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 لجنـة ال مـن  املطروحـة  واألسئلة القضايا قائمة على ردا غواتيماال دولة تقرير    
  )السابع الدوري التقرير تقييم( املرأة ضد التمييز على القضاءب املعنية

  
  عرض  - أوال  

 املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء ب املعنيـة  اللجنة إىل غواتيماال دولة تقدم  - ١
 الـدوري  التقريـر  تقيـيم  علـى  بنـاء  املطروحـة،  األسـئلة  قائمـة  على ردودها حدةاملت لألمم التابعة
 .السابع

 حاليـا  جيـري  اليت القطاعية العامة السياسات يتضمن التقرير هذا أن اللجنة إبالغ ونود  - ٢
 مــع بالتعــاون الــسياسات هــذه مــن الــبعض ويوضــع .بــاملرأة للنــهوض إعــدادها علــى التــشجيع
 ال املـرأة  حقـوق  وضـوع مب االهتمـام  أن باعتبـار  الثالثة، الدولة ألجهزة عةالتاب وحداتال خمتلف

 مؤســسات عــدة بــني املــشتركة هــوداجل تنــسيق الــضروري مــن أنو معــني، قطــاع علــى قتــصري
 .حبقوقها الشامل النهوض لتحقيق وقطاعات

  
  مقدمة  - ثانيا  

 حلقوقهــا مباشــرا اكاانتــه املــرأة ضــد والعنــف التمييــز يف بــأن غواتيمــاال دولــة تعتــرف  - ٣
 أي وتـرفض  تـسجل  الـصدد،  هذا ويف .هبا الشامل النهوض على بالغا تأثريا ؤثري مما ،األساسية

 .نفسيا أو بدنيا الغواتيمالية والفتاة املرأة على مباشرة غري أو مباشرة بصورة يؤثر عمل

 حلقـوق  لفعلـي ا االحترام ضمان شأنه من مالئم قانوين إطار تعزيز يف املسامهة هبدفو  - ٤
 حلمايــة الدوليــة الــصكوك مــن العديــد إىل غواتيمــاال دولــة انــضمت ،للمــرأة الواجبــة اإلنــسان
 داخليـة  أوضـاع  إجيـاد  إىل احلاجـة  ذلـك  عـن  ونـشأت  .عليهـا  وصـدقت  تلـك،  اإلنسان حقوق
 حبمايـة  يتعلـق  فيمـا  املـرأة  واحتياجـات  واقـع  يالئم اقانوني اإطار تدرجييا يضع أن من البلد متكن

 .متزايدة بوترية تنتهك اليت حقوقها

 املـرأة،  ضـد  التمييز على والقضاء املساواة حتقيق تواجه اليت املصاعب من الرغم علىو  - ٥
 القــصري املــدى علــى إلجــراءاتل التنظيمــي اهليكــل ضــمن ومــشاريع وبــرامج سياســات فــذتُن

 املدنيـة  احلقـوق  ميـع جل التدرجيي اإلعمال وحتقيق ضمان على يساعدس مما والطويل، واملتوسط
 .البيئية احلقوق مثل الثالث اجليل حقوقو والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية

ــن  - ٦ ــم وم ــارة امله ــذا ختــام يف ،اإلش ــة أن إىل اجلــزء، ه ــ تــدرك الدول ــي هأن  تعزيــز ينبغ
 والكميـة،  النوعيـة  حيث من املرجوة النتائج لتحقيق اآلن حىت اختذت اليت والتدابري اإلجراءات
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 لزيـادة  الالزمـة  واجلهـود  اإلجـراءات  تنفيذ بشأن الصادقة سياسيةال إرادهتا تؤكد أن أيضا وتود
 .لدالب يف للمرأة الواجبة اإلنسان حقوق وإعمال تعزيز جمال يف الفعالية

  
  األسئلة قائمة على الرد  - ثالثا  

  الوطنية واملشاريع باملرأة لنهوضا وآليات تشريعات    
  
 الدولة السادس الدوري تقريرها يف الواردة اخلتامية املالحظات يف اللجنة تأوص  - ١

 مل الطـرف  الدولـة  أن غـري  .االتفاقيـة  من ١ املادة مع متشياً للتمييز تعريفها تعديلب الطرف
 لتنقـيح  املبذولـة  اجلهـود  بيـان  يرجى .رهاتقري من ٨٤ لفقرةا يف جاء ما حسب بذلك تقم

  .صودفت يتال وائقوالع القائمة التشريعات
    
 اإلنـسان  حبقوق املتعلقة الدولية لصكوكل أن إىل السؤال، هذا على ردا اإلشارة، جتدر  - ٧
 احمللـي،  القانوين النظام ضمن وتندرج احمللي القانون على األسبقية غواتيماال دولة اعتمدهتا اليت
 الدولـة  تقبـل  لـذلك،  اوتبعـ  .جمهوريـة لل الـسياسي  الدسـتور  مـن  ٤٦ املـادة  عليـه  تنص ملا وفقا
 .االتفاقية من ١ املادة يف عليه املنصوص تعريفال وتقر

 اآلنفـة  املـادة ” أن صـحيحا  كـان  ولـئن  أنـه،  الدسـتورية  احملكمة تفيد الصدد، هذا ويف  - ٨
 علـى  تـنص  إمنـا  فإهنـا  احمللـي،  القانون على الدولية للصكوك األسبقية تعطي الدستور من الذكر
 معاهـدة  يف الـواردة  القواعـد  مـن  أكثـر  أو ةواحدو عادية قاعدة بني ارضتع وجود حالة يف أنه
 أن ميكـن  الدوليـة  القواعـد  أن يعـين  ال هـذا  لكـن  .األخـرية  هلـذه  الغلبـة  تكـون  دولية، اتفاقية أو

 .)١(“دستوريةال للشرعية كمعايري تستخدم

 املـساواة  قيـق حت أمـام  العقبـات  أهم من أن إىل اإلشارة جتدر سبق، عما النظر وبصرف  - ٩
 .أبويا جمتمعا يزال وال كان الغواتيمايل اجملتمع أن غواتيماال يف واملرأة الرجل بني

 يف اآلن حـىت  نـسبيا  حمـدود  تقـدم  سـوى  الـصدد  هـذا  يف حيـرز  مل تقـدم،  مـا  على وبناء  - ١٠
 جلميـع  التمهيـد  ضـرورة  لذلك الرئيسية األسباب ومن .وغريها واإلدارية التشريعية اإلجراءات
ــدابري ــة حبمــالت املتخــذة واإلجــراءات الت ــة مكثف ــدريب للتوعي ــيري واإلعــالم والت ــسلوك لتغ  ال

 .االجتماعي

 بــني التنــسيق آليــات اســتخدام الــضروري مــن أصــبح ،االجتــاه هــذا يف قــدما لمــضيول  - ١١
 :أدناه الواردة اآلليات مثل ،والقطاعات املؤسسات خمتلف

__________ 
  )١(  Corte de Constitucionalidad Gaceta 43, Pág. 47, expediente 131-95, sentencia 12-03-97.  
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 اتفاقات إبرام  - ١٢

 الرئاســية واألمانــة ملــرأةا لــشؤون الــوطين املكتــب بــني املؤســسي عــاونلتل اتفــاق بــرمأ  •  
 إعـداد  إىل الراميـة  اجلهـود  تنـسيق  هبـدف  ،٢٠٠٨ غـسطس أ/آب ١٣ يف املرأة لشؤون
 تنــسيق عــن فــضال ،وتعزيزهــا هبــا والنــهوض املــرأة قــوقحب للتوعيــة متــضافرة محــالت
 .ملرأةبا النهوض إىل الرامية بالتشريعات املتعلقة غواتيماال مجهورية برملان إجراءات

 الكاملـة،  املواطنـة  وجلنـة  اجلمهوريـة  لربملـان  التابعـة  املـرأة  جلنة بني تفاهم رسالة قعتو  •  
 القانونيـة  إلجـراءات ا تنفيـذ  إىل واهلادفـة  الـسياسية  األحـزاب  عضوات حمفل من املؤلفة
 .اجلنسانية القضايا بشأن مقترحات وصياغة

 العـام  املـدعي  ومكتـب  اجلمهوريـة  لربملـان  التابعـة  املـرأة  نـة جل بـني  تفـاهم  رسالة وقعت  •  
 نقـص  فـريوس  ملكافحـة  عـام  قانون مبثابة ٢٠٠٠-٢٧ املرسوم لتعديل اإلنسان قوقحل

 .اإليدز/البشرية املناعة

 مالئم قانوين إطار وضع على للمساعدة إجراءات وضع  - ١٣

 املـرأة  جلنـة  مـع  النظـر  جهـات و لتقريـب  اجتماعات املرأة لشؤون الوطين املكتب يعقد  •  
 ،٢٠١٢-٢٠٠٨ لفتــرةل املنتخبــات النائبــات مــن نائبــة عــشر والتــسعة للربملــان التابعــة
 قـانون  من مادة ٣٢ تعديل اعتماد أي املعلق، التشريعي الربنامج لتنفيذ التنسيق هبدف
 باألشــخاص االجتــار قــانونو املنــازل َخــَدم وقــانون اجلنــسي التحــرش قــانونو العمــل
 .اخلصوص وجه على السياسية واألحزاب االنتخابات ونوقان

 املخـصص  احليـز  تفعيـل  علـى  ملـرأة ا شؤونلـ  الـوطين  املكتـب  يعمـل  ،أخـرى  جهة ومن  •  
 التقـدم  ورصـد  تعزيـز  هبـدف  اجلديـدة،  التـشريعية  الـدورة  يف الربملانية النسائية للجمعية
 جمـايل  يف والنائبـات  نـواب لل املـوجهني  والتوعيـة  والتـدريب  قترحاتامل اعتماد يف احملرز

 وإعـداد  التأييـد  كسب جهود تكثيف عن فضال الثقايف، والتنوع اجلنسني بني املساواة
 .التمييز ومنع املرأة لصاحل جديدة قوانني ومشاريع مقترحات

 التـشريعي  الربنـامج  اجلمهوريـة  برملـان  يف املـرأة  جلنـة  عممـت  ،٢٠٠٨ يوليـه /متوز ويف  •  
 مرسـوم  تعـديل  )أ( :يلـي  مـا  يتضمن وهو ،الغواتيمالية باملرأة للنهوض تنفيذه الواجب
 عـام  قـانون  مبثابـة  ٢٠٠٠-٢٧ املرسـوم  )ب( املـدين؛  القـانون  مـن  ١٠٦ رقـم  القانون
 للمـصابني  اإلنـسان  حقـوق  عـن  والـدفاع  اإليـدز /البشرية املناعة نقص فريوس ملكافحة
 الفـصل  )د( ؛الـسياسية  واألحـزاب  االنتخابـات  قـانون  تعديل )ج( ؛واإليدز بالفريوس

 .اجلنائي القانون تعديل )هـ( ؛العمل قانون من الرابع
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 تنميــة يف املــرأة إشــراك فيــه يقتــرح قــانون مــشروع )أ( :الدراســة قيــد يلــي مــا ويوجــد  •  
 الزراعيـة؛  الـسياسات  يف اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة و املـشتركة  امللكيةو الريفية، املناطق

 األحـــوال حمـــاكم قـــانون تعـــديل )ج( الطبيعيـــة؛ عةالرضـــا فتـــرة قـــانون تعـــديل )ب(
  .الشخصية

  القدرات تعزيز  - ١٤
 لـشؤون  الرئاسية األمانة استطاعت ،التهميش مكافحة برنامج من املقدم الدعم بفضل  •  

 اجلنـسني  بـني  املـساواة  منظـور  تعمـيم ” موضـوع  حـول  فنيـة  تدريبية دورة ظيمتن املرأة
 ملراعـاة  جديـدة  قـدرات  إجياد هبدف ،“العامة اتسياسال يف الثقافية االعتبارات وأمهية
 لـإلدارة  الـوطين  ملعهـد ا وسيتوىل .العامة اتالسياس يف األصلية والشعوب املرأة حقوق
  .الدورة هذه تنظيم العامة

  
 األحكـام  تنقـيح  على الطرف الدولة السابقة اخلتامية مالحظاهتا يف اللجنة شجعت  - ٢

 مــن ٢ للمــادة ةمطابقــ تغــدو حبيــث العمــل وقــانون واجلنــائي املــدين القــانونني يف التمييزيــة
 .الـصدد  هذا يف تقدم أي يتحقق مل الطرف، الدولة تقرير من ٨٤ للفقرة ووفقاً .االتفاقية
  .القوانني هذه تنقيح يف التأخر أسباب بيان يرجى

      
 لـى ع عرضـت  الـيت  القـوانني  مشاريع خمتلف أعاله، ذكر كما ،الصدد هذا يف طرحت  - ١٥

ــان ــك، ومــع .الربمل ــا حــد إىل معقــد الوضــع أن إىل اإلشــارة جتــدر ذل ــد يف م ــة مــن البل  الناحي
  .طويلة فترات تستغرق واعتمادها القوانني مشاريع مناقشة عمليات فإن وبالتايل ،التشريعية

 املظـامل  وأمانـة  املرأة لشؤون ةيالرئاس مانةاأل من املقترحة القوانني مشاريع أحد أن غري  - ١٦
 والقـضاء  املرأة ضد والعنف األسري العنف ملنع الوطنية واللجنة األصلية الشعوب بنساء املعنية

 للتـأثري  التأييـد  بكسب يتعلق ،احلكومية وغري احلكومية اهليئات من غريها مع التنسيقب عليهما،
 يف ولويـة األ وإعطائهـا  املـرأة  صـاحل  يف هـي  اليت القوانني مشاريع وإبراز التشريعي الربنامج على
  .الربنامج ذلك
 مفوضـية  مـع  اتفـاق  خـالل  مـن  األصـلية،  الـشعوب  بنـساء  املعنيـة  املظامل أمانة وعززت  - ١٧
 وقـانون  واجلنـائي  املدين القانونني تنقيح هبدف القانونية الوحدة اإلنسان، حلقوق املتحدة األمم
 بتنقـيح  يتعلق وفيما .قيوعر جنساين متييز فيها أحكام تتضمن اليت القوانني من وغريها العمل،
 ضـد  التمييـز  دسـتورية  يف طعنـا  ٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  أواخـر  يف سـتقدم  العمـل،  قانون
 قياسـا  ثانوي طابع ذا القانوين النظام يف عملهما يعترب اللذان الزراعي، العمل يف والقاصر املرأة
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 مـن  القاعـدة  هـذه  غـاء إل هـو  هـذا  دسـتورية ال عـدم ب الطعن إجراء من واهلدف .الرجل عمل إىل
  .القانوين النظام

  
 إنفـاذ  لـضمان  ملموسـة  إجـراءات  وجـود  عـدم ” إىل التقريـر  مـن  ٨٤ الفقـرة  تشري  - ٣

 يف الدولـة  تنظـر  الـيت  التـدابري  عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجـى  .“وتطبيقهـا  واملراسـيم  القوانني
  .الوضع هذا لتصحيح اختاذها

      
  املتخذة التدابري  - ١٨

 بطـابع  القائمـة  القواعـد و القـوانني  اتـسام  لـضمان  حاليـا  تنفيـذها  جيري ليتا التدابري من  •  
 منظمـات و الـثالث  احلكوميـة  الـسلطات  بـني  املـشتركة  اجلهـود  أعاله ذكر كما إجيايب
 النـهوض  سياسـة  تنفيذ من متكن إجراءات صياغة على ذلك يقتصر وال .املدين اجملتمع

 الدوليـة  واملعاهـدات  االتفاقيـات  أسـاس  لـى ع تقـوم  اليت ،)٢(فحسب الغواتيمالية املرأةب
 التوعيـة  محـالت  تنفيـذ  أيـضا  يـشمل  بـل  املـرأة،  لـصاحل  العادية القواننيو عليها املصدق
 .االجتماعية القطاعات خمتلف يف والتدريب واإلعالم

ــذ  •   ــة مؤســسات وتنف ــار يف الدول ــها خطــط إط ــسنوية عمل ــة ال ــهوض سياس ــ الن  املرأةب
 بـــني مـــشتركة جلـــان إنـــشاءو الرئيـــسية امواضـــيعه لتفعيـــل ،)٣(وتنميتـــها الغواتيماليـــة
 .اجلنساين املنظور ملراعاة واملشاريع الربامج تنسيق من متكن املؤسسات

 الفـرص  تـساوي  حتقيـق  خطـة  إعـداد  علـى  حاليا املرأة لشؤون الرئاسية األمانة وتنكب  •  
 اإلطـار  .إطـارات  الثةث ضمن الشاملة وتنميتها باملرأة للنهوض الوطنية السياسة لتفعيل
 وهـي  املرأة،بـ  للنـهوض  األربع املؤسسية اآلليات من املؤلفة السياسية اللجنة هو األول
 بنــساء املعنيــة املظــامل وأمانــة للمــرأة الــوطين واملنتــدى املــرأة لــشؤون الرئاســية األمانــة
 والقـضاء  املـرأة  ضـد  والعنـف  األسـري  العنـف  ملنـع  الوطنيـة  واللجنـة  األصـلية  الشعوب
 إعـداد  لعمليـة  واملـايل  الفـين  الـدعم  ضـمان  الـسياسية  اللجنـة  مهام ضمن ومن .عليهما
 .االستشاري اجمللس يربمها اليت االتفاقات ومتابعة الفرص تساوي حتقيق خطة

 مـن  مؤسـسة  ٢٠ بالتـساوي  متثله الذي االستشاري اجمللس يف فيتمثل الثاين اإلطار أما  •  
 لمجتمـع ل النـسائية  املنظمات وشبكات تنسيق تآليا عن ممثلة ٢٠و الدولة مؤسسات

 وســائط خمتلــف عــرب وجهــت عامــة دعــوة علــى بنــاء اجمللــس إىل انــضمت الــيت ،املــدين
__________ 

  .٢٠٢٣-٢٠٠٨، الفترة “السياسة الوطنية للنهوض باملرأة وتنميتها الشاملة”أصبح يطلق عليها اسم   )٢(  
  .٢٠٢٣-٢٠٠٨، الفترة “السياسة الوطنية للنهوض باملرأة وتنميتها الشاملة”أصبح يطلق عليها اسم   )٣(  
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 ومناقـشتها  املقترحـة  الفـرص  تـساوي  حتقيـق  خطـة  استعراض مهامه بني ومن .اإلعالم
 .اعتمادها وكذلك فيها واملسامهة

 مــن املؤلفــة الفــرص، تــساوي حتقيــق خبطــة املعنيــة الفنيــة اللجنــة هــو الثالــث واإلطــار  •  
 العليـا  السلطات تولت االستشاري، اجمللس من وخبريتني السياسية اللجنة من خبريتني
 للجنــتني الفنيــة املــساعدة وتقــدمي الوثيقــة دراســة علــى الفريــق هــذا وينكــب تعيينــهن؛

 .املذكورتني

 اختـذت  للمـرأة،  اجبـة الو اإلنـسان  حقـوق  احتـرام  لـضمان  العـدل  إقامـة  تعزيـز  وهبدف  •  
 لتنفيـذ  املؤسـسية  جـراءات اإلو قواعـد ال لتحـديث  الالزمـة  جراءاتاإل القضائية السلطة
 العنـف و اجلنـساين  املنظـور  بـشأن  والتـدريب  لتوعيـة ل عمـل  حلقات طريق عن القانون
ــرأة، ضــد ــة امل ــضاة إىل موجه ــوظفي والقاضــيات الق ــدعم وم ــالني يف ال ــضائي اجمل  الق

 .اجلمهور وعامة املستعملني لفائدة تثقيفية مواد نشر عن فضال ،واإلداري

 يف تـــهميشال مكافحـــة برنـــامج تنفيـــذ خـــرىاأل مـــةاهلا االســـتراتيجيات ضـــمن ومـــن  •  
 يف غواتيمـاال  ومجهوريـة  األورويب االحتـاد  بـني  املوقـع  التمويل اتفاق إطار يف غواتيماال

 املـسامهة ” إىل مـوم الع على الربنامج هذا ويهدف .٢٠٠٤ ديسمرب/ولاأل كانون ١٥
 نـساء  وخاصـة  الفقرية، الريفية للمرأة والسياسي واالقتصادي االجتماعي االندماج يف

 .“غواتيماال يف األصلية الشعوب

 احلكومــة يف الرئيــسية املؤســسات قــدرات تعزيــز” هــو الربنــامج مــن احملــدد اهلــدفو  •  
 الـشعوب  ونـساء  الفقـرية  يةالريف املرأة إدماج لضمان املدين اجملتمع ومنظمات والربملان
 االتفـاق  وينتـهي  .“يهاعل املؤسسي الطابع وإضفاء العامة السياسات وضع يف األصلية

 .٢٠٠٨ ديسمرب/ولاأل كانون ١٥ يف

 تعلـم  عمليـات  خمتلـف  طريـق  عـن  احمللـي  الـصعيد  علـى  الربنامج ينفذ اإلطار، هذا ويف  •  
 األصـلية  الشعوب بنساء املعنية املظامل وأمانة املرأة لشؤون ةيالرئاس مانةاأل بني التنسيق

ــة وصــندوق ــة األصــلية للــشعوب الغواتيمــايل التنمي ــسان حلقــوق الرئاســية واللجن  اإلن
ــة ــة واملكاتــب ،للتخطــيط العامــة واألمان  واملنظمــات البلــديات يف املــرأة بــشؤون املعني

 لتحديـد  اهليئـات  هـذه  بـني  عملـي  تنـسيق  جرى املثال، سبيل فعلى .للمرأة االجتماعية
 .ةيلسياسوا املدنية التربية عملية يف القياديات مشاركة شروط

 العامــة األمانــة يف تشخيــصية دراســة التــهميش مكافحــة رنــامجب مــن بــدعم وأجريــت  •  
 الـشعوب  وحقـوق  ويةهب االعتراف على املؤسسي الطابع إضفاء مدى بشأن للتخطيط
 وجهــود املؤســسي اهليكــل الدراســة وحتلــل .التنفيذيــة الــسلطة مــستوى علــى األصــلية
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 وقـضاياها  وحقوقهـا  األصـلية  الـشعوب  هويـة  مراعاة )أ( : أجل من املؤسسية اآلليات
 )ج( و الداعمـة؛  املفاهيميـة  األطـر  حتديـد  )ب( و احلكـومي؛  املـستوى  علـى  اجلنسانية
 .الثقافات ةمتعدد دولة بناء من ميكن مبا التنفيذية السلطة تتبعها عمل مببادئ التوصية

  املرأة ضد العنف  - ١٩
  
 أو مـوجزة  بإجراءات أو القضاء خارج اإلعدام حباالت املعين اخلاص للمقرر وفقا  - ٤

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠١ عـامي  بـني  املائة يف ١١٧ بنسبة النساء قتل جرائم عدد ارتفع تعسفا،
)CEDAW/C/GUA/Q/7.( ــدابري كانــت إذا ومــا االجتــاه، هــذا أســباب توضــيح يرجــى  الت

 قـد  ،١٧٨-١٦٨ الفقـرات  يف ذلـك  إىل أشري كما ،لعكسه اختذت اليت واالستراتيجيات
 النـساء  قتـل  جـرائم  عـدد  عن معلومات تقدمي أيضا ويرجى .اإلجيابية النتائج بعض حققت
  .اجلاين إدانة عن أسفر وأيها فيها التحقيق مت اليت

    
  العنف أسباب  - ٢٠
 متعـدد  غواتيمـاال  يف املـرأة  ضـد  لعنـف ا فـإن  ،املـوقرة  اللجنـة  بـه  أبلغنا أن سبق ملا وفقا  - ٢١

 أثنــاء أوجهــا بلغــت الــيت العنــف لثقافــة نتيجــة وبعــضها )٤(تــارخيي هابعــضف .واآلثــار األســباب
 هـذه  تفـاقم  لألسـف  فيـه  زاد جملتمـع  إفـراز  هـو  مـا  منـها و ،)عامـا  ٣٦( املـسلح  الـداخلي  الرتاع

ــشكلة ــسبب امل ــة ب ــة اجلرمي ــري املنظم ــة وغ ــار املنظم ــشاكل اتباملخــدر واالجت ــة وامل  االجتماعي
  .األخرى

 بـه  واملوثـوق  املنـهجي  اإلحـصائي  التـسجيل  أجـل  من املبذولة اجلهود من الرغم علىو  - ٢٢
 يف ومــسجلة موثقــة ليــست احلــاالت مجيــع بــأن االعتــراف علينــا ،املــرأة ضــد العنــف حلــاالت
 لإلبـالغ  اتآليـ  بوجـود  اجلهـل  وإىل أحيانـا  شـكاوى  رفع عدم إىل ذلك ويعود .الراهن الوقت
  .البلد يف املشكلة وطبيعة حجم حتديد الصعب من جيعل مما ذلك، إىل وما ،عنها
 الـسالمة  برنـامج  أعـده  الـذي  ،“غواتيمـاال  يف العنف بشأن حصائياإل تقريرال” ويفيد  - ٢٣

 ،٢٠٠٧ عـام  يف غواتيمـاال  يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  ملكتب التابع العنف ومنع العامة
 القـوانني،  إنفـاذ  وعـدم  االجتمـاعي  التـهميش  األمـن  وانعـدام  العنـف  تفـاقم  أسـباب  أهم من أن

 ليــست االقتــصادي النمــو عــن الناجتــة األربــاح ألن الــبعض، ببعــضهما مرتبطــان عــامالن ومهــا
  .االجتماعية الطبقات خمتلف بني عادال توزيعا موزعة

__________ 
  .اختالل موازين القوة بسبب اهلياكل االجتماعية والثقافية  )٤(  
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 توســيع ضــرورة إىل اليــةالغواتيم الدولــة خلــصت ،هــذه العنــف أشــكال مواجهــة ويف  - ٢٤
  .)٥(العدل وإقامة العامة السالمة عن املسؤولة املؤسسات تعزيز أجل من القانوين اإلطار نطاق
 الـيت  اإلجيابيـة  النتـائج  بعض حتققت الظاهرة، هذه ملنع املعتمدة لالستراتيجيات ونتيجة  - ٢٥
  :أمهها من

 اإلنـاث  قتـل  ملكافحـة  انونق على ٢٠٠٨-٢٢ رقم التشريعي املرسوم مبوجب املوافقة  •  
 ســوف الــذي ،القــانون هلــذا الفعــال لتنفيــذوا ؛املــرأة ضــد العنــف أشــكال مــن وغــريه
 غواتيمــاال، يف املــرأة ضــد العنــف علــى العقــاب مــن اإلفــالت مــن احلــد علــى يــساعد
 .نفسها العنف حاالت من احلد وبالتايل

 املبذولـة  اجلهـود  مههـا أ مـن  كـبرية،  إجنـازات  احلوكمة برنامج حقق ،أخرى جهة ومن  •  
 األمـن،  مؤسـسات  وتعزيـز  اجلرميـة  مكافحـة  جمـال  يف سيما وال العامة، السالمة لتعزيز

 .املؤسسات خمتلف بني التنسيق جمال يف وكذلك

 هـذا  يف العامـة  املاليـة  وزارة أذنـت  .)٦(القـانون  وسيادة األمن سياسة تنفيذ يف الشروع  •  
 حجمهـا  لزيـادة  ،٢٠٠٨-٨٠ رقـم  احلكومي ارالقر مبوجب ميزانيتها، بتعديل الصدد
ــ مــن كــويتزال مليــون ٥٠ إىل باإلضــافة ،كــويتزال مليــون ٣٠ مبقــدار  املتاحــة واردامل
 باإلضـافة  القـضائية،  سلطةلل مايل دعم تقدمي أيضا ومت .الدويل البنك من قرض بفضل
 ملـوارد ا تلـك  لوجهـة  مشترك حتليل وإجراء ،الدستور مبوجب هلا املخصصة املوارد إىل
 ).ضباطالو القضاة وتدريب البلديات لتشمل التغطية نطاق توسيع(

 خاصـة  تـسجيل  أسـاليب  هيئـة  لكـل  فـإن  النـساء،  لقتـل  املسجلة باحلاالت يتعلق وفيما  - ٢٦
 موحـدة  معايري وضعل آلية بإنشاء القطاعات خمتلف بني لتنسيقا إىل احلاجة نشأت وبالتايل .هبا
  .غرضال هلذا
 مؤسـسة  كـل  تقـدمها  الـيت  األرقـام  يف تباينـات  هنـاك  ،لتسجيلا أشكال تنوع وباعتبار  - ٢٧
  :املثال سبيل علىف .اإلحصاء يف طريقتها الختالف نظرا
ــة قــضايا إلدارة احلاســويب نظــامال يــسجل  •    املــدعون يقيــدها الــيت احلــاالت العامــة النياب

 عــامي بــني ةلفتــرا يف هأنــ وأفيــد ،احتيــال حــاالت منــهاو ،هبــا تكلــيفهم عنــد العــامون
 تتعلــق املائــة يف ٨١,٨ منــها ،الــةحا ١٨ ٤٣٦ جمموعــه مــا ســجل ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦
 ).١ املرفق البياين الرسم( اإلناث ختص ٪١٣,١ و بالذكور

__________ 
  .القانون اإلطاري لنظام األمن الوطين. ٢٠٠٨-١٨املرسوم   )٥(  
  .٢٠٠٨مجهورية غواتيماال، تقرير عن املائة يوم األوىل للحكومة، رئاسة   )٦(  
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 سـبتمرب /أيلـول  إىل ينـاير /الثاين كانون من املمتدة الفترة يف العنف حاالت عدد وازداد  •  
 يف تحـاال  ٨ مبقـدار  ،٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ يعـام  من الفترة نفس مع باملقارنة ،٢٠٠٨
 ٠٠/١٠ والـساعات  الـسنة  شـهور  أعنـف  وأغسطس هيوليو هيوني ويعد .تقريبا الشهر

 أعمــار وتتــراوح .العنــف أعمــال فيهــا ترتكــب الــيت األوقــات ٠٠/٢٠ و ٠٠/١١ و
 منـازل  وخادمـات  بيـوت  ربـات  منـهم  والكثري ،عاما ٣٥ و ١٥ بني ما غالبا الضحايا
 ).٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ املرفقة لبيانيةا الرسوم( وطالبات

 ٢٠٠٦ عـامي  يف العامـة  النيابـة  إىل املقدمة البالغات ضمن من فإن أخرى، جهة ومن  •  
 املائـة  يف ٤٧ ،٢٠٠٨ سـبتمرب /أيلـول  إىل ينـاير /الثـاين  كانون من الفترة يفو ٢٠٠٧ و

 أي دحيــد مل املائــة يف ٥٣ و واحــد شــخص إىل االهتــام فيهــا وجــه الــيت احلــاالت مــن
ــها مــسؤول شــخص ــساء ومتثــل .عن ــة يف ٢٨ املتزوجــات الن  العنــف ضــحايا مــن املائ

 حيملـــن نومعظمهـــ ،املائـــة يف ٤ الواقـــع حبكـــم واملقترنـــات املائـــة يف ٦٨ والعازبـــات
 الرمسـان ( احملـاكم  رفـضتها  الـيت  احلـاالت  مـن  املائة يف ١٢ وهناك .الغواتيمالية اجلنسية
 ).٢ و ١ دوالنواجل ؛٨ و ٧ املرفقان البيانيان

 ١ ٠٤٠ وقعــت حيــث ،١ ٠٤٠ واتيمــاالغ حمافظــة يف العنــف أعمــال معظــم وســجل  •  
 وقعــت حيــث الثانيــة، املرتبــة يف اســكوينتال وحمافظــة املائــة، يف ٤٣,٢ نــسبة أو حالــة
 حيــث الثالــث، املركــز يف روســا ســانتا وحمافظــة املائــة، يف ٨,٧ نــسبة أو حالــة ٢١٠

  املرفقـــة اجلـــداول( العنــف  حـــاالت مـــن املائــة  يف ٤,٣ نـــسبة أو حالـــة ١٠٣ وقعــت 
 ).٣ و ٢ و ١

 ينـاير /الثـاين  كـانون  بـني  الفتـرة  خـالل  جرمية ٤١٠ )٧(الوطنية املدنية الشرطة وسجلت  •  
 العنـف  ضـحايا  مـن  اإلنـاث  أن اجلـداول  يف ظويالحـ  .٢٠٠٨ أكتـوبر /األول تشرينو
ــة يف ــاال، حمافظ ــرة يف غواتيم ــن الفت ــانون م ــاين ك ــايري/الث ــشرين إىل ن ــوبر/األول ت  أكت

 ١٠١ ،البيـوت  ربـات  مـن  يزاولنها، اليت املهن أو األنشطة نوع حسب هن، ،٢٠٠٨
 تـبني  ،أخـرى  جهـة  ومـن  .حالـة  ٢٨ والتـاجرات،  حالـة،  ٤٨ الطالبـات،  نتليه ،حالة

 اشخــص ٣٥٨ بلــغ نــساء ضــد قتــل رائمجبــ واملتــهمني املوقــوفني عــدد أن اجلــداول
 ).٦ و ٥ و ٤ املرفقة اجلداول(

 األســلحة اســتخدام إىل يعــود الوفيــات معظــم يف الــسبب أن غواتيمــاال حمافظــة وتفيــد  •  
 .)٧ اجلدول املرفق،( .والضرب السكاكني تليها ،ةالناري

__________ 
  . من قانون اإلجراءات اجلنائية١١٢املادة   )٧(  
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 فيهــا صــدرت الــيت املــرأة ضــد العنــف حــاالت القــضائية الــسلطة ســجالت وتتــضمن  - ٢٨
 أو األب وقتــل القتــلو االغتيــال( ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٦ مــن الفتــرة يف الــرباءة أو اإلدانــةب أحكــام
  .أدناه التالية اجلداول حسب )األم
  

  ١ اجلدول
  املرأة ضد العنف قضايا يف احملاكم عن الصادرة األحكام

  
 بالرباءة الصادرة األحكام باإلدانة الصادرة األحكام السنة

٣٥ ٣٥ ٢٠٠٦ 
٤١ ٤٧ ٢٠٠٧ 
٦ ٨ ٢٠٠٨ 

  
  .٢٠٠٨ يونيه/حزيران القضائية، للسلطة اإلحصائي التقرير .ئيالقضا والتوثيق التحليل مركز :املصدر

    
 هبـا  تبلـغ  الـيت  ،حلـاالت ا مجيع يف تبت ال احملاكم أن السابق اجلدول ضوء على يالحظ  - ٢٩
 أسـباب  إىل ذلـك  ويرجـع  .اجلـاين  بإدانة التحقيق، وجهات الوطنية املدنية الشرطة العامة النيابة
 حيـول  ممـا  اجلرميـة،  عن املسؤولية حتديد عدم أو إجنازها عدم أو اتالتحقيق ضعف منها عديدة
  .القضائية اإلجراءات يف اجلنساين التحيز من نوعا ويشكل آخر حكم صدور دون

  
  ٢ اجلدول
  املرأة ضد بالعنف يتعلق فيما املسجلة احلاالت

  
 احلاالت عدد السنة

٤٤٣ ٢٠٠٦ 
٤٧٢ ٢٠٠٧ 
 ٨٠ )يوليه/متوز - يناير/الثاين كانون( ٢٠٠٨

  
  .٢٠٠٨ يونيه/حزيران القضائية، للسلطة اإلحصائي التقرير .القضائي والتوثيق التحليل مركز :املصدر

    
 للـسلطة  التابع والتوثيق للتحليل الوطين ركزامل أدرج ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون منذو  - ٣٠

ــائق ضــمن القــضائية  الوحيــد والــسجل الــصادرة األحكــام ســجالت اإلحــصائي لتــسجيلا وث
ــا ،األســري العنــف حلــاالت ــى االطــالع مــن ميكــن مم ــات عل ــة اخللفي ــصادية االجتماعي  واالقت
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 ىلإ هتـدف  قـرارات  اختـاذ  وكـذلك  ،للمحاكمـة  اخلاضعني ولألشخاص اجلرائم خمتلف لضحايا
  .اإلحصائية املعلومات حتسنيو أفضل بشكل ومراقبتها املشكلة هذه حل
ــيح  - ٣١ ــدعاوى يف ألطــرافا عــن البحــث النظــام هــذا ويت ــع يف القــضائية ال  احملــاكم، مجي

 أخــرى حمكمــة يف اجلــاين مطالبــة دون حيــول ممــا ،واملمنوحــة املطلوبــة األمنيــة التــدابري لتــسجيل
  .للقانون وفقا له ومنحت سبق إذا التدابري هذه من باالستفادة

 سـجلتها  لـيت ا اإلحـصائية  البيانـات  املـرأة  ضـد  العنـف  حـاالت  إدراج على األمثلة ومن  - ٣٢
 الـصلح  وحمـاكم  الـصلح  حماكم يف األسري العنف قضايا إطار يف ٢٠٠٨ عام القضائية السلطة
 جمموعـه  مـا  سـجل  حيث غواتيماال، مجهورية يف الشخصية لألحوال االبتدائية واحملاكم املتنقلة
 ٩٢٢ و ،ومراهقـات  فتيـات  ضـد  ١٢٩٣ و نـساء  ضـد  ٢٥ ٥٣٨ ابينـه  من ،حالة ٢٨ ٦١٩
 ٥ ٠٤٣ األقـارب  مـن  عنـهم  املبلـغ  اجلنـاة  عـدد  وبلـغ  .أطفـال  ضـد  ١ ٢٧٥ و رجال، ضد ٢

  .سابقا عشريا ٤ ١٣٢ و عشريا ١٨ ٩٣٣ و ،شخصا
 ٢٠٠٨ نــوفمرب /الثــاين تــشرين ٣ حــىت القــضائية  الــسلطة إحــصاءات مــن ويــستفاد  - ٣٣

 فتيـات  ضـد  ٨ و نـساء  ضـد  ٦٢٧ منـها  عنـف،  حالـة  ٦٣٥ و إنـاث  قتـل  جـرائم  ١٠ تسجيل
  .حالة ٦٨٠ جمموعه ما أي اقتصادي، عنف حالة ٣٥ و ومراهقات

 علـى  بنـاء  املؤسـسي  الـصعيد  علـى  القـضائية  الـسلطة  اختـذهتا  الـيت  بالتدابري يتعلق فيماو  - ٣٤
 واتيمــاالغ حمافظــات يف دراســة أعــدت( األســري لعنــفل تعرضــن اللــوايت النــساء شــكاوى

 ومت ملفــا، ٤٥٨ دراســة بعــدها قــررت ،فريابــاز وألتــا زاكابــاو وسوشــيتيبيكويز يتـسالتينانغو وكو
  ).فعال منها ٤٣٧ يف النظر
 احملـاكم  إدارة نظـام  تـشغيل  القضائية للسلطة التابع واالتصاالت املعلومات مركز وبدأ  - ٣٥
 وأدخـل  .اجلنـائي  والقـانون  الشخـصية  األحـوال  جمـايل  يـشمل  مبا السلطة، مستويات مجيع على
 بعـد  وسـيتم  املرأة ضد العنف عن معلومات ليشمل النظام هذا على تعديالت املعلومات مركز
   .املوضوع هبذا املتعلقة املعلومات تقييد مهارات على احملاكم موظفي تدريب ذلك
 الـيت  املؤسـسات،  مـن  الواردة بالغاتلل سجل أيضا لإلحصاءات الوطين املعهد ولدى  - ٣٦

 تلــك أن مـن  الـرغم  لـى وع .املــرأة ضـد  والعنـف  األسـري  العنــف حـاالت  توثيـق  قانونـا  يلزمهـا 
 اجلنــائي لقــانونل ختــضع الــيت اجلــرائم نــوع تــبني فإهنــا ،الــشكاوى مــوعجم تــشمل ال البالغــات
 مـن  نـساء ال ضـد  عنف ةحال ١١ ٣٩٣ عن ٢٠٠٧ عام يف أبلغ أنه السجالت وتفيد .الساري
 أمـا  .حالـة  ١ ٣٥٤ الرجـال  ضـد  العنـف  حـاالت  بلغـت  حـني  يف ،ملولـدين ا أو الالدينـو  مجاعة
ــ املايــا ورجــال عنــف حالــة ٤ ٨٧٩ يبلــغ ملــا فتعرضــن املايــا ءنــسا  ٨ اجلــدول( حالــة ٥٤٧ ـل

ــة املؤســسات مــن البالغــات معظــم وصــدر ).املرفــق ــصلح حمــاكم :التالي  األحــوال وحمــاكم ال
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 ١ ٣٧٣ العامـة،  والنيابـة  حالـة،  ٧ ١٨٩ الوطنيـة،  املدنية والشرطة حالة، ٩ ٢١٢ الشخصية،
  ).٩ اجلدول( حالة
 مث النفـسي  االعتـداء  يليـه  النفـسي،  - البـدين  باالعتـداء  املقدمة البالغات غالبية تعلقوت  - ٣٧

 مـن  أكثـر  االعتـداء  هلذا ضحية املتزوجة املرأة وتقع .الزواج إطار يف النفسي - البدين االعتداء
  ).١١ و ١٠ املرفقان اجلدوالن( غريها
 األدوات أكثـر  أن الوفـاة  باببأسـ  املتعلقة الشرعي للطب الوطين املعهد سجالت تفيد  •  

 ).١٢ اجلدول املرفق،( والسكاكني النارية األسلحة هي املرأة ضد استخداما

 بـصفته  املـرأة  قتـل  هبـا  املعمـول  اإلحـصائية  الـنظم  بعـض  تصنف ال الراهن، الوقت يفو  - ٣٨
 تقــدمي أو دعــوى رفــع الــشرعية، ملبــدأ وفقــا املمكــن، غــري مــن ألنــه وذلــك ،أنثــى قتــل جرميــة

 أنـه  غـري  .اجلنحـة  أو باجلرميـة  وصفه أن للقانون سبق الفعل عن امتناع أو فعل ضد إال كوىش
 النفـاذ  حيـز  املـرأة  ضـد  العنـف  أشـكال  مـن  وغـريه  اإلنـاث  قتل مكافحة قانون دخول شأن من

 التـسجيل  مـن  متكـن  دراسـات  إجراء يتطلب ذلك لكن .العنصر هذا إلدراج السجالت تعديل
  .الوطين الواقع الرمسية السجالت واكبت حىت للحاالت الصحيح

 العنـف  ملنـع  الوطنيـة  التنـسيق  وجلنـة  املرأة لشؤون الرئاسية األمانة تقوم لذلك، وحتقيقا  - ٣٩
 املـسؤولة  الدولـة  مؤسـسات  مـع  إجـراءات  بتنـسيق  عليهما والقضاء املرأة ضد والعنف األسري

 ومعهـد  العامـة  والنيابـة  الوطنية يةاملدن الشرطة مثل العنف حباالت املتعلقة السجالت حفظ عن
 إدراج بغيــة لإلحــصاء، الــوطين واملعهــد ةالقــضائي والــسلطة اجلنائيــة القــضايا يف الــدفاع حمــاميي
 وضـع  إبـراز  مـن  ميكن مبا األحباث، برنامج يف اجلنساين التحليل يف تدخل اليت تغرياتامل خمتلف
  .الغواتيمالية املرأة
 التنــسيق جلنــة شــكلت جوانبــها، مجيــع مــن املــرأة ضــد العنــف مــشكلة معاجلــة وبغيــة  - ٤٠

ــة ــة عليهمــا والقــضاء املــرأة ضــد والعنــف األســري العنــف ملنــع الوطني  والتحليــل للتحقيــق جلن
 علـى  تشخيـصية  دراسـة  عـشر  ثالثـة  :اللجنة حققتها اليت اإلجنازات أهم يلي وفيما .واإلحصاء
 احمللـي،  املـستوى  علـى  املـرأة  ضـد  للعنف للتصدي االجتماعية التدابري بشأن احملافظات مستوى

 يتــسالتينانغووكو مــاركوس ســانو فريابــاز وباخــا تــشيكيموالو االبــاوخ إيــسابال حمافظــات يف
 عــن فــضال بيــتني، إلو ســاكاتيبيكيسو تــشيمالتينانغوو شيتــيووك توتونيكابــانو ويويتينــانغوو

ــز بــشأن دراســتني ــالعنف املتعلقــة البالغــات تــسجيلو جتهي  اســكوينتال حمــافظيت يف األســري ب
  .النهائية املرحلة الدراسات هذه مجيع بلغت وقد .واتيماالغو
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 القـانون ( املـرأة  ضـد  فالعنـ  مكافحـة  قـانون  عـن  مستكملة معلومات تقدمي يرجى  - ٥
 .مضمونه عنو ،التقرير من ٧٤ الفقرة يف إليه املشار )املرأة ضد العنف ملكافحة اإلطاري

 إليه املشار اإلناث، قتلب املتعلق القانون مضمون عن مفصلة معلومات تقدمي أيضا يرجىو
 مـا  حـسب  التقريـر  إرسـال  وقـت  بعد اعتمد قد يكن مل والذي التقرير، من ٧٣ الفقرة يف
 دخوهلمـا  منذ القانونني هذين ورصد تنفيذ عن معلومات تقدمي يرجى .٧٥ لفقرةا يف جاء
  .النفاذ حيز

      
  أةاملر ضد العنف مكافحة قانون  - ٤١
 ،٢٠٠٨ بريـل أ/نيسان ٩ يف اجلمهورية لربملان ٢٠٠٨-٢٢ املرسوم طريق عن صدر،  - ٤٢

 واحلريـة  احليـاة  ضـمان  هبـدف  املـرأة،  ضد العنف أشكال من وغريه اإلناث قتل ملكافحة قانون
 مـن  القـانون،  أحكـام  يفو القـانون،  أمـام  النـساء  جلميـع  واملـساواة  واحلماية الكرامةو والسالمة

  .العنف من اليةخ حياة أجل
 يف مشوليـة  أكثـر  جيعلـه  ممـا  ،٣٥٠٣ رقـم  بـادرة امل أيـضا  ٢٠٠٨-٢٢ املرسوم ويتضمن  - ٤٣
  .)٨(املرأة حقوق عن فاعالد
  ٢٠٠٨-٢٢ التشريعي املرسوم هيكل  - ٤٤

  عامة أحكام -  األول الفصل  -  ٤٥    
 واحلمايـة  ةوالكرامـ  والـسالمة  واحلريـة  احلياة ضمان هو القانون هذا من املتوخى هلدفا  •  

 جنـسهن،  حبكـم  يتعرضن، عندما وخباصة ومبوجبه، القانون أمام النساء جلميع واملساواة
 تنطــوي متييزيــة ممارســات إىل واخلاصــة، العامــة احليــاة يف الثقــة، أو الــسلطة عالقــات يف

 مـن  واهلـدف  .حقـوقهن  مـن  االنتقـاص  علـى  أو اقتـصادي  أو نفـسي  أو بدين عنف على
 مــن الـسارية  التـشريعات  يف عليهـا  املنـصوص  األحكـام  وتنفيـذ  يـز تعز هـو  أيـضا  القـانون 
 مـن  نـوع  أي أو اجلنـسي  أو النفـسي  أو االقتـصادي  أو البـدين  العنـف  على القضاء أجل

  )).١ املادة( عليها املصدق االتفاقيات( النساء ضد اإلكراه
  

  تعريفات -  الثاين الفصل  -  ٤٦    
 العنـــف بأهنـــا املـــرأة ضـــد العنـــف ظـــاهرم خمتلـــف ُتعـــّرف القـــانون، تنفيـــذ ألغـــراض  •  

 اخلاصـــة احليـــاة يف رأةاملـــ كـــره .واجلنـــسي والعـــاطفي والنفـــسي والبـــدين االقتـــصادي
__________ 

  . الصادر عن برملان مجهورية غواتيماال٢٠٠٨-٢٢ للمرسوم ،١انظر املرفق   )٨(  



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

08-62946 15 
 

 العنـف  ضحايا للنساء املتكاملة واملساعدة املعلومات، لىع صولاحل وإمكانية والعامة،
  .)٣ املادة(

  
  املنع تدابري -  الثالث الفصل  -  ٤٧    

 محــالت ورصــد لتعزيــز املؤســسي التنــسيق بكفالــة الدولــة مالتــزا علــى املرســوم يــنص  •  
 املـرأة  ضـد  العنـف  ملنـع  عامـة  سياسـات  وضـع  أجـل  مـن  املناقشة جماالت وفتح التوعية
 والقـضاء  املـرأة  ضـد  العنـف  منـع  أجـل  مـن  العامـة  للـسياسات  اإلدارية اهليئة طريق عن
  .)٤املادة( عليه

  
  والعقوبات اجلرائم -  الرابع الفصل  -  ٤٨    

 مرتكبـا  يعتـرب ’’ :اإلنـاث  قتل :يلي كما العامة الدعاوى يف التالية اجلرائم القانون يعرف  •  
 اخــتالل إطــار يف جنــسها نــوع بــسبب امــرأة حبيــاة أودى مــن كــل اإلنــاث قتــل جلرميــة
 بالـسجن  اجلرميـة  هـذه  مرتكـب  ويعاقـب  .واملـرأة  الرجـل  بني العالقات يف القوة موازين
  ).٦ و ٥ املادتان( ‘‘العقوبة ختفيف إمكان دون اما،ع ٥٠و ٢٥ بني تتراوح ملدة

 يــاةاحل يف النفــسي أو اجلنــسي أو البــدين العنــف ميــارس مــن كــل’’ :املــرأة ضــد العنــف  •  
 ملـدة  بالـسجن  اجلنـسي  أو البـدين  العنـف  يرتكـب  مـن  كـل  بويعاقَ .اخلاصة أو العامة
 ملــدة الــسجنب النفــسي العنــف يرتكــب مــن وكــل عامــا، ١٢ و أعــوام ٥ بــني تتــراوح
 أخـــرى جـــرائم املرتكبـــة األفعـــال بكـــون املـــساس دون أعـــوام، ٨ و ٥ بـــني تتـــراوح
  ).٧ املادة( العادية القوانني يف عليها منصوص

 أو املـرأة  ملكية بتقييد اخلاصة، أو العامة ياةاحل يف يقوم، من كل’’ :االقتصادي العنف  •  
 وثـائق  توقيـع  علـى  يرغمهـا  أو مـل، والع امللكية وحقوق باملمتلكات انتفاعها أو متتعها
 إخـضاع  وكـذلك  ،حلقوقهـا  ممارسـتها  تكفـل  وثـائق  إخفـاء  أو وإتالف ،حقوقها تقيد
 أو النفــسي العنــف وممارســة األبنــاء احتياجــات تلبيــة عــدم خــالل مــن اقتــصاديا املــرأة
 عـن  املـسؤول  الـشخص  ويعاقـب  .املعيـشية  األسرة دخل يف للتحكم اجلنسي أو البدين

  ).٨ املادة( سنوات ٨ و ٥ بني تتراوح ملدة بالسجن األفعال ههذ ارتكاب
 كمـربرات  الدينيـة  أو الثقافية العالقات أو باألعراف اجلرائم هذه يف التذرع ميكن وال  •  

 املعتــدي بــني قرابــة صــلة وجــود عــدم حالــة يف حــىت العقوبــات تلــك وتطبــق للتربئــة،
  ).٩ املادة( والضحية
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 الشخــصية  الظــروف االعتبــار يف احملكمــة تأخــذ شّددة،املــ الظروفبــ يتعلــق وفيمــا  •  
 النـاجم  والـضرر  املرتكـب  الفعـل  وظـروف  بينـهما  القـوة  ومـوازين  والضحية للمعتدي

 املـادة ( الـضرر  وإحداث الفعل تكابالر املستخدمة واآلليات الوسائل عن فضال عنه،
١٠(.  

 
  الضرر جرب -  اخلامس الفصل  -  ٤٩    

 امتنـاع  أو فعل جراء من الدولة ومسؤولية خيلفها، ومن للضحية املستحق التعويض حيدد  •  
  ).١٢ و ١١ املادتان( للقانون االمتثال عدم نتيجة العموميني املوظفني عن صادر

  
  الدولة التزامات -  السادس الفصل  -  ٥٠    

 الـــشاملة ساعدةواملـــ املعلومـــات علـــى املـــرأة حـــصول تكفـــل أن الدولـــة علـــى يـــتعني  •  
  ).١٣ املادة( للتصرف القابلة غري حلقوقا من باعتبارها

 متخصــصة، قــضائية هيئــات وإنــشاء اجلنائيــة، بالتحقيقــات املكلفــة املؤســسات تعزيــز  •  
 التنـسيق  آلية إشراف حتت العنف، من الناجيات للنساء الشامل الدعم زمراك وتشغيل
ــة ــاء وكــذلك .الوطني ــدرات بن ــة، مــوظفي ق ــوفري الدول ــساعدة وت ــة امل ــةاجمل القانوني  اني
 بـالعنف  املتعلقـة  للمعلومـات  نظـام  بإنـشاء  لإلحـصاءات  الوطين املعهد وقيام للضحايا،

 الطـب  لعلـوم  الـوطين  املعهـد  وتعزيـز  متخصصة، عام ادعاء مكاتب وإنشاء ،املرأة ضد
 العنــف ملنــع ةالوطنيــ التنــسيق آليــة وتعزيــز متخصــصة، هيئــات واســتحداث الــشرعي،
 والعنـف  العائلي العنف ملنع الوطنية واخلطة عليهما قضاءوال املرأة ضد والعنف العائلي
 يف األطـراف  لألشـخاص  احلمايـة  وخـدمات  اجلنـائي،  العـام  الدفاع ومعهد املرأة، ضد

  ).٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٤ املواد( القضائية الدعاوى
 ٢ املـادة  تعـديل  .٢٨ إىل ٢٢ مـن  للمـواد  واملؤقتـة  النهائيـة  األحكـام  - السابع الفصل  •  

 يف األطـراف  األشـخاص  محايـة  قـانون  يتـضمن  الـذي  ٩٦-٧٠ تـشريعي ال رسومامل من
  .ةاجلنائي ةلاالعد بإقامة املتصلني واألشخاص القضائية الدعاوى

 نــائياجل قــانونال يف عليهــا منــصوص أحكــام عــدة القــانون هــذا إىل باإلضــافة ُتطبــقو  
ــانون ــراءات وق ــة اإلج ــانون اجلنائي ــاز وق ــضائي اجله ــانون الق ــة صــون وق ــرأة كرام  امل
 راءاتاإلجـ  وقـانون  املـدين  والقـانون  االجتماعيـة  التنميـة  وقـانون  هبا الشامل والنهوض
  .التجاري والقانون املدنية
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 املـرأة  ضـد  والعنـف  العـائلي  العنـف  ملنـع  ةالوطنيـ  التنسيق آلية تتوىل آخر، صعيد وعلى  - ٥١
 للـسياسات  اإلدارية واهليئة العنف من الناجيات لنساءل املالش الدعم ومراكز عليهما والقضاء

 املــرأة ضـد  العنــف علـى  القـضاء  مبوضــوع يتعلـق  فيمــا والرصـد  واملتابعـة  املــشورة تنظـيم  العامـة 
  ).٢٠٠٨-٢٢ املرسوم ،١٨ املادة(

 الرعايـة  تقـدمي  يف متخصـصة  حمـاكم  بإنـشاء  العليـا  العـدل  حمكمـة  املرسـوم  ُيلزم كذلك  - ٥٢
  .الساعة مدار على العنف لضحايا

  
  القانون لتنفيذ املتخذة التدابري  -  ٥٣    

 الـذي  ٢٠٠٨-٢٣ رقم القرار العليا العدل حمكمة أصدرت ،٢٠٨ يوليه/متوز ٢٣ يف  •  
 قــانون حيــددها الــيت القــضايا يف بــالنظر املعنيــة القــضائية اهليئــات اختــصاص فيــه حتــدد

 بأســرها، اجلمهوريــة يف املــرأة ضــد العنــف أشــكال مــن غــريهو اإلنــاث قتــل مكافحــة
ــات وهــذه ــصلح؛ حمــاكم )أ( :هــي القــضائية اهليئ ــة احملــاكم )ب( و ال ــة االبتدائي  املعني

 املعنيــة الفــصل حمــاكم )ج( و البيئيــة؛ واجلــرائم باملخــدرات واالجتــار اجلنائيــة باملــسائل
 تئنافاالسـ  حمكمـة  دوائـر  )د( و البيئيـة؛  واجلرائم باملخدرات واالجتار اجلنائية باملسائل
ــرع ــائي للفـ ــار اجلنـ ــدرات واالجتـ ــرائم باملخـ ــة؛ واجلـ ـــ( و البيئيـ ــاكم )هـ ــوالاأل حمـ  حـ

ــصية   ؛الشخــــصية بــــاألحوال واخلاصــــة املدنيــــة االســــتئناف دوائــــر )و( و ؛الشخــ
  .العليا العدل حملكمة واملدنية اجلنائية الغرفتان )ز( و

 األمنيـة  التـدابري  يـد حتد قـضايا  يف املوضـوع،  حيث من بالنظر، أنفسهم القضاة وخيتص  •  
 أن ميكــن ألفعــال تعرضــها واحتمــال بــاملرأة حييــق الــذي اخلطــر مراعــاة مــع الوقائيــة أو

  ).العليا العدل حمكمة اتفاق مرفق( جرائم تشكل
 إداري لنمـوذج  جتـرييب  مـشروع  بتنفيـذ  العامـة  النيابـة  مع بالتنسيق القضائي اجلهاز قام  •  

 واجلـرائم  العـائلي  والعنـف  املـرأة  ضـد  العنـف  االتحـ  يف األولية الرعاية تقدمي جمال يف
 تـوفري  إجراءات تسريع إىل املشروع هذا ويهدف .الكبرية احلضرية طقانامل يف اجلنسية
  .وأطفاهلا للمرأة احلماية

 املــداوم اجلنــائي الــصلح قاضــي مــن احلمايــة تــدابري التمــاس ميكــن الــراهن، الوقــت ويف  •  
 مكتــب ويف الشخــصية، ألحــوالل االبتدائيــة كمــةاحمل وقاضــي املتنقــل الــصلح وقاضــي
 قـضية  ٤٤ ٦٧٦ وردت ،٢٠٠٧ عـام  ويف .العامـة  النيابـة  يف للضحايا الشاملة الرعاية
 مـن  املائـة  يف ٧٧ يـشكل  ممـا  مايـة، احل أوامـر  مـن  ٣٤ ٦٥١ بـشأهنا  صدر عائلي عنف
 ٨٠٣ وعـددها  جـرائم  تعتـرب  الـيت  االتاحلـ  جممـوع  ومن فيها، املنظور القضايا جمموع
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 خانـــة يف حالـــة ٤ ٧٠٧ وُصـــنفت القـــضائي، اجلهـــاز إىل منـــها ٢٥ أحيلـــت ،حالـــة
  ).املرفقات انظر( املائة يف ١٠,٥٤ ميثل مما اجلرائم،

 علـى  بنـاء  قـرارا،  القـضائي  للجهـاز  التابعة للمنازعات البديلة احللول وحدة أصدرتو  •  
 العنـف  عـن  اإلبـالغ  اقضاي يف النظر عدم على ينص العليا، العدل حمكمة من تعليمات
 صةاملختـ  احملـاكم  إىل إحالتـها  وإمنـا  بالـصلح،  فـضها  وعـدم  الوساطة مراكز إىل املقدمة

  .فيها البت مث ومن فيها النظر أجل من
 عليهمـا  والقـضاء  املـرأة  ضـد  والعنـف  العـائلي  العنـف  ملنـع  ةالوطني التنسيق آلية قامتو  - ٥٤
  :التالية اإلجراءات باختاذ
 مـن  وغـريه  اإلنـاث  قتـل  مكافحـة  قانون تطبيق تواجه اليت التحديات شأنب حمافل عقد  •  

 مبــــشاركة يتــــسالتينانغو،ووك غواتيمــــاال مقــــاطعيت يف املــــرأة ضــــد العنــــف أشــــكال
  العدل؛ قطاع من موظفات/موظفني

 قطـاع  إصـالح  دعم برنامج مع بالتنسيق القدرات، وبناء لإلعالم عمل حلقات تنظيم  •  
 وتــشيكيموال كيتــشي وإل يتــسالتينانغووك مقاطعــات يف وذلــك ،غواتيمــاال يف العــدل

  وسوشيتيبيكيز؛
  .نظماتاملو ؤسساتامل خمتلف يف وتوزيعها القانون من نسخة ٦ ٠٠٠ ونشر إصدار  •  
 حمتــوى  حتديــد يف االعتمــاد  هبــدف ٢٠٠٨ يونيــه /حزيــران يف تفــاهم  رســالة توقيــع  •  

 الـصحي  النظـام  علـى  البـدين  نـف والع اجلنـسي  العنف حاالت يف الرعاية بروتوكوالت
 ذلـك  مـن  الناجيـات  تواجهـه  الـذي  اقـع الو مـع  يتماشـى  حنـو  على املشكلة معاجلة بغية

  .العنف
 لـضحايا  اجملانيـة  القانونيـة  املـساعدة  برنـامج  وضـعه  ٢٠٠٧ عـام  يف ثالثـي  اتفاق توقيع  •  

 مانـة أو اجلنـائي  العـام  الـدفاع  معهـد  بـني  وذلـك  ،الشخـصية  األحـوال  جمال ويف العنف
ــة املظــامل ــساءب املعني ــشعوب ن ــةو األصــلية ال ــسيق آلي ــ التن ــع ةالوطني ــائلي العنــف ملن  الع
  .عليهما والقضاء املرأة ضد والعنف

 مـع  التنـسيق  عمليات مبتابعة املرأة ضد العنف مكافحة شبكة قامت آخر، جانب ومن  •  
 وذلـك  رأة،املـ  ضـد  العنـف  علـى  للقـضاء  الوطنيـة  اخلطة تنفيذ أجل من الداخلية وزارة
  .منها واحلد ومنعها اإلناث قتل قضايا يف التحقيق جمال يف

 مـن  الناجيـات  للنـساء  الـشاملة  الرعايـة  مراكز إنشاء يف رجيياتد غواتيماال دولة بدأتو  •  
 الناجيـات  للنـساء  الـشاملة  للرعايـة  مراكـز  تأُنشئ اجلارية، بالسنة يتعلق وفيما .العنف
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 وزارة وأدرجــت فريابــاس، وباخــا فريابــاس وألتــا إســكوينتال مقاطعــات يف العنــف مــن
 موافقــة ننتظــر وحنــن للتمويــل، الالزمــة املبــالغ للميزانيــة األويل مــشروعها يف الداخليــة
  .٢٠٠٩ عام مليزانية األويل املشروع على اجلمهورية برملان

 ةاجلمهوريـ  لربملـان  التابعـة  املـرأة  جلنـة  عقدت ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين شهر ويف  •  
 اجلهـاز  مبـشاركة  وذلـك  ،٢٠٠٨-٢٢ املرسـوم  تنفيـذ  يف احملـرز  التقدم بشأن اجتماعا
 وأثـريت  املـدين،  اجملتمـع  من نسائية ومنظمات الداخلية ووزارة العامة والنيابة القضائي
  .القانون هذا مبتابعة ُتعىن الربملان داخل وحدة مبثابة تكون أمانة إنشاء إمكانية

  
 اإلنـاث،  وقتـل  املـرأة  ضـد  العنف ملنع املتخذة التدابري نتائج بيان ُيرجى   - ٦

 معلومــات وتقــدمي التقريــر، مــن ١٧٧ إىل ١٧٥ مــن الفقــرات يف إليهــا املــشار
  .للّجنة اخلتامية املالحظات من ٢٤ الفقرة تطبيق بشأن

    
 .املرأة ضد لعنفل التصدي استراتيجيات  - ٥٥

ــة أجــرت - البحــوث  - ٥٦ ــسيق آلي ــ التن ــ ةالوطني ــائلي العنــف عملن ــرأة ضــد والعنــف الع  امل
 املـرأة  ضـد  العـائلي  العنـف  ظـاهرة  عـن  ٢٠٠٨ عـام  يف حتليلية دراسات ثالث عليهما والقضاء

 وإل ،وكويتزالتينـاغو  مـاركوس،  سـان  مقاطعـات  يف احمللـي  الـصعيد  على هلا التصدي أجل من
 وخاالبـا،  بريابـاس،  اوباخـ  بيـتني،  وإل وسوشـيتيبيكيز،  توتونيكابـان، و ،وهوهوتيناغو ،كيتشيه

ــشيكيموال، ــسابال ســاكاتيبيكيس،و وت ــشيمالتينانغوو وإي ــائج وســتوجه .ت  الدراســات هــذه نت
  .املرأة ضد العنف لظاهرة للتصدي االستراتيجية اإلجراءات

 لعنـف ل التـصدي  تـشمل  الـيت  ،للبلـديات  اإلمنائيـة  الربامج تنفيذ عمليات أمهية وباعتبار  - ٥٧
 عليهمـا،  والقـضاء  املـرأة  ضد والعنف العائلي العنف ملنع ةالوطني التنسيق آلية جتري املرأة، ضد

 تـوفره  عمـا  حتليليـة  دراسـات  ثـالث  ،غواتيمـاال  يف املرأة حقوق عن الدفاع مجعية مع بالتنسيق
 بلــديات يف العنــف حــاالت يف قانونيــة ومــساعدة ونفــسية طبيــة رعايــة مــن القــضائية األجهــزة
  .وزاكابا والتشيكيم يف وأولوتا يوكوتان

 ،عليهمـا  والقـضاء  املـرأة  ضـد  والعنـف  العـائلي  العنـف  ملنـع  الوطنية التنسيق آلية وتقوم  - ٥٨
 والقـضاء  املـرأة  ضـد  العنـف  ملنـع  العامـة  الـسياسات  وتنفيـذ  تعزيـز  عـن  املـسؤولة  اهليئـة  ابوصفه
ــاًء ،عليـــه ــة، بواليتـــها وفـ ــةالد مؤســـسات ملـــوظفي والتـــدريب املعلومـــات بتـــوفري القانونيـ  ولـ

 اتفاقيـة  متابعـة  آليـة  أهـداف  بـشأن  عامـة،  بـصفة  واجملتمـع  املـدين  لمجتمـع ل النـسائية  واملنظمات
 ،)بـارا  دو بيلـيم  اتفاقيـة ( عليـه  والقـضاء  واملعاقبـة  املرأة ضد العنف منع بشأن األمريكية البلدان
  .لآللية ةالتابع اخلرباء جلنة توصيات متابعة مؤشرات وكذلك
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 ولـدى  ككـل  اجملتمـع  وعـي  إلذكـاء  املتخـذة  اإلجـراءات  بـني  من - مواإلعال لتوعيةا  - ٥٩
 املـرأة،  لـشؤون  الـوطين  املكتب به يقوم ما الربملان وأعضاء القضائيني واملوظفني الدولة موظفي
 بنـشر  اخلاصـة  الربامج يف عامة مشاركة من ،املرأة ضد لعنفل التصدي شبكة يف عضوا بصفته
 ونـدوات  تدريبيـة  دورات وتنظـيم  بالقانون للتعريف صحفية ناتبيا وإصداره القانونية، الثقافة

  .احمللي املستوى على املوضوع هذا حول حمافظة ١٧ يف
 والعنـف  للمـرأة  الواجبـة  اإلنـسان  قـوق حب لتوعيـة ل مـواد  القـضائية  الـسلطة  أعـدت  وقد  - ٦٠
 التدريــسية املنـاهج  بإصـالح  أيــضا وقامـت  .ذلـك  إىل ومـا  ونــشرات ملـصقات  تـشمل  ،هاضـد 
  .املرأة ضد العنف مشكلة إىل تتطرق أصبحت اليت القضاة تدريب لنظام
 والعنـصرية  التمييـز  ملكافحـة  الرئاسية اللجنة مع بالتنسيق العليا، العدل حمكمة وأعدت  - ٦١

 اجلنـــساين التمييـــز منـــع بـــشأن ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفتــرة  خـــالل منتـــديات التنفيذيـــة، والــسلطة 
  .عليه والقضاء والعرقي

 والقـضاء  املـرأة  ضـد  والعنـف  العـائلي  العنـف  ملنـع  الوطنيـة  التنـسيق  آلية قامت ثل،وبامل  - ٦٢
 ومنظمــة للطبيبـات  يــةغواتيمالال والرابطـة  االجتماعيــة، والرعايـة  العامــة الـصحة  ووزارة عليهمـا 
 رسـالة  على بالتوقيع واتيماال،غ يف التوليدو النساء أمراض أطباء مجعيةو للسكان املتحدة األمم
 مــع التعامــل إطــار يف املــسؤوليات مــن عــددب اهليئــات تلــك مــن هيئــة كــل فيهــا لتزمــتا تفــاهم
 حـاالت  عن للكشف واملؤسسات القطاعات من العديد التزام تطلبت ظاهرةك اجلنسي العنف
  .متكاملة بطريقة هلا والتصدي العنف
 منـع  مجبرنـا  خـالل  مـن  االجتماعيـة،  لرعايـة با املعنيـة  األمانـة  قامـت  ،٢٠٠٨ عام ويف  - ٦٣

 املــرأة ضــد والعنــف العــائلي العنــف ملنــع الوطنيــة التنــسيق آليــة مــع التنــسيقوب العــائلي العنــف
 حماكـاة ” منهجيـة  باسـتخدام  ،العـائلي  العنـف  سألةمبـ  اهتمامها نطاق توسيعب ،عليهما والقضاء
 رةاملـشو  وإسـداء  الـشاملة  الرعايـة  توفري مع ومعاجلته، العنف منع على القائمة “الضحايا وضع

ــة ــةو االجتماعيـ ــسية القانونيـ ــة ونفـــذت .والنفـ ــراءات األمانـ ــة دورات طريـــق عـــن إجـ  للتوعيـ
ــدريب ــشأن والت ــف ب ــائلي، العن ــة ونظمــت الع ــة محل ــا أشــركت إعالمي ــسكان فيه  وقامــت ال
 املـشورة  يقدم األسرة، ساعدةمل هاتفي خط عرب العنف حاالت عن اإلبالغ وضوعمب بتوعيتهم
  .ساعة ٢٤ غضون يف العائلي العنف لضحايا

 ملنـع  الوطنيـة  التنـسيق  آليـة  مـع  بالتنـسيق  االجتماعيـة  والرعايـة  الصحة وزارة ووضعت  - ٦٤
 الـوطين  الربنـامج  طريـق  عـن  إعالميـة  آليـات  عليهمـا  والقضاء املرأة ضد والعنف العائلي العنف
 جلنـسي، ا العنـف  ضحايابـ  العنايـة  بروتوكول تنفيذ عملية يف ساهم الذي األمر العقلية، للصحة
 االتـصال  طريـق  عـن  املنقولـة  واألمـراض  اإلجنابيـة  للـصحة  الوطنيـة  الـربامج  مـع  بالتنسيق وذلك
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 العنــف بــضحايا العنايــة بــرامج تنظــيم قــسم يف ،اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص فــريوس/اجلنــسي
  .حاياالض هؤالء مع القانوين والتعامل والعقلي البدين العالج نوعية حتسني هبدف اجلنسي،

 بيـــتني لإ مقاطعـــات يف ستـــشفياتمب الطـــوارئ أقـــسام يف العمليـــة هـــذه تنفيـــذ بـــدأو  - ٦٥
 بـدءا  التخصـصات،  متعـددي  مـوظفني  مبشاركة وتشيمالتينانغو، زاكاباو ابالزيوإ تشيكيموالو

  .“الضحايا وضع حماكاة” منهجية طريق عن الوعي بإذكاء
 العنايـة  ربوتوكـول ب املختـارة  الـصحية  قملرافا تزويد )أ( :التالية النتائج العملية وحققت  - ٦٦

 شـراكات  إقامـة  )ب( و ؛اجلنـسي  العنـف  حـاالت  ملعاجلة له التابعة األدوية جمموعةو بالضحايا
 دعـم  وأفرقـة  املعنيـة،  القـضائية  اتالواليـ  يف اجلنـسي  العنـف  ضـحايا  تـساند  اليت املؤسسات مع

 االجتماعيـة  والرعايـة  العامة الصحة وزارة بني اتفاق وقع ذلك، على وعالوة .الذاتية املساعدة
 دوليـة  وهيئـات  عليهمـا  والقـضاء  املـرأة  ضـد  والعنـف  العـائلي  العنف ملنع الوطنية التنسيق وآلية

  .اجلنسي العنف ضحاياب العناية بروتوكول واستكمال الستعراض
 هـا براجم طريـق  عن ،االجتماعية والرعاية العامة الصحة وزارة تقوم - املساعدة تدابري  - ٦٧
ــا املــسلح الــرتاع ضــحايا مــن النــساء لــصاحل انتــصافية تــدابري بتنفيــذ ،العقليــة لــصحةل  اجتماعي

 مـا  إىل الربنـامج  هـذا  إطـار  يف خـدمات  وقدمت .بيتني إلو رياباسب اخاب مقاطعات يف ونفسيا
 القانونيـة  الوحدةو النفسي والعالج االجتماعية الرعاية وحدات يف شخص ٤٢ ٢٠٠ جمموعه

  .األسرة ملساعدة اهلاتفي واخلط التربية حدةوو جئنيالال وحدةو
 ضـد  والعنـف  العـائلي  العنـف  ملنـع  الوطنيـة  التنـسيق  آليـة  أنـشأت  - املؤسـسات  تعزيز  - ٦٨
 مـسألة  إدراج أجـل  مـن  ،املعنيـة  املؤسـسات  بني لتنسيقوا للتفاعل آليات عليهما والقضاء املرأة

 لتحقيـق  ،٢٠٢٣-٢٠٠٨ للفتـرة  لفـرص ا تكـافؤ  خطـة  ضـمن  املـرأة  ضـد  العنـف  علـى  القضاء
  .بالضحايا العناية يف الفعالية
 مـشترك  واتفـاق  املرأة ضد العنف مع مطلقا التسامح عدم بشأن إعالن مؤخرا وصدر  - ٦٩
 والقــضاء املــرأة ضــد والعنــف العــائلي العنــف ملنــع الوطنيــة التنــسيق آليــة لتعزيــز الوكــاالت بــني

ــا، ــذ عليهم ــة وتنفي ــة اخلط ــع الوطني ــف ملن ــائلي العن ــف الع ــرأة ضــد والعن ــضاء امل ــا والق  عليهم
  .املرأة ضد العنف أشكال من وغريه اإلناث قتل مكافحة قانون نفاذوإ ،)٢٠١٢-٢٠٠٤(

 رئـيس و غواتيمـاال  مجهوريـة  ورئـيس  العـام  لقطـاع ا عـن  ممثلون املذكور اإلعالن ووقع  - ٧٠
 العامــة النيابــة ورئــيس جمهوريــةلل العــام واملــدعي القــضائية الــسلطة ورئــيس اجلمهوريــة برملــان
 غواتيمـاال  يف الـشرعي  لطـب ا لعلـوم  الـوطين  عهـد امل ةومدير اجلنائي العام الدفاع معهد ةومدير

ــسان حبقــوق املعــين املظــامل أمــنيو ــوطين املعهــد ومــدير اإلن ــة لإلحــصاءات ال  الرئاســية واألمان
 االجتماعيـة  بالرعايـة  املعنيـة  ألمانـة وا األصـلية  الشعوب بنساء املعنية املظامل وأمانة املرأة لشؤون
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 لعــام اجلمهوريــة لربملــان املنتخــب والــرئيس )الفخــريني الــشهود مــن( اجلمهوريــة رئــيس وحــرم
 مبكافحـة  املعنيـة  نظمـات امل شـبكة و املـدين  جملتمـع ا عـن  وممثلون )الفخريني الشهود من( ٢٠٠٩
  .املرأة ضد العنف
 والعنـف  العـائلي  العنـف  ملنـع  الوطنيـة  سيقالتنـ  آليـة  نفـذت  املؤسـسات،  تعزيـز  دفوهب  - ٧١
ــرأة ضــد ــات عليهمــا والقــضاء امل ــسيق عملي ــق عــن املؤســسي للتن ــعال طري ــى توقي ــات عل  اتفاق

  :حدة على التالية املؤسسات من مؤسسة كل بني مشتركة
  ،)٢٠٠٧ عام( العائلي العنف منع برنامج  )أ(  
  ،القضائية السلطة  )ب(  
  العامة، النيابة  )ج(  
  ،اإلنسان حبقوق املعنية املظامل نةأما  )د(  
  اجلنائي، العام الدفاع معهد  )هـ(  
  ،املرأة ضد العنف مبكافحة املعنية نظماتامل شبكة  )و(  
  .اتلإلحصاء الوطين املعهد  )ز(  

ــضمن  - ٧٢ ــذه وتت ــات ه ــا االتفاق ــضي أحكام ــة تق ــيت الظــروف بتهيئ  املؤســسات متكــن ال
 العـائلي  لعنـف ل تعرضـن  اللـوايت  للنـساء  واإلنسانية جليدةا الرعاية توفري من املختصة واملنظمات

 الفتــرة خطــة بتنفيــذ االلتــزام إطــار يف ،أبنــائهن أو بنــاهتن ضــد أو هنضــد لعنــفلو عــام بوجــه
٢٠١٤-٢٠٠٤.  

 ضـد  والعنـف  اجلنـسية  اجلـرائم  لـضحايا  الـشاملة  الرعايـة  منـوذج  العامـة  النيابـة  وأعدت  - ٧٣
 مواضــيعية ورقــات وإصــدار اإلحــصائية الــنظم يف وإدراجهــا املــتغريات بتعــديل وقامــت املــرأة،
  .وتدريبهم العامة النيابة موظفي توعيةل اإلناث قتل بشأن
 وقعـت  منـها،  كـل  وداخـل  الوكـاالت  بـني  فيمـا  لتنسيقوا التفاعل آلياتب يتعلق وفيما  - ٧٤

 العنـف  يالـضحا  مـأوى  مبوجبـه  افتـتح  كـسكو يم بلدية مع اتفاق على االجتماعية الرعاية وزارة
  .العائلي
 اإلفـالت  ملناهـضة  الدوليـة  اللجنة مع اتفاق على املرأة لشؤون ةيالرئاس مانةاأل ووقعت  - ٧٥
 وأمانـة  الـرئيس  حـرم  تترأسـها  الـيت  االجتمـاعي  لعملبا املعنية واألمانة غواتيماال يف العقاب من

  .أةاملر ضد العنف مشكلة لح هبدف األصلية، الشعوب بنساء املعنية املظامل
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 التنــسيق آليــة مــع الوكــاالت بــني املــشترك للتعــاون اتفاقــا القــضائية الــسلطة ووقعــت  - ٧٦
 اجملــال يف العــاملني لتــدريب عليهمــا والقــضاء املــرأة ضــد والعنــف العــائلي العنــف ملنــع الوطنيــة
  .الوحيد السجل نظام وتطبيق القضائي

 العنـف  ملنـع  الوطنيـة  التنـسيق  يـة آل بـني  ثالثي اتفاق إطار يف القضائية، لسلطةا وأعدت  - ٧٧
 املعنيـة  املظـامل  وأمانـة  اجلنـائي  العـام  الـدفاع  معهـد و عليهمـا  والقضاء املرأة ضد والعنف العائلي
 ضـد  والعنـف  العـائلي  العنـف  ضـحايا  لرعايـة  بروتوكـوال  )أ( :يلي ما األصلية، الشعوب بنساء
ــة، شــبكة )ب( و ؛املــرأة  اللــوايت لعنــفا ضــحايا مــن نــساءال رعايــة يف أمهيتــها باعتبــار لإلحال
 العامـة  النيابـة  ملـوظفي  عمـل  حلقـات  الـسياق  هـذا  يف ونظمـت  ،احملـاكم  على قضاياهن تعرض

 حـاالت  عـن  يبلغـون  الـذين  األشـخاص  مـع  مباشـرا  تعـامال  يتعـاملون  الـذين  القـضائية  والسلطة
ــائلي العنــف ــرأة، ضــد والعنــف الع ــد أجــل مــن وذلــك امل ــايري توحي ــة مع ــةو الرعاي ــاة محاي  حي
  .وبناهتن وأبنائهن الضحايا

  
  
  
  
  

 األمانـة  تنـسيقها  تـوىل  النظـر،  وجهـات  وتقريـب  للتحليـل  االجتماعـات  بعـض  عقدت  - ٧٨
 اللجنـة  نـشاء إل فعاليـة  أو جـدوى  األكثـر  اآلليـة  حتديـد  أو إنـشاء  هبـدف  املـرأة  لشؤون الرئاسية
  .الصدد هذا يف رزهحن تقدم أي على املوقرة اللجنة وسنطلع .الوكاالت بني املشتركة

ـــوجت  - ٧٩  املرســوم إطــار يف ،٢٠٠٨ أبريــل/نيــسان ٩ يف صــدر أنــه إىل أيــضا اإلشــارة درـ
 ضـد  العنـف  أشـكال  مـن  وغـريه  اإلنـاث  قتـل  ملكافحـة  قـانون  اجلمهوريـة،  لربملان ٢٠٠٨-٢٢

 ةمـشكل  ملعاجلـة  اجملـال  ويفـتح  )٩(املـرأة  حقـوق  عـن  لـدفاع ل مشوليـة  أكثـر  إطـارا  يتـيح  ممـا  املرأة،
 والقــضاء املــرأة ضــد والعنــف لعــائليا العنــف ملنــع الوطنيــة التنــسيق آليــة إشــراف حتــت العنــف
  .عليهما

  
  
  
  

__________ 
  . لربملان مجهورية غواتيماال٢٠٠٨-٢٢، املرسوم ١انظر املرفق   )٩(  

، الـيت تـضم أعـضاء       بـني الوكـاالت   وصف عملية إنشاء اللجنة املشتركة      يرجى    - ٧
 ، مبــا يف ذلــك رصــد االســتراتيجية الــيت وضــعتها جلنــة الــثالثيــةكومالــسلطات احلمــن 

  .١٧٨ قتل اإلناث على النحو املبني يف الفقرة مكافحة

إليهـا دراسـة    الـيت خلـصت       واالسـتنتاجات  البيانـات  عـن    معلوماتيرجى تقدمي     - ٨
 اليت أجرهتـا الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بـالعنف ضـد املـرأة، وحتديـدا                    من الدراسات  ما

  .النساء املعوقات والنساء احملتجزات



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

24 08-62946 
 

  واألحباث لدراساتا  - ٨٠
 البحـث  وهيئـات  األكادمييـة  اهليئـات  مـع  بالتنسيق أحباثو دراسات اآلن حىت أجريت  - ٨١

 اجلنائيـــة العلـــوم يف املقارنـــة الدراســـات معهـــد مثـــل ،اإلنـــسان حقـــوق موضـــوع يف اخلـــاص
  :يلي ما ضمنها من واجلنسانية، اجلنائية العدالة برنامج طريق عن غواتيماال،ب

 سوءبـ  يتعلـق  وهو ،“أرقام يف املرأة ضد جرائمها من الشرطة إفالت” املعنون البحث  •  
 حقـوق  انتـهاكات  ويتـضمن  الشرطة، رجال أيدي على املرأة له تتعرض الذي املعاملة
 والعنـف  التعـذيب  ذلـك  يف مبـا  الـشرطة،  لـدى  احتجازهـا  عند منها ينتعا اليت اإلنسان
 وزيـر  وخباصـة  القضائي، النظام سلطات خمتلف على البحث هذا عرض وقد .اجلنسي

ــة، ــذلك الداخلي ــالم طوســائ وك ــسائية واملنظمــات اإلع  اإلجنــازات ضــمن ومــن .الن
 احلكـومي  عمـال األ جـدول  يف املوضـوع  هذا إدراج :البحث هذا حققها اليت الرئيسية
 دورات وبـدء  الـشأن  هبـذا  اتفـاق  وإبـرام  ؛املرأة ضد العنف مشاكل أخطر من باعتباره
  .املعاملة سوء من النوع هذا وقوع ملنع العام الدفاع حملاميي تدريبية

 نــعمل ليــاتآ إلنــشاء اإلنــسان قــوقحب املعنيــة املظــامل أمانــة مــع اتفــاق علــى أيــضا ووقــع  •  
  .املقاطعات يف لألمانة التابعة الفروع يف العنف حاالت وتوثيق

 علــى العامــة النيابــة موافقــة إىل باالحتجــاز املتعلــق التقريــر أدى ذلــك، إىل وباإلضــافة  •  
 قاضـيا  ٤٢ وتدريب اجلنائية اإلجراءات أثناء اإلنفاذ آليات وضع حول عامة تعليمات

 ترسـيخ  هبـدف  وذلك بالد،ال أحناء مجيع يف اجلنائية للقضايا االبتدائية احملاكم قضاة من
 القــضائية الــسلطة قــرارات يف اجلنــساين املنظــور مراعــاة قوامهــا جديــدة إداريــة ثقافــة

 .االحتجاز إجراءات استخدام ترشيدو

 يف املقارنـة  الدراسـات  عهـد مل التـابع  واجلنـسانية  اجلنائيـة  العدالة برنامج ةمنسق وأفادت  •  
 التابعـة  الـشرطة  مراكـز  يف اتاحملتجـز  من املائة يف ٩٤ أن إىل غواتيماالب اجلنائية العلوم
 علـى  بنـاء  األمـن،  رجـال  أيـدي  علـى  املعاملـة  سـوء  مـن  يعـانني  الوطنية املدنية للشرطة
 الــذي ،لالحتجــاز ترييــزا ســانتا مركــز يف حمتجــزة امــرأة ١٥٤ مــع أجريــت مقــابالت

  .الوضع هذا يف يوجدن اللوايت اإلناث من املائة يف ٩٠ يضم
 مقـابالت  معهـن  أجريـت  اللـوايت  ١٥٤ الــ  النـساء  مـن  املائـة  يف ٨٤ أن أيـضا  ويستفاد  •  

 مـن  نقلـهن  أثنـاء  تعرضـن  أهنن على أيضا احملتجزات وأكدت قضائي، أمر دون اعتقلن
ــشرطة مراكــز ــسية لتلميحــات االحتجــاز مراكــز إىل ال ــة وتعليقــات جن ــوىل .بذيئ  ويت
 اجلنائيـة  العلـوم  يف املقارنـة  الدراسـات  عهـد مل التـابع  انيةواجلنـس  اجلنائيـة  العدالـة  برنامج

ــاالب ــسؤولية غواتيم ــق م ــك حتقي ــة تل ــاع العدال ــق عــن شــامل، هنــج باتب ــام طري  االهتم
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 )ب( و ،االعتقــال )أ( :وهــي حمــددة مراحــل ثــالث يف احلريــة مــن احلرمــان مبوضــوع
  .الصادرة األحكام لتنفيذ احلبس )ج( و ،االحتجاز

 بعنـوان  دراسـة  إعـداد  علـى  حاليـا  األصـلية  الـشعوب  بنساء املعنية املظامل أمانة وتنكب  •  
 لألحكـام  تنفيـذاً  احلريـة  مـن  احملرومـات  األصـلية  الشعوب نساء ومشاكل احتياجات”

 مقترحـات  طـرح  مـن  متكن معلومات إجياد إىل الدراسة وهتدف .“حقهن يف الصادرة
 األصـلية  الـشعوب  نـساء  وضـع  حتـسني  يف تـساهم  تـدابري  واختـاذ  السجون، نظام لدعم
 التعـدد  منظـور  من سياسات لوضع وكذلك ،ملرأةبا اخلاص رشاداتاإل ركزم إطار يف

  .واحترامهما واجلنسانية الثقافية املساواة لتعزيز اجلنساين والنوع الثقايف
 علــى القــضائية الــسلطة اختــذهتا الــيت التــدابري” بعنــوان حبثــا القــضائية الــسلطة ونــشرت  •  

 ســجل( العـائلي  لعنـف ل تعرضــن اللـوايت  النـساء  شـكاوى  علــى بنـاء  املؤسـسي  الـصعيد 
 أكـرب  فيهـا  قـدم  الـيت  اخلمـس  املقاطعـات  يف الدراسـة  هـذه  أجريـت و ).العنـف  حاالت
 يف العنــف مــن نــسبة أدىن فيهــا ســجلت الــيت تلــك مــع باملقارنــة البالغــات مــن عــدد

  .غواتيماال
 الوقـت  يف الالئقـة  ايـة الرع للـضحايا  تـوفر  ال احملاكم بعض أن البحث نتائج من ويتبني  
 مـن  يرتكـب  مـا  علـى  املـرأة  تـالم  حبيـث  احلـاالت  معظم يف األبوية الثقافة هتيمن كما املناسب،

  .ضدها عنف
 مـن  املائـة  يف ٤ والنـساء  املائـة  يف ٩٦ نسبة يشكلون الرجال أن الداخلية وزارة وتفيد  •  

 ،الـسجون  امنظـ  لقانون وفقاو .شخصا ٨ ٠٥٩ عددهم البالغ السجون نزالء جمموع
ــشرين يف أجريــت ــوبر/األول ت ــوان دراســة ٢٠٠٨ أكت  للــصحة ســكانية دراســة” بعن
ــة ــسجون لرتيــالت العقلي ــل هبــدف ،“ال ــرأة تقــود الــيت األســباب حتلي  ارتكــاب إىل امل
  .اإلعاقة ذوات من السجينات عالجو السجون نظامل الفوري والتدخل اجلرائم

 :التاليـة  اجلـرائم  علـى  باإلدانـة  أحكامـا  ذنينفـ  السجينات معظم أن إىل الدراسة وتشري  
ــل ــسبة القت ــة، يف ٨٠ بن ــهريب واالختطــاف املائ ــسبة والت ــة يف ١٠ بن  املخــدرات وختــزين املائ

  .املائة يف ٥ بنسبة أخرى وجرائم املائة يف ٥ بنسبة هبا املشروع غري واالجتار
  القانونية املساعدة برنامج  -  ٨٢    

 ملكافحـة  الوطنيـة  التنـسيق  آليـة  بـني  املـربم  الوكـاالت  بـني  املـشترك  االتفـاق  إىل استنادا  
 قـانون  إطار يف اجلنائي العام الدفاع ومعهد عليهما، والقضاء املرأة ضد والعنف العائلي العنف
 أشـكال  مـن  وغـريه  اإلنـاث  قتـل  مكافحـة  وقـانون  واستئـصاله  عليه واملعاقبة العائلي العنف منع
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 اجملانيـة  القانونيـة  املـساعدة  بتقـدمي  واملـسؤولية  االلتـزام  نفسه على املعهد أخذ املرأة، ضد العنف
 وُتقــدم .حلقــوقهن الفعليــة ممارســتهن يكفــل ممــا ألقــارهبن، أو/و العنــف مــن الناجيــات للنــساء
   .العام وطوال الساعة مدار على اجلمهورية، أحناء مجيع يف املساعدة

 بالسجينات العناية أنشطة  -  ٨٣    

ــةللعنا نظــام وضــع مت    لنظــام التابعــة النفــسية الــصحة إدارة طريــق عــن ،بالــسجينات ي
 مت الـذي  ومتطلبـاهتن  واحتياجـاهتن  النـساء  هـؤالء  لـسمات  العميـق  الفهـم  إىل يـستند  الـسجون، 
   .غواتيماال يف السجون لرتالء النفسية بالصحة خيتص فيما األخريتني السنتني خالل إليه التوصل
 الـــسجون، تـــضطلع أن )٢٠٠٦-٣٣ املرســـوم( نالقـــانو مرســـوم أحكـــام تقتـــضيو  - ٨٤

 هـذه  وتنـصب  .اجملتمـع  يف اإلدمـاج  وإعـادة  التأهيـل  إعـادة  بأنـشطة  األمنية، املهام إىل باإلضافة
 معـاودة  احتمـال  مـن  التقليـل  هـو  واحـد  رئيـسي  هـدف  حتقيـق  علـى  وسائلها باختالف اجلهود
 .اجلرمية

  بالسجينات العناية منهجية  - ٨٥
 منــها تعــاين الــيت النفــسية املــشاكل ملختلــف التــصدي يــتم - فــرديال النفــسي العــالج  

  .النفسي العالج طريق عن السجينات
 وجـود  إىل يـستند  أن جيـب  :االجتمـاعي  - النفـسي  والـدعم  اجلمـاعي  النفسي العالج  - ٨٦
ــم ــا دائ ــق فيم ــشاركة يتعل ــة العمــل خطــة وضــع يف بامل ــسجينة، األولي  التنقيحــات وكــذلك لل

 وتـصحيح  التقـدم  إحـراز  علـى  تـشجيعها  مـع  اليومية، أنشطتها متابعتهو اخلطة، لتلك املستقبلية
 آمنــة بيئــة هتيئــة الــضروري ومــن .الــتغري علــى وحثهــا جناحاهتــا وإبــراز أخطــاء مــن ترتكبــه مــا

 وتقلـل  هبـا،  التنبـؤ  ميكـن  للتعايش واضحة قواعد على يقوم متسق ونظام السجون، يف ومنظمة
 .احلوادث وقوع تفادي على تساعدو حد أدىن إىل التوترات من

 تنــصب ،نفــسيا أو جــسديا واملعوقــات املــسنات بالنــساء العنايــة مبــسألة يتعلــق وفيمــا  - ٨٧
 .والشخصي اجلسدي استقالهلن تعزيز على والعمل املعيشية أحواهلن حتسني على اجلهود

 للفتــرة الــوطين التعــداد بيانــات تفيـد  اإلعاقــة، ذوي األشــخاص مبوضــوع يتعلــق وفيمـا   - ٨٨
 ٣٥٨ ٣٣٤ يبلـغ  الـسكان  عـدد  بـأن  لإلحـصاءات  الوطين املعهد أجراه الذي ٢٠٠٢-٢٠٠٠
 .إعاقة ذات امرأة ٧٥٠ ٠٠٠ ذلك ويشمل اإلعاقة، ذوي من مليون قرابة منهم نسمة ١٢

 االعتـراف  وجيـب  االجتماعيـة،  اخلدمات من حمرومون اإلعاقة وذو األشخاص وأغلبية  - ٨٩
 ظلـت  املناسـبة،  والنقـل  والعمالـة  والتعلـيم  الـصحة  خـدمات  مجلتـها  يف رأمو من استفادهتم بأن

  .والسياسية املدنية الشؤون يف مشاركتهم على أثر مما حمدودة،



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

08-62946 27 
 

 تفاقيــةالا غواتيمــاال مجهوريــة برملــان اعتمــد العــام هــذا مــن نــوفمرب/الثــاين تــشرين ويف  - ٩٠
 .٢٠٠٨-٥٩ رقـــم تـــشريعيال املرســوم  مبوجـــب اإلعاقـــة، ذوي األشــخاص  قـــوقحل الدوليــة 

 لألشـخاص  تـسمح  اليت اإلجراءات من جمموعة اختاذ إىل االتفاقية هلذه الفعال التنفيذ يؤديوس
  .أكمل وجه على حقوقهم مبمارسة اإلعاقة أشكال من شكل أيب صابنيامل
  
 فيهـا  ُيبت مل اليت التشريعية اإلصالحات جدول عن مفصلة معلومات تقدمي يرجى  - ٩
 و ٨٥ الفقـرتني  يف املـبني  النحـو  علـى  لالغتـصاب  موسـعا  جديـداً  تعريفـاً  طـي تع والـيت  بعد

  .الدولة تقرير من ٢٢٧
    

ــا  - ٩١ ــن األول اجلــزء يف ورد كم ــر م ــصادر التقري ــوز يف ال ــه/مت ــة قامــت ،٢٠٠٨ يولي  جلن
ــرأة شــؤون ــان يف امل ــة برمل ــة غواتيمــاال، مجهوري ــة إعطــاء بغي ــساعي دفع ــهوض مل ــاملرأة الن  يف ب

 رقــم القــانون مرســوم تنقــيح )أ( :يلــي مــا يتــضمن تــشريعي أعمــال جــدول بتعمــيم ،غواتيمــاال
ــانون - ١٠٦ ــدين؛ الق ــم املرســوم )ب( امل ــانون -٢٠٠٠-٢٧ رق ــام الق ــريوس ملكافحــة الع  ف
ــة نقــــص ــشرية املناعــ ــدز/البــ ــز اإليــ ــوق وتعزيــ ــسان حقــ ــدفاع اإلنــ ــها والــ ــة يف عنــ  مواجهــ
 مـن  الرابـع  الفـصل  )د( الـسياسية؛  واألحـزاب  تاالنتخابـا  قـانون  تنقـيح  )ج( اإليدز؛/الفريوس
 .اجلنائي القانون تنقيح )هـ( العمل؛ قانون

 طريــق عــن اجلنــائي قــانونال تنقــيح إىل ترمــي قــوانني مــشاريع يف حاليــا الربملــان وينظــر  - ٩٢
 امـرأة  أو رجـل  قيـام  جرميـة  وإضـافة  ،لالغتـصاب  اجلنـائي  بالتـصنيف  يتعلـق  فيمـا  حمتـواه  تعديل
  .املهبل أو الفم أو الشرج طريق عن الضحية جسم يف أجنيب جسم أي بإدخال

  
 الطــرف للدولـة  الـسادس  التقريـر  بــشأن واسـتنتاجاهتا  مالحظاهتـا  يف اللجنـة  حثـت   - ١٠
 أن إىل الطـرف  الدولـة  تقريـر  من ٢٢٧ و ٨٥ الفقرتان وتشري .العائلي العنف جترمي على
  .العائلي العنف تجرميل اختذت اليت اخلطوات بيان يرجى .بعد جيرم مل العائلي العنف

    
 بـشأن  غواتيمـاال  مجهوريـة  برملـان  علـى  املعروضـة  القـوانني  مـشاريع  على بعد يوافق مل  - ٩٣

 يف النظـر  جيري أنه إىل التنويه املهم من أن بيد .اللجنة إليه أشارت ما حنو على ،العائلي العنف
 مـن  وغـريه  اإلنـاث  قتل ةمكافح قانون على املوافقة طريق عن العنف، أشكال من مخسة جترمي

 اجلـسدي،  والعنـف  االقتـصادي،  والعنـف  املـرأة،  ضـد  العنـف  :وهي املرأة، ضد العنف أشكال
 احلمايـة  آليـة  تـشكيل  احلاضـر  الوقـت  يف وجيـري  .اجلنسي والعنف والعاطفي، النفسي والعنف

 .احلاالت هذه يف إليها اللجوء ميكن اليت
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 أو ويـؤدي  أنثى، الضحية كونل يرتكب عنيف فعل أي بأنه رأةامل ضد العنف وُيعرَّف  - ٩٤
 هبـذا  التهديـد  وكـذلك  للمـرأة،  نفسية أو جنسية أو جسدية معاناة أو ضرر إىل يؤدي أن ميكن
 .اخلاصة أو العامة احلياة يف ذلك حدث سواء تعسفا، تقييدها أو احلرية من احلرمان أو الفعل

 اجلـسدي  العنـف  :احلـصر  ال املثـال  سبيل على التالية لاألفعا املرأة ضد العنف ويشمل  - ٩٥
 علـى  اجلنـسي  واالعتـداء  املعاملـة  إساءة ذلك يف مبا األسرة، يف حيدث الذي والنفسي واجلنسي
ــاملهر، املــرتبط والعنــف األســرة، يف الفتيــات ــزوج واغتــصاب ب ــه، ال ــشويه لزوجت  األعــضاء وت
 الــيت العنــف وأعمــال بــاملرأة، الــضارة ليديــةالتق املمارســات مــن ذلــك وغــري لألنثــى، التناســلية
 واجلنـسي  اجلـسدي  والعنـف  باالسـتغالل؛  املـرتبط  والعنـف  اآلخـرون،  األسـرة  أعـضاء  يرتكبها
 اجلنــسي واالعتــداء االغتــصاب ذلــك يف مبــا عمومــا، احمللــي اجملتمــع داخــل املرتكــب والنفــسي
 األمـاكن،  مـن  وغريهـا  ليميـة التع واملؤسـسات  العمـل  أمـاكن  يف اجلنسيان والتخويف واملضايقة
 .)١٠(القسري والبغاء باملرأة واالجتار

  
 )باألشخاص االجتار( البغاء ألغراض واستغالهلا باملرأة االجتار  -  ٩٦    

  
 املتخـذة  والتـدابري  التـشريعية  اإلصالحات نتائج عن مفصلة معلومات تقدمي يرجى  - ١١

  .والفتيات بالنساء قيتعل فيما سيما ال ومنعه، باألشخاص االجتار ملكافحة
    

 وشـارك  اخلارجيـة  وزارة نـسقتها  عمـل  حلقـة  احلـايل  العام من فرباير/شباط يف ُنظمت  - ٩٧
 احملــرز التقــدم بتحليــل قامــت االجتــار، ملكافحــة الوكــاالت بــني املــشتركة اللجنــة أعــضاء فيهــا

ــ االســتراتيجية الوطنيــة اخلطــة تنفيــذ ســبيل يف القائمــة والعقبــات والتحــديات -٢٠٠٧ رةللفت
٢٠١٧. 

 )أ( :التاليـة  املعلومات إىل يستند اخلطة أهداف حتقيق أن إىل العمل حلقة نتائج وتشري  - ٩٨
ــد ــدى حتدي ــلال م ــني تكام ــة ب ــة اخلط ــسياسات الوطني ــة لل  باألشــخاص االجتــار ملكافحــة العام
 )ب( االجتـار؛  ملكافحـة  الوكـاالت  بـني  املـشتركة  للجنـة  املكونـة  للمؤسسات السنوية واخلطط
-٢٠٠٧ للفتــرة االســتراتيجية الوطنيــة اخلطــة إطــار يف املربجمــة التــدابري إجنــاز مــستوى دـحتديــ

 .الوطنية اخلطة تنفيذ سبيل يف القائمة واملثبطة احلافزة العوامل حتديد )ج( ؛٢٠١٧

 )ج( الوقايـة؛  )ب( املؤسـسات؛  تعزيـز  )أ( :التالية النقاط حول املناقشة متحورت وقد  - ٩٩
 فهـم  تعميـق  ضـرورة  العمـل  حلقـة  نتـائج  وأبـرزت  .العـدل  وإقامة احلماية )د( تكاملة؛امل العناية

__________ 
 املرسـوم  - هبـا  شاملاملرأة، وقانون صـون كرامـة املـرأة والنـهوض الـ     إعالن اجلمعية العامة بشأن القضاء على العنف ضد        )١٠(  

  .٩٩-٧رقم 
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ــار ــائج رصــد وضــرورة باألشــخاص، االجتــار آث ــدابري نت ــيت الت ــة يف األطــراف اختــذهتا ال  اللجن
 وإعـداد  واملاليـة  البـشرية  املـوارد  وتـوفري  باألشـخاص،  االجتـار  ملكافحـة  تالوكاال بني املشتركة
 .ائيةاإلحص البيانات

 رقـم  احلكـومي  القـرار  بـصدور  ٢٠٠٨ يوليـه /متـوز  ٢١ يف العمليـة  هـذه  ُتوجـت  وقد - ١٠٠
 وتــوفري باألشــخاص االجتــار ملكافحــة العامــة الــسياسة مبوجبــه اعتمــدت الــذي ٢٠٠٨-١٨٤
 التابعـة  ٢٠١٧-٢٠٠٧ للفتـرة  االسـتراتيجية  الوطنيـة  العمـل  وخطة للضحايا، املتكاملة احلماية

 .اهل

 تلتـزم  باألشـخاص،  االجتـار  ملكافحـة  االسـتراتيجية  وخطتـها  العامـة  السياسة مادوباعت - ١٠١
 ضــحايا ومــصاحل احتياجــات دعــم إىل اهلادفــة التــدابري تنفيــذ يف قُــُدما باملــضي غواتيمــاال دولــة

 ممكـن  نطاق أوسع على التعاون حتقيق أجل من شامل، حنو على اجلهود أقصى وببذل االجتار،
  .والدولية منها الوطنية املؤسسات، خمتلف بني

 بنـاء علـى     ،نياملعنـي  احلكوميـة  اإلدارات مـوظفي  تدريب للعملية األخرى النتائج منو - ١٠٢
 املـصلحة  ومراعـاة  اإلنـسان  حقـوق  وكفالـة  احترام يف ةاملتمثلاملبادئ التوجيهية للسياسة العامة     

 .املتكاملة والعناية الفورية واحلماية التمييز وعدم للطفل العليا

 االسـتراتيجية  للخطـة  املصغر الفريق تنسيق حاليا املرأة لشؤون الرئاسية األمانة تتوىلو - ١٠٣
 الفريــق وهــو باألشــخاص، االجتــار ملكافحــة العامــة والــسياسة العــدل إقامــة مبحــور يتعلــق فيمــا

 .القانونية املشورة بإسداء املكلف

 فيمــا التاليــة باألنــشطة جانبــها مــن الوطنيــة املدنيــة للــشرطة العامــة ةاملديريــ وتــضطلع - ١٠٤
 االجتــار جرميــة مكافحــة فــرع طريــق عــن باألشــخاص، االجتــار ملنــع الــسريع بالتــدخل خيــتص

 شــكاوى؛ علــى بنــاءعمليــات املدامهــة   )أ( :اجلنائيــة التحقيقــات لــشعبة التــابع باألشــخاص
 الـيت  املنـاطق  درصـ  )ج( العمليـات؛  منـاطق  يف اجلرميـة  معـاودة  على بناء املدامهة عمليات )ب(

ــشأهنا؛ شــكاوى وردت ــة )د( ب ــضايا؛ متابع ـــ( الق ــق )ه ــضايا؛ يف التحقي ــر طلــب )و( الق  أوام
 .التفتيش

 القـسم  هـذا  تعزيـز  ضـرورة  الدولة تعي املشكلة، ألبعاد ونظرا ذلك، من الرغم وعلى - ١٠٥
 ).١٣ اجلدول املرفق،( .فعالة بصورة التدخل من يتمكن لكي واملادية البشرية باملوارد

 مـا  أحيانـا  الـيت  الـشرعي  غـري  التـبين  مـشكلة  خبـصوص  الـدوري  التقريـر  يف ورد وكما - ١٠٦
 احلكومــة بــني مــشتركة جهــود بفــضل أمكــن، ،باألطفــال الجتــارا شبكاتبــ صــلة ذات تكــون
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 الـوطين  اجمللـس  إنـشاء  علـى  يـنص  الـذي  “والـدويل  الـوطين  التـبين  قـانون ” سن املدين، واجملتمع
  .٢٠٠٧-٧٧ التشريعي املرسوم جبمبو وذلك للتبين،

 وذلـك  الـشرعي،  غـري  التـبين  عمليـات  علـى  القـضاء  إىل للتـبين  الـوطين  اجمللس ويسعى - ١٠٧
 تـشجيع  التـبين؛  عمليـة  أثنـاء  واملـراهقني  األطفـال  محايـة  كفالـة  :يلـي  مـا  تشمل اليت ملهامه وفقا
 ؛يـشون يف مؤسـسات للرعايـة      الـذين يع   لألطفـال  األولويـة  إعطاء مع لوطينا الصعيد على التبين

 أهليـة  مـن  والتأكـد  العليـا؛  مـصلحته  يكفل مبا املالئمة األسرة التبين قيد طفل كل بني واملطابقة
 اآلبـــاء موافقـــة علـــى واحلـــصول غواتيمـــاال؛ لقـــانون وفقـــامـــن دول أخـــرى  التـــبين مرشـــحي

  .هلم القانونية املشورة إسداء بعد لألطفال البيولوجيني

 مـن ( مبهامـه  فيهـا  اضـطلع  الـيت  القـصرية  املـدة  خـالل  للتـبين،  الـوطين  اجمللس وافق وقد - ١٠٨
 كانـت  أخـرى  عمليـات  وأوقـف  تـنب،  عمليـة  ١٧ علـى  ،)٢٠٠٨ سـبتمرب /أيلـول  إىل مايو/أيار

  .مغشوشة إجراءات أو عناصر على تنطوي

 إنــشاء جانبــه مــن القــضائي النظــام شــجع - واالســتغالل االجتــار مكافحــة شــبكات  - ١٠٩
 فيهـا  يـشتد  الـيت  املنـاطق  بعـض  يف واخلاصـة  العامـة  املؤسـسات  ممثلو فيها يشارك حملية كاتشب

 لألطفــال اجلنــسي االســتغالل حــاالت لتزايــد االســتجابة بغيــة الظــاهرة، هلــذه األطفــال تعــرض
  .التجارة ألغراض

 هـذه  علـى  القـضاء  يف اإلسـهام  أجـل  مـن  اجلهـود  تنـسيق  الشبكات هذه من والغرض - ١١٠
ــة إجــراءات باختــاذ هرة،الظــا ــاء وإجــراءات وقائي ــضحايا لالعتن ــهم، بال ــهم ومحايت ــن لتمكين  م

 أُسـرهم  يف إدمـاجهم  إلعـادة  واملتكاملـة  الفوريـة  والرعايـة  الـضرورية  املعلومـات  علـى  احلـصول 
 .اجملتمع ويف

 يز،بيكوسـاكاتي  وبـتني  وتـشيكيموال  بـاريوس  بويرتو من كل يف شبكات أُنشئت وقد - ١١١
 حلالـة حتليليـة    دراسـة  الـشبكات  هـذه  مـن  كل وأجرى .نويفا وفيال وإسكوينتال تينانغووتشيمال

 الواجـب  اإلجـراءات  لتخطـيط  أساسـا  شكلتـ س ،هبـا  توجد اليت املقاطعة يف اجلنسي االستغالل
 االسـتغالل  خلـصائص  وفقـا  عملـها  خطـة  وتـضع  ذاتيـا،  مـستقلة  شـبكات  مجيعـا  وهـي  .اختاذها
  .ناطقامل من منطقة كل يف اجلنسي

 الـشبكات  تنـسيق  عـن  املـسؤول  وهـو  ،بعملها قيامها يكفل إدارة جملس شبكة ولكل  - ١١٢
 باالجتـار  معنيـة  وطنيـة  دراسـية  حلقـة  وعقـدت  .اجلنـسي  واالسـتغالل  االجتار على للقضاء سعيا

 الـذي  العمـل  تعزيـز  أجـل  مـن  شـبكة،  كـل  مـن  ممـثلني  عـشرة  فيهـا  شـارك  اجلنسي واالستغالل
 هـذا  يف دوليـون  خـرباء  احللقـة  يف وتكلـم  .املوضـوع  معاجلـة  معـايري  وتوحيد اتالشبك به تقوم
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 جمتمعـه  يف املوضـوع  ملعاجلة العمل مبواصلة ممثل كل تعهد حيث إجيابية، نتائج وحققت ،اجملال
 .احمللي

 مـــأوى بفـــتح املهـــاجرين، شـــؤون وحـــدة عـــرب االجتماعيـــة، الرعايـــة ةانـــأم وقامـــت - ١١٣
 مـن  ومراهقـا  طفـال  ٧٢٦ يـؤوي  الـذي  كويتزلتينـانغو،  مقاطعـة  يف قـع الوا رايـسيس  نويستراس
 يف ٢٢,٧ أي اإلنـاث،  مـن  ١٦٥ و ،املائـة  يف ٧٧,٣ أي الذكور، من ٥٦١ منهم املهاجرين،

 بـشأن  عمـل  حلقـات  وُنظمـت  .املـآوى  يف للعمـل  النفـساين  الطـب  يف أخـصائية  وُعينت .املائة
 حـاالت  إطـار  يف القاصرين من واحدة وطفلة فلنيبط االعتناء ومت .اإليدز/املناعة نقص فريوس
 كويتــزال  مليـون  ٢,١ قـدرها  ميزانية للوحدة وُخصصت .اخلارجية رئيس نائب أحاهلا خاصة
 .أنشطتها لتمويل

 للبلـدان  العليـا  احملـاكم  لقضاة التاسع االجتماع عن املنبثق أنتـيغوا إعالن توقيع وعقب - ١١٤
 علـى  األعـضاء  الـدول  ُتـشجَّع  ،٢٠٠٨ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٧ يف املعقـود  األمريكيـة  األيبريية
 أوطــاهنم، إىل االجتــار ضــحايا وإعــادة اجملــرمني تــسليم تــسهيل أجــل مــن تعــاون آليــات إنــشاء
  .اجلنسانية الفروق ومبراعاة الضحايا إيذاء دون وفعالية بسرعة العدل إقامة لكفالة

  
 ضحايا حلماية شامل قانون مشروع إىل الطرف الدولة تقرير من ٢٨١ الفقرة تشري -١٢

 عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجـى  .صـياغته  علـى  لوكـاالت ا بني املشتركة اللجنة تعكف االجتار
  .العتماده املتوقع الزمين اجلدولو حمتواه

      
 األشخاصب االجتار مبكافحة املتعلق القانون مشروع - ١١٥

 واالجتـار  األشـخاص  واستغالل نسياجل العنف كافحةمب املتعلق قانونال مشروع ُوضع - ١١٦
 .ماسـتغالهل  أشـكال  وخمتلـف  باألشـخاص  االجتـار  جمـال  يف السارية التشريعات مواءمة بغية هبم

 ذات واجلـرائم  االجتـار  جـرائم  ضحايا حلماية متكامل نظام إرساء على القانون مشروع وينص
 .الصلة

 ١٩ يف اجلمهوريـة  انبرملـ  لـى ع باألشـخاص  االجتـار  مكافحـة  قـانون  مشروع ُعرضو - ١١٧
 باألشــخاص االجتــار جرميــة منــع إىل يهــدف وهــو عــام، نظــام كقــانون ٢٠٠٨ أغــسطس/آب

 النــاجم الــضرر وجــرب ؛الــضحاياه واحلمايــة الرعايــة وتقــدمي ؛اعليهــ والقــضاء ةعاقبــاملو اوقمعهــ
 لــقاملتع اإلجرامــي للــسلوك املناســبة العقوبــة حتديــدو اإلنــسان؛ حقــوق احتــرامو يتفــق مبــا هاعنــ

 .االستغالل أشكال من وغريه اجلنسي بالعنف
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 معـــروض وهـــو ،٢٠٠٨-٣٨٨١ رقـــم املـــشروع باســـم القـــانون مـــشروع ُعـــرفيو - ١١٨
 هـــذا مـــن املـــرادو .بـــشأنه قـــرار الختـــاذ الدســـتورية واملـــسائل التـــشريعات جلنـــة علـــى حاليـــا

 ورحمـــ ينـــصب الـــذي بـــالريمو بروتوكـــول يف عليهـــا نـــصوصامل قواعـــدلا تنفيـــذ هـــو القـــانون
 وأدوات آليــات يرســي الــذيو ،عليــه عاقبــةوامل هوقمعــ باألشــخاص االجتــار منــع علــى هتركيــز
 .تنفيذه تيسر

 اجلنـــسي والعنـــف باألشـــخاص االجتـــار ضـــحايا لرعايـــة نظامـــا املـــشروع يقـــيمو - ١١٩
 االجتماعيــــة الرعايــــة وزارة إطــــار يف مبوجبــــه وُتنــــشأ ،هلــــم احلمايــــة وتــــوفري واالســــتغالل

ــةٌ ــةملكاف مديريـ ــار حـ ــخاص االجتـ ــشملو .باألشـ ــشروع يـ ــضا املـ ــال أيـ ــديالت إدخـ ــى تعـ  علـ
 إسـاءة  جتـرمي  علـى  ُيـنص  حبيث هبا املرتبطة واجلرائم باألشخاص باالجتار املتعلقة اجلرائم تعريف
 يف األطفـال  واسـتغالل  العمل، يف واالستغالل اجلنسيني، واالستغالل والعنف األطفال، معاملة
 حمـور  محايتـهم  أصـبحت  الـذين  بالـضحايا  تلحـق  الـيت  ألضرارل ألولويةا يعطيو اإلباحية، املواد

 .اجلديد التركيز

ــد - ١٢٠ ــارك وقــ ــع يف شــ ــشروع وضــ ــانون مــ ــن كــــل القــ ــرة مــ ــداث دائــ ــة األحــ  التابعــ
ــل ــضائية، سلطةلــ ــدعي ومكتــــب القــ ــام املــ ــوطين، العــ ــة،   الــ ــة العامــ ــة ووزارةوالنيابــ  الرعايــ

ــة، ــةو االجتماعي ــة املظــامل أمان ــسان حبقــوق املعني ــشبكة ،اإلن ــة وال ــاء إلهنــاء الدولي ــال بغ  األطف
 كاســا ومنظمــة واليونيــسيف، جنــسية، ألغــراض هبــم واالجتــار اإلباحيــة املــواد يف واســتغالهلم

  .غواتيماال يف أليانثا
  

 إلزالـة  اختاذهـا،  املتـوخى  من أو اختاذها، سبق تدابري أي عن معلومات تقدمي يرجى - ١٣
 الفقـرة  يف مبني هو كما األطفال، بغاء فيه مبا بالبغاء، ملتعلقةا التشريعات يف اللبس مواطن
 .التقرير من ٨٤
  

 املتخذة التدابري - ١٢١

 االســتغالل مــسألة يف النظــر إعــادة إىل ماســة حاجــة هنــاك بــأن مــااليغوات دولــة تقــر - ١٢٢
 اعتبـارا  التنـسيق،  فريق عقد ولذلك، .جتارية ألغراض اجلنسني من واملراهقني لألطفال اجلنسي
 بتنـــشيط تـــسمح عمـــل خطـــة لـــصياغة عمـــل اجتماعـــات ،٢٠٠٨ ينـــاير/الثـــاين كـــانون مـــن

 مــن واملــراهقني لألطفــال اجلنــسي الســتغاللا ملكافحــة الوطنيــة اخلطــة يف املتوخــاة اإلجــراءات
 بوصـفها  االجتماعيـة  الرعايـة  وزارة املذكورة اخلطة بتنسيق تضطلعو .جتارية ألغراض اجلنسني
  .واملراهقة لطفولةبا املتعلقة العامة سياساتال مبسؤولية املكلف الكيان
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 الالزمـة  ريعيالتـش  اإلصـالح  مقترحـات  تعزيز على العمل سيجري املنطلق، هذا ومن - ١٢٣
 .املذكورة املقترحات تنشيط وإعادة السارية، التشريعات يف القائمة اللبس مواطن إلزالة

 االجتماعيــة الرعايــة وزارة وقعــت ،شريعيالتــ اإلصــالح أنــشطة حتفيــز يتــسىن ولكــي - ١٢٤
 املــواد يف واســتغالهلم اجلنــسني مــن واملــراهقني األطفــال بغــاء إهنــاء منظمــة مــع تفــاهم رســالة

 ألعمـــالل تعزيــزا  وذلــك  غواتيمــاال،  يف جنــسية  ألغــراض  هبــم  واالجتــار  والــسياحة  اإلباحيــة 
 اجلنـسي  االسـتغالل  مكافحـة  لوحـدة  التابع التخصصات املتعدد الفريقب الصلة ذات التحضريية

 .السارية التشريعات يف اللبس مواطن حتليل وبغية

  والتعليم النمطية قوالبال - ١٢٥
  
 الدراسـة  علـى  بناء اإلعالم وسائط رصد مشروع متابعة جرت إذا ما ذكر يرجى  - ١٤

 واحليـاة  العـائلي  والعنـف  املـرأة  ضـد  العنـف  بشأن ٢٦٧ و ٢٦٦ الفقرتني يف إليها املشـار
ــسيةا ــات جلنـ ــية والوفيـ ــاض النفاسـ ــريوس واإلجهـ ــة نقـــص وفـ ــشرية املناعـ ــز البـ  .والتمييـ

 .٢٦٦ الفقرة

    
 “٢٠٠٧-٢٠٠٦ اإلعـالم  ووسائط املرأة مرصد” املعنون السنوي بالتقرير يتعلق فيما - ١٢٦
 املوضـوع  حـسب  حمتوياتـه  نشر جرى إعداده، يف املرأة لشؤون ةيالرئاس مانةاأل شاركت الذي
 ٣ تقـــدمي جـــرى مث غواتيمــاال،  مجهوريـــة مقاطعــات  خمتلـــف يف ُعقــدت  صـــحفية لقــاءات  يف

 يف الرمسـي  العـرض  وقُـدم  .)١١(االستـشاري  اجمللـس  أعضاء خمتلف حبضور غواتيماال يف عروض
 .٢٠٠٧ أغسطس/آب شهر

 إىل لالفتقــــار نظــــرا الرصــــد يف االســــتمرار حاليــــا تعــــذري نــــه أاملؤســــف ومــــن - ١٢٧
ــوارد ــصادية املـ ــع .االقتـ ــك،ذ ومـ ــإن لـ ــد فـ ــين املعهـ ــة املعـ ــع بدراسـ ــدين اجملتمـ ــسعى املـ  إىل يـ
ــة معلومــات حتــديث مواصــلة ــشرات خــالل مــن معين ــدرج ن ــصفحات يف ُت ــاملرأة اخلاصــة ال  ب
  .اإلعالم ووسائط

  
 التعلـيم  أهنـني  الالئـي  للفتيـات  املئويـة  النـسبة  عـن  إحـصائية  معلومـات  تقدمي يرجى  - ١٥

 الـشعوب  وفتيـات  الريفيـات  الفتيـات  عـن  معلومـات  كذلـ  يف مبـا  العـايل،  والتعليم الثانوي
 .األصلية

    
__________ 

  . النسائية والصحافةةتألف اجمللس االستشاري من إدارات حكومية وممثلني للمجتمع املدين واحلرك  )١١(  
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 شخــصا ٥١٦ ١٥٠ إىل الثــانوي التعلــيم يف املقيــدين عــدد يــصل للــسجالت، طبقــا - ١٢٨
ــاطق مــــن شخــــصا ٣٩١ ٨٨١ منــــهم ــا ميثلــــون احلــــضرية املنــ ــة، يف ٦٩,٨ نــــسبته مــ  املائــ

 هنــاك أن أي املائــة، يف ٣٠,١٦ نــسبته مــا ميثلــون الريفيــة املنــاطق مــن شخــصا ١٦٩ ٢٦٩ و
 املـراهقني  عـدد  أن ذلـك  مـن  ويتـبني  .املائـة  يف ٣٩,٦ نـسبته  واحلضرية الريفية املناطق بني فرقا

 .احلضر يف عليه هو عما الريف يف يقل بالدراسة امللتحقني

 تـــزداد وهـــي الـــسكان، بـــني عمومـــا منخفـــضة العـــايل التعلـــيم يف القيـــد ونـــسبة - ١٢٩
 التــسرب مؤشــر أن الحــظُي ،يلــي فيمــا الــواردة اجلــداول ويف .ةالريفيــ املنــاطق يف اخنفاضــا
ــذكور مــن الــسكان بــني الدراســي ــر ال ــه ارتفاعــا أكث ــاث بــني من  اجلــدول املرفــق، انظــر( اإلن

  .)١٤ رقم
  

 ٣ اجلدول
    الثانوي التعليم مرحلة يف السكان
 علــــــــى اجملمــــــــوع
 الوطين الصعيد

ــدون  املقيــــــــــــــ
٥٦١ ١٥٠ 

 صـفهم  املعيدون
١٦ ١٦٤ 

 نالنـــــــــــــاجحو
٢٨٥ ٩٢٨ 

ــبون   الراســـــــــــــ
٢٤٤ ١٠٤ 

  النجــــــــاح معــــــــدل
 املائة يف ٥٣,٩٥

ــدل ــادة معـــــ  إعـــــ
ــصف  الــــــــــــــــــــــ

 املائة يف ٢,٩٨
 التــــسرب معــــدل
 املائة يف ٥,٥٥

٥٠٨ ٢٣٤ األول الصف  ١٨٦٤٩ ٩٩٦١١٠ ١٥٦١٠٩ ٨٪ ,٩٦٣٪ ,٦ ٥٥٪ ,١١ 

٠٦١ ١٧٤ الثاين الصف  ٥٦٢٥٣ ٨٩٩٧٧ ٦٩٣٨٩ ٤٪ ,٦٨٢٪ ,٣ ٨١٪ ,٧٩ 

٥٨١ ١٥٢ ثالثال الصف  ٣٥٦٦٠ ٠٣٣٥٦ ٣١٥٨٦ ٣٪ ,٤٢٢٪ ,٦ ٢٦٪ ,٦٨ 

٨٨١ ٣٩١ احلضر  ٠٤٥٥٠ ٦٤٦١٨٠ ٧٥٢١٨٠ ١٢٪ ,٠٨٣٪ ,٧ ٢٦٪ ,٩٦ 

٨١٢ ١٦٢ األول الصف  ١٧٩٤٦ ٩٣٣٧٩ ٣٨٩٨٦ ٦٪ ,٥٦٣٪ ,٨ ٩٢٪ ,٩٩ 

١٣١ ١١٩ الثاين الصف  ٢٨٧٥٠ ٢٧٩٥٦ ٦٩٨٥٦ ٣٪ ,٠٠٣٪ ,٥ ١١٪ ,٥١ 

٩٣٨ ١٠٩ الثالث الصف  ٥٧٩٥٥ ٣٧٤٤٤ ٦٦٥٥٥ ٢٪ ,٤٠٢٪ ,٩ ٤٤٪ ,٠٨ 

٢٦٩ ١٦٩ الريف  ٠٥٩٦٢ ٢٨٢٦٤ ٤١٢١٠٦ ٣٪ ,١٧٢٪ ,٠ ٢٥٪ ,٠٤ 

٢٦٩ ٧١ األول الصف  ٠٠٧٥٦ ٠٠٣٣١ ٧٥٧٤١ ١٪ ,٢٤٢٪ ,٠ ٦٥٪ ,٤٤ 

٩٣٠ ٥٤ الثاين الصف  ٢٧٥٦١ ٦٢٠٢١ ٩٩٥٣٣٪ ,٢٤٢,٠٧٪  ٠٪ ,٠٦ 

٦٤٣ ٤٢ الثالث الصف  ٧٧٧٧٢ ٦٥٩١١ ٦٥٠٣٠٪ ,٢٥١٪ ,٠ ٧٥٪ ,٤٩ 
  
 )٢٠٠٧ عام تقرير( التعليم وزارة  :املصدر  
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 ٤ رقم اجلدول
 املعلمني دور -  واإلناث الذكور
   ٢٠٠٧ -  أولية بيانات

 الراسبون الناجحون صفهم املعيدون املقيدون
  الناجحون

 التسرب معدل
ــني دور  املعلمـــــــــــ

 الذكور اإلناث اإلناث الذكور اإلناث الذكور  اإلناث الذكور اإلناث/الذكور
ــسبة  نـــــــــ
 الذكور

ــسبة  نـــــــــ
 اإلناث

 علـــــــى اجملمـــــــوع
٣٢٨ ٣٥  الوطين الصعيد   ٥٧٧ ٥٩  ٦١٦ ٣٩٨١١ ٢١٦٤٢ ٥٩٩٦٨١٢٢  ٣,٤٣ ١٣٣٤,٢٣ ١٥ 

٣١٦ ٣١ احلضر  ٤٩٩ ٥٤  ٣,٠٥ ١٠٣٣,٧٤ ١٤ ٣٧٥١٠,٧٣٨ ٤١٠٣٨ ٥٧٢٦٤٩١٩ 

٠١٠ ٤ الريف  ٠٧٨ ٥  ٧,٥٨ ٠٣٠٨,١٣ ١ ٦٦٣٨٧٨ ٨٠٦٣ ٢٧٣٢٢ 

٤٦٣ ٨ الرمسي عاجملمو  ٩٣٩ ١٤  ٢٦٣ ٠٢٧٣ ٩٧٨١٠ ٣١٦٢٦٧٤  ٢,٥٠ ٥٣٨٢,٦٢ ٤ 

١٦٠ ٧ ضراحل  ٠٥٤ ١٣  ٩٧٦ ٦٠٨٢ ٠٦٧٨ ٣٠٤٢٦٣٤  ١,٨٢ ٥٣٨١,٦٣ ٤ 

٣٠٣ ١ الريف  ٨٨٥ ١  ٧,٢٧ ٣٢٩٨,٠٦ ٤١٩٢٨٧ ١٢٤٩١١١ 

 علـــــــى اجملمـــــــوع
 التعلـــــيم مـــــستوى
٢١٠ ٢٣ اخلاص  ٩٨٦ ٣٩  ٢٤١ ١٣٦٧ ٨٢٦٢٩ ٢٣٥٣٥٠١٤  ٣,٩٠ ٢٩٢٤,٩٢ ٩ 

٣١٨ ٢١ احلضر  ٦٩٠ ٣٧  ٨٤١ ٥٣٦٦ ٢٢٣٣٣٨١٣٥٦٠٢٧  ٣,٦٣ ٧٨٧٤,٥٤ ٨ 

٨٩٢ ١ الريف  ٢٩٦ ٢  ٨,٣٢ ٥٠٥٩,٣٠ ٣١٦١٦٠٠٤٠٠ ١٢١ ١٢ 

 علـــــــى اجملمـــــــوع
 ٦,٧٨ ١٣٨٦,٨٩ ٣٥٧٢٠٤ ٣٣٦٤ ٠ ٥٣١ ٦١٠ البلديات صعيد

 ٨,٧١ ٩٥٩,٢٥ ٠٢٢٢٤٢٣٠١٣٩ ٣٥٦ ٤٠٠  احلضر

 ٢,٨٦ ٤٣٢,٣٨ ٠١١٤٠١٢٧٦٥ ١٧٥ ٢١٠ لريفا

 علـــــــى اجملمـــــــوع
٠٤٥ ٣ التعاونيات صعيد  ١٢١ ٤  ١,٨٩ ١٦٥٢,٩٢ ١ ٨٧٨٩٠٨ ٠٤٨٢ ٤٨٦١٢ 

٤٤٠ ٢ احلضر  ٣٩٩ ٣  ٠,٧٦ ٠١٢٢,٠١ ١ ٣٦١٧٨٢٧٨٢ ٤٥٤٦٢ 

 ٧,٢٠ ١٥٣٦,٦١ ٣١٥٥١٧١٢٦١٢٦ ٧٢٢  ٦٠٥ لريفا
  

 .التعليم وزارة  :املصدر  
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 ٥ رقم اجلدول

 ٢٠٠٧ لعام اإلعدادي التعليم يف التعليم وزارة استثمارات
  

 اجملموع اإلناث الذكور اإلعدادي التعليم

 املرحلـــــــــة يف املقيـــــــــدون
٠١٢ ٦٨٤١٧١ ٣٢٨٧٩ ٩١ التمهيدية  

 ٪١٠٠ ٪٤٦,٦٠  ٪٥٣,٤٠ للقيد املئوية النسبة
 ٣٤٤ ٨٦٧ ٧٨٣,١٦ الربامج يف االستثمار

  كويتزال
٣٠٠ ٨٩٨ ٣٤٩,١٨ 

 تزالكوي
٦٤٥ ٧٦٦ ١٣٢,٣٤ 
 كويتزال

  
 .التعليم وزارة ،٢٠٠٧ عام التعليمي، التخطيط وحدة التعليمية، للمعلومات الوطين النظام  :املصدر  
  

 ٦ رقم اجلدول

  ٢٠٠٧ لعام الثانوي التعليم يف التعليم وزارة استثمارات
  

 اجملموع اإلناث الذكور الثانوي التعليم

 املرحلـــــــــة يف املقيـــــــــدون
 تمهيديةال

٣١١ ٣٥٦٥٣ ٩٥٥٢٩ ٢٣  

٪٤٤ للقيد املئوية النسبة ,٩٣٥٥٪ ,٠٧١٠٠٪  

١٤٣ ٥٤٥ ١٥٦  الربامج يف االستثمار ,٥٠٢ ٨٤٠ ٩١١٩١ ,٦٤٦ ٣٨٥ ٨٠٣٤٨ ,٧١ 
 كويتزالكويتزالكويتزال  
  
 .التعليم وزارة ،٢٠٠٧ عام التعليمي، التخطيط وحدة التعليمية، للمعلومات الوطين النظام  :املصدر  
  

 ٧ رقم اجلدول

 ٢٠٠٧ - الفتيات لدى الدراسة إهناء معدل
  

 الريف حلضرا اجملموع التعليمي املستوى

 ٪٥٦,٧١ ٪٤٥,٦٢ ٪٤٨,٤٨ اإلعدادية املرحلة
 ٪٦٨,٣٦ ٪٦١,٤٨ ٪٦١,٩١ الثانوية املرحلة

  
 .التعليم زارةو ،٢٠٠٧ عام التعليمي، التخطيط وحدة التعليمية، للمعلومات الوطين النظام  :املصدر  
    

 اإلعداديـة  املـرحلتني  يف للدراسـة  اإلنـاث  إهنـاء  معـدالت  أعـاله  الـوارد  اجلدول يوضح - ١٣٠
 .والثانوية
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 املـرحلتني  يف للدراسـة  الريفيـة  املنـاطق  يف التالميـذ  إهنـاء  معدل كان ،٢٠٠٧ عام ويف - ١٣١
 أتـى  املـوارد  تركيـز  أن لـى ع يـربهن  مـا  وهـو  احلـضرية،  املناطق يف منه أعلى والثانوية اإلعدادية
 املناسـب  الوقـت  يف عليـه  احلـصول  فرصـة  وإتاحة التعليم يف احلق إعمال يتسىن ولكي .بنتائجه
 قــررت للجمهوريــة، الــسياسي الدســتور مــن ٧٤ للمــادة تنفيــذا وإناثــا ذكــورا الــسكان جلميــع
 التعليميـة  زبـاملراك  االلتحـاق  يكون أال ،٢٠٠٨-٢٢٦ احلكومي القرار مبوجب التعليم، وزارة
  .هبا مشروطا وال ،طوعية أو إلزامية رسوم بأية رهنا فيها بقاءوال هبا والقيد الرمسية

ــيم وزارة وتــشري - ١٣٢ ــه إىل التعل ــق عــدم رغــم أن ــساواة حتقي ــسني، بــني التامــة امل ــإن اجلن  ف
 حتـسن  يعكـس  مـا  وهـو  ،تغطيةال يف أو االستثمارات يف ذلك كان سواء عموما طفيفة الفروق

 .بالرجل باملقارنة لمرأةل املكفولة رعايةال

  والعامة السياسية احلياة - ١٣٣
  
 إىل الـداعي  ٢٠٢٧ التـشريعي  لالقتـراح  احلايل الوضع عن معلومات تقدمي يرجى  - ١٦

 علـى  حـصص  نظـام  إلنـشاء  الـسياسية  واألحزاب االنتخابات قانون على تعديالت إدخال
  .٢٥٢ الفقرة يف إليه املشار النحو

    
ــان يوافــق مل - ١٣٤ ــة برمل ــة القــوانني مــشاريع علــى بعــد اجلمهوري ــانون إصــالح إىل الرامي  ق

 .السياسية واألحزاب االنتخابات

ــد - ١٣٥ ــة واحملكمــة الربملــان أن بي ــا االنتخابي ــة يف قامــا العلي ــة بتــشكيل األخــرية اآلون  اللجن
 ،للربملـان  التابعـة و النتخابيـة ا بالشؤون املعنية املخصصة اللجنة من نواب ٧ من املؤلفة املختلطة

 لقـانون  الالزمـة  اإلصـالحات  حتليـل  أجـل  مـن  وذلـك  ،العليـا  االنتخابيـة  احملكمة من قضاة ٦ و
 .هيئتـه  بكامـل  الربملـان  علـى  الحـق  وقـت  يف سـُيعرض  الـذي  الـسياسية  واألحـزاب  االنتخابات

 مـن  موظفني تضم ،يسريلتا شؤونو واملنهجية الفنية للشؤون جلنةٌ املختلطة للجنة الدعم ويقدم
 والتابعـة  االنتخابيـة  بالـشؤون  املعنيـة  املخصـصة  اللجنة من ومستشارين العليا االنتخابية احملكمة
 .للربملان

 العامـة  االنتخابـات  مـدخالت  إىل تـستند  منهجيـة  مناقـشاهتا  أثنـاء  يف اللجنـة  عتمدوست - ١٣٦
 للتـشريعات  حتليـل  علـى  عـالوة  ،عليها ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤ عامي إصالحات أثرو ،٢٠٠٧ لعام

 اجملتمـع  وآراء مـسامهات  يف ظـر نال على العليا االنتخابية احملكمة وتعكف .الصلة وذات املقارنة
 بتوافـق  املقترحـة  اإلصـالحات  يف إلدراجهـا  الربملـان  يف املمثلـة  غـري  الـسياسية  واألحـزاب  املدين
 .املشاركة حصص بشأن النسائية املنظمات من املقدمة املقترحات ومنها اآلراء،
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ــد - ١٣٧ ــايل الوقـــت يف ويوجـ ــدد احلـ ــن عـ ــشاريع مـ ــوانني مـ ــة القـ ــانون بإصـــالح املتعلقـ  قـ
 ٣٧٤٧/٠٨ ورقـم  ٣٧٤٦/٠٨ رقـم  املـشاريع  :كالتـايل  هـي  الـسياسية  واألحزاب االنتخابات

 ورقــــم ٣٨٢٦/٠٨ رقــــم املــــشروعانو ؛٢١ املــــادة تعــــديل إىل الراميــــة ٣٨١٧/٠٨ ورقــــم
 .٢٠٦ و ٢٠٥ و ٢٠٤ و ٢٠٣ و ٢١ املواد تعديل إىل الراميان ٣٨٨٥/٠٨

 املـشروع  ،٣٨٨٤ رقـم  املـشروع  خـالل  مـن  ،الربملـان  يف البلديـة  الشؤون جلنة وتؤيد - ١٣٨
 املرسـوم  مبوجـب  ،هبـا  الـشامل  والنهوض املرأة كرامة صون قانون من ٢٣ املادة بتعديل املتعلق

 املناصـب  تـويل  يف املائـة  يف ٣٠ بنـسبة  املرأة بإشراك الدولة إلزام على املشروع نصيو .٩٩-٧
 .وغريهـــا البلديـــة بالـــشؤون املعنيـــة واللجـــان اإلمنائيـــة واجملـــالس احلكوميـــة اإلدارة يف العامـــة

 الختــاذ املــرأة شــؤون جلنــة علــى حاليــا معــروض ٢٣ املــادة بتعــديل املتعلــق املــذكور املــشروعو
  .بشأنه قرار

  
 جلنـة  هبـا  أوصت اليت اإلجراءات من بأي االضطالع مت قد كان إذا ما بيان يرجى - ١٧

 املـرأة  مـشاركة  زيـادة  قبيـل  مـن  التقرير، من ٣٣٥ الفقرة يف جاء ما حسب املرأة، شؤون
 علـى  والتـصديق  املـرأة،  ضـد  متيـز  الـيت  التـشريعات  وإصـالح  والعامـة،  الـسياسية  احلياة يف

 .توعية حبمالت والقيام اجلنسانية باملسائل املتصلة االتفاقيات
    

 اُتخـذت  اجلمهوريـة،  لربملـان  التابعـة  املـرأة  شـؤون  جلنـة  عـن  املنبثقة للتوصيات النسبةب - ١٣٩
  :يلي ما املثال سبيل على منها ،واجملتمعية واإلقليمية الوطنية الصعد على إجراءات

 العامة احلياة يف املرأة مشاركة بشأن ُتخذتا إجراءات - ١٤٠

 هيئتــه بكامــل اجلمهوريــة برملــان علــى ُعــرض ،٢٠٠٨ أكتــوبر/األول تــشرين ١٤ يف - ١٤١
ــ ــم شروعامل ــق ٣٩٣٥ رق ــى اتصــالحإ دخــالبإ املتعل ــصادر ٢٠٠٢-١٢ املرســوم عل  عــن ال
 مــع املــساواة قــدم علــى املــرأة إشــراك إىل شروعاملــ هــدفيو .البلديــة القــوانني إطــار يف ربملــانال

 إضـافة  علـى  نصيـ  ووه ،والتنمية للمساواة حتقيقا احمللي الصعيد على القرارات اختاذ يف الرجل
 حاليـا  معـروض  املـذكور  شروعواملـ  .املـرأة  لـشؤون  البلـدي  للمكتـب  املنـشئة  مكررا ٩٥ املادة
 .بشأنه قرار وصياغة لدراسته البلدية الشؤون وجلنة املرأة شؤون جلنة على

 هيئتـه  بكامـل  اجلمهوريـة  برملـان  علـى  ُعـرض  ،٢٠٠٨ أكتـوبر /األول تشرين ٢١ ويف - ١٤٢
ــ ــ شروعامل ــق ٣٩٣٩ مرق ــى إصــالحات بإدخــال املتعل ــصادر ٢٠٠٢-١٢ املرســوم عل  عــن ال
 إضـافة  منـها  املـواد  من للعديد إصالحات ىلإ شروعامل يرميو .البلدية القوانني إطار يف ربملانال

ــة ســُيكلف الــذي املــرأة لــشؤون البلــدي للمكتــب املنــشئة مكــررا ٩٦ املــادة  احتياجــات بتلبي
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 امليـــادين يف ومـــشاركتها احملليـــة اجملتمعـــات صـــعيد علـــى يالقيـــاد دورهـــا وتعزيـــز البلـــديات
 الــشؤون جلنــة علــى حاليــا معــروض املــذكور شروعواملــ .والــسياسية واالجتماعيــة االقتــصادية

 .بشأنه قرار واختاذ لدراسته البلدية

 املنظمـات  مـع  بالتنـسيق  ،اجلمهوريـة  ربملـان ل التابعـة  املـرأة  شـؤون  جلنـة  حاليا تعكفو - ١٤٣
 االنتخابـات  قـانون  حتليـل  علـى  الـسياسية،  األحزاب عضوات ومنتدى املدين للمجتمع النسائية

 للمـادتني  تعـديل  مبوجب احلصص بنظام املرأة مبشاركة العمل إدخال بغية السياسية واألحزاب
  .٢١٢ و ٢١

 مانـة األ جنحـت  البلديـة،  التنميـة  ةوسياسـ  الـسياسية  واملـشاركة  السالم التفاق وتنفيذا - ١٤٤
 اإلمنائيـة  اجملـالس  يف امرأة ٢٠ مشاركة على التصديق يف ٢٠٠٨ عام يف املرأة لشؤون ةياسالرئ

 .للمقاطعات

 الدولـة  ؤسـسات مل املنـسق  هـد اجل تـضافر  مثـرة  الفرص تكافؤ خطة صياغة عملية عدوت - ١٤٥
 اللجنـة  منـها  خمتلفـة  كيانـات  العمليـة  ذههـ  يف شـاركت و .املـدين  للمجتمـع  النسائية واملنظمات

 ينبغــي مواضــيعيا حمــورا ١١ عنــها انبثــق وقــد ،الفنيــة واللجنــة االستــشاري واجمللــس سياسيةالــ
 .باستفاضة تناوهلا

 إطـار  يف النـسائية  املنظمـات  ممـثالت  مـع  لقـاءً  املـرأة  لـشؤون  ةيالرئاسـ  مانةاأل وأجرت - ١٤٦
 الفتــرة عمــل خطــة واعتمــاد تنقــيح جــرى لقــاء،ال هــذا ويف .اإلمنائيــة للمجــالس الــوطين النظــام
 مـن  بينـها  التنـسيق و النـسائية  املنظمات مشاركة تعزيز إىل هتدف خطة هيو ،٢٠١١-٢٠٠٧
  .العامة السياسات على التأثري أجل

 عليها التصديق أو الدولية لالتفاقيات االنضمام تشجيع - ١٤٧

 برملــان عــن الــصادر ٠٨-٥٤ املرســوم مبوجــب مــداعُت ،٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول ٣ يف  •  
 واجمللـس  .الوسـطى  أمريكـا  يف املرأة شؤون وزيرات جمللس األساسي النظام اجلمهورية

 واالقتـــصادية الـــسياسية املـــسائل بـــشأن التوصـــيات وإبـــداء والتحليـــل للبحـــث هيئـــة
 يف بــاملرأة النــهوض تــشجيع إىل دفهتــ املــشترك االهتمــام ذات والثقافيــة واالجتماعيــة

 .املنطقة

 أجــل مــن” عنــوان حتــت ،ســاكاتيبيكيس قاطعــةمب ،غواتيمــاال أنتيغــوا مدينــة يف ُعقــدو  •  
 األيبرييـة  البلـدان  يف العليـا  القـضائية  اهليئـات  لقضاة التاسع اللقاء “جلنسنيا بني العدالة

 الــذي “أنتيغــوا إعــالن” علــى املــشاركني توقيــع عــن اللقــاء أســفر وقــد .األمريكيــة -
 والتمييـز  العنف من ختلو ةحيا ويف القضاء إىل اللجوء يف قاحل بإعمال مبوجبه يلتزمون
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 علـى  عـالوة  وممارسـته،  العدالـة  يف باحلق التمتع إىل ترمي إجراءات وباختاذ ،املرأة ضد
  .املؤسسي عملهم يف اجلنساين املنظور دماجإ

 الرابـع  االجتمـاع  العاصـمة  واشنطن يف ٢٠٠٨ أغسطس/آب ١٥ و ١٤ يومي وُعقد  •  
 بــةعاقاملو املــرأة ضــد العنــف مبنــع املتعلقــة تفاقيــةاال متابعــة بآليــة املعنــيني اخلــرباء للجنــة

 وفيــه اإلنــاث، بقتــل املتعلــق اإلعــالن اعُتمــد املــذكور، االجتمــاع ويف .عليــه والقــضاء
ــرف ــشكلة خبطــورة ُيعت ــل م ــاث قت ــة أمريكــا يف اإلن ــة الالتيني  الكــارييب البحــر ومنطق

 .املنطقة يف نتشارهاوا

 باالنفعـاالت  ُيعتـرف  أال )أ( :يلـي  مبـا  األطراف الدول ىتوَص اإلعالن، هذا مبوجبو - ١٤٨
 إصـدار  )ب( و ؛اإلنـاث  قتـل  جـرائم  مـرتكيب  علـى  الواقعة لمسؤوليةل خمفف كظرف العاطفية
 الـشأن؛  هذا يف القائمة التشريعات تعزيز أو وحرياهتا وحقوقها املرأة استقالل بشأن تشريعات

 املـرأة  ضـد  العنـف  أشـكال  وسائر البدنية متهاوسال املرأة حياة هلا تتعرض اليت خاطرامل مراعاةو
 إىل اللجـوء  مـن  املـرأة  متكـن  وكفالـة  املـواطنني،  ألمـن  الـدول  تلـك  تعتمـدها  اليت السياسات يف

 .املشكلة حجم على بالتعرف تسمح اليت اتءاإلحصا توفريو القضاء،

 املواطنة ةوسياس املدنية التربية - ١٤٩

 الفرعيــة واملديريــة الثقافيــة التنميــة مديريــة خــالل مــن ،والرياضــة الثقافــة وزارة قامــت - ١٥٠
 يف املـشاركة  يتناول املدين اجملتمع يف املرأة لصاحل إقليمي تدرييب مشروع بتنفيذ الثقايف، للتنوع

 ٢٩ يـومي  التدريب أُقيم وقد .اجلنسانية والشؤون العرقيات على التركيز مع العامة السياسات
 كوبـان  مدينة ويف غواتيماال، قاطعةمب ميكسكو بلدية يف ٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٨ و أبريل/نيسان

ــاتني يف جــرىو .بريابــاس ألتــا مقاطعــة عاصــمة  إىل ينــتمني امــرأة ٨٠ اســتقبال املناســبتني ه
ــات ــة اجملموعـ ــشي اللغويـ ــا كيتـ ــشي موبوكومـ ــشي وكيكتـ ــشي وأتـ ــشيِك وبوكومتـ  لوكاكتـ

 .الالدينو أو للمولدين اللغوية اجملموعاتو

 يف أفريقــي أصــل مــن املنحــدرة املــرأة مــسامهة” بعنــوان منتــدى وعقــد تنظــيم وجــرى - ١٥١
 يـومي  التـدريب  هذا وأُقيم .“غاريفونا بشعوب املتعلق املشروع إطار يف املنفذة األنشطة تنوع
 امـرأة  ٢٠٠ فيـه  وشـارك  إيزابـال،  مبقاطعـة  ليفينغـستون  بلدية يف ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣١ و ٣٠
ــامو .رجــال ٥٠ و ــق ق ــابع الفــين الفري ــة الت ــة للمديري ــى باإلشــراف الفرعي ــدريب عل ــذي الت  ال

 .اللغوية غاريفونا جمموعة من حماضرات ٤ فيه شاركت

ــبتمرب/أيلـــول ٢٤ ويف - ١٥٢ ــيم ،٢٠٠٨ سـ ــدريب أُقـ ــن تـ ــة” عـ ــا املنظمـــات أمهيـ  وأنواعهـ
 بلديـــة يف الواقعـــة شـــيناوتال كـــروز ســـانتا بلـــدة يف “املدنيـــة املنظمـــات تـــسجيل وإجـــراءات

 رابطـة ” يف عـضوات  ،شـيناوتال  يف كانتونـا  ٢٢ مـن  امـرأة  ٢٢ التدريب يف شاركو .ناوتالشي
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ــ مــشهرة غــري منظمــة وهــي “شــيناوتال كــروز ســانتا يف احلرفيــات  هــذا تلقــي وعقــب .اقانون
  .قانونا رابطتهن إشهار إجراءات يف النسوة بدأت التدريب،

ــشرين ٣ ويف - ١٥٣ ــوبر/األول ت ــةاملدير أقامــت ،٢٠٠٨ أكت ــة ي ــشاركة الفرعي ــواطنني مل  امل
 ســانتا يف احلرفيــات رابطــة” لعــضوات الثانيــة التدريبيــة الــدورة الثقافيــة التنميــة ملديريــة التابعــة
 يف كانتونـا  ٢٢ مـن  امـرأة  ٢٥ فيهـا  تشـارك  الـيت  الـدورة  موضـوع  وكـان  .“شيناوتال كروز

 تعزيــز التــدريب، هــذا خــالل مــن وجــرى، .“والداخليــة األساســية األنظمــة وضــع” شــيناوتال
 .القانوين شهاراإل إجراءات يف والبدء املنظمة

 الفرعيـة  املديريـة  نظمـت  مـارس، /آذار ٨ يف للمـرأة  دويلالـ  باليوم االحتفال إطار ويف - ١٥٤
 ،املـرأة  لـشؤون  ةيالرئاسـ  مانـة األ مـع  بالتنـسيق  ،الثقافيـة  التنميـة  مبديريـة  املؤسسات بني للتنسيق
 ١٢ يف ُعقـــد “الغواتيمـــايل اجملتمـــع يف اجلنـــسانية والـــشؤون اتوالعرقيـــ املـــرأة” عـــن منتـــدى
 إمجـايل  مـن  املائـة  يف ٧٥ املـذكور  املنتـدى  يف املرأة مشاركة نسبة وبلغت .٢٠٠٨ مارس/آذار

 .احلضور

 ملديريـة  التابعـة  املـواطنني  ملـشاركة  الفرعية املديرية قامت ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣١ ويف - ١٥٥
 يف املـواطنني  جانـب  مـن  مبـشاركة  عمـل  حلقـة  على باإلشراف الثقافات وتعزيز الثقافية التنمية

 والريفيــة احلــضرية اإلمنائيــة الساجملــ لقــانون القــانوين اإلطــار علــى بنــاء ،الدميقراطيــة العمليــات
 وانتخابــات مجعيــة عقــد علــى النــشاط هــذا انطــوىو .٢٠٠٢-١١ املرســوم مبوجــب الــصادر
ــي ــات ملمثل ــن املقاطع ــاء م ــشعوب أبن ــساجمل يف ألصــليةا ال ــائياإل ل ــة من  .ســاكاتيبيكيس مبقاطع

 بـني  املتبقيـة  املائـة  يف ٥ الــ  نـسبة  وُوزعـت  املائـة  يف ٩٥ احلـضور  من املشاركات نسبة كانتو
  .واألطفال الرجال

 الفرعيـــة املديريـــة يف الـــدعوة مـــسؤولو نظـــم ،٢٠٠٨ أكتـــوبر/األول تـــشرين ٤ ويف - ١٥٦
 مقاطعـة  يف ُعقـدت  املـرأة  مـشاركة  عن حماضرة الثقافية التنمية يةملدير التابعة املواطنني ملشاركة
 عــن تدريبيــة دورات ثــالث أيــضا نفــسه شهرالــ يف وُعقــدت .امــرأة ٢٠ اهتضروحــ الاســكوينْت
 بــدرو وســان ســاكاتيبيكيس خــوان ســان بلــديات يف األصــلية، للــشعوب املنتميــة املــرأة هنــضة

 بـصناعاهتا  يتـصل  فيمـا  البلـديات  تلـك  نيـات إمكا تعزيـز  بقـصد  راميونـدو  وسـان  ساكاتيبيكيس
 .الثقافية

 مدينـة  يف حمليـة  منظمة تعزيز على ٢٠٠٨ عام طوال والرياضة الثقافة وزارة وعكفت - ١٥٧
 لــلمنظمة  القـانوين  نـشاء اإل أجـل  مـن  الفـين  الـدعم  تقدمي خالل من سبريابا ألتا مبقاطعة كوبان
 املـذكورة  املنظمـة  يف وتـشارك  .“األصـلية  عوببالش الشامل اجملتمعي النهوض رابطة” املسماة
 .الشاملة اجملتمعية التنمية مشاريع تعزيز إىل هتدف و امرأة ٢٧
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 علـى  الطبيعيـة  واملـوارد  البيئـة  وزارة تعكـف  املواطنني، مشاركة مبوضوع يتعلق وفيما - ١٥٨
 القـرارات  ذاختـا  يف املـساواة  قـدم  علـى  والرجـال  النساء مشاركة تكفل اليت اإلجراءات تسهيل
 ،الطبيعيـة  للمـوارد  املـستدام  االسـتخدام  مكاسـب  تقاسـم  ويف البيئيـة  اإلدارة ويف بالبيئة املتعلقة
 علـى  للحفـاظ  والرصـد  اإلنـذار  ونظم املعلومات نظم يف املرأة ملشاركة الفرصة هتيئة عن فضال
 املرفـق،  رانظـ ( .التـدريب  من امرأة ٨٥٦ و رجال ١ ٤٦٠ استفادة عن ذلك أسفر وقد .البيئة

 ).١٥ رقم اجلدول

 الدميقراطيــة البلــديات برنــامج مــن بــدعم رئاســة،بال التنفيــذي التنــسيق أمانــة ونظمــت - ١٥٩
 ١ ٥٧٦ تـسجيل  وجـرى  .املـواطنني  مـشاركة  بأمهيـة  للتوعية يومني األوروبية، للجماعة التابع
 االنتخابـات  يف اركةباملـش  هلن مسح مما انتخابية بطاقاتب تزويدهنو الناخبني سجالت يف امرأة

 .٢٠٠٧ عام يف املعقودة

 غواتيمــاال يف املــدين اجملتمــع تعزيــز ومــشروع التنفيــذي التنــسيق أمانــة مــن كــل قــامو - ١٦٠
 طريـق  عـن  ذلـك و املواطنـة،  حبـق  التـام  للتمتـع  دعمـا  النـسائية  احلركة إىل التقنية املشورة بتقدمي
 التــدريب هــذا مــن اســتفاد وقــد .اإلمنائيــة الساجملــ يف التــأثري أجــل مــن للمــرأة التــدريب تــوفري
 .مقاطعة ١٢ يف امرأة ٥ ٠٢٧

 الفقـر  مكافحـة  برنـامج  تنفيـذ  على التنفيذي التنسيق أمانة تعكف أخرى، ناحية ومن - ١٦١
 فيمـا  والرجـل  املـرأة  متكـني  بغيـة  اجلنـساين  ملنظـور ا مبراعـاة  التوعيـة  مـن  نكـ مي الـذي  ،احلضر يف
 )١٦ رقم اجلدول ملرفق،ا انظر( اإلنسان حبقوق صليت

  العمالة - ١٦٢
  
 واملــضايقات اجلنــسي التحــرش مكافحــة قــانون حالــة عــن معلومــات تقــدمي يرجــى - ١٨

 تقريــر مــن ٤٠٩ الفقــرة تــشري اللــذين املنــازل، يف اتدمــاخلبا املتعلــق التنظيمــي والقــانون
  .ربملانال أمام زاال ما أهنما إىل الطرف الدولة

    
 قواننيال مشاريع حالة - ١٦٣

 القـانون ” املعنـون  ٣٤٦٧ رقـم  القـانون  مـشروع  زالي ال سابقة، فقرات يف جاء كما - ١٦٤
 قـرار  اختـاذ  انتظـار  يف اجلمهوريـة  برملـان  علـى  امعروض “املنازل يف خلادماتبا املتعلق التنظيمي
 .الحق وقت يف واعتماده بشأنه

 بــشأنه قــرار اختــاذ انتظــار يف واملــضايقات اجلنــسي التحــرش قــانون يــزال ال باملثــل،و - ١٦٥
ــاءو .الحــق وقــت يف واعتمــاده  ربملــانبال املــرأة شــؤون نــةجل مــن لكــ عكــفي ذلــك، علــى بن
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ــوطين واملكتــب ــشؤون ال ــرأة ل ــةاألو امل ــشؤون ةيالرئاســ مان ــرأة ل ــى امل  اســتراتيجيات وضــع عل
 نيالقــانون مــشروعي تنــشيط إعــادة بغيــة املــدين للمجتمــع النــسائية املنظمــات مــع بالتعــاون
 .املذكورين

 املتخذة التدابري - ١٦٦

ــانونني مــــشروعي تعزيــــز ســــياق يف - ١٦٧  الــــوطين املكتــــب قــــام الــــذكر، الــــسابقي القــ
 كــونرادو ورابطــة االجتمــاعي، والتــضامن العمــل بــوزارة العاملــة املــرأة وإدارة املــرأة، لــشؤون

 ومنظمـة  لـشعيب، وا النقـايب  للعمـل  الوحـدة  ومنظمـة  حـدود،  بـال  أطباء ومنظمة كروز، ال دي
 مــشاريع لدراســة عمــل اجتماعــات ١٠ بعقــد ،املــرأة شؤونلــ ةيالرئاســ مانــةاألو العــامل، أطبــاء

 االجتماعـات  هـذه  أسـفرت و .وتوحيـدها  وتنقيحهـا  باملنازل اخلادمات قانونب املتعلقة القوانني
 التوعيـة و اجلنـسني  بـني  للمـساواة  للترويج جديدة عملية يف والبدء القوانني مشاريع توحيد عن
 لتـوفري  وذلـك  بـاألمر  املهتمـة  الرابطـات  ولـدى  اجلنـسني  مـن  اجلمهوريـة  برملـان  أعـضاء  بـني  هبا

  .اجملال هذا يف للعامالت احلماية يكفل الذي املذكور القانون العتماد الالزم السياسي الدعم
  

 ملتوقـع ا مـن  كـان  اليت ،املأجور املرتيل بالعمل املتعلقة اتالدراس نتائج تقدمي يرجى  - ١٩
 .التقرير من ١٠٨ الفقرة حسب ٢٠٠٨ أبريل/نيسان يف إهناؤها

    
 تـوفري  إىل هتـدف  املـوقرة،  اللجنـة  تعلـم  كمـا  ،هيو .جارية تزال ال املذكورة الدراسة - ١٦٨

 معيـشة  وظـروف  املـأجور،  غـري  املـرتيل  بالعمـل  وعالقتـه  املـأجور،  املـرتيل  لالعمـ  عـن  معلومات
ــرأة ــة يف امل ــ خــالل مــن طىالوســ أمريكــا منطق ــدان بــني ةاملقارن ــد أجــل مــن وذلــك البل  حتدي

 وهتـدف  .امليـدان  هـذا  يف العامـة  الـسياسات  ومسارات التشريعية التغيريات جمايل يف األولويات
 علـى  التغلـب  إىل الراميـة  العامـة  والـسياسات  قواعـد ال بـشأن  توصـيات  وضع إىل أيضا الدراسة
ــشاكل ــيت امل ــها، الكــشف جيــري ال ــب عن ــك وترتي ــة حــسب التوصــيات تل ــاولو .األولوي  تتن
 شـؤون  وزيـرات  جملـس  يعتربهـا  الـيت  باجملـاالت  الصلة ذات السياسات األخص على التوصيات

 والــضمان واملــداخيل العمــل يــوم طــول :وهــي أولويــة ذات جمــاالت الوســطى أمريكــا يف املــرأة
  .والتنظيم االجتماعي

 املـواد  يماسـ  وال العمـل  قـانون  إصـالح  ىلإ املـرأة  لـشؤون  الرئاسـية  األمانـة  من سعياو - ١٦٩
 إىل الـدعم  تقـدمي  مركـز  مـع  عمـل  اجتماعـات  مانـة األ تعقـد  املنـازل،  يف عملبال املتعلقة احملددة

 ونـساء  املتزوجـات  غري واألمهات باملنازل اخلادمات حبقوق املعنية رابطةوال باملنازل، اخلادمات
 .املـرأة  لـشؤون  الـوطين  واملكتـب  الـشعيب، و النقـايب  العمـل  أجـل  مـن  الوحدة وجمموعة الريف،
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 وجيـري  .املنـازل  يف للعمـل  التـشريعي  الـدعم  شبكة تكوين عن االجتماعات هذه أسفرت وقد
ــا ــيم حالي ــانون إصــالح مقترحــات تطع ــيت العمــل ق ــةاأل أعــدهتا ال ــشؤون ةيالرئاســ مان ــرأة ل  امل

  .٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون يف التشريعية اهليئة على عرضها املقرر ومن ،أخرى مبسامهات
  

 عمـل  ظـروف  حتـسني  ملواصـلة  املبذولـة  اجلهـود  نتـائج  عـن  معلومـات  تقـدمي  يرجى  - ٢٠
 بــشكل اإلنــسانية حقــوقهن ُتنتــهك حيــث التــصدير، ألغــراض التــصنيع جمــال يف النــساء
 املـدخالت  انعـدام  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  والصحة، بالسالمة يتصل فيما يماس ال متكرر،

 .الصحية ظروفالو
    

  العمل ظروف لتحسني املتخذة التدابري -١٧٠
 الالمـساواة  أوجـه  علـى  والقـضاء  العمـل  ظـروف  حتسني إىل الرامية لإلجراءات نتيجة  - ١٧١
 يف االجتمـاعي  والـضمان  العمـل  وزارة قامـت  اإلنتاجيـة،  األنـشطة  مجيـع  يف العمل عالقات يف

 للفتــرة اجلنــسانية للــشؤون ؤســسيةامل االســتراتيجية اخلطــة علــى بالتــصديق ٢٠٠٨ يوليــه/متــوز
 ويف العمـل  أمـاكن  يف وإعماهلـا  املـرأة  حبقـوق  التعريـف  زيـادة  إىل هتدف اليت ،٢٠١٢-٢٠٠٨

 اجلنــسني بــني املــساواة تــشجع معــايري تطبيــق خــالل مــن وذلــك فيهــا، تــشارك الــيت املنظمــات
  .الغواتيمايل للمجتمع والثقايف العرقي التنوع مراعاة مع الفرص وتكافؤ
 واإلجـراءات  اآلليـات  تنسيق تعزز استراتيجية وضع يلزم اخلطة، هذه تنفيذ أجل ومن - ١٧٢

 طريـق  عـن  وذلـك  املـذكورة،  الـوزارة  ضـمن  والفنيـة  اإلداريـة  اجملاالت يف املؤسسية والعمليات
 البـشرية  واملـوارد  امليزانيـة  وبرجمـة  التخطـيط  مـستوى  على وخباصة وتبّنيه، جنساين بنهج األخذ

 هــو ذلــك مــن املتــوخى واهلــدف .اإلقليمــي النــهج وتطبيــق العمالــة وتــشجيع العمــل وتفتــيش
 اجلهــات جانــب مــن ثالثيــة مــشاركة علــى تنطــوي خطــة وضــع مــن وفعاليــة بكفــاءة الــتمكن
 واملنظمـــات والنقابـــات العمـــل أربـــاب منظمـــات تـــشملالـــيت ( العمـــل عالقـــات يف الفاعلـــة
  .امتثاهلا حسن من التحقق أجل من والتقييم والرصد لمتابعةل آليات إجياد مع ،)احلكومية
  :يلي ما االستراتيجية وتشمل - ١٧٣
 اجلنـــسني بـــني املـــساواة جمـــال يف والتـــدريب القـــدرات وبنـــاء للتوعيـــة بـــرامج وضـــع  •  

 ومنظمـات  والنقابـات؛  االجتمـاعي؛  والـضمان  العمل وزارة وأفراد موظفي تستهدف
  ؛ومنظماهتن العامالت والنساء العمل؛ أرباب
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 حقـوق  تعزيـز  بـشأن  ،اجلمـاهريي  االتـصال  وسـائل  شىت باستخدام والتوعية، االتصال  •  
 والـسالمة  والـصحة  االجتماعي بالضمان منها يتعلق ما والسيما العمل، جمال يف املرأة

  اخلاص؛ للقطاع املشتركة باملسؤولية التوعية إىل إضافة املهنية،
 والـسياسات  الدوليـة  للمعايري السليم التطبيق يتوخى الذي والوظيفي التنظيمي التطوير  •  

ــوارد املؤســـسية ــة والـــسالمة الـــصحة وتـــوفري البـــشرية للمـ  البيانـــات وتـــسجيل املهنيـ
  .اجلنساين النهج مراعاة مع الرعاية، وبروتوكوالت أدلة ووضع ومعاجلتها اإلحصائية

 جمــال يف لالعمــ جمــال يف املــساواة حمــور تطــوير هبــدف املؤســسات بــني فيمــا التنــسيق  •  
 بتعزيــز وذلــك ،٢٠١٢-٢٠٠٨ للفتــرة وتطويرهــا بــاملرأة للنــهوض الوطنيــة الــسياسة
  .العمل جمال يف العاملة املرأة حقوق محاية أجل من املؤسسية اآلليات

 ومـايل  تقـين  بدعم ،٢٠٠٧ عام يف العاملة املرأة محاية إدارة قامت آخر، صعيد وعلى - ١٧٤
 التجميـع  مصانع قطاع يف العاملة املرأة حالة بشأن دراسة اءبإجر ،‘‘واربح أجنز’’ مشروع من

 املـرأة  ضـد  التمييـز  .إنسانية معاملة معاملتنا هو نطلبه ما كل’’ بعنوان املالبس، بصناعة اخلاصة
 أو/و النــسيج شــركات علــى التركيــز مــع اجلــنس، نــوع علــى قائمــة ألســباب العمــل جمــال يف

  .‘‘غواتيماال يف التجميع مصانع
ــاء يف الدراســة هــذه وســامهت - ١٧٥ ــضوء إلق ــى ال ــة عل ــرأة حال ــة امل  اجملــال، هــذا يف العامل

 األصـلية،  الـشعوب  نـساء  علـى  التركيـز  مـع  العمل يف املرأة حقوق انتهاكات انتشار وكشفت
ــسائل ــسي التحــرش وم ــف اجلن ــصادي والعن ــز االقت ــاجم والتميي ــن الن ــسؤوليات ع  األســرية امل
  .اجتماعية كوظيفة واألمومة
 يف نظمـت  حيـث  ،بتعميمهـا  العاملـة  املـرأة  محايـة  إدارة قامـت  الدراسـة،  هلذه ومتابعةَ - ١٧٦
 بـشأن  عمـل  حلقـة  ٢٤ جمموعـه  مـا  ٢٠٠٨ أكتـوبر /األول تـشرين  إىل فربايـر /شـباط  من الفترة
 اجملتمـع  يف النـسائية  واملنظمـات  العاملـة  للمـرأة  موجهـة  العاملـة،  بـاملرأة  اخلاصة اإلنسان حقوق
 عــدال أكثــر جمتمــع إجيــاد دعــم إىل هــذه العمــل حلقــات وهتــدف .العمــوميني ملــوظفنيوا املــدين

   .اجلنساين املنظور من ومشولية وإنصافا
 مــصانع قطــاع يف العاملــة بــاملرأة اخلاصــة اإلنــسان حقــوق انتــهاكات منــع إىل وســعيا - ١٧٧

 والــضمان العمــل ةلــوزار التابعــة العاملــة املــرأة محايــة إدارة تعكــف املالبــس، صــناعة/التجميــع
 اهليئـة  علـى  املؤسـسي  الطـابع  إضـفاء  خـالل  مـن  تنـشيط  إعـادة  عمليـة  تطـوير  علـى  االجتمـاعي 
ــددة ــع القطاعــات املتع ــع، صــناعة قطــاع يف املنازعــات ملن ــصف يف التجمي ــن األول الن ــام م  ع
ــيت ،٢٠٠٨ ــضم الــ ــصاد وزارة تــ ــة، ووزارة االقتــ ــد اخلارجيــ ــايل واملعهــ  للــــضمان الغواتيمــ

  .االجتماعي والضمان العمل ووزارة الضرائب، إدارة على الرقابة وهيئة االجتماعي،
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 رأي إىل للتوصـل  مناقـشة  عقـد  مـسألة  إدراج الـوزير  مكتب يعتزم آخر، جانب ومن - ١٧٨
 املهنيـتني  والـصحة  الـسالمة  بـشأن  ةالدوليـ  العمـل  منظمـة  وضـعتها  اليت ١٥٥ االتفاقية العتماد
 تــشرين شــهر يف العمــل، لــشؤون الثالثيــة اهليئــة لأعمــا جــدول يف وذلــك العمــل، ومنــاخ
  .٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين
 عــن ،٢٠٠٨ عــام يف االجتمــاعي والــضمان العمــل وزارة قامــت الــصدد، هــذا ويف - ١٧٩
 تتخـذه  مبـا  يتعلـق  فيمـا  العمـل  مراكـز  مبراقبـة  املتخصصة، والوحدة للعمل العامة املفتشية طريق
 قامــت كمــا ).١٧ رقــم اجلــدول املرفــق،( نيــتنيامله والــسالمة الــصحة جمــايل يف إجــراءات مــن

  .التجميع مصانع قطاع يف جلنة ١١ منها والسالمة، الصحية للنظافة ثنائية جلان بتشكيل
 جمـايل  يف اإلنتـاج  قطاعـات  قـدرات  بنـاء  االجتمـاعي  والـضمان  العمل وزارة وتواصل - ١٨٠

 الــصحية والنظافــة للــصحة الــوطين اجمللــس طريــق عــن وذلــك ،املهنيــتني والــسالمة الــصحة
  .٢٠٠٠-٣١٤ الوزاري القرار مبوجب أنشئ الذي املهنية والسالمة
  الصحة - ١٨١

  
ــساء يف ســن      يرجــى   - ٢١ ــات الن ــة بوفي ــة الدراســة املتعلق ــائج وإجــراءات متابع ــان نت بي

 من  ٤٥٢، حسبما ورد يف الفقرة      ٢٠٠٧ديسمرب  /اإلجناب اليت أُكملت يف كانون األول     
 .لطرف، وخاصة فيما يتعلق بنساء الشعوب األصلية واملناطق الريفيةتقرير الدولة ا

  
 الدراسـة  هـذه  نتـائج  أن أجريـت  الـيت  املـشاورات  مـن  يتـبني  املـسألة،  هبـذه  يتعلق فيما - ١٨٢

 املــوقرة اللجنــة إبــالغ ســيجري وبالتــايل، الــراهن، الوقــت يف متاحــة غــري متابعتــها وإجــراءات
  .مقبلة قاريرت يف املتابعة وإجراءات بنتائج
 حكومـة  وضـعتها  الـيت  األربعـة  الرئيـسية  الـربامج  أحد أن إىل ذلك مع اإلشارة وجتدر - ١٨٣

 علـى  تقـوم  االجتماعيـة  للتنميـة  سياسة وضع على ينصب الذي التضامن برنامج هو اجلمهورية
 األطفـــال وفيـــات معـــدالت خفـــض يف تتمثـــل الـــصحة جمـــال يف رئيـــسية اســـتراتيجية أســـاس

 التـــدابري خـــالل مـــن وذلـــك والنـــساء، للرجـــال املتوقـــع العمـــر زيـــادة أجـــل مـــن واألمهـــات
  :التالية االستراتيجية

ــة ضــمان  - ١   ــدة الرعاي ــل اجلي ــوالدة قب ــد ال ــع ها،وبع ــا م ــا م ــن يرافقه ــة، م  تغذي
  اخلامسة؛ سن دون لألطفال سيما وال
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 لألمهـــات املقدمـــة املـــساعدة جمـــال يف القـــدرات بنـــاء بـــرامج نطـــاق توســـيع  - ٢  
 مـن  اهلامـشية  احلـضرية  املنـاطق  ويف خاصة، بصفة الريفية املناطق يف األطفالو

  مؤهلة؛ بشرية موارد إجياد أجل
 بـرامج  وتنفيـذ  بإعـداد  ُتعـىن  اليت اجلمعيات يف احمللية اجملتمعات مشاركة تعزيز  - ٣  

  الصحة؛
ــيالت استقــصائية بدراســات االضــطالع  - ٤   ــات وحتل ــسيق وعملي  للمعلومــات تن

ــةاملتعل ــشارب قـ ــراض انتـ ــساء بـــني األمـ ــن النـ ــات القطاعـــات خمتلـــف مـ  والفئـ
  .الريفية املناطق يف وخباصة والثقافية، االجتماعية

  
تقدمي معلومات بشأن مدى توافر وجودة برامج الصحة اجلنسية واإلجنابيـة           يرجى    - ٢٢

وخدمات تنظيم األسرة للنساء والفتيات، وكذلك إمكانيات احلصول علـى وسـائل آمنـة              
ويرجـى أيـضا توضـيح الـربامج الـيت ُوضـعت لـتليب احتياجـات نـساء املنـاطق                    . ملنع احلمـل  

 .الريفية والشعوب األصلية بالتحديد
  

  احلمل منع وسائل توافر - ١٨٤
 احلمـل  منـع  وسـائل  إتاحة هبدف شىت تدابري االجتماعية والرعاية الصحة وزارة تتخذ - ١٨٥
 شــبكة جممــوع يف متاحــة احلمــل منــع وســائل تلــفخم فــإن ولــذا متييــز، بــدون الــسكان جلميــع

  .واملستشفيات الصحة مراكز قبيل من الصحية اخلدمات
 الوسـيلة  احلُقـن  تعتـرب  الـصحة،  لـوزارة  التـابع  األسرة تنظيم برنامج إلحصاءات ووفقا - ١٨٦
  .احلبوب مث الرفاالت تليها النساء، أوساط يف استخداما األكثر

  
  ٥ رقم اجلدول
    ٢٠٠٧ عام يف النوع حسب استخداما األكثر ملاحل منع وسائل

  الحقن  

اع  انقط
ث  الطم
 اإلرضاعي

يلة  وس
ام  األی
  المحددة

از  الجه
  الرفاالت  الحبوب  الرحمي

ع   من
ل  الحم
ي  الجراح
  الطوعي

ائل  وس
   طبيعية

وع  مجم
  المستخدمات

ام  إدارة نظ
ات  معلوم

  الصحة
٠٦٩ ١ 

٩٤٠ ٦٥٢٨ ٩٧٧٢ ٨٨ ٢٣٥
١٨١ 
٧١٩

٢٢٢ 
١٤٢ ٣٨٧٩  ٣٥٦ ١  ٤٠٨ ٥٨٤ ١    

  .الصحة لوزارة التابع األسرة تنظيم برنامج :املصدر
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  األسرة تنظيم خدمات - ١٨٧
 القــدرات حتــسني إىل هتــدف اســتراتيجيات األســرة تنظــيم برنــامج إطــار يف ُوضــعت - ١٨٨
 جلميـع  املنـهجي  والتـوفري  املتوازنـة  املـشورة  حتـسني  طريـق  عـن  الصحية اخلدمات ملقدمي التقنية
  .الطبية العوائق دراسة على بناء احلمل، منع وسائل
 مـن  سكانالـ ( بيـتني  مقاطعـة  يف اجللـد  حتت تغرس اليت احلمل منع بوسيلة العمل وبدأ - ١٨٩
 جلنـة  أيـضا  أُنشئتو .سولوال مقاطعة يف لتطبيقها االستراتيجية دراسة وجتري ،)الالدينو مجاعة
 منـع  وسـائل  جـودة  لكفالـة  للدولة التشريعي الكيان مبثابة ستكون اليت احلمل منع وسائل توفري
  .)١٤ إىل ٧ املرفقات انظر( املناسب الوقت يف وتوفريها احلمل
  واإلجنابية اجلنسية الصحة برامج - ١٩٠
 يف هـام  تقـدم  إحـراز  مـن  الـصحة  لوزارة التابع اإلجنابية للصحة الوطين الربنامج متكن - ١٩١

 جمــال يف املــشورة وتعزيــز األســرة، تنظــيم وســائل يف لــنقصا مــستويات خفــض منــها جمــاالت
 مـن  احلمايـة  وفتـرة  اجلـدد  املـستخدمات  عـدد  زيـادة  يف سـاهم  ممـا  الـوالدة،  بعـد  األسـرة  تنظيم

  .احلمل منع وسائل استخدام بفضل اإلجناب
 الـسكان  متنـع  اليت األسباب فهم زيادة يف تساهم دراسات أُجريت ذلك، على عالوة - ١٩٢
  .األصلية غري أو األصلية الشعوب أوساط يف سواء األسرة، تنظيم وسائل خداماست من

 التاليـة  الوسـائل  االجتماعيـة  والرعايـة  العامـة  الـصحة  وزارة تقـدم  آخـر،  صـعيد  وعلى - ١٩٣
 ثالثـة  كـل  تؤخـذ  حقن بواسطة والنساء، للرجال الطوعي اجلراحي التعقيم )أ( :األسرة لتنظيم
 بـدء  )هــ ( و الرفـاالت  )د( و ؛منـع  حبـوب  )ج( و الـرحم؛  اخـل د جهاز وضع )ب( و أشهر؛

 املـشورة  تقـدم  ذلـك،  على عالوة .اجللد حتت تغرس اليت اهلرمونية احلمل منع وسائل استخدام
 املائـة  يف ٧٢ حنـو  استخدمت األخرية، اخلمس السنوات ويف .الطبيعية الوسائل استعمال بشأن
 ثالثــة كــل تؤخــذ الــيت احلقــن الــصحة وزارة ئــردوا يف األســرة تنظــيم وســائل مــستعمالت مــن
  .احلمل منع حبوب منهن املائة يف ٢٦ استخدمت حني يف أشهر

  



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

08-62946 49 
 

  ١ رقم البياين الرسم
  احلمل منع وسائل استخدام بفضل اإلجناب من احلماية فترة

  احلمل منع وسائل بواسطة اإلجناب من احلماية لتغطية معياري مؤشر  
  
  
  
  
  
    
  
  
        

  .االجتماعية والرعاية العامة الصحة وزارة/الصحة معلومات إدارة منظا :املصدر
    

 اإلجنابيـة،  للـصحة  الـوطين  الربنـامج  يقـوم  األسـرة،  تنظـيم  وسـائل  توفري لكفالة وسعيا - ١٩٤
 مـن  لالحتياجـات  دقيقـة  إسـقاطات  بإعـداد  األسرة، تنظيم قانون ،٢٠٠٥-٨٧ للمرسوم وفقا

 علـى  بنـاء  وذلـك  الـشراء،  ألغـراض  الـسنة  يف مـرتني  ينالـوط  املـستوى  علـى  احلمل منع وسائل
 صـــندوق طريـــق عـــن الـــشراء طلـــب ويوجـــه الـــسابقة، الفتـــرات يف املـــسجل االســـتهالك
 لـــصرف املاليـــة املـــوارد إدارة تتـــوىل الـــيت املاليـــة الـــشؤون إدارة إىل املتحـــدة لألمـــم الـــسكان
  .الالزمة األموال
ــك، عــن وفــضال - ١٩٥ ــاح ذل ــى ســرةاأل تنظــيم وســائل تت ــستوى عل ــوطين امل  خمتلــف يف ال

ــة مــستويات ــشفيات واملــستوصفات الــصحة مراكــز يف املقدمــة الرعاي  غــري واملنظمــات واملست
 النـساء  إىل الثقافيـة  واالعتبـارات  املعاملـة  وحـسن  اجلـودة  مراعاة مع الرعاية توفر اليت احلكومية
 مـن  أو املولـدين  مـن  كـانوا  سـواء  والريفيـة؛  احلـضرية  املنـاطق  يف والرجال واملراهقني واألطفال
  .األصلية الشعوب

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

           Tendencia de APPs 
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   العامة والرعاية االجتماعيةوزارة الصحة
 تطور مؤشر احلماية من اإلجناب بفضل استخدام وسائل منع احلمل

٢٠٠٦العام ٢٠٠٥العام   ٢٠٠٧العام 
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ــة الوســائل وتــشمل - ١٩٦ ــا املتاحــة احلديث ــاالت الرمحــي، اجلهــاز :حالي ــة والرف ــع وعملي  من
 وُحقـن  )وباحلبـ ( املركبـة  الفموية احلمل منع ووسائل لرجلوا للمرأة الطوعية اجلراحية احلمل
 أســـــيتات حملـــــول نعـــــ عبـــــارة وهـــــي أشـــــهر، ثالثـــــة كـــــل تؤخـــــذ الـــــيت احلمـــــل منـــــع

 البيانيـة  الرسـوم  املرفـق، ( اجللد حتت تغرس اليت احلمل منع ووسيلة امليدروكسيربوجريستريون،
  .)١٧ إىل ٩ من

 اللولبيـة  احللقـة  ووسـيلة  اإلرضـاعي  الطمـث  انقطاع وسيلة :الطبيعية الوسائل وتشمل - ١٩٧
  .احملددة األيام ووسيلة

  
  واألدوية احلمل عمن لوسائل اللوجستية املعلومات نظام    

 وزارة أنـشأته  الـذي  احلمـل  منـع  ووسـائل  لألدويـة  اللوجـستية  املعلومـات  نظام ساهم - ١٩٨
 لتلبيـة  الـوطين  املـستوى  على كافية إمدادات على احلفاظ يف االجتماعية والرعاية العامة الصحة

  .املعاملة وحسن اجلودة مراعاة مع املستخدمني، احتياجات
 الـصحة  معلومـات  إدارة نظـام  مـع  بالتنسيق اإلجنابية للصحة الوطين جالربنام ويشارك - ١٩٩
 ووحـدة  املستـشفيات،  بـني  التنـسيق  وهيئـة  االجتماعيـة،  والرعايـة  العامـة  الـصحة  لـوزارة  التابع

 ثانيـة  مرحلـة  يف وُيــتوقع  .املستـشفيات  وحـدة  إدارة أجـل  مـن  مواءمـة  عملية يف اللوجستيات،
  .الصحة معلومات إدارة نظام يف لصحةا جماالت لوجستيات وحدة إدراج
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  ١٢ رقم البياين الرسم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 لإلمــداد املـستهدفة  النــسبة علـى  احلفــاظ مـن  اإلجنابيــة للـصحة  الــوطين الربنـامج  متكـن  - ٢٠٠
  .املائة يف ٨٥ وهي الوطين، املستوى على احلمل منع وسائلب الكايف
  والتحليل الدراسة غرفة - ٢٠١
 الوطنيــة للخطــة التابعــة والتحليــل الدراســة غرفــة يف احلمــل منــع وســائل عنــصر أدرج - ٢٠٢
 الـدوائر  مـن  مـستقاة  اخلدمة حسب لإلمداد شهرية مؤشرات عن عبارة وهو ،اإلجنابية للصحة
 القـرارات  واختـاذ  التحلـيالت  إجـراء  هبـدف  وذلـك  دائـرة،  ٢٩ عـددها  البـالغ  لـصحية ا اإلدارية

  .احمللي املستوى على اإلمداد جمال يف املقترحة ألهدافا حتقيق من متكن اليت
 إجـراءات  املـسؤولة  واألمومـة  األبـوة  شـبكات  تتخـذ  والوقاية، الدعوة صعيدي وعلى - ٢٠٣

 اجلنـسية  الـسلوكيات  علـى  املترتبـة  العواقـب  وجتنب األسباب منع أجل من املراهقني تستهدف
 واالســتغالل اإلجهــاض وعمليــات املبكــر احلمــل حــاالت قبيــل مــن املــسؤولة، غــري واإلجنابيــة
 وغــري اجلنــسي واالعتــداء احملــارم وســفاح اإلباحيــة املــواد وإنتــاج التجاريــة لألغــراض اجلنــسي
 مـن  ونـساء  رجـاال  يـضم  الـذي ( واالجتمـاعي  العائلي احمليط إشراك ظل يف ذلك وجيري .ذلك
  .وغريها قتصاديةواال الثقافية العوامل يف التأثري طريق وعن )العمرية الفئات مجيع

57

Comparativo del indicador de “Abastecimiento de 
métodos anticonceptivos en PES” entre el año 
2001 y el año 2008
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 ٢٠٠٨ و ٢٠٠١بني عامي “ اإلمداد بوسائل منع احلمل يف اخلطة االستراتيجية للصحة”مقارنة مؤشر 
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  األسرية والعالقات الزواج - ٢٠٤
  

تشريع غواتيماال يف املسائل    ’’ من تقرير الدولة الطرف إىل أن        ٦١٧تشري الفقرة     - ٢٣
املدنية ومـسائل األهليـة القانونيـة بـني الرجـل واملـرأة يكـرس املـساواة القانونيـة بـني املـرأة                       

 إىل  ٦٢١وتشري الفقـرة     .‘‘٤ي يف املادة    والرجل على حنو ما ينص عليه الدستور السياس       
ــة الطــرف   ــزواج والعالقــات     ’’أن الدول ــشأن املــساواة يف ال ــانون حملــي وضــعي ب ــديها ق ل

ــرية ــه      . ‘‘األسـ ــرة وعالقتـ ــوم رب األسـ ــيح مفهـ ــى توضـ ــادئ، يرجـ ــذه املبـ ــوء هـ ويف ضـ
 . من االتفاقية٢بالتشريعات السالفة الذكر وكذلك باملادة 

  
 عـن  املـسؤول  الـشخص  إىل عائلـها  أو األسـرة  رب لقـب  ُيمـنح  رخيي،التا املنظور من - ٢٠٥
 عـن  املـسؤول  الـشخص  األسـرة  رب ويعتـرب  فيهـا؛  القـرارات  اختـاذ  وعن اقتصاديا األسرة إعالة
 طــابع ذات أهنــا علــى إليهــا ينظــر كــان مهمــة وهــي اقتــصاديا، للمعــالني املــادي الــدعم تــوفري

 مـن  نـوعني  املـرأة  وتـرأس  .األسـر  ربـات  عـدد  زايـد ت تبني اإلحصاءات فإن اليوم، أما .ذكوري
  .مؤقتة بصورة غائبا الذكر الزوج يكون أو لوحدها األسرة ربة تكون أن إما فهي األسر،
ــنص - ٢٠٦ ــوانني وت ــا املعمــول الق ــة يف هب ــى غواتيمــاال دول ــساواة تكــريس عل ــرأة بــني امل  امل

 تـنص و .االتفاقيـة  مـن  ٢ املـادة  نمـ  )أ( الفرعيـة  الفقـرة  يف عليـه  منـصوص  هـو  ملا وفقا والرجل
 جمـال  يف التمييـز  جتـرمي  خـالل  مـن  والفـرص  احلقوق يف املساواة هذه على أيضا العادية القوانني
 مــن املــذكورة املــادة مــن )ب( الفرعيــة للفقــرة طبقــا وذلــك وغــريه، املــدين اجملــال ويف العمــل
  .االتفاقية

  
 عاماً ١٤حلد األدىن لسن للزواج هو  من التقرير، فإن ا٦٢٤باإلشارة إىل الفقرة   - ٢٤

يرجى بيان ما إذا كانـت قـد اتُّخـذت أي تـدابري لرفـع احلـد                 .  عاماً للفتيان  ١٦للفتيات و   
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن . األدىن لــسن زواج الفتيــات، وفقــاً التفاقيــة حقــوق الطفــل 
 .التدابري املتخذة ملنع ممارسة الزواج املبكر والقضاء عليها

  
 ُتكتــسب الــزواج أهليــة أن عامــة، كقاعــدة غواتيمــاال، دولــة َتعتــرب املبــدأ، حيــث نمــ - ٢٠٧
 كـان  حيـث  اسـتثنائيا  طابعـا  املبكـر  بـالزواج  اإلذن ويكتـسي  .عاما ١٨ وهو الرشد سن ببلوغ
 بغــينوي اآلن حــىت قائمــة زالــت مــا واجتماعيــة ثقافيــة وممارســات حــاالت أســاس علــى يقــوم
ــا ــا والقـــضاء منعهـ ــفها عليهـ ــة شـــواغل مـــن بوصـ ــار يف الدولـ ــا إطـ  حقـــوق جمـــال يف التزاماهتـ
  .والطفلة الطفل
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 إعـداد  جيري التشريعية، للسلطة التابعة املرأة شؤون جلنة تبذهلا اليت اجلهود سياق ويف - ٢٠٨
 عامـا  ١٦ سـن  ويقترح الزواج بأهلية املتعلقة املدين القانون من ٨١ املادة يعّدل قانون مشروع
  .والرجل املرأة من لكل جالزوا لسن أدىن كحد

  
ــر، أجــرت األ  ٦٢٥وفقــا للفقــرة   - ٢٥ ــة الرئاســمــن التقري ة لــشؤون املــرأة حتلــيال  يمان

 اقتراحا إلصـالح القـانون      ت، وأعد  والزوجية  العالقات األسرية  الذي ينظم للقانون املدين   
بري ذكــر مــا إذا كانــت األمانــة قــد اختــذت تــدايرجــى ). اإلجرائــي(املــدين وقــانون احملــاكم 
 .لتنشيط هذه العملية

  
 يتمثـل  ٢٠١٢-٢٠٠٨ الفتـرة  يف اسـتراتيجيا  هنجـا  املرأة لشؤون ةيالرئاس مانةاأل تتبع - ٢٠٩
 الالزمـة  القـوانني  مـشاريع  وتعزيـز  التمييزية القوانني حتديد هبدف الوطنية التشريعات دراسة يف

  .املدين اجملتمع ومنظمات العامة املؤسسات مع التنسيقب ،إلصالحها
ــصدد، هــذا ويف - ٢١٠ ــدمت ال ــانون لتعــديل اقتراحــا ق ــانون املــدين الق  األحــوال حمــاكم وق

  .للربملان التابعة املرأة شؤون جلنة أمام العام هذا من يونيه/حزيران يف الشخصية
 برملــان عــن الــصادر ٢٠٠٨-٣٩ املرســوم اعتمــد ،٢٠٠٨ أغــسطس/آب ٢٥ ويف - ٢١١

 ،املــسؤولة األبوةبــ املتعلقــة ،املــدين القــانون مــن ٢٠٠ ةاملــاد مبوجبــه عــدلت الــذي اجلمهوريــة،
 الوراثيـة  األدلة سوى أدلة أية تقبل ال ،أعاله ملذكورا لالفتراض خالفا” :كالتايل نصها ليصبح
 وقـوع  اسـتحالة  إثبـات  وكـذلك  ،األكـسجني  املـرتوع  الرييب النووي احلمض اختبار طريق عن

 علـى  الـسابقة  يـوم  الثالمثائـة  مـن  األوىل يومـا  رينوعـش  ائةامل خالل الزوجني بني جنسي اتصال
  .“آخر ظرف أي أو العجز أو املرض أو الغياب بسبب الوالدة،
 حالـة  يف” :كالتـايل  نـصها  ليـصبح  .إليهـا  ٥ الفقـرة  بإضافة أيضا ٢٢٢ املادة وعدلت - ٢١٢
 يثبـت  الـذي  األكـسجني،  املرتوع الرييب النووي احلمض الختبار اخلضوع املزعوم األب رفض
 مل مـا  ،األبـوة  علـى  دلـيال  رفـضه  يعتـرب  خمتـصة،  حمكمـة  عـن  صـادر  أمـر  على بناء علميا، األبوة
  .“...ذلك خالف يثبت
 بينـه  للمواءمـة  املـدين  القـانون  علـى  تعـديال  الربملـان  أعـضاء  عـرض  ،أخرى ناحية ومن - ٢١٣
ــادئ وبــني ــةو املــساواة وحقــوق مب  املمتلكــات ايــةحلم الــالزم القــانوين واألمــن اخلاصــة امللكي
 ألفــراد واالجتماعيــة االقتــصادية احلقــوق محايــة يف يــساهم مبــا للــزوجني نقولــةامل غــريو نقولــةامل
 أن قبـل  هيئتـه  بكامـل  الربملان على املشروع هذا وعرض .املستقبل يف األبناء، وخباصة ،ألسرةا

  .بشأنه قرار الختاذ والطفل املرأةو الدستور وبنود التشريع جلان فيه تنظر
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 بكامــل الربملــان نظــر علــى عــرض الــذي ٣٨٦٥ رقــم القــانون مــشروع مــن واهلــدف - ٢١٤
 بـشأن  املـدين  القـانون  من ٨٩ املادة من ٣ الفقرة إلغاء هو ٢٠٠٨ أغسطس/آب ١٣ يف هيئته
 الـزواج  بـشأن  نفـسه،  القـانون  مـن  ٢٢٢ و ١٥٤ و ٩٩ املـواد  تعـديل و ،للـزواج  احملدد املوعد
 القـانون  مـن  ٢٢٩ املـادة  إلغـاء  وكـذلك  األبوة، افتراضو الزوجني بني االنفصال وحرية املدين

 اخلـاص  القانوين النظام ضد املرتكبة واجلرائم لزواج،ل احملدد باملوعد التقيد عدم بشأن اجلنائي،
  .املدنية واحلالة الشخصية لألحوال
  األرياف ونساء األصلية الشعوب نساء - ٢١٥

  
ــصلة،    - ٢٦ ــدمي معلومـــات مفـ ــا يف ذلـــك يرجـــى تقـ ــصائية،مبـ ــائج بيانـــات إحـ  عـــن نتـ

يف اإلطــار نــساء الــشعوب األصــلية علــى النحــو املــبني  املتخــذة لتحــسني ظــروف  التــدابري
 .التقرير من ٣
    

 قبـل  مـن  رمسيـا  والشينكا والغاريفونا املايا مجاعات لنساء املنسق عمالاأل جدول قدم - ٢١٦
 املـدين  اجملتمـع  مـن  جهـات  أن ورغـم  .٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون يف اجلمهورية رئاسة يابةن

 أساسـا  اختـذت  فإهنـا  ،)األصـلية  لـشعوب ا مـن  نـسائية  منظمـات ( الوثيقـة  هـذه  أعـدت  اليت هي
 الــشاملة وتنميتــها بــاملرأة للنــهوض الوطنيــة الــسياسة حتــديث عمليــة يف العرقــي نظــورامل ملراعــاة
 نـساء ل الفعالـة  شاركةاملـ  علـى  يـدل  ممـا  الفـرص،  تكـافؤ  خطـة  ووضـع  ،٢٠٢٣-٢٠٠٨ للفترة

  .األصلية الشعوب
 املنــسق عمــالاأل جــدول بنــشر األصــلية الــشعوب بنــساء املعنيــة املظــامل أمانــة وقامــت - ٢١٧
 مـسؤولية  املـرأة  لـشؤون  الـوطين  املنتـدى  ويتـوىل  ،٢٠٠٨ عـام  خـالل  األصـلية  الـشعوب  لنساء

  .التهميش مكافحة نامجبر من بدعم واحمللي اإلقليمي املستويني على االستراتيجي التخطيط
ــا يتعــذر لــذلك - ٢١٨ ــائج عــن معلومــات تقــدمي حالي  التــسعة احملــاور لتنفيــذ اإلحــصائية النت
  .عمالاأل دولجل

 نـوع  عنـصري  إلدراج اتلإلحـصاء  الـوطين  املعهـد  مـع  التنـسيق  بـدأ  فقـد  ذلك، ومع - ٢١٩
 بـه  يقـوم  مـا  يف صـلية األ الـشعوب  نـساء  عـن  بيانات إيراد من ميكن مبا العرقي واالنتماء اجلنس
  .املستقبل يف ودراسات تعدادات من املعهد
 الثقافيـة  واهلويـة  بـالتعليم  املتعلقـة  احملـاور  ملعاجلة تدابري ذلك إىل إضافة الدولة واختذت - ٢٢٠

 املرفـق،  انظـر ( والروحانيـة  والعنـف  العنـصرية  ومكافحـة  الـسياسية  واملشاركة الشاملة والصحة
  ).٢١ و ١٧ رقم اجلدوالن
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نـساء   من التقريـر، تقـدمي إحـصاءات عـن نـسبة             ١٨٢اإلشارة إىل الفقرة    يرجى، ب   - ٢٧

 أو بلغـة    اللجـوء إىل القـضاء باسـتعمال لغتـهن األصـلية           الشعوب األصلية اللوايت اسـتطعن    
 .يفهمنها

  
 وزارة أو اجلنــائي العــام الــدفاع معهــد أو العامــة النيابــة أو القــضائية اهليئــة لــدى لــيس - ٢٢١
 أســاس علــى إحــصائي تــصنيف العدالــة، قطــاع منــها يتكــون الــيت املؤســسات هــيو ليــة،الداخ

 لغتـهن  باستعمال القضاء إىل األصلية الشعوب نساء جلوء أثر توضيح من ميكن العرقي االنتماء
 ،لغـة  مـن  أكثـر  يتكلمـون  مـوظفني  مـن  يتلقينـها  الـيت  املـساعدة  يف احملرز التقدم ورغم .األصلية

  .الطلبب يفي ال ذلك فإن
 معنيــة مظــامل أمانــة ١٥ حاليــا هنــاك أن اجلنــائي العــام للــدفاع الــوطين املعهــد ويفيــد - ٢٢٢

 مـن  املؤلفـة  ،األصـلية  بالـشعوب  املعنيـة  املظـامل  أمانـة  برنـامج  تنسيقها يتوىل األصلية، بالشعوب
 تلــك أفــراد خدمــة يــضمن مبــا ،شــفوي ومتــرجم األصــلية الــشعوب مــن ومــساعد مظــامل أمــني

 مـن  األصـلية  الـشعوب  نـساء  مـن  املائـة  يف ٦ اسـتفاد  وقد .الثقافية االعتبارات مبراعاة الشعوب
 ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠١ مـن  الفتـرة  يغطـي  الـذي  ،٨ رقم اجلدول يف مبني هو كما املعهد خدمات

  .)١٩ و ١٨ رقم نالاجلدو ،املرفق(
 لــضحايا انيــةاجمل القانونيــة لمــساعدةل التجــرييب الربنــامج نظــر ذكــر، وأن ســبق كمــاو - ٢٢٣
  .)٢٠ رقم اجلدول املرفق،( قضية ٨ ٨٩٤ يف العائلي العنف
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  ٨ اجلدول
  اجلنائي العام الدفاع معهد فيها نظر اليت اجلديدة القضايا
  األصلية بالشعوب املعنية املظامل أمانة برنامج

    ٢٠٠٨ أغسطس/آب إىل ٢٠٠١نوفمرب/الثاين تشرين من الفترة يف
املظـــامل أمانـــة لربنـــامج التابعـــة املكاتـــب
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  األصلية بالشعوب املعنية

٢٠٠٨  
  اجملموع  (...)

  ٩٢٤  ١٢  ١٦٨  ١٠١  ١٤٣  ١٢٤  ١٢٠  ١٤١  ١٥ )١(برياباس ألتا
  ٦٧٨  ٩٥  ١٢٣  ٩٠  ٨٩  ١١٣  ١١٧  ٤٥  ٦  )١(كيتزالتينانغو

  ٦٧٠  ٧٥  ٩٦  ٧٨  ١٠٩  ١٠١  ١١٨  ٨٣  ١٠  )١(شيتكي كروز، سانتا
  ٤٦٨  ٦١  ٧١  ٦٩  ٤٤  ٩٣  ٩٩  ٣١    )٢(سولوال

  ٤٤٦  ٦١  ٧٠  ٤٢  ٧٧  ٧٩  ٧٣  ٤٤    )٢(توتونيكابان
  ٩٣٩  ٩٣  ١٣٦  ١٤٦  ١٤٦  ١٧٥  ١٥٦  ٨٧    )٢(هوهويتينانغو إيوالليا سانتا
  ٤٤٨  ٥٧  ٨٠  ٩١  ٨١  ١٢٠  ١٩      )٣(برياباس باخا

  ٤٨٢  ٥٢  ٦٧  ٧٩  ١١٠  ١٠٧  ٦٧      )٣(تشيمالتينانغو
  ٢٨٦  ٣٩  ٥٥  ٤٧  ٤٨  ٧٧  ٢٠      )٣(سوشيتيبيكيز

  ٢٢٨  ٣  صفر  ٤٢  ١٣٢  ٤٥  ٦      )٣(إيلينا سانتا بيتني، بينيتو، سان
  ١٠  ٦  ٢  ٢            )٤(إيسابال
  ٢١  ٨  ١٣  صفر            )٥(شيتكي نيباخ،

  ٢٨  ١٧  ١١              )٦(تشيكيموال
  ٥٣  ٤١  ١٢              )٦(ماركوس سان إيتشيغوان،
  ٦  ٦                )٧(شيتكي إيسكان،

  ٥ ٦٨٧  ٧٢٦  ٩٠٤  ٧٨٧  ٩٧٩  ١ ٠٣٤  ٧٩٥  ٤٣١  ٣١ سنويا فيها نظرال مت اليت القضايا جمموع
  

 .قضية ٥ ٦٨٧ البالغ القضايا جمموع من املائة يف ٦ بنسبة أي امرأة، ٣٤١ قضاياهن يف النظر مت اللوايت النساء عدد بلغ  (¨ )  
 .٢٠٠٨ أغسطس/وآب يناير/الثاين كانون بني املتراوحة الفترة البيانات تغطي   (..)  
  .٢٠٠١ نوفمرب/الثاين تشرين يف املكاتب هذه يف العمل دأب  )١(  
  .٢٠٠٢ هيولي/متوز يف املكاتب هذه يف العمل بدأ  )٢(  
  .٢٠٠٣ أغسطس/آب يف املكاتب هذه يف العمل بدأ  )٣(  
  .٢٠٠٤ أكتوبر/األول تشرين يف املكاتب هذه يف العمل بدأ  )٤(  
  .٢٠٠٦ وفمربن/الثاين تشرين يف املكاتب هذه يف العمل بدأ  )٥(  
  .٢٠٠٧ مايو/أيار يف املكاتب هذه يف العمل بدأ  )٦(  
  .٢٠٠٨ مارس/آذار يف املكاتب هذه يف العمل بدأ  )٧(  
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 توزيــع عـن  معلومــات ،الرتاعـات  حــل وحـدة  طريــق عـن  ،القــضائية الـسلطة  وقـدمت  - ٢٢٤
 يف دينللمـستفي  التعليمـي  املـستوى  عـن  وكـذلك  األصـلية  بلغتـهم  خبـدماهتا  املـشمولني  السكان
  .٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين إىل يناير/الثاين كانون من الفترة

  
  ٩ اجلدول    

  التعليمي املستوى
  

  األميون   العايل  الثانوي  اإلعدادي  االبتدائي

ــستفيدون  املــ
ــن  دروس مـــ
  األمية حمو

 مــــــستوى
  اجملموع  حمدد غري

٢٣ ٥٠٥  ٤٢٧  ١١٤  ٥ ٩١٦  ١ ٨٤٧  ٣ ٥٤٥  ٢ ٣٧١  ٩ ٢٨٥  
    

  ١٠ اجلدول
      األم اللغات
  اجملموع  أخرى لغات  البوكومتشيك  الكاكشيكيويل  اإلخيل  الكاخنوبال  التسوتوخيل  اإلسبانية  الكيكتشي  أملان  الكيتشي

٢٣ ٥٠٥  ٢١١  ٥٩٧  ٧٧٣  ٤٥٦  ١ ١٨٤  ٥١٧  ١٤ ٩٩٠  ١ ٤٦٦  ٨٥٢  ٢ ٤٥٩  
    

 دورة ١٨ ،الـــدويل البنـــك مـــن بتمويـــل ئية،القـــضا اهليئـــة حتـــديث وحـــدة وعقـــدت - ٢٢٥
 مـن  حمليون قادةو قضائيون موظفون فيها شارك الثقافية، االعتبارات مبراعاة والتوعية للتدريب
 للـشعوب  التقليديـة  والـسلطات  القـضاة  بـني  التقـارب  لزيـادة  وتوتونيكابـان،  سولوال مقاطعات
ــوع وبلــغ ،األصــلية ــن املــستفيدين جمم ــا ١١٣ التــدريب م ــن ٢٨٣ و قــضائيا موظف  أفــراد م

  .احمللية طاتالسل
 إلصــدار ،هبــا تقــوم الــيت التوعيــة أنــشطة إطــار يف الــدعم، القــضائية الــسلطة وقــدمت - ٢٢٦
 نـــشرة ٥ ٠٠٠ و ملـــصق ١ ٠٠٠ و للجمهـــور، املوجهـــة التعليميـــة الكتيبـــات مـــن ٥ ٠٠٠
  .املايا لغات من لغات بست إذاعية برامجو مدمج وقرص
ــد - ٢٢٧ ــسلطة وتفي ــضائية ال ــضا الق ــاك أن أي ــا ٧ ٣٦٥ جممــوع مــن ٨٥٨ هن ــديها موظف  ل

  .املايا لغات إحدى يتكلمون
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  ١١ اجلدول    
  القضائيون املوظفون

  ٢٠٠٨ عام
  

  اجملموع  الذكور  اإلناث  املوظفون

  ٣ ٠٦٨  ١ ٦٩٢  ١ ٣٧٦  الدعم موظفو
  ٤٥٨  ٣٣٣  ١٢٥  املايا لغات إحدى يتكلمون الذين الدعم موظفو

  ٢ ٦٧٤  ١ ٧٨٤  ٨٩٠  اإلداريون املوظفون
 لغـات  إحـدى  يتكلمـون  الذين اإلداريون املوظفون

  ٢٨٧  ٢٢٧  ٦٠  املايا
  ٧٦٥  ٥١٢  ٢٥٣  القضاة
  ١١٣  ١٠٠  ١٣  املايا لغات إحدى يتكلمون الذين القضاة

  ٧ ٣٦٥      اجملموع  
    
 أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  تنفيـذ  يف احملـرز  التقـدم  عـن  غواتيمـاال  يف القضائية السلطة تقرير  :املصدر  

  .٢٠٠٨ ،املرأة ضد تمييزال
      

 أي اختـذ  إذا مـا  ذكـر  ،الطرف الدولة تقرير من ٦١٨ اإلشارة إىل الفقرة  يرجى، ب   - ٢٨
 علــى وحــصوهلن احملليــة الــسلطات لــدى األريــاف نــساء تــسجيل ضمانلــ ملمــوس إجــراء
 .الصحية واخلدمات والعمل التعليم على احلصول من ميكنهن مبا ،هوية بطاقات

  
ــة القواعــد تنفيــذ رورةلــض نظــرا - ٢٢٨ ــة أوراق إصــدار حتكــم الــيت القانوني  الشخــصية اهلوي

 قـانون ” اجلمهوريـة  ربملانل ٢٠٠٥-٩٠ املرسوم مبوجب صدر ،الوطين النطاق على وتعميمها
 اهليئـة  يكـون  املدنيـة  للحالـة  وطـين  سـجل  مبوجبـه  أنـشئ  الـذي  ،“املدنية للحالة الوطين السجل
 وتــسجيل الطبيعــيني، األشــخاص هويــة لتحديــد الوحيــد لالــسج وتعهــد تنظــيم عــن املــسؤولة
 حـىت  الـوالدة  مـن  هبـم  املتعلقـة  البيانات من وغريها االجتماعية حبالتهم املتصلة األفعالو الوقائع
  .)١٢(الوفاة

__________ 
  .دنيةقانون السجل الوطين للحالة امل. ٢٠٠٥-٩٠ من املرسوم ٨  و٧ و) و (٦  و٥ و ٤  و٢  و١املواد   )١٢(  
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 بالتمثيـل،  وحتظـى  العام، القانون إطار يف مستقلة قانونية شخصية ذات هيئة والسجل - ٢٢٩
 منـذ  للهويـة  رمـزا  شـخص  لكـل  حيـدد  وهـو  ،غواتيماال مجهورية بلديات كل يف القانون، وفق

  .الوالدة تسجيل
 عـن  التـسجيل  معـايري  وتبـسَّط  العـام،  القانون إطار يف القانونية األحكام هذه وتندرج - ٢٣٠
 هويـة  بطاقـة  يـصدر  للهويـة  واحـد  سـجل  يوجـد  حبيـث  آيل، ونظـام  استمارات استخدام طريق
  .شخص لكل واحدة
 مـن  األشخاص لتمكني متنقلة وحدات تضم البلدية، املكاتب من ٣٣٠ لياحا وهناك - ٣٣١
 و مولـودة  ٢٤ ١٠٩ بلـغ  إنـشائه  منـذ  الـسجل  يف املقيـدين  عدد أن ويستفاد السجل، يف القيد
  ).٢٢رقم  اجلدول املرفق،( اجلمهورية صعيد على مولودا ٢٥ ٠٢٧
 سـجالت  ورقمنـة  التنظيميـة  القواعـد  ووضـع  املدنيـة  احلالـة  مكاتب فتح حاليا وجيري - ٢٣٢
  .املدنية احلالة
  .املدنية احلالة سجالت يف القيد على اإلقبال عدم ملكافحة املتخذة التدابري - ٢٣٣
 مــن دوره، لتعزيــز ودويل وطــين عــاونت اتفاقــات املدنيــة للحالــة الــوطين الــسجل أبــرم - ٢٣٤
  :بينها
 احلالـة  سـجالت  يف القيـد  لـى ع والتـشجيع  الطفولـة  لـدعم  اليونيسيف مع تعاون اتفاق  •  

  ؛املدنية
 اجلماعـة  هذه من األصلية الشعوب نساء لدعم الكيتشي نساء منظمة مع تعاون اتفاق  •  

  القيد؛ عدم مستويات من باحلد يتعلق ما يف
 لـدعم  مـشتركة  مـشاريع  لوضـع  اإلذاعية للمدارس الغواتيمايل االحتاد مع تفاهم رسالة  •  

  املدنية؛ احلالة سجالت يف القيد على تشجيعاً السكان
 الـوطين  السجل تعزيز مقترح لتنفيذ األمريكية للبلدان التنمية مصرف مع تعاون اتفاق  •  

  املدنية؛ للحالة
 للحالـة  الـوطين  الـسجل  لتعزيـز  استراتيجيات لوضع األمريكية الدول منظمة مع اتفاق  •  

  القيد؛ عدم مستويات من واحلد املدنية
 مبراعــاة املدنيــة احلالــة ســجالت يف القيــد علــى للتــشجيع لنطــاقا واســعة محلــة إعــداد  •  

  .واجلنسانية العرقية االعتبارات
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 االجتماعيـة  واملـساعدة  العامـة  الـصحة  ووزارة لإلحصاءات الوطين املعهد مع اتفاقات  •  
  .)١٣(السجالت بني للمواءمة

 بـني  العـام  هـذا  مـن  أغـسطس /آب شـهر  يف جـرت  الـيت  التنـسيق  أنـشطة  عقـب  ارتئي،  •  
 مـن  أن املدنيـة،  للحالـة  الـوطين  الـسجل  مديريـة  وممثلـي  املـرأة  لـشؤون  الرئاسـية  األمانة

  .بينهما التقين للتعاون اتفاق عقد الضروري
 الـسجل  لـدى  التـسجيل  وثـائق  لتعـديل  مقترحـا  املـرأة  لـشؤون  الرئاسـية  األمانة أعدت  •  

 اهلويــة ببطاقــة عمــلال ومتديــد األمهيــة بالغــة الــسجالت حتــديث ضــمنها ومــن الــوطين،
  .الشخصية

  استنتاجات - ٢٣٥
 رؤيـة  عـن  تعـبريا  بـل  طبيعيـة،  ظاهرة ليس الغواتيمايل اجملتمع يف املساواة عدم أن ثبت - ٢٣٦
 لـذلك  .واملـرأة  الرجل بني للعالقة الثقايف لنسيجل ونتيجة الواقع، عليه يكون أن ينبغي ما بشأن
 الوقـوف  مـن  سـيمكننا  الذي اجلديد النموذج هي يلحتل أداة بوصفه اجلنساين النوع نظرية فإن
 التفـاوت  أوجـه  حمـو  إىل وسيؤدي ،بينهما الفرص تكافؤ وعدم واملرأة الرجل بني الفوارق على

  .عيشيةامل ظروفال وحتسني اجلنسانية
 احلاجـة  زالـت  مـا  الرمسـي،  املـستوى  علـى  املـساواة  جمـال  يف قـدم ت من حرزأ ما ورغم - ٢٣٧
 هـذه  حتقيـق  علـى  بالعمـل  غواتيمـاال  دولـة  تتعهـد  وهلـذا  .التامة الفعلية ملساواةا حتقيق إىل تدعو

 الدوليـة  املعاهـدات  إطـار  يف الـدويل،  واجملتمـع  الغواتيمـايل  اجملتمع أمام مبسؤوليتها وفاء املساواة
  .عليها صدقت اليت

 طريـق  عـن  تنفيـذها  وروقـب  واملعاهدات القوانني نفذت طاملا املساواة هذه وستحقق - ٢٣٨
  .تمييزيةال وغري الشمولية واملشاريع والربامج العامة السياسات

  

__________ 
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