
CEDAW/C/HON/Q/6/Add.1  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
6 June 2007 
Arabic 
Original: Spanish 

 

 
160707    130707    07-37222 (A) 

*0737222* 

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠-يوليه/ متوز٢٣
الردود على قائمة القضايا واألسئلة املطروحـة للنظـر الـواردة يف التقريـر            

 اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والسادس
 

 *هندوراس  
 

 

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي * 



CEDAW/C/HON/Q/6/Add.1
 

2 07-37222 
 

 هندوراس  
 

 املعهد الوطين للمرأة  
 

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
الردود على قائمة القضايا واألسـئلة املطروحـة للنظـر الـواردة يف التقريـر اجلـامع للتقـارير                   

 الدورية الرابع واخلامس والسادس
 

ــق  ــع       درس فري ــة الراب ــارير الدوري ــر اجلــامع للتق ــدورة التقري ــل ال ــا قب ــل مل ــة العام  اللجن
 ).CEDAW/C/HON/6(واخلامس والسادس هلندوراس 

 
 جوانب عامة  
 ملخص عملية إعداد التقرير اليت أجنزها املعهد الوطين للمرأة  

لرابـع  يرجى تقدمي معلومات عـن عمليـة إعـداد التقريـر اجلـامع للتقـارير الدوريـة ا            - ١
واخلامس والسادس؛ على أن تتطرق املعلومـات إىل اإلدارات احلكوميـة الـيت شـاركت يف                
القيام هبذا اجلهد، وطبيعة ونطاق تلك املـشاركة، وهـل جـرى تقـصي آراء املنظمـات غـري               

 .احلكومية؛ وهل وافقت احلكومة على التقرير؛ وهل قدمته إىل الربملان
يني لتقــصي املعلومــات املطلوبــة، بغيــة إعــداد   جــرى التعاقــد مــع فريــق مــن االستــشار   
 .وجرت إىل جانب ذلك عملية تنسيق بني املؤسسات بإشراف املعهد الوطين للمرأة. التقرير

عقد وزراء ووزيرات الدولـة ومـديرو ومـديرات املؤسـسات اجتمـاع إفطـار،          )أ( 
 .وأحيطوا علما بعملية إعداد التقرير

م بأن تقـوم كـل مؤسـسة بتـسمية شـخص يقـوم              ويف هذا االجتماع قطع التزا     )ب( 
 .مبهمة مسؤول التنسيق

 .نظراءأحلق فريق بكل واحد من ال )ج( 
عقدت حلقة تدريب ضمت النظراء إلحاطتهم علما باملعلومـات الـيت تطلبـها              )د( 

 .اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 .ائية عامةجرى تقصي آراء اجملتمع املدين واحلركة النس )هـ( 
وكانت املؤسسات اليت شـاركت يف العمليـة تتكـون مـن املعهـد اهلندوراسـي للطفولـة                   

واألسرة، واملعهد الزراعي الوطين، ووزارة الدولـة لـشؤون الثقافـة والفنـون والرياضـة، ووزارة                
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ون ؤتربية املاشية، ووزارة الدولة لـش     الدولة للشؤون الصحية، ووزارة الدولة لشؤون الزراعة و       
التعليم، ووزارة الدولة لشؤون العمل والضمان االجتماعي، ووزارة الدولـة لـشؤون العالقـات              
ــة، ووزارة        ــشؤون املالي ــة لل ــوطين، ووزارة الدول ــدفاع ال ــشؤون ال ــة ل ــة، ووزارة الدول اخلارجي
الدولة لـشؤون الـصناعة والتجـارة، ووزارة الدولـة لـشؤون املـوارد الطبيعيـة، ومكتـب املـدعي                    

ــام، وا ــا     الع ــدل العلي ــة الع ــسياحة، وحمكم ــد اهلندوراســي لل ــروين   -ملعه ــق اإللكت ــز التوثي  مرك
  .واملعلومات القضائية، واملعهد الوطين للمرأة

ومن خالل األعمال اليت قامت هبا تلك املؤسسات كنظراء جرى التوصـل إىل موافقـة              
ــوطين     ــر، الــذي مل يقــدم بعــد إىل الكــونغرس ال ــة  وشــارك يف. ضــمنية علــى التقري  تلــك العملي

 يف  وأسـهموا موظفون وموظفات من خمتلف مؤسـسات الدولـة ومكاتـب الـشؤون اجلنـسانية،               
عمليــة إعــداد التقريــر الــذي يتــضمن املعلومــات املطلوبــة حــسب اختــصاص كــل مؤســسة مــن  

  .املؤسسات املشاركة يف العملية
 
ة، مع اإلشارة   يرجى تقدمي معلومات بشأن نظم جتميع البيانات يف البلد بصفة عام           - ٢

ويرجى توضيح الطريقـة الـيت   . إىل طرق وضع هذه البيانات بالتفصيل حسب نوع اجلنس    
تتبعها احلكومة يف مجع املعلومات املتصلة مبختلف بنـود االتفاقيـة، وكيفيـة اسـتخدام تلـك                 
البيانات، ووضع السياسات والـربامج املتعلقـة برصـد التقـدم احملـرز لتحقيـق املـساواة بـني                   

 . واملرأة يف هذا الصددالرجل
ــيم واألمــن،          ــصحة والتعل ــن قبــل وزارات ال ــات م ــنظم الرئيــسية للمعلوم ــستخدم ال ت

 .واملعهد الوطين لإلحصاء، والسلطة القضائية
وتوضع املعلومات اليت جتمع بواسطة هذه النظم، مفصلة حبسب نوع اجلنس، ولـو أن               

 .ي الوحيدة اليت تنشر بصورة دوريةاملعلومات اليت يستخدمها املعهد الوطين لإلحصاء ه
وقـد قـام املعهـد الـوطين لإلحـصاء، باالتفـاق مـع اليونيـسيف، بوضـع نظـام للمؤشـرات             

 األمـر متابعـة     هذا النظام الذي كان هدفه يف بـادئ       و. االجتماعية املتعلقة بالطفل واملراهق واملرأة    
وجيـري يف الوقـت     . ة االتفاقيـات  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، يشمل أيضا مؤشرات ملتابع       

 .احلايل تنسيق بني املؤسسات، اليت جتتمع شهريا ملتابعة وتقييم ما حيرزه النظام من تقدم
ــدوراس        ــضائية يف هنـ ــسلطة القـ ــصدرها الـ ــيت تـ ــات الـ ــع البيانـ ــاذج جتميـ ــضمن منـ وتتـ

 إحصاءات تتعلق مبختلف املسائل، وخاصة مـسائل العنـف املـرتيل؛ ومؤشـرات مفـصلة حبـسب                
نوع اجلنس، والعمر، لألطراف؛ وتوقعات باالحتياجـات واالجتاهـات، بغيـة إجنـاز مـشروعات           

ويوجــد أيــضا نظــام ملتابعــة البالغــات . إقامــة حمــاكم جديــدة، وتعــديل االختــصاصات الــسارية
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املتعلقــة بــالعنف املــرتيل، ويــصلح كــأداة للقــضاة، فيمــا يتعلــق باإللقــاء القــبض علــى مرتكبيــه،   
 ). ســان بــدرو ســوال، وتيغوســيغالبا النظــام قــائم حاليــا يف( لبالغــات وتقــصيهاومتابعــة تلــك ا

. ويــوفر هــذا النظــام بيانــات إحــصائية تيــسر ملختلــف املؤســسات الــيت تطلبــها، احلــصول عليهــا
ويستخدم من أجل إعـداد املـشروعات وحتديـد اجملـاالت املـثرية للقلـق بـصورة خاصـة، وتنفيـذ             

ساواة واإلنــصاف يف الــشؤون اجلنــسانية، ويف سياســات احلكومــة الــربامج الراميــة إىل تعزيــز املــ
 .الرامية إىل حتسني الظروف االجتماعية والبشرية

ويلزم اختاذ إجـراءات ترمـي إىل تعزيـز نظـام اإلحـصاء يف البلـد مـن أجـل التوصـل إىل                        
 .معلومات تفضي إىل تركيز السياسات العامة

 
 اإلطار الدستوري والتشريعي  

اإلشارة إىل أحكام االتفاقية اليت جرى االستناد إليها أمام احملـاكم الوطنيـة،             يرجى   - ٣
كما يرجى اإلشارة إىل التدابري     . مع إيراد أمثلة لألحكام القضائية الصادرة يف هذا الصدد        

اليت اختذهتا احلكومة من أجل توفري املعلومات والتدريب بـصورة كافيـة للفنـيني القـانونيني                
خاص املسؤولني عن تنفيذ االتفاقية، مبن فيهم احملامون والقـضاة ووكـالء       وغريهم من األش  

النيابة، فيما يتعلق بااللتزامات القانونية الدولية الـيت قطعتـها الدولـة الطـرف علـى نفـسها                  
 .مبوجب االتفاقية

يشري املكتب اخلـاص للمـدعي العـام املعـين بـشؤون املـرأة، بـصورة منتظمـة، يف سـياق            
 مـن اتفاقيـة القـضاء       ٤  و ٣  و ٢  و ١يـضطلع هبـا إزاء الـسلطة القـضائية، إىل املـواد             املهام الـيت    

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
سلطة القضائية جمموعة من الربامج التدريبيـة ملختلـف العـاملني           الوقد وضعت يف إطار      

ية مراعـاة املنظـور     يف جمال القضاء، يف شىت املناطق على الصعيد الوطين، من أجل توعيتهم بأمه            
اجلنساين يف إقامة العدل، وسينعكس هذا بدوره يف األحكـام الـيت تـصدرها احملـاكم، وااللتـزام                  
بتوفري احلماية القانونيـة حلقـوق الرجـل واملـرأة، علـى أسـاس املـساواة، وضـمان صـون حقـوق                       

 .اإلنسان للمرأة بصورة فعالة من مجيع األعمال التمييزية
تيسري وصول املرأة إىل العدالـة يف مـا يتعلـق باملطالـب املقترحـة،      وجرت التوعية بشأن     

وقــد روعــي النــهج اجلنــساين باســتمرار يف اخلطــط  . دون التعــرض للتمييــز القــائم علــى التحيــز 
 تـدريب يف جمـال      ىوبصورة مماثلـة جـر    . والربامج واملشاريع املتعلقة بالتدريب يف كلية احلقوق      

 .يه املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأةالتشريع الوطين والدويل روعيت ف
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وتبلورت هذه اجلهود يف التوقيع على اتفاقـات شـاركت فيهـا مؤسـسات خمتلفـة يـذكر                   
وتتمثــل إحــدى التجــارب . مــن بينــها املعهــد الــوطين للمــرأة واملفوضــية الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان
عنية بنوع اجلنس، والعدالة،    الناجحة يف هذا اإلطار يف تشكيل اللجنة املشتركة بني املؤسسات امل          

 .واليت تتألف من السلطة القضائية، واملعهد الوطين للمرأة، اللذان يتابعان تلك االتفاقات
 
يشري التقرير إىل أن قانون العقوبات قد صيغ حبيث يـؤدي إىل القـضاء علـى مجيـع                   - ٤

قــوانني ولكــن بــالرغم مــن ذلــك، توجــد قــوانني أخــرى مثــل  . ةأأشــكال التمييــز ضــد املــر
يرجــى تقــدمي  . اإلجــراءات واألنظمــة والــصكوك، الــيت ال تــزال تتــضمن بنــودا متييزيــة       

معلومات بشأن التدابري املعتمدة أو املتوخى اعتمادها إللغاء مجيع البنود التمييزية من إطار 
 .القضاء الوطين، وما إذا كانت قد تقرر موعد حمدد هلذا الغرض

ظام القضائي يتمثل هدفها احملدد يف تنقيح مجيـع قـوانني           توجد مبادرة لتنسيق وتوطيد الن     
 .ومن بني العناصر اليت سيجري النظر فيها، موضوع نوع اجلنس. النظام القضائي يف البلد

ويف ما يتعلق بالتدابري، تقدم العمل بصورة منتظمة من أجل عرض اقتراح بإنشاء وحدة              
، وهي ستضطلع بـدور رئيـسي بالنـسبة         )املوافقةرهنا ب ( الشؤون اجلنسانية داخل اجلهاز القضائي    

هلذا الضرب من املسائل، ومن جهة أخرى، جرت مناقشات بني املؤسسات بشأن مسألة جرائم 
 .قتل املرأة، ويدرس مكتب املدعي العام اقتراحا بإنشاء وحدة جلرائم العنف ضد املرأة

 
قت ترمي ذات طابع مؤد اعتمدت تدابري خاصة يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت ق - ٥

مـن   ١تفق مع احلكم الوارد يف الفقرة إىل التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة مبا ي        
 للجنة، وما هي النتائج الـيت حتققـت مـن           ٢٥، من االتفاقية، والتوصية العامة رقم       ٤املادة  

 .جراء تطبيقها
ـــ    ــة العنــــف املــــرتيل، يف اجلريـ ــانون مكافحــ ــة يف دة الرمــــع نــــشر إصــــالحات قــ مسيــ

، أنـــشئت حمـــاكم خاصـــة ملكافحـــة العنـــف املـــرتيل يف تيغوســـيغالبا،   ٢٠٠٦مـــارس /آذار ١١
ننـا منـر بعمليـة      ئل اخلاصة املتوخاة يف القانون، إ     بدرو سوال، وسيجد املطلعون على املسا      وسان

ا هتيئة مكاتب فسيحة جديدة تواكـب النمـوذج اجلديـد إلدارة املكاتـب، عـالوة علـى تزويـده                  
ــ ــاعيني       امبـ ــصائيني االجتمـ ــل األخـ ــن قبيـ ــساعدين مـ ــوظفني املـ ــن املـ ــي مـ ــصائيات /يكفـ األخـ

األخـــصائيات النفـــسيات، وأمـــاكن رعايـــة القـــصر     /االجتماعيـــات، األخـــصائيني النفـــسيني  
وبـصورة مماثلـة أنـشئت مهمـة القاضـي املكلـف بتنفيـذ              . املوجودين بـصحبة مقـدمي البالغـات      
رصد ومتابعة تنفيذ آليات احلماية، وإرجـاء تنفيـذ التـدابري           األحكام، الذي سيعهد إليه مبراقبة و     

 .واجلزاءات اليت ستفرض عند إنفاذ قانون مكافحة العنف املرتيل
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وقد أدجمت حمكمة العـدل العليـا قـضاة حمـاكم أول وثـاين درجـة املختـصة باألسـرة يف                  
ــصا      ــع باالخت ــع التمت ــسكو موراســان، وكــورتيس، م ــدينيت فرانسي ص يف مكتــب واحــد، يف م

باألســرة، مــن أجــل تقــدمي خــدمات مــسائل املنازعــات، واجلــرائم املرتكبــة عمــدا يف مــا يتعلــق  
نوعيــة أفــضل متفــق عليهــا حــسب معــايري اإلدارة اجلديــدة، وتركيزهــا يف مكتــب واحــد    ذات

 .لتقدمي اخلدمات للمواطنني
ين وعلى نفس املنوال، شـرع يف إنـشاء دائـرة متخصـصة يف حمكمـة االسـتئناف مـن ثـا                     

 .درجة، كي تعىن مبسائل األسرة والعنف املرتيل
 

 طار املؤسسياإل  
. يسلّم التقرير بضعف عملية ترسيخ مراعاة املنظور اجلنساين على الصعيد املؤسـسي            - ٦

ويعزى ذلك أساسـا إىل انعـدام املـوارد، وآليـات التنـسيق، والتوعيـة حبقـوق املـرأة، واإلرادة                    
التـسلطـيـة الذكوريـة القائمـة، وتلـك كلـها عوائـق حتـول دون               السياسية، إضافة إىل املواقـف      

ويـشري التقريـر أيـضا إىل أن القيـود علـى املـوارد تـؤثر يف عمـل          . تعزيز مساواة املرأة بالرجـل    
 كيف ومىت تعتزم الدولة الطرف تصحيح هذا الوضع؟. املعهد الوطين للمرأة

عي أحــد اإلجنــازات األخــرية يــشكل إدمــاج املعهــد الــوطين للمــرأة يف اجمللــس االجتمــا 
يلـزم مـن تـأثري علـى صـعيد           يـّسر لـه القيـام مبـا        الرامية إىل تعزيز الطـابع املؤسـسي للمعهـد، ممـا          

وزارة املالية واللجنة املعنية بالشؤون املالية للكونغرس الوطين، فتمكّن املعهد بـذلك ألول مـرة               
 أسـاس النتـائج املتوقعـة يف ضـوء       من تقدمي تقرير والتـشديد علـى ضـرورة توسـيع امليزانيـة علـى              

ومـورس التـأثري    . تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة وااللتزامـات الـيت دخلـت فيهـا دولـة هنـدوراس               
أيضا على اجملتمع املدين واملنظمات املتعاونة بشأن ميزانيـة املعهـد احملـدودة، ألن ذلـك يـنعكس                  

 .على التنفيذ الفعال للنتائج املتوقعة
 
، فإن ١٩٩٤كتب اخلاص للمدعي العام املعين بشؤون املرأة يف عام رغم إنشاء امل - ٧

جمموعة من العقبات اليت تتعلـق مباشـرة باألشـخاص الـذين يتخـذون       ”التقرير يشري إىل أن     
فمــا هــي هــذه . “القــرارات يف خمتلــف فــروع الدولــة هــي الــيت تعــوق عمليــا إقامــة العــدل 

 ذها احلكومة إلزالتها ضمن جدول زمين حمدد؟احملددة اليت تتخالعقبات، وما هي التدابيـر 
تغيري األمناط االجتماعية والثقافيـة لـسلوك الرجـال والنـساء العـاملني يف جمـال                  )أ( 

 .إقامة العدل
 إثـر اإلقـرار بـأن العنـف     ١٩٩٧إىل عـام  عـــود  صحيح أن تعديالت قانون هنـدوراس ت    

بـاء مـن     - ١٧٩ ألـف و   - ١٧٩تني  العائلي إمنا هو مشكلة عامة وليس خاصة، واعتماد املاد        
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بيـد أن هـذه   . زل عقوبـة جنائيـة علـى مرتكـب جرميـة العنـف العـائلي       ـنـُـالقانون اجلنائي الذي ي  
ــديالت مل ــار        التع ــضائي، إذ اســتمروا يف اعتب ــاز الق ــاملني يف اجله ــدى الع ــها صــدى ل ــق كل تل

ـــبـوي. حــاالت العنــف العــائلي مــسألة خاصــة   ـــة التحيــزات ن ذلــك ـّي ــة واغلب ملمارســات العرفي
املرتكــزة علــى فكــرة دونيــة أحــد اجلنــسني أو تفوقــه علــى اجلــنس اآلخــر، أو علــى الوظــائف     

اعا لـذلك، فـإن هـذا الواقـع يـؤثر بـشكل أو بـآخر يف                 ـبـتـواست. النمطية اللصيقة بالرجل واملرأة   
 .القرارات القضائية

 :التدريب
أة أيامــا تدريبيــة علــى الــصعيد نظــم املكتــب اخلــاص للمــدعي العــام املعــين بــشؤون املــر 

بــشأن املــسائل اجلنــسانية   ) املــدعون العــامون، والقــضاة، ورجــال الــشرطة    (الــوطين 
 .والقضاء، والعنف املرتيل والعائلي، واجلرائم اجلنسية

، عـن طريـق املكتـب اخلـاص للمـدعي العـام       ٢٠٠٦نظم مكتب املـدعي العـام يف عـام      
بغرض تعريـف   دورة تدريبيــة    ١ ٠٢٠كمة العليا،   املعين بشؤون املرأة بالتنسيق مع احمل     

ي، ـزلـ ـالعاملني يف اجلهاز القضائي بدليل إجـراءات إصـالح قـانون مكافحـة العنـف املن               
حوادث للبــالغات املتعلقــة بــ   وذلك من أجل تطبيق اإلجـراء اجلديـد وإيـالء االهتمـام            

 .٢٠٠٥-٢٥٠ي على النحو املنصوص عليه يف املرسوم رقم ـزلـالعنف املن

نظــم مكتــب املــدعي العــام، باالشــتراك مــع احملكمــة العليــا واللجنــة املــشتركة بــني            
ي وتنفيـذه، لقـاءات منتظمـة بـني     ـزلـ ـاملؤسسات املعنية مبتابعة قانون مكافحة العنف املن      

العاملني يف اجلهاز القضائي واجملتمع املدين من أجـل حتديـد املمارسـات اجليـدة املؤديـة                 
 . العنف ضد املرأةإىل استئصال شأفة

 مليــون، دون ٤٠٠ ـاقدرهــوظلــت امليزانيــة املخصــصة ملكتــب املــدعي العــام،  )ب( 
هلـذا  . الطلـب ة ارتفـاع    مواكبلــ تتيح منو املؤسـسة      تغيري على امتداد السنوات األخرية، وهي ال      

ــرأة ســـوى مبلـــغ     الـــسبب، ال ــام املعـــين بـــشؤون املـ خيـــصَّص للمكتـــب اخلـــاص للمـــدعي العـ
وهذا املكتب اخلاص هـو حمـط معظـم الطلبـات الـواردة مـن               . يف كل سنة مالية    ٤ ٣٦٦ ٢٨٥

 .يف السنة بشأن العنف ضد املرأةشكـوى  ١٠ ٠٠٠املواطنني، إذ يتلقى حوايل 
 بنـدا يف امليزانيـة   ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠وقد اعتمد الكـونغرس الـوطين يف       

صوص املكتـب اخلـاص للمـدعي العـام         يهدف إىل تعزيز مكتب املدعي العـام، وعلـى وجـه اخلـ            
املعــين بــشؤون املــرأة، مــن أجــل إيــالء األمهيــة للعنــف ضــد املــرأة ومكافحتــه عــن طريــق إنــشاء 

 .وحدات متخصصة يف التحقيق يف حوادث موت املرأة من جراء العنف
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رض تعـــديل القـــوانني أو إبطاهلـــا   اعتمـــاد تـــدابري ذات طـــابع تـــشريعي بغـــ     )ج( 
 .صوغها أو

 إصـالحات قـانون مكافحـة       ٢٠٠٥-٢٥٠ونغرس الوطين مبوجب املرسوم     اعتمد الك  
 .٢٠٠٦مارس / آذار١١يف نفـاذ ي، اليت دخلت حيز الـزلـالعنف املن

 بــــشأن تعــــديل البــــاب الثــــاين مــــن اجمللــــد الثــــاين، اجلــــزء  ٢٠٠٥-٢٣٤املرســــوم  
 اجلـرائم املرتكبـة ضـد احلريـة       ”بالقانون اجلنائي، لكـي يـستعاض عـن العنـوان            اخلاص
اجلـــرائم املرتكبـــة ضـــد حريـــة األشـــخاص وســـالمتهم البدنيـــة ”بـــالعنوان “ اجلنـــسية

 .“والنفسية واجلنسية

قانون محاية الشهود والضحايا وسائر األطراف يف اإلجراءات اجلنائية، الذي اعتمـده             
 .حاليا قيد النشرهـو الكونغرس الوطين يف اآلونة األخرية و

أو نوقشت وساهم فيها مكتب املـدعي العـام         /ة و القوانني اليت دخلت يف طور املناقش      
 :على حنو نشط

 يـزلـقانون مكافحة العنف املن -  
 يـزلـإصالح قانون مكافحة العنف املن -  
 القانون األساسي للشرطة -  
 قانون محاية الشهود والضحايا وسائر األطراف يف اإلجراءات اجلنائية -  
 قانون األمراض العضال -  
 . جلنة العدالة اجلنائية املشتركة بني املؤسساتقانون -  

 .إنشاء دوائر ومراكز تنسيق لتقدمي الرعاية لضحايا العنف ضد املرأة )د( 
ي مـن بـني العقبـات الكـأداء يف هـذا            ـزلـ ـكان غياب حماكم خمتصة يف معاجلة العنف املن        

مة العليا بإنشاء الـدائرة     الصدد، بيد أن تلك العقبات أزحيت يف الوقت الراهن بفضل قيام احملك           
ي يف مـدينيت تيغوسـيغالبا وسـان بيـدرو          ـزلـالقضائية املختصة للمحاكم البلدية املعنية بالعنف املن      

يعزز نظـام العدالـة يف    سوال، وتزويدها بقضاة وموظفني قضائيني خمتصني يف هذا املوضوع، مبا 
يف اإلصـالحات   تقــرر    و مـا   مكلـف بتنفيـذ األحكـام علـى حنـ          وُزودت أيضا بقاضٍ  . هذا اجملال 

 .٢٠٠٥املعتمدة يف عام 
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وأنشئت أيضا مكاتب بلدية معنية باملرأة، وهي مبثابـة مراكـز لتقـدمي الرعايـة إىل املـرأة             
وتوعيتها، وحيافظ املكتب اخلاص للمـدعي العـام علـى االتـصال هبـا مـن أجـل متابعـة احلـاالت                   

والــشيء نفــسه ينطبــق علــى . ين للمــرأةالــيت تقــع ضــمن اختــصاصه، بالتنــسيق مــع املعهــد الــوط
تنفيـذ العقوبـات علـى اجلنـاة مبوجـب أحكـام         راقبــة   مكتب اإلدارة االجتماعية الذي يـضطلع مب      

 .يـزلـالعنف املن
 
اخلطـة   -ن فحوى السياسة الوطنية املتعلقـة بـاملرأة    يرجى تقدمي موجز مقتضب يبيّ     - ٨

 ذلــك معلومــات عــن املــوارد  ، مبــا يف٢٠٠٧-٢٠٠٢األوىل لتكــافؤ الفــرص للــسنوات  
بالرصــد املنــتظم وبــالتقييم املعنيــة املخصــصة لتنفيــذها وعــن اآلليــات واإلجــراءات القائمــة 

 .الدوري ألثرها وعن النتائج اليت حتققت حىت اآلن
ُوضعت اخلطة األوىل لتكـافؤ الفـرص عـن طريـق عمليـة             : السياسة الوطنية املتعلقة باملرأة    

وعـالوة علـى   .  منظمة من منظمات اجملتمـع املـدين       ٦٢ كومية و  مؤسسة ح  ٣٦تشاركية ضّمت   
 . امرأة من ممثالت خمتلف املنظمات اإلقليمية٣٠٠ذلك، جرى تقّصي آراء ما يربو على 

الــصحة، والتعلــيم ووســائط  : وحتــدد اخلطــة الوطنيــة مخــسة حمــاور ذات أولويــة، هــي   
ويـستند اختيـار هـذه      . لفقر، والعنف االتصال، واملشاركة االجتماعية والسياسية، واالقتصاد وا     

املواضيع إىل ما كشفه املعهد الوطين للمرأة من احتياجات وتفاوتات تـؤثر بـشكل ملحـوظ يف      
املرأة اهلندوراسية؛ كمـا يـستند إىل قـانون تكـافؤ الفـرص للمـرأة وإىل االلتزامـات الـيت قطعتـها                      

 .ةحكومة هندوراس على نفسها يف املؤمتر العاملي الرابع للمرأ
وأخذ اختيار هذه احملاور يف احلسبان أيضا سياسة املساواة بـني اجلنـسني يف األريـاف،                 

اليت شجعت عليها وزارة الزراعة وتربية املواشي، وسياسة املساواة بني اجلنـسني الـيت تنتـهجها                
حة، وزارة املوارد الطبيعية والبيئة، وسياسات الصحة اجلنسية واإلجنابية الـيت تتبعهـا وزارة الـص              

ومراعــاة وزارة املاليــة إلدمــاج املنظــور اجلنــساين يف ميزانيــات املؤســسات العامــة، واملقترحــات 
 .املقدمة من وحدات الشؤون اجلنسانية التابعة لبعض دوائر الدولة واستراتيجية احلد من الفقر

 علـى وشـك     ٢٠٠٧-٢٠٠٢وقد باتت هذه اخلطـة األوىل لتكـافؤ الفـرص للـسنوات              
يه، ستقوم دولـة اهلنـدوراس وألول مـرة بـإجراء تقيـيم لنتـائج تنفيـذ اخلطـة األوىل                    االنتهاء، وعل 

 .للتكافؤ وملا خلفته من أثر على حياة املرأة
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رابطـة عناصـر االتـصال اجملتمعـي الداعيـة إىل           ”يرجى تقدمي معلومات عن واليـة        - ٩  
 يف إطـار الـسياسة      ، الـيت تـدعم االشـتراك الـسياسي للمـرأة          “ثقافة املساواة بـني اجلنـسني     

 .الوطنية املتعلقة باملرأة، وعن نطاق أنشطة تلك الرابطة واملوارد املتاحة هلا
من األهداف اليت ترمي إىل حتقيقها رابطة عناصر االتـصال اجملتمعـي الداعيـة إىل ثقافـة                  

 الربح مـن أنـشطتها وليـست حمـدودة املـدة،          فدهـاملساواة، وهي رابطة ذات طابع عام ال تست       
اك املسامهة يف تعزيز الدميقراطية عرب النـهوض باملـشاركة الفعالـة للمـرأة يف اختـاذ القـرارات،              هن

 .واملساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل، واحترام الكرامة اإلنسانية
ويتكــون رصــيد الرابطــة مــن اشــتراكات األعــضاء، ومــن إيــرادات أخــرى تــستمد مــن  

ن التربعـات، كمـا يتـألف مـن املمتلكـات املنقولـة وغـري        األنشطة اليت تقوم هبا هي نفـسها، ومـ        
ــة ومــن      املنقولــة الــيت ســتؤول إىل الرابطــة يف املــستقبل؛ وأيــضا مــن التربعــات النقديــة أو العيني

 .األموال املوروثة والتركات واهلبات اليت تتلقاها
، وضــع املعهــد مــشروعني يرميــان إىل حتقيــق هــدف  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وبالنــسبة للفتــرة  

امهة يف هتيئــة الظــروف الكفيلــة بامتثــال هياكــل الدولــة واألحــزاب الــسياسية ومنظمــات  املــس”
اجملتمع املدين للمعايري الوطنية والدولية الرامية إىل ضمان املـشاركة الـسياسية للمـرأة علـى قـدم                  

وأ عناصـر االتـصال اجملتمعـي يف املـشروعني موقـع اجلهـات الفاعلـة            ـبـتـ، وت “املساواة مع الرجل  
ئيسية يف عملية النهوض باملرأة لالضطالع مبهـام يف االنتخابـات الـشعبية، مـن حيـث حتديـد                  الر

 .اإلجراءات الرامية إىل توطيد هذه اهلياكل وتعزيزها
 

 القوالب النمطية والتعليم  
أعربت اللجنة عن األمل، عند نظرها يف التقرير األويل والتقرير اجلامع للتقريرين             - ١٠

 للقـضاء علـى   قوية يف أن تتخذ الدولة الطرف تدابري       )١( والثالث هلندوراس  الدوريني الثاين 
القوالب النمطية وأن تشرك الرجال والنساء على السواء يف أنشطتها للتوعيـة الراميـة إىل            

 اليت اختذهتا احلكومـة     التدابرييرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن       . إهناء التمييز ضد املرأة   
لنمطية السلبية السائدة واملواقف الثقافية اليت متيز ضد النساء والفتيـات،           حملاربة القوالب ا  

مبا يشمل النساء ذوات اإلعاقة، ونساء الشعوب األصلية، والنساء املنحـدرات مـن أصـل            
 .أفريقي، وعن النتائج احملققة مع مرور الزمن

_________________ 
، اجلـزء الثالـث،   )A/47/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الـسابعة واألربعـون، امللحـق رقـم        انظر   )١( 

 .١٤٣ إىل ١٠٦الفرع باء، الفقرات من 
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 هنـدوراس، تقـوم     يف إطار إدماج النهج القائم على املساواة بني اجلنسني يف التنميـة يف             
الدولــة، عــن طريــق عمليــات توعيــة تثقيفيــة ترمــي إىل القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، باختــاذ 

وجيـري ذلـك    .  مع املعهد الوطين للمرأة     املشترك  التعليم بالتنسيق  وزارةتدابري إجيابية من خالل     
دمــاج النــهج يف جمــال إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى مقترحــات املعهــد الــوطين للمــرأة بــشأن إ 

القــائم علــى املــساواة بــني اجلنــسني يف املنــهج التعليمــي الــوطين األساســي، خاصــة يف املنــاهج     
مل ذلــك أيــضا خيــارات شويــ. املــصممة للمراحــل مــا قبــل األساســية، واألساســية، واملتوســطة

التعليم الرمسي فضال عن بعض خيارات التعليم البديل غري الرمسي والتـدريب املهـين، مـن أجـل             
عليم غري متحيز جنسانيا، وسـعيا إىل حماربـة القوالـب النمطيـة الـسائدة واملواقـف الثقافيـة الـيت            ت

 .متيز ضد املرأة
حاليا ثالث دراسات ماجـستري يف اجلامعـات الوطنيـة يف البلـد بـشأن الـشؤون                 جتري  و 

 .اجلنسانية يف املناهج التعليمية
ن الـسياسات واألهـداف يف جمـال        ال يتضمن التقرير سوى القليل مـن البيانـات عـ           - ١١

). ١٣٧الفقـرة  (“ مسألة نوع اجلنس ال تـشكل أولويـة للمؤسـسات   ”التعليم ويرد فيه أن     
 اليت اختذهتا احلكومة أو تعتزم اختاذها ملنح األولوية تدابريلذا، يرجى تقدمي معلومات عن ال    

دان التعلـيم، ولـضمان   لتحقيق املساواة بني النساء والرجال، وبني الفتيات والفتيان، يف مي   
زيـادة  تكافؤ فرص مجيع النساء والفتيات يف احلصول على التعليم والتـدريب، فـضال عـن                

 . من االتفاقية١٠ يف الدراسة وإمتامها، وفقا للمادة هنمعدالت انتظام
أُدرج موضـوع الــشؤون اجلنـسانية يف املنــهج التعليمــي الـوطين األساســي، وخاصــة يف     

 .راحل ما قبل األساسية، واألساسية، واملتوسطةاملناهج املصممة للم
لفتيـان  يتـيح تكـافؤ يف الفـرص ل       وتوجد حاليا برامج تعليمية تيسر احلصول على تعليم          

برنـامج تـوفري التعلـيم للجميـع        : والفتيات من املناطق الريفية، ويذكر من هـذه الـربامج مـا يلـي             
ــشباب والراشــ     ــيم األساســي لل ــة والتعل ــامج حمــو األمي ــدوراس وبرن ــة هن ــرد . دين يف مجهوري وت

باإلضــافة إىل ذلــك خيــارات أخــرى بديلــة غــري رمسيــة ترمــي إىل حتــسني معــدالت االنتظــام يف  
 .تنفذ عن طريق مراكز تعليمية رمسية وغري رمسيةوهي الدراسة وإمتامها 

وتوجد مبادرات موجهة صوب تعزيز إشراك النساء والرجـال يف بـرامج تـدريب غـري                 
تـشمل املعهـد الـوطين للتـدريب        الـيت    من شبكة التنسيق املشترك بـني املؤسـسات          متقليدية بدع 

 .املهين، واللجنة الوطنية لتطوير التعليم البديل غري الرمسي، واملعهد الوطين للمرأة
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يرجــى تقــدمي معلومــات إحــصائية، مفــصلة حــسب العمــر واالنتمــاء اإلثــين ومبينــة  - ١٢
ر االجتاهات واإلجنـازات يف تعلـيم النـساء والفتيـات يف      للتوزيع بني احلضر والريف، إلظها    

 .هندوراس خالل الفترة املشمولة بالتقرير
توجــد معلومــات إحــصائية عــن املوضــوع، إال أنــه مل يــتم إجــراء دراســة وحتليــل عــن     

 مـتغريات االنتمـاء اإلثـين،    مـع مراعـاة  اجتاهات احلصول على التعليم فيما بني الفتيـات والنـساء       
 . اجلغرايف، والعمروالتوزيع

ــى        - ١٣ ــره عل ــدوراس، وأث ــدمي معلومــات عــن معــدل محــل املراهقــات يف هن يرجــى تق
 املقــدم للمراهقــات احلوامــل  كمــا يرجــى تقــدمي معلومــات عــن الــدعم  . إجنــازهن العلمــي

ويف هذا الصدد، يرجى إيراد معلومات عن تطبيق . األمهات الشابات ملواصلة تعليمهن أو
 .سمح مبنح إجازة أمومة للطالبات احلواملت يتن تكافؤ فرص املرأة ال من قانو٣٥املادة 

ــرة    ــة لألوبئــــة وصــــحة األســ ــة االستقــــصائية الوطنيــ ــرة حــــسبما ورد يف الدراســ   للفتــ
 يف املائـة مـن النـساء يف سـن الثامنـة عـشرة بـدأن بالفعـل ممارسـة                     ٤٥، فإن حنـو     ١٩٩٦-١٩٩٥

 ٨,٥السن حبالـة احلمـل األول؛ وارتبطـت نـسبة           العالقات اجلنسية، ومر نصفهن بالفعل يف هذه        
 يف املائـة مـن النـساء يف سـن الثامنـة عـشرة             ٤٠يف املائة من النساء يف سن اخلامـسة عـشرة وحنـو             

 . يف املائة من النساء يف سن العشرين هن من األمهات٥٠بالفعل برباط الزوجية، ونسبة 
الـيت تـسمح مبـنح       فـرص املـرأة       مـن قـانون تكـافؤ      ٣٥أما فيما يتصل باالمتثـال للمـادة         

 لمــدعي العــام ببالغــات إىل املكتــب اخلــاص ل، فقــد مت التقــدمإجــازة أمومــة للطالبــات احلوامــل
 .املعين بشؤون املرأة

 
 الصحة  

بــصدد صــحة املــرأة يف هنــدوراس، يرجــى تقــدمي بيانــات عــن االجتاهــات الــسائدة  - ١٤
 البيانـات حـسب العمـر واالنتمـاء اإلثـين      فيها الصحة اجلنسية واإلجنابية، وتفصيل تلك   مبا

بيانات عن االجتاهات يف جمال      وينبغي أن يشمل هذا   . مع بيان التوزيع بني الريف واحلضر     
 .وفيات األمهات، مبا يف ذلك وفياهتن من جراء اإلجهاض غري املأمون
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 ٢٠٠٦بيانات إحصائية للعام 
 نطقة اإلداريةعرض حتليلي حلاالت العنف بني السكان عموما حسب امل

 
 )من األلف(املعدل  عدد احلاالت اليت تلقت الرعاية املنطقة اإلدارية

 ٢ ١١ أتالنتيدا
 ١١ ٣١ كولون

 ٥ ٢٣ كوماياغوا
 ٢٢ ٩٥ تشولوتيكا
 ٤١ ١٥٩ بارايسو
 ٢٩ ٩٤ كوبان
 ٤ ١٧ موراسان. و. ك. ف

 ٦٣ ١٢٨ إنتيبوكا
 ٢ ٣ أوكوتيبيكي
 ٧٨ ٣٦١ أوالنتشو

 ٧ ١٢ فايي
 ٣ ١٦ يوور

 ٢١٨ ٢ ٠٨٥ تيغوسيغالبا
 ٢٨ ٢١١ كورتيس

 ٦ ٣ إيسال دي ال باهيا
 ٠,٥ ٣ ٢٤٧ اجملموع

  
 حـسب الفئـة     ٢٠٠٦معدل حدوث خمتلـف أشـكال العنـف وسـط الـسكان عمومـا لعـام                 

 العمرية ونوع اجلنس
 

 النسبة ذكور إناث الفئة العمرية

 ١,٤ ١٣٩ ١٩٥  سنوات٩من سنة إىل 
 ٢,٢ ١٠٠ ٢٢٠  سنة١٤ سنوات إىل ١٠من 
 ١,١ ١٨٦ ٢٠٦  سنة١٩ سنة إىل ١٥من 
 ١,٣ ٢٢١ ٢٩٥  سنة٢٤ سنة إىل ٢٠من 
 ٦,٠ ١٣٢ ٧٩٥  سنة٣٩ سنة إىل ٢٥من 
 ٢,٠ ٢٠٠ ٤٠٥  سنة٥٩ سنة إىل ٤٠من 
 ١,٦ ٥٨ ٩٥  فما فوق٦٠من 
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 العـدد األكـرب مـن        سـنة الفئـة الـيت يلجـأ فيهـا          ٣٩ سـنة إىل     ٢٥متثل الفئة العمريـة مـن        
 .النساء إىل االستفادة من اخلدمات املقدمة لضحايا العنف

ويــرد العنــف وســوء املعاملــة بوصــفهما الــسبب الــسادس لتقــدمي الرعايــة يف خــدمات     
 .الصحة العقلية

 .ويتركز القدر األكرب من أنشطة املشورة األسرية يف عاصمة البلد 
متالزمـة نقـص    /ة بفريوس نقص املناعة البشرية    يسلم التقرير بارتفاع معدل اإلصاب     - ١٥

يف فئات حمددة من النساء، مبن فيهن النـساء املتزوجـات ونـساء             ) اإليدز(املناعة املكتسب   
). ٢٦٦ و ٢٦٥الفقرتــان (الــشعوب األصــلية والنــساء املنحــدرات مــن أصــول أفريقيــة   

عزيز برامج الوقايـة مـن      يرجى بيان اخلطوات اليت تتخذها احلكومة أو اليت تعتزم اختاذها لت          
اإليــدز، وخــدمات الــدعم، وبيــان مــدى اســتهداف تلــك   /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

ويرجى يف حال وجـود الـسياسات والـربامج واخلـدمات تقـدمي معلومـات               . الربامج النساء 
  .عن فعاليتها

افحـة  تعمل هندوراس على تطوير عملية إلعداد اخلطة االستراتيجية الوطنيـة الثالثـة ملك     
وألغـراض هـذه اخلطـة، مت حتديـد         . ٢٠١٢-٢٠٠٨لفترة  لاإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   

موضوع الشؤون اجلنسانية بصفته حمـورا مـشتركا؛ وأُدرج حتليـل للظـروف املؤديـة إىل ضـعف             
اإليدز، ووضعت اسـتراتيجيات للعمـل هتـدف إىل احلـد           /املرأة إزاء فريوس نقص املناعة البشرية     

وشـارك يف هـذه     . ضعف، مبا يف ذلك حتديد سياسة للوقاية والرعاية موجهة للمـرأة          من ذلك ال  
وجرى تعزيز شراكات استراتيجية بـني احلكومـة        . العملية ممثلون ملنظمات عاملة يف جمال املرأة      

ــشرية ووضــعت          ــة الب ــريوس نقــص املناع ــرأة وف ــال امل ــة يف جم ــدين العامل ــع امل ومنظمــات اجملتم
الـربامج للتنـسيق بـني بـرامج الرعايـة الـشاملة للمـرأة وبرنـامج مكافحـة                  إجراءات مشتركة بني    

ــصال اجل  ــة باالت ــشرية  األمــراض املنقول ــسي وفــريوس نقــص املناعــة الب متالزمــة نقــص املناعــة  /ن
ترمي إىل حتديد معايري وطنية وتنفيـذها مـن أجـل تـوفري الوقايـة مـن       ) اإليدز(البشرية املكتسب   

ومـن  . ل باالتصال اجلنـسي بـني النـساء وإتاحـة العنايـة للمـصابات        الفريوس واألمراض اليت تنتق   
ــسية        ــشطة يف جمــال الــصحة اجلن ــد األن ضــمن هــذه األنــشطة، ينــدرج التنــسيق مــن أجــل حتدي
واإلجنابية وفريوس نقص املناعة البشرية، وتعزيز الفحوصات التشخيصية لفريوس نقص املناعـة            

نسي يف مرافق الرعايـة النـسوية هبـدف تـوفري املعرفـة             البشرية واألمراض اليت تنتقل باالتصال اجل     
 .للنساء حبالتهن إزاء العدوى بالفريوس وغريه من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي

 الــصحة بــدعم مــن منظمــات وطنيــة غــري حكوميــة بوضــع االســتراتيجية  وزارةوتقــوم  
ية واألمـراض الـيت تنتقـل       هبدف حتسني إتاحة الفحوص التشخيصية لفريوس نقص املناعة البـشر         
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، سـعيا إىل حتـسني الوقايـة األوليـة وقيـد      “فحص نفسكامبادرة ”باالتصال اجلنسي من خالل    
ــادرة إىل احلــد مــن الوصــمة   وترمــ. ى الفــريوس يف الوقــت املناســب املــصابني بعــدو ي هــذه املب

، جيـري   ومبـوازاة هـذه املبـادرة     . املالزمة للمرض واملخاوف املـصاحبة إلجـراء فحـص الفـريوس          
ــدوى         ــصابني بع ــسة عــشرة م ــراهقني يف ســن اخلام وضــع اســتراتيجية للبحــث احلثيــث عــن م

 الصحة علـى وضـع خمتلـف االسـتراتيجيات للوقايـة مـن فـريوس نقـص               وزارةوتعمل  . الفريوس
اإليــدز وإتاحــة العنايــة للمــصابني بــني الــسكان مــن النــساء مبــا يــشمل النــساء    /املناعــة البــشرية

وجيـري وضـع   .  املنحـدرات مـن أصـل أفريقـي، ونـساء الـشعوب األصـلية            املتزوجات، والنـساء  
استراتيجيات لإلعالم والتثقيف واالتصال مـن أجـل تـوفري الوقايـة للنـساء مـن قوميـة غاريفونـا                    

ويف إطار هذه االسـتراتيجية، نفـذت أنـشطة لتنميـة قـدرات             . مع التركيز على النساء والشباب    
ــة علــى طــول    القيــادات النــسائية والرجــال يف اجمل  ــة عــن الوقاي تمــع، ووضــعت لوحــات إعالمي

 . مسلسالت إذاعية عن املوضوع٣الطريق الذي مير مبجتمعات قومية غاريفونا وجرى بث 
ووضعت اخلدمات الصحية استراتيجية لإلعالم والتثقيف واالتـصال مـن أجـل حتـسني         

مــي إىل اســتفادة ويــشمل ذلــك أنــشطة تر. وصــول النــساء إىل خــدمات الرعايــة والوقايــة تلــك
النساء من خدمات الرعاية والوقاية، كما جيري تعزيز خدمات الرعاية السابقة للـوالدة للنـساء      

 من أجل توفري الرعاية الشاملة والوقاية من انتقال عدوى فريوس نقص املناعة البـشرية               احلوامل
 .من األم إىل الطفل

نائيـة ويـصعب الوصـول إليهـا        وامتد نطاق هذه االستراتيجية لتـشمل منـاطق جغرافيـة            
وتعتـزم  ). مثـل قوميـات غاريفونـا، ومـسكيتوس، ولينكـاس     (تعيش فيها قوميـات عرقيـة بعينـها       

االستراتيجية الوطنية لتوفري الرعاية الشاملة للمرأة مد نطاق الرعايـة، خـالل الـسنوات اخلمـس                
 .املقبلة، إىل املناطق الريفية واملناطق اليت يصعب الوصول إليها

تم تـوفري خـدمات متخصـصة، يف إطـار شـبكة اخلـدمات الـصحية، مـن أجـل تـوفري                      وي 
ــساء املــصابات بعــدوى      ــشمل الن ــا ي ــة لألشــخاص، مب ــشرية يف   الرعاي فــريوس نقــص املناعــة الب

ة كــز صـــحي امر ٣ مــستوصفات تابعــة للكنيــسة األســقفية، و     ٣مستــشفى حكوميــا، و    ١٦
وسـيجري مـد   . ٢٠اطق اإلدارية الصحية الـ    منطقة من املن   ١٢ يف   يشرف عليها أطباء حمترفون   

، ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان مستــشفيات أخــرى حبلــول أواخــر  ١٠نطــاق هــذه اخلــدمات لتــشمل  
 . يف املائة للمناطق الصحية يف البلد١٠٠يوفر تغطية بنسبة  مما

وتقـــدم يف هـــذه الوحـــدات خـــدمات الوقايـــة األوليـــة، والثانويـــة، والرعايـــة املقدمـــة    
ى، وخــدمات التــشخيص والعــالج لإلصــابة بعــدوى األمــراض الــيت تنتقــل    للمــصابني بالعــدو

العـالج املـضاد للفريوسـات الرجعيـة،        باالتصال اجلنسي، واإلصابة بعدوى اجلراثيم الطفيليـة، و       
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 -ربيـــة مـــن أجـــل املتابعـــة العالجيـــة، وتعزيـــز املواظبـــة والـــدعم النفـــسي   والفحوصـــات املخت
 يف  ٦٠متثـل النـساء نـسبة       و. داخليني باملستـشفيات  االجتماعي، وخدمات العـالج للمرضـى الـ       

 األشــخاص املــتلقني خلــدمات الرعايــة الــشاملة هــذه بانتظــام والبــالغ عــددهم جممــوعاملائــة مــن 
وجيري تنفيذ دراسة استقصائية عـن التعـرض للعنـف وفـريوس نقـص املناعـة                 . شخصا ٦ ٦٧٤

 ).مل تنشر بياناهتا بعد( سنة ٤٩ سنة و ١٨البشرية بني النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني 
ــد نبعــت هــذه الدراســة مــن مــشروع      ـــزيل    ”وق ــالعنف املن ــة ب ــة املتعلق شــبكات العناي

 .“اإليدز والوقاية منه/لقا لعالج فريوس نقص املناعة البشريةواجلنساين بوصف ذلك منط
وسيستفاد من البيانـات الـيت سـتخرج هبـا هـذه الدراسـة بوصـفها مـدخالت يف حتليـل                      

يسي مشترك بـني الـربامج، ويتـسم باملوضـوعية واجلماعيـة واالتـساع، ويتنـاول املـشكلة مـن              رئ
ــاجــذورها  ــية؛ ويهــدف إىل      ويبحثه ــسان األساس ــوق اإلن ــسانية وحق ــات اجلن ــار العالق  يف إط
اإليــدز الــذي يعــود إىل أســباب جنــسانية / انتــشار وبــاء فــريوس نقــص املناعــة البــشرية مواجهــة

 القـضاء   وميكنـها نسان يف إطار ثقافة جنسية بشرية واعية بقـدر كـبري            وأسباب تتعلق حبقوق اإل   
 الضعف بني األطفال والنساء؛ وإىل إعادة تركيز هنج مشترك بني احلكومـات وهنـج                أوجه على

 .اإليدز/تشاوري بوصف ذلك نشاطا أساسيا يف تناول مشكلة فريوس نقص املناعة البشرية
 

صحة مل تعط املراهقني أولوية، وذلك قد حيـرمهم عمليـا           يشري التقرير إىل أن وزارة ال      - ١٦
 التقريــر  ويؤكــد).٣١٢ و ٣١٩الفقرتــان (دمات الــصحية اخلــمــن إمكانيــة احلــصول علــى  

قـانون الطفولـة وبرنـامج وزارة الـصحة للرعايـة الـشاملة       بـني  تنـاقض   على وجـود     باخلصوص
يـبني التقريـر    و. إمكانيـة حـصول املـراهقني علـى اخلـدمات الـصحية           للمراهقني، الذي يتعلـق ب    

جييـز تـوفري وسـائل منـع احلمـل للراشـدات            ) ١٩٩٩ (SS/0966 رقـم    أن قـرار احلكومـة    أيضا  
فما العمل الذي جيري االضطالع به لـضمان     . ولكنه يستثين على ما يبدو الفتيات املراهقات      

يناسـب عمـرهم مـن خـدمات صـحية تـشمل            إمكانية حصول املراهقني على مـا يكفـيهم ومـا           
 التثقيف اجلنسي واخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية ومعلومات عن تنظيم األسرة؟ 

وطنيـــة لألعـــوام مـــن بـــني األهـــداف الـــيت حـــددهتا وزارة الـــصحة ضـــمن سياســـتها ال 
 . بالفئات الضعيفة، اليت تضم املراهقنيالعنايةتوفري  ٢٠١٠-٢٠٠٦

 :جات املراهقني القيام مبا يليوتقتضي تلبية احتيا 
ضمان فرص وصول املراهقني كافة إىل خدمات الـدعوة، والوقايـة العالجيـة،         )أ( 

مــع التركيــز علــى والتأهيــل الكامــل علــى أســاس التكــافؤ بــني اجلنــسني طيلــة الــدورة احلياتيــة    
 املستضعفة؛ الفئات
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ساء ط الرجـال والنـ    حتسني الوقاية من األمـراض املنقولـة ومكافحتـها يف أوسـا            )ب( 
 خالل دورة حياهتم؛

حتــسني جــودة الرعايــة املقدمــة إىل املــرأة والرجــل يف دورة حياهتمــا، وحتــسني   )ج( 
 ؛جودة احلالة الصحية

التنفيــذ التـــدرجيي لنمــوذج جديـــد لتقــدمي اخلـــدمات الــصحية يتماشـــى مـــع      )د( 
 .خصائص احلالة الوبائية واحتياجات الرجل واملرأة يف دورة حياهتما

صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،      (وبفضل الدعم املقدم من خمتلف اجلهـات املتعاونـة           
ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحـدة األمريكيـة،       

 ،)والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدويل، والــصندوق العــاملي، والوكالــة الــسويدية للتنميــة الدوليــة 
جيري تعزيز عيادات الرعاية املتمايزة اخلاصة باملراهقني ذكـورا وإناثـا، وهـذه العيـادات موزعـة       

 .  عيادة٢٦ويبلغ جمموعها على امتداد اإلقليم الوطين بأسره 
 :ويتمثل ذلك التعاون يف ما يلي 
إدارة : تدريب املوارد البشرية اليت تقدم اخلدمات الـصحية يف اجملـاالت التاليـة             )أ( 

ــة  األدإعــداداملعــايري، إســداء املــشورة، الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، عــالوة علــى     وات التعليمي
 واألسس الربناجمية؛

 كييف احليز املادي على حنو مالئم؛ت )ب( 
 واملعدات املعلوماتية؛توفري التجهيزات الطبية واألثاث  )ج( 
ــة )د(  ــساخ األدوات التعليميــــ ــة املتتال: استنــــ ــوم البيانيــــ ــات،  الرســــ ــة الورقــــ يــــ

 وامللصقات؛ ،املنشوراتو
ريوس نقـص املناعـة   الوقاية من فبث برامج تعليمية إذاعية وتليفزيونية يف جمال         )هـ( 
 اإليدز؛/البشرية

تــدريب الفئــات الــشابة وشــبكات الــشباب مــن أربــاب األســر واملعلمــني يف     )و( 
  الصحة اجلنسية واإلجنابية؛عنصر

ــاالت وا   )ز(  ــني الوكـــ ــسيق بـــ ــري احلكوميـــــة    التنـــ ــات غـــ ــسات واملنظمـــ ملؤســـ
 .وغريها واحملافظات،

وبدعم من مؤسسة التعاون الكندي، جيري تدريب موظفي املؤسـسات املعنيـة بتقـدمي               
اخلدمات الصحية والقيادات الشبابية مـن املـراهقني وأربـاب األسـر يف عنـصر الـصحة اجلنـسية                   
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أحـالم  ”  و ،“هذه األغنية مهـداة لـك     ”، و   “أنا األدرى مبصلحيت  ”واإلجنابية، باستخدام أدلة    
تزخر مبضامني قويـة يف مواضـيع تنظـيم األسـرة، ومنـع احلمـل، والوقايـة                 ، وهي أدلة    “مشتركة

 .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية/من األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي
ــل   ــايريويعــّرف دلي ــة   مع ــشاملة للمــرأة الرعاي ــة ال ــا  يف جمــال تنظــيم األســرة    الرعاي بأهن

أو الـزوجني يف سـن اإلجنـاب بالنـسبة ملـن        /املقدمة على حنو مالئم إىل املرأة و      الرعاية الشاملة   ”
 . “املباعدة بني الوالداتيرغب يف 
وإذا أخــذنا يف احلــسبان أن النطــاق العمــري للمــرأة يف ســن اإلجنــاب يــضم الفئــة الــيت   

ــا أن املــراهقني ٤٩ و ١٢يتــراوح عمرهــا بــني   غــري مــستبعدين مــن خــدمات   ســنة، صــار جلّي
للمـراهقني  املعياريـة املتكاملـة     املشورة املسبقة هذه، وذلك ما تنص عليه بالفعل بـرامج الرعايـة             

 .أما قرار قبول األساليب املقترحة، فيبقى من حمض اختيارهم). ٢٠٠٥(
وليس مثة أسلوب تنظـيم أسـرة للمـراهقني خيـضع لقيـود سـوى اجلراحـة الطوعيـة ملنـع                      
 منــه ٥ الــذي يــنص يف الفقــرة )١٩٩٩ (SS/0966الــيت ينظمهــا القــرار احلكــومي رقــم احلمـل،  
 والنـساء الراشـدون بنـاء       راحـة الطوعيـة ملنـع احلمـل الرجـال         حيق أن يستفيد مـن اجل     ”: على أنه 

 .“خماطرتطلعاهتم أو أهنم يواجهون أن ذلك يليب على طلبهم، مىت اعتربوا 
ومل خيـضع هـذا القـرار احلكـومي حـىت           . امـا  ع ٢١بــ   وحيدد سن الرشـد يف هنـدوراس         

 .اآلن إىل أي تعديل
 للمـراهقني، فـإن   املتكاملـة وفيما يتعلق بالتناقض بـني قـانون الطفولـة وبرنـامج الرعايـة             

 :معايري برنامج الرعاية تنص على ما يلي
 أحكام عامة - الفرع السادس

الـصحة  ليت يقدمها موظفو االستفادة من اخلدمات الصحية ا    ق لكل مراهق ومراهقة     حي - ١
 ).ساعات دوام حمددةأو أيام وساعات العمل، دون حتديد تواريخ، أي أيا كان السبب ويف (

 مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة العامـــة لرعايـــة املـــراهقني  ٥يـــنص املعيـــار  - الفـــرع الثـــامن 
 األطبـاء، واملمرضـون  (جيـري موظفـو الـصحة     : واملراهقات يف الوحدات الصحية علـى مـا يلـي         

ــساعدو املمرضــني   ــون، وم ــدين  ) احملترف ــل   الفحــص الب ــع تأجي ــة، م  فحــصللمراهــق أو املراهق
األعضاء التناسلية إىل الزيارة التالية مىت طلب املريض ذلك، ويقومون بتسجيل نتـائج الفحـص               

 .يف السجل الطيب
يفــّضل أن جيــرى الفحــص حبــضور :  املــسألة علــى النحــو التــايل٢-٥وحيــدد اإلجــراء  

 .ة ُمرافق أو شخص تربطه عالقة قرابة باملراهقموظف صح
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 :وينص قانون الطفولة واملراهقة على ما يلي 
 احلق يف الصحة  

 ُيــسمح حبــضور األب أو األم أو املمثــل القــانوين للطفــل يف مؤســسات املــساعدة - ١٨املـادة  
 .الطبية العامة منها واخلاصة، وُتمنح هلم التسهيالت اليت تسمح هبا الظروف

جيب على مراكز الرعاية الصحية واملستـشفيات العامـة أن تقـدم الرعايـة الفوريـة                 - ٢٢ادة  امل
إىل األطفال الـذين حيتـاجون إليهـا يف احلـاالت املـستعجلة، حـىت ولـو مل تتـوافر موافقـة أبـويهم               

بيـد أنـه يف بعـض       . وال يقبل أي مربر لتسويغ عـدم االمتثـال هلـذا احلكـم            . ممثليهم القانونيني  أو
مـن  هتدف تلك الرعاية إىل ارتكاب عمل يعترب يف نظر القانون الـساري             قد  حلاالت األخرى،   ا

 .اإلدانةأعمال الغش أو من األعمال اليت تستوجب 
، فــالفحوى ســّيان )املعــايري والقــانون(وحــسبما يتبــّين مــن اســتقراء الــوثيقتني كلتيهمــا  

 أي تنـاقض    اًسـبق ذكـره، لـيس مثـة إذ        ووفقا ملـا    . على الرغم من اختالف العبارات املستخدمة     
 .بني قانون الطفولة ومعايري برنامج الرعاية للمراهقني

 
 العنف ضد املرأة  

يشري التقرير إىل وجود نظام جلمع بيانات عن العنف ضد املـرأة ولكنـه ال يـشكل                 - ١٧
ة ال يقدم التقرير نظـر ومن جهة أخرى،  .جزءا من نظام السجالت الرمسية لوزارة الصحة  

لـذا، يرجـى تقـدمي     .عامة واضحة عن انتشار مجيع أشكال العنف ضد املـرأة يف هنـدوراس      
معلومات تسمح للجنة مبعرفة أسباب مجيع أشكال العنف ضد املرأة يف هندوراس ومداها             
وانتــشارها، مبــا يف ذلــك نتــائج أي دراســات استقــصائية دميغرافيــة عــن العنــف ضــد املــرأة 

بيانات إحـصائية أو معلومـات أخـرى، تفـصل حـسب االنتمـاء              من خالل ما يتوافر من       أو
كما يرجـى بيـان الطريقـة        . حيثما أمكن  ، والعمر وتبني التوزيع بني الريف واحلضر      ،اإلثين

اليت بفضلها تعتزم احلكومة تعزيز إمكانية احلصول على البيانـات املوجـودة واسـتخدامها،              
 .سيما لصانعي السياسات ومقدمي اخلدمات وال
 
 بالغات عن حدوث عنف مرتيل سنةال

٤ ٣٨٣ ٢٠٠٢ 
٦ ٦٩٤ ٢٠٠٣ 
٩ ٩٠٠ ٢٠٠٤ 
٩ ٣٨٢ ٢٠٠٥ 
٩ ٩٤٦ ٢٠٠٦ 
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 السنة

بالغــات عــن ارتكــاب جــرائم حــسب مكتــب املــدعي   
 العام املعين بشؤون املرأة

 )*(تيغوسيغاليا، وسان بدرو سوال 
٣٢٦ ٢٠٠٢ 
٣٥٠ ٢٠٠٣ 
٤٧٧ ٢٠٠٤ 
٧٥٤ ٢٠٠٥ 
٨٧٢ ٢٠٠٦ 

 
عنـف، التحـرش اجلنـسي،      التل األب، قتل الغري، الشروع يف القتل، االغتصاب، الشروع يف ارتكاب            ق * 

 .العنف العائلي، إحداث اإلصابة جبروح، وغري ذلك

قامت دولة هندوراس، عن طريـق املعهـد الـوطين لإلحـصاء، ووزارة األمـن، ومكتـب                  
 ومجعية بلديات هندوراس، بتوقيع طائفـة       املدعي العام، واملعهد الوطين للمرأة، واحملكمة العليا،      

من االتفاقيات وهي بصدد تنقيح املؤشرات بغية إدراج املتغريات الـيت حتـدد العنـف ضـد املـرأة                   
 .وأسبابه وعواقبه

وقـد دخــل مكتــب املــدعي العـام، عــرب املعهــد الــوطين لإلحـصاء وبتمويــل مــن منظمــة     
إجراء تشخيص للنظـام اإلحـصائي يف    اليونيسيف، يف مفاوضات للحصول على املشورة بشأن        

املكتب بأسره، وصوال إىل إنشاء مرصد إحـصائي يتـضمن يف مجلـة مـا يتـضمنه مؤشـرات مـن                     
 .قبيل اجلنس والعمر ونوع العنف

ــا      التوثيــق عــن طريــق مركــز  (ويعكــف كــل مــن مكتــب املــدعي العــام واحملكمــة العلي
نـشاء نظـام امللـف الرقمـي املـشترك بـني            ووزارة األمن علـى إ    ) اإللكتروين واملعلومات القضائية  

 :ويتيح هذا امللف ما يلي. املؤسسات
يستخدمه العـاملون يف جمـال العدالـة، ووزارة األمـن، ومكتـب املـدعي العـام،               )أ( 

 السلطة القضائية؛و
يشمل الدورة الكاملـة للـسجالت، مـرورا جبميـع الـدوائر اإلداريـة واألعمـال                 )ب( 

  عليها قانون اإلجراءات اجلنائية؛نصاإلجرائية املمكنة اليت ي
ى النطـاق  تكون املعلومات مبوبة يف إطار سجالت، باستخدام رقم وحيد علـ          )ج( 

 الوطين لكل سجل على حدة؛
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يتوفر على وسائل حبث خاصة باجلهات اخلارجية مـن حمـامي الـدفاع العـامني                )د( 
 .وعامة املواطننيواجلهات اخلاصة 

.  مراقبـة انتـشار العنـف، مبـا يف ذلـك العنـف ضـد املـرأة                 وبفضل هذا امللف، ستتحسن    
فالنظام يقوم علـى جتميـع املعلومـات عـن العنـف ضـد املـرأة، وقـد جـرى اسـتيفاؤه عـن طريـق                          
تضمني املعلومات املستمدة من عمليات التشخيص اليت حتدد أنواع سوء املعاملة وفقـا لقـانون               

 .مكافحة العنف املرتيل
د عقبات حتول دون مكافحة العنف ضد املـرأة، مبـا فيهـا عـدم             يسلم التقرير بوجو   - ١٨

واالفتقــار إىل الــوعي يف أوســاط ) ٢٦٣الفقــرة (االلتــزام بالــسياسات والقــوانني واخلطــط 
فمـا هـي اخلطـوات الـيت تتخـذها احلكومـة إلزالـة هـذه                ). ٢٦٤الفقرة  (صانعي القرارات   

 العقبات ضمن جدول زمين حمدد؟
 :خذة ملكافحة العنف ضد املرأة، هناك ما يليمن بني التدابري املت 
التنسيق على حنو دائم وإنشاء حتالفات اسـتراتيجية وبـني املؤسـسات للتـرويج               )أ( 

 ئدة خمتلف فئات السكان واملؤسسات؛لتنظيم ندوات وحمافل لفا
االضطالع بعمليـة توعيـة هيئـة التـدريس بكليـة الطـب يف اجملـاالت األساسـية                   )ب( 

نفس؛ والتنسيق مع املعهد الوطين للمـرأة إلدراج املـساواة بـني اجلنـسني يف املقـرر                 وجمال علم ال  
 ت اجلامعية العليا يف الطب العام؛الدراسي للدراسا

ــدريب  )ج(  ــنة   ٢٠تــ ــا يف ســ ــا عاّمــ ــربى  ٢٠٠٧ طبيبــ ــصحية الكــ  يف اإلدارة الــ
ي اإلدارة الـصحية    وظفلتيغوسيغالبا التابعة لشبكة الصحة العقلية وتدريب األطباء، وتـدريُب مـ          

 ألوكوتيبيكي؛
ا إنــشاء شــعبة الــصحة العقليــة يف مستــشفى ســان فيلــييب العــام، وســيطّبق هــذ   )د( 

 التدبري يف مستشفيات عامة أخرى؛
 ال املساواة بني اجلنسني والعنف؛تدريب موظفي الصحة يف جم )هـ( 
إنــــشاء وتعزيــــز شــــبكات حمليــــة وعلــــى صــــعيد البلــــديات يف كومايــــاغوا،  )و( 

ــا، عــالوة علــى  و ــر الــصحة   تــشولوتيكا، وخوتيكالب تطبيــق اســتخدام منــوذج الفحــص يف دوائ
 اجلنسية واإلجنابية؛

ق حقـو : إدماج البعد االجتماعي يف سياسة الصحة العقلية وحماورها العرضـية         )ز( 
 اإلنسان واملساواة بني اجلنسني؛
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األلفــاظ م  يهـدف إىل احلــد مـن اســتخدا  ٢٠١٠تنفيـذ برنــامج نـاجح يف عــام    )ح( 
طبقـة  والرموز اليت ترّوج للتفاوتات االجتماعية على أساس نوع اجلنس، واملرض، والعرق، وال           

 االجتماعية، والسلوك العنيف؛
 ؛٢٠٠٤األخذ بدليل املعايري واإلجراءات للتصدي للعنف املرتيل والعائلي لعام  )ط( 

نـسي لألطفـال     اإليـذاء اجل    املبادئ التوجيهية األساسية لتقدمي الرعاية يف حـاالت        توفري 
 والطفالت واملراهقني؛

نـسي  تنقيح دليل املعـايري واإلجـراءات املتعلقـة بالرعايـة يف حـاالت اإليـذاء اجل                )ي( 
 لألطفال والطفالت واملراهقني؛

نـسي لألطفـال     املبادئ التوجيهية األساسية لتقدمي الرعاية يف حـاالت اإليـذاء اجل           توفري 
 والطفالت واملراهقني؛

 . وتنفيذها٢٠١٠-٢٠٠٦وضع السياسة الصحية الوطنية لألعوام  )ك(
 

 االجتار باألشخاص واستغالل البغاء  
 يشري التقرير إىل أنه قـد أجريـت دراسـات بـشأن االسـتغالل اجلنـسي والتجـاري،                  - ١٩

ــة          ــاطق احلدودي ــه خــاص يف املن ــات، وبوج ــشابات املراهق ــات وال ــه الفتي ــرض ل ــذي تتع ال
يرجـى تقـدمي معلومـات      .  ال توجد إشارة إىل نتائج تلك الدراسات       ، ولكن )١٠٨ الفقرة(

بشأن االستغالل التجاري واجلنسي للمرأة والطفلة واملراهقة، مبا يف ذلك أشـكال االجتـار              
ويرجـى كـذلك تقـدمي معلومـات بـشأن الـربامج            . هبا، وبشأن تأثرياهتا، وأسباهبا، وعواقبـها     
 .الرامية إىل القضاء على هذه املشكلة

حيـدث االجتـار باألشـخاص يف هنـدوراس ألغــراض خمتلفـة، وأبرزهـا االجتـار ألغــراض         
ومييل االجتار باألشـخاص إىل أن يكـون إىل خـارج هنـدوراس،             . االستغالل اجلنسي والتجاري  

ومــع ذلــك، تعــد . ومــن مث ال تــشكل هنــدوراس بلــدا مــستقبال لالجتــار اإلقليمــي باألشــخاص  
 . إىل غواتيماال واملكسيك على نطاق ضيِّق“ العبور”هندوراس بلدا من بالد 

وتنفذ حكومة هندوراس مبادرات خمتلفـة مـن أجـل القـضاء علـى االسـتغالل اجلنـسي                   
 :وميكن أن نعدد من بينها ما يلي. والتجاري
إنــشاء جلنــة رفيعــة املــستوى، مــن أجــل القــضاء علــى االســتغالل اجلنــسي           )أ( 

 ؛)٢٠٠١( الصعيد الوطين والتجاري للمرأة، والطفل والطفلة، على
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إقــــرار خطــــة عمــــل ملكافحــــة االســــتغالل اجلنــــسي والتجــــاري، واالجتــــار   )ب( 
باألشخاص وهتريب األشخاص، الـيت انـضمت إليهـا احلكومـة وجلنـة البلـدان األمريكيـة املعنيـة                 

 ؛)٢٠٠٢(باملرأة 
إنــشاء وحــدة التحقيــق يف جــرائم االســتغالل اجلنــسي والتجــاري واإليــذاء         )ج( 

ــ ــسم        اجلن ــدرو ســوال، وق ــورازان ويف ســان ب ــسكو م ــسم فرانسي ــيغالبا، ق ــة يف تيغوس سي عام
 كورتيس؛ دي

فربايــر /املوافقــة علــى إصــالح قــانون العقوبــات الــساري املفعــول حــىت شــباط  )د( 
ــال؛       ٢٠٠٦ ــة لألطف ــواد إباحي ــازة م ــق حبي ــى احملــاكم تتعل ــضايا مهمــة عل ، بعــد أن عرضــت ق

 من خالل إجراءات خمتصرة، فيما يتعلق بإقامـة عالقـات         وكذلك بغرض إصدار أحكام اإلدانة    
  عاما؛١٨جنسية مدرة لألموال مع قاصر يبلغ من العمر 

التنسيق مع منظمة كاسا أليانـسا، مـن أجـل التـصدي بـسرعة وبـصورة فعالـة                   )هـ( 
وقـد مسـح الــدعم املقـدم هلـذه املنظمـة بتــوفري      . للمـشاكل املعروضـة علـى مكتـب املــدعي العـام     

، الـذين يرسـلهم إليهـا مكتـب         )ضحايا االستغالل اجلنسي والتجاري   (ية لسالمة األطفال    احلما
 املدعي العام من خالل براجمه املختلفة حىت يتحقق الدعم لبعض املساعي املتعلقة بالتحقيقات؛

تشمل مهمة اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية باملهاجرين، بني أهـدافها،            )و( 
 شخاص ضحايا االستغالل يف بلدان أخرى؛نقل واستقبال األ

اشتركت هندوراس أيـضا يف مبـادرات إقليميـة مـن أجـل القـضاء علـى االجتـار                     )ز( 
باألشخاص، وجتـُدر اإلشـارة مـن بينـها إىل املـشروع اإلقليمـي للمراهقـات املعرضـات للمخـاطر             

. أقسام أوكوتيبيكي وفايهاالجتماعية، والذي دعا إليه صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، يف        
، وهــو يرمــي إىل تعزيــز حتالفــات تنــسيق ٢٠٠٦وقــد بــدأ هــذا املــشروع يف هنــدوراس منــذ عــام 

 .األنشطة واحلمالت على الصعيد احمللي من أجل منع العنف ضد املرأة، واالستغالل اجلنسي
 

 املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة، ويف صنع القرارات  
حــظ يف التقريــر أنــه فيمــا يتعلــق باالنتخابــات الــيت جــرت مــؤخرا، نقــص عــدد  يال - ٢٠

 ١٠٥النساء املنتخبات، فما هي التدابري اليت اختذت لضمان تنفيذ احلكم الوارد يف املادة              
مــن قــانون االنتخابــات واملنظمــات الــسياسية بــشكل ســليم؟ يرجــى اإلشــارة كــذلك إىل     

 مـن   ٤ مـن املـادة      ١ اعتمـدت، مبـا يتفـق مـع الفقـرة            التدابري األخـرى اخلاصـة املؤقتـة الـيت        
 للجنـة، مـن أجـل التعجيـل باملـشاركة      ٢٥ و  ٢٣االتفاقية ومع التوصيتني العـامتني رقمـي        

 .الكاملة وعلى قدم املساواة للمرأة يف مجيع جماالت احلياة العامة ويف جمال صنع القرارات
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، وهلذا فحـىت    ٢٠٠٣انات حىت عام    تتضمن املعلومات اإلحصائية الواردة يف التقرير بي       
. ٢٠٠٤اآلن مل تدرج اآلثار النامجة عن إصالحات القـانون االنتخـايب الـيت ووفـق عليهـا عـام                    

 ١٠٤ و   ١٠٣وتنشئ هذه اإلصالحات آليـات لتكـافؤ الفـرص يف املـشاركة الـسياسية، املـواد                 
 .١٠٥ و

ح زيـادة عـدد النـساء       ومن شأن هذه اإلصـالحات، يف هنايـة العمليـة االنتخابيـة أن تتـي               
 يف  ٢٤ إىل   ٧وكانـت الزيـادة مـا بـني         . املنتخبات لتمثيل دولة هندوراس يف الكونغرس الوطين      
ــوايل يف منــصب النائبــات األصــليات و     ــة علــى الت ــة إىل ١٧املائ ــة للنائبــات  ٢١ يف املائ  يف املائ

 ).٢٠٠٥-٢٠٠٢مقارنة بانتخابات الفترة (البديالت 
 

 نغرس الوطينمشاركة النساء يف الكو
 النقصان الزيادة ٢٠٠٩-٢٠٠٦ ٢٠٠٥-٢٠٠٢ 

  ٪١٧ ٪٢٤ ٪٧ النائبات األصليات
  ٪١٤ ٪٢١ ٪١٧ النائبات البديالت

 
ومع ذلك، فإن املشاركة علـى الـصعيد احمللـي أسـفرت عـن نتـائج متباينـة، فمـن جهـة              

فـع عـدد النـساء      أخنفض قلـيال عـدد النـساء املنتخبـات ملناصـب رئيـسات اجملـالس البلديـة، وارت                 
 جملـسا   ٢٩٨املنتخبات ملناصب نائبات رؤسـاء اجملـالس البلديـة، وعـضوات اجملـالس البلديـة يف                 

 .بلديا يف البلد
 

 مشاركة النساء يف احلكم احمللي
 النقصان الزيادة ٢٠٠٩-٢٠٠٦ ٢٠٠٥-٢٠٠٢ 

 ٪١  ٪٨ ٪٩ البلدياتاجملالس رئيسات 
  ٪٥ ٪١٧ ٪١٢ الس البلديةنائبات رؤساء اجمل

  ٪١ ٪١٨ ٪١٧ عضوات اجملالس البلدية
  

وجـــدير بالـــذكر، أن املعهـــد الـــوطين للمـــرأة يواصـــل بـــذل اجلهـــود لتـــشجيع إقـــرار    
إصالحات القانون االنتخـايب وتوعيـة الـسكان بأمهيـة مـشاركة املـرأة يف العمليـات االنتخابيـة،                

منظمات اجملتمع املـدين، الـيت   وقد أمثر اجلهد بالتنسيق مع بعض    . من أجل تعزيز قدرهتا القيادية    
 .تعمل بصورة دائمة يف موضوع متكني املرأة على الصعيد احمللي

ولــو أن التقريــر قــد أكــد أن مــن املهــم حتديــد نــسبة دنيــا ملــشاركة املــرأة يف املهــام   - ٢١
 من قانون االنتخابات واملنظمات السياسية، فإنـه        ١٠٥االنتخابية على حنو يتفق مع املادة       

، ذاته من هذا القانون   ١٠٤ املادة   “تنتهككما  تعارض  ”لك على أن هذه املادة      يشدد كذ 
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يرجى أن توضحوا بالتفصيل التدابري اليت اعتمدهتا       ). ١١٥الفقرة  (وقانون تكافؤ الفرص    
 .الدولة الطرف ملواجهة هذا التعارض احملتمل وتسويته

ــادة       ــه يوجــد تعــارض يف تفــسري امل ــه أن ــانون  ١٠٤دة  و املــا١٠٥مــن املــسلم ب  مــن ق
االنتخابات، ولكن فيما يتعلق بالفرص احملدودة، اليت ميكن للمـرأة الوصـول إليهـا، يف جمـاالت                 
الــسلطة الــسياسية جيــري التــشجيع علــى اختــاذ إجــراءات تــصحيحية كنقطــة انطــالق وقاعــدة    

سية  يف املائة عن طريـق التفـاوض بـني األحـزاب الـسيا     ٥٠التقدم على أساسها لبلوغ نسبة    يتم
ومــن مث ممارســة تــدبري تــصحيحي مــن أجــل تيــسري دمــج املــرأة يف رســم خطــط مهمــة إجــراء     

 .االنتخابات الشعبية
 

 العمل واالستحقاقات االجتماعية واالقتصادية  
يسلم التقرير بأن الربامج الرامية إىل القضاء على التمييز يف جمـال العمـل، لـيس هلـا             - ٢٢

يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كانــت قــد . عي لــيس كافيــاســوى أثــر ضــئيل وإن اإلطــار التــشري
.  من االتفاقية١١اختذت خطوات لتعديل قانون العمل، إعماال للحق الوارد يف حكم املادة 

، “اجلنـسني  املـساواة بـني   حتقيق  العمل مع   ”كذلك يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان االقتراح بـ          
أُخـذ يف االعتبـار يف إصـالحات التـشريع        ، قد   ٢٠٠٤الذي قدمه املعهد الوطين للمرأة عام       

 .الوطين، وعند وضع السياسات والربامج، وما هي وسيلة ذلك
مل تنفذ بعد إصالحات قانون العمل، ألن االقتراح الـذي قدمـه املعهـد الـوطين للمـرأة                   

مل يدرج بعد من أجل الوصـول إىل هـذا          “ املساواة بني اجلنسني  حتقيق  ”فيما يتعلق بالعمل مع     
وتقدم حاليـا بعـض التفـسريات لـذلك االقتـراح ضـمن خطـة العمـل الوطنيـة للتثقيـف                     . ضالغر

حبقوق اإلنسان يف هندوراس، اليت وضعتها وزارة العمل والضمان االجتماعي، باالشـتراك مـع            
وزارة االقتصاد والتجارة ومبساعدة تقنية مـن االحتـاد األورويب، ووحـدة التحلـيالت التقنيـة يف                 

ى خطــة العمــل الوطنيــة هلنــدوراس حتقيــق سلــسلة مــن النــواتج اســتنادا إىل   وتتــوخ. هنــدوراس
الربامج واملشاريع ذات األولية يف اخلطة، وهي حىت اآلن تظهر درجات خمتلفة مـن التقـدم، يف                 

وقـد أقُـرت هـذه اخلطـة        . الوقت الذي تتبلور فيه عملية املواءمة والتكيُّـف الـيت جيـري إعـدادها             
 . ٢٠٠٧-٠٠٥ي مبوجب املرسوم التنفيذ

وفقا للتقرير جيري النظر يف الطريقة اليت ميكن هبا دمج الـسكان اإلنـاث الـاليت يف        - ٢٣
 يف املائـة    ٤٦,٤ ، و )٣٤٩الفقـرة   (“  سنوات أو أكثر   ١٠”سن العمل ومن الفئة العمرية      

 ١٤يف قطاع العمل، قبل بلوغ سن    من الطفالت واملراهقات الاليت يعملن أعماال مرتلية،        
ــة الــشابات مــن     . عامــا ــدابري احملــددة الــيت تعتمــدها احلكومــة حلماي يرجــى اإلشــارة إىل الت
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االسـتغالل االقتــصادي ومـن أســوأ أشــكال العمـل لألطفــال مبــا يـضمن حــصول الــشابات     
 .العامالت يف اخلدمة املرتلية، على التعليم

تـدرجيي  تدرس وزارة العمل والضمان االجتماعي من خالل اللجنة الوطنيـة للقـضاء ال             
واملتزايد على عمل األطفال، إقـرار الئحـة تتـضمن أسـوأ أشـكال العمـل لألطفـال، حتـدد فيهـا                      
ــاع          ــسياق، أجــرى القط ــذا ال ــى املخــالفني، ويف ه ــات عل ــة والعقوب أشــكال املكافحــة واملراقب

. اخلاص، من خالل جملس هندوراس الوطين لألعمال التجاريـة، مـشاورات يف هـذا اخلـصوص               
 ).ندوراس الوطين لألعمال التجاريةاملصدر جملس ه(

، اإلعــالن اخلــاص بأربــاب   ٢٠٠٠ســبتمرب عــام  / أيلــول١٠وقــد أصــدر اجمللــس يف    
العمــل، مــن أجــل القــضاء علــى عمــل األطفــال يف هنــدوراس، تــدرجييا وبــصورة متزايــدة،          

وثيقة موجهة إىل القطاع اخلاص الـوطين، وأسـفر ذلـك عـن عـدم التعاقـد مـع قُـصَّر دون                       وهو
 . سنة، يف القطاع اخلاص املنظم والرمسي١٦سن 

كذلك اعتمدت دولة هندوراس تدابري تـشريعية تـؤدي إىل حظـر ارتكـاب االسـتغالل         
اجلنسي التجاري واملعاقبة عليه، عن طريق اإلصالحات الواردة يف البـاب الثـاين، اجلـزء الثـاين،      

توكــولني االختيــاريني التفاقيــة  ، باإلضــافة إىل االنــضمام إىل الربو)٢(اخلــاص بقــانون العقوبــات 
 . حقوق الطفل

 
ــرأة يف مـــصانع الـــصناعات     - ٢٤ يرجـــى تقـــدمي معلومـــات بـــشأن شـــروط العمـــل للمـ

كمــا يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن التــدابري الــيت اعتمــدهتا    . التجهيزيــة املــستغلة للعمــال 
 احلـد األدىن  احلكومة لتعزيز حقوق املرأة اليت تعمل يف هذا القطاع، مبـا يف ذلـك حقهـا يف               

 . من األجور، وضمان حصوهلا على معلومات متكنها من املطالبة حبقوقها
ُتشكِّل النساء الشابات العدد األكـرب مـن الـسكان الـذين يعملـون يف املـصانع املـستغلة             

 ١٢ عاما، ويبدأن مزاولة العمل وهن مـا بـني        ٢٥ و   ١٧للعمال، وهن يبلغن من العمر ما بني        
 .لعمر عاما من ا١٣إىل 

 يف املائة مـن قـوة   ٩٥، فإن  ١٩٩٥وحبسب بيانات املصرف املركزي هلندوراس، لعام        
ويف الـسنة ذاهتـا، أشـار رئـيس رابطـة أصـحاب             . العمل يف الصناعة التحضريية هـن مـن النـساء         

 يف املائـة مـن العـاملني        ٨٧مصانع الصناعات التجهيزية اهلندوراسية، إىل أن النساء ميـثلن زهـاء            
 .ملصانعيف تلك ا

_________________ 
الرمسيـة حتـت    ، وُنـشر يف اجلريـدة       ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١ املؤرخ   ٢٣٤/٢٠٠٥أصلح بواسطة املرسوم رقم      )٢( 

 . ٢٠٠٦فرباير / شباط٤ يف ٣٠ ٩٢٠رقم 
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ــادات إىل أن تلـــك املـــصانع تنتـــهك حقـــوق العمـــل للعـــامالت،      وتـــشري أبـــرز االنتقـ
توجـــد هلـــن أجـــور حمـــددة وال يـــستفدن إال باحلـــد األدىن مـــن املكافـــآت املاليـــة بالنـــسبة  فـــال

“ الرحالــة”وهــي تتــسم بطــابع الــشركات . البــشرية، بــسبب الفقــر الــشديد الــسائدة للمــوارد
إذ ختلـق قيمـة مـضافة ضـئيلة وال تتحـول إىل شـكل               :  يف إثراء البلد   ال تسهم إىل حد كبري     أي(

كما أن تلك املـصانع تـستخدم تكنولوجيـا متدنيـة، وعمليـات صـناعية بـسيطة ويتكبَّـد                   ). دائم
 .)٣(البلد تكاليف املنشآت الصناعية، لتنمية البنية األساسية املادية

 : محاية حقوق العامالتوقد اعتمدت دولة هندوراس التدابري التالية من أجل 
ــون    )أ(  ــحجنــز واا”تتمثــل أهــداف املــشروع املعن ــز حقــوق العمــال : رب يف ، “تعزي

 :يلي ما
زيادة إعمـال حقـوق العمـال، مـن خـالل تعمـيم التـشريعات العماليـة وتعزيـز أنظمـة                      

 .التفتيش العمالية وإجياد احللول البديلة للمنازعات يف جمال العمل
لوســـاطة واملـــصاحلة يف املنازعـــات العماليـــة مـــن جانـــب زيـــادة حتـــسني واســـتخدام ا 

 .العمل وزارة
 .زيادة التوعية بالوساطة واملصاحلة لدى العمال وأرباب العمل ومنظماهتم 
 .تعزيز آليات تشجيع ومحاية حقوق العمال للمرأة، مع مراعاة النهج اجلنساين 
ــة مــن األمــراض املنق   : مــشروع )ب(  ــة عــن طريــق  تعبئــة املــوارد مــن أجــل الوقاي ول

إىل العـامالت يف مـصانع الـصناعات        ) االيـدز (وفريوس نقص املناعـة البـشرية       /االتصال اجلنسي 
ــة ــصناعات       . التجهيزي ــة حتــالف مــع رابطــة مــصانع ال ــدء املــشروع، حــدد هــدف إقام ــذ ب ومن

التجهيزيـــة اهلندوراســـية، مـــن أجـــل تيـــسري االنتفـــاع باخلـــدمات املتعلقـــة بفـــريوس نقـــص         
وتتعلـــق االســـتراتيجية خبطـــني مـــن خطـــوط العمـــل  . االيـــدز يف املؤســـسات/البـــشرية املناعـــة
ــوارد داخــل املؤســسات     )١( :ومهــا ــة امل ــدعوة مــن أجــل تعبئ ــة،  ) ٢(ال تقــدمي املــساعدة التقني

 .واملتابعة التدريب
حيصل العمال والعامالت يف قطـاع مـصانع الـصناعات التجهيزيـة، علـى حـد                 )ج( 

و التقليديـة أعلـى كـثريا باملقارنـة باملؤسـسات األخـرى يف القطـاع                أدىن من املرتبات القانونيـة أ     
 .املنتج الوطين

_________________ 
 )٣( MUJERES Y MAQUILAS EN HONDURAS, Mirta KENNEDY 

   (http://www.iued.unige .ch/information/publications/pdf/yp-silcence-pudique/17-Eco-Mirta.pdf) 
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إنــشاء إدارة خــدمات العمــال حتــت إشــراف اإلدارة التقنيــة للخــدمات، يف        )د( 
وتتمثــل مهــام . ٢٠٠٦مــارس /اهلندوراســية يف شــهر آذارالتجهيزيــة رابطــة عمــال الــصناعات 

بغية إعمال القانون ولوائحـه يف جمـال العمـل، مبـا يفـضي              تلك اإلدارة يف تعزيز برنامج للتوعية       
إىل إجيــاد ممارســات جيــدة وتعزيــز مــسؤولية أربــاب األعمــال االجتماعيــة بالتــضافر مــع بــرامج 

تعزيــز حقــوق العمــال، ووزارة الدولــة لــشؤون : مــشروع اجنــز واربــح: ومؤســسات مــن قبيــل
 األمريكيــة، ورابطــة العمــل الرتيــه، العمــل والــضمان االجتمــاعي، وغرفــة التجــارة اهلندوراســية

 .والتجمع اإلسباين ألشكال غرز احلياكة
 الـــذي يرمـــي إىل تلبيـــة ((PROCINC)وضـــع يف االعتبـــار برنـــامج بروســـينكو  )هــ( 

احتياجــات التــدريب، واملـــشورة، واخلــدمات يف جمـــاالت اإلنتــاج واألمـــن، والــصحة املهنيـــة،      
ة اهلندوراسـية للـصناعات التجهيزيـة، وقـد وضـعت منـذ             مببادرة من الرابط  . للصناعات التجهيزية 

وتتمثل أهـداف الربنـامج يف مجلـة أمـور،          . ، باتفاق مع املعهد الوطين للتدريب املهين      ٢٠٠١عام  
يف املسامهة يف حتسني القدرة التنافـسية للـصناعات التجهيزيـة يف البلـد، وحتـسني ظـروف العمـال               

 .نية، وتعزيز العالقات بني أرباب العمل والعمالفيما يتعلق بالنواحي األمن والصحة امله
 

 الفقر والنساء يف املناطق الريفية  
ــد، وعلــى       - ٢٥ ــساء والطفــالت، داخــل البل ــشأن هجــرة الن يرجــى تقــدمي معلومــات ب

الصعيد الدويل، مبـا يف ذلـك عـدد النـساء والطفـالت املهـاجرات وخصائـصهن، وكـذلك                   
مايـــة أولئـــك النـــساء والطفـــالت مـــن اإليـــذاء  تـــدابري الـــيت جيـــري اعتمادهـــا حل البـــشأن 

 .واالستغالل، والعنف
وفقا للبيانات اإلحصائية لوزارة الداخلية والعدل زادت هجرة النـساء اهلندوراسـيات،             

، مت إبعـاد   ٢٠٠٤ففي عام   . وينعكس هذا يف الزيادة السنوية ألعداد من يتم إبعادهم برا وجوا          
، ٢٠٠٥ امــرأة ويف عــام ١٨ ٣٤٨ مت إبعــاد ٢٠٠٦-٢٠٠٥، وفيمــا بــني بــرا امــرأة ٨ ٧٤٦

.  امـرأة  ١ ٥٦٧ كان العـدد     ٢٠٠٦ امرأة مبعدة عن طريق اجلو، ويف عام         ٢ ٠٨٤استقبال   مت
 ظـروفهن املعيـشية، ومـن    قهـ رعمل بسبب الفقر، الـذي ي ال أكثر فأكثر حبثا عن    حلنفالنساء ير 

 .اهلجرة مث يدفعن للخروج حبثا عن الفرص عن طريق
 

تعتـرب حقـوق النـساء يف القطـاع الزراعـي       ) ١٠٥ و   ١٠٣الفقرتان  (ا للتقرير   وفق - ٢٦
لكنها غري مضمونة ألن املوارد غري كافية كما ال جيري توزيعها بـشكل متـساو،               “ ةمرضي”

. زيد مـن ضـعف املـرأة يف مواجهـة الفقـر     يإىل جانب أن عدم التكافؤ يف العالقات املتبادلة        
ذها لضمان مشاركة املـرأة بـصورة نـشطة يف إعـداد وتطبيـق              ما هي التدابري اليت جرى اختا     
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ــارة إىل         ــع اإلش ــة، م ــصفة عام ــر ب ــرامج مكافحــة الفق ــربامج يف القطــاع الزراعــي ويف ب ال
 املساعدة الدولية يف هذا الصدد؟

أمــرا حتميــا وهلــذا يف بــرامج ومــشاريع القطــاع الزراعــي النــهج اجلنــساين تعــد مراعــاة  
 :برامج من قبيلنفذت 

عنـصرا  ال تـزال    يتالـ “ دعم تنفيذ سياسـة تكـافؤ الفـرص يف اجملـال الزراعـي            ” )أ( 
 ؛ االجتماعية واملنتجة للمرأة يف اجملال الزراعيركةاملشارئيسيا، وتكثيف وزيادة 

 يتـألف أساسـا مـن       وهـو  “ األغذيـة  إنتـاج دعم املرأة الريفية من أجـل زيـادة         ” )ب( 
  جلماعات املرأة؛صناديق ريفيةمن أجل إنشاء  بذور،يف شكل حتويالت مالية لرؤوس أموال 

، وينطــوي علــى معيــار تكــافؤ  “برنــامج دعــم املؤســسات الــصغرية الريفيــة ” )ج( 
لعمـل علـى حتـسني ظـروف املعيـشة           ا لمن أجـ  لمساعدة املالية والتجارية،    لالفرص، وهو بديل    
 ؛لربات األسر املعيشية

ع يسهم مباشرة يف ثالث مـن       حراج واإلنتاج الريفي؛ وهو مشرو    ألمشروع ا  )د( 
 : وهيمجهورية هندوراسيف استراتيجية احلد من الفقر واردة يف  الةاألسس األربع
النمو االقتــصادي املنــصف واملــستدام، عــن طريــق زيــادة اإلنتــاج،       تعجيــل بــ ال 

وبـصورة مماثلـة،    . والتجارة، وتوليد القيمة املضافة للمنتجات الزراعية واحلراجية      
رض واألمن الغذائي، فيمـا يتعلـق بالوصـول علـى قـدم املـساواة               حتسني حيازة األ  
 .إىل املوارد الطبيعية

 من الفقر يف املناطق الريفية، عن طريق متويل جمـاالت االسـتثمار، مـن قبيـل                 داحل 
، ونقـــل التكنولوجيـــا، وإدارة املنـــاطق احملميـــة، واملـــشاريع اإلنتاجيـــة،  التـــدريب

 .لصغرى الريفيةوتوليد العمالة، وتشجيع املؤسسات ا
ضمان استدامة االستراتيجية، عن طريق تعزيز اإلدارة اجملتمعية للمـوارد الريفيـة،             

ووضــع احلــوافز لــإلدارة املــشتركة للمنــاطق احملميــة، وتعزيــز املؤســسات احملليــة،   
 .ودعم استراتيجيات الالمركزية والشفافية املؤسسية

كانــت نــسبة ( مــشاركة املــرأة ويتمثــل أحــد املؤشــرات الواضــحة للمــشروع يف زيــادة 
 ). يف املائة٣٠املشاركات مباشرة من النساء 

 ويـــسهم هـــذا الربنـــامج يف اســـتراتيجية  - الربنـــامج الـــوطين للتنميـــة الريفيـــة  )هـ( 
مكافحة الفقر، عن طريق توليد إيرادات ووظائف يف البيئة الريفيـة، واإلدارة الـسليمة للمـوارد                
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نميــة بنــاء القــدرة يف جمــال اإلدارة احملليــة، وعــن طريــق متويــل وهــو موجــه إىل دعــم ت. الطبيعيــة
املبادرات اإلنتاجية واخلدمات األخرى املتـصلة بتنفيـذ املـشاريع املـدرة للـدخل، واملـستدامة يف                 

وبـصورة مماثلـة، يـسعى هـذا الربنـامج إىل دمـج املـرأة يف املنظمـات االقتـصادية                    . املنطقة الريفية 
 ؛للمنتجات، ويف إدارهتا

 ويسعى هذا الربنامج إىل تـشجيع املـشاركة         - الربنامج اخلاص لألمن الغذائي    )و( 
وعلـى  . النشطة للرجل واملرأة يف أنشطة املـشروع علـى أسـاس املـساواة يف الظـروف والفـرص                 

هــذا فمنــذ بــدء سياســة حتديــد أهــداف املــشروع، توجــد معــايري لــدمج املــرأة يف األنــشطة الــيت  
للنــساء باعتبــارهن املخصــصة جمموعــات املــساكن ”: واصــلة إقامــةيــروج هلــا املــشروع، مثــل م

مـل النـساء يف رقـع    وتع.  واليت تـوزع يف منـاطق الربنـامج اخلـاص لألمـن الغـذائي             ،ربات األسر 
ورهنـا حبالـة    . ، وحتـيط ببيـوهتن بـساتني، ويقمـن بتربيـة الـدواجن واخلنـازير              صغرية مـن األرض   

 .“ العمل هذه بأهنا تزاول أنشطة التجارة الصغرىاجلو، وعوامل اإلنتاج الدنيا، تعرف قوة
 

 العالقات الزوجية والعالقات األسرية  
وجــود أوجــه قــصور يف قــانون األســرة، ومــشاكل تــؤثر يف فعاليتــه التقريــر بيــسلم  - ٢٧

آليـات تطبيـق العدالـة املوجـودة        ”وقد أشري إىل ذلك بالتحديد يف       . بالنسبة للمرأة والطفل  
سائل االجتماعية والثقافية واالقتصادية اليت ميكن أن تعوق وصـول املـرأة            ويف امل “ يف البلد 

يرجـى اإلشـارة إىل التـدابري الـيت اعتمـدهتا الدولـة             ). ٣٨٤ و   ٣٨٣الفقرتـان   ( إىل العدالة 
الطرف لتتيح إملام املرأة حبقوقها بشكل أفضل، وتعزيز قدراهتا من أجل اللجوء إىل العدالة 

 .تعلق باألسرة تيتيف مجيع الشؤون ال
االجتمــاعي يف معــايري القــضاء فيمــا يتعلــق حبقــوق  الطــابع ملراعــاة بــرامج تثقيفيــة مثــة و 

ــضائية،        ــسلطة الق ــوطين للمــرأة، وال ــني املعهــد ال األســرة، وكانــت التحالفــات االســتراتيجية ب
ــوق         ــة حلق ــة الوطني ــرة، واللجن ــة واألس ــد اهلندوراســي للطفول ــة، واملعه ــغال العام ووزارة األش

إلنسان، واجملتمع املدين، هي القوة الدافعة هلذا وقد زاد مـن نطـاق املـشاركة احلركـة الواسـعة                   ا
 .اليت تقوم هبا املرأة، يف مجلة أمور

وكجــزء مــن هــذا التحــالف، نــشرت ملــصقات ونــشرات ودليــل عملــي بلغــة بــسيطة    
 .يفهمها مجيع السكان ملكافحة العنف املرتيل والعنف اجلنسي
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 ٢٠ من املادة ١املكمل وتعديل الفقرة الربوتوكول   
يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كــان قــد مت إحــراز تقــدم فيمــا يتعلــق بالتــصديق علــى      - ٢٨

كما يرجى اإلشارة إىل ما أسفر عنه ذلـك         . الربوتوكول املكمل لالتفاقية أو االنضمام إليه     
 . من االتفاقية٢٠ من املادة ١من حيث قبول تعديل الفقرة 

ــى الربوتوكــول املكمــل       اختــذ امل  ــة عل ــوطين للمــرأة إجــراءات مــن أجــل املوافق عهــد ال
لالتفاقية، وتوجد آلية ستتيح التنفيذ الفعَّـال ملبـادئ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز               

وهلذا جيري التشجيع على استمرار احلوار، بـني الدولـة، وجهـات التعـاون الـدويل،                . ضد املرأة 
 .عاجلة عملية املوافقة عليهاواجملتمع املدين، مل

 


