــة والتالقــة الثقافيــادئ لتكريس التعددي  ـــة، ومب ــورياضي
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 لفائـدة الـشعوب األصـلية تنـدرج     ٢٠١٢ -٢٠٠٥عامـة للفتـرة   الطـة  اخل ومن بينها  ،تنفذ اآلن 
ــسالم   ــات ال ــ، يف إطــار اتفاق ــة السياسة وال ــدراهتا،    وطني ــة ق ــة وتنمي ــاملرأة الغواتيمالي ــهوض ب للن

   .والسياسة العامة للتعايش ومكافحة التمييز والعنصرية يف غواتيماال
ــتالقح الثقــايف كــذلك اخلطــة       - ٧٥ ــة إىل تكــريس ال ــربامج وخطــط العمــل الرامي وتــشمل ال
ــة  ا ــة الطويل ــة، وخطــة تكــافؤ الفــرص   األجــل لوطني ــهوض بالثقاف ، وخطــة ٢٠٠٦-٢٠٠١للن

برنـامج صـياغة    ، و ٢٠١٢-٢٠٠٢العمل لتحقيق املشاركة الكاملة للمـرأة الغواتيماليـة للفتـرة           
  . ، واتفاقات السالمغاياهتاأهداف األلفية و

هيل الوصـول إىل اخلـدمات      وفيما يتعلق بالتعليم والصحة، تتمثل الغاية املنشودة يف تس          - ٧٦
 وتلبيتـها الـسلع واخلـدمات     جـودة   لـضمان   وتبذل يف الوقت ذاته جهود      . بتوسيع نطاق التغطية  

  . لشعوب األصليةلاحملددة طالب املالحتياجات ول
وتــرى دولــة غواتيمــاال أن التحــديات املطروحــة كــبرية ألن إحــدى هــذه الــصعوبات      - ٧٧

وتؤيـد غواتيمـاال    . بالقـدر بـاملطلوب  أوجه النقصلى سد  تتمثل يف عدم وجود ميزانية قادرة ع      
والشعوب األصلية مل يؤخـذ هبمـا علـى النحـو الكـايف              الرأي القائل إن النهجني املتعلقني باملرأة     

ميزانيــات خمتلــف الكيانــات  ووضــع واملناســب يف عمليــات صــياغة اخلطــط التنفيذيــة الــسنوية   
ــالرغم مــن أن   صــياغة خطــط تــستجيب خصيــصا  صــراحة ى تتــوخاتفاقــات الــسالم العامــة، ب

   .الحتياجات هاتني الفئتني السكانيتني
 قـد أكـّد يف الكلمـة   يبارا، نائب وزيـر خارجيـة غواتيمـاال،    إالسفري ميغيل اخنيل    وكان    - ٧٨

لــس أمــام اجلــزء الرفيــع املــستوى مــن الــدورة الــسابعة جمل ٢٠٠٨ مــارس/آذار ٤يف الــيت ألقاهــا 
قائمـة علـى االحتـرام والعدالـة        سياسـة اجتماعيـة     بوضـع   ة ملتزمـة    ن احلكومـ  أ ،حقوق اإلنـسان  

إعادة توجيـه   تشمل  و ،التالقح الثقايف تستند إىل هنج حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني و        ”
للبلــد لوضــع سياســة عامــة ترمــي إىل احلــد تــدرجييا مــن التمييــز وعــدم   امليزانيــة الوطنيــة العامــة 

ــار الكــبرية الناشــئة عــن ســوء ا  املــساواة والفقــر املــدقع، واآل  ــة  ث ــة لــدى األطفــال، والتنمي لتغذي
نائـب  شـدد  و. “يـة  وانعدام فـرص احلـصول علـى اخلـدمات الـصحية والتعليم      ،الريفية، والبطالة 

 يف حتقيـق األهـداف   ةملتمثلـ ، سنمضي قـدما حنـو بلـوغ غايتنـا ا    هودبتضافر اجل ’’ه  أنعلى  الوزير  
  . )٢٢(‘‘اإلمنائية لأللفية

  
__________ 

أكتـوبر  /، نـشر يف تـشرين األول      “تقرير عـن التقـدم يف غواتيمـاال       : غايات األلفية ”تقرير منظومة األمم املتحدة       )٢٢(  
ــة بأهنــا      ٢٠٠٢ ــات األهــداف اإلمنائي ــوغ غاي ــة ظــروف دعــم بل ــها يف ضــعيفة وضــعيفة ولك ’’، ووصــف حال ن
وتواصـل دولـة    . ‘‘ممكـن ’’و  ‘‘ غـري حمتمـل   ”وفيمـا يتعلـق ببلـوغ الغايـات، تراوحـت التقييمـات بـني               . ‘‘حتسن

  .غواتيماال من ناحيتها جهودها لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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  تنفيذ توصيات املنتدى الدائم الصعوبات يف   - ثالثا  
  : فيما يليالصعوبات الرئيسية متثلت   - ٧٩

تفاقـات   مـن خـالل اال  ،علـى نفـسها  واتيمـاال  مبا قطعته غ  املوظفني العموميني   عدم علم     •  
ــة   اإلو ــات الدولي ــن اآللي ــا م ــات وغريه ــات   ،عالن ــن التزام ــشعوب   م ــوق ال ــشأن حق ب

  دولية وأحملية التزامات كانت األصلية، سواء 
وغاريفونـا  وب املايـا    ــــ اء شع ــــ أبنة ضـد    ـــة واألحكـام املـسبق    ـــ ور النمطي ـــوع الص ـــشي  •  

   األصليةوالشينكا
ــرد   - ٨٠ ــذه عــرض وي ــات يف حتهل ــل أالعقب ــال إلي ــة     عم ــى هوي ــابع املؤســسي عل ضــفاء الط

ــشعوب األصــلية  ــا  ال ــرةوحقوقه ــب  أجــراه ٢٠٠٧-٢٠٠٤ للفت ــيس مجهو مكت ــب رئ ــة نائ ري
  :يتضمن التوصيات التاليةو ،للتخطيط والربجمةالرئاسية العامة غواتيماال، واألمانة 

علـى مـستوى العمـل املنـهجي،        وكـذلك   ، بـل    فحسبالنظرية   ال من الناحية     ،التكفل  •  
األصـلية والتكفـل كـذلك      الـشعوب   بالنهوض باملسؤوليات املنـصوص عليهـا جتـاه فئـة           

تفاقية منظمـة العمـل     ا، وال سيما    ةالدولية يف األنظمة    بإعمال احلقوق اجلماعية املكرس   
  .١٦٩ رقم الدولية

يل بـأن   غواتيمـا الالدسـتور   يف  من الضروري االعتراف    ،  فيما يتعلق باإلصالح السياسي     •  
   .يتكون من عدة شعوب والثقافات واللغات، واألعراقمتعدد غواتيماال بلد 

 املركزيـة عـن الـسياسة اإلداريـة للدولـة           يتطلب حجم اإلصالحات القانونية نزع طابع       •  
وإعادة هيكلتها يف ضوء التوزيع الدميغرايف للـشعوب الـيت يتـألف منـها البلـد واسـتنادا                  

  .إىل معايري اجتماعية وثقافية ولغوية
اإلصـالح  جمـال    يف   اليت مل يتم الوفاء هبا بعـد      االلتزامات  الوفاء ب اإلصالح املايل   يتطلب    •  

باملـساواة يف مجـع الـضرائب وتوزيـع         جلوانـب املتـصلة     مـا يتعلـق با    فياصـة   خب، و الضرييب
علـى وجـه العمـوم      لقطـاع العـام      يف ا  سـتثمار االزيـادة   مـن مث،    وموارد امليزانية العامـة،     

  . على وجه اخلصوص الشعوب األصليةاملؤثرة يفاالت اجملويف 
  

  دائمالالعوامل اليت سهلت تنفيذ التوصيات الصادرة عن املنتدى   - رابعا  
تنفيـذ التوصـيات    الراميـة إىل    الـسياسية   هتا  إرادكي تترجم    ادولة غواتيماال جهود  تبذل    - ٨١

 األذهـان أن املنجـزات   ال يغيـب عـن  جيـب أ غـري أنـه    ،أعمـال ملموسـة  إىل  الصادرة عن املنتدى    
  . رقى إىل مستوى التوقعاتالتنفيذية والتشريعية ال تا السلطتان اليت حققته



E/C.19/2010/12/Add.8
 

24 10-25680 
 

مل تكن املوارد االقتصادية كافية، مث إن من الـضروري أيـضا         وى احلكومي،   على املست ف  - ٨٢
  . قضايا الشعوب األصليةزيادة تعزيز هياكل وأنشطة املؤسسات املعنية ب

ــة، مل   - ٨٣ ــدم  ويف كــونغرس اجلمهوري ــق تق ــا   يتحق ــإدراج موضــوع   ذو شــأن فيم ــق ب يتعل
ال تبـت يف مـشاريع   ك جلان حمددة    هنا( التشريعية   السلطةالشعوب األصلية على جدول أعمال      

غــري أن إقــرار قــوانني لــصاحل ، ) تطــرح أيــضا بــدورها مــشاريع قــواننيالقــوانني فحــسب، وإمنــا
 فـالقوانني ال تـصدر      .إجـراءات تـستغرق وقتـا طـويال       الغواتيماليني غالبا ما ينطوي علـى       هلؤالء  

   .زال متعثرةال تبالوترية اليت تتواىل هبا االحتياجات، وهناك مشاريع قوانني 
  

ــة الؤســسات امل  - خامسا   الــشعوب قــضايا الــيت تتــوىل شــؤون التنــسيق فيمــا يتعلــق ب  وطني
   األصلية

ــة املــشتركة بــني        - ٨٤ ــة احلكومي خــالل فتــريت احلكــومتني األخريتــني، تعــززت وظيفــة اهليئ
املؤسسات لتنسيق شؤون الشعوب األصلية حيث إهنا باتـت عبـارة عـن منتـدى يـضم اآلليـات                   

إضـفاء الطـابع    الراميـة إىل    اإلدارة والتوجيـه    عنية بالشعوب األصلية هدفـه املـسامهة يف أعمـال           امل
 داخل أجهزة الدولة، غري أنه يفتقر إىل السند القـانوين           األصلية املؤسسي على حقوق الشعوب   

  .الكايف
وإن كانـت ال تـضطلع بالـضرورة         ،الـشعوب األصـلية   تعىن بـشؤون    هناك مؤسسات   و  - ٨٥

هتـا  امرسـوم تـشريعي وهلـا ميزاني      ئت مبوجب   نش، أ هذا االستبيان  نسيقي باملعىن الوارد يف   بدور ت 
اللجنة الرئاسـية ملكافحـة التمييـز والعنـصرية ضـد الـشعوب             ،  أكادميية لغات املايا يف غواتيماال    (

نساء الشعوب األصلية، والـصندوق اإلمنـائي   ب املعينظامل امل، ومكتب أمني األصلية يف غواتيماال 
  .الغواتيمايل للشعوب األصلية

  
املوجهـة إىل    برامج تنمية القدرات على معاجلة قـضايا الـشعوب األصـلية            - سادسا 

  موظفي اخلدمة املدنية
ال ميكــن القــول حــىت اآلن عــن أنــشطة اإلعــالم والتــدريب والتوعيــة الــيت تــضطلع هبــا     - ٨٦

مـوظفي  منـهجيا لبنـاء قـدرات     ا   احلكومية بأهنا تشكل فعال برناجم     واإلداراتخمتلف املؤسسات   
  . اخلدمة املدنية على معاجلة قضايا الشعوب األصلية

ئي القـضا فقـد ركـز اجلهـاز       . إقامة العـدل  أمثلة ملمارسات جيدة يف جمال      وقد سجلت     - ٨٧
ــز خــدمات الترمجــة يف احملــاكم ومكاتــب       ــائي العــام جهودمهــا علــى تعزي ومعهــد اإلدعــاء اجلن

  .ل منطقة من املناطقاملدعني العامني بلغات ك
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 هيئـة  ٦٢يف لغـات املايـا   فـوري يف  تـرجم أو متـرجم   م، ٢٠٠٩عـام   حىتوكان هناك   - ٨٨
يف  ١٧,٢٢ هيئـة قـضائية، ممـا يغطـي        ٣٦٠قضائية من أصل العدد اإلمجايل هلذه اهليئات البالغ         

أن يقــدم وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن يف بعــض احلــاالت  . الوطنيــةجممــوع األراضــي مــن املائــة 
  .يقاضالبناء على طلب ، عند احلاجة، وأخرىخدماهتم يف حمكمة ون ن الفوريواملترمج
 خـدمات الـدفاع بلغـات الـشعوب األصـلية      تقـدمي اإلدعاء اجلنائي العـام     معهد   ويسهل  - ٨٩

 جهــاز العدالــة أمــام الــشعوب، حيــث تقــدم هلــم اخلــدمات ه مــن أبنــاء هــذالنــاطقني هبــالفائــدة 
 لالنتماء الثقايف عندما يستجد نـزاع داخـل جمتمـع حملـي وينطـوي علـى          للقانون الرمسي املراعي  

وباالستعانة مبيسرين ثقافيني، يقدم املعهد خدماته أيضا إىل ممثلي سـلطات           . عناصر ثقافية حملية  
  .الشعوب األصلية بلغتهم، وذلك مبساعدهتا على تعزيز قدرهتا على تسوية نزاعاهتم

لثقافيــة واللغويــة للــشعب ام بــأن يــسلّم بالتعدديــة اإلثنيــة و ويلــزم القــانون املــدعي العــا  - ٩٠
دعـاء خاصـة بأبنـاء الـشعوب األصـلية تقـدم إلـيهم            ايل، ومن مث يـأيت إنـشاء مكاتـب لال         الغواتيم

 ؛شيتـ  وإيكسكان، كي  ؛ كيتشي ،نيباخسانتا كروز دل كيتشي،كتشي؛ و    : خدمات بلغاهتم يف  
ــان ــان،وتوتونيكاب ــانغوو ؛ توتونيكاب ــانغو؛ ، ككويتزالتين ــا،  ويتزالتين ــانتا إيواللي ــانغو، هوس ويتين

ســولوال، و ؛) فــوريمتــرجم( وســان مــاركوس، ســان مــاركوس ؛، هويتينــانغوكراســياودمي الو
ــولوال ــانتيا؛ وســ ــولوال  غســ ــتالن، ســ ــرجم(و اتيــ ــوريمتــ ــانغو، ؛) فــ ــيتبيكيز ومازاتنــ  ؛سوشــ

باخـا  ،  االما وسـ  ؛فريابـاز لتـا   أ ،وكوبـان ؛   إيزابـال  ،بويرتـو بـاريوس   و ؛ تشيكيموال ،وتشيكيموال
  .  وسانتا إيلينا، بيتني؛فرياباز

  
عــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب  التــرويج إلمعلومــات عــن   - سابعا  

   وتنفيذه األصلية
شــاركت فيهــا ، ة اجتماعــات مائــدة مــستديرةوزارة الــشؤون اخلارجيــة مخــسعقــدت   - ٩١

كوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق  الــصفحــص وتنفيــذ الــثالث، هبــدف مــن الــسلطات مؤســسات 
إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب        ومن بني هذه الصكوك، هناك      الشعوب األصلية،   

العنـصري ضـد الـشعوب األصـلية يف         التمييز  وقامت اللجنة الرئاسية ملكافحة التمييز و     . األصلية
  .غواتيماال من جانبها بنشر هذا اإلعالن يف صحائف

  


