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  ٠٠/١٥افتتحت اجللسة يف الساعة   
  

ــارير املقدمــ   ــر يف التق ــراف مبوجــب    النظ ــدول األط ــن ال ة م
  )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة

ــاال      ــسابع لغواتيمــــ ــدوري الــــ ــر الــــ ــابع(التقريــــ ) تــــ
CEDAW/C/GUA/7) و CEDAW/C/GUA/Q/7 و (Add.1 

ــاال        - ١ ــد غواتيم ــضاء وف ــغل أع ــسة، ش ــن الرئي ــدعوة م ب
  .مقاعد على طاولة اللجنة

  ١٤ إىل ١٠املواد من   
ــر ٣٤١أشــارت إىل الفقــرة : الــسيدة بيلــي  - ٢  مــن تقري

، فقالـــت إنـــه ســـيكون مـــن  (SEDAW/C/GUA/7)غواتيمـــاال 
املفيــد احلــصول علــى أحــدث البيانــات املــصنفة حــسب نــوع   

 التغطية بالتعليم يف املرحلتني االبتدائيـة والثانويـة،         اجلنس بشأن 
وبشأن املعدالت اإلمجاليـة اللتحـاق اإلنـاث باملـدارس، وعـدد        
ــة      ــضرية مقارنـ ــاطق احلـ ــدارس يف املنـ ــة يف املـ ــاكن املتاحـ األمـ

وتلزم مزيـد مـن التفاصـيل عـن أثـر املبـادرات        . باملناطق الريفية 
عليم يف وزارة التعلـيم     اليت اختـذهتا وحـدة مـشاريع التغطيـة بـالت          

مــن أجــل التــصدي الخنفــاض معــدالت االنتظــام باملــدارس يف  
املناطق الريفية عموما، وارتفاع معدالت األمية بـني الريفيـات          

 وذلــك عــن طريــق تقــدمي مــنح  ،مــن نــساء الــشعوب األصــلية 
ــرامج ثنا  ــات وبـ ــية للفتيـ ــار   دراسـ ــة الكبـ ــو أميـ ــة حملـ ــة اللغـ . ئيـ

ــساء ــواف وت ر معلومــات عــن التوســع يف  لت عمــا إذا كانــت تت
عدد املدارس الثنائيـة اللغـة وبـرامج تـدريب املدرسـني الثنـائيي              

وأشارت إىل أن اللجنة الفرعية املعنيـة       . اللغة يف املناطق الريفية   
باجلنسني التابعـة للهيئـة االستـشارية إلصـالح التعلـيم تتـصدى             
ــساءلت     ــاهج الدراســية املنقحــة، وت ــسانية يف املن للمــسائل اجلن

ــذه الواليــة      ع ــيع نطــاق ه ــت هنــاك خطــط لتوس ــا إذا كان . م
وأخــريا تطرقــت إىل مــسألة مــشاركة املــرأة يف التعلــيم العــايل،  
فقالــت إنــه علــى الــرغم مــن أن الطالبــات حققــن مــساواة مــع  

الرجال يف اجلامعة الوطنية، فال تزال هناك فجوة بني اجلنـسني           
ــا     ــدريس، وســألت عمــا إذا كانــت هن ــة الت ك بــني أعــضاء هيئ

  .تدابري من املقرر اختاذها لسد هذه الفجوة
 ١١تناولـــت املـــادة  : الـــسيدة موريـــو دي ال فيغـــا    - ٣

 يف املائة مـن النـساء العـامالت    ٧٤املتعلقة بالعمالة، فقالت إن   
يعملــن يف القطــاع غــري الرمســي حيــث يتعرضــن خلطــر العنــف  

فظـروف العمـل    . يتمتعن بأي تغطية بالضمان االجتمـاعي      وال
 مـــصانع التجميـــع، أو صـــناعة املالبـــس، بـــدون أي صـــعبة يف

وســألت . محايــة بالــضمان االجتمــاعي أو تــأمني ضــد البطالــة  
عمــا إذا كانــت هنــاك خطــط لتحــسني محايــة العــامالت يف       
القطاع غري الرمسي وصناعة املالبس علـى الـسواء، عـن طريـق             

 مـــن ,ويبـــدو أن كـــثريا. تعزيـــز نظـــام التفتـــيش علـــى العمـــل 
ل مــشكلة الفقــر يكمــن يف اهلجــرة   يــرون أن حــالغواتيمــاليني

ــشعوب    . عمــل األطفــال  أو وتعمــل عــدد كــبري مــن فتيــات ال
 أعـــــوام ٩ و ٥األصـــــلية الـــــاليت تتـــــراوح أعمـــــارهن بـــــني 

ــسن العمــل هــو   كخادمــات، رغــم أن احلــد   ــانوين ل األدىن الق
 عاما، وسألت عما إذا كان جيري اختـاذ تـدابري ملنـع عمـل       ١٤

 عــــن رغبتــــها يف أن تعــــرف إذا  يــــضاوأعربــــت أ. األطفــــال
كانــت توجــد أي خطــط لتــصحيح أحكــام القــانون املــدين  مــا

ــيت تعمــل مــساويا لوضــع       ــرأة املتزوجــة ال ــيت جتعــل وضــع امل ال
اختتمــت كلمتــها بــأن طلبــت معرفــة   و. القاصــر الــذي يعمــل 

ــا ــسموحا باملل  مــ ــان مــ ــي يف   إذا كــ ــشتركة لألراضــ ــة املــ كيــ
  .الريفية املناطق

ســـألت عمـــا إذا كانـــت امليزانيـــة : الـــسيدة بيمنتيـــل  - ٤
الوطنيــة تعتــرف بأمهيــة التحــويالت الــيت ترســلها العــامالت       

وقالت أهنا تود معرفة املزيد عن السياسات املتبعـة         . املهاجرات
ــتلقني أي      ــا إذا كــن ي ــد وم ــدات إىل البل ــاجرات العائ إزاء امله

وميكـن أن تكـون     . مساعدة خاصة مـن أجـل إعـادة إدمـاجهن         
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للجنــــة عــــن املهــــاجرات مفيــــدة يف امــــة أحــــدث توصــــية ع
  .الصدد هذا
 أعربـــت عـــن تقـــديرها لـــشفافية     :الـــسيدة راســـخ   - ٥

املعلومات املقدمة عن الـصحة اإلجنابيـة، ولكنـها الحظـت إنـه             
علــى الــرغم مــن عــدد الــسياسات والــربامج والتــدابري املتخــذة   
للتصدي لوفيات األمهـات، فـإن املعـدل ال يـزال مرتفعـا حـىت               

مهـــات الـــاليت يلـــدن مبـــساعدة القـــابالت أو يف     بالنـــسبة لأل
ــثري هــذا تــساؤالت عــن نوعيــة الرعايــة املــوَّفرة   . املستــشفى وُي

 للـسبب يف   ,والتدريب الذي تتلقـاه القـابالت وطلبـت تفـسريا         
وأعربـت عـن   . أن املعدالت ال تزال على هذا االرتفاع الكـبري     

صـلية  رغبتها أيضا يف معرفـة النـسبة املئويـة لنـساء الـشعوب األ       
. الـــاليت ميكنـــهن احلـــصول علـــى خـــدمات الـــصحة اإلجنابيـــة 

وأشــارت إىل أن سياســات الــصحة العقليــة ونطــاق اخلــدمات  
املــذكورة مــثري لإلعجــاب، ولكــن تلــزم بيانــات عــن مــدى        

وأعربت عـن رغبتـها أيـضا يف معرفـة      . انتشار األمراض العقلية  
ات املزيــد عــن خــدمات الــصحة العقليــة املتاحــة للنــساء املــصاب

  .بالكآبة والصدمات ولنساء الشعوب األصلية
 مــن ٤٧٧قالــت إن الفقــرة :  أبايــا-الــسيدة كــوكر   - ٦

التقرير حتدد عدد اجملموعات اليت تعترب معرضـة خلطـر اإلصـابة           
 وأشارت أيضا إىل تزايـد  ،اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية  

يت تأنيــث املــرض نتيجــة لزيــادة أعــداد النــساء املتزوجــات الــال  
ــيهن العــدوى مــن شــركائهن   وبعــد أن بينــت خطــر  . تنتقــل إل

ــدابري      ــن التــ ــساءلت عــ ــسني، تــ ــني اجلنــ ــدوى بــ ــال العــ انتقــ
واالســتراتيجيات الــيت تطبقهــا احلكومــة لتقليــل تعــرُّض النــساء 

وأشـارت إىل أن اسـتراتيجية      . اإليـدز /خلطر اإلصابة بـالفريوس   
ت أهنـا   االمتناع واإلخالص واسـتخدام العـوازل الواقيـة قـد ثبـ           

غري فعَّالة يف بلدان أخرى ألن النساء ليس يف إمكـاهنن اجملادلـة     
وسألت أيضا عمـا إذا كانـت       . بشأن استعمال العوازل الواقية   

إمكانية احلصول علـى مـضادات الريتروفريوسـات، الـيت تعتـرب             
ــا إذا كــان ميكــن       ــل، وعم ــى احلوام ــة للنجــاة، قاصــرة عل هام

وأوضـحت  . ا العـالج    لنساء أخريات أيضا احلصول علـى هـذ       
أن التمييـــز ووصـــمة العـــار املـــرتبطني باإلصـــابة بـــالفريوس يف  
اجملتمعــات احملليــة يــؤثران علــى اســتعداد النــساء للكــشف عــن   
حاالهتن، وسألت عما إذا كانـت خـدمات االختبـار الطـوعي             

  .والسري واملشورة متاحة
ــا دومينغيـــز   - ٧ ــز  : الـــسيدة أروشـ قالـــت إن حمـــور تركيـ

 علــى تكــافؤ الفــرص املتاحــة للنــساء يف املنــاطق  التقريــر ينــصب
الريفية يف احلصول على االئتمان، وأعربت عن اهتمامهـا أيـضا           
بأن تعرف وضع النساء صاحبات األعمال الـصغرية يف املنـاطق            

وأشارت إىل أنه قد جرى أيضا تقدمي قـدر كـبري مـن             . احلضرية
ملنـــاطق املعلومـــات عـــن بـــرامج التنميـــة االقتـــصادية العامـــة يف ا

الريفية، لكن من املهـم معرفـة مـا إذا كـان يتـوافر هلـذه الـربامج                  
  .موارد مالية وافية وموارد بشرية كافية لضمان استدامتها

ن االســـــــتنتاجات املستخلـــــــصة مـــــــن أوأضـــــــافت   - ٨
ــار   ــايو /االســـتعراض الـــدوري الـــشامل الـــذي أجـــري يف أيـ مـ

 أثــارت بعــض القلــق، وخاصــة يف جمــاالت االعتــراف   ٢٠٠٨
ــات    بامل ــلية، وعمليـ ــشعوب األصـ ــي الـ ــة ألراضـ ــة اجلماعيـ لكيـ

التشريد القسرية جلماعـات الـشعوب األصـلية مـن أجـل إقامـة            
مشاريع إمنائية، وكذلك فيما يتصل بوضع مجاعـات الـشعوب      

ــصغرية مــن قبيــل مجاعــات أ     . كــسينكا وغاريفونــا األصــلية ال
ــي    ــرد الرمسـ ــة الـ ــا مبعرفـ ــن اهتمامهـ ــه  وأعربـــت عـ ــى أوجـ  علـ

  .هذه القلق
 سألت عما إذا كانت هناك أي خطـط  :السيدة بيلي   - ٩

ملد نطاق شبكة األمان االجتماعي لتشمل العاملني يف املنـاطق          
ــذين ال حيظــى    ــة، ال ــن    ٨٥الريفي ــوع م ــأي ن ــهم ب ــة من  يف املائ

ــيم     ــدمات تنظـ ــصال خـ ــاعي، وإليـ ــضمان االجتمـ ــة بالـ التغطيـ
  .األسرة إىل نساء الشعوب األصلية يف الريف

قالــت إن املــشاكل : )غواتيمــاال(ســكوبيدو  إالــسيدة  - ١٠
ــة الـــصحية هـــي     ــالتعليم وبالرعايـ ــة بـ ــال التغطيـ ــة يف جمـ القائمـ
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مــشاكل هيكليــة وتارخييــة يف طابعهــا، لكــن البلــد يــوفر ألول  
 ٢٠٠٩ينـاير   /مرة يف السنة الدراسية اليت تبدأ يف كانون الثـاين         

ســية تعليمــا ابتــدائيا جمانيــا جلميــع األطفــال ورعايــة صــحية أسا
ــة ــى      . جماني ــبري عل ــشكل ك ــب ب ــاع الطل ــى ارتف ــيترتب عل وس

س أثار يف نوعية التعليم، إال أنه جرى وضـع          راألماكن يف املدا  
 ,نظام ملنح عقود مدهتا سنة واحدة للمدرسني، ويتـوافر حاليـا          
ــدة     ــات املتزايـ ــة االحتياجـ ــني لتلبيـ ــن املدرسـ ــاف مـ ــدد كـ . عـ

دارس للتعلــيم وبالنــسبة للتعلــيم الثنــائي اللغــة، توجــد مخــس مــ 
الثنــائي اللغــة لكــن عــدد املدرســني ال يــزال غــري كــاف إال أنــه 

وفيما يلي أعداد املقيـدين يف املـدارس يف         . جيري تدريب املزيد  
يف مرحلة ما قبـل التعلـيم االبتـدائي، يبلـغ العـدد             : ٢٠٠٨عام  
 يف املائـة منـهم مـن الفتيـات؛ ويف           ٤٩ مليون تلميذ،    ٣,٩حنو  

 ٤٨,٦ مليون تلميـذ، منـهم       ٢,٥ هناك حنو    املرحلة االبتدائية، 
يف املائـــة مـــن الفتيـــات؛ ويف التعلـــيم األساســـي، يوجـــد حنـــو   

 يف املائــة مــن الفتيــات؛ ويف ٤٧,١ تلميــذ، منــهم ٦٠٠ ٠٠٠
 يف ٥٠,٤ تلميــذ، منــهم  ٣٠٤ ٠٠٠التعلــيم املتنــوع، هنــاك   

وال تتـوافر حاليـا أي بيانـات عـن القيـد يف          . املائة مـن الفتيـات    
  . اخلاصة، وهي مؤسسات مستقلةاجلامعات

وتناولت موضوع العمالة، فقالـت إن مـشاركة املـرأة            - ١١
يف القطاع غري الرمسي تزايدت نتيجـة لـتقلص قطـاع احلكومـة            

وُتجــرى حاليــا دراســة عــن . نظــرا لعمليــات التكيــف اهليكلــي
. عمل املرأة املدفوع األجر من املقـرر أن تكتمـل خـالل العـام              

ــانون احل  ــد أدرج ق ــازل    وق ــامالت يف املن ــة للع ــة االجتماعي ماي
ــامالت الزراعيــات كجــزء مــن        ــدابري االعتــراف بعمــل الع وت
جمموعة إصالحات قانون العمل اليت ُعرضت على الكـونغرس         
ولكـن تأجــل النظـر فيهــا؛ وســتجرى حماولـة جديــدة يف وقــت    

  .وشيك لتقدمي مشاريع القوانني هذه للموافقة عليها
ــه    - ١٢ ــة أنــ ــافت قائلــ ــشتركة  وأضــ ــة املــ بالنــــسبة للملكيــ

لألراضي، فإن اتفاق الـصلح مل يرتـق إىل مـستوى تغـيري نظـام               
ملكية األراضي وال تزال املنازعـات علـى األراضـي وعمليـات         

ــستمرة  ــشريد مـ ــ. التـ ــىت اآلن   وأشـ ــد حـ ــه ال يوجـ ارت إىل أنـ
ــسري املـــادتني     أي ــق يف اآلراء بـــشأن تفـ  مـــن ٤٠ و ٣٩توافـ

لكيــة األراضــي والقــوانني العرفيــة  الدســتور، اللــتني تتنــاوالن م
 ويـــستقطب ,للـــشعوب األصـــلية؛ وال يـــزال املوضـــوع صـــعبا

ــضة حــىت بعــد عــشر ســنوات مــن العمــل    ,آراء ــوم .  متناق ويق
جملــس تنــسيقي، معـــروف باســم صـــندوق األراضــي ويـــضم     

وامللكيــة املــشتركة . مــشاركني مــن الفالحــني، بتقيــيم الوضــع 
ويف معظــم احلــاالت لألراضــي ممكنــة مــن خــالل التعاونيــات، 

  .يكون سند امللكية باسم رب األسرة املعيشية
ئتمـان  إنـه بالنـسبة لـربامج االئتمـان واال    ومضت قائلـة      - ١٣

املتنــاهي الــصغر، فإهنــا تناشــد منظومــة األمــم املتحــدة وســائر    
املاحنني القـدوم إىل غواتيمـاال لبـدء عمليـات هنـاك، نظـرا ألن               

وتلـــزم دراســـة متأنيـــة . ســـوق االئتمـــان احمللـــي صـــغري للغايـــة
 الــصغر لــضمان أال تفقــد النــساء    ملــشاريع االئتمــان املتنــاهي  

لديهن من رأمسال صغري ومـدخرات ضـئيلة بـسبب قـروض             ما
وكجـزء مـن جهـود      .  سـيئة يف غـري صـاحلهن       ,تتضمن شروطا 

ــع      ــل جلمي ــضافر االجتمــاعي، مــن املقــرر إجــراء حتلي ــز الت تعزي
  .برامج االئتمان املتناهي الصغر

قالـــت إن إحـــدى ): غواتيمـــاال ( ليـــونالـــسيدة دي  - ١٤
أولويـــات وزيـــر العمـــل اجلديـــد هـــي تعزيـــز مفتـــشية العمـــل   

وأشـارت  . بإمدادها مبساعدة تقنية مـن منظمـة العمـل الدوليـة          
إىل أن اهليئــة القــضائية مدركــة للمــشاكل القائمــة يف قطــاع      
مصانع التجميع، وجيري تغرمي الشركات الرتكاهبا انتـهاكات        

نون العمل، ومنها على سبيل املثال عدم منح إجـازة أمومـة            لقا
، ستتوافر مثاين حمـاكم جديـدة       ٢٠١٠وحبلول عام   . للعامالت

خمتصة بقوانني العمل، األمـر الـذي يتـيح حتـرك قـضايا العمـال               
  .بشكل أسرع يف النظام

ــز   - ١٥ ــسيدة بريي التوصــيات أشــارت إىل ): غواتيمــاال (ال
املنبثقة عن االستعراض الدوري الـشامل، فقالـت لقـد أنـشئت            
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ــسنة    ــرات يف الـ ــالث مـ ــع ثـ ــة جتتمـ ــة للمتابعـ ــني  . جلنـ ــن بـ ومـ
ــددها    ــالغ عـ ــيات البـ ــة   ٤٦التوصـ ــىت اآلن تلبيـ ــية، مت حـ  توصـ

ــاوالن التـــصديق علـــى صـــكوك حقـــوق    ــها، تتنـ ــيتني منـ توصـ
  .اإلنسان الدولية

قالــت لقــد زاد عــدد ): غواتيمــاال (الــسيدة اســتولينغ  - ١٦
 بنحــو ٢٠٠٩األطفــال املقيــدين يف التعلــيم االبتــدائي يف عــام   

مليون طفل عن السنة السابقة، وأصـبح اهلـدف املتعلـق بتـوفري             
وفيما يتعلـق بـربامج حمـو       . التعليم االبتدائي للجميع يف املتناول    

 يف املائـة مـن املقيـدين يف منـاطق     ١٩,٦األمية، ُسـجلت نـسبة     
ويف الفتـرة   .  من املقيدين يف مناطق حـضرية      ٧,٦ريفية ونسبة   

ــام   ــني عـ ــا بـ ــام ٢٠٠٠مـ ــة  ٢٠٠٦ وعـ ــدل أميـ ، اخنفـــض معـ
 عامـا مـن     ٢٤ و   ١٥األشخاص الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني          

واخنفـــــضت األميـــــة بـــــني  .  يف املائـــــة١٢ يف املائـــــة إىل ١٨
 يف املائــة ٨,٥جمموعــات الــشعوب األصــلية يف الريــف بنــسبة  

ملائــــة بالنــــسبة لنــــساء الــــشعوب  يف ا١٥,٦ككــــل وبنــــسبة 
ويرجــع أحــد أســباب اخنفــاض القيــد يف املــدارس يف . األصــلية

املناطق الريفية إىل احلاجة إىل عمل األطفـال يف احلقـول، وقـد             
ــر األطفـــال مـــن االلتحـــاق        ــت املـــنح املقدمـــة إىل األسـ مكَّنـ

ومبجرد أن أصبح التعلـيم العـام جمانيـا، قُـدمت مـنح             . باملدارس
  .من أجل شراء اللوازم املدرسيةإىل اآلباء 

ــسيدة إســكوبيدو    - ١٧ قالــت إن أحــدث  ): غواتيمــاال(ال
األرقــام الــصادرة عــن وزارة الــصحة العامــة ُتظهــر أن وفيــات   

ــن    ــني كــل  ١٥٣األمهــات اخنفــضت م ــود ١٠٠ ٠٠٠ ب  مول
وساعد توجيـه رعايـة األمهـات إىل        . ١١٢على قيد احلياة إىل     

جملــــال يف حتقيــــق هــــذا   االبلــــديات ذات األولويــــة يف هــــذا   
خنفاض، ومن شأن حتديث قانون الضرائب الرامـي إىل بنـاء           اال

ــادة     قاعــدة ضــريبية أن يزيــد مــن التمويــل املُتــاح مــن أجــل زي
 بلــدة ٨٤ويف البلــدات البــالغ عــددها . توســيع نطــاق التغطيــة

اليت تعاين من فقر مدقع، تفتح مراكز الـصحة اإلجنابيـة أبواهبـا             

الـــذي ُيـــساعد يف تقليـــل معـــدل األمـــر علـــى مـــدار الـــساعة، 
  .األمهات وفيات
وأضافت قائلـة إن اجمللـس الـوطين للوقايـة مـن اإليـدز                - ١٨

ويعمـل حاليـا   . ٢٠٠٨ومكافحته قد استأنف أنشطته يف عـام      
على وضع بروتوكوالت إلجراء اختبار لإليـدز، ويـربز الـصلة           

د القائمــة بــني العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة وبــني تزايــ    
ــساء    ــدوى إىل النـ ــال العـ ــدالت انتقـ ــؤخرا . معـ ــت مـ  ,وأُجريـ

ــى احتياجــات       ــز عل ــادة التركي ــبل زي ــشات كــثرية عــن ُس مناق
ــل أكـــسينكا       ــن قبيـ ــشعوب األصـــلية مـ ــات الـ ــات أقليـ مجاعـ
ــشمالية، ووضــع سياســات     ــسي ال ــة األطل ــا يف منطق وغاريفون

، ٢٠٠٨ديـسمرب   /ويف كـانون األول   . لتلبية هذه االحتياجـات   
 ألجـور العمـال الـزراعيني، وهـو أمـر سيـساعد             حتدد حد أدىن  

ــة    ــرأة الريفي ــة يف   . يف حتــسني وضــع امل ــشركات العامل لكــن ال
قطاع الصناعات التجميعية رفضت رفـع احلـد األدىن لألجـور           

ــا   مــا هتــدد مبغــادرة البلــد إذا مــا فرضــت   ,مــع األســف، وغالب
وأُنـشئت هيئـة لوضـع سياسـة وطنيـة          . شروط مـن هـذا القبيـل      

ـــ  ــور ستـ ــصناعةلألجــ ــةشمل الــ ــر إىل  .  التجميعيــ ــوىل نظــ ويــ
ــوفري ــة بالــضمان االجتمــاعي للعــاملني يف القطــاع غــري     ت تغطي

لالسـتحقاقات املقدمـة    الرمسي غري املشمولني بالربنامج اخلاص      
  .لكبار السن

ــي   - ١٩ ــسيدة بيل ــشكلة اخلطــرية   : ال ــساءلت يف ضــوء امل ت
كانـت  اإليـدز عمـا إذا      /النتشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        

هنــاك خطــط إلدمــاج تعلــيم عــن اإليــدز يف املنــاهج املدرســية   
  .وخاصة بالنسبة للمراهقني

أشــارت إىل أن التنقيــب : الــسيدة أروشــا دومينغــوز   - ٢٠
عن املعادن له آثاره علـى اسـتخدام أراضـي الـشعوب األصـلية              
وملكيتها ولتدهورها بيئيا، وسألت عمـا إذا كـان جيـري بـذل             

  .ثر على نساء الشعوب األصليةجهود لتقليل هذا األ
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وأضافت قائلة إن القانون الذي حيكم التعليم اجلنسي          - ٢١
وال يـزال اإلجهـاض غـري قـانوين         . قد تقـرر أنـه غـري دسـتوري        

يف غواتيماال ومع ذلك فال تزال جترى عمليـات إجهـاض وإن            
ــة      ــري مأمون ــروف غ ــار ظ ــا يف إط ــك غالب ــان ذل ــرت . ك وأظه

ــا  ــة مــن معــدل وفيــات   ٢٥يــصل إىل  الدراســات أن م  يف املائ
ــة    ــه بعمليـــات اإلجهـــاض غـــري املأمونـ . األمهـــات ميكـــن ربطـ

وتــساءلت عمــا إذا كانــت الدولــة تتــصدى هلــذا الوضــع يف       
ــة لتقليــل ذلــك املعــدل وعمــا إذا كــان ميكــن     جهودهــا املبذول
للنــساء أن حيــصلن علــى خــدمات صــحية ملعاجلــة تعقيــدات       

  .عمليات اإلجهاض غري القانوين
 سألت عما إذا كانت موانع احلمـل        :لسيدة بيمنتيل ا  - ٢٢

ــم   ــة رغـ ــوارئ متاحـ ــاالت الطـ ــذي مت يف حـ ــضغط الـ ــه  الـ ارسـ
اجلماعات الدينية احملافظة يف البلـد، وعـن كيفيـة التغلـب علـى              
العقبات اليت تواجه ممارسـة احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة متاشـيا             
. مـــع الـــصكوك الدوليـــة الـــيت دخلـــت غواتيمـــاال طرفـــا فيهـــا

تــساءلت عمــا إذا كــان العــاملون يف اجملــال الطــيب قــد تلقــوا    و
  .تدريبا بشأن حقوق اإلنسان للمرأة وكيفية احترامها

 أشـارت إىل التقـارير الـيت        :السيدة موريـو دى الفـري       - ٢٣
 من نساء املايا أُبعدن عن أراضـيهن بـالقوة ألهنـن         ٨تتكلم عن   

ــاء ال      ــر إلق ــا إذا كــان أم ــا، وســألت عم ــضن مغادرهت ــبض رف ق
  .عليهن قد ُسحب

قالــــت إن أمانــــة ): غواتيمــــاال (ســــتولينغإالــــسيدة   - ٢٤
ــة احلكوميــة املــسؤولة عــن تــسوية     الــشؤون الزراعيــة هــي اهليئ
ــصناعة       ــدين وال ــني شــركات التع ــى األراضــي ب ــات عل املنازع

ومبوجــب  . ومجاعــات الــشعوب األصــلية واجملتمعــات احملليــة     
عوب األصـلية   قانون تـسجيل األراضـي، ُتـشجع مجاعـات الـش          

. على تـسجيل أراضـيها ملنـع املنازعـات مـع شـركات التعـدين              
ــيهن      ــادرة أراضـ ــضن مغـ ــاليت رفـ ــا الـ ــساء املايـ ــد زودت نـ وقـ
مبــساعدة قانونيــة جمانيــة، وتقــدم أمانــة الرئاســة لــشؤون املــرأة   

وهنــاك ثغــرات يف التــشريع احمللــي يف جمــال .  هلــن أيــضا,دعمــا
  .ملكية األراضي

ن احلكومــة فيمــا يتعلــق باإلجهــاض  وأضــافت قائلــة أ  - ٢٥
ــا حيــدث، وحلــسن احلــظ ال جيــري تقــدمي القــائمني      مدركــة مل

ــضاء   ــانوين إىل القـ ــري القـ ــاض غـ ــات اإلجهـ ــجلت . بعمليـ وُسـ
بالفعــل حــاالت قليلــة طلبــت فيهــا نــساء عالجــا مــن املراكــز    
ــدات ناجتــة عــن عمليــات إجهــاض غــري      الــصحية ملعاجلــة تعقي

ائدة يف البلد ترفض هذه املمارسـة       وال تزال الثقافة الس   . قانوين
ــة     ــديهن إمكانيــات مالي ــساء الــاليت ل ــة، إال أن الن بــصورة علني
ــا     ــاء، بينمـ ــدى بعـــض األطبـ ــاض لـ ــسن اإلجهـ ــن أن يلتمـ ميكـ

  .تستخدم كثري من نساء الشعوب األصلية وسائل تقليدية
قالـــت إنـــه علـــى ): غواتيمـــاال (ســـكوبيدوالـــسيدة إ  - ٢٦

إن بعـــض املراكـــز الـــصحية الـــرغم ممـــا أثـــري مـــن شـــواغل، فـــ 
تــستخدم جمموعــة مــواد منــع احلمــل يف حــاالت الطــوارئ،       

وليس يف اإلمكان اسـتخدامها بـدون       . ولكن ليس كل املراكز   
تدريب، وجيـب اتبـاع بروتوكـوالت العـالج بالنـسبة لـضحايا             

وأشارت إىل أن التعلـيم اجلنـسي واإلجهـاض مهـا           . االغتصاب
 الغواتيمـايل ولـيس هنـاك       موضوعان شائكان للغايـة يف اجملتمـع      

ســوى قــدر ضــئيل للغايــة مــن املرونــة يف مواقــف اجلــانبني إزاء 
ومبجرد صـدور حكـم عـن دسـتورية القـانون           . هاتني املسألتني 

املتعلــق بــالتعليم اجلنــسي، ســيكون يف اإلمكــان التحــرك إىل      
األمام بربنامج للتثقيف والوقايـة مـن األمـراض الـيت تنتقـل عـن        

ــصال اجلنــ   ــق االت ــة     طري ــريوس نقــص املناع ــها ف ــن بين سي، وم
وتنسق أمانة الرئاسة لـشؤون املـرأة، مبـشاركة         . اإليدز/البشرية

مـــن الـــسيدة األوىل مـــع اجمللـــس الـــوطين للوقايـــة مـــن اإليـــدز 
وتتنـاول  . ومكافحته برناجمـا لتوعيـة النـساء املـصابات باإليـدز          

ــدريب      ــشمل الت ــسان وي ــة حقــوق اإلن ــاهج الدراســية الطبي املن
  .صحية هذه احلقوق أيضا ملوظفي املراكز الاملقدم
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  ١٦ و ١٥املادتان   
قالت إنه ينبغي للحكومـة     : السيدة موريو دى الفيغا     - ٢٧

اجلديــدة، يف اإلطــار الرامــي لــضمان العدالــة والثقــة يف النظــام  
القضائي، أن تنظر يف مسألة أثر القـوانني احلاليـة واملقبلـة علـى              

ــضا تقــدمي  . اجلنــسني ــة  ومــن املهــم أي ــدريب إىل أعــضاء اهليئ  ت
والـشفافية والرصـد    . القضائية على تقُبل التغـيريات يف القـانون       

: مهــا أمــران الزمــان لــضمان تطبيــق القــضاة للتــشريع اجلديــد   
. فحقوق اإلنسان هي مسألة متعلقـة بالقـانون ولـيس بالتوعيـة           

 متييزيـة، وخاصـة يف      ,والقانون املدين ال يزال يتـضمن أحكامـا       
ــزواج  والطــالق وحــضانة األطفــال وحقــوق العمــال،   جمــال ال

ولكن هـذه األحكـام ال تـزال حتظـى بقبـول احملـاكم وال يـزال                 
  .الرجال يتمتعون بامتيازات على املرأة يف نظام العدالة

ــسيدة إســكوبيدو   - ٢٨  قالــت لقــد صــدر  :)غواتيمــاال (ال
  .دليل عن االتفاقية لكي يستخدمه أعضاء الكونغرس

ــسيدة إ  - ٢٩ ــتولينالـ ــاال (غسـ ــاد ): غواتيمـ قالـــت إن اعتمـ
قانون عن األبوة املسؤولة سيتغلب على كـثري مـن أوجـه عـدم         

ــشار إليهــا   ــساواة امل ــد أصــبحت     . امل ــى ذلــك، فق ــالوة عل وع
نفصال بالنسبة للرجال والنـساء علـى       لال, اخليانة الزوجية سببا  

ــرأة دون الرجـــل   ــا كانـــت يف الـــسابق جتـــرم املـ . الـــسواء بينمـ
بأنه ال يزال يتعني بذل الكثري يف جمال متتـع          واعترفت مع ذلك    

  .املرأة حبقوقها اإلجنابية
قالـــت إن احلكومـــة قـــد ): غواتيمـــاال (الـــسيدة كـــو  - ٣٠
ملانيــا يتعلــق مبــشروع للقــضاء علــى أعــت اتفــاق تعــاون مــع وقّ

وتتمثل أهـداف املـشروع     . التمييز ضد نساء الشعوب األصلية    
اء التنـوع العرقـي وتعزيـز       يف زيادة الوعي وتغيري االجتاهـات إز      

  .التعاون الثقايف
قالــت إن وفــدها  ): غواتيمــاال (الــسيدة إســكوبيدو   - ٣١

يتطلع لتلقي توصيات اللجنة املنبثقـة عـن تقـدمي التقريـر، ألهنـا              
  .تقدم توجيها مفيدا يف تنفيذ االتفاقية

قالت إن اخلربات مـن     ): غواتيماال (ستولينغالسيدة إ   - ٣٢
ــر    ــل عــرض التقري ــل    قبي ــى جع ــساعد اجملتمــع الغواتيمــايل عل ت

معايري حقوق اإلنسان الدولية جزءا مـن نـسيجه، فهـي حتظـى             
  .باحترام متزايد كل يوم

ــسة  - ٣٣ ــصريح   : الرئيـ ــاحلوار الـ ــها بـ ــن ترحيبـ أعربـــت عـ
وأثنت على التقـدم احملـرز وأعربـت عـن          . والفعال الذي جرى  

ملـشاكل  أملها يف بذل املزيد ملساعدة النـساء علـى الـرغم مـن ا             
وأشـارت إىل أهنـا تتطلـع       . االقتصادية الـيت تواجههـا غواتيمـاال      

إىل اعتمــاد القــوانني اجلديــدة الــيت جيــري النظــر فيهــا والـــيت        
. ستــساعد علــى القــضاء علــى مجيــع أنــواع التمييــز ضــد املــرأة 

ويلــزم بــذل مزيــد مــن اجلهــد لتحــسني وضــع نــساء الــشعوب  
اإلعالم أن تـؤدي    األصلية ونساء الريف، ويتعني على وسائط       

ــا,دورا ــرأة ويف   , هامــ ــصحية للمــ ــشواغل الــ ــة بالــ  يف التوعيــ
واختتمت كلمتها بقوهلا أن العنف ضد املـرأة        . مكافحة األمية 

  .يتطلب االهتمام الكامل من احلكومة واجملتمع املدين
  .٥٠/١٦رفعت اجللسة الساعة   

  


