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  القضاء على التمييز ضد املرأة املعنية بجنة الل
  الدورة الثالثة واألربعون

        ٢٠٠٩فرباير / شباط٦-يناير/ كانون الثاين١٩
  ة بالقضاء على التمييز ضد املرأةتامية للجنة املعنياخلحظات املال    

  
  غواتيماال    

نظــــــرت اللجنــــــة يف التقريــــــر الــــــدوري الــــــسابع الــــــذي قدمتــــــه غواتيمــــــاال          - ١
)CEDAW/C/GUA/7 ( وتــرد قائمــة . ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٣، يف ٨٨٢ و ٨٨١يف جلــستيها

أمـا ردود غواتيمـاال     . CEDAW/C/GUA/Q/7القضايا واألسئلة اليت طرحتها اللجنـة يف الوثيقـة          
 . CEDAW/C/GUA/Q/7/Add.1فترد يف الوثيقة 

  
 مقدمـة    

ريرهـا الـدوري الـسابع يف أوانـه،      تقلتقـدميها دولة الطرف للتعرب اللجنة عن تقديرها     - ٢
لمشاورات اليت جرت مع خمتلف مؤسسات الدولة واجملتمع املدين لدى إعـداد هـذا التقريـر،     لو

بـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها        بامل أساسـاً    لتـزم وتأسف اللجنة ألن التقرير طويل جـداً مـع أنـه ي           
ن تقـديرها للدولـة الطـرف       وتعـرب اللجنـة أيـضاً عـ       . اللجنة مـن أجـل إعـداد التقـارير الدوريـة          

 . قبل الدورة ما ردودها اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارها الفريق العاملل

رأســه وزيــر أمانــة ي رفيــع املــستوى اً وفــدإلرســاهلاالدولــة الطــرف علــى  اللجنــة ثينوتــ  - ٣
 يف  العـام ميي الـدفاع شؤون املرأة، ويضم ممثلني عن احملكمـة العليـا، ومعهـد حمـا         املعنية ب رئاسة  ال

القضايا اجلنائية، وهيئة التنسيق الوطين ملنع العنف العائلي والعنف ضد املرأة، واللجنة الرئاسـية              
، واللجنـة الغواتيماليـة إىل      ةاألصـلي الـشعوب   حلقوق اإلنسان، وهيئة الـدفاع عـن حقـوق نـساء            



CEDAW/C/GUA/CO/7
 

2 09-23630 
 

البنـاء  حـوار   لل ة عـن تقـديرها    عرب اللجن وت.  والبعثة الدائمة لغواتيماال يف جنيف     ،مؤمتر بيجينغ 
 .  بني أعضائها والوفددارالذي واملفتوح 

  
  اجلوانب اإلجيابية    

تالحظ اللجنـة بارتيـاح اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف لتنفيـذ االتفاقيـة، وترحـب                      - ٤
على وجه اخلصوص بدخول قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه مـن أشـكال العنـف ضـد املـرأة                   

 ).٢٠٠٨-٢٢املرسوم (حيز النفاذ 

ــة  وترحـــب اللجنـــة بالتـــصديق علـــى بروتوكـــول منـــع اال    - ٥ ــار باألشـــخاص، وخباصـ جتـ
ــساء ــشترك بــني املؤســسات ملكاف      الن ــق امل ــشاء الفري ــه وإن ــة علي ــه واملعاقب ــال، وقمع ة حــواألطف

 .باألشخاص جتاراال

 الـدفاع عــن  شؤون املـرأة، وهيئـة  املعنيـة بـ  وترحـب اللجنـة أيـضاً بتعزيـز أمانـة الرئاسـة         - ٦
، وهيئة التنسيق الوطين ملنع العنـف العـائلي والعنـف ضـد املـرأة،            ة األصلي  الشعوب حقوق نساء 

 .من خالل توفري موارد بشرية ومالية إضافية
  

  والتوصيات الرئيسيةجماالت االهتمام     

يف حني تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطـرف بتنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة بـصورة                - ٧
هجيــة ومــستمرة، فإهنــا تــرى أن االهتمامــات والتوصــيات احملــددة يف هــذه املالحظــات     من

اخلتامية تستلزم أكرب قدر مـن االهتمـام مـن جانـب الدولـة الطـرف مـن اآلن وحـىت تقـدمي              
 علـى  لتركيـز وبناء علـى ذلـك، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل ا      . التقرير الدوري املقبل 

اإلجراءات الـيت تتخـذها والنتـائج    إىل موافاة اللجنـة بـ  نفيذية وهذه اجملاالت يف أنشطتها الت    
  هـذه تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تقـدمي     كمـا   . اليت حتققها يف تقريرها الدوري املقبـل      

إىل مجيع الوزارات املعنيـة وإىل اهلياكـل احلكوميـة األخـرى علـى مجيـع                 املالحظات اخلتامية 
 . بفعاليةلقضائي وذلك هبدف كفالة تنفيذها املستويات، وإىل الربملان واجلهاز ا

  
 الربملان    

يف حني تؤكد اللجنة من جديد أن احلكومة هـي املـسؤول األول وأهنـا هـي اجلهـة                     - ٨
 بوجه خاص عن التنفيذ الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، فإهنا             املسؤولة

 وتـدعو الدولـة الطـرف إىل تـشجيع          تشدد على أن االتفاقية ملزمة جلميع فروع احلكومة،       
ــه، وحــسب االقتــضاء، علــى اختــاذ اخلطــوات الــضرورية   وفقــاً لواليتــه وإالربملــان،  جراءات
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يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وعملية اإلبالغ املقبلة اليت ستقوم هبا احلكومـة        ما يف
 . مبوجب االتفاقية

  
 املالحظات اخلتامية السابقة    

 املالحظـــات اخلتاميـــة علـــى التقريـــر ضـــمننـــة ألن التوصـــيات الـــصادرة تأســـف اللج  - ٩
 . مل تنفذ تنفيذاً كافياً) CEDAW/C/GUA/CO/6(دولة الطرف الذي قدمته الالدوري السادس 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل مجيع اجلهود لتنفيذ التوصيات السابقة اليت   - ١٠
 . ت الواردة يف املالحظات اخلتامية احلاليةمل تنفذ بعد، وكذلك ملعاجلة االهتماما

  
 التعريف باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري    

يف حني ترحب اللجنة بكون املعاهدات الدولية تعلو علـى القـوانني احملليـة، وبإمكانيـة                  - ١١
االحتكام إليها مباشرة يف احملاكم الوطنية، تظل قلقة بـسب عـدم اعتمـاد حظـر جلميـع أشـكال        

ــرأة حــىت اآلن   التم ــز ضــد امل ــاً للمــادتني يي ــا يف ذلــك فــرض    ) ب (٢ و ١وفق ــة، مب مــن االتفاقي
وأعربــت اللجنــة كــذلك عــن قلقهــا ألن أحكــام االتفاقيــة       .  هــذا التمييــز بــسبباجلــزاءات 

العـاملون  وبروتوكوهلا االختياري غري معروفني مبا فيه الكفايـة لـدى عمـوم اجلمهـور، مبـن فيـه                   
وأعربـت  . ءاحملـامني والقـضا   اللجـوء احملـدود إليـه مـن جانـب            يتجلـى يف     ، كما يف جمال القانون  

اللجنة كذلك عن قلقها بسبب عدم دراية النساء حبقـوقهن، ال سـيما النـساء الريفيـات ونـساء                 
الشعوب األصلية، والعامالت يف املنازل، والنساء اللوايت يعملن يف مصانع التجميع وشـركات             

 .الزراعية اتصناعال

وفقــاً صــي اللجنــة بــأن تعتمــد الدولــة الطــرف حظــراً علــى التمييــز ضــد املــرأة وتو  - ١٢
فـرض اجلـزاءات يف التـشريعات الوطنيـة         ومن ضـمنه    من االتفاقية،   ) ب (٢ و   ١لمادتني  ل

وتوصــي كـذلك بوضــع واعتمــاد بـرامج تثقيفيــة عــن االتفاقيـة، مبــا يف ذلــك    . ذات الـصلة 
 أخـرى عـن حقـوق املـرأة، يـستفيد منـها علـى               الربوتوكول االختياري امللحق هبا، وبـرامج     

ون وجــه اخلــصوص العــاملون يف جمــال القــانون، ومنــهم القــضاة واحملــامون واملــدعون العــاّم
كمـا حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ              . وموظفو إنفـاذ القـوانني واجلمهـور عمومـاً        

يـة، لتعزيـز توعيـة النـساء     تدابري استباقية، مبا يف ذلك وضع برامج شاملة حملو األمية القانون 
األمية والطابع  يف احلسبان   وينبغي أن يصار إىل تكييف هذه التدابري حبيث تأخذ          . قوقهنحب

املتعـــدد اللغـــات للـــسكان، وينبغـــي أن تـــستهدف علـــى وجـــه اخلـــصوص مجيـــع الفئـــات  
  . املستضعفة من النساء، لكي يطلعن على حقوقهن ويصبحن قادرات على ممارستها
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  التمييزيةالقوانني    

 التمييزية ولكنها تـشعر بـالقلق       القواننيتالحظ اللجنة مبادرات الدولة الطرف لتعديل         - ١٣
ــانون العمــل والقــانون املــدين     إلغــاء ابــسبب عــدم   ــرأة يف ق ــدة ضــد امل ــة العدي ألحكــام التمييزي

 .  حىت اآلنوالقانون اجلنائي

امهـا لإلصـالحات التـشريعية      وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيـالء أولويـة اهتم           - ١٤
من أجل إلغاء التشريعات التمييزيـة ضـد املـرأة، وكفالـة امتثـال التزامـات الدولـة الطـرف             

دولــــة الطــــرف بــــأن تبــــدأ عمليــــة  وتوصــــي اللجنــــة ال. االتفاقيــــة والدســــتورمبوجــــب 
ــاملة ــشريعات       ئالســتعراض مال ش ــع الت ــاء مجي ــة وإلغ ــع االتفاقي ــة م ــشريعات الوطني ــة الت م

 التمييزية ضـد املـرأة، مبـا فيهـا األحكـام التمييزيـة يف قـانون العمـل والقـانون املـدين                      تبقيةامل
 .والقانون اجلنائي

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

يساور اللجنة القلق ألن التدابري اخلاصة املؤقتة ال ُتـستخدم بـشكل منـهجي يف الدولـة                   - ١٥
  علـى أرض الواقـع بـني املـرأة والرجـل           الطرف كاستراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق املـساواة      

كما يساور اللجنة القلق إزاء غياب الفهم الواضح على ما يبـدو يف             . يف مجيع جماالت االتفاقية   
 مـن   ٤ من املادة    ١الدولة للطرف للتدابري اخلاصة املؤقتة فضال عن دواعي تطبيقها وفق الفقرة            

  .االتفاقية اليت تنطبق على ذلك مباشرة
ـــ  وتــــشجع   - ١٦ ــة الطــــرف علــــى سـ ــة الدولــ ــدعو إىل  اللجنــ ــددة تــ ن تــــشريعات حمــ

 مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة       ٤ مـن املـادة      ١التدابري اخلاصة املؤقتة وفـق الفقـرة         اعتماد
 للجنة من أجل التعجيل بتحقيق مساواة املـرأة علـى أرض الواقـع مـع الرجـل يف                   ٢٥رقم  

. أو يف احلـاالت الـيت تعـاين فيهـا مـن احلرمـان      اجملاالت الـيت ُتمثـل فيهـا املـرأة متثـيال ناقـصا            
 مـن   ١وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف حبفز الوعي العام بشأن مدى قابلية الفقرة              

 من االتفاقية للتطبيق املباشر، وكذا بشأن أمهيـة التـدابري اخلاصـة املؤقتـة مـن أجـل               ٤املادة  
  .التعجيل بعملية حتقيق املساواة بني اجلنسني

  
  جهزة الوطنية للنهوض باملرأةاأل    

مكتـب التنـسيق الـوطين ملنـع العنـف      ”يف حني ُتقر اللجنة بأمهيـة العمـل الـذي يباشـره             - ١٧
الستئـصال العنـف العـائلي والعنـف ضـد املـرأة فـضال عـن جهـود                  “ العائلي والعنف ضد املـرأة    

شعوب مكتـب الـدفاع عـن حقـوق نـساء الـشعوب األصـلية حلمايـة وتعزيـز حقـوق نـساء الــ           ”
جهـاز   ، والدور الرئيسي الذي تضطلع به أمانة الرئاسـة لـشؤون املـرأة بـصفتها أعلـى         “األصلية
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للنــهوض بــاملرأة واجلهــاز الرئيــسي لفرعهــا التنفيــذي لتــرويج الــسياسات العامــة املعنيــة    وطــين 
باإلنصاف واملساواة بني اجلنسني، يساور اللجنة القلق إزاء ضعف تنسيق أعمال هـذه اهليئـات               

  .ملختلفة وكذا إمكانية وجود تداخل يف عملهاا
وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطـرف بتعزيـز األجهـزة القائمـة املعنيـة باملـساواة          - ١٨

بني اجلنسني بأن ُتعّرف هبا مبا يكفـي وختوهلـا الـسلطة واملـوارد البـشرية واملاليـة علـى مجيـع                      
يق ورصــد اإلجــراءات املتخــذة علــى املــستويات لزيــادة فعاليتــها وتعزيــز قــدرهتا علــى تنــس

  .الصعيدين الوطين واحمللي للنهوض باملرأة وتشجيع املساواة بني اجلنسني
  

 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

على الـرغم مـن التـدابري املتنوعـة الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف هبـدف إلغـاء التنميطـات                         - ١٩
تمرار انتـشار املواقـف األبويـة التقليديـة والقوالـب النمطيـة             اجلنسانية، تبدي اللجنة قلقاً إزاء اس     

الراسخة بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال يف العائلـة ومكـان العمـل واحليـاة الـسياسية                 
 اللجنـة   يـساور كمـا   . ، مما يـشكل حـواجز خطـرية أمـام متتـع النـساء حبقـوقهن كبـشر                  واجملتمع

ساء، عــالوة علــى تــأثرهّن بالتنميطــات اجلنــسانية،  جمموعــات معينــة مــن النــإزاء تعــرضقلــق ال
 . شكال متعددة من التمييز على أساس العرق أو اجلنسأل

زيادة جهودها لتطوير وتنفيذ برامج شـاملة       على   طرفوتستحث اللجنة الدولة ال     - ٢٠
تحـسني فهـم املـساواة بـني النـساء والرجـال علـى مجيـع مـستويات                  ، وذلـك ل   إلثارة الوعي 

وينبغي أن ترمي هذه اجلهود إىل تغيري املواقف النمطية والقواعد الثقافيـة            . عمهااجملتمع ود 
سؤوليات وأدوار النساء والرجال يف العائلـة، ومكـان العمـل، واحليـاة الـسياسية               مب املتعلقة

كمـا تـستحث    . مـن االتفاقيـة   ) أ (٥ و) و (٢واجملتمع، كما هو منصوص عليه يف املـادتني         
ة صلعتماد اسـتراتيجية عامـة إللغـاء التنميطـات اجلنـسانية املتـ            على ا  الطرفاللجنة الدولة   

وميكــن . بالنــساء إمجــاالً، وبــاألخص التمييــز ضــد النــساء علــى أســاس عــرقهن أو جنــسهن
تشمل هذه االستراتيجية برامج إثارة الوعي ضمن املناهج املدرسية، وتدريب املعلمـني             أن

 األنــشطة الــيت تــستهدف حتديــداً  يــشملمبــاوتوعيــة وســائط اإلعــالم واجلمهــور الواســع،  
 . الرجال والصبيان

  
  رأةالعنف ضد امل    

ترّحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه من أشكال العنف ضد املـرأة                - ٢١
، وتعزيز مكتب التنسيق الوطين ملنع العنـف املـرتيل والعنـف ضـد املـرأة                )٢٠٠٨-٢٢املرسوم  (

بيـد أن اللجنـة مـا زالـت قلقـة           . ، مبا يشمل العنف املرتيل    رأةالعنف ضد امل  هبدف معاجلة مسألة    
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 العنـف اجلنـسي يف املـرتل    يف ذلـك  الطـرف، مبـا   الدولـة إزاء كثرة حاالت العنف ضد املـرأة يف      
كما تبـدي اللجنـة قلقـاً إزاء حـاالت         . واجملتمع بشكل عام، والتحرش اجلنسي يف مكان العمل       

 أعمـال قتـل اسـتهدفت نـساء ألسـباب جنـسانية،             الـذي اختـذ شـكل       ضد النـساء،   البالغالعنف  
وتبـدي اللجنـة قلقـاً أيـضاً مـن أن تكـون التحقيقـات غـري                 . “قتـل اإلنـاث   ” وهو ما ُوصـف بــ     

كافية يف احلاالت اليت أبِلغ عنها من قتل لإلناث وعنف ضد املرأة، وأن يكـون منـاخ اإلفـالت             
ساء إىل اآلن اإلبـالغ عــن حـاالت رغــم دخــول   مـن العقــاب مل ُيـستأصل بعــد، وأن ختـشى النــ   

 .قانون مكافحة قتل اإلناث وغريه من أشكال العنف ضد املرأة حيز النفاذ

 اللجنــة الدولــة الطــرف لكفالــة املــوارد املاليــة لتنفيــذ قــانون مكافحــة قتــل  دعووتــ  - ٢٢
 يولّ عمليـة التنفيــذ عــن كثــب وتــ مراقبــةاإلنـاث وغــريه مــن أشــكال العنـف ضــد املــرأة، و  

لعنف ل، للتأكد من أن مجيع النساء والبنات اللوايت يقعن ضحية     هلا آليات   إنشاءتنسيقها و 
وتـستحث اللجنـة أيـضاً      . يتمتعن بإمكانية احلصول على احلماية وسـبل االنتـصاف الفعالـة          

الدولة الطرف علـى اختـاذ التـدابري املالئمـة لكفالـة حماكمـة ومعاقبـة مـرتكيب هـذه اجلـرائم               
كمـا توصـي اللجنـة بتنفيـذ تـدريب مـراع           . إلفـالت مـن العقـاب     ا يتمكنـوا مـن      اللئفعلياً،  

لالعتبارات اجلنسانية عن العنف ضد املرأة، يستفيد منه املوظفون العموميـون، وبـاألخص             
كفالـة توعيتـهم    لموظفو إنفاذ القانون واجلهاز القضائي والعـاملون يف اخلـدمات الـصحية،             

كما تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         . فعاليةبة والرد عليها    شكال العنف ضد املرأ   أإىل مجيع   
إىل اختاذ تدابري لتغيري املواقف االجتماعية والثقافية اليت تتجذر فيها أسباب معظـم أشـكال       

وتوصـي  . بسبب التحيـز ضـد املـرأة      العنف اليت تستهدف النساء، وباألخص أعمال القتل        
 التقنية من مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق         اللجنة أيضاً بأن تطلب الدولة الطرف املساعدة      

اإلنسان وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة لكفالـة التنفيـذ الكامـل لقـانون مكافحـة                  
 .قتل اإلناث وغريه من أشكال العنف ضد املرأة

  
 االجتار باجلنس واالستغالل اجلنسي    

  املنظمـة   ملكافحة اجلرميـة   تحدة األمم امل  تالحظ اللجنة مع التقدير التصديق على اتفاقية        - ٢٣
ــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء      ــة وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقب عــرب احلــدود الوطني

خــرى ملنــع االجتــار أبيــد أن اللجنــة تبــدي قلقــاً لغيــاب التـشريعات الالزمــة وتــدابري  . واألطفـال 
وتبـدي  .  والبنـات  العمل القسري، الذي يشمل أيضاً النـساء      فرض  ستغالل اجلنسي و  البغرض ا 

اللجنة قلقاً كذلك بشأن مبادئ حقوق اإلنسان املتصلة بإبعاد املهـاجرين الـذين جـرى االجتـار         
أنـواع  و مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس،           بـشأن االجتـار    كما تبـدي قلقـاً لعـدم تـوفر بيانـات          . هبم

 .  أحكام أدَّت إىل صدور احلاالت اليتعدداحلاالت املبلَّغ عنها، و
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تكثيـف جهودهـا يف حماربـة مجيـع أشـكال           علـى   للجنـة الدولـة الطـرف       وتستحث ا   - ٢٤
تـدعو الدولـة الطـرف لتحديـد نطـاق املـشكلة مـن خـالل مجـع                  و. االجتار بالنساء والبنـات   

وتـدعو اللجنـة   . لـدى الـشرطة واملـصادر الدوليـة       املتـوفرة   وحتليل البيانات املتعلقة باالجتار     
حماكمـة املتجِـرين ومعاقبتـهم، وكفالـة محايـة          الدولة الطرف لسن تـشريعات كفيلـة بإتاحـة          

جتــار، وال ســيما املهــاجرات منــهن، حقــوق اإلنــسان للنــساء والبنــات اللــوايت يتعرضــن لال
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف لكفالـة          . وتوفري برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدمـاج هلـن        

ــوايت يتعرضــن لال    ــات الل ــساء والبن ــة مبــ  تلقــي الن ــهن مــن اإلدالء  جتــار مــساندة كافي ا ميكِّن
وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إعـداد            . بشهاداهتن ضـد املتجـرين هبـن دون خـوف         

جتـار، وتـوفري تـدريب شـامل        ن األسباب العميقـة لال    عوث  حبوتنفيذ برامج توعية، وإجراء     
ظفي إنفـاذ   وللمحامني، والعاملني يف جمال العدالة اجلنائيـة، ومقـدمي الرعايـة الـصحية، ومـ              

املتـصلة باالسـتغالل اجلنـسي واالجتـار بـاجلنس، وكـذلك تعزيـز              شؤون  قانون، يف مجيع ال   ال
 الكافيـة وتوفري املوارد    ملكافحة االجتار باألشخاص     لجنة املشتركة بني املؤسسات   القدرات  

  . ومواصلة وتقوية التعاون الثنائي واملتعدد األطراف مع البلدان اجملاورةهلا،
  

  املشاركة يف احلياة العامةاملشاركة السياسية و    
تعترف اللجنة باملشاركة السياسية الفعالة للنـساء علـى مـستوى اجملتمـع احمللـي، لكنـها                - ٢٥

. قلقة من اخنفاض متثيل النساء يف اهليئات املنتخبة وأجهزة اإلدارة العامة على مجيـع املـستويات               
د األحزاب السياسية لـضم املزيـد       ويساورها القلق أيضا من االفتقار اجللي للوعي واالهتمام عن        

وكذلك يساورها القلق من أن عدم وجود بطاقات هوية عند النـساء، ميـنعهن مـن            . من النساء 
  .التمتع الكامل حبقوق املواطنة، مبا فيها حق التسجيل باعتبارهن ناخبات

وتدعو اللجنة الدولة الطرف ملواصلة بـذل جهودهـا إلصـالح قـانون االنتخابـات                 - ٢٦
حزاب السياسية لكي تكفل للنساء املشاركة على قدم املساواة يف العملية االنتخابيـة،   واأل

وتشجع اللجنة الدولـة    . بتأمني نسبة مئوية دنيا من النساء، فضال عن املشاركة يف نتائجها          
 مـن   ١الطرف على اختاذ تدابري مستمرة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتـة وفقـا للفقـرة                 

 مـن توصـيات اللجنـة، للتعجيـل بتمثيـل           ٢٥ االتفاقية، والتوصـية العامـة رقـم          من ٤املادة  
النــساء، يف مجيــع منــاحي احليــاة الــسياسية والعامــة، مبــا فيهــا اهليئــات املنتخبــة، والتعــيني يف 

وتقترح اللجنة أيضا على الدولة الطـرف تنفيـذ         . الوظائف احلكومية على مجيع املستويات    
دة للمرأة والقيام حبمالت لزيادة الوعي بأمهية مشاركة املـرأة يف  برامج التدريب على القيا  

وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة        . صنع القرار، كمطلب دميقراطـي، وتقيـيم أثـر تلـك التـدابري            
  .الطرف تسريع عملية إصدار بطاقات اهلوية جلميع النساء املؤهالت حلملها
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  التعليم    
 وبـاجلهود املبذولـة لتـشجيع التعلـيم الثنـائي اللغـة        ترحب اللجنة بإدخال التعلـيم اجملـاين        - ٢٧

ذي الثقافات املتعـددة، لكنـها تـشعر بـالقلق مـن االرتفـاع الكـبري مـن معـدل األميـة بـني نـساء                         
الشعوب األصلية، والنساء الريفيات، وصعوبات االلتحاق باملـدارس، وضـعف جـودة التعلـيم،              

قلق أيضا من عدم تـوفر املعلومـات الـيت تقـدمها            ويساور اللجنة ال  . وال سيما يف املناطق الريفية    
ــساء يف املهــن القاصــرة، حبكــم        ــات والن ــيني للفتي ــدريب املهن ــيم والت ــة الطــرف عــن التعل الدول

  .التقاليد، على الرجال
وتدعو اللجنة الدول الطرف إىل مواصلة اختاذ تدابري استباقية خلفض معدل األمية   - ٢٨

إىل مواصـلة تـوفري التعلـيم النظـامي وغـري النظـامي،             وف نساء الـسكان األصـليني و      فيف ص 
رع الدولـة   وتوصـي اللجنـة بـأن تـس       . جلميع النساء والفتيات، وال سيما يف املناطق الريفية       

الطرف يف عملية تدريب املعلمـني ثنـائيي اللغـة والتوسـع يف التعلـيم الثنـائي اللغـة ليـشمل                      
  .مجيع جمموعات السكان األصليني

  
  فرص العمل    

يــساور اللجنــة القلــق مــن حالــة احلرمــان الــيت تعانيهــا النــساء يف ســوق العمــل، عامــة،    - ٢٩
حسبما يتبني من الفجوة الكبرية يف األجور بني النساء والرجال، واحلالة احلرجة حلقـوق املـرأة           
يف العمــل يف الــصناعات التجميعيــة، وال ســيما عــدم اســتفادة النــساء يف هــذه الــصناعات مــن    

وتعـرب اللجنـة عـن    . ماعي، وطول سـاعات العمـل، وتعرضـهم للتحـرش اجلنـسي        الضمان االجت 
القلـق أيـضا مــن الوضـع املقلـق خلادمــات املنـازل، والنـساء العــامالت يف القطـاع غـري النظــامي         

  .والقطاع الزراعي، وعدم توفري احلماية هلن
يف ذلـك تـدابري     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف اختاذ مجيع التدابري املالئمـة، مبـا               - ٣٠

رمـان الـيت تعـاين منـها املـرأة      خاصة مؤقتة، وتعزيز آليات املساواة مبا يتيح معاجلـة حالـة احل    
وتوصي بتكثيف اجلهود للقـضاء علـى العـزل املهـين، األفقـي والعمـودي               . سوق العمل  يف

 ذلــك وتوصــي اللجنــة كــذلك باعتمــاد تــدابري تــشريعية وإداريــة وغــري       . علــى الــسواء 
 الكفيلــة حبــصول خادمــات املنــازل، والعــامالت يف القطــاعني الزراعــي وغــري   التــدابري مــن

وحتـث اللجنـة الدولـة      . النظامي على الـضمان االجتمـاعي وغـريه مـن اسـتحقاقات العمـل             
الطرف على كفالة أن تتمتع العامالت يف الصناعات التجميعيـة باحلمايـة الكاملـة مبوجـب                

ة الطــرف إدراج معلومــات عــن تــأثري التــدابري  وتطلــب إىل الدولــ. قــوانني العمــل الــسارية
ــائج احملققــة يف تقريرهــا املقبــل   ــة الطــرف إىل اعتمــاد   . املتخــذة والنت ــة الدول ــدعو اللجن وت
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تشريعات تضمن املساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمـة، مبـا يتماشـى مـع التوصـية                  
  .١٠٠ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٣العامة رقم 

ويساور اللجنة قلق بـالغ مـن اسـتمرار تـشغيل األطفـال يف الدولـة الطـرف، واالفتقـار                      - ٣١
ر هــذه الظــاهرة، وانعكاســاهتا   إىل معلومــات مفــصلة مــن الدولــة الطــرف عــن مــدى انتــشا       

النمــو الفــردي لألطفــال، وعلــى متــتعهم بــاحلق يف التعلــيم والرعايــة الــصحية، وال ســيما     علــى
  .الفتيات منهم

لجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا للقــضاء علــى ظــاهرة عمــل    وحتــث ال  - ٣٢
وحتـث الدولـة    . األطفال، ولدعم التعلـيم كوسـيلة مـن وسـائل الـتمكني للفتيـات والفتيـان               

الطرف على اختاذ خطوات استباقية لـضمان حـصول مجيـع األطفـال، وال سـيما الفتيـات،                  
 تؤمنـها معـايري العمـل الـدنيا الـيت           على التعلـيم األساسـي والرعايـة الـصحية واحلمايـة الـيت            

  . وضعتها منظمة العمل الدولية
  

  الفقر والتمكني االقتصادي    
ــز     تقــدر   - ٣٣ ــة لتعزي ــدء يف مــشاريع جمتمعي ــة الطــرف للب ــها الدول ــة اجلهــود الــيت بذلت اللجن

التمكني االقتـصادي للمـرأة، ودعـم هـذه املـشاريع؛ ولكـن يظـل القلـق يـساورها علـى النتـائج                       
ستدامة هذه الربامج، ومـن ثبـات مـستويات الفقـر واالسـتبعاد االجتمـاعي العاليـة عنـد                   وعلى ا 

وتعــرب اللجنـة أيـضا عـن القلــق مـن قـضايا تتعلـق حبــق       . النـساء، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة    
حـدرات مـن سـكان الـبالد األصـليني، اللـوايت        يف حيازة األراضي، وال سـيما املت    النساء، عامة، 
  .ن نتيجة ُخطط التنمية االقتصادية اجلديدةميكن أن ُيشرد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة املراعاة اخلاصة لوضـع املـرأة يف الـسياسات                - ٣٤
. االقتصادية واالجتماعيـة واالسـتثمارات العامـة، ورصـد اآلثـار النامجـة عـن هـذه الـربامج                  

شجيع التمكني االقتصادي   وحتث اللجنة الدول الطرف على تعزيز املبادرات الرامية إىل ت         
  .املستدام للمرأة، وال سيما تعزيز حق املرأة يف احلصول على األراضي والقروض

  
  الصحة    

. تقدر اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلق بصحة األم وصـحة الُرّضـع                - ٣٥
فيــات الرضــع إال أن اللجنــة، مــع ذلــك، تعــرب عــن قلقهــا مــن أن معــدل الوفيــات النفاســية وو   

يزاالن مرتفعني على الرغم من االخنفاض الذي طرأ عليهمـا، ومـن أن الفئـات الـضعيفة مـن            ما
النــساء، وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة، مــا تــزال تواجــه صــعوبات يف احلــصول علــى خــدمات    

ولـة  وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها من افتقـار املعلومـات الـيت تقـدمها الد              . رعاية الصحة اإلجنابية  
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ــأمون،           ــري امل ــانوين وغ ــات اإلجهــاض غــري الق ــشار عملي ــدى انت ــى م ــدل عل ــا ي الطــرف إىل م
ويـساور القلـق اللجنـة كـذلك مـن عـدم وجـود معلومـات عـن عـدد النـساء الالئـي                        . وعواقبها

ــرحم، أو     ــرحم، خيــضعن للفحــص مــن أجــل الكــشف املبكــر عــن ســرطان ال   ســرطان عنــق ال
ا مـن عـدم وجـود معلومـات عـن اخلـدمات واملـشورة          ويساورها القلق أيـض   . سرطان الثدي  أو

  .املتاحة للنساء اللوايت يعانني من مشاكل الصحة العقلية
وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف من درجة تغطية اخلـدمات الطبيـة املقدمـة         - ٣٦

للنساء ووصوهلن إليها، وخاصة يف املناطق الريفية وأن تزيد من تدريب أخصائيي الـصحة              
وتوصي اللجنة  . فيهم القابالت يف املناطق الريفية واجملتمعات احمللية للسكان األصليني        مبن  

، مبا يف ذلك مراجعة التـشريعات الـيت جتـرم           بأن تعتمد الدولة الطرف تدابري فعالة وتنفذها      
اإلجهاض، لتفادي حاالت اإلجهاض غري املأمون ومـا لـذلك مـن أثـر علـى صـحة النـساء                    

وتطلب اللجنـة أن تقـدم الدولـة الطـرف معلومـات عـن مـدى وجـود                   .والوفيات النفاسية 
سياســة صــحية شــاملة للنــساء، مبــا يف ذلــك مرافــق الكــشف عــن الــسرطان، واخلــدمات     

  .املتوفرة للنساء الاليت يعانني من مشاكل الصحة العقلية
ثـر  اإليـدز أك  / نقـص املناعـة البـشرية      تالحظ اللجنة أن عدد الرجال املصابني بفـريوس       و  - ٣٧

 للمــرض يف الدولــة الطــرف اً متعاظمــاًمــن أن هنــاك تأنيثــأيــضا  قلقــة لكنــهامــن عــدد النــساء، 
كمـا تالحـظ اللجنـة عـدم        . أدى إىل تناقص الفرق يف معـدل اإلصـابة بـني الرجـال والنـساء               مما

اإليـدز يف تقريـر الدولـة الطـرف         /فـريوس ال معلومات كافية أو بيانات مفصلة عـن انتـشار           إيراد
 .إلجابة على قائمة املسائل والقضايا اليت طُرحت خالل احلوار البنَّاءوال يف ا

حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حبـث شـامل لتحديـد العوامـل الـيت أدت                 و  - ٣٨
 لتقلـيص ضـعف النـساء       الئمـة اإليـدز هبـدف إعـداد االسـتراتيجيات امل        /فريوسالإىل تأنيث   
 بيانات عن انتشار املرض يف تقريرهـا املقبـل،          تدعو الدولة الطرف إىل توفري    و. إزاء املرض 

 .تكون مفصلة حسب اجلنس واجملموعة العرقية

يف الوقت الذي ترحب فيه اللجنـة بقـانون الوصـول الـشامل واملنـصف إىل خـدمات                  و  - ٣٩
تنظيم األسرة وإدماجها يف برنامج الصحة اإلجنابية الوطين، فهـي قلقلـة مـن أن القـانون مل تـتم                    

 . ليه، ومل ُتلَب احلاجة إىل حتديد النسل والثقافة اجلنسيةاملوافقة ع

 بـإجراء حبـث شـامل    ي وتوصـ ٢٤  رقـم   إىل توصـيتها العامـة      االنتباه تلفت اللجنة و  - ٤٠
. لتحديد االحتياجات الـصحية اخلاصـة بالنـساء، مبـا يف ذلـك احتياجـات الـصحة اإلجنابيـة          

بـدء نفـاذ قـانون الوصـول الـشامل      كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات لكفالـة          
 يف برنامج الصحة اإلجنابية الوطين، وتعزيـز        اواملنصف إىل خدمات تنظيم األسرة وإدماجه     
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 على وسائل منـع احلمـل مبـن فـيهم           الرجال والنساء برامج تنظيم األسرة لكفالة أن حيصل       
 .املراهقون والشباب

  
 نساء الشعوب األصلية واألقليات األخرى    

لوقــت الــذي ترحــب فيــه اللجنــة مبختلــف املبــادرات الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف   يف ا  - ٤١
 لنـساء الـشعوب األصـلية       اهلـش  الوضـع لتحسني وضع نساء الشعوب األصلية، فهـي قلقـة مـن            

وعدم تقدمي الدولة الطرف ملعلومات عن نساء شعوب املايا والزينكا والغريفونـا الـاليت يعـانني                
 .لقطاعات على أساس اجلنس واألصل العرقي والوضع االجتماعيمن متييز متعدد األوجه وا

 ومعروفة  اهلدف حمددة    ملموسة تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري      و  - ٤٢
جل، مـصحوبة مبقـاييس تقيـيم، للتعجيـل بتحـسني ظـروف نـساء الـشعوب األصـلية يف                    األ

 نـساء شـعوب املايـا       حـصول ة  وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل كفالـ         . احلياةمجيع مناحي   
 مـن   الـتمكن  والتعليم واخلدمات الصحية و    يضا على األر  بصورة تامة والزينكا والغريفونا   

 .املشاركة التامة يف عمليات صنع القرار
  

   إعالن ومنهاج عمل بيجني    
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف أن تــستعني اســتعانة تامــة، عنــد تنفيــذها لاللتزامــات    - ٤٣

ــصوص عليهــ  ــة، ا يفاملن ــصوص االتفاقي ــيجني، ال   بن ــهاج عمــل ب ــإعــالن ومن ــززان ل ذين يع
ــا       أحكــام ــة الطــرف إدراج معلومــات عــن ذلــك يف تقريره ــة، وتطلــب مــن الدول االتفاقي

 .الدوري املقبل
  

   األهداف اإلمنائية لأللفية    
تؤكــد اللجنــة أن التنفيــذ الكامــل والفعــال لالتفاقيــة أمــر ال غــىن عنــه لتحقيــق           - ٤٤

وتــدعو إىل إدمــاج منظــور جنــساين وتطبيــق صــريح ألحكــام    . اف اإلمنائيــة لأللفيــةاألهــد
 إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتطلـب إىل الدولـة       ادفـة االتفاقية يف مجيـع اجلهـود اهل     

 . الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
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   التصديق على معاهدات أخرى    
 )١( أن انضمام الدول إىل صكوك حقوق اإلنسان الدوليـة الرئيـسية           تالحظ اللجنة   - ٤٥

التسعة يزيد من متتع النساء مبا هلن من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع مناحي 
وبالتـايل، تـشجع اللجنـة حكومـة غواتيمـاال علـى التـصديق علـى املعاهـدتني اللـتني                . احلياة

 الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء القـسري             تنضم إليهما بعد، ومها االتفاقية     مل
 . واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  
  نشر املالحظات اخلتامية    

، مـن    واسـع  تطلب اللجنة من غواتيماال نشر هذه املالحظات اخلتامية علـى نطـاق             - ٤٦
انيون أجــل توعيــة أفــراد الــشعب، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون والربملــ  

ختــذت مــن أجــل كفالــة  حقــوق اإلنــسان، بالتــدابري الــيت اواملنظمــات النــسائية ومنظمــات
مساواة املرأة حبكم القانون وحبكم الواقع، وباخلطوات األخرى اليت ما زال يتعني اختاذهـا              

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف مواصلة تعزيز نـشر االتفاقيـة، وخاصـة             . يف هذا الصدد  
لنـسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، وكـذلك األمـر بالنـسبة لربوتوكـول                لدى املنظمات ا  

االتفاقيــة االختيــاري، والتوصــيات العامــة للجنــة، وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني، ونتــائج  
املـساواة   :٢٠٠٠املرأة عام   ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، املعنونة        

 . “ القرن احلادي والعشرينبني اجلنسني والتنمية والسالم يف
  

 متابعة املالحظات اخلتامية    

تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تقــدم، يف غــضون ســنة واحــدة، معلومــات    - ٤٧
.  أعــــاله٢٢خطيــــة عــــن اخلطــــوات املتخــــذة لتنفيــــذ التوصــــيات الــــواردة يف الفقــــرة   

ساعدة التقنـيني،    من الدولة الطـرف النظـر يف أن تطلـب التعـاون واملـ              اًاللجنة أيض  وتطلب
يف ذلك اخلدمات االستشارية، إذا لزم األمر وعند احلاجة، مـن أجـل تنفيـذ التوصـيات            مبا

 .الواردة أعاله
  

_________________ 
يــة العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدن  )١(  

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــن ضــروب امل        ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة؛ واتفاقي ــز ضــد امل ــية   أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب عامل

مايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين           واالتفاقيـة الدوليـة حل     ، واتفاقية حقـوق الطفـل     ،إنسانية أو املهينة  الال أو
واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن            ،  اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        و ،وأفراد أسـرهم  

  .االختفاء القسري
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  تاريخ إصدار التقرير املقبل    

تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــستجيب للــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه    - ٤٨
ــدوري ا    ــا ال ــك يف تقريره ــة وذل ــادة    املالحظــات اخلتامي ــّدم مبوجــب امل ــل املق ــن ١٨ملقب  م

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا اجلــامع للتقريــرين الــدوريني   . االتفاقيــة
  .٢٠١٥سبتمرب عام /الثامن والتاسع يف أيلول

  


