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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   

 من ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
 التقرير الدوري السابع املقدم من الدول األطراف

  
 *غواتيماال

  
 

 

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي * 
ــاال، انظــر        لالطــال   ــدوري املوحــد األّويل والثــاين حلكومــة غواتيم  CEDAW/C/GUA/1-2ع علــى التقريــر ال

ولالطـالع علـى    . ، اللذين نظرت فيهمـا اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة عـشرة             CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1 و
دورهتـا  ، الـذي نظـرت فيـه اللجنـة يف           CEDAW/C/GUA/3-4التقرير الـدوري املوحـد الثالـث والرابـع، انظـر            

، الـذي نظـرت فيـه اللجنـة يف          CEDAW/C/GUA/5ولالطالع على التقرير الـدوري اخلـامس، انظـر          . الطارئة
، الــذي نظــرت فيــه CEDAW/C/GUA/6ولالطــالع علــى التقريــر الــدوري الــسادس، انظــر . دورهتــا الطارئــة

 .اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني
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 احملتويات
الصفحة 

.دمي  تق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧
 تنفيذ توصيات اللجنة وجوانب التقدم حسب مواد االتفاقية

.٣ و   ٢ و   ١املواد   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١
 السياسات والتدابري الرامية إىل تعزيز إدماج اجلنسني

.) ٢٠٠٦-٢٠٠١( السياسة الوطنية للنهوض باملرأة وتطويرها                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١
.  ) ٢٠٠٤( السياسة اإلطارية إلدارة البيئة                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٢٢
.  ) ٢٠٠٥( الوطنية لتنمية املشاريع البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة                         السياسة       . . . . . . . . . . . . . . .٢٢
.  ) ٢٠٠٥(السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢
.  ) ٢٠٠٥( السياسة الوطنية لتحقيق المركزية السلطة التنفيذية                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣
. )٢٠٠٦(سياسة التنمية الريفية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٣
.  )٢٠٠٦( لقضاء على العنصرية والتمييز العنصري                   السياسة العامة للتعايش وا             . . . . . . . . . . . . . . .٢٥
.٢٠١٥-٢٠٠٦السياسة العامة لثقافة السالم،                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٢٦
.  ) ٢٠٠٧( السياسة العامة ملكافحة االجتار باألشخاص ولتوفري احلماية املتكاملة للضحايا                                        . . . . . . . . .٢٧
.  ) ٢٠٠٧( ارج    سياسة توفري احلماية واملساعدة والرعاية للجالية الغواتيمالية يف اخل                                 . . . . . . . . . . . .٢٧
.السياسات اجلامعة األخرى                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٢٧
.تقييم وحتديث السياسات العامة                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٢٨

 التدابري التشريعية

.تعريف التمييز          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠
.اإلصالح والتقدم التشريعيان             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٣٢

.املسائل اجلنائية           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢
.التشريع اخلاص وآثاره على اجلنسني                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣٢

.لتعديالت املنشودة        مشاريع القوانني املعلقة وا          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٣٥
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.تعديالت مقترحة يف املسائل اجلنائية                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣٦
.تعديالت مقترحة يف مسائل العمل                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٧
.تعديالت مقترحة يف املسائل املدنية                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٨
.التدابري املتبقية من توصيات جلنة خبريات االتفاقية                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨
.حتديات املستقبل           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩
.نسني يف جدول األعمال التشريعي                 إعطاء األولوية إلنصاف اجل                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩
.جدول األعمال التشريعي احملبذ للمساواة بني اجلنسني                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢

 اآلليات النسائية املتخصصة

.توصيات جلنة خبريات االتفاقية                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٤٢
.أمانة الرئاسة لشؤون املرأة             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٤٣

.وضع جدول أعمال اقتصادي للمرأة                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤٧
.  )٢اإلطار      ( السياسة الوطنية للنهوض باملرأة الغواتيمالية وتطورها                         االلتزامات احملددة يف إطار               . . . . . .٤٩
.العالقات والتآزر بني أمانة الرئاسة لشؤون املرأة واجملتمع املدين                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥١

.هيئة الدفاع عن النساء األصليات                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٥٢
.التأثري السياسي         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣
.التدريب واالتصال من أجل املنع                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٥٦
. وتقارير    إعداد دراسات          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٥٧
.االهتمام باحلاالت            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٥٧
.املساعدة باملشورة           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٥٨
.املساعدة االجتماعية            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٥٨

.هيئة التنسيق الوطين ملنع العنف العائلي والعنف ضد املرأة                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩
.املنتدى الوطين للمرأة         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢

٦٣. يف الشبكة الوطنية جملالس التنمية               التحليل الذي أجراه املنتدى الوطين للمرأة ملشاركة النساء الغواتيماليات                                
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.األجهزة البلدية للمرأة          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤
.اللجان البلدية للمرأة         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥

.املكاتب البلدية للمرأة          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥
.احلصر الوطين لألجهزة البلدية للمرأة                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٦٧

.املكاتب املؤسسية للمرأة يف هيئات الدولة                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٧
.املكاتب املؤسسية للمرأة يف السلطة التنفيذية                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٨

.املكاتب املؤسسية للمرأة يف السلطة التشريعية                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٩
.املكاتب املؤسسية للمرأة يف السلطة القضائية                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٩

.التدابري املتبقية من توصيات جلنة االتفاقية                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٦٩
.العنف ضد املرأة        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠

.اللجنة اخلاصة املعنية بقتل اإلناث                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٧١
.نظام العدالة     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٥

.ة األصلية     الوصول إىل العدالة الرمسية باللغ            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٧٥
.تعامل مؤسسات نظام العدالة مع العنف ضد املرأة                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٧٦

.السلطة القضائية         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٧٦
.مكتب املدعي العام          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٧٨
.املالحقة اجلنائية ملرتكيب اجلرائم اليت تستهدف حياة املرأة                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨
.التدريب التقين على تعقب مرتكيب اجلرائم اليت تستهدف احلياة                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩
. اجلرائم    رعاية ضحايا           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٨٠
.مكتب املدعي العام لشؤون املرأة               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٨١
.وحدات دعم مالحقة مرتكيب اجلرائم                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٨١
.النظام احلاسويب ملكتب املدعي العام                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٨٢

. الشرطة الوطنية املدنية         -وزارة الداخلية       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٨٢
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. مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان                -اهليئات األخرى ملكافحة العنف ضد املرأة                      . . . . . . . . . . . . . . . .٨٥
.االتفاقات البلدية لألمن املتكامل للمرأة الغواتيمالية                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٨٥
.تدابري أخرى لنشر وتعميم حقوق اإلنسان للمرأة                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٨٧
.التدابري املتبقية من توصيات جلنة خبريات االتفاقية                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٨٧

.املخاطر والتحديات         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨
 النظام الوطين لإلحصاءات

.التدابري املتبقية من توصيات جلنة االتفاقية                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٩١
.املخاطر والتحديات         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .٩١

 ٤املادة 

.التدابري اخلاصة املؤقتة           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٩١
.اقتراح احلصص لزيادة عدد النساء املشاركات يف احلياة السياسية                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٢
.التعليم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٢

 ٥املادة 

.تعديل األمناط االجتماعية والثقافية                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٩٣
.القوالب النمطية والتحيز         التدابري واإلجراءات املتخذة للمسامهة يف القضاء على                          . . . . . . . . . . . . . .٩٣
.الدراسات واألحباث املنجزة               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٩٦
.التدابري املتبقية من توصيات جلنة االتفاقية                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٩٧
.املخاطر والتحديات           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٩٧

 ٦املادة 

.االجتار باملرأة واالستغالل اجلنسي                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٩٧
.اإلصالحات التشريعية              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٩٩
.ار بالنساء والطفالت          التدابري الرامية إىل منع واستئصال االجت                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٠
.الصكوك الدولية والصكوك املربمة             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٠٢
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.البالغات املتعلقة باالجتار باألشخاص أو الدعارة أو اجلرائم األخرى املرتكبة ضد املرأة                                             . . . . . . . . . .١٠٣
.النساء املهاجرات          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .١٠٤
.أمانة رئاسة اجلمهورية للرعاية االجتماعية                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٠٥
.وصيات جلنة االتفاقية           التدابري املتبقية من ت          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٠٦
.املخاطر والتحديات           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٠٦

 ٧املادة 

.احلياة السياسية والعامة             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٠٦
.احلق يف االنتخاب والترشح                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٠٧
.املشاركة يف الوظائف العامة               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١١٠
.السلطة التنفيذية          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .١١٠
.السلطة القضائية          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .١١٢
.السلطة التشريعية           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١١٢
. يف شبكة جمالس التنمية يف غواتيماال                   مشاركة املرأة        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٣
.التدابري املتبقية من توصيات جلنة االتفاقية                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١١٦
.املخاطر والتحديات           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١١٦

 ٨املادة 

.التمثيل      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٨
 ٩املادة 

.اجلنسية      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٨
 ١٠املادة 

.التعليم     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٩
.إصالح التعليم         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢
.وعية التعليم     برامج توسيع التغطية بالتعليم ون                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٢٢
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.الربنامج الوطين للمنح التعليمية                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٢٢
.برنامج املنح الدراسية للطفلة الريفية                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٢٢
.التعليم الثنائي اللغة واملشترك بني الثقافات                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٢٥
.حمو األمية      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦
.اللجنة الوطنية حملو األمية             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٢٧
.التعليم خارج املدارس           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٣٠
.لدية للتدريب واإلعداد البشري              املراكز الب      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٣٠
.برنامج التعليم االبتدائي املعّجل                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٣١
.املراكز التعليمية العائلية من أجل التنمية                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٣١
.املروجون الشباب احملليون               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٣٢
.الربامج التعليمية التكميلية            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٣٢
.إليدز  ا /املرشدون يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٢
.التعليم اجلامع         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٢
.التربية البدنية         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٣
.نظام إدارة اجلودة            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٣٣
.التعليم العايل       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٤
.معهد اجلامعيات          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٣٤
.مشاركة املرأة يف التعليم العايل                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٣٤
.اهليئات األخرى الداعمة للتعليم                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٣٦
.لرئيس   أمانة العمل االجتماعي التابعة لقرينة ا                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٦

 ١١املادة 

.العمل والعمالة       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٦
.تعزيز ومحاية حقوق العمل                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٣٨
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.إدارة النهوض باملرأة العاملة التابعة لوزارة العمل                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٨
.املكتب الوطين للمرأة            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٣٨
.محاية العامالت يف صناعة املنسوجات التصديرية                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٠
.القضاء على عمل األطفال                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٤١
.امالت يف منازل خاصة              الع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٤٣
.التعديالت التشريعية املقترحة خلدمة العامالت يف منازل خاصة                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٤
.العمل املرتيل غري املأجور             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٤٥
.التدابري املتخذة         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .١٤٦
.التحرش اجلنسي          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٦
.املخاطر والتحديات           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٤٦

 ١٢املادة 

.الصحة      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٧
.ابية  الربنامج الوطين للصحة اإلجن               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٤٩
.تعزيز احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٩
.وفيات األمهات           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .١٥٠
.الرعاية السابقة للوالدة             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٥٤
.الرعاية عند الوالدة             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٥٥
.تنظيم األسرة          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٧
.حتسني املعلومات املتعلقة بالصحة اإلجنابية                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٥٩
. اإلجنابية    زيادة عدد املوظفني املؤهلني يف الصحة                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦١
.إعالم وتثقيف السكان يف موضوع الصحة اإلجنابية                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٢
.تعزيز الربنامج الوطين للصحة اإلجنابية                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٦٣
.وفيات األطفال            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .١٦٤
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.األبوة واألمومة املسؤولة           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٦٤
.اإليدز  /الربنامج الوطين للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٥
.قائي للحوامل      العالج الو      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٦٦
.برنامج الصحة العقلية            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٦٨
.العنف العائلي        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٩
.برنامج منع العنف العائلي واستئصاله                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٧٠
.نظام العدالة        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧١
.السلطة القضائية          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .١٧١
.وسائل وتدابري السلطة القضائية حلماية ضحايا العنف العائلي                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٢
.ة القضائية     إعداد مقيمي العدل يف السلط               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٧٥
.مكتب املدعي العام           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٧٧
.مكتب رعاية الضحايا يف مكتب املدعي العام                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٨
.الشرطة الوطنية املدنية              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .١٧٩
.معهد الدفاع العام اجلنائي              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .١٨١
.هيئة الدفاع عن النساء األصليات                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٨٣
تــب املــدعي العــام والــسلطة القــضائية ومعهــد  هيئــة تنــسيق نظــام العدالــة يف الــشرطة الوطنيــة املدنيــة ومك    

.الدفاع العام اجلنائي         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٨٣
.وحدة محاية حقوق املرأة واألسرة يف مكتب املدعي العام للدولة                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٣

 ١٣املادة 

.التنمية االقتصادية واالجتماعية                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٨٦
.سياسات وبرامج القضاء على الفقر                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٨٦
.ع البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة               تشجيع مشاركة املرأة يف املشاري                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٦
.احلصول على القروض            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٩٠
.برامج التعزيز األخرى             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .١٩٢
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.أمانة العمل االجتماعي التابعة لقرينة الرئيس                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٢
.وزارة الزراعة وتربية املاشية واألغذية                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٩٣
.الصندوق الوطين للتنمية             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٩٤
.صندوق األراضي           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٩٤
 ١٤ة املاد

.املرأة الريفية       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٧
.اشتراك املرأة الريفية يف السكان الناشطني وغري الناشطني اقتصاديا                                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٧
.التعليم واملرأة الريفية          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .١٩٨
.التدابري املتخذة يف جمال التعليم يف املنطقة الريفية                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٩
.اللجنة الوطنية حملو األمية             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٩٩
. للمنح الدراسية للطفلة الريفية            برنامج وزارة التعليم            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠١
.الربنامج الوطين لإلدارة الذاتية لتطوير التعليم                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٢
.اخلدمات الصحية            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٢٠٣
.الضمان االجتماعي             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٢٠٧
.احلصول على األراضي              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٢٠٧
.أمانة العمل االجتماعي التابعة لقرينة الرئيس                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٨
.األمن الغذائي       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٩
.احلد من نقص التغذية املزمن            برنامج         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢٠٩
.الشبكة الوطنية للمزارعات                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٢١٠
.صندوق تنمية السكان األصليني يف غواتيماال                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١١
.املخاطر والتحديات           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٢١٣

 ١٥املادة 

.املساواة أمام القانون          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٢١٣
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 ١٦املادة 

.الزواج واألسرة        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٤
 *املرفقات

 لرسوم البيانيةفهرس اجلداول واألطر وا

 الرسوم البيانية

.البلديات اليت رصدت موارد ملكاتبها البلدية للمرأة                        - ١الرسم البياين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٦
.٢٠٠٦-٢٠٠٤السكان الذين تعلموا القراءة والكتابة حسب اجلنس، الفترة                           - ٢الرسم البياين  . . . . . . .١٢٨
.ي اللغة  السكان موضع الرعاية مبقتضى الربنامج الثنائ                     - ٣الرسم البياين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٠
.٢٠٠٥-٢٠٠٣،  ٢٠٠٠تطور معدل وفيات األمهات حسب املقاطعة، الفترة                          - ٤الرسم البياين  . . . . . .١٥٢
.٢٠٠٥-٢٠٠٠اجتاه التغطية بالرعاية السابقة للوالدة،                    - ٥الرسم البياين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٥
.٢٠٠٥-٢٠٠٠نوع املساعدة يف الوالدة بالنسب املئوية،                     - ٦الرسم البياين  . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٦

.٢٠٠٥-١٩٩٢،  ) باآلالف     (مؤشر أعوام منع احلمل            - ٧ياين الرسم الب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٨
.٢٠٠٦مارس     / آذار -  ٢٠٠١النسبة املئوية لنقص وسائل تنظيم األسرة،                      - ٨الرسم البياين  . . . . . . . . .١٥٨
.٢٠٠٦-٢٠٠٣عدد احلوامل املفحوصات واملصابات بفريوس نقص املناعة البشرية،                                    - ٩الرسم البياين  . .١٦٧
.املستفيدات واملستفيدون من برامج صندوق األراضي                       - ١٠الرسم البياين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٦
.السكان موضع اهتمام اللجنة الوطنية حملو األمية يف الريف                         - ١١الرسم البياين  . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٠
.السكان موضع اهتمام الربنامج الثنائي اللغة                   - ١٢الرسم البياين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠١

 األطر

.ألساسية املتفق عليها           ملخص التعديالت واالقتراحات التشريعية ا                     - ١اإلطار  . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١
ــاملرأة       - ٢اإلطار  ــة للنــهوض ب االلتزامــات الــيت حــددهتا أمانــة الرئاســة لــشؤون املــرأة يف إطــار الــسياسة الوطني

.الغواتيمالية وتطورها         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٤٩
.احملاور املواضيعية جلدول األعمال املفصل لنساء املايا وغاريفونا وإكسينكا                                   - ٣اإلطار  . . . . . . . . . . . .٥٥
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ستتاح مرفقات التقرير للجنة باللغة اليت وردت هبا: مذكرة من األمانة العامة * 



CEDAW/C/GUA/7
 

12 08-20469 
 

.مسارات العمل املقترحة املنبثقة عن التحليل الذي أجراه املنتدى الوطين للمرأة                                  - ٤اإلطار  . . . . . . . . . .٦٤
.التدابري اليت اختذهتا اللجنة املعنية بقتل اإلناث                  - ٥اإلطار  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٢
 اجلداول

.عدد االحاالت اليت نظرت فيها وحدات هيئة الدفاع عن النساء األصليات                                        -  ١اجلدول     . . . . . . . . . . .٥٨
.األجهزة البلدية للمرأة           -  ٢اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٦٧
.البالغات اليت تلقتها السلطة القضائية عن أفعال مرتكبة ضد املرأة                                   -  ٣اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . .٧٦
.من املتكامل للمرأة الغواتيمالية            االتفاقات البلدية املوقعة لأل             -  ٤اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦
. إىل السلطة القضائية          ٢٠٠٦الشكاوى املقدمة يف عام              -  ٥اجلدول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٣
.الدعاوى املقدمة إىل مكتب املدعي العام لشؤون املرأة                      - ٦اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٤
.٢٠٠٧ الربع األول من عام           -إحصاءات االجتار باألشخاص واهلجرة غري القانونية                            - ٧اجلدول  . . . . . . .١٠٤
.٢٠٠٧ و   ٢٠٠٣عدد املقيدات يف انتخابات عامي                  - ٨اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧
.٢٠٠٧املرشحون املقيدون يف احملكمة العليا لالنتخابات يف عام                             - ٩اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٨
.عدد املدرجات يف قوائم النواب حسب احلزب السياسي                            - ١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٩
.٢٠٠٧ و  ٢٠٠٣ب الشعيب يف عامي            عدد املنتخبات للوظائف اخلاضعة لالنتخا                      - ١١احلدول  . . . . . . . . .١٠٩
.املناصب الوزارية اليت تشغلها املرأة              - ١٢اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١١٠
.مناصب األمانة اليت تشغلها املرأة               - ١٣اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١١١
.  ) ٢٠٠٧( العاملون يف السلطة القضائية              - ١٤اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٢
.املوجز اجلنساين جملالس التنمية احمللية                - ١٥اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١١٥
.٢٠٠٦-٢٠٠٤التغطية بالتعليم،         - ١٦ل اجلدو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٢١

.املنح الدراسية املقدمة         - ١٧اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٢٣
.توسيع التغطية بالتعليم من خالل الربامج املختلفة للمنح الدراسية واملنح التعليمية                                   - ١٨اجلدول  . . . . . . . .١٢٣
.٢٠٠٦ إىل عام      ١٩٩٦تطور األمية يف غواتيماال من عام                  - ١٩اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦
.٢٠٠٦ إىل عام      ٢٠٠٤ الفترة من عام        -خفض معدل األمية           - ٢٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٧



CEDAW/C/GUA/7  
 

08-20469 13 
 

.٢٠٠٧-٢٠٠٤ جامعة سان كارلوس بغواتيماال،                 -قيد طالب املرحلة األوىل حسب اجلنس                       - ٢١اجلدول  .١٣٥
٢٠٠٤.١٣٥املواد اليت يرتفع فيها عدد اخلرجيات، جامعة سان كارلوس بغواتيماال، يف العام اجلامعي                                            - ٢٢اجلدول 
 ٢٠٠٤هيئــة التــدريس حــسب اجلــنس يف جامعــة ســان كــارلوس بغواتيمــاال يف العــامني اجلــامعيني   - ٢٣اجلدول 

.٢٠٠٥ و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٣٥
.٢٠٠٦-٢٠٠٤التدابري املتخذة للقضاء على عمل األطفال،                     - ٢٤اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٣
.معدل وفيات األمهات على املستوى الوطين                    - ٢٥اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٠
.مسة األولية لوفيات األمهات            األسباب اخل       - ٢٦اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٣
.  ) بالنسب املئوية      ( التغطية بالرعاية يف آخر محل                  - ٢٧اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٥
.  ) بالنسب املئوية       (مكان الرعاية يف آخر محل                 - ٢٨اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٦
.وسائل منع احلمل األكثر استخداما حسب النوع                        - ٢٩اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٩
.٢٠٠٧-٢٠٠٤ج منع العنف العائلي واستئصاله،                احلاالت اليت اهتم هبا برنام               - ٣٠اجلدول  . . . . . . . . . .١٧٠
.عدد البالغات اليت تلقتها السلطة القضائية بشأن العنف العائلي                              - ٣١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٥
٢٠٠٦.١٨٥ مكتب املدعي العام للدولة،            -احلاالت اليت كانت موضع اهتمام يف وحدة شؤون املرأة                              - ٣٢اجلدول 
٢٠٠٧.١٨٥ مكتب املدعي العام للدولة،            -موضع اهتمام يف وحدة شؤون املرأة                   احلاالت اليت كانت            - ٣٣اجلدول 
االســـتثمارات املتحققـــة وتوزيعهـــا حـــسب اجلـــنس، . املـــستفيدون مـــن خـــدمات تنميـــة املـــشاريع - ٣٤اجلدول 

.٢٠٠٦أبريل     / نيسان     - ٢٠٠٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٨٩
.٢٠٠٦أبريل      / نيسان    -  ٢٠٠٤مقدار القروض املقدمة وتوزيعها حسب اجلنس،                     - ٣٥اجلدول  . . . . . . . .١٩٠
.٢٠٠٥-٢٠٠٤متوسط أسعار الفائدة على القروض حسب نوع املؤسسة،                             - ٣٦اجلدول  . . . . . . . . . . .١٩١
.٢٠٠٧-٢٠٠٤املزارع اليت قدمها صندوق األراضي،                 - ٣٧اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٥
.مشاركة املرأة الريفية يف السكان الناشطني وغري الناشطني اقتصاديا                                    - ٣٨اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٨
. التعليمي للنساء الاليت هن يف سن اخلصوبة حسب املنطقة واجلماعة اإلثنية                                      املستوى   - ٣٩اجلدول  . . . . . . .١٩٩
.“ املنح الدراسية للطفلة الريفية            ”املنح الدراسية املقدمة من برنامج                 - ٤٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٢
.طلب اخلدمات الصحية واحلصول عليها                    - ٤١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٣
.٢٠٠٦ املستفيدون من الربامج يف عام               -تيماال     صندوق تنمية السكان األصليني يف غوا                     - ٤٢اجلدول  . . . . .٢١٢
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.٢٠٠٧ املستفيدون من الربامج يف عام               -صندوق تنمية السكان األصليني يف غواتيماال                          - ٤٣اجلدول  . . . . .٢١٣
 فهرس املرفقات

 ٣ و ٢ و ١املواد 

.عملية إعداد القوانني املعروضة على كونغرس مجهورية غواتيماال                             ١-١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . .
.جلان املرأة يف اجملالس البلدية للتنمية                 ٢-١ول اجلد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.املكاتب البلدية للمرأة          ٣-١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
.٢٠٠٥الدعاوى املنظورة يف عام             .  وحدة املشورة     .  هيئة الدفاع عن النساء األصليات                 ٤-١اجلدول  . . . . .
.٢٠٠٥ عام    الدعاوى املنظورة يف         .  الوحدة االجتماعية        .  هيئة الدفاع عن النساء األصليات                 ٥-١اجلدول  . .
.٢٠٠٥الدعاوى املنظورة يف عام             .  الوحدة القانونية      .  هيئة الدفاع عن النساء األصليات                 ٦-١اجلدول  . . . .
٢٠٠٦الدعاوى املدنية اليت نظرهتا الوحدة القانونية يف عام                          .  هيئة الدفاع عن النساء األصليات                 ٧-١اجلدول 
اوى املدنيــة الــيت نظرهتــا الوحــدة االجتماعيــة يف عــام الــدع. هيئــة الــدفاع عــن النــساء األصــليات ٨-١اجلدول 

٢٠٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
ــدفاع عــن النــساء األصــليات   ٩-١اجلدول  ــة يف عــام    . هيئــة ال ــة الــيت نظرهتــا الوحــدة القانوني ــدعاوى اجلنائي ال

٢٠٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
ام الـدعاوى اإلداريـة الـيت نظرهتـا الوحـدة االجتماعيـة يف عـ              . هيئة الدفاع عـن النـساء األصـليات        ١٠-١اجلدول 

٢٠٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
دعــاوى العمــل الــيت نظرهتــا الوحــدة االجتماعيــة يف عــام   . هيئــة الــدفاع عــن النــساء األصــليات   ١١-١اجلدول 

٢٠٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
.٢٠٠٦دعاوى العمل اليت نظرهتا الوحدة القانونية يف عام                       .   هيئة الدفاع عن النساء األصليات                 ١٢-١اجلدول 
الـدعاوى اجلنائيـة الـيت نظرهتـا الوحـدة االجتماعيـة يف عـام               . هيئة الـدفاع عـن النـساء األصـليات         ١٣-١اجلدول 

٢٠٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
.٢٠٠٦اجملاالت املطروقة يف عام              .  هيئة الدفاع عن النساء األصليات                 ١٤-١اجلدول  . . . . . . . . . . . . . .
تقريـر عـن الـدعاوى املنظـورة مـن كـانون            . الوحدة القانونيـة  . هيئة الدفاع عن النساء األصليات     ١٥-١اجلدول 

.٢٠٠٧سبتمرب     / ول يناير إىل أيل      / الثاين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ينـاير  /البيان العـددي العـام مـن كـانون الثـاين     . وحدة املشورة . هيئة الدفاع عن النساء األصليات     ١٦-١اجلدول 
.٢٠٠٧سبتمرب    / إىل أيلول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

 ٨املادة 

.املقيدون وامللتحقون يف مالك السلك الدبلوماسي                     ١-٨اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ١٠املادة 

.٢٠٠٥منهجية وطرائق الرعاية،             .   األمية   اللجنة الوطنية حملو       ١-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.٢٠٠٦منهجية وطرائق الرعاية،             .  اللجنة الوطنية حملو األمية          ٢-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.املدارس الثنائية اللغة املشتركة بني الثقافات داخل البلد                         ٣-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.دور املعلمني الثنائية اللغة املشتركة بني الثقافات                      ٤-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقريــر عــن املدرســني والتالميــذ الثنــائيي اللغــة املــسجلني يف املديريــة العامــة للتعلــيم الثنــائي اللغــة    ٥-١٠اجلدول 

.املشترك بني الثقافات           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
.٢٠٠٥إحصاءات عام          .  املدرسون والتالميذ الثنائيو اللغة حسب اللغة                   ٦-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . .
.٢٠٠٦تفاصيل أعداد املدرسات والتلميذات حسب املقاطعة،                           ٧-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . .
.تفاصيل أعداد املدرسني والتالميذ حسب اللغة واجلماعة اللغوية                              ٨-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . .
.  ) ٢٠٠٦(  مجاعة لغوية        ٢١خريطة وجود املدرسني والتالميذ يف                    ٩-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . .
 مقاطعــة ١٦خريطــة وجــود املديريــة العامــة للتعلــيم الثنــائي اللغــة املــشترك بــني الثقافــات يف           ١٠-١٠اجلدول 

.  )٢٠٠٦( رية   باجلمهو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
.وجود املدرسني يف التعيني الثنائي اللغة أو الطريقة الثنائية اللغة                          ١١-١٠اجلدول  . . . . . . . . . . . . . . . . .
.٢٠٠٥هيئة التدريس حسب اجلنس والوحدة األكادميية، جامعة سان كارلوس بغواتيماال،                                           ١٢-١٠اجلدول  .
.٢٠٠٤ارلوس بغواتيماال،          هيئة التدريس حسب اجلنس والوحدة األكادميية، جامعة سان ك                                 ١٣-١٠اجلدول  .
.٢٠٠٥الطالب املقيدون حسب اجلنس، جامعة سان كارلوس بغواتيماال،                                    ١٤-١٠اجلدول  . . . . . . . . . .
.٢٠٠٦الطالب املقيدون حسب اجلنس، جامعة سان كارلوس بغواتيماال،                                    ١٥-١٠اجلدول  . . . . . . . . . .
.٢٠٠٧الطالب املقيدون حسب اجلنس، جامعة سان كارلوس بغواتيماال،                                    ١٦-١٠اجلدول  . . . . . . . . . .
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 ١١املادة 
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 تقدمي  
إن دولــة غواتيمــاال، بتــصديقها علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد   - ١

ويف . املرأة، تعترف بالدور الذي تستطيع أداءه لتغيري حالـة انعـدام املـساواة بـني املـرأة والرجـل             
ســباب انعــدام الوقــت ذاتــه فإهنــا تكــرس كــل مؤســساهتا لبلــوغ اهلــدف املتمثــل يف النظــر يف أ   

. املــساواة بــني اجلنــسني، التزامــا بالطــابع املتكامــل لالتفاقيــة، وتنفيــذا لتوصــيات جلنــة االتفاقيــة 
ويتفق هذا املوقف مع املنظور املتعدد األبعاد لعدم املـساواة الـذي تطالـب بـه أغلبيـة املنظمـات                    

 مـع الـدوائر األكادمييـة       النسائية النشطة يف جمال املساواة بني املـرأة والرجـل يف البلـد، وكـذلك              
 .اليت تقوم بالبحث يف موضوع خلق وتكرار عدم املساواة بني اجلنسني

ومن منطلق هذا املنظور املتعدد األبعاد لعدم املساواة، فإن التوصيات اليت قدمتها جلنـة             - ٢
اوز االتفاقية إىل دولة غواتيماال تذهب إىل أن اإلعمال التام حلقوق اإلنسان للمـرأة يتطلـب جتـ                

ــصادية،          ــة واالقت ــسياسية واالجتماعي ــاة ال ــاحي احلي ــسني يف شــىت من ــني اجلن ــة ب ــات التبعي عالق
وفيمـا يتــصل هبـذه النــواحي، فــإن   . وكـذلك يف احليــاة العائليـة، مبــا يف ذلـك النــواحي الــشكلية   

األفكار اجلامدة عن اجلنسني املوجودة اآلن يف وسـائل اإلعـالم ويف الوثـائق األخـرى املنـشورة                  
لــى العامــة تــؤثر علــى شخــصيات الرجــال والنــساء، فتوجــه بــشكل فــردي ومجــاعي صــوب    ع

ثقافات أو نظرات كونية متيـل بـشكل مـا إىل تكـافؤ الفـرص بـني الرجـل واملـرأة، أو تتـردد يف                         
 .ذلك بشكل ما

إن توصيات اللجنة املوجهة إىل غواتيماال تتعدد فيما يتعلق بـالتحول الثقـايف املطلـوب                - ٣
ــدم صـــ  ــانيني     للتقـ ــة الربملـ ــية، وتوعيـ ــواد املدرسـ ــر يف املـ ــادة النظـ ــة إىل إعـ ــساواة، داعيـ وب املـ

ــات، ومتكــني املــرأة ونــشر حقوقهــا، واالســتعانة حبمــالت يف جمــال االتــصال لنــشر          والربملاني
 .االتفاقية وقيمها

 إن انعدام املساواة بني الرجل واملرأة يف غواتيماال قد استمر تارخييا مـن خـالل مفهـوم                 - ٤
ثقايف نشط لدى سكان املايا، مثل املستيسا واإلكـسينكا والغاريفونـا، وهـو مفهـوم يفـرق بـني          

لـدى الرجـل واملـرأة، ويتمثـل بـدوره      “ االسـتعداد الطبيعـي  ”واجلوهريـة و   “ اخلاصـة ”املسائل  
ــساوي للمــوارد والفــرص بــني اجلنــسني يف اجملــاالت املختلفــة، أو يعكــس       ــع غــري املت يف التوزي

ويتضح ذلك يف قلة وصول املرأة إىل وظائف اختـاذ القـرارات يف اجملـال               . ذا التوزيع باستمرار ه 
الـسياسي ويف املنظمـات اخلاصـة كمـا حيـدث يف املؤسـسات، وحـصوهلا علـى دخـل أقـل لقـاء            
األعمال واملهارات املتساوية، وما يعانيه عدد كبري من النساء يف املرتل مـن العنـف مـن الـزوج                   

 .لرجالأو من أقارهبن من ا
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ومع أن دولة غواتيماال اضطلعت بتدابري وأنـشطة يف كـل هـذه اجملـاالت، فـإن النتـائج             - ٥
إن توصــيات اللجنــة تنبــه إىل . املتحققــة يف بلــوغ املــساواة واإلنــصاف ختتلــف اختالفــا واســعا  

ضرورة إدماج مجيع مؤسسات الدولة، والعمـل علـى ذلـك بـشكل مـستدام، مـع حتقيـق نتـائج                   
 فيما يتعلق بتقدم املرأة وتضييق الفجوة بني اجلنسني يف كـل مؤسـسة، واالسـتعانة              قابلة للقياس 

ــرد أيــضا يف التــشريع       ــة والــيت ت ــها اآلليــات الــيت تقترحهــا االتفاقي يف ذلــك بعــدة وســائل، ومن
الــوطين، مثــل التــدابري التعويــضية املؤقتــة، أو العمــل اإلجيــايب، وكــذلك معاقبــة مــن خيــالف مــن  

 .اريع أو املؤسسات االلتزام مببدأ املساواة بني الرجل واملرأةاألفراد أو املش
إن اهليكل األبوي وما يترتب عليـه مـن توزيـع غـري متعـادل للحقـوق والواجبـات بـني                      - ٦

الرجل واملرأة هو من الـسمات الـشائعة يف شـىت الثقافـات والبلـدان، وليـست غواتيمـاال مبنـأى                     
“ تطبيـع ”وامل التارخييـة املختلفـة قـد أسـهمت يف           وعلى العكس ميكن القول إن الع     . عن ذلك 

 :ومن هذه العوامل ميكن أن نذكر ما يلي. هذا النظام يف غواتيماال
إن احلكومـات  . الرتاع املسلح الداخلي الذي استمر ما يقـرب مـن سـتة وثالثـني عامـا            • 

ا العسكرية السابقة وهياكلها، واستخدام األسـلحة، والقـسوة يف العنـف البـدين، كلـه              
ويف . بصفة عامة أمور هلـا أكـرب التـأثري يف حتقيـق اهليمنـة الذكوريـة يف كـل اجملتمعـات                    

إطــار هــذا النظــام العــسكري، نزعــت املــرأة تارخييــا إىل الغيــاب عــن مواقــع الــسلطة،    
وأصبحت هي وكل ما يعترب أنثويـا ُينـتقص مـن قـدرها يف خطـاب اهليمنـة مـن حيـث                      

 وجودهـا يف هـذا النـوع مـن النمـاذج يتـضح فقـط                وغالبا ما كان  . قدرهتا على القيادة  
ــة إىل        ــة الطبيعي ــذاهتا ذات الرتع ــة إىل صــورة األم املنكــرة ل ــن خــالل النظــرة اإلجيابي م

ومع ذلك فإنه ال مفر من االعتراف بـأن املـرأة كانـت جمـربة، يف               . التنازل عن حقوقها  
ضـطالع مبـسؤولية    فترة احلرب الداخلية، على اخلروج من هذا النموذج التقليدي واال         

. األسرة والذود عن وحـدهتا، نظـرا إىل مـا حـدث نتيجـة للحـرب مـن تفكـك أسـري                     
وقد اختذت طريقة جماهبة املرأة هلذه احلالة أشكاال شـىت، تراوحـت بـني مالزمـة البيـت                  
وما ينجم عن ذلـك مـن أخطـار، واالنتقـال واهلجـرة حـىت إىل بلـدان أخـرى، فتواجـه                      

وقـد بـدأت   . طوي هـي أيـضا علـى أخطـار أخـرى جمهولـة      بذلك ظاهرة اللجوء اليت تن 
 .هذه األشكال تلّون األدوار اجلديدة واملتنوعة اليت جاهبتها املرأة

انعدام املساواة القائم الذي يتضح يف اختالف الوصـول والفـرص بـني الرجـل واملـرأة،                  • 
 القــائم إن االخــتالف. والــسكان األصــليني واملولّــدين، والقطاعــات الريفيــة واحلــضرية

يف حصول خمتلف اجلماعات والشعوب على املوارد، سواء كانت موارد اقتـصادية أو             
أو / فرديـة و -االشتراك يف اختاذ القرارات، أو بصفة عامة وجود خيارات بديلـة حقـا           
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 ينحو إىل التبدي يف خطاب األكثرية تعبريا عن عدم التساوي يف القـدرات،              -مجاعية  
 .أو اجلماعات اليت تتكون منهم/اد واألفر“ طبيعة”مبا يف ذلك 

ــاال،         •  ــشريع غواتيم ــا يف ت ــرف هب ــراد املعت ــوق األف ــى حق ــاظ عل ــة يف احلف ــصور الدول ق
وكــذلك يف التــشريع الــدويل الــذي وقعتــه غواتيمــاال، ونتيجــة ذلــك قلــة وعــي هــؤالء  

دي إن احللقة املفرغة املوصوفة هنا تـؤ      . األفراد بالتمسك باحلقوق غري القابلة للتصرف     
إىل فهم للواقع يفـسَّر مبقتـضاه االسـتبعاد أو التمييـز بأنـه جمـرد مـسؤولية يتحملـها مـن                      

يقــع للــضحية وحــده وال يــستدعي البحــث عــن   “ حــادث مؤســف”يتعــرض لــه، أو 
ويف هذا الـصدد فـإن مـا لـه داللـة، علـى سـبيل املثـال،                  . أو ضامنني للحق  /مسؤولني و 

ــشكاوى الــيت    ــة املنخفــضة مــن ال ــسبة املئوي ــد   الن ــون عن ــات واملواطن  تتقــدم هبــا املواطن
وهــذا . وقــوعهم ضــحايا جلــرائم، مبــا يف ذلــك اجلــرائم الــيت هلــا خطــورة القتــل العمــد  

الوضع يؤدي يف بعض األحيان إىل اعتبار انتهاك احلقـوق النـاجم عـن انعـدام املـساواة                  
مهـارة  ، واعتبـاره يف أسـوأ األحـوال نامجـا عـن عـدم               “شـرا هينـا   ”والتمييز ضد املـرأة     

 .املرأة أو عدم قدرهتا على االندماج يف جمتمع ال يتقدم فيه سوى الفرد املؤهل لذلك
وتولــت وضــع هــذا التقريــر أمانــة الرئاســة لــشؤون املــرأة، بــصفتها أعلــى جهــاز وطــين  - ٧

لتقدم املرأة وهيئـة إدارة الـسلطة التنفيذيـة يف جمـال تعزيـز الـسياسات العامـة املؤيـدة لإلنـصاف                      
واســتفادت األمانــة مــن املــساعدة واملــشورة التقنيــة ملكتــب املفــوض    . اة بــني اجلنــسنيواملــساو

 .السامي حلقوق اإلنسان يف غواتيماال
وجدير بالذكر أن إعداد هـذا التقريـر الـسابع كـان نتيجـة لطريقـة مبتكـرة يف العمـل،                      - ٨

اال وأمانــة جــرى اقتراحهــا وتنــسيقها مــع مكتــب املفــوض الــسامي حلقــوق اإلنــسان يف غواتيمــ
ومشـل ذلـك إنـشاء أجهـزة       . الرئاسة لشؤون املرأة، من أجـل إعـداد هـذا النـوع مـن املعلومـات               

للحــصول علــى املعلــوات، والطريقــة التــشاركية يف اســتخدامها، واملتابعــة مــع نقــاط االتــصال    
املنــشأة مــن خــالل حلقــات العمــل املواضــيعية الــيت تــضم كــل اهليئــات الــيت تتــألف منــها دولــة  

وجيري اآلن تنظيم هذه التجربة للخروج منها بدليل منـهجي يكـون أساسـا لوضـع                . ماالغواتي
التقارير األخرى اليت يتعني على دولة غواتيماال تقدميها إىل األجهزة والكيانات الدوليـة املنـوط          

واملأمول، باإلضافة إىل ذلك، أن يكون هذا التقرير وثيقـة مرجعيـة   . هبا متابعة تنفيذ االتفاقيات  
 .هليئات الدولة املختلفة

، بـإجراء حتليـل وحتديـد األولويـات،         ٢٠٠٧مـارس   /وقد بدأت عملية اإلعداد يف آذار      - ٩
انطالقا من توصيات جلنة االتفاقية املتعلقة بالتقـارير مـن األّويل إىل الـسادس الـيت قدمتـها دولـة                    

لعمـل ذات األولويـة     وكان هـذا التحليـل مبثابـة مـسامهة مهمـة يف حتديـد مـسارات ا                . غواتيماال
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وجرى استعراض التوصيات وجتميعها وفقا للمواضيع الـيت        . لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل    
 .تتناوهلا
تعزيــز التنــسيق بــني كافــة  ”وإلعطــاء رد متكامــل مــن الدولــة علــى دعــوة اللجنــة إىل   - ١٠

قـضائية، بوصـفه وسـيلة      الكيانات احلكوميـة املعنيـة، مبـا يف ذلـك ممثلـو الـسلطتني التـشريعية وال                
لتعزيز تنفيذ أحكام االتفاقية، ومتابعة التعليقات اخلتامية للجنة، وإعداد التقارير الدورية املقبلـة             

، وضــعت أمانــة الرئاســة لــشؤون املــرأة اســتراتيجية  “ مــن االتفاقيــة١٨املقدمــة مبوجــب املــادة 
ولـذلك، ومـن   . ذا التقريـر للتنسيق داخل السلطة التنفيذية ومـع سـائر هيئـات الدولـة لوضـع هـ            

أجل إعداد هذا التقرير السابع، أجرت أمانة الرئاسة لشؤون املرأة، بالتنـسيق مـع هيئـة الـدفاع                  
، مـــشاورة ٢٠٠٧أغـــسطس /يوليـــه وآب/يونيـــه ومتـــوز/عـــن النـــساء األصـــليات، يف حزيـــران

 مشتركة بني الوزارات على مستوى أجهـزة الـسلطة التنفيذيـة، وكـذلك مـع سـلطات الـسلطة                  
 :القضائية والسلطة التشريعية، من خالل مثاين حلقات عمل مواضيعية تشاورية

 التعليم • 
 الصحة • 
 االقتصاد • 
 االجتار واملهاجرات • 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية ويف جمال العمل • 
 الوصول إىل العدالة • 
 الشؤون التشريعية • 
 الزراعة والبيئة • 
هـذه كــان هنـاك جمـال لتبـادل املعلومــات وحتليلـها وتنظيمهـا بــني       ويف حلقـات العمـل    - ١١

ــدابري الــيت اختــذهتا املؤســسات        ــة الرئاســة لــشؤون املــرأة، بــشأن أهــم الت ــة وأمان كيانــات الدول
وجــرى أيــضا تنبيــه مؤســسات الدولــة إىل . املــشاركة لتنفيــذ توصــيات خــبريات جلنــة االتفاقيــة

لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف بـرامج املؤسـسات           ضرورة متابعة وتنفيذ اتفاقية القضاء ع     
وأشـري باملثـل إىل ضـرورة االعتمـاد علـى معلومـات فعليـة موزعـة         . ومشاريعها وخطـط عملـها    

حسب اجلنس والعرق والعمر، ملتابعة التعهدات امللتزم هبا يف الصكوك الدولية اليت تركـز علـى              
 .حقوق اإلنسان للمرأة
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ومـات املـأخوذة مـن حلقـات العمـل املواضـيعية ومـن مـصادر ووثـائق          وبعد تنظيم املعل   - ١٢
 اعتمـاد املـسودة األوىل للتقريـر مـع مؤسـسات            ٢٠٠٧أكتـوبر   /رمسية، جرى يف تـشرين األول     

ــة الــيت اشــتركت يف حلقــات العمــل وقــدمت معلومــات مؤســسية    كمــا عرضــت هــذه  . الدول
. ملنظمـات النـسائية، والـدوائر األكادمييـة    املسودة األوىل على منظمات اجملتمع املدين، مبـا فيهـا ا       

وبعد االنتهاء من التقرير، قدم إىل الرؤساء الثالثة لسلطات الدولة الذين أعربوا عـن موافقتـهم                 
 .على مضمونه

ــة اإلعــداد واالعتمــاد املؤســسية،     - ١٣ وهبــذه الطريقــة، وباملــدخالت املقدمــة يف اثنــاء عملي
العمـل املنـسق والتعـاون الـودي مـن جانـب مؤسـسات              أصبح هذا التقرير السابع منسجما مـع        

 . التنفيذية والتشريعية والقضائية-السلطات الثالث اليت تتألف منها دولة غواتيماال 
ومن خالل هذا التقرير السابع عن االلتزام بأحكام اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال                 - ١٤

ربامج والتـدابري املعتمـدة للقـضاء علـى         التمييز ضد املرأة، تعرض دولة غواتيماال الـسياسات والـ         
وهــي يف الوقــت ذاتــه تفــي بالتزامهــا حيــال اجملتمــع الــدويل، . مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة

وتؤكد من جديد استعداد حكومتـها للـدفاع عـن حقـوق اإلنـسان للمـرأة ومحايتـها وتعهـدها                    
 .بذلك
يات املقدمــة إىل دولــة ويتــألف هــذا التقريــر مــن جــزء أول خمــصص للــرد علــى التوصــ   - ١٥

غواتيمــاال بــشأن التقــارير الــسابقة املقدمــة، وكــذلك ألهــم جوانــب التقــدم واالجتاهــات فيمــا   
ويتـضمن اجلـزء الثـاين جمموعـة مـن املرفقـات الـيت تكمـل                . يتصل بكل مادة من مـواد االتفاقيـة       

 .املعلومات الواردة يف ثنايا التطرق إىل مواد االتفاقية
 

 لجنة وجوانب التقدم حسب مواد االتفاقيةتنفيذ توصيات ال  
 ٣ و ٢ و ١املواد   
 السياسات والتدابري الرامية إىل تعزيز إدماج اجلنسني  

 
 )٢٠٠٦ - ٢٠٠١(السياسة الوطنبة للنهوض باملرأة وتطويرها    

مــن خــالل الــسياسة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة الغواتيماليــة وتطورهــا وخطتــها لتكــافؤ    - ١٦
، جّسدت الدولة التزامها بأن تـدرج يف جـدول األعمـال العـام              ٢٠٠٦-٢٠٠١ترة  الفرص للف 

ــهج اجلنــساين    ــاملرأة والن ــهوض ب ــاور هــذه      . الن ــة يف إدراج حم ــدت الــسلطة التنفيذي ــد اجته وق
الــسياسة يف التخطــيط احلكــومي وامليزانيــة، وخــصوصا يف القواعــد الــيت حتــددها أمانــة الرئاســة 

ــة يف وضــع خططهــا    للتخطــيط والربجمــة جلميــع امل  ؤســسات الــيت تتــألف منــها الــسلطة التنفيذي
 .التشغيلية السنوية
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وقد ُوضعت هذه السياسة لتكون هاديا للقطاع العام برمته يف خطـوط العمـل احملـددة             - ١٧
ويعتــرب هــذا اإلجــراء . ٢٠٠٧لوضــع ميزانيــة عامــة إليــرادات الدولــة ونفقاهتــا يف الــسنة املاليــة  

ومع ذلـك فـإن     . إنصاف اجلنسني يف خطط امليزانية املؤسسية والقطاعية      تقدما يف طريق إدراج     
 مل يــساعد علــى التحقــق مــن أن هــذا  ٢٠٠٧عــدم اعتمــاد كــونغرس اجلمهوريــة مليزانيــة عــام  

 .اإلدراج قد مت بالفعل يف امليزانيات املؤسسية والقطاعية
 

 )٢٠٠٤(السياسة اإلطارية إلدارة البيئة   
ُيقــصد ) ١. (الـسياسة اإلنـصاف االجتمـاعي وإنـصاف اجلنـسني     تتـضمن مبـادئ هـذه     - ١٨

باإلنصاف االجتماعي ضمان تكـافؤ الفـرص والعدالـة لـشىت فئـات اجملتمـع الغواتيمـايل، بتـوفري                
االسـتدامة البيئيـة واالقتـصادية، والتنميـة        ) ٢. (احلصول على الفرص يف ظـل ظـروف متـساوية         

ــة، واإلدارة   ــة االجتماعي ــستدامة، والعدال ــل     امل ــيت جيــب أن تكف ــة، ال ــوارد الطبيعي  الرشــيدة للم
جيــب أن حيظــى مجيــع الغواتيمــاليني اآلن  . لألشــخاص املعاصــرين وكــذلك فيمــا بــني األجيــال 

إنصاف اجلنسني لضمان احلـصول علـى الفـرص يف ظـل            ) ٣. (ومستقبال بفرص واحدة للتنمية   
ــرأة    ــساوية للرجــل وامل ــدور أساســي    . ظــروف مت ــان ب ــا كالمهــا يقوم ــة ويف فهم يف إدارة البيئ

 .ولذلك ال غىن عن مشاركتهما الكاملة للوصول إىل التنمية املستدامة. التنمية
 

 )٢٠٠٥(السياسة الوطنية لتنمية املشاريع البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة   
جتــاوب علــى الــصعيد الــوطين  ) ١: (هنــاك عــدة مبــادئ تــدعم هــذه الــسياسة، ومنــها  - ١٩

ــا   ــع قطاع ــشمل مجي ــد      ي ــة يف البل ــاطق احلــضرية والريفي ــتم بكــل املن ــشاط، ويه ــروع الن . ت وف
ينبغي، يف تصميم وتنفيذ السياسة، احلفاظ دوما على هنج منـتظم لإلنـصاف االجتمـاعي،                )٢(

جيب أن تركز احملاور الـشاملة هلـذه الـسياسة          ) ٣. (والتكامل، واالستدامة، ومشاركة املواطنني   
 .لثقايف، وصون البيئة واالستفادة منهاعلى إنصاف اجلنسني، والتعدد ا

ــوير          - ٢٠ ــن أجــل تط ــرأة م ــرص للرجــل وامل ــافؤ الف ــة تك ــسياسة إىل كفال ــذه ال وهتــدف ه
املشاريع، ومن ذلك إنشاء اجمللس الوطين إلنتاجية املشاريع الـذي يـضم أمانـة الرئاسـة لـشؤون               

 .املرأة
 

 )٢٠٠٥(السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي   
اإلنصاف هو املبدأ الرئيسي يف إطار هذه السياسة، ومبقتـضاه جيـب علـى الدولـة هتيئـة                   - ٢١

الظروف الالزمة حلصول السكان على الغـذاء بـشكل آمـن ومناسـب، دون متييـز علـى أسـاس                     
 .اجلنس، أو العرق، أو العمر، أو املركز االجتماعي واالقتصادي، أو حمل اإلقامة
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 )٢٠٠٥(ركزية السلطة التنفيذية السياسة الوطنية لتحقيق الم  
ــار٢٨يف  - ٢٢ ــايو / أي ــة     ٢٠٠٥م ــسياسة الوطني ــشكل رمســي ال ــة غواتيمــاال ب ، أعلنــت دول

املـسامهة يف متكـني الغواتيمـاليني     ”لتحقيق المركزية الـسلطة التنفيذيـة، وهـدفها األساسـي هـو             
اطيــة الدولــة مــن رفــع مــستوى معيــشتهم باســتمرار، مــن خــالل حتقيــق دميقر) والغواتيماليــات(

واجملتمــع عــرب التخطــيط اإلقليمــي التــشاركي الالمركــزي، يف إطــار املنظــور اجلنــساين والنــهج   
ــة        ــة بــني الدول ــدة للعالق ــار ذلــك شــروطا الزمــة إلجيــاد أشــكال جدي ــات، باعتب املتعــدد الثقاف

وانطالقــا مــن منظــور إنــصاف اجلنــسني، تتــيح هــذه الــسياسة إطــارا مالئمــا للمــرأة    . “واألمــة
وي علـى إنـصاف اجلنـسني باعتبـاره مـن املبـادئ الرئيـسية لـإلدارة الالمركزيـة للبلـد ونقـل               ينط

االختــصاصات علــى املــستوى احلكــومي، وفقــا ملعــايري الكفــاءة والفعاليــة يف اســتخدام املــوارد   
 .العامة
إن القواعد املوضـوعة لتطبيـق مبـدأ إنـصاف اجلنـسني باعتبـاره معيـارا شـامال للكفـاءة                     - ٢٣
الية جتعل مـن الـسياسة الوطنيـة لتحقيـق المركزيـة الـسلطة التنفيذيـة أداة ميكـن أن تـسهم              والفع

 .بشكل فعال يف تطبيق روح قوانني الالمركزية وقواعد مشاركة املواطنني
 

 )٢٠٠٦(سياسة التنمية الريفية   
 إىل ضـرورة إعطـاء األولويـة    ٢٠٠٨-٢٠٠٤تشري اخلطوط العامة لعمل الدولة للفترة   - ٢٤

لــإلدارة العامــة للتنميــة الريفيــة اســتجابة التفاقــات الــسالم، وال ســيما لتنفيــذ االتفــاق املتعلــق     
ــوق        ــة وحق ــاق اخلــاص هبوي ــة، واالتف ــة قطــاع الزراع ــصادية حلال ــة واالقت باجلوانــب االجتماعي

 االنتـهاء مـن عمليـة رسـم سياسـة        ٢٠٠٦سـبتمرب   /ولـذلك جـرى يف أيلـول      . السكان األصليني 
ــة الريف ــسكان       التنمي ــة وال ــه املؤســسات العام ــدعوما بذلت ــستمرا وم ــدا م ــضت جه ــيت اقت ــة، ال ي

. األصليون واجملتمع املـدين، ومشـل إجـراء حتلـيالت وحـوارات ومناقـشات وبنـاء توافـق لـآلراء                   
وهذه العملية املشتركة لرسم سياسة التنمية الريفية املتكاملة جرت مـن خـالل إشـراك املكتـب                 

 .٢٠٠٥ار واملشاركة يف عام املشترك بني القطاعات للحو
وهــذا املكتــب مؤلــف مــن مثانيــة منــدوبني حكــوميني ميثلــون عــدة جهــات منــها أمانــة   - ٢٥

ــن األحــزاب         ــدوبني م ــة من ــن القطــاع األكــادميي، ومثاني ــدوبْين م ــرأة، ومن ــشؤون امل الرئاســة ل
 مـن  السياسية، وستة مندوبني مـن القطـاع الريفـي وقطـاع الـسكان األصـليني، وسـتة منـدوبني                

قطاع منظمات صغار املنتجني الـريفيني، ومنـدوبْين مـن قطـاع املـرأة الريفيـة، وثالثـة منـدوبني                    
 .من نقابات األعمال احلرة، ومندوب من قطاع البيئة
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 أنــه قــد حتقــق تقــدم كــبري يف ٢٠٠٦وقــد ورد يف اإلعــالن اخلتــامي للمكتــب يف عــام  - ٢٦
ت األساسـية الـيت حتـدد التنميـة الريفيـة، والنظـرة             املـتغريا ”نواح عدة، أمهها توافق اآلراء بشأن       
 عامــا، واملبــادئ والنــهج الــيت ســتوجه سياســة التنميــة   ٢٥االستــشرافية إىل املنــاطق الريفيــة يف  

وقــد اتفــق أن نــص اإلعــالن علــى وجــوب أن . الريفيــة املتكاملــة، وحمــاور العمــل االســتراتيجية
ة الكاملـة لـسكان الريـف، بالتغلـب علـى           تتجه هـذه العناصـر اسـتراتيجيا صـوب بلـوغ املواطنـ            

ــساء؛        ــسكان األصــليني وللن ــهما أساســا لل ــا يقــع من ــساواة واالســتبعاد، وال ســيما م انعــدام امل
وتشجيع منوذج اقتصادي جديد يقوم على احلصول بـشكل منـصف علـى األصـول الـيت جتعـل                   

ن األصــليني، مــن االقتــصاد الريفــي الــصغري واملتوســط، ســواء يف ذلــك اقتــصاد القــرى والــسكا 
ــام بــدور تــوجيهي       ــة فيهــا مــن القي ــة ال بــد للدول عنــصرا فــاعال اقتــصاديا رئيــسيا، وهــي عملي

 .“حفاز
وتنطوي سياسة التنمية الريفية املتكاملة على توافق لآلراء حتقـق يف املكتـب، وكـذلك                - ٢٧

ــة، يف اجملــ        ــإن الدول ــا ف ــة، ومــن هن ــام للدول ــسترشد هبــا يف العمــل الع ــى عناصــر مهمــة ُي ال عل
-٢٠٠٤(هيـــا يـــا غواتيمـــاال االجتمـــاعي واالقتـــصادي، قامـــت بعملـــها يف إطـــار برنـــامج 

ــات اســتراتيجية   )٢٠٠٨ ــة مكون ــضمن أربع ــذي يت ــى  غوتيمــاال تنمــو ) ١(: ، ال ، ويركــز عل
تشجيع النمو االقتصادي من خـالل االسـتثمارات والتحالفـات بـني القطـاعني العـام واخلـاص؛             

ــادة القــدرة علــى املنافــسة بتحــسني القاعــدة    ، وهــو موغواتيمــاال تنــافس) ٢( جــه صــوب زي
، ويهـدف إىل هتيئـة املنـاخ        غواتيمـاال اخلـضراء   ) ٣(اإلنتاجية وتـشجيع التبـادل التكنولـوجي؛        

املوايت لالستثمار املسؤول بيئيا، وتعزيز قدرة املنافع واخلـدمات البيئيـة علـى املنافـسة، وترسـيخ                 
، ويرمي إىل خلـق الوفـاق االجتمـاعي مـن خـالل         املتضامنة غواتيماال) ٤(الثقافة الدميقراطية؛   

توليد األصول، ممـا يـساعد األسـر الغواتيماليـة علـى احلـصول علـى فـرص التنميـة البـشرية الـيت                      
 .تكفل هلا مستقبال أفضل

. هــي األداة الرئيــسية للحــد مــن الفقــر “ غواتيمــاال املتــضامنة الريفيــة”إن اســتراتيجية  - ٢٨
 ٤١اتيجية إىل املنـاطق الريفيـة وتركـز، مـن حيـث املبـدأ، علـى االهتمـام بــ                     وتتجه هذه االسـتر   

بلدية منحها اجمللس االجتماعي األولوية اسـتنادا إىل معـايري الفقـر والـضعف إزاء انعـدام األمـن                   
ويهـدف هـذا التـدخل،    . الغذائي، على أن يتسع نطاقها بعد ذلك فتـشمل سـائر بلـديات البلـد       

تمعيـة وضــّم املـسامهة الرمسيــة القائمـة، إىل حتــسني رأس املـال البــشري     مـن خـالل املــشاركة اجمل  
 .وتوسيع الفرص املتاحة ألفقر الناس، حىت يتسىن اخلروج الدائم من إطار الفقر املدقع

زيـادة دخـل    ) ٢. (احلد من سوء تغذية األطفال    ) ١: (واألهداف املتوسطة األجل هي    - ٢٩
إتاحــة فرصــة إمتــام الدراســة االبتدائيــة ) ٣. (القــدراتأفقــر األســر مــن خــالل احلــوافز لتكــوين 
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ــال والطفــالت   ــع األطف ــانوي األساســي    ) ٤. (جلمي ــيم الث ــى التعل . توســيع نطــاق احلــصول عل
تـشجيع  ) ٨. (احلد من وفيات األطفـال    ) ٧. (حتسني صحة األم  ) ٦. (القضاء على األمية   )٥(

حـصول  ) ١٠. (تية للطرق والتنافس احمللي   حتسني البنية التح  ) ٩. (املشاركة اجملتمعية يف التنمية   
تعــويض اجملتمعــات ) ١١. (األســر علــى مــساكن الئقــة تــساعدها علــى احملافظــة علــى صــحتها 

 .احمللية عن املوارد الطبيعية الضائعة
ــاعي لألســر         - ٣٠ ــال االجتم ــز رأس امل ــن تعزي ــد م ــى شــبكة املؤســسات أن تزي ــتعني عل وي

فهــذه اجملــالس هــي يف . جمــالس التنميــة احلــضرية والريفيــة وجمتمعاهتــا احملليــة، وال ســيما شــبكة  
الواقــع األداة الرئيــسية للتخطــيط الــدميقراطي للتنميــة، إذ إهنــا تــضع يف اعتبارهــا مســات التعــدد   
ــى تغــيري         ــذلك عل ــها لألســر والعمــل ب ــزا من ــد، حف اإلثــين واللغــوي والثقــايف املوجــودة يف البل

 .واملنظم لتنميتها هيتوقعاهتا، حبيث تصبح هذه األسر احملرك 
 

 )٢٠٠٦(السياسة العامة للتعايش والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري   
، تقدمي السياسة العامة للتعـايش والقـضاء   ٢٠٠٦نوفمرب /جرى رمسيا، يف تشرين الثاين  - ٣١

ومن أبرز مبادئ هذه السياسة إنصاف اجلنسني، الـذي يعـد           . على العنصرية والتمييز العنصري   
مبدأ أساسيا يقوم علـى كفالـة احتـرام احلقـوق وتكـافؤ الفـرص بـني النـساء والرجـال يف مجيـع                    

وتتـصل هـذه الـسياسة بالبحـث عـن التـوازن والعـدل بـني         . مناحي احلياة، تقليال للفروق بينهم  
الرجــال والنــساء، مــن خــالل آليــات تتغلــب علــى التبــاين يف احلقــوق واجملــاالت والفــرص ومــا 

 .يترتب على ذلك
ويشمل احملور الثقايف هلذه السياسة، على سبيل العمـل االسـتراتيجي، إجـراء حـوارات               - ٣٢

بــني الثقافــات هتــدف إىل احلــد مــن التحيــزات واألفكــار اجلامــدة، وتنفيــذ نظــام ملراقبــة وســائل 
اإلعالم للكشف عن املمارسـات واملواقـف التمييزيـة يف أجهـزة تـشكيل الـرأي العـام والقـضاء                    

 .ع استراتيجية لإلعالم هدفها القضاء على األفكار اجلامدة واملمارسات التمييزيةعليها، ووض
ويشمل حمور املـساواة يف احلـصول علـى خـدمات الدولـة، وال سـيما يف جمـال التعلـيم                      - ٣٣

والصحة والسكن والعمل، عددا من التدابري االستراتيجية، منها إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى            
ني ورفــع مــستواهم، الــذي يتــضمن مــا يتــصل بالقــضاء علــى العنــصرية برنــامج تــدريب املدرســ

 .والتمييز من إعالم وتدريب
واللجنة الرئاسية ملكافحة التمييز والعنصرية ضد الـسكان األصـليني يف غواتيمـاال هـي                - ٣٤

اجلهــاز املنــوط بــه وضــع ومتابعــة الــسياسات والتــدابري املوجهــة صــوب أداء املهــام الــيت ناطهــا   
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اجلمهورية الدسـتور الـسياسي والقـوانني، فيمـا يتعلـق بتـساوي املـواطنني، واالعتـراف                 حبكومة  
 .حبقوق السكان األصليني واحترامها وتعزيزها

، أنـشئ   ٢٠٠٥-٩٦وعلى سبيل متابعة هذه الـسياسة مبوجـب القـرار احلكـومي رقـم                - ٣٥
ي املكانـة الرفيعـة   جملس الرئاسة االستشاري للسكان األصليني الذي يضم سبعة ممـثلني مـن ذو            

ويقــدم هــذا اجمللــس . يف منظمــات الــسكان األصــليني، منــهم ثــالث نــساء عــضوات يف اجمللــس
املشورة إىل رئيس اجلمهورية وسائر أعضاء الـسلطة التنفيذيـة، ويـساعد يف صـياغة املقترحـات                 

ويـضاف إىل ذلـك     . أو التوصيات اليت ال بد منها إلعمال حقوق جمتمعـات الـسكان األصـليني             
أن هــؤالء الــسكان يتكلمــون يف بعــض احملافــل يف اإلدارات احلكوميــة غــري الثابتــة، فيعرضــون    

 .مشاكلهم واحتياجاهتم احمللية
إن إدراج آليـــات صـــياغة ومتابعـــة الـــسياسات مـــن املنظـــور اجلنـــساين واإلثـــين يف         - ٣٦

الربجمــة، املؤســسات احلكوميــة يعتــرب تقــدما، وهــذا مــا ينطبــق علــى أمانــة الرئاســة للتخطــيط و   
، والتخطـيط االسـتراتيجي اإلقليمـي،       )٢٠٠٧(وكذلك قواعد النظام الوطين لالسـتثمار العـام         

، الــيت يتمثــل هــدفها يف متابعــة إضــفاء الطــابع      )٢٠٠٥(وإنــشاء وحــدة الــسكان األصــليني    
املؤسسي على املسائل اإلثنية واجلنسانية يف عمليات ختطـيط وبرجمـة االسـتثمار العـام، وتنـسيق                 

 .وقد رفّعت هذه الوحدة اآلن فأصبحت مديرية التعدد الثقايف. اون الدويلالتع
 

 ٢٠١٥-٢٠٠٦السياسة العامة لثقافة السالم،   
، الـذي يـنص حرفيـا       “احتـرام التنـوع   ”يرد يف اخلطوط العامـة للعمـل املكـون املعنـون             - ٣٧

السـتبعاد أو التقييـد أو   االعتراف حبق اإلنسان يف عدم التمييز وعدم التفرقة أو ا     ”: على ما يلي  
احملاباة على أساس اجلنس، أو األصل القومي أو اإلثين، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غـريه،                 
أو العمر، أو أي حالة أخرى هتدف إىل العمل على النيل مـن التمتـع التـام بـاحلقوق واحلريـات              

مراقبـة املوظـف العـام،      واألولوية يف هذا اخلـط العـام للعمـل هـي تـشجيع إعـداد و               . “األساسية
تعزيزا لثقافة اخلدمـة واملـسؤولية، مـع احتـرام كرامـة اإلنـسان والتنـوع الثقـايف، واحلـرص علـى              

 .القانون والتزاماته
وتــشمل هــذه الــسياسة أيــضا خطــا عامــا للعمــل يتــصل بإجيــاد وتنفيــذ اإلنــصاف بــني    - ٣٨

م املـساواة بـني األشـخاص       تستهدف سياسة ثقافة السال   ”: اجلنسني، وينص حرفيا على ما يلي     
ولـذلك ترمـي هـذه    . “يف مجيع اجملاالت، كما تستهدف املسامهة يف اجتثاث العنف ضد املـرأة      

السياسة إىل القضاء علـى أي ممارسـة متييزيـة ضـد اجلنـسني، مطبقـة يف ذلـك مبـادئ الـصكوك                       
امج احلكوميـة  وترمي هذه السياسة إىل تعزيز املؤسـسات والـرب  . الوطنية والدولية يف هذا الشأن    

العاملة على تطبيق هذه املبادئ، وإدراج املنظور اجلنساين يف مجيع املؤسسات مـن خـالل نـشر             
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ــز         ــة لتعزي ــسياسية الالزم ــوارد واإلرادة ال ــى امل ــادا عل ــة، اعتم ــة والدولي ــصكوك الوطني ــع ال مجي
ية، واستئـصال   املساواة بني املرأة والرجل يف اختاذ القـرارات االقتـصادية واالجتماعيـة والـسياس             

 .العنف ضد املرأة باعتبار ذلك من أولويات هذا اخلط العام للعمل
 

 )٢٠٠٧(السياسة العامة ملكافحة االجتار باألشخاص ولتوفري احلماية املتكاملة للضحايا   
تعترف هذه الـسياسة بـأن مبـدأ عـدم التمييـز يعـّد قاعـدة أساسـية يف القـانون الـدويل،                        - ٣٩

واملقـصود  . ة فيما يتعلق حبالة الـضعف، وال سـيما ضـعف النـساء والطفـالت             ويتسم بأمهية بالغ  
أن كل األشخاص، بصرف النظر عن جنـسهم، أو عـرقهم، أو لـوهنم، أو لغتـهم، أو ديانتـهم،          
أو رأيهم الـسياسي، أو حمـل مـيالدهم، أو وضـعهم مـن حيـث اإلثنيـة أو النـوع، أو أي سـبب                         

. يـتعني علـى الدولـة االعتـراف هبـا ومحايتـها وكفالتـها             آخر، يتمتعون بنفس احلقـوق، وبالتـايل        
وتقــر هــذه الــسياسة بــأن التمييــز ضــد النــساء والطفــالت انتــهاك ملبــدأي املــساواة يف احلقــوق    

ومن هنا فإن أي إجراء يتخذ سيكفل تكافؤ الفـرص واإلنـصاف بـني      . واحترام كرامة اإلنسان  
 .اجلنسني دون أي متييز

 
 )٢٠٠٧(املساعدة والرعاية للجالية الغواتيمالية يف اخلارج سياسة توفري احلماية و  

تقول هذه السياسة إن أغراضها واستراتيجياهتا وتدابريها جيب أن تتجـاوب مـع سـبعة                - ٤٠
سيناريوهات أساسية، يتعلق اخلامس منها باحترام كرامة املهـاجرات، وفقـا ملـا هـو مكـرس يف                  

ــق    ــاق املتعل ــسالم، وخباصــة االتف ــات ال ــة قطــاع    اتفاق ــصادية حلال ــة واالقت  باجلوانــب االجتماعي
وأشري إىل أن حكومة اجلمهورية تعهـدت       . الزراعة، واالتفاق اخلاص حبقوق السكان األصليني     

ومـن  . بتشجيع سبل تعزيز ودعم قواعد وآليات محاية حقوق اإلنسان، مع التركيز علـى املـرأة            
النــساء والطفــالت املهــاجرات الــاليت ”بــني اجلماعــات املــستهدفة الــيت حتــددها هــذه الــسياسة  

حيتجن إىل رعاية ومحاية خاصة، حبكم أهنن يشكلن أضـعف الفئـات لوقـوعهن ضـحايا االجتـار       
 .“باألشخاص والتهريب غري املشروع للمهاجرين

 
 السياسات اجلامعة األخرى  

، ميكن اإلشارة إىل سياسـات عامـة أخـرى تتـضمن املنظـور              ٢٠٠٧-٢٠٠٤يف الفترة    - ٤١
 :جلنساين وتراعي التعدد اإلثين والثقايفا

الشباب هم عمـاد التنـوع مـن أجـل أمـة متعـددة الثقافـات،        . السياسة الوطنية للشباب  • 
 .حتت مسؤولية اجمللس الوطين للشباب. ٢٠١٥-٢٠٠٥

 ).٢٠٠٤(السياسة الوطنية لإلسكان واملستوطنات البشرية واستراتيجية تنفيذها  • 
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 .٢٠٠٧-٢٠٠٤والقطاعية، السياسة الزراعية  • 
 

 تقييم وحتديث السياسات العامة  
اضـــطلعت أمانـــة الرئاســـة لـــشؤون املـــرأة، بالتنـــسيق مـــع هيئـــة الـــدفاع عـــن النـــساء    - ٤٢

مــارس / وأجنــزت يف آذار٢٠٠٥األصــليات، بعمليــة تقيــيم للــسياسة بــدأت يف أواخــر عــام       
سياسة الوطنيـة للنــهوض بــاملرأة  وهتـدف هــذه العمليـة إىل تقيــيم االنتـهاء مــن تنفيـذ الــ    . ٢٠٠٧

، يف الوحـدات التنفيذيـة      ٢٠٠٦-٢٠٠١الغواتيمالية وتطورهـا، وخطـة تكـافؤ الفـرص للفتـرة            
 .للحكومة

 :ويرتكز قرار أمانة الرئاسة لشؤون املرأة بتقييم السياسة اخلاصة باملرأة على ما يلي - ٤٣
 ض املتكامــل هبــا، املرســوم رقــمالواليــة الــواردة يف قــانون احتــرام كرامــة املــرأة والنــهو • 

جيـب تقيـيم الـسياسات وحتـديثها بـصفة      ” علـى أنـه   ٥، الذي تـنص مادتـه       ١٩٩٩-٧
 .“دورية

 .وثيقة السياسة الوطنية للنهوض باملرأة الغواتيمالية وتطورها تشري إىل ضرورة التقييم • 
 .٢٠٠٦-٢٠٠١اختتام فترة سريان خطة تكافؤ الفرص للفترة  • 
ج السياسة الوطنية للمرأة يف إطار عمليـة الالمركزيـة، حيـث إنـه يف فتـرة                 ضرورة إدرا  • 

رسم هذه السياسة، مل يكن اإلطار القانوين اجلديـد لالمركزيـة قـد اعُتمـد بعـد، وهـو                   
اإلطار الـذي يتـضمن إنـصاف اجلنـسني باعتبـاره مـن مبادئـه الرئيـسية، وبـذلك يعمـل                     

 .حملليعلى إنشاء آليات نسائية جديدة على الصعيد ا
العمــل، فيمــا يتعلــق بالوثيقــة اجلديــدة للــسياسة، علــى إعــادة حتديــد أبعــاد هنــج هويــة     • 

حـىت اآلن مل    (وحقوق النساء األصليات واملنحدرات من أصول أفريقيـة يف غواتيمـاال            
 ).يتحدد املضمون املتعلق باملنحدرات من أصول أفريقية

خلاصــة بــاملرأة يعــد نــشاطا رائــدا يف جمــال ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن تقيــيم الــسياسة ا - ٤٤
السياسات العامـة يف غواتيمـاال، وتعتـرب نتائجـه سـابقة يف التـاريخ املؤسـسي لتقيـيم الـسياسات              
العامة يف الدولة ويف أمانة الرئاسة لشؤون املرأة ذاهتا، إذ تأيت بعناصر قّيمة للحكم على عمليـة                 

 :وقد ساعد هذا التقييم على ما يلي.  عامةحتديث الدولة وممارسة احلكم من خالل سياسات
تنبيه مجيع مؤسسات الـسلطة التنفيذيـة إىل أمهيـة التقيـيم يف مواءمـة الـسياسات العامـة                    • 

 .مع الواقع املعاش يف نطاق تطبيقها هلذه السياسات
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تضمني اإلدارة العامة تدابري إجيابية يف قطاعات خمتلفة، تعزيزا لإلنـصاف بـني اجلنـسني        • 
 .ألعراقوا

يف ضوء الطابع الشامل للسياسة، اإلقرار بضرورة تفصيل مؤسـسات الدولـة لتـدابريها             • 
 .وجهودها، على أن يكون اإلنصاف بني اجلنسني واألعراق احملور الشامل

العمل، استنادا إىل دور النساء واملطالب اليت يتقدمهن هبا، على تأكيد أنـه يـتعني علـى          • 
 النـهج اجلنـساين واإلثـين يف سياسـاهتا وخططهـا املؤسـسية أن        القطاعات اليت مل تـدرج    

 .تعيد مواءمتها حبيث تستجيب لطلب اخلدمات الالزمة اآلن
وجرت يف حتديث السياسة االستفادة من املشاركة النشطة ملمثلي مؤسـسات الدولـة،              - ٤٥

ملايـا والغاريفونـا    وشبكات املنظمات النسائية وهيئاهتا التنسيقية، واجلماعات اللغويـة لـشعوب ا          
وهــذه اللجنــة مكــان . واإلكـسينكا واملستيــسو، الــذين تتــألف منــهم اللجنــة الوطنيــة للتحــديث 

للتشاور بني احلكومـة واجملتمـع املـدين، دعمـا لوضـع وثيقـة مـستكملة للـسياسة اخلاصـة بـاملرأة                 
ــة   ــة اجلمهوري ــدها حكوم ــسني      . تعتم ــصاف اجلن ــسألة إن ــا يف م ــة مرجع ــذه الوثيق ــتكون ه وس

النــهوض بــاملرأة للحكومــة اجلديــدة املنتخبــة لوضــع خطــة تكــافؤ الفــرص، وهــي اخلطــة الــيت    و
 . وفقا ألولوياهتا وللمؤسسات املسؤولة عن تنفيذها٢٠١٢-٢٠٠٨ستنفذ يف الفترة 

ومن املسامهات ذات املغزى الكبري يف عملية حتديث السياسة املبادرة اليت قام هبا شـىت                - ٤٦
جدول أعمال مفصل للنـساء األصـليات يعـد ُمـدخال بـالغ األمهيـة         : اتمنظمات النساء األصلي  

 .سيثري مضمون عملية حتديث السياسة
وعلـى أسـاس جتربـة التقيـيم الـذي جـرى ونتائجـه وتوصـياته، بـدئت عمليـة لتحــديث            - ٤٧

هذه السياسة بتحالف اسـتراتيجي بـني أمانـة الرئاسـة لـشؤون املـرأة وهيئـة الـدفاع عـن النـساء                       
وانتـــهت هـــذه العمليـــة يف كـــانون    . ات، وبالتنـــسيق مـــع املنتـــدى الـــوطين للمـــرأة    األصـــلي
 بالتقدمي العلين للسياسة الوطنية للنهوض باملرأة وتطورها املتكامل، الـيت           ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

وحتقيــق جنــاح مهــم متثَّــل يف احلــصول يف وقــت . ٢٠٠٧-٥٧٠أقــرت بــالقرار احلكــومي رقــم 
 .شريعية والقضائيةواحد على دعم السلطتني الت

ولذلك فإن عملية التحديث لفتت االنتباه إىل أمهية جماهبة التحدي املتمثل يف اإلدمـاج               - ٤٨
ــساء          ــات الن ــى احتياجــات وتطلع ــضوء عل ــاء ال ــساء، إللق ــايف للن ــين والثق ــوع اإلث الواضــح للتن

ــرأة يف      . األصــليات ــسألة اشــتراك امل ــم التطــرق إىل م ــن امله ــرب م ــسه اعُت ــة ويف الوقــت نف  عملي
 .الالمركزية، وخباصة يف اجملاالت املؤسسية، كنما هو احلال يف جمالس التنمية
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 التدابري التشريعية  
 توصيات جلنة خبريات االتفاقية

 املعدِّل للقانون اجلنائي ليس متفقا مع ٢٠٠٢-٥٧تعريف التمييز الوارد يف املرسوم رقم    
 )٦. (املادة األوىل من االتفاقية

 اليت تقضي صراحة باختـاذ      ٢ييز الوارد يف هذا املرسوم ال يتفق أيضا مع املادة           تعريف التم 
 )٦. (تدابري للقضاء على التمييز املمارس ضد املرأة من جانب أطراف فاعلة خاصة

 )٦. (التعبري يف مجيع القوانني املناسبة عن تعريف للتمييز املباشر وغري املباشر
ة فيما يتعلـق بانتـهاك احلقـوق مـن جانـب الكيانـات           إدراج جزاءات ووسائل انتصاف فعال    

 )٦. (واجلهات الفاعلة العامة واخلاصة
 )٦. (االفتقار إىل التوعية حبقوق اإلنسان للمرأة بني أعضاء اهليئة التشريعية
مبـا يف ذلـك املرسـوم    (رغم اعتماد خمتلف القوانني واملراسيم الرامية إىل محاية املرأة والفتاة       

الــذي يهــدف إىل تعزيــز اإلجــراءات املتخــذة مــن أجــل القــضاء علــى    ٢٠٠٢-٨١رقــم 
، فـإن هنـاك ضـعفا يف إنفـاذ          )التمييز على أساس العـرق واجلـنس يف مجيـع وزارات الدولـة            

ويتعني اختاذ كافة   . تلك القوانني واملراسيم وعدم تنسيقها وتنفيذها ورصدها بصورة فعالة        
تلـك القــوانني واملراســيم الراميـة إىل محايــة املــرأة   التـدابري املناســبة لـضمان اإلنفــاذ الفعــال ل  

 )٦. (والفتاة وتقييم تنفيذها، وبيان تأثري تلك التدابري يف تقريرها الدوري التايل
هنــاك اخــتالل للتــوازن بــني ســلطات الدولــة يفــضي إىل مقاومــة اعتمــاد وتعــديل القــوانني  

 )٦. (الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان للمرأة
 مـن االتفاقيـة   ١١ة الدولة الطـرف إىل أن جتعـل تـشريعها مطابقـا متامـا للمـادة              تدعو اللجن 

 اخلاصـة بالـسالمة والـصحة املهنيـتني     ١٥٥وأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة         
 )٦. (ومناخ العمل

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف اإلسراع يف جهودهـا لتطبيـق التـشريع اخلـاص بـالتحرش                 
 )٦( .اجلنسي

فهذه القوانني حتظـر  . اك غموض يف القوانني املتعلقة بالدعارة، وال سيما دعارة األطفال هن
وهنــاك قلــق . الــدعارة، ولكنــها ال تــنص علــى عقوبــات تتمــشى وحجــم اجلــرم املرتكــب   

 )٥ و ٤ و ٣. (الرتفاع معدل دعارة الطفالت واستغالل القّصر جنسيا
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 تـشريعاهتا القائمـة ذات الـصلة بتجـرمي        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقـوم باسـتعراض        
دعارة األطفال واالستغالل اجلنسي للقّصر، واختاذ اخلطوات الالزمـة لتنفيـذ خطـة العمـل               
ــراهقني يف     ــال واملـــــ ــاري لألطفـــــ ــسي التجـــــ ــتغالل اجلنـــــ ــة االســـــ ــة ملكافحـــــ  الوطنيـــــ

 )٥ و ٤ و ٣. (غواتيماال
لة التفاوت يف السن القانونيـة      حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ اخلطوات الالزمة إلزا        

، وعلى اختـاذ تـدابري لزيـادة الـسن الـدنيا      )٥ و ٤ و ٣(للزواج بالنسبة إىل الرجل واملرأة  
 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، الـيت تعـّرف الطفـل بأنـه            ١لزواج الفتيات مبـا يتمـشى واملـادة         

 )٥ و ٤ و ٣. ( سنة١٨شخص يقل عمره عن 
 علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  ١٩٨٢يف عــام إن تــصديق دولــة غواتيمــاال  - ٤٩

. التمييز ضد املرأة فتح الباب أمـام إعـادة حتديـد مفهـوم مبـدأ املـساواة الرمسيـة بـني األشـخاص                      
 يف دسـتور مجهوريـة غواتيمـاال        ١٩٨٥وهلذا فإن اجلمعيـة الوطنيـة التأسيـسية أدرجـت يف عـام              

ناس يف غواتيماال أحـرار ومتـساوون يف الكرامـة          مجيع ال . احلرية واملساواة ”: ، ونصها ٤املادة  
وال جيـوز   . وللرجل واملرأة، أيا كانت حالتهما املدنية، فرص ومـسؤوليات متـساوية          . واحلقوق

وجيـب علـى النـاس أن    . إخضاع أي شخص لالسـترقاق أو ألي وضـع آخـر ينـال مـن كرامتـه               
 .“حيافظوا على السلوك الودي فيما بينهم

ص من التحيز للرجل يف التشريع الوطين اتسمت بالبطء والـصعوبة،           إن عمليات التخل   - ٥٠
فالعملية والظاهرة القانونيـة هـي نتـاج اجتمـاعي تظـل فيـه االحتياجـات واالهتمامـات اخلاصـة                    

إن التمييز حيدث يف أصل القانون كما حيدث يف كلماتـه ذاهتـا، عنـدما يقيـد         . للمرأة غري مرئية  
كـذلك عنـدما يـنجم التقييـد أو اإللغـاء عـن تفـسري مقيمـي                 أو يلغي حقـا مـن حقـوق املـرأة، و          

ويعترب الـتغري يف اللغـة املتحيـزة للرجـل يف الـصكوك القانونيـة خطـوة مهمـة يف                    . العدل للقانون 
هــذه العمليــة، ولــذلك تقــدمت مؤســسات الدولــة يف التــدابري الــيت تتخــذها للتوعيــة، بــدءا مــن  

دئ الــيت يقــوم عليهــا القــانون الــدويل، ومبــضمون النظــام التعليمــي وحــىت مقيمــي العــدل، باملبــا
 .نطاق الصكوك احملددة املتصلة حبقوق اإلنسان للمرأة

ويف الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، اعتمــد عــدد مــن القــوانني املعينــة وُعــّدلت قــوانني     - ٥١
 .أخرى نافذة
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 اإلصالح والتقدم التشريعيان  
 املسائل اجلنائية  

كانت هـذه  .  من القانون اجلنائي١٩٤ تعديل املادة    - ٢٠٠٥-١٤املرسوم رقم    - ٥٢
، وكـان يف ذلـك متييـز ضـد املـرأة ألهنـا كـان                “االجتـار بالبيـضاوات   ”املادة تشري فيما سبق إىل      

وقد جاء هذا التعـديل متوافقـا مـع اتفاقيـة بـالريمو، إذ أدرج               . ينظر إليها على أهنا سلعة جنسية     
يعاقـب  .  االجتـار باألشـخاص  ‐ ١٩٤املـادة  ”:  النحـو التـايل  طرائق أخرى لالجتار، وجاء على    

بالسجن من سـتة أعـوام إىل اثـين عـشر عامـا كـل مـن يعمـل بـأي شـكل علـى التـشجيع علـى                             
اســتمالة شــخص أو أكثــر أو نقلــه أو اســتقباله، أو احلــث علــى ذلــك أو تــسهيله أو متويلــه أو    

 أو استخدام القوة، أو أي شكل آخـر مـن   املساعدة عليه أو املشاركة فيه، باللجوء إىل التهديد     
أشكال القهر، أو اخلطـف، أو التزويـر، أو اخلـداع، أو إسـاءة اسـتخدام الـسلطة، أو التـضليل،                
أو االحتجــاز، أو االستــضعاف، أو مــنح أو تلقــي مــدفوعات أو منــافع للحــصول علــى موافقــة 

 .“شخص له السلطة على شخص آخر، بغرض االستغالل اجلنسي
 ألغيـت هـذه املـادة       ٢٠٠٦أغـسطس   /يف آب .  من القانون اجلنـائي    ٢٠٠ء املادة   إلغا - ٥٣

الــيت كانــت تــنظم انقــضاء الــدعوى اجلنائيــة املرفوعــة علــى مرتكــب األفعــال اجلنــسية بــسبب     
وقد ألغيت هذه املـادة بعـد دعـوى بعـدم الدسـتورية رفعتـها نائبـة املـدعي                   . زواجه من الضحية  
 .العام حلقوق اإلنسان

 
 يع اخلاص وآثاره على اجلنسنيالتشر  

. ، قــانون اجمللــس الــوطين لرعايــة املهــاجر الغواتيمــايل  ٢٠٠٧-٢٦املرســوم رقــم  - ٥٤
وقد حتـّول هـذا اجمللـس       . أنشئ من خالل هذا القانون اجمللس الوطين لرعاية املهاجر الغواتيمايل         

لدولـة الراميـة    إىل كيان حكومي مسؤول عن تنسيق وحتديد تدابري وانشطة أجهـزة وكيانـات ا             
إىل محاية ورعاية ومساعدة وإعانـة املهـاجرين الغواتيمـاليني وأسـرهم، باإلضـافة إىل املهـاجرين                 
مــن جنــسيات أخــرى املوجــودين يف اإلقلــيم الــوطين، وكــذلك اإلشــراف علــى هــذه التــدابري     

ــها  ــشطة ومراقبتـ ــاليني     . واألنـ ــوق الغواتيمـ ــرام حقـ ــذا اجمللـــس احتـ ــة هلـ ــادئ احلاكمـ ــن املبـ ومـ
لغواتيماليات يف اخلـارج، والوفـاء بااللتزامـات الدوليـة، سـواء املتعـددة األطـراف أو الثنائيـة،            وا

الـيت دخــل فيهــا بلــدنا مــع هيئــات محايــة حقــوق املهــاجر، ومــع الــدول األخــرى الــيت يقــيم هبــا  
 .املواطنون

، اتفاق بني األمم املتحدة ودولة غواتيماال بشأن إنشاء ٢٠٠٧-٣٥املرسوم رقم  - ٥٥
 ١٢، وقّــع يف مدينــة نيويــورك يف  جلنــة دوليــة ملناهــضة اإلفــالت مــن العقــاب يف غواتيمــاال   
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وورد يف ديباجـــة االتفـــاق أن هيئـــات األمـــن غـــري القانونيـــة . ٢٠٠٦ديـــسمرب /كـــانون األول
وأجهزة األمن السرية تعتدي بشكل جسيم على حقـوق اإلنـسان مـن خـالل أفعـال إجراميـة،                   

ــز   . عقــاب يف اجملتمــع الغواتيمــايل فتحــّرض علــى اإلفــالت مــن ال   ــة تعزي ــة الدولي وهــدف اللجن
ومساعدة املؤسسات املنوط هبا التحقيق واملالحقة اجلنائية يف اجلرائم املـدعى ارتكاهبـا يف إطـار      

. نشاط هيئات األمن غري القانونية وأي تصرف إجرامي آخر مـرتبط باهليئـات العاملـة يف البلـد           
وتعـد اللجنـة   . ٢٠٠٧أغـسطس  /املرسـوم املـشار إليـه يف آب      وقد اعتمد كـونغرس اجلمهوريـة       

الدولية أداة ملكافحة اإلفالت من العقاب ميكن أن يكون هلا أثـر إجيـايب يف التحقيـق يف اجلـرائم      
 .املرتكبة ضد املرأة

 الــذي يعتمــد اتفاقيــة محايــة الطفــل والتعــاون يف جمــال  ٢٠٠٧-٣١املرســوم رقــم  - ٥٦
ة غواتيمـاال علـى اتفاقيـة الهـاي بـشأن التـبين وانـضمت إىل هـذه                  صـّدقت دولـ   . التبين الـدويل  

وحتبـذ االتفاقيـة، عـالوة علـى        . االتفاقية اليت حتدد ضـوابط أكثـر وأفـضل لتبّنـي الطفـل القاصـر              
ذلك، تبين الغواتيماليني أكثر من األجانـب، وأال تلـتمس موافقـة األم مـن خـالل دفـع مـال أو                      

ديــسمرب /، وبــدأ نفــاذه يف كــانون األول٢٠٠٧مــايو /ارواعتمــد هــذا املرســوم يف أيــ . تعــويض
٢٠٠٧. 

 كـانون   ٣١سـيبدأ نفـاذ هـذا القـانون يف          . قانون التـبين  . ٢٠٠٧-٧٧املرسوم رقم    - ٥٧
وينظم هذا القـانون التـبين االحتيـايل الـذي يعتـربه اجتـارا باألشـخاص،                . ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

ويــنص القــانون . لألطفــال والطفــالتوشــكال مــن أشــكال االنتــهاك اجلــسيم حلقــوق اإلنــسان 
علــى أن يقــّر قاضــي األحــداث واملــراهقني التــبين بعــد فحــص اجلوانــب االجتماعيــة والنفــسية    

ويـنص القـانون    . والطبية للطفل أو الطفلة، وثبـوت اسـتحالة ضـم الطفـل أو الطفلـة إىل أسـرته                 
وملـا  . را كافيا لتبين الطفـل    أيضا على عدم اعتبار فقر األم أو األب أو الفقر املدقع ألحدمها مرب            

كان التبين مؤسسة اجتماعية، فإنه ُيحظر احلصول على مزايـا غـري مـربرة، مـن ماديـة وغريهـا،                    
على املشتركني يف عملية التبين من أشخاص ومؤسسات وسلطات، مبا فيهم أقـارب املتبنِّـي أو                

 .الّدعّي حسب مراتبهم القانونية
 ٥بــدأ نفــاذ هــذا القــانون يف  . نظــام الــسجونقــانون . ٢٠٠٦-٣٣املرســوم رقــم  - ٥٨

ويعّدل هذا القـانون القـانون املتعلـق باسـتبدال العمـل بالعقوبـة،         . ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 
ــدريب األشــخاص         ــسجون، ويقــرر أن مهمــة هــذا النظــام هــي إعــادة ت ــر صــيغة نظــام ال ويغّي

 .احملرومني من احلرية على التواصل مع اجملتمع وإعادة هتذيبهم
اهلـدف  . إنشاء املعهـد الـوطين لعلـوم الطـب الـشرعي          . ٢٠٠٦-٣٢املرسوم رقم    - ٥٩

األساســي هلــذا املعهــد تــوفري خدمــة البحــث العلمــي بــشكل مــستقل، وإصــدار أحكــام تقنيــة     
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ومــن اجلوانــب األخــرى دعــم التحقيقــات يف  . وعلميــة تتــسم بالكفــاءة علــى الــصعيد الــوطين  
 .اجلرائم املرتكبة ضد املرأة

بـدأ نفـاذ هـذا      . قانون نظام األمـن الغـذائي والتغـذوي       . ٢٠٠٥-٣٢ملرسوم رقم   ا - ٦٠
ــسان ــانون يف نيـ ــل /القـ ــذائي    . ٢٠٠٥أبريـ ــن الغـ ــوطين لألمـ ــانون اجمللـــس الـ ــذا القـ وينـــشئ هـ

 .والتغذوي، وهو الكيان الذي يدير النظام الوطين لألمن الغذائي والتغذوي
االتفـاق   أقر كونغرس اجلمهوريـة      ،٢٠٠٥مايو  /يف أيار . ٢٠٠٥-٤٠املرسوم رقم    - ٦١

املربم بني مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان وحكومة مجهورية غواتيماال بشأن            
 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٠، واملوقّع يف نيويورك يف إنشاء مكتب يف غواتيماال

يــسعى هــذا  . قــانون تــسجيل املعلومــات املــساحية   . ٢٠٠٥-٤١املرســوم رقــم   - ٦٢
 .قانون إىل توفري األمن القانوين حليازة األرض وتعزيز التنمية الريفيةال

أقـر هـذا القـانون      . القانون اإلطاري التفاقـات الـسالم     . ٢٠٠٥-٥٢املرسوم رقم    - ٦٣
، ويلزم القانون الدولة باالمتثـال التفاقـات الـسالم، وخباصـة االتفـاق              ٢٠٠٥أغسطس  /يف آب 

ويــنص هــذا . خلــاص هبويــة وحقــوق الــسكان األصــليني الــشامل حلقــوق اإلنــسان، واالتفــاق ا 
 املتعلقـة باحلريـة     ٤القانون على التزام دولة غواتيماال بتطبيق األحكـام الدسـتورية وفقـا للمـادة               

 .واملساواة
بــدأ نفــاذ هــذا . قــانون املــسامهة االقتـصادية للمــسّنني . ٢٠٠٥-٨٥املرسـوم رقــم   - ٦٤

ــصادية   ويــنص القــان . ٢٠٠٦مــارس /القــانون يف آذار ــامج للمــساعدة االقت ــشاء برن ون علــى إن
ويــصرف هــذا .  عامــا٦٥الــشهرية للغواتيمــاليني والغواتيماليــات الــذين تزيــد أعمــارهم علــى   

. وسُيــضّم تلقائيــا املــصابون بــأي مــرض خطــري. االســتحقاق بعــد دراســة اجتماعيــة واقتــصادية
عـــاملني يف القطـــاع  يف املائـــة مـــن األجـــر األساســـي لل٤٠وســـتتحدد املـــساعدة علـــى أســـاس 

وال يــزال هــذا .  كتــساالت شــهريا٥٠٩,٥٢ كتــساال يف اليــوم، أي ٤٢,٢٦الزراعــي، وهــو 
 .القانون رهن التنفيذ

قـانون االسـتفادة العامـة املنـصفة مـن خـدمات تنظـيم              . ٢٠٠٥-٨٧املرسوم رقم    - ٦٥
الـذي يعـد    أقـّر هـذا القـانون      ٢٠٠٥يف عـام    . األسرة وإدماجها يف برنـامج الـصحة اإلجنابيـة        

وهدف القانون هـو ضـمان حـصول        . حتقيقا حلماية وتعزيز وترسيخ احلقوق اجلنسية واإلجنابية      
السكان على خـدمات تنظـيم األسـرة، الـيت تـشمل تـوفري اإلعـالم واملـشورة والتثقيـف لألفـراد            

وينشئ القانون أيضا آليـات     . بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية وتزويدهم بوسائل تنظيم األسرة       
للتوصــل إىل مــصادر جديــدة للتمويــل احمللــي، مبــا حيــّد مــن االعتمــاد التــارخيي خلــدمات تنظــيم  

 .األسرة على املاحنني الدوليني
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صك االنضمام إىل بروتوكول مكافحة هتريب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر                 - ٦٦
فاقيــة ، وقعــت حكومـة غواتيمــاال صـك االنــضمام املكمـل الت   ٢٠٠٤مـايو  / أيــار٥يف . واجلـو 

 .األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية
، وحـّدد  ٢٠٠٥مـارس  / آذار١٨نـشر هـذا االتفـاق يف       . ٢٠٠٥-١٦االتفاق رقـم     - ٦٧

مهلة عاجلة العتماد مشاريع قوانني خمتلفة تساعد على إنشاء األطر القانونية الـيت تكـون مبثابـة     
اق التجـارة احلـرة بـني اجلمهوريـة الدومينيكيـة وأمريكـا       معوِّضات اجتماعية ختفف من أثـر اتفـ       

وُتنـشأ هـذه األطـر      . الوسطى والواليات املتحدة األمريكية، قبل بدء نفاذ اتفاق التجـارة احلـرة           
 .أساسا يف جمال العمل وحتقيق األمن القانوين والصحي جلميع العمال والعامالت

يعلــن هــذا  . ٢٠٠٧-١٩٩٩أة، أمانــة الرئاســة لــشؤون املــر   /االتفــاق الــوزاري  - ٦٨
أغــسطس مــن كــل عــام شــهرا للــصحة   /، شــهر آب٢٠٠٧يوليــه / متــوز٣١االتفــاق، املــؤرخ 

اإلجنابية تقوم فيه كل اجلهات اليت تتخذ تدابري لـصاحل الـصحة اإلجنابيـة باالضـطالع، يف شـهر               
أغــسطس مــن كــل عــام، بــإجراءات هتــدف إىل تعزيــز وترســيخ الــصحة اإلجنابيــة للنــساء    /آب
وقد شجعت أمانـة الرئاسـة لـشؤون املـرأة هـذه املبـادرة              . لرجال من شىت اجملموعات العمرية    وا

 .يف إطار العمل الذي تتواله الشبكة الوطنية لألبوة واألمومة املسؤولة
 

 مشاريع القوانني املعلقة والتعديالت املنشودة  
ريع قـــوانني هنـــاك جمـــاالت مـــا زالـــت يف حاجـــة إىل حتـــسني، ويـــرد بعـــضها يف مـــشا - ٦٩

وهناك مشاريع توافقت بشأهنا آراء املنظمـات النـسائية يف          . مطروحة أمام كونغرس اجلمهورية   
ــها هيئــات خمتلفــة    ــة واقترحت وكــثري مــن هــذه املــشاريع إمــا   . اجملتمــع املــدين ومؤســسات الدول

 .حمفوظ، أو يف طريقه إىل احلفظ، أو رهن املناقشة يف كونغرس اجلمهورية بكامل هيئته
ومــن اجلوانــب اجلــديرة بالــذكر أن القــانون األساســي لكــونغرس اجلمهوريــة يــنص يف   - ٧٠

دون أن ) ينـاير / كانون الثـاين ١٤اليت تبدأ يف ( على أنه إذا انقضت الدورة التشريعية     ٤٥املادة  
ــشريعية        ــدورة الت ــانون، إال إذا طلــب نائــب يف ال ــشروع ق ــا يف م ــصة رأيه ــة املخت ــدي اللجن تب

 يوما من بـدء هـذه الـدورة، فـإن       ٦٠ اجلمهورية إبداء هذا الرأي يف غضون        اجلديدة لكونغرس 
وجيـب أن تكـون هـذه احلالـة موضـع نظـر الـدورة          . مشروع هذا القانون يستبعد وُيحفظ ملفه     

 .٢٠٠٨يناير /التشريعية اجلديدة اليت ستبدأ يف كانون الثاين
 .وترد يف اجلدول املرفق عملية وضع القوانني - ٧١
 



CEDAW/C/GUA/7
 

36 08-20469 
 

 ت مقترحة يف املسائل اجلنائيةتعديال  
جـاء وضـع هـذا املـشروع نتيجـة جلهـد مـشترك للمنظمــات        . ٢٦٣٠املـشروع رقـم    - ٧٢

وقـد ُوضـع هـذا      . النسائية بتوجيه من اجلهات احلكومية العاملة ملصلحة املـرأة وقطـاع الطفولـة            
 بيلـيم دو بـارا      املشروع يف إطار اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة                  

ــة   ــصكوك الدولي ــن ال ــائي املوضــوعي     . وغريمهــا م ــانون اجلن ــة الق ــشروع إىل مواءم ويهــدف امل
وحذف القواعد اليت متيز ضد املرأة، وكذلك تقنني عـدة أنـواع جنائيـة أخـرى، ومنـها العنـف                    

وحـصل هـذا املـشروع علـى تقيـيم          . العائلي، واالستغالل اجلنسي التجـاري، والتـبين االحتيـايل        
وقد طرح هـذا    . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٣يب من جلان املرأة والطفل والتشريع وبنود دستور         ط

ــة يف الــدورة التــشريعية لعــام    ــة، ولكــن مل  ٢٠٠٦املــشروع للقــراءة الثاني  لكــونغرس اجلمهوري
 .يوافَق عليه يف القراءة النهائية

ــة حقــ ٢٠٠٧يف عــام . قــانون قتــل اإلنــاث . ٣٥٠٣املــشروع رقــم  - ٧٣ وق  أقــرت جلن
اإلنسان يف كونغرس اجلمهورية، يف القراءة األوىل، هذا املشروع الذي يرمي إىل إجيـاد جـرائم            

. معينة يف صاحل املرأة، وتوفري الدعم املؤسسي للـهيئات الـساهرة علـى حقـوق اإلنـسان للمـرأة                  
 الدولـة   واستنادا إىل متابعة هذا االقتراح من جانب املنظمات النسائية يف اجملتمع املدين وأجهزة            

املعنية باملرأة وهيئة الدفاع عن النساء األصليات، تشكلت جمموعة استشارية من اجملتمع املـدين              
والدولة بتنسيق من التجمع النـسائي املـدين الـسياسي، وبالتعـاون مـع هيئـة الـدفاع عـن النـساء               

لرئاسـة لـشؤون    األصليات وهيئة التنسيق الوطنية ملنع العنف املرتيل والعنف ضـد املـرأة وأمانـة ا              
والغرض األساسي هلذه اجملموعة هو وضـع اقتـراح يتـضمن احتياجـات املـرأة مـن حيـث                   . املرأة

 .األمن، يف إطار القواعد الدولية والوطنية حلماية حقوق املرأة
القـانون  ”، ُوضـع االقتـراح املتعلـق بــ          ٣٥٠٣وبعد االنتـهاء مـن حتليـل املـشروع رقـم             - ٧٤

. ، مبـشورة تقنيـة مـن املؤسـسات الـيت سـلفت اإلشـارة إليهـا        “ملرأةاإلطاري بشأن العنف ضد ا    
ويشمل هذا االقتراح تفصيال ملضمون االتفاقيات اليت ختدم املـرأة وتكفـل هلـا حيـاة خاليـة مـن                    

مقـرِّر  (وقد قدم االقتراح اخلاص بالقانون اإلطـاري إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان               . العنف والتمييز 
 .، وجلنة املرأة)ناث قانون قتل اإل- ٣٥٠٣املشروع 

، قـانون قتـل اإلنـاث، يف كـونغرس اجلمهوريـة            ٣٥٠٣وقد جرى نظـر املـشروع رقـم          - ٧٥
 ).األخرية(بكامل هيئته، وما زال يف انتظار القراءة الثالثة 
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 تعديالت مقترحة يف مسائل العمل  
ــواطين أي بلـــ       - ٧٦ ــصادي ملـ ــاعي واالقتـ ــع االجتمـ ــع الواقـ ــانون مـ ــق القـ ــب أن يتوافـ د جيـ

ويؤدي تقسيم سوق العمل إىل جنسني إىل اختالف أثر النظم على املرأة عنـه علـى    . ومواطناته
 .الرجل، تبعا لإلدماج يف االقتصاد الرمسي وغري الرمسي يف سوق العمل بغواتيماال

ونقطة االنطالق هي التعديالت املقترحة لقانون العمل، اليت اتُّفق عليها مع املنظمـات              - ٧٧
 اقتراحـا حمـددا إىل كـونغرس        ٣٧ وقدمها املكتب الوطين للمـرأة قبـل عـدة أعـوام مـع               النسائية،

اجلمهورية، وعـدة قـوانني أخـرى وضـعتها املنظمـات النـسائية، مثـل مركـز دعـم العـامالت يف                    
 .منازل خاصة، والتجمع املدين السياسي، واملؤسسات العامة أو اخلاصة يف غواتيماال

ــم   - ٧٨ ــسع. ٣٥٦٦املــشروع رق ــذي    ي ــسي، ال ى هــذا املــشروع إىل تقــنني التحــرش اجلن
وباإلضافة إىل التشريع ملواءمـة القـوانني الداخليـة مـع          . يقصد به أي تصرف جنسي غري مقبول      

الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق املرأة يف موضوع التحرش اجلنسي فإن املستهدف، من خـالل              
وقـد نظـر   . ة وحقـوق الـسكان األصـليني    هذا املشروع، التواؤم مع اتفـاق الـسالم اخلـاص هبويـ           

 ومل  ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٧كونغرس اجلمهورية بكامـل هيئتـه يف هـذا املـشروع يف             
يوافق عليه، ولذلك ما زال منتظـرا أن تبـت فيـه جلنـة التـشريع واملنطـوق، وجلنـة املـرأة، وجلنـة                        

 .حقوق اإلنسان
ديل قــانون العمــل اســتجابة   يــستهدف هــذا املــشروع تعــ   . ٣٥٢٥املــشروع رقــم   - ٧٩

للتوصــيات الــيت قــدمها خــرباء دوليــون والــيت ترمــي إىل محايــة وكفالــة حقــوق العمــل للمــرأة،   
ويقـّنن هـذا املـشروع وينفـذ االتفاقيـة          . ودعم األبوة املسؤولة بترتيب إجـازات ألربـاب األسـر         

عمـل يف املنـازل     ويتـصل املـشروع بتنظـيم ال      .  ملنظمة العمل الدوليـة بـشأن محايـة األمومـة          ١٠١
وقـد نظـر الكـونغرس بكامـل        . اخلاصة واملعاقبة على التحرش يف جمـال العمـل واجملـال التعليمـي            

، وينتظر اآلن من جديـد رأي جلـنيت املـرأة           ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢١هيئته يف هذا املشروع يف      
 .والعمل فيه

 اجلمهوريــة، ، اســتطلعت جلنــة العمــل يف كــونغرس٢٠٠٦نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين - ٨٠
وال يوجـد حـىت     . قبل إبداء رأيها، رأي وزارة العمل والضمان االجتماعي يف مشروع القانون          

 .اليوم يف كونغرس اجلمهورية أي وثيقة تتضمن الرد على هذا الطلب
يهدف هذا املشروع إىل تنظيم العمل يف املنـازل اخلاصـة مـن     . ٣٤٦٧املشروع رقم    - ٨١

ويعـوض هـذا االقتـراح عـدم وجـود تـشريع            . مل يف املنازل اخلاصـة    خالل سّن قانون تنظيم الع    
وال خيضع العمل يف املنازل اخلاصـة حاليـا للحـد األدىن مـن              . خيدم العامالت يف املنازل اخلاصة    

وقد نظر الكونغرس بكامل هيئتـه يف هـذا املـشروع           . األجور وال ملواعيد حمددة وال لعقد عمل      
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ــارس / آذار٢٥يف  ــر ا٢٠٠٦مـ ــشريع     ، وينتظـ ــة التـ ــل، وجلنـ ــة العمـ ــد رأي جلنـ ــن جديـ آلن مـ
 .واملنطوق، وجلنة الضمان واألمن االجتماعي

 
 تعديالت مقترحة يف املسائل املدنية  

 من هذا التقرير، يرد وصف للتعديالت على القانون املـدين الـيت             ١٦عند عرض املادة     - ٨٢
 .تنظم احلقوق وااللتزامات يف الزواج

 
  من توصيات جلنة خبريات االتفاقيةالتدابري املتبقية  

تعي دولة غواتيماال أن اإلطار القانوين ميكن أن يسهم يف تغيري عالقات عـدم املـساواة        - ٨٣
إن وجــود القــوانني أو عــدم . أو ترســيخها، ولــذلك فــإن هــذه النقطــة تــستحق اهتمامــا خاصــا

ق االقتـصادية حـىت األمومـة    وجودها يؤثر يف اجملاالت املختلفة، من املشاركة الـسياسية واحلقـو   
واألبوة، ومن هنا فإن من املهم للغايـة أن يعكـس النظـام القـانوين قـيم الدولـة ويـصون حقـوق               
األفــراد، بــصرف النظــر عــن اجلــنس أو العــرق أو املوقــع اجلغــرايف، وغــري ذلــك مــن مســات أو    

 .خيارات األفراد أشخاص القانون
 إىل حد صون حقوق املـرأة وحتقيـق املـساواة بـني          ومل يصل اإلطار القانوين الغواتيمايل     - ٨٤

اجلنسني يف النقاط الواردة فيمـا يلـي، الـيت ذكـرت يف توصـيات جلنـة خـبريات االتفاقيـة لدولـة               
 :غواتيماال اليت جاءت يف مناسبات متعاقبة ردا على التقارير اليت قدمتها الدولة

 مـن االتفاقيـة، وحبيـث يـشمل        ١دة  تعريف التمييز يف القانون اجلنائي مبـا يتفـق مـع املـا             • 
تدابري القضاء على متييز العمالء اخلاصني، وكذلك التمييز الواقع بـشكل مباشـر وغـري               

 .مباشر
مل يــسّن قــانون حلمايــة األفــراد مــن التحــرش اجلنــسي، وغالبيتــهم العظمــى مــن النــساء  • 

 .الاليت يعانني هذا التحرش
خباصــة دعــارة األطفــال، مــع اإلقــرار بعــدم مــا زال الغمــوض يلــف قــوانني الــدعارة، و • 

. التناســب بــني اجلرميــة والــضرر الالحــق بالــضحايا والعقوبــة القانونيــة ملــرتكيب اجلرميــة 
وينص التشريع احلـايل علـى حتديـد العقوبـة علـى االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال بغرامـة                    

ام  كتسال، ويف حالـة االجتـار احلكـم بالـسجن مـن عـ              ٥ ٠٠٠ و   ١ ٠٠٠تتراوح بني   
 أعـــوام، وميكـــن أحيانـــا اســـتبدال العمـــل يف اجملتمـــع احمللـــي مـــثال هبـــذه  ٣واحـــد إىل 
 .العقوبات
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 ١٦ما زال هناك فرق بـني الرجـل واملـرأة يف الـسن القانونيـة للـزواج، فهـي حمـددة بــ                         • 
 . عاما للمرأة١٤عاما للرجل و 

نائي وقـانون العمـل فيمـا       مل ُيعد النظر يف عدم االتساق بني القانون املدين والقانون اجل           • 
 .يتصل باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 .ليست هناك إجراءات حمددة لضمان مراعاة وتطبيق القوانني واملراسيم • 
مل يــسّن قــانون لتحقيــق االحتــرام واملــساواة للعمــل الــذي تزاولــه العــامالت يف املنــازل  • 

ناظم هلذا العمل اآلن ينطوي على التمييز يف جوانـب          اخلاصة، فضال عن أن التشريع ال     
 .خمتلفة مطبقة يف قانون العمل على سائر العمال والعامالت

مل ُيعد النظر يف قانون العمل، وال يزال هـذا القـانون منطويـا علـى أحكـام غـري متفقـة                       • 
رأة  مــن الدســتور الــيت تكــرس املــساواة بــني املــ  ٤مــع القــانون الــدويل، وال مــع املــادة  

 .والرجل يف غواتيماال
وهناك أيضا تعديالت قانونية أخرى معلقة تتسم بأمهيـة فائقـة فيمـا يتـصل باإلنـصاف                  - ٨٥

ومن ذلك جترمي العنف العـائلي، وجيـري اآلن التعامـل جنائيـا مـع هـذه                 . واملساواة بني اجلنسني  
شـارة إليـه بـشأن      احلاالت بسبب اإلصابات اليت تلحق بالضحايا؛ أو التعـديل الـذي سـلفت اإل             

“ اعتـداء ”جرمية االغتصاب، حيـث إنـه ال يعتـرب اغتـصابا إال عنـد اإليـالج يف الفـرج، ويعتـرب                       
 .عند اإليالج يف فتحة الشرح أو إدخال أشياء فيها

 
 حتديات املستقبل  
 إعطاء األولوية إلنصاف اجلنسني يف جدول األعمال التشريعي  

ــرة   - ٨٦ ــان للفت ــديالت   ٢٠٠٧-٢٠٠٤يف دورة الربمل ــدم يف معظــم التع ، مل حيــدث أي تق
للتحّيـز للرجـل، تعزيـزا إلنـصاف اجلنـسني          “ التـصحيحية ”املقترحة للقوانني عن طريق التدابري      

 .والتقدم صوب حتقيق املساواة القانونية للمرأة والرجل
ــسائية تعمــل يف إطــار       - ٨٧ ــة واملنظمــات الن ــذ عــدة أعــوام ظلــت املؤســسات احلكومي ومن

ــرأة    جــدول أع ــة امل ــق خلدم ــشريعي معل ــال ت ــات     . م ــذه املؤســسات واملنظم ــه ه ــا قامــت ب ومم
التعديالت املقترحة لقانون العمل اليت اتفق عليها املكتب الوطين للمـرأة وقـدمها إىل كـونغرس                

 .اجلمهورية
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إن حتديـــد أولويـــات االقتراحـــات القانونيـــة علـــى املـــدى القـــصري واملتوســـط والبعيـــد  - ٨٨
 مع توصيات اهليئات الدولية خطوتـان بالغتـا األمهيـة يف حتديـد التـدابري اخلاصـة                  ومواءمتها تقنيا 

 .أو التدابري اإلجيابية من أجل املرأة/و
إن جتميع القوانني والتعديالت املقترحـة هـو مـن التـدابري املتوخـاة يف الـسياسة الوطنيـة                    - ٨٩

 خـارج الـسلطة التـشريعية أن      ومن الصعب على َمن هـم     . للنهوض باملرأة الغواتيمالية وتطورها   
ــوانني         ــدا الق ــا ع ــام، فيم ــديالت املقترحــة بوجــه ع ــوانني والتع ــشاريع الق ــسيق يف م يلمــس التن

ويتــوىل املهتمــون . والتعــديالت املقترحــة يف جمــال العمــل الــيت قــدمها املكتــب الــوطين للمــرأة    
وميكـن  . صفة دوريـة واملهتمات باألمر عملية حتديث هذه القوانني والتعديالت والتعريف هبـا بـ          

 .التقدم باقتراح يف هذا الشأن إىل خمتلف جلان كونغرس اجلمهورية
ــضمان        - ٩٠ ــة ال ــة ملديري ــة، التابع ــرأة العامل ــوطين للمــرأة وإدارة امل ــد اضــطلع املكتــب ال وق

بتقييم حالة بشأن تعديالت القـوانني الـيت        ”االجتماعي يف وزارة العمل والضمان االجتماعي،       
ومن خالل هذا التقييم حتدد التقدم احملـرز، واحلاجـة    . ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ يف عامي    “ختدم املرأة 

 تعديالت مقترحة للقوانني بنهج جنساين وضعها املكتب الوطين للمـرأة،           ١٠إىل إعادة صياغة    
وقد قـدمت هـذه التعـديالت       . بدعم من النساء املنتميات إىل منظمات حكومية وغري حكومية        

واالقتراحـات احمللَّلـة    . ٢٠٠٦ و   ١٩٩٦ الفتـرة الواقعـة بـني عـامي          إىل كونغرس اجلمهوريـة يف    
 :هي

 تعديالت على قانون االنتخابات واألحزاب السياسية • 
 تعديالت على القانون املدين • 
 تعديالت على قانون العمل • 
 قانون إنشاء املعهد الوطين للمرأة • 
 مشروع قانون محاية العامالت يف منازل خاصة • 
 ديالت على قانون التعليمتع • 
 قانون تنظيم العمل يف منازل خاصة • 
وباإلضـــافة إىل األولويـــات الـــواردة يف حمـــاور الـــسياسة الوطنيـــة للنـــهوض بـــاملرأة         - ٩١

الغواتيمالية وتطورها، وخصوصا يف حمور العدالة القانونية، فإن اإلطـار التـايل يتـضمن ملخـصا                
ء قــد اقتــرحن بعــضها واتفقــن عليهــا يف شــىت جمــاالت  للتعــديالت األساســية الــيت كانــت النــسا
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القانون، أو اليت قدمتها مؤسسات حكومية وكانـت ردا علـى التعتـيم علـى النـساء الـاليت هـن                     
 .بشكل صريح من أشخاص القانون وفقا للمعايري

 
 ١اإلطار 

 ملخص التعديالت واالقتراحات التشريعية األساسية املتفق عليها
 

 يالت على القانون املدين، مبا يف ذلك اإلرث والتركةتعد القانون املدين
 قانون االنتخابات واألحزاب السياسية 
 قانون املواطنة للمرأة 
 قانون املساواة 
 قانون األمومة واألبوة املسؤولة 

 تسريع االقتراح اخلاص بالتعديالت املتفق عليها لقانون العمل قانون العمل
  العملقانون التحرش اجلنسي يف 
 قانون العامالت ذوات الظروف اخلاصة 
 قانون العامالت يف منازل خاصة 
 قانون والئحة الضمان االجتماعي 

 قانون محاية املشاريع البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة القانون التجاري
 القانون اإلطاري للتنمية الريفية القانون الزراعي

 قانون العمل الزراعي والرعوي 
 قانون املزارع الصغري واملتوسط 
 قانون احلوافز لتنويع الزراعة 

 الئحة القانون اإلطاري التفاقات السالم القوانني التكميلية
 الئحة قانون تسجيل املعلومات املساحية 

 “املعوِّضات االجتماعية”املعروفة باسم  قوانني االتفاق
 علـى وضـع األطـر القانونيـة يف شـكل            اعتماد مشاريع قوانني خمتلفـة تـساعد       ٢٠٠٥-١٦

 :معوِّضات اجتماعية للحد من آثار اتفاق التجارة احلرة
 القانون اإلطاري للتنمية الريفية 
 قانون احلوافز لتنويع الزراعة 
 قانون الوساطة املالية غري املصرفية 
 قانون إضفاء الطابع املؤسسي على العهد املايل 
 توسط والصغريقانون محاية املزارع امل 
 قانون محاية املشاريع البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة 
 التعديل املتكامل لقانون العمل 
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 جدول األعمال التشريعي احملبذ للمساواة بني اجلنسني  
مــن الــضروري وضــع جــدول أعمــال تــشريعي مــصغر حيبــذ املــساواة بــني اجلنــسني،       - ٩٢

وســة تتــصل بالقــانون املــدين والقــانون اجلنــائي وقــانون  ويتــضمن مطالــب قانونيــة حمــددة وملم 
العمل، وتوائم التشريع الغواتيمـايل مـع االتفاقيـات واملعاهـدات واالتفاقـات الـيت وقعهـا البلـد،                   

 .وال سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 :إىل ما يليويتطلب دفع جدول األعمال هذا إىل األمام وضع خطة عمل هتدف  - ٩٣

العمــل علــى وضــع اتفــاق تتوافــق عليــه آراء ســلطات الدولــة الــثالث بــشأن الــسياسة     ▪ 
 .العامة والتشريعات احملبذة للمساواة

 .تشكيل حتالفات مع مؤسسات حقوق اإلنسان واملنظمات النسائية يف اجملتمع املدين ▪ 
عي احملبـذ للمـساواة يف      تشكيل حتالفات مع وسائل اإلعالم وخلق مناخ من الفكر الوا          ▪ 

 .البلد
 .تشكيل حتالفات مع التعاون الدويل ▪ 
 .االتفاق على برنامج له آجال حمددة لتقدم جدول األعمال املذكور ▪ 
ــام، تــشجيع          - ٩٤ ــال هــذا إىل األم ــز دفــع جــدول األعم ــن الــضروري، لتعزي ــيكون م وس

ــات و      ــساء املوجــودات اآلن يف هيئ ــن الن ــة أكــرب م ــسب مئوي ــشاركة ن ــرار،   م ــع اختــاذ الق مواق
وخــصوصا الــسلطة التــشريعية، ودعــم املؤســسات احملبــذة لتحقيــق املــساواة للمــرأة، وال ســيما  

وميكـن لـدعم مـشاركة املـرأة العمـل علـى تعزيـز االمتثـال لقـانون                  . أمانة الرئاسة لشؤون املـرأة    
من اإلشـارة  ، الـذي يتـض  )١٩٩٩-٧املرسـوم رقـم     (احترام كرامة املرأة والنهوض املتكامل هبا       

 .إىل اإلجراءات اإلجيابية املؤقتة
 

 اآلليات النسائية املتخصصة  
 توصيات جلنة خبريات االتفاقية

توصي اللجنة بأن تعزز الدولـة الطـرف اآلليـات الوطنيـة، وخباصـة أمانـة الرئاسـة لـشؤون                    
حىت تزيـد مـن     املرأة، بتخويلها السلطة الالزمة وتزويدها باملوارد البشرية واملالية الالزمة،          

فعاليتها يف القيام بواليتها على مجيع الـصعد، علـى أن يـشمل ذلـك بـشكل خـاص القـدرة                    
على التعاون بصورة أفضل وأكثر فعالية بني مجيع الكيانات احلكومية املـسؤولة عـن تنفيـذ            

 )٦. (االتفاقية
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ا وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى حتمـل مـسؤولية واضـحة عـن تنفيـذ مجيـع التزاماهتــ           
كمـــا تـــشجع الدولـــة الطـــرف علـــى زيـــادة التعـــاون مـــع . املنـــصوص عليهـــا يف االتفاقيـــة

اجملموعات واملنظمات النـسائية، دون التنـازل ألصـحاب املـصلحة هـؤالء عـن مـسؤولياهتا             
 .فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية

 
 أمانة الرئاسة لشؤون املرأة  

لتنـسيق للـسياسات العامـة املـسؤولة عـن          هذه األمانة هي الكيان الذي يوفر املشورة وا        - ٩٥
وتعمـل هـذه األمانـة    . تعزيز التطور املتكامل للنساء الغواتيماليات وتـشجيع الثقافـة الدميقراطيـة          

حتـت اإلدارة املباشــرة لـرئيس اجلمهوريــة، وتعــد أعلـى كيــان يف الــسلطة التنفيذيـة، ومنــاط هبــا     
وتـشترك هـذه األمانـة يف اجملــالس    . نـسني املـسائل املتـصلة بالنـهوض بـاملرأة وإدراج إنــصاف اجل    

وحتمل أمينة الرئاسـة    . احلكومية وهي اجمللس العام، واجمللس االجتماعي، وجملس التنمية الريفية        
 .لشؤون املرأة، املسؤولة عن هذه األمانة، لقب وزيرة دولة

  مـــن القـــرار احلكـــومي رقـــم٢ومـــن أبـــرز اختـــصاصات األمانـــة، الـــواردة يف املـــادة   - ٩٦
ــوانني واالتفاقيـــات واملعاهـــدات، والتنـــسيق املـــشترك بـــني    ٢٠٠٠-٢٠٠ ــة تنفيـــذ القـ ، مراقبـ

واألمانة مسؤولة، مبقتضى نظامها الداخلي، عـن اختـاذ التـدابري الالزمـة للتخاطـب               . املؤسسات
 .والتحاور مع املنظمات النسائية

ــشرين األول - ٩٧ ــوبر /ويف ت ــم   ٢٠٠٧أكت ــرار احلكــومي رق ، ٢٠٠٧-٤٧١ ومبقتــضى الق
ُعــّدل النظــام األساســي الــداخلي لألمانــة، ومبوجبــه أضــيفت وظيفــة جديــدة تتمثــل يف صــياغة   

وُعــّدل أيــضا اهليكــل التنظيمــي لألمانــة . الــسياسة اخلاصــة بــاملرأة ورصــدها وتقييمهــا وحتــديثها
 :لدعم وظائفها على النحو التايل

 اإلدارة العليا • 
 مكتب أمانة الرئاسة لشؤون املرأة ○  
 مكتب أمينة الرئاسة املساعدة لشؤون املرأة ○  
 املشورة • 

 اجمللس االستشاري ○  
 املشورة القانونية ○  
 املشورة التقنية ○  
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 الرقابة الداخلية • 
 وحدة املراجعة الداخلية للحسابات ○  
 اإلدارة العامة • 

 إدارة الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية ○  
 جمة والرصد والتقييمإدارة التخطيط والرب ○  
 اإلدارة املالية ○  
 إدارة التعاون والعالقات الدولية ○  
 إدارة النهوض باملرأة ومشاركتها ○  
 إدارة التعزيز املؤسسي ○  
 إدارة االتصال اجلماهريي والعالقات العامة ○  
ة، ومتثـل األمانـة دولـة غواتيمـاال دوليـا يف موضـوع حقـوق املـرأة لـدى جهـات عديـد            - ٩٨

منها جلنـة البلـدان األمريكيـة للمـرأة التابعـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة، واملـؤمتر اإلقليمـي املعـين                       
باملرأة يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب التـابع للجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة،                     

ــا الوســطى     ــرأة يف أمريك ــرات شــؤون امل ــد  . وجملــس وزي ــشاري ين ــة جملــس است رج يف ولألمان
هيكلــها، ويتــألف مــن ممــثلني للــوزارات ووزارات الدولــة والــصناديق االجتماعيــة، ويعــد أداة    

 .مهمة للتعاون املشترك بني املؤسسات
) دوالر واحـد  / كتـساالت  ٧,٥( ماليـني كتـسال      ٤,٨وقد زادت ميزانيـة األمانـة مـن          - ٩٩

زيـــادة بنـــسبة ، وهـــو مـــا ميثـــل ٢٠٠٧ مليـــون كتـــسال يف عـــام ١٧,٦٥ إىل ٢٠٠٤يف عـــام 
 مليـون كتـسال لعـام       ٢٠,٥وقد اعتمد كونغرس اجلمهورية ميزانية تبلـغ        . )١( يف املائة  ٣٦٧,٨
 نـساء  ١٠وقد ساعدت الزيادة املتحققة على التعزيز اإلقليمي، من خالل التعاقد مـع          . ٢٠٠٨

 مــن منــاطق البلــد، وكــذلك تــوفري الــدعم واملــشورة والتوجيــه   ٨بــصفة ممــثالت إقليميــات يف  
منظمــات النــسائية التابعــة جملــالس التنميــة احلــضرية والريفيــة علــى صــعيد املقاطعــات، وتــوفري  لل

التمويل ملؤسـسة النـاجني مـن العنـف، وزيـادة متويـل هيئـة التنـسيق الوطنيـة ملنـع العنـف املـرتيل                         

__________ 
ترد يف امليزانية احلدود القصوى امليزانوية احملددة للتربعات، وهي، على سبيل املثال، حمـددة فيمـا يتـصل هبيئـة        )١( 

 الرئاسة لشؤون املـرأة      يف املائة، ويف حالة أمانة     ١٧,٧التنسيق الوطنية ملنع العنف املرتيل والعنف ضد املرأة بـ          
 .وهذا يؤكد املسؤولية املتزايدة للدولة عن التنظيم املؤسسي هلذه اآلليات.  يف املائة١١,٧١بـ 
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والعنف ضد املرأة، وتعزيز التنسيق املشترك بني املؤسسات، وإدراج هنـج إنـصاف اجلنـسني يف                
 .اسات والصكوكالسي
وقد عمدت األمانة، إدراكا منـها ملـا يتطلبـه التعمـيم املنـتظم والفعـال ملنظـور حتبيـذ                     - ١٠٠

املــساواة بــني اجلنــسني مــن تعــديل الــدينميات واهلياكــل احلكوميــة، إىل وضــع الربنــامج املتعــدد  
ملرأة التنظيم املؤسسي للـسياسة الوطنيـة للنـهوض بـا         ” من أجل    ٢٠٠٩-٢٠٠٦األعوام للفترة   

الغواتيمالية وتطورها، وخطة إنـصاف اجلنـسني يف التـدابري ذات األولويـة للحكومـة، وكـذلك                 
 .“يف هياكل السلطة التنفيذية

ــا يف توصــيات خــبريات       - ١٠١ ــويتني وردت ــدوره أول ــدد األعــوام ب ــامج املتع ــستعيد الربن وي
ــة ــة، و   ) أ: (االتفاقي ــسياسات العام ــسني   ) ٢(رصــد ال ــى اجلن ــر عل ــيم األث ــة  تقي ، يف ضــوء حال

ويف هذا الصدد، اهتم الربنـامج املتعـدد األعـوام باجملـال            . احلرمان اليت تعيشها النساء األصليات    
رصــد وتقيــيم وحتــديث الــسياسة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة       ”األول مــن جمــايل عملــه، وهــو    

تمثـل هـذا    وي. “الغواتيمالية ذات االنتماء العرقي وتطورهـا، والتنظـيم املؤسـسي هلـذه الـسياسة             
اهلــدف يف إدراج املنظــور اجلنــساين يف هياكــل ووظــائف الكيانــات الــيت أولتــها أمانــة الرئاســة   

أمانـة الرئاسـة للتخطـيط والربجمـة،        : لشؤون املرأة األولوية نظرا إىل طابعها االستراتيجي، وهي       
 العمـل الثـاين     وجمـال . واملعهد الوطين لإلحصاء، واملعهد الـوطين لـإلدارة العامـة، ووزارة املاليـة            

الــذي اهــتم بــه الربنــامج املتعــدد األعــوام يــسهم يف إدمــاج اجلنــسانية يف الــسياسات العامــة مــن 
 .“حتقيق فعالية أدوات العمل يف أمانة الرئاسة لشؤون املرأة”خالل 
وقد عمقت أمانـة الرئاسـة لـشؤون املـرأة مـن دورهـا يف توجيـه الـسياسات املتعلقـة                      - ١٠٢

ف بني اجلنسني، بـل أصـبحت رائـدة، وهـي مـن هيئـات الدولـة، يف الـتفكري                    باملساواة واإلنصا 
وميكـن  . املبين على النقد الذايت يف اهليكل والوظيفة، وكذلك يف قدرهتا على اقتراح ما يعززهـا              

 :يف هذا الصدد أن نشري إىل اجلوانب التالية
رهــا، وخطــة تكــافؤ إجــراء تقيــيم للــسياسة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة الغواتيماليــة وتطو • 

ــرة   ــرص للفت ــسيق      ٢٠٠٦-٢٠٠١الف ــرأة تن ــشؤون امل ــة الرئاســة ل ــوىل أمان ــتني تت ، الل
وكان اهلـدف مـن التقيـيم الوقـوف علـى أوجـه التقـدم والعراقيـل والـدروس                   . تنفيذمها

املستفادة يف التصميم والتنفيذ، والنتائج اليت حتققت يف املؤسسات احلكوميـة املـسؤولة          
 .عن تنفيذمها

تنظيم خربة أمانة الرئاسة لـشؤون املـرأة، وكـذلك اقتـراح رد سياسـي علـى توصـيات                    • 
ولــذلك شــجعت األمانــة عقــد لقــاءات مــع هيئــات احلكومــة واجملتمــع  . جلنــة االتفاقيــة

 .املدين املتصلة بدرجات متفاوتة مع السلطة التنفيذية
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جنـساين تـساعد    االشتراك مع املعهد الـوطين لإلحـصاء يف حتديـد مؤشـرات ذات هنـج                 • 
علــى إلقــاء الــضوء علــى حالــة ووضــع املــرأة، وتكــون ذات أمهيــة يف حتديــد أولويــات   

 .السياسة العامة
إنشاء حمفـل للمتعـاونني يف جمـال املـساواة واإلنـصاف بـني اجلنـسني، مـن أجـل تنـسيق                   • 

ــاملرأة         ــهوض ب ــة للن ــسياسة الوطني ــى ال ــابع املؤســسي عل ــة إلضــفاء الط ــود املبذول اجله
 .يمالية وتطورها يف أنشطة احلكومة ذات األولوية ويف هياكل السلطة التنفيذيةالغوات

اإلشــارة إىل ضــرورة اإلدراج التــدرجيي ملــسألة النــساء القرويــات واألصــليات، وإجيــاد  • 
 .تنسيق وحتالف مطردين مع هيئة الدفاع عن النساء األصليات

سة لشؤون املرأة، الذي يـضم بـشكل        العمل املنتظم مع اجمللس االستشاري ألمانة الرئا       • 
دوري ممـــثلني ملختلـــف الـــوزارات واألمانـــات، دعمـــا للتـــدابري الـــيت ترّســـخ اإلدراج   

 .املؤسسي للجنسانية
 نـساء بـصفة     ١٠الدعم اإلقليمي ألمانة الرئاسة لـشؤون املـرأة مـن خـالل التعاقـد مـع                  • 

وجيه للمنظمـات النـسائية    من مناطق البلد، وتوفري املشورة والت   ٨ممثالت إقليميات يف    
املمثلة يف جمالس التنمية، من أجل التأثري يف عمليات صـياغة وإدارة املـشاريع املقترحـة                

 .املوضوعة للمرأة
االنــضمام إىل منــضدة احلــوار لــصياغة سياســة التنميــة الريفيــة بنــهج جنــساين ومتعــدد    • 

 .الثقافات
بارهــا منــسقة للجنــة املعنيــة بقتــل تــسمية رؤســاء ســلطات الدولــة الــثالث لألمانــة باعت • 

 .اإلناث
وتــشري النقــاط املــذكورة إىل عمليــات تطــوير يف مراحــل تنفيــذ خمتلفــة، ويف الوقــت   - ١٠٣

ذاته تدل على اجتاهات تسهم يف التعريف بأمانة الرئاسة لشؤون املرأة ودعمهـا بـصفتها حمفـال                 
 .اتيماالسياسيا له هويته ويتمتع بالقدرة على االبتكار يف دولة غو

وقد اشتركت أمانة الرئاسة لشؤون املرأة مع املنتدى الوطين للمـرأة يف وضـع خطـة                 - ١٠٤
ومبقتـــضى احملـــاور . ٢٠٠٦-٢٠٠٢العمـــل للمـــشاركة الكاملـــة للمـــرأة الغواتيماليـــة للفتـــرة  

االستراتيجية هلذه اخلطة، جرى وضع وتنفيذ برنامج تدريب املـرأة يف جمـالس التنميـة احلـضرية                 
ــةوالري ــة      . في ــسائل التالي ــى امل ــدريب عل ــاذج للت ــة من ــامج مثاني ــشمل الربن ــة، ) ١: (وي الالمركزي

التــشخيص التــشاركي للجنــسانية،  ) ٥(اخلطــة، ) ٤(الــسياسات العامــة، ) ٣(املــشاركة،  )٢(
 .الرقابة اجملتمعية) ٨(املوارد، ) ٧(املشروع،  )٦(
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 وضع جدول أعمال اقتصادي للمرأة  
يف اجملال االقتصادي، الدراسات اليت وضعت يف إطـار مـشروع جـدول       جيدر بالذكر،    - ١٠٥

األعمال االقتصادي للمرأة بدعم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، من أجل الوقـوف              
ويــشجع . علــى مــدى انــدماج املــرأة يف االقتــصاد، وحتديــد اجملــاالت احملتملــة للدراســة والعمــل 

ــة   مــشروع جــدول األعمــال متكــني املــرأة    واملــساواة يف احلقــوق، وهــذا مــن األهــداف اإلمنائي
 :وفيما يلي األهداف األساسية ملشروع جدول األعمال االقتصادي للمرأة. لأللفية
املــسامهة يف إدراج مــسألة إنــصاف اجلنــسني يف جــدول األعمــال االقتــصادي للمنطقــة  • 

 .هناويف األطر اليت يتم فيها مناقشة السياسات العامة والتفاوض بشأ
رسـم سياســات اقتـصادية تــستهدف القــضاء علـى انعــدام املــساواة املوجـود بــني املــرأة      • 

 .والرجل
 .مساندة تعزيز القدرات يف جمال التحليل اجلنساين القتصادات املنطقة • 
هتيئة الظروف الالزمة لتحديد جدول أعمال املرأة يف إطـار عمليـة االنفتـاح التجـاري                  • 

 .التأثري يف السياسات العامةومكونات استراتيجية 
 .وضع جدول أعمال للتأثري لنساء أمريكا الوسطى • 
وحتقيقا هلذه األغراض، ركزت أمانة الرئاسة لشؤون املرأة اهتمامهـا علـى االضـطالع               - ١٠٦

 :بعدة دراسات
، وهتـدف إىل الوقـوف علـى مسـات          “)٢٠٠٤(معامل اجلنسانية يف اقتصاد غواتيمـاال       ” • 

ــوطين،     مــشاركة املــر  ــصعيد ال ــة للمنفعــة علــى ال ــة واجلالب أة يف شــىت األنــشطة اإلنتاجي
وتـــشري يف الوقـــت ذاتـــه إىل أن النـــهج اجلنـــساين يف الـــسياسات االقتـــصادية هـــو مـــن 
اجلوانب اليت ال ُتطـرق كـثريا، وإىل ضـرورة إعـادة توجيـه هـذه الـسياسات مبـا يكفـل                      

 .إدراج النهج اجلنساين
ــة عــن الــصحة ا  •  ــصناعة   دراســات حال ــة يف صــناعات املنــسوجات التــصديرية، وال ملهني

، وهي توثـق ظـروف عمـل        )٢٠٠٤(التصديرية القائمة على زراعة التوت، والسياحة       
ــذه   ــرأة يف قطاعـــات أو جمـــاالت االقتـــصاد الـــوطين هـ ــة  . املـ ــة املعنونـ وتتـــصل الدراسـ

ة لتـصدير  مبشاركة املرأة يف السلـسلة اإلنتاجيـ  “ )٢٠٠٤(املعجزة اليت تظهر وختتفي   ”
التوت، وتوضح متطلبات هذه السوق مـن حيـث نوعيـة املنـتج، وبالتـايل آثـار مزاولـة                   

وتـشري هـذه الدراسـة يف الوقـت ذاتـه إىل تـدين األجـور وأيـام         . هذا العمـل علـى املـرأة     
 .العمل الطويلة املفروضة على املرأة
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ــال االقتــــصادي  ” •  ــة مؤســــسية يف اجملــ نــــساين  حبــــث يف إدراج املنظــــور اجل‐خريطــ
ــسياسة     “)٢٠٠٦( ــذ الـ ــم وتنفيـ ــن رسـ ــسؤولة عـ ــة املـ ــسات احلكوميـ ــدد املؤسـ ، وحتـ

االقتــصادية، وكــذلك مبــادرات قطــاع املــشاريع واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تنفــذ 
وتوثـق هـذه الدراسـة أيـضا الـصعاب          . مشاريع موضوعة للمرأة يف امليدان االقتـصادي      
تعامــل الــذي مــا زال هامــشيا مــع هــذه   اجملاهبــة يف األخــذ بنــهج إنــصاف اجلنــسني وال  

 .املشكلة يف اجملال املؤسسي واالجتماعي
حصول النساء منظِّمـات املـشاريع علـى اخلـدمات املاليـة يف غواتيمـاال، مـع التركيـز                   ” • 

، وتوضح الفرص املتاحـة للمـرأة واملـشاكل         “)٢٠٠٦(على أويويتينانغو وتشيكيموال    
ــى القــروض     ــا يف احلــصول عل ــيت جتاهبه ــايل    ال ــة، ســواء يف القطــاع امل واخلــدمات املالي

وورد يف الدراســـة أن العـــدد املقـــدر لطالبـــات االئتمـــان بلـــغ . الرمســـي وغـــري الرمســـي
:  امرأة، وفيما يتصل بالعروض جرى حتليل دور اجلهات الفاعلـة املختلفـة            ٩٤٢ ٠٠٠

وجـاء  . املصارف، والتعاونيات، ومنظمات التنمية املتخصصة يف التمويل البالغ الـصغر  
 ١٩٤ ٩٦٥يف ختــام الدراســة أن عــدد النــساء الــاليت حيــصلن علــى متويــل يــصل إىل    

.  يف املائة من الطلب احملتمـل املقـدر        ٢٠,٦٩امرأة، وهو ما ميثل مستوى استفادة يبلغ        
وأشــارت الدراســة إىل أن مــن األولويــات اعتبــار املــرأة مــستحقة لالئتمــان، نظــرا إىل   

ــة مــن  ٨٠لرمســي الــذي يــشمل مــا يقــرب مــن   مــشاركتها يف االقتــصاد غــري ا   يف املائ
 .األعمال التجارية البالغة الصغر

وتساعد هذه الدراسات على اخللوص إىل أنه أيا كـان املوضـوع املطـروق، فـإن املـرأة              - ١٠٧
ال تتغلــب علــى ضــعفها إزاء التحــديات النامجــة عــن التحــوالت العميقــة يف الواقــع االقتــصادي 

حوالت الراجعة إىل العوملة واالنفتاح التجاري املتمثل يف التصديق علـى           واالجتماعي، وهي الت  
 .اتفاقات التجارة احلرة، والتطور التكنولوجي العايل، وغري ذلك من املبادرات

 :وهناك دراسات هامة أخرى قيد اإلعداد - ١٠٨
ــة هــذا        •  ــسياحة يوضــح ديناميكي ــيال موســعا لقطــاع ال ــضمن حتل دراســة استكــشافية تت

 .طاع واألنشطة االقتصادية والقطاعات ذات الصلة يف األعوام اخلمسة األخريةالق
حتليــل مقــارن للمعلومــات اإلحــصائية املوزعــة حــسب اجلــنس والــواردة يف الدراســتني  • 

 .٢٠٠٦ و ٢٠٠٠االستقصائيتني لألحوال املعيشية لعامي 
ــد، كجــزء مــن الدراســة       •  ــأجور يف البل اخلاصــة بأمريكــا  دراســة عــن العمــل املــرتيل امل

وسـتنتهي هـذه    . الوسطى اليت طلبها جملس وزيرات شـؤون املـرأة يف أمريكـا الوسـطى             
 .٢٠٠٨أبريل /الدراسة يف نيسان
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 ٢اإلطار 
االلتزامات اليت حددهتا أمانة الرئاسة لشؤون املرأة يف إطار السياسة الوطنية للنهوض 

 باملرأة الغواتيمالية وتطورها
 

 حمــو اآلليــات املؤســسية
 لتقدم املرأة

 علــى ٥١ جلنــة للمــرأة تابعــة جملــالس املقاطعــات للتنميــة و  ١٩متابعــة  ▪
مساعدة هـذه اللجـان يف وضـع اخلطـط التـشغيلية،            . مستوى البلديات 

 .واخلطط االستراتيجية، واألنظمة واالقتراحات السياسية والتقنية
يف مساعدة املكاتب البلدية للمـرأة يف وضـع خطـط عمـل ويف عملـها                  ▪ 

 .جمال البلديات
توجيـــه اللجـــان واملكاتـــب البلديـــة للمـــرأة يف إطـــار االهتمـــام بآثـــار    ▪ 

 ٣ ١١٨العاصـفة ســتان فيمــا يتعلــق باسـتعادة الوثــائق، وبلــغ اجملمــوع   
 .٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ رجال فيما بني عامي ١ ٣٢٠امرأة و 

حتياجـــات مـــشاريع مقترحـــة تعكـــس االهتمامـــات االســـتراتيجية واال ▪ احملور االقتصادي
العملية، وقد جرى تشجيعها باالشتراك مع املنظمـات النـسائية وجلـان            
املرأة على مستوى املقاطعات، وهتدف هذه املشاريع إىل التركيز علـى           

 .االستثمار العام ملصلحة املرأة
 وصــل جممــوع املــشاريع احلاصــلة علــى مــساعدة مــن   ٢٠٠٦يف عــام  ▪ 

 مـن   ٩لـشؤون املـرأة يف بلـديات        املمثالت اإلقليميـات ألمانـة الرئاسـة        
 . مشروعا٣١مقاطعات البلد إىل 

ــة    ▪  ــرأة يف اخلطـــ ــذايت االقتـــــصادي للمـــ ــتقالل الـــ ــور االســـ إدراج حمـــ
 ومــا يتــصل هبــا مــن خطــة عمــل ٢٠٠٩-٢٠٠٦االســتراتيجية للفتــرة 

 .جملس وزيرات شؤون املرأة يف أمريكا الوسطى
اد، املعقودان علـى التـوايل يف       امللتقيان األول والثاين للجنسانية واالقتص     ▪ 

وكــان هــدف امللتقــى األول . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥نــوفمرب /تــشرين الثــاين
إجياد جمال للتفكري والنقاش يف موضـوع الـصلة بـني مـسأليت اجلنـسانية               

وضــم هــذا . واالقتــصاد، مــن أجــل إدراجــه يف جــدول األعمــال العــام 
دين علـى صـعيد     امللتقى األوساط األكادميية والقطاع العـام واجملتمـع املـ         

وركـز امللتقـى الثـاين علـى معرفـة التقـدم املتحقـق يف               . أمريكا الوسطى 
 .مسائل اجلنسانية واالقتصاد والتنمية احمللية يف العامني األخريين

ــدريب   ▪  ــصائية   ١٥٠جــرى ت  مــن مــستطلعي اآلراء يف الدراســة االستق
يوليــه /وزللعمالــة والبطالــة الــيت أجراهــا املعهــد الــوطين لإلحــصاء يف متــ 

، بالتنسيق مـع أمانـة الرئاسـة لـشؤون املـرأة وجـدول األعمـال                ٢٠٠٧
 .االقتصادي للمرأة
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ــة تكامــل أمريكــا الوســطى ودور       ▪  حلقــات عمــل دراســية عــن منظوم
اجملتمع املدين يف التكامل االقتصادي، مـن أجـل تعريـف اجملتمـع املـدين               

كــا الوســطى الغواتيمــايل بتــشكيل منظومــة التكامــل االقتــصادي ألمري 
وتنظيمها وخططها وآفاقها؛ وكذلك بغايـات وأهـداف برنـامج عمـل            
ــشارية ملنظومــة تكامــل أمريكــا الوســطى، ومــدى تقــدم      ــة االست اللجن

 .املفاوضات املتعلقة باتفاق التشارك مع االحتاد األورويب
قدمت املساعدة من أجل وضع خطط على مستوى املقاطعـات للحـد             ▪ حمور الصحة

ونفــذت هــذه العمليــة بــشكل خمتلــف يف كــل   . ألمهــاتمــن وفيــات ا
 .مقاطعة، حيث ختتلف املقاطعات من حيث مستوى التقدم

جــرى التــشجيع علــى إنــشاء مــأويني لــضحايا العنــف العــائلي والعنــف  ▪ حمور العنف ضد املرأة
واملــأوى األول قيــد  . ضــد املــرأة يف مقــاطعيت كيتــشه وألتــا فريابــاس     

ــذ، والثــاين اعُتمــد   ــة يف القائمــة اجلغرافيــة لعــام     التنفي  وأُعطــى األولوي
 ٢٠٠٨ حبيث ينفذ يف عام ٢٠٠٧

ــة الرئاســة لــشؤون املــرأة، فيمــا يتــصل بــأمن املــرأة وإزاء     ▪  عمــدت أمان
مشكلة العنف الذي تتعرض له، إىل اقتـراح وضـع ميثـاق وطـين ألمـن                

 . من هذا التقرير٢املرأة، وهو ما يرد يف املادة 
ــور املــــــــــشاركة  حمــــــــ

 الجتماعية والسياسيةا
الدعوة إىل انتخاب ممثلي املنظمـات النـسائية وعمليـة انتخـاهبم، عمـال               ▪

ـــ    ــة يف مقاطعــات البلــد ال ، وجــرى انتخــاب ٢٢بقــانون جمــالس التنمي
امرأتني يف كل من جمالس التنمية على صعيد املقاطعات، أي مبجمـوع            

 . امرأة٤٤
يب املرأة يف جمـالس التنميـة،       تعزيز قدرات املرأة من خالل برنامج تدر       ▪ 

ــرأة    ــوطين للم ــدى ال ــع املنت ــه    : باالشــتراك م ــا جمموع ــدريب م جــرى ت
 . رجال١٨٣ امرأة و ٥ ٣٦٦ شخصا، كان منهم ٥ ٥٤٩

وهنــاك اجتــاه متزايــد إىل تــدريب     . ال تــزال عمليــة التــدريب جاريــة     ▪ 
القياديات الاليت جرى إعدادهن يف اخلطة الرائـدة، والـاليت يـستخدمن      

ــصعيد       األ ــى ال ــها عل ــا ورد من ــيت تكــرر م ــاذج املواضــيعية ال ــة والنم دل
 .احمللي

حمــــــــور اســــــــتراتيجية 
 االتصال

فيما يتعلق بنشر حقـوق املـرأة باعتبـاره مـن االلتزامـات الدوليـة لدولـة                  ▪
غواتيماال، اختذت إجراءات هتدف إىل التعريف باحلقوق الـيت تـدعمها         

ــع أشــكال التمييــ    ــى مجي ــة القــضاء عل ــا  اتفاقي ــرأة وبروتوكوهل ز ضــد امل
االختياري، وكـذلك التوصـيات املتعلقـة بالتقـارير الـيت قدمتـها الدولـة           

ــة، مــن خــالل نظــام   ) ٦-١( واملوجهــة إىل املــوظفني العــامني يف الدول
 .جمالس التنمية عرب املمثالت اإلقليميات ألمانة الرئاسة لشؤون املرأة
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 بـرامج  ٢٠٠٦مـارس  /راُعّد منشور مكتـوب وأعـدت وأذيعـت يف آذا       ▪ 
 .“إذاعة صوت غواتيماال”إذاعية عن حقوق املرأة يف 

 بإحدى عشرة لغـة     (mujer)“ املرأة”أُعّد برنامج إذاعي يتضمن لفظة       ▪ 
قومية، مبساعدة من اللجنة الوطنية ملكافحة التمييـز والعنـصرية، وهيئـة            
 الدفاع عن النـساء األصـليات، وصـندوق تنميـة الـسكان األصـليني يف              
غواتيماال، هبدف إبراز أمهية املـرأة يف اجملتمـع مـن حيـث النـهج اإلثـين                  

ــدد الثقافـــات  ــامج يف  . واملتعـــدد اللغـــات واملتعـ ــذا الربنـ وقـــد أذيـــع هـ
 حمطـة إذاعيـة يف اجلنـوب الغـريب والـشمال            ١١ يف   ٢٠٠٦مارس  /آذار

 .الشرقي بست لغات
ــة وأزرار، نقــشت      ▪  ــها مالبــس قطني ــة، ومن ــواد تروجيي ــا أعــدت م عليه

ــارة  ــك   ”عب ــن عادات ــف م ــان العن ــوم   “ال ك ــبة الي ، ووزعــت يف مناس
 .الدويل لنبذ العنف ضد املرأة

أعّد ونشر ووزع ملحق لالحتفال باليوم الدويل للمرأة واليـوم الـدويل             ▪ 
وحصل هذا النشاط على دعم مـن اللجنـة   . ملكافحة العنصرية والتمييز 

 El Diario de Centro“الرئاســية حلقــوق اإلنــسان ومــن صــحيفة  

América”. 
 .أعد شريط فيديو عن وضع املرأة الغواتيمالية ▪ 
جرى رمسيا إبالغ وتزويد وسائل االتصال وعامة اجلمهـور بتوصـيات            ▪ 

خبريات اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة إىل دولـة               
 .غواتيماال

ء علـى مجيـع أشـكال       نشر ووزع الكتيـب احملتـوى علـى اتفاقيـة القـضا            ▪ 
التمييز ضد املرأة، وبروتوكوهلا االختيـاري، وتوصـيات جلنـة خـبريات            
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل دولـة غواتيمـاال             
ــرات ووصــل        ــالث م ــك ث ــة، وتكــرر ذل ــستة املقدم ــارير ال ــشأن التق ب

   . نسخة٣ ٠٠٠جمموع النسخ املنشورة إىل 
 زر بني أمانة الرئاسة لشؤون املرأة واجملتمع املدينالعالقات والتآ  

ــة واملنظمــات       - ١٠٩ ــات بــني املؤســسات العام ــاء عالق جيــري اآلن يف اجملتمــع الغواتيمــايل بن
ولفهم ذلك يتعني احلديث عـن مـسائل حـساسة تتـصل بـاحلوار بـني                . النسائية يف اجملتمع املدين   

للمؤسسات واجملتمع املـدين، وكـذلك هويـة وحقـوق          الدولة واجملتمع املدين، واألدوار املختلفة      
ومــا زال مــن الــصعب أن جتــد . املــرأة األصــلية يف جمتمــع متعــدد الثقافــات واللغــات واألعــراق 

ــه     ــرف ب ــا حمــتمال تعت ــة حليف ــضا    -مؤســسات الدول ــوىل منظمــات اجملتمــع املــدين أي ــا تت  حليف
 .مشتركة يضطلع بدور حمدد، وإن يكن خمتلفا، لبلوغ أهداف - مراقبته
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وإذا كان دعم املؤسسات العامة للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني ناجتـا عـن مطالـب                 - ١١٠
احلركة النسائية وضغطها على الدولة، فإن من املتوقع أحيانـا أن تكـون هـذه املؤسـسات مبثابـة        

ــة يف املقــام األول هلــذه املنظمــات     ــة، ومدين ــان الدول ــداد للمنظمــات يف بني ــة أو امت . رأس حرب
ــق          ــا يتعل ــرأة فيم ــشؤون امل ــة الرئاســة ل ــات أمان ــضح يف بعــض توقع وهــذه النظــرة ميكــن أن تت

 .باخلطاب العام واالستراتيجية، وهي توقعات ال تتصل بتلك اليت توجه العمل العام للدولة
إن جتاوز هذه الفجـوة يف االتـصال والتوقعـات يتـسم بأمهيـة بالغـة لـدى الدولـة، حـىت                    - ١١١

 -ارض أو تباعد بني هيئات الدولة احملبـذة للمـساواة وهيئـات اجملتمـع املـدين                 يكون هناك تع   ال
 وحـىت يكـون املـستهدف بنـاء عالقـات تـآزر             -وهو ما سيؤدي يف النهايـة إىل إضـعافهما معـا            

وأدى هذا الوضـع إىل أن يكـون هـدف تعزيـز التواصـل بـني اجملتمـع                  . للوصول إىل هذا اهلدف   
 الــذي وضــعته أمانــة ٢٠٠٩-٢٠٠٦نــامج املتعــدد األعــوام للفتــرة املــدين والدولــة واردا يف الرب

 .الرئاسة لشؤون املرأة
ويرد يف ثنايا هذا التقرير أن الدولة تفـي بالتزاماهتـا ومـسؤولياهتا قـدر اإلمكـان حلمايـة          - ١١٢

ويف جماالت معينة نسقت الدولة جهودها مع منظمـات         . حقوق املرأة وتوفري السلع واخلدمات    
املدين، دون أن تتخلي عن مسؤولياهتا هلذه املنظمات، حسبما ورد يف توصيات اللجنـة              اجملتمع  

 .بشأن التقرير السادس
 

 هيئة الدفاع عن النساء األصليات  
، تتبـع اللجنـة     ٢٠٠٧سـبتمرب   /كانت هيئة الدفاع عـن النـساء األصـليات، حـىت أيلـول             - ١١٣

ن أجل تعزيز هذه اهليئة مؤسسيا، صـدر القـرار     وم. الرئاسية حلقوق اإلنسان فنيا وماليا وإداريا     
 باعتبارهــا مؤســسة تابعــة لرئاســة اجلمهوريــة هلــا أهليــة التنظــيم   ٢٠٠٧-٤٤٢احلكــومي رقــم 

اإلداري والتقين واملايل، وقادرة على التعامل مع حاالت الضعف وانعدام احلماية والتمييز الـيت              
يـد ووضـع وتنفيـذ التـدابري واالسـتراتيجيات      وجمـال عمـل اهليئـة هـو حتد        . متر هبـا املـرأة األصـلية      

واإلجراءات املتصلة بـاالعتراف حبقـوق املـرأة األصـلية واحترامهـا وتعزيزهـا وإعماهلـا، والتـأثري           
 .السياسي يف السياسات العامة ومشاريع القوانني

ــن    - ١١٤ ــة مـ ــة اهليئـ ــد زادت ميزانيـ ــام  ١ ٧٧٤ ٠٠٩,٠٠وقـ ــساالت يف عـ  إىل ٢٠٠٤ كتـ
وكانت هذه الزيادة عونـا للهيئـة علـى حتقيـق مـا             . ٢٠٠٧تساال يف عام     ك ٤ ٥٥٥ ٢٤٠,٠٠

 :يلي
 .إنشاء وحدة املشورة • 
 .إنشاء وحدة التأثري السياسي • 
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ممثلة للهيئة يف كـل منطقـة مـن منـاطق البلـد، وتوسـيع املنـشآت           : زيادة املوارد البشرية   • 
ــة للمك    ــاء األولويـ ــي، وإعطـ ــر إقليمـ ــل مقـ ــدات يف كـ ــوفري املعـ ــة يف  وتـ اتـــب اإلقليميـ

 .كتسالتينانغو وبينت وأويويتينانغو وسوتشيتيبيكيس
 . كتساال٩ ٢٥١ ٤٤٠,٠٠ ميزانية تبلغ ٢٠٠٨وقد رصدت لعام 

 :وفيما يلي اهليكل املؤسسي الراهن هليئة الدفاع عن النساء األصليات - ١١٥
صعيد الــوطين ، ومتثــل وتنــسق اإلجــراءات علــى الــاملدافعــة الوطنيــة عــن املــرأة األصــلية • 

 .واإلقليمي لبلوغ األهداف املؤسسية
، وهي مؤلفة من مثاين نساء أصـليات مـن املمـثالت املنتخبـات يف اجمللـس                 هيئة التنسيق  • 

وتتركـز اختـصاصاهتن يف تقـدمي املـشورة إىل املداِفعـة عـن املـرأة األصـلية                  . االستشاري
مايـة هـذه احلقـوق يف منـاطقهن         فيما يتعلق بالتدابري والربامج واملشاريع ذات الـصلة حب        

 .والدفاع عنها واحترامها التام
ويناقش هـذا اجمللـس     . ، ويتألف من ممثلة لكل مجاعة لغوية يف البلد        اجمللس االستشاري  • 

 .خطط هيئة الدفاع ويقترحها ويبلغ هبا اجلماعات اللغوية
ت ميـثلن هيئـة     ، وتضم هيئة الـدفاع اآلن سـت منـدوبات إقليميـا           املندوبات اإلقليميات  • 

وتتمثــل مــسؤولية هــؤالء   . الــدفاع يف املنــاطق الــيت يكــون فيهــا وجــود هلــذه اهليئــة       
 .املندوبات يف تنسيق التدابري املتخذة لبلوغ األهداف املؤسسية

ــة       - ١١٦ ــة للمدافِع ــساء األصــليات مــن ممثل ــدفاع عــن الن ــة ال ــة هليئ ــألف املكاتــب اإلقليمي وتت
وين أو مستـشارة قانونيــة، وامليـدان االجتمـاعي، واملــساعدين    ، ومستــشار قـان )مندوبـة إقليميـة  (

ــات حــسب كــل منطقــة  /اللغــوين ــها يف   . املــساعدات اللغوي ــدفاع اآلن بعمل ــة ال ــضطلع هيئ وت
 :امليادين التالية

 
 التأثري السياسي  

يف جمال التأثري السياسي، كان هليئة الدفاع عن النساء األصليات تـأثري ملـصلحة هـؤالء                 - ١١٧
 :ساء يف اجملاالت التاليةالن

أو القـوانني الـيت ختـدم النـساء األصـليات، ومناقـشة وحتليـل               /دعم الـسياسات العامـة و      • 
ــليات      ــساء األصـ ــصاحل النـ ــشاورات لـ ــراء مـ ــربامج، وإجـ ــات والـ ــات والدراسـ التقييمـ

 .والشعوب األصلية
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 علـى   اتفاق سياسي مؤسسي مع مركز دعم العامالت يف منازل خاصة، لـدعم التـأثري              • 
 .املشروع األّويل لقانون العامالت يف منازل خاصة

 .االشتراك يف مراجعة السياسة العامة املقترحة لرعاية املهاجر • 
اشــتراك هيئــة الــدفاع وأمانــة الرئاســة لــشؤون املــرأة يف عمليــة تقيــيم وحتــديث سياســة  • 

، ٢٠٠٦-٢٠٠١النهوض باملرأة الغواتيماليـة وتطورهـا وخطـة تكـافؤ الفـرص للفتـرة               
إللقاء الضوء على حاالت الضعف وانعدام احلماية والتمييز اليت متر هبا املرأة األصـلية،              

 .واملسامهة يف حتسني مستوى معيشتها
توفر هيئة الدفاع املـشورة والتوجيـه للنـساء األصـليات املـشتركات بنـشاط يف جمـالس                   • 

ذلك ملــن يــشتركن يف جلــان التنميــة يف اجملتمعــات احملليــة والبلــديات واملقاطعــات، وكــ 
 .املرأة للمساعدة يف اعتماد املشاريع اليت تفيد املرأة

ــة والتـــدريب بالتنـــسيق مـــع املنظمـــات النـــسائية     - ١١٨ ــاد والتوعيـ واتُّخـــذت تـــدابري لإلرشـ
والــشعوب األصــلية، متثلــت يف عقــد منتــديات عامــة واجتماعــات يف شــىت مقاطعــات البلــد يف  

ازل خاصـــة، وحقـــوق النـــساء األصـــليات ونـــساء املايـــا،  موضـــوع حقـــوق العـــامالت يف منـــ
واضـطلعت هيئـة الـدفاع بعمليـة تــدريب     . والـسياسات العامـة يف املنطقـة، والتمييـز والعنـصرية     

ســبتمرب /واتــصال ملنــع العنــف ضــد املــرأة، وكــذلك املــؤمتر الــوطين للنــساء األصــليات يف أيلــول
٢٠٠٦. 
األعمــال املفــصل لنــساء املايــا وغاريفونــا جــدول كمــا أن هيئــة الــدفاع يــّسرت وضــع  - ١١٩

، الذي يضم جمموعـة مـن االسـتراتيجيات الـشاملة ومـسارات العمـل مـن                 )٢٠٠٧(وإكسينكا  
وقــد اشــتركت يف وضــع جــدول األعمــال هــذا   . أجــل تقــدم النــساء األصــليات يف غواتيمــاال 

األعمــال وجيّمــع جــدول . قياديــات وممــثالت ملنظمــات النــساء األصــليات وملؤســسات الدولــة 
املفــصل ويــستكمل أهــم اقتراحــات ومطالــب منظمــات نــساء املايــا وغاريفونــا وإكــسينكا          

 .املطروحة للمسامهة يف حتسني أحواهلن املعيشية
 :ويهدف جدول األعمال املفصل هذا إىل ما يلي - ١٢٠
إلقــاء الــضوء علــى حالــة االســتبعاد والتمييــز الــيت متــر هبــا النــساء األصــليات، وتعزيــز      • 

صاف اجلنسني، واحتـرام هويتـهن الثقافيـة، لتحـسني نوعيـة حيـاهتن يف اجملـالني العـام            إن
واخلــاص، انطالقــا مــن تطبيــق الدولــة لالســتراتيجيات الــشاملة واالســتراتيجيات ذات   

 .احملاور املواضيعية
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اإلقرار مبسامهة نساء املايا وغاريفونا وإكسينكا يف احلفاظ على الثقافـة، وبنـاء الـسالم                • 
 .الدميقراطية، والتنمية املتكاملة للبلد، واإلعراب عن التقدير هلذه املسامهةو

وفيمــا يلــي احملــاور املواضــيعية الــيت يطرحهــا جــدول األعمــال املفــصل لتلبيــة املطالــب    - ١٢١
 :احملددة لنساء املايا وغاريفونا وإكسينكا

 
 ٣اإلطار 

 ايا وغاريفونا وإكسينكااحملاور املواضيعية جلدول األعمال املفّصل لنساء امل
 

 االستراتيجيات احملاور
 االقتــــصاد - ١احملــــور 

 والعمل واهلجرة
 .سياسات اقتصادية لتقدير وإبراز عمل املرأة •
 .االستثمار اإلنتاجي •
 .برامج ومشاريع إلجياد فرص عمل حملية •
ضمانات قانونية واجتماعية واقتصادية يف جمال العمل للمرأة يف ظـل            •

 .افاإلنص
 .كفالة الرعاية املتكاملة واحلماية للمهاجرات •

 التعلـــــــيم - ٢احملـــــــور 
انطالقــــــا مــــــن اهلويــــــة 

 الثقافية

تــضمني النظــام التعليمــي فلــسفة ثقافــة الــسكان األصــليني ومبادئهــا     •
 .وقيمها ومسامهات املرأة

تدعيم وكالة الوزارة للتعليم الثنائي اللغة املتعدد الثقافـات، مبـشاركة            •
 . املايا وغاريفونا وإكسينكانساء

دخــول واســتمرار املــرأة يف مجيــع مــستويات التــدريب بنظــام التعلــيم   •
 .الوطين

ــور  ــصحة - ٣احملــــ  الــــ
املتكاملــــة انطالقــــا مــــن 

 اهلوية الثقافية

استمرار حصول املرأة على اخلدمات الـصحية املتكاملـة علـى أسـاس              •
 .هويتها الثقافية

 .يتطبيق وإحياء الطب التقليد •
 .برامج الصحة العقلية للنساء ضحايا الرتاع املسلح الداخلي •
 .برامج للحد من وفيات األمهات واملواليد •
 .برامج للصحة اجلنسية واإلجنابية •

ــور   األرض - ٤احملــــــــــ
واإلســــــكان واملــــــوارد  

 الطبيعية

 .وضع سياسة زراعية تشمل اهلوية الثقافية وإنصاف اجلنسني •
 .ألرض والتمويل اإلنتاجيحصول املرأة على ا •
احلـــصول علـــى املـــسكن الالئـــق يف إطـــار اإلنـــصاف بـــني اجلنـــسني   •

 .واحترام اهلوية الثقافية
 .سياسة احترام املوارد الطبيعية والعالقات مع السكان األصليني •
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 املـــــشاركة - ٥احملـــــور 
 السياسية

 .إنشاء املعهد املستقل للتدريب السياسي للمرأة األصلية •
شاركة السياسية النشطة للمرأة يف مواقع اختاذ القرار علـى الـصعيد      امل •

 .احمللي وصعيد البلديات واملقاطعات واألقاليم والبلد
 .املشاركة الفعلية للمرأة يف رسم السياسات العامة •
 .تشجيع مشاركة املرأة يف املراقبة اجملتمعية لربامج الدولة ومشاريعها •

 الوصـول إىل    - ٦احملور  
 لعدالةا

 .وصول املرأة إىل العدالة على اساس هويتها الثقافية •
 .االعتراف باحلقوق احملددة للمرأة واحترامها •
 .كفالة حقوق النساء األصليات احملتجزات يف السجون •
 .تعويض ضحايا الرتاع الداخلي، مع تركيز خاص على املرأة •
لنـــساء  تـــشجيع اإلبـــالغ عـــن أعمـــال التمييـــز وانتـــهاك حقـــوق ا       •

 .األصليات
 التطــرق إىل - ٧احملــور 

ــصرية والعنــف ضــد   العن
 املرأة

 .تغيري أمناط السلوك االجتماعي القائمة على العنصرية والتمييز •
ــه        • ــة عليـ ــرأة واملعاقبـ ــد املـ ــف ضـ ــكال العنـ ــن أشـ ــكل مـ ــع أي شـ منـ

 .واستئصاله
 .كفالة أمن املواطن للنساء •

 الروحانيـات   - ٨احملور  
 سةواألماكن املقد

ــة        • ــاكن املقدس ــة األم ــرام ورعاي ــاذ واحت ــات إلنق ــذ آلي ــشجيع وتنفي ت
 .والروحانيات لدى شعوب املايا وغاريفونا وإكسينكا

تعزيز اهلوية الثقافية انطالقا من النظرة الكونية لنساء املايـا وغاريفونـا           •
 .وإكسينكا

 اآلليــــــات - ٩احملــــــور 
املؤسسية حلماية وتطوير   
ا نـــساء املايـــا وغاريفونـــ  

 وإكسينكا

تعزيز هيئة الدفاع عـن النـساء األصـليات مـن الناحيـة املاليـة والتقنيـة                  •
 .والسياسية

تعزيــز أمانــة الرئاســة لــشؤون املــرأة مــن أجــل تــوفري العنايــة املناســبة     •
   .لنساء املايا وغاريفونا وإكسينكا

 التدريب واالتصال من أجل املنع  
األصليات مببادرات تتصل بتـدريب وتـشجيع وإرشـاد         تضطلع هيئة الدفاع عن النساء       - ١٢٢

ويف عـام   . مجاعات النساء األصليات وتوعيتهن حبقوقهن وبآليات محايتها وصـوال إىل متكينـهن           
وجرى، باالشتراك مع املنتـدى الـوطين       “ التعدد الثقايف بنهج جنساين   ” ُوضع منوذج لـ     ٢٠٠٥

 .“رأةاحلقوق املدنية والسياسية للم”للمرأة، وضع منوذج 
وصيغت استراتيجية االتصال املؤسسي إللقاء الـضوء علـى عمـل هيئـة الـدفاع، ومشـل                - ١٢٣
ــك ــة خلــدمات املؤســسة    ) ١: (ذل ــواد التروجيي ــع امل ــصميم وطب ــة  (ت ــصقات، كراســات ثالثي مل

ــساء   ١٠إنتــاج ) ٢). (الورقــات، ملفــات، أقمــشة مــن الفينيــل   ــة عــن حقــوق الن ــرامج إذاعي  ب
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وقــد أثبتــت هــذه  .  بــرامج قــصرية عــن حقــوق النــساء األصــليات  ١٠إنتــاج ) ٣. (األصــليات
االستراتيجية أمهيتها على صعيد السكان من النساء األصليات، يف العامني املاضـيني، ظـل عـدد     

 .امللتمسات للدعم يتزايد بالتدريج
 

 إعداد دراسات وتقارير  
‐٢٠٠٥( العدالة الرمسـي   وصول النساء األصليات إىل نظام    ”التقرير املواضيعي الثاين     - ١٢٤
واهلدف األساسي هلذا التقرير يتركـز يف حتديـد وتقيـيم    . ٢٠٠٧، الذي قدم يف عام   “)٢٠٠٦

املشاكل اليت جتاهبها النساء األصليات يف الوصول إىل العدالة، فضال عن أسباب هذه املـشاكل               
 . وأهم آثارها

هـدف هـذه الدراسـة تعميـق        ، و “دراسة عن تعرض النساء األصليات للعنـف املـرتيل        ” - ١٢٥
معرفة األسباب واملظاهر والعواقب والعوامل اليت تغذي دائرة العنف املرتيل، من أجـل اخلـروج    

 .باقتراحات واستراتيجيات مؤثرة ملنع العنف ضد النساء األصليات واستئصاله
 “احتياجات ومشاكل النساء األصليات احملرومات من احلرية تنفيذا للحكـم علـيهن           ” - ١٢٦

اضطلعت هيئة الدفاع عن النساء األصليات، بالتنسيق مـع وحـدة شـؤون املـرأة               ). رهن النشر (
التابعة ملعهد الدفاع العـام اجلنـائي، بتقيـيم كـان الغـرض منـه احلـصول علـى معلومـات تـساعد                       
على التقدم باقتراحات لدعم نظام السجون، واختاذ التدابري الالزمـة لإلسـهام يف حتـسني وضـع                 

ــساء ا ــسياسات ذات النــهج املتعــدد     الن ــد ال ــساء، وكــذلك حتدي ــه الن ألصــليات يف مركــز توجي
 .الثقافات والنهج اجلنساين اليت تدعم إنصاف واحترام هؤالء النساء

 
 االهتمام باحلاالت  

حددت هيئة الدفاع عن النـساء األصـليات منوذجـا لرعايـة النـساء األصـليات املنتهكـة                   - ١٢٧
واملتابعـــة املتكاملـــة هلــن، وذلـــك بتزويــدهن باخلدمـــة االجتماعيـــة   حقــوقهن وتـــوفري املــشورة   

توفري الرعايـة املبدئيـة واملـشورة       : والتدابري املتخذة يف هذا اإلطار هي     . والنفسية والقانونية جمانا  
أو الوساطة والدعم النفسي واملساعدة واالهتمـام والترتيبـات االجتماعيـة           /والتوجيه والتوفيق و  
الــاليت يتعرضــن النتــهاك حقــوقهن األساســية، وبوجــه خــاص علــى أســاس   للنــساء األصــليات 

 .وتقدم هذه الرعاية املتكاملة بلغاهتن األصلية. اجلنس والعرق
ــة         - ١٢٨ ــن العناصــر الثقافي ــستمدة م ــة م ــاذج للرعاي ــذ من ــذلك جــرى وضــع وتنفي ــا ل وحتقيق

 .للشعوب األصلية
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 ١اجلدول 
 الدفاع عن النساء األصلياتعدد احلاالت اليت نظرت فيها وحدات هيئة 

 
 *٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ اخلدمة املقدمة

 ٥٠٥ ٦٠٥ ٤٥٥ ٧٦٦ الوحدة القانونية
 ٧ صفر ١٨٤ ٤٠ وحدة املشورة

 ٦٠٤ ٩٠٢ ١ ٣٦٧ ٥٦٦ الوحدة االجتماعية
 ١ ١١٦ ١ ٥٠٧ ٢ ٠٠٦ ١ ٣٧٢ اجملموع 

 
 .بة معينة بناء على طلب الطرف املعينال تشمل اخلدمات االستشارية احملددة املقدمة يف مناس   
 .الوحدة االجتماعية هليئة الدفاع عن النساء األصليات: املصدر   
 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول-يناير /كانون الثاين *  

  
 املساعدة باملشورة  

، وتتـوىل تـصميم الرعايـة باملـشورة ذات         ٢٠٠٤أنشئت هذه الوحدة يف منتصف عـام         - ١٢٩
ملوجهة إىل النساء األصليات املنتهكـة حقـوقهن األساسـية، وخباصـة املتعرضـات              الطابع الثقايف ا  
وقد رمست هـذه الوحـدة خطوطـا توجيهيـة عامـة أساسـية انطالقـا مـن النظـرة                    . للعنف العائلي 

الكونيــة للــسكان األصــليني، مــن أجــل محايــة واســترداد قــيمهم ومبــادئهم الثقافيــة، واملــسامهة    
وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن إدراج معـارف ومهـارات الـسكان              . مبذلك يف حتـسني نوعيـة حيـاهت       

 .األصليني يشمل ما للشعوب األصلية من عناصر ثقافية ولغات وروحانيات
ــسالتينانغو     - ١٣٠ ــشه وكتــ ــاس وإل كيتــ ــا فريابــ ــاطق ألتــ ــشورة يف منــ ــة باملــ ــدَّم الرعايــ وتقــ

ــاال    ــة غواتيم ــينت ومدين ــشيتيبيكيس وإل ب ــانغو وسوت ــوفر ا. وأويويتين ــذه احلــاالت   وت ــة هل لرعاي
 .وتستمر متابعتها إىل أن تنتهي

 
 املساعدة االجتماعية  

يبدأ يف هذه الوحدة التعامل مع املرأة املستفيدة للوقوف علـى مـشكلتها والعمـل علـى          - ١٣١
وتشمل هذه املساعدة تدابري وترتيبات ملعاجلـة وضـعها علـى           . رعايتها بشكل يتفق واحتياجاهتا   

ــه واملــشورة   املــدى القــصري، كمــ  ــة، وتــوفري التوجي ، )يف مجيــع احلــاالت(ا تتــضمن حتليــل احلال
ويف احلـاالت الـيت تتطلـب الوسـاطة والتوفيـق، حتـال             . والتماس سبل احلماية من اجلهات املعنية     

 .هذه احلاالت لرفع دعوى قضائية تشتد فيها قدرة املرأة على الشكوى
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 العنف ضد املرأةهيئة التنسيق الوطنية ملنع العنف العائلي و  
هناك عدة آليات قانونية أنشئت للوفاء بالتزام دولـة غواتيمـاال بتنفيـذ ومتابعـة أحكـام                   - ١٣٢

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنـف ضـد                
وطنيـة ملنـع العنـف العـائلي        ومـن هـذه اآلليـات هيئـة التنـسيق ال          . املرأة واملعاقبة عليه واستئـصاله    

والعنف ضد املرأة، اليت أنشئت بصورة قانونية باعتبارها كيانا يوفر التنسيق واملشورة والتعزيـز              
للسياسات العامة املوضوعة ملنع العنف العائلي والعنف ضد املرأة ومعاجلتهما واملعاقبـة عليهمـا              

 .واستئصاهلما
مـن هيئـات ومؤسـسات القطـاع العـام الـيت ينـاط هبـا                وتتألف هذه اهليئة التابعة للدولة       - ١٣٣

رئــيس اجلمهوريــة، ومتثلــه أمانــة الرئاســة  ) ١: (التعامــل مــع العنــف ضــد املــرأة واجملتمــع املــدين 
رئـيس الـسلطة القـضائية أو مـن        ) ٣(النائب العام للجمهورية أو من ميثلـه؛        ) ٢(لشؤون املرأة؛   

ممثلــة برنــامج منــع ) ٥(إلحــصاء أو مــن ميثلــه؛ رئــيس جملــس إدارة املعهــد الــوطين ل ) ٤(ميثلــه؛ 
ــصاله؛   ــائلي واستئ ــالث مــن      ) ٦(العنــف الع ــها ث ــسائية كلفــت بتمثيل ــق باحلركــة الن ــا يتعل فيم

 .عضوات شبكة الالعنف ضد املرأة
إن التــشكيل املخــتلط هليئــة التنــسيق الوطنيــة ملنــع العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة،   - ١٣٤

 واجملتمـع املـدين، ميثـل مـن حيـث املبـدأ قيمـة مـضافة مـن حيـث                     الذي يضم مؤسـسات للدولـة     
ومرّد ذلك، يف املقام األول، إىل مسامهتها يف احلد مـن فقـد الثقـة               . التنظيم املؤسسي هلذه اهليئة   

التقليدي الذي يسم العالقات بني القطاع العام ومنظمات اجملتمع، يف ذات الوقت الذي يـوفر               
ذه العالقـة مـن منظـور التعـاون والتنـسيق، خلدمـة موضـوع يهـم                 فيه الفرص الالزمة لتحسني ه    

 .اجلانبني ويعرقل إجياد دميقراطية تتسم بنوعية ومضمون خمتلفني
فقـد  . وقد تدعمت هذه اهليئـة فنيـا وماليـا مـن خـالل الزيـادة الـيت حتققـت يف امليزانيـة                      - ١٣٥

 ١ ٧٠٣ ١٠٠,٠٠  إىل٢٠٠٤ كتــساال يف عــام ١٨٧ ٦٥٠,٠٠ارتفعــت ميزانيــة اهليئــة مــن  
وساعدت هـذه   .  يف املائة، وإن تكن غري كافية      ٧٠٠، أي زيادة بنسبة     ٢٠٠٧كتسال يف عام    

الزيــادة علــى زيــادة عــدد مــوظفي اهليئــة، ولــيس هبــا اآلن ســوى مستــشارة قانونيــة وعــدد مــن   
املستــشارات املخصــصات ملعاجلــة مــشكلة العنــف ضــد املــرأة، وفقــا للمجــاالت االســتراتيجية   

. ٢٠١٤-٢٠٠٤لوطنيــة ملنــع واستئــصال العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة للفتــرة   للخطــة ا
 . من ماليني الكتساالت٢,٣ إىل ٢٠٠٨وتصل امليزانية املعتمدة لعام 

إن التزام املؤسسات اليت تتألف منها هيئة التنسيق الوطنية ملنع العنـف العـائلي والعنـف           - ١٣٦
افتها الدولـة إىل ميزانيـة هـذه اهليئـة، والـدعم الـتقين واملـايل          ضد املرأة، والزيادة الكبرية اليت أضـ      

اآليت من التعاون الـدويل، فـضال عـن تـدابري التـأثري الـيت تـضطلع هبـا اهليئـة منـذ إنـشائها، أمـور                           
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تشكل إطارا لظروف إجيابية تساعد املؤسسات األخرى التابعة للدولة وللمجتمـع املـدين علـى               
ذ اخلطــة الوطنيــة ملنــع واستئــصال العنــف العــائلي والعنــف ضــد االضــطالع مبــسؤوليتها يف تنفيــ

تـوفري املـشورة والـدعم للـسياسات     : املرأة، عالوة على اكتساب السلطة الكاملـة ألداء مهامهـا    
العامة الستئصال العنف العـائلي والعنـف ضـد املـرأة، وكـذلك التنـسيق مـع املؤسـسات العامـة                  

 .ضد املرأة ومنعهما واملعاقبة عليهما واستئصاهلماواخلاصة ملعاجلة العنف العائلي والعنف 
ويف األعــوام األوىل مــن عمــر هيئــة التنــسيق الوطنيــة، اجتهــت اجلهــود صــوب دعمهــا    - ١٣٧

وتنظيمهــا مؤســسيا، وهــي عمليــة تعــد جناحــا كــبريا، وخباصــة مــع صــوغ اخلطــة الوطنيــة ملنــع    
وقــد .  وبــدء تنفيــذها٢٠١٤-٢٠٠٤واستئــصال العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة للفتــرة    

ــاملرأة        ــهوض ب ــة للن ــسياسة الوطني ــق ال ــة لتطبي صــيغت هــذه اخلطــة باعتبارهــا اســتراتيجية وطني
ــرة      ــرص للفت ــافؤ الف ــة تك ــا وخط ــة وتطوره ــف   ٢٠٠٦-٢٠٠١الغواتيمالي ، ضــمن حمــور العن

التعزيــز ) ١: (وتــشمل اخلطــة الوطنيــة أربعــة جمــاالت اســتراتيجية . العــائلي والعنــف ضــد املــرأة
التحليـل  ) ٢(ملؤسسي للدولة وهليئة التنسيق الوطنيـة ملنـع العنـف العـائلي والعنـف ضـد املـرأة؛               ا

 .املنع) ٤(الرعاية املتكاملة؛ ) ٣(والدراسة اإلحصائية؛ 
وتتمثل أمهية اخلطة الوطنية ملنع واستئـصال العنـف العـائلي والعنـف ضـد املـرأة للفتـرة                    - ١٣٨
 املفــــصِّل للجهـــود الوطنيــــة يتـــسم بالوضــــوح يف    يف أن طابعهـــا اإليـــصائي  ٢٠١٤-٢٠٠٤

 وهـذا نتـاج العمـل       .األهداف البعيدة املدى ومبعرفة الشكل الذي ستتحقق به هذه األهـداف          
واخلربة يف دراسة ومعاجلة العنف ضد املرأة يف هيئة التنسيق الوطنية ملنع العنـف العـائلي                

تمثل يف إدماج الدولة يف مبـادرة       غري أن النجاح األكرب هلذه اخلطة ي      . والعنف ضد املرأة  
من هذا النوع، وختصيص أموال بديلة من التعاون الدويل أدت، خالل أربعة أعوام، إىل 
حفز هذه االستراتيجية الطويلة األجل املوجهة بصفة خاصـة صـوب وقـف العنـف ضـد            

 .املرأة
: الوطنيـة مهـا  واهلدفان احملددان ملرحلة األعوام األربعة األوىل حلفز هذه اخلطة        - ١٣٩

اإلسهام يف منع واستئصال العنـف العـائلي والعنـف ضـد املـرأة، مـن خـالل تـدعيم          ) ١(
اإلطار السياسي املؤسـسي للدولـة الـذي يتطـرق بـشكل فعـال إىل مـشكلة العنـف ضـد                     

وضـع توجيهـات سياسـية وتـدابري متفـق عليهـا مـع مؤسـسات                ) ٢(املرأة يف غواتيماال؛    
 أجــل منــع العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة ومعاجلتــهما الدولــة واجملتمــع املــدين، مــن

 . أعوام٤واملعاقبة عليهما واحلد منهما يف ست من مقاطعات غواتيماال وملدة 
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إن إقرار وإدراج اخلطة الوطنية ملنـع واستئـصال العنـف العـائلي والعنـف ضـد                  - ١٤٠
نـف ضـد املـرأة بنـهج         مها األداة احملددة ملعاجلـة مـشكلة الع        ٢٠١٤-٢٠٠٤املرأة للفترة   

 .متكامل واستراتيجي
ويف إطار التقدم املتحقق يف هيئة التنسيق الوطنية ملنع العنـف العـائلي والعنـف             - ١٤١

ضــد املــرأة وتنفيــذ اخلطــة الوطنيــة ملنــع واستئــصال العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة،  
 :اختذت التدابري التالية

كلة العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة  التحليــل الــوطين للعنايــة املؤســسية مبــش  • 
 .والترويج هلذا التحليل

بدء العمل باالستمارة الوحيدة لتـسجيل بالغـات العنـف العـائلي والعنـف ضـد                 • 
 .املرأة

 .وضع منوذج مقترح للعناية بالناجني من العنف العائلي والعنف ضد املرأة • 
ئلي والعنـف ضـد املــرأة يف   التـرويج للخطـة الوطنيـة ملنــع واستئـصال العنـف العــا      • 

 مقاطعــة بــني الــسلطات احملليــة والبلديــة ومؤســسات الدولــة ومنظمــات   ٢٢ الـــ
 .اجملتمع املدين اليت هتتم حباالت العنف العائلي والعنف ضد املرأة

تقييم اخلطة االستراتيجية هليئة التنسيق الوطنية ملنع العنف العـائلي والعنـف ضـد               • 
-٢٠٠٧، ورســـم اخلطـــة االســـتراتيجية للفتـــرة ٢٠٠٦-٢٠٠١املـــرأة للفتـــرة 

٢٠١٢. 
إبرام اتفاقات بني هيئة التنسيق الوطنيـة ملنـع العنـف العـائلي والعنـف ضـد املـرأة                    • 

واملعهد الوطين لإلحـصاء والـسلطة القـضائية والـشرطة الوطنيـة املدنيـة ومكتـب            
بتنفيـذ  املدعي العام حلقوق اإلنسان ومكتب املـدعي العـام للدولـة، فيمـا يتـصل                

 .اخلطة الوطنية ملنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد املرأة
وضع برنامج للتنسيق مع الـشرطة الوطنيـة املدنيـة ومكتـب املـدعي العـام وهيئـة                   • 

التنسيق الوطنية ملنع العنف العائلي والعنف ضد املرأة، دعما خلطة قصرية األجل 
 .ملنع قتل اإلناث والتحقيق فيه

ظفي الـــشرطة الوطنيـــة املدنيـــة علـــى االســـتجابة يف خـــط هـــاتفي  تـــدريب مـــو • 
للطوارئ، وكذلك تدريب مفوضي هذه الشرطة على التعامل مـع العنـف ضـد              

 .املرأة وقتل اإلناث
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جيــري اآلن إعــداد وتنظــيم منــوذج ملــسرح اجلرميــة بالتنــسيق مــع وزارة الداخليــة  • 
 .والشرطة الوطنية املدنية ومكتب املدعي العام

لتنسيق مع معهد الدفاع العام اجلنائي لتخطيط وتنفيذ التدابري الالزمـة يف إطـار              ا • 
االتفاق الثالثي بني املعهد وهيئـة الـدفاع عـن النـساء األصـليات وهيئـة التنـسيق                  
الوطنيــة ملنــع العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة، مــن أجــل دعــم خدمــة تــوفري  

 .نف يف إطار الدفاع العام اجلنائيالرعاية والتوجيه القانوين للناجيات من الع
ــرام         •  ــصياغة وإب ــسان ل ــوق اإلن ــات حق ــسائية ومنظم ــات الن ــع املنظم ــسيق م التن

اتفاقات حمددة مع هيئة التنسيق الوطنية ملنع العنف العائلي والعنـف ضـد املـرأة،               
 .يف إطار اخلطة الوطنية ملنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد املرأة

 طين للمرأةاملنتدى الو  
ينــاط باملنتــدى الــوطين للمــرأة تعزيــز مــشاركة املــرأة مبــا يلقــي الــضوء علــى املــصاحلة،   - ١٤٢

ومتابعة االقتراحات الـيت تـؤثر يف الـسياسات الوطنيـة للتنميـة البـشرية املتكاملـة، وذلـك تنفيـذا                     
الـيت ختـدم    التفاقات الـسالم واالتفاقيـات واملعاهـدات الدوليـة الـيت صـدقت عليهـا غواتيمـاال و                 

 .املرأة
ــة          - ١٤٣ ــع مؤســسات الدول ــل م ــشاركة والتمثي ــستويات للم ــة م ــن ثالث ــدى م ــألف املنت ويت

ــسائية  ــضاء        ) ١: (واملنظمــات الن ــن أع ــديات م ــرى والبل ــثلني للق ــع مم ــي، م ــصعيد احملل ــى ال عل
علـى صـعيد املنـاطق، مـع ممـثالت      ) ٢(اجلماعات اللغويـة واملتعـددة القطاعـات يف املقاطعـات،        

علـى صـعيد البلـد، مـع ممثلـي هياكـل            ) ٣(عات اللغوية واملتعـددة القطاعـات يف املنطقـة،          اجلما
وهبــذه الطريقــة يتــيح املنتــدى متثــيال إقليميــا واســعا ملختلــف  . املنتــدى وعــضوات جلنــة التنــسيق

 امـرأة مـن املنـدوبات    ٢٢٥ويـشارك يف املنتـدى   . اهلياكل واجلماعات اللغوية اليت يتشكل منها  
 مجعيـة متعـددة القطاعـات تـضم ممـثالت           ٢٢( املـشكّلة    ٥٤لاليت ميـثلن اهلياكـل الــ        األصليات ا 

لــشىت املنظمــات النــسائية واملنظمــات غــري احلكوميــة يف كــل واحــدة مــن مقاطعــات البلــد           
 املمثلـة يف    ٢٣مبـشاركة األعـراق الــ       (، باإلضـافة إىل اجلماعـات اللغويـة         )والكيانات احلكوميـة  

وهبــذا الــشكل أصــبح املنتــدى منوذجــا نــسائيا يتــسم ). اعــة لغويــة مج٣٢تــشكيل املنتــدى، مــع 
باالتساع والتعدد والتنوع والتشارك والتشاور واحلـوار املـستمر، وذلـك بـصفة خاصـة بـسبب                 

وجيـري اآلن إعـادة     . هيكله وتشكله من كيانات الدولـة واملنظمـات النـسائية يف اجملتمـع املـدين              
 .هيكلة املنتدى

ى، باالشتراك مع أمانة الرئاسة لشؤون املرأة وهيئـة الـدفاع عـن النـساء           ويضطلع املنتد  - ١٤٤
ــواردة يف اتفاقــات الــسالم رقــم      ــة  ٢٦األصــليات، بتنفيــذ االلتزامــات احملــددة ال ، تعمــيم اتفاقي
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، متابعــة االتفاقــات اخلاصــة بــاملرأة؛ ٨٤القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ ورقــم 
 مـشاركة املـرأة والعمـل، ارتكـازا علـى هـذا األسـاس، علـى وضـع            ، تقييم التقـدم يف    ٨٥ورقم  

، وقـام بـالتنظيم     ٨٥وأبـدى املنتـدى اهتمامـا خاصـا بتنفيـذ االلتـزام رقـم               . خطة العمل املناسـبة   
 .املؤسسي لعملية إجراء تقييمات دورية للتقدم يف مشاركة املرأة

ميم وتنفيـذ برنـامج التـدريب       وجرى، باالشتراك مع أمانة الرئاسة لـشؤون املـرأة، تـص           - ١٤٥
اإلضــايف، ويــشترك املنتــدى مــع هيئــة الــدفاع عــن النــساء األصــليات يف تنفيــذ برنــامج إعــداد     

امــرأة األمــس واليــوم ) ١: (وتــدريب مروِّجــات التنميــة احملليــة والبلديــة، وفقــا للنمــاذج التاليــة 
حنــن نتحــدث عــن  ) ٣(التعــدد الثقــايف والتــشارك بــني الثقافــات بنــهج جنــساين؛   ) ٢(والغــد؛ 
ويستهدف هذا الربنامج إجياد وتعزيز القدرات الالزمة للمشاركة الفعليـة مـن جانـب              . حقوقنا

 .النساء املنتخبات لتمثيل منظماهتن يف خمتلف مستويات شبكة جمالس التنمية
 

التحليل الذي أجراه املنتدى الـوطين للمـرأة ملـشاركة النـساء الغواتيماليـات يف الـشبكة                   
 ية جملالس التنميةالوطن
 مــن اتفاقــات الــسالم الــذي يــنص علــى  ١٧٨تــأيت هــذه املبــادرة تنفيــذا لاللتــزام رقــم   - ١٤٦

تقييم التقدم يف مشاركة املرأة والعمل، ارتكازا على هذا األسـاس، علـى وضـع خطـة العمـل        ”
بكة وهبــذا التحليــل يهــدف املنتــدى إىل الوقــوف علــى واقــع مــشاركة املــرأة يف الــش . “املناســبة

الوطنيـــة جملـــالس التنميـــة، مـــن وجهـــة نظـــر النـــساء أنفـــسهن املـــشتركات يف هـــذه اجملـــالس،   
والسلطات احمللية، واملمثلني احلكوميني واملمثالت احلكوميات، وأفراد اجملتمع املدين احمللي مـن             

خطـة  ”ويرمي هذا التحليل إىل حتديد مـشاكل وفـرص التقـدم الفعـال يف تنفيـذ           . رجال ونساء 
 .“ للمشاركة الكاملة للمرأة الغواتيمالية٢٠١٢-٢٠٠٢فترة عمل ال
وكانت اجملالس البلدية للتنمية وجمالس التنمية احمللية هي وحـدة التحليـل الـيت اختارهـا        - ١٤٧

 إىل كــانون ٢٠٠٥أغــسطس /املنتــدى الــوطين للمــرأة لدراســته الــيت أجراهــا يف الفتــرة مــن آب
لعناصر الفاعلة من رجال ونساء على التقـدم احلـادث          ، للوقوف من خالل ا    ٢٠٠٦يناير  /الثاين

وقاس املنتدى أيضا معرفة املواطنني بعمليـات التحـول   . يف اشتراك املرأة يف هذه اجملاالت العامة    
 .املؤسسي اليت جيري تشجيعها، ومبجالس التنمية باعتبارها جماالت للمشاركة

 ملـشاركة املـرأة يف شـبكة        ٢٠٠٦ ويساعد هذا التحليل على حتديد خط األساس لعـام         - ١٤٨
 ٢٢جمالس التنمية، إذ إنه أول دراسة نوعية وكمية حتتوي على بيانات من مقاطعات البلـد الــ                  

ويبقى مطلوبا مع ذلك استكمال هذا اجلهد بدراسات يف املـستقبل تـساعد             . ٣٣٢وبلدياته الـ   
ضا حتديـد املـدى الـذي     على تقييم التقدم أو التقهقر يف كل جانـب مـن جوانـب التحليـل، وأيـ                

 .وصل إليه خمتلف تدخالت املنتدى واملنظمات العاملة ملصلحة املرأة
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ويـشري هـذا التـصوير إىل أن        . ويصور التحليل عملية مشاركة املـرأة يف جمـالس التنميـة           - ١٤٩
 يف بعض املقاطعات أكثـر      -املرأة جتد صعوبة بالغة يف االندماج يف هذه اجملاالت، وأهنا ال جتد             

 سبيال تسلكه لتكون حقوقها حمترمة، ومصاحلها مراعـاة يف اختـاذ القـرار، ونوعيـة                -ن غريها   م
 . من هذا التقرير١٤وترد هذه احلالة وتفصيالهتا يف املادة . حياهتا أفضل

 :ومسارات العمل املقترحة التالية مأخوذة من هذا التحليل - ١٥٠
 

 ٤اإلطار 
 التحليل الذي أجراه املنتدى الوطين للمرأةمسارات العمل املقترحة املنبثقة عن 

 
تشجيع املشاركة الـسياسية للمـرأة يف احلكومـات احملليـة الـيت ال تـزال تـشكل                   ١مسار العمل 

 .مواقع يزيد فيها الوجود الذكوري ويهيمن عليها الرجل
 تشجيع زيادة مـشاركة املنظمـات النـسائية يف عمليـات اختيـار ممثلـي اجملـالس                 ٢مسار العمل 

 .البلدية للتنمية
 .دراسة متعمقة ملعامل اهليمنة الذكورية يف اإلدارة البلدية ٣مسار العمل 
اســتعراض ودعــم اإلجــراءات املتعلقــة بعمليــات اختيــار شــاغلي الوظــائف يف    ٤مسار العمل 

 .جمالس التنمية احمللية
 .مراقبة عمل اجملالس البلدية للتنمية ٥مسار العمل 
 .زيز الصلة بني جداول أعمال املنظمات النسائية ومنظمات اجملتمع املدينتع ٦مسار العمل 
دعم عملية تطوير االقتراحات اليت تقدمها املـرأة إىل اجملـالس وعمليـة الـضغط                ٧مسار العمل 

 .مع قطاعات أخرى لدفعها إىل األمام
فيد منـها  توعية سلطات البلـديات بـضرورة رصـد مـوارد للمـشاريع الـيت تـست               ٨مسار العمل 

 .املرأة
 .تعزيز عمليات تدريس حقوق املرأة ومشاركة املواطنني ٩مسار العمل 
   .وضع نظام لرصد وتقييم وتنظيم إنصاف اجلنسني يف القطاع العام ١٠مسار العمل 

 األجهزة البلدية للمرأة  
ــد أساســا، وخباصــة يف احلكو      - ١٥١ ــشاء أجهــزة مؤســسية للمــرأة يف نطــاق البل مــة تركــز إن

املركزية، ومع ذلك فإن األعوام األخرية شهدت تشجيعا إلنشاء هذه األجهزة املؤسـسية علـى           
وقــد أدت جهــود املنظمــات النــسائية واملؤســسات العامــة، مثــل أمانــة الرئاســة . الــصعيد احمللــي

لشؤون املرأة، واملؤسسات البلدية إىل أن اإلطـار القـانوين اجلديـد النـاظم حلكومـات البلـديات                  
جلــان االت مــشاركة املــواطنني علــى صــعيد البلــديات أصــبح يــنص صــراحة علــى إنــشاء     وجمــ
 .، تكون جزءا من جلان األسرة واملرأة والطفل وتتشكل وجوبا يف املؤسسات البلديةللمرأة
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-٩٧املرســوم رقــم (والواقــع أن قــانون احتــرام كرامــة املــرأة والنــهوض املتكامــل هبــا    - ١٥٢
دة قانونية يف أمريكـا الوسـطى تـنص علـى إنـشاء أجهـزة مؤسـسية          يتميز بأنه أول قاع   ) ١٩٩٦

قـانون الالمركزيـة، وقـانون      : ويرد ذلك أيضا يف ثالثية قوانني الالمركزيـة       . على الصعيد احمللي  
 ).٢٠٠٢(جمالس التنمية احلضرية والريفية، والقانون البلدي 

 
 اللجان البلدية للمرأة  

للمــرأة، فــإن األســاس القــانوين هلــذه اللجــان علــى صــعيد فيمــا يتعلــق باللجــان البلديــة  - ١٥٣
وتلـزم املـادة    . البلديات يتمثل يف القانون البلدي ويف القانون املنظم لعمل شبكة جمالس التنميـة            

 من القانون البلدي اجمللس البلدي بتشكيل عدة جلان، منـها جلنـة األسـرة واملـرأة والطفـل،           ٣٦
 .وتقاريرهاوتقّنن اإلجراءات املتصلة بعملها 

وفيمــا يتعلــق بإنــشاء هــذه األجهــزة اخلاصــة باملــشاركة يف جمــالس التنميــة، فــإن قــانون  - ١٥٤
 على إمكان إنشاء ما تقتـضيه الـضرورة مـن           ٢٤جمالس التنمية احلضرية والريفية ينص يف املادة        

الئحــة  مــن ٢٨وتــنص املــادة . جلــان ُيتفــق عليهــا يف اجمللــس البلــدي للتنميــة واملؤســسة البلديــة 
القانون على ضرورة اشتراك أعضاء اجمللـس البلـدي للتنميـة يف هـذه اللجـان، وعلـى أن يكـون                  

 .منسقها أو منسقتها من األعضاء األصليني يف اجمللس
وفيمــا يتعلــق بإنــشاء هــذه األجهــزة اخلاصــة باملــشاركة يف جمــالس التنميــة، فــإن قــانون  - ١٥٤

 على إمكان إنشاء ما تقتـضيه الـضرورة مـن           ٢٤املادة  جمالس التنمية احلضرية والريفية ينص يف       
 مــن الئحــة ٢٨وتــنص املــادة . جلــان ُيتفــق عليهــا يف اجمللــس البلــدي للتنميــة واملؤســسة البلديــة 

القانون على ضرورة اشتراك أعضاء اجمللـس البلـدي للتنميـة يف هـذه اللجـان، وعلـى أن يكـون                  
 .لسمنسقها أو منسقتها من األعضاء األصليني يف اجمل

 يف املائـة مـن البلـديات يف البلـد، فـإن      ٥٠وإذا كانت اللجان البلدية للمـرأة توجـد يف       - ١٥٥
التحليــل الــذي أجــراه املنتــدى الــوطين للمــرأة يــشري إىل أن كــثريا مــن هــذه اللجــان يتــألف مــن 
ــذي يعــّين هــذه اللجــان، وأهنــا        ــة أو اجمللــس البلــدي هــو ال ــيس البلدي شــخص واحــد، وأن رئ

 .عمال يعتّد بهتؤدي  ال
 

 املكاتب البلدية للمرأة  
ال تعترب املكاتـب البلديـة للمـرأة، علـى عكـس جلـان املـرأة، داخلـة صـراحة يف اإلطـار                        - ١٥٦

القانوين، فهي نتاج تشجيع من املؤسسات البلدية واملؤسسات العامة، كأمانة الرئاسة لـشؤون             
 املـــشاركة الـــسياسية للمـــرأة يف وهـــدف هـــذه املكاتـــب تيـــسري. املـــرأة، واملنظمـــات النـــسائية

حكومات البلديات، وربط السلطات احمللية بنساء اجملتمعـات احملليـة، ووصـل هـذه اجملموعـات                
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ومن األغراض األساسية هلذه املكاتب التأثري يف سياسـات البلـديات           . النسائية باهليئات املتعاونة  
 .وخططها وبراجمها ضمانا إلدراج إنصاف اجلنسني فيها

 يف املائـة    ٣٥ مكتبا بلديا للمرأة هناك مـوارد خمصـصة لــ            ٧١ويوجد على صعيد البلد      - ١٥٧
ويف معظــم احلــاالت تقتــصر املخصــصات علــى دفــع مرتــب موظــف واحــد، وال تتــسع   . منــها

لتمويل عمليات املكتب أو األنـشطة الالزمـة لتعزيـز قـدرات النـساء علـى املـشاركة يف اإلدارة                    
يف املائـة مـن البلـديات عـن رغبتـها الـسياسية يف ختـصيص مـوارد                   ٨ومل يعـرب سـوى      . البلدية

 .للمكاتب البلدية للمرأة
 

 ١الرسم البياين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خوتيابا
 الباخا

 تشيكيموال
 ساكابا
 غيسابال

 بينت
 ألتا فرياباس
 باخا فرياباس

 كيتشه
 أويويتينانغو

 سان ماركوس
 ريتالويليو

 سوتشيتيبيكيس
 كتسالتينانغو
 توتونيكابان

 سولوال
 سانتا روسا
 إسكوينتال

 تشيمالتينانغو
 ساكاتيبيكيس
 إل بروغريسو

 غواتيماال

 .املنتدى الوطين للمرأة:املصدر

 البلديات اليت رصدت موارد ملكاتبها البلدية للمرأة
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 احلصر الوطين لألجهزة البلدية للمرأة  
الذي أجـراه املنتـدى الـوطين       “ حتليل مشاركة املرأة يف جمالس التنمية     ”كان من نتيجة     - ١٥٨

 جهـازا بلـديا للمـرأة علـى صـعيد البلـد       ٣٢٦تأكـد مـن وجـود مـا جمموعـه      للمـرأة أنـه تـسىن ال   
 .ختتلف من حيث مستوى التقدم

ويصل جمموع املكاتب البلدية للمرأة واللجان البلديـة للمـرأة وجلـان املـرأة يف اجملـالس                  - ١٥٩
ومــن هــذه األجهــزة .  جهــازا مؤســسيا للمــرأة علــى صــعيد البلــديات٣٢٦البلديــة للتنميــة إىل 

ومـن  .  إىل اجملـالس البلديـة للتنميـة   ٩٠ جهـازا إىل املؤسـسات البلديـة و       ٢٣٦، ينتمي   ٣٢٦ ـال
 مكتبا بلديا للمرأة، وهو مـا يـدل علـى           ٧١ جلنة بلدية للمرأة، و      ١٦٥هذه املؤسسات، هناك    

أن املؤسسات البلدية تراعي القانون البلدي بإنـشائها جلانـا بلديـة للمـرأة أكثـر ممـا تبـدي إرادة         
والواقع أنه إذا كـان إنـشاء       . سية يف تلبية احتياجات املرأة من خالل املكاتب البلدية للمرأة         سيا

، فـإن إنـشاء مكاتـب بلديـة للمـرأة وجلـان للمـرأة يف اجملـالس         )قانونـا (جلان بلدية للمرأة ملزمـا     
، ويتطلــب عمليــة مــسبقة مــن التــشاور وحــشد اإلرادة      )سياســيا(البلديــة للتنميــة اختيــاري   

 .سية ملختلف القطاعات املشاركة يف املؤسسة ويف اجملالس البلدية للتنميةالسيا
 

 ٢اجلدول 
 

 النسبة املئوية األجهزة البلدية للمرأة

 ٢١ يوجد هبا مكتب بلدي للمرأة) ٣٣٢من ( بلدية ٧١ املكتب البلدي للمرأة
 ٥٠ رأةتوجد هبا جلنة بلدية للم) ٣٣٢من ( بلدية ١٦٥ اللجان البلدية للمرأة

ــة ٩٠ ــة للمــرأة يف اجمللــس البلــدي      ) ٣٣٢مــن ( بلدي يوجــد هبــا جلن
جلنــــــة املــــــرأة يف اجملــــــالس  ٢٧ للتنمية

من الـيت فيهـا جملـس بلـدي للتنميـة توجـد هبـا               ) ١٩٢من  ( بلدية   ٩٠ البلدية للتنمية
 ٤٧ جلنة للمرأة يف اجمللس البلدي للتنمية

ــة   ــزة البلديــ ــوع األجهــ جممــ
 للمرأة

موجــودة يف )  جهــازا حمــتمال ٩٩٦مــن (ديا للمــرأة  جهــازا بلــ٣٢٦
 ٣٤  بلدية٣٣٢

 
 ).٢٠٠٦-٢٠٠٥(حتليل املنتدى الوطين للمرأة : املصدر 

  
 املكاتب املؤسسية للمرأة يف هيئات الدولة  

ــضم        - ١٦٠ ــيت ت ــة ال ــادة مؤســسات الدول ــسعينات، إىل زي ــذ الت ــة غواتيمــاال، من عمــدت دول
وتنـشأ كـل واحـدة مـن هـذه املؤسـسات يف       .  اخلاصة للمرأةمكاتب أو وحدات لتوفري الرعاية    

ويناط هبـذه املكاتـب، يف بعـض احلـاالت، وضـع      . حلظة تارخيية فريدة، وتليب احتياجات حمددة     
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السياسات العامة ذات الصلة اليت تتبـع هنجـا جنـسانيا، وتوعيـة العـاملني فيهـا يف جمـال حقـوق                       
ــة    املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني، ومتابعــة تن   ــاملرأة الغواتيمالي ــة للنــهوض ب ــسياسة الوطني فيــذ ال

وجيدر بالذكر يف هـذا الـشأن       . وتطورها أو السياسات القطاعية، أو إيالء اهتمام خاص للمرأة        
 :ما يلي

 
 املكاتب املؤسسية للمرأة يف السلطة التنفيذية  

يط أنــ. ١٩٩٩-٩٢٩القــرار احلكــومي رقــم . برنــامج منــع واستئــصال العنــف العــائلي • 
 .٢٠٠٧يوليه /بأمانة الرعاية االجتماعية اعتبارا من متوز

 .املكتب الوطين للمرأة يف وزارة العمل والضمان االجتماعي • 
 .مكتب إنصاف اجلنسني يف الشرطة الوطنية املدنية بوزارة الداخلية • 
ذيـة،  وحدة السياسات واملعلومـات االسـتراتيجية بـوزارة الزراعـة وتربيـة املاشـية واألغ               • 

وتتــوىل مــسؤولية التنظــيم املؤســسي للنــهج اجلنــساين، وفقــا للقــرار الــوزاري رقــم          
٢٠٠٤-١٧٣٧. 

 .وحدة اجلنسانية واملرأة والشباب بوزارة البيئة واملوارد الطبيعية • 
 .وحدة تعزيز اإلنصاف العرقي واجلنساين بوزارة الثقافة والرياضة • 
 .ينوحدة اجلنسانية بوزارة الطاقة والتعد • 
 .وحدة املرأة يف صندوق تنمية السكان األصليني يف غواتيماال • 
ــة         •  ــسقها اإلدارة الفرعي ــيت تن ــوطين لألراضــي، ال ــصندوق ال ــة يف ال ــرأة الريفي وحــدة امل

-FT-GG-059للحــصول علــى األراضــي، التابعــة لــصندوق األراضــي، وفقــا للمــذكرة   

2006. 
ذه املرحلـة مـن التنظـيم املؤسـسي لألجهـزة           ومن املخاطر األساسـية الـيت ظهـرت يف هـ           - ١٦١

املعنية بتقدم املـرأة وجـود نزعـة إىل اعتبـار مـا يتـصل حبقـوق املـرأة مـسؤولية أساسـية تتحملـها                   
ولذلك فـإن هـذه األجهـزة املعنيـة بتقـدم املـرأة يف املؤسـسات        . املرأة ذاهتا، فهذه مسائل نسائية 

د البــشرية واملاليــة ألداء مهامهــا بالــشكل احلكوميــة ال حتــصل دائمــا علــى مــا يكفــي مــن املــوار
 .املناسب
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 املكاتب املؤسسية للمرأة يف السلطة التشريعية  
توجد اآلن يف السلطة التشريعية جلنة للمـرأة يف كـونغرس مجهوريـة غواتيمـاال قامـت،             - ١٦٢

. رأةيف العام املاضي، مبراقبة مؤسسات الدولة من حيث ختـصيص مـوارد للـربامج الـيت ختـدم املـ            
 أنشأ جملس إدارة كونغرس اجلمهورية الربملـان النـسائي، وقـد ّمسـى بعـد ذلـك       ٢٠٠٤ويف عام   

وكـان هـذا الربملـان هيئـة تتـألف         . اجلمعية النسائية اليت احتجبت اآلن بعـد تغـيري جملـس اإلدارة           
 .من منظمات نسائية خمتلفة يف اجملتمع املدين تولت صياغة جدول أعمال تشريعي للمرأة

 
 ملكاتب املؤسسية للمرأة يف السلطة القضائيةا  

ومــن .  أنــشئت يف الــسلطة القــضائية وحــدة املــرأة والتحليــل اجلنــساين ٢٠٠٦يف عــام  - ١٦٣
مهام هذه الوحدة العمل على إدراج النهج اجلنساين يف السلطة القـضائية بـشكل منـتظم، بـدءا            

وتوفر هذه الوحدة املـشورة     . نشطةبعملية ختطيط أنشطة شىت الوحدات وانتهاء بتنفيذ هذه األ        
والدعم للـسلطات العليـا يف هـذا الـشأن، وحتـدد االحتياجـات مـن التوعيـة والتـدريب، وتتـابع                      
االتفاقات وااللتزامات الدوليـة أو الوطنيـة املربمـة مـع املنظمـات أو املؤسـسات العاملـة يف هـذا           

انونيـة املوزعـة حـسب اجلـنس،        وتضطلع الوحدة مبتابعة ومراقبـة ونـشر اإلحـصاءات الق         . اجملال
 .وإدارة متويل املشاريع القانونية اجلديدة املنطوية على هذا اجلانب

 
 :وباإلضافة إىل ذلك جند ما يلي على مستوى آخر  

 .يف مكتب املدعي العام، مكتب املدعي العام لشؤون املرأة • 
 .يف مكتب املدعي العام للدولة، وحدة املرأة • 
 .ي العام حلقوق اإلنسان، هيئة الدفاع عن حقوق املرأةيف مكتب املدع • 

 
 التدابري املتبقية من توصيات جلنة االتفاقية  

حتديد األهداف اجلنسانية جململ الوزارات واألمانات وسواها مـن هيئـات الدولـة الـيت                - ١٦٤
 .تعاجل مسائل قطاعية مهمة للمساواة بني اجلنسني

 .قات مع املنظمات النسائيةحتديد مسارات منتظمة للعال - ١٦٥
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 العنف ضد املرأة  
 توصيات جلنة خبريات االتفاقية  

هنــاك نقــص يف الفــرص الفعليــة للجــوء املــرأة إىل القــضاء هلــذا الــسبب، وخباصــة النــساء     
 )٦. (األصليات الاليت يواجهن أيضا حواجز يف اللغة

 ):٦(حتث اللجنة الدولة الطرف على 
يق هنج شامل ومتكامل ملواجهة العنـف ضـد النـساء والفتيـات،           إيالء األولوية لتطب   - 

 .١٩وفقا للتوصية العامة رقم 
 .سّن اإلصالحات املنتظرة يف القانون اجلنائي لتجرمي العنف العائلي - 
ختــصيص املــوارد الالزمــة لتنفيــذ اخلطــة الوطنيــة ملنــع واستئــصال العنــف العــائلي      - 

 .٢٠١٤-٢٠٠٤والعنف ضد املرأة للفترة 
تــدريب املــوظفني العمــوميني فيمــا يتعلــق بــالعنف ضــد املــرأة، وخباصــة األشــخاص   - 

املسؤولون عن النظام العام، والعاملون يف اجلهاز القـضائي، واملدرسـون، ومقـدمو             
 .اخلدمات الصحية، لكفالة توعيتهم جبميع أشكال العنف

ذولـة إلجـراء حتقيقـات      هناك ثقافة راسخة لإلفالت من العقـاب، وعـدم كفايـة اجلهـود املب             
 )٦. (مستفيضة يف احلوادث املتزايدة الختفاء النساء واغتصاهبن وتعذيبهن وقتلهن

 )٦. (هناك قلق لعدم وجود تدابري حلماية الشهود والضحايا وأسر الضحايا
هناك نقص يف املعلومات والبيانات فيما يتعلق بقضايا العنف وأسـبابه واملالمـح الشخـصية        

لوب يف التقرير الدوري التايل تقدمي معلومات عن ذلك وعـن تـأثري التـدابري         املط. للضحايا
 )٦. (املتخذة ملنع هذه احلوادث والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها

حتث اللجنة الدولة على توفري املوارد، وبـصفة خاصـة تعـويض الـضحايا وأسـرهم بـصورة                 
 )٦. (مناسبة

زمة لوضع هناية لعمليات قتـل النـساء واختفـائهن          العمل دون إبطاء على اختاذ التدابري الال      
 ):٦(وتقترح اللجنة على الدولة الطرف . وإفالت مرتكيب هذه اجلرائم من العقاب

أن تأخذ يف اعتبارها التوصيات الـصادرة عـن اللجنـة بـشأن اختطـاف واغتـصاب                  - 
 .وقتل النساء يف منطقة مدينة خواريس يف تشيواوا
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 على اللجنة املعنية بقتل اإلناث، باعتبارها جهازا دائما لـه           إضفاء الطابع املؤسسي   - 
 .موارده البشرية واملالية اخلاصة به

وقد تطرقـت دولـة غواتيمـاال إىل موضـوع أمـن املـرأة اسـتجابة للمطالبـة املتزايـدة مـن                   - ١٦٦
وط وهـذا مـا طرحتـه اإلدارة احلاليـة مـن خـالل اخلطـ              . اجملتمع بالتدخل لتغيري حالة العنف هذه     

العامة لعمل احلكومة، إذ أعطيـت األولويـة لألمـن املتكامـل باعتبـاره مـن ركـائز حتقيـق رفاهـة                      
السكان، وجرى التركيز على اجلوانب املهمة يف املؤسسات املسؤولة عـن أمـن املـواطنني، مـن                 

إعادة التشكيل الـوظيفي للمؤسـسات املـسؤولة، وتطهـري املؤسـسات املـسؤولة، والعمـل                : قبيل
 .فيما بني الكيانات املسؤولةاملنسق 
، بــدأ تعمــيم اخلطــة الوطنيــة ملنــع واستئــصال العنــف العــائلي والعنــف ٢٠٠٤ويف عــام  - ١٦٧

ضد املرأة والتحليل الوطين للعنايـة املؤسـسية مبـشكلة العنـف العـائلي والعنـف ضـد املـرأة، مـن                      
لـيت بـدأت جهـودا مؤسـسية     ِقبل هيئة التنسيق الوطنية ملنع العنف العائلي والعنـف ضـد املـرأة، ا           

 .للتعريف هبذه املسألة، سواء بني الكيانات احلكومية أو كيانات اجملتمع املدين
، قامت ياكني إرتورك، املقـررة اخلاصـة لألمـم املتحـدة املعنيـة مبـسألة                ٢٠٠٤ويف عام    - ١٦٨

ملرأة يف جلنـة    العنف ضد املرأة وأسـبابه ونتائجـه، وسوسـانا فيليـاران، املقـررة اخلاصـة املعنيـة بـا                  
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان التابعة ملنظمة الـدول األمريكيـة، بزيـارة البلـد للوقـوف علـى          

قتـل  ”حالة العنف ضد املرأة، وحتديد األسباب العواقب احملتملـة للعنـف ضـد املـرأة، وبالـذات                  
ميـة إىل منـع العنـف       ولذلك تدرج دولة غواتيماال توصـياهتما يف التـدابري الرا         . يف البلد “ اإلناث

 .ضد املرأة واستئصاله واملعاقبة عليه
 

 اللجنة اخلاصة املعنية بقتل اإلناث  
اللجنـة اخلاصــة املعنيـة بقتــل اإلنــاث يف   ”، أعلــن رمسيـا قيــام  ٢٠٠٦مـارس  / آذار٨يف  - ١٦٩

ــة       . “غواتيمــاال ــها دول ــألف من ــيت تت ــثالث ال ــسلطات ال ــدوبني لل ــة مــن من ــألف هــذه اللجن وتت
، وممــثلني ملؤســسات حقــوق اإلنــسان واألمــن  - التــشريعية والقــضائية والتنفيذيــة –ال غواتيمــا

واهلـدف األساسـي هلـذه      . وأنـيط التنـسيق بأمانـة الرئاسـة لـشؤون املـرأة           . ومكتب املدعي العام  
اللجنــة هــو دعــم التــدابري الالزمــة لكــي تتــوافر لدولــة غواتيمــاال االســتراتيجية وتــدابري العمــل     

 تساعد على التعامل مع قتل اإلناث بشكل متكامل ومنسق ومفـصل انطالقـا مـن                املقترحة اليت 
 .سلطات الدولة الثالث، مبشاركة اجملتمع املدين

ويستند عمـل هـذه اللجنـة إىل توصـيات املقـررة اخلاصـة لألمـم املتحـدة املعنيـة مبـسألة                     - ١٧٠
 العقـاب عـن طريـق    وضع حـد إلفـالت مـرتكيب العنـف ضـد املـرأة مـن           ) ١: (العنف ضد املرأة  
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تــوفري اخلــدمات واحلمايــة  ) ٢(اإلصــالح التــشريعي والقــضائي وإصــالح إجــراءات التحقيــق؛   
إنشاء قاعـدة معلومـات ومعـارف تراعـى فيهـا      ) ٣(والدعم ملن يعانني العنف أو املعّرضات له؛     

ــسانية؛   ــسائل اجلن ــية للمؤســسات؛    ) ٤(امل ــز اهلياكــل األساس ــرامج   ) ٥(تعزي ــشجيع وضــع ب ت
 .ذية للتدريب والتوعيةتنفي

 :، بالتدابري التالية٢٠٠٦وقد اضطلعت اللجنة املعنية بقتل اإلناث، يف عام  - ١٧١
 

 ٥اإلطار 
 التدابري اليت اختذهتا اللجنة املعنية بقتل اإلناث

 
 :استعراض وحتليل وتنظيم األعمال والدراسات القائمة بشأن قتل اإلناث ١املرحلة 

 .هااتفاق الدراسات واختالف
 إجراء التشخيص ٢املرحلة 

 ١الطور 
 .حتديد أسباب املشكلة وآثارها. وصف الضحايا

 ٢الطور 
 .وصف القتل اخلطأ

 ٣الطور 
 .حتليل برناجمي لشبكات احلاسوب يف أجهزة النظام القضائي

 ٤الطور 
 .تقييم االتصال اجلماهريي

 .حتليل مؤسسي ٣املرحلة 
ــد جوانــب القــوة والــضعف يف املؤســ   ــة املــسؤولة عــن نظــامحتدي سات املختلف

 .العدالة
 .حتليل اإلطار القانوين املتصل بقتل اإلناث ٤املرحلة 

  
، وضـع اسـتراتيجية التعامـل مـع     ٢٠٠٦وقد جرى، اسـتنادا إىل العمـل املنجـز يف عـام       - ١٧٢

 باملهمـة   قتل اإلناث اليت تضم اخلطوط االستراتيجية التالية اليت اقترحتها اللجنة، اضطالعا منها           
التــدبري الوقــائي ) ٣(التعزيــز املؤســسي، ) ٢(إعــادة مواءمــة اإلطــار القـانوين،  ) ١: (املنوطـة هبــا 

 .االهتمام حباالت قتل اإلناث ومتابعتها) ٤(إزاء قتل اإلناث، 
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 :وقد كشف عمل اللجنة عما يلي - ١٧٣
 .عدم وجود منظور جنساين يف اإلطار القانوين الراهن • 
 ).قتل اإلناث(ابري للوقاية من اجلرائم اليت تستهدف حياة املرأة عدم وجود تد • 
 ).قتل اإلناث(عدم متابعة اجلرائم اليت تستهدف حياة املرأة  • 
 .وجود جوانب ضعف وثغرات يف نظام العدالة • 
 .عدم رصد التدابري املؤسسية بشكل مفصل • 
 :وقد حتققت اآلن النتائج التالية - ١٧٤
هبـدف االسـتمرار يف الكـشف عـن         “ قتـل اإلنـاث   ”مة اسـتخدام مفهـوم      توحيد ومواء  • 

 .اجلرائم اليت يرتكبها اجلناة ضد املرأة بشكل مستتر
. حتديد املتغريات واملؤشرات اليت تساعد على وصف ما ميكن أن يسمى قـتال لإلنـاث               • 

املؤشــرات الــيت جيــري إدماجهــا يف نظــم املعلومــات واإلحــصاءات، ســواء يف مكتــب    
 .دعي العام أو يف السلطة القضائيةامل

) املعهـد الـوطين لإلحـصاء     (تدابري التنسيق بني الكيان الذي يـدير اإلحـصاءات الرمسيـة             • 
واملؤسـسات العاكفـة علـى مكافحـة قتـل اإلنـاث، مـن أجـل حـصر احلـاالت احلقيقيـة            

 .واحلصول على أعدادها
ــل اإل     •  ــى وصــف قت ــساعد عل ــيت ت ــتغريات ال ــة امل ــا يف نظــم  إعــادة مواءم ــاث وإدماجه ن

 .إحصاءات ومعلومات السلطة القضائية ومكتب املدعي العام
إعـــداد وثيقـــة مواضـــيعية عـــن قتـــل اإلنـــاث تكـــون أساســـا لـــصياغة تـــدابري التوعيـــة    • 

 .والتدريب، وأداة تساعد مقيمي ومقيمات العدل يف معرفة قتل اإلناث وفهمه
اإلنـاث وأمهيـة معاجلتـه مـن منظـور          حلقات عمل للتثقيـف والتوعيـة يف موضـوع قتـل             • 

حقوق اإلنسان للمرأة، تعقد للصحفيني واحملررين وأصحاب وسـائل االتـصال، سـواء     
 .يف احلضر أو يف الريف

تدعيم اجلهات املنخرطة يف التحقيق يف قتل اإلناث واملعاقبة عليه، مـن خـالل التنـسيق         • 
 .تاملباشر للتحسينات املقترحة للتطبيق يف هذه املؤسسا
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توحيــد الوثــائق ذات املنظــور اجلنــساين الالزمــة لتقريــر الطــب الــشرعي الــذي جتــري     • 
مناقــشته وتقييمــه مــع األطبــاء الــشرعيني يف مكتــب املــدعي العــام والــسلطة القــضائية    

 ).املنتمني حاليا للمعهد الوطين لعلوم الطب الشرعي يف غواتيماال(
 .زمة ملسألة التحقيقات اجلنائيةتوحيد الوثائق ذات املنظور اجلنساين الال • 
 .توحيد الوثائق ذات املنظور اجلنساين الالزمة للتقرير املتعلق مبسرح اجلرمية • 
 .التفاوض مع هيئة التنسيق القضائي على تصميم ووضع السياسة اجلنائية للدولة • 
 :وفيما يلي التدابري اجلاري اختاذها - ١٧٥
 .يل أسباب وعواقب قتل اإلناثالقيام بدراسات تساعد على حتل • 
 .دعم التدابري املوجهة صوب التعزيز املؤسسي • 
 .كفالة وصول املرأة إىل العدالة • 
 .إنشاء آليات تكفل االطالع اجليد للسكان ووسائل اإلعالم • 
واملتـوخى أيـضا تنفيـذ نظـام رصـد          . توجيه اجلهود صوب تعزيز التشريع ملصلحة املرأة       • 

 .ذ االستراتيجيةللتحقق من تنفي
إعداد كراسة يستخدمها مقيمو ومقيمات العدل يف تطبيق الظـروف املـشدِّدة للعقوبـة       • 

الــواردة يف القــانون اجلنــائي، باعتبــار ذلــك مــن حمــدِّدات منــع قتــل اإلنــاث وتوضــيحه  
 .واملعاقبة عليه

رد اختــاذ التــدابري املوجهــة صــوب العمــل داخــل املؤســسات علــى تنفيــذ سياســة للمــوا   • 
 .البشرية ذات منظور جنساين

حتديد األطـر املعياريـة واآلليـات املتعلقـة بالتفـصيل والتنـسيق داخـل املؤسـسات وفيمـا                    • 
 .بينها

 .اعتماد الوثائق املتعلقة مبسرح اجلرمية والتحقيق والتشريح • 
بيــان الــنظم الثالثــة للمــتغريات اإلحــصائية الــيت ستــساعد علــى موافــاة عامــة اجلمهــور   • 

 .مسيا بعدد حاالت موت النساء بسبب العنف على أساس جنسهنر
. واملعتزم يف حالة قتل اإلناث إيالء اهتمـام خـاص ملـسألة التحقيقـات ومحايـة الـشهود                  - ١٧٦

واهلــدف مــن ذلــك احلــث علــى تــوفري أدلــة إثبــات قاطعــة يف القــضايا الــيت ســتقدم يف مرحلــة     
 .مات يف جمال رعاية ضحايا قتل اإلناثاحملاكمة الشفوية العلنية، وتوسيع نطاق اخلد
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وقد حللـت دولـة غواتيمـاال ودرسـت توصـية جلنـة االتفاقيـة بـشأن التنظـيم املؤسـسي                      - ١٧٧
غري أن دولة غواتيمـاال تـرى أن التنظـيم املؤسـسي هلـذه اللجنـة غـري               . للجنة املعنية بقتل اإلناث   

لة الثالث، وهي سلطات مـستقلة      ممكن نظرا إىل طبيعتها، فهذه اللجنة مؤلفة من سلطات الدو         
ويـضاف إىل ذلـك أن      . فيما بينها، ولذلك يتعـذر أن تتبـع هـذه اللجنـة ثـالث سـلطات خمتلفـة                 

ــة كــل واحــدة مــن          ــرام وفهــم طبيع ــربط، مــن خــالل احت ــسيق وال ــة تعمــل يف جمــال التن اللجن
 .املؤسسات اليت تتألف منها

اتيجية الــيت وضــعتها اللجنــة املعنيــة بقتــل وتتمثــل اآلليــة املوضــوعة ملتابعــة تنفيــذ االســتر - ١٧٨
واملـأمول أن يـتم توقيـع اتفـاق بـني رؤسـاء          . اإلناث يف تـشكيل جلنـة مـشتركة بـني املؤسـسات           

 .السلطات الثالث لتشكيل هذه اللجنة
 

 نظام العدالة  
إن نظام العدالـة، باعتبـاره جمموعـة املؤسـسات الـيت تـؤدي دورا بـالغ األمهيـة للدولـة،                      - ١٧٩
اصة فيما يتعلق بأداء دولة القانون، قد شرع يف عدة تدابري يف جمال التحديث تساعد علـى                 وخب

ــة، الــيت تــضم الــسلطة القــضائية     . تــدعيم إقامــة العــدل  ــة تنــسيق قطــاع العدال ومــن خــالل هيئ
ومكتــب املــدعي العــام ووزارة الداخليــة ومعهــد الــدفاع العــام اجلنــائي، جيــري تنظــيم وتنــسيق  

 .ال العدالة واألمن يف البلدأعلى مستوى يف جم
ومن أجل دعم األحباث العلميـة، أنـشئ مـؤخرا املعهـد الـوطين لعلـوم الطـب الـشرعي                     - ١٨٠

وهـــذا املعهـــد جهـــاز معـــاون يف إقامـــة العـــدل يتمتـــع   . ٢٠٠٦-٣٢مبوجـــب املرســـوم رقـــم 
مـن  باالستقالل املايل والشخصية القانونية وأصول خاصـة بـه، ممـا يـساعد علـى إنـشاء سلـسلة                

ــة إىل أســاس لألحكــام القــضائية      ــة العلمي ــيت تتحــول فيهــا األدل ــربات ال ــه /ويف متــوز. املخت يولي
 . انتخبت مديرة املعهد٢٠٠٧

 
 الوصول إىل العدالة الرمسية باللغة األصلية  

يعتــرب وصــول املــرأة إىل العدالــة مــشكلة مــن الزاويــة االجتماعيــة واللغويــة، ألن إقامــة    - ١٨١
وأدى ذلـك إىل احلـد مـن تعزيـز الدولـة املتعـددة الثقافـات                .  باللغـة اإلسـبانية    العدل جتري عادة  

 .واللغات
ــري           - ١٨٢ ــسكان غ ــسهيل وصــول ال ــي إىل ت ــدابري ترم ــدة ت ــة، اختــذت ع ــذه احلال ــال ه وحي

ــادة         ــى زي ــشجيع عل ــشفويني، والت ــرمجني ال ــدعم املت ــك ب ــة، وذل ــتكلمني اإلســبانية إىل العدال امل
 ٦٧ويوجــد اآلن . لثقافيــة، كمــا نــصت علــى ذلــك اتفاقــات الــسالم االســتفادة مــن اخلــربات ا
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ويوجـد لـدى معهـد    .  لـدى مكتـب املـدعي العـام    ١٦مترمجا شفويا لدى السلطة القـضائية، و        
 . مترمجا شفويا١٤ من املدافعني العامني الذين يتكلمون لغتني و ١٠الدفاع العام اجلنائي 

القـضائية مخـس حمـاكم حمليـة يف توتونيكابـان،         ويف هذا الـسياق ذاتـه، أقامـت الـسلطة            - ١٨٣
وتـضم هـذه احملـاكم ثالثـة قـضاة مـن ذوي          . وأويويتينانغو، وبينت، وسان مـاركوس، وسـولوال      

. الرتاهة املعروفة، واملستقرين يف جمتمعاهتم احمللية، واملتمكنني من لغة املايـا املوجـودة يف املنطقـة               
ــا لألعــراف    ــصدر هــؤالء القــضاة أحكــامهم وفق ــة   وي ــادئ العام ــصاف، واملب ــادات، واإلن  والع

 .للقانون عندما يتيّسر ذلك
 

 تعامل مؤسسات نظام العدالة مع العنف ضد املرأة  
 السلطة القضائية  

 تــــشرين ٦ املــــؤرخ ٢٠٠٦ – ٦٧أنــــشأت حمكمــــة العــــدل العليــــا، بــــالقرار رقــــم  - ١٨٤
ن ذلـك التعامـل مؤسـسيا       واهلـدف مـ   . ، وحدة املـرأة والتحليـل اجلنـساين       ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

مع حاالت االستبعاد االجتماعي واالقتصادي والقانوين والسياسي والثقـايف الـيت تعانيهـا املـرأة               
يف الوصول إىل العدالة يف غواتيمـاال، ومـع أزمـة العنـف الـيت يتعـرض هلـا الـسكان، مـع تركيـز                  

 .خاص على العنف ضد املرأة
اين التابعة للسلطة القضائية، داخل هـذه الـسلطة         وتضطلع وحدة املرأة والتحليل اجلنس     - ١٨٥

وبالذات على صعيد القضاة والقاضيات، بأعمال التدريب والتوعية واإلرشاد، وغري ذلك مـن             
 .األعمال اليت ال تساعد فقط على تسليط الضوء على هذه األمناط، بل أيضا على تغيريها

وتتصل هـذه   . لبالغات اليت تلقتها  وقد جهزت السلطة القضائية معلومات خمتلفة عن ا        - ١٨٦
ــر          ــاجلرائم ذات األث ــصل ب ــيت تت ــرأة، ال ــة ضــد امل ــف املرتكب ــال العن ــات حــىت اآلن بأعم املعلوم

 :االجتماعي البالغ
 

 ٣اجلدول 
 البالغات اليت تلقتها السلطة القضائية عن أفعال مرتكبة ضد املرأة

 
 *٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ نوع اجلرمية

 ٧٨٣ ٢ ٤٧٥ ٢ ٩٩٤ فيفة والبالغةاإلصابات اخلطأ الط
 ٣٥٨ ١ ٨٢٣ ١ ٨٨٨ االغتصاب

 ٣٦ ١٨٩ ١٣٣ التحرش الفاحش والعنيف واجلسيم
 ٤٨ ١٣٣ ١١٩ اخلداع
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 *٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ نوع اجلرمية

 ٨٧١ ٣ ٥٨٩ ٢ ٧٥٣ التهديد
 ٢٦ ٨٥ ٨١ القتل بالترصد

 ٩٨ ٣٥١ ٣٧٥ القتل دون سبق إصرار
 ٧٣ ٣٨٦ ١٦٤ القتل اخلطأ

 ١١ ٣٨ ٣٠ قتل الوالدين أو أحدمها
 ٤ ٤٣٠ ١٨ ٦٧٠ ١٧ ٥٧٠ سوء السلوك جتاه األشخاس

 
 .٢٠٠٧مارس / آذار–يناير /كانون الثاين *  
 .السلطة القضائية: املصدر   

  
ومراعاة التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة وغريهـا مـن االتفاقيـات                   - ١٨٧

 وضـع برنـامج التـدريب علـى     الدولية اليت صدقت عليها غواتيماال، شـجعت الـسلطة القـضائية          
حقوق اإلنسان للمـرأة، املوجـه إىل املؤسـسات الـيت يتـألف منـها قطـاع العدالـة، واملنفـذ علـى                       

املهين والفين، مع دعم أكادميي من معهد حقوق اإلنسان يف جامعـة سـان كـارلوس                : مستويني
 .بغواتيماال

ئية املــسألة اجلنــسانية وقــد أدرجــت وحــدة التــدريب املؤســسي التابعــة للــسلطة القــضا   - ١٨٨
. العدالـة واجلنـسانية  : باعتبارها واحدا من احملاور الشاملة، ومن هنا يوجد منوذج خاص يسمى  

ويتطرق هذا النموذج، عالوة على املـسائل النظريـة ومنهجيـة التحليـل اجلنـساين، إىل التـشريع                  
 .الوطين والدويل املتعلق حبماية حقوق املرأة، ومسألة العنف ضد املرأة

وقــد قامــت وحــدة حتــديث الــسلطة القــضائية، بــدعم مــايل مــن البنــك الــدويل، بطبــع    - ١٨٩
ظهـور  ”وهذان الكتابان مهـا     . كتابني دراسيني يدّرسان يف الدورة الدراسية للعدالة واجلنسانية       

، وهــو منهجيــة للتحليــل اجلنــساين يف اإلطــار القــانوين، ومؤلفتــه هــي  “اجلنــسانية يــأيت بــالتغيري
، مـن تـأليف اخلـبرية      “اجلنسانية واملرأة والعدالة  ” الكوستاريكية ألدا فاسيو مونتيخو، و       اخلبرية

 .الغواتيمالية إيلدا مورالس تروخيليو
 مـن قــضاة وقاضـيات الــصلح، ممــن   ١٠٧، ختــّرج ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤وفيمـا بــني عـامي    - ١٩٠

 .جرت توعيتهم وتدريبهم يف هذا املوضوع
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 مكتب املدعي العام  
رجت يف اخلطة املتعلقة بـسياسة املالحقـة اجلنائيـة ملكتـب املـدعي العـام، الـيت أقرهـا                    أد - ١٩١

، معــايري لعمــل املــدعني العــامني يف جمــال اإلجــراءات ٢٠٠٤املــدعي العــام للجمهوريــة يف عــام 
 .اجلنائية، وذلك للقضاء على أي شكل للتمييز والعنف ضد املرأة وإعمال حقوقها

 
 رتكيب اجلرائم اليت تستهدف حياة املرأةاملالحقة اجلنائية مل  

، يتوىل مسؤولية املالحقة اجلنائيـة      ٢٠٠٤ظل مكتب املدعي العام للعاصمة، حىت عام         - ١٩٢
ملــرتكيب اجلــرائم الــيت تــستهدف احليــاة بوجــه عــام، فــضال عــن اجلــرائم األخــرى املرتكبــة ضــد  

 احلياة أصال قانونيـا مـستحقا       وملا كانت . سالمة األشخاص، كاجلرائم اليت تستهدف ممتلكاهتم     
للحماية، فإن االهتمام هبا هو من قبيل االهتمام بأي أصل قانوين آخر يتأثر جبرائم أخـرى أقـل               

ويقــوم التحقيــق يف اجلــرائم الــيت تــستهدف احليــاة علــى األدلــة وحــدها، ولــيس فيــه أي   . شــأنا
 .ختصص
دعـاء اخلـاص بـشعبة    ، أنشأ مكتب املـدعي العـام مكتـب اال     ٢٠٠٤أغسطس  /ويف آب  - ١٩٣

، املكـون مـن عـشر نيابـات عامـة           )ملنطقـة العاصـمة   (اجلرائم اليت تستهدف حياة وسالمة الفرد       
وبـذلك  . تتألف كل منها من نائب عام، وأربعة وكالء نيابة، واثنني من موظفي النيابـة العامـة               
صص يف حدث حتول واسـع يف التحقيـق يف اجلـرائم الـيت تـستهدف احليـاة، إذ أصـبح هنـاك ختـ                    

 .التحقيق يف هذه اجلرائم ويف املالحقة اجلنائية ملرتكبيها
 أحيلت إىل مكتب املدعي العام املعين بـاجلرائم الـيت تـستهدف احليـاة               ٢٠٠٥ويف عام    - ١٩٤

قضايا اجلرائم اليت تستهدف حياة املرأة، اليت توىل التحقيق فيهـا مكتـب املـدعي العـام لـشؤون                   
ويف . امـل أفـضل مـن مكتـب ادعـاء متخـصص مـع هـذه القـضايا                وبذلك أصبح هناك تع   . املرأة

وختصـصت أربـع نيابـات عامـة يف         . ، أضيفت عشر نيابات عامة    ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 
ــة قـــضايا مـــوت النـــساء بـــسبب العنـــف   وقـــد أنـــشئت اثنتـــان مـــن هـــذه النيابـــات يف   . متابعـ

خ جـرى البـت يف      ومنـذ ذلـك التـاري     . ٢٠٠٥ديـسمرب   /أغسطس واثنتـان يف كـانون األول      /آب
 . قضية بأحكام إدانة٢١
وجيدر بالذكر ما يلي من التدابري اليت اختذها مكتب املـدعي العـام ملتابعـة اجلـرائم الـيت                    - ١٩٥

ــاة مبنظــور جنــساين، وذلــك للتعامــل مــع هــذه القــضايا واالهتمــام هبــا حــسب       تــستهدف احلي
 :التخصص

جلنائيـة يف اجلـرائم الـيت تـستهدف     تعليمات بشأن األداء، من أجل حتسني التحقيقـات ا     • 
 .احلياة
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 .تدريب عام يتعلق مبعايري األداء لتجهيز مسرح اجلرمية • 
 .تدريب عام يتعلق مبعايري األداء للتعامل مع اجلرائم اجلنسية • 
 .مشروع تدريب عام على مكافحة العنف العائلي • 
 .و وفيليا نويفاإنشاء مكتب للمدعي العام لشؤون املرأة يف بلدييت ميكسك • 
علـى  . زيادة عدد احملققني يف مديريـة التحقيقـات اجلنائيـة التابعـة ملكتـب املـدعي العـام                  • 

وكـذلك جتهيـز هـذا املكتـب تقنيـا          . صعيد البلد لتجهيز مسارح املوت بـسبب العنـف        
 .وتوفري وسائل النقل بالشكل الواجب

ب االدعـاء اخلـاص بـشعبة اجلـرائم     يف الوقت الراهن حتصل النيابات العامة التابعـة ملكتـ         • 
على دعم اثنني مـن احملققـني التـابعني ملديريـة           ) ٢٠(اليت تستهدف حياة وسالمة الفرد      

 .التحقيقات اجلنائية يف مكتب املدعي العام بشكل مستمر يف نوبات العمل
ب التنسيق الدائم بني شـعبة التحقيقـات اجلنائيـة التابعـة للـشرطة الوطنيـة املدنيـة ومكتـ                 • 

متابعـة التحقيقـات    . املدعي العام يف دورة جتهيز مسارح اجلـرائم املرتكبـة ضـد النـساء             
ـــ  ــدعاوى   ٤٨ و ٢٤يف غـــضون الـ ــة لتحليـــل احلـــاالت والتحقيـــق يف الـ ــاعة التاليـ  سـ

 .الفورية
 .خطة السياسة املؤسسية لدراسة أحوال الضحايا • 

 
  احلياةالتدريب التقين على تعقب مرتكيب اجلرائم اليت تستهدف  

قامــت وحــدة التــدريب املتابعــة ملكتــب املــدعي العــام بتــدريب املــوظفني علــى املــسائل  - ١٩٦
، والتعليمـات العامـة بـشأن جتهيـز مـسرح           )كنـدا (التقنية والعلمية املتعلقة بإدارة مسرح اجلرمية       

ى تلقـي   اجلرمية، والتدريب العام املنطوي على منهجية التحقيقات اجلنائية، والتدريب العـام علـ            
تـدابري لتنـسيق عمـل الـشرطة الوطنيـة          . وتسجيل وإحالة املعلومات ذات الصلة مبـسرح اجلرميـة        

املدنيــة ومكاتــب االدعــاء، ورعايــة الــضحايا، وتطبيــق القــانون مــن أجــل منــع العنــف العــائلي    
ــضمار، واســتكمال دراســة أحــوال         ــذا امل ــة يف ه ــد الدولي ــه، والقواع ــة علي ــصاله واملعاقب واستئ

 .وذلك كله بنهج من اجلنسانية واإلنصاف، مع احترام حقوق اإلنسان. الضحايا
وجــرى تنــسيق تــدريبات دوليــة ملــوظفي مكتــب املــدعي العــام لــشؤون املــرأة ووحــدة   - ١٩٧

 .األطفال الضحايا يف املسائل املتصلة بالعمل
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 رعاية ضحايا اجلرائم  
ل تــوفري خــدمات أفــضل  عمــد مكتــب املــدعي العــام، مــن أجــ ٢٠٠٦يف أواخــر عــام  - ١٩٨

لضحايا اجلرمية، إىل إنشاء إدارة تنسيق رعاية الضحايا، اليت أجرت حتليال للرعايـة الـيت توفرهـا           
خمتلف أقسام املؤسـسة الـيت يلجـأ إليهـا ضـحية اجلرميـة، وأعقبـت ذلـك بوضـع خطـة للـسياسة                        

. ٢٠٠٧مــارس /املتعلقــة بدراســة أحــوال الــضحايا اعتمــدها املــدعي العــام للجمهوريــة يف آذار 
وبــذلك أصــبحت هــذه املؤســسة تــضطلع بــااللتزام بوضــع سياســات داخليــة لدراســة أحــوال     
ــة          ــريعة وفعال ــة س ــضحايا بطريق ــيت تلحــق بال ــة لألضــرار ال ــسمح باملعاجلــة املتكامل ــضحايا ت ال

التنـسيق الفعـال داخـل املؤسـسات        ) ٢(إعداد الوثائق،   ) ١: (وحماور هذه اخلطة هي   . وإنسانية
 .دعم شبكات اإلحالة) ٤(دعم مكتب رعاية الضحايا، ) ٣(ا، وفيما بينه

وتوفر مكاتب رعاية الضحايا الرعاية العاجلة والضرورية للـضحايا، لتلبيـة احتياجـات              - ١٩٩
وهناك مكاتب وهواتف تعمل بالتناوب حىت يتـسىن هلـن اللجـوء إليهـا يف           . الضحايا من النساء  

 .تبا يف اجلمهورية بأسرها مك٣٣وهناك اآلن . أوقات وأيام العطالت
ويطبــق مكتــب رعايــة الــضحايا منــوذج الرعايــة بنــهج مــن اجلنــسانية واإلنــصاف، مــن   - ٢٠٠

خالل وثائق الرعاية اليت حتدد نوع الرعاية اليت جيب أن يتلقاها الفرد حسب عمـره، وجنـسه،                 
. عــن اجلرميــةوعرقــه، ونــوع اجلرميــة، واالحتياجــات الشخــصية املتعلقــة مبعاجلــة الــضرر النــاجم 

. وهنــاك فحــوص نفــسية، وتقــارير نفــسية، وزيــارات مرتليــة، وتقــارير عــن العمــل االجتمــاعي 
وميكن اإلحالة إىل املؤسسات اليت تنفذ برامج للرعايـة النفـسية والعقليـة والطبيـة واالجتماعيـة،       

مــن وباإلضــافة إىل ذلــك جيــري توجيــه الــضحايا . ملــساندة النــاجني يف عمليــة اإلبــالل النفــسي
وتتـوىل هيئـة التنـسيق الوطنيـة للـشبكة          . النساء يف جلسات التحقيق واملداولة وما بعـد املداولـة         

وُتعتمـد التقـارير بعـد مناقـشة اخلـرباء ذوي           . تنسيق الربط بني الربامج املشتركة بني املؤسسات      
 وُيعـرض برنـامج   . الشأن إلثبات الـضرر الـذي وقـع علـى الـضحية اجملـين عليهـا بـسبب اجلرميـة                   

محاية الشهود الذي ميكن أن يـضم الـضحايا الـذين حيـصلون علـى االسـتحقاقات الـيت حتـددها                     
 .القواعد السارية

وكــان مــن نتيجــة توعيــة ومــساندة الــسكان يف األعــوام األخــرية أن أصــبحت النــساء    - ٢٠١
أقــرب إىل اإلبــالغ، وبــدأن يتقــبلّن مــساندة مكتــب رعايــة الــضحايا هلــن، ويتعــاونّ يف عمليــة    

تحقيق، ويرضني بإجراء الفحـوص الطبيـة يف جمـال الطـب الـشرعي، ويـساعدن يف الفحـوص                   ال
وقــد جــرى . النفــسية، ويــستقبلن الزيــارات املرتليــة، ويــشتركن يف املناقــشات نتيجــة متكينــهن  

 .جتميع الوثائق املشتركة بني املؤسسات بشأن رعاية الناجني ومساندهتم
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 مكتب املدعي العام لشؤون املرأة  
فقـد زاد عـدد وكـالء       . تدّعم مكتب املدعي العام لـشؤون املـرأة بزيـادة عـدد موظفيـه              - ٢٠٢

 يف مكاتب املدعي العام األربعة يف العاصمة اليت تنظـر يف حـاالت العنـف                ١٦ إىل   ٤النيابة من   
وقد أصـبح هنـاك اآلن منـوذج    . العائلي واجلرائم اجلنسية اليت تقع على كبار السن بوجه خاص       

السليمة يف إطار التخصص، وأعيد حتديد اإلجراءات الداخلية يف مكتـب املـدعي العـام     لإلدارة  
 .لشؤون املرأة، دعما لقدرته على التعامل مع اجلرائم املرتكبة ضد املرأة بسبب جنسها

 للمـدعي العـام للجمهوريـة تأييـد تـرك األمـر لتقـدير               ٢٠٠٥-١وحيظر التوجيـه العـام       - ٢٠٣
وباإلضافة إىل ذلك يتعني علـى املـدعي العـام    . تصاب واالعتداء الفاحشاالدعاء يف جرائم االغ  

املسؤول، إذا حدث تنازل عن الدعوى، التثبـت مـن أن هـذا التنـازل مل يقـع بفعـل اإلكـراه أو                      
التهديــد، أو بــشكل صــوري، أو بــأي صــورة أخــرى تنطــوي علــى ارتكــاب جرميــة، وبــذلك    

 .تتحقق احلماية حلقوق النساء الضعيفات
ويشمل عمل مكتب املدعي العام لشؤون املرأة البلد قاطبة، وهو مـا يظـل ميثـل حتـديا                   - ٢٠٤

ويوجـد اآلن مكتـب للمـدعي    . للمسقبل يتمثل يف إمكان توسيع نطاق عمله على صعيد البلـد    
 .العام لشؤون املرأة يف مكتب املدعي العام للبلدية يف كل من ميكسكو وفيليا نويفا

 
 رتكيب اجلرائموحدات دعم مالحقة م  

، هبـدف دعـم مكاتـب    ٢٠٠٦أنشئت وحدة التحليل يف مكتب املـدعي العـام يف عـام      - ٢٠٥
املدعي العام من خالل املـشورة والتحليـل والوثـائق الـيت تتـضمن التوصـيات املطلوبـة لـدعاوى                    

وكانــت هنــاك دعــاوى تتعلــق حبــاالت مــوت النــساء بــسبب العنــف، وعنــدما أُجــري    . معينــة
علــق هبــذه الــدعاوى، تبــّين أن هــؤالء النــساء ســبق هلــن تقــدمي بالغــات عــن العنــف  التحليــل املت

ومــن املتوقــع أيــضا أن يتــسىن احلــصول علــى معلومــات مــن مؤســسات أخــرى، مثــل  . العــائلي
مديريــة مراقبــة األســلحة والــذخائر، واملديريــة العامــة للــهجرة، ومديريــة النقــل العــابر، وهيئــة     

وهذا سيسمح باحلـصول علـى معلومـات عـن          . ة الوطنية املدنية  الرقابة على الضرائب، والشرط   
 .األماكن اليت تقع فيها اجلرائم، ومعرفة نوع األسلحة املستخدمة، وحتديد األمناط، إخل

وفيما يتعلق خبدمة محاية األشخاص أطراف الـدعاوى القـضائية واألشـخاص املتـصلني        - ٢٠٦
، مديريـة   ٢٠٠٥-٢١، مبوجـب القـرار رقـم        ٢٠٠٥بإقامة العدل، أنـشأ املـدعي العـام يف عـام            

ويتــوىل هــذا اجلهــاز مــسؤولية رســم الــسياسات،  . الــدعم اللوجــسيت يف مكتــب املــدعي العــام 
وهبذه الطريقة حتل هذه املديرية حمل أمانـة الـدعم          . وختطيط وتنظيم وإدارة خدمة دعم الشهود     

 .اللوجسيت اليت كانت تؤدي هذه املهمة من قبل
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، أصـدر املـدعي العـام للجمهوريـة الئحـة برنـامج       ٢٠٠٥ – ٤٧قرار رقم ومبوجب ال  - ٢٠٧
دعم الشهود، الذي ُوضع لتنظيم اإلجراءات اخلاصة بتحديد معايري القبـول، ونـوع املـساعدة،               
واجلدول الـزمين للمـستفيدين، ومتديـد االسـتحقاقات وتعليقهـا، فـضال عـن اجلوانـب األخـرى                   

 .املتعلقة هبذا املوضوع
 بذلت مجيع اجلهود املطلوبـة لتنفيـذ قـانون محايـة األشـخاص أطـراف            ٢٠٠٧عام  ويف   - ٢٠٨

الدعاوى القضائية واألشخاص املتـصلني بإقامـة العدالـة اجلنائيـة، مرسـوم كـونغرس اجلمهوريـة                 
ومن هنـا صـدرت الئحـة هـذا القـانون مبوجـب قـرار هيئـة مكتـب املـدعي                     . ١٩٩٦-٧٠رقم  

اليت تدير نظام احلماية، وأعالها هو جملـس اإلدارة         ، وتشكلت السلطات    ٢٠٠٧-٢العام رقم   
وهــذا . املكــون مــن املــدعي العــام للجمهوريــة، وممثــل لــوارة الداخليــة، ومــدير مكتــب احلمايــة

وقـد اتـسعت التغطيـة باحلمايـة، فلـم تعـد            . املرسوم منفذ اآلن بكاملـه، وخدمـة احلمايـة منفـذة          
ى القــضائية واألشــخاص املتــصلني مقــصورة علــى الــشهود، بــل تــشمل أيــضا أطــراف الــدعاو  

 .بإقامة العدالة اجلنائية
 

 النظام احلاسويب ملكتب املدعي العام  
ورغـم  . انقضت مخسة أعوام على عملية تعزيز النظـام احلاسـويب ملكتـب املـدعي العـام                - ٢٠٩

أن املعتاد يف هذا النظام عدم تقسيم املعلومات حسب اجلنس، فإن النظام يسمح بـذلك، ومـن          
ا فإن اشتراك مكتب املدعي العام يف اللجنة املعنية بقتـل اإلنـاث أدى إىل إدخـال التعـديالت               هن

الالزمـــة لتقـــسيم املعلومـــات حـــسب اجلـــنس، والتنـــسيق مـــع الكيـــان الـــوطين املـــسؤول عـــن  
 .اإلحصاءات، وهو املعهد الوطين لإلحصاء

وابتـداء مـن    . ابة مـع اجملـرم    ويف حالة النساء الاليت مينت بسبب العنف، حتدد درجة القر          - ٢١٠
وباستثناء مكاتـب   . ، مت ربط النظام احلاسويب ملكتب املدعي العام على نطاق البلد          ٢٠٠٧عام  

رعاية الـضحايا الـيت لـديها نظـام مـستقل، فـإن مجيـع مكاتـب املـدعي العـام يف البلـد تـستخدم                          
عي العــام ، أدرج هــذا النظــام يف مكتــب املــد   ٢٠٠٦ويف عــام . شــكال واحــدا يف التــسجيل  

 .لشؤون املرأة
 

  الشرطة الوطنية املدنية-وزارة الداخلية   
، ومــن أهدافــه برنــامج األمــن املتكامــل للمــرأة نفــذت وزارة الداخليــة ٢٠٠٧يف عــام  - ٢١١

احملددة املنع، والتحقيـق، والتنـسيق املـشترك بـني املؤسـسات، والتنـسيق التـشغيلي، والتـدريب،                  
ويف جمـال املنـع عقـدت دورات تدريبيـة لتوعيـة            . ملؤسـسي للربنـامج   ومراكز الرعاية، والتنظيم ا   

وجــرى . املــوظفني التنفيــذيني يف مفوضــيات وزارة الداخليــة واملكاتــب النوعيــة للمــدعي العــام 
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 ســاعة لتلقــي البالغــات ٢٤، فأصــبحت اخلدمــة علــى مــدار ١١٠حتــسني خــط اهلــاتف اجملــاين 
ات الوقــت علــى تــسيري دوريــات للــشرطة يف  وتقــدمي املــساعدة إىل الــسكان، مــع العمــل يف ذ 

 .املناطق اليت يكثر فيها العنف
وُتــدخل وزارة الداخليــة حتــسينات علــى وضــع نبــذات شخــصية عــن احملققــني الــذين     - ٢١٢

وقد أدرجت يف املنهج الدراسي ألكادميية الشرطة الوطنية املدنية مادة اجلنـسانية            . تتعاقد معهم 
مت يف خمتلف وسائل اإلعالم محلة لتوعيـة الـسكان مبـسائل           وعالوة على ذلك نظ   . واإلنصاف

 .العنف ضد املرأة والعنف العائلي
وقد حتّسن االتصال والتنسيق بني مكاتب املدعي العام اليت تتعامـل مـع قـضايا اجلـرائم          - ٢١٣

اليت تستهدف حياة املرأة وشعبة التحقيقات اجلنائيـة، وذلـك بتنـسيق نظـام نوبـات العمـل ملـدة           
وهناك اتصال مباشر بني حمققي الشرطة الوطنيـة املدنيـة ووزارة الداخليـة والنـواب               . ساعة ٧٢

العامني، من أجل التأكد أساسا مـن أن التحقيقـات جتـري بـشكل متـصل وأنـه جيـري توضـيح                      
 .الوقائع
ويف الشرطة الوطنية املدنية، قامت وحدة مكافحة قتل اإلنـاث يف مديريـة التحقيقـات                - ٢١٤
 التابعة للـشرطة الوطنيـة املدنيـة بتعزيـز مراقبـة أداء أفـراد هـذه الوحـدة، حتقيقـا لاللتـزام                       اجلنائية

ولـدى الوحـدة اآلن     . التام حبقوق اإلنسان، والوفـاء بالـضمانات الـيت يكفلـها الدسـتور للمـرأة              
 . حمققا جمهزين على النحو الواجب٢٠

طنيــة املدنيــة بوضــع ســجل    ويقــوم اآلن مكتــب رعايــة الــضحايا التــابع للــشرطة الو      - ٢١٥
وبنــود هــذا الــسجل موزعــة  . إحــصائي علــى صــعيد البلــد يــشمل مجيــع مقاطعــات غواتيمــاال  

حــسب اجلــنس، ممــا يــساعد علــى إلقــاء الــضوء علــى العنــف الــذي تعانيــه املــرأة، وعلــى إنــشاء 
 .آليات للتحليل والتدخل ورعاية السكان من النساء

ظمـة شـبكة الالعنـف ضـد املـرأة ترتيـب إنـشاء مركـز                وتتوىل اآلن وزارة الداخلية ومن     - ٢١٦
ــه للحــصول علــى        ــساء مــن ضــحايا العنــف اللجــوء إلي ــيح للن متكامــل للمــرأة يف العاصــمة، يت

وسـتقوم  . املساعدة النفسية والطبية والقانونية وعلى املسكن واملأكل لفترة معقولـة مـن الوقـت             
. لـذي سـتديره املنظمـات النـسائية املدنيـة         وزارة الداخلية برصد األموال الالزمـة لبقـاء املركـز ا          

 .وقد حتدَّد اآلن املبىن الذي سيقام فيه املركز، وبدأت عملية شراء األثاث الالزم له
وجيــري مــن خــالل أكادمييــة الــشرطة الوطنيــة املدنيــة تــدريب املتقــدمني لاللتحــاق           - ٢١٧

لعنف ضد املرأة، مـن خـالل       بالشرطة وأفرادها على اجلوانب ذات الصلة مبنع العنف العائلي وا         
) ١: (واملواضـيع املطروقـة هـي     . وضع برامج لتوعية وتـدريب العـاملني والعـامالت يف الـشرطة           

منـع العنـف واجلرميـة يف إطـار إنـصاف           ) ٢(أساليب عمل الشرطة يف إطـار إنـصاف اجلنـسني،           
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. حليـاة ثقافـة ا  ) ٥(عمـل الـشرطة،     ) ٤(اجلنسانية والعنـف علـى أسـاس اجلـنس،          ) ٣(اجلنسني،  
 ٢٤ سـاعات تقريبـا، ختـصص        ٦ دورة مدة كل منها      ١ ٣١٥ويف املنهج الدراسي الذي يضم      
 .دورة ملسألة العنف ضد املرأة

وتنظَّم من خالل مكتب حقوق اإلنسان التابع للشرطة الوطنية املدنيـة محـالت لتعزيـز           - ٢١٨
من ورعاية املـواطنني،    ونشر حقوق املرأة، بشكل داخلي ملوظفي الشرطة العاملني يف مكاتب أ          

واملعتــزم أيــضا تنظــيم هــذه احلمــالت . وكـذلك للعــاملني يف جمــال احلفــاظ علــى أمــن املـواطنني  
وكبـار الـسن مـن      ) طالبات املؤسـسات التعليميـة    (خارج نطاق املؤسسة، من خالل املراهقات       

الـضمان  نادي املتقاعـدين واملتقاعـدات مـن مـوظفي الـشرطة الوطنيـة املدنيـة ومعهـد                  (اجلنسني  
 :، ممن حضروا عدة حلقات دراسية وحلقات عمل، كان منها ما يلي)العسكري

 االعتداد بالذات • 
 يوم آخر ملعرفة حقوق اإلنسان • 
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة • 
 )فرصة للنساء من ضحايا العنف اجلنسي(منع احلمل بشكل عاجل  • 
 لعنف العائلي واملعاقبة عليهقانون منع واستئصال ا • 
 املدامهة واستثناءاهتا • 
 الشيوخة بكرامة • 
 حقوق اإلنسان وكبار السن • 
 اخلرافات واألفكار اجلامدة لدى كبار السن • 
 سبل األمن يف املرتل ويف الشارع • 
 حقوق األطفال من اجلنسني وواجباهتم وإمكانياهتم • 
 سفاح احملارم • 
 األطفالإساءة معاملة  • 
ويوفر مكتب حقوق اإلنسان يف الشرطة الوطنية املدنية التـدريب ملـوظفي الـشرطة يف                - ٢١٩

موضوع حقوق اإلنسان، بطرح مسائل منع العقاب دون حماكمة، واتفاقية القضاء على مجيـع              
أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفـل، وقـانون احلمايـة املتكاملـة للطفـل واملراهـق،             

ــسانية أو       و ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب ــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــرور املعامل اتفاقي
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ــز           ــرأة يف مراك ــسي ضــد امل ــف اجلن ــع العن ــدورات من ــسائل أخــرى، وجــرى يف ال ــة، وم املهين
 .الشرطة

 
 مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان. اهليئات األخرى ملكافحة العنف ضد املرأة  

 املدعي العام حلقوق اإلنسان جبمع معلومات تتضمن بيانات مـن مجيـع   يضطلع مكتب  - ٢٢٠
وعلـى صـعيد هيئـات الـدفاع عـن املـرأة يف املقاطعـات،               . مؤسسات الدولة لتحليلـها ومتابعتـها     

وهلـذا الغـرض جتمـع هـذه اهليئـات          . جيري تسجيل إحصاءات عن العنف ضد املرأة بشكل عام        
ــع املؤســسات وتقــوم، اســ    تنادا إىل بيانــات مكاتــب املــدعي العــام حلقــوق   املعلومــات مــن مجي

اإلنسان يف املقاطعات، بوضع تقرير شهري ترسله إىل اهليئة املركزيـة للـدفاع عـن املـرأة حيـث       
 .تنظم البيانات الوطنية

 قدم مكتب املدعي العام حلقوق اإلنـسان، مـن خـالل املـدعي العـام،                ٢٠٠٥ويف عام    - ٢٢١
، اليت تبني جوانب القصور لدى أجهـزة الدولـة          “ بسبب العنف  موت النساء ”الدراسة املعنونة   

وتتـضمن هـذه    . يف معاجلة هذه احلاالت، وتطـرح التـدابري الالزمـة للتغلـب علـى هـذا القـصور                 
الدراسة معلومات عـن بلـدان أمريكـا الوسـطى مجعـت بالتنـسيق مـع مكاتـب أخـرى للمـدعي                

 .العام
 

 ة الغواتيماليةاالتفاقات البلدية لألمن املتكامل للمرأ  
جرى يف إطار الالمركزية ومتكني املرأة على الـصعيد احمللـي فيمـا يتعلـق بـاألمن وضـع                    - ٢٢٢

وتعترب هـذه االتفاقـات التزامـا       . وتوقيع وتنفيذ اتفاقات بلدية لألمن املتكامل للمرأة الغواتيمالية       
 تـستهدف حـشد     سياسيا واجتماعيا واسعا ومتثيليا، جنم عـن مـشاورات علـى صـعيد البلـديات              

الدعم السياسي واالجتماعي واملايل للتصدي لضعف املرأة يف جمال األمن، انطالقا مـن منظـور               
 .للتكامل يقوم على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للرجل واملرأة

ويرتكز املفهوم الذي قام عليه اقتراح االتفاق الـوطين ألمـن املـرأة علـى تـضمني فكـرة              - ٢٢٣
إلنسان اليت ترى فيها املرأة أهنـا تعـاين مـستوى معينـا مـن الـضعف، والـيت           األمن جوانب حياة ا   

تشمل اجلوانب االقتصادية والقانونية، وجوانب األمن الغـذائي والتغـذوي، والرعايـة الـصحية،            
ووفقــا هلــذا املفهــوم، فــإن معاجلــة مــشكلة األمــن   . واحلمايــة االجتماعيــة، واحلمايــة يف العمــل 

يمــاليني والغواتيماليــات احتاجــت إىل هنــج جديــد يقــوم علــى الرؤيــة   وأثرهــا علــى حيــاة الغوات
املتعددة األبعاد وأساسها حقوق اإلنسان وتكاملها، والرؤية الـيت تـذهب إىل أن األخطـار الـيت                 

 .تتعرض هلا سالمة األفراد تتصل بعوامل خمتلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية
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الفات استراتيجية وتضافر جهود مؤسسات الدولـة املركزيـة    وهذا االتفاق أداة لبناء حت     - ٢٢٤
والالمركزية، وفيها تشترك املؤسسات املنوط هبا ضمان أمن املـواطنني، والنـساء املمـثالت مـن        
خالل قيادة منظماهتن، وسائر منظمات اجملتمع املدين، والقطـاع اخلـاص، والكنيـسة، ووسـائل               

 .اإلعالم
عية جملــاالت االتفاقــات إىل الــسياسة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة وتــستند الــصياغة املواضــي - ٢٢٥

وتـؤدي التـدابري الـيت تقترحهـا        . الغواتيمالية، وتعد هذه االتفاقات تعبريا عن المركزية السياسة       
 .حكومات البلديات إىل دعم عمليات احلوكمة

 ٢٩توقيـع  وقـد مت حـىت اآلن   .  عملية تنفيـذ هـذه االسـتراتيجية   ٢٠٠٦وبدأت يف عام     - ٢٢٦
وعلى الصعيد احمللي تقوم مؤسسات احلكم والنقابـات        .  من مقاطعات البلد   ١٦اتفاقا بلديا يف    

وقــد ُنظّمــت جتربــة . البلديــة واجملتمــع املــدين بتحمــل مــسؤولية االلتزامــات الــواردة يف االتفــاق 
وضـــع وتوقيـــع االتفاقـــات البلديـــة، وحـــددت خطـــوط توجيهيـــة اســـتراتيجية لـــصياغة هـــذه    

 .قاتاالتفا
 

 ٤اجلدول 
 االتفاقات البلدية املوقعة لألمن املتكامل للمرأة الغواتيمالية

 
 البلدية عدد االتفاقات العام املقاطعة

 تاكتيك ٣ ٢٠٠٦ ألتا فرياباس
 سان كريستوبال   
 سان ميغيل توكورو   

 سان ميغيل تشيكاخ ٣ ٢٠٠٦ باخا فرياباس
 بوروال   
 رابينال  ٢٠٠٧ 

 سان بدرو ييبوكابا ١ ٢٠٠٦ التينانغوتشيم
 ريو أوندو ١ ٢٠٠٦ ساكابا

 سان خوان إرميتا ٣ ٢٠٠٦ تشيكيموال
 خوكوتان   
 أولوبا   

 سان أنطونيو الباس ١ ٢٠٠٦ إل بروغريسو
 سان أوغسطني أكاساغواستالن ١ ٢٠٠٧ 

 بالنسيا ١ ٢٠٠٦ غواتيماال
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 البلدية عدد االتفاقات العام املقاطعة

 سانتا بربارا ١ ٢٠٠٦ أويويتينانغو
 سان سيباستيان أويويتينانغو ٢ ٢٠٠٧ 
 أونيون كانتينيل أويويتينانغو   

 لوس أماتيس ٢ ٢٠٠٦ إيسابال
 بويرتو باريوس  ٢٠٠٧ 

 سانتا كاتارينا ميتا ١ ٢٠٠٦ خوتيابا
 خرييس   

 سانتا كروس ٢ ٢٠٠٦ كيتشه
 أوسبانتان   

 سان ماركوس ٢ ٢٠٠٧ سان ماركوس
 ماالكاتان  ٢٠٠٧ 

 سان فيليبه ١ ٢٠٠٧ ريتالويليو
 خينوفا ٢ ٢٠٠٧ كتسالتينانغو

 كتسالتينانغو  ٢٠٠٧ 
 سانتا لوسيا كوتسومالغوابا ١ ٢٠٠٧ إسكوينتال

 ملتشور ده منكوس ١ ٢٠٠٧ بينت
  ٢٩ اجملموع 
 

ــصدر   ــز : املـ ــة تعزيـ ــشرين     مديريـ ــرأة، تـ ــشؤون املـ ــة لـ ــة الرئاسـ ــليني، أمانـ ــسكان األصـ ــدرات الـ  قـ
 .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

  
 تدابري أخرى لنشر وتعميم حقوق اإلنسان للمرأة

ــامي  • ــسان     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤يف ع ــوق اإلن ــا يف موضــوع حق ــشئت دراســات علي ، أن
 .واجلنسانية يف كلية احلقوق جبامعة سان كارلوس

 بــدأت دراســات املاجــستري يف موضــوع اجلنــسانية وحقــوق اإلنــسان  ٢٠٠٥يف عــام  •
الدراســات العليــا جبامعــة ســان كــارلوس يف للمــرأة والوصــول إىل العدالــة يف مدرســة 

 غواتيماال
 

 التدابري املتبقية من توصيات جلنة خبريات االتفاقية
، وجتـرمي  )ولـيس فقـط بنـاء علـى األذى    (جترمي العنـف العـائلي باعتبـاره جرميـة جنائيـة            - ٢٢٧

 .االغتصاب ووصفه بطريقة أمشل مما يوصف به اآلن
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ايا وأفـراد أسـرهم غـري كافيـة، ومل حتـدد أيـضا املـوارد              إن سبل محاية الشهود والـضح      - ٢٢٨
 .الالزمة لتعويض ضحايا العنف

إن املوارد اليت رصدهتا الدولة للخطة الوطنية ملنع واستئـصال العنـف العـائلي والعنـف                 - ٢٢٩
 .ضد املرأة ال تكفي، ولذلك متول هذه اخلطة إىل حد كبري من التعاون الدويل

قتـل  ( واملالحقة اجلنائية فيمـا يتـصل بـاجلرائم املرتكبـة ضـد املـرأة                إن حاالت التحقيق   - ٢٣٠
 .والعنف على أساس اجلنس ما زالت مشوبة بنسب عالية من اإلفالت من العقاب) اإلناث
إن املعهد الوطين لعلوم الطب الشرعي حيتاج إىل ميزانية كافية تساعده على املـسامهة               - ٢٣١

  .يف عملية التحقيقات العلمية
 خاطر والتحدياتامل

واملطلـوب  . يف األعوام األخرية زاد عدد اجلرائم اليت تتعـرض هلـا النـساء يف غواتيمـاال               - ٢٣٢
تعزيز املنع والتحقيق واملالحقة اجلنائيـة فيمـا يتعلـق مبـوت النـساء بـسبب العنـف والعنـف ضـد                      

 :ولذلك يتعني معاجلة جوانب النقص من خالل ما يلي. املرأة
افــة احلقــوق، واملــساواة بــني الرجــل واملــرأة، وتــسوية اخلالفــات دون   تعزيــز ثق: املنــع •

عنف، وإنشاء نظام لإلنذار املبكر لضحايا العنف، وإجياد مرصد للعنـف علـى أسـاس               
 .اجلنس

احلمايـة املتكاملـة للـضحايا والـشهود، وتفـادي          : رعاية الضحايا والناجني مـن العنـف       •
 .رتب على اجلرميةالتفكري يف تكاليف التقاضي، واإليذاء املت

تـسريع اإلجـراءات،   : معاقبة اجملرمني للتخلص من ثقافة اإلفالت من العقـاب     /مالحقة •
ــه وســائل اإلعــالم      ــا، وتنبي ــة مرتكبيه ــة ومالحق ــق يف اجلرمي ــات التحقي رجــال /وترتيب

 .متعهدي دفن املوتى والسكان بوجه عام إىل عدم تغيري مسرح اجلرمية/اإلطفاء

مؤسسات الدولة املـسؤولة عـن رعايـة الـضحايا والتحقيـق واملالحقـة              زيادة ميزانيات    - ٢٣٣
 .اجلنائية
وضع برامج ملصادرة األسلحة، مع مراعاة أن معظم حاالت املوت بـسبب العنـف يف          - ٢٣٤

وميكن للتنظيم القـانوين أن يـؤدي إىل خفـض كـبري يف عـدد             . البلد يقع باستخدام أسلحة نارية    
 .ثار بالغة على عدد حاالت املوت بسبب العنفهذه األسلحة تكون له بدوره آ

التطبيق واملتابعة والرصد علـى الـصعيد املؤسـسي لالسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة قتـل                  - ٢٣٥
 .اإلناث وخطة عملها، اليت وضعتها اللجنة املعنية بقتل اإلناث

  .صياغة السياسات اجلنائية للدولة وسياسات أمن املواطن - ٢٣٦
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  لإلحصاءاتالنظام الوطين
 توصيات جلنة خبريات االتفاقية

ــات حبــسب اجلــنس واســتخدامها         ــا للبيان ــة الطــرف إىل حتــسني مجعه ــة الدول ــدعو اللجن ت
 )٦. (مؤشرات يف رصد التقدم يف تنفيذ االتفاقية بصورة أكثر فعالية

ينبغي أن تستخدم البيانات املوزعة حسب اجلنس كأساس لوضع برامج وسياسـات فعالـة               
 )٦. (أثر التدابري اليت اختذتلتقييم 
جيدر بالـذكر، مـن تعليقـات جلنـة خـبريات االتفاقيـة علـى التقـارير الـيت قدمتـها دولـة                        - ٢٣٧

غواتيماال، ما ورد فيهـا مـن أن الوثـائق تـشمل سـردا للتـدابري املتخـذة واخلطـط املعتمـدة، إخل،                      
د مـن خـالل هـذه التـدابري         ولكنها ال تتضمن بيانات إحصائية تساعد علـى معرفـة األثـر املنـشو             

 .واخلطط
وميكن تارخييا أن يكـون ذلـك مرتبطـا بتالقـي عوامـل خمتلفـة ميكـن أن خنـص بالـذكر                    - ٢٣٨

 :منها ما يلي
أمـا قبـل ذلـك فكـان مـن الـصعب          . أن غالبية املكاتب العامة أصبحت حموسبة مؤخرا       

 .كثريا االحتفاظ بسجالت
 .من خالل األثر املتولد عن العمل العامنقص مراقبة أو رصد أداء املوظفني العامني  

وقد حددت أمانة الرئاسـة     . وقد اتُّخذت عدة تدابري للتغلب على بعض هذه العقبات         - ٢٣٩
ــرأة فيمــا يتــصل         ــة وضــع امل ــساعد علــى معرف ــرأة عــدم وجــود نظــام للمعلومــات ي ــشؤون امل ل

 االلتزامـات الـيت تتحملـها       باجلوانب األساسية الواردة يف الـسياسة املتعلقـة بـاملرأة، عـالوة علـى             
واســتنادا إىل مــا ســبق، جــرى بالتنــسيق مــع الكيــان . دولــة غواتيمــاال فيمــا خيــتص بتقــدم املــرأة

املسؤول عن إدارة اإلحصاءات الرمسية، وهو املعهـد الـوطين لإلحـصاء، وضـع املؤشـرات ذات            
مــة بــني املــرأة النـهج اجلنــساين علــى صـعيد البلــد الــيت تــساعد علـى التعــرف علــى الفـروق القائ    

ومــن أهــم هــذه املؤشــرات تلــك املتــصلة مبجــال االقتــصاد، والعمــل، واألراضــي         . والرجــل
واملساكن، والصحة، والتعليم، والعنف ضد املرأة واملشاركة الـسياسية، واملعلومـات األساسـية             

 .لتعزيز املساواة
 التقـدم يف حالـة      وتعترب املؤشرات املختارة إرشادية، فهي مؤشـرات أساسـية تـشري إىل            - ٢٤٠

وقــد حــددت هــذه املؤشــرات اســتنادا إىل معلومــات موزعــة حــسب اجلــنس، . املــرأة ووضــعها
 ٢٠٠٠واســُتعني يف معظمهــا ببيانــات الدراســة االستقــصائية الوطنيــة لألحــوال املعيــشية لعــام    

البيانــات الرمسيــة املتاحــة وقــت إعــداد  (٢٠٠٢والدراســة االستقــصائية الوطنيــة للــدخول لعــام 
 .وقد ُنّسقت هذه العملية مع املوظفني املتخصصني يف املعهد الوطين لإلحصاء). ؤشراتامل
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وتعـــد مؤشـــرات التحليـــل اجلنـــساين املوضـــوعة باالشـــتراك مـــع املعهـــد الـــوطين   - ٢٤١
ــة املعقــود       ــدويل للــسكان والتنمي ــاملؤمتر ال ــة املرتبطــة ب ــاء بااللتزامــات الدولي لإلحــصاء وف

، وأهــداف )١٩٩٥(ر العــاملي املعــين بـاملرأة املعقــود يف بــيجني  ، واملــؤمت)١٩٩٤(بالقـاهرة  
ــة  ــسياسة     )٢٠٠٠(األلفي ــرأة، وال ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة القــضاء علــى مجي ، واتفاقي

وهذا باإلضافة إىل االلتزام بتقدمي تقييمات دورية ميكـن         . الوطنية للنهوض باملرأة وتطورها   
 .ة بني اجلنسنيأن تشري إىل التقدم فيما يتعلق باملساوا

وقد متخض هذا اجملهود عن اشتراك املعهد الـوطين لإلحـصاء وأمانـة الرئاسـة لـشؤون                  - ٢٤٢
يف “ مؤشـرات التحليـل اجلنـساين     ”املرأة وصندوق األمم املتحدة للـسكان يف نـشر وثيقـة عـن              

 ٢٩وقد ارتكز هذا الصك على املنهجيـة الـيت تـساعد علـى وضـع         . نسختني إلكترونية وورقية  
األراضـــي  )ب(، ) مؤشـــرات٨(االقتـــصاد والعمـــل ) أ: ( قطاعـــات هـــي٦شـــرا جممعـــا يف مؤ

العنـف  ) هــ (،  )مؤشـرات  ٨(الـصحة   ) د(،  ) مؤشـرات  ٤(التعلـيم   ) ج(،  )مؤشـران (واملساكن  
وستــساعد هــذه املؤشــرات  ).  مؤشــرات٤(املــشاركة الــسياسية ) و(، ) مؤشــرات٣(العــائلي 

رجـل، وسـتوجَّه صـوب املـسامهة يف إزالـة الفـوارق             على الوقـوف علـى حالـة ووضـع املـرأة وال           
ومـن املهـم مالحظـة أنـه يف         . بينهما، وهتيئة فرص أفضل للمرأة تؤدي إىل نوعية أحسن للحيـاة          

هذه النسخة األوىل مل يرد املتغري اإلثين يف احلسابات، لعدم وجود معلومات إحـصائية يف هـذا                 
 .الصدد
، جيري العمل مع السلطة القـضائية ومكتـب املـدعي           ويف إطار استراتيجية قتل اإلناث     - ٢٤٣

العام والشرطة الوطنية املدنية على حتديد املتغريات املنسقة اليت تتـيح للمعهـد الـوطين لإلحـصاء             
فـالواقع اآلن أن    . تقدمي املعلومات الصحيحة عن حـاالت قتـل اإلنـاث الـيت تقيـد يف غواتيمـاال                

نات املشتملة علـى معلومـات عـن هـذه الظـاهرة أعـدهتا              املعلومات غري مفّصلة، ألن قاعدة البيا     
 .املؤسسات الثالث املذكورة آنفا بشكل منفصل ومبعايري خمتلفة

ــهج         - ٢٤٤ ــدريب واإلعــداد املؤســسي بن ــشأن سياســة الت ــدما يف هــذا ال ــضا تق ــّد أي ــا يع ومم
ائلي جنساين املتبعـة يف صـندوق األراضـي، وسياسـة وزارة الـصحة للرصـد الوبـائي للعنـف العـ                

 .والعنف ضد املرأة
ومــن خــالل هيئــة التنــسيق الوطنيــة ملنــع العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة، جــرى      - ٢٤٥

باالشتراك مع املعهد الوطين لإلحصاء وضع واعتماد االستمارة الوحيـدة للتـسجيل اإلحـصائي              
عنـف ضـد املـرأة      للعنف العائلي، يف إطار تنفيذ اخلطة الوطنية ملنع واستئصال العنف العائلي وال           

، وذلك لتطبيقها وإحالتها إىل الكيان املسؤول عن إدارة اإلحـصاءات،           ٢٠١٤-٢٠٠٤للفترة  
  .وهو املعهد الوطين لإلحصاء
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 التدابري املتبقية من توصيات جلنة االتفاقية
حتقق تقدم فيما يتعلق بتوصيات جلنة االتفاقية، وألزم القانون املعهد الوطين لإلحـصاء            - ٢٤٦
مي إحصاءات موزعة حسب اجلنس، وحدث يف الوقت ذاته تقدم يف املمارسة، ومع ذلـك               بتقد

  .يندر يف اخلدمة العامة االستعانة هبذه املعلومات املوزعة يف رسم السياسات ورصدها
 املخاطر والتحديات

إن فهم املهنيني الفنيني من اجلنسني والـسياسيني يف الدولـة للمؤشـرات واسـتخدامهم                - ٢٤٧
 أمر مهم ليتسىن رصد ومتابعـة فعاليـة وكفـاءة الـسياسات يف حتقيـق أهـدافها والقـدرة علـى                      هلا

 .الوصول إىل اجلماعة املستهدفة
ــسانية ميكــن أن يتحقــق مــن      - ٢٤٨ إن احلــث علــى اســتخدام اإلحــصاءات واملؤشــرات اجلن

 :خالل مطالبة مجيع أجهزة الدولة باستخدامها
 يف رسم سياساهتا وبراجمها، •
 ب أموال عامة يف امليزانية لتنفيذ السياسات والربامج،يف طل •

 ،)رصد وتقييم السياسات(يف تقاريرها عن تقييم اإلدارة  •

 .يف التقييمات الدورية ألداء موظفيها وموظفاهتا •

ومما يتسم بأمهية فائقة أيضا، كما ورد يف توصيات جلنة االتفاقية أو يف تقريـر التنميـة                  - ٢٤٩
، بيان حالـة تنـوع اجلماعـات النـسائية يف البلـد والعمـل،               )٢(العرقي والثقايف البشرية عن التنوع    

حتقيقا لذلك، على وضـع إحـصاءات موزعـة حـسب العـرق، فهـذه اإلحـصاءات، كمـا تقـول                     
 .املصادر اليت استشريت، تعاين من النقص أكثر مما تعانيه اإلحصاءات املوزعة حسب اجلنس

العمـل غـري املـأجور بيانـات رمسيـة موزعـة حـسب        ومن املهـم أن تتـضمن إحـصاءات      - ٢٥٠
اجلنس، وأن تعكس املفاهيم والطرائق املستخدمة يف مجع البيانات وتقـدميها املـسائل اجلنـسانية                
يف اجملتمـــع بالـــشكل املناســـب، وأن تراعـــى كـــل العوامـــل الـــيت ميكـــن أن تفـــضي إىل وضـــع   

  .إحصاءات خالية من التحيز
 ٤املادة 

 ؤقتةالتدابري اخلاصة امل
 توصيات جلنة خبريات االتفاقية

هتيب اللجنة بالدولـة الطـرف أن تـسرع بتعـديل قـانون االنتخابـات واألحـزاب الـسياسية                   
 )٦. ( يف املائة ملشاركة املرأة٤٤لتخصيص حصة نسبتها 

__________ 
 .“املواطنة يف دولة تعددية: التنوع اإلثين والثقايف”، ٢٠٠٥التقرير الوطين للتنمية البشرية،  )٢(
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هتيب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تعـزز اسـتخدام تـدابري خاصـة مؤقتـة، مبـا يف ذلـك نظـام                         
ة عدد النساء، وال سيما النساء األصـليات، املـشاركات يف احليـاة          احلصص، من أجل زياد   

  )٦. (السياسية واحلياة العامة ويف مراكز صنع القرار
 اقتراح احلصص لزيادة عدد النساء املشاركات يف احلياة السياسية

 إزاء املشاركة الـسياسية احملـدودة للمـرأة، بـذلت املنظمـات النـسائية يف اجملتمـع املـدين            - ٢٥١
ومؤسسات الدولة ونائبات ونواب كونغرس اجلمهورية جهدا إلدخـال تعـديالت علـى قـانون               
االنتخابــات واألحــزاب الــسياسية حبيــث يتــضمن نظامــا للحــصص يكــون أداة للعمــل اإلجيــايب  

 .الذي يكفل متثيل املرأة
ــم     - ٢٥٢ ــشروع رق ــة امل ــدم إىل كــونغرس اجلمهوري ــات   ٢٠٢٧وق ــانون االنتخاب ــدِّل لق  املع

ــسياسية  و ــم  (األحــزاب ال ــام     ). ٨٥-١املرســوم رق ــشروع يف ع ــذا امل ــرح ه ــد اقُت ، ١٩٩٨وق
وهـذا املـشروع    . ٢٠٠٠واعتمدته يف القراءة الثانية اهليئة التشريعية الـيت أهنـت أعماهلـا يف عـام                

 .موجود اآلن يف حمفوظات السلطة التشريعية
شـغل الوظـائف اخلاضـعة      جيـب أن تـشمل قـوائم        ”: وينص هذا املشروع على ما يلي      - ٢٥٣

لالنتخــاب الــشعيب النــساء والرجــال بنــسب مئويــة ال تقــل عــن أربعــة وأربعــني يف املائــة لكــل    
وجيــب أن يكــون نظــام شــغل الوظــائف بالتنــاوب بــني املــرأة والرجــل، حبيــث تــشغل     . جــنس

ء الوظيفة امرأة، مث يليها رجل، أو بالعكس، وهكذا على التوايل، حبيث يتسىن للرجـال والنـسا                
  .“املشاركة املنصفة يف القوائم من حيث العدد والوظيفة

 التعليم
يف جمال التعليم، اضطلعت وزارة التعليم منذ عدة أعوام بتدابري تـستهدف التوسـع يف                - ٢٥٤

واملتــوخى اآلن ضــم كــل . تعلــيم الفتيــات وحتــسينه، حبيــث تقــل الفــوارق بينــهن وبــني الفتيــان 
وتـشترك يف هـذه العمليـة       . “إمتـام التعلـيم االبتـدائي     ”سماة  اجلهود من خـالل االسـتراتيجية املـ       

املديريـة العامـة للتعلـيم الثنـائي اللغـة املـشترك بـني الثقافـات، والربنـامج الـوطين لـإلدارة الذاتيــة            
ــة بنوعيــة وحتــديث      ــة العامــة للتعلــيم خــارج املــدارس، واملديريــة املعني لتطــوير التعلــيم، واملديري

وهذه املسألة مطروقة بتوسع يف الـرد املتعلـق         . يات التعليم يف املقاطعات   وتطوير التعليم، ومدير  
  . من هذا التقرير١٢بالتقدم املتحقق والوارد يف املادة 
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 ٥املادة 
 تعديل األمناط االجتماعية والثقافية
 توصيات جلنة خبريات االتفاقية

 معىن ونطاق املساواة االضطالع حبمالت للتوعية باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري تشمل
ــضاء         ــة الق ــشرعني ومهن ــور وامل ــة اجلمه ــستهدف عام ــرأة، وت ــني الرجــل وامل املوضــوعية ب

 )٦. (والقانون
ــساء          ــستهدف الرجــال والن ــة ت ــام حبمــالت توعي ــى القي ــة الطــرف عل ــة الدول حتــث اللجن

ل للمسامهة يف القضاء علـى القوالـب النمطيـة املرتبطـة بـاألدوار التقليديـة لكـل مـن الرجـ                    
 )٦. (واملرأة يف األسرة ويف اجملتمع بشكل عام، سعيا إىل تعزيز متكني املرأة سياسيا

تطلب اللجنة نشر التعليقات اخلتاميـة للجنـة علـى نطـاق واسـع يف غواتيمـاال حـىت يـدرك                     
 ٣(النسا، مبن فيهم موظفو احلكومة ورجال السياسة وأعضاء الربملان واملنظمات النسائية          

ــة     ومنظمــات)٥  و٤و  ــة املــساواة الفعلي ــسان، اخلطــوات الــيت اختــذت لكفال  حقــوق اإلن
 )٦. (والقانونية للمرأة، وكذلك اخلطوات األخرى الالزمة يف هذا الصدد

ــة لتوعيــة الــرأي العــام حبقــوق املــرأة يف       ــة الطــرف علــى إيــالء األولوي حتــث اللجنــة الدول
لراهنــة يف وســائل اإلعــالم، اســتراتيجيتها للنــهوض بــاملرأة، مــستفيدة يف ذلــك بــاحلمالت ا

وبادئة محالت جديدة للتوعية والتثقيف بشىت املسائل ذات الصلة حبقوق اإلنسان للمرأة، 
على أن توّجه هـذه احلمـالت إىل الرجـال والنـساء معـا يف مجيـع فئـات اجملتمـع، ويف املقـام                      

 ).٥ و ٤ و ٣. (األول إىل النساء األصليات
 ٣. ( النساء حبقوقهن القانونية وبوسائل إعماهلـا بطريقـة فعالـة          اختاذ التدابري الالزمة لتوعية   

  )٥ و ٤و 
 التدابري واإلجراءات املتخذة للمسامهة يف القضاء على القوالب النمطية والتحيز

اختذت اللجنة الفرعية للجنسانية، التابعة للجنة االستشارية إلصـالح التعلـيم، سلـسلة           - ٢٥٥
راج املنظـــور اجلنـــساين يف املنـــهج الدراســـي واملـــواد التعليميـــة  مـــن اإلجـــراءات اهلادفـــة إىل إد

وأجرت اللجنـة الفرعيـة حتلـيال للوثـائق املعنونـة       . ٢٠٠٦-٢٠٠٤وتدريب املدرسني يف الفترة     
قُـدمت نتائجـه إىل اللجنـة االستـشارية         “ ٢٠٠٨-٢٠٠٥اخلطوط العامة للسياسة التعليمية،     ”

 .إلصالح التعليم
ــام  - ٢٥٦ ــال        أ٢٠٠٤ُويف ع ــستعملها األطف ــيت ي ــب املدرســية ال ــل للكت ــيح وحتلي جــري تنق

والطفالت يف املرحلة االبتدائية، هبدف حذف القوالب النمطيـة القائمـة علـى التحيـز اجلنـساين               
وقـد أدرجـت    . والعرقي، وُوضعت املالحظات والتوصيات ذات الصلة لتـضمها وزارة التعلـيم          

ع ذلــك فــإن الطبعــات القدميــة منــها مــا زالــت   املالحظــات يف الكتــب املدرســية اجلديــدة، ومــ 
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متداولة، مما أدى إىل أن الكتب ذات احملتويات املتضمنة هلـذه املالحظـات ليـست متاحـة لكـل                   
سـتكون حياتنـا    ”ويف هـذا العـام أيـضا وضـعت األدلـة املنهجيـة املعنونـة                . التالميذ والتلميـذات  

ائل املساواة واإلنصاف بـني األعـراق   ، اليت تتناول مس“أفضل إذا تعلمنا معا يف ظروف واحدة    
وقــد وضــعت هــذه املــواد ليــستخدمها الفريــق الــتقين الــذي يقــوم بإعــداد الكتــب     . واجلنــسني

 .املدرسية يف وزارة التعليم، وكذلك املدرسون يف املرحلة االبتدائية
ــي       - ٢٥٧ ــساين والعرقـ ــصاف اجلنـ ــور اإلنـ ــى إدراج حمـ ــالوة علـ ــيم، عـ ــت وزارة التعلـ وقامـ

اعي يف مناهج التعليم االبتدائي، حبملة وطنيـة للتوعيـة والتثقيـف يف موضـوع التعـايش                 واالجتم
 .يف إطار االحترام املتبادل، مما ساعد على إجياد جماالت للمشاركة واملشورة والتوجيه

وأعــدت الــوزارة أيــضا مــواد تقــضي علــى القوالــب النمطيــة الثقافيــة واجلنــسانية، مــن  - ٢٥٨
نيــة بنوعيــة وحتـديث وتطــوير التعلــيم، واملديريــة العامـة للتعلــيم الثنــائي اللغــة   خـالل املديريــة املع 

وتــشجع هــذه املــواد علــى معرفــة وتطبيــق اتفاقــات الــسالم، وتقــدير    . املــشترك بــني الثقافــات 
 .واحترام الشعوب األصلية يف البلد

مــة، يف عــام واتفقــت أمانــة الرئاســة لــشؤون املــرأة، هــي واملعهــد الــوطين لــإلدارة العا  - ٢٥٩
ــيت      ٢٠٠٤ ــة ال ــإلدارة االجتماعي ــدورة الدراســية ل ــاهج ال ــسانية يف من ــسألة اجلن ــى إدراج امل  عل

 أدرجت مسائل الثقافة اإلثنيـة وحقـوق اإلنـسان والـسياسات            ٢٠٠٥ويف عام   . يتوالها املعهد 
 .العامة
 وعــززت وزارة الثقافــة والرياضــة، مــن خــالل مراكــز تــشجيع الرياضــة، تــشكيل قــيم - ٢٦٠

لــصيقة بالتعــايش اجلمــاعي يف أنــواع الرياضــة، مثــل االحتــرام، واللعــب النظيــف، واملــسؤولية،  
موجهــة أساســا إىل الــشباب مــن ســكان البلــد، كمــا حتــث علــى االحتفــال بأحــداث ثقافيــة يف 

ويف االحتفـال بـاليوم الـدويل للمـرأة، نظـم برنـامج رعايـة        . املراكز التعليميـة واجملتمعـات احملليـة     
 حلقة دراسية ركزت على أمهيـة املـرأة يف الثقافـة الغواتيماليـة، وكـذلك علـى األنـشطة                    املسنني

 .التروحيية اليت يشترك فيها كبار السن من الرجال والنساء
، نظمت وزارة الـصحة العامـة والعمـل االجتمـاعي دورة            ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفترة    - ٢٦١

 الـــصحية، وتـــوفري الرعايـــة اجليـــدة دراســـية بنـــهج إثـــين وجنـــساين لتحـــسني األداء يف املرافـــق
 نظمــت الــوزارة، علــى صــعيد    ٢٠٠٦ويف عــام . واإلنــسانية، وال ســيما للنــساء األصــليات   

مركــزي، الــدورة الدراســية لألبــوة واألمومــة املــسؤولة يف إطــار حقــوق اإلنــسان، املوجهــة إىل 
 وباإلضــافة إىل .شــىت املؤســسات الــيت تتــألف منــها الــشبكة الوطنيــة لألبــوة واألمومــة املــسؤولة

ذلك توفر الوزارة التدريب وتضطلع بالعمل يف جمال تعزيز الصحة وتـوفري املعلومـات الـصحية                
علــى صــعيد اجملتمعــات احملليــة، مــع رجــال وقيــاديي هــذه اجملتمعــات، وذلــك بنــاء علــى طلــب   

 .إشراك الذكور يف العمليات املتصلة مبسألة الصحة اإلجنابية واألبوة املسؤولة
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برنـامج  ”قد اضطلعت أمانـة العمـل االجتمـاعي التابعـة لقرينـة الـرئيس، مـن خـالل                   و - ٢٦٢
، بتـدريب اآلبـاء واألمهـات يف مـسألة األمومـة واألبـوة املـسؤولة، ويف املـسائل                   “النمو الـسليم  

 .املرتبطة بتعزيز الثقة بالنفس لدى املرأة ومتكينها
حقوق اإلنـسان، بأنـشطة للتوعيـة       وتضطلع الشرطة الوطنية املدنية، من خالل وحدة         - ٢٦٣

حبقـــوق اإلنـــسان، وحقـــوق اإلنـــسان للمـــرأة، وحقـــوق الـــشعوب األصـــلية، والتـــشارك بـــني 
 .الثقافات، والعنف ضد املرأة، والعنف العائلي

ــدريب مــن خــالل مدرســة الدراســات القــضائية       - ٢٦٤ ــرامج للت ــسلطة القــضائية ب وتنفــذ ال
ركيز على حقوق اإلنسان، وحقوق اإلنسان للمـرأة،        وبرنامج حتديث السلطة القضائية، مع الت     

وعالوة علـى   . والقانون العريف، وختصص هذه الربامج للقضاة والقاضيات واملوظفني اإلداريني        
ذلــك جــرى يف العــامني املاضــيني، مــن خــالل وحــدة شــؤون املــرأة والتحليــل اجلنــساين التابعــة  

ية والتوجيـه يف موضـوع اتفاقيـة القـضاء          للسلطة القضائية، االضطالع بأنشطة للتدريب والتوع     
 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف مجلة أمور، موجهة إىل القضاة والقاضيات

وحتدد هيئة التنسيق الوطنيـة ملنـع العنـف العـائلي والعنـف ضـد املـرأة، يف إطـار اخلطـة             - ٢٦٥
، األهـداف   ٢٠١٤-٢٠٠٤الوطنية ملنع واستئصال العنـف العـائلي والعنـف ضـد املـرأة للفتـرة                

 :احملددة التالية يف بند املنع والتوعية والتثقيف
إعداد معلومات تساعد على التحوالت االجتماعيـة الـيت تتـيح إجيـاد حيـاة خاليـة مـن                •

 العنف؛
تشجيع تدابري التدريب والتثقيف لتغيري األمناط االجتماعيـة والثقافيـة، مـع الـتفكري يف                •

الم تستهدف منع العنف يف املـرتل والـشارع واملدرسـة           القيام حبمالت يف وسائل اإلع    
 واجملتمع احمللي والعمل؛

تنــسيق عمليــة إعــداد مــضامني متماثلــة للنــشر واملنــع والتثقيــف والتوعيــة يف موضــوع   •
 العنف العائلي والعنف ضد املرأة؛

 مساندة أنشطة تعزيز القدرات يف جمال االتصال واإلعالم والتعليم؛ •

من هيئـة التنـسيق الوطنيـة ملنـع العنـف العـائلي والعنـف ضـد املـرأة                   إنشاء آليات جتعل     •
 مصدرا موثوقا به وحديثا حتصل منه وسائل اإلعالم على املعلومات؛

حتقيق التدخل التربوي يف األحباث لوضـع املـواد التعليميـة، وتـصميم واعتمـاد وتنفيـذ                  •
مدرسـة األمهـات   (سـر  برامج للتعليم موجهة أساسا إىل املربيات واملـربني وأربـاب األ        

 ).واآلباء
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 الدراسات واألحباث املنجزة
اعتمدت أمانة الرئاسة لـشؤون املـرأة، بـصفتها عـضوا يف اجمللـس االستـشاري ملرصـد                   - ٢٦٦

، مشروع رصد الصحف، الذي صدرت عنه دراسـة مسحـت مبناقـشة             )٣(املرأة ووسائل اإلعالم  
. لك أثر على دنيا اإلعـالم ونظرهتـا إىل املـرأة   املفاهيم التشغيلية ونواتج االتصال، حىت يكون لذ     

مرصـد املـرأة ووسـائل      ”وكان من نتـائج ذلـك صـدور التقريـر الـسنوي األول للرصـد بعنـوان                  
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة “ اإلعالم
ــرأة، والعنــف        - ٢٦٧ ــها العنــف ضــد امل ومشلــت هــذه الدراســة جمموعــة مــن املواضــيع، ومن

ألمهــات، واإلجهــاض، وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية،  العــائلي، واحليــاة اجلنــسية، ووفيــات ا 
وتـساعد هـذه الدراسـة، عنـد تنـاول مـسألة العنـف ضـد املـرأة األصـلية،                    . والتمييز، وغري ذلك  

يف ) وهـو مـا يـرد يف وسـائل اإلعـالم         (“ العقـاب علـى طريقـة املايـا       ”على معرفة أنـه يـشار إىل        
وال الواقعـة غـرب البلـد، الـيت تتـسم بـأن       برامج تدور حول تنفيذ أحكام املايـا يف مقاطعـة سـول        

 .أغلب سكاهنا من الشعوب األصلية
وفيما يتعلق بالعنف العائلي، يشري هذا الرصـد بالوثـائق إىل أن وسـائل اإلعـالم غالبـا                   - ٢٦٨

ما ال تعترب هذا العنف مشكلة اجتماعية، وأن التقارير ال تراعي الـسياق، وأن هنـاك جلـوءا إىل                   
 .ا يف تعامل وسائل اإلعالم مع النساء والرجال من أبطال األحداثاإلثارة، واختالف

وفيما يتعلق مبسألة الصحة اجلنسية واإلجنابية للغواتيماليات، يشري هذا التقريـر إىل أن              - ٢٦٩
حــديث شــبكات اإلعــالم عــن املــشاكل الــصحية املرتبطــة باجلوانــب اإلجنابيــة يقــل كــثريا عــن   

إن حالة ووضع املـرأة يف هـذا        . أة يف البلد، إن مل يكن منعدما      حديثها عن الصحة اجلنسية للمر    
الـــصدد مـــا زاال خاضـــعني للرؤيـــة الدينيـــة وآراء املـــشعوذين والنظـــرة االقتـــصادية أكثـــر مـــن  

ــر لــذلك علــى اجلمهــور     ولــيس للحقــوق . خــضوعهما حلقــوق املــواطنني، ومــا يترتــب مــن أث
  .خباريةاجلنسية واإلجنابية املكان الواجب يف الربامج اإل

__________ 
هو جمموعة من الصحفيات وعاملات االجتماع . ٢٠٠٤مرصد املرأة ووسائل اإلعالم، يف أواخر عام  )٣(

، و El Quezalteco، و El Periódico، و Al díaوكانت الصحف املختارة هي . والناشطات يف احلركة النسائية
la Hora و ،Nuestro Diario و ،Prensa Libre و ،Siglo Veintiuno وامللحقان اإلقليميان لصحيفيت ،El 

Quezalteco و Nuestro Diario فضال عن جمليت ،Mujer (Prensa Libre)و  Luna Azul (el Periódico) . ويف جمال
و ، Noti 7و ، Guate visiónالتلفزيون أعطيت األولوية لألنشطة اإلعالمية، واختريت للرصد برامج 

Telecentro و ،Telediario .أة، إما وسجلت يف صحائف إلكترونية مجيع املعلومات املنشورة اليت اهتمت باملر
بالرجوع إليها باعتبارها مصدرا للمعلومات، أو اإلشارة إليها باعتبارها شخصية بارزة يف األحداث، أو جمرد 

وقد حظي . اإلتيان على ذكرها، باإلضافة إىل االستعانة بصورها لتزيني املقاالت، وإن أغفل ذكرها يف السرد
 .جهذا املشروع بدعم وزارة اخلارجية امللكية يف النروي
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 التدابري املتبقية من توصيات جلنة االتفاقية
  .التوعية الفعالة يف كونغرس اجلمهورية مبساواة وإنصاف اجلنسني - ٢٧٠

 املخاطر والتحديات
على الرغم من أن تدابري متنوعة قد اختذت، فإن هذه التدابري مل تسهم بالقـدر الـالزم             - ٢٧١

ي عــام وقطــاعي يلتــزم مبــساواة اجلنــسني وينــشط يف   يف التحــول االجتمــاعي، وال يف خلــق رأ 
وميكن أن يعزى ذلك إىل أن كثريا مـن التـدابري املتخـذة كـان عفويـا أكثـر منـه منـدرجا                   . ذلك

 .يف استراتيجية شاملة ذات أهداف حمددة
وعلــى صــعيد االســتعانة الواجبــة بوســائل اإلعــالم يف إحــداث التحــول الثقــايف، جيــدر  - ٢٧٢

ورة االستمرار يف عملية التدريب اجلنساين لفّنيي اإلعـالم وفنياتـه الـيت كانـت     بالذكر أيضا ضر 
، إذ حيــدث يف بعــض ٢٠٠٧أكتــوبر /أمانــة الرئاســة لــشؤون املــرأة قــد بــدأهتا يف تــشرين األول

األحيان أن تقدم وسائل اإلعالم أخبارا مواتية للمساواة بني اجلنسني، ولكنها تفعـل ذلـك مـن                 
 -ومثــال ذلــك تفــضيل النظــرة الــيت حتبــذ ختويــف اجلمهــور  ( املــساواة منظــور ال يــساعد علــى

  ). وليس التحول االجتماعي-اإلثارة 
 ٦املادة 

 االجتار باملرأة واالستغالل اجلنسي
 توصيات جلنة خبريات االتفاقية

مل تتخــذ الدولــة التــدابري الكافيــة ملكافحــة هــذه الظــاهرة، مبــا يف ذلــك أســباهبا وحجمهــا،    
رغــم التــصديق علــى بروتوكــول منــع وقمــع (ولــة منــشأ وعبــور واســتقبال وخــصوصا كد

 )٦). (االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه
 )٦. (عدم كفاية املعلومات والوعي حبدوث هذا االجتار داخل البلد

ات، توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتعزيــز تــدابري مكافحــة ومنــع االجتــار بالنــساء والفتيــ   
 )٦. (وتقدمي معلومات مفصلة عن تأثري التدابري املتخذة يف تقريرها الدوري التايل

إن ظــاهرة االجتــار باألشــخاص تعتــرب جرميــة يف نظــر التــشريع الغواتيمــايل علــى حنــو      - ٢٧٣
ومـن شـأن عـدم وجـود سـجالت إحـصائية منتظمـة وموثـوق هبـا            . ورد يف القـانون اجلنـائي      ما

أن يؤديا إىل صـعوبة القيـاس الكمـي والكيفـي حلجـم هـذه املـشكلة يف                  وتدين مستوى اإلبالغ    
على أن هناك ما يؤكد التطور املتزايد للظاهرة الذي يـشمل جوانـب خمتلفـة تـنعكس يف                  . البلد

 .استغالل األشخاص، وهو ما يعد انتهاكا جسيما حلقوق اإلنسان
ــساق باعتبارهــا األصــل والب    - ٢٧٤ ــيت ت ــسية ال اعــث لالجتــار باألشــخاص  إن األســباب الرئي

تشمل عوامل اقتصادية، كالفقر، والبطالة، واالسـتدانة؛ وعوامـل اجتماعيـة وثقافيـة، كـالعنف               
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العائلي والعنف ضد املرأة، والتمييز على أساس اجلنس يف األسرة، والثقافة األبوية واملتمحـورة              
، وتطبيـق عقوبـات     حول البالغني؛ وعوامل سياسـية وقانونيـة، كعـدم وجـود التـشريع املناسـب              

تأديبيــة أقــسى؛ وعوامــل دوليــة، مثــل التأنــث املتزايــد للــهجرة مــن أجــل العمــل، مــن ناحيــة،      
 .والتشدد يف سياسات اهلجرة يف البلدان املستقبلة، من ناحية أخرى

وهنــاك أيــضا أســباب تتعلــق بــالتعليم، ومبحدوديــة التــدريب املناســب الــذي يتــيح          - ٢٧٥
قات النفوذ اليت تـشري بوضـوح إىل موقـف يقـوم علـى الوصـم،                احلصول على عمل الئق، وعال    

إن . والبيئة االجتماعية املتـسمة بـنقص مـا يلـزم حلمايـة الـضحايا مـن هياكـل أساسـية وأمـاكن                     
مستوى التسامح االجتماعي وقلـة الـوعي باملـسؤولية املـشتركة والتـضامن يف اجملتمـع يكـشفان                

وبالتـايل فـإن هـذه    . ة واحلماية املتكاملتني املناسـبتني   عن احلاجة إىل استراتيجيات للمنع وللرعاي     
 .العوامل تتصل مباشرة بضعف السكان من ضحايا االجتار وباتساع نطاق هذه اجلرمية

وهناك عالقة بني األشكال األخـرى للجرميـة املنظمـة ومـا سـبق ذكـره، باإلضـافة إىل                    - ٢٧٦
ثــل االســتقبال، والتجنيــد، والنقــل،  شــىت املراحــل الــيت جيتازهــا ضــحية االجتــار باألشــخاص، م  

والعنـــف النفـــسي، واحلرمـــان مـــن احلريـــة، واحتجـــاز املـــستندات، وانتـــهاك احلـــق يف اهلويـــة   
 .والسالمة، واستخدام مستندات مزورة أحيانا، والعنف البدين

ــام  - ٢٧٧ ــني املؤســسات       ٢٠٠٤ويف ع ــشترك ب ــق امل ــشاط الفري ــاال ن ــة غواتيم  دعمــت دول
وتتوىل وزارة اخلارجية تنسيق عمل هذا الفريق الذي يـضم أمانـة         . شخاصملكافحة االجتار باأل  

الرئاســة لــشؤون املــرأة، وأمانــة الرئاســة للرعايــة االجتماعيــة، ووزارة الــصحة العامــة، ووزارة    
العمل والضمان االجتماعي، ومكتب املـدعي العـام للدولـة، ومكتـب املـدعي العـام، واملديريـة                  

داخلية، والشرطة الوطنيـة املدنيـة، ومكتـب املـدعي العـام مـن خـالل                العامة للهجرة، ووزارة ال   
مكتب املدعي العام املعين باجلرائم اليت تستهدف احليـاة ومكتـب املـدعي العـام لـشؤون املـرأة،                   

وحيــصل الفريــق علــى دعــم مــن اهليئــات غــري احلكوميــة، مثــل    . واملعهــد الغواتيمــايل للــسياحة 
ال اإليـدز، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، والـشبكة             مشروع أمريكا الوسـطى للعمـل يف جمـ        

ــة       ــواد اإلباحي ــاج امل ــدعارة ويف إنت ــى اســتغالل األطفــال يف ال ــة يف غواتيمــاال بالقــضاء عل املعني
 .واالجتار هبم ألغراض جنسية

 العمل على وضع السياسة العامة ملنع وقمـع االجتـار باألشـخاص             ٢٠٠٤وبدأ يف عام     - ٢٧٨
، قـدمت الـسياسة العامـة ملكافحـة         ٢٠٠٧سـبتمرب   /ويف أيلـول  . ومحايـة الـضحايا   واملعاقبة عليـه    

ــرة       ــة للــضحايا، وخطــة العمــل االســتراتيجية للفت ــة املتكامل ــوفري احلماي االجتــار باألشــخاص وت
واهلــدف الرئيــسي هلــذه الــسياسة هــو أن تكــون املوجــه األساســي لدولــة         . ٢٠١٧-٢٠٠٧

اص يف مجيع مظاهره واملعاقبة عليـه، وكـذلك يف محايـة            غواتيماال يف منع وقمع االجتار باألشخ     
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وهذا يساعد على محاية حقـوق اإلنـسان، واملـصلحة العليـا للمـرأة والطفـل والطفلـة                  . الضحايا
 .واملراهق واملراهقة، وعدم التمييز، واحلماية املباشرة واملتكاملة للضحايا

سة وخطـة عملـها االسـتراتيجية       واملزمع بلوغ هذا اهلدف مع التنظيم املؤسـسي للـسيا          - ٢٧٩
الــيت هتــدف، مــن خــالل توقيــع قــرار حكــومي، إىل التــزام املؤســسات املخولــة الــسلطة باخلطــة  

وحتقيقـا لـذلك، ُيـنّص علـى معرفـة          .  وتنفيذها هلذه اخلطـة    ٢٠١٧-٢٠٠٧االستراتيجية للفترة   
وُيتــوخى . هرهالعواقــب االجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة لالجتــار باألشــخاص يف مجيــع مظــا  

العمل، من خالل محلة إعالمية، على التوعية باالجتـار، ومنعـه، وتـشجيع اإلبـالغ عنـه، وتنبيـه                   
وسيحـصل الـضحايا    . السكان من خالل القطاعات املؤسسية والتعليمية واالجتماعية والثقافيـة        

انوين، وذلـك  على الرعاية املتكاملة، فضال عن املساعدة النفـسية والعقليـة والبدنيـة والـدعم القـ         
 .كله لتيسري إعادهتم إىل الوطن وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

 املعــدَّل بــالقرار  ٢٠٠٧-٢٤٦، ومبقتــضى القــرار احلكــومي رقــم    ٢٠٠٧ويف عــام  - ٢٨٠
، أســبغت الــصفة الرمسيــة علــى الفريــق املــشترك بــني املؤســسات ٢٠٠٧-٥٢٥احلكــومي رقــم 

اللجنــة املــشتركة بــني  "، وأصــبح يــسمى ٢٠٠٤ملكافحــة االجتــار باألشــخاص املنــشأ يف عــام   
، الـيت تعـد هيئـة مـشتركة بـني املؤسـسات للتـشاور،               "املؤسسات ملكافحـة االجتـار باألشـخاص      

وإدارة وصــياغة املبــادرات، ودعــم توافــق اآلراء بــشأن مكافحــة االجتــار باألشــخاص مبــا يتفــق   
ة مـن عـدد مـن مؤسـسات         وتتـألف هـذه اللجنـ     . والقانون الدويل ويتواءم مع القـانون الـداخلي       

وزارة الداخليــة، ) ٢(وزارة اخلارجيــة، الــيت تتــوىل الرئاســة والتنــسيق، ) ١: (الــسلطة التنفيذيــة
وزارة الـــــصحة العامـــــة والعمـــــل ) ٥(وزارة الثقافـــــة والرياضـــــة، ) ٤(وزارة التعلـــــيم، ) ٣(

ــضمان االجتمــاعي،  ) ٦(االجتمــاعي،  ــة االجتماعيــ  )٧(وزارة العمــل وال ــة الرعاي ) ٨(ة، أمان
أمانة رئاسـة اجلمهوريـة للتخطـيط والربجمـة،          )٩(أمانة رئاسة اجلمهورية لالتصال اجلماهريي،      

) ١٢(أمانة العمل االجتماعي التابعة لقرينة الـرئيس،        ) ١١(أمانة الرئاسة لشؤون املرأة،     ) ١٠(
ة الـدفاع   هيئـ ) ١٣(اللجنة الرئاسية لتنسيق سياسة السلطة التنفيذية يف جمـال حقـوق اإلنـسان،              

وتشترك أيضا يف هذه اللجنة بـصفة مـدعو الـسلطة القـضائية، والـسلطة               . عن النساء األصليات  
 .التشريعية، ومكتب املدعي العام، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات التعاون الدويل

 
 اإلصالحات التشريعية

عقوبــة جرميــة  مــن القــانون اجلنــائي فــزادت فيهــا ١٩٤ ُعــّدلت املــادة ٢٠٠٥يف عــام  - ٢٨١
وهذا التعـديل اسـتجابة لـصك االنـضمام إىل بروتوكـول مكافحـة هتريـب                . االجتار باألشخاص 

املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة     
طفـال،  عرب احلدود الوطنية، وبروتوكول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واأل                
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ويف الوقت احلايل تعكف اللجنة املشتركة بـني املؤسـسات علـى وضـع مـشروع       . واملعاقبة عليه 
 .القانون املتكامل حلماية ضحايا االجتار

، اعُتمد قـانون التـبين الـذي طلبتـه اتفاقيـة الهـاي،              ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول   - ٢٨٢
وُشـكّل جملـس وطـين سـتكون     . ٢٠٠٧مـايو  /والذي صدق عليه كـونغرس اجلمهوريـة يف أيـار     

وباإلضـافة إىل   . مهمته توفري احلماية لألطفال واملراهقني من اجلنسني الذين ميرون مبرحلة التبين          
ذلك ُيحظر على املشتركني يف عمليـات التـبين، مبـا يف ذلـك أمهـات وآبـاء القـّصر أو أقـارهبم،                    

كــونغرس وفقــا التفاقيــة وحيــدد القــانون الــذي أقــره ال. احلــصول علــى أي نــوع مــن املكاســب
 .الهاي قواعد للشفافية يف عمليات التبين، ومينع التربح وبيع القّصر واستغالهلم

 
 التدابري الرامية إىل منع واستئصال االجتار بالنساء والطفالت

 أنــشئت وحــدة شــؤون الــضحايا مــن األطفــال واملــراهقني يف مكتــب  ٢٠٠٤يف عــام  - ٢٨٣
كتب املدعي العام، وقسم مكافحة االجتار باألشـخاص يف مديريـة           املدعي العام لشؤون املرأة مب    

وتـــضطلع هاتـــان ). ١٣٧-٥٨القـــرار رقـــم (التحقيقـــات اجلنائيـــة بالـــشرطة الوطنيـــة املدنيـــة  
املؤسستان بالتحقيق يف االجتار باألشخاص وهتريب النـساء واألطفـال واملـراهقني مـن اجلنـسني                

 .جتار والتهريبألغراض التجارة اجلنسية ومكافحة هذا اال
 ومـن أجـل املتابعـة الفعالـة هلـذا النـوع مـن             ٢٠٠٧أكتـوبر   /واعتبارا من تشرين األول    - ٢٨٤

اجلـــرائم والتحقيـــق املتخـــصص فيـــه، شـــكل مكتـــب املـــدعي العـــام وحـــدة مكافحـــة االجتـــار  
. باألشخاص والتبين غري القـانوين داخـل هيكـل مكتـب املـدعي العـام ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة                    

 ممـا سـاعد علـى هـذا التقــدم ذي املغـزى يف مكافحـة االجتـار باألشـخاص رسـم سياســة          وكـان 
للمالحقـــة اجلنائيـــة تناســـب بقـــدر أكـــرب بكـــثري هـــذه الظـــواهر اجلنائيـــة، فـــاملتوخى إخـــضاع  
اجلماعات اليت تضطلع باالستغالل اجلنسي التجاري، والتبين غري القانوين، والتسول، والـزواج            

 مـن القـانون اجلنـائي     ١٩٤شـكال الـرق املنـصوص عليهـا يف املـادة            القسري، وغـري ذلـك مـن أ       
، لتحليـل متكامـل أوىف بكـثري للمـشاركة يف هـذه الـشبكات اإلجراميـة                 ٢٠٠٥املعدَّل يف عـام     

كمــا أن املــستهدف مــن إنــشاء هــذه الوحــدة املالحقــة اجلنائيــة   . وتــشكيلها وطرائــق تــشغيلها
ر، وذلك خبـالف هنـج وحـدة شـؤون الـضحايا مـن       ملرتكيب هذه اجلرائم اليت ال تستهدف القصّ     

وبعد عامني مـن التعـديالت املتعلقـة        . األطفال واملراهقني اليت كانت من قبل تتوىل هذه املسألة        
جبرمية االجتار باألشخاص، حقق مكتب املدعي العام تقدما كبريا يف مكافحة هـذه الظـاهرة إذ                

اص، طريقـة أنـسب بكـثري ملعاجلـة هـذه          طرح، باالشتراك مـع وحـدة مكافحـة االجتـار باألشـخ           
 .املسألة، سعيا إىل تفكيك هذه اجلماعات اإلجرامية
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ــة للتنــسيق املــشترك بــني املؤســسات يــشترك فيهــا مكتــب املــدعي العــام،       - ٢٨٥ ــاك آلي وهن
، Casa Alianzaوالشرطة الوطنية املدنية، ومكتب املدعي العـام للدولـة، واملؤسـسة االجتماعيـة     

وقـد متكنـت هـذه اهليئـات مـن      . زاولة االجتار بالنساء والفتيـات يف بيـوت الـدعارة       فيما يتعلق مب  
 .انتشال القّصر من هذه البيوت

، وهــو مــشروع تولــت تنفيــذه مجعيــة نــصرة   "معــا ضــد االجتــار "وقــد ُوضــع برنــامج  - ٢٨٦
برنـامج دعـم صـحة      ”طفالت وأطفال أمريكا الوسطى، بالتنـسيق مـع برنـامج العمـل املـسمى               

ــلاألم  ــات      . “والطف ــراهقني يف بعــض مقاطع ــع امل ــشروع باالشــتراك م وجــرى وضــع هــذا امل
وكـان  ). ماالكاتان، ماساتينانغو، بويرتو باّريوس، أسونـسيون ميتـا       (جنوب ومشال شرق البلد     

وتركـزت هـذه   . اهلدف هو حتديد األخطـار يف النقـاط احلدوديـة ومعرفـة حجـم هـذه املـشكلة           
جتــار بغــرض التــبين، واالســتغالل يف العمــل، واالســتغالل   األنــشطة يف مجــع مــا كتــب عــن اال  

؛ )ملـصقات، كراسـات منفـصلة الورقـات، لوحـات إعالنـات           (اجلنسي؛ وإعداد مواد للدعايـة      
واضـطلعت هـذه    . وجرى عالوة على ذلك تشكيل شـبكات مـن الـشباب لتعزيـز منـع االجتـار                

 وُعقـدت أيـضا مـؤمترات    الشبكات بأنشطة فنية وقدمت أعمـاال مـسرحية للتعريـف باملـشكلة؛       
 .لطلبة التعليم الثانوي

، يف دعم محلة املنـع التروجييـة ملكافحـة االجتـار       ٢٠٠٦وشرعت الدولة، بدءا من عام       - ٢٨٧
وتتمثــل هــذه احلملــة يف بــرامج إذاعيــة وتلفزيونيــة، وكراســات ثالثيــة الورقــات،  . باألشــخاص

ى البلـد مؤسـسات الدولـة،       وملصقات، وأقاصيص، ولوحات، والفتات، توزعهـا علـى مـستو         
وكذلك اجلهات املمثلة للمجتمع املدين املهتمة هبذه املشكلة، وتوزع على الصعيد الـدويل مـن     

 .خالل البعثات الدبلوماسية والقنصلية املعتمدة يف اخلارج
 صدر بروتوكول إعادة ضحايا االجتـار مـن األطفـال واملـراهقني مـن               ٢٠٠٦ويف عام    - ٢٨٨

ن، الذي يتضمن معايري وقواعـد أساسـية يـسهل فهمهـا وتطبيقهـا علـى مجيـع        اجلنسني إىل الوط 
وكان هناك أيـضا عمـل منـسق بـني وزارة خارجيـة            . املوظفني املتصلني مباشرة بضحايا االجتار    

غواتيمـاال، بـدعم مـن املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة           /غواتيماال واملنظمة الدولية للهجرة   
وقــد ُحــّدد املــسار احلاســم لتطبيــق الربوتوكــول علــى صــعيد  . وضــوعوالدوليــة املهتمــة هبــذا امل

وجـرى عـالوة علـى      . حدود املكسيك والواليات املتحـدة األمريكيـة والـسلفادور وهنـدوراس          
ذلك تدريب قناصل البلدان املذكورة يف مسائل االجتار، والتـهريب غـري القـانوين للمهـاجرين،            

 .واالجتار من املنظور اجلنساين
 جملس وزيرات شؤون املرأة يف أمريكا الوسطى، الذي يضم أمانة الرئاسة لـشؤون            إن - ٢٨٩

 وخطــة عملــه للفتــرة ذاهتــا جمــايل ٢٠٠٩-٢٠٠٦املــرأة، حــدد يف خطتــه االســتراتيجية للفتــرة 
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تعزيــز قــدرة جملــس الــوزيرات علــى التــأثري يف عمليــة التكامــل  ’ ١‘: التــدخل اإلقليمــي التــاليني
ات الوطنية على حتقيق املـساواة يف بلـداهنا، باعتبارهـا الكيانـات املوجهـة               اإلقليمي، وقدرة اآللي  

حتـــسني الـــرد اإلقليمـــي علـــى العنـــف ضـــد املـــرأة، ’ ٢‘لتـــصميم وتنفيـــذ الـــسياسات العامـــة؛ 
. وخصوصا يف مسائل من قبيل العنف واهلجرة، واالجتـار، وهتريـب األشـخاص، وقتـل اإلنـاث                

ويف . ألة العنـف ضـد املـرأة، وخباصـة االجتـار بالنـساء            كما ركز اجمللـس عملـه علـى متابعـة مـس           
 عقد يف هذا اإلطار ملتقـى أمريكـا الوسـطى األول املعـين باالجتـار بالنـساء،       ٢٠٠٦أواخر عام  

ــتفكري يف االجتــار باألشــخاص يف منطقــة      وكــان هدفــه األساســي هــو إجيــاد جمــال للتحليــل وال
وجنم عن هذا امللتقـى وضـع خطـة    . رأةأمريكا الوسطى، مع التركيز بوجه خاص على وضع امل  

ــد الرئيــسي يف شــبكة أمريكــا الوســطى        ــسيق مــع البل ــد، بالتن ــة ســتنفذ يف كــل بل عمــل إقليمي
 .ملكافحة العنف ضد املرأة

وعلــى أســاس أن االجتــار باألشــخاص يــشمل العمــل القــسري، بــذلت وزارة العمــل     - ٢٩٠
ال يف أســوأ أشــكاله، فأصــدرت والــضمان االجتمــاعي جهودهــا يف القــضاء علــى عمــل األطفــ 

 الناظم ألسوأ أشكال عمل األطفال، وفقا التفاقية منظمـة          ٢٠٠٦-٢٥٠القرار احلكومي رقم    
 اليت تشمل االستغالل اجلنـسي التجـاري، ووفقـا التفاقيـة بـالرمو، باعتبـار           ١٨٢العمل الدولية   

 .هذا العمل نوعا من االجتار
 

 الصكوك الوطنية والدولية املربمة
 ك الوطنيةالصكو
اعتماد ونشر بروتوكول إعادة ضـحايا االجتـار مـن األطفـال واملـراهقني مـن اجلنـسني                   - ٢٩١

إىل الوطن، وهـو الربوتوكـول الـذي يتـضمن معـايري وقواعـد أساسـية يـسهل فهمهـا وتطبيقهـا                      
 .على مجيع املوظفني املتصلني مباشرة بضحايا االجتار

 
 الصكوك اإلقليمية

 العامــة اإلقليميــة لتــوفري احلمايــة اخلاصــة يف حــاالت عــودة ضــحايا  اخلطــوط"اعتمــاد  - ٢٩٢
 .، يف إطار املؤمتر اإلقليمي للهجرة"االجتار من األطفال واملراهقني من اجلنسني

 
 الصكوك الثنائية

 مـذكرة تفـاهم بـني حكومـة غواتيمـاال وحكومـة             ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٣أبرمت يف    - ٢٩٣
يـة النـساء والقـّصر ضـحايا االجتـار باألشـخاص وهتريبـهم يف        الواليات املتحـدة املكـسيكية حلما   
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وباإلضافة إىل ذلـك شـكلت اللجنـة التقنيـة، واعتمـد            . منطقة احلدود بني غواتيماال واملكسيك    
 .برنامج العمل السنوي ملتابعة وتقييم أنشطة التنسيق والتعاون املنبثقة عن املذكرة

 مـــذكرة تفـــاهم بـــني حكومـــة ٢٠٠٤ نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين٢وأبرمـــت أيـــضا يف  - ٢٩٤
غواتيماال وحكومـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة لتحديـد إطـار التعـاون يف جمـال منـع ومراقبـة             

ــا     ــة عليه ــار باألشــخاص واملعاقب ــشطة االجت ــة     . أن ــني مجهوري ــاهم ب ــذكرة تف وأخــريا أبرمــت م
ــسلفادور يف   ــة ال ــة ضــحايا  ٢٠٠٥أغــسطس / آب١٨غواتيمــاال ومجهوري االجتــار  بــشأن محاي

ويف هذا اإلطار وضـع واعتمـد برنـامج العمـل           . باألشخاص والتهريب غري القانوين للمهاجرين    
 . لتنفيذ املذكرة٢٠٠٨-٢٠٠٧السنوي للفترة 

 
 البالغات املتعلقة باالجتار باألشخاص أو الدعارة أو اجلرائم األخرى املرتكبة ضد املرأة

وطين للتحليـل والتوثيـق القـضائي، أنـه يف عـام            أعلنت السلطة القضائية، عرب املركز الـ       - ٢٩٥
 : ُعرضت اجلرائم التالية املرتكبة ضد املرأة على خمتلف هيئات الفصل يف اجلمهورية٢٠٠٦

 
 ٥اجلدول 

  إىل السلطة القضائية٢٠٠٦الشكاوى املقدمة يف عام 
 

 العدد اجلرمية
 ٣٧ إفساد األحداث
 ٦ اإلفساد اجلسيم

 ٨ القوادة
 ٨ سيمةالقوادة اجل

 ١ التحريض على البغاء
 ١٠ االجتار باألشخاص

 
 .اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملكافحة االجتار باألشخاص وما يتصل به من جرائم: املصدر 

  
وأعلنت وحدة شؤون الضحايا من األطفال واملراهقني واالجتـار باألشـخاص، التابعـة              - ٢٩٦

، أن ٢٠٠٤تـب املـدعي العـام، الـيت أنـشئت يف عـام        ملكتب املدعي العـام لـشؤون املـرأة يف مك         
 :٢٠٠٦الدعاوى التالية عرضت يف عام 
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 ٦اجلدول 
 الدعاوى املقدمة إىل مكتب املدعي العام لشؤون املرأة

 
 احلكم العدد اجلرمية

 باإلدانة ٣ إفساد األحداث
 باإلدانة ٢ توظيف املقيمني بصفة غري قانونية

 بالتربئة ٢ انونيةتوظيف املقيمني بصفة غري ق
 

   .اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملكافحة االجتار باألشخاص وما يتصل به من جرائم: املصدر 
 ٧اجلدول 

 إحصاءات االجتار باألشخاص واهلجرة غري القانونية
 ٢٠٠٧الربع األول من عام 

 
 العدد البيان

 ٢٧ البالغات الواردة بشأن االجتار باألشخاص
 ٢٢ يت تلقاها مكتب املدعي العام عن التبين غري القانوينالبالغات ال

األطفال املهاجرون القادمون من الواليات املتحدة الذين استقبلهم مكتب املدعي العـام            
 للدولة

٢٣٣ 

 ١ ١٨٩ األطفال املهاجرون القادمون من املكسيك الذين استقبلهم مكتب املدعي العام للدولة
 

   .ة بني املؤسسات ملكافحة االجتار باألشخاص وما يتصل به من جرائماللجنة املشترك: املصدر 
 النساء املهاجرات

ركزت الدولة اهتمامها على املشكلة االجتماعية املتمثلـة يف هجـرة النـساء، نظـرا إىل              - ٢٩٧
السمات اليت تتسم هبا ظاهرة اهلجرة يف غواتيماال وحركة اهلجرة، سـواء داخـل البلـد أو علـى                 

الدويل، ونظرا إىل احتمال تعرض النـساء لالجتـار باألشـخاص والتـهريب غـري القـانوين                 النطاق  
 .للمهاجرين

ــة        - ٢٩٨ ــة العام ــن خــالل املديري ــة، م ويف جمــال اهلجــرة والتحــديث، وقعــت وزارة الداخلي
ــة للمهــاجرين غــري القــانونيني مــن غواتيمــاال           ــهجرة، وثيقــة تتعلــق بــالعودة الكرميــة واآلمن لل

ــسلفادور ــاراغوا، الــذين يكتــشفون يف املكــسيك وهــم يف طــريقهم إىل       وال  وهنــدوراس ونيك
وقـد ُعـّين مراقبـون يف مطـار ال أورورا الـدويل مهمتـهم منـع أي تـصرفات                    . الواليات املتحـدة  

وبدأت بصفة عامة عملية التحديث املؤسـسي بـشراء         . غري عادية وغري قانونية أو اإلبالغ عنها      
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ت شــاملة علــى مكاتــب اهلجــرة يف مجيــع أحنــاء البلــد، وذلــك  حاســوبا، وإدخــال حتــسينا١٤٢
 .بإقامة النظام املتكامل إلدارة اهلجرة الذي تربعت به حكومة املكسيك

 
 أمانة رئاسة اجلمهورية للرعاية االجتماعية

هـــذه األمانـــة منـــوط هبـــا إدارة وتنفيـــذ الـــسياسات العامـــة يف جمـــال محايـــة األطفـــال  - ٢٩٩
ماال، وال سيما من يتعرض منهم للـضعف، واخلطـر االجتمـاعي، والعجـز،              واملراهقني يف غواتي  

، ٢٠٠٤أكتـوبر  /وقد ُعـّدلت هـذه األهـداف يف تـشرين األول      . واخلروج على القانون اجلنائي   
وبنـاء علـى مـا سـلف، ينـاط هبـذه األمانـة              . وأدرجت مسألة رعايـة ودعـم األطفـال املهـاجرين         

ني علــى اخلــدمات األساســية، وأمههــا الــصحة،   ضــمان حــصول القــّصر املهــاجرين مــن اجلنــس  
 .والتعليم، والغذاء، واملسكن، واألمن، ومتديد املستندات الالزمة

وتنسق أمانة رئاسـة اجلمهوريـة عملـها مـع شـىت مؤسـسات الدولـة السـتعادة حقـوق                - ٣٠٠
 وقد عمدت األمانة، بـصفتها جـزءا مـن اللجنـة املـشتركة بـني املؤسـسات                . األطفال املهاجرين 

ــة مــع املكــسيك      ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، إىل تــضمني سياســاهتا تنفيــذ االتفاقيــات الثنائي
والسلفادور، وكذلك الربوتوكوالت الوطنية والدوليـة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، وبروتوكـول              
إعادة ضحايا االجتار من األطفال واملراهقني من اجلنسني إىل الوطن، ومـذكرة التفـاهم املتعلقـة        

ــالعو ــة للــضحايا مــن األطفــال     ب ــة املتكامل ــة للمهــاجرين، وبروتوكــول الرعاي دة املنظمــة واآلمن
 .١٨٢واملراهقني من اجلنسني، واتفاقية منظمة العمل الدولية 

ويف إطــار برنــامج هــذه األمانــة لرعايــة األطفــال واملــراهقني املعــانني خلطــر اجتمــاعي،  - ٣٠١
ري والوحـــدة املعنيـــة بأطفـــال ومراهقـــي تعمـــل وحـــدة مكافحـــة االســـتغالل اجلنـــسي التجـــا 

، افتـتح يف مقاطعـة كتـسالتينانغو مـأوى للمهـاجرين            ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٩ويف  . الشوارع
وقـد شـرع هـذا املـأوى يف اسـتقبال املهـاجرين مـن األطفـال         . ”Casa Nuestras Raíces“يدعى 

 شـيئا مـن اخلطـر     واملراهقني من اجلنسني، وكذلك احلاالت اليت يكتشف فيها قنصل غواتيمـاال          
ومـن األنـشطة املـضطلع هبـا يف املـأوى           . واليت جيري تنـسيقها مـع مكتـب املـدعي العـام للدولـة             
 .توعية الشباب باملخاطر اليت يتعرضون هلا يف سفرهم

ــا يف املتوســط       - ٣٠٢ ــسي التجــاري يومي ــن ٢٥وترعــى وحــدة مكافحــة االســتغالل اجلن  م
وقامــت الوحــدة بإعــداد فريــق  . للمــسرح والفــناألطفــال واملــراهقني مــن اجلنــسني يف دروس  

التنسيق املعين مبكافحة االستغالل اجلنسي بطريقة جعلـت هـذا الفريـق اليـوم جـزءا مـن اللجنـة                    
 .الوطنية للطفل واملراهق
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 التدابري املتبقية من توصيات جلنة االتفاقية
فإنـه مل يتحقـق مـا       على الرغم من اعتماد بعض التدابري ملكافحة االجتار باألشـخاص،            - ٣٠٣

يكفي من التقدم يف مكافحـة أسـبابه، ومنـها حالـة الفقـر وافتقـار حقـوق اإلنـسان إىل احلمايـة                       
الــيت تعــيش فيهــا نــسبة كــبرية مــن الغواتيمــاليني والغواتيماليــات، واالجتــار بالنــساء والفتيــات،    

 . والفتياتباإلضافة إىل اعتياد عدم املساواة بني اجلنسني، واالستغالل اجلنسي للنساء
وما زال هناك عدم تناسـب بـالغ بـني جرميـة االسـتغالل اجلنـسي وعقوبتـها، واملنتظـر                     - ٣٠٤

 .لذلك إجراء تعديل قانوين
وضع وتنفيذ برنامج متكامل ملكافحة التبين غري القـانوين وعقـد صـفقة راحبـة يف هـذا                   - ٣٠٥
 .الشأن

 
 املخاطر والتحديات

سبة لكل هيئة، واختاذ التـدابري الالزمـة الـيت تكفـل اسـتمرار      النظر يف حتديد ميزانية منا    - ٣٠٦
 .السياسة املتعلقة باالجتار

 
 ٧املادة 

 احلياة السياسية والعامة
 توصيات جلنة خبريات االتفاقية

تقتــرح اللجنــة أن تنفــذ الدولــة الطــرف بــرامج للتــدريب علــى القيــادة تــستهدف املــرأة،    
 )٦. (يادة ومراكز صنع القرار يف اجملتمعملساعدهتا على املشاركة يف أدوار الق

ــسياسية يف       ــة وال ــاة العام ــرأة يف احلي ــشجيع مــشاركة امل ــة الطــرف بت ــة الدول توصــي اللجن
 :)٥ و ٤ و ٣(غواتيماال، وال سيما 

 .بوضع أو دعم برامج لتدريب القياديات احلاليات أو املقبالت ‐ 
اختـاذ القـرارات مـن قبـل مـن          بتنظيم محـالت للتوعيـة بأمهيـة مـشاركة املـرأة يف              ‐ 

 .يتمتعون بالقدرة على ذلك يف القطاعني العام واخلاص
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 احلق يف االنتخاب والترشح
وتتــضح . مــن املهــم، يف املــشاركة يف االنتخابــات، إمكانيــة االنتخــاب والترشــح معــا  - ٣٠٧

 الفـارق  الفوارق بني الرجال والنساء يف إعمال احلقوق السياسية يف هـذين البعـدين، وإن كـان        
 .بني اجلنسني أوضح يف البعد الثاين، وهو الترشح للوظائف العامة

وهذه املشاركة يف الواقع تتحقق من خالل األحزاب السياسية الـيت تتـصف غالبيتـها،        - ٣٠٨
ويعــزى . يف إطــار نظــام دميقراطــي متثيلــي، بقلــة االنــدماج وهبيكــل مؤســسي هــش بقــدر كــبري 

تمع الغواتيمايل قد تطور سياسيا، يف الشطر األكـرب مـن تارخيـه             ذلك، يف مجلة أمور، إىل أن اجمل      
ومل يـساعد هـذا الوضـع علـى نـشوء طبقـة سياسـية               . اجلمهوري، يف ظل أنظمة تسلطية وأبوية     

تتمتـع   وهتيمن املركزية علـى اختـاذ القـرارات يف األحـزاب، وال           . ذات تراث دميقراطي يف البلد    
 الكـايف، سـواء علـى صـعيد البلـد أو علـى املـستوى احمللـي،                  هياكلها التنظيمية بالطابع التمثيلـي    

وبـشكل عـام تتـوىل قيـادة األحـزاب الـسياسية            . وهو ما ينعكس على التطـور البـازغ لفروعهـا         
 .قيادات ذكورية مغلقة حتد من وجود قيادات جديدة، ومنها القيادات النسائية

نتخابـات أن عـدد النـساء املقيـدات     ويؤخذ من البيانات اليت قدمتها احملكمـة العليـا لال       - ٣٠٩
 يف ١,٢٦ قـد زاد بنـسبة   ٢٠٠٧الاليت أمكنـهن ممارسـة حقهـن يف االنتخابـات العامـة يف عـام          

 .٢٠٠٣املائة، باملقارنة بعدد املقيدات يف انتخابات عام 
 

 ٨اجلدول 
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣عدد املقّيدات يف انتخابات عامي 

 

 ٢٠٠٧ عدد املقيدين واملقيدات
ــام ا ــةاألرق ملطلق
٢٠٠٧* 

األرقــام املطلقــة 
٢٠٠٣ 

 ملمات بالقراءة والكتابة إناث
٩١٣ ٩٣٩ 
٢ ٢٥٢ ٥٤٥ ٢ ٨٠٩ ١٢٤ ١ 

   ٨٩٥ ١٨٥ أميات 

 ملمون بالقراءة والكتابة ذكور
٤١٨ ٢١٧ 
٢ ٨٢٠ ٧٣٧ ٣ ١٨٠ ٩١٠ ٢ 

   ٧٦٢ ٦٩٣ أميون 
 ٥ ٠٧٣ ٢٨٢ ٥ ٩٩٠ ٠٣٤  العدد

 
 .احملكمة العليا لالنتخابات: املصدر 
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران٩إحصاءات قوائم الناخبني يف  * 
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ومتـــارس دولـــة غواتيمـــاال العمليـــة الدميقراطيـــة النتخـــاب ســـلطاهتا اجلديـــدة للفتـــرة    - ٣١٠
، أجريت علـى صـعيد البلـد انتخابـات الـسلطة            ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٩ويف  . ٢٠١١-٢٠٠٨

نـوفمرب، أجريـت اجلولـة الثانيـة        / الثـاين   تـشرين  ٤التشريعية واالنتخابات البلدية والرئاسية، ويف      
 .النتخاب الرئيس ونائب الرئيس

ويف هذه العملية االنتخابية ازداد عـدد املرشـحات للوظـائف العامـة، بترشـيح احلـزب             - ٣١١
ــسياسي  ــاال   ”ال ــن أجــل غواتيم ــاء م ــة،     “ االلتق ــة اجلمهوري ــشو لرئاس ــا منت ــدكتورة ريغوبرت لل

واحلركـة اليـسارية املوسـعة      “ ثوريـة الوطنيـة الغواتيماليـة     الوحـدة ال  ”وترشيح احلزب الـسياسي     
 .للمحامية والدا باّريوس ملنصب نائب رئيس اجلمهورية

ــام     - ٣١٢ ــات العامـــة لعـ ــذه االنتخابـ ــا ١٦، قـــدم ٢٠٠٧ويف هـ  مرشـــحا ٢٩ ٨٢١ حزبـ
جممـوع  ومـن   . للرئاسة، وللنيابة على القائمة الوطنية، والنيابة يف املقاطعات، والنقابات البلديـة          

وميثــل هــذا .  يف املائــة١٢,٦ مرشــحة، أي بنــسبة ٣ ٧٦٢املرشــحني املقيــدين، كانــت هنــاك  
ففـي هـذه االنتخابـات     . ٢٠٠٣تقدما باملقارنة باملرشحني املقيدين يف االنتخابـات العامـة لعـام            

وبـذلك  .  يف املائـة   ٩,٥ أشخاص، كانت نسبة النساء فيهم       ٢٣ ٧٠٥ حزبا سياسيا    ١٧رشح  
 يف املائــة مــن جممــوع ٥١ة ال تــزال يف بدايتــها يف بلــد تــشكل النــساء أكثــر مــن  فــإن املــشارك

 .سكانه
 

 ٩اجلدول 
 ٢٠٠٧املرشحون املقيدون يف احملكمة العليا لالنتخابات يف عام 

 
 اجملموع اإلناث الذكور املرشحون

 ٢٨ ٢ ٢٦ الرئيس ونائب الرئيس
 ٣٠٣ ٨٢ ٢٢١ نواب على القائمة الوطنية

 ١ ٥١٣ ٣٢٠ ١ ١٩٣ طعاتنواب املقا
 ٢٧ ٩٧٧ ٣ ٣٥٨ ٢٤ ٦١٩ النقابات البلدية

 ٢٩ ٨٢١ ٣ ٧٦٢ ٢٦ ٠٥٩ اجملموع 
 

 .احملكمة العليا لالنتخابات: املصدر 
  

وقليــل مــن . إن فــرص املــرأة يف املــشاركة تــصطدم بعقبــات وتتراجــع بــشكل واضــح   - ٣١٣
ل إىل الوظــائف اخلاضــعة النــساء هــن الــاليت وفّقــن يف احلــصول علــى منــصب قيــادي والوصــو  

 حزبـا الـيت اشـتركت يف االنتخابـات، مل يعمـد سـوى القليـل                 ١٦ومـن الــ     . لالنتخاب الـشعيب  
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منها إىل زيادة عدد النساء املدرجات يف قوائم النـواب، وخـصوصا يف اخلانـة األوىل الـيت تزيـد                    
 .فيها فرص النجاح

 
 ١٠اجلدول 

 سياسيعدد املدرجات يف قوائم النواب حسب احلزب ال
 

 احلزب السياسي

املرشـــــــــحات 
للوظـــــــــــائف 

 التشريعية
يردن يف اخلانة   

 األوىل

املرشــــــــــــحات 
لرئاســـــــــــــــــــة 

 البلديات
 ١٣ ١٠ ٣٦ االلتقاء من أجل غواتيماال

 - ١٥ ٢٢ االحتاد الوطين لألمل
 ٧ ٢ ٨ احلزب الوطين

 ٣ ٣ ٢٩ االئتالف الوطين الكبري
  ١٤ ٤٩ جبهة غواتيماال اجلمهورية

 
 .احملكمة العليا لالنتخابات: املصدر 

 
 نـساء الــ     ٨ نائبـا، وتـصدرت      ١٥٨ امرأة من جممـوع      ١٤، انتخبت   ٢٠٠٣ويف عام    - ٣١٤
، جنحــت ٢٠٠٧ســبتمرب /ويف االنتخابــات العامــة الــيت جــرت يف أيلــول.  بلديــة يف البلــد٣٣١

وقــد انتخبــت . ســبع وعــشرون امــرأة يف احلــصول علــى الوظــائف اخلاضــعة لالنتخــاب الــشعيب
 .سع عشرة منهن للنيابة ومثان للبلدياتت

 ١١اجلدول 
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣عدد املنتخبات للوظائف اخلاضعة لالنتخاب الشعيب يف عامي 

 
 اجملموع الذكور اإلناث اجملموع الذكور اإلناث الوظيفة ٢٠٠٣انتخابات عام  ٢٠٠٧انتخابات عام 

 ١٥٨ ١٤٤ ١٤ ١٥٨ ١٣٩ ١٩ نائبات
 ٣٣١ ٣٢٣ ٨ ٣٣٢ ٣٢٤ ٨ رئيسات بلدية

 
 .احملكمة العليا لالنتخابات: املصدر 

  
ورغم ازديـاد عـدد النـساء املنخرطـات يف الـسياسة، وخباصـة علـى صـعيد البلـديات،                     - ٣١٥

 بلدية اليت تتـألف منـها غواتيمـاال، يف          ٣٣٢ يف املائة فقط من الـ       ٥فإن النساء ال يرأسن سوى      
وتـشري هـذه البيانـات إىل وجـوب تعزيـز           . الرجـال  يف املائة من رؤساء البلديات من        ٩٥مقابل  

املشاركة السياسية للمرأة، حىت يتحقق التمثيل بشكل أفضل، وتكون هناك نظرة متكاملـة إىل              
 .التنمية، واتساق مع االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة باملشاركة السياسية للمرأة
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الــيت اعتمــدت، والــيت حتبــذ املــشاركة  وعلــى الــرغم مــن الــصكوك القانونيــة املختلفــة   - ٣١٦
السياسية على صعيد اجملتمعات احمللية، والبلديات، واملقاطعات، واألقاليم، والبلـد، مثـل قـانون              
التنمية االجتماعية، الذي يتضمن مبادئ تساوي املرأة والرجل يف احلقوق، وقـانون البلـديات،              

والطفــل، علــى ســبيل اإللــزام، وقــانون الــذي أنــشأ داخــل اجمللــس البلــدي جلنــة األســرة واملــرأة 
جمالس التنميـة، الـذي يـشجع مـشاركة املـرأة يف اجمللـس الـوطين للتنميـة احلـضرية والريفيـة ويف                
جمالس التنمية باملقاطعات، والقانون الوطين لالمركزية، وغري ذلك من الصكوك، فـإن التنظـيم              

للمـرأة، ورسـم وتنفيـذ الـسياسات        املؤسسي مل يتحقق بعد يف األنشطة، ومنها املكتب البلدي          
ومن الضروري يف املقـام     . والربامج واملشاريع البلدية املتكاملة وفقا الحتياجات املرأة ومطالبها       

األول االســتمرار يف دعــم تنفيــذ تــدابري العمــل اإلجيــايب، مثــل نظــام احلــصص يف األحــزاب          
نتخابـات واألحـزاب الـسياسية    السياسية وجلان املواطنني، وهـو مـا ينبغـي إدراجـه يف قـانون اال          

 .والئحته
 

 املشاركة يف الوظائف العامة
 السلطة التنفيذية

وهنـاك مثـاين    . احلكومة احلالية مشكلة من ثالثة عشر وزير دولـة، بينـهم ثـالث نـساء               - ٣١٧
 . نائب وزير دولة٢٩نساء بني الـ 

 
 ١٢اجلدول 

 املناصب الوزارية اليت تشغلها املرأة
 
 نائب وزير ة وزيرنائب وزيرة وزير

 اخلارجية اخلارجية  اخلارجية
  اخلارجية  
 الداخلية  الداخلية 
 الداخلية   
 الداخلية   
 الداخلية   

 الدفاع الوطين   الدفاع الوطين
 املالية العامة   املالية العامة

 املالية العامة   
االتصاالت والبنية األساسية   

 واإلسكان
ة األساسية  االتصاالت والبني  

 واإلسكان
االتصاالت والبنية األساسية   

 واإلسكان
االتصاالت والبنية األساسية      

 واإلسكان
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 التعليم التعليم التعليم 
  التعليم  

ــية   ــة املاشـــ ــة وتربيـــ الزراعـــ
 واألغذية

ــية     ــة املاشـــ ــة وتربيـــ الزراعـــ
 واألغذية

ــية      ــة املاشـــ ــة وتربيـــ الزراعـــ
 واألغذية

 داالقتصا   االقتصاد
 االقتصاد   

الـــــصحة العامـــــة والعمـــــل  
 االجتماعي

الـــــصحة العامـــــة والعمـــــل   
 االجتماعي

الـــــصحة العامـــــة والعمـــــل  
 االجتماعي

الـــــصحة العامـــــة والعمـــــل     
 االجتماعي

 العمل والضمان االجتماعي العمل والضمان االجتماعي  العمل والضمان االجتماعي
 العمل والضمان االجتماعي   
 الطاقة والتعدين  عدينالطاقة والت 

 الثقافة والرياضة   الثقافة والرياضة
 البيئة واملوارد الطبيعية البيئة واملوارد الطبيعية  البيئة واملوارد الطبيعية

٢٢ ٨ ٣ ١٠ 
  

. وهناك مثاين نساء يـشغلن منـصب األمينـة بـني أمنـاء رئاسـة اجلمهوريـة الثالثـة عـشر              - ٣١٨
 .ة املساعدةوتشغل ست نساء منصب األمين

 
 ١٣اجلدول 

 مناصب األمانة اليت تشغلها املرأة
 
 األمينة املساعدة األمني املساعد األمينة األمني

 العامة للرئاسة   العام للرئاسة
  اخلاص للرئاسة  اخلاص للرئاسة

    االتصال اجلماهريي
    الشؤون اإلدارية واألمينة
  تنفيذي بالرئاسةالتنسيق ال  التنسيق التنفيذي بالرئاسة

  التنسيق التنفيذي بالرئاسة  
  التحليل االستراتيجي التحليل االستراتيجي 
 التخطيط والربجمة التخطيط والربجمة التخطيط والربجمة 
 التخطيط والربجمة   
 الرعاية االجتماعية  الرعاية االجتماعية 
  السالم السالم 
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  ماعيةاألشغال االجت األشغال االجتماعية 
 الشؤون الزراعية  الشؤون الزراعية 
 الشؤون الزراعية   
 األمن الغذائي والتغذوي  األمن الغذائي والتغذوي 
 شؤون املرأة  شؤون املرأة 
٨ ٧ ٨ ٥ 

  
ــة علــى إدارة الــضرائب، وتتــوىل أيــضا ألول مــرة يف       - ٣١٩ ــة الرقاب ــرأس املــرأة أيــضا هيئ وت

 .الالتاريخ رئاسة مصرف غواتيما
 

 السلطة القضائية
تتشكل السلطة القضائية من ثالثة عـشر قاضـيا وقاضـية يتولـون وظـائفهم ملـدة أربعـة            - ٣٢٠
، وألول مـرة يف تـاريخ الـسلطة القـضائية، انتخبـت امـرأة،               ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتـرة    . أعوام

 .قضائيةهي احملامية بياتريس ده ليون ده باّريدا، لرئاسة حمكمة العدل العليا والسلطة ال
 

 ١٤اجلدول 
 )٢٠٠٧(العاملون يف السلطة القضائية 

 
 اجملموع اإلناث الذكور الوظيفة

 ٣ ٠٦٨ ١ ٣٧٦ ١ ٦٩٢ مساعدون يف هيئات الفصل
 ٢٨٧ ٦٠ ٢٢٧ مساعدون يف هيئات الفصل يتكلمون إحدى لغات املايا

 ٧٦٥ ٢٥٣ ٥١٢ قضاة جزئيون وقضاة
 ١١٣ ١٣ ١٠٠ ملاياقضاة جزئيون وقضاة يتكلمون إحدى لغات ا

 ٢ ٦٧٤ ٨٩٠ ١ ٧٨٤ موظفون إداريون
 ٢٨٧ ٦٠ ٢٢٧ موظفون إداريون يتكلمون إحدى لغات املايا

 ٧ ١٩٤ ٢ ٦٥٢ ٤ ٥٤٢ اجملموع
 

 .وحدة التخطيط، السلطة القضائية: املصدر 
  

 السلطة التشريعية
النتخابية األخرية الـيت    ويف العملية ا  . تضم السلطة التشريعية مائة ومثانية ومخسني نائبا       - ٣٢١

، فــازت يف االنتخــاب الــشعيب تــسع عــشرة امــرأة، يف مقابــل  ٢٠٠٧ســبتمرب /جــرت يف أيلــول
 .٢٠٠٨-٢٠٠٤أربع عشرة امرأة انتخنب للنيابة يف الفترة 
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ثـالث وثالثـون جلنـة عاديـة، وأربـع          (ويف كونغرس اجلمهوريـة ثـالث وأربعـون جلنـة            - ٣٢٢
ــة     ــة، وســت جلــان طارئ ــوام ). جلــان نوعي ــذه  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ويف أع ، رأســت ه

ويـصل عـدد املـوظفني اإلداريـني يف الـسلطة التـشريعية       .  نساء على التـوايل   ٤ و   ٧ و   ٣اللجان  
 .إىل ألف ومخسمائة ومثانية ومخسني شخصا، منهم ستمائة واثنتا عشرة امرأة

 
 مشاركة املرأة يف شبكة جمالس التنمية يف غواتيماال

قــانون الالمركزيــة، (وثالثيــة قــوانني الالمركزيــة ) ١٩٩٦(اقــات الــسالم تتــضمن اتف - ٣٢٣
حتديــدا يف بلــديات  ) ٢٠٠٢وقــانون جمــالس التنميــة احلــضرية والريفيــة، والقــانون البلــدي،       

غواتيماال للمسؤولية اليت تنطوي عليهـا عمليـات التحقيـق املتـزامن لالمركزيـة الدولـة والتنميـة                  
أن القــانون العــام لالمركزيــة يــنص علــى أن البلــديات هــي املقــصد  والواقــع . االقتــصادية للبلــد

الرئيــسي للمنــدوبني املــؤهلني لتحقيــق المركزيــة الــسلطة التنفيذيــة، ســواء بــشكل فــردي، أو     
 مــن الئحــة ٦املــادة (بــاالخنراط يف مجعيــات، أو العمــل علــى دعــم اجلماعــات املــشكّلة قانونــا  

 ).القانون
اجملـال املباشـر ملـشاركة املـواطنني يف الـشؤون           “ البلديـة بأهنـا      ويّعرف القـانون البلـدي     - ٣٢٤
ــة،     ). ٢املــادة (” العامــة ــة احمللي ــة جمــالس للتنمي ويف هــذا الــسياق، ينــشئ القــانون يف كــل بلدي

ــشكل مباشــر     ــواطنني ب ــشاركة امل ــا ســاحات مل ــة    . باعتباره ــذلك يتراجــع حتــدي الدميقراطي وب
ى اجملالس البلدية للتنمية، فهـي مبثابـة عامـل وصـل            والالمركزية، وإن مل يكن ذلك مقصورا عل      

بني شبكة جمالس التنمية احمللية، وجمالس التنمية علـى صـعيد املقاطعـات، وجمـالس التنميـة علـى                   
وتـساعد شـبكة اجملـالس، الـيت تعـد أداة           . صعيد املناطق، وجمـالس التنميـة علـى الـصعيد الـوطين           

ملـواطنني، اجملتمـع يف جمملـه علـى التـدخل يف مجيـع              للتوافق االجتماعي وآلية أساسية ملـشاركة ا      
 .وظائف اإلدارة العامة، من حيث التشاور، واختاذ القرار، والتنفيذ، واملراقبة

اجملتمـــع احمللـــي، والبلديـــة، : وتقـــوم شـــبكة جمـــالس التنميـــة علـــى مخـــسة مـــستويات  - ٣٢٥
هبــذه ) ٢٠٠٢-١١وم رقــم املرســ(وينــيط قــانون جمــالس التنميــة . واملقاطعــة، واملنطقــة، والبلــد

اجملــالس مهمــة تنظــيم وتنــسيق اإلدارة العامــة، مــن خــالل رســم الــسياسات اإلمنائيــة، وخطــط   
ومع أن هـذا القـانون      . وبرامج امليزانية، وتعزيز التنسيق املشترك بني املؤسسات العامة واخلاصة        

 :ال حيدد حصصا، فإن اجلديد فيه النص على مشاركة املرأة
ممثلــة ألمانــة /ممثلتــان للمنظمــات النــسائية وممثــل: يــة علــى الــصعيد الــوطينيف جمــالس التنم •

 الرئاسة لشؤون املرأة؛
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ــاطق   • ــى صــعيد املن ــة عل ــة   : يف جمــالس التنمي ــة يف املنطق ــسائية العامل ــان للمنظمــات الن ممثلت
 ممثلة ألمانة الرئاسة لشؤون املرأة؛/وممثل

 .نظمات النسائية العاملة يف املقاطعةممثلة للم: يف جمالس التنمية على صعيد املقاطعات •
ــسياسات الــيت تــشجع املــشاركة النــشطة       - ٣٢٦ ــز ال ــرز وظــائف هــذه اجملــالس تعزي ومــن أب

والفعالة للمرأة يف اختـاذ القـرار، سـواء علـى الـصعيد الـوطين، أو صـعيد املنطقـة أو املقاطعـة أو                        
لية باملـساواة بـني اجلنـسني، وهبويـة         البلدية أو اجملتمع احمللي، وكذلك تعزيز توعية اجملتمعات احمل        

 .وحقوق السكان األصليني
وتتوخى الشبكة إدماج املرأة من خـالل تـدابري حمـددة، نظـرا إىل مـا تعانيـه املـرأة مـن                       - ٣٢٧

ــساء األصــليات يف اجملــال العــام    ــز واســتبعاد، وخــصوصا الن ــشأ بعــض  . متيي ويف هــذا االجتــاه أن
ا لألسـرة واملـرأة والطفـل، علـى سـبيل املـشاركة يف دعـم                البلديات مكاتب بلدية للمـرأة وجلانـ      

قدرات املرأة يف جمال التنظيم والتوصية حبيـث تطـرح اقتراحـات ختـدمها وحتظـى بفـرص عاليـة                    
 .لالعتماد
والعـــدد الكـــبري جملـــالس التنميـــة احملليـــة راجـــع أساســـا إىل مـــشاركة اجملـــالس البلديـــة  - ٣٢٨

، حيـث إهنـا هيئـات تتـألف مـن اجملتمـع احمللـي بأسـره، يف                  واجملتمعات احمللية للـسكان األصـليني     
شكل مجعية عامة ميكن فيها للمواطنني واملواطنات االشتراك إما بصفة فردية، أو بـصفة ممـثلني                

وهبــذه الطريقــة تتــيح جمــالس التنميــة احملليــة يف الواقــع لــسكان  . جلماعــات أو قطاعــات منظمــة
تارخييا عن الشأن العام فرصة ملموسة للمـشاركة يف اختـاذ           العديد من اجملتمعات احمللية املعزولة      

وباإلضــافة إىل ذلــك، كــان هنــاك يف األعــوام املاضــية جمــال مهــم  . القــرار علــى الــصعيد احمللــي
 .لتمكني املرأة من إدارة الشؤون احمللية واملشاركة يف عمليات التنمية االقتصادية واحمللية

 جمـالس التنميـة علـى أن أمانـة الرئاسـة لـشؤون املـرأة                 من الئحة قانون   ٩وتنص املادة    - ٣٢٩
منوط هبا دعوة املنظمات النسائية إىل العمل على إدماج ممثالهتا يف جمـالس التنميـة علـى صـعيد                   

 جملـسا للتنميـة علـى    ٢٢ يف الــ  ٢٠٠٣وتضطلع أمانة الرئاسة هبذه املهمة منذ عـام        . املقاطعات
 عقد االجتماعات الالزمة للتعيني لفترتني يف بعـض         صعيد املقاطعات، ولذلك جرى حىت اليوم     

ويرجع ذلك إىل أن فترة التمثيل عامـان قـابالن للتمديـد أو             .  فترات يف غريها   ٣املقاطعات ولـ   
 ٢٢ ممثلة أصـلية و      ٢٢ من املمثالت العامالت، منهن      ٤٤لإلهناء، وهلذا السبب هناك يف البلد       

ثالت على صـعيد املنـاطق يـوفرن املـشورة والتوجيـه         مم ١٠وتضم أمانة الرئاسة أيضا     . احتياطية
 .للمرأة لدعم مشاركتها

ويــشري التقيــيم الــذي أجــراه املنتــدى الــوطين للمــرأة إىل أن مــشاركة الرجــل تــصل يف  - ٣٣٠
ويف حالـة جمـالس التنميـة احملليـة، بلـغ عـدد األعـضاء            .  يف املائة يف البلـد قاطبـة       ٨١املتوسط إىل   

ويف حالــة اجملــالس البلديــة للتنميــة، بلــغ عــدد .  يف املائــة١٣ منــهم ، شــكلت النــساء٣٤ ٠٠٠
وهذا الوجـود املـنخفض لإلنـاث يتكـرر       .  يف املائة  ١٦، شكلت النساء منهم     ٤ ١٩٧األعضاء  
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يف هيكــل التمثيــل والتنــسيق يف اجملــالس البلديــة للتنميــة بكاملــه، ويتــضح أكثــر علــى مــستوى    
فمـن جممـوع املـسؤولني واملمـثلني يف النقابـات البلديـة             . ةالتنسيق والتمثيل يف الـسلطات البلديـ      

 يف ٧ واملـشتركني يف اجملـالس البلديـة للتنميـة، ال تـشكل النـساء سـوى          ١ ٤٠٣البالغ عـددهم    
أما الوجود النسيب األفضل للنساء فهو يف جمال التمثيـل يف الكيانـات العامـة، فمـن                 . املائة منهم 

ــني  ــاك  ٧٩٥ب ــثال، هن ــرأة ٢٥٧ مم ــة٣٢( ام ــة     ) يف املائ ــد نتيجــة إجيابي ــا ميكــن أن يع ــو م ، وه
 .لعمليات تدريب وتوعية املرأة اليت جتد تشجيعا يف هيئات احلكومة املركزية

 
 ١٥اجلدول 

 املوجز اجلنساين جملالس التنمية احمللية
 

 املمثلون األعضاء
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 غ م غ م غ م غ م غ م غ م ٩٠ ١٠ غ م غ م ١٣ غواتيماال األوىل
 غ م غ م غ م غ م غ م غ م ٦٧ ٣٣ غ م غ م ٥٩ باخا فرياباس الثانية غ م صفر غ م غ م ٩٤ ٦ ٨٩ ١١ ٧٩ ٢١ ٩٣ ألتا فرياباس

 غ م غ م غ م غ م غ م غ م ٨٧ ١٣ ٦٩ ٣١ ٨ إل بروغريسو
 ٨٥ ١٥ ٧٩ ٢١ ٨٦ ١٤ ٩٧ ٣ ٨٩ ١١ ٢٣ إيسابال
 غ م غ م ٥٠ ٥٠ ٩٧ ٣ ٦٩ ٣١ ٨٦ ١٤ ٦ ساكابا

 الثالثة

 ٧٥ ٢٥ ٨٣ ١٧ ٨٧ ١٣ ٧٨ ٢٢ ٨٣ ١٧ ١٦ تشيكيموال
 غ م غ م غ م غ م ٩٣ ٧ غ م غ م ٨٥ ١٥ ٩ سانتا روسا

 الرابعة ٩٥ ٥ ٦١ ٣٩ ٩٦ ٤ ٨٦ ١٤ ٩١ ٩ ١٨ خاالبا
 غ م غ م غ م غ م ٦٢ ٣٨ غ م غ م غ م غ م ٣ خوتيابا

 غ م غ م ٣٣ ٦٧ غ م غ م ٣٣ ٦٧ ٥٨ ٤٢ ٤٢ ساكاتيبيكيس
 اخلامسة ٧٧ ٢٣ ٩٢ ٨ ٨٧ ١٣ ٨٩ ١١ ٨٨ ١٢ ٧٨ تشيمالتينانغو
 ٨٠ ٢٠ ٦٩ ٣١ ٧٩ ٢١ ٦٧ ٣٣ ٧٨ ٢٢ ٧ إسكوينتال
 ٧٠ ٣٠ ٩٤ ٦ ٩٩ ١ ٨٦ ١٤ ٨٧ ١٣ ٩٦ سولوال

 غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م ٩٨ توتونيكابان
 غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م ٥٤ كتسالتينانغو

 ٦٩ ٣١ ٦٥ ٣٥ ٩١ ٩ ٧٣ ٢٧ ٨٤ ١٦ ٥١سوتشيتيبيكيس
 ٧٤ ٢٦ ٧٧ ٢٣ ٩١ ٩ ٨٢ ١٨ ٨٦ ١٤ ٢٢ ريتالويليو

 السادسة

 ٧٥ ٢٥ ٦٩ ٣١ ٩٧ ٣ ٩٠ ١٠ ٧٩ ٢١ ٣١ سان ماركوس
 ٧٤ ٢٦ غ م غ م ٧٧ ٢٣ ٩٩ ١ غ م غ م ٨٩ كيتشه السابعة ٦٩ ٣١ ٦٥ ٣٥ ٩٦ ٤ ٩١ ٩ ٨٨ ١٢ ٦٥ أويويتينانغو

 ٧٩ ٢١ غ م غ م ٩٥ ٥ ٩٨ ٢ ٩٨ ٢ ٣٢ بينت الثامنة
 ٧٦ ٢٤ ٦٨ ٣٢ ٩٣ ٧ ٨٥ ١٥ ٨٤ ١٦ ٤١ لداجملموع على صعيد الب
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 .غري متوافر= غ م  
 ).٢٠٠٦-٢٠٠٥(قاعدة البيانات، أعضاء اجملالس البلدية للتنمية، تقييم املنتدى الوطين للمرأة  :املصدر

  
وعلى الرغم من وجود قاعدة حمبذة إلدماج املرأة، على أساس اإلنـصاف، يف جمـالس                - ٣٣١

سياسية لتطبيـق هـذه القاعـدة مـا زالـت غائبـة، لـيس فقـط يف الـسلطات                    التنمية، فإن اإلرادة الـ    
احمللية اليت تنسق اجملالس البلدية للتنميـة، بـل أيـضا يف املنظمـات احملليـة املمثلـة للمجتمـع املـدين                      

 .يف هذه اجملالس
إن عملية سّد الفجوات بني اجلنسني يف جمـالس التنميـة علـى الـصعيد احمللـي انطلقـت                    - ٣٣٢
ومع ذلك فإن املـشاركة املنخفـضة للمـرأة يف جمـالس التنميـة      . يع مناطق ومقاطعات البلد  يف مج 

احملليــة واجملــالس البلديــة للتنميــة توجــب إعــادة النظــر يف اســتراتيجيات التوعيــة وحفــز اإلرادة     
الـسياسية لـسكان اجملتمعـات احملليــة والبلـديات للتغلـب علـى غلبــة الـذكور علـى اجملـالس علــى          

 .ليالصعيد احمل
 

 التدابري املتبقية من توصيات جلنة االتفاقية
فتمثيـــل املـــرأة . يف هـــذا اجملـــال تعكـــس دولـــة غواتيمـــاال نقـــصا ملحوظـــا يف التقـــدم  - ٣٣٣

ومــشاركتها يف اختــاذ القــرار يف احليــاة العامــة علــى الــصعيد الــوطين وصــعيد البلــديات مــا زاال  
وص عليهــا يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  ضــئيلني، ســواء فيمــا يتعلــق بأهــداف املــساواة املنــص 

ــة       ــدان املنطق ــسائر بل ــة ب ــرأة، أو باملقارن ــز ضــد امل ــرأة يف   . أشــكال التميي ــشاركة امل ــا أن م كم
 .االنتخابات حمدودة للغاية وتقل عن مشاركة الرجل يف هذه االنتخابات

ات ويف سـياق التقـدم البطـيء هـذا يـصبح مـن األساسـي، وفقـا لتوصـيات جلنـة خــبري           - ٣٣٤
ــرأة والنــهوض        ــرام كرامــة امل ــانون احت ــدابري العمــل اإلجيــايب الــيت يقرهــا ق ــة، تــشجيع ت االتفاقي
املتكامــل هبــا فيمــا يتــصل بالتمثيــل الــسياسي للمــرأة، وال ســيما املــرأة األصــلية، وهــو القــانون   

ومــن األساســي أيــضا مواصــلة . املعــدِّل هلــذا الغــرض لقــانون االنتخابــات واألحــزاب الــسياسية
امج املنتظمــة لتــدريب النــساء واملنظمــات النــسائية، وإحــراز تقــدم يف تفكيــك وحــىت إدانــة الــرب

املواقف املتحيزة للرجل اليت تـشجع القوالـب النمطيـة للجنـسني، وهـي القوالـب الـيت تتعـارض              
 .مع املشاركة الكاملة للمرأة يف اختاذ القرار

 
 املخاطر والتحديات

 مدركــة للمــشاركة الــضئيلة للمــرأة يف الكــونغرس فقــد ملــا كانــت الــسلطة التــشريعية - ٣٣٥
عمدت، من خالل جلنـة املـرأة، إىل اقتـراح برنـامج مبـدئي يتـضمن توصـيات عديـدة ميكـن أن               
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وميكــن اعتبــار هــذا الربنــامج منطلقــا  . حتظــى بالــدعم ملــساندة خطــة حتقيــق املــساواة والتكــافؤ 
ى عمل منسق شـامل للتغلـب علـى انعـدام           للتوافق مع شىت املؤسسات العامة واجملتمع املدين عل       

ويــسرد الــنص التوصــيات  . املــساواة البــالغ احلــادث اآلن بــني اجلنــسني يف املــشاركة الــسياسية  
 :التالية ملواجهة هذا الواقع

تدعيم مـشاركة املـرأة يف الـساحة العامـة لتـدرك أمهيـة أن يكـون هلـا صـوت يف احملافـل                         •
 .الوطنية، وخصوصا يف الكونغرس

عديالت اجلوهرية لقـانون االنتخابـات واألحـزاب الـسياسية مبـا يـسمح بوجـود                دعم الت  •
ويتطلــب ذلـك اعتمـاد حــصص مؤقتـة للمـشاركة الــسياسية     . املـرأة يف احليـاة الـسياسية   

 .تساعد على وجود املرأة، وتلزم األحزاب بإدراجها يف القوائم مبوجب القانون
اسية لدعم زيادة عـدد النـساء يف        العمل على ضم عضوات املنظمات إىل األحزاب السي        •

 .الوظائف االنتخابية
هتيئــة الظــروف الالزمــة لتــشكيل كتلــة مــن الربملانيــات هلــا جــدول أعمــال موحــد حيبــذ   •

القانون املدين، القانون اجلنائي، قانون العمـل،       : تعديل مجيع القوانني اليت متيز ضد املرأة      
 .حزاب السياسيةقانون اإلجراءات اجلنائية، قانون االنتخابات واأل

التصديق على االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الـصلة باملـسألة اجلنـسانية، نظـرا إىل                •
 .ضرورة إعداد املرأة يف اجملال القانوين ودعم دولة قانون حقيقية

وليــست الثقافــة الدميقراطيــة مترســخة يف . تعزيــز التربيــة الوطنيــة والــسياسية للمــواطنني •
يـشرفون   ميارسون مواطنتهم جزئيا عند التـصويت، وإن كـانوا ال         نفوس السكان الذين    

 .على أعمال حكامهم وال يراقبوهنا
ــاملرأة، وخــصوصا يف        • ــسجالت اخلاصــة ب ــائق وال ــداد الوث ــة إلع ــم احلمــالت املكثف دع

ــان      ــات يف أحي ــصفة مواطن ــدن ب ــاليت ال يقّي ــساء األصــليات ال ــسبة إىل الن الريــف، وبالن
 .ل من سواهّنكثرية، وتسجيلهن أيضا أق

ــة يف املــرتل، وذلــك      • ــة الداخلي ــة لــألدوات الالزمــة للحــث علــى الدميقراطي تعزيــز الدول
بتشجيع األعمال املرتلية املشتركة يف تربية األبناء، واالبتعـاد عـن القوالـب النمطيـة الـيت        

 .حتصر املرأة يف نطاق املرتل فقط
االبتـدائي والثـانوي واجلـامعي،    احلرص على التوزيع السليم ملـوارد الدولـة علـى التعلـيم           •

إن التعلـيم يـساهم يف النمـاء املتكامــل    . وتـشجيع وجـود العنـصر اجلنـساين كمـا ونوعـا      
 .لألفراد وحيدد الفرص اإلنتاجية والسياسية ويف جمال العمل
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تشجيع املؤسسات اخلاصة والعامة على مساندة املرأة حىت تتمكن من العمـل التنظيمـي       •
: ئــة املنــاخ الــالزم مـن خــالل الــشبكات االجتماعيــة الــيت تــضم واملـشاركة، وذلــك بتهي 

  .مرافق رعاية الطفل، ودور احلضانة، ومراكز دعم اإلناث، وغري ذلك
 ٨املادة 
 التمثيل
كان وجود مسابقة تنافسية يف العقـود املاضـية لاللتحـاق بالـسلك الدبلوماسـي يـشري                  - ٣٣٦

، وإن مل يـنعكس هـذا       ”األمنـاء “ وظـائف    إىل تكافؤ فرص النـساء والرجـال يف احلـصول علـى           
 .التكافؤ يف الوظائف العليا، كوظيفة السفري

وتــشجع اإلدارة احلاليــة تنفيــذ مجيــع االتفاقيــات اخلاصــة حبقــوق املــرأة علــى الــصعيد    - ٣٣٧
 تــشري إىل – وإن كانـت يف بــداياهتا  –الـوطين، ويف هــذا الـصدد يالحــظ وجــود بـادرة إجيابيــة    

ــاه  ــا التحــول يف االجت ــاد     .  الواضــح تارخيي ــه ازدي ــرأ علي ــة ط ــرأة يف وزارة اخلارجي إن وجــود امل
فوفقا للبيانات الواردة يف اجلداول التالية، هناك مثان وثالثـون امـرأة،            . تدرجيي يف العقد األخري   

، بــني العــاملني يف الــسفارات والقنــصليات    )مخــسة وســبعون ( يف املائــة مــن اجملمــوع   ٥١أو 
كمـا أن هنـاك بـني العـاملني يف اخلـارج            .  الداخلة يف السلك الدبلوماسي    والبعثات الدبلوماسية 

 يف ٥٤ يف املائـة و    ٤٦مائة وثالث نساء، يف مقابـل مائـة وواحـد وعـشرين رجـال، أي بنـسبة                  
 .املائة على التوايل

على أنه عند حتليل هيكـل املـوظفني الـدائمني يف الـوزارة حـسب املـستوى الـوظيفي،                    - ٣٣٨
 ٥٦(تعمل فيه أغلبية من النـساء       ) األمينات واملستشارات (ظ أن املستوى األول     ميكن أن نالح  

 يف  ٧٣يـشكل فيـه الرجـال       ) الـوزراء املستـشارون والـسفراء     (، ولكن املـستوى الثـاين       )يف املائة 
 يف املائـة مـن      ٧١ومتثل مخس عشرة امرأة دولة غواتيمـاال لـدى اهليئـات الدوليـة، بنـسبة                . املائة

كن أن يعـزى ذلـك إىل أسـباب شـىت، مـن أمههـا أن املـرأة، فيمـا يتـصل باملـسائل                    ومي. املوظفني
االجتماعية، تسعى يف الواقع إىل جمال حتصل فيـه علـى التقـدير، ولـذلك تتخـصص يف جمـاالت                    
كانــت يف العــادة وقفــا علــى الرجــال، كمــا أهنــا جتــد فرصــتها يف شــىت جمــاالت العمــل، ومنــها  

م يف إدمـاج املـرأة يف جمـال العالقـات الدوليـة يتـرجم إىل نـسب           وهذا التقد . العمل الدبلوماسي 
مئويــة اللتحــاق املــرأة يف الــسلك األجــنيب مــن خــالل العمــل الدبلوماســي يف فتــرة احلكومــات  

 .السابقة
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 ٩املادة 
 اجلنسية
: احلق يف اجلنسية ومحايتها مكفوالن يف الباب الثالث من دسـتور مجهوريـة غواتيمـاال            - ٣٣٩

وحـىت هـذه اللحظـة يـستمر سـريان هـذه       . ”أي فـرد غواتيمـايل األصـل مـن جنـسيته        ال حيرم   “
 .األحكام اليت وردت يف التقارير السابقة اليت قدمتها الدولة إىل جلنة االتفاقية

 
 ١٠املادة 
 التعليم

 توصيات جلنة خبريات االتفاقية
وال سـيما القاطنـات     تشعر اللجنة بالقلق من استمرار معدالت الفقر املرتفعة بـني النـساء،             

وتـنعكس  . منهن يف املناطق الريفية، وعدم حصوهلن علـى اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية             
 )٦(ظروف فقر النساء يف 

ارتفــاع معــدالت األميــة بينــهن، واخنفــاض معــدالت قيــدهن يف املــدارس واســتكماهلن    ‐
 للتعليم

 نقص فرص احلصول على التدريب ‐
ز جهودها من أجل تنفيـذ بـرامج تعليميـة وصـحية            توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعز     

 )٦. (فعالة يف مجيع أحناء البلد، مبا فيها برامج يف ميدان حمو األمية الوظيفية
تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل أن تكفـل إتاحـة فرصـة كاملـة أمـام النـساء األصـليات                      

 )٦. (للتعلم بلغتني
 على التزام الدولة بالتعليم الـذي  ينص الدستور السياسي جلمهورية غواتيماال     - ٣٤٠

ــل غرضــه األساســي يف النمــاء املتكامــل       ــذي يتمث ــز، وال ــسريه دون أي متيي ــوفريه وتي جيــب ت
 ).٨١ إىل ٧١املواد من (لإلنسان، والوقوف على الواقع والثقافة الوطنيني والعامليني 

ــام  - ٣٤١ ــة بــالتعليم     ١٩٩٤ويف ع ــت نــسبة التغطي ــة ٦٩، عنــدما كان مــن  يف املائ
 يف املائـة، ونـسبة املقيـدات        ٦٣السكان الـذين هـم يف سـن الدراسـة، كانـت نـسبة املقيـدين                 

 يف املائـة، وكانـت   ٩٣,٥، وصلت نسبة التغطيـة بـالتعليم إىل    ٢٠٠٥ويف عام   . يف املائة  ٣٧
وعلـى الـرغم مـن ذلـك، ال تـزال توجـد       .  يف املائة من جمموع املقيدين٤٨,٥نسبة املقيدات  

وقـد أنـشئت يف وزارة التعلـيم        . لـديات البلـد مـن حيـث التغطيـة والتحويـل           فروق يف بعض ب   
، من أجل العمل بانتظام علـى       )٢٠٠٧مارس  /آذار(الوحدة اخلاصة ملشاريع التغطية بالتعليم      
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 يف املائـة يف املرحلـة االبتدائيـة، مـع إنـصاف      ١٠٠سّد هذه الفجوات والوصول بالتغطية إىل  
 .اجلنسني
رة التعليم منذ عـدة أعـوام يف اختـاذ التـدابري الالزمـة للتوسـع              وقد شرعت وزا   - ٣٤٢

وجيـري اآلن ضـم     . يف تعليم الفتيات وحتسينه، حبيث تقل الفروق الـيت تفـصلهن عـن الفتيـان              
. اليت تدعمها الـوزارة   ” إمتام التعليم االبتدائي  “مجيع اجلهود عن طريق االستراتيجية املسماة       

ديريــة العامــة للتعلــيم الثنــائي اللغــة املــشترك بــني الثقافــات، وتـشترك يف هــذه االســتراتيجية امل 
والربنامج الـوطين لـإلدارة الذاتيـة لتطـوير التعلـيم، واملديريـة العامـة للتعلـيم خـارج املـدارس،                   

 .واملديرية املعنية بنوعية وحتديث وتطوير التعليم، ومديريات التعليم يف املقاطعات
، وضــع ٢٠٠٨-٢٠٠٤ة للتعلــيم للفتــرة وجــرى، مــن خــالل اخلطــة الوطنيــ  - ٣٤٣

 :التدابري التالية لالهتمام بالتنوع السكاين على املديني املتوسط والبعيد
ــل        • ــة قب ــات يف املرحل ــة واملــشترك بــني الثقاف ــائي اللغ ــة والثن ــد اللغ ــيم الوحي تعمــيم التعل

 .مةاالبتدائية واالبتدائية والدورة األساسية، مع مراعاة اجلودة واإلنصاف واملالء
 .تعزيز نظام وطين للتعليم يفي باملعايري الوطنية والدولية جلودة التعليم •
حتديث النظام اإلداري واملناهج وختليصهما من التركيز واملركزية، مع مراعاة اجلوانـب             •

 .اللغوية والثقافية
ــن          - ٣٤٤ ــشطر األكــرب م ــى إحلــاق ال ــل عل ــة يف العم ــتراتيجية للخط ــداف االس ــل األه وتتمث

لذين هم يف سن الدراسة والـذين يتكلمـون لغـة واحـدة أو لغـتني بنظـام التعلـيم، مـن                      السكان ا 
أجل إمتام املرحلة االبتدائية، وتقليل مؤشرات التسرب والرسـوب، وتنفيـذ اإلصـالح التعليمـي               
يف قاعـات الـدرس يف إطـار اجلـودة واإلنـصاف واملالءمـة، وتطبيـق حمتويـات املنـهج الــوطين يف          

 .يممجيع مراحل التعل
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 ١٦اجلدول 
 ٢٠٠٦-٢٠٠٤التغطية بالتعليم، 

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ العام

 % اإلناث % الذكور اجملموع % اإلناث % الذكور اجملموع % اإلناث % الذكور اجملموع املراحل

 ٤٨ ١ ٧٩١ ٩٨٨ ٥٢ ١ ٩٤٦ ٦٦٧ ٣ ٧٣٨ ٦٥٥ ٤٨ ١ ٧٠٥ ٠٠٧ ٥٢ ١ ٨٦٠ ٤٢٢ ٣ ٥٦٥ ٤٢٩ ٤٨ ١ ٦٤١ ٣٤٣ ١٥٢ ٧٩٨ ٢٣٦ ٣ ٤٣٩ ٥٧٩ اجملموع

 ٤٩ ٢٢٣ ٠٢٣ ٥١ ٢٢٨ ٧٢١ ٤٥١ ٧٤٤ ٤٩ ٢١٥ ٣٨٤ ٥١ ٢٢٠ ٧٧٠ ٤٣٦ ١٥٤ ٥٠ ٢١١ ٠٢٧ ٥٠ ٢١٤ ٧٩٨ ٤٢٥ ٨٢٥ قبل االبتدائية

 ٤٨ ١ ١٨١ ٩٥٦ ٥٢ ١ ٢٩٣ ٢٧٥ ٢ ٤٧٥ ٢٣١ ٤٨ ١ ١٣٠ ٧٤٣ ٥٢ ١ ٢٤٤ ٠٣٦ ٢ ٣٧٤ ٧٧٩ ٤٧ ١ ٠٩٩ ٣٠٧ ١٥٣ ٢١٥ ٨٨٦ ٢ ٣١٥ ١٩٣ االبتدائية

 ٤٦ ٢٥٢ ٢٣٥ ٥٤ ٢٩٠ ٩٧٩ ٥٤٣ ٢١٤ ٤٦ ٢٣٤ ٥٩٨ ٥٤ ٢٧٣ ٠٣٥ ٥٠٧ ٦٣٣ ٤٦ ٢١٧ ٣٤١ ٥٤ ٢٥٢ ٢٤٤ ٤٧٤ ٥٨٥ األساسية

 ٥٠ ١٣٤ ٧٧٤ ٥٠ ١٣٢ ٦٩٣ ٢٦٧ ٤٦٧ ٥٠ ١٢٤ ٢٩٢ ٥٠ ١٢٢ ٥٨١ ٢٤٦ ٨٦٣ ٥١ ١١٣ ٦٦٨ ٤٩ ١١٠ ٣٠٨ ٢٢٣ ٩٧٦ املتنوعة
 

 .املديرية العامة لتخطيط التعليم: املصدر 
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 إصالح التعليم
شئت يف إطار إصـالح التعلـيم اللجنـة الفرعيـة للجنـسانية، التابعـة للجنـة االستـشارية                   أن - ٣٤٥

واملنـهج الدراسـي اجلديـد الـذي تدعمـه وزارة التعلـيم هـو نتـاج عمليـة لتغـيري           . إلصـالح التعلـيم  
وهـذه العمليـة   . املناهج تضطلع هبا الوزارة انطالقا من اتفاقات السالم ويف إطـار إصـالح التعلـيم            

 :ة يف شكل حمورين يعاجلان بصورة شاملة يف مجيع جوانب املنهجموضوع
وينقـسم هـذا احملـور إىل اإلنـصاف     . إنصاف اجلنسني واألعراق واإلنصاف االجتمـاعي   • 

ــالنفس، والتربيـــة اجلنـــسية، وفـــريوس نقـــص املناعـــة    واملـــساواة، واجلنـــسانية والثقـــة بـ
 .اإليدز/البشرية

لسكانية، وتدريس حقوق اإلنسان والدميقراطيـة وثقافـة        حياة املواطن، وتشمل الثقافة ا     • 
 .السالم، والتربية الوطنية

واجلانب املنـهجي الـذي يعـاجل بـشكل مباشـر أكثـر احليـاة اجلنـسية لإلنـسان يف صـورة                      - ٣٤٦
املرحلـة األوىل، الـصفوف مـن       (” البيئـة االجتماعيـة والطبيعيـة     “مهارات ومعلومات هـو جانـب       

املرحلة الثانيـة، الـصفوف مـن الرابـع إىل          (” العلوم الطبيعية والتكنولوجيا   “، و )األول إىل الثالث  
 .وتعاجل مسألة الصحة اإلجنابية ضمن احلياة اجلنسية لإلنسان). السادس

 
 برامج توسيع التغطية بالتعليم ونوعية التعليم

 الربنامج الوطين للمنح التعليمية
 واسـتبقاء التالميـذ والتلميـذات، وزيـادة نـسبة           الغرض من هذا الربنامج توسيع التغطية،      - ٣٤٧

ويشمل الربنـامج الطرائـق     . النجاح، وجتنب الرسوب والتسرب يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة       
منحـة  ) ٤(املـنح التعليميـة،     ) ٣(منح الـسالم الدراسـية،      ) ٢(املنح الدراسية للطفلة،    ) ١: (التالية

مــنح دراســية للقــضاء علــى عمــل ) ٦(تفــوق الدراســية، مــنح ال) ٥(دراســية لــدفع مثــن األغذيــة، 
 ). يف برنامج منح السالم الدراسية٢٠٠٦أدرج هذا الربنامج يف عام (األطفال 

 
 برنامج املنح الدراسية للطفلة الريفية

هذا برنامج إقليمي المركزي، يقدم املنح الدراسية لطفالت املنطقة الريفية لالنتهاء من             - ٣٤٨
واهلدف األساسي هلـذا الربنـامج هـو رفـع مؤشـرات اسـتمرار وجنـاح طفـالت                  . ائيةاملرحلة االبتد 

 .املنطقة الريفية يف املرحلة االبتدائية، وال سيما الطفالت األصليات
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 ١٧اجلدول 
 املنح الدراسية املقدمة

 
 املبلغ اإلمجايل نوع املدرسة املنح الدراسية العام

  كتسال٩ ٦٠٩ ٠٠٠,٠٠ يف املدارس النظامية ٣٢ ٠٣٠ ٢٠٠٤
  كتسال١٤ ٩١٠ ٠٠٠,٠٠ يف املدارس النظامية ٤٩ ٧٠٠ ٢٠٠٥
  كتسال٢٨ ٨٦٤ ٨٠٠,٠٠ يف املدارس النظامية ومدارس الربنامج الوطين لإلدارة الذاتية ٩٦ ٢١٦ ٢٠٠٦
  كتسال٢٨ ٩٩٩ ٨٠٠,٠٠ يف املدارس النظامية ومدارس الربنامج الوطين لإلدارة الذاتية *٩٦ ٦٦٦ ٢٠٠٧

   كتسال٨٢ ٣٨٣ ٦٠٠,٠٠  ٢٧٤ ٦١٢ موعاجمل
 .دوالر الواليات املتحدة/ كتساالت٧,٥سعر الصرف  * 

  
 ١٨اجلدول 

 توسيع التغطية بالتعليم من خالل الربامج املختلفة للمنح الدراسية واملنح التعليمية
 

ــنح الدراســية    ــوع امل ن
 أعوام الدراسة واألعمار صفات املستفيدين للمرحلة االبتدائية

النـــشاط الـــذي ينطـــوي عليـــه  
 تقدمي املنحة

 طفالت املناطق الريفيةاملنح الدراسية للطفلة
ــدة يف  ٩٦ ٦٦٦ ــة مقيـــــ  ٤ ٠١٢ طفلـــــ

 .مدرسة رمسية نظامية

بــني الــسابعة والرابعــة عــشرة 
 من العمر

 .من الصف األول إىل الرابع

*  كتــــسال٣٠٠,٠٠إعطــــاء 
ألســــر الطفــــالت املختــــارات 

أغـــسطس /آب: علـــى دفعـــتني
ــساال١٥٠( ــشرين )  كتــــ وتــــ

). كتساال١٥٠(نوفمرب /الثاين
تعطى للمدارس اليت يكـون فيهـا الـسكان         منح السالم الدراسية

يف حالة قصوى من الفقر، لرفع معـدالت        
قيد وبقاء وجناح األطفال من اجلنـسني يف        
املراكز التعليمية الرمسية للمرحلة االبتدائية     
 .يف املنـــاطق الريفيـــة واحلـــضرية اهلامـــشية

ــتقدم  ــية  ٢٣٥ ٣٦١وســـ ــة دراســـ  منحـــ
 ٩٣ ٦٦٨لألطفــال مــن اجلنــسني، بواقــع  

، )٢٠٠٦ (٥٨ ١٤٢ ، و            )٢٠٠٥(
 ).٢٠٠٧ (٨٣ ٣٣٣ و

ــة   ــصفة خاصـــ ــام بـــ االهتمـــ
ــن   ــال الـــصف األول مـ بأطفـ

وملـا كانـت معظـم      . اجلنسني
املدارس متعددة الصفوف أو    
موحدة، فإن الدعم يقدم إىل     

 .املدرسة بكاملها

الميــذ شــراء مــواد تعليميــة للت  
 .واملدرسني

ــسني    ــن اجلن ــال م ــد األطف تزوي
يف الــــــصف األول بــــــاملالبس 

 .واألحذية
حتسني البنية األساسية لقاعات    

 .الدرس
 .تنظيم مدرسة لآلباء

مـــــــــــنح الـــــــــــسالم 
 الربنــامج - الدراســية

الــدويل للقــضاء علــى  
منظمـة  /عمل األطفال 
 العمل الدولية

ــال   ــالت واألطف ــن الطف ــاملون م ــن . الع م
 بــني وزارة التعلــيم ومنظمــة خــالل اتفــاق

العمل الدولية لتنفيذ برنامج القـضاء علـى        
ــيت يــضطر      ــال يف األمــاكن ال ــل األطف عم

) حبكم احلاجة (فيها األطفال من اجلنسني     
 .إىل العمل، تاركني الدراسة

ــة يف منـــاطق   املـــدارس الواقعـ
 .يوجد هبا عمل أطفال

أطفال وطفالت املـدارس    دعم  
 .املستفيدة

العمـــل يف مجعيـــة اآلبـــاء علـــى 
حتديــــد مــــصري أمــــوال املــــنح  

 .الدراسية لكل مدرسة
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ــستفيدون -٢٠٠٦ (١٨٥ ٢٢٤: املـــــــــ
 .طفال وطفلة) ٢٠٠٧

املنح الدراسـية حلملـة     
Becatón ــع  جلمــــــــــــ
 األموال

أطفال وطفـالت املـدارس النظاميـة الـذين         
يعيشون يف فقر ومدارس الربنامج الـوطين       

 .لإلدارة الذاتية لتطوير التعليم
 مدرســــــــة نظاميــــــــة ١٩٦ اســــــــتفادت

 ٤ ٨٧٥حــصل علــى الرعايــة ). ٢٠٠٦(
 . أطفال٤ ٦٠٧طفلة و 

 املنح الدراسية للطفلة
ــة  ــدارس اإلدارة الذاتي ــة ١ ٢٣٠/م  مدرس

 ).٢٠٠٦(مستفيدة 
 طفلـــة  ٢٢ ٩٨٣حـــصل علـــى الرعايـــة   

 )٤-١الصفوف االبتدائية (

ــسني فيمــا    ــال مــن اجلن األطف
 عاما من   ١٤ أعوام و    ٨بني  

 يف أي دينغـــري املقيـــالعمـــر 
 .صف

 .حتديد األطفال والطفالت
 .تقدمي األموال

ــية   ــنح الدراســــــ املــــــ
مـــــــــع (للمعـــــــــوقني 

 )التحديد

 األطفال من اجلنسني املعانون ألي عجز
٢ ٢٠٠ ٠٠٠)/٢٠٠٤ (٢ ٠١٤ ٠٦٧ 

)٢٠٠٦( 

تالميـــذ املـــدارس الرمسيـــة يف 
 .املرحلة االبتدائية

ــدمي  ــر  ٥٠٠تقـ ــسال لألسـ  كتـ
ــانني ألي  ــال املعـــ ذات األطفـــ

 .زعج

شــباب العلــوم األساســية واملتنوعــة الــذين   املنح التعليمية
 ١٣ ٤٩٤: يتعلمون يف مؤسـسات رمسيـة     
 .شابا من مجيع أحناء البلد

ــشرة     ــة عــ ــني الثالثــ ــا بــ فيمــ
 .والثامنة عشرة من العمر

ــدمي  ــرة  ٩٠٠تقـ ــسال ألسـ  كتـ
الــشباب املختــارين علــى تــسع  

 كتسال شـهريا    ١٠٠: دفعات
ــن شــباط  ــشرين  /م ــر إىل ت فرباي

 .٢٠٠٦أكتوبر /األول
ــية يف   ــنح الدراســـ املـــ
ــة   ــسات الرمسيــ املؤســ
 اليت هبا قسم داخلي

 :شباب القسم الداخلي يف
 معهـــد جـــورج كرتشـــستينر الـــتقين يف ‐

 ماساتينانغو،
 مدرســــة بــــدرو مولينــــا للمعلمــــني يف ‐

 تشيمالتينانغو،
ــاروكني للمعلمــني    ‐ ــه م ــة كليمنت  مدرس

 يف روخاس وموخناس وخاالبا،
 .ة اإلقليمية الريفية يف الغرب املدرس‐

 . شابا١ ٧٨٤

ــشرة    ــسة عـ ــني اخلامـ ــا بـ فيمـ
 .والثامنة عشرة من العمر

اإلقامة والطعـام يف املؤسـسات      
احملددة لدراسة املواد التقنيـة يف      
ماســـــاتينانغو واملاجـــــستري يف  
ــثالث    ــني الـــ ــدارس املعلمـــ مـــ

حيــصل كــل طالــب  . األخــرى
 كتسال شهريا ملدة    ٤٠٠على  
ال يــــــدفع وإمجــــــا.  أشــــــهر٩

 كتــسال ســنويا لكــل  ٣ ٦٠٠
طالــــب حيــــصل علــــى منحــــة 

 .دراسية للقسم الداخلي

شـــــــباب التعلـــــــيم املتنـــــــوع ذوو األداء منح التفوق الدراسية
: األكـــادميي املرتفـــع يف العلـــوم األساســـية

يدرس هؤالء  . ٢٠٠٥ شابا يف عام     ١٧٦
 مؤسـسات خاصـة حققــت   ٦الـشباب يف  

ــيم امل   ــارات تقي ــة يف اختب ــائج عالي ــبلني نت ق
كليـة سـان    : ٢٠٠٤على التخرج يف عام     

شباب تتراوح أعمارهم بـني     
اخلامــــسة عــــشرة والثامنــــة   

عايـة شـبابا    مشلـت الر  (عشرة  
). حــىت العــشرين مــن العمــر  

. مــّر الــشباب بعمليــة اختيــار 
ـــ ٣ ٠٠٠هنــــاك   مرشــــح لــ

 التـــــسجيل للدراســـــة يف ‐ ١
 .املؤسسة

 . نفقات املواد التعليمية‐ ٢
 . نفقات اإلقامة والطعام‐ ٣
 . نفقات االنتقال‐ ٤
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 ،)إسكيبوالس(بنيتو 
 كلية تكنولوجيا املعلومات،

 كلية كوبان،
ــه     ــة فالييــ ــا يف جامعــ ــد التكنولوجيــ معهــ

 ).سولوال(غواتيماال 
ــنح   ١٥ ٤٥٤ ــى املــ ــلني علــ ــن احلاصــ  مــ

 ).٢٠٠٥(الدراسية 

. ٢٠٠٦ دورة يف عام     ٣٠٠
ــالييه  ) القدميــــة(كليــــة ال ســ

 ).العاصمة(ومعهد كينال 

 . التأمني الطيب اجلماعي‐ ٥
ــدم  ــسال ١٥ ٠٠٠يقـــــ  كتـــــ

ســــــنويا يف املتوســــــط لكــــــل 
 .طالب
 يف العلــــــــــــــــــوم ٤٧٤ ٥٨٥

 .األساسية الرمسية واخلاصة
 يف التعليم املتنـوع     ٢٢٣ ٩٧٦

 .الرمسي واخلاص
ــستوى ٦٩٨ ٥٦١  يف املـــــــــــ

  ).٢٠٠٤(املتوسط 
 .دوالر الواليات املتحدة/ كتساالت٧,٥سعر الصرف  * 
 .٢٠٠٧رة املنح الدراسية، وزارة التعليم، إدا :املصدر 

  
 التعليم الثنائي اللغة املشترك بني الثقافات

 على قيـام املديريـة العامـة للتعلـيم الثنـائي اللغـة              ٢٠٠٤-٢٢ينص القرار احلكومي رقم      - ٣٤٩
طنية باعتبار  املشترك بني الثقافات، التابعة لوزارة التعليم، بتعميم ثنائية اللغة وااللتزام باللغات الو           

ذلك سياسة لغوية وطنية، مع إيالء األولوية للغة األصلية، على أن تكون اللغـة الثانيـة هـي اللغـة                    
ومنصوص أيضا االلتزام يف التعليم واملمارسة بتعـدد        . الوطنية األخرى، والثالثة هي اللغة األجنبية     

أو /غاريفونــا أو إكــسينكا والثقافــات والتــشارك بــني الثقافــات يف قاعــات الــدرس بلغــة املايــا أو  
 .اإلسبانية
 دارا للمعلمـني تابعـة لـوزارة التعلـيم تتبـع النظـام الثنـائي اللغـة املـشترك بـني                      ١٢وهناك   - ٣٥٠

الثقافــات، وتقــوم بإعــداد املعلمــني الثنــائيي اللغــة الــذين يــستخدمون يف تدريــسهم لغــات البلــد     
ملشترك بـني الثقافـات حتقيـق هـدف أساسـي،           واملتوخى من خالل التعليم الثنائي اللغة ا      . األخرى

ــذ       ــذات والتالمي ــة للتلمي ــة والوجداني ــة واالجتماعي ــدرات اإلدراكي ــاء بالق وال ســيما (هــو االرتق
، مما يؤهلهم للتفاعل بكفاءة يف اجملاالت املتعـددة الثقافـات باسـتخدام لغتـهم األصـلية                 )األصليون

يم الثنــائي اللغــة تــشجيع احلــوار بــني ثقافــات ومــن الــسمات األساســية للتعلــ. أو لغتــهم الثانيــة/و
 .البيئات املختلفة، ودعم اللغة األصلية هي واللغة الثانية، باعتبار ذلك وسيلة ومضمونا للتعلم

 ١ ٨٤٤وقد جددت وزارة التعليم التعليم الثنـائي اللغـة املـشترك بـني الثقافـات بإنـشاء              - ٣٥١
وُحـّررت أدلـة    .  وظيفـة ثنائيـة اللغـة      ٤٣٢قة لـشغل    وأجريـت مـساب   . وظيفة للتعليم الثنـائي اللغـة     

 دليـل وطريقـة، بلغـات املايـا األساسـية           ٢٩٣ ٣٠٠التعلم الذايت وطرائق التدريس، البالغ عددها       
 من مدارس التعليم الثنائي اللغة املـشترك  ١ ١٧٠يف ) مام وكيتشه(األربع، ووزعت باثنتني منها  
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ب املدرسـية واألدلـة للتعلـيم االبتـدائي بلغـات املايـا              مـن ماليـني الكتـ      ١,٧وصدر  . بني الثقافات 
يف مــسائل االتــصال واللغــات، والرياضــيات، واللغــة   ) كيتــشه وكاكتــشيكل ومــام وكيكتــشي (

 .اإلسبانية باعتبارها لغة ثانية
ولـضمان االضـطالع    .  مدرس على اسـتخدام املنهجيـة الفعالـة        ٢ ٤٠٠وجرى تدريب    - ٣٥٢

ـــ   بالتــدريس الثنــائي اللغــة يف   ٥ ٤٧٤ قاعــات الــدرس، جــرى تــوفري اإلرشــاد الفــين والتربــوي ل
 .٢٠٠٦ مدرسة يف أربع مناسبات يف عام ٢ ٧٣٧مدرسا ثنائي اللغة، وزيارة 

وقامــت وكالــة الــوزارة للتعلــيم الثنــائي اللغــة املــشترك بــني الثقافــات يف وزارة التعلــيم     - ٣٥٣
الــدليل التربــوي لتطــوير حمــاور “يم ووضــع واللجنــة الرئاســية ملكافحــة التمييــز والعنــصرية بتــصم

ــشارك الثقافــات واإلنــصاف والقــيم     ــاهج الدراســية اخلاصــة بالتعــدد الثقــايف وت للمدرســني ” املن
 . نسخة من هذا الدليل وزعت يف املدارس املشتركة يف املشروع٦ ٠٠٠العاملني، ومت طبع 

 
  حمو األمية
 ١٩اجلدول 

  ٢٠٠٦ إىل عام ١٩٩٦تطور األمية يف غواتيماال من عام 
 جمموع السكان العام

السكان البالغون من 
 النسبة املئوية لألمية األميون  عاما فأكثر١٥العمر 

٣٨,٧٥ ٢ ٠٨٣ ٩٥١ ٥ ٣٧٧ ٩٣٧ ٩ ٧٧٤ ٥١٢ ١٩٩٤ 
٣٧,٤٦ ٢ ٠٦١ ٨٢٠ ٥ ٥٠٤ ٠٥٧ ١٠ ٠٠٣ ٧٣٩ ١٩٩٥ 
٣٦,٢٠ ٢ ٠٣٨ ٧٢٨ ٥ ٦٣١ ٨٤٤ ١٠ ٢٣٥ ٩٩٤ ١٩٩٦ 
٣٤,٤٦ ١ ٩٨٥ ٣٣٥ ٥ ٧٦١ ٢٧٣ ١٠ ٤٧١ ٢٣٥ ١٩٩٧ 
٣٢,٦٨ ١ ٩٢٦ ١٦٨ ٥ ٨٩٤ ٠٢٦ ١٠ ٧١٢ ٥١٦ ١٩٩٨ 
٣٠,٨٧ ١ ٨٦٢ ٠١١ ٦ ٠٣١ ٧٨١ ١٠ ٩٦٢ ٨٨٨ ١٩٩٩ 
٣١,٦٧ ١ ٩٨٨ ٣٠٢ ٦ ٢٧٨ ١٨٧ ١١ ٢٢٥ ٤٠٣ ٢٠٠٠ 
٣٠,٣٦ ١ ٩٥٦ ٧٣٤ ٦ ٤٤٥ ١٠٦ ١١ ٥٠٣ ٦٥٣ ٢٠٠١ 
٢٩,٣٢ ١ ٩٠١ ٧٩٧ ٦ ٤٨٧ ١٧٥ ١١ ٧٩١ ١٣٦ ٢٠٠٢ 
٢٧,٤٩ ١ ٨٧٢ ٤٩٢ ٦ ٨١١ ٢٦٧ ١٢ ٠٨٧ ٠١٤ ٢٠٠٣ 
٢٦,٢٨ ١ ٨٤٢ ١٦٦ ٧ ٠٠٩ ٢٠٨ ١٢ ٣٩٠ ٤٥١ ٢٠٠٤ 
٢٥,١٩ ١ ٨١٧ ٥٩٦ ٧ ٢١٦ ١٧٢ ١٢ ٧٠٠ ٦١١ ٢٠٠٥ 
٢٣,٩٧ ١ ٧٨١ ٧٢٥ ٧ ٤٣٣ ٠٠٣ ١٣ ٠١٨ ٧٥٩ ٢٠٠٦  
بيانات مأخوذة من التقرير اإلحصائي الذي وضعه قسم اإلحصاء يف مركز احلساب باللجنة الوطنية  :املصدر

 .٢٠٠٧مية، حملو األ
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 اللجنة الوطنية حملو األمية
 استعادت اللجنة الوطنية حملو األمية دورها يف إدارة حمـو األميـة،             ٢٠٠٤مارس  /يف آذار  - ٣٥٤

وواصلت سياسة إعطاء األولوية لرعايـة املـرأة يف عمليـة حمـو األميـة، مـن أجـل املـسامهة يف تلبيـة                 
احلـايل للجنـة يف االسـتراتيجية الوطنيـة حملـو األميـة             وينـدرج االقتـراح     . احتياجات املرأة ومطالبها  

ويف األعوام املاضية كانت أنشطة االسـتراتيجية موجهـة أساسـا           . ٢٠٠٨-٢٠٠٤الشامل للفترة   
) ٢(املرحلـة األوليـة حملـو األميـة،         ) ١: (إىل سّد االحتياجـات احملـددة ملكّونيهـا األساسـيني، ومهـا           

 .١٧يها الربامج، سواء باللغة اإلسبانية أو بلغات املايا الـ مرحلة ما بعد حمو األمية اليت توضع ف
 يف املائـة؛ ونـسبة التراجـع    ٣,٤٢ويف األعوام الثالثة املاضية، تراجع مؤشر األمية بنسبة      - ٣٥٥

 . يف املائة سنويا١,٢٠الثابت يف املتوسط هي 
 .وترد النتائج املتحققة سنويا يف اجلدول التايل

 
 ٢٠اجلدول 

  األميةخفض معدل
  ٢٠٠٦ إىل عام ٢٠٠٤الفترة من عام 

 )٪(خفض معدل األمية  الناجحون املقيدون اهلدف العام
٢٧,٤٩ - - - ٢٠٠٣* 
٢٦,٢٨ ٦٤ ٨٧١ ١٧١ ١٣٩ ٢٠٢ ٩٢٨ ٢٠٠٤ 
٢٤,٥١ ١٠٨ ٠٢٧ ١٧١ ١٣٩ ٢٠٢ ٩٢٨ ٢٠٠٥ 
٢٣,٩٧ ١١١ ٤٧٨ ١٥٢ ٤١٠ ١٨٠ ٤٤٠ ٢٠٠٦  

املعهـد الـوطين لإلحـصاء، تطـور التغطيـة مـن       . ٢٠٠٢م اإلسـقاطات الـسكانية، تعـداد عـا      : املصدر 
-٢٠٠٥، وإعــادة حتديــد اســتراتيجية اللجنــة الوطنيــة حملــو األميــة للفتــرة   ٢٠٠٤حيــث االهتمــام بالعمليــة، 

ــة         . ٢٠٠٧ ــو األميـ ــة حملـ ــة الوطنيـ ــصاء يف اللجنـ ــات واإلحـ ــدة املعلومـ ــابع لوحـ ــصاء التـ ــرع اإلحـ ــداد فـ إعـ
)١٨/١/٢٠٠٦.(   

، حتققت زيادة كـبرية يف مؤشـر مـشاركة املـرأة يف عمليـة حمـو          ٢٠٠٤ن عام   واعتبارا م  - ٣٥٦
واجلدير بالذكر أن املشاركة زاد عليها استمرار اجملموعات، وبالتايل ارتفعت نسبة جنـاح             . األمية

وترد يف الرسم البياين التايل البيانات املقارنة للسكان الذين تعلموا القراءة والكتابة    . النساء سنويا 
 : اجلنسحسب
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٢الرسم البياين   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .٢٠٠٧ - اللجنة الوطنية حملو األمية -مركز احلساب : املصدر 

  
وترد ضمن مبادرات اللجنة الوطنية حملو األمية منهجيات تعترب مهمة، وخـصوصا فيمـا               - ٣٥٧

.  الــيت ختــدم املــرأةيتعلــق بتعزيــز الطرائــق املختلفــة للرعايــة الــيت تــشمل املــشاركة وتــدعم التــدابري 
 :وينطبق ذلك على املنهجيات املتكاملة حملو األمية

ويف . ، وهذه الطريقة تربز قيمة التعلم باللغة األصلية واللغة الثانية         “حمو األمية بلغتني  ” • 
ــام  ــة       ٢٠٠٦ع ــديات مبقاطع ــام يف مخــس بل ــاللغتني اإلســبانية وامل ــة ب  جــرى حمــو األمي

اإلنتـــاج، والبيئـــة، : ه الطريقـــة تطـــوير مخـــسة حمـــاور واملتـــوخى يف هـــذ. أويويتينـــانغو
 .واجلنسانية، والتنظيم اجملتمعي، وحقوق اإلنسان

، وهذه الطريقة موجهة إىل أمهات األطفـال والطفـالت الـذين يتـرددون              “خذ بيدي ” • 
ــة    ــة األولي ــة يف املرحل ــدارس النظامي ــى امل ــق    . عل ــشطة تتعل ــتعلم أن ــواد ال ــشمله م ــا ت ومم

. ظافة الصحية، والقدرة على احلركة، واالتصال، ونـشر العـادات احلـسنة          بالتغذية، والن 
. وتقوم األمهات بدورهن بتـشجيع أبنـائهن وبنـاهتن الـصغار علـى تعلـم املـواد اجلديـدة             

ــات         ــف مقاطعـ ــة يف ريـ ــات احملليـ ــن اجملتمعـ ــدد مـ ــة يف عـ ــذه املنهجيـ ــذت هـ ــد ُنفـ وقـ

42048

71403

42197

73131

46150

85774

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2004 2005 2006

السكان الذين تعلموا القراءة والكتابة حسب الجنس
 الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٦

ذآور
إناث

 السكان الذين تعلموا القراءة والكتابة حسب اجلنس
 ٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة 



CEDAW/C/GUA/7  
 

08-20469 129 
 

لقائمون والقائمـات مبحـو األميـة       وجيهَّز ا . سوتشيتيبيكيس وتوتونيكابان وكتسالتينانغو  
الذين يتعـاملون مـع هـذه اجلماعـات مبـواد تتعلـق بالتـدريس والعمـل وتـساعدهم علـى                    

 .تطوير أنشطتهم مع األمهات وأبنائهن وبناهتن
، ويف هـذه الطريقــة ميحـو األطفـال مــن اجلنـسني أميــة     “حمـو األميـة الــشامل العـائلي   ” • 

ملرتل، مما يساعد على وجود اتصال أفضل داخـل         أمهاهتم، وجتري عملية التعلم داخل ا     
 .األسرة

، وتنفـذ هـذه الطريقـة بالتنـسيق مـع املنظمـات             “حمو األمية املتكامل من أجل العمل     ” • 
غري احلكومية اليت تشمل أنشطتها مشاريع تتعلق بالتدريب يف فرع من فـروع العمـل،               

 .البس اجلاهزة، وغريهامثل تربية احليوانات، والنسج، والتطريز، والتفصيل، وامل
، وتطبـق هـذه الطريقـة أساسـا يف جمموعـات امللمـني بـالقراءة        “حمو األمية احلاسـوبية  ” • 

والكتابة، اليت يكون معظم املـشتركني فيهـا مـن الـشباب الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني              
 . عاما٢٤ و ١٥

يـا الـيت جتـرى هبـا هـذه          وهذه املنهجيات مطبقة يف برنامج اللغة اإلسـبانية ويف لغـات املا            - ٣٥٨
ويف هذا املسار من العمل، جيري االهتمام باجملتمعات احمللية الريفية األبعد، ويطبق نظـام              . العملية

لإلشراف املستمر، وتنفـذ اسـتراتيجية للرعايـة تتـضمن بـرامج حتتـرم املعتقـدات وأشـكال التعـبري                     
 .الثقايف والديين

 :تائج الرعاية اليت يوفرها برنامج حمو األمية الثنائي اللغةوترد يف الرسوم البيانية التالية ن - ٣٥٩
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 ٣الرسم البياين 

 السكان موضع الرعاية
 مبقتضى الربنامج الثنائي اللغة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .٢٠٠٧ - اللجنة الوطنية حملو األمية -مركز احلساب : املصدر 
 التعليم خارج املدارس

 املدارس أو املوازي هو شـكل مـن أشـكال حتقيـق العمليـة               النظام الفرعي للتعليم خارج    - ٣٦٠
التعليمية توفره الدولة واملؤسسات ملن اسُتبعد مـن الـسكان مـن التعلـيم يف املـدارس أو مل حيـصل                     

 .عليه، وملن يرغب يف االستزادة من التعليم احلاصل عليه
 

 املراكز البلدية للتدريب واإلعداد البشري
وتوجَّه برامج . لتقين تعمل يف موقع حمدد داخل منشآت البلديات     هي مراكز للتدريب ا    - ٣٦١

تطبيـق منهجيـة    ) ٢(االسـتفادة مـن املـوارد احملليـة،         ) ١: (التدريب صـوب ثالثـة عوامـل أساسـية        
وتعمل املديرية العامة للتعليم خـارج املـدارس علـى          . تلبية احتياجات قطاع اإلنتاج   ) ٣(مبتكرة،  
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تقين والوظيفي لأليدي العاملة شبه املاهرة، وتعتمـد معـارف وقـدرات            تيسري اإلعداد املتكامل وال   
 .ومهارات اخلرجني

ــصادية         - ٣٦٢ ــة واالقت ــة والثقافي ــة االجتماعي ــذه االحتياجــات احمللي ــدريب ه ــز الت ــيب مراك وتل
واإلنتاجيــة، تــشجيعا ودعمــا للمــشاريع الــصغرية واملتوســطة، فتــسهم بــذلك يف تطــوير الــسكان  

وتقدم هـذه املراكـز التـدريب لآلبـاء واألمهـات واملـراهقني والـشباب يف                . معاهتماملستفيدين وجمت 
 .اجلوانب اإلنسانية ومن أجل العمل، مع التركيز على احترام حقوق الطفل واملرأة ودعمها

وبرنــامج املراكــز البلديــة للتــدريب واإلعــداد البــشري موجــود يف مقاطعــات البلــد    - ٣٦٣
ـــ ــامج  .  مــن الفنــيني٢٠١ مركــزا و ٤٧٠، ويــضم ٢٢ ال  رجــال ٤ ٤٥٩وخــدم هــذا الربن
 رعـــى هـــذا ٢٠٠٥ويف عـــام ). ٢٠٠٦( شخـــصا ١٨ ٧٩٣ امـــرأة، مبجمـــوع ٧ ٧٧٩ و

 . مركزا يف البلد بأسره٢٥٠ شخصا يف ١١ ٧٨٥الربنامج 
 

 برنامج التعليم االبتدائي املعّجل
ــة تتواصــل عمليــات حمــو األميــة مــن خــالل هــذا الربنــامج الــذي ينفــذ بط     - ٣٦٤ ريقــة مرن

ويتــيح هــذا الربنــامج لكــل مــن يعرفــون القــراءة . ومناســبة ألحــوال مــستخدميه مــن اجلنــسني
وهـذا  . والكتابة ويرغبون يف مواصلة أو إمتام تعليمهم االبتـدائي الفرصـة لتحقيـق ذلـك جمانـا                

الربنامج موضوع لألطفـال مـن اجلنـسني الـذين جتـاوزوا سـن االلتحـاق باملدرسـة، وللـشباب                    
 الــذين مل يتعلمــوا، ويتــيح لألطفــال والــشباب والكبــار مــن اجلنــسني فرصــة مواصــلة  والكبــار

، وتقـدمي تعلـيم مياثـل    ”التعليم الـذايت “وإمتام التعليم االبتدائي، باستخدام منوذج خاص به هو         
 .ما يقدمه النظام التعليمي، مع استثمار أقل يف الوقت

لثالثة والرابعـة، احتـرام حقـوق اإلنـسان         ويشجع هذا الربنامج، يف مراحله األوىل وا       - ٣٦٥
مـارس  /ويف آذار .  مقاطعـة  ٢٢ويغطـي هـذا الربنـامج الــ         . والتعايش والتشارك بـني الثقافـات     

 امرأة مقيدين يف املرحلة األوىل، ويف املرحلة        ٣ ٦٤٣ رجال و    ٢ ١١٤، كان هناك    ٢٠٠٧
 . دارسا٢ ٤٩٠عه جممو  نساء؛ وتشري هذه البيانات إىل ما١ ٥٠٧ رجال و ٩٨٣الثانية 

 
 املراكز التعليمية العائلية من أجل التنمية

ميكن من خالل هذا الربنامج للتعلـيم الثـانوي أن تتـاح فرصـة االلتحـاق بالـصفوف                   - ٣٦٦
من السابع إىل التاسع، مع إمكانيـة التحويـل، للمـراهقني والـشباب الـذين تتـراوح أعمـارهم                   

 التحـق   ٢٠٠٥ويف عـام    . ف علـى نطـاق البلـد      بني أربعة عشر وعشرين عاما من سكان الري       
ــات يف   ١٠ ٦٠٥ ــني والدارسـ ــن الدارسـ ــزا٣٧٠ مـ ــام .  مركـ ــدد  ٢٠٠٦ويف عـ ــغ العـ  بلـ
، مـــّد الربنـــامج تغطيتـــه إىل ٢٠٠٧مـــارس /ويف آذار.  مركـــزا٥٥٠ شخـــصا يف ١٦ ٩٨٥
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ويستفيد من الربنـامج يف     .  مراكز تعمل على نطاق البلد     ٦٠٩ مقاطعة، وأصبح لديه     ٢٢ الـ
 . يف الصفوف الثالثة٢٠ ١٧٤ امرأة، واجملموع ٨ ٨٣٦ رجال و ١١ ٣٣٨ بلدية ١٨٥

 
 املرّوجون الشباب احملليون

 ٢٤ و ١٤هذا املشروع موضوع للمراهقني والشبان الذين تتـراوح أعمـارهم بـني          - ٣٦٧
ويشجع هذا املشروع وييّسر تنظيم الشباب يف اجملتمع احمللـي والبلـديات واملقاطعـات،          . عاما
ــالنفس، والقيــادة، والتثقيــف يف جمــال الــصحة     و يــوفر التــدريب واإلعــداد يف مــسائل الثقــة ب

اإليـدز،  /فريوس نقص املناعة البـشرية  /اجلنسية واإلجنابية واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي     
والتثقيف يف جمال السالم، ومشاركة املواطنني، والقيم، وحقـوق اإلنـسان، وحقـوق الطفـل،               

 بلـغ   ٢٠٠٥ويف عـام    . ة، مع التركيز على إنصاف اجلنسني ومشاركة املـواطنني        وحقوق املرأ 
 .٢٢  شابا يف مقاطعات البلد الـ٢١ ٤٥١عدد املشتركني 

 
 الربامج التعليمية التكميلية

 اإليدز/املرشدون يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية
ــسيق املرشــدين يف جمــال ا    - ٣٦٨ ــة تن ــة مــن فــريوس نقــص املناعــة   جــرى مــن خــالل هيئ لوقاي
اإليدز توفري التدريب وتوزيع املواد الدراسية على املدرسني والطلبة يف املرحلة املتوسـطة             /البشرية

). ٢٠٠٥( مـشتركا  ١٠ ٦٧٥ مقاطعة بالبلد، واستفاد مـن ذلـك      ١٨جبميع قطاعات التعليم يف     
احــمِ .. أقبــل علــى احليــاة “املعنونــة وتتعلــق املــواد املوزعــة باملوضــوع احملــدد للــدورات التدريبيــة 

لنتعــاطف مــع املــصابني  “، و ”مطلــوب معرفــة اإليــدز والوقايــة منــه “، و ”نفــسك مــن اإليــدز 
وقد نقـل املـشتركون حلقـات العمـل هـذه إىل جمتمعـاهتم            . ”اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   

 .احمللية باللغات اإلسبانية وكيكتشي ومام وكيتشه وكاكتشيكل
 عقــــــدت دورات إرشــــــادية يف اســــــتخدام النمــــــاذج التعليميــــــة ٢٠٠٦ويف عــــــام  - ٣٦٩

وقـد تـدرب   .  طالبا يف دور ومعاهد املعلمـني باملرحلـة املتنوعـة     ٢ ٢٢٠املرض حضرها   /للفريوس
وتـوىل  . هؤالء الطلبة علـى التـدريس يف املـدارس التطبيقيـة للتعلـيم االبتـدائي يف عـشر مقاطعـات                   

 طفـــال وطفلـــة باملرحلـــة االبتدائيـــة يف ٣٧ ٤٨٥ؤالء إرشـــاد مدرســـو ومدرســـات املـــستقبل هـــ
 .مدرسة تطبيقية ١٢٨

 
 التعليم اجلامع

فمــن خــالل هــذا الربنــامج جيــري تــوفري التعلــيم   . يتعــزز التعلــيم اخلــاص هبــذه الطريقــة  - ٣٧٠
مـام  النظامي يف املراحـل التعليميـة املختلفـة عـرب الـربامج واخلـدمات التعليميـة، باإلضـافة إىل االهت         
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قاعـة الـدرس املتكاملـة،      : ومـن هـذه الـربامج     . بالسكان من ذوي االحتياجـات التعليميـة اخلاصـة        
واسـتفاد  . قاعة الدرس ومعاجلة مشاكل التعلم واملشاكل اللغوية، برنامج مدرسة التعلـيم اخلـاص            

 من اإلنـاث، بـدعم مـن    ٢ ٨٠٠  من الذكور و  ٢ ٣٥٠ تلميذا، منهم    ٥ ١٥٠من هذا الربنامج    
 .٢٢ مركزا تعليميا يف مقاطعات البلد الـ ١٢٨ مركزا للتعليم اخلاص و ٢٢درسا يف  م٢٢٢

 
 التربية البدنية

 مـن اإلنـاث،   ٦٢٤ مـن الـذكور و     ١ ٣١٢ طالبا، منـهم     ١ ٩٣٦دّربت وزارة التعليم     - ٣٧١
طفـال  ويف املـدارس الرياضـية يتلقـى األ       .  مقاطعـة  ٢٢ للتربية البدنية يف الـ      ٢٢يف دور املعلمني الـ     

من اجلنسني الذين هم يف سّن الدراسـة األسـس التقنيـة ملختلـف األنـشطة الرياضـية بعـد املواعيـد          
واســتفاد مــن . التجميــع، واالنتقــاء، واملواهــب: وهلــذا الربنــامج ثــالث مراحــل. العاديــة للدراســة

 مـــن ٢٥ ١٩٢ مـــن الـــذكور، و ٢٩ ٩٩٥ مدرســـة، منـــهم ٤٧ طالبـــا يف ٥٥ ١٨٧الربنـــامج 
 .اإلناث
 مجعية مدرسية يف املدارس االبتدائية بالقطاع النظامي على دعـم           ٣ ٥٢٢وقد حصلت    - ٣٧٢

ويف . لشراء أدوات رياضية ملمارسة الرياضة يف املدارس والتـرويح يف املراكـز الرياضـية املـستفيدة         
، أقيمت األلعـاب األوملبيـة املدرسـية الوطنيـة يف املـرحلتني      ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٤الفترة من عام    

ويشترك يف هذا النشاط مجيع التالميذ والتلميـذات يف املؤسـسات التعليميـة             . االبتدائية والوسطى 
 .بالبلد

 
 نظام إدارة اجلودة

 (ISO 9001: 200)حصلت وزارة التعليم على شهادة املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس      - ٣٧٣
زي ويف مـــديريات مقاطعـــات لتنفيـــذها لتنفيـــذها نظـــام إدارة اجلـــودة املوضـــوع يف املقـــر املركـــ

التعاقـد،  /غواتيماال وكتسالتينانغو وباخا فرياباس، وختطيط املوارد، والتعيني، واالختيار، والتعـيني         
وجيــري مــن خــالل هــذا النظــام تعزيــز وتطــوير    . وإدارة شــؤون املــوظفني اإلداريــني واملدرســني 

 للمنظمـة الدوليـة لتوحيـد    200 : 9001وجرى تعزيز مبـادئ املقيـاس   . االنضباط الذايت يف الوزارة
املقاييس، من أجل حتسني جودة اخلدمات اليت تقـدمها وزارة التعلـيم، وترسـيخ ثقافـة اجلـودة يف               

 .اخلدمة العامة
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 التعليم العايل
 معهد اجلامعيات

 أنشئ معهـد اجلامعيـات جبامعـة سـان كـارلوس يف             ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١يف   - ٣٧٤
وجـرى التقـدمي    . ه الكيان الناظم للسياسات والتدابري اجلامعية الـيت ختـدم املـرأة           غواتيماال، باعتبار 

وكان إنشاء . ، يف إطار االحتفال باليوم الدويل للمرأة   ٢٠٠٥مارس  / آذار ٨العام هلذا الكيان يف     
وقـد أضـفى    . هذا املعهد نتيجة لعشرة أعوام تقريبا من الضغط وتعبئـة شـىت قطاعـات اجلامعيـات               

 مــن ٧ مــن البنــد ٢-٧علــى للجامعــات الطــابع املؤســسي علــى هــذا املعهــد يف الفقــرة اجمللــس األ
ومهمــة املعهــد تــوفري املــشورة    . ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٢١ املــؤرخ ٢٠٠٦-١٦القــرار رقــم  

واإلدارة والتعزيــز والتنــسيق والتوجيــه والتنفيــذ لــربامج ومــشاريع البحــث والتعلــيم واإلرشــاد         
وضـع املـرأة يف البلـد والنـهوض بـه وحتـسينه، وتعزيـز ثقافـة إنـصاف                 اجلامعي ذات الصلة بتطوير     

 .اجلنسني، واحترام التعدد االجتماعي والثقايف، واالشتراك يف التنمية
ضـــمن اإلجــراءات الرئيـــسية ذات الطـــابع  ” جملــة املـــرأة واجلامعــة  “وينــدرج إصـــدار   - ٣٧٥

 خـالل إجيـاد الفكـر البـاين للـذاكرة        اإلرشادي، كجزء من تعزيز العمليـة التارخييـة والثقافيـة، مـن           
التارخيية للمجتمع واملرأة، بربط املرأة بالتحليـل النقـدي للحاضـر واجتاهاتـه، وإلقـاء الـضوء علـى                 

ساحة أكادميية تعددية ” جملة املرأة واجلامعة“و . مسامهتها بصفتها من شخوص التاريخ واجملتمع 
 وخاصــة يف التعلــيم العــايل، والتحــاور بــشأنه لدراســة واقــع املــرأة وإنــصاف اجلنــسني يف اجملتمــع،

 .وحتليله
 

 مشاركة املرأة يف التعليم العايل
 كــان وجــود اإلنــاث يف ٢٠٠٧-٢٠٠٥يؤكــد مؤشــر قيــد الطــالب أنــه طــوال الفتــرة  - ٣٧٦

ــة بوجــود         ــل باملقارن ــة ســان كــارلوس بغواتيمــاال، أق ــة، وهــي جامع ــة غواتيمــاال احلكومي جامع
 إىل عــام ٢٠٠٤لزيــادة الطفيفــة يف النــسبة املئويــة لإلنــاث مــن عــام   الــذكور، علــى الــرغم مــن ا 

٢٠٠٧. 
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 ٢١اجلدول 
 قيد طالب املرحلة األوىل حسب اجلنس

  ٢٠٠٧-٢٠٠٤جامعة سان كارلوس بغواتيماال، 
 ٪ الذكور ٪ اإلناث اجملموع العام
٥٥,٠ ٦٨ ٠٣٥ ٤٥,٠ ٥٥ ٨٦٦ ١٢٣ ٩٠١ ٢٠٠٤ 
٥٤,٠ ٦٠ ٧٨٣ ٤٦,٠ ٥٢ ١٨٥ ١١٢ ٩٦٨ ٢٠٠٥ 
٥٣,٠ ٥٩ ٥١٧ ٤٧,٠ ٥٢ ٧٤٠ ١١٢ ٢٥٧ ٢٠٠٦ 
٥٢,٠ ٦٠ ٣٥٠ ٤٨,٠ ٥٦ ٤٩٩ ١١٧ ٣٥٠ ٢٠٠٧  

 .اجتاهات اإلحصاءات السياسية واالجتماعية النسائية: املصدر 
  .معهد اجلامعيات جبامعة سان كارلوس بغواتيماال 

 ٢٢اجلدول 
يمـاال، يف العـام اجلـامعي       املواد اليت يرتفع فيها عدد اخلرجيات، جامعة سـان كـارلوس بغوات           

٢٠٠٤  
 )٪(الذكور  )٪(اإلناث  الوحدة األكادميية
 ١,٥٣ ٩٨,٤٧ العمل االجتماعي

 ١٥,٣٠ ٨٤,٧٠ علم النفس
 ٢٣,٧٧ ٧٦,٢٣ اإلنسانيات

 ٣٠,١٨ ٦٩,٨٢ مدرسة إعداد مدرسي التعليم املتوسط
 ٣٣,٧٨ ٦٦,٢٢ الكيمياء والصيدلة

 ٣٣,٣٣ ٦٦,٦٧ التاريخ
  ٤٣,٠٤ ٥٦,٩٦ الطب

ــصدر  ــسائية   : امل ــة الن ــسياسية واالجتماعي ــة ســان   . اجتاهــات اإلحــصاءات ال ــات جبامع ــد اجلامعي معه
   .كارلوس بغواتيماال

 ٢٣اجلدول 
هيئــة التــدريس حــسب اجلــنس يف جامعــة ســان كــارلوس بغواتيمــاال يف العــامني اجلــامعيني   

  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
 الذكور اإلناث 
 ٪ العدد ٪ العدد اجملموع العام

٦٨,٠ ٢ ٨٧٩ ٣٢,٠ ١ ٧٥٥ ٤ ٢٢٨ ٢٠٠٤ 
٦٨,٠ ٢ ٦٠٢ ٣٢,٠ ١ ٢٣٥ ٣ ٨٣٧ ٢٠٠٥  

ــة النــسائية  : املــصدر  معهــد اجلامعيــات جبامعــة ســان  . اجتاهــات اإلحــصاءات الــسياسية واالجتماعي
   .كارلوس بغواتيماال
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 اهليئات األخرى الداعمة للتعليم
 أمانة العمل االجتماعي التابعة لقرينة الرئيس

 تضطلع أمانة العمل االجتماعي التابعة لقرينة الـرئيس بتنفيـذ           – برنامج النهوض باملرأة   - ٣٧٧
برنامج النهوض باملرأة، وفيه تقدَّم املنح الدراسـية إىل الطفـالت واملراهقـات والـشابات البالغـات                 

ج وباإلضـافة إىل ذلـك تقـوم هـذه األمانـة، مـن خـالل برنـام          . من املعانيـات للفقـر والفقـر املـدقع        
 طفـل وطفلـة تتـراوح أعمـارهم بـني           ١٣ ٠٠٠املآوى احمللية، بالسهر واإلشراف على أكثـر مـن          

ويف هذه املآوى تبدأ اخلطوات األوىل يف احلفز املبكر هلؤالء األطفال، والتعليم            .  أعوام ٥صفر و   
ة تكـون  ويهدف هذا الربنامج إىل حتويل املآوى احملليـة إىل مراكـز للرعايـة املتكاملـ      . قبل املدرسي 

 .مبثابة معرب إىل التعليم يف الصف األول
 

 ١١املادة 
 العمل والعمالة

 توصيات جلنة خبريات االتفاقية
 )٦. (تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أحكام تتعلق بالتحرش اجلنسي

تعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء انتـهاكات حقـوق النـساء العـامالت يف الـصناعات التجميعيـة،                  
 يف تكـوين اجلمعيـات، ويف احلـصول علـى األجـر األدىن، واحلـصول علـى                  يف ذلك حقهـن    مبا

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ تـدابري فعالـة ملنـع انتـهاكات حقـوق                 . إجازات األمومة 
املرأة العاملة يف الصناعات التجميعية واملعاقبة عليها، ومعاجلة نقص معايري الصحة والـسالمة             

بعـض أربـاب العمـل      ) ٦. (رص حصول العامالت علـى العدالـة      يف هذه الصناعات، وزيادة ف    
 )٥ و ٤ و ٣. (يف هذه الصناعات يطلبون من النساء الباحثات عن عمل إجراء اختبار محل

يساور اللجنة القلق لعدم وجود تدابري تشريعية أو سياسية حلماية حقـوق العـامالت باخلدمـة                
 زمنيـا واضـحا لتطبيـق تـدابري تـشريعية      املرتلية، وحتـث الدولـة الطـرف علـى أن تـضع جـدوال        

تناشد الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرهـا  . وسياسية حلماية حقوق العامالت باخلدمة املرتلية    
 )٦. (الدوري التايل معلومات عن التدابري اليت اختذهتا وعن تأثريها بشكل خاص
لعـامالت باخلدمـة    رغم وجود تدابري للحماية وحقوق يف الـضمان االجتمـاعي، مبـا يف ذلـك ل               

. املرتلية والعامالت يف الصناعات التجميعية، فإن هـذا التـشريع مل يكتمـل وال جيـري تكملتـه                  
 ):٥ و ٤ و ٣(وحتث اللجنة الدولة على 
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اختاذ التدابري الالزمة إلكمال القوانني اخلاصة بالسلطات املسؤولة عن التفتيش يف  ‐
 .جمال العمل

إلزاما للقطاع اخلاص، من أجل تطبيق العمل على وضع مدونات سلوك أشد  ‐
 .التشريع احلايل

تقترح اللجنة أن جتري الدولة الطرف دراسة ملعرفة أثر اتفاقات التجارة احلرة على الظروف        
املعيشية للمـرأة الغواتيماليـة وعملـها، وأن تنظـر يف اختـاذ تـدابري للتعـويض تأخـذ يف االعتبـار                      

 )٦. (حقوق اإلنسان للمرأة
نـة بقلـق ازديـاد معـدل عمـل األطفـال يف غواتيمـاال، وخـصوصا بـني الطفـالت،                     تالحظ اللج 

. وكذلك آثار هذا العمل على مناء الفرد، وعلى ممارسة حقه يف الـتعلم ويف الرعايـة الـصحية                 
 )٥ و ٤ و ٣(

اكتــسب إدمــاج املــرأة يف االقتــصاد أمهيــة كــبرية يف األعــوام األخــرية، كــأثر مــن بــرامج  - ٣٧٨
لي اليت أجربت املرأة على املسامهة يف توليد الدخل، وكذلك علـى العمـل حلـساب                التكيف اهليك 

نفــسها، فتكــون بــذلك داعمــة بقــدر كــبري ألنــشطة التجــارة واخلــدمات، وكــذلك الــصناعات     
 .التجميعية والعمل يف الزراعة

ــن ســكان          - ٣٧٩ ــل م ــى األق ــة عل ــنني يف املائ ــة أن اث ــل الدولي ــة العم ــدر حــسابات منظم وتق
كما أن هـذا املـصدر يقـدر العـدد احلـايل            . ماال الناشطني اقتصاديا يعملون يف منازل خاصة      غواتي

 . يف مجيع أحناء البلد٣٠٠ ٠٠٠هلؤالء بـ 
وعمال علـى تيـسري وجـود بـدائل يف العمـل والتوجيـه إىل القطاعـات الـيت يـشتد عليهـا                        - ٣٨٠

” أكشاك للعمالـة  “لت إعداد   الطلب، اضطلعت وارة العمل بأنشطة للوساطة يف جمال العمل مش         
 شخـصا يف    ٢٩ ٢٧٦وكان من نتيجة هذه املبادرات أن اشترك        . يف الريف ويف مدينة غواتيماال    
 مـن العمـال،     ١٣ ٦٦٦، وأمكـن مـلء الـشواغر املتاحـة بــ            ٢٠٠٦األحداث املشار إليها يف عام      

 . امرأة٥ ٨٢٣كان منهم 
ــشاء  ٢٠٠٤ويف عــام  - ٣٨١ ــة العــامالت    عمــدت وزارة العمــل إىل إن مكتــب املعــوقني لرعاي

ومن أنشطة هذا املكتب تيسري احلصول على القـروض لبـدء ودعـم املـشاريع الـصغرية                 . املعوقات
أن تكون املـرأة مـن شـعب املايـا، ومـن           : واملتوسطة، مع التركيز على الريف وعلى الفئات التالية       
نتـائج إىل حـصول النـساء علـى     وتشري ال. الريف، ومن ضحايا الرتاع املسلح، ومن ربات البيوت    

 . قرضا يف السنة٢٥٠ما متوسطه 
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 تعزيز ومحاية حقوق العمل

 إدارة النهوض باملرأة العاملة، التابعة لوزارة العمل
أدلــة للممارســات “جــرى، مــن خــالل إدارة النــهوض بــاملرأة العاملــة، وضــع وتوزيــع    - ٣٨٢

وتــشمل هــذه . ”بيــة، والبــت يف الــشكاوىالــسليمة للتعاقــد، وإهنــاء اخلدمــة، واإلجــراءات التأدي
األدلة سياسات التعاقد وإجراءاته واإلعالن عنـه، وحتـث أربـاب العمـل علـى عـدم اإلعـالن عـن                     
الوظـــائف الـــشاغرة مـــع التمييـــز علـــى أســـاس جـــنس املتقـــدمني، أو أعـــراقهم، أو ديانتـــهم، أو  

 .جنسياهتم، أو أعمارهم
التعريـف حبقـوق العمـل، واهلـدف منـها           طبعات مـن بطاقـات       ٦وقد ُوضعت ووزعت     - ٣٨٣

تعريف العامالت وأربـاب العمـل هبـذه احلقـوق، وحتقيـق مزيـد مـن االسـتقرار يف عقـود العمـل،                       
 عاملـة يف جمـال حقـوق والتزامـات          ٥٨٥وجـرى تـدريب     .  شخصا ١٣ ٣٤٠واستفاد من ذلك    

 .نالعمل، وخصوصا يف جمال املراهقة واملرأة العاملة، والنظافة الصحية، واألم
وتضطلع هذه اإلدارة أيضا بأنشطة إرشادية خمتلفة يف حقوق العمل، موجهة إىل قطاع              - ٣٨٤

وجيـري يف هــذه العمليــات  . أربـاب العمــل يف شـىت فــروع النـشاط اإلنتــاجي وعلــى صـعيد البلــد    
 .التنسيق املشترك بني املؤسسات مع منظمات محاية وتثقيف املرأة

تعزيـز  “، تنفيـذ مـشروع     )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   وجرى، بدعم من منظمة األمم       - ٣٨٥
 واختـتم يف عـام      ٢٠٠١، الذي بدأ يف عام      ”ومحاية حقوق العمل للمراهقات والنساء العامالت     

عقــد حلقــات عمــل تتــضمن  ) أ: (ومــن اإلجنــازات املهمــة ميكــن اإلشــارة إىل مــا يلــي   . ٢٠٠٦
عقـد  ) ب( يف املؤسـسات العامـة؛   معلومات عـن حقـوق العمـل موجهـة إىل الدارسـني املـراهقني            

حلقــات عمــل تتــضمن معلومــات عــن حقــوق العمــل موجهــة إىل املنظمــات الداعمــة للمــرأة؛      
 .توفري الرعاية والتوجيه ملن يترددون على اإلدارة حبثا عن توجيه يف جمال العمل )ج(

 
 املكتب الوطين للمرأة

لصعيد املركزي، بأن أنـشأ هيئـات       حقق املكتب الوطين للمرأة المركزية أنشطته على ا        - ٣٨٦
، للعمل بشكل مباشر ومناسب على تلبية االحتياجـات العمليـة           ٢٢تنسيق يف مقاطعات البلد الـ      

ــى صــعيد الريــف    ــدويب أو    . واالســتراتيجية للمــرأة عل ــة مــن خــالل من وتتحقــق هــذه الالمركزي
ــذين ينــاط هبــم تنــسيق ومت     ابعــة شــؤون النــساء  منــدوبات وزارة العمــل يف مجيــع أحنــاء البلــد، ال

 .العامالت واالهتمام هبن
وقد عمل هذا املكتب، باعتباره واحدة مـن آليـات محايـة حقـوق املـرأة، علـى تـشجيع                     - ٣٨٧

التنظــيم واملــشاركة الــسياسية للمــرأة يف املؤســسات احلكوميــة وغــري احلكوميــة يف مقاطعــات         
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ات جمللـس إدارة املكتـب علـى        ، من خالل عقد مجعيات شهرية للعمل واجتماع       ٢٢غواتيماال الـ   
صعيد املقاطعات، وهو ما يتم دميقراطيا من خـالل انتخابـات جتـرى علـى أسـاس املـشاركة كـل                   

 .عامني
 :وقد وضع املكتب الدراستني التاليتني يف إطار األنشطة البحثية - ٣٨٨

ت دراسـة احلالـة احملـددة للعـامال       ”، وتشمل أيـضا     “مشاركة النساء العامالت عرب التاريخ    ” •
واعُتمـدت  . “الغواتيماليات والعواقب احملتملة النامجـة عـن االتفاقـات واملعاهـدات التجاريـة            

هذه الوثيقة يف ثالث من مقاطعات غواتيماال، وجـرى تطويرهـا وطبعهـا وتوزيعهـا يف عـام                  
ــة التكامــل االقتــصادي ألمريكــا الوســطى   ٢٠٠٥ ــة للبلــدان  / بــدعم مــن أمان مــصرف التنمي

 .األمريكية
ــة التعــديالت املقترحــة تقيــيم ” • ـــ “ حلال قــانون إنــشاء املعهــد الــوطين للمــرأة،   :  قــوانني١٠ل

تعديالت القـانون املـدين، قـانون الـصحة، قـانون التعلـيم، قـانون إنـشاء صـندوق األراضـي،                 
قانون االنتخابات واألحزاب السياسية، قانون مكافحة التحرش اجلنسي، القانون األساسـي           

. االجتماعي، قانون العمـل، قـانون تنظـيم العمـل يف منـازل خاصـة      ملعهد غواتيماال للضمان  
 إىل ١٩٩٦وقد قدمت كل هذه التعديالت إىل كونغرس مجهورية غواتيماال يف األعوام من    

٢٠٠٦. 

ــضا دعــم مــشروع تعــديل    - ٣٨٩ ــانون العمــل،    ٣٢وجــرى أي ــز يف ق ــى متيي ــة عل ــادة منطوي  م
غواتيمـاال، وأمانـة الرئاسـة لـشؤون املـرأة، وهيئـة            بالتنسيق مع جلنة املـرأة يف كـونغرس مجهوريـة           

الدفاع عن النساء األصليات، واملنظمات النسائية، مثل التجمع النسائي املدين السياسي، ومركز            
وقــد قُــدم هــذا االقتــراح إىل كــونغرس اجلمهوريــة، وجيــري   . دعــم العــامالت يف منــازل خاصــة 

 .مان االجتماعيالتشاور اآلن بشأن حتليله مع وزارة العمل والض
وقــد ُوضــعت دراســة حتليليــة لقــانون اخلدمــة املدنيــة وقــانون قتــل اإلنــاث بالتنــسيق مــع  - ٣٩٠

منظمــات نــسائية أخــرى، وقــدمت اقتراحــات حمــددة إلعــادة صــياغة هــذين القــانونني واعتمــاد    
 .كونغرس مجهورية غواتيماال هلما

ــدريب     - ٣٩١ ــوىل املكتــب باســتمرار ت ــدريب يت ـــ ويف جمــال الت ــدمن  ٣٥ال ــاليت يق ــة ال  مندوب
اجلـرائم املرتكبـة ضـد النـساء،        : مساعدهتن إىل اجلمعيات احمللية الشهرية يف املسائل اليت هتم البلـد          

العنــف العــائلي، إنــصاف اجلنــسني، التنــوع الثقــايف، الثقــة بــالنفس، الــصحة اإلجنابيــة، التحــرش    
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تــشريع الــوطين والــدويل حلمايــة اجلنــسي وحقــوق العمــل وحقــوق اإلنــسان، اتفاقــات الــسالم، ال
 .املرأة
وتعقد كل عام مسابقات لتكرمي النساء املتميزات يف السياسة الوطنيـة، واألكادمييـات،              - ٣٩٢

واملوظفات العامات، والقاضيات، والعلميات، والريفيات، حبصوهلن على وسـام املكتـب الـوطين         
السالم، ورفع علم املـصرف الـصناعي،     للمرأة، ووسام خوليا أوّروتيا لالستحقاق، وتبادل وردة        

وذلـك إللقـاء الـضوء علـى عملـهن وتقــديره، إذ إنـه ال يلقـى االعتـراف وال التقـدير مـن اجملتمــع           
 .الغواتيمايل

وجيري سنويا احلث على إعمال حقوق املرأة وإنصاف اجلنسني، مـن خـالل االحتفـال                - ٣٩٣
 امـرأة األمـريكتني، اليـوم الـدويل للمـرأة، يـوم             يـوم : ٢٢بأيام تتعلق باملرأة يف مقاطعات البلـد الــ          

ــرأة      ــف ضــد امل ــوم الالعن ــرأة، ي ــة للم ــصحة املتكامل ــؤمترات،   . ال ــاالت، وم ــيم احتف وجــرى تنظ
ومسابقات، وأسواق، وبيانات، ونشرات، ومسريات، وملـصقات، وبـرامج تروجييـة مـن خـالل               

 .ذه األنشطةاإلذاعة والصحافة والتلفزيون، مما زاد من مشاركة السكان يف ه
ومن أجل زيادة وعي السكان ومعرفتهم النظرية، يستمر تقدمي معلومات مـستكملة يف              - ٣٩٤

ـــ    ، بــشأن املــسائل املــستكملة  ٢٢مراكــز التوثيــق املقامــة يف منــدوبيات املكتــب يف املقاطعــات ال
ــوق         ــل وحق ــوق العم ــايف، وحق ــوع الثق ــسني، والتن ــصاف اجلن ــاملرأة، وإن ــة ب واملتخصــصة املتعلق
ــة، واألحبــاث         ــة، واحلوكم ــسياسات العام ــرأة، وال ــف ضــد امل ــائلي، والعن ــف الع ــسان، والعن اإلن

 .والدراسات اخلاصة، إخل
وعمــال علــى تعزيــز املكتــب الــوطين للمــرأة وتطــوير املــرأة، ُوضــعت وقــدمت املــشاريع  - ٣٩٥

 املكتب الوطين   دعم جمال التدريب واإلعداد يف    ) ١: (التالية بدعم مايل وتقين من التعاون الدويل      
الشابات واملراهقات، واستثمار التحويالت الواردة من اخلـارج يف أنـشطة إنتاجيـة؛          ) ٢(للمرأة؛  

املرأة واشتراكها يف أسواق العمل، نظمتها وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي             : دراسة عن ) ٣(
 اجلنــسني سياســات إنــصاف) ٥(احلــد مــن التمييــز ضــد املــرأة يف العمــل؛  ) ٤(؛ ٢٠٠٦يف عــام 

حتقيــق المركزيــة املكتــب الــوطين  ) ٦(والتعــدد الثقــايف يف وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي؛  
 .تعزيز املشاركة الوطنية السياسية للمرأة الغواتيمالية) ٧(للمرأة؛ 
ويصدر املكتب نشرة معلومات ربع سنوية ليظـل االطـالع علـى املعلومـات املـستكملة                 - ٣٩٦

ي وزارة العمـــل، واجلمعيـــة العامـــة للمنـــدوبات، وغـــري ذلـــك مـــن  متاحـــا للـــسلطات، ومـــوظف
 .األشخاص املهتمني مبسألة مساواة وإنصاف اجلنسني
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 محاية العامالت يف صناعة املنسوجات التصديرية
ــام  - ٣٩٧ ــة يف صــناعة      ٢٠٠٤يف ع ــل يف املؤســسات العامل ــهاك حقــوق العم ، ويف ضــوء انت

ــشئت    ــد، أن ــصديرية يف البل ــسوجات الت ــسوجات     املن ــع منازعــات العمــل يف صــناعة املن ــة من هيئ
ــصديرية       ــسوجات الت ــسيق صــناعة املن ــة تن ــن هيئ ــدعم م ــصديرية، ب ــة  . )٤(الت ــضا يف مقاطع ومت أي

غواتيماال إنشاء وحدة املفتشني الذين أنيط هبم على وجه اخلصوص النظر يف شكاوى العامالت              
ــذين ينظــرون أيــضا يف حــاالت  ، و)مبــا يف ذلــك التحــرش (يف صــناعة املنــسوجات التــصديرية   ال

وهـذه الوحـدة تتبـع املفتـشية العامـة للعمـل، وهـي              . الفصل اجلماعي من العمل للرجـال والنـساء       
 .الكيان املسؤول عن محاية حقوق العمال والعامالت

نظــرة “ دراســة احلالــة املعنونــة ٢٠٠٤ويف إطــار احلمايــة االجتماعيــة، أجريــت يف عــام  - ٣٩٨
 للعامالت يف صناعة املنسوجات التصديرية يف غواتيماال والصناعة القائمة          على املشاكل الصحية  

وكان . ، كجزء من مشروع جدول األعمال االقتصادي النسائي       ”على الزراعة يف تشيمالتينانغو   
ــسوجات          ــامالت يف صــناعة املن ــصحية للع ــشاكل ال ــد أشــيع امل ــذه الدراســة حتدي ــن ه اهلــدف م

ــا نويفــا وميكــس  ــصادرات   التــصديرية يف فيلي ــة غواتيمــاال، ويف شــركات ال كو وأمــاتيتالن ومدين
وتناولــت الدراســة موضــوع املــرأة العاملــة يف صــناعة   . الزراعيــة غــري التقليديــة يف تــشيمالتينانغو 

املنــسوجات التــصديرية يف غواتيمــاال، وبينــت األضــرار الــيت تتعــرض هلــا نتيجــة ســاعات عملــها   
مــاعي، ومعــدالت اخلــصوبة العاليــة، واشــارت إىل املرهقــة، وعــدم حــصوهلا علــى الــضمان االجت

وخلـصت الدراسـة إىل أن هـذه        . عالقات العمل املتسمة بعدم اإلنصاف وانعدام األمـن والعدالـة         
 .الصناعة نفعت البلد، ولكن على حساب صحة املرأة وسالمتها

، ١٥٥ وأعطيت األولوية لتصديق حكومة غواتيماال على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة       - ٣٩٩
. كجــزء مــن اخلطــة االســتراتيجية هليئــة منــع منازعــات العمــل يف صــناعة املنــسوجات التــصديرية 

وتواصل املنظمات االجتماعية يف غواتيماال املطالبـة بالتـصديق علـى هـذه االتفاقيـة، نظـرا إىل أن                  
 .ظروف العمل احلالية تتسم عادة باهلشاشة

 
 القضاء على عمل األطفال

-٢٥٠العمــل والــضمان االجتمــاعي، مبوجــب القــرار احلكــومي رقــم   وضــعت وزارة  - ٤٠٠
 بـشأن أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال           ١٨٢، الئحة تطبيـق اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة             ٢٠٠٦

وحتــدد هــذه الالئحــة وحتظــر األعمــال الــيت ميكــن أن تــضر . واإلجــراءات الفوريــة للقــضاء عليهــا
منهم أو أخالقهم، وحتدد أنواع األعمـال الـيت    صحة األشخاص دون الثامنة عشرة من العمر أو أ        

__________ 
مركز العمل القانوين يف : هيئة تنسيق صناعة املنسوجات التصديرية مؤلفة من منظمات اجملتمع املدين التالية )٤(

 .جمال حقوق اإلنسان، ورابطة التضامن النسائي، ومركز دراسات ودعم التنمية احمللية
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تعد أسوأ أشكال عمل األطفال، وكذلك األعمال اليت تعترب بطبيعتها خطرة وغري صحية، واليت               
ميكن أن تتسبب يف ضرر بالغ للصحة البدنية أو العقليـة أو النمـاء املتكامـل ملـن هـو دون الثامنـة                       

أن تكون طبيعة النـشاط غـري صـحية أو خطـرية            عشرة من العمر، أو تتسبب حىت يف موته، دون          
 .بالضرورة

ــها، مــع       - ٤٠١ وجيــري اآلن حتديــد مــسار تطبيــق هــذه الالئحــة داخــل املؤســسات وفيمــا بين
تــشجيع التــدريب، ووضــع الوثــائق الــيت تتــيح للمفتــشية العامــة للعمــل احلــصول علــى األدوات     

نشئت اللجنة التقنيـة للقـضاء علـى        ، أ ٢٠٠٥-٢٤ومبوجب القرار الوزاري رقم     . الالزمة لعملها 
، أطلقـت   ٢٠٠٧نـوفمرب   /ويف تـشرين الثـاين    . عمل األطفال الذي يزاوله املراهقـون مـن اجلنـسني         

. ١٨٢محلــة احلــد مــن عمــل األطفــال والقــضاء عليــه، اســتجابة التفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة   
ــة يف خمتلــف وســائل االتــصال اجلمــاهريي     ــون والــصحافة  اإلذاعــة وا(وســتنفذ هــذه احلمل لتلفزي

 لتعديل القـانون اجلنـائي، الـذي مـا زال معلقـا يف كـونغرس         ٢٦٣٠ويف املشروع رقم    ). املكتوبة
 .اجلمهورية، جترَّم أسوأ أشكال عمل األطفال

وجرى، يف إطار وحدة محاية العمال املـراهقني، وضـع مـشروع منـع العمـل يف املنـازل                    - ٤٠٢
كوميتانـسيليو مبقاطعـة سـان مـاركوس، الـذي اسـتفاد ومنـه           ألطفال السكان األصـليني يف بلديـة        

وجيري دعم التعلـيم بتـشجيع اسـتمرار األطفـال يف الدراسـة وتفـادي               .  أطفال من اجلنسني   ١١٠
كمـا جيـري دعـم هـؤالء األطفـال بـاملكمالت الغذائيـة،              . اهلجرة، مما يـؤدي إىل منـع االجتـار هبـم          

، ودعم املـدارس يف املنـاطق       )دات، جونالت، أحذية  بلوزات نسائية، مش  (وتزويدهم بثياب املايا    
وجرى باإلضافة إىل ذلك تزويدهم بأدوات رياضية لتسهيل األنـشطة       . اليت تواجه مشاكل صعبة   

 .الثقافية اليت تعرب عن ثقافتهم
وفيما يتعلق بصناعة األلعاب النارية اليت يعمل فيها عدد كبري من القّصر مـن اجلنـسني،                 - ٤٠٣

 إلدخال األساليب التقنية على عمليات صنع األلعاب النارية، رغم االعتراض على            بذلت اجلهود 
. تغــيري طــرق اإلنتــاج، ممــا حيقــق األمــن الــوظيفي للعمــال الــذين هــم يف الغالــب مــن األحــداث     

وتضافرت أيضا جهود املؤسسات لتوفري بدائل أخرى لألنشطة اإلنتاجية، وجرى تنظيم دورات            
 .تدريبية
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 ٢٤اجلدول 
 التدابري املتخذة للقضاء على عمل األطفال

٢٠٠٦-٢٠٠٤  
 المجموع التدابير المنفذة

 ١١  مصنعا لأللعاب الناریة١١تقييم 
ة       اب الناری اج األلع ي إنت املين ف دریب الع وان    (ت ان خ دو، س ان رایمون س

 ٢٠٢ )ساآاتيبيكيس، ميكسكو
 ٥٢ العمال المعتمدون في إنتاج األلعاب الناریة

ى    ( تدریبية للشباب من تنظيم المعهد الفني للتدریب واإلنتاجية          دورات القضاء عل
 ٣٠ )العمل في مجال األلعاب الناریة

 
، وزارة العمـل والـضمان      “اكتملـت املهمـة   ”، بعنوان   ٢٠٠٦-٢٠٠٤تقرير عن اإلدارة،    : املصدر  

   .االجتماعي
 العامالت يف منازل خاصة  

منــازل خاصــة، الــذي تؤديــه يف الغالــب النــساء والطفــالت  يــزاَول العمــل املــأجور يف  - ٤٠٤
واملراهقــات، يف احلــضر أكثــر ممــا يــزاَول يف الريــف، حيــث هتــاجر الطفــالت واملراهقــات مــن    

وهـؤالء العـامالت يف غالبيتـهن العظمـى أصـليات قـدمن             . الريف ألداء هذا النوع مـن النـشاط       
راهقـات تبعـث هبـن أسـرهن كوسـيلة          وهـؤالء الطفـالت وامل    . أساسا من مقاطعات غـريب البلـد      

للبقاء على قيد احلياة، إما بسبب اليتم، أو ألهنن من أسـر كـبرية العـدد جـدا تعـيش يف فقـر أو                        
فقر مدقع، وهو وضع جيربهن علـى اهلجـرة إىل احلـضر للحـصول علـى أجـر شـهري ومـسكن                      

 .وطعام مضمون
ملتوسـط عـن األجـر األدىن،       واألجر الذي حتصل عليه العاملة يف مرتل خـاص يقـل يف ا             - ٤٠٥

وغالبيــة هــؤالء العــامالت ال حتــصل مــن رب  . وإن كــان خيتلــف بــاختالف املنــاطق اجلغرافيــة 
وعلى عكس ما تـنص     . العمل على أي استحقاقات عمل، أو ضمان اجتماعي، أو رعاية طبية          

يف عليه قوانني العمل، ميكن فصل العامالت دون إخطار مسبق أو مكافـأة عـن فتـرة العمـل، و                  
 .حاالت كثرية مبا خيالف االلتزامات القانونية من حيث األجور واالستحقاقات

وراء أبـواب   ”وتتسم ظروف العمل بشكل عام مبخاطر عالية، فالعاملـة تقـوم بعملـها               - ٤٠٦
، وتتعرض ملخاطر نفسية واجتماعية ألهنا تعـيش خـارج حميطهـا األسـري واالجتمـاعي                “مغلقة

الفعل من أي عطف ومن االتـصال بأسـرهتا وأصـدقائها، وذلـك غـري      والثقايف، فتكون حمرومة ب 
مــا ميكــن أن تتعــرض لــه مــن جــاب خمــدوميها مــن ســوء املعاملــة البدنيــة والنفــسية والتحــرش     

 .واالستغالل اجلنسي
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 ٢٠٠٥أغـسطس   /وفيما يتصل بالتنـسيق مـع منظمـات اجملتمـع املـدين، وقعـت يف آب                - ٤٠٧
ركز دعم العامالت يف منازل خاصـة، مـن أجـل تيـسري عقـد               رسالة تفاهم بني وزارة العمل وم     

 حلقة عمل للعامالت يف منازل خاصـة عـن حقـوق وواجبـات العمـل وآليـات الـشكوى،                    ١١
 مــن مقاطعــات البلــد لــدعم ١١ حلقــة عمــل ملفتــشي ومفتــشات العمــل يف ١١وكــذلك عقــد 

 .القانون الدويل يف موضوع حقوق اإلنسان للمرأة
دعي العام حلقوق اإلنسان حلقات عمل للتعريف حبقـوق املـرأة علـى             ويعقد مكتب امل   - ٤٠٨

الصعيد املركزي ويف مجيع املكاتب الفرعية يف البلد، وحبث انتهاك هذه احلقـوق علـى الـصعيد           
 .الفردي أو اجلماعي

احلالــة ” نــشر مركــز دعــم العــامالت يف منــازل خاصــة دراســة عــن   ٢٠٠٤ويف عــام  - ٤٠٩
للعامالت يف منازل خاصة يف غواتيماال والتمييز يف العمل بـني اجلنـسني             االجتماعية والسياسية   

ومشلت هذه الدراسة أربعـة جوانـب بالغـة األمهيـة، وهـي العمـر، واحلالـة املدنيـة،                   . “واألعراق
ومــن أبــرز اســتنتاجات الدراســة ضــرورة تعــديل التــشريع واعتمــاد   . واهلويــة اإلثنيــة، والديانــة 
قـانون تنظـيم العمـل يف منـازل         ) ١: ( عـالقني يف كـونغرس اجلمهوريـة       القانونني اللذين مـا زاال    

إن اإلقـرار بـضعف العـامالت يف     . قـانون مكافحـة التحـرش اجلنـسي واملـضايقة         ) ٢(خاصة، و   
منازل خاصة على أساس مجيع ظروفهن من حيث اجلنس والعرق والطبقة هو شيء ال يـرد يف                  

 ).ال ونساءمن رج(اعتبار مقيمي العدل وال أرباب العمل 
 

 التعديالت التشريعية املقترحة خلدمة العامالت يف منازل خاصة  
يتضمن قانون العمل تنظيما لعمل العامالت يف منازل خاصـة، وكـذلك العمـل الـذي                 - ٤١٠

تقوم به العامالت بشكل عادي ومستمر يف جمال التنظيف واملساعدة وغري ذلـك مـن األعمـال       
آخر لإلقامة أو مبـسكن خـاص الـيت ال تعـود بـأي مكـسب أو ربـح        املتصلة باملرتل أو بأي حمل    

ويشري هذا القانون إىل العمل املأجور يف منازل خاصة حبكـم أنـه يـنص علـى      . على رب العمل  
أن أجر العامالت يف منازل خاصة يـشمل، عـالوة علـى الـدفع نقـدا، تـوفري املـسكن والطعـام،                     

 يشمل قانون العمل يف هيكلـه العمـل املـرتيل           ويف هذا السياق ال   . مل يتفق على خالف ذلك     ما
وجـدير بالـذكر أن العمـل املـأجور يف منـازل خاصـة الـذي ينظمـه قـانون العمـل                      . غري املأجور 

 .حيظى حبماية معهد غواتيماال للضمان االجتماعي ال
ــم     - ٤١١ ــشروع رق ــة امل ــام كــونغرس اجلمهوري ــة اخلاصــة   ٣٤٦٧وأم ــانون احلماي ــق بق  املتعل

ويهدف هذا املـشروع إىل تقـنني نظـام العمـل املـرتيل املـأجور مـن                 .  منازل خاصة  للعامالت يف 
حيــث يــوم العمــل، واألجــر، والتــأمني االجتمــاعي، والــساعات اإلضــافية، وإجــازات التعلــيم،  



CEDAW/C/GUA/7  
 

08-20469 145 
 

ومـا زال هـذا املـشروع يف        . واحلقوق اخلاصة مبـا قبـل الـوالدة وبعـدها، ودفـع منحـة تـشجيعية               
 .انتظار الرأي فيه

 
 مل املرتيل غري املأجورالع  

الدراســـات املتعلقـــة بالديناميـــة العائليـــة قليلـــة يف غواتيمـــاال، وال تعكـــس الـــسجالت  - ٤١٢
. اإلحــصائية مــسامهة املــرأة يف االقتــصاد، ولــذلك ال تــرد هــذه املــسامهة يف احلــسابات القوميــة  

 .ذي قيمةفاملعترب أن العمل الذي يؤدَّى يف املرتل واملنوط تارخييا باملرأة غري 
: والسائد أن منشأ الدخل الذي حتصل عليه املرأة وأسرهتا يتوقف على العوامـل التاليـة               - ٤١٣

دخــول املــرأة ســوق العمــل، إمــا بــصفتها أجــرية، أو صــاحبة عمــل تــوفر فرصــا للعمــل يف ) ١(
أنــشطة ) ٢. (ســوق الــسلع، أو عاملــة حلــساهبا اخلــاص تتمتــع بالقــدرة علــى التجميــع املــستدام 

الزراعة، تربيـة الطيـور واحليوانـات،    (اج الذايت أو كسب الرزق يف سلع االستهالك املرتيل      اإلنت
املـساعدات  ) ٣. (اليت تنطوي على اإلنتـاج احملـدود مـن أجـل البيـع            ) احلياكة، التجارة احملدودة  

 يف  النقدية والعينية اآلتية من التحويالت العائلية، وتعاون اجلريان، وأنشطة املؤسسات واألفـراد           
اإليرادات والدخول األخرى اآلتية من تأجري جزء من املسكن أو بيع بعـض             ) ٤. (جمال املعونة 

 .املمتلكات املادية من حني آلخر
إن مــسامهة املــرأة يف الــدخل يكملــها أداؤهــا يف إدارة اإلنفــاق، فعلــى أســاس هــذه          - ٤١٤

وبعبارة أخرى فـإن دور     . كل أكفأ الوظيفة الثانية، ينعدم اإلنفاق يف املرتل، أو يقل، أو يتم بش          
 .املرأة يف إدارة شؤون املرتل ال غىن عنه لزيادة دخلها ودخل أفراد األسرة

ومن املهـم وجـود عـدد كـبري مـن النـساء الـاليت يـضطررن، النعـدام الفـرص وبـسبب                        - ٤١٥
جلنـسني  أو رعاية األطفال وكبـار الـسن مـن ا   /وضعهن االجتماعي، إىل القيام باألعباء املرتلية و    

 .دون أي مقابل اقتصادي، وينفقن يف ذلك ساعات طويلة
إن العمل املـرتيل هـو العمـل اخلفـي الـذي ال ُينتبـه إليـه يف احلـسابات القوميـة، والـذي                         - ٤١٦

ومـن هنـا يـتعني إنـشاء حـساب          . يعين بالنسبة إىل اجملتمع اتساع القوة العاملة للنـساء وأسـرهن          
التقدير الكمي واالقتصادي للعمل املرتيل واإلنتـاجي غـري   فرعي جنساين يكون هدفه األساسي      

الدراسات االستقـصائية   ) أ: (ومن الضروري هلذا الغرض االستفادة باملدخلني التاليني      . املأجور
ــة      لالســتفادة مــن الوقــت يف غواتيمــاال، وهــي منــوذج مــدرج يف الدراســة االستقــصائية الوطني

ــا ) ب. (لألحــوال املعيــشية ل الدراســات االستقــصائية الــيت تــصنف األنــشطة   وعلــى ســبيل املث
وميكن للدراسة االستقصائية الوطنية للعمـل والبطالـة أن تكـون األوضـح          . ومتوسطات األجور 

 .يف داللتها من حيث مستوى التغطية اجلغرافية والتواتر
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 ستوضـع أول دراسـة استقـصائية وطنيـة للعمـل والبطالـة علـى                ٢٠٠٧ويف أواخر عام     - ٤١٧
 املنطقة احلضرية املتروبوليـة وسـائر املنـاطق احلـضرية واملنطقـة الريفيـة علـى          -ملقاطعات  صعيد ا 

ــد   ــاق البل ــام     -نط ــها لع ــذها ومتابعت ــة تنفي ــنوي،   ٢٠٠٨ وستوضــع خط ــصف س  يف شــكل ن
 .ولألعوام التالية يف شكل ربع سنوي

 
 التدابري املتخذة  

. ؤون املـرأة وجامعـة رافاييـل النـديفار        وقع اتفاق للتعاون التقين بني أمانـة الرئاسـة لـش           - ٤١٨
، الـذي متتـد     “اعتمد علـى البيئـة    ” تنفيذ مشروع    ٢٠٠٧وكان من نتيجة ذلك أن بدأ يف عام         

ــرة تنفيــذه مــن أيــار    ــانون األول٢٠٠٧مــايو /فت وكجــزء مــن هــذا   . ٢٠٠٩ديــسمرب / إىل ك
وطين لإلحـصاء  املـشروع سـتنفذ املنهجيـة املقترحـة إلدراج هنـج إنـصاف اجلنـسني يف املعهـد الـ         

إجـراء تقيـيم لإلحـصاءات وجـدوى إدراج هنـج إنـصاف اجلنـسني يف                (ونظام اإلحصاء الوطين    
، ووضـع وتنفيـذ احلـساب       )نظام اإلحصاء الوطين، وكـذلك تنفيـذ املنهجيـة املقترحـة إلدراجـه            
ــة لغواتيمــاال     ــساين املــدرج يف نظــام احلــسابات القومي ــيم للمعلومــات  (الفرعــي اجلن إجــراء تقي

احة لتنفيذ احلساب الفرعي اجلنساين املدرج يف نظام احلسابات القوميـة لغواتيمـاال؛ ووضـع               املت
 ).وتطبيق منهجية إعداد احلساب، ومتابعة عملية إجرائه وتوجيهها تقنيا

 
 التحرش اجلنسي  

ــم     - ٤١٩ ــشروع رق ــة امل ــى كــونغرس اجلمهوري ــديل  ٣٥٢٥معــروض اآلن عل  الرامــي إىل تع
تعلق باإلجازات، ومحاية احلق يف األمومة، وإجـازة األبـوة يف حالـة الـوالدة               قانون العمل فيما ي   

وقــد طــرح  . القيــصرية أو وفــاة األم عنــد الــوالدة، والتحــرش واملــضايقة اجلنــسية يف العمــل       
 .املشروع للقراءة األوىل، وما زال ينتظر رأي جلنيت املرأة والعمل فيه

الدسـتورية يف كـونغرس اجلمهوريـة، ضـمن         وستدرج جلنتا حقوق اإلنسان والـشؤون        - ٤٢٠
ومل يكـن قـد     . ، مسألة دعم القانون املقترح بشأن التحرش اجلنـسي        ٢٠٠٦خطة عملهما لعام    

 .اختذ أي إجراء حمدد عند إعداد هذا التقرير
 

 املخاطر والتحديات  
 وضع برنامج يدعم املساواة بني اجلنسني يف قطاع العمل ويتـضمن عـدة حمـاور، منـها                  - ٤٢١
 :ما يلي
ــام واخلــاص        •  ــسني يف القطــاع الع ــساواة بــني اجلن ــواب والعقــاب يف جمــال امل ــدابري للث ت

 )النسب املئوية للوظائف واألجور وساعات العمل(
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وال سـيما رعايـة املعـالني،       (دعم تدابري التوفيق بني العمل املأجور والعمل غري املأجور           • 
 )كاألطفال واملراهقني واملسنني من اجلنسني

تنقيح القوانني واملمارسات املنطوية على متييـز يف املهـن واألعمـال الـيت تزاوهلـا النـساء                   • 
 يف منـــازل خاصـــة، بنـــاء علـــى  أكثـــر، كالـــصناعات التجميعيـــة، وخـــصوصا العمـــل 

 .اللجنة اقتراح
إن املفتشية العامة للعمل، بـصفتها الكيـان النـاظم حلمايـة حقـوق العـامالت والعمـال،          - ٤٢٢

 إىل التعزيز التقين والبشري واملوازين، حىت تتمكن من االضـطالع ببحـث الـشكاوى               يف حاجة 
والوفــاء بااللتزامــات الــيت تتحملــها، مــن قبيــل دعــم وضــع مــدونات ســلوك مــشددة للقطــاع     
اخلاص، والقيام بزيارات للمؤسسات لتحديد أيام العمل، وترتيبات األمـن والـصحة، والتعاقـد              

 .ات بالتزاماهتا، إخلمع األحداث، ووفاء املؤسس
 

 ١٢املادة 
 الصحة  
 توصيات جلنة خبريات االتفاقية  

تشعر اللجنة بالقلق من استمرار معدالت الفقر املرتفعة بـني النـساء، وال سـيما القاطنـات                 
ويـنعكس  . منهن يف املناطق الريفية، وعدم حصوهلن علـى اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية             

 )٦: (يلي ذلك فيما
رص حصوهلن على الرعاية الصحية، مبا يف ذلك خدمات الصحة اجلنسية           ضعف ف  ‐ 

 .واإلجنابية
 .ارتفاع معدل الوفيات بني النُّفاس ‐ 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تكفل إتاحة فرصة كاملة للنساء األصـليات للحـصول               
 )٦. (على اخلدمات الصحية

ــة الــصحية     ــامج  تالحــظ اللجنــة مــع القلــق أن نظــام الرعاي يف غواتيمــاال خيلــو مــن أي برن
للصحة العقلية، وخاصة فيمـا يتعلـق بـاملرأة، وحتـث الدولـة الطـرف علـى اختـاذ اخلطـوات                     
الالزمة لوضع برنامج للصحة العقلية للمرأة، وخاصـة فيمـا يتعلـق حبـاالت األذى احملـددة                 

 ألكثــر مــن ن حيــدث يف غواتيمــاالالــيت تتعــرض هلــا املــرأة أثنــاء حــاالت الــرتاع، مثلمــا كــا
 )٥ و ٤ و ٣. (سنة ٣٠
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هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بتحـسني سياسـات وبـرامج تنظـيم األسـرة والـصحة            
اإلجنابية وذلك عن طريـق مجلـة أمـور، منـها إتاحـة وسـائل منـع احلمـل علـى نطـاق واسـع                         

 )٥ و٤  و٣. (وجعلها يف متناول اليد بالنسبة للرجل واملرأة، وخاصة يف املناطق الريفية
ويف قـانون   . حق اجلميع يف الصحة مكفول دسـتوريا، وهـو مـا تلتـزم الدولـة بتحقيقـه                 - ٤٢٣

 .السلطة التشريعية، يناط بوزارة الصحة العامة والعمل االجتماعي إدارة الشؤون الصحية
ــية       - ٤٢٤ ــوط األساسـ ــتنادا إىل اخلطـ ــها اسـ ــوزارة عملـ ــذه الـ ــؤدي هـ ــراهن تـ ويف الوقـــت الـ

، اليت تـضم مثـاين سياسـات عامـة تـستخلص منـها             ٢٠٠٨-٢٠٠٤ة للفترة   والسياسات الصحي 
 أولويــة صــحية لــدورة احليــاة بأكملــها، مقــسمة إىل ثــالث مراحــل للطفولــة واملراهقــة          ١٧

 .والبلوغ
ــراق         - ٤٢٥ ــصاف األع ــى أســاس إن ــة عل ــوفري الرعاي ــى ت ــة عل ــصحية الوطني ــنص اخلطــة ال وت

زمـة لـتمكني املـوظفني املتعاقـد معهـم للعمـل يف             وقـد بـذلت اجلهـود الال      . والثقافات واجلنـسني  
وقـد مت التعاقـد   . املناطق اليت يكون أغلب سكاهنا من املايـا مـن التفـاهم معهـم بلغتـهم األصـلية             

مع موظفني يتكلمـون لغـتني، وميكـن أن تـضم بـرامج توسـيع التغطيـة متطـوعني وفرقـا صـحية                       
يـا يف اإلذاعـة باالشـتراك مـع اليونيـسيف،        أساسية، مثل برامج تعزيـز األمـن الغـذائي بلغـات املا           

ــة        ــات البخــار التقليدي ــا محام ــيت توجــد فيه ــد ال ــا، كــدور التولي ــة ثقافي ويف . واخلــدمات املعدَّل
توتونيكابان توجد أيضا أربع دور للتوليد جرى تنسيقها مع جمالس التنمية اليت تـدير حـوارات                

ة املــرأة، مــن أجــل دعــم قيــادة املــرأة  لتحــسني الظــروف اإلثنيــة والثقافيــة الــيت وعــدت هبــا جلنــ  
 .ومساندة القابالت

. وُوضعت دراستان عن احلصول على اخلدمات الصحية واالستفادة من املرافق الطبيـة            - ٤٢٦
وحتقيقا لذلك جرى تعزيز برنامج الطب التقليدي، الذي وضع دلـيال مـوجزا حيقـق األمـان يف                  

 .استخدام النباتات التقليدية
العمــل الــذي تقــوم بــه وزارة الــصحة العامــة والعمــل االجتمــاعي، اعتــربت  ويف إطــار  - ٤٢٧

ــة  ــة ذات أولوي ــذه ضــمن     ) أ: (احملــاور التالي ــسي، وتنفي ــة ضــحايا العنــف اجلن بروتوكــول رعاي
ويـشمل الربوتوكـول تنظـيم    . املشروع الرائد يف إطار حالة الطوارئ النامجة عن العاصفة ستان     

تعزيز الشبكة الوطنية لألبوة واألمومـة املـسؤولة، ومخـس          ) ب. ( جلنة طوارئ جمتمعية   ١ ١٩٠
. شـــبكات متعـــددة القطاعـــات يف املقاطعـــات عاملـــة يف جمـــال التـــرويج والتثقيـــف واإلعـــالم  

ــدخالت     )ج( ــاللوازم وامل ــدهن ب ــديات وتزوي ــابالت التقلي ــدريب الق ــائمني  ) د. (ت ــدريب الق ت
ــوال     ــسابقة لل ــة ال ــى إدارة الرعاي ــة يف املؤســسات عل ــوالدة    باخلدم ــة لل ــوالدة والتالي ــد ال دة وعن

إجــراء اختبــارات جتريبيــة لتنفيــذ الربنــامج الــوطين   ) هـــ. (وحــاالت الطــوارئ املتــصلة بالتوليــد 
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: وفيما يلي الصكان املتعلقان بالسياسة املتوقعان لتحقيـق هـذه األهـداف           . لسرطان عنق الرحم  
ــة،  ) أ( ــامج الــوطين للــصحة اإلجنابي ــامج الــوط) ب(الربن ــة  الربن ــة مــن األمــراض املنقول ين للوقاي

 .باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ومكافحتها
 

 الربنامج الوطين للصحة اإلجنابية  
، يف ســـّن قـــانون التنميـــة ٢٠٠١يف إطـــار التوافـــق االجتمـــاعي الـــذي متثّـــل، يف عـــام  - ٤٢٨

حالـة عامـة    ... ”: ٢٥ابيـة يف املـادة      االجتماعية والسكان، ُوضع التعريف التـايل للـصحة اإلجن        
من الرفاهة البدنية والنفسية والشخصية واالجتماعية يف مجيع اجلوانب املتـصلة باحليـاة اجلنـسية               
لإلنــسان، مــع وظــائف وعمليــات اجلهــاز التناســلي، يف إطــار حيــاة جنــسية متــسقة مــع كرامــة 

جنـسية مرضــية بعيـدة عــن األخطــار،   الفـرد ومــع االختيـارات احلياتيــة املؤديـة إىل التمتــع حبيــاة    
 .“وكذلك حرية اإلجناب أو عدم اإلجناب، وحتديد موعد ومعدل اإلجناب بشكل مسؤول

ــامج مخــسة أهــداف حمــددة   - ٤٢٩ ــز احلــصول علــى خــدمات  ) ١: (وحتــددت هلــذا الربن تعزي
وظفني زيـادة عـدد املـ     ) ٣(حتسني املعلومـات املتعلقـة بالـصحة اإلجنابيـة؛          ) ٢(الصحة اإلجنابية؛   

إعالم وتثقيـف الـسكان يف موضـوع الـصحة اإلجنابيـة؛      ) ٤(املؤهلني يف جمال الصحة اإلجنابية؛    
ــصحة       ) ٥( ــوطين لل ــامج ال ــاعي، وخباصــة الربن ــة والعمــل االجتم ــصحة العام ــساندة وزارة ال م

 .اإلجنابية
 

 تعزيز احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية  
اعتمـاد تـشريعي واسـعة النطـاق، بـدأ نفـاذ مرسـوم               وبعـد عمليـة      ٢٠٠٦مايو  /يف أيار  - ٤٣٠

قـانون احلـصول العـام واملنـصف علـى          ”، الذي يتضمن    ٢٠٠٥-٨٧كونغرس اجلمهورية رقم    
وحيـدد هـذا القـانون      . “خدمات تنظيم األسرة وإدراجها يف الربنـامج الـوطين للـصحة اإلجنابيـة            

ع احلمـل املـستخدمة يف الربنـامج    إطارا معياريا يعزز أنشطة اإلعالم والتثقيف وتوفري وسائل منـ  
 .الوطين للصحة اإلجنابية

ــصحة          - ٤٣١ ــانوين لل ــار الق ــصحية ضــمن اإلط ــاطق ال ــانون يف كــل املن ــذا الق ــرح ه ــد طُ وق
وحتقـــق أيـــضا تقـــدم يف وضـــع الئحـــة القـــانون، وتـــشكيل اللجنـــة الوطنيـــة لتـــأمني . اإلجنابيـــة

تتوىل كل منطقـة صـحية إدارة عمليـة    و. املدخالت، وحتقيق المركزية توفري وسائل منع احلمل  
 امـرأة يقـدمن املـشورة والتـدريب يف جمـال وسـائل منـع احلمـل للجمهـور                ٢٩وهنـاك   . التوزيع

 .وموظفي الصحة يف برامج التحديث الدوري مرة يف الشهر، بناء على طلب املنطقة
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 وفيات األمهات  
ني الرجل واملرأة يف شىت املنـاطق       وفيات األمهات مؤشر على التباين وانعدام املساواة ب        - ٤٣٢

ويعكس حجـم املـشكلة مركـز ووضـع املـرأة يف اجملتمـع،              . اجلغرافية واالجتماعية يف بلد واحد    
ــوال     ــة، وهـــشاشة األحـ ــة والـــصحية والتغذويـ ــدمات االجتماعيـ ــدود علـــى اخلـ وحـــصوهلا احملـ

اس لوفيـات  وال يزال حجم وخطورة هذه املشكلة منعكـْسني يف نتـائج خـط األسـ       . االقتصادية
 .، وهو آخر دراسة رمسية أجريت يف هذا الشأن٢٠٠٠األمهات لعام 

 حالـة وفـاة تتـصل باحلمـل أو         ٢١٩، قدرت نسبة وفيات األمهات بـ       ١٩٨٩ويف عام    - ٤٣٣
خـط األسـاس    ”وأشـارت الدراسـة املـسماة       .  مولـود حـي    ١٠٠ ٠٠٠الوالدة أو النفاس لكـل      
 ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ١٥٣فيـات األمهـات تقـدر بــ         إىل نـسبة لو   “ ٢٠٠٠لوفيات األمهات لعام    

 يف ٤٤مولود حي، وإن كان مقدرا وجود نقص يف التسجيل الوطين لوفيات األمهـات بنـسبة             
، وفقــا ١٢١، ستــصل هــذه النــسبة املعدلــة إىل  ٢٠٠٥وبالنــسبة إىل عــام . املائــة يف هــذا العــام

 .م والطفللإلسقاطات املرتكزة على الدراسة االستقصائية الوطنية لصحة األ
وجدير بالذكر أن األرقام املذكورة لوفيات األمهات تـشري إىل املتوسـط الـوطين، وإن                - ٤٣٤

. كانت هناك فروق واسعة يف بعض مناطق البلد اليت ال يزال املؤشر فيها غري مرض حـىت اآلن                 
تزيـد  ويف مقاطعات ألتا فرياباس وسولوال وأويويتينـانغو وإيـسابال وتوتونيكابـان وإل كيتـشه،               

ويف مقاطعــة ألتــا فريابــاس الــيت .  مولــود حــي١٠٠ ٠٠٠ حالــة وفــاة لكــل ١٧٥النــسبة علــى 
ــسبة إىل      ــذه الن ــصل ه ــسبة، ت ــى ن ــسجل أعل ــون وأصــليون يف    . ٢٦٦ت ــسكان ريفي ــب ال وأغل

املقاطعات املذكورة، وفيما يتعلق بأويويتينـانغو وتوتونيكابـان، فـإن معـدل األميـة يـدور حـول                  
 .أربعني يف املائة

 
 ٢٥اجلدول 

  معدالت وفيات األمهات على املستوى الوطين
 معدل الوفيات  

 المناطق الصحية الرمز
د  عن

 األطفال بعد الوالدة الوالدة

وفيات النساء  
ين  ا ب  ١٠فيم
وام و   ٥٩أع

ن    ا م عام
 العمر

سبة  ن
ات  وفي
 األمهات

 ٣١٫٥٥ ٨٫٨٦ ٥٤٫٠٦ ١٤٫٠٨ ٣٩٫٩٩ وسط غواتيماال ٢٠

٢١ 
رب  مال غ ش

 ٣٩٫٤٥ ٢٫١٥ ١٢٫٥٦ ٨٫٤٨ ٤٫٠٨ ماالغواتي

٢٢ 
رق   مال ش ش

 ٩٦٫٧٦ ٨٫٤٧ ٣١٫٨١ ٢٣٫٢٢ ٨٫٥٩ غواتيماال
 ٣٩٫١٣ ٣٫٧٣ ١٨٫٧٨ ١٢٫٣٢ ٦٫٤٦ جنوب غواتيماال ٢٣
 ٥٤٫٩٦ ٧٫٣٣ ٢٣٫٩١ ١٤٫٢٩ ٩٫٦٢ إل بروغریسو ٢٤
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 معدل الوفيات  

 المناطق الصحية الرمز
د  عن

 األطفال بعد الوالدة الوالدة

وفيات النساء  
ين  ا ب  ١٠فيم
وام و   ٥٩أع

ن    ا م عام
 العمر

سبة  ن
ات  وفي
 األمهات

 ٩٩٫٠٩ ٥٫٩٥ ٢٤٫٧٧ ١٥٫٠١ ٩٫٧٧ ساآاتيبيكيس ٢٥
 ١٢٩٫٤٩ ٥٫٦٢ ٣١٫٩٨ ١٩٫٦٨ ١٢٫٣٠ تشيمالتينانغو ٢٦
 ٤٣٫٣٦ ٦٫٣٤ ٣٠٫٦٠ ١٥٫٦٧ ١٤٫٩٣ إسكوینتال ٢٧
 ٦٧٫٢٦ ٦٫٢٤ ١٩٫٠٦ ١٢٫١١ ٦٫٩٥ سانتا روسا ٢٨
 ١٠٩٫٠١ ٢٫١٥ ٢٦٫٩٨ ١٥٫٩٠ ١١٫٠٨ أویویتينانغو ٢٩
 ١٠٠٫٧٤ ٤٫٨٣ ٤٢٫٦٥ ٢٦٫٦١ ١٦٫٠٣ إل آيتشه ٣٠
 ٤٥٫٤٨ ١٠٫٣٨ ٢٦٫٦٣ ١٥٫٧٧ ١٠٫٨٦ توتونيكابان ٣١
 ٢٤٫٩٥ ٨٫٧٨ ٢٥٫١٤ ١٤٫٣٥ ١٠٫٧٩ سولوال ٣٢
 ٥٢٫٢٤ ٢٫٢٩ ٢٣٫٦٤ ١٣٫٧١ ٩٫٩٣ آتسالتينانغو ٣٣
 ١٠٠٫٨٤ ٥٫٩٣ ٢٤٫٤٠ ١٧٫٤٧ ٦٫٩٣ سان مارآوس ٣٤
 ١٧٤٫١٣ ١٦٫٨١ ١٧٫٣٢ ١٢٫١٣ ٥٫١٩ ریتالویليو ٣٥
 ١٤٢٫٣٠ ٨٫١٩ ٢٣٫٩٥ ١٦٫٨٩ ٧٫٠٧ سوتشيتيبيكيس ٣٦
 ٣٩٫٦٩ ٥٫٣٨ ٣٢٫٠١ ١٧٫٧٣ ١٤٫٢٩ خاالبا ٣٧
 ١٧١٫٤٧ ١٤٫٢٤ ٢٩٫٥٧ ٢٠٫٦١ ٨٫٩٦ خوتيابا ٣٨
 ١٠٩٫٢٩ ١٫٧٤ ١٦٫٩٤ ٧٫٩٢ ٩٫٠٢ إیسابال ٣٩
 ١٠٦٫٧٥ ٣٫٠٨ ١٧٫٧٢ ١٣٫٢٤ ٤٫٤٨ ساآابا ٤٠
 ٩٩٫٨٨ ١٫٥٢ ١٦٫٣٨ ١٢٫٣٩ ٤٫٠٠ تشيكيموال ٤١
 ١١٥٫٥٤ ٢٫٣٨ ٢٠٫٨٠ ١٤٫٣٥ ٦٫٤٥ ألتا فيراباس ٤٢
 ٧٠٫٩٧ ٧٫٣٢ ٢٣٫٠٧ ١٥٫٦١ ٧٫٤٥ باخا فيراباس ٤٣
 ٧٢٫٥٧ ١٦٫٠٥ ٢٣٫٦٨ ١٦٫٣٣ ٦٫٣٥ شمال بيتن ٤٤
 ٦٨٫١٧ ١١٫٤٠ ٢٤٫٨٨ ٢٠٫٠٠ ٤٫٨٩ جنوب شرق بيتن ٤٥
 ١٠٧٫٣٣ ١٧٫٩٦ ١٧٫٤٢ ١١٫٩٧ ٥٫٤٥ جنوب غرب بيتن ٤٦
 ١٤٤٫٤٦ ٤٫٦٢ ٢٤٫٩٢ ١٨٫٧٨ ٦٫١٤ إیكسكان ٤٧
 ١٢٢٫٣١ ٥٫٣٨ ٢١٫٢٨ ١٧٫١٢ ٤٫١٦ إیكسيل ٤٨

  ١٤٨٫٨٨ ٦٫٠٣ ٢٦٫٥٩ ١٥٫٩٠ ١٠٫٦٨ المجموع على صعيد البلد
املعهـد الـوطين    /وزارة الـصحة العامـة والعمـل االجتمـاعي        /تقديرات املركز الـوطين لألوبئـة     : ملصدرا 
 .٢٠٠٥إحصاءات األحوال املدنية، : لإلحصاء

 . مولود حي١ ٠٠٠معدل الوفيات عند الوالدة وبعد الوالدة ووفيات األطفال لكل  - 
 امـرأة فيمـا بـني    ١ ٠٠٠عمـر لكـل   ل عامـا مـن ا  ٥٩ أعـوام و    ١٠معدل وفيات النـساء فيمـا بـني          - 

 . عاما من العمر٥٩أعوام و  ١٠
 . مولود حي١٠٠ ٠٠٠نسبة وفيات األمهات لكل  - 

  
وتــشري املعلومــات اجملمعــة يف األعــوام األخــرية إىل أن الفــروق يف املتوســط الــوطين يف    - ٤٣٥

م البيـاين التـايل     املقاطعات الـيت هبـا أعلـى مؤشـر مل تـتغري علـى اإلمجـال، كمـا يتـضح مـن الرسـ                       
، حيــث تكــون أعلــى نــسب الوفــاة  ٢٠٠٥ إىل عــام ٢٠٠٠الــذي يــشري إىل التطــور مــن عــام  
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وبذلك يتـضح أيـضا وجـود عـدد         . بشكل ثابت يف املقاطعات احملددة باللونني األمحر واألصفر       
 .أكرب من املقاطعات املدرجة يف خط املعدل املنخفض لوفيات األمهات



CEDAW/C/GUA/7  
 

08-20469 153 
 

 ٤الرسم البياين 
 عدل وفيات األمهات حسب املقاطعةتطور م
  ٢٠٠٥-٢٠٠٣، ٢٠٠٠الفترة 

   .٢٠٠٥شبكة الرصد، وزارة الصحة العامة والعمل االجتماعي، : املصدر 
مسات النساء الاليت مينت لـسبب متـصل        وقد ورد يف الدراسات املوضوعة أن من أشيع          - ٤٣٦

النتمـاء إىل جمموعـة مـن الـسكان         ا) أ: (بالوالدة اليت تزيد مـن خطـر وفيـات األمهـات مـا يلـي              
) ج(أن يقل العمر عن مثانية عشر عاما ويزيد على أربعـني عامـا عنـد احلمـل،       ) ب(األصليني،  

كما أنه كلما تقدمت املرأة يف العمر، ازداد تعرضها خلطـر املـوت             . اخنفاض املستوى الدراسي  
فيمـا بـني العـشرين والرابعـة     ويف مقابل كل امرأة متوت    . ألسباب تتصل حبياهتا اجلنسية النشطة    

وتـنعكس  .  عامـا ٤٩ و ٤٠والعشرين من عمرها، متوت أربع نساء تقريبا يف عمر يتراوح بني         
الفروق يف االنتماء اإلثين يف أن ثالثا من النساء األصـليات ميـنت يف مقابـل مـوت امـرأة واحـدة        

 .تتكلم اإلسبانية
 

 معدل مرتفع لوفيات األمهات: األمحر
 معدل متوسط لوفيات األمهات: األصفر

 معدل منخفض لوفيات األمهات: ألخضرا
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 ٢٦اجلدول 
 هاتاألسباب اخلمسة األولية لوفيات األم

 
 العدد األسباب

 ٥٢ احتباس المشيمة
 ٤٦ التعفن النفاسي
 ٦٧ التشنج الحملي
 ١٧ تراخي الرحم

 ١٢ تمزق الشریان الرحمي
 ١٧٣ باقي األسباب

  ٣٦٧ مجموع األسباب
   .٢٠٠٥املذكرة السنوية للمعلوماتية واألوبئة، . جمموع بيانات البلد 
فتـسعون يف  . إىل األسـباب التارخييـة ذاهتـا   غواتيمـاال  وتعزى وفيات األمهـات اليـوم يف     - ٤٣٧

، ويعـّد نـزف الـدم مـسببا        “أسباب مباشـرة خاصـة بالتوليـد      ”املائة من هذه الوفيات ترجع إىل       
وينجم باقي الوفيـات عـن العـدوى، والتـوتر الزائـد النـاجم عـن احلمـل،                  . لنصف هذه الوفيات  
 .ومضاعفات الوالدة

وقــد مــات .  ســاعة مــن انتــهاء احلمــل٢٤ادة يف غــضون وحتــدث وفيــات األمهــات عــ - ٤٣٨
وعنـد الـوالدة كانـت      . أكثر من نصفهن يف املرتل، وأربع مـن كـل عـشر يف مرفـق لالستـشفاء                

ســت مــن كــل عــشر أمهــات حيظــني برعايــة القابلــة أو أحــد أفــراد األســرة، أو كــن يــساعدن    
 .لصحيةأنفسهن، وحظيت أربع من كل عشر برعاية مقدم أو مقدمة اخلدمات ا

وإزاء هذه املشكلة احلادة، عمـدت وزارة الـصحة العامـة والعمـل االجتمـاعي، بـدعم                  - ٤٣٩
مـــشترك مـــن وكـــاالت احلـــد مـــن وفيـــات األمهـــات، إىل حتديـــد بعـــض اخلطـــوط األساســـية  

 إىل اخلطـة  ٢٠٠٤االستراتيجية للحد من وفيات األمهات، وهي اخلطوط اليت حتولـت يف عـام           
، نفــذت الــوزارة هــذه اخلطــة يف  ٢٠٠٦ويف عــام . وفيــات األمهــاتاالســتراتيجية للحــد مــن 

إل إســتور يف إيــسابال، وإيكستــشيغوان يف ســان    : ثــالث مــن بلــديات البلــد ذات األولويــة    
 .ماركوس، وكويلكو يف أويويتينانغو

وترد يف إطار تنفيـذ هـذه اخلطـة أنـشطة اإلعـالم والتعلـيم واالتـصال، وتعزيـز الـصحة                      - ٤٤٠
ا، وتــشجيع املـــشاركة اجملتمعيـــة، والتنظــيم احمللـــي، وربــط اخلـــدمات التقليديـــة    باعتبــاره حقـــ 

ــزم         ــا يل ــدهن مب ــابالت وتزوي ــدريب الق ــاذج لت ، )١٢ ٠٠٠(باخلــدمات املؤســسية، ووضــع من
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ــة تــدريب ومتابعــة علــى الــصعيد املؤســسي     ــام بعملي ــة مــن مــوظفي املراكــز   ٨٠(والقي  يف املائ
إلضـافة إىل ذلـك أعـد منـوذج لتـدريب مقـدمي اخلـدمات               وبا). الصحية ملمون بقواعد الرعاية   

 .الصحية
ويتمثل التحدي الكبري يف تطبيق النموذج على صعيد البلد، بوضع الـصيغة التـشاركية           - ٤٤١

وهنـاك اآلن مكتـب مقـام يف اثنـتني وعـشرين            . خلطط املقاطعات يف احلد من وفيات األمهـات       
خــرى للحــد مــن وفيــات األمهــات الربنــامج  ومــن األنــشطة املباشــرة األ. مــن مقاطعــات البلــد

 مرفقــا للرعايــة املتعلقــة ٣٧ يف ٢٠٠٤الــوطين للرعايــة بعــد اإلجهــاض، الــذي ينفــذ منــذ عــام  
، علــى مــّد هــذا الربنــامج إىل املراكــز  ٢٠٠٨ومــن املتــوخى العمــل، ابتــداء مــن عــام  . بالتوليــد

 .الصحية من النموذج ألف اليت تتوافر فيها ظروف مالئمة
 

 عاية السابقة للوالدةالر  
 ١٩٩٧ و   ١٩٨٧تشري الدراسات االستقصائية الوطنية لصحة األم والطفـل يف أعـوام             - ٤٤٢

 إىل أن الرعاية السابقة للوالدة اليت يوفرهـا موظفـو الـصحة يف املؤسـسات                ١٩٩٩- ١٩٩٨و  
 ؛ ومـع ذلـك فـإن    ١٩٩٨ يف املائـة يف عـام        ٦٠ إىل   ١٩٨٧ يف املائـة يف عـام        ٣٤قد زادت مـن     

سجالت وزارة الـصحة العامـة والعمـل االجتمـاعي تـشري إىل أن اجتـاه هـذه التغطيـة ظـل ثابتـا                        
 أجــرى حتليــل هلــذه ٢٠٠٤ويف عــام .  يف املائــة يف األعــوام األوىل مــن القــرن اجلديــد٤٥عنــد 

التغطية، وتقرر تغيري طريقة احلساب باالستعاضة عن مقام املؤشر مبقام احلـديثي الـوالدة، علـى                
ويبـّين االجتـاه   . )٥(ن هذا املقام تقريب أكثر واقعية من مقام حاالت احلمل بني السكان أساس أ 

 .التايل هذا التغيري يف مسار املؤشر
 

__________ 
ن متاثــل حــاالت احلمــل   يف املائــة مــن جممــوع الــسكا ٥كانــت الــصيغة املــستخدمة فيمــا مــضى تفتــرض أن    )٥( 

 .املتوقعة، وهذا افتراض غري واقعي
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 ٥الرسم البياين 
 اجتاه التغطية بالرعاية السابقة للوالدة

٢٠٠٥-٢٠٠٠ 

 e :مقدرة 
  .٢٠٠٦نظام إدارة املعلومات الصحية، : املصدر 
م البياين السابق إىل أن التغطية بالرعاية السابقة للوالدة قد حتسنت قلـيال،             ويشري الرس  - ٤٤٣

وهو ما يعزى إىل أثر التدابري اليت قامت هبـا وزارة الـصحة العامـة والعمـل االجتمـاعي لتوسـيع                  
  .نطاق التغطية، مما ساعد على السعي النشط إىل احلوامل

 الرعاية عند الوالدة  
نــات الرعايــة يف آخــر محــل، وفقــا آلخــر دراســة استقــصائية وطنيــة    تــرد فيمــا يلــي بيا  - ٤٤٤

 .لألحوال املعيشية أجراها املعهد الوطين لإلحصاء
 ٢٧اجلدول 

  )بالنسب املئوية(التغطية بالرعاية يف آخر محل 
 الجماعة اإلثنية المنطقة

 المجموع البيان
 أصلية الریف الحضر

غير 
 أصلية

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ مجموع البلد
 ٦٧٫٨ ٢٤٫٣ ٣٢٫١ ٧١٫٨ ٥٠٫٢ طبيب أو طبيب أمراض نساء

 ٢٣٫٥ ٦٢٫٩ ٥٣٫٥ ٢٢٫٧ ٣٩٫٥ مولدة أو قابلة تقليدیة
 ٤٫٣ ٣٫٨ ٤٫٠ ٤٫٢ ٤٫١ ممرضة أو ممرضة مساعدة

 ٣٫٤ ٧٫٠ ٨٫٦ ٠٫٣ ٤٫٨ األبوان أو أفراد األسرة
 ١٠٫٠ ٢٫١ ١٫٨ ١٫٠ ١٫٤ غير ذلك

  .، املعهد الوطين لإلحصاء٢٠٠٦قصائية الوطنية لألحوال املعيشية، الدراسة االست: املصدر 

وية
 املئ
سب

الن
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 ٢٨اجلدول 
   )بالنسب املئوية(مكان الرعاية يف آخر محل 

 اجلماعة اإلثنية املنطقة  
 غري أصلية أصلية الريف احلضر اجملموع البيان

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ جمموع البلد
 ٤٠,٧ ١٩,٧ ٢٧,٠ ٣٨,٤ ٣٢,٢ مستشفى عام

 ١٥,٢ ٢,٧ ٤,٢ ١٧,٢ ١٠,١ معهد غواتيماال للضمان االجتماعي
 ١١,٢ ٢,٥ ٢,٦ ١٣,٧ ٧,٧ عيادة خاصة/مستشفى

 ٣,٩ ١,٩ ١,٧ ٤,٨ ٣,١ مركز صحي
 ٢,٠ ٢,٨ ٢,١ ٢,٦ ٢,٣ يف مرتل القابلة
 ٢٦,١ ٧٠,١ ٦٢,٠ ٢٢,٤ ٤٣,٩ يف مرتل الوالدة
 ٠,٨ ٠,٤ ٠,٥ ٠,٨ ٠,٦ يف مكان آخر

 
 .، املعهد الوطين لإلحصاء٢٠٠٦الدراسة االستقصائية الوطنية لألحوال املعيشية، : املصدر 

 
ــوالدة، حــسب بيانــات وزارة الــصحة العامــة      - ٤٤٥ وفيمــا يلــي مــسار نــوع املــساعدة يف ال

 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٠والعمل االجتماعي يف عامي 
 

 ٦الرسم البياين 
 نوع املساعدة يف الوالدة بالنسب املئوية

٢٠٠٥-٢٠٠٠ 
 
 
 
 
 
 
 

 .نظام إدارة املعلومات الصحية: املصدر 

وية
 املئ
سب

الن
 

قابلة طبيب مولدة دون مساعدة
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ومن التحديات الرئيسية الـيت جياهبهـا نظـام الـصحة زيـادة احلـصول علـى الرعايـة عنـد                      - ٤٤٦
ولذلك فإن من املهـم وضـع منـوذج للرعايـة يراعـي اخـتالف               . الوالدة يف أحد مراكز املساعدة    

وحتقيقـا هلـذا الغـرض، شـرعت     .  القدرة علـى حـل املـشاكل   األوضاع الثقافية يف البلد، ويكفل   
وزارة الصحة العامة والعمل االجتمـاعي يف إصـالح املـستوى الثـاين مـن الرعايـة، علـى أسـاس                     
تنويع اخلدمات الصحية من منظور قدرهتا على التصرف، ابتداء بزيادة ساعات العمـل وانتـهاء               

 .بزيادة قدرهتا على التعامل مع حاالت الطوارئ
 

 تنظيم األسرة  
تتوىل مجيـع املنـاطق الـصحية التابعـة لـوزارة الـصحة العامـة والعمـل االجتمـاعي تـوفري                      - ٤٤٧

سـبتمرب  /وتفيد السجالت أنـه مت يف أيلـول  . خدمات تنظيم األسرة والتزويد بوسائل منع احلمل 
 ٣١٧ ٠٦٠وقـد سـاعد ذلـك علـى تغطيـة           .  يف املائـة مـن اخلـدمات العاديـة         ٨٠ توفري   ٢٠٠٥

 وسيلة لتقـدير كميـة   - APP( عاما حلماية الزوجني ٣٥٠ ٧٩٦مستخدمة جديدة يسهمن يف   
 مـن األزواج    ٣٤٩ ١٥٧، وتغطيـة    )وسائل منع احلمل املصروفة وعدد احملمـيني هبـذه الوسـائل          

ويؤخذ من تقييم اجلرد الذي أجـري علـى صـعيد البلـد لوسـائل منـع احلمـل يف مجيـع            . احملميني
انظـر الرسـم     (٢٠٠٦سـبتمرب   / يف املائة فقط حـىت أيلـول       ٦مل ُيصرف سوى    مرافق الشبكة أنه    

 حتــسني التزويــد بوســائل منــع احلمــل يف املرافــق الــصحية   ٢٠٠٥وأمكــن يف عــام ). ٨البيــاين 
، ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام        ٨١,٢وبلغـت التغطيـة     . واملنظمات غري احلكومية على صـعيد البلـد       

 . يف املائة٩١,٧ إىل ٢٠٠٦يف املائة، ويف عام  ٩٢,٣ إىل ٢٠٠٥يف حني وصلت يف عام 
وبشكل مماثل ملا جيـري يف مرافـق أخـرى لـصحة األم، ختتلـف القـيم بـاختالف مسـات                  - ٤٤٨

، وصـل معـدل اسـتخدام       ٢٠٠٢ففي عـام    . حمل اإلقامة، والتردد على املدرسة، والوضع اإلثين      
ان قد وصل، بالنـسبة إىل املقيمـات         يف املائة، وإن ك    ٤٣وسائل منع احلمل يف البلد بأمجعه إىل        

 يف املائـة    ٢٥ يف املائة لدى النساء األصليات، وإىل        ٢٤ يف املائة فقط، وإىل      ٤٥يف الريف، إىل    
ووصـل معـدل اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل لـدى املقيمـات يف                . لدى املترددات على املدارس   

 يف املائـة لـدى   ٦٨إلسبانية، وإىل  يف املائة لدى املتكلمات با٥٣ يف املائة، وإىل    ٥٧احلضر إىل   
 .احلاصالت على التعليم الثانوي أو ما فوقه

ووصــلت النــسبة املئويــة للنــساء الــاليت هــن يف ســن اإلجنــاب وللمتزوجــات الــاليت          - ٤٤٩
طلــب غــري (يــستخدمن أي وســيلة ملنــع احلمــل وال يــرغنب يف اإلجنــاب علــى املــدى القريــب  ال

 يف املائـة لـدى      ٣٢ يف املائة يف املتوسط، يف حني وصلت إىل          ٢٨إىل  ) ملىب لوسائل منع احلمل   
 . يف املائة لدى غري املتعلمات٣٨ يف املائة لدى النساء األصليات، و ٣٩نساء الريف، و 
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وقـد  . والواقع أن توفري خدمات تنظـيم األسـرة مـوزع بـني الكيانـات اخلاصـة والعامـة                  - ٤٥٠
ــارا مــن عــام     ــدم٢٠٠١حــدث حتــول هــام اعتب ا وصــلت اخلــدمات العامــة إىل احملــرومني   ، عن

مبقتضى البدء يف تنفيذ اخلطة الوطنية للصحة اإلجنابيـة، اسـتجابة لإلطـار القـانوين الـذي حـدده        
ويف هـذا العـام خصـصت وزارة الـصحة العامـة والعمـل االجتمـاعي               . قانون التنمية االجتماعية  

 والتعليم يف هـذا املوضـوع، ووضـع         موارد حمددة لشراء وسائل منع احلمل، والترويج واإلعالم       
 .منوذج توفري خدمات تنظيم األسرة

 
 ٧الرسم البياين 

 ٢٠٠٥-١٩٩٢، )باآلالف(مؤشر أعوام منع احلمل 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .وزارة الصحة العامة والعمل االجتماعي. ٢٠٠٥التقرير السنوي للموّردين، : املصدر 
 ٨الرسم البياين 

 ظيم األسرةالنسبة املئوية لنقص وسائل تن
 ٢٠٠٦مارس / آذار- ٢٠٠١

 
 
 
 
 
 
 
 

 .٢٠٠٦مارس /تقرير الربنامج الوطين للصحة اإلجنابية، اجلرد على املستوى الوطين، آذار: املصدر 
 

عامخاص

وية
 املئ
سب

الن
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وميكــن يف الرســم البيــاين الــسابق مالحظــة عــدم احلــصول علــى واحــدة أو أكثــر مــن     - ٤٥١
ويتمثـل التحـدي الرئيـسي لتـوفري        . ماتوسائل منع احلمل وقـت الزيـارة يف مواقـع تقـدمي اخلـد             

 كـان إمجـايل     ٢٠٠٦ويف عام   . خدمات تنظيم األسرة يف احلد بقدر كبري من الطلب غري امللىب          
 كتـساال، وبلغـت مـسامهة احلكومـة، مـن خـالل             ٧ ٢٨٩,٦٢٩تكلفة وسائل منع احلمل ميثل      

 البـاقي مـن      كتـساال، وجـرت تغطيـة      ٣ ٢٨٠,٣٣٣وزارة الصحة العامة والعمل االجتمـاعي،       
 .موارد التعاون مع حكوميت كندا وهولندا

 
 ٢٩اجلدول 

 وسائل منع احلمل األكثر استخداما حسب النوع
 

 اجملموع الوسيلة

 ٦٧ ٧٨٣ احلقن
 ٨٢٠ اجلهاز املستعمل داخل الرحم

 ١٨ ٨٢٦ العازل الذكري
 ١٥ ٤٠٨ احلبة

 ١٤ ٧٢٠ اإلرضاع وانقطاع الطمث
 ٢٩٨ األيام احملددة

 ٢ ١٠٥ نع احلمل اجلراحي الطوعيم
 ٢٢٢ وسائل طبيعية أخرى

 ١٢٠ ١٨٢ اجملموع 
 

 .٢٠٠٧يوليه /وزارة الصحة، متوز: املصدر 
  

 حتسني املعلومات املتعلقة بالصحة اإلجنابية  
ــام   - ٤٥٢ ــا يف اخلطــة االســتراتيجية    ٢٠٠٧جــرى يف ع ــصوص عليه ــشطة املن ، يف عــداد األن

وضع نظام للرصد الوبائي الروتيين يسمح باحلصول كل عام علـى           للحد من وفيات األمهات،     
وحتقيقــا لــذلك أُعــدت كتيبــات ووثــائق، وُدّرب خــرباء . حتليــل ملؤشــر نــسبة وفيــات األمهــات

وبدأ تنفيذ هـذا النظـام يف مقـاطعيت سـولوال وألتـا فريابـاس،               . األوبئة يف خمتلف املناطق الصحية    
ومبـوازاة  .  يف املناطق اليت تزداد فيها وفيـات األمهـات         ٢٠٠٨مع اعتزام مواصلة تنفيذه يف عام       

ذلـــك قامـــت وزارة الـــصحة العامـــة والعمـــل االجتمـــاعي، بـــدعم مـــن الفريـــق املـــشترك بـــني  
ــإجراء حتليــل لوفيــات النــساء الــاليت هــن يف ســن اخلــصوبة       أعــوام إىل ١٠مــن (الوكــاالت، ب
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 وقـد أُجنـزت هـذه الدراسـة يف كـانون      .٢٠٠٦، استنادا إىل البيانات اجملمعة يف عـام     )عاما ٤٩
 .٢٠٠٨يناير /، ومن املتوقع تقدميها يف كانون الثاين٢٠٠٧ديسمرب /األول
ــشفيات        - ٤٥٣ ــشر إحــصاءات املست ــوطين لإلحــصاء ن ــن املنجــزات األساســية للمعهــد ال وم

وإحصاءات املستشفيات توجه إىل األقسام الداخلية، ومنها علـى سـبيل           . واإلحصاءات احليوية 
ملثـال مـا يتعلــق باملرضـى الــذين يـدخلون املستـشفى؛ واألقــسام اخلارجيـة الــيت تتعلـق باملرضــى        ا

أمــا اإلحــصاءات احليويــة فتعطــي معلومــات عــن الــوالدات، والوفيــات، وحــاالت  . اخلــارجيني
 .والدة األطفال أمواتا، وحاالت الزواج، وحاالت الطالق

قـــة رقميـــة تتفـــق مـــع البطاقـــات املعدَّلـــة ويف هـــذا االجتـــاه ذاتـــه، اعُتمـــد تـــصميم بطا - ٤٥٤
وسيساعد هذا النظام اجلديد على احلـصول علـى املعلومـات بـشكل             . إلحصاءات املستشفيات 

وسيحظى هذا النظام بتحديد رقمـي لرمـوز التـصنيف الـدويل            . أسرع وأجنع ألهنا ستعّد شهريا    
 لالعـتالل يف خمتلـف      العاشر لألمراض، ممـا سـيتيح حتديـدا أدق للرمـز املتعلـق بكـل سـبب طـيب                  

وجيـري اآلن وضـع هـذا الربنـامج الرقمـي، واملـأمول بـدء تنفيـذه يف أواخـر             . مصادر املعلومات 
 .٢٠٠٧عام 
وأيضا يف إطار استراتيجية التنمية اإلحصائية والنظام اإلحصائي الوطين، شـكّل املعهـد       - ٤٥٥

يـضم وزارة الـصحة     الوطين لإلحصاء مكتـب التنـسيق القطـاعي لإلحـصاءات الـصحية، الـذي               
العامة والعمل االجتماعي واملعهد الغواتيمايل للضمان االجتماعي، وتشترك فيه بـصفة مراقـب             

ومـن خـالل هـذه العمليـة التنـسيقية،          . منظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العاملية      
وانـب معينـة   اعتمدت شهادة الوفاة الطبية اجلديدة اليت تتضمن بيانـات عـن وفيـات األجنـة وج      

 .تساعد يف احلصول على املعلومات املتعلقة بوفيات األمهات
ـــ     - ٤٥٦  منطقــة ٢٦وقــد ُعقــدت حلقــات عمــل لتــدريب منــسقي ومنــسقات التــرويج يف ال

صحية والقابالت والقادة اجملتمعيني على استخدام املعدات اجلديدة، مثـل شـرائط الفيـديو الـيت           
لثالثية الورقات عـن الرعايـة الـسابقة للـوالدة، واجلهـاز            حتث على تنظيم األسرة، والكراسات ا     

تــوفري التــدريب علــى عمليــة التــرويج واإلعــالم يف ) ٢٠٠٥(وجــرى . املــستعمل داخــل الــرحم
 مــن الرجــال والقــادة اجملتمعــيني، الــذين بــدأوا  ٤ ٣٦٣اجملــال الــصحي علــى الــصعيد احمللــي لـــ  

وجـرى أيـضا توزيـع      . ع الـصحة اإلجنابيـة    العمل إلدماج الـذكور يف العمليـات املتـصلة مبوضـو          
لرعايـــة “ عـــدة أساســية ” حقيبــة صــغرية علـــى القــابالت التقليـــديات حتتــوي علــى      ٣ ٣٨٠

 .األمهات واألبناء والبنات
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 زيادة عدد املوظفني املؤهلني يف الصحة اإلجنابية  
ــه يف     - ٤٥٧ ــدعم موظفي ــة ل ــدابري التالي ــة الت ــوطين للــصحة اإلجنابي ــامج ال  موضــوع الــصحة  حــدد الربن

 :اإلجنابية
تنظيم حلقات عمل للتدريب على طرق الرعاية قبـل الـوالدة وعنـد الـوالدة وبعـدها،          • 

 مــن مقــدمي ٣٢٥تــدريب ( املولــودة، وحــاالت الطــوارئ املتعلقــة بالتوليــد أوورعايــة املولــود 
 ).اخلدمات

يـة التاليـة     مركزا تابعا لـشبكة املستـشفيات علـى الرعا         ٣٧تدريب موظفي الصحة يف      • 
 .للوالدة

 الفحـص النظـري حبـامض اخلليـك، والفحـص بـاجملهر املهبلـي،          أسلوبالتدريب على    • 
 مـن   ١٠(، والعـالج بالتربيـد، واالستئـصال اجلراحـي ألورام عنـق الـرحم               احليـة وفحص العّينـة    

 ).أطباء أمراض النساء
 مـن  ١٥٠( عنق الرحم والفحـص النظـري حبـامض اخلليـك        سرطانالتدريب يف جمال     • 

يف مـستويات   ) ، واملـديرين واملـديرات، واملمرضـات واملمرضـني املـساعدين          واألطبـاء الطبيبات  
 .الرعاية الثالثة

ثــالث حلقــات عمــل إقليميــة عــن قــانون التنميــة االجتماعيــة لرؤســاء أقــسام التوليــد     • 
 ). مستشفى وطنيا٣٧توعية موظفي الصحة يف (
 ). من مقدمي اخلدمات الصحية٥٣٠ (التدريب على تكنولوجيا منع احلمل • 

 ). من مقدمي اإلرشادات الصحية اجلديدة١٦٠(املشورة املتوازنة يف تنظيم األسرة 
 من مقـدمي اخلـدمات الـصحية يف املنـاطق الـصحية      ٢٥٨لوجستيات وسائل منع احلمل وبيان اجلرد لـ   

 . بالبلد٢٩الـ 
 مـن املـروجني الـشبان       ١٩اهقني لــ    توفري التدريب على استراتيجيات التعامل مـع املـر         • 

 . من مقدمي اخلدمات الصحية١٩يف البلديات وثالثة من الفنيني اإلقليميني و 
 ). وسيط مؤسسي حملي٢٠٠(التدريب على الصحة اإلجنابية  • 

 علـى   ١٠٠ ممـثال للمؤسـسات علـى الـصعيد املركـزي و             ٢٥(التدريب على األبوة واألمومة املـسؤولة       
 .)صعيد املقاطعات



CEDAW/C/GUA/7  
 

08-20469 163 
 

ومن ناحيـة أخـرى تـشمل الـربامج الـيت وضـعها صـندوق تنميـة الـسكان األصـليني يف               - ٤٥٨
، الـذي يـشمل عـشرة مـشاريع     )الـصحة املتكاملـة   (Utzilal Winaqغواتيماال الربنـامج املـسمى   

سبتمرب، كـان قـد مت البـت يف تـسعة     /وحىت أيلول .  كتساال ١ ٨٩٩,٦٤٧رصد هلا ما جمموعه     
ــشاريع وجت  ــهامــن هــذه امل ــى     . ربت ــة، ويرتكــز عل ــة ذو طبيعــة وقائي ــصحة املتكامل ــامج ال إن برن

ــة يف       التنــسيق مــع القــابالت القادمــات مــن نفــس اجملتمعــات احملليــة، لــضمان الكفــاءة والفعالي
وهــذا الربنــامج موجــه إىل   . التعامــل مــع جمموعــات النــساء والرجــال واألطفــال والطفــالت      

 سكان أصليون من مقاطعـات توتونيكابـان وتـشيمالتينانغو          اجملتمعات احمللية الفقرية اليت يقطنها    
ويبلـغ عـدد املـستفيدات مـن هـذا الربنـامج حـىت اآلن               . وباخا فريابـاس وكتـسالتينانغو وكيتـشه      

 . امرأة، أغلبهن من القابالت١ ٠٧٨
 

 إعالم وتثقيف السكان يف موضوع الصحة اإلجنابية  
د لإلعالم والتعلـيم واالتـصال، وقـدم الـدعم إىل           أعد برنامج إدارة الصحة اإلجنابية موا      - ٤٥٩

احلملة اإلعالمية للـصحة اإلجنابيـة باالشـتراك مـع أمانـة الرئاسـة لالتـصال اجلمـاهريي، ووضـع                    
برامج إذاعية ومواد مثل الكراسات الثالثيـة الورقـات وامللـصقات بلغـات املايـا األربـع، ودعـم                   

ود مــشترك بــني وزارة الــصحة العامــة ، وهــو جمهــ“اخلــط املخــصص لــصحة املــراهقني”إنــشاء 
 غـري احلكوميـة، وقـد بـدأ تنفيـذه يف      Génesisوالعمل االجتماعي وبلـديات غواتيمـاال ومنظمـة     

 .٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
 

 :وقد أُعّدت وعممت الوثائق التالية - ٤٦٠
 .أدلة للرعاية يف احلمل والوالدة وبعد الوالدة ويف حاالت الطوارئ املتعلقة بالتوليد • 
 .كتيب للتدريب يف موضوع سرطان عنق الرحم والفحص باجملهر املهبلي • 
 .دليل موجز لتنظيم األسرة • 
 .كتيب تدريب للمراهقني • 
 .وثيقة عن ضحايا العنف اجلنسي • 
وقد دعم اجمللس الوطين للشباب تدابري لإلعالم والتعليم يف موضـوع الـصحة اإلجنابيـة               - ٤٦١

قيـادة الـشباب أداة ملكافحـة       ”ة لإلعداد والتدريب، وخباصـة يف مـشروع         يف إطار اخلطة الوطني   
 حلقـة   ٨٤ عقـد    ٢٠٠٦وحتقيقـا لـذلك جـرى يف عـام          . “اإليـدز /فريوس نقص املناعة البـشرية    

وأقيم مثانية عشر معرضا للـصحة يف       .  شابا على كل حلقة منها     ٢٣٠عمل إعالمية تردد زهاء     
كة بــني املؤســسات، وقــدمت معلومــات إىل    عواصــم املقاطعــات ُبــذلت فيهــا جهــود مــشتر     
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ــة   ــصحة اإلجنابي ــراهقني يف خمتلــف مواضــيع ال ــا يقــرب مــن    . امل ــردد علــى هــذه املعــارض م ويت
 شاب يتجولون يف األماكن اليت تدور فيها أحاديث معّدة تتسم بالدينمية، وتعـرض              ١٢ ٠٠٠

 .فيها مواد مطبوعة
ــام  - ٤٦٢ ـــ  ُدّربـــت املرشـــدات االجتماعيـــات ٢٠٠٦ويف عـ ــديريات الـ ــاطق ٢٦ يف املـ  للمنـ

الصحية على منوذج الصحة اإلجنابية للمراهقني، حىت يتسىن هلن تكرار هذه املعـارف، فـبحكم      
 .املهمة اليت يؤدينها ميكنهن التأثري يف الشباب بشكل أفضل

واملقـصود  .  انضمت وزارة الصحة إىل اللجنة الوطنية لألمومة الساملة        ٢٠٠٧ويف عام    - ٤٦٣
 .جملهود حماولة اختاذ تدابري متكاملة يف جمال الصحة ملواصلة احلد من وفيات األمهاتهبذا ا
وتشرف إدارة التعزيز والتثقيف يف جمال الـصحة علـى اللجنـة الفرعيـة لتعزيـز األمومـة                   - ٤٦٤

وستـضطلع هـذه اإلدارة بالتكامـل والتنـسيق مـع         . الساملة، التابعة للجنة الوطنية لألمومة الساملة     
سسات، ومنظمات اجملتمع املدين، ووكاالت التعاون، وغريها من اهليئات املهتمة باملـسامهة            املؤ

وستكون مقاطعة ألتا فرياباس من أوىل املقاطعات اليت سـتنفذ فيهـا هـذه           . يف حتقيق هذا اهلدف   
العملية، على أساس أهنا من املقاطعات اليت هبـا أكـرب نـسبة يف هـذا الـصدد، وإن كـان املـأمول                       

 .يذ هذه العملية يف املقاطعات األخرى اليت تعاين املشكلة ذاهتاتنف
وقد ُجّهزت مرافق صديقة لرعاية املراهقني مـن النـساء والرجـال يف موضـوع الـصحة                  - ٤٦٥

ــة ـــ    . اإلجنابي ــز املرافــق يف ال ــصدد تعزي ــد  ١٣وجــرى يف هــذا ال ــاطق البل ــارة يف من ــة املخت .  بلدي
 منطقـة صـحية التابعـة لـوزارة الـصحة العامـة علـى               ٢٣الــ   وُدّربت املرشدات االجتماعيات يف     
كمـا ُدّرب القـساوسة اإلجنيليـون علـى املـسامهة يف تيـسري            . منوذج الـصحة اإلجنابيـة للمـراهقني      

 .التعامل مع هذا املوضوع على الصعيد احمللي يف املناطق املمثلني فيها
 

 تعزيز الربنامج الوطين للصحة اإلجنابية  
نتيجة التدابري اليت اختذها الربنـامج الـوطين للـصحة اإلجنابيـة أن طلبـت وزارة               كان من    - ٤٦٦

الصحة العامة والعمل االجتماعي، يف جلنة الصحة بكونغرس اجلمهورية، رصد اعتمـاد خـاص              
 مليــون كتــسال، لتنفيــذ مــشروع طمــوح لتعزيــز خــدمات ٣٢,٥ يبلــغ ٢٠٠٦يف ميزانيــة عــام 

وميـوَّل هـذا االعتمـاد يف امليزانيـة مـن النـسبة             . حمـاور أساسـية   الصحة اإلجنابية يشتمل على ستة      
 مـن قـانون الـضرائب علـى توزيـع املـشروبات الكحوليـة املقطـرة            ٢٦املئوية اليت حتـددها املـادة       

، وتـنص هـذه املـادة علـى     )٢٠٠٤-٢١املرسـوم رقـم     (والبرية وغريها من املشروبات املخّمـرة       
ــة مــن حتــص    ــربامج وزارة   ١٥يل الــضريبة أن خيــصص مــن املــوارد املتأتي ــة علــى األقــل ل  يف املائ
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الصحة العامة والعمل االجتماعي املتعلقـة بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة وتنظـيم األسـرة وإدمـان              
 .ومبوجب هذا القانون، ال ميكن توجيه هذه املوارد أو حتويلها إىل مقاصد أخرى. الكحول
ن سرطان عنق الرحم والتشخيص املبكـر لـه،         ومن أجل االستمرار يف أنشطة الوقاية م       - ٤٦٧

ــا      قُــّدمت اللــوازم واملعــدات إىل عيــادات أمــراض النــساء يف أربــع منــاطق صــحية، منــها منطقت
أوسوماتالن وسان خورخه يف مقاطعة ساكابا، ومنطقتـا غـومريا وبويرتـو ده سـان خوسـيه يف                  

خـالل عمليـة تغـيري يف نظـام         وباإلضافة إىل ذلك ُعّزر الرصـد الوبـائي مـن           . مقاطعة إسكوينتال 
 .املعلومات

 
 وفيات األطفال  

من املهم اإلشارة إىل أنه يف حالة وفيات األطفال يزداد تركيز األنشطة علـى عمليـات                - ٤٦٨
التعلــيم واإلعــالم واالتــصال فيمــا يتعلــق بالعــادات الغذائيــة، ومــن ذلــك مــثال االقتــصار علــى     

 والتعرف على دالالت وعالمات اخلطـر، واالهتمـام         الرضاعة الطبيعية، وباملمارسات الصحية،   
وتقـدم هـذه    . الفوري باملضاعفات، مع التركيز على أمراض اجلهاز التنفسي احلـادة واإلسـهال           

اخلدمات سواء يف إطار الربامج العادية، أو يف إطار خدمات توسيع نطاق التغطيـة، بـدعم مـن                  
 .املنظمات غري احلكومية

كــف وزارة الــصحة العامــة والعمــل االجتمــاعي علــى تــدريب  وعــالوة علــى ذلــك تع - ٤٦٩
مــوظفي املؤســسات علــى قواعــد الرعايــة علــى صــعيد البلــد، مــع التركيــز علــى الثنــائي الطفــل  

 . يف املائة من مقدمي اخلدمات الصحية٨٥واملرأة، ويشمل التدريب 
 

 األبوة واألمومة املسؤولة  
ــة والعمــل اال   - ٤٧٠ ــصحة العام ــسق وزارة ال ــة    تن ــوة واألموم ــة لألب ــشبكة الوطني ــاعي ال جتم

ــة، وقطاعــات الكنيــسة،       ــة وغــري احلكومي املــسؤولة الــيت تــضم عــددا مــن املؤســسات احلكومي
والدوائر األكادميية، واليت تضطلع بأعمال ترمي إىل تعزيز األبوة واألمومـة املـسؤولة، وتـشاُرك      

 أنشئت شبكات املقاطعات الـيت ُيـدعم   وباإلضافة إىل ذلك. املسؤولية عن تربية البنات واألبناء 
ــسية        ــذات، واحلقــوق اجلن ــة بال ــى العناي ــهم عل ــاء واألمهــات، وتدريب ــشاء مــدارس لآلب فيهــا إن

 .واإلجنابية، وإنصاف اجلنسني يف إطار حقوق اإلنسان للمرأة
وعمال على كفالة استدامة الـشبكة الوطنيـة لألبـوة واألمومـة املـسؤولة، جـرى احلـث                   - ٤٧١

وُنظمـت ملـوظفي املـستوى    . اء الطابع الرمسي عليها من خالل إصـدار قـرار حكـومي   على إضف 
املركزي دورة دراسـية عـن األبـوة واألمومـة املـسؤولة يف إطـار حقـوق اإلنـسان، اشـترك فيهـا                       
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 شخــصا مــن شــىت املؤســسات الــيت تتكــون منــها الــشبكة الوطنيــة لألبــوة واألمومــة    ٢٥زهــاء 
 .املسؤولة
وظفي الصحة يف جمايل اإلدارة والرعايـة علـى الرعايـة التاليـة للـوالدة               وجرى تدريب م   - ٤٧٢

 . مستشفى٢٢يف أقسام أمراض النساء والتوليد يف 
برنــامج النمــو ”وتولــت أمانــة العمــل االجتمــاعي التابعــة لقرينــة الــرئيس، مــن خــالل    - ٤٧٣
ــسليم ــسؤولة، ك    “ال ــوة امل ــة واألب ــاء واألمهــات يف موضــوع األموم ــدريب اآلب مــا عممــت  ، ت

 .الوثائق اإلرشادية للربنامج الوطين للصحة اإلجنابية
 

 اإليدز/الربنامج الوطين للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية  
. ١٩٨٤اإليدز يف غواتيمـاال يف عـام        /بدأ الرصد الوبائي لفريوس نقص املناعة البشرية       - ٤٧٤

طلـب كـل مرفـق صـحي، والرصـد مـن       الرصد السليب، بنـاء علـى    : وتتم هذه العملية بطريقتني   
 جـرى حتـديث نظـام الرصـد         ٢٠٠٢ويف عـام    . خالل مواقع املراقبـة، وهـو موجـه إىل احلوامـل          

، طبقـت يف  (EPI-INFO)الوبائي بإنشاء قاعدة بيانـات بنظـام التجهيـز اإللكتـروين للمعلومـات       
ريوس نقـص   واإلبـالغ عـن حـاالت فـ       . ٢٠٠٣يونيـه   /مجيع املناطق الصحية اعتبارا من حزيران     

 .اإليدز إجباري وسري/املناعة البشرية
، جـرى اإلبـالغ عمـا جمموعـه     ٢٠٠٥ديـسمرب  / وحىت كـانون األول   ١٩٨٤ومن عام    - ٤٧٥
 يف املائــة مــن احلــاالت املبلــغ عنــها علــى ٧٠وينطبــق .  حالــة إيــدز، واالجتــاه يف تزايــد٩ ١٩٩

واملقلــق أن وبــاء . امــا ع٤٩ و ٢٠الــذكور، وتتــصل بالــسكان الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني   
ــريوس ــع         /الف ــسكان يف اجملتم ــن ال ــشابة واملنتجــة م ــات ال ــني الفئ ــسب أكــرب ب ــر بن ــرض يظه امل

 عامــا مــن العمــر، وأن هــذه احلالــة تتحــول إىل خطــر علــى    ٤٩ و ١٥الغواتيمــايل، فيمــا بــني  
يف البلـد قاطبـة إىل      ) ٢٠٠٥-١٩٨٤(ووصل متوسط معدل اإلصابة يف هذه الفتـرة         . املستقبل
واملقاطعات األكثر تأثرا بالوباء والـيت تـشهد أعلـى املعـدالت            .  نسمة ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٨٧,٨

ــشيتيبيكيس     ــازيل سوتـ ــب التنـ ــي بالترتيـ ــاال )١٥٦,٢(هـ ــكوينتال )١٥٥,٩(، وغواتيمـ ، وإسـ
ــسابال )١٤١,٠( ــالويليو )١٣٨,٧(، وإيــــ ــسالتينانغو )١٣٥,١(، وريتــــ ). ١١٣,٣(، وكتــــ

 .ملائة من جمموع احلاالت يف ا٧١وتستأثر هذه املقاطعات بـ 
، ويف ٢٠٠٣أمــا بالنــسبة إىل فــريوس نقــص املناعــة البــشرية فقــد بــدأ رصــده يف عــام    - ٤٧٦
ووفقـا للربنـامج الـوطين      .  حـاالت  ٢ ١٠٤، كان قد أبلـغ عمـا جمموعـه          ٢٠٠٦أغسطس  /آب

 عامـا مـن   ٤٤ و ١٥ شخصا فيمـا بـني    ٤٤ ٤٧٣ كان هناك    ٢٠٠٥لإليدز، يقدَّر أنه يف عام      
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 يف املائـة  ٣١,٨ يف املائة، وكانت النـساء يـشكلن      ٠,٩ر مصابون بالفريوس، بنسبة إصابة      العم
 .منهم
وقد ثبت أن أعلـى إصـابة هبـذا املـرض تتـضح أساسـا يف جمموعـات األشـخاص الـذين                     - ٤٧٧

ميارسون اللواط، ويف املشتغالت واملشتغلني باجلنس، والسكان احملرومني من احلريـة يف مراكـز              
حتيـــاطي واجلنـــائي، والـــشباب املعرضـــني ملخـــاطر اجتماعيـــة، وأطفـــال الـــشوارع، احلـــبس اال

املرض تزيد بـني النـساء، وخباصـة ربـات البيـوت            /على أن العدوى بالفريوس   . واملصابني بالسل 
 .الاليت تنتقل إليهن العدوى بصفة عامة من أزواجهن

مليـة تأنـث الوبـاء جاريـة        ورغم حمدودية املعلومات املتاحة، فإن هنـاك مـا يؤكـد أن ع             - ٤٧٨
ــدوى        ــساء يف العـ ــال إىل النـ ــسبة الرجـ ــاض نـ ــنعكس يف اخنفـ ــا يـ ــو مـ ــاال، وهـ اآلن يف غواتيمـ

يف (ورغــم أن الــذكور يف غواتيمــاال كــانوا األكثــر تــأثرا بالوبــاء يف بدايتــه   . املــرض/بــالفريوس
اد ، فـإن املـصابات بالعـدوى ز       )مقابل كل امـرأة كـان هنـاك مخـسة رجـال مـصابون بالعـدوى               

 ).يكاد مياثل عدد الرجال(عددهن 
واملرأة أكثر تعرضا خلطر العدوى حبكم تبعيتها، وهو ما يتضح يف الـتحكم احملـدود يف     - ٤٧٩

حياهتــا اجلنــسية، وقلــة معرفتــها بالعــادات اجلنــسية لزوجهــا، وقــدرهتا احملــدودة علــى اجملادلــة يف  
املرض منتشرة بقدر كـاف     /لفريوسورغم ما يبدو من أن معرفة ا      . استخدام وسائل منع احلمل   

بــني النــساء الــاليت يف ســن اإلجنــاب، فــإن اســتخدام وســائل منــع احلمــل ال يــشيع كــثريا بــني      
الناشـــطات جنـــسيا، وأيـــضا بـــني ذوات املـــستوى التعليمـــي األعلـــى، واملقيمـــات يف املنـــاطق   

اطئـة عـن     مثـل األفكـار اخل     -وبعبـارة أخـرى هنـاك عوامـل معينـة           . احلضرية، وغـري األصـليات    
 تعـوق الوقايـة   -النشاط اجلنسي، وعدم التماثـل يف ممارسـة النفـوذ يف العالقـات بـني الـزوجني          

 .من املرض
 

 العالج الوقائي للحوامل  
عمال على منع انتقال املرض من األم إىل االبن أو االبنـة، جتـري وزارة الـصحة العامـة                    - ٤٨٠

شورة، وتــوفر العــالج الوقــائي للحوامــل والعمــل االجتمــاعي اختبــارات طوعيــة مــصحوبة باملــ 
 جـــرى فحـــص ٢٠٠٦ويف عـــام ). الفحـــص(الـــاليت تكـــون نتـــائجهن إجيابيـــة يف التـــشخيص 

ــة      ٣١ ٥٣٤ ــة باألدوي ــن أو االبن ــع انتقــال املــرض مــن األم إىل االب ــوفري العــالج ملن  حــامال، وت
 .ض من احلوامل الاليت تثبتت إصابتهن باملر٩٢املضادة للفريوسات الرجعية لـ 
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ويتضح من الرسم البياين التايل اتساع نطـاق التغطيـة بتـشخيص فـريوس نقـص املناعـة                   - ٤٨١
ــام      ــن عـ ــرة مـ ــل يف الفتـ ــدى احلوامـ ــشرية لـ ــام ٢٠٠٣البـ ــدد  . ٢٠٠٦ إىل عـ ــظ أن عـ ويالحـ

 .٢٠٠٥، باملقارنة باجملموع يف عام ٧ ١٣٦ زاد مبقدار ٢٠٠٦املفحوصات يف عام 
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 ٩الرسم البياين 
 ملفحوصات واملصابات بفريوس نقص املناعة البشريةعدد احلوامل ا

 وزارة الصحة العامة والعمل االجتماعي والربنامج الوطين لإليدز
٢٠٠٦-٢٠٠٣* 

 
 .٢٠٠٦سبتمرب /حىت أيلول * 
  .٢٠٠٦الربنامج الوطين لإليدز، : املصدر 
تطبيــق ) أ: (وكانــت هنــاك ثالثــة عوامــل أدت إىل الزيــادة الكــبرية يف خدمــة الفحــص  - ٤٨٢

قواعـــد العـــالج الـــسريري للحوامـــل املـــصابات بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية أو اإليـــدز؛   
ــة ولكــن دون حــاالت إصــابة؛          )ب( ــاطق صــحية ذات أولوي ــوقعي لــسبع من ــراء تقيــيم م إج
ــضم       )ج( ــاطق صــحية ت ــاين من ــشخيص الفــريوس يف مث ــا٣٩إجــراء فحــوص ســريعة لت .  مرفق

علـى رعايـة وإرشـاد احلوامـل        )  شخصا ٢٥٠(الصحية  وجرى كذلك تدريب موظفي املناطق      
 .املصابات بالفريوس

 أن اختـذت    ٢٠٠٥وكان مـن نتيجـة االجتـاه املتزايـد الـذي سـلفت اإلشـارة إليـه لعـام                     - ٤٨٣
التدابري الالزمة لكي يتاح ملواليد املـصابات بـالفريوس احلـصول علـى الوقايـة الـصحية بـالعالج                   

 يف ٧٠ يـوفره الربنـامج الـوطين لإليـدز، مبـا يتجـاوز نـسبة الــ          املضاد للفريوسات الرجعية الذي   
ومــن اجلــدير بالــذكر أيــضا متابعــة وتقيــيم حالــة املــصابات باإليــدز بعــد الــوالدة  . املائــة احلاليــة

ــة   ــة املتكاملـ ــدهن يف وحـــدات الرعايـ ــة مواليـ ــد  . وحالـ ــذه األنـــشطة إىل رصـ ــة هـ وأدت تكلفـ
 ٦٠٠ ٠٠٠ اليات املتحدة، جـرت تغطيتـها بــ        دوالر من دوالرات الو    ٩٨٠ ٠٠٠جمموعه   ما

 دوالر مـــن دوالرات ٨٠ ٠٠٠دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة مـــن اليونيـــسيف، و  
 .الواليات املتحدة من وزارة الصحة العامة والعمل االجتماعي

احلوامل املفحوصاتاحلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية
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مـرض الزهـري    ”، بدأ إجـراء الدراسـة املعنونـة         ٢٠٠٦يناير  /واعتبارا من كانون الثاين    - ٤٨٤
يف أربع دور للتوليـد تقـع خـارج العاصـمة، مـن أجـل التوصـيف الوبـائي هلـذه                     “ حلوامللدى ا 

 .املشكلة، وحتليل عملية رصدها
 

 برنامج الصحة العقلية  
، ٢٠٢٠-٢٠٠٤إن هذا الربنامج، الذي هو جزء مـن اخلطـة الوطنيـة للـصحة للفتـرة                  - ٤٨٥

ــة األك    ــصحة العقلي ــراف مبــشاكل ال ــشروع يف االعت ــة   يهــدف إىل ال ــر شــيوعا يف جمــال الرعاي ث
العـائلي، والـسياسي،   (العنـف  : ويندرج ما يلي يف حماور التـدخل األساسـية  . األولية وتسجيلها 

، وتعـاطي اخلمـر    )والقائم على أساس اجلنس، واملرياثي، واملتعلق باألطفال والشباب، واجلنسي        
ــي       ــان، والكــوارث وحــاالت الطــوارئ، وأشــيع حــاالت االخــتالل العقل ، واالخــتالل واإلدم

 .السلوكي لدى األطفال واملراهقني
ــالتحفيز، والوقايــة،     - ٤٨٦ ــة يف كــل حمــور جيــري االضــطالع ب وضــمن التــدابري ذات األولوي

واالكتــشاف، والتــشخيص، والعــالج، ومعاجلــة الــضرر، فــضال عــن التأهيــل والــشفاء النفــسي  
 :وفيما يلي بعض اإلجنازات الرئيسية هلذا الربنامج. واالجتماعي

وثيقة رعايـة األشـخاص املعـانني للعنـف،     ) ١: (وضع وترويج ما يلي والبدء يف تنفيذه      • 
والعنــف اجلنــسي علــى أســاس اجلــنس، والعنــف النــاجم عــن الــرتاع املــسلح الــداخلي، 

وثيقـة االهتمـام بأشـيع املـشاكل العقليـة         ) ٣(وثيقة الرعاية يف حاالت الكوارث،       )٢(
 .الرئيسية

، واخلطــة ٢٠١٥-٢٠٠٧قليــة مــن أجــل الرعايــة املتكاملــة للفتــرة  سياســة الــصحة الع • 
 .٢٠٢٠-٢٠٠٧االستراتيجية لتعزيز الصحة العقلية للفترة 

ــصحة        •  ــد، يف إطــار إصــالح مرافــق ال ــة يف البل ــصحة العقلي ــة ال وضــع دراســة عــن حال
 .العقلية، وكذلك وضع دراسة عن حالة مرافق الصحة العقلية على صعيد البلد

ــدء عم •  ــة      بـ ــشارات اخلارجيـ ــسانيني لالستـ ــاء النفـ ــل األطبـ ــة عمـ ــق المركزيـ ــة حتقيـ ليـ
 .١٩ و ١٨باملستشفى الوطين للصحة العقلية يف عيادتني خارجيتني باملنطقة 

التعاقد مع اختصاصيني نفسانيني يف املنطقتني الصحيتني البلديتني الكـائنتني يف رابينـال            • 
وقد مت ذلك كجزء مـن تنفيـذ منـوذج          . عة بينت مبقاطعة باخا فرياباس، وال ليربتاد مبقاط     

الرعايــة املتكاملــة، مــع التركيــز علــى الــصحة العقليــة، اســتجابة حلكــم حمكمــة البلــدان  
 .األمريكية حلقوق اإلنسان
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وضع وتنفيذ اخلطة املتكاملة، مع التركيز على الصحة العقلية، استجابة حلكـم حمكمـة               • 
تعلـق بانتـهاك حقـوق اإلنـسان يف قريـة بـالن ده              البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان، امل     

وقـد  . سانتشس ببلدية رابينال يف مقاطعة باخا فرياباس، أثنـاء الـرتاع املـسلح الـداخلي              
 . نسمة يف املنطقة الصحية البلدية يف البلدية املذكورة٤١ ٥٠٠استفاد من اخلطة 

جابة للخطـوة الوديـة مـن       تنفيذ اخلطة املتكاملة، مع التركيز على الـصحة العقليـة، اسـت            • 
جانب احلكومة لتوفري الرعاية النفـسية واالجتماعيـة لـسكان دوس إيـّرس، ممـا يـساهم                 

 ألفـا   ٦٠وقـد اسـتفاد مـن هـذه اخلطـة           . يف تفادي املعاقبة على انتهاك حقوق اإلنسان      
 .من سكان املنطقة البلدية يف بلدية ال ليربتاد مبقاطعة بينت اجلنوبية الغربية

عتماد وثيقة رعاية ضحايا العنف السياسي، وهـذه جتربـة فريـدة يف غواتيمـاال               وضع وا  • 
داخــل القطــاع العــام تعــزز الــدور القيــادي لــوزارة الــصحة العامــة يف موضــوع التعــايف 

 .النفسي واالجتماعي، مبا خيدم البلد بأسره
ن، يف   ألف شخص تضرروا من العاصفة سـتا       ٩٠توفري الرعاية النفسية واالجتماعية لـ       • 

، باالســتعانة مبــوظفني متخصــصني يف الــصحة العقليــة )٢٠٠٦-٢٠٠٥(غــضون عــام 
ويتوىل توفري الرعاية فريق متعدد التخصـصات يف املقاطعـات   . يف الشهور الستة األوىل 

ــاركوس،       ــان مــ ــانغو، وســ ــسالتينانغو، وأويويتينــ ــولوال، وكتــ ــي ســ ــضررة، وهــ املتــ
 .س، وإسكوينتالوتشيمالتينانغو، وريتالويليو، وسوتشيتيبيكي

ــاطق الــصحية ويف مــشروع    ٣٥جــرى تــدريب  •   مــن االختــصاصيني النفــسانيني يف املن
واســتفاد مــن ذلــك مليونــان . علــى تعزيــز الــصحة العقليــة“ بعــد العاصــفة ســتان مــا”
 منطقة صحية متضررة من العاصفة ستان وما بعـد سـتان،            ١٢ ألف نسمة يف     ٥٠٠ و

مؤسـسة األحبـاث    /وليـة التابعـة للواليـات املتحـدة       بتمويل جزئي مـن وكالـة التنميـة الد        
 .نوعية الصحة/اجلامعية

 
 العنف العائلي  

يف دولة غواتيماال مؤسسات هتتم، مبقتضى واليتها القانونية، بالعنف العـائلي والعنـف              - ٤٨٧
ومن أهم املؤسسات اليت تتعامل مع هذه املشكلة هيئة التنسيق الوطنيـة ملنـع العنـف                . ضد املرأة 

 .لعائلي والعنف ضد املرأة، وبرنامج مع العنف العائلي واستئصالها
 عن العمـل الـذي تـضطلع بـه هيئـة         اآلليات النسائية املتخصصة  ويتحدث اجلزء املعنون     - ٤٨٨

التنــسيق الوطنيــة ملنــع العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة، بــصفتها اجلهــة الــيت تــوفر املــشورة     
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امة الرامية إىل منع العنف العائلي والعنف ضد املـرأة والتعامـل            والتنسيق والتعزيز للسياسات الع   
 .معهما واستئصاهلما

 
 برنامج منع العنف العائلي واستئصاله  

، جـزءا مـن اهليكـل الربنـاجمي وامليزانـوي ألمانـة             ٢٠٠٧أصبح هذا الربنامج، منذ عـام        - ٤٨٩
 العنــف العــائلي علــى صــعيد  الرعايــة االجتماعيــة، مــن أجــل تــوفري الرعايــة املتكاملــة لــضحايا   

ويقدم هذا الربنامج التوجيه االجتماعي والقانوين والعالج النفسي لضحايا العنـف           . املقاطعات
ويقـدم الربنـامج خدماتـه علـى الـصعيد املركـزي والـوطين، ولـه              . العائلي، وأغلبـهم مـن النـساء      

 .٢١مندوب أو مندوبة يف املقاطعات املتبقية يف البلد، وعددها 
 

 ٣٠ول اجلد
 ٢٠٠٧-٢٠٠٤احلاالت اليت اهتم هبا برنامج منع العنف العائلي واستئصاله، 

 
 *٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السكان موضع االهتمام

 ١ ٥٧٦ ٢ ٦٢٥ ٤ ٧٠٧ ٦ ٥٥٠ حاالت العنف العائلي موضع االهتمام
 ٤٠ ٦٩٦ ٧٦ ٦١١ ٧٣ ٥٢٦ ٤٣ ١٨٤ التوعية يف موضوع العنف العائلي

 
 .مارس/حىت آذار * 
   .٢٠٠٧يوليه /برنامج منع العنف العائلي واستئصاله، متوز: املصدر 
وقد قام برنامج منع العنف العائلي واستئصاله، يف جمـال االتـصال واإلرشـاد، بتـصميم               - ٤٩٠

. وإعداد مـواد تعليميـة لـشن محلـة منـع العنـف العـائلي واستئـصاله يف مجيـع أرجـاء اجلمهوريـة                       
 ٢٠٠٦ويف عـام    . ية الذاتية، مع التركيز على املـساواة بـني اجلنـسني          وجرى إعداد كتيب الرعا   

ايل يعمل علـى مـدار اليـوم، ومـن خاللـه يقـدَّم التوجيـه             “ هاتف املساعدة العائلية  ”بدأ تشغيل   
واملعلومات إىل ضحايا العنف العائلي بشأن اخلطوات املطلوبة لإلبالغ واحلصول على وسـائل             

 .احلماية
مج مأويـان مؤقتـان للنـساء مـن ضـحايا العنـف العـائلي يقعـان يف مقاطعـة              ولدى الربنـا   - ٤٩١

وقد أنشئ أحـد هـذين املـأويني مببـادرة مـن مكتـب رعايـة الـضحايا التـابع للـشرطة                . غواتيماال
الوطنيــة املدنيــة، حيــث إن هــذا املكتــب، عنــد تلقــى البالغــات لــيال ويف الفجــر، مل يكــن لديــه  

وقــد جــرى تنــسيق هــذا اجملهــود بــني مكتــب رعايــة الــضحايا . مكــان إليــواء النــساء ومحايتــهن
التابع للشرطة الوطنية املدنية، وبرنامج منع العنف العائلي واستئصاله، وبلدية فيليـا نويفـا، مـن                

 .خالل رئيس البلدية
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ويتعني على الضحايا، لدخول املأويني، تقدمي صورة مـن الـبالغ الـذي يتلقـاه أي مـن                   - ٤٩٢
واملأويان مؤقتـان أو خمصـصان حلـاالت الطـوارئ، ويعمـالن عنـد تعـرض          . املؤسسات املختصة 

ويف هـذا   . املرأة ألزمة، كاالعتداء عليها، أو تكرر طردهـا مـع بناهتـا وأبنائهـا مـن حمـل إقامتـها                   
السياق تظل املرأة يف املأوى وقت النظر يف الشكوى، مث حتـدَّد سـبل تـوفري األمـان هلـا، وعـادة                      

، أقـيم  ٢٠٠٧ينـاير  /ويف كـانون الثـاين   . املعتـدي مـن املـسكن املـشترك       ما يكون ذلك بـإخراج      
ــاة للعنــف العــائلي      ــر معان ــانغو الــيت اعتــربت مــن املقاطعــات األكث . مــأوى يف مقاطعــة أويويتين

 .وسيساعد ذلك على رعاية ومتابعة ضحايا العنف العائلي بشكل أفضل
 

 نظام العدالة  
ائلي والعنـف ضـد املـرأة يغلـب علـى التعامـل مـع               هناك مفهوم يـسّوي بـني العنـف العـ          - ٤٩٣

مــشكلة العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة، ســواء يف املؤســسات احلكوميــة أو يف أغلــب          
ــة   ــري احلكومي ــشكلة        . املؤســسات غ ــذه امل ــع ه ــل م ــى التعام ــؤثر عل ــاهيمي ي ــط املف ــذا اخلل وه

سياسي املختلـف لكـال   واالهتمام هبا، ألن اعتبار املشكلتني مشكلة واحدة حيجب املـضمون الـ           
البعدين يف عالقات العنف، إذ خيفي يف حالة العنـف ضـد املـرأة عالقـات الـسلطة القمعيـة بـني                      
ــذلك        ــا ب ــة، خمترق ــات أو اجملــاالت االجتماعي ــيت ميكــن أن حتــدث يف خمتلــف النطاق ــسني ال اجلن

 .القواعد اهليكلية األخرى، كالقواعد القضائية أو القانونية
يــة نقــول إن املــستويات العاليــة للــصمت والــسرية الــيت تكتنــف مــشكلة وبعبــارت عمل - ٤٩٤

وهـذا  . العنف ضد املرأة والعنف العائلي حتّد من إمكانية تعريفها بأهنا من مشاكل أمن املواطن             
ــإقرار اجملتمــع الســتخدام العنــف بــأي شــكل أو جبميــع أشــكاله، وهــذا يهــدد       املنطــق يــرتبط ب

 .استمرار هذا اجملتمع
 

  القضائيةالسلطة  
السلطة القضائية جزء من مجعية املندوبات ومن اجمللس التنسيقي هليئة التنسيق الوطنيـة              - ٤٩٥

ويف هـذه األونـة أجـري حتليـل ملـشروع القـانون رقـم           . ملنع العنـف العـائلي والعنـف ضـد املـرأة          
 الـذي يـنص علــى اعتمـاد القـانون اإلطــاري للنظـام الـوطين لألمــن، وكـذلك االقتــراح        ٣٦٢٦

. “جلنة حتليل مشاريع التـشريعات املتعلقـة بقتـل اإلنـاث يف غواتيمـاال             ”االستراتيجي اخلاص بـ    
والغرض من هذه اللجنة هـو العمـل يف مجعيـة املنظمـات واملؤسـسات العامـة التابعـة للمجتمـع                     
املدين على بلوغ هـدف عـام واحـد، هـو أن يعتمـد كـونغرس اجلمهوريـة التـشريع املالئـم ملنـع              

 .فرط ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصالهالعنف امل
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وفيما يتعلق مبنع العنـف العـائلي واستئـصاله واملعاقبـة عليـه، حققـت الـسلطة القـضائية                    - ٤٩٦
 :يلي ما

احلصول على الرعاية واخلدمات املؤسسية، وحتقيق التغطية على مـستوى البلـد لقـضاة         • 
 .وجودين داخل البلدالسلطة القضائية، وخصوصا يف حميط قضاة الصلح امل

 مــن قــانون ٥تنفيــذ االســتمارة الوحيــدة لتــسجيل العنــف العــائلي، الــيت حتــددها املــادة  • 
 .العنف العائلي

تعميق املعرفـة باملـشكلة وبـالرد املؤسـسي، وكـذلك حتـسني نوعيـة ومالءمـة خـدمات                    • 
 .الرعاية، وتعزيز عمليات التوعية والتثقيف

بري متفق عليهـا، مـن أجـل منـع العنـف العـائلي والعنـف                حتديد توجيهات سياسية وتدا    • 
ــهما      ــا واحلــد من ــة عليهم ــا واملعاقب ــل معهم ــرأة والتعام ــذا اجملــال   . ضــد امل ــد أدى ه وق

ــدريب مقيمــي      ــة وت ــة إىل منــع املــشكلة، وتوعي ــدابري اهلادف ــز الت االســتراتيجي إىل تعزي
ــضاة، والوحــد      ــة الق ــائمني برعاي ــوظفني الق ــسني، وامل ــن اجلن ــصلة العــدل م ات ذات ال

وحتقيقـا لـذلك اعتمـدت وسـائل        . املقدِّمة للرعايـة، فـضال عـن تثقيـف عامـة اجلمهـور            
اإلعـالم  ) ١: (لالتصال اجلماهريي جـرى حتديـدها علـى أسـاس خطـوط عامـة خمتلفـة               

لبــدء التحــول يف األمنــاط (التــدريب والتثقيــف  )٢(؛ )لتــشجيع التحــوالت يف اجملتمــع(
لتعزيـز  ( هتيئـة جمـاالت وآليـات للتفاعـل مـع اجملتمـع املـدين                )٣(؛  )االجتماعية والثقافية 

 ).املنع انطالقا من البيئة احمللية
 

 وسائل وتدابري السلطة القضائية حلماية ضحايا العنف العائلي  
، ١٩٩٦-٩٧ينظم قانون منع العنف العائلي واملعاقبة عليه واستئـصاله، املرسـوم رقـم               - ٤٩٧

. ة لـضمان حيـاة وسـالمة وأمـن وكرامـة ضـحايا العنـف العـائلي            تطبيق سـبل احلمايـة الـضروري      
ويهدف القانون أيضا إىل تـوفري محايـة خاصـة للنـساء واألطفـال والـشباب واملـسنني واملعـوقني                    

 .من اجلنسني، مع مراعاة مالبسات كل حالة على حدة
 مـن   ٨٨ وال يشمل هـذا القـانون يف متنـه أي جـرائم أو أخطـاء غـري مـا ورد يف املـادة                       - ٤٩٨

ومع ذلك فإنـه يعـد سـبيال لالنتـصاف لـه قيمتـه يلجـأ إليـه مقيمـو العـدل مـن                        . القانون اجلنائي 
اجلنــسني لتحديــد ســبل تــوفري األمــن لــضحايا العنــف العــائلي مــن أجــل محايــة حيــاهتم وأمنــهم  

 ).وخباصة النساء الناجيات من هذه املشكلة(
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لعنف العائلي، اختـذت تـدابري خمتلفـة وفقـا          ومن أجل توفري املتابعة والدعم يف حاالت ا        - ٤٩٩
للمصفوفات الواردة يف اخلطة الوطنية ملنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضـد املـرأة للفتـرة         

٢٠١٤-٢٠٠٤: 
جــرى احلــث علــى إجــراء دراســات حبثيــة  . مــصفوفة البحــث والتحليــل واإلحــصاء  - ٥٠٠

دمات القضائية يف البلـد، وهـي دراسـات         لتحديد أوجه عدم املساواة بني اجلنسني يف تقدمي اخل        
 :تساعد نتائجها على اختاذ تدابري تدرج يف خطط العمل

املـسار  (الرد املؤسسي للسلطة القضائية على شـكوى الناجيـات مـن العنـف العـائلي                ” • 
ــسجيل احلــاالت   ــضائية    “)احلــرج وت ــسلطة الق ــن خــالل وحــدة حتــديث ال ــد . ، م وق

اتيمـاال وكتـسالتينانغو وسوتـشيتيبيكيس وألتـا        أجريت هـذه الدراسـة يف مقاطعـات غو        
ــها        ــديتني يف كــل من ــة وبل ــت عاصــمة املقاطع ــاس وســاكابا، ومشل ــشر  (فرياب رهــن الن

ومن نتـائج هـذه الدراسـة أن هنـاك هيئـات قـضائية حتـصل فيهـا املـرأة          ). والطرح العام 
يـة اجملتمعيـة   على االهتمام املناسب والفعال، وتتاَبع فيها القضايا من خالل جمالس التنم 

واتـضح مـن مراجعـة امللفـات وجـود تـسجيل نـاقص للقـضايا، ممـا                  . والسلطات احملليـة  
ــامج      ــائلي يف الربنـ ــسجيل العنـــف العـ ــدة لتـ ــتمارة الوحيـ ــرورة إدراج االسـ ــد ضـ يؤكـ
احلاسويب اخلاص بإدارة السلطة القـضائية، مـن أجـل احلـصول علـى معلومـات هيئـات                  

 .ن التحضري هلذه العمليةوجيري اآل. الفصل بواسطة هذا النظام
حتـــسني تفـــسري وتطبيـــق قـــوانني العنـــف العـــائلي يف أمريكـــا الوســـطى واجلمهوريـــة ” • 

، وقــد وضــعت هــذه الدراســة  “الدومينيكيــة يف إطــار الــسلطة القــضائية يف غواتيمــاال 
بالتنــسيق مــع مؤســسة العدالــة واجلنــسانية يف كوســتاريكا، بــدعم مــن معهــد أمريكــا    

 لألمــم املتحـدة ملنـع اجلرميــة ومعاملـة اجملـرمني وصــندوق األمـم املتحــدة      الالتينيـة التـابع  
تقيـيم تطبيـق قـانون منـع العنـف          ”: وتـشمل الدراسـة عـرض وثيقـتني       . اإلمنائي للمـرأة  

بروتوكــول تطبيــق قــانون منــع ”، و “العــائلي يف غواتيمــاال واملعاقبــة عليــه واستئــصاله
وجيـري اآلن اسـتعراض هـاتني       . “ واستئصاله العنف العائلي يف غواتيماال واملعاقبة عليه     

 .الوثيقتني، متهيدا للموافقة عليهما وطرحهما العام
وهناك حث على إقامة نظام مشترك بني املؤسسات لتسجيل الـشكاوى والتعامـل مـع                - ٥٠١

العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة، بالتنــسيق مــع قــسم التوثيــق واإلحــصاء القــضائي، التــابع    
 . للتحليل والتوثيق القضائي يف السلطة القضائيةللمركز الوطين

ــة   - ٥٠٢ ــة املتكاملـ ــصفوفة الرعايـ ــق     . مـ ــل واملراهـ ــرة والطفـ ــاكم األسـ ــم حمـ ــستعني معظـ تـ
مبتخصصني يف علم النفس والعمل االجتماعي لتوفري الرعاية املتكاملـة لـضحايا العنـف العـائلي                
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 ومتابعـة حـاالت النـاجني مـن         وقـد أنـشئ نظـام لـشبكات الـدعم لتحويـل           . والعنف ضد املـرأة   
العنف العائلي والعنـف ضـد املـرأة، وجـرى تنـسيق ذلـك مـع مؤسـسات الدولـة، وخباصـة مـع                        

 .هيئات اجملتمع املدين
 :وجرى تشجيع ما يلي لزيادة حصول الضحايا من النساء على اإلنصاف - ٥٠٣
عـائلي والعنـف    حتديث القواعـد واإلجـراءات املؤسـسية املتعلقـة بالتعامـل مـع العنـف ال                • 

 .ضد املرأة ومنعهما
تنفيذ وتعزيز التنسيق على أعلى مستوى مشترك بني املؤسـسات ملتابعـة املهـام املنوطـة                 • 

 .بنظام العدالة وغريه
 .دعم الالمركزية • 
 .تصميم وتنفيذ برنامج إلعداد املتقدمني لوظيفة قاضي وقاضية الصلح • 
ل إدراج النــهج اجلنــساين يف تــدريب املــوظفني تنفيــذ اإلصــالحات التعليميــة الــيت تكفــ • 

 .القضائيني على الصعيد الوطين
تعديل ومواءمـة املنـهج الدراسـي الـذي يتـضمن مـشكلة العنـف العـائلي والعنـف ضـد                 • 

املــرأة، يف نظــام تــدريب وإعــداد املرشــحني واملرشــحات ملنــصب القاضــي والقاضــية،   
 .وكذلك تدريب وإعداد املوظفني القضائيني

عقدت حلقات عمل ومـؤمترات وحلقـات نقاشـية وحمافـل للـتفكري والتحليـل النقـدي                  • 
يف موضوع العنف العائلي والعنف ضد املرأة، وكان من اجلماعـات املـستهدفة بـذلك               
املوظفات واملوظفون، وخرباء وخبريات االتـصال، والنـاجون والناجيـات، والقيـاديون          

 .والقياديات
جرى جتميع املعلومـات الالزمـة لـدعم التحـوالت          .  والتثقيف مصفوفة املنع والتوعية   - ٥٠٤

االجتماعية يف اجتاه حياة خالية من العنف، مع أنشطة تدريبيـة وتثقيفيـة لتغـيري األمنـاط الثقافيـة                   
 -مــن خــالل اســتراتيجيات معينــة، مثــل التــدريب، واملــواد التعليميــة، والــصحافة، والتلفزيــون  

وجيـري ذلـك بالتعـاون بوجـه خـاص مـع إدارة االتـصال        . وسائل االتصال على الصعيد الوطين  
 .اجلماهريي، ووحدة التدريب املؤسسي التابعة للسلطة القضائية

ولــدى الــسلطة القــضائية بــرامج إرشــادية ملنــع واستئــصال العنــف العــائلي، مــن خــالل  - ٥٠٥
لــنفس وأنــشئت بواســطة إدارة علــم ا. وحــدة التــدريب املؤســسي وإدارة االتــصال اجلمــاهريي 

عدة وسائل نفسانية وتربوية تساعد على توضيح املشكلة، وستدرج هـذه الوسـائل يف جـدول                
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وباإلضــافة إىل ذلــك أعــدت مــواد لإلعــالم والتثقيــف والتوعيــة يف مــشكلة . األعمــال الــداخلي
العنف العائلي، والعنف ضـد املـرأة، والتحـرش واملـضايقة اجلنـسية للطفـالت واألطفـال، وغـري                   

 .ائل ذات الصلةذلك من املس
وقد جددت وحدة شؤون املرأة والتحليل اجلنساين القيام هبذه األنـشطة علـى الـصعيد                - ٥٠٦

الوطين، بأن أعـدت ووزعـت مـواد جمانيـة علـى الوحـدات القـضائية وغريهـا مـن اهليئـات الـيت                        
وبذلك تكون قد ُنفذت اخلطـة الوطنيـة ملنـع واستئـصال العنـف العـائلي والعنـف ضـد                    . تطلبها

ــاء ٢٠١٤-٢٠٠٤ملــرأة للفتــرة ا ــة والتثقيــف ( يف املــصفوفة ب ، لتحقيــق أهــداف )املنــع والتوعي
ــة مــن     ”: حمــددة ــاة خالي ــة يف اجتــاه حي جتميــع املعلومــات الالزمــة لــدعم التحــوالت االجتماعي
 .“العنف

 
 ٣١اجلدول 

 عدد البالغات اليت تلقتها السلطة القضائية بشأن العنف العائلي
 

 **كورالذ *اإلناث العام

٥ ١٦٥ ٣٢ ٤٣٩ ٢٠٠٥ 
٤ ٨٦٨ ٣٤ ٢٧٠ ٢٠٠٦ 
١ ٤٩٨ ٧ ٣١٢ ***٢٠٠٧ 

 
 ٢٠٠٧يوليه /وحدة شؤون املرأة، السلطة القضائية، متوز: املصدر 
 .ترد الطفالت يف األرقام اخلاصة باإلناث * 
 .يرد األطفال يف األرقام اخلاصة بالذكور ** 
   .٢٠٠٧مارس /ذاريناير إىل آ/األرقام من كانون الثاين *** 

 إعداد مقيمي العدل يف السلطة القضائية  
تعترب مسألة العنف العائلي، وهي جزء مـن برنـامج اإلعـداد األّويل للمتقـدمني لوظيفـة              - ٥٠٧

قاضــي الــصلح، مــن املــسائل الــيت يكثــر طرقهــا، فهــذه القــضايا هــي الــيت يكثــر نظــر الــسلطة      
طة، مــن خــالل التــدريب املــستمر للمــوظفني  وقــد اضــطلعت هــذه الــسل. القــضائية فيهــا عــادة

 :واملوظفات والكتبة من اجلنسني الذين يعملون فيها، باألنشطة التدريبية التالية
 ١٠( موظفا قـضائيا وموظفـة قـضائية         ٥١ نظمت دورتان تدريبيتان لـ      ٢٠٠٤يف عام    • 

 ). امرأة٤١رجال و 
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وظفــات القــضائيات  مــن امل٢١٥ نظمــت ثــالث دورات اشــترك فيهــا ٢٠٠٥يف عــام  • 
وكـان منـهم    . واملوظفني القضائيني، الذين جرى تدريبهم على مـسألة العنـف العـائلي           

 . امرأة١٨٧ رجال و ٢٨
 حلقـة دراسـية تناولـت تطبيـق قـانون منـع العنـف العـائلي              ٢٤ عقـدت    ٢٠٠٦يف عام    • 

 واملعاقبة عليه واستئصاله، كما جـرى التـدريب يف موضـوع الـصكوك الدوليـة حلمايـة           
 مــن املوظفــات القــضائيات واملــوظفني  ٢٨٠ومت تــدريب مــا جمموعــه  . حقــوق املــرأة

واشـــترك يف حلقـــات العمـــل هـــذه أيـــضا ).  امـــرأة١٤٣ رجـــال و ١٣٧(القـــضائيني 
اختصاصيون نفسانيون واختصاصيات نفسانيات، فضال عن املرشـدات االجتماعيـات     

 .العامالت يف حماكم البلد
ت دورتــان تــدريبيتان يف موضــوع العنــف ضــد املــرأة،  نظمــ٢٠٠٧يونيــه /يف حزيــران • 

 ). امرأة١٢ رجال و ٦( موظفة قضائية وموظفا قضائيا ١٨اشترك فيهما ما جمموعه 
جيري التدريب املستمر مبوارد من السلطة القـضائية يف معظمهـا، ومـن وحـدة حتـديث          • 

 .السلطة القضائية وغريها من املؤسسات املتعاونة
 يف دورة دراسـية لتحـديث       ٢٠٠٥ نـساء يف عـام       ٩لتخصص، اشتركت   فيما يتعلق با   • 

 موظفـات   ٧ اشـتركت    ٢٠٠٦الدراسات املتعلقة حبقـوق املـرأة واجلنـسانية، ويف عـام            
 .قضائيات يف هذه الدورة

 موظفني وموظفات يف دراسـات املاجـستري يف حقـوق املـرأة             ٩ اشترك   ٢٠٠٦يف عام    • 
وقــد حــصل هــؤالء املوظفـــون    ). ساء نـــ٦ رجــال و  ٣(واحلــصول علــى اإلنــصاف    

واملوظفــات علــى مــنح دراســية، بــدعم مــايل مــن املــشروع األّويل حلقــوق املــرأة الــذي 
 الدولية، بدعم من وكالة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات             Chemonicsتنفذه مؤسسة   

 .املتحدة
 قاضــــيات يف دراســـات املاجــــستري يف حقــــوق املــــرأة  ٥ اشــــتركت ٢٠٠٧يف عـــام   • 

احلصول على اإلنصاف، بـدعم مـن برنـامج احلـصول علـى اإلنـصاف التـابع لالحتـاد                   و
 .األورويب

حيصل مستوى التخصص على الدعم األكادميي من برنامج الدراسـات العليـا يف كليـة              • 
 .العلوم القانونية واالجتماعية جبامعة سان كارلوس يف غواتيماال

ــاليوم الــدويل للمــرأة، قامــت وحــدة   ، ويف مناســبة االحتفــال٢٠٠٦مــارس /يف آذار •   ب
حتديث السلطة القضائية، مببادرة مـن رئـيس هـذه الـسلطة وباالشـتراك مـع مؤسـسات         
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ــامج حقــوق اإلنــسان للمــرأة والعنــف العــائلي     وكــان . القطــاع القــضائي، بوضــع برن
املوضوع املطروق يف حلقات العمل يتصل بالقواعد الوطنيـة والدوليـة املتعلقـة حبقـوق               

ن للمرأة، وخباصة احلق يف حياة خالية من العنف، وتوصيف العنف العائلي مـن              اإلنسا
وقد نفذ هذا الربنامج على صـعيد البلـد، ووضـعته اسـتراتيجيا مخـس               . منظور جنساين 

ــضائي يف         ــدريب مقيمــي العــدل بالقطــاع الق ــة وت ــن أجــل توعي ــد، م ــاطق البل مــن من
 .غواتيماال

 
 مكتب املدعي العام  

ورغــم أنــه . العنــف العــائلي يف البلــد اآلن بأنــه جرميــة يف التــشريع اجلنــائي ال يوصــف  - ٥٠٨
ليست هناك مالحقة جنائية للعنف العائلي، فإن مكتب املـدعي العـام يتلقـى البالغـات ويتخـذ        

فُيــستدعى الــضحية، وتؤخــذ أقوالــه، وُتلــتمس لــدى قاضــي الــصلح تــدابري . اإلجــراءات بــشأهنا
 .اءاتالسالمة وُتتخذ بشأهنا اإلجر

حسب نوع االعتـداء    (إن تدابري السالمة وجمالس الصلح وإمكان اعتبار العنف اعتداء           - ٥٠٩
هــي آليــات التعامــل مــع الــضحايا، إذ إن العنــف العــائلي غــري جمــّرم يف   ) ومــدة عجــز الــضحية

 .التشريع اجلنائي
لبلـدان  وقد قامت وحدة التدريب يف مكتب املدعي العام، بدعم من مصرف التنميـة ل              - ٥١٠

األمريكية، بوضع تصميم جديد للمنهج الدراسـي يتـضمن التوعيـة والتخـصص والتحـديث يف                
وتعقـــد الـــدورات الدراســـية للمـــدعني العـــامني يف  . املـــسئل املتـــصلة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني 

ــوظفي مكتــب رعايــة الــضحايا والرعايــة          ــات، ومعــاوين النيابــة، ووكــالء النيابــة، وم املقاطع
 عقــدت حلقــة عمــل عــن العنــف العــائلي واألطفــال الــضحايا مــن  ٢٠٠٥عــام ويف . املــستمرة
 .اجلنسني
 : عقدت حلقات العمل التالية املتعلقة بالتدريب والتوعية٢٠٠٦ويف عام  - ٥١١
 .حقوق املرأة والعنف العائلي • 
 .العنف العائلي واجلنسانية • 
ــراه   •  ــال واملـ ــتغالل اجلنـــسي لألطفـ ــسانية، واالسـ ــذكورة واجلـ ــن اجلنـــسني يف الـ قني مـ

 .غواتيماال
 .مقيمات ومقيمو العدل وتعاملهم مع قتل اإلناث يف غواتيماال • 
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أمهية تطبيـق قـانون احلمايـة املتكاملـة للقاصـر وقـانون منـع العنـف العـائلي واستئـصاله                      • 
 .واملعاقبة عليه

 .الوعي العام للنهج اجلنساين • 
 :ية التالية عقدت الدورات التدريب٢٠٠٧ويف عام  - ٥١٢
 .عوائق املالحقة اجلنائية يف جرائم االستغالل اجلنسي والتجاري • 
 .جرائم االستغالل اجلنسي والتجاري، مع التركيز على االجتار بالقّصر • 
 .إجراءات ملء استمارة التسجيل اإلحصائي حلاالت العنف العائلي • 
 ومببـادرة منـها، تعزيـز برنـامج         وجرى يف إدارة الطب الـشرعي مبكتـب املـدعي العـام،            - ٥١٣

ومع أن هذا الربنـامج مل يكتمـل بعـد مـن حيـث اهليكلـة والتنظـيم، فـإن                    . التعليم الطيب املستمر  
.  يومـا علـى هتيئـة جمـاالت للنقـاش والتـدريب يف الطـب الـشرعي                 ١٥املتوخى فيـه العمـل كـل        

ل، انطالقـا مـن ذلـك،       وتتمثل املنهجية املتبعـة يف االسـتعانة بنمـاذج مـصورة لإلصـابات والعمـ              
 يف املائـة مـن املواضـيع علـى النـهج            ١٠ويركـز   . على حتديد وتنفيذ أشكال الرعاية املتخصـصة      

اجلنساين الذي يـشدد علـى التخلـي عـن األفكـار اجلامـدة عـن صـفات النـساء الـاليت ميكـن أن                    
 .يقعن ضحايا للعنف، وأشكال تفادي اإليذاء املتجدد للنساء املعانيات للعنف

 
 تب رعاية الضحايا يف مكتب املدعي العاممك  

 وضـع أربعـة منـاذج لإلعـداد والتـدريب يـشكل النـهج اجلنـساين         ٢٠٠٥جرى يف عام     - ٥١٤
نظــرة عامــة علــى أحــوال ) ٢(العمــل الــشبكي مــن أجــل الــضحايا، ) ١: (فيهــا احملــور الــشامل

قــت وحــدة  طب٢٠٠٦ويف عــام . التوعيــة) ٤(عمــل مكاتــب رعايــة الــضحايا، ) ٣(الــضحايا، 
 .التدريب هذه النماذج للتأكد من اطالع مجيع موظفي مكتب املدعي العام على مضموهنا

 ٦ويعمــل يف مكتــب رعايــة الــضحايا مبكتــب املــدعي العــام يف مقاطعــة غواتيمــاال          - ٥١٥
ــساعدة ضــحايا اجلــرائم      ــسانيان مل ــصاصيان نف ــسانيات واخت ــصاصيات نف ــؤالء  . اخت ــدم ه ويق

وبة، يف نفس الوقت الذي يتعاملون فيه مـع الـضحايا بـشكل مبـدئي حـىت                 الرعاية العاجلة املطل  
ويوجــد داخــل البلــد مكتــب لرعايــة . يــستعيدوا تــوازهنم ويتمكنــوا مــن االســتمرار يف اإلبــالغ 

الضحايا يف مجيع مكاتب املدعي العام يف املقاطعات والبلـديات تتـواله اختـصاصية نفـسانية أو             
 .اختصاصي نفساين
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 طنية املدنيةالشرطة الو  
تعمل شعبة مكافحة االعتداءات واجلرائم اجلنسية، مبوظفيهـا مـن احملققـني، يف دورات            - ٥١٦

.  ساعة يوميا، لدعم شعبة رعاية الضحايا التابعة للـشرطة الوطنيـة املدنيـة        ٢٤تعاقبية على مدار    
 الفـاحش   وتقوم عناصر مـن هـذه اهليئـة بإحالـة ضـحايا االغتـصاب والعنـف العـائلي واالعتـداء                   

العنيف واإليذاء إىل مكتب املدعي العام لـشؤون املـرأة التـابع ملكتـب املـدعي العـام، للحـصول                    
 .على الدعم النفسي الالزم بسبب األزمة اليت يعانينها

وقد ساعدت األحباث املختلفة الـيت أجرهتـا شـىت املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة                 - ٥١٧
نسانية، وإجياد آليات لتوعية عامة اجلمهور، من أجـل حـصول           على زيادة االهتمام باملسائل اجل    

 .الرجال والنساء معا على فرص واحدة للمساواة
وقام مكتب حقوق اإلنسان التابع للشرطة الوطنيـة املدنيـة، الـذي يتـشكل مـن شـبكة                   - ٥١٨

الــدعم املؤلفــة لتنــسيق اجلهــود املتعــددة التخصــصات خلدمــة ضــحايا العنــف البــدين واجلنــسي    
النفــسي واملرياثــي، بتنظــيم حمافــل للــتفكري، وحلقــات نقاشــية، وأفرقــة، ومــؤمترات، وحلقــات و

دراسية للتدريب املستمر ألفراد الشرطة العاملني يف شعبة رعاية املواطنني والذين يتعاملون مـع              
ــائلي  ــضامن والفهــم      . بالغــات العنــف الع ــداء الت ــشرطة بإب ــراد ال ــة أف واهلــدف مــن ذلــك توعي

للنساء واألطفال والطفالت من الضحايا، حىت ال يتعرضوا لإليذاء مـرتني، وكـذلك         واالحترام  
 .تسريع اإلجراءات حفاظا على أمن الضحايا

وقــد ُدّرب أفــراد الــشرطة الوطنيــة املدنيــة علــى مــسائل إنــصاف اجلنــسني والعنــف          - ٥١٩
 ١١٠هلـاتف   العائلي، حىت يردوا بأفضل شكل على طلبات النجدة اليت تـتم مـن خـالل رقـم ا                 

الــذي خصــصته الــشرطة الوطنيــة املدنيــة للطــوارئ، والــذي يتلقــى مكاملــات مــستمرة بــصدد     
: وجــرى تــدريب املــوظفني املتعــاملني مــع خطــوط اهلــاتف علــى       . مــشاكل العنــف العــائلي  

الثقة بالنفس والعالقـات بـني      ) ٣(حقوق ضحايا اجلرائم، و     ) ٢(التدخل يف األزمات، و      )١(
ووضعت شعبة رعاية الـضحايا التابعـة للـشرطة الوطنيـة           . توسط يف املنازعات  ال) ٤(األفراد، و   

، الذي يتضمن فصال خاصـا عـن التعامـل مـع            “كتيب إجراءات رعاية ضحايا اجلرائم    ”املدنية  
 .حاالت النساء الاليت يقعن ضحايا لفعل إجرامي

ة، جيـري تعزيـز     ومن خالل مكتب شؤون تعدد األعراق التـابع للـشرطة الوطنيـة املدنيـ              - ٥٢٠
واهلدف من ذلك إجياد مشاركة نشطة مـن        . قيم الثقة واالحترام بني اجملتمعات احمللية والشرطة      

ــشرعية املؤســسية     ــواطنني وال ــن امل ــدد    . اجلــانبني يف دعــم أم ــضطلع شــعبة شــؤون تع ــذلك ت ول
 مـن   األعراق بشىت األنشطة، ومنها أنـشطة الـدعم اجملتمعـي الـيت تقـوم هبـا بالتنـسيق مـع غريهـا                     

 .الكيانات احلكومية وغري احلكومية املتخصصة يف هذا الشأن
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وأُعــّدت بــرامج هتــدف إىل منــع العنــف ضــد املــرأة وإســاءة معاملــة األطفــال، وتعزيــز    - ٥٢١
املـــسألة اجلنـــسانية يف اجملتمعـــات احملليـــة الريفيـــة الـــيت أغلـــب ســـكاهنا أصـــليون يف مقاطعـــات  

لتــا فريابــاس، مــن خــالل معــارض تقــام بلغــة كــل   كتــسالتينانغو وســانتا كــروس دل كيتــشه وأ 
 يومـا للتـدريب والتوعيـة اشـترك         ٢٨٨وكان من نتيجة هذه العملية تنظيم ما جمموعـه          . منطقة
 . شخصا١١ ٥٩٠فيها 
وقد مسحت وكالة الـوزارة للـدعم اجملتمعـي يف وزارة الداخليـة بالعمـل بـشكل مـنظم                    - ٥٢٢

ىل دعـم النـساء يف شـىت منـاطق البلـد وتـوفري احلمايـة                ومنسق على تنفيذ مجيع الـربامج الراميـة إ        
وقد ُشكلت عدة جلـان للـسكان للوقـوف بتعمـق علـى املـشاكل األمنيـة الـيت              . واألمن ألطفالنا 

يعانوهنــا، ووضــع اســتراتيجيات مــشتركة ليعيــشوا يف وئــام يف جمتمعــاهتم، ويثقــوا يف ســلطاهتم   
 .حبيث يبلغون عن شىت األفعال اإلجرامية

ــة باجملتمعــات     و - ٥٢٣ ــة علــى نطــاق واســع يف حلقــات العدال ــة املدني تــشترك الــشرطة الوطني
احمللية، حيـث جيتمـع بـصفة دوريـة القـادة اجملتمعيـون، والقـضاة، واملـدعون العـامون، ومكتـب                     
املـدعي العــام حلقــوق اإلنــسان، وجهـات أخــرى، مــن أجــل الـرد بــشكل أفــضل علــى مطالــب    

دنيــة محــالت لتعزيــز ونــشر حقــوق املــرأة، مــن خــالل   ونظمــت الــشرطة الوطنيــة امل. الــسكان
تدريب داخلي لطلبة وطالبات أكادميية الشرطة الوطنية املدنية، مع التركيـز علـى الوحـدة الـيت                 
ســيلحقون ويلحقــن هبــا يف مكاتــب أمــن املــواطنني، وكــذلك يف املكاتــب املنــوط هبــا احلمايــة    

مــن طالبــات (م هــذا التــدريب للمراهقــات ويف خــارج املؤســسة قُــّد. التنفيذيــة ألمــن املــواطنني
نادي متقاعـدي ومتقاعـدات الـشرطة الوطنيـة املدنيـة ومعهـد             (والبالغات  ) املؤسسات التعليمية 
 :، الاليت حضرن يف مجلة أمور احللقات الدراسية وحلقات العمل التالية)الضمان العسكري

 االعتداد بالذات • 
 يوم آخر ملعرفة حقوق اإلنسان • 
 اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتف • 
 )فرصة للنساء من ضحايا العنف اجلنسي(منع احلمل بشكل عاجل  • 
 ١٩٩٦-٩٧املرســوم رقــم  (قــانون منــع واستئــصال العنــف العــائلي واملعاقبــة عليــه        • 

 )لكونغرس اجلمهورية
 املدامهة واستثناءاهتا • 
 الشيوخة بكرامة • 
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 بار السنحقوق اإلنسان وك • 
 اخلرافات واألفكار اجلامدة لدى كبار السن • 
 سبل األمن يف املرتل ويف الشارع • 
 حقوق األطفال من اجلنسني وواجباهتم وإمكانياهتم • 
 سفاح احملارم • 
 إساءة معاملة األطفال • 
وتتلقـــى الـــشرطة الوطنيـــة املدنيـــة الـــدعم مـــن حمطـــات اإلذاعـــة وحمطـــات الكـــابالت  - ٥٢٤
يونية يف بعض اجملتمعات احمللية داخل البلـد، حيـث ختـصص سـاعة جمانـا لـربامج أسـبوعية                 التلفز

وقـد  . للتعريف باحلقوق املختلفة للسكان، وال سيما الفئات الضعيفة منهم، ومن بينـها النـساء             
حظي هذا النوع من استراتيجية االتصال واإلرشاد بقبول حسن، فاملعتـاد أن يكـون املوظفـون       

 رعاية الضحايا متمكنني من لغات املايا يف خمتلف املناطق اليت يعملون هبـا، ممـا                املتخصصون يف 
ــام    ــواء اإلحــصاءات املؤســسية يف هــذا الع علــى مؤشــر عــال لبالغــات   ) ٢٠٠٧(أدى إىل احت

 .السكان األصليني
وقد نسق مكتب رعاية الضحايا التابع للـشرطة الوطنيـة املدنيـة مـع معهـد التعلـيم مـن                     - ٥٢٥
ــستدامة وضــع  أجــل ا ــة امل ــف،     ٧لتنمي ــسان، والعن ــسائل حقــوق اإلن ــى م ــدريب عل ــاذج للت  من

وجـرى عـالوة علـى ذلـك إعـداد      . واملواطنة، وحقوق اإلنـسان يف عمـل الـشرطة، وغـري ذلـك       
 من أفراد الشرطة على صعيد العاصمة ليكونوا ميّسرين يف املفوضيات، ويتمكنوا من نقـل               ١٢

 .تباخلربة إىل سواهم من أعضاء املك
 

 معهد الدفاع العام اجلنائي  
ويعمل هـذا املعهـد، يف إطـار        . ٢٠٠٣ترأس امرأة معهد الدفاع العام اجلنائي منذ عام          - ٥٢٦

املراهقــون املخــالفون للقــانون اجلنــائي،    ) أ: (سياســته املؤســسية، علــى أربعــة حمــاور شــاملة     
أغـسطس  / واعتبـارا مـن آب     .الـشفافية ) د(التشارك بني الثقافـات،     ) ج(النهج اجلنساين،    )ب(

، شرع املعهد يف حتويل وحدة شؤون املرأة إىل هيئة تنـسيق النـهج اجلنـساين، ومهمتـها        ٢٠٠٥
األساسية حتليل مجيع احلاالت اليت تتهم فيها املرأة بارتكاب جرميـة، لتحديـد هـل يـتعني وضـع                   

 اجلنــسني علــى اســتراتيجية للــدفاع تقــوم علــى إطــالع احملكمــة علــى أثــر انعــدام املــساواة بــني   
 .ارتكاب الفعل املنسوب
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وقد أُبرم اتفاق للتعاون املشترك بني املؤسسات مع هيئة الدفاع عن النساء األصـليات               - ٥٢٧
وهيئــة التنــسيق الوطنيــة ملنــع العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة، هبــدف إرســاء أســس تــدعيم  

وف الالزمــة حلــصول املــرأة التعــاون املــشترك بــني املؤســسات، الــذي يــساعد علــى هتيئــة الظــر  
 .املعتدى عليها على اإلنصاف من خالل املساعدة القانونية املتكاملة

وقــد أقــر جملــس معهــد الــدفاع العــام اجلنــائي تنفيــذ مــشروع جتــرييب لتقــدمي املــساعدة    - ٥٢٨
ومـن خـالل هـذا املـشروع جيـري        . القانونية إىل النساء ضحايا العنف ويف جمال املسائل العائلية        

فري الدعم يف احلصول على سبل األمن، والتحويل للحـصول علـى الرعايـة الطبيـة والنفـسية،                  تو
: وســينفذ هــذا املــشروع يف عواصــم املقاطعــات التاليــة      . أو التحويــل إىل املؤســسة املختــصة   

إل  )٦(خوتيابـا،   ) ٥(ألتـا فريابـاس،     ) ٤(كتسالتينانغو،  ) ٣(إسكوينتال،  ) ٢(غواتيماال،   )١(
 .٢٠٠٧أكتوبر /قد بدأ تنفيذ املشروع يف تشرين األولو. بروغريسو

ويف سياق تدريب وإعداد مـوظفي وموظفـات معهـد الـدفاع العـام اجلنـائي، أُدرجـت                  - ٥٢٩
يف تـــصميم منـــهج إعـــداد املـــدافعني العـــامني واملـــساعدين الدراســـة األفقيـــة والـــشاملة للنـــهج  

 :اجلنساين
وقــد . ت الــدفاع ذات املنظــور اجلنــساين أنــشطة لتــدريب املــدربني علــى اســتراتيجيا٤ • 

 . أشخاص٢١٠اشترك 
عقــدت هيئــة تنــسيق النــهج اجلنــساين، بــدعم مــن وحــدة اإلعــداد والتــدريب التابعــة      • 

 حلقة عمل للتوعية يف املسألة اجلنسانية، اشـترك فيهـا املـدافعون العـامون     ٣٣للمعهد،  
 . شخصا١ ١١٢وبلغ عدد املشتركني . واملوظفون الفنيون واإلداريون

جرى، بالتعاون مع وحدة حتديث السلطة القـضائية، عقـد حلقـة عمـل تدريبيـة تتعلـق              • 
 . شخصا٦٦بربنامج العنف العائلي واجلنسانية، واشترك فيها 

ــائي،    ٢٠٠٧يف عــام  •  ــدفاع العــام اجلن  نظمــت وحــدة اإلعــداد والتــدريب يف معهــد ال
رات عمليــة للمــدافعني العــامني   دو١٠باالشــتراك مــع هيئــة تنــسيق النــهج اجلنــساين،   

ــدفاع ذات       ــق باســتراتيجيات ال ــساعدات، تتعل ــساعدين وامل ــات وامل ــدافعات العام وامل
 . مشتركا١٨٣وقد حضر الدورات . النهج اجلنساين

 جرى، بتمويل من وكالة التنمية الدولية التابعـة للواليـات           ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦يف عامي    • 
املعهــد لالشــتراك يف دراســات املاجــستري يف   مــنح دراســية ملــوظفي ٧املتحــدة، تقــدمي 

وهـذه املـنح    . موضوع حقـوق اإلنـسان للمـرأة واجلنـسانية واحلـصول علـى اإلنـصاف              
 .مقدمة من جامعة سان كارلوس يف غواتيماال
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، من خالل برنامج دعـم إصـالح القطـاع القـضائي            ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧جرى يف عامي     • 
 دراسـية إىل مـوظفي املعهـد لالشـتراك يف            منح ٨وبتمويل من االحتاد األورويب، تقدمي      

دراســات املاجــستري يف موضــوع حقــوق اإلنــسان للمــرأة واجلنــسانية واحلــصول علــى  
 .وهذه املنح مقدمة من جامعة سان كارلوس يف غواتيماال. اإلنصاف

 
 هيئة الدفاع عن النساء األصليات  

. ثي، مما حيّد من منائهن إنـسانيا      تتعرض النساء األصليات للعنف البدين والنفسي واملريا       - ٥٣٠
وإزاء هذه احلالة توفر هيئة الدفاع عن النساء األصليات الرعاية املتكاملة ملن تتعرض حقـوقهن               

. لالنتهاك، من خالل توفري املشورة القضائية واالجتماعية والنفسية اجملانية هلن بلغتهن األصـلية            
 .٣وترد تفاصيل أوىف يف املادة 

 
ظــام العدالــة يف الــشرطة الوطنيــة املدنيــة ومكتــب املــدعي العــام والــسلطة  هيئــة تنــسيق ن  

 القضائية ومعهد الدفاع العام اجلنائي
 سـاعة يف مقاطعـة    ٢٤ أنشئت حماكم للدرجة األوىل تعمل علـى مـدار           ٢٠٠٦يف عام    - ٥٣١

 مشلـــت هـــذه احملـــاكم بلـــدييت فيليـــا نويفـــا وميكـــسكو مبقاطعـــة  ٢٠٠٧ويف عـــام . غواتيمـــاال
وتتعامل هذه احملاكم مع البالغات على الفور، وتأمر باالحتجاز يف حميط املقاطعـة،             . تيماالغوا

مبــشاركة مــن مؤســسات نظــام العدالــة يف نطــاق واحــد يــساعد علــى االطــالع الفــوري علــى    
 .البالغات، وتوفري سبل احلماية بشكل عاجل وفعال

 
 ام للدولةوحدة محاية حقوق املرأة واألسرة يف مكتب املدعي الع  

يناط هبـذه الوحـدة تقـدمي املـشورة القانونيـة يف البالغـات الـيت يقـدمها ضـحايا العنـف                       - ٥٣٢
العــائلي والعنــف علــى أســاس اجلــنس، بــصورة مــشتركة بــني املؤســسات وبوســائل بديلــة حلــل  
اخلالفات املتصلة بالعنف العائلي والعنف على أساس اجلنس، فضال عن املشاكل املختلفـة الـيت               

 .أ يف احلياة اليومية والعائلية، والبت يف املسائل اآلنية ذات الصلة حبقوق املرأةتنش
وتقــدم الوحــدة املــشورة القانونيــة إىل ضــحايا العنــف العــائلي، وتعــزز وتنــشر حقــوق   - ٥٣٣

املرأة مـن خـالل احللقـات النقاشـية داخـل املؤسـسة للمـستعملني الـذين يطلبـون هـذه اخلدمـة،                       
ــةوكــذلك يف املؤســسات  ــائلي،      .  التعليمي ــف الع ــسلبيات العن ــة ب ــدة التوعي ــذه الوح ــوفر ه وت

 .وكذلك بإجيابيات األبوة واألمومة املسؤولة
وباالشتراك مع وحدة املشورة يف مكتب املدعي العام للدولة، تقدَّم املـساعدة النفـسية               - ٥٣٤

خيـرجن مـن دورة     املتكاملة إىل النساء ضحايا العنف العائلي والعنف على أساس اجلنس، حـىت             
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ــسهن    ــهن بأنف ــستعدن ثقت ــف وي ــذين حيــضران إىل     . العن ــالزوجني الل ــضا ب ــام أي وجيــري االهتم
وتــشمل اخلــدمات الــيت . الوحــدة للحــصول علــى دعــم يف إجيــاد حــل للعنــف العــائلي واملــرتيل 

وهنـاك تعزيـز لربنـامج      . تقدمها وحـدة املـشورة املقابلـة، والتقيـيم، وحتليـل البيانـات، والتوجيـه              
 .قاذ ضحايا العنف العائلي الذين يعجزون بدنيا ونفسيا عن التقدم بشكواهمإن

 :وقد حققت وحدة شؤون املرأة ما يلي - ٥٣٥
منشآت واسعة جديدة، وموظفون ذوو وعي عال مبسألة العنف العائلي والعنف علـى           • 

ــى          ــدرهتا عل ــز ق ــستعملني، وتعزي ــضل للم ــة أف ــدمي خدم ــن أجــل تق أســاس اجلــنس، م
 .ةاالستجاب

تعزيــز نظــام تلقــي بالغــات العنــف العــائلي والعنــف علــى أســاس اجلــنس، الــيت زادت    • 
 .٢٠٠٧ يف املائة تقريبا يف عام ٥٥زيادة كبرية بنسبة 

رعايــة الرجــال ضــحايا العنــف العــائلي، ويف األعــوام الــسابقة تــراوح عــدد شــكاوى      • 
ــني   ــال بـ ــكاوى٧ و ٣الرجـ ــاين  .  شـ ــانون الثـ ــن كـ ــرة مـ ــاير/ويف الفتـ ــشرين ينـ  إىل تـ

 . شكوى من الرجال جرى االهتمام هبا٦٨، وردت ٢٠٠٧أكتوبر /األول
نتج عن التوعية واملشورة اللتني حيـصل عليهمـا األشـخاص يف هـذه الوحـدة، وخباصـة                   • 

 قاصرا دون إجـراءات طويلـة ومرهقـة، وبـذلك انتفـى       ١٤الرجال، أن مت االعتراف بـ      
 .تعززت األبوة املسؤولةضياع الوقت والتكاليف غري الضرورية، و

أمانة العمل االجتماعي التابعـة لقرينـة   : تلقّي البالغات الواردة من املؤسسات األخرى      • 
الرئيس، برنامج منع العنف العائلي واستئصاله، مكتب املدعي العام، اجلماعة النـسائية           

 Mujer Vamosالغواتيماليـــة، حمـــاكم الـــصلح، حمـــاكم األســـرة، األبرشـــية، منظمـــة 

Adelante                 ،الشبكة النسائية لبنـاء الـسالم، منظمـة حقـوق اإلنـسان، املراكـز الـصحية ،
وهــذا يــضفي مزيــدا مــن الوضــوح واملــصداقية والثقــة علــى عمــل وحــدة . وغــري ذلــك

 .شؤون املرأة يف مكتب املدعي العام للدولة
ــة الــشعبية، وحمــاكم األســ     •  رة، التنــسيق املــشترك بــني املؤســسات مــع املكاتــب القانوني

واملؤسسات األعضاء يف شبكة األمومة واألبوة املسؤولة، وأعضاء اللجنـة املعنيـة بقتـل      
 .اإلناث، من أجل تعضيد وتنسيق قنوات دعم املرأة ضحية العنف العائلي
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 ٣٢اجلدول 
 احلاالت اليت كانت موضع اهتمام يف وحدة شؤون املرأة

 مكتب املدعي العام للدولة
٢٠٠٦ 

 

 
ــانون كـــــــ

نايري/الثاين
/شـــــــــباط
 فرباير

 /آذار
 مارس

ــسان /نيــــــ
 مايو/أيار أبريل

ــران /حزيـــ
يوليه/متوز يونيه

 /آب
 أغسطس

/أيلـــــــــول
 سبتمرب

ــشرين تـــــــ
 /األول
 أكتوبر

ــشرين تـــــــ
ــاين /الثــــــــ
 نوفمرب

ــانون كـــــــ
 /األول
 اجملموع ديسمرب

 ٧٩ ٧ ٣ ٣ ٨ ٢ ١٠ ٣ ٨ ٦ ٩ ١٠ ١٠ العنف البدين
 ٥٧٢ ٦٧ ٥٣ ٦٨ ٥٥ ٥٠ ٦٠ ٥١ ٥٤ ٢١ ٣٩ ٣٦ ١٨ العنف النفسي

 ١ ٤١٣ ٧١ ١٣٦ ١٧٧ ١٢٩ ١٠١ ١٤٣ ١٤٦ ١٢٠ ٧٦ ١١٣ ١٠٣ ٩٨العنف االقتصادي
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر العنف اجلنسي

 ٦٢ ٣ ٣ ٧ ١٠ ١٠ ٥ ٧ ٤ ٤  ٣ ٦ غري ذلك
 ٢ ١٢٦ ١٤٨ ١٩٥ ٢٥٥ ٢٠٢ ١٦٣ ٢١٨ ٢٠٧ ١٨٦ ١٠٧ ١٦١ ١٥٢ ١٣٢ اجملموع

  
 ٣٣اجلدول 

 احلاالت اليت كانت موضع اهتمام يف وحدة شؤون املرأة
 مكتب املدعي العام للدولة

٢٠٠٧ 
 

 
ــانون كـــــــ

يناير/الثاين
/شـــــــــباط
 فرباير

 /آذار
 مارس

ــسان /نيــــــ
 مايو/أيار أبريل

ــران /حزيـــ
يوليه/متوز يونيه

 /آب
 أغسطس

/أيلـــــــــول
 سبتمرب

ــشرين تـــــــ
 /األول
 أكتوبر

ــشرين تـــــــ
ــاين /الثــــــــ
 نوفمرب

ــانون كـــــــ
 /األول
 اجملموع ديسمرب

    ١٤ ٩ ١٣ ٨ ٩ ٩ ٨ ١٢ ٧ ١٠ العنف البدين
    ١٠٤ ٣٦ ٦٦ ٦٣ ٤٨ ٥٣ ٥٨ ٦٨ ٦٨ ٥٣ العنف النفسي

    ٣١٠ ١٠٤ ١٠٧ ٨٠ ١٢٨ ١٥٥ ١٣١ ١٥٩ ١٦٨ ١١١العنف االقتصادي
    صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر العنف اجلنسي

    ٦ ٣ ١٠ ٢ ٧ ١٢ ٤ صفر ٧ ٦ غري ذلك
    ٤٣٤ ١٥٢ ١٩٦ ١٥٣ ١٩٢ ٢٢٩ ٢٠١ ٢٣٩ ٢٥٠ ١٨٠ اجملموع
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 ١٣املادة 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية  
 سياسات وبرامج القضاء على الفقر  

هي األداة الرئيسية للحـد مـن الفقـر الـيت           “ غواتيماال املتضامنة الريفية  ”إن استراتيجية    - ٥٣٦
وتتجـه هـذه االسـتراتيجية إىل املنـاطق الريفيـة وتركـز،             . كومة احلاليـة يف اجلمهوريـة     حتفزها احل 

 بلديـة منحهـا اجمللـس االجتمـاعي األولويـة اسـتنادا إىل         ٤١من حيـث املبـدأ، علـى االهتمـام بــ            
معايري الفقر والضعف إزاء انعدام األمن الغذائي، على أن يتسع نطاقها بعد ذلك فتشمل سـائر              

ويهــدف هــذا التــدخل، مــن خــالل املــشاركة اجملتمعيــة وضــم املــسامهة الرمسيــة  . بلــدبلــديات ال
القائمــة، إىل حتــسني رأس املــال البــشري وتوســيع الفــرص املتاحــة ألفقــر النــاس، حــىت يتــسىن      

 .اخلروج الدائم من إطار الفقر املدقع
زيـادة دخـل    ) ٢. (احلد من سوء تغذية األطفال    ) ١: (واألهداف املتوسطة األجل هي    - ٥٣٧

إتاحــة فرصــة إمتــام الدراســة االبتدائيــة  ) ٣. (أفقــر األســر مــن خــالل احلــافز لتكــوين القــدرات 
) ٥. (توسيع نطـاق احلـصول علـى التعلـيم الثـانوي األساسـي            ) ٤. (جلميع األطفال والطفالت  

تــشجيع ) ٨. (احلــد مــن وفيــات األطفــال ) ٧. (حتــسني صــحة األم) ٦. (القــضاء علــى األميــة
حـصول  ) ١٠. (حتسني البنية التحتية للطرق والتنافس احمللي     ) ٩. (اجملتمعية يف التنمية  املشاركة  

تعــويض اجملتمعــات ) ١١. (األســر علــى مــساكن الئقــة تــساعدها علــى احملافظــة علــى صــحتها 
 .احمللية عن املوارد الطبيعية الضائعة

 ٣٧طة حتديـد    واقتضى بلـوغ اهلـدف النـهائي لالسـتراتيجية وكـذلك األهـداف الوسـي               - ٥٣٨
ــة أهــداف أو خطــوط عمــل    ــدخل    . شــرطا أدىن هــي مبثاب ــشروط جمــاالت ت ــربت هــذه ال واعت

للــسياسة العامــة ذات فعاليــة مــن حيــث التكلفــة تــساعد أكثــر علــى بلــوغ األهــداف الوســيطة  
وســـتطبق الـــشروط الـــدنيا يف كـــل جمتمـــع حملـــي ينـــضم إىل . لالســـتراتيجية وهـــدفها النـــهائي

 فترة تدخل مدهتا عامان، لتحقيـق التقـدم بـشكل مركـز وتـدرجيي يف                االستراتيجية، يف غضون  
 .٢٠١٥-٢٠٠٦ريف البلد بأسره يف الفترة 

 
 تشجيع مشاركة املرأة يف املشاريع البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة  

مــن خــالل مديريــة خــدمات تنميــة املــشاريع التابعــة لوكالــة الــوزارة لــشؤون املــشاريع  - ٥٣٩
ر والـصغرية واملتوسـطة يف وزارة االقتـصاد، جـرى العمـل علـى اسـتدامة احلـصول                   البالغة الـصغ  

على خدمات تنمية املشاريع، من أجـل زيـادة القـدرة علـى املنافـسة يف قطـاع املـشاريع البالغـة                      
. الصغر والصغرية واملتوسطة، بتشجيع ودعم الطلبات احمللية املتعلقة بتعزيـز النـشاط املـشاريعي             

لتــدريب واملــساعدة التقنيــة ملنظِّمــات املــشاريع، وُيــضطلع بأنــشطة لتوعيــة        ويــشجَّع تــوفري ا 
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حكومــات البلــديات، والعمــل علــى رفــع املــستوى الثقــايف ملنِظمــات املــشاريع وحمــو أميتــهن،    
ويتـوىل احتـاد البلـدان األمريكيـة لتنظـيم          . وتوفري التوجيه هلن يف جمـال تنظـيم املـشاريع واإلدارة          

وُتجـرى تقييمـات    . اإللكترونية لـسيدات األعمـال نـشر احلـاالت الناجحـة          املشاريع أو الرابطة    
لتحديد القطاعات النسائية املؤهلة أكثر من غريها للنمو والتطـور، مـن أجـل توجيـه اخلـدمات                  

 .وتوفريها ملنِظمات املشاريع
ام وتعزيزا لربنامج تنمية املشاريع البالغـة الـصغر والـصغرية واملتوسـطة، اعتمـدت يف عـ                 - ٥٤٠
ــة لتنميــة املــشاريع البالغــة الــصغر والــصغرية واملتوســطة الــيت تتــضمن،     ٢٠٠٥  الــسياسة الوطني

ضمن حماورها الشاملة، إنصاف اجلنسني، لكفالـة تكـافؤ فـرص تنميـة املـشاريع للرجـل واملـرأة          
 .وتشمل هذه السياسة إنشاء اجمللس الوطين إلنتاجية املشاريع. معا

نية للنهوض باملرأة الغواتيمالية وتطورها وخطـة تكـافؤ الفـرص          ويف إطار السياسة الوط    - ٥٤١
، أســندت إىل وزارة االقتــصاد، مــن خــالل وكالــة الــوزارة لــشؤون       ٢٠٠٦-٢٠٠١للفتــرة 

املـــشاريع البالغـــة الـــصغر والـــصغرية واملتوســـطة، مـــسؤولية تنفيـــذ التـــدابري الـــواردة يف احملـــور  
 .االقتصادي الشامل للجنسانية

داف العمل احملددة، عقدت وكالة الوزارة لـشؤون املـشاريع البالغـة الـصغر              ولبلوغ أه  - ٥٤٢
والصغرية واملتوسطة حتالفات أو أبرمـت اتفاقـات أو خطابـات تفـاهم مـع عـدد مـن املنظمـات                     

 :غري احلكومية واخلاصة والعامة، كان من بينها أمانة الرئاسة لشؤون املرأة
االقتــصادية احملليــة وصــندوق األمــم املتحــدة جــرى، بــدعم مــن برنــامج املــرأة والتنميــة  • 

مركـزين خلـدمات    ”اإلمنائي للمرأة ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع، إنـشاء             
ويـسعى هـذان    . يقعـان يف املنطقـة الريفيـة      “ تنمية املـشاريع يف إطـار إنـصاف اجلنـسني         

تنافـسة الـيت   املركزان إىل تشجيع تطور منظمي ومنظمات املشاريع، وتنمية املشاريع امل        
تــسهم يف هتيئــة الظــروف املالئمــة للتوســع يف هــذه املــشاريع وتوليــد العمالــة، يف ظــل   

 .تكافؤ الفرص للرجل واملرأة
املرأة يف الـشبكة اجلديـدة لتعزيـز املـشاريع           (Winnerشبكة املعلومات اإلمنائية ومنظمة      • 

هيئـــة فـــرص ، واهلـــدف هـــو تعزيـــز إنـــصاف اجلنـــسني بت ) شـــبكة أمريكـــا الالتينيـــة-
للمشاركة أكثر إنـصافا ملنِظمـات املـشاريع تـوفر هلـن فـرص النمـو والتوسـع، والعمـل                    
كــذلك علــى تزويــد املنِظمــات يف هــذا القطــاع خبــدمات تطــوير املــشاريع، باســتخدام 

 .تكنولوجيات اإلعالم واالتصال
ق الوطنيـة ملنظمـي     إبرام اتفاق مع برنامج املرأة والتنمية االقتصادية احمللية، وهيئة التنسي          • 

املشاريع البالغة الصغر يف غواتيماال، ووكالة التنمية االقتصادية احملليـة يف تـشيكيموال،             
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لالضــطالع بعمليــات تــدريب، وتــشجيع تنظــيم املــرأة للمــشاريع مــن خــالل برنــاجمي  
، وكذلك التمكني االقتصادي يف إطـار القـدرة         “حسِّين جتارتك ”و“ ابدئي جتارتك ”

 .واحلكم احمللي يف الريفعلى املنافسة 
اتفاق بني وكالـة التنميـة االقتـصادية احملليـة يف مقاطعـة تـشيكيموال، ومـشروع النـساء                   • 

واملراهقــات املعرضــات ملخــاطر اجتماعيــة، وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، 
ومكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع، ووكالـة الـوزارة لـشؤون املـشاريع البالغـة                   

 امـــرأة يف مـــشروع النـــساء ١٧٥لـــصغر والـــصغرية واملتوســـطة، يرمـــي إىل تـــدريب  ا
يف بلـدييت  “ ابـدئي جتارتـك  ”واملراهقات املعرضات ملخـاطر اجتماعيـة علـى موضـوع           

واهلــدف مـن التــدريب  . إسـكيبوالس وكونسبـسيون الس مينــاس مبقاطعـة تـشيكيموال    
الـذايت أمـام املـرأة، مـن خـالل      املسامهة يف توسـيع اخليـارات االقتـصادية أو االسـتقالل            

، مـع التركيـز علـى منـع     )االئتمـان (أو التنميـة االقتـصادية     /الدعم يف التـدريب املهـين و      
 .العنف ضد املرأة واحلد منه

ــز يف جمــال         •  ــة للتعزي ــداد عملي ــة يف إع ــدريب واإلنتاجي ــين للت ــد الف ــع املعه االشــتراك م
املـساعدة التقنيـة، ممـا يـسهم يف تنميـة           التدريب على إدارة املشاريع وأساليب اإلنتاج و      

قطــاع املــشاريع البالغــة الــصغر والــصغرية واملتوســطة يف غواتيمــاال، مــن خــالل دعــم    
قـــدرات املـــرأة يف تنظـــيم املـــشاريع، والعمـــل بـــذلك علـــى مـــساندة تطـــور منظمـــي    

 .ومنظمات املشاريع وتنمية املشاريع التنافسية
ــوطين للقــدرة علــ    •  ــامج ال ــون   اتفــاق مــع الربن ــشر املــشروع التعليمــي املعن ــسة لن ى املناف

، يف إطار حث الغواتيماليني علـى تغـيري مـواقفهم    “القدرة على املنافسة يف غواتيماال ”
ــشباب مــن منظمــي ومنظمــات       ــسة، وصــوال إىل إعــداد ال ــى املناف ــدرهتم عل ــادة ق وزي

ذلك املــشاريع، واحلــث علــى تغــيري املواقــف حيــال قطــاع تنظــيم املــشاريع، فيتحقــق بــ 
اإلسهام يف بث روح املبادرة يف الشباب ومنظمي املشاريع يف قطـاع املـشاريع البالغـة                
الــصغر والــصغرية واملتوســطة، وذلــك مــن خــالل دورات يف القــدرة علــى املنافــسة يف   

 .جمال تنظيم املشاريع ومعرفة القدرة على املنافسة يف غواتيماال
 التقليديـة لـدعم العمليـات يف جمــال    اتفـاق مـع رابطـة نقابـات مـصدري املنتجـات غـري        • 

التدريب على اإلدارة وأساليب اإلنتاج واملساعدة التقنية، من أجـل دعـم القـدرات يف           
ــه عمليــات  . جمــال تنظــيم املــشاريع ونوعيــة تــصميم املنتجــات احلرفيــة    وكــذلك توجي

االبتكـار يف املنتجـات الــيت يقـوم هبــا قطـاع احلـرف، وتنــسيق إجـراءات اســتراتيجيات       
 .لتسويقا
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خطاب تفاهم بني وزارة االقتصاد والغرفـة التجاريـة يف غواتيمـاال، مـن أجـل مـساندة                   • 
ــها وتطويرهــا     األنــشطة يف جمــال تطبيــق تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت وتقنين
والبحث فيها يف سياق احلكومة والتجارة اإللكترونيـة، وتوسـيع نطـاق العالقـة الطيبـة                

دمــة قطــاع املــشاريع البالغــة الــصغر والــصغرية واملتوســطة يف  بــني كلتــا املؤســستني، خل
 .البلد بصفة عامة

خطــاب تفــاهم بــني وزارة االقتــصاد وأمانــة الرئاســة لــشؤون املــرأة، مــن أجــل العمــل    • 
بشكل تدرجيي ومنتظم على تنفيذ تـدابري حمـددة، يف إطـار اسـتراتيجية تـساعد بالفعـل                  

 .القتصادي الواردة يف السياسة اخلاصة باملرأةعلى التقدم يف بلوغ أهداف اإلنصاف ا
ويف وزارة االقتصاد يتضمن برنـامج االحتـاد األورويب مكونـا ملنظِّمـات املـشاريع، مـن                  - ٥٤٣
تعزيـز االسـتثمارات والتبـادل    ”وفيما يلـي أهـداف املـشروع املعنـون     .  وحىت اليوم  ٢٠٠٥عام  

تـدعيم وضـع    ) ١: (“رية يف غواتيمـاال    دعـم قطـاع املـشاريع البالغـة الـصغر والـصغ            -التجاري  
دعـم التنـسيق املـشترك بـني املؤسـسات        ) ٢. (املرأة رئيـسة املـشروع وحـصوهلا علـى اخلـدمات          

حتسني نوعيـة واسـتمرارية وتغطيـة       ) ٣. (والقدرة التنظيمية لقطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة     
لقـــدرة علـــى املنافـــسة حتـــسني مــستويات ا ) ٤. (خــدمات تنميـــة املـــشاريع واخلــدمات املاليـــة  

حتــسني ) ٥. (والوصـول إىل األســواق ودورات نوعيـة املــشاريع الــصغرية واملتوسـطة ومنتجاهتــا   
 .القدرة على تكامل االقتصاد يف الساحتني الدولية واإلقليمية

 
 ٣٤اجلدول 

 املستفيدون من خدمات تنمية املشاريع
 االستثمارات املتحققة وتوزيعها حسب اجلنس

 )األرقام بالكتساالت (٢٠٠٦أبريل / نيسان- ٢٠٠٤
 
 اجملموع ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

  كتسال٣ ٠١٠ ١١٣,٠٠    جمموع االستثمار
 ٢٢ ١٤٦ ٦ ٩٤٤ ١٢ ٨٣٠ ٢ ٣٧٢ عدد املستفيدين

 ١٠ ١٨٦ ٣ ٥٢٦ ٥ ٤٤٨ ١ ٢١٢ ذكور
 ١١ ٩٦١ ٣ ٤١٨ ٧ ٣٨٣ ١ ١٦٠ إناث

 
 .لصغر والصغرية واملتوسطة، وزارة االقتصادوكالة الوزارة لشؤون املشاريع البالغة ا: املصدر 
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 ٣٥اجلدول 
 مقدار القروض املقدمة وتوزيعها حسب اجلنس

  )األرقام بالكتساالت (٢٠٠٦أبريل / نيسان- ٢٠٠٤
ات  معلوم

 المجموع ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ائتمانية

وع  مجم
 التمویل

٨٣ ٥٠٠ ٠٠٠ 
 آتسال

٥٢٥ ٠٠٠ 
١٣٠ 
 آتسال

٦٢٠ ٠٠٠ 
٢٤ 

 آتسال

٦٤٥ ٠٠٠٫٠٠ 
٢٣٨ 
 آتسال

 إناث
٥٠ ١٠٠ ٠٠٠ 
 آتسال

٧١ ٧٨٨ ٧٥٠ 
 آتساال

٨٢٥ ٠٠٠ 
١٦ 

 آتسال

٧١٣ ٧٥٠٫٠٠ 
١٣٨ 
 آتساال

 ذآور
٣٣ ٤٠٠ ٠٠٠ 
 آتسار

٥٨ ٧٣٦ ٢٥٠ 
 آتساال

٧ ٧٩٥ ٠٠٠ 
 آتسال

٩٩ ٩٣١ ٢٥٠٫٠٠ 
 آتساال

 ٦٦ ٧٦٦ ١ ٨٤٢ ٤١ ٩٤١ ٢٢ ٩٨٣ عدد االئتمانات
 ٣٥ ١٣٨ ٧٨٠ ٢٥ ١٦٥ ٩ ١٩٣ ذآور
 ٣١ ٦٢٨ ١ ٠٦٢ ١٦ ٧٧٦ ١٣ ٧٩٠ إناث

 
   .وكالة الوزارة لشؤون املشاريع البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة، وزارة االقتصاد: املصدر 

 احلصول على القروض  
ــة، يف إطــار أســلوب        - ٥٤٤ ــة الريفي ــساع مــشاريع التنمي ــرأة باالئتمــان مــن ات ــة امل ــدأ عالق تب

خـصية، الـيت تقـدم مـن خـالل التعاونيـات االحتاديـة،              املصارف احمللية أو القـروض الـصغرية الش       
والتعاونيات غري االحتادية، واملنظمات اخلاصة للتنميـة املاليـة، وفيهـا تكـون إجـراءات احلـصول               

ومع ذلك فإن أسـعار الفائـدة تكـون أعلـى منـها يف              . على قرض أيسر منها يف املصرف الرمسي      
 .املصارف، وهو ما ينظمه املصرف املركزي

، ٢٠٠٥ مؤسسة تقدم القروض البالغة الـصغر يف عـام           ٣٥وعلى صعيد البلد سجلت      - ٥٤٥
وأغلــب هــذه املؤســسات منظمــات خاصــة للتنميــة املاليــة       . ٢٠٠٤ مؤســسة يف عــام  ٣٨و 

 يف املائــة مــن القــروض البالغــة ٧٦,٥٦ قرضــا تعــادل ٢٠٥ ٢٨١وتعاونيــات احتاديــة، قــدمت 
ون عادة أعلى منها يف املـصرف الرمسـي، إذ تتـراوح        ومع أن أسعار الفائدة تك    . الصغر املسجلة 

 يف املائـة سـنويا علـى        ٢٠ يف املائة، فإهنا تـصل يف املـصرف الرمسـي إىل             ٣٦ يف املائة و     ٢٠بني  
 .الرصيد

 



CEDAW/C/GUA/7  
 

08-20469 193 
 

 ٣٦اجلدول 
 متوسط أسعار الفائدة على القروض

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤حسب نوع املؤسسة، 
 سعر الفائدة نوع المؤسسة

  %٢٠٫٣ مصارف
  %٢٠٫١ اونيات اتحادیةتع

 تعاونيات غير اتحادیة
٣٠-١٨ 
% 

  %٢٨ منظمات خاصة للتنمية المالية
 

 .٢٠٠٤موضوع على أساس بيانات النشرة املالية وإحصاءات التمويل البالغ الصغر، : املصدر 
  

غـري  وال تزال املرأة ذات املوارد الشحيحة تعترب حىت اآلن، يف نظـام االئتمـان الرمسـي،                 - ٥٤٦
، قدم مـصرفان، مهـا مـصرف الـنب ومـصرف            ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤ويف عامي   . مستحقة للقروض 

، ومل ٢٠٠٦وقـد أهنـى املـصرف األول عملياتـه يف عـام      . التنمية الريفية، ائتمانات بالغة الصغر    
تعد هناك اآلن سوى حافظة مصرف التنميـة الريفيـة، الـذي مكّـن النـساء عـضوات املنظمـات                    

وتنـضوي صـاحبات األسـهم يف       .  إدارة املـصرف ومـن امـتالك أسـهمه         من االشـتراك يف جملـس     
 منظمة ميثلها احتاد املنظمات الريفية للتنميـة املتكاملـة للمـرأة، ومنظمـة النـساء الناشـطات،           ٢٢

 . يف الساحل اجلنويب، وغريهاDIGUA يف أغواكاتان، ومنظمة ADIGMIAومنظمة 
مانات املقدمة عن طريـق املـصارف احملليـة يف أي     وتفيد تقارير وزارة االقتصاد أن االئت      - ٥٤٧

من املؤسسات املخصـصة هلـذا النـشاط متثـل حافظـة بالغـة الـصغر باملقارنـة مبجمـوع القـروض                      
 يف املائــة يف  ٠,٢٤ يف املائــة يف مــصارف النظــام، و    ٣,٠٥املقدمــة، ففــي املــصارف بلغــت    

 يف املائـة يف  ٢١,١٠ري االحتاديـة، و   يف املائة يف التعاونيـات غـ   ١١,٠٩التعاونيات االحتادية، و    
 .املنظمات اخلاصة للتنمية املالية

ــا مــع     ٢٠٠٧ويف عــام  - ٥٤٨ ــرئيس اتفاق ــة ال ــة العمــل االجتمــاعي التابعــة لقرين  أبرمــت أمان
مصرف غرامن ومصرف التنمية الريفية، لتقـدمي قـروض بالغـة الـصغر إىل نـساء املنطقـة الريفيـة         

مـن خـالل براجمهـا املختلفـة داخـل البلـد، تـوفري الـدعم الـالزم                  وستيسر األمانـة،    . بوجه خاص 
الوفـاء بالـشروط    ) مخـس نـساء علـى األقـل       (حىت يتسىن جملموعات النـساء عـضوات املنظمـات          

 .واملطالب الضرورية للحصول على قروض
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 برامج التعزيز األخرى  
رنـامج التنميـة احملليـة،       قامت وزارة البيئة واملوارد الطبيعية، من خالل ب        ٢٠٠٦يف عام    - ٥٤٩

 كتـساال يف    ٦٨ ٨٦٥,٠٠ امـرأة، ووزعـت فيهـا        ٣ ٤٦٢ مشروعا استفادت منـها      ٩٠بتنفيذ  
شكل أموال لبدء النشاط، مع تنفيذ مشاريع إنتاجية مثـل تربيـة الـدواجن، والبـساتني العائليـة،                  

داد األطعمـة،   واملراعي الشتوية وإعادة زراعة الغابات، والتفصيل وصنع املالبس اجلـاهزة، وإعـ           
 .واملخابز، وصنع السجق

 مولـــت وزارة العمـــل، بالتعـــاون مـــع منظمـــة الـــنض الـــصاعد غـــري  ٢٠٠٥ويف عـــام  - ٥٥٠
، )١٥٧(، وألتــا فريابــاس )١٦٧( مــشاريع يف مقاطعــات كيتــشه ٤٠٥احلكوميــة، مــا جمموعــه 

ايا الـرتاع  وكان املستفيد أساسا ربـات األسـر املعانيـات للفقـر املـدقع، وضـح      ). ٨(وغواتيماال  
املسلح وأغلبهم من السكان األصـليني، واملـصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف مقاطعـة                   

 .غواتيماال
 

 أمانة العمل االجتماعي التابعة لقرينة الرئيس  
جيري، من خالل حمور تعزيز اإلدارة الذاتية احمللية، تشجيع مشاركة املرأة بـصفة حمفـز                - ٥٥١

ويف هــذا . ق مــشاريع إنتاجيــة مــدرة لــدخل يــضاف إىل ميزانيــة األســرةعلــى التغــيري، عــن طريــ
 :اإلطار تنفذ الربامج التالية

، وهدفـه األساسـي هـو تعزيـز         ٢٠٠٥بدأ هذا الربنامج يف عام      . برنامج التنمية احمللية   - ٥٥٢
تنمية اجملتمعات احملليـة الفقـرية يف حـضر وريـف البلـد، مـن خـالل مـشاركة املـرأة يف األنـشطة             

 . امرأة٦ ٩٨٠ جمموعة على صعيد البلد، وتستفيد منه ١٦٤ويتعامل الربنامج مع . اإلنتاجية
ويــــزود برنــــامج التنميــــة احملليــــة املرّوجــــات الريفيــــات مبنــــهجيات اإلرشــــاد ونقــــل  - ٥٥٣

ــل         ــسائل حمــددة، مث ــة يف م ــد احلوكم ــا معه ــة ينظمه ــن خــالل دورات تدريبي ــا، م التكنولوجي
هيئـة الرقابـة علـى إدارة    / الالمركزية، ونظـم اإلنتـاج والـسوق، واإلدارة     التنظيم، وثالثية قوانني  

ويشترك الربنامج مع اجملموعات النسائية يف حتديد مهاراهتن وقدراهتن وإمكانيـاهتن،           . الضرائب
وبالتايل حتديد النشاط اإلنتاجي، سواء كان سلعة أو خدمة، الذي حيقق النجـاح واالسـتمرار،           

 ).املشاركة يف اجملالس البلدية للتنمية جمالس التنمية احمللية(ة مدعمة من خالل منظمة حملي
يف أغلبـها   ) ١: ( جمموعـات أنـشطة إنتاجيـة      ١٠٦ جمموعة نسائية بدأت     ١٦٤ومن الـ    - ٥٥٤

منتجــات جتاريــة للبيــع يف األســواق احملليــة، مثــل شــتالت األشــجار إلعــادة زراعــة الغابــات يف   
، باعــت هــذه اجملموعــات أول   ٢٠٠٦أكتــوبر /األولويف تــشرين . حــوض هنــر تشيكــسوي  

 نبتة لوزارة الزراعة وتربية املاشية واألغذية، وأبرمت اتفاقا مع هـذه الـوزارة لتوريـد       ١٣ ٠٠٠
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 Kiej deإنـشاء حتـالف مـع مؤسـسة     ) ٢. (٢٠٠٧ ألف شجرة يف النصف األول من عـام  ٥٦

los Bosquesتاج وبيـع األشـغال اليدويـة، واجملـوهرات      اليت تتوىل يف األسواق احمللية والدولية إن
 .املقلدة، وأكياس الرزم، وخنازير التسمني، وصنع السجق

يــشمل هــذا الربنــامج مراكــز الرعايــة النهاريــة الــيت  . برنــامج األســرة املعيــشية احملليــة - ٥٥٥
حيصل فيها األطفال من اجلنسني على رعاية شخصية يف أوقـات عمـل أمهـاهتم، واملوجـودة يف                  

.  طفـال وطفلـة  ١٢ ٥٢٤ دارا ترعـى    ١ ١٧٣، وعددها   ٢٢ بلدية يف مقاطعات البلد الـ       ١٩٣
 أم مـستفيدة فرصـة القيـام بأنـشطة مـدرة للـدخل       ٧ ٥٠٠ويف الوقت ذاته تتيح هذه املراكز لــ     

 مركزا جديدا للرعاية املتكاملـة      ٧٤ افتتح   ٢٠٠٦ويف عام   . أو إعالتها /لدعم اقتصاد أسرهن و   
 . وطفلة آخرين على صعيد البلد طفال١ ٩٤٢لرعاية 

 
 وزارة الزراعة وتربية املاشية واألغذية  

جيري االضطالع، من خالل وزارة الزراعة وتربية املاشية واألغذية، بعمليات تـدريب             - ٥٥٦
 :ومساعدة تقنية لتنفيذ مشاريع إنتاجية ريفية تساعد على االستقالل الذايت االقتصادي

 تـشيكيموال يف مرحلتـه الثانيـة، مـن خـالل تـدعيم أنـشطة                -يساهم مـشروع سـاكابا       • 
تنمية تربية املاشية علـى نطـاق حمـدود، يف حتـسني وتنويـع وترشـيد األنـشطة اإلنتاجيـة                    

 .للمرأة الريفية
ــال       •  ــسلة جبــ ــة يف سلــ ــوارد الطبيعيــ ــستدامة للمــ ــشروع اإلدارة املــ ــن مــ ــوخى مــ املتــ

إلنتــاج الزراعــي اإليكولوجيــة  كوتــشوماتانيس إجــراء دراســة لتوســيع وتعــديل نظــم ا  
واملـأمول أن تـستفيد مـن       .  بلديات الواقعة يف جمال عمـل املـشروع        ٩واجلنسانية يف الـ    

 منظمـات للمنـتجني يف      ٣ذلك املـشاريع الـيت تـديرها نـساء مـستفيدات مـن خـدمات                
 .جمال العمل

اليــة مـشروع تعزيــز االســتثمارات والتبــادل التجــاري، مــن خــالل تنــشيط اخلــدمات امل  • 
ــشاريع    ــة امل ــة خبــدمات تنمي ــة املعروف ــساعدة  . وغــري املالي ــدريب وامل تنظــيم دورات للت

 . يف املائة من جمموع املشتركني٥٤,٩٣التقنية، حيث تشكل النساء 
يــشمل مــشروع محايــة الغابــات يف بــينت، ضــمن أنــشطة تنميــة املــرأة الريفيــة، حــصول  • 

 علـى أمـوال جمتمعيـة تـساعد علـى       اجلماعات املنـضوية يف منظمـات مـن ربـات األسـر           
 .اإلدارة الذاتية لألسر، من خالل مبادرات من قبيل املصارف احمللية
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 الصندوق الوطين للتنمية  
 بالـصندوق الـوطين للتنميـة تنفيـذ األنـشطة           ٢٠٠٦-٤٤٨أناط القرار احلكـومي رقـم        - ٥٥٧

 .اليت علقت بسبب إغالق صندوق االستثمار االجتماعي
وتـشجَّع  . يف إطار املصارف احمللية تعزيز التدابري ذات الصلة بـاملرأة واجلنـسانية  وجيري   - ٥٥٨

وتدعَّم العمليات التنظيميـة املوجهـة إىل املـرأة، والـيت تتطلـب مـشاركتها يف اجلمعيـات احملليـة،                    
ــشاريع ورســم        ــد امل ــات حتدي ــصويت، يف غــضون عملي ــرأي والت ــداء ال ــاحلق يف إب ــا ب مــع متتعه

 .أولوياهتا
 

 صندوق األراضي  
، يف إطـار سياسـة صـندوق األراضـي إلنـصاف اجلنـسني، تنـسيق              ٢٠٠٤بدأ منذ عـام      - ٥٥٩

املــساعدة التقنيــة لتيــسري تــوفري املــشورة والتوجيــه للمــستفيدات واملــستفيدين مــن صــندوق          
وجـرى، باالشـتراك مـع دائـرة املـساعدة          . األراضي، سواء يف الربامج أو يف املـشاريع اإلنتاجيـة         

نية، تنسيق التعاقد مع الفنيات الاليت يقدمن املشورة والتوجيه إىل املرأة يف مـشاركتها علـى                التق
وأنشئت وحدة املرأة الريفية ضمن اجمللس االستـشاري ألمانـة الرئاسـة لـشؤون              . الصعيد احمللي 

 .املرأة
 تعمــيم” لوحــدة املــرأة الريفيــة، وهــي بعنــوان  ٢٠٠٦وتــشمل اخلطــة التــشغيلية لعــام   - ٥٦٠

 : استراتيجيات٣، “سياسة صندوق األراضي إلنصاف اجلنسني
التنظيم املؤسسي لسياسة إنصاف اجلنسني فيما يتعلـق بـالريفيني والريفيـات يف اهليكـل            • 

الــسياسي والربنــاجمي والتــشغيلي لــصندوق األراضــي، لــضمان الوصــول إىل األراضــي   
يــة املــشتركة للمــرأة  واســتخدامها وحيازهتــا بــشكل منــصف، وتــشجيع امللكيــة وامللك  

ــشروط        ــرأة يف ظــل تكــافؤ ال ــة باشــتراك الرجــل وامل ــة املتكامل ــة التنمي ــة، وكفال الريفي
 .والفرص

تشجيع املشاركة النشطة للرجل واملرأة يف اهليكل التنظيمي احمللـي والزراعـي، لـضمان          • 
وجود وقرار الرجل واملـرأة يف اهليكـل التنظيمـي للمزرعـة يف ظـروف متـساوية؛ دعـم                   
التنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة والتعليميـــة يف ظـــل تكـــافؤ الفـــرص؛ تعزيـــز العمـــل 
اجملتمعي مع إنصاف اجلنسني، دون اإلخالل بالتعايش بني الرجـال والنـساء مـن مجيـع                

 .األعمار؛ احلث على جتاوز األوضاع املؤثرة يف مشاركة املرأة
ــز التحالفــات املــشتركة بــني املؤســسات الــ    •  ــسهم يف إعمــال سياســة  تــضافر وتعزي يت ت

التعامل مع إنصاف اجلنـسني انطالقـا مـن معيـار           . صندوق األراضي إلنصاف اجلنسني   
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ــر العمــل، وحتــسني        ــى خمتلــف وحــدات ودوائ ــأثري عل ــادة الت صــندوق األراضــي، وزي
 .التنسيق داخليا وخارجيا

برنــامج احلــصول علــى   : وينفَّــذ عــدد مــن الــربامج عــن طريــق صــندوق األراضــي        - ٥٦١
، الــذي يقــدم القــروض لــشراء أو اســتئجار مــزارع، بــشكل مجــاعي أو فــردي، إىل    األراضــي

-٢٠٠٤ويف الفتـرة   . الريفيات والريفيني الذين ال ميلكون أراضي أو ميلكون منها ما ال يكفي           
ــشكل مباشــر   ٢٠٠٧ ــضويات يف    ٣٥٦، اســتفادت ب ــات األســر من ــن رب ــرأة م ــة ٤٤ ام  مجاع

 هكتارا تنفذ فيها أنـشطة إنتاجيـة خمتلفـة تـشترك فيهـا      ١٣ ٣٦٧,٦٦إمجاال، وقد حصلن على   
 .النساء بصفة شريكات يف امللكية

ــرة      - ٥٦٢ ــت، يف الفت ــيت أعطي ــزارع ال ــايل امل ــضمن اجلــدول الت ــساء ٢٠٠٧-٢٠٠٤ويت ، للن
ومن املهم مالحظة أنه فيما يتصل بكـل رب أسـرة، تعطـي ملكيـة               . والرجال من أرباب األسر   

 .املزرعة للزوج
 

 ٣٧ول اجلد
  ٢٠٠٧-٢٠٠٤املزارع اليت قدمها صندوق األراضي، 

 العام
دد  ع

 المزارع
دد  ع

 األسر
ات  رب

 األسر
اب  أرب

 األسر

١ ٣٥٨ ٢٤٥ ٢ ١٠٣ ٢٩ ٢٠٠٤ 
٦٨١ ٨٣ ٧٦٤ ١٢ ٢٠٠٥ 
٢٢٨ ١٩ ٢٤٧ ٢ ٢٠٠٦ 
٨١ ٩ ٩٠ ١ ٢٠٠٧* 

 ٢ ٨٤٨ ٣٥٦ ٣ ٢٠٤ ٤٤ المجموع
 

 .بيانات جزئية * 
 .٢٠٠٧يوليه /ضي، متوزصندوق األرا: املصدر 

  
ــازة األراضــي   - ٥٦٣ ــامج تقــنني حي ــامج هــو متكــني املــستفيدين    . برن اهلــدف مــن هــذا الربن

واملستفيدات من الربامج املنبثقة عن هذه القوانني، مبقتضى االشـتراطات القانونيـة، مـن إضـفاء                
ا بـني عـامي   وفيمـ . الشكل القـانوين علـى حيـازاهتم والتـصرف يف ملكيـة األراضـي املعطـاة هلـم         

، عمل برنامج تقـنني حيـازة األراضـي علـى تعجيـل تقـدمي األراضـي بتكلفـة                   ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤
وجيري أيضا تقدمي خدمات التـصديق علـى إعـداد املـستندات            . منخفضة وشروط متويل ميسرة   

ويـضاف إىل ذلـك أنـه مبوجـب اتفاقـات           . جمانا للمـستفيدين واملـستفيدات    ) الفردية واجلماعية (
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ــت ــة املــستفيدات واملــستفيدين،    التعــاون ال ــاَبع حال ــة، تت قين واإلداري مــع اهليئــات غــري احلكومي
 .وتقدم إليهم املشورة فيما يتعلق باإلعالة الذاتية لألسر وسداد الدين الذي حصلوا عليه

ووفقا حلساب حاالت التقنني واحلصول علـى األراضـي، جنـد أنـه يف الفتـرة املـذكورة               - ٥٦٤
 ٢ ٤٢٩ة، ســـواء بـــشكل فـــردي أو يف إطـــار مجـــاعي، ومت تقـــدمي  امـــرأ١٠ ٣٦٢اســـتفادت 

 آالف هكتـار ُيـضطلع      ٢٠٦ مستندا مجاعيا، تشمل ما يزيـد قلـيال علـى            ١٦٨مستندا فرديا و    
 .فيها بأنشطة إنتاجية خمتلفة

 
 ١٠الرسم البياين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .موضوع على أساس بيانات صندوق األراضي: املصدر 
 

ر خطة التشغيل السنوية املؤسسية، توجد خطة تشغيل سـنوية ملـنطقيت كوبـان              ويف إطا  - ٥٦٥
 .وكتسالتينانغو لتنفيذ السياسة اجلنسانية، حتت إشراف وحدة املرأة الريفية
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احلصول على األراضي التقنني استئجار األراضي
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 ١٤املادة 
 املرأة الريفية  
 توصيات جلنة خبريات االتفاقية  

 القـضاء علـى     حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى ضـمان أن تكـون مجيـع بـرامج وسياسـات                 
الفقــر منطويــة علــى منظــور جنــساين وأن تعــاجل بــشكل واضــح الطــابع اهليكلــي واألبعــاد    

 .املختلفة للفقر الذي تعانيه املرأة، وال سيما املرأة الريفية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها بتنفيـذ بـرامج تعليميـة وصـحية فعالـة يف               

ــد بأســره، وخــصوصا يف جمــاالت حمــو    ــدريب    البل ــشاريع والت ــة، ودعــم امل ــة الوظيفي  األمي
والتمويــل البــالغ الــصغر، كوســيلة للحــد مــن الفقــر، وأن تتخــذ التــدابري الالزمــة لــضمان  

 .املساواة للمرأة يف احلصول على األراضي
هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابري ملموسـة وحمـددة لإلسـراع بتحـسني أوضـاع         

وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تكفـل احلـصول      .  جماالت احليـاة النساء األصليات يف مجيع   
التام للنساء األصليات على التعليم الثنائي اللغـة، وخـدمات الرعايـة الـصحية، ووصـوهلن              

وتطلــب إىل . إىل املؤســسات االئتمانيــة، ومــشاركتهن التامــة يف عمليــات اختــاذ القــرارات 
معلومــات وبيانــات عــن وضــع النــساء الدولــة الطــرف أن تــضّمن تقريرهــا الــدوري التــايل 

األصــليات، وعــن أثــر التــدابري الــيت اختــذهتا للتغلــب علــى أشــكال التمييــز املتعــددة الــيت     
 .يتعرضن هلا

 جمموعة من الـسكان     ٢٢غواتيماال بلد متعدد اللغات والثقافات واألعراق، تعيش فيه          - ٥٦٦
ان األصليني، وهبا تنوع بيولـوجي       يف املائة من سكان غواتيماال هم من السك        ٤٣و  . األصليني

 مليـون  ١٢,٧ويـصل عـدد سـكان البلـد إىل     ). ٢ كـم ١٠٨ ٨٨٩(واسع يف إقليم صغري نـسبيا   
 يف ٥٤زهـاء  (ويعـيش معظـم الـسكان يف منـاطق ريفيـة      .  ماليني من النـساء ٦,٥نسمة، منهم  

ل أعمـارهم عـن      يف املائة مـن الـسكان تقـ        ٦٦حوايل  (، والنسبة الغالبة منهم من الشباب       )املائة
 .)٦() عاما٢٥
 

 اشتراك املرأة الريفية يف السكان الناشطني وغري الناشطني اقتصاديا  
 أن ٢٠٠٦تفيـــد معلومـــات الدراســـة االستقـــصائية الوطنيـــة لألحـــوال املعيـــشية لعـــام  - ٥٦٧

 يف املائــة مــن ٣٨,٣ يف املائــة مــن الرجــال و ٦١,٧الــسكان الناشــطني اقتــصاديا يتــألفون مــن  
__________ 

 .٢٠٠٢املعهد الوطين لإلحصاء، التعداد احلادي عشر للسكان والسادس للمساكن،  )٦( 
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 يف  ٤٧,٩ يف املائة يف احلـضر، و        ٥٢,١ء، ومن جمموع السكان الناشطني اقتصاديا هناك        النسا
 يف املائـة مـن الرجـال        ٢٥,٣أما السكان غري الناشطني اقتصاديا فيتـألفون مـن          . املائة يف الريف  

 يف املائـة    ٤٩ يف املائة من النساء، ومن جمموع السكان غري الناشطني اقتـصاديا هنـاك               ٧٤,٧و  
 . يف املائة يف الريف٥١ضر، و يف احل

 
 ٣٨اجلدول 

  مشاركة املرأة الريفية يف السكان الناشطني اقتصاديا وغري الناشطني اقتصاديا

بيانات 
 مختارة

سكان  ال
شتغلو الم

 ن

سكان  ال
اطلو الع

 ن

انون  المع
ة  للبطال
ة  الجزئي
 الواضحة

سكان  ال
طو الناش

ن 
صاد اقت

 یا

سكان  ال
ر  غي
طين  الناش
 اقتصادیا

دل  مع
ة الب طال

الصریح
 ة

دل  مع
ة  البطال
ة  الجزئي
 الواضحة

 ١٥٫٤ ١٫٨ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ المجموع
        الجنس
 ١٤٫٩ ١٫٥ ٢٥٫٣ ٦١٫٧ ٦٠٫٠ ٥٠٫٥ ٦١٫٩ الذآور
 ١٦٫١ ٢٫٤ ٧٤٫٧ ٣٨٫٣ ٤٠٫٠ ٤٩٫٥ ٣٨٫١ اإلناث
        المنطقة
 ١٥٫٨ ٢٫٦ ٤٩٫٠ ٥٢٫١ ٥٣٫٦ ٧٥٫٣ ٥١٫٧ الحضر

 ١٤٫٩ ٠٫٩ ٥١٫٠ ٤٧٫٩ ٤٦٫٤ ٢٤٫٧ ٤٨٫٣ لریفا
ة  الجماع

        اإلثنية
 ١٢٫٢ ٠٫٨ ٣٤٫٦ ٣٨٫٩ ٣٠٫٨ ١٧٫٣ ٣٩٫٣ أصليات

ر  غي
 ١٧٫٤ ٢٫٥ ٦٥٫٤ ٦١٫١ ٦٩٫٢ ٨٢٫٧ ٦٠٫٧ أصليات

 
   .٢٠٠٦الدراسة االستقصائية الوطنية لألحوال املعيشية، : املصدر 

 التعليم واملرأة الريفية  
 املـستوى التعليمـي     ٢٠٠٦راسة االستقصائية الوطنية لألحوال املعيشية لعام       توضح الد  - ٥٦٨

للنساء الاليت هن يف سن اخلصوبة حسب املنطقة واجلماعة اإلثنيـة، ويـرد فيهـا بالنـسب املئويـة              
ال يقـرأن  ( يف املائة مـن النـساء يف املنطقـة الريفيـة مل يـصلن إىل أي مـستوى تعليمـي                      ٣٣,٣أن  

 يف املائــة ٣٩,٨ يف املائــة مــن النــساء يف املنطقــة احلــضرية، وأن  ١١,١قابــل ، يف م)وال يكــتنب
 . يف املائة فقط أمتمن تعليمهن العايل٠,١، وأن ) صفوف٦(يتممن الدراسة االبتدائية  مل
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 ٣٩اجلدول 
 املستوى التعليمي للنساء الاليت هن يف سن اخلصوبة

  حسب املنطقة واجلماعة اإلثنية
 الجماعة اإلثنية المنطقة

 أصليات الریف الحضر المجموع البيان
ر  غي
 أصليات

وع  المجم
على صعيد   

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠  البلد
ام  ٨٧٫٦ ٦٢٫٠ ٦٦٫٧ ٨٨٫٩ ٧٨٫١ نعم اإللم

القراءة  ب
 ١٢٫٤ ٣٨٫٠ ٣٣٫٣ ١١٫١ ٢١٫٩ ال والكتابة

 ١٣٫٧ ٣٨٫٨ ٣٤٫٤ ١٢٫٣ ٢٣٫٠ منعدم
دائي  ابت

 ٢٩٫٩ ٣٦٫٣ ٣٩٫٨ ٢٥٫١ ٣٢٫٣ ناقص
 ١٩٫٣ ١١٫٣ ١٤٫٤ ١٨٫٣ ١٦٫٤ ابتدائي تام

انوي  ث
 ١٧٫٧ ٨٫٦ ٨٫١ ٢٠٫٣ ١٤٫٣ ناقص

 ١٣٫٠ ٣٫٧ ٣٫٠ ١٥٫٨ ٩٫٥ ثانوي تام
 ٤٫٠ ١٫١ ٠٫٣ ٥٫٥ ٢٫٩ عال ناقص

المستوى 
 التعليمي

  ٢٫٣ ٠٫١ ٠٫١ ٢٫٨ ١٫٥ عال تام
   .املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر 

 يف جمال التعليم يف املنطقة الريفيةالتدابري املتخذة   
 اللجنة الوطنية حملو األمية  

ورد بالتفـصيل يف القــسم املتعلــق بــالتعليم أن التــدابري الــيت تنفــذها اللجنــة الوطنيــة حملــو   - ٥٦٩
ويف إطار االستراتيجيات املنفذة لبلوغ هـدف خفـض مؤشـر األميـة،             . األمية تشمل البلد كافة   
وجيـري  . الالمركزية اليت تتخذ يف هيئة تنسيق حمو األمية يف كل مقاطعـة      عززت اللجنة التدابري    

يف هذه اهليئات وضع وتطوير عمليات التنسيق املشترك بني املؤسسات للوصول إىل مؤشـرات              
 .الفعالية والكفاءة

وختـدم هـذه اهلياكـل اآلن       . وهناك هيكل تنظيمي على مستوى املقاطعـات والبلـديات         - ٥٧٠
ويـتم أغلـب    .  لغـة مـن لغـات املايـا        ١٧ جمتمعا حمليـا باللغـة اإلسـبانية و بــ            ٩ ٤٥٠ما متوسطه   

ويتجــه أحــد . كيتــشه وكاكتــشيكل ومــام وكيكتــشي: التغطيــة بلغــات املايــا باللغــات األشــيع 
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التدابري املتخذة صوب تـوفري الرعايـة ذات األولويـة يف املنطقـة الريفيـة، وتـرد يف الرسـم البيـاين                      
 .هذا اجملالالتايل التغطية يف 
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 ١١الرسم البياين 
 السكان موضع اهتمام اللجنة الوطنية حملو األمية يف الريف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .٢٠٠٧ اللجنة الوطنية حملو األمية، -مركز احلساب : املصدر 
ويف الفترة املـشمولة بـالتقرير، حـددت هيئـة تنـسيق حمـو األميـة يف كـل مقاطعـة نـسبة                        - ٥٧١

باملقارنـة بنـسبة املـشاركني،      ) الدفعـة الـسنوية   (لـذين حميـت أميتـهم مـؤخرا         مستهدفة للـسكان ا   
 قـــد ٢٠٠٣ يف املائـــة الـــيت وردت يف مؤشـــر األميـــة يف عـــام ٢٧,٤٩واحلاصـــل أن نـــسبة الــــ 

وترى اللجنة الوطنية حملو األمية أن تغطيـة الـسكان املـتكلمني            .  يف املائة  ٢٣,٩٧أصبحت اآلن   
ويف هـذا الـسياق، جـرى تـوفري الرعايـة      .  وسـتظل حتظـى باألولويـة   لغة املايا بالرعايـة مـا زالـت      

للمجتمعـــات احملليـــة األبعـــد عـــن املنطقـــة الريفيـــة، ونفـــذ نظـــام لإلشـــراف الـــدائم، وطبقـــت  
وتـرد يف   . استراتيجية للرعاية مصحوبة بربامج حتترم املعتقدات وأشكال التعبري الثقـايف والـديين           

 .ة برنامج حمو األمية الثنائي اللغةالرسم البياين فيما يلي نتائج رعاي
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 ١٢الرسم البياين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .٢٠٠٧ اللجنة الوطنية حملو األمية، -مركز احلساب : املصدر 
 برنامج وزارة التعليم للمنح الدراسية للطفلة الريفية  

 ســيما هتــدف وزارة التعلــيم، مــن خــالل برنــامج املــنح الدراســية للطفلــة الريفيــة، وال   - ٥٧٢
الطفــالت األصــليات، إىل زيــادة قيــد طفــالت املنــاطق الريفيــة يف املــدارس، مــع التركيــز علــى    
جمموعات السكان واجملتمعات احمللية اليت تعكس مؤشرات أقل يف التغطية التعليمية ومؤشـرات             

 والسكان املستهدفون هم الطفـالت الـاليت      . أعلى يف التسرب من الدراسة يف املرحلة االبتدائية       
 عاما واملقيـدات يف الـصفوف األربعـة األوىل مـن التعلـيم              ١٢ أعوام و    ٧تتراوح أعمارهن بني    

 كتـسال إىل األسـر الريفيـة الـيت          ٣٠٠,٠٠وتقدم مـساعدة اقتـصادية سـنوية قيمتـها          . االبتدائي
 مــن ١٨وتقــدم املــنح الدراســية للطفلــة الريفيــة يف . تلحــق بناهتــا باملؤســسات الرمسيــة يف البلــدة

ـــ   مقا ــد ال ــات البل ــسكان      ٢٢طع ــن ال ــا م ــب قاطنيه ــات أغل ــصفة خاصــة يف مخــس مقاطع ، وب
 .األصليني
وقد أمكن، يف فترة تنفيذ هـذا الربنـامج، تـضييق الفجـوة بـني األطفـال والطفـالت يف                      - ٥٧٣
 يف املائــة مــن الــسكان ٦٩، عنــدما كانــت التغطيــة بــالتعليم تــصل إىل ١٩٩٤ويف عــام . القيــد

 يف املائـــة ٣٧ يف املائـــة، يف مقابـــل ٦٣دراســـة، كانـــت نـــسبة املقيـــدين الــذين هـــم يف ســـن ال 
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 يف املائـة، ومـن جممـوع      ٩٣,٥ وصلت نـسبة التغطيـة بـالتعليم إىل          ٢٠٠٥ويف عام   . للمقيدات
 . يف املائة٤٨,٥املقيدين وصلت نسبة الطفالت إىل 

 
 ٤٠اجلدول 

  “الريفيةاملنح الدراسية للطفلة ”املنح الدراسية املقدمة من برنامج 

 المقاطعة

سكان  ال
سابعة ( ين ال ب

شرة   ة ع والثاني
 )من العمر

دون  المقي
سابعة ( ين ال ب

شرة   ة ع والثاني
 )من العمر

دل  المع
صافي   ال
 للتغطية

نح  الم
ية  الدراس
يم  للتعل
دائي  االبت

 المقدَّمة

نح  الم
ية  الدراس
ة  للطفل

 الریفية

 ١٢٥ ٩٤٤ ١٦٦ ٢٨٤ ألتا فيراباس
٧٥٫٧٤ 

٪ ١١ ١١٩ ١٧ ٦١٦ 

 ١٥٠ ٩٩٢ ١٧٣ ٣٢٠ أویویتينانغو
٨٧٫١٢ 

٪ ٩ ٠٨٤ ٢٠ ٤٥٦ 

 ١٢٥ ١٢٥ ١٤٢ ٥٧٨ آيتشه
٨٧٫٧٦ 

٪ ١١ ٢٨٤ ٢٦ ٣٢٢ 

 ٧٨ ٤٠٦ ٨٣ ٦٩٦ بيتن
٩٣٫٦٨ 

٪ ٨ ٠٤١ ١٢ ٥٦٨ 

 ١٥٣ ٠٧٩ ١٥٦ ٥١٨ سان مارآوس
٩٧٫٨٠ 

٪ ٨ ٧٨٩ ١٩ ٢٩٠ 
 ٤٨ ٣١٧ ٩٦ ٢٥٢    سومان

نح   وع الم مجم
 ٧٣ ٣٣٣ ١٣٩ ٩٩٩    الدراسية

  ٪٦٥٫٨٩  ٪٦٨٫٧٥   النسب المئویة لهذه المقاطعات
 

   .٢٠٠٧أغسطس /وزارة التعليم، آب: املصدر 
 الربنامج الوطين لإلدارة الذاتية لتطوير التعليم  

تشري اتفاقات السالم وكذلك خطـط إصـالح التعلـيم إىل ضـرورة إجيـاد آليـات تيـسر                    - ٥٧٤
تعلــيم، وتعزيــز الــسبل امليــسرة هلــذا احلــصول،      حــصول اجملتمعــات احملليــة يف الريــف علــى ال    

وقد بدأ تنفيذ الربنـامج الـوطين لـإلدارة         . والالمركزية، واملشاركة األساسية للمجتمعات احمللية    
، ويـوفر   ١٩٩٦-٤٥٧، مبوجـب القـرار احلكـومي رقـم          ١٩٩٦الذاتية لتطـوير التعلـيم يف عـام         

ويف الوقـت  . يت يصعب الوصـول إىل معظمهـا  هذا الربنامج الرعاية للمجتمعات الريفية احمللية ال   
ويقوم الربنامج بعمله بني الـسكان      .  مدرسة يف مجيع أحناء البلد     ٣ ٤٠٠الراهن يرعى الربنامج    

ــة         ــة اجملتمعي ــة إلدارة مدرســة اإلدارة الذاتي ــصفة رمسي ــشكل ب ــة تت ــيم حملي مــن خــالل جلــان تعل
 .المركزيا، بتمويل من وزارة التعليم
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لربنامج إىل تعزيز مشاركة آباء وأمهات األسـر بـصفتهم مـسؤولني عـن              ويهدف هذا ا   - ٥٧٥
ــق           ــة، وحتقي ــات احمللي ــة اجملتمع ــي وصــوال إىل تنمي ــيم احملل ــم التنظ ــاهتم، ودع ــائهم وبن ــيم أبن تعل
المركزية اخلدمة التعليمية، وتوزيع املهام، وتقاسم املسؤوليات مع جلان التعلـيم احملليـة وغريهـا        

ويقوم الربنامج على مبادئ التضامن، ومشاركة املواطنني، والكفـاءة         . ليممن أجهزة وزارة التع   
 .اإلدارية، ودعم الدميقراطية

 جلنـة علـى     ٣ ٤٣٣متكـني   ) ١: (وقد حتققت املنجزات التالية من خالل هذا الربنـامج         - ٥٧٦
 مقاطعــة؛ ٢٢ مــن ٢١زيــادة التغطيــة لتــشمل كــل مقاطعــات البلــد تقريبــا، ) ٢(صــعيد البلــد؛ 

حتقيــق ) ٤(رفــع نــسب النجــاح يف الدراســة واســتمرار األطفــال والطفــالت يف املدرســة؛   )٣(
زيـادة عـدد أيـام      ) ٦(زيادة الساعات الفعلية للدراسة؛     ) ٥(أهداف التغطية قبل موعدها بعام؛      

 .تعيني مدرسني يتكلمون نفس لغة تالميذهم وتلميذاهتم) ٧(الدراسة يف العام؛ 
 

 اخلدمات الصحية  
 إىل مكــان ٢٠٠٦تــشري نتــائج الدراســة االستقــصائية الوطنيــة لألحــوال املعيــشية لعــام  - ٥٧٧

الرعايــة وطلــب اخلــدمات الــصحية األساســية جلميــع أفــراد األســرة، حــسب املنطقــة واجلــنس     
 :واجلماعة اإلثنية

 
 ٤١اجلدول 

  طلب اخلدمات الصحية واحلصول عليها
 يةالجماعة اإلثن الجنس المنطقة

ر  أصليون إناث ذآور الریف الحضر المجموع البيان غي
 أصليين

عيد   ى ص وع عل المجم
 البلد

١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ 

ب  ٥٥٫٤ ٤٢٫٥ ٥٢٫٣ ٤٩٫١ ٤٤٫١ ٥٧٫٥ ٥١٫٠ ُطلبت طل
دمات  الخ

م  الصحية ل
 تطلب

٤٤٫٦ ٥٧٫٥ ٤٧٫٧ ٥٠٫١ ٥٥٫٩ ٤٢٫٥ ٤٩٫٠ 

ان  ٤٠٫٧ ٤٩٫٦ ٤٢٫٩ ٤٣٫٦ ٥٣٫٠ ٣٦٫٠ ٤٣٫٢ عام مك
  ٥٩٫٣ ٥٠٫٤ ٥٧٫١ ٥٦٫٤ ٤٧٫٠ ٦٤٫٠ ٥٦٫٨ خاص الرعایة

   .٢٠٠٦الدراسة االستقصائية الوطنية لألحوال املعيشية، . املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر 
وتقدَّم اخلدمات الصحية إىل السكان أساسا بثالثة أشكال، مـن خـالل وزارة الـصحة                - ٥٧٨

. هــد الغواتيمــايل للــضمان االجتمــاعي، أو القطــاع اخلــاص العامــة والعمــل االجتمــاعي، أو املع
 . يف املائة٨,٢ يف املائة من سكان البلد، ويغطي املعهد ٧٠وتغطي الوزارة 
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وتقدم خدمات وزارة الصحة العامـة والعمـل االجتمـاعي يف ثالثـة مـستويات للرعايـة               - ٥٧٩
 :تجابة االس-تتحدد وفقا لتعقد اخلدمات، ويربط بينها نظام اإلحالة 

الوحـــدات الـــصحية ومراكـــز الرعايـــة ( اخلـــدمات املؤســـسية املـــستوى األوليـــشمل  • 
، وكــذلك تــوفري اخلــدمات مــن خــالل التعاقــد مــع اإلداريــات ومقــدمات         )األوليــة

وقد ساعد ذلك على توسيع نطـاق التغطيـة لتـشمل الـسكان             . اخلدمات غري احلكومية  
ات املقدمة يف املـستوى األول هـي مبثابـة          واخلدم. الذين يعتربون مهَملني إىل حد كبري     

 : خدمة٢٦سلة أساسية تضم 
 مثان خمصصة لرعاية املرأة، -  
 مثان لألطفال والطفالت، -  
 ست حلاالت الطوارئ واألمراض الشائعة، -  
 .أربع للبيئة -  
 بشكل مؤسسي املراكـز الـصحية ومراكـز         خدمات املستوى الثاين للرعاية   تتوىل تقدمي    • 

 .عاية املتكاملة لألم والطفلالر
 اخلدمات اليت تقدمها مراكز االستشفاء يف املناطق واملقاطعـات          املستوى الثالث يشمل   • 

 .واألقاليم ومراكز اإلحالة يف البلد
 أن لـدى وزارة الـصحة العامـة         ٢٠٠٥ويتضح من تقرير احلالة الصحية ومتويلـها لعـام           - ٥٨٠

ــة والعمــل االجتمــاعي يف املــستوى األو   وحــدة ٩٢٦ مركــزا لالســتقبال، و  ١ ٢٤٤ل للرعاي
 ٣ويف املـستوى الثـاين للرعايـة، هنـاك          .  وحدة مصغرة تقع يف املنـاطق الريفيـة        ٣٠٠صحية، و   

 من النـوع    ٢٤٩ مركزا صحيا من النوع ألف، و        ٣٢مراكز للرعاية املتكاملة لألم والطفل، و       
ويوجـد يف  .  مركزا متكـامال ٣٢فية، و   عيادات طر  ٣ دار توليد يف الكانتونات، و       ١٦باء، و   

 مستـشفيات   ٧ مستشفى، منها مستشفيان لإلحالة على مستوى البلـد، و           ٤٣املستوى الثالث   
ــصة، و  ــة، و  ٨متخصــ ــشفيات إقليميــ ــاطق، و  ٥ مستــ ــشفيات يف املنــ ــشفيات ٥ مستــ  مستــ

 . سريرا٦ ٠٣٠وتضم مستشفيات وزارة الصحة إمجاال . للطوارئ
-٢٠٠٤ت الصحية لوزارة الصحة العامة والعمل االجتماعي للفتـرة          ومتابعة للسياسا  - ٥٨١

تلبيـــة االحتياجـــات الـــصحية لـــسكان غواتيمـــاال مـــن خـــالل تـــوفري   ) ١( الراميـــة إىل ٢٠٠٨
اخلدمات الـصحية املتـسمة بـاجلودة والـدفء واإلنـصاف، عـالوة علـى النـهج الثقـايف املـشترك                     

تعزيــز عمليــة الالمركزيــة وعــدم التركيــز يف ) ٢(واجلنــساين، يف خمتلــف مــستويات الرعايــة، و 
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ــإن      ــاطق الــصحية واملستــشفيات، ف التخصــصات واملــسؤوليات واملــوارد وســلطة القــرار يف املن
 :وزارة الصحة العامة والعمل االجتماعي قد اختذت التدابري التالية

جــرى، لتعزيــز عمليــة التحــديث وعــدم التركيــز والالمركزيــة يف اخلــدمات الــصحية،    - ٥٨٢
إبرام اتفاقات مع أمانة الرئاسة للتنـسيق التنفيـذي والرابطـة الوطنيـة للبلـديات، إلدراج سياسـة                  

وكـــان مـــن نتيجـــة ذلـــك بـــدء تنفيـــذ خطـــة رائـــدة لنقـــل . عـــدم التركيـــز والالمركزيـــة هـــذه
 .االختصاصات يف جمال الصحة، باالشتراك مع بلدية سانتا كاتارينا بينوال

الذي قـدم إىل مـصرف التنميـة        “  احمللية واملدارس الصحية   اجملتمعات”وُوضع مشروع    - ٥٨٣
 دوالر مـــن دوالرات ١٥٠ ٠٠٠للبلـــدان األمريكيـــة، والـــذي حـــصل علـــى متويـــل مقـــداره   

وأبرمـت اتفاقـات    . Chortíوسيجري تنفيذ هذا املشروع مـن خـالل مجعيـة           . الواليات املتحدة 
، يف بلـديات  “الطبيب يف بيتـك ”لتحقيق المركزية املستوى األول للرعاية من خالل مشروع      

 .سانتا كاتارينا بينوال وتشيناوتال وفيليا نويفا
 مـن تطبيـق مفهـوم جديـد         ٢٠٠٥وجدير بالـذكر يف الـسياق ذاتـه مـا حـدث يف عـام                 - ٥٨٤

للخدمة لتلبية الطلب علـى الرعايـة الـصحية لـألم والطفـل يف املنـاطق اجلغرافيـة الـيت تعلـو فيهـا                        
املواليد واألطفال، وحتقيقا لـذلك أنـشئت مراكـز الرعايـة املتكاملـة             معدالت وفيات األمهات و   

لألم والطفـل يف املنـاطق الـيت يـصعب الوصـول إليهـا، وتـوفر فيهـا الرعايـة اإلسـعافية اخلارجيـة                    
 .ذات الصلة بدور التوليد

 جــرى العمــل علــى إنــشاء املراكــز التاليــة للرعايــة املتكاملــة لــألم         ٢٠٠٥ويف عــام  - ٥٨٥
 :والطفل

 .وجيري يف هذا املركز العالج اجلراحي. كويلكو يف أويويتينانغو • 
 .إل إستور يف إيسابال • 
 .إيكسيتشيغوان يف سان ماركوس • 
ومت أيضا إنشاء مركزين صـحيني يعمـالن علـى مـدار اليـوم يف رعايـة األم والطفـل يف                      - ٥٨٦

اعتمدت خطتـان للحـاالت     و. بلدييت تاكانا وسان بدرو ساكاتيبيكيس مبقاطعة سان ماركوس       
الطارئة احمللية لتفادي وفاة األم وإجـراء التوليـد اآلمـن يف املـرتل، وهـو مـا يـستفيد منـه سـكان                        

 .أويويتينانغو وتوتونيكابان
نساء يف سـن اإلجنـاب   ) ٢٠٠٦ (٩٦٠ ٨٠٦و  ) ٢٠٠٥ (٦٥٩ ٤١١وجرى تطعيم    - ٥٨٧

دات الـصحية الرمسيـة واملتنقلـة       وقدمت هذه املساعدة من خالل الوحـ      . ضد توكسويد الدفتريا  
، مـع اهتمـام خـاص بالبلـديات الـيت حتظـى باألولويـة يف اسـتراتيجية                  ٣٣٢يف بلديات البلـد الــ       
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وقـد عممـت هـذه    . ، واليت تظهر فيها مؤشـرات مرتفعـة لـنقص التغذيـة       “غواتيماال املتضامنة ”
 .اإلجراءات باإلسبانية واملايا وغاريفونا وإكسينكا

يف “ قواعــد تــشجيع الرضــاعة الطبيعيــة ” نــسخة مــن ١ ٠٠٠ح وإنتــاج وجــرى تنقــي - ٥٨٨
 مستــشفى ومخــس دور ٢٣ مــن األشــخاص املوجــودين يف ٢٠١املستــشفيات، واســتفاد منــها 

وجرى االشتراك يف مـشروع احلـد مـن وفيـات األمهـات، بـدعم مـايل                 . للتوليد يف الكانتونات  
 . ألف نسمة٦٠٠تفاد منه من هيئة التعاون اإلسبانية، يف مقاطعة سولوال، واس

وعقدت دورات تدريبية يف كيفية إدارة الرعاية السابقة للوالدة وعند الـوالدة والتاليـة               - ٥٨٩
 مـن مقـدمي اخلـدمات يف مراكـز          ١٠٢هلا وحـاالت الطـوارئ اخلاصـة بالتوليـد، اسـتفاد منـها              

وبالتنـسيق مـع   . بـينت الرعاية عند الوالدة باملناطق الصحية يف مقاطعات خوتيابا وسانتا روسا و        
ــصحة    ــة ال ــيم املــستمر ومــشروع نوعي ــدريب  AID/مدرســة التعل  مــن املمرضــني  ٥٤، جــرى ت

 ألــف ٥٤٠املــساعدين املــؤهلني علــى رعايــة األم واملولــود يف كــل منطقــة، واســتفاد مــن ذلــك 
نسمة يف ألتـا فريابـاس، وسـولوال، وكيتـشه، وتوتونيكابـان، وتـشيمالتينانغو، وسـاكاتيبيكيس،                

 .ويتينانغووأوي
 طفـــال وطفلـــة دون الــسنة األوىل مـــن العمـــر بـــالفوالت  ٢١١ ٣٩٥وجــرى تزويـــد   - ٥٩٠

 ٦ طفال وطفلة تتراوح أعمارهم بـني        ٨٤ ٦٨٦وجرى كذلك تزويد    . وفيتامني ألف واحلديد  
ــهر و  ــذلك      ٥٩أش ــد، وك ــف واحلدي ــامني أل ــالفوالت وفيت ــهرا ب ــراوح  ٨٦ ٧٣٥ ش ــرأة تت  ام

واعتمـدت  .  أشـهر علـى والدهتـن      ٦ من احلوامل ومـن انقـضى         عاما، ١٩ و   ١٥أعمارهن بني   
ــرتل، وهــو         ــد اآلمــن يف امل ــاة األم وإجــراء التولي ــادي وف ــة لتف ــة احمللي ــان للحــاالت الطارئ خطت

 .يستفيد منه سكان مقاطعيت أويويتينانغو وتوتونيكابان ما
 مجيـع  وجرى تعميم قـانون احلـصول العـام واملنـصف علـى خـدمات تنظـيم األسـرة يف               - ٥٩١

بعــد : ومــن الــصعوبات الــيت جتاهبهــا املــرأة يف احلــصول علــى هــذه اخلــدمات . املنــاطق الــصحية
املسافة، والعجز عن دفع أجور النقل؛ وهناك أيضا عقبات أخرى، ومنها املمارسـات الثقافيـة،         
 واللغة، فهي تتكلم لغة واحدة ويف الغالب تكون أمية، وانعدام سلطة اختـاذ القـرار فيمـا يتعلـق                  

جبسدها، وانفراد كبار السن أو األزواج أو احلموات بالقرار فيما يتعلق بصحة املـرأة وترددهـا         
وقــد أمكــن ختطــي بعــض هــذه العقبــات مــن خــالل عمليــات التــدريب  . علــى املرافــق الــصحية

 . من هذا التقرير١٢والتوعية اليت ترد يف املادة 
، أعـدت وزارة الـصحة      ٢٠٠٥ عـام    ويف ضوء الكوارث النامجة عن العاصفة ستان يف        - ٥٩٢

العامــة والعمــل االجتمــاعي خطــة العمــل حلالــة الطــوارئ وإعــادة بنــاء اهلياكــل األساســية الــيت    
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واهلدف من ذلك خفض معدل االعتالل والوفاة مـن خـالل التـدابري الوقائيـة      . ضربتها العاصفة 
 .ء حالة الطوارئوالعالجية، وتأهيل السكان املتضررين وفقا الحتياجات كل منطقة مع بد

الرصـد الغـذائي والتغـذوي لـسكان غواتيمـاال املتـضررين مـن              ”إعداد وتنفيذ مشروع     - ٥٩٣
عاصفة ستان االستوائية، مع التركيـز علـى املـرأة والطفـل، ملنـع نقـص التغذيـة، واختـاذ التـدابري                      

ية، يف يف املــآوى واملرافــق املؤســس“ الرعايــة الــصحية للمــرأة”، ومــشروع “الالزمــة لرعايتــهم
 .استجابة حلالة الطوارئ الصحية احلادثة

ويف إطــار متابعــة املــساعدات املقدمــة بــسبب العاصــفة ســتان، اختــذت وزارة الــصحة    - ٥٩٤
خطـة   )٢(تقييم الضرر،   ) ١: (العامة والعمل االجتماعي التدابري التالية يف جمال الصحة العقلية        

ــارا مــن  شخــصا اعت٢١ أشــهر مــع ٦التعاقــد ملــدة ) ٣(العمــل،  ديــسمرب / كــانون األول١٢ب
للمناطق الصحية يف سـولوال،     ) اختصاصيون نفسانيون، وأطباء نفسانيون، ومرشدة اجتماعية     (

 .وسان ماركوس، وأويويتينانغو، وسوتشيتيبيكيس، وريتالويليو، وإسكوينتال، وكتسالتينانغو
ــة      - ٥٩٥ ــاون بقيمـ ــى تعـ ــصول علـ ــرأة، مت احلـ ــحة املـ ــال صـ ــن  د٢٠٠ ٠٠٠ويف جمـ والر مـ

دوالرات الواليــات املتحــدة مــن صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان للمنــاطق الــصحية يف ســان   
 دوالر مــن دوالرات الواليــات  ٧٠ ٠٠٠مــاركوس وســولوال وإســكوينتال، وتعــاون بقيمــة     

املتحـــدة مـــن منظمـــة الـــصحة للبلـــدان األمريكيـــة للمنطقـــتني الـــصحيتني يف سوتـــشيتيبيكيس   
ق موضوع العنف اجلنسي مع برنامج منع العنـف العـائلي واستئـصاله             وجرى تنسي . وريتالويليو

وجيري، باالشتراك مع منظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة، تطـوير           . وأمانة الرئاسة لشؤون املرأة   
 .مواضيع اإلعالم والتعليم والتدريب

 
 الضمان االجتماعي  

مج الـــضمان االجتمـــاعي يتـــوىل املعهـــد الغواتيمـــايل للـــضمان االجتمـــاعي تنفيـــذ بـــرا - ٥٩٦
. للحــوادث، واملــرض، واألمومــة، والعجــز، والــشيوخة، والبقــاء علــى قيــد احليــاة يف غواتيمــاال

 يف املائـة مـن النـساء        ٨٥ أن   ٢٠٠٣وتفيد الدراسة االستقصائية الوطنيـة للعمـل والـدخل لعـام            
ي، وتـصل هـذه     املشتغالت يف الريف غري مؤمن عليهن يف املعهد الغواتيمايل للضمان االجتماع          

ومن الناحية العمليـة ال حتظـى املنطقـة الريفيـة يف     .  يف املائة من الرجال املشتغلني٨٠النسبة إىل   
ــزاولن       ــن حلــساهبن اخلــاص، وي ــضمان االجتمــاعي، ألن أغلــب املــشتغالت يعمل غواتيمــاال بال

 .دماتهأعماال عائلية غري مأجورة، ولذلك فإهنن غري منضمات إىل املعهد وغري مشموالت خب
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 احلصول على األراضي  
إن سياسة صندوق األراضي إلنصاف اجلنسني ذات النهج اإلثين تعزز وتكفـل تكـافؤ               - ٥٩٧

كمــا أن هــذه . الفــرص للريفيــات والــريفيني يف الوصــول إىل األراضــي واســتخدامها وحيازهتــا 
كيــة املــشتركة الــسياسة هتيــئ الظــروف الالزمــة حلــصول الريفيــات والــريفيني علــى امللكيــة واملل

 مـن هـذا التقريـر، يف إطـار          ١٣وترد الربامج اليت ينفذها صـندوق األراضـي يف املـادة            . لألرض
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية

 أمانة العمل االجتماعي التابعة لقرينة الرئيس  
نعـاش  تقوم أمانة العمل االجتماعي التابعة لقرينة الرئيس، يف إطار برنامج احلكومـة لإل        - ٥٩٨

االقتصادي واالجتماعي، باختاذ تدابري يف جمال احلماية االجتماعيـة والتعلـيم وتوليـد القـدرات،               
وقد نفـذت األمانـة الـربامج التاليـة         . لتعزيز اإلدارة اإلنتاجية يف الريف ودعم املشاركة اجملتمعية       

 :وأفادت هبا
 يعزز األمن الغـذائي والتغـذوي       هو منوذج لإلدارة الذاتية احمللية    . برنامج النمو السليم   - ٥٩٩

لصغار السن، انطالقا من أن املرأة اليت يف سن اإلجناب ميكن أن تكون من عوامل التغيري ومـن                  
العناصـــر النـــشطة األساســـية، إذا ُمكّنـــت مـــن املـــشاركة يف حتـــسني صـــحة أبنائهـــا وحالتـــهم  

علـى هتيئـة ظـروف      ويدرب هذا الربنامج األمهات     . التغذوية، وخصوصا ملن هم دون اخلامسة     
أفضل لتحقيق األمـن الغـذائي والتغـذوي والتنميـة البـشرية املـستدامة، مـن خـالل دعـم اإلدارة                     

وقــد حــصل برنــامج النمــو الــسليم علــى اجلــائزة الوطنيــة   . الذاتيــة الفرديــة والعائليــة واجملتمعيــة 
 االجتماعيـة  ، حتـت رعايـة معهـد البلـدان األمريكيـة للتنميـة          ٢٠٠٥لإلدارة االجتماعية يف عـام      

 .ومصرف التنمية للبلدان األمريكية يف غواتيماال
يعزز هذا الربنامج النماء املتكامل للطفل      . برنامج األسر املعيشية يف اجملتمعات احمللية      - ٦٠٠

والطفلة اللذين يعيشان يف فقر مدقع، ابتداء من مولدمها وحىت بلوغ السادسة مـن العمـر، مـن                  
ــة ال   ــة والرعاي ــصحة     خــالل العناي ــيم األّويل، وال ــة، والتعل ــام والتغذي ــة الشخــصية، واإلطع نهاري

األسـر البـسيطة    ) ١: (ولدى هذا الربنامج منوذجان للرعايـة     . الوقائية، وإشراب القيم والعادات   
 مـن األحـداث،     ١٢ و   ١٠اليت تعمل يف مساكن خاصة وتضم أمهات يـربني ويـرعني مـا بـني                

تــسري وفــق النمــوذج الــسابق، وإن كانــت تــشرك اجملتمــع مراكــز الرعايــة املتكاملــة الــيت ) ٢( و
 طفال، بواقـع أم     ٨٠ و   ٢٠ويرعى هذا الربنامج ما بني      . احمللي والسلطات احمللية بشكل مباشر    

 . أطفال١٠لكل 
ــامج أصــدقاء املدرســة  - ٦٠١ ــامج يف عــام   . برن ــذ هــذا الربن ــدأ تنفي ــة  ٢٠٠٤ب ــز التنمي  لتعزي

لي، وصوال إىل إجياد بيئات تعليمية آمنة وصحية وجامعة، هتيـئ           املتكاملة للمدرسة واجملتمع احمل   
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ــتعلم والــصحة   ــا أفــضل لل وتتركــز املــدارس احملــددة الــيت حظيــت   . للطفــالت واألطفــال ظروف
ــدائي       ــدائي واالبت ــل االبت ــستويني قب ــية، يف امل ــصفة أساس ــداد، ب ــة يف التع ــذه  . باألولوي ــع ه وتق

، ومـدارس   “املدارس الرمسية ”ضرية املهمشة، ومنها    املدارس خصوصا يف املناطق الريفية أو احل      
 .اإلدارة الذاتية احمللية التابعة للربنامج الوطين لإلدارة الذاتية لتطوير التعليم

، لتـشجيع   ٢٠٠٥يناير  /بدأ تنفيذ هذا الربنامج يف كانون الثاين      . برنامج التنمية احمللية   - ٦٠٢
واالجتماعيـة الـسياسية لنـساء الريـف واحلـضر، مـن         املشاركة املواطنية واالجتماعية االقتصادية     

ومبقتــضى هــذه اخلطــة جــرى تــشجيع القيــد يف الــسجالت . خــالل عمليــات اإلعــداد املتكامــل
البلدية للنساء من السكان غري املقيـدات، وتنظـيم مـشاريع خمتلفـة للعمـل ميكـن أن تـدر دخـال                      

 املـرأة نوعيـة حياهتـا وحيـاة         واملقـصود لـيس أن حتـسن      . الئقا وأن تشجع إنشاء مـصارف حمليـة       
 .أسرهتا فحسب، بل أيضا أن تكتسب القدرة على تنظيم املشاريع

يسهم هذا الربنامج يف حتسني نوعيـة حيـاة املـرأة الريفيـة الـيت               . برنامج املنح الدراسية   - ٦٠٣
ويتم ذلك من خالل التـشجيع واإلدمـاج وإعـادة التقـدير وإنـصاف              . تعاين الفقر والفقر املدقع   

ومــن األجــزاء . نـسني، مــن أجـل هتيئــة فـرص املــشاركة االجتماعيـة واالقتــصادية والـسياسية     اجل
ــة،         ــة الغواتيمالي ــيم الطفل ــة يف عــدم تعل ــشكلة اخلطــرية املتمثل ــة بامل ــامج التوعي ــذا الربن املهمــة هل

ولذلك يواصل الربنامج إتاحة املنح الدراسية للطفـالت واملراهقـات مـن            . وخصوصا يف الريف  
 .عليمأجل الت

 
 األمن الغذائي  
 برنامج احلد من نقص التغذية املزمن  

 أقـر قـانون النظـام الـوطين لألمـن الغـذائي والتغـذوي، املرسـوم بقـانون            ٢٠٠٥يف عام    - ٦٠٤
وحيظـر هـذا القـانون التمييـز يف         . ، الذي ينظم أمانة األمن الغذائي والتغذوي      ٢٠٠٥-٣٢رقم  

 األمن الغذائي والتغـذوي أو ممارسـته، ألسـباب يـدخل           احلصول على األغذية والتمتع باحلق يف     
 .فيها اجلنس

وترعــى أمانــة األمــن الغــذائي والتغــذوي، مــن خــالل برنــامج احلــد مــن نقــص التغذيــة   - ٦٠٥
. املزمن، األطفال والطفالت دون الثالثة مـن العمـر، واحلوامـل، واملرضـعات حـىت سـتة شـهور                  

 بلديـة بـالريف، واملـأمول أن يـستفيد منـه أكثـر              ١٨  قـرى يف   ٥٠٨وبدأ تنفيذ هذا الربنامج يف      
ومن خالل برنـامج النمـو الـسليم، توجـه األمانـة اهتمامهـا إىل تـدريب                 .  ألف شخص  ٤٢من  

النــساء يف خمتلــف األعمــار يف اجملتمعــات احملليــة ذات األولويــة، وخــصوصا يف مــسائل التغذيــة   
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ت رئيـسية يف جمـال األمـن الغـذائي ميكـن       وقد حتققـت إجنـازا    . وإعداد الطعام والبساتني العائلية   
 :أن نذكر منها ما يلي

 جلنـة مقاطعـة لألمـن الغـذائي         ١٧ جلنة بلدية لألمن الغـذائي والتغـذوي و          ٨١تشكيل   • 
 .والتغذوي، وقد حظيت جلان املقاطعات بتعزيز مؤسسي

) خلـيط معـزز مـن الـذرة وفـول الـصويا      (حتديد الوصفة اليت تستخدم كغـذاء تكميلـي          • 
 .يناسب االحتياجات التغذوية للجماعات املستهدفة

عقــد االجتمــاع املــشترك بــني املؤســسات يف موضــوع اإلعــالم والتعلــيم واالتــصال يف  • 
، مــن أجــل توحيــد مــضمون الرســائل الــيت تعممهــا املؤســسات ٢٠٠٤أغــسطس /آب

 .املختلفة يف موضوع األمن الغذائي
ــية عــن بعــد يف م     •  ــدء يف عقــد دورة دراس ــذائي لتعزيــز قــدرات     الب وضــوع األمــن الغ

 .املوظفني املنفذين للمستويني األول والثاين للرعاية الصحية
 .صياغة استراتيجية رعاية األسر املعرضة خلطر انعدام األمن الغذائي والتغذوي • 
توحيد مؤشرات الرصد واإلنذار املبكر على الصعيد احمللي املتفـق عليهـا بـني احلكومـة       • 

 .تعاون الدويل العاملة يف هذا اجملالوهيئات ال
تنفيذ برنامج توزيع املـساعدة الغذائيـة علـى األشـخاص املعرضـني خلطـر انعـدام األمـن             • 

الغذائي والتغذوي، من خـالل املـنح الغذائيـة ومبـشاركة وزارة الزراعـة وتربيـة املاشـية                  
ــة العمــل     ــسالم، وأمان ــوطين لل ــصندوق ال ــيم، وال ــة، ووزارة التعل ــاعي واألغذي  االجتم

 .التابعة لقرينة الرئيس
 .تقدمي املساعدة الغذائية الطارئة ملواجهة الكارثة النامجة عن إعصار ستان • 
ــة يف       •  ــداف األلفيـ ــار أهـ ــزمن يف إطـ ــاجلوع املـ ــين بـ ــة املعـ ــا الالتينيـ ــؤمتر أمريكـ ــد مـ عقـ

ــول ــادرة  ٢٠٠٥ســبتمرب /أيل ــدمت مب ــه ق ــة دون جــوع ”، وفي ــيت “أمريكــا الالتيني ، ال
 يف املائـة حبلـول   ٥ف إىل تقليص نقـص التغذيـة يف املنطقـة إىل مـستوى ال يتجـاوز        هتد

، مــن خــالل سياســات عامــة لبلــدان املنطقــة تــساعد علــى القــضاء علــى    ٢٠٢٥عــام 
 .اجلوع

 .تعتمد األمانة على خطة استراتيجية • 
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 الشبكة الوطنية للمزارعات  
ذيـة، يف سياسـتها الزراعيـة والقطاعيـة للفتـرة           تعمل وزارة الزراعة وتربية املاشـية واألغ       - ٦٠٦
، علـــى دعـــم مبـــادئ اإلعانـــة، “توطيـــد تطـــوير الزراعـــة والريـــف” املعنونـــة ٢٠٠٧-٢٠٠٤

واإلنصاف، والالمركزية، واملساندة، وتقاسم املسؤولية، يف اجملال ذي األولوية لتعزيـز الـصبغة             
 .املؤسسية العامة واخلاصة لقطاع الزراعة

سياسة الزراعيـة العمـل االسـتراتيجي لتعزيـز التفاعـل بـني الـوزارة ومنظمـات            وُتطور ال  - ٦٠٧
ويضم هذا القطاع، داخل اإلطـار القـانوين واملؤسـسي للمجلـس     . قطاع الزراعة غري احلكومي  

الوطين للتنمية الزراعية، اللجان املؤسسية الثنائية، ومنها اللجنة املؤسسية الثنائيـة املـشتركة بـني               
 وتربية املاشـية واألغذيـة ومنظمـة النـساء الريفيـات، الـيت بـدأت عملـها مبوجـب                    وزارة الزراعة 

 .١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣٠ املؤرخ ١٩٩٤-٦٥٠القرار احلكومي رقم 
وتــدعَّم الــشبكة الوطنيــة للمزارعــات، وصــوال إىل إدمــاج نــساء خمتلــف منــاطق البلــد    - ٦٠٨

نتاجيــة والتجاريــة، مــن أجــل إجيــاد قنــاة الــاليت يــزاولن أنــشطة يف مجيــع اجملــاالت الزراعيــة واإل
للتواصل مع وزارة الزراعة تساعد على فتح جمال لتبـادل اخلـربات وتقاسـم الـدروس املـستفادة                  
وأســاليب النجــاح، وغــري ذلــك ممــا يــسهم فعــال يف متهيــد الــسبيل الحتمــاالت حتقيــق التمثيــل    

يف البلـد، الـاليت تبلـغ نـسبتهن         والتقدير االجتماعي واالقتصادي والثقايف والـسياسي للريفيـات         
 . يف املائة، والاليت يركز معظمهن على القيام بأنشطة تتعلق بالزراعة٥٣,٢
ومن األهداف األساسية هلذه الشبكة تفعيل قدرات مجاعـات املزارعـات يف إقلـيمهن،               - ٦٠٩

املـايل  ومتكينهن من خالل الربط الفعلي بني هـذه اجلماعـات، وإجيـاد مـصادر للتعـاون الـتقين و                  
وقـد أمكـن    . فيما بينها، وصوال إىل حتسني أحوال املرأة اقتـصاديا واجتماعيـا وثقافيـا وسياسـيا              

ويف الوقـت الــراهن  .  منظمـة نــسائية تعكـف علـى القيــام بـشىت األنـشطة الزراعيــة     ٦٦٧حتديـد  
ــات، وتـــضم    ٣٠٥تـــشترك  ــة للمزارعـ ــشبكة الوطنيـ ــة تـــشكيل الـ ــسائية يف عمليـ  منظمـــات نـ

 مندوبـة علـى صـعيد البلـد ميـثلن مقاطعـات           ٤٠ مشتركة، وجمموعـة مـن       ٦٦ ٠٤٦جمموعه   ما
وتعتمــد الــشبكة علــى قاعــدة لبيانــات .  وســيتألف منــهن فيمــا بعــد جملــس اإلدارة٢٢البلــد الـــ 

 . منظمات وصحيفة بياناهتا٣٠٥ الـ
 

 صندوق تنمية السكان األصليني يف غواتيماال  
ملساعدة إىل اجملتمعات احملليـة للـسكان األصـليني      يشمل هذا الصندوق مشاريع لتقدمي ا      - ٦١٠

 :ذات املوارد الشحيحة، وتنقسم إىل الربامج التالية
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يعمل هذا الربنامج على متكني األطفال والشباب مـن اجلنـسني   . 'Kemb Tz'ibبرنامج  - ٦١١
ج يف اجملتمعــات احملليــة الريفيــة للــسكان األصــليني مــن احلــصول علــى املعــارف واســتخدام بــرام
 .احلاسوب، مما يعزز هويتهم من خالل تعلم رموز ثقافة أسالفهم ومصطلحاهتا ومضامينها

ويقــوم هــذا الربنــامج بتمويــل ودعــم وتطــوير خمتــربات املعلوماتيــة يف اجملتمعــات احملليــة   - ٦١٢
 للسكان األصليني، بالتنسيق مع املراكز التعليمية العامة واملنظمات املدنيـة، لتوليـد أثـر مـستدام               

يف اهلوية اإلثنية الثقافية، ويف األجيال اجلديدة القادرة على بعث الثقافـة علـى أسـاس املـوروث                  
 .واحلديث
يتـوىل هـذا الربنـامج تقـدمي الـدعم الـتقين       . ، أي أعمال الناسRi Chak Winaqبرنامج  - ٦١٣

نتاجيــة يف واملــايل ألعمــال النــاس املتمثلــة يف مجاعــات مــن النــساء والرجــال تــزاول األنــشطة اإل
وينطوي الربنامج على استخدام املال الدائر ورأس املال الـالزم لبـدء            . القطاع الزراعي واحلريف  

التــشغيل والقــروض البالغــة الــصغر، لتكــون مبثابــة مــصادر للــدخل املــستدام، وتــدعيم األنــشطة 
لبعيـد، حتديـد   واملتوخى يف هذا الربنامج، على املدى ا    . التجارية احمللية داخل األقاليم وخارجها    

ــسكان         ــشي ألهــل الريــف مــن ال ــع املــستوى املعي ــى رف ــساعد عل ــة ت ــدابري اســتراتيجية إنتاجي ت
 .األصليني ذوي املوارد الشحيحة، من خالل إجياد وتشجيع مبادرات مبتكرة حتقق الثراء

يـشمل هـذا الربنـامج مـشاريع تــسهم يف     . ، أي رفاهيـة النـاس  Utzilal Winaqبرنـامج   - ٦١٤
ف الـصحة الوقائيـة والعالجيـة إىل حالـة مـن الرفاهيـة املاديـة والعقليـة واالجتماعيـة                 حتويل ظرو 

واملتوخى يف هـذا    . تساعد على االستخدام املتعاقب للنظم الوقائية والعالجية التقليدية واحلديثة        
 الربنامج إعادة التقدير لدور القابالت الاليت ال يساعدن األم يف الوالدة فقط، بل يعتـربن أيـضا                

مصدرا ملعارف األسالف، وصاحبات سلطة معنوية يف إسداء النصح لألسـرة وتقـدمي املـشورة               
ويعتــزم الربنــامج النــهوض مبــستوى القــابالت مــن خــالل التــدريب الفــين    . يف مــسألة األمومــة

 .اجليد، وتعزيز ودراسة األشكال التقليدية ملعاجلة املشاكل الصحية
يتمثل هذا الربنامج يف حفز التدابري .  سلطة الشعب، أيUchuq'ab' Tinamitبرنامج  - ٦١٥

وميكـن أن توجـد هـذه اجملـاالت يف     . الرامية إىل تدعيم اجملاالت االستراتيجية للشعوب األصـلية     
ويــشمل . اجملتمــع املــدين أو يف مؤســسات الدولــة، مــن خــالل إجيــاد مــورد بــشري واجتمــاعي  

ــصلة با    ــسياسي للمــوظفني ذوي ال ــدريب ال ــامج الت ــصندوق، حــىت    الربن ــا ال ــيت ميوهل ــشاريع ال مل
يواكبــوا التقــدم احلــادث يف احلركــة الوطنيــة والدوليــة للــسكان األصــليني، ويعــززوا ممارســاهتم  

 .الثقافية، كاللغة، واستخدام تقومي املايا ومالبسهم، وحياهتم اليومية، وروحانياهتم
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 ٤٢اجلدول 
 صندوق تنمية السكان األصليني يف غواتيماال

  ٢٠٠٦فيدون من الربامج يف عام املست
 البرنامج المستفيدون

 إناث ذآور
 المجموع

Utzilal Winaq  ١ ٠٧٨ ١ ٠٧٨ 
Ri Chak Winaq ١ ٦٦٠ ٧٠١ ٩٥٩ 
Kemb’al Tz’ib' ٤ ٥٧٣ ٢ ٢٨١ ٢ ٢٩٢ 
Ri Uehuq’ab’ Winaq ٧٤٠ ٤٤٠ ٣٠٠ 

  ٨ ٠٥١ ٤ ٥٠٠ ٣ ٣٥١ المجموع 
   .٢٠٠٧أكتوبر /ليني يف غواتيماال، تشرين األولصندوق تنمية السكان األص: املصدر 

 ٤٣اجلدول 
 صندوق تنمية السكان األصليني يف غواتيماال

  ٢٠٠٧املستفيدون من الربامج يف عام 
عدد  البرنامج المستفيدون

 إناث ذآور المشاریع
UCHUQ’AB’ TINAMIT ٤٨٦ ٤٣٨ ٨ 
UTZILAL WINAQ ٢٢١ ٤٧ ٣ 
KEMB’AL TZ’IB’ ١ ٩٨١ ٢ ٠٦٠ ١٦ 
RI CHAK WINAQ ٩١٠ ٥٠٧ ٢١ 

  ٣ ٥٩٨ ٣ ٠٥٢ ٤٨ المجموع 
   .٢٠٠٧أكتوبر /صندوق تنمية السكان األصليني يف غواتيماال، تشرين األول: املصدر 

 املخاطر والتحديات  
، رتبت هيئة الدفاع عن النساء األصـليات عقـد مـؤمتر وطـين              ٢٠٠٦سبتمرب  /يف أيلول  - ٦١٦

ى هذا املؤمتر إىل وضع جدول األعمـال املفـصل لنـساء املايـا وغاريفونـا                وأد. للنساء األصليات 
ــاملرأة          ــهوض ب ــة للن ــسياسة الوطني ــة لتحــديث ال ــدخالت اهلام ــن امل ــذي كــان م وإكــسينكا، ال

واهلــدف األساســي للمــؤمتر هــو تــوفري االعتــراف . ٢٠٢٣-٢٠٠٨وتطورهــا املتكامــل للفتــرة 
وإكسينكا يف صون الثقافة، وبناء الـسالم والدميقراطيـة،         والتقدير ملسامهة نساء املايا وغاريفونا      

والتنمية املتكاملة للبلد، وذلك من خالل إدراج احملاور املواضيعية الـواردة يف جـدول األعمـال                
 .املفصل يف السياسات العامة احمللية والوطنية
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 ١٥املادة 
 املساواة أمام القانون

ع الغواتيمــايل يف املــسائل املدنيــة واألهليــة القانونيــة ورد يف التقــارير الــسابقة أن التــشري - ٦١٧
يكرس املساواة القانونية للمرأة والرجل الـيت يـنص عليهـا القـانون األمسـى للبلـد، وهـو دسـتور                     

مجيــع البــشر أحــرار ومتــساوون يف الكرامــة     ” الــيت تــنص علــى أن    ٤اجلمهوريــة، يف املــادة  
 والنــهوض املتكامــل هبــا وقــانون التنميــة     ويعتــرف قــانون احتــرام كرامــة املــرأة    . “واحلقــوق

االجتماعية رمسيا باملساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل يف املرتل، والعمـل، واإلنتـاج، واحليـاة              
ويــنص القــانون املــدين الغواتيمــايل علــى أن األهليــة ملمارســة احلقــوق   . االجتماعيــة والــسياسية

لمـرأة أهليـة كاملـة للتـصرف والتعاقـد يف        وعندئـذ تكـون ل    . املدنية تكتسب ببلوغ سـن الرشـد      
 .ظروف مساوية لظروف الرجل، وتكون هلا نفس احلقوق وااللتزامات

وهناك مشكلة تواجهها املرأة يف غواتيماال، وال سيما على صعيد الريـف، وهـي عـدم                 - ٦١٨
دام وجود مستندات، وعدم وجود وثيقة هوية يعىن، يف غواتيماال ويف سائر أرجـاء العـامل، انعـ                

، وأكثـــرهم مـــن النــساء أو الطفـــالت، ممارســـة  “لألشــخاص ”وال ميكـــن . الوجــود القـــانوين 
كمــا أن الوجــود القــانوين مــرتبط . حقــوقهم، كاحلــصول علــى التعلــيم، أو العمــل، أو الــصحة

ووثيقـة اهلويـة   . بشكل وثيق باشتراطات القـدرة علـى التملـك أو إمكـان احلـصول علـى قـرض          
 . املرأة للمواطنةمطلب أساسي أيضا ملمارسة

ولكفالة املشاركة على قدم املساواة ُوضعت قواعد مؤقتـة تـسهم يف تـشجيع املـساواة                 - ٦١٩
 ٢٠٠٠ففـي عـام   . بني الرجل واملرأة وممارسة النساء املتضررات مـن الـرتاع املـسلح ملواطنتـهن            

ذي اعتمـد القـانون املؤقـت اخلـاص األول لوثـائق األشـخاص، الــ      ) ٢٠٠٠-٦٧املرسـوم رقـم   (
وعلى الرغم مـن التمديـدات الكـثرية، ظـل هنـاك سـكان مـشردون دون                 . استمر تطبيقه عامني  

، مبقتــضى  ٢٠٠٦أبريــل  /ولــذلك جــرى يف نيــسان   . وثــائق، وخــصوصا النــساء واألحــداث   
، معــاودة إقــرار القــانون املؤقــت اخلــاص لوثــائق األشــخاص، حبيــث    ٢٠٠٦-٩املرســوم رقــم 

 العمليـة يف أول شـهرين مـن خـالل وسـائل االتـصال              وقد عممت هذه  . يسري ملدة ستة أشهر   
 .بلغات املايا وإكسينكا وغاريفونا

وهناك اآلن أمام كونغرس اجلمهورية عدة تعديالت تشريعية مقترحة، ملواءمـة اإلطـار              - ٦٢٠
ــين          ــدمهن امله ــى تق ــساواة عل ــات بامل ــساء املتمتع ــساعد الن ــا ي ــة، مب ــساواة القانوني ــاري للم املعي

ويف أعقاب العمليـة    . قتصادي واالجتماعي يف اجملاالت املختلفة اليت يعملن فيها       والسياسي واال 
االنتخابيــة الــيت يــشهدها البلــد والــسلطات اجلديــدة املنتخبــة بالتــصويت الــشعيب الــيت ســتتوىل     

، سيكون مـن املهـم تـشجيع اكتـساب املعـارف القانونيـة              ٢٠٠٨يناير  /مهامها يف كانون الثاين   
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نظور اجلنساين يف مشاريع القوانني، والتنبيه إىل أمهية أن يكون أسـاس العمـل              األولية إلدراج امل  
التشريعي مجيـع وثـائق حقـوق اإلنـسان، مثـل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                         

 .املرأة، واتفاقية بيليم دو بارا
 

 ١٦املادة 
 الزواج واألسرة

 يف الــزواج والعالقــات األســرية، مثــل  لدولــة غواتيمــاال تــشريع داخلــي حيبــذ املــساواة  - ٦٢١
دستور اجلمهورية، وقانون التنمية االجتماعية، وقانون احترام كرامة املرأة والنـهوض املتكامـل             

 .هبا
ويسّن دستور اجلمهوريـة مـن ناحيتـه قواعـد عامـة لعـدم التمييـز واملـساواة يف احلمايـة                      - ٦٢٢

مايـة األسـرة، وتـشجيع قيامهـا علـى أسـاس        علـى التـزام الدولـة حب   ٤٧وتنص املادة  ). ٤املادة  (
الزواج، وتساوي الزوجني يف احلقوق، واألبوة املـسؤولة، واحلـق يف حريـة حتديـد عـدد األبنـاء          

 علـى أن الدولـة ملزمـة حبمايـة األمومـة وإعمـال مـا                ٥٢وتـنص املـادة     . واملباعدة بني الوالدات  
 .يتفرع عنها من حقوق والتزامات بأدق سبيل

يـنص يف حيثياتـه علـى       ) ٢٠٠١(ذا السياق ذاته فـإن قـانون التنميـة االجتماعيـة            ويف ه  - ٦٢٣
فللرجــل واملــرأة فــرص ومــسؤوليات . أن مجيــع البــشر أحــرار ومتــساوون يف الكرامــة واحلقــوق

إن مؤسـسة األسـرة هـي اللبنـة       ”٦ومـن هنـا تقـول املـادة         . واحدة، أيا كانت حالتـهما املدنيـة      
 مـن دسـتور     ٤٨وورد يف املـادة     . “ على األساس القـانوين للـزواج      األساسية للمجتمع اليت تبىن   

 مــن القــانون املــدين أن االقتــران غــري الــشرعي واألم الوحيــدة واألب  ١٧٣اجلمهوريــة واملــادة 
 .الوحيد ميكن أيضا اعتبارهم نواة ألسرة هلا احلقوق ذاهتا

ضـاع الـواردة يف التقريـر    واألوضاع اليت حيميها القانون املـدين ال تـزال هـي نفـس األو         - ٦٢٤
وعلــى الــرغم مــن ذلــك مــا زالــت هنــاك، يف هــذا  . الــسابق املقــدم إىل جلنــة خــبريات االتفاقيــة 

 ٨٩فاملادتـان  . الصدد، بعض األحكام املنطوية على تفرقة ال مربر هلا تقوم على أسـاس اجلـنس        
ايف بــشكل  مــن القــانون املــدين ال تــزاالن حتتويــان علــى تفرقــة علــى أســاس اجلــنس تنــ  ٢٩٩و 

 تصريح الزواج وتعـّين   ٨٩وتنظم املادة   . مباشر التزام الدولة بعدم التمييز وباملساواة يف احلماية       
وتنص هذه املـادة    .  عاما للفتيان  ١٦ عاما للفتيات و     ١٤حدا أدىن للسن، مبوافقة األبوين، هو       

 االقتــران قبــل  يـوم بعــد فــسخ الـزواج أو  ٣٠٠أيـضا علــى أنـه يــتعني علــى املـرأة االنتظــار ملــدة    
 الوصـاية   ٢٩٩وتعـاجل املـادة     . الدخول يف زواج أو اقتران جديد، دون إلزام الرجل مبثـل ذلـك            

 .على القّصر اليت من األفضل أن تكون للجد من ناحية األب
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وأجرت أمانة الرئاسة لشؤون املرأة حتليال للقانون املـدين يف مـسألة العالقـات األسـرية        - ٦٢٥
وقـد أرسـل هـذا االقتـراح        .  تعديل مقترح للقانون املدين وقانون احملـاكم       وكان هناك . والزواج

مث أدرج االقتـــراح يف جـــدول . ، ولكنـــه مل يبحـــث٢٠٠٢إىل كـــونغرس اجلمهوريـــة يف عـــام 
ــه ُحفــظ بــسبب تغــري الــدورة التــشريعية   ٢٠٠٤األعمــال التــشريعي للربملــانيني يف عــام   ، ولكن

 .وعدم البت فيه برأي إجيايب
ــدفاع عــن حقــوق       ومــن - ٦٢٦ ــة البحــر الكــارييب لل ــة ومنطق ــة أمريكــا الالتيني ــإن جلن ــا ف  هن
غواتيماال، هي ومنظمـات نـسائية أخـرى، مل تتلـق ردا علـى تعـديل مـواد القـانون املـدين                   /املرأة

املنطوية على متييز ضد املرأة، ولذلك رفعت دعـوى بعـدم الدسـتورية أمـام احملكمـة الدسـتورية                   
-٥٤١وقــد ُضــّمنت هــذه الــدعوى ملفــا بــرقم . د مــن هــذا القــانونطعنــت فيهــا يف عــدة مــوا

وتتعلق املواد املطعون فيها باحلـد األدىن لـسن الـزواج،           . ٢٠٠٦مارس  / آذار ٧ قدم يف    ٢٠٠٦
والوصاية القانونية الـيت تعطـى األولويـة فيهـا للجـد مـن ناحيـة األب، علـى أن تـأيت اجلـدة مـن                          

يف احلـصول  ) يف حالـة االنفـصال أو الطـالق       (أة املتهمـة    ناحية األم يف هناية املطـاف، وحـق املـر         
، والفترة اليت جيب علـى املـرأة االلتـزام هبـا قبـل        “حبسن السري والسلوك  ”على نفقة إذا التزمت     

الزواج مرة أخرى، وعدم إلزام الرجل بذلك، وغري ذلك من املـواد الـيت تنطـوي علـى أحكـام                    
 .غري موضوعية ومتييزية

عـوى عـدم الدسـتورية املقدمـة شـكال، يف انتظـار التعليـق املؤقـت للمـواد                   وقد قُبلت د   - ٦٢٧
املطعون فيها، قبل صدور قرار قاضـية وقـضاة احملكمـة الدسـتورية بوجـود مـا يـستوجب إقامـة                     

ومل يكن قد مت البت يف هـذه الـدعوى حـىت وقـت تقـدمي                . الدعوى أو بأال وجه هناك إلقامتها     
 .هذا التقرير

 
ستتاح مرفقات التقريـر للجنـة باللغـة الـيت وردت           :  العامة مالحظة لألمانة  * 

 .هبا
 
 
 


