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التــدابري الــيت : تقريــر يف إطــار متابعــة التقريــر الــدوري الــسابع لغواتيمــاال    
  كافحة العنف ضد املرأةاعتمدهتا غواتيماال مل

  
  مقدمة  -أوال   

  
 مــن ٢٢يــصدر هــذا التقريــر بــشأن العنــف ضــد املــرأة يف غواتيمــاال، اســتجابة للفقــرة   - ١

املالحظـات اخلتاميــة علــى التقريــر الـدوري الــسابع لغواتيمــاال، الــيت طلبـت فيهــا اللجنــة املعنيــة    
ن مكافحـة قتـل اإلنـاث وغـريه مـن      بالقضاء على التمييز ضد املرأة معلومات بـشأن تنفيـذ قـانو       

أشكال العنف ضد املرأة وفيما يتعلق بالتدريب الذي يراعي االعتبارات اجلنـسانية عـن العنـف                
ضد املرأة، الذي يستفيد منه املوظفون العموميـون، وبـاألخص موظفـو إنفـاذ القـانون واجلهـاز           

ــع أشــكال ال       ــهم جبمي ــة توعيت ــصحية، لكفال ــدمو اخلــدمات ال ــضائي ومق ــرأة   الق ــف ضــد امل عن
 ويعرض التقرير أيضا التدابري الـيت اختـذت لتغـيري املواقـف             )١(ومتكينهم من االستجابة هلا بفعالية    

االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تتجــدر فيهــا أســباب معظــم أشــكال العنــف الــيت تــستهدف النــساء، 
  وباألخص أعمال القتل بدافع من التحيز ضد املرأة 

شامل، طُلب احلصول على مساعدة تقنية من مفوضـية األمـم           ومن أجل إصدار تقرير       - ٢
ــوق         ــق حبق ــا يتعل ــة فيم ــسيق سياســات احلكوم ــة الرئاســية لتن ــسان واللجن املتحــدة حلقــوق اإلن

  اإلنسان لتحديد الطريقة اليت ينبغي هبا احلصول على املدخالت ذات الصلة 
يف الفقــرة الــسابقة، إىل ومشلـت منهجيــة عمليــة إعــداد التقريــر املؤســستني املــذكورتني    - ٣

ــة ملنــع العنــف األســري       ــة التنــسيق الوطني ــة لــشؤون املــرأة وهيئ ــة رئاســة اجلمهوري جانــب أمان
  والعنف ضد املرأة 

وتألفت املنهجيـة مـن مجـع معلومـات مـن خمتلـف املؤسـسات وعقـد حلقـات تدريبيـة                       - ٤
جملتمـع املـدين وحـضر    ملؤسسات الدولة العاملة يف جمـال قـضايا العنـف ضـد املـرأة، ومنظمـات ا              

هذه احللقات التدريبية أيضا ممثلو اللجنة الرئاسية لتنسيق سياسات احلكومة فيما يتعلق حبقـوق              
يف جامعـة سـان     ) القانون الشعيب (اإلنسان، ومكتب املدعي العام، ومعهد الشؤون االجتماعية        

يق الوطنيــة ملنــع كــارلوس يف غواتيمــاال، ومكتــب املــدعي العــام حلقــوق اإلنــسان، وهيئــة التنــس
العنف األسري والعنف ضد املرأة، وقسم املساعدة القانونية التابع ملعهد الدفاع العام اجلنـائي،              

  وقوة الشرطة الوطنية، ووزارة شؤون احلكم، والسلطة القضائية، وغريها 

__________ 
  )١(  CEDAW/C/GUA/CO/7 ٢٢، الفقرة.  
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ومتــت توعيــة املــشاركني يف احللقــات التدريبيــة بــالغرض منــها وطُلــب منــهم مــلء            - ٥
  قدت جلسات عامة لتوحيد املعلومات استبيان، وع

وبــصرف النظــر عــن املنهجيــة، مــن املهــم مالحظــة أن النتــائج الرئيــسية للتقريــر تــربز      - ٦
التقدم التشريعي احملرز يف شـكل قـانون مكافحـة قتـل اإلنـاث وغـريه مـن أشـكال العنـف ضـد                        

   باألشخاص االجتاراملرأة وقانون العنف األسري وقانون 
متحـدون مـن    ” املهمة األخرى إعالن محلة األمني العام لألمم املتحـدة           ومن األحداث   - ٧

يف غواتيماال سـييت، الـيت تـؤدي أمانـة رئاسـة اجلمهوريـة لـشؤون             “  العنف ضد املرأة   إهناءأجل  
املرأة ومكتب الـسيدة األوىل وأمانـة االتـصاالت االجتماعيـة التابعـة ملكتـب رئـيس اجلمهوريـة                   

  را هامة فيها وغريها من الكيانات، أدوا
ونطاق التقرير حمدد ووضع يف إطار عـدد مـن القيـود، منـها عـدم حـضور العديـد مـن              - ٨

املؤسسات احللقات التدريبية جلمع البيانات وتشتت البيانات ورغـم عمليـة التجميـع، مل تقـدم                
  بعض املؤسسات معلومات عن التقدم الذي أحرزته إلدراجها يف التقرير 

  
  رز يف التنفيذالتقدم احمل  -ثانيا   
ــانون مكافحــة قتــل اإلنــاث وغــريه مــن أشــكال العنــف        -ألف    ــة التنــسيق إلنفــاذ ق آلي

  املرأة ضد
تطلب حتقيق التقدم الوارد يف هذه الوثيقة التدخل النشط من جانب مؤسسات شـىت،                - ٩

ي من بينها وزارة شؤون احلكم، والشرطة الوطنية، ومكتب التنسيق الوطين ملنع العنف األسـر             
والعنف ضد املرأة، والسلطة القضائية، ووزارة الصحة، وغريهـا مـن املؤسـسات املعنيـة بقـضية                 
العنف ضد املرأة، وأمانـة رئاسـة اجلمهوريـة لـشؤون املـرأة بـدورها االستـشاري والتنـسيقي يف              

  جمال السياسات العامة 
ع العنـف األسـري     ومن املهم لفت االنتباه إىل وجـود وعمـل هيئـة التنـسيق الوطنيـة ملنـ                  - ١٠

والعنف ضد املرأة وهي آلية تنسيق عليا بني املؤسسات تـدعم وتـشجع الـسياسات العامـة ملنـع        
وعقـاب العنــف ضــد املــرأة والقـضاء عليــه وللهيئــة ســلطات مباشـرة للتحقــق مــن تنفيــذ قــانون    
مكافحة قتل اإلناث وغريه من أشكال العنف ضد املـرأة، لـيس فقـط حبكـم وضـعها القـانوين،                    

  كن أيضا بسبب املهام املوكلة هلا يف هذا القانون ول
وهي أيضا تسدي النصح وتتابع وترصد التدريب بشأن العنف ضد املـرأة للمـسؤولني          - ١١

 ويضطلع هبذه العمليـة بالتنـسيق مـع املؤسـسات           –احلكوميني، خاصة العاملني يف جمال العدالة       
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ة اجلمهوريـة لـشؤون املـرأة وهـي مـسؤولة           اليت تشكل جزءا من اآللية، مبا يف ذلك أمانـة رئاسـ           
أيضا عن تعزيز إنشاء مراكز الدعم الشامل للنساء الناجيات من العنف، وعن دعـم ومـساعدة                
ورصد املنظمات النسائية املتخصصة الـيت تـديرها وقـد جـاءت مراكـز الـدعم الـشامل اخلمـس                    

ــدعم دولــة غ        ــاح شــنته املنظمــات النــسائية، ب واتيمــاال ويف إطــار  املوجــودة حاليــا نتيجــة كف
  مسؤوليتها النشطة 

  
ــانون مكافحــة قتــل اإلنــاث وغــريه مــن       -باء    ــة املخصــصة لتنفيــذ ق اعتمــادات امليزاني

  أشكال العنف ضد املرأة
، ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨تعرضت ميزانيات خمتلف املؤسسات لتخفيـضات حـادة يف عـامي              - ١٢

اشـرا علـى الوكـاالت احلكوميـة وأثـر          بسبب األزمة االقتصادية الدولية، وقد أثـر هـذا تـأثريا مب           
  تأثريا كبريا على املؤسسات اليت تعاجل مواضيع مثل قضايا املرأة 

وأجريــت ختفيــضات يف ميزانيــات مجيــع املؤســسات املــشتركة يف إجــراءات ملكافحــة      - ١٣
العنــف ضــد املــرأة، وانعكــس هــذا يف خفــض التــدريب والتوســع اجلــاري يف نطــاق اخلــدمات، 

  ني، وغري ذلك من اجملاالت وتعيني املوظف
 بنــسبة ٢٠٠٩وقــد خفــضت امليزانيــة املخصــصة هليئــة التنــسيق الوطنيــة للــسنة املاليــة      - ١٤

 يف املائة يف منتصف السنة، وأدى هذا إىل اخنفاض الرصد الدقيق لتنفيـذ القـانون وقـد          ٣٨,٣٧
 تبلـغ   ٢٠٠٩املرأة لعـام    وافقت وزارة املالية على ميزانية أولية ألمانة رئاسة اجلمهورية لشؤون           

ــى  ٢٨ ٠٩٥ ٠٠٠,٠٠ ــصول علـ ــسال، مت احلـ ــن  ١٧ ٧٢٥ ٠٠٠,٠٠ كتـ ــها مـ ــسال منـ  كتـ
 كتــسال مــن التعــاون الــدويل، موزعــة علــى النحــو   ١٠ ٣٧٠ ٠٠٠,٠٠اعتمــادات وطنيــة و 

 كتسال من الوكالة االسبانية للتعاون الدويل من أجل التنميـة، وقـد    ٤ ٣٤٨ ٤٠٠,٠٠: التايل
املكانـة الـسياسية والتعزيـز الـتقين ألمانـة رئاسـة            ”دات لتنفيـذ مـشروع      خصصت هـذه االعتمـا    

 ٦ ٠٢١ ٦٠٠,٠٠، ومت احلــصول علــى “اجلمهوريــة لــشؤون املــرأة، املــرحلتني الثانيــة والثالثــة
ــشروع         ــدويل، ألجــل م ــائي ال ــاون اإلمن ــسويدية للتع ــة ال ــن الوكال ــسال م ــابع  ”كت إضــفاء الط

بــني العمليــات ذات “  املتكاملــة للمــرأة يف غواتيمــاالاملؤســسي علــى الــسياسة الوطنيــة للتنميــة 
  األولوية لدى احلكومة ويف اهلياكل احلكومية 

وبذلت جهود أيضا للحصول على الدعم من مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان                - ١٥
وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة من أجل تعزيز تنفيذ قانون مكافحة قتل اإلناث وغـريه               

   أشكال العنف ضد املرأة واالمتثال للواليات القانونية املناظرة من
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ويتطلب القـانون مـن الدولـة أن تقـدم املـوارد الالزمـة إلنـشاء وتـشغيل مراكـز الـدعم                   - ١٦
ــا يف غواتيمــاال       ــساء الناجيــات مــن العنــف، وتتلقــى املراكــز اخلمــسة القائمــة حالي ــشامل للن ال

 ماليـني   ٨كيث ورابينال اعتمادات من ميزانية الدولة تبلغ        وكيتساليننغو واسكوينتال وسوشيتيب  
  كيتسال يف السنة 

 مبـادرة حاليـا وتتلقـى مـساعدات وخـدمات استـشارية             ١٢وتعزز املنظمـات النـسائية        - ١٧
وهـي   ودعما تقنيا ومؤسسيا من هيئة التنسيق الوطنية ملنع العنـف األسـري والعنـف ضـد املـرأة               

ــدعم   ــز الـ ــشاء مراكـ ــوان    هتـــدف إىل إنـ ــان خـ ــن العنـــف يف سـ ــات مـ ــساء الناجيـ ــشامل للنـ  الـ
ســاكاتيبيكيث، وهويهيتينــانغو، وإلكيــشي، وخوتيابــا، وبيــتني، وســاكابا، وإزابــال، وســلوال،   
وســان مــاركس ومــن األســباب الــيت أدت إىل تــأخري إنــشاء وتــشغيل واســتدامة مراكــز الــدعم  

  لية من ميزانية الدولة الشامل للنساء الناجيات من العنف عدم كفاية املوارد املا
  

  تنفيذ قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه من أشكال العنف ضد املرأة  -جيم   
دخل قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه مـن أشـكال العنـف ضـد املـرأة حيـز النفـاذ يف                    - ١٨
وهـو ُيعـرِّف جـرائم العنـف ضـد املـرأة، وحيـدد العقوبـات املتـصلة هبـا،               . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥

  .ح أن هلذه اجلرائم عواقب قانونية تستلزم السجنويوض
ولفهم الوضع الراهن لتنفيذ قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه من أشكال العنف ضـد                - ١٩

اعتبـارا مـن عـام    . املرأة والتقدم احملـرز فيـه، يلـزم تقـدمي ملخـص لنظـام العقوبـات يف غواتيمـاال                 
 وقـد صـحب هـذا التغـيري شـكل      – االهتـام  ، تغري النظام من منوذج التحقيـق إىل منـوذج    ١٩٩٤

ومشـل هـذا إهنـاء جتـرمي املزيـد          . جديد إلقامة العدل اجلنائي يعكس املبادئ واالجتاهات اجلديدة       
من اجلرائم، وزيادة السلطة التقديرية للهيئة القضائية لتحديد القضايا اليت هلا من األمهية واألثـر             

وتــربر سياســة فــرض عقوبــات أشــد  . جلنائيــةاالجتمــاعي مبــا يكفــي للــشروع يف اإلجــراءات ا 
وزيادة القصاص، على أسـاس مبـدأ النـسبة القـصوى، التطـورات الـيت طـرأت يف طريقـة إقامـة                      

ــرأة،     . العــدل يف نظــام االهتــام  ــشأن العنــف ضــد امل ــوطين للمعلومــات ب ــشاء النظــام ال وميثــل إن
وحتـرز  .  يف هـذا املـضمار      من هذا القانون، خطوة كبرية إىل األمـام        ٢٠املطلوب مبوجب املادة    

هيئة التنسيق الوطنية ملنع العنف األسري والعنـف ضـد املـرأة تقـدما يف هـذا الـصدد، بـاالقتران                     
  .مع املعهد الوطين لإلحصاء

ومن أجل توفري األدوات املناسـبة جلمـع البيانـات لتغذيـة نظـام املعلومـات، تقـوم هيئـة                  - ٢١
ــسجل الو    ــة الـ ــع بطاقـ ــة بتطويـ ــسيق الوطنيـ ــسجيل اجلـــ  التنـ ــدة لتـ ــانون  احـ ــددة يف القـ رائم احملـ

  .أعاله املذكور
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وعلى غرار هذا، يعمل برنـامج املـساعدة القانونيـة التـابع ملعهـد الـدفاع اجلنـائي العـام                      - ٢٢
لزيـادة الـوعي بـشأن مـسألة التـشريعات املعنيـة، الـيت يـدرك أهنـا ال تنفـذ بـصورة مالئمـة نظــرا             

قضية واحدة من قضايا قتل اإلنـاث إىل مرحلـة إصـدار    وحىت اآلن، مل تصل سوى      . للجهل هبا 
  .احلكم بشأهنا

واكتسى العام املاضي أمهيـة يف التـدريب والتوعيـة بـشأن املـسائل اجلنـسانية، ال سـيما                     - ٢٣
ومثـال ذلـك هـو    . من حيث حتسني اإلملـام بالتـشريعات الـيت حتمـي النـساء مـن ضـحايا العنـف            

لدبلوم اليت تنفذها وحدة القضايا اجلنسانية يف الـسلطة         الدورة الدراسية للحصول على شهادة ا     
  .القضائية، واليت أصبحت اآلن ذات طابع مؤسسي عن طريق برنامج التدريب املستمر

ــة، وحــضورهم إلزامــي فيــه      - ٢٤ وميثــل . ويــستهدف هــذا الربنــامج قــضاة احملــاكم االبتدائي
ات الــثالث املتعلقــة بــاملنظور  الوحــد: تعمــيم املنظــور اجلنــساين سياســة شــاملة لعــدة قطاعــات  

ــد حــضر    ــة، وق ــساين إلزامي ــذكور     ٥٢اجلن ــن ال ــة وحمــاكم احلكــم، م  قاضــيا يف حمــاكم ابتدائي
واإلنــاث، الــدورة الدراســية املــذكورة أعــاله للحــصول علــى شــهادة الــدبلوم يف قتــل اإلنــاث    

ة احملـددة  ورغم وجود وحدة وبرنامج التدريب، مل يكمـل الـدورة الدراسـي   . والعنف ضد املرأة  
  .للحصول على شهادة الدبلوم سوى عدد ضئيل من القضاة

ويتمثل التحدي الذي يتعني التصدي له يف هذه العملية يف تدريب املزيد من القـضاة،                 - ٢٥
  .وبصورة خاصة تقييمهم لضمان إصدارهم أحكاما موضوعية يف قضايا العنف ضد املرأة

 نظـام رعايـة الـضحايا، الـذي يتوقـع تنفيـذه             وتدير وزارة الصحة العامـة بـرامج تـشمل          - ٢٦
على الصعيد الوطين وسيشمل إجراءات للتوعية وحلقات تدريبية ودورات دراسية تدريبيـة يف             

وتشترك السلطة القضائية ومكتـب املـدعي العـام يف اجتماعـات العمـل وعمليـات                . هذا الشأن 
  .التوعية اليت تصحب ذلك

، الـذي يتـضمن إجـراءات حمـددة     “منـوذج الرعايـة  ”ام وباملثل، ينفذ مكتب املدعي الع    - ٢٧
تقـدمي أمـني مظـامل النـساء ومكتـب اخلـدمات الدائمـة ومكتـب                : للنساء والبنـات، مبـا يف ذلـك       

  . يوما يف السنة٣٦٥ ساعة يوميا و ٢٤رعاية الضحايا خدماهتم على مدار 
مايــة للنــساء، يف وقــد أدى منــوذج الرعايــة إىل تقليــل الوقــت الــذي يــستغرقه تــوفري احل  - ٢٨

 امـرأة  يوما بعد أن تقدم      ٢٠ تدابري السالمة    اختاذحني كان ميكن أن يستغرق يف السابق طلب         
شكوى يف هذا الشأن، قلل النمـوذج اجلديـد هـذه الفتـرة لتـصبح بـضع سـاعات، ألن التـدابري                      
متــنح للمــرأة بعــد ســاعة واحــدة مــن اإلبــالغ عــن ارتكــاب عمــل مــن أعمــال العنــف، أو، يف    

  . ساعة٢٤االت االستثنائية، بعد ذلك مبدة احل



CEDAW/C/GUA/CO/7/Add.1  
 

10-35934 7 
 

كما يقدم العالج الطـيب والنفـسي لـضحايا العنـف اجلنـسي، دون حاجـة إىل إحالتـهم                     - ٢٩
إىل مستشفى؛ وجترى حتقيقات عاجلـة، مـع إلقـاء القـبض علـى مـرتكيب العنـف يف ذات اليـوم                      

اإلصابات اليت أحـدثها   الذي تقدم فيه الشكوى، وجيري احلصول على أدلة الطب العديل على            
  .ويساعد هذا على تبسيط العمليات وتقدمي رعاية أفضل. املعتدي

وحتاط املرأة اليت قدمت الشكوى علما باسم املـدعي العـام الـذي سـيتوىل التحقيـق يف                    - ٣٠
القضية وذلك يف ذات اليوم الذي تقدم فيه الشكوى إىل مكتب املدعي العام؛ وختصص طبيبـة                

ل الــضحية لــشبكة متابعــة للحــصول علــى العــالج التكميلــي الــالزم لــشفاءها  نفــسية هلــا، وحتــا
  . االجتماعي البيولوجي-النفسي 

وقد أحرز تقدم يف وزارة شؤون احلكم للحد مـن اخلطـوات البريوقراطيـة الـيت تعرقـل                    - ٣١
  .سرعة تنفيذ تدابري السالمة

 املـرأة، مبـا يف ذلـك    وبالتوازي مع هذا، تتخصص مؤسسات حكومية أخرى يف رعاية   - ٣٢
املعهــد الــوطين لعلــوم الطــب العــديل، ومكتــب املــدعي العــام للدولــة، واملــدعي العــام حلقــوق     
اإلنــسان، مبــا يف ذلــك مكتــب أمــني مظــامل املــرأة، ووزارة شــؤون احلكــم، والــسلطة القــضائية  

  .وشبكة املتابعة
وقــت حمــددين، وتعــاجل ويف نظــام االهتــام، تفــسر احملــاكم القــانون وتطبقــه يف مكــان و   - ٣٣

حيـث تقبـل أو تـرفض       (وهي مسؤولة عن مراقبة العملية      . املسائل اإلجرائية، وتصدر أحكامها   
وهـي مـسؤولة    ).  مثل تطبيق تدابري األمن، وإصدار أوامر اعتقال، وما إىل غري ذلـك            التماسات

  .أيضا عن مطابقة الوقائع على جرمية حمددة معنية وإصدار احلكم بشأهنا
ختذت احملكمة العليا خطوة هامة يف تنفيـذ القـانون تتمثـل يف إنـشاء احملـاكم اجلنائيـة                    وا  - ٣٤

 اإلنــاث وغــريه مــن أشــكال العنــف  االبتدائيــة وحمــاكم احلكــم، الــيت تتخــصص يف جــرائم قتــل 
  .املرأة ضد
ويباشر مكتب املدعي العام، بوصفه اهليئة املسؤولة عن املقاضـاة اجلنائيـة، التحقيـق يف                 - ٣٥
 من أعمال العنف جبمع اآلثار أو العالمات أو األدلة الـيت ميكـن هبـا حتديـد الظـروف الـيت                 عمل

 الطبيعـة الثنائيـة للقـانون       لالهتمـام ومن اجلوانب املـثرية     . ارتكبت فيها اجلرمية وحتديد مرتكبيها    
احلايل، الذي يشكل أساس نظام عقوبـات االهتـام، بـشأن القواعـد الـيت تـنظم استنـساخ األدلـة              

واملعـايري املـستخدمة يف ذلـك       .  القضايا اجلنائية، واليت يقـوم مكتـب املـدعي العـام بتجميعهـا             يف
هي ضرورة أن تكون قابلة للتطبيـق علـى كـال الطـرفني، أي ميكـن اسـتخدامها لـصاحل املـدعى                   

  .عليه، حسب االقتضاء
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د مـن ذلـك     وتطبق قواعد اإلجراءات اجلزائية حيثما تثبـت جمموعـة األدلـة؛ وال تـستبع               - ٣٦
وحيتج موظفو املؤسسة بأن مكتب املدعي العام يـؤدي دورا موضـوعيا            . أي أطراف يف العملية   

يف املقاضاة اجلنائية، ومن مث ستوفر األدلة األساس إلجياد حل إجرائي مناسـب للجرميـة املعنيـة،            
  .مع حتديد عقوبات متدرجة وفقا ملدى خطورة اجلرمية

ــة إىل تقييــد وحتيــز تطبيــق    وتــؤدي املعــايري املطبقــة يف   - ٣٧  نظــام االهتــام يف الــسياسة اجلنائي
وبصورة عامة، ما زالـت جـرائم العنـف ضـد املـرأة             . القانون بنية حسنة يف نصه وروحه وزمنه      

النهائية وإصدار حكـم    “ التداول”متر دون عقاب، وال يصل سوى عدد قليل منها إىل مرحلة            
  .اول اإلحصائيةبشأهنا، كما ميكن التحقق من ذلك من اجلد

ويبذل مكتب املدعي العام لشؤون املرأة يف العاصمة جهدا كـبريا لتنفيـذ هـذا القـانون               - ٣٨
وذلــك عــن طريــق طلــب تقــدمي تقــارير أو شــهادة خــرباء يف مرحلــة التحقيــق؛ وهــي تــستخدم  
لــدعم املقاضــاة اجلنائيــة بتــوفري مــسوغات لاللتماســات وميكــن تقــدميها للمحكمــة كــدليل، يف  

وتقـوم هيئـة التنـسيق الوطنيـة ومنظمـات نـسائية متخصـصة بإنتـاج                . حلة اإلجرائيـة للقـضية    املر
ومــع ذلــك، مــن الواضــح أنــه يلــزم زيــادة عــدد املتخصــصني يف  . هــذه التقــارير أو آراء اخلــرباء

مكاتب املدعي العام احمللية من أجل املقاضاة اجلنائية ملرتكيب اجلرائم احملددة يف قـانون مكافحـة             
  .إلناث وغريه من أشكال العنف ضد املرأةقتل ا
ويـرى  . ويفيد وجود منوذج رعاية شاملة يف مكتب املدعي العام يف تنفيذ هذا القانون              - ٣٩

من وضع هذا النموذج أنه مبثابة استجابة متكاملة من جانب خمتلـف وحـدات مكتـب املـدعي                  
نتـائج نوعيـة وكميـة مـن        ومت حتقيـق    . العام وغريه مـن املؤسـسات للتـصدي للعنـف ضـد املـرأة             

جراء تقليل عدد الضحايا الثانويني وتقـصري املـدة الـيت يـستغرقها تـوفري احلمايـة وكفالـة إجـراء                     
  .حتقيق فوري

ومع ذلك، مل يتم حتقيق تقدم ملموس على هذا النحو سوى يف املنطقـة الوسـطى مـن                    - ٤٠
 أحنــاء اجلمهوريــة كــي البلــد، ومــن مث فقــد حــان الوقــت لتوســيع منــوذج الرعايــة ليــشمل مجيــع

  .يكون له تأثري حقيقي على إمكانية حصول املرأة على العدالة
وال يتــضمن هيكــل دولــة غواتيمــاال مؤســسة حمــددة لتــوفري الــدعم القــانوين والرعايــة      - ٤١

ونظـرا هلـذا القـصور، يـدعو القـانون املـذكور إىل             . الشاملة اجملانية للنساء الناجيات مـن العنـف       
دعم الـشامل للنـساء الناجيـات مـن العنـف، سـواء الـيت متـارس عملـها حاليـا أو                      تعزيز مراكز ال  

كـي تلـيب علـى النحـو املالئـم طلـب الناجيـات مـن العنـف                  . اليت سيجري إنشاؤها يف املستقبل    
بيد أنه تلزم موارد مالية أكرب مـن امليزانيـة لكفالـة            . احلصول على هذا النوع من الدعم الشامل      

  .جودة حاليا وتعزيز إنشاء مراكز جديدةاستقرار املراكز املو
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وقــد أُنــشئ معهــد الــدفاع اجلنــائي العــام كجــزء مــن اتفاقــات الــسالم، ومهمتــه تقــدمي   - ٤٢
  .املساعدة القانونية اجملانية لألشخاص الذين مت حتديد أهنم قد ارتكبوا جرمية

نـائي العـام مبهمـة      وحينما دخل القانون املذكور حيز النفاذ، عهد إىل معهد الدفاع اجل            - ٤٣
تقدمي املساعدة القانونية اجملانية للنساء من ضحايا جرائم العنف، وهـو يقـوم بـذلك عـن طريـق              

ويـشمل هـذا الربنـامج غواتيمـاال،        . برنامج املساعدة القانونية اجملانية يف قضايا العنـف األسـري         
  .ماومكسيكو، وفيالنويفا، واسكنتال، وكوبان، وكتسالتيننغو، وخوتيابا، وسال

ومــن الناحيــة القانونيــة، تــضطلع الــشرطة املدنيــة الوطنيــة بــدور مــساعد يف عمليــة            - ٤٤
العقوبات، مبا يكفل سالمة املواطنني، وتتلقى الشكاوى، وتنفذ تدابري السالمة، يف مجلـة مهـام         
ــة         ــون أعمــاال إجرامي ــذين يرتكب ــى األشــخاص ال ــر القــبض عل ــضا أوام ــذ أي أخــرى، وهــي تنف

ذلــك، هنــاك نقــص يف التــدريب والتوعيــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان للمــرأة    ومــع . وتعتقلــهم
واإلملام بقوانني حمددة ملعاجلـة هـذه املهـام، ويتفـاقم هـذا بـسبب القيـود املفروضـة علـى املـوارد                       

  ).عدم كفاية عدد املوظفني والدوريات والوقود وما إىل غري ذلك(
ات احملددة بشأن العنف ضد املـرأة،       وقد نفذت وزارة شؤون احلكم عددا من اإلجراء         - ٤٥

  :مبا يف ذلك ما يلي
)  كيتــسال٨ ٠٠٠ ٠٠٠( ماليــني كيتــسال ٨، خصــصت ٢٠٠٨منــذ عــام   - ١  

وقـد  . من ميزانية احلكومة إلعانة مراكـز الـدعم الـشامل للنـساء الناجيـات مـن العنـف            
  .ةأذن كونغرس اجلمهورية هبذه امليزانية أثناء موافقته على امليزانية الوطني

يف بلـديات   “ منـاطق خاليـة مـن العنـف       ”وضعت خطة رائدة من أجل إنشاء         - ٢  
ويــشمل . ســاكانيا، وألتــا فريابــاس، وهنــواال، وســولوال، ويف أســواق مدينــة غواتيمــاال 

العنصر اجلديد العمل مع الرجال إلطالعهم على قـانون مكافحـة قتـل اإلنـاث وزيـادة              
وتقـوم  .  تـصيب عـائالهتم واجملتمـع ككـل    الوعي بأن االعتداء على النـساء يـشكل آفـة       

اجملتمـع الـذي ال حيمـي       ”على أساس االعتقـاد بـأن       “ املناطق اخلالية من العنف   ”خطة  
ويـشمل هـذا املـشروع أيـضا ألعابـا          . “نساءه ال ميكن أن حيقق التنمية والرفاه لـسكانه        

ة متـارس  ومـن املعـروف أن الرياضـ     . وأنشطة ثقافية، إىل جانب الرياضـة والتعـبري الفـين         
  . إىل تعزيز النسيج االجتماعي والتنشئة االجتماعيةباإلضافةقوة متاسك كبرية، 

وجيــري تعزيــز مكاتــب رعايــة الــضحايا يف مراكــز الــشرطة، لتقــدمي خــدمات    - ٣  
وهنـاك هـدف آخـر يتمثـل يف         . أفضل للنساء الاليت يقدمن شكاوى من أعمال العنف       

ومـن املتوقـع طلـب      . ي فيما بني ضباط الـشرطة     حتسني املرافق وتنفيذ محلة لزيادة الوع     
  .ختصيص دورية السلكية لتقدمي املساعدة السريعة للنساء من ضحايا العنف
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  التدريب على مكافحة العنف ضد املرأة من منظور جنساين  -دال   
ــرامج          - ٤٦ ــن ب ــداخلي واخلــارجي كجــزء م ــدريب ال ــشطة الت ــدة مؤســسات أن ــززت ع ع

 التنسيق الوطنية ملنع العنف األسري والعنف ضد املـرأة فعاليـات            التدريب لديها، وعقدت هيئة   
ــد املـــرأة          ــري والعنـــف ضـ ــف األسـ ــع واستئـــصال العنـ ــة ملنـ ــاال للخطـــة الوطنيـ ــة امتثـ   تدريبيـ

، يف كل من قطاع العدالة وغريه من القطاعات وفيما بني أصـحاب املـصلحة               ٢٠١٤-٢٠٠٤
.  معلومات كمية بشأن إجراءات التـدريب      وترد أدناه . الرئيسيني اآلخرين على الصعيد الوطين    

وتدعم أمانـة رئاسـة اجلمهوريـة لـشؤون املـرأة أنـشطة التـدريب للقـضاة، ال سـيما فيمـا يتعلـق                        
  .باملسائل التشريعية

جمموع عدد احللقات التدريبية والفعاليات التدريبية اليت عقدت بشأن قـانون مكافحـة               - ٤٧
  .ملرأةقتل اإلناث وغريه من أشكال العنف ضد ا

  
 حلقات العمل اليت عقدت

عدد املشاركني املكان املؤسسات املوضوع الكمية النشاط      
ــانون   ٣١ ــة بقـــ حلقـــــة العمـــــل املعنيـــ

مكافحــة قتــل اإلنــاث وغــريه مــن   
 أشكال العنف ضد املرأة

ــسلطة    ــة، ال ــة الوطني ــشرطة املدني ال
ــام،     ــدعي الع ــب امل ــضائية، مكت الق

نـائي العـام، قـادة      معهد الـدفاع اجل   
ــي، جمــالس اجملتمعــات    اجملتمــع احملل
ــة، منظمــات    ــة، جمــالس التنمي احمللي

 اجملتمع املدين النسائية

ــسالتيننغو،   ــاال، كيتــــــــ غواتيمــــــــ
ــيه،   ــان خوســـــ ــاتيتالن، ســـــ أمـــــ
ســـــــــــكاتيبيكيز، أمـــــــــــاتيتالن،  
ــان   ــاهلوليو، سـ بوريتوبريـــوس، ريتـ
ــاكابا،   مـــــاركوس، كيـــــشي، ســـ

 شيمالتيننغو، هنواال، 

١ ٣٥٢ 

 ٦٠ غواتيماال  العاماجلنائيمعهد الدفاع  استراتيجية الدفاع اجلنساين ٣
ــالعنف   ٢ تنفيــذ الربوتوكــول املعــين ب

 اجلنسي
 ١٠٠ ريتاهلوليو، كيتساليتيننغو وزارة الصحة

حلقـــة عمـــل تدريبيـــة الســـتكمال  ١٧
بطاقــة الــسجل اإلحــصائي للعنــف 

 األسري

مكتـــب املـــدعي العـــام، الـــسلطة    
 املـــدعي العـــام القـــضائية، مكتـــب

ــة   حلقــوق اإلنــسان، الــشرطة املدني
 الوطنية

غواتيمـــــاال، ســــــان مــــــاركوس،  
ــوس،   ــانتاروزا، بويرتوبريـــــــ ســـــــ

 .اسكنتيا، شيمالتتنغو

٧١٦ 

حتليل تطبيـق قـانون   : حلقة تدريبية  ١
مكافحــــــــة العنــــــــف اجلنــــــــسي 

  باألشخاصاالجتارواالستغالل و

 ٦٠ كيتسالتيننغو ممثلو املؤسسات العامة

ــل ١ ــيت أجريــت  اإلصــالحات حتلي  ال
على الدستور السياسي جلمهوريـة     

 غواتيماال

ممثلــو مؤســسات عامــة ومنظمــات 
مدنية تـشكل جـزءا مـن منظمـات         

 نسائية

 ٣١ كيتسالنيننغو

 حلقات العمل

تنفيذ مراكز الدعم الشامل للنساء      ٢٣
 الناجيات من العنف

اجملالس البلديـة، القـادة، منظمـات       
 نسائية

ــاتيتالن، ســـــــــان خـــــــــوان  أمـــــــ
 كويس، سكاتيت

١٢١ 

 ٢ ٤٤٠    ٧٨ اجملموع  
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وجيرى التدريب مبشاركة املؤسسات واملنظمات اليت تشكل هيئة التنسيق الوطنية ملنـع              - ٤٨
وأنـشئت  . العنف األسري والعنـف ضـد املـرأة، ومـن بينـها شـبكة مكافحـة العنـف ضـد املـرأة                     

نظـور اجلنـساين بـصورة      وحدة املرأة والتحليل اجلنـساين يف الـسلطة القـضائية، هبـدف تعمـيم امل              
 :منتظمة يف السلطة القضائية، وإدماجه يف عملية ختطيط وتنفيذ أنشطة خمتلف الوحدات

ــوق        • ــز حق ــضائية تعزي ــسلطة الق ــيت وضــعتها ال ــشمل إحــدى اســتراتيجيات العمــل ال ت
ويهـدف هـذا إىل ضـمان       . اإلنسان للمرأة، ال سيما احلـق يف حيـاة خاليـة مـن العنـف              

ة على العدالـة، وتقـدمي خـدمات ذات طـابع إنـساين هلـا، كجـزء                 إمكانية حصول املرأ  
من االستجابة املؤسسية األخالقيـة وامللتزمـة ملنـع ومعاقبـة واستئـصال مـشكلة العنـف                 

وهلـذا الغـرض، أدرجـت وحـدة املـرأة، بالتنـسيق مـع              . االجتماعية اليت تواجهها املـرأة    
  :التاليةوحدة التدريب املؤسسي، املنظور اجلنساين يف الربامج 

الـذي يـستهدف املرشـحني للعمـل كقـضاة صـلح وقـضاة يف               (برنامج التدريب األويل     •
  ).احملاكم االبتدائية

برنــامج التــدريب والتحــديث املــستمر، كجــزء مــن التــدريب الــدائم لقــضاة التحقيــق     •
حلقــة تدريبيــة ”: وتــشمل أنــشطة التــدريب املختلفــة. والقــضاة واملــوظفني اإلداريــني

؛ وحلقة تدريبية لقضاة اجملتمعـات احملليـة   “نس وحقوق اإلنسان للمرأةمعنية بنوع اجل  
معنيــة بقــانون مكافحــة قتــل اإلنــاث وغــريه مــن أشــكال العنــف ضــد املــرأة وحلقــات 
تدريبية للمـوظفني للرعايـة الذاتيـة مـن أجـل التعامـل مـع حـاالت العنـف ضـد املـرأة؛                     

  .“لو كنت مكاين”وحلقات تدريبية تستخدم منهجية 
 تنفيذ مشروع جترييب لدورة دراسية للحصول علـى شـهادة الـدبلوم             ٢٠٠٩ عام   مت يف  •

اســتكمال املعلومــات بــشأن قتــل اإلنــاث وغــريه مــن ”بــدون التفــرغ الكامــل معنونــة 
، ويـستهدف   “أشكال العنف ضد املرأة يف إطار حقوق اإلنسان والتخصص يف ذلك          

حمـاكم الـصلح وقـضاة حمـاكم        قضاة احملاكم االبتدائية، وقضاة حماكم احلكـم، وقـضاة          
ــرة، إىل جانـــب   ــصائيياألسـ ــديريات   أخـ ــنفس، يف مـ ــم الـ ــة وعلـ ــة االجتماعيـ  اخلدمـ

 شخـصا مـن هـذا       ٥٣وقـد ختـرج مـا جمموعـه         . غواتيماال وسـاكاتيبكيس ومشـالتيننغو    
النشاط، وجيري حاليا العمل إلعداد الـدورة الدراسـية الثانيـة للحـصول علـى شـهادة                 

واليت ستستهدف بصورة خاصـة مـوظفي احملـاكم املتخصـصني           الدبلوم يف هذا اجملال،     
  .يف جرائم قتل اإلناث وغريه من أشكال العنف ضد املرأة

وتنفذ وحدة املـرأة والتحليـل اجلنـساين التابعـة للـسلطة القـضائية دورة دراسـية إلزاميـة               - ٤٩
ملؤسـسي عليهـا   للحصول على شهادة الدبلوم لقضاة احملـاكم االبتدائيـة، جيـري إضـفاء الطـابع ا           
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وتقـدم الـدورة الدراسـية التـدريب بـشأن معـايري حقـوق              . من خالل برنامج للتـدريب املـستمر      
اإلنــسان للمــرأة، وبــشأن القــانون الــوطين والــدويل، وتتــضمن ثــالث وحــدات تتنــاول املنظــور  

  .اجلنساين، ويرى أهنا تشكل تقدما من حيث تنفيذ القانون املذكور
صائية الــيت تــصاحب هــذا التقريــر بوضــوح أن أنــشطة التــدريب وتظهـر البيانــات اإلحــ   - ٥٠
وتــشمل . تكفــي يف حــد ذاهتــا لــضمان إنفــاذ القــانون الــذي جتــري مناقــشته يف هــذا التقريــر  ال

ــأدييب       ــدريب، واســتخدام نظــم إدارة النظــام الت ــذ آليــات حتقــق ملتابعــة الت ــدابري الالزمــة تنفي الت
 يف جمـال العدالـة للناجيـات مـن الـضحايا، واحلمايـة         للتحقق من اخلدمات اليت يقدمها العاملون     

أو مــدى تعــرض هــذه احلقــوق للخطــر نتيجــة لإلمهــال أو  /الــيت يقــدموهنا للحقــوق القانونيــة و
  .اإلفالت من العقاب

وتتابع أمانة رئاسة اجلمهورية لشؤون املرأة اتفاقية البلدان األمريكيـة ملنـع العنـف ضـد                  - ٥١
ستئـصاله وقـانون مكافحـة قتـل اإلنـاث وغـريه مـن أشـكال العنـف ضـد                    املرأة واملعاقبة عليـه وا    

ــع العنــف       . املــرأة ــة ملن ــسيق الوطني ــة التن ــسيق مــع هيئ ــصدد خطــوات، بالتن واختــذت يف هــذا ال
األسري والعنف ضد املرأة، الستئصال ومنع ومعاقبة العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك عـدد مـن                

-٢٠٠٤ال العنــف األســري والعنــف ضــد املــرأة  اإلجــراءات يف اخلطــة الوطنيــة ملنــع واستئــص 
  :، وذلك على النحو التايل٢٠١٤

تدريب املوظفني العموميني على مكافحة العنف ضد املرأة وعلى قانون مكافحـة قتـل               •
  .اإلناث وغريه من أشكال العنف ضد املرأة

  .التدريب اإلقليمي والوطين على استخدام بطاقة سجل واحدة •
ــشاملة        • ــة ال ــدمي خــدمات متخصــصة للرعاي ــشأن تق ــات ب ــشارية للمنظم خــدمات است

  .للناجيات من العنف
  .إجراء حتقيقات بشأن أسباب وعواقب العنف ضد املرأة •
جتميع إحصاءات وغريهـا مـن املعلومـات ذات الـصلة بـشأن أسـباب وعواقـب العنـف                    •

  .ضد املرأة
ف األســري، والقــانون الــدويل  املــساعدة يف وضــع مفــاهيم للعنــف ضــد املــرأة، والعنــ   •

  .بشأن هذا املوضوع
املشاركة يف آلية رصد اتفاقية البلدان األمريكيـة ملنـع العنـف ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه                 •

  .واستئصاله واملعروفة باسم اتفاقية بيليم دو بارا
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ــرأة،       • ــة لــشؤون امل ــة رئاســة اجلمهوري يف ضــوء هــذه اإلجــراءات، تعــزز التزامــات أمان
ثل رئيس اجلمهورية يف هيئة التنسيق الوطنية ملنـع العنـف األسـري والعنـف               بوصفها مت 

 علـى تنفيـذ االتفاقـات واملعاهـدات الدوليـة           اإلشـراف ضد املرأة واآللية املسؤولة عـن       
  .لصاحل املرأة، دعمها املؤسسي وتقدم دعم سياسي لتحقيق هذه األهداف

صال العنف األسري والعنـف ضـد       خمتلف مبادئ استراتيجية اخلدمة الوطنية ملنع واستئ       •
  .املرأة، ال سيما اإلجراءات اليت تتحمل احلكومة املسؤولية عنها

دعم عمليات التدريب يف إطار قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه مـن أشـكال العنـف                  •
ضــد املــرأة، للمــدعني العــامني ومــساعدي املــدعني العــامني يف مكتــب املــدعي العــام،  

وقــد ُعقــدت هــذه احللقــات  . اة يف احملــاكم االبتدائيــةواملرشــحني لتــويل منــصب قــض 
  . التدريبية على الصعيدين الوطين واإلقليمي

تقــدمي خــدمات دعــم وخــدمات استــشارية إلعــداد بروتوكــول للتعامــل مــع ضــحايا      •
  .العنف اجلنسي، نفذته وزارة الصحة العامة واملساعدة االجتماعية

ز االختالفـات يف التطبيـق بـني قـانون          وكاقتراح للدعم التقين، أعد جـدول مقـارن يـرب          •
مكافحة قتل اإلناث وغريه من أشكال العنف ضد املرأة، واملواد اليت تعد كجـزء مـن                

وتقدم خـدمات استـشارية يف اللجـان        . املنهجية اليت تطبق يف حلقات العمل التدريبية      
 مــن أجــل تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة ملنــع واستئــصال العنــف األســري والعنــف ضــد املــرأة 

  .مبختلف جماالهتا االستراتيجية
وتقدم، بوصفها عضوا يف جلنة البحـوث والتحليـل اإلحـصائي، الـدعم يف اجتماعـات                 •

ــرأة      ــشأن العنــف ضــد امل ــوطين ب ــسيق إلعــداد نظــام املعلومــات ال ــشاركة يف . التن وامل
ــام     ــصائية لـــصحة األم والطفـــل يف عـ ــة االستقـ ــدة العنـــف يف الدراسـ ــتعراض وحـ اسـ

ــدعم . ٢٠٠٩ ــدمت ال ــني الوكــاالت     ق ــشتركة ب ــشبكة امل ــشكيل ال ــشاري يف ت  االست
ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة يف بلديــة أمــاتيتالن، الــيت قامــت أمانــة رئاســة اجلمهوريــة  
لشؤون املرأة وهيئة التنسيق الوطنية ملنـع العنـف األسـري والعنـف ضـد املـرأة بتنـسيق                   

ئية ومكتـب املـدعي     وتتألف هـذه الـشبكة مـن ممثلـي الـسلطة القـضا            . هذه اإلجراءات 
العام ووزارة الـصحة العامـة واملـساعدة االجتماعيـة وبلديـة أمـاتيتالن، وأمانـة البلديـة                  
لشؤون املرأة ومنظمة كسر حاجز صمت نساء أمـاتيتالن، وأمانـة رئاسـة اجلمهوريـة               

  .لشؤون املرأة وهيئة التنسيق الوطنية ملنع العنف األسري والعنف ضد املرأة
، اليت هتدف إىل تعميم هنـج       “تسامح إطالقا بشأن العنف ضد املرأة     عدم ال ”دعم محلة    •

  .حقوق اإلنسان للمرأة يف املؤسسات العامة
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وشــاركت أمانــة رئاســة اجلمهوريــة لــشؤون املــرأة، كجــزء مــن واليتــها للمــسامهة يف    - ٥٢
لـيت نـسقتها   آليات التنسيق عند االقتضاء، يف اجتمـاع املائـدة املـستديرة التقنيـة املعنيـة بـالعنف ا         

وقدم اجتمـاع املائـدة املـستديرة الـدعم إلجـراء           . أمانة اخلدمة االجتماعية التابعة للسيدة األوىل     
  .دراسة تشخيصية لالستجابة املؤسسية للعنف ضد املرأة

وشــارك اجتمــاع املائــدة املــستديرة الــتقين املعــين بــالعنف بنــشاط يف إعــالن بــدء محلــة    - ٥٣
 بإتبـاع دة ألمريكا الالتينية، واليت هـدفت إىل إهنـاء العنـف ضـد املـرأة،                األمني العام لألمم املتح   

وكجـزء مـن االحتفـال بـإعالن بـدء هـذه احلملـة، مت        . هنج شامل إزاء العنف ضد املرأة والبنت 
االضطالع حبملة ملكافحة العنف ضد املرأة باالقتران مـع أمانـة االتـصاالت االجتماعيـة التابعـة                 

  .، تستهدف املوظفني العمومينيملكتب رئيس اجلمهورية
 بالبـشر الـيت شـاركت أمانـة رئاسـة اجلمهوريـة             االجتارويقدم الدعم أيضا حلل مشكلة        - ٥٤

ويف عـام   .  باألشـخاص  االجتـار لشؤون املرأة فيها يف اللجنـة املـشتركة بـني الوكـاالت ملكافحـة               
 االجتـار ة ملكافحـة    ، اختذت إجـراءات لتنـسيق تنفيـذ خطـة الـسياسة العامـة االسـتراتيجي               ٢٠٠٩

. باألشخاص، بعد صدور حكم قانوين بـشأن صـحة انطبـاق قـانون حمـدد علـى هـذا املوضـوع              
ــرار           ــضا الق ــرأة أي ــشؤون امل ــة ل ــذه، دعمــت رئاســة اجلمهوري ــسيق ه ــة التن ــن عملي وكجــزء م

  .احلكومي الذي وافق على هذه السياسة وإنشاء جلنة مشتركة بني الوكاالت يف هذا الشأن
 أمانة رئاسة اجلمهورية لـشؤون املـرأة، بوصـفها أحـد أعـضاء جملـس وزيـرات         وقدمت  - ٥٥

ــة للقــوانني املتعلقــة  ”شــؤون املــرأة يف أمريكــا الوســطى،    بالبــشر يف باالجتــارالدراســة اإلقليمي
جتربـة نـساء مـن ضـحايا     ”و “ أمريكا الوسطى واجلمهورية الدومينيكية وتطبيقها يف غواتيماال      

يكــا الوســطى واجلمهوريــة الدومينيكيــة، واإلجــراءات املؤســسية يف هــذا   بالبــشر يف أمراالجتــار
، كمسامهة يف إبراز وشجب انتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية الـيت يعـاين منـها عـدد                 “الشأن

  .غري حمدد ولكنه آخذ يف التزايد من نساء أمريكا الوسطى واجلمهورية الدومينيكية
  

ية والثقافية اليت تشكل األسباب األساسـية ملعظـم         تدابري لتغيري املواقف االجتماع     -هاء   
  أشكال العنف ضد املرأة

  
أجرت هيئة التنـسيق الوطنيـة ملنـع العنـف األسـري والعنـف ضـد املـرأة دراسـة تـشكل                     - ٥٦

خط األساس للصور االجتماعية ملنع العنف ضد املرأة ومدى معرفة الرجال والنـساء مـا ينبغـي         
: قــد أجريــت هــذه الدراســة يف البدايــة يف ســبع مــديريات هــي و. القيــام بــه يف حــاالت العنــف

. غواتيماال، وسكينتال، وكيتسالتيننغو، وألتـا فريبـاس، وباخـا فريبـاس، وشـيكيموال، وخوتيابـا              
وتــشكل الدراســة األســاس للحملــة الوطنيــة ملنــع العنــف ضــد املــرأة وزيــادة الــوعي بــشأنه الــيت 

  .٢٠٠٩نوفمرب /بدأت يف تشرين الثاين
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ومـع  . وجيري متويلها حاليـا عـن طريـق التعـاون الـدويل           ويتوقع أن تصبح احلملة دائمة      - ٥٧
ذلك، ونظرا للحالة الراهنة اليت ُتجرى فيها ختفيضات يف امليزانية وتفرض قيـود علـى املـوارد، ال                  

  . السكانتتوفر للحملة حاليا موارد كافية لضمان استدامتها، من أجل حتقيق تغيري وتأثري لدى
كما تقوم أمانة رئاسة اجلمهورية لشؤون املرأة بتنفيذ محلة عن طريق وسائط اإلعـالم                - ٥٨

ويـستهدف هـذا اخلـط االسـتراتيجي بـصورة          . هتدف إىل تغيري األمناط والديناميات االجتماعية     
مباشرة تنسيق جدول األعمال التشريعي، وفقا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية املعنيـة بـاملرأة،             

ح وضع استراتيجية لالتصاالت عـن طريـق إدراج إجـراءات ملموسـة لتحقيـق األهـداف                 مما أتا 
حتسني املعلومات واملعارف بـشأن حقـوق املـرأة عـن طريـق التـرويج هلـا لـدى الـسكان                     : التالية

عموما، وال سيما فيما بني نساء غواتيمـاال، وصـناع القـرار، مـن أجـل بنـاء املزيـد مـن الـوعي                        
ملـرأة والقـوانني واآلليـات املوجـودة لكفالـة ضـماهنا وفعاليتـها بـصورة                واملعارف بشأن حقوق ا   

وهلذا الغرض، نفذت محالت وإجراءات حمليـة بغيـة         . كاملة جلميع نساء غواتيماال على تنوعها     
  .تغيري الصور االجتماعية والثقافية اليت تعزز التمييز واالستبعاد

  
  املسامهات األخرى  -ثالثا   
  مةاألنشطة اهلا  -ألف   

، أعلن األمني العام لألمم املتحدة، بان كي مون، بـدء احلملـة             ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط   - ٥٩
، اسـتجابة لتوافـق دويل يف اآلراء لـصاحل          “متحدون من أجـل إهنـاء العنـف ضـد املـرأة           ”العاملية  

وتـدعو احلملـة احلكومـات واجملتمـع املـدين والقطـاع            . القضاء على العنـف ضـد املـرأة والطفلـة         
 ووسائط اإلعالم واألمم املتحدة نفـسها للعمـل معـا ملنـع واستئـصال العنـف ضـد املـرأة            اخلاص
  .والبنت
متحـدون مـن أجـل إهنـاء العنـف          ”وعقد اجتماع الفرع اإلقليمي حلملـة األمـني العـام             - ٦٠

وقــد أدت أمانــة رئاســة اجلمهوريــة لــشؤون املــرأة ومكتــب   . يف غواتيمــاال ســييت“ ضــد املــرأة
وأمانــة االتــصاالت االجتماعيــة يف مكتــب رئــيس اجلمهوريــة وكيانــات أخــرى  الــسيدة األوىل 

  .دورا هاما يف هذه العملية
وتتمثل األهداف األساسـية إلعـالن بـدء احلملـة يف غواتيمـاال يف دعـوة الـدول إلبـداء                      - ٦١

  :املسؤولية من أجل ما يلي
  .إنفاذ القوانني •
  .وفري خدمات شاملةزيادة االعتمادات احلكومية لتنفيذ القوانني وت •
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إجراء إصالحات إدارية وإصـالحات يف الـسلطة القـضائية للقـضاء علـى اإلفـالت مـن           •
  .العقاب

  .الدعم واالستجابة للنساء من الضحايا والناجيات من العنف بأي شكل من أشكاله •
  :إجياد وعي عام إلقامة جمتمع ينعم باملساواة وعدم العنف وذلك عن طريق ما يلي  - ٦٢

  . جبميع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك األنواع اجلديدة منهالتشهري •
  .“كلنا دعاة للتغيري”إجياد الوعي لدى املواطنني بأننا  •
  .تنشئة جمتمعات خالية من العنف ضد املرأة •
  .تشجيع القطاعني العام واخلاص على اختاذ املزيد من اإلجراءات يف هذا الشأن •
  .باب يف هذا الصددإشراك األطفال واملراهقني والش •

  
  التحديات والعقبات  -رابعا   

كشفت عملية إعداد قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه من أشكال العنـف ضـد املـرأة                  - ٦٣
ومــع . والتفــاوض بــشأن هــذا القــانون النقــاب عــن ضــرورة إدراج جــرائم العنــف اجلنــسي فيــه 

ضــمن مظــاهره العنــف ذلــك، ال خيلــق نــص القــانون ســوى جرميــة العنــف ضــد املــرأة، ويــورد  
اإلذالل اجلنسي، أو اإلكـراه علـى البغـاء، أو احلرمـان مـن احلـق يف اسـتخدام وسـائل                     (اجلنسي  

، إال أنــه ) وســائل للوقايــة مــن األمــراض الــيت تنقــل باالتــصال اجلنــسياختــاذتنظــيم األســرة، أو 
  .يشمل أنواعا أخرى من اجلرائم يرتكب فيها العنف اجلنسي ضد املرأة ال
هناك تناقض يف إصدار أنظمة توفر احلماية القانونية للحريـة اجلنـسية واألمـن، بـدون                و  - ٦٤

هنج حقوق اإلنسان للمرأة، نظرا ألهنا تطبق وتفسر على حنو يتسم بالتحفظ وبـصورة تقليديـة                
ويسري هذا على حالة قانون مكافحة قتل اإلنـاث وغـريه مـن أشـكال        . دون ختصيصها للمرأة  

مرة أخرى، مبا أن معظم ضحايا هذه اجلرائم من النساء والفتيات، يـشكل             و. العنف ضد املرأة  
  .التحيز يف تطبيق هذا القانون وتفسريه وضعا غري موات

ــانون مكافحــة العنــف اجلنــسي واالســتغالل و     - ٦٥ ــة االجتــاروقــد أنــشأ ق  باألشــخاص أمان
ة عــن مجيــع   باألشــخاص، وتتــوىل املــسؤولي  االجتــار وواالســتغاللمكافحــة العنــف اجلنــسي   

ومـع ذلـك، ال يوجـد       .  باألشـخاص  االجتـار اإلجراءات ملكافحة العنـف اجلنـسي واالسـتغالل و        
من الناحية الفعلية أي تنسيق مشترك بـني الوكـاالت مـع أمانـة الوكالـة الرائـدة املعنيـة بـالعنف                      

يف ، وهنـاك تـداخل      )هيئة التنسيق الوطنية ملنـع العنـف األسـري والعنـف ضـد املـرأة              (ضد املرأة   
  .املهام بني املؤسستني، مما يضعفهما وخيلق عقبات يف التعامل مع العنف ضد املرأة
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ــسي        - ٦٦ ــة العنـــف اجلنـ ــانون مكافحـ ــشمولة بقـ ــرائم املـ ــحايا اجلـ ــن ضـ ــساء مـ ــاين النـ وتعـ
ــتغالل و ــارواالس ــار إىل       االجت ــشاملة واالفتق ــة ال ــامج للرعاي ــود برن ــدم وج ــن ع  باألشــخاص م

 يف جمـال العدالـة وطمـس أمهيـة املـشكلة، واالفتقـار إىل إمكانيـة           املعارف والوعي لدى العاملني   
  .احلصول على العدالة، وذلك يف مجلة مشاكل أخرى

ــسي          - ٦٧ ــف اجلن ــق مكافحــة العن ــوعي يف تطبي ــوفر ال ــدم ت ــى ع ــال عل ــتغاللوكمث  واالس
للتحقـق  ) غـارات ( باألشخاص، أن وزارة شؤون احلكم درجت على القيام بعمليـات            االجتارو

ومبــا أن البغــاء لــيس جرميــة يف  .  مــشروعية األنــشطة الــيت متــارس يف مراكــز الترفيــه الليليــة  مــن
املهـاجرات  ) ترحيـل (غواتيماال، يضطلع هبذه العمليات أكثر كجزء مـن سياسـة إعـادة تـوطني               

وتـستهدف هـذه العمليـات      . الاليت ميارسن هذا النـوع مـن العمـل، ألغـراض سـالمة املـواطنني              
مث جيـري نقلـهن إىل مالجـئ تـديرها          . عملـن يف هـذه األمـاكن دون وثـائق هويـة           النساء الاليت ي  

ويشكل هـذا انتـهاكا حلقـوق       . إدارة اهلجرة العامة، حيث جيري احتجازهن حىت يتم ترحيلهن        
اإلنسان للمرأة، ال سـيما يف حالـة املهـاجرات مـن بلـدان جمـاورة الـاليت لـيس لـديهن مـرتل يف                         

  .ل محايتهن أو سالمتهنغواتيماال وال أي وسيلة تكف
 بنساء يف هـذه العمليـات، كـثريا مـا تتعـرض النـساء          االجتاروحينما تكتشف أدلة على       - ٦٨

ويعـاد  . املعنية للمزيد من العنف نتيجة لعدم التنسيق وختصيص املوارد من جانب جهاز الدولـة      
 إىل الرصـد  فتقـار لالإال أنـه نظـرا   . توطني الضحايا وتقوم السلطات بنقلهن إىل منـاطق احلـدود      

الكايف واآلليات املناسبة لتوفري األمن باالقتران مع السلطات يف بلدان منشأ هذه النساء، يقعـن               
. ضحايا مرة أخرى يف كثري من احلاالت لذات اجلرمية على أيـدي ذات مرتكبيهـا أو شـبكاهتم     

مـون بإعـادهتن    وينتظر من يقومون باستغالل هؤالء النـساء أو املتواطئـون معهـم مقـدمهن ويقو              
  .إىل غواتيماال، لكن يف ظروف أسوأ وتعرضهن خلطر أكرب

وحتتــاج غواتيمــاال إىل رفــع مــستوى قــدراهتا كــي توقــع عقوبــات فعالــة علــى مــرتكيب    - ٦٩
 باألشـخاص، ويتطلـب   االجتـار اجلرائم الواردة يف قانون مكافحة العنف اجلنـسي واالسـتغالل و     

االت بــني أمانــة مكافحــة العنــف اجلنــسي واالســتغالل  هــذا زيــادة التنــسيق املــشترك بــني الوكــ 
 باألشخاص وهيئة التنـسيق الوطنيـة ملنـع العنـف األسـري والعنـف ضـد املـرأة، ورصـد                     االجتارو

وحتتـاج غواتيمـاال    . اعتمادات كافية يف امليزانية، وتوفر اإلرادة السياسية لتعزيـز سـيادة القـانون            
لة الـشبكات الـيت تتجـر بالنـساء والفتيـات وتـستغلهن،             حاليا إىل دعم املؤسسات وامليزانية إلزا     

 باملخـدرات، ممـا يغـذي الفـساد         االجتـار بسبب وجود صالت قوية جـدا بـني هـذه الـشبكات و            
وجيعل من الصعب معاقبة املسؤولني عن ذلك، حيث يسود اإلفالت من العقاب علـى اجلـرائم               

  .املرتكبة ضد املرأة
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بــني الوكــاالت عــن طريــق هيئــة التنــسيق الوطنيــة ملنــع   ويلــزم إقامــة التنــسيق املــشترك    - ٧٠
ــسي واالســتغالل و      ــة مكافحــة العنــف اجلن ــرأة وأمان  االجتــارالعنــف األســري والعنــف ضــد امل

 باألشـخاص، الـيت ترأسـها وزارة        االجتـار باألشخاص واللجنة املشتركة بني الوكاالت ملكافحة       
حـة قتـل اإلنـاث وغـريه مـن أشـكال            العالقات اخلارجية، مـن أجـل تفـسري وتنفيـذ قـانون مكاف            

 باألشـخاص، بنـهج     االجتـار  و واالسـتغالل العنف ضد املـرأة، وقـانون مكافحـة العنـف اجلنـسي             
  .حقوق اإلنسان للمرأة

  
  البيانات اإلحصائية ذات الصلة  -خامسا  

يتمثل أحد التحديات الرئيـسية يف إحـصاءات العنـف ضـد املـرأة، يف توحيـد البيانـات                     - ٧١
وتنـتج كـل    . ض عنها خمتلـف املؤسـسات الـيت تنـتج معلومـات بـشأن هـذا املوضـوع                 اليت تتمخ 

مؤســسة بياناهتــا اخلاصــة يف إطــار اختــصاصها؛ وتوجــد أحيانــا، كمــا يف حالــة الــشرطة املدنيــة  
الوطنيـة، وحــدات خمتلفــة داخــل املؤســسة تنــتج معلومــات إحــصائية، مثــل خــدمات الــضحايا،  

، وشـعبة العمليـات املـشتركة، الـيت جتمـع           واالغتـصاب  اليت جتمـع بيانـات عـن العنـف األسـري          
بيانات عن اجلرائم ضد األرواح واملمتلكات، وإن كانت جتمع بيانات مـن مراكـز الـشرطة يف            

ومــن بــني املؤســسات الــيت تتلقــى شــكاوى بــشأن العنــف ضــد املــرأة، تنــتج  . مجيــع أحنــاء البلــد
اث والعنـف ضـد املـرأة، والقـضايا الـيت      السلطة القضائية معلومات فصلية بشأن قضايا قتل اإلنـ  

رفعت يف خمتلف احملاكم يف مجيع أحناء البلد، وبيانات بشأن احملـاكم الـيت ترفـع فيهـا، واملنطقـة                    
واملديرية اليت وقعت فيها، فـضال عـن األحكـام الـيت صـدرت بـشأهنا، ومـا إذا كانـت الـضحية                 

  . أو شابة أو مراهقةامرأة
م معلومـات أخـرى تتـضمن العمليـات، واملتـهم والـضحية،             وينشر مكتب املـدعي العـا       - ٧٢

وعدد النساء الاليت عانني من عنف بدين واقتـصادي، حـسب مرحلـة العمـر واملديريـة، وأيـضا                
  .النهائية من العملية“ التداول”معلومات بشأن القضايا اليت واصلت املؤسسة فيها إىل مرحلة 

الــة الرائــدة للمعلومــات، حاليــا مــع هيئــة ويعمــل املعهــد الــوطين لإلحــصاء، وهــو الوك  - ٧٣
التنسيق الوطنية ملنع العنف األسري والعنـف ضـد املـرأة، إلنـشاء نظـام معلومـات وطـين بـشأن            

ويقتـرح  . العنف ضد املرأة، ألن املعهد ال حيتفظ حاليا سوى باملعلومـات عـن العنـف األسـري                
عنف األسري؛ رغم أنه، كمـا      أيضا إصالح بطاقة السجل الواحد إلدراج معلومات فيها عن ال         

يالحــظ املعهــد، مت القيــام مبحاولــة قبــل بــدء نفــاذ قــانون مكافحــة قتــل اإلنــاث، للقيــام بــذلك، 
  .)٢(أن املؤسسات اليت تنتج معلومات بشأن العنف رفضت هذا اإلصالح إال

__________ 
ينـاير، ملنتجـي املعلومـات اإلحـصائية عـن العنـف ضـد              / كـانون الثـاين    ٢٦تقرير عن حلقة تدريبية عقدت يف         )٢(  

 .املرأة، رئاسة اجلمهورية لشؤون املرأة
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وأخــريا، هنــاك مــشكلة أخــرى يف إنتــاج إحــصاءات بــشأن العنــف هــي أن مؤســسات   - ٧٤
لوطين لإلحصاء والشرطة املدنية الوطنية تعاين من قيود على املـوارد حتـول دون أن   مثل املعهد ا 

  .تستخدم ما يلزم من معدات وموظفني لتوليد املعلومات املعنية
وجتعل هذه القيود من الـصعب متثيـل مـدى تفـشي املـشكلة متثـيال واضـحا، أي تقـدمي                    - ٧٥

لـى ذلـك، يلـزم أوال أن يفهـم العـاملون يف          وبنـاء ع  . العدد احلقيقي لـضحايا العنـف ضـد املـرأة         
جمال العدالة قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه مـن أشـكال العنـف ضـد املـرأة؛ مث يلـزم توحيـد                    
املعايري، مما يتطلب تـوفر حـسن النيـة مـن جانـب مجيـع املؤسـسات الـيت تقـوم جبمـع معلومـات                      

  .بشأن هذه املشكلة
  

  العنف ضد املرأة    
ــ  - ٧٦ وارد أدنــاه معلومــات بــشأن القــضايا الــيت رفعــت يف خمتلــف احملــاكم   يقــدم الــشكل ال

ومنـذ  . ، وفقا للمركز الوطين للوثائق والتحليالت القانونيـة  ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨اجلنائية يف عامي    
، وهـو تـاريخ أحـدث توحيـد لألرقـام           ٢٠٠٩بدء نفاذ قانون مكافحـة قتـل اإلنـاث حـىت عـام              

ة على عدد قضايا العنـف ضـد املـرأة يف حمـاكم البلـد، ممـا              املقدمة هلذا التقرير، مل تطرأ أي زياد      
  .يشري إىل تزايد تطبيق قانون مكافحة قتل اإلناث

ويف حمــاكم الــصلح، الــيت جيــري تلقــي الــشكاوى فيهــا، ارتفــع عــدد اإلجــراءات الــيت     - ٧٧
 إجراء بالنسبة للرقم العام السابق؛ وعلـى الـرغم مـن            ٢ ٠٠٠ بأكثر من    ٢٠٠٩رفعت يف عام    

  .تالف فترة املقارنة، يبني هذا تزايد معاملة شكاوى النساء بوصفها عنفا ضد املرأةاخ
 باملخـدرات واجلـرائم ضـد البيئـة         االجتـار وحماكم احلكم واحملـاكم اجلنائيـة الـيت تتنـاول             - ٧٨

هي حماكم تصدر أحكامهـا، إال أن بعـض القـضايا الـيت رفعـت بـني بـدء نفـاذ قـانون مكافحـة                         
  . ال تصل بالضرورة إىل املرحلة النهائية فيها٢٠٠٩سبتمرب /ولقتل اإلناث وأيل
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  الشكل األول

  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

ــام   - ٧٩ ــرأة إىل       ٢٠٠٨ويف ع ــف ضــد امل ــضايا العن ــن ق ــضية واحــدة م ــصل ســوى ق ، مل ت
ويف عــام . املراحــل النهائيــة، يف احملكمــة الثانيــة يف شــيكيموال، وقــد ُبرئــت ســاحة املتــهم فيهــا  

 باملخــدرات االجتــار متــهما يف حمــاكم األحكــام اجلنائيــة الــيت تتنــاول   ٢٠ة ، متــت إدانــ٢٠٠٩
واجلرائم ضد البيئة، مخسة منهم يف حمـاكم مديريـة غواتيمـاال، واآلخـرون يف حمـاكم مـديريات             

 .شيكيموال والربوغريسو وشيمالتيننغو وخالبا وكيشي وسوشيتيبيكيس

 باملخدرات واجلرائم ضـد البيئـة، متـت     االجتاراول  ويف احملاكم االبتدائية اجلنائية اليت تتن       - ٨٠
 العنف ضد املرأة، صدرت منها ثالثة أحكام يف مديريـة غواتيمـاال             بارتكاب متهمني   ١٠إدانة  

  .وصدرت سبعة أحكام يف مديريات أخرى
  
  

 G u atemala: n úm ero  de c as os  d e  v io len c ia  c on tra  la mu jer ing res ados  a  los  
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨عدد قضايا العنف ضد املرأة اليت رفعت يف احملاكم اجلنائية، : غواتيماال

حمكمة قضاة
 حتقيق متنقلة

- احملاكم االبتدائية 
 املختلطة

حماكم تتناول قضايا
ني يف نزاع معمراهق

 القانون اجلنائي

حماكم األحكام
اجلنائية وجرائم 

االجتار باملخدرات 
 والبيئة
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 والبيئية

حمكمة قضاة حتقيق 
 جنائي

 حماكم الصلح

 .املركز الوطين للوثائق والتحليالت القانونية، السلطة القضائية:املصدر 
  ٢٠٠٩سبتمرب /يناير وشهر أيلول/مت مجيع هذه البيانات فيما بني شهر قانون الثاين* 
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  الشكل الثاين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العنف االقتصادي    
 الـيت رفعـت يف حمـاكم البلـد يف            قضايا من قضايا العنـف االقتـصادي       ٣٠٦من جمموع     - ٨١

 قــضية منــها إىل ٢٩، وصــل مــا جمموعــه ٢٠٠٩ســبتمرب / حــىت أيلــول٢٠٠٨الفتــرة مــن عــام 
 باملخـدرات واجلـرائم ضـد      لالجتـار حمكمة احلكم، وحمكمة أحكام اجلـزاءات واحملكمـة اجلنائيـة           

  .٢٠٠٨ عام يف) الفرع املختلط(ومل ترفع سوى قضية واحدة يف احملاكم االبتدائية . البيئة

Guatemala:  número de s entenc ias  c ondenatorias  
de c as os  de violenc ia c ontra la mujer ing res ados  en los  org anos  

juris dic c ionales  del ramo penal  
durante 2009
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J UZ GA DO DE PRIMERA   INS T A NC IA  PENA L ,
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A MBIENT E

F uente: C entro Nac ional de Aális is  y Doc umentac ión J udic ial, Organis mo J udic ial
2009* has ta el 8 de Dic iembre

N
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عــدد أحكــام اإلدانــة الــيت صــدرت يف قــضايا عنــف ضــد املــرأة يف احملــاكم اجلنائيــة،: غواتيمــاال
٢٠٠٩ 

حمـــــاكم األحكـــــام اجلنائيـــــة وجـــــرائم االجتـــــار
 باملخدرات والبيئة

ــة االبتدا ــاراحملـــــاكم اجلنائيـــ ــرائم االجتـــ ــة وجـــ ئيـــ
 باملخدرات والبيئة

 .املركز الوطين للوثائق والتحليالت القانونية، السلطة القضائية:املصدر
 ٢٠٠٩ديسمرب/ كانون األول٨حىت* 

كام
ألح

دد ا
ع

 



CEDAW/C/GUA/CO/7/Add.1
 

22 10-35934 
 

G uatemala:número de c as os  de v iolenc ia ec onómic a ing res ados  a los  org anos  
juris dic c ionales  del ramo penal  

año 2008-2009*
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J UZ GA DOS  DE PA Z PRIMERA  INS T A NC IA  RA MO MIXT O  DE S ENT ENC IA  PENA L ,
NA RC OA C T IV IDA D Y  DEL IT OS

C ONT RA  EL  A MBIENT E

 DE PRIMERA   INS T A NC IA  PENA L ,
NA RC OA C T IV IDA D Y  DEL IT OS

C ONT RA  EL  A MBIENT E

F uente: C entro Nac ional de Aális is  y Doc umentac ión J udic ial, Organis mo J udic ial
*Datos  rec opilados  de enero a s eptiembre de 2009

N
ú

m
er

o
 d

e 
 c

as
o

s

229 2008

229 2009

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨نف ضد املرأة اليت رفعت أمام احملاكم اجلنائية، عدد قضايا الع: غواتيماال

ضايا
 الق
عدد

 

حماكم األحكام اجلنائية احملاكم االبتدائية املختلطة حماكم الصلح
  وجرائم االجتار باملخدرات

 والبيئة
احملاكم اجلنائية االبتدائية
  وجرائم االجتار باملخدرات

  والبيئة

2008

2009 

 املركز الوطين للوثائق والتحليالت القانونية، السلطة القضائية:املصدر
  .٢٠٠٩سبتمرب /يناير وشهر أيلول/كانون الثاينمت مجع هذه البيانات فيما بني شهر*  

  الشكل الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشكل الرابع
ــاال     ــة         : غواتيم ــام إىل مرحل ــدعي الع ــب امل ــا مكت ــيت أحاهل ــرأة ال ــف ضــد امل ــضايا العن ــدد ق ع

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين- يناير /، حسب املديرية، كانون الثاين“التداول”
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رية
ملدي
ا

 

العنف ضد املرأة
 .مكتب املدعي العام: املصدر
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 قتل اإلناث    
ت بـشأن قتـل اإلنـاث عـن طريـق احملكمـة الـيت رفعـت                 تصنف السلطة القـضائية البيانـا       - ٨٢

ويف حماكم الصلح، ارتفع عدد قضايا قتل اإلنـاث منـذ بـدء نفـاذ القـانون يف عـام        . فيها القضية 
 قـضية؛ وقـد رفعـت أربـع قـضايا يف الفتـرة نفـسها                ١٧، مبا يصل إىل     ٢٠٠٩ حىت عام    ٢٠٠٨

 االجتــارو احملــاكم االبتدائيــة اجلنائيــة يف حمــاكم تتنــاول القــصر الــذين يف نــزاع مــع القــانون؛ ويف
، وهــو آخــر ٢٠٠٩ســبتمرب / قــضية حــىت أيلــول٤١باملخــدرات واجلــرائم ضــد البيئــة، رفعــت  

  .تاريخ لتوحيد املعلومات يف السلطة القضائية
  

  الشكل اخلامس
  ٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٨تقارير قتل اإلناث اليت تلقاها مكتب املدعي العام، يف عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

G uatemala:número de c as os  de femic idio ing res ados  a los  org anos  
juris dic c ionales  del ramo penal  

año 2008-2009*
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 DE S ENT ENC IA  PENA L ,
NA RC OA C T IV IDA D Y
DEL IT OS  C ONT RA  EL
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 DE PRIMERA  
INS T A NC IA  PENA L ,

NA RC OA C T IV IDA D Y
DEL IT OS  C ONT RA  EL

A MBIENT E

DE P A Z  PENA L

F uente: C entro Nac ional de A ális is  y  Doc umentac ión J udic ial, Organis mo J udic ial
*Datos  rec opilados  de enero a s eptiembre 2009

N
ú

m
er

o
 d

e 
 c

as
o

s

2008

2009

- ٢٠٠٨عدد قضايا قتل اإلناث اليت قدمت إىل احملاكم اجلنائية، : غواتيماال
٢٠٠٩

ضايا
 الق
عدد

 

احملاكم االبتدائية  حماكم الصلح
  املختلطة- 

حماكم تتناول
قضايا مراهقني 
يف نزاع مع 
 القانون اجلنائي

حماكم األحكام
اجلنائية وجرائم 

االجتار باملخدرات 
 والبيئة

احملاكم اجلنائية
وجرائم االبتدائية 

االجتار باملخدرات 
 والبيئة

حماكم قضاة التحقيق 
 اجلنائي

 .املركز الوطين للوثائق والتحليالت القانونية، السلطة القضائية:املصدر 
  .٢٠٠٩سبتمرب /يناير وأيلول/ مت مجع هذه البيانات فيما بني شهر كانون الثاين*  
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 ١اجلدول 

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ مرتكيب جرمية قتل اإلناث، األحكام اليت أصدرهتا احملاكم على    
 نوع احلكم

 الرباءة اإلدانة السنة

 صفر ١٠ ٢٠٠٨
١٤ ٤٧ *٢٠٠٩ 
 ١٤ ٥٧ اجملموع

  
      .املركز الوطين للوثائق والتحليالت القانونية، السلطة القضائية: املصدر

  العنف اجلنسي    
ــيت تنــتج          حي  - ٨٣ ــن املؤســسات العامــة ال ــف اجلنــسي م ــشأن العن ــب معلومــات ب ــا تطل نم

 اإلنـاث، يف    اغتـصاب معلومات بشأن هذا املوضوع، تشري البيانـات املقدمـة إىل عـدد حـاالت               
من قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه من أشـكال العنـف ضـد املـرأة               ) ن (١٣حني تنص املادة    

كراه على البغاء أو احلرمان من استخدام وسائل تنظـيم          على أن العنف اجلنسي يشمل أيضا اإل      
وكما ذكر أعاله، ال تقدم املعلومـات الـيت قدمتـها الـسلطة القـضائية ومكتـب املـدعي         . األسرة

وبنــاء علــى ذلــك، تتعلــق . العــام تفاصــيل العنــف ضــد املــرأة مــن حيــث نــوع العنــف املرتكــب 
ــر حبــاالت     ــذا التقري ــات املعروضــة يف ه ــصابالبيان ــة    اغت ــة الوطني ــشرطة املدني ــساء قامــت ال  ن

 بالبـشر، ويف هـذه احلالـة بيانـات          االجتـار بتجميعها، وال توجد أي معلومات رمسية كـثرية عـن           
  . هبماالجتار باألشخاص وحصائل االجتاربشأن استغالل القصر ألغراض إباحية، و
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  الشكل السادس
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨عدد قضايا اغتصاب نساء، : غواتيماال

   

 
 ٢جلدول ا    
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٥قضايا االغتصاب اجلنسي يف مجهورية غواتيماال،     

  
اجملموع السنة
١ ٨٨٩ ٢٠٠٥
١ ٨٣٩ ٢٠٠٦
١ ٥٨٧ ٢٠٠٧
٢ ٤٢١ ٢٠٠٨
٢ ١٩٤ **٢٠٠٩

٩ ٩٣٠ اجملموع  
 .املركز الوطين للوثائق والتحليالت القانونية للسلطة القضائية: املصدر    

 

 العنف األسري    
 الشكل التايل عدد ضحايا العنف األسـري يف املنـاطق احلـضرية والريفيـة، حـسب       يبني  - ٨٤

 يف املائـة مـن جممـوع عـدد الـضحايا؛            ٥٢وميثل الضحايا يف املنـاطق احلـضرية        . النطاق العمري 
 عامـا يف كـل مـن املنـاطق         ٢٩ و   ٢٥وسجلت أعلـى نـسبة للـضحايا يف الفئـة العمريـة مـا بـني                 

  .احلضرية والريفية
  

كــــــــــــانون  
 يناير/الثاين

/ شــباط
/ أيـــــــــــار أبريل/نيسان مارس/آذار فرباير

يونيه/حزيران مايو يوليه/متوز أغسطس/آب /أيلــــــــول
 سبتمرب

تــــــــشرين
/ األول
 أكتوبر

تــــــــشرين 
/ الثــــــــاين 
 نوفمرب

ــانون  كــــــ
/ األول
 ديسمرب

            
.الشرطة املدنية الوطنية: املصدر    
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حايا
لض
دد ا

ع

    املناطق احلضرية
      املناطق الريفية

 فما فوق 65     60-64     55-50   50-54       45-49       40-44     35-39        30-34     25-29        20-24      15-19      10-14        5-9            0-4    

  النطاق العمري
  

 .٢٠٠٧إحصاءات بشأن العنف األسري، املعهد الوطين لإلحصاء، : املصدر

  السابعالشكل 
  ٢٠٠٧النساء من ضحايا العنف األسري حسب منطقة ارتكابه والنطاق العمري، : غواتيماال  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشكل الثامن

ــاال     ــالقراءة       : غواتيمـ ــام بـ ــة اإلملـ ــي وحالـ ــل العرقـ ــسب األصـ ــري، حـ ــف األسـ ــحايا العنـ ضـ
  ٢٠٠٧  والكتابة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومـن  . يمي لدى ضحايا العنـف األسـري      ويبني يف الشكل اخلامس متغري املستوى التعل        - ٨٥
 يف املائة منهن أكملـن التعلـيم        ٥٩ امرأة من ضحايا العنف األسري، هلذا السبب         ١٣أكثر من   

 يف املائة من الضحايا على مستوى أكـادميي متنـوع؛ ومل حتـصل              ٢٠االبتدائي فقط؛ وحصلت    
ة، يــؤدي اخنفــاض وباإلضــافة إىل األميــ.  يف املائــة مــن الــضحايا علــى مؤهــل جــامعي ٤ســوى 

  .املستوى التعليمي دورا رئيسيا يف العنف األسري
  

عدد
ال

 

ملمات بالقراءة والكتابة
أميات

  .٢٠٠٧إحصاءات العنف األسري، املعهد الوطين لإلحصاء، :املصدر
 


