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  ١٠/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة   
التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة       النظر يف   

  )تابع( من االتفاقية ١٨
  التقريــــــــر الــــــــدوري الــــــــسابع لغواتيمــــــــاال  

CEDAW/C/GUA/7) و CEDAW/C/GUA/Q/7 و(Add.1 

ــ  - ١ ــسة،  ب ــن الرئي ــغلدعوة م ــاال   ش ــد غواتيم ــضاء وف  أع
  . على طاولة اللجنةمقاعد

عرضـــت التقريـــر ): غواتيمـــاال(الـــسيدة إســـكوبيدو   - ٢
، وقالـت إن    (CEDAW/C/GUA/7)الدوري السابع لغواتيمـاال     

 تارخييــا علــى االنتــاج الزراعــي    اعتمــداالقتــصاد الغواتيمــايل  
ــرات مــن أزمــات علــ    ــصادرات، وعــاىن خــالل فت ى مــدى وال

وأسـفر هـذا    . السنوات رغم الـسياسات الـيت اختـذهتا احلكومـة         
ــة داخــل      ــة وثقافي ــصادية واجتماعي ــات اقت النمــوذج عــن عالق

ــصفة    ــري منـ ــت غـ ــع كانـ ــاًاجملتمـ ــسكان  إطالقـ ــتبعدت الـ  واسـ
 ٥١ويف الوقـت احلـايل يعـيش        . األصليني والريفيني من التنميـة    

ائــة يف فقــر  يف امل١٥,٢يف املائــة مــن الــسكان يف فقــر، منــهم  
 ٣٣ يف املائة من الـسكان منـهن         ٥١مدقع؛ ومتثل النساء نسبة     

  .يف املائة من نساء الشعوب األصلية
وأضــافت أن احلكومــة احلاليــة الــيت تولــت الــسلطة يف   - ٣

ــسياسية    ٢٠٠٨ ــة الـ ــد للتنميـ ــوذج جديـ ــذ منـ ــسعى إىل تنفيـ  تـ
ة واالجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة الراميــة إىل حتقيــق التنميــ  

وَشـــكَّل تلبيـــة . املـــستدامة جلميـــع مواطنيهـــا وإهنـــاء التـــهميش
االحتياجــات األساســية لــسكان الريــف والفئــات املهمــشة يف   
املناطق احلضرية أولوية بالنسبة للحكومـة خـالل الـسنة األوىل           

وتبــذل احلكومــة اجلديــدة جهــودا  . مــن توليهــا مقاليــد احلكــم 
وهــذا ميثــل لوضــع سياســات عامــة مــن منظــور حقــوق املــرأة، 

ومن بني أول اإلجـراءات     . فرقا جوهريا عن اإلدارات السابقة    
اليت اختذهتا، تأكيد وتعزيـز واليـات اآلليـات الوطنيـة للنـهوض             

بــاملرأة، ومــن بينــها املكتــب الــوطين لــشؤون املــرأة، وأمانــة        
شعوب الرئاســة لــشؤون املــرأة، ومكتــب الــدفاع عــن نــساء الــ 

 العنف العـائلي والعنـف      استئصال و  واهليئة الوطنية ملنع   ةصلياأل
 التنسيق املؤسـسي فيمـا بـني هـذه اهليئـات            شكلضد املرأة، ويُ  

  .هبدف جتميع جهودها وتقدمي دعم متبادل أولوية أخرى
ومــــضت قائلــــة إن أمانــــة الرئاســــة لــــشؤون املــــرأة،   - ٤

باعتبارها أعلى وكالة حكومية للنهوض باملرأة، حـددت عـدة          
ــها  ويتمثــل أحــد هــذه اجملــاالت يف   . جمــاالت اســتراتيجية لعمل

تعزيــز توافــق اآلراء بــني املنظمــات النــسائية يف اجملتمــع املــدين،  
مــع خطــة املائــة يــوم للنــهوض بــاملرأة الــيت  علــى حنــو يتماشــى 

أيـضا اخلطـة   األمانـة  وسـتدعم   . ٢٠٠٨مـارس   /أعلنت يف آذار  
 باعتبارهـا خريطـة     هلا والتنمية املتكاملة     باملرأة الوطنية للنهوض 

فيمــا لطريــق الــيت تتخــذ علــى أساســها اإلجــراءات احلكوميــة  ا
ومثة هدف رئيسي آخر هو تعزيـز جـدول   .  حبقوق املرأة يتعلق

 الــذي مت التوصــل إليــه بتوافــق اآلراء بــني  ،األعمــال التــشريعي
 األحكــــام إلغــــاءاملؤســــسات واجملتمــــع املــــدين والرامــــي إىل  

ــع اال     ــارض مـ ــيت تتعـ ــائم الـ ــشريع القـ ــودة يف التـ ــة املوجـ تفاقيـ
 اخلطـة   تعزيـز  و ،والصكوك الدولية األخرى املعنية حبقوق املرأة     

وجيـــب أيـــضا أن حتظـــى  . املقترحـــة املتعلقـــة بتكـــافؤ الفـــرص 
مسامهة املرأة يف االقتـصاد مبزيـد مـن االعتـراف وأن ُتـدرج يف           

ويــشكل القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة . احلــسابات القوميــة
ــق   ــى عــن طري ــسانية وتغــيري   القوالــب النمالقــضاء عل ــة اجلن طي

 حمور تركيـز رئيـسي يف اجلهـود        ،املواقف والعقليات يف اجملتمع   
  . األمانةاليت تبذهلا

ــن اجلهــود املبذولــة         - ٥ ــه كجــزء م ــتطردت قائلــة إن واس
 اقترنـت  ملكافحة الفقر والفقـر املـدقع واالسـتبعاد االجتمـاعي،        

ــة    ــذائي والتغذي ــستهدف اســتراتيجية األمــن الغ ــيت ت  أضــعف ال
 اً معونـة غذائيـة ومنحـ      يقـدم تمعات احمللية بربنـامج تكميلـي       اجمل
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ومثـة  .  لتمكينـهن مـن إطعـام أسـرهن         مباشـرة  نقدية إىل النـساء   
ــل واألســر الكــبرية      ــسنات واألرام ــستهدف امل ــامج آخــر ي برن

. خمــاطر عــدم األمــن الغــذائيقــدر مــن قــصى ألالعــدد املعرضــة 
ات ورعايـة  وجبـ “ مبطابخ اجملتمعـات احملليـة  ”ويقدم ما يعرف    

ألمهــات الفقــريات وأطفــال إىل اطبيــة ورعايــة بطــب األســنان 
الــشوارع واألطفــال العمــال وغريهــم مــن الفئــات املهمــشة        

  .والضعيفة يف املناطق احلضرية
 ه جيـري يف إطــار عمليـة هامــة أخــرى  وأشـارت إىل أنــ   - ٦

لتنفيذ استراتيجية إلشراك املـرأة يف قطـاع اإلنتـاج          جهود  بذل  
ــع  ــاون م ــة  بالتع ــصاد واملالي ــة ووزارة االقت ــد .  وزارة الزراع وق

ُشكلت تعاونيـات زراعيـة نـسائية وقـدمت مـساعدة تقنيـة إىل              
ونظمت وزارة العمل سلسلة من املناقـشات       .  إمرأة ١٦ ٠٠٠

  .وحلقات العمل الوطنية للنساء العامالت يف صناعة املالبس
وأوضحت أن العنف ضد املرأة يـشكل عقبـة رئيـسية             - ٧

فـال ميكـن ألي إمـرأة أن تـشارك ومتـسك زمــام      . كينـها أمـام مت 
والعنـف اجلنـساين هـو      . القيادة يف جمتمع مـا إذا كانـت خائفـة         

 وقــع قتــل اإلنــاث،  اجملتمــع الغواتيمــايل، وأيــصيبأســوأ بــالء 
ومـن  . البلد يف أزمة  ،   تطرفا وهو أكثر أشكال العنف اجلنساين    

ــاهلخــالل جهــود  ــة الوطني  العــائلي العنــفواستئــصال  ملنــع ةيئ
 املعنيـة    لألمم املتحدة   املقررة اخلاصة  قامت ،والعنف ضد املرأة  

ــ ــارةالعنــف ضــد املــرأة سألة مب . ٢٠٠٤ غواتيمــاال يف عــام  بزي
ــة حبقــوق املــرأة،     ــة املعني ــز املؤســسات احلكومي وأوصــت بتعزي
وحتديـــد واليـــات اآلليـــات الوطنيـــة للنـــهوض بـــاملرأة حتديـــداً  

ة وتعزيـز التنـسيق، وحتقيـق       واضحا من أجل تفادي االزدواجيـ     
العنــف واستئــصال  بــني اخلطــة الوطنيــة ملنــع املواءمــةالتنــسيق و

ــرة   ــائلي للفتـ ــهوض  ٢٠١٤-٢٠٠٤العـ ــة للنـ ــة الوطنيـ  واخلطـ
وقـــد . ٢٠٢٣-٢٠٠٨ للفتــرة  هلــا والتنميــة املتكاملـــة  بــاملرأة  

مـسار  لية حتلـيال للوضـع مـن أجـل حتديـد            أجرت احلكومة احلا  
  ضـد  ٢٠٠٨أبريـل   /يف نيـسان  انون  وشكل اعتماد ق  . املستقبل

.  وســائر أشــكال العنــف ضــد املــرأة، تقــدماً هامــاًاإلنــاثقتــل 

وقد تشجعت النساء عندما علمن أن الكونغرس الوطين حتـرك    
. لــــضمان حقهــــن يف احليــــاة واحلريــــة والــــسالمة والكرامــــة 

واحلكومة ُمصرة علـى أال جتعـل هـذا القـانون جمـرد حـرب علـى                 
ــل جيــب أن يكــون صــ   ــاالًكاً ورق، ب ــاة   فع ــى حي ــره عل ــه أث  ل

 القــانون اهليئــة الوطنيــة ملنــع واستئــصال العنــف  عــيَّنو. النــساء
العائلي والعنف ضـد املـرأة لتكـون املؤسـسة املنـسقة واملـشرفة               
على العمل للحد من العنف العائلي والعنف ضـد املـرأة، وقـد             

ــدريب    ــدمي تـ ــة يف تقـ ــذه اآلليـ ــدأت هـ ــاملني يف بـ ــضاء للعـ القـ
 ووضـعت خطـة وطنيـة لتكـون مبثابـة خريطـة             ،دنيةواخلدمة امل 

ــة وكــان توقيــع فــروع ا . طريــق لتنفيــذ القــانون  حلكومــة الثالث
، واملؤسـسات العامـة     مجيعها، التنفيـذي والتـشريعي والقـضائي      

التسع على إعالن عدم التسامح إطالقاً مـع العنـف ضـد املـرأة              
ــائج األوىل للخطــة ٢٠٠٨نــوفمرب /يف تــشرين الثــاين   أحــد النت

 علـى أعلـى مـستوى    مبثابـة إقـرار  هـذا اإلعـالن   يعـد  و. الوطنيـة 
إلرادة الـسياسية للتـصدي ملـشكلة العنـف ضـد املـرأة بطريقـة          ل

  .عملية
 مـسؤوال   ٨٦٠واستطردت قائلة لقد قدم تدريب إىل         - ٨

يف القــضاء ومكتــب املــدعي العــام والــشرطة الوطنيــة يف جمــال   
ز ممولـة متـويال     التصدي للعنف ضد املرأة، وأنشئت سـتة مراكـ        

ويعمـل املعهـد اإلحـصائي الـوطين      . عاما لدعم ضـحايا العنـف     
على وضع نظام معلومات وطنية عن العنف ضد املرأة سـيقدم      

  .بيانات ُتساعد يف حتديد السياسات واألولويات
وأشارت إىل أنه قـد مت إحـراز تقـدم يف تعزيـز اإلطـار                 - ٩

تصبح متماشية مـع   التشريعي للنهوض باملرأة وتعديل القوانني ل     
فعلــى ســبيل املثــال،   . االلتزامــات الدوليــة إزاء حقــوق املــرأة   

التحرش اجلنسي يف مكـان العمـل أو يف املؤسـسات           يصنف   ال
 لكـن جيـري إدراجـه    على أنه جرمية، يف الوقت احلايلالتعليمية  

ــوم       ــائي يقـ ــانون اجلنـ ــة للقـ ــالحات مقترحـ ــة إصـ ــمن خطـ ضـ
وتـصدى أيـضا القـانون      . الكونغرس الوطين بالنظر فيهـا حاليـا      

 وسـائر أشـكال العنـف ضـد املـرأة ملـسألة          اإلنـاث املتعلق بقتـل    
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وتبذل حاليا جهود إلصالح القـانون املـدين        . التحرش اجلنسي 
ــزواج       ــسن ال ــرأة يف جمــاالت احلــد األدىن ل ــز ضــد امل ــذي ميي ال

ــة  ــاء    . وحقــوق امللكي ــسية يف إلغ ــل أحــد األهــداف الرئي ويتمث
الوســـاطة يف حـــاالت العنـــف  بـــاححبيـــث ُت ،األحكـــاممجيـــع 
  .العائلي
وتطرقــت إىل مــسألة االجتــار باألشــخاص فقالــت أهنــا   - ١٠

ومثـــل إنـــشاء الفريـــق . مـــسألة حـــساسة للغايـــة يف غواتيمـــاال
املشترك بـني املؤسـسات ملكافحـة االجتـار باألشـخاص يف عـام              

 ات خطوة رئيسية إىل األمام إىل جانـب تنفيـذ الـسياس           ٢٠٠٧
 ملنـع وقمـع     ٢٠١٧-٢٠٠٧ستراتيجية للفترة   وخطة العمل اال  

االجتـــار باألشـــخاص جبميـــع أشـــكاله واملعاقبـــة عليـــه ومحايـــة  
  .ضحاياه

وأشـارت إىل أن صـحة املـرأة هـي أولويـة أخـرى مــن         - ١١
أولويــات احلكومــة الــيت تعتربهــا أحــد أعمــدة اســتراتيجياهتا       

ليـل  ويعتـرب تق . لتعزيز اإلنتاجية والتنافسية والتنميـة االجتماعيـة   
ــشار     ــسيطرة علــى انت معــدالت وفيــات األمهــات والرضــع وال

اإليــدز، اللــذان ميكــن ربطهمــا  /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 وجيـري أيـضا تنفيـذ       .اصةاخلولويات  األ  من   بالعنف اجلنسي، 

  .برنامج وطين للصحة اإلجنابية
ــاة الــسياسية هــي     - ١٢ وأكــدت أن مــشاركة املــرأة يف احلي

. وهلــا أمهيــة عاليــة بالنــسبة للحكومــة    ســبيل آخــر لتمكينــها   
 يف  بـني اجلنـسني   يزال الطريق طـويال أمـام حتقيـق املـساواة            وال

 تقــدم  حتقيــقحاليــاجيــري ولكــن . جمــال القيــادة واختــاذ القــرار
كبري على املستويني احمللي واجملتمعي عن طريـق جمـالس التنميـة           

  . احمللية واملكاتب البلدية للمرأة
  

  ٦ إىل ١املواد من 
قالت إنـه علـى الـرغم مـن أن          : السيدة سيمونوفيتش   - ١٣

االتفاقية تعترب أقوى أداة قانونية متاحة حلماية حقوق املـرأة يف           
غواتيماال وأهنا واجبة التطبيق مباشرة أمـام احملـاكم، فـإن عـدم             

وجود سوابق قانونية للتذرع باالتفاقية أمام احملاكم واسـتمرار         
ويــتعني . ا أمــران يــثريان فــضوهلا ســريان القــوانني التمييزيــة مهــ 

 مـن االتفاقيـة يف مجيـع    ١إدراج تعريف التمييز الوارد يف املادة   
وتـود أن تعـرف إذا   . التشريعات ذات الصلة اليت حتظر التمييـز   

ــة القــوانني       ــاء بقي ــد حتــدد إطــار زمــين واضــح إللغ ــا كــان ق م
  .التمييزية

 تطرقـت إىل احلـديث عـن      : زالسيدة أروشا دومينغـو     - ١٤
 من االتفاقية املتعلقة باجلهـاز الـوطين للنـهوض بـاملرأة،            ٣املادة  

فقالـــت أنـــه يبـــدو أن هنـــاك تـــداخال يف واليـــات جمموعـــة       
املؤســسات العاملــة يف هــذا اجملــال، وإهنــا يهمهــا أن تعــرف إذا 

كانـت أمانـة الرئاسـة لـشؤون املـرأة، باعتبارهـا أعلـى هيئـة                 ما
ــة يف هــذا اجملــال، مــسؤولة عــن الت   ــسيق فيمــا بــني هــذه   عامل ن

وأشارت إىل أنه ينبغي أيـضا توضـيح العالقـة بـني            . املؤسسات
اهليئة الوطنية ملنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد املـرأة          
وأمانة الرئاسة لشؤون املرأة فيما يتعلق بتطبيق القانون اجلديـد          

ــاث  ــل اإلن ــى مكاتــب    . ضــد قت ــة اإلشــراف عل كمــا أن طريق
واختتمـت  . والبلديـة للمـرأة غـري واضـحة       ة  التقسيمات اإلداري 

كلمتــها قائلــة إنــه علــى الــرغم مــن بــدء تنفيــذ بعــض التــدابري    
 ميكـن أن    ٢٥املؤقتة اخلاصة، فـإن التوصـية العامـة للجنـة رقـم             

تكون مفيـدة يف حتديـد جمـاالت أخـرى مـن املناسـب أن تنفـذ                 
  .فيها هذه التدابري

ــسيدة أســكوبيدو    - ١٥ ــاال(ال ــت إ): غواتيم ــة قال ن مواءم
التــشريع الــوطين مــع االتفاقيــة ُيعــد جمــاال مــن الــصعب حتقيــق    

 ال يــزال ة األبويــ ســيطرة الــسلطة تقــدم فيــه نظــرا ألن نظــام   
ومشلــت خطــط التــصدي جلــدول األعمــال التــشريعي   . ســاريا

 تـشكيل فريـق يـضم املنظمـات         ٢٠٠٩للنهوض باملرأة يف عام     
عــة بنــود النــسائية ونــواب مــن الكــونغرس الــوطين لوضــع جممو

مـشتركة لتـشريع للنـهوض بــاملرأة، هبـدف ضـمان إقـرار ثالثــة       
  .من بنود التشريع كل عام
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ــات املؤســـسات الـــيت تـــشكل     - ١٦ ــارت إىل أن واليـ وأشـ
اجلهاز الوطين للنهوض باملرأة تتداخل بالفعل، لكن كـل هيئـة           
متثل يف ذاهتا إجنازاً يف تاريخ املرأة الغواتيماليـة، وليـست هنـاك             

ورغــم أن التنــسيق كــان .  أي مــن هــذه اهليئــاتخطــط لــدمج
أحياناً صـعباً لكنـه تيـسر نتيجـة اتفاقـات التعـاون الـيت دخلـت                 

ــا خمتلــف املؤســسات   ــع   . فيه ــة ملن ــة الوطني وأوضــحت أن اهليئ
واستئصال العنف العائلي والعنف ضد املرأة هي هيئـة مـستقلة           
ــت       ــرأة، وإن كان ــشؤون امل ــة الرئاســة ل ــسلطة أمان ال ختــضع ل

واألمانـة مـسؤولة عـن إدارة       . مانة عضوا يف آليتـها للتنـسيق      األ
ــرأة    ــف مؤســسات امل ــة خمتل ــضا إىل ضــمان   . ميزاني ــسعى أي وت

ــة باعتبارهــا منظمــة خمتلطــة     ــة الوطني االســتقالل اإلداري للهيئ
  .التكوين ُيشارك فيها اجملتمع املدين

قالت إنـه علـى الـرغم       ): غواتيماال (السيدة استولينغ   - ١٧
وك حقــوق اإلنــسان الدوليــة حتظــى بتقــدير يف      مــن أن صــك 

غواتيمـاال وهلـا أسـبقية علــى القـانون الـداخلي لكـن ألن البلــد       
، فــإن تطبيقهــا  صــراحةيفتقــر إىل تــشريع متكــيين حيظــر التمييــز

  .صعب
قالـت إن اهليئـة الوطنيـة       ): غواتيماال (السيدة روبلس   - ١٨

 هيئــة ملنــع واستئــصال العنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة هــي
تنـسيقية لـسياسات مناهــضة العنـف ضـد املــرأة ومنعـه ورعايــة      

وهي مثال للتنـسيق بـني منظمـات        . الضحايا وفرض العقوبات  
اجملتمع املـدين النـسائية والدولـة ومنـوذج للجهـود املبذولـة حنـو               

ــسالم  ــز ال ــسيج     . تعزي ــرتاع املــسلح، هتــرأ ن فبعــد عقــود مــن ال
ــايل  ــع الغواتيمـ ــام . اجملتمـ ــعت يف عـ ــد وضـ ــة ٢٠٠١ وقـ  اخلطـ

الوطنية ملنع واستئصال العنـف املـرتيل والعنـف ضـد املـرأة الـيت               
جسدت رؤية استئصال العنف ضد املرأة، هبدف إجراء حتليـل          

وبعد االنتـهاء مـن هـذه املمارسـة، خرجـت الدولـة             . للمشكلة
واجملتمع املدين خبطة قائمة على توافق اآلراء للتصدي ألسباب         

وجـت باعتمـاد القـانون ضـد قتـل          ُتالعنف ضد املـرأة ونتائجـه       
والزيــادة يف عــدد . اإلنــاث وســائر أشــكال العنــف ضــد املــرأة 

موظفي اهليئة الوطنية ملنـع واستئـصال العنـف العـائلي والعنـف             
ضــد املــرأة وميزانيتــها هــي دليــل آخــر علــى اإلرادة الــسياسية   

  .القائمة ملواجهة هذا البالء
ت إن احلكومــة قالــ): غواتيمــاال (الــسيدة إســكوبيدو  - ١٩

الغواتيماليـــة مركـــزة يف مكـــان واحـــد ومركزيـــة وتفتقـــر إىل   
ــة     آليــات اإلشــراف علــى مكاتــب املــرأة يف التقــسيمات البلدي

وتعمــل أمانــة الرئاســة لــشؤون املــرأة مــع منظمــات . واإلداريــة
نسائية خمتلفة يف اجملتمع املدين لديها متثيـل حملـي لـضمان ذلـك              

ميــة الوطنيــة إىل عناصــر    وقــد تفرعــت خطــة التن  . اإلشــراف
صغرية من خالل خطـط تنميـة البلـديات الـيت مشلـت مـشاريع               

ــاملرأة  وتقــدم تقــارير ســنوية عــن خطــط التنميــة      . للنــهوض ب
  .البلدية، ُتدرج فيها أنشطة مكاتب املرأة

قالــت إن القوالــب النمطيــة :  أبايــا–الــسيدة كــوكر   - ٢٠
ــة أعلــى مــن  ألدوار اجلنــسني الــيت يعتــرب فيهــا الرجــال يف مرت   ب

ــة    ــزال قويـ ــيطرهتم، ال تـ ــتحكمهم وسـ ــعات لـ ــساء اخلاضـ . النـ
 أن التدابري املتخـذة وصـلت إىل أضـعف الفئـات الـيت              يبدو الو

تــضم نــساء الــشعوب األصــلية والنــساء املنحــدرات مــن أصــل  
وسألت عن املوعد الذي ستتاح فيه الكتب الدراسـية         . أفريقي

 اجلنـسانية، ومـا     املنقحة هبـدف القـضاء علـى القوالـب النمطيـة          
إذا كانـــت ستنـــشر بلغـــات الـــشعوب األصـــلية عـــالوة علـــى  

 أضـــعف األســـبانية، ومـــا هـــي اجلهـــود املبذولـــة للوصـــول إىل
  .هتااالفئات بلغ

 ســألت عمــا إذا كانــت تلــزم :الــسيدة ســيمونوفيتش  - ٢١
موارد إضافية أو مساعدة تقنية من أجل تنفيذ القانون اجلديـد           

ــاث  ــل اإلن ــة   وأعر. املــضاد لقت ــضا يف معرف ــها أي بــت عــن رغبت
إذا كان القانون يشمل التحـرش اجلنـسي، وإذا كـان األمـر              ما

  . إىل القضاء احلاالتكذلك، فما هي معدالت تقدمي
قالــت إنــه علــى الــرغم مــن اجلهــود  :  بيمنتــلةالــسيد  - ٢٢

ــإن        ــاث، ف ــل اإلن ــانون ضــد قت ــاد ق ــن اعتم ــة وم ــة املبذول اهلام
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ــنخفض و   ــاث مل ت ــل اإلن ــدالت قت ــق إزاء   مع ــت عــن القل أعرب
وأشـارت  . ارتفاع مستوى إفالت مـرتكيب اجلـرم مـن العقـاب          

إىل أنــه ينبغــي التغلــب علــى الــصعوبات الــيت تواجــه النــساء يف 
الوصول إىل نظام العدالة وخـوفهن مـن اإلبـالغ عـن اجلـرائم،              

عـن  وأعربـت  . مع إيالء اهتمام خاص لنساء الشعوب األصلية     
رغبتــها أيــضا يف أن تعــرف مــا إذا كــان العنــف ضــد املثليــات  

  .حيظى باالهتمام
 إنـه نظـراً ألن غواتيمـاال تعتـرب          قالـت : راسـخ السيدة    - ٢٣

بلد منشأ ومرور عـابر ووصـول بالنـسبة لالجتـار باألشـخاص،           
ــاح   ــم    ألفقــد شــعرت بارتي ــة األم ــى اتفاقي ــد صــدقت عل ــا ق هن

 الوطنيـة وبروتوكوالهتـا ذات      املتحدة بشأن اجلرمية املنظمة عرب    
. ومع ذلك فقد ُعرضت يف التقرير معلومات متـضاربة        . الصلة

 قـــد بـــذال جهـــودا املــشرع أن احلكومـــة و  إىلاإلشـــارةفــرغم  
ملكافحة االجتـار ودخـال يف اتفاقـات إقليميـة، فقـد أشـري أيـضا                
ــستويات    ــشريع مناســـب وإىل اخنفـــاض مـ ــود تـ ــدم وجـ إىل عـ

ــالغ عــن حــاالت االجتــار   ــدم   . اإلب ــد أن يق ــن الوف ــت م وطلب
معلومــات تفــصيلية عــن التــدابري الــيت اختــذهتا احلكومــة ملنــع        

وأعربــت . االجتــار باألشــخاص وتقــدمي مــساعدة إىل الــضحايا 
  معلومـات عـن    عالوة على ذلك عن رغبتها يف أن تـستمع إىل         

التدابري املتخذة ملنع ممارسة شابات الشعوب األصلية للبغـاء يف          
  .ةاملناطق السياحي

طلبـت معلومـات عـن العمليـات        : السيدة شـوتيكول    - ٢٤
الفعلية اليت يقوم هبا الفريـق املـشترك بـني املؤسـسات ملكافحـة              

وتساءلت عمـا إذا كانـت اخلطـة الوطنيـة          . االجتار باألشخاص 
ملكافحة االجتـار تتـضمن أحكامـاً لفـرض عقوبـات صـارمة أو              

ــة للنـــساء واألطفـــال غـــ   ــة مؤقتـ ري تكفـــل مـــنح تـــصاريح إقامـ
وأعربــت عــن رغبتــها أيــضا يف احلــصول علــى مزيــد . قنيثاملــو
يت جيـري   الاملعلومات بشأن عدد نساء الشعوب األصلية ال      من  

ما إذا كان السبب الرئيسي لالجتـار بالنـساء      عن  االجتار هبن، و  
 البغــاء، وعــن مــا إذا كــان  يفهــو اســتخدامهن يف الــسخرة أو

رطني يف الــسياحة هنــاك نظــام جلمــع بيانــات عــن األفــراد املتــو 
  .اجلنسية حسب الطوائف العرقية أو بلد املنشأ

ــسيدة إســكوبيدو   - ٢٥ ــاال (ال ــه  ): غواتيم ــت أن  جيــريقال
ــا ــة للقــضاء علــى   تنفيــذحالي   الــيت حتــايبقــيمال محــالت للتوعي

ــة  ــسلطة األبوي ــوع اللغــوي جلماعــات   . ال وأشــارت إىل أن التن
 اً أن كـثري   الشعوب األصـلية حيظـى بـاعتراف يف التعلـيم، رغـم           

وجيــري تنقــيح . مــن لغــات الــشعوب األصــلية ليــست مكتوبــة 
الكتــب الدراســية منــذ الثمانينــات ولكــن ال يــزال ينبغــي بــذل  

 القوالـب   القـضاء علـى   الكثري، واملدرسون هلم دور رئيـسي يف        
والعمـل مـن خـالل النظـام التعليمـي          . النمطية ألدوار اجلنـسني   

 يف ملنظــور اجلنــساينهــو جــزء مــن اســتراتيجية وطنيــة لتعمــيم ا
ــيم يف عــضويته   صــميم األنــشطة ، ويــضم اجمللــس الــوطين للتعل

ولـيس مـن املتوقـع حـدوث تغـيري          . ممثالت للمنظمات النسائية  
راديكايل أثنـاء تنفيـذ خطـة األربـع سـنوات احلاليـة، وإن كـان            
النمــو املــضطرد سيــستمر، وخاصــة مــن خــالل تــوافر التعلــيم    

ــدائي اجملــاين، ومــن املتو  ــع معــدالت اإلبت ــع أن ترتف ــد يفق   القي
  .املدارس

وتطرقت إىل قطاع العدالة، فقالت أن القانون املتعلـق       - ٢٦
بقتل اإلناث وسائر أشكال العنف ضد املـرأة، يعطـي واليـات            
حمددة ملؤسسات بعينها، ويأيت متويل تنفيذ تلك الواليـات مـن           

يـات   تنـسيق ومواءمـة امليزان     يزيد من أمهية  املؤسسات ذاهتا، مما    
  .الوطنية وميزانيات التعاون الدويل

قالــت لقــد مت إنــشاء ): غواتيمــاال(الــسيدة اســتولينغ   - ٢٧
فريق عامل يـضم ممـثلني للمجتمـع املـدين والكـونغرس الـوطين              
واهليئــة الوطنيــة ملنــع واستئــصال العنــف العــائلي والعنــف ضــد  
ــدعم مــايل      ــانون، ب ــذ الق ــرأة مــن أجــل اإلشــراف علــى تنفي امل

وقــد واجهــت أحكــام . تقنيــة مــن االحتــاد األورويبومــساعدة 
القانون املتعلقة بالتحرش اجلنسي معارضة من معظم األعـضاء          
الـــذكور يف الكـــونغرس، واحلكـــم الوحيـــد املتعلـــق بـــالتحرش 
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اجلنــسي الــوارد يف القــانون بــصيغته املعتمــدة يتنــاول حمــاوالت 
  .استئناف عالقة أو العودة إىل شريك سابق بالقوة

ــه منــذ اعتمــاد القــانون يف نيــسان   و  - ٢٨ ــة إن / أضــافت قائل
لعنـف، ُصـنفت    ا  من حاالت   حالة ٤٢٣ حبثت،  ٢٠٠٨أبريل  
وعرضــت أول قــضية لقتــل .  منــها علــى أهنــا قتــل لإلنــاث ٢٥

 جمــرد جــرائم  القــضاياأن معظــمبــأنثــى أمــام احملــاكم؛ وُحكــم 
ــل ــساء     . قت ــاً للن ــة جمان ــساعدة قانوني ــدمي م ــامج لتق ــوافر برن ويت
لتواجـد مـع املـرأة سـواء        يتم فيها ا   العنف العائلي    يات من الناج

وعــاجل مركــز تلقــي . أمــام احملكمــة اجلنائيــة أو حمكمــة األســرة 
 مكاملــة ١ ٩٥٦املكاملــات يف حــاالت طــوارئ العنــف املــرتيل  

 حــــاالت ٣وقُــــدمت . ٢٠٠٨أكتــــوبر /منــــذ تــــشرين األول
  .عهماغتصاب إىل احملاكمة؛ وأُدين املدعى عليهم الثالثة مجي

ــسيدة كاســتيو   - ٢٩ ــن   ): غواتيمــاال (ال ــت إن كــثريا م قال
شــكاوى العنــف العــائلي تعــرض علــى قــضاة الــصلح وحمــاكم   
األسرة على املستوى احمللـي، وهـي جهـات تعمـل مـع مكتـب               
ــائلي وإتاحــة        ــف الع ــالغ عــن حــاالت العن ــام لإلب ــدعي الع امل
ــب       ــر إىل املكتـ ــل التقريـ ــضحايا ونقـ ــوري للـ ــيب فـ ــص طـ فحـ

. وطلب تدابري عاجلة طارئة لكفالـة األمـن للـضحايا        إلكترونيا  
 على احملكمـة اجلنائيـة الختـاذ مزيـد           بعد ذلك  ُتعرض احلاالت و

وأُنــشئت ثــالث حمــاكم متنقلــة تــسافر إىل     . مــن اإلجــراءات 
األماكن العامة اليت تتجمع فيها النـساء، األسـواق علـى سـبيل             

ــال، يف مو ــعااملث ــي ــيح هلــن احلــصول علــى خــد  ةد ُمعلن مات  لتت
 هبـا   اًمل يكـن مـسموح    الوسـاطة   على أي حال فإن     و. الوساطة

ومل حتـصل بعـد احملـاكم    . يف احلاالت الـيت تنطـوي علـى عنـف       
اخلاصة املنشأة مبوجب القانون ضـد قتـل اإلنـاث علـى متويـل،              

ومــن . ويلــزم تقــدمي تــدريب للقــضاة بــشأن مــضمون القــانون 
ال خيفـن بعـد    وأ  ثقة النساء  كتسب النظام القضائي  ياملأمول أن   

  .ذلك من طلب العدالة عن طريق احملاكم

قالـت إنـه ال يوجـد       ): غواتيمـاال  (السيدة إسكوبيدو   - ٣٠
واملبادرات املبذولـة مـن أجـل       . حاليا قانون حمدد معين باالجتار    

وضــع قــانون مــن هــذا القبيــل أوضــحت أنــه ينبغــي أن يكــون   
. شــــامال وأن يتــــضمن االجتــــار بالنــــساء وكــــذلك األطفــــال

كلة اإلجتار هي مشكلة غري مطروقة عملياً يف غواتيمـاال،          ومش
ــا     ــن نطاقهـ ــة عـ ــصاءات قليلـ ــوى إحـ ــوافر سـ ــشري . وال تتـ وتـ

املعلومات املتاحـة أنـه جيـري االجتـار بالنـساء السـتخدامهن يف              
اجلنس ويف العمل املـرتيل؛ ومنطقـة احلـدود مـع املكـسيك هـي          

ــشطة    ــذه األن ــد اُ. مكــان ممارســة معظــم ه ــشرطة وق  هتمــت ال
املدنية الوطنية يف املاضي باالستغالل اجلنـسي لـضحايا االجتـار           
يف احلجـــز، لكـــن الرئيـــسة اجلديـــدة للـــشرطة ســـيدة تكـــرس   
جهودها لزيـادة التوعيـة وزيـادة مراعـاة االعتبـارات اجلنـسانية             

  .بني ضباط الشرطة
ه ميكـن لنـساء     قالـت إنـ   ): غواتيمـاال  (السيدة روبلس   - ٣١

عن ضحايا للعنف أن يعتمدن علـى       يت وق الشعوب األصلية الال  
ــة    ــارات الثقافي  الــيت ،مراكــز دعــم الــضحايا الــيت تراعــي االعتب

أنشأهتا اهليئـة الوطنيـة ملنـع واستئـصال العنـف العـائلي والعنـف               
 املنــسقة  الوطنيــةويلــزم للهيئــة باعتبارهــا اجلهــة   . ضــد املــرأة 

ــد مـــن     ــرأة مزيـ ــد املـ ــالعنف ضـ ــة بـ ــسياسات املعنيـ ــة للـ الوطنيـ
  .ل اإلداري واملايل لكي تتمكن من الوفاء بواليتهااالستقال

قالت إنه يف إطار اجلهـود الراميـة        : السيدة شوتيكول   - ٣٢
إىل تغـيري املواقـف والقـيم املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة واجملتمـع         

 مـن  ،لتعلـيم غـري النظـامي     ل فيمكنالقائم على السلطة األبوية،     
راطهم يف النـشاط    خالل اعتبار الـصبية والفتيـات شـركاء واخنـ         

ــة       ــن الطــرق العنيف ــدال م ــة ب ــار طــرق إجيابي االجتمــاعي واختي
  .النظامي أن يكون أكثر فعالية من نظام التعليم ،للتأديب

ــسيدة راســـخ  - ٣٣ ــة  الـ ــراءات القانونيـ ــألت عـــن اإلجـ  سـ
ــة النــساء مــن التحــرش     ــة الــيت اختــذهتا احلكومــة حلماي واإلداري

 عـادة مـا يثـبط مهـة         اجلنسي يف مكان العمـل، حيـث أن الفقـر         
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وهــل توجــد أي آليــة للتقــدم    . ن التقــدم بــشكاوى عــاملــرأة 
  بشكاوى سرية؟

سألت عن مستوى التـدريب الـذي       : يمنتيلبالسيدة    - ٣٤
ســيقدم إىل قـــضاة احملــاكم املتخصـــصة الــيت ستنـــشأ مبوجـــب    

وكــررت تــساؤهلا بــشأن االهتمــام . القــانون ضــد قتــل اإلنــاث
  .ت من ضحايا العنفواخلدمات املقدمة إىل املثليا

ــز   - ٣٥ ــة اعتمــاد  : الــسيدة أروشــا دومينغي قالــت إن عملي
قانون ضد قتل اإلناث قـد أتاحـت فرصـة طيبـة إلثـارة مـسألة                
تنسيق القوانني الداخلية مع تعريف التمييز علـى النحـو الـوارد            
يف االتفاقية، وأعربـت عـن أملـها يف أن يـتم اغتنـام الفـرص يف                 

تـها يف معرفـة إذا مـا كانـت هنـاك            وأعربت عـن رغب   . املستقبل
بــرامج خاصــة تتــصدى للتمييــز املــزدوج ضــد نــساء الــشعوب  

وأخــريا ســألت عمــا إذا كانــت القــوانني الــيت حتكــم  . األصــلية
حتــول  محايــة كافيــة ملنــع تنطــوي علــىعمليــات التــبين الدوليــة 

  . جمرد بيع لألطفالإىلعمليات التبين 
لكونغرس الـوطين إىل    قالت لقد ُدعي ا   : السيد إمييلني   - ٣٦

أداء دور أساسي يف األشهر القادمة فيما يتعلـق باملوافقـة علـى             
قانون متعلق بالتمييز ضد املرأة، وأشـارت إىل أهنـا تـود معرفـة              
الــدروس املــستفادة مــن املــشاكل الــيت صــودفت أثنــاء اعتمــاد   
. القــانون ضــد قتــل اإلنــاث وســائر أشــكال العنــف ضــد املــرأة

ن مــن املمكــن تعزيــز هياكــل املــرأة يف  وتــساءلت عمــا إذا كــا
الكــونغرس الــوطين مــن أجــل التغلــب علــى املقاومــة املــصادفة   

  .هناك
ــكوبيدو   - ٣٧ ــسيدة إسـ ــاال (الـ ــام  ): غواتيمـ قالـــت إن نظـ

ــات     ــسي وأن املثليـ ــالتنوع اجلنـ ــرف بـ ــة ال يعتـ ــسلطة األبويـ الـ
 اجلـنس اآلخـر يتعرضـون لقمـع     مـن يظهـرون مبظهـر     واملثليني و 

ورغم أنه مل ُيحرز سـوى تقـدم ضـئيل، فـإن            . وعنف شديدين 
ــة الرئاســة لــشؤون املــرأة التقــت مبمثلــي تلــك اجلماعــات     أمان

  .وناقشت احلاجة إىل التعاون يف العمل

وأضافت إن بـرامج اإلذاعـة املقدمـة بلغـات الـشعوب              - ٣٨
األصـــلية هـــي جـــزء مـــن اســـتراتيجية تثقيفيـــة لتغـــيري املواقـــف 

بـرامج أخـرى موجهـة إىل تغـيري         وهنـاك   . اجملتمعية إزاء العنـف   
النمــاذج والــصور الــسائدة يف اخلدمــة املدنيــة، حيــث ال تــزال   

ــة   ورغــم وجــود بعــض  . تــسود كــثري مــن املمارســات التمييزي
االجراءات واألنظمـة اإلداريـة املتاحـة ألعـضاء اخلدمـة املدنيـة             
ملكافحـة التحـرش اجلنـسي، فــال توجـد سياسـة عامـة يف ذلــك       

ــق أي   ــال وال تطبـ ــاص   اجملـ ــاع اخلـ ــى القطـ ــدابري علـ وأدى . تـ
القـــانون اجلديـــد املعـــين بعمليـــات التـــبين إىل اخنفـــاض بنـــسبة  

يف املائة يف عمليات التبين الدولية يف السنة املاضية بـسبب            ٨٠
ــدة األ  ــة اجلديـ ــشروط القانونيـ ــدالـ ــرامةشـ ــق  .  صـ ــا يتعلـ وفيمـ

باملقاومة يف الكونغرس الـوطين، قالـت أن األحـزاب الـسياسية            
تدى للمـرأة وافـق علـى جـدول األعمـال التـشريعي             شكلت من 
  .هوُيشجع

قالـت أن احلكومـة أنـشأت       ): غواتيمـاال  (السيدة كو   - ٣٩
مكتبـــاً لنـــساء الـــشعوب األصـــلية يف إطـــار املكتـــب الرئاســـي 

وقــدم هــذا املكتــب يف عــام . ٢٠٠٧حلقــوق اإلنــسان يف عــام 
ــي     ٢٠٠٨ ــسية تراعـــ ــة ونفـــ ــة وقانونيـــ ــدمات اجتماعيـــ  خـــ

 إمــرأة مــن نــساء الــشعوب    ٢ ٨٩٤لثقافيــة إىل االعتبــارات ا
  .األصلية

ــتولينغ  - ٤٠ قالـــت إن مكتـــب ): غواتيمـــاال (الـــسيدة اسـ
املـــدعي العـــام حلقـــوق اإلنـــسان حيقـــق يف شـــكاوى التحـــرش 
اجلنسي يف أمـاكن العمـل ويـأمر بتطبيـق تـدابري تأديبيـة حيثمـا                

 مــن القــانون ضــد قتــل اإلنــاث عــرض ٧وُتتــيح املــادة . أمكــن
ت اليت تنطوي على حترش جنـسي علـى مكتـب املـدعي              احلاال

ــام كــذلك  ــشعوب    . الع ــساء ال ــدعم ن ــامج خــاص ل ــيح برن وُيت
ــاع      ــبة لألوضــ ــزاءات مناســ ــاكم وجــ ــوانني وحمــ ــلية قــ األصــ
االجتماعيـــة يف هـــذه احلـــاالت، ويـــوفر متـــرمجني شـــفويني يف 

  .احملاكم بلغات الشعوب األصلية الرئيسية
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قالـت إن منـاخ تطبيـق       ): غواتيمـاال  (سالسيدة روبل   - ٤١
القانون املناهض لقتل اإلناث قد حتسن بشكل ملحوظ نتيجـة          
للحــوار والتــدريب املقــدم إىل مجيــع أعــضاء اهليئــة القــضائية       
. وإدراجـــه يف املنـــاهج الدراســـية ملدرســـة التـــدريب القـــضائي

ــق        ــوي لتطبي ــر حي ــو أم ــني املؤســسات ه ــشترك ب ــسيق امل والتن
ــانون ــز اهل  . الق ــضا تعزي ــزم أي ــصال    ويل ــع واستئ ــة ملن ــة الوطني يئ

 بالقــدرة علــى تتمتــعالعنــف العــائلي والعنــف ضــد املــرأة لكــي 
إجــراء مزيــد مــن الدراســات واملناقــشات بــشأن اســتراتيجيات 

  .التنفيذ
ــتيو   - ٤٢ ــسيدة كاسـ ــاال (الـ ــب  ): غواتيمـ ــت أن مكاتـ قالـ

ــا       ــشباب فيم ــف ال ــوداً لتثقي ــذل جه ــد تب العمــد يف أرجــاء البل
نف من أجل منع عمليـات اإلعـدام شـنقا          يتصل بعدم اتباع الع   

اليت ُتجرى بدون حماكمة وحماربـة القوالـب النمطيـة اجلنـسانية            
 ضـد  بـشأن عـدم التمييـز وعـدم العنـف         ن دروسـاً   الشبا تلقنيو

 ٢٠٠٨وأشــارت إىل أن قاضــيا قــد أديــن يف عــام     . الفتيــات
  .التحرش اجلنسي واستبعد من منصبهتهمة ب

   ٩ إىل ٧ من املواد  
قالت إنه على الرغم من أن النـساء        : لسيدة جيسينغ ا  - ٤٣

 فإن العـدد الفعلـي      اإلدالء بأصواهتن، يف  يتمتعن باحلق القانوين    
 الرئيـسية   ةويبـدو أن العقبـ    . للنساء الاليت يدلني بأصواهتن قليل    

تكمن يف عدم وجود وثائق اهلوية الالزمـة لتـسجيل النـاخبني،            
ــه كــل       ــيتمكن في ــذي س ــد ال ــن املوع ــألت ع ــن  وس ــواطن م م

. احلصول على بطاقة هوية متكنه من املشاركة يف احلياة العامـة        
اصـــة اخلهـــود اجلوأعربـــت عـــن رغبتـــها أيـــضا يف أن تعـــرف  

ــة لتــسجيل النــساء للتــصويت، ومــا إذا كانــت اللغــات    امل بذول
وتبلــغ نــسبة املرشــحات لــشغل    . احملليــة مــشمولة يف العمليــة  

 األرقـــام  فقـــط وتقـــل١٢,٦مناصـــب علـــى املـــستوى احمللـــي 
وسـألت عمـا ميكـن عملـه ملواجهـة          . بالنسبة للمناصب األعلى  

ــة      ــاة العام الفــرص احملــدودة املتاحــة للمــرأة للمــشاركة يف احلي

ورغــم جهــود . وعــدم تــوافر اإلرادة الــسياسية يف ذلــك اجملــال 
ــة     ــساء يف اهليئــات البلدي ــإن مــشاركة الن ــة، ف ــق الالمركزي حتقي

ت هنــاك حــصص  مــنخفض أيــضا، وتــساءلت عمــا إذا كانــ    
وطلبت أيـضا مزيـدا     . خمصصة للمرأة يف اهليئات املنتخبة احمللية     

مــن املعلومــات عــن مــشاركة املــرأة يف املنظمــات الدوليــة ويف  
  .اخلدمة الدبلوماسية

قالــت إن مــشاركة ): غواتيمــاال (الـسيدة اســكوبيدو   - ٤٤
ورغـم أن حتقيـق     . املرأة السياسية ال تزال تشكل حتديا رئيـسيا       

كزية قد فتح فرصا ملشاركة املرأة على املـستوى احمللـي،           رالالم
ــة،    ــة اجملتمعي ــثال يف جمــالس التنمي ــاقص   م ــساء يتن ــإن عــدد الن ف

املستوى الوزاري ومـستوى املناصـب الـيت ُتـشغل          بالفعل على   
ــون معظــم مناصــب صــنع      ــزال الرجــال يتول باالنتخــاب وال ي

  .القرار
وثـائق اهلويـة    أن النظـام اجلديـد إلصـدار         إىل وأشارت  - ٤٥

ــة     ــرة انتقالي ــزال ميــر بفت ــذ مخــسة أشــهر، وال ي وقــد . ُيطبــق من
ــشاركة      ــادة م ــادرات لزي ــا مب ــة العلي ــة االنتخابي اختــذت احملكم

 الرتعــة األبويــة الــسائدة،  ضـوء النـساء يف االنتخابــات لكــن يف 
 ،واحــدةولــو بــامرأة عــدد النــساء املمــثالت إن أي زيــادة يف فــ

  .وال تزال املقاومة قويةتعين نقصا يف عدد الرجال، 
قــــال إن ): غواتيمــــاال (الــــسيد مــــارتينيز ألفــــارادو  - ٤٦

القــوانني الــيت حتكــم اخلدمــة الدبلوماســية ترجــع إىل الــستينات  
ومــن بــني .  عامــا٤٠ ذوعفــى عليهــا الــزمن ألهنــا صــدرت منــ

 منـها؛  ٨ أو ٧ سفارة غواتيمالية، ترأس النساء كسفريات  ٣٤
ـــ   ــدة   قنـــصلية امل١١ومـــن بـــني الـ ــودة يف الواليـــات املتحـ وجـ

األمريكيـــة، الـــيت ختـــدم اجملتمـــع الغواتيمـــايل املهـــاجر الـــضخم 
 يف املائـة    ٥٠ قنـصليات وإن كـن ميـثلن         ٥هناك، ترأس النـساء     
  .تقريبا من املوظفني

  .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   
  


