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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
 هندوراس: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 نـدوراس  التقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والـسادس هل         نظرت اللجنة يف   - ١
)CEDAW/C/HON/6 ( ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٢٦ املعقـــودتني يف ٧٩٨ و ٧٩٧فــــي جلـــستيها 
وترد قائمة القضايا واألسـئلة الـيت أثارهتـا اللجنـة     ). (A) 798 و CEDAW/C/SR.797 (A)انظر (

ــة  ــا ردود CEDAW/C/HON/Q/6يف الوثيقــــــــ ــدوراس، أمــــــــ ــة  هنــــــــ ــرد يف الوثيقــــــــ  فتــــــــ
CEDAW/C/HON/Q/6/Add.1. 

 
 مقدمة  

 اجلــامع للتقــارير الدوريــة هــاتقريرتعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف لتقــدمي  - ٢
 ولعـدم تـضمينه بيانـات       ،الرابع واخلامس والسادس، لكنها تأسـف لتأخرهـا الـشديد يف تقدميـه            

 .إحصائية كافية مفصلة حسب اجلنس ولنقص اإلشارة فيه إىل التوصيات العامة للجنة
وزيـرة   الـذي أرسـلته برئاسـة         الرفيـع املـستوى    الدولة الطـرف للوفـد    على   اللجنة   وتثين - ٣

املعهد الوطين للمرأة، وهو اآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة، والـذي ضـم رئيـسة احملكمـة العليـا                      
يف جمــال ليــات إنفــاذ القــانون وخــرباء آل و،لنظــام القــضائي الــوطينلهلنــدوراس وممــثلني آخــرين 

 .املساواة بني اجلنسني
 اخلطيـة علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة الـيت             هـا ردودهتنئ اللجنة الدولة الطـرف علـى        و - ٤

والبّنــاء الــذي جــرى بــني الوفــد  الــصريح حلــوار  وعلــى اأثارهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة 
 . يف هندوراس للمرأة احلقيقيالوضع والذي ألقى املزيد من الضوء على وأعضاء اللجنة
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 اجلوانب اإلجيابية  
 احملــاكم اخلاصــة املعنيــة بــالعنف )أ(  مــا يلــيإلنــشاءالدولــة الطــرف  علــى  اللجنــةتــثين - ٥

  املعهـد الـوطين للمـرأة     )ب(؛  ٢٠٠٧ يف عـام      سـوال   وسان بـدرو   الباغوسيغتي  كل من  يفاملرتيل  
املكتـب اخلـاص للمـدعي العـام         )ج(باعتباره اآللية الوطنية للنـهوض بـاملرأة؛ و          ١٩٩٩ يف عام 
 .١٩٩٤ يف عام شؤون املرأةاملعين ب

وخطتـها الوطنيـة    الوطنية املتعلقة بـاملرأة  تهاسياس )أ(على   اللجنة الدولة الطرف     وهتنئ - ٦
 سياســـة املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف امليـــدان  )ب(؛ )٢٠٠٧-٢٠٠٢ (األوىل لتكـــافؤ الفـــرص

ــرة الزراعــــي  ــام   )ج(؛ و ٢٠١٥-١٩٩٩للفتــ ــة العنــــف املــــرتيل لعــ ــانون مكافحــ  ١٩٩٧ قــ
 .٢٠٠٦اإلصالحات اليت أدخلت عليه يف عام و
 يف احملكمــة العليــا مــن أصــل  مثــاين قاضــياتوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتعــيني - ٧
 . رئيسة للمحكمة العلياامرأةقاضيا، ولتعيني  ١٥
 إجنـاز عمليـة التـصديق       بـصدد وترحب اللجنة مبا أفاد به الوفد مـن أنّ الدولـة الطـرف               - ٨

 .ول االختياريعلى الربوتوك
 

 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصيات  
ر اللجنـة بـالتزام الدولـة الطـرف بالتنفيـذ املنـهجي واملتواصـل جلميـع              يف حني تـذكّ    - ٩

 والتوصـيات احملـددة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة      الـشواغل أحكام االتفاقية، فإهنـا تـرى أن       
 تقـدمي التقريـر     قبل جانب الدولة الطرف      من  أن توىل االهتمام على سبيل األولوية      تستلزم

وبناء على ذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تركز على هذه اجملاالت . الدوري املقبل
 يف تقريرهـا  احملققـة  والنتـائج  املتخذةيف أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن اإلجراءات       

لـى مجيـع    تاميـة ع   التعليقـات اخل    هذه إىل تعميم  الدولة الطرف أيضا     وتدعو. الدوري املقبل 
 .لى الربملان لكفالة تنفيذها الكاملع املعنية وتالوزارا
تـدريب علـى مراعـاة      ويف حني تقدر اللجنة اجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف لتـوفري                 - ١٠

القلــق يــساورها ألن أحكــام االتفاقيــة  فــإنّ ، ة القانونيــألصــحاب املهــنالفــروق بــني اجلنــسني  
املهـن  أصـحاب   العامة للجنـة ليـست معروفـة بـشكل كـاف وال سـيما يف أوسـاط                  والتوصيات  

 وبني النساء أنفسهن، وبالتـايل ال ُيعـوَّل عليهـا لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني والقـضاء                 ةالقانوني
 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 وبالتوصـيات  تعزيـز جهودهـا للتوعيـة باالتفاقيـة    إىل  اللجنة الدولة الطـرف   وتدعو - ١١
املوجهـة  ولفـروق بـني اجلنـسني    ل املراعيـة  العامة للجنة، وكفالـة أن تغطـي بـرامج التـدريب          
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االتفاقيــة إلحــالل ثقافــة قانونيــة متينــة   حقــوق وأحكــام ، مجيــع ةالقانونيــألصــحاب املهــن 
تناشـد    كمـا  .األسس يف البلد تدعم املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز ضد املـرأة            

أن تنـشر االتفاقيـة والتوصـيات العامـة للجنـة علـى نطـاق واسـع بـني مجيـع                     لة الطرف   الدو
الربملـان، والعـاملون يف اجلهـاز القـضائي،         أعـضاء   ، و ات املعنية، مبا يف ذلك الـوزارات      اجله

 وعامة اجلمهور من أجل     مات غري احلكومية، والقطاع اخلاص    واألحزاب السياسية، واملنظ  
 .ما فعاالتشجيع استخدامها استخدا

، فـإن   املكتب اخلاص للمـدعي العـام املعـين بـشؤون املـرأة           إنشاءتقدر  اللجنة  رغم أن   و - ١٢
القلق يساورها من أن حتد من قدرة النساء على رفـع دعـاوى التمييـز الـذي يقعـن ضـحيته إىل                      

 وانعـدام املعلومـات بـشأن هـذه         ، وغياب املساعدة يف حتصيل حقـوقهن      ،احملاكم عواملُ كالفقر  
 عقبات أمـام النـساء اللـوايت        تضعحلقوق ومواقف موظفي إنفاذ القانون واجلهاز القضائي اليت         ا

 . االحتكام إىل القضاءيسعني إىل
 للتوعيــة وحمــو األميــة القانونيــة بــشأن   مرةوتوصــي اللجنــة بالقيــام حبمــالت مــست   - ١٣

األصــلية املــساواة بــني اجلنــسني، تــستهدف النــساء وال ســيما نــساء األريــاف والــشعوب    
اإلجـراءات والـسبل     ومتكينـهن مـن االسـتفادة مـن          هنوالنساء من أصل أفريقـي، لتـشجيع      

وحتـث اللجنـة    . املتاحة مبوجب االتفاقيـة لالنتـصاف مـن االنتـهاكات الـيت تطـال حقـوقهن               
 وال سـيما نـساء األريـاف       ،الدولة الطرف على تـوفري خـدمات املـساعدة القانونيـة للنـساء            

نساء من أصل أفريقي، وإزالة مجيع العقبات اليت ميكن أن يواجهنها والشعوب األصلية وال
صلة برفـع الـدعاوى إىل القـضاء ومتابعتـها،          تـ  إىل القضاء، مبا فيها التكاليف امل      اللجوءعند  

 حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف       كـذلك   و. وعمليات التأخري الطويلة يف اإلجراءات القانونية     
 يتقاعـسون الـشكاوى ضـد املـوظفني احلكـوميني الـذين        على توعية النساء حبقهن يف تقـدمي        

وتـشجع  . عن تطبيـق القـوانني ذات الـصلة لـصاحل النـساء، ورصـد نتـائج هـذه الـشكاوى              
اللجنــة الدولــة الطــرف علــى طلــب املــساعدة مــن اجملتمــع الــدويل لتنفيــذ التــدابري الكفيلــة 

، يف  أن تقـدم  لـة الطـرف     وتطلـب اللجنـة إىل الدو     . النساء إىل القـضاء   إمكانية جلوء   بتعزيز  
تقريرها الدوري املقبل، معلومات عن احتكـام النـساء إىل القـضاء، مبـا يف ذلـك املـساعدة                   

 .القانونية املقدمة
 لتنقـيح بعـض األحكـام    ٢٠٠٥ر اللجنة إصالح قانون العقوبات يف عام  ويف حني تقدّ   - ١٤

 يف إطـار  حدة للشؤون اجلنـسانية     إلنشاء و التمييزية، وتالحظ اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف        
 ئيـة التمييزيـة، إال أن    اإلجرا  واللـوائح  قـوانني الاجلهاز القضائي الستعراض وتنقيح التـشريعات و      
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القلـق يــساورها لتـأخر عمليــة إصــالح القـانون وخــصوصا ألن الدولــة الطـرف تعهــدت بإزالــة     
 . سنة٢٤أكثر من  قبل اتهذه األحكام التمييزية عندما صدقت على االتفاقية دون حتفظ

 لعمليـة إصـالح القـانون لـديها         عليـا  أولوية   أن تويل وتناشد اللجنة الدولة الطرف      - ١٥
 مبــا فيهــا األحكــام  التمييزيــة ئيــةاإلجراواللــوائح قــوانني الالتــشريعات ووتعــديل أو إلغــاء 

 .التمييزية يف قانون األسرة وقانون العمل، وذلـك دون تـأخري وضـمن إطـار زمـين واضـح            
قيقا هلذه الغاية، تناشد اللجنـة الدولـة الطـرف بـذل املزيـد مـن اجلهـود لتوعيـة الربملـان               وحت

وترية اإلصـالحات القانونيـة اهلادفـة إىل حتقيـق املـساواة بـني              بـ والرأي العام بأمهية التعجيل     
 .اجلنسني قانونا واالمتثال لالتفاقية

باعتبـاره اآلليـة الوطنيـة للنـهوض         ترحب اللجنة بإنشاء املعهد الوطين للمـرأة         ويف حني  - ١٦
القلــق يــساورها ألن هــذه اآلليــة الوطنيــة ال متلــك النفــوذ والــسلطة الالزمــتني         فــإن بــاملرأة، 

وتالحـظ اللجنـة يف هـذا       . املوارد املالية والبشرية الكافية لالضـطالع بأعماهلـا بـشكل فعـال            وأ
 امليزانيــة الوطنيــة وال تــضم  يف املائــة فقــط مــن٠,٠٠١الــصدد أنّ اآلليــة الوطنيــة حتــصل علــى  

 تغـيري مـوظفي اآلليـة الوطنيـة مـع كـل              مـن أن   القلق وكذلك يساور اللجنة  .  موظفا ٥٠سوى  
 اآلليـة   لعمـل  املهنية واخلربة واالستمرارية الالزمة       الكفاءة تغيري حكومة يؤثر سلبا على مستوى     

 .املذكورة
 للمــرأة بزيــادة مــوارده وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز املعهــد الــوطين  - ١٧

البشرية واملالية وقدرته الفنية زيادة ملموسة ليتمكن من تنفيذ املهـام املوكلـة إليـه مبوجـب                 
 تعـزز اآلليـة الوطنيـة حبيـث يـصبح لـديها              أن وتناشـد الدولـة الطـرف     . واليته تنفيـذا فعـاال    

 ومواصـلة   ةيـ  احلكوم الـسياسات النفوذ والسلطة الكفيالن بتمكينها من التأثري علـى صـنع           
تــشجيع الــوزارات كافــة واحلكومــة جبميــع مــستوياهتا علــى اســتخدام اســتراتيجية تعمــيم    
املنظـــور اجلنـــساين، وإيـــالء االهتمـــام لقـــضايا املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف مجيـــع القـــوانني    

كمـا توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تكفـل عـدم                . والسياسات وخطط العمل الوطنية   
املهنية واخلربة واالستمرارية يف عمـل اآلليـة        الكفاءة  حلكومة سلبا على    تأثري التغيريات يف ا   

الوطنيـة املتعلقـة بـاملرأة      ة  سياسوحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى تقيـيم فعاليـة الـ            . الوطنية
كمــا تــشجعها علــى . وأثرمهــا) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(األوىل لتكــافؤ الفــرص واخلطــة الوطنيــة 

 .إقامة نظام لرصد تنفيذ االتفاقية
 علـى قـانون العقوبـات يف    ٢٠٠٥ويف حني تقدر اللجنة اإلصالحات املدخلـة يف عـام            - ١٨

ــسيني، واإلصــالحات املدخ     ــداء اجلن ــالعنف واالعت ــق ب ــا يتعل ــرتيل     م ــف امل ــانون العن ــى ق ــة عل ل
املـرأة،   أشـكال عديـدة مـن العنـف ضـد      النتـشار ، إال أنّ القلـق ال يـزال يـساورها          ٢٠٠٦ لعام
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 ،على النساء والفتيات وخباصة االعتـداء علـى احملـارم مـن الفتيـات      اجلنسي  يف ذلك االعتداء     مبا
اللجنة القلق ألن عدم كفاية املـوارد        ويساور. وكذلك االغتصاب والعنف املرتيل وقتل اإلناث     

لقضاء على العنف ضد املرأة، مثـل اخلطـة         اليات  آل  واألداء الفعال  املخصصة يعيق تنفيذ اخلطط   
، ووحــدة جــرائم )٢٠١٠-٢٠٠٦(ضــد املــرأة واستئـصاله واملعاقبــة عليــه  الوطنيـة ملنــع العنــف  

احملـاكم املتخصـصة املعنيـة    املقترح إنشاؤها يف مكتب املدعي العـام، و  ضد املرأةاملرتكبة العنف  
ويف حـني تقـدر اللجنـة اجلهـود الـيت تبـذهلا          .  سـوال   وسـان بـدرو    الباغوسـي غتيبالعنف املـرتيل يف     

تدريب على مراعاة الفروق بني اجلنسني ملوظفي إنفاذ القـانون واجلهـاز        ال لتوفريالدولة الطرف   
ــالقــضائي،  ــسلبية    ف ــة بــشأن املواقــف ال ــزال القلــق يــساور اللجن  الــشرطة والقــضاة  لرجــالال ي

املسؤولني عن إنفاذ القانون وتطبيق آليـات احلمايـة لـصاحل النـساء ضـحايا العنـف، الـيت تـؤدي                   
ويف هـذا الـصدد، يـساور       . ئم العنف ضـد النـساء مـن العقـاب         إىل استمرار إفالت مرتكيب جرا    

ف املـرتيل املقدمـة للــشرطة يف    يف املائـة فقـط مـن مجيــع شـكاوى العنـ     ٢,٥٥ ألناللجنـة القلـق   
علـى اهلجـرة    يف هنـدوراس قـد جيـربن    نـساء ال ويزيد من قلـق اللجنـة أن   . قد ُحلت  ٢٠٠٦ عام

 .بسبب العنف ضد املرأة
، تناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف أن تكفــل جتــرمي مجيــع ١٩امــة ووفقــا للتوصــية الع - ١٩

أشكال العنف ضد املـرأة؛ وإمكـان حـصول النـساء والفتيـات مـن ضـحايا العنـف، فـورا،                     
وحتـث اللجنـة   . على وسائل االنتصاف واحلماية؛ ومالحقة مرتكيب هذا العنـف ومعاقبتـهم          

 فعاال، مبا يف توظيفااآلليات  اخلطط ولتوظيفاملوارد الكافية  الدولة الطرف على ختصيص     
احملـاكم املتخصـصة   ذلك اخلطة الوطنية ملنع العنف ضـد املـرأة واستئـصاله واملعاقبـة عليـه و          

كـذلك حتـث    . ميع أشكال العنف ضد النـساء والفتيـات       جل للتصدياملعنية بالعنف املرتيل،    
ئي للتـدابري  اللجنة الدولة الطرف على رصد تطبيق مـوظفي إنفـاذ القـانون واجلهـاز القـضا              

القانونية ذات الصلة لصاحل النساء ضحايا العنف، وكفالة إنزال العقوبة املالئمة باملوظفني            
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف         . كما ينبغـي   عن تطبيق تلك التدابري      يتقاعسونالذين  

، يف تقريرهــا الــدوري املقبــل، معلومــات عــن املــوارد البــشرية واملاليــة املخصــصة  أن تقــدم
 .لخطط واآلليات اهلادفة للقضاء على العنف ضد املرأة وعن أثر تلك التدابريل

ــام       - ٢٠ ــة الطــرف قامــت يف ع ــة أنّ الدول ــانون  ٢٠٠٦ويف حــني تالحــظ اللجن ــيح ق  بتنق
نــسي ألغــراض اجلســتغالل ال واباألشــخاصالعقوبــات لــديها إلضــافة أحكــام متعلقــة باالجتــار  

مرار االجتــار واســتغالل البغــاء، وخــصوصا نقــص التــدابري جتاريــة، إال أنّ القلــق يــساورها الســت
 .الكفيلة بإعادة تأهيل ضحايا االجتار واالستغالل
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 من االتفاقية تنفيذا تاما، مبا يف ذلك ٦تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنفيذ املادة  - ٢١
الـداخلي وعـرب    (سن تشريع وطين حمدد وشامل على وجـه الـسرعة بـشأن ظـاهرة االجتـار                 

وتـدعو  . يكفل معاقبة اجملرمني وتوفري مـا يكفـي مـن احلمايـة واملـساعدة للـضحايا               ) احلدود
منع االجتار باألشـخاص، وخباصـة      الدولة الطرف إىل أن تنظر يف التصديق على بروتوكول          

النساء واألطفال، وقمعـه واملعاقبـة عليـه، املكّمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة                    
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل زيادة جهودها الرامية إىل حتقيق           . الوطنيةاملنظمة عرب   

التعاون على كل من الصعيد الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلدان املنشأ والعبور واملقـصد              
وحتث اللجنة الدولة الطرف على مجع وحتليل البيانـات املـستقاة مـن         . من أجل منع االجتار   

صادر دوليـة، وعلـى مقاضـاة املتـاجرين ومعاقبتـهم، وضـمان محايـة حقـوق                 الشرطة ومن م  
وتوصـي الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ تـدابري لتأهيـل              . اإلنسان للنساء والفتيات املتـاجر هبـن      

وتـدعو اللجنـة أيـضا      . النساء والفتيات ضحايا االسـتغالل واالجتـار وإدمـاجهن يف اجملتمـع           
بري املناسبة لقمع استغالل بغاء النـساء، مبـا يف ذلـك            الدولة الطرف إىل أن تتخذ مجيع التدا      

 .تثبيط طلب الذكور على الدعارة
 احليـاة   التا متثيل املـرأة يف مجيـع جمـ        لدمعوتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار تدين         - ٢٢

 يف املائـة للمرشـحات      ٣٠ حـصة دنيـا نـسبتها         حتديـد   تقـدر  رغم أن اللجنة  و. العامة والسياسية 
 مـن قـانون االنتخابـات والتنظيمـات الـسياسية،      ١٠٥ضع النتخابات عامة يف املادة      ملناصب خت 

قلق لعدم وجود تدابري إلنفاذ التقيد هبذه احلـصة، وقـد تـبني ذلـك مـن انتخابـات                  بال ا تشعر فإهن
 يف  ٣٠ن  مـ   إىل أقـل    اخنفـاض نـسبة املناصـب الـيت تتبوأهـا املـرأة             عـن  ترفسـ  اليت أ  ٢٠٠٦عام  

ــع فئــ   ــة يف مجي ــة ل٢٤(ات الوظــائف اخلاضــعة لالنتخــاب   املائ ــئالن يف املائ ــة ٢١  واتب  يف املائ
 يف املائـة  ٧ ؛ ورئيـسات البلـديات   يف املائـة ل ٨  يف جملس النواب الوطين؛ واتناوبعضوات امل لل
وتعـرب اللجنـة كـذلك عـن قلقهـا ألن الدولـة            ).  البلـدات  ملستـشارات  يف املائة    ١٨  و اهتنبئلنا

 مـن القـانون ذاتـه    ١٠٤ تتناقض مـع املـادة    ١٠٥ الدنيا املقررة يف املادة      الطرف تعترب أن احلصة   
 .الذي يكفل عدم التمييز

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل وضـع أسـاسٍ قـانوين عـام لتطبيـق تـدابري خاصـة                    - ٢٣
وتـشجع  .  للجنـة ٢٥ مـن االتفاقيـة وللتوصـية العامـة       ٤ مـن املـادة      ١مؤقتة، وفقـا للفقـرة      

على أن تتخذ تدابري بصفة مستدامة، تشمل تدابري خاصة مؤقتة، وأن حتدد الدولة الطرف 
أهدافا ملموسة وجـداول زمنيـة واقعيـة لإلسـراع بزيـادة متثيـل املـرأة يف اهليئـات اخلاضـعة                     

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيـز       . لالنتخاب والتعيني يف مجيع جماالت احلياة العامة      
ــة    ــدنيا البالغ ــق احلــصة ال ــادة    ٣٠ تطبي ــا يف امل ــصوص عليه ــة املن ــانون  ١٠٥ يف املائ ــن ق  م

وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تـنظم بـرامج تدريبيـة           . االنتخابات والتنظيمات السياسية  
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وحتـث كـذلك    . بشأن مهـارات القيـادة والتفـاوض للقيـادات النـسائية احلاليـة واملـستقبلية              
ة التامة وعلى قدم املـساواة يف صـنع         الدولة الطرف على إذكاء الوعي بأمهية مشاركة املرأ       

 .القرار يف مجيع اجملاالت بالنسبة للمجتمع ككل
وتعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء ارتفــاع معــدل محــل املراهقــات وعواقــب ذلــك علــى    - ٢٤

تعرقـل  كما تعرب عن القلق ألن اجلهات احلكومية احملافظـة الفاعلـة            . صحة الفتيات وتعليمهن  
وتعـرب اللجنـة أيـضا    .  يف املـدارس ية اجلنـس ربيةتال توفري هبدفارة التعليم اليت تبذهلا وز اجلهود  

 اليت يهدد فيها احلمل حيـاة       احلاالتعن القلق إزاء جترمي اإلجهاض يف مجيع الظروف، مبا فيها           
تـشعر  و.  احملـارم  الـيت يـنجم فيهـا احلمـل عـن االغتـصاب أو سـفاح              احلـاالت   املرأة أو صحتها و   

 يف أوسـاط  اإليـدز /نقـص املناعـة البـشرية   ارتفاع معـدالت اإلصـابة بفـريوس      إزاء   بالقلقاللجنة  
 ال توجــه حتديــدا للنــساء، باســتثناء  اإليــدز/نقــص املناعــة البــشرية فــريوس النــساء وألن بــرامج 

 . احتياجات نساء األقليات اإلثنيةاجلهرات واحلوامل، وال تعاعال
ملعلومات واخلدمات املتعلقة بتنظيم وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة توفري ا - ٢٥

األســرة للنــساء والفتيــات، وخاصــة املتعلــق منــها بالــصحة اإلجنابيــة ووســائل منــع احلمــل    
بأسعار مقبولة، وعلى تطبيق التربية اجلنسية املوجهـة للفتيـات والفتيـة علـى نطـاق واسـع،                  

ف إىل ضمان تواؤم وتدعو اللجنة الدولة الطر. مع إيالء اهتمام خاص ملنع محل املراهقات   
وتوصي اللجنة . سياساهتا العامة وقراراهتا مع دستورها، الذي ينص على أهنا دولة علمانية   

الدولة الطرف بأن تنظر يف استعراض القانون املتعلق باإلجهاض بغية حتديد الظروف الـيت              
ُيــسمح يف ظلــها باإلجهــاض، مثــل عمليــات اإلجهــاض العالجيــة واإلجهــاض يف حــاالت    

 النــاجم عــن االغتــصاب أو الــسفاح، ويف إلغــاء األحكــام الــيت يــتم مبوجبــها إنــزال  احلمــل
 للجنة بشأن املرأة    ٢٤العقاب باملرأة اليت ختضع لعملية إجهاض، متشيا مع التوصية العامة           

وحتـث اللجنـة أيـضا الدولـة الطـرف علـى تيـسري           . والصحة، وإعالن ومنهاج عمل بـيجني     
ملعاجلة املضاعفات الناجتة عن عمليـات اإلجهـاض غـري          حصول النساء على خدمات جيدة      

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تـدرج       . املأمونة وعلى خفض معدالت وفيات األمهات     
اإليـدز وأن   /نقـص املناعـة البـشرية     فريوس  منظور جنساين يف الربامج والسياسات املتعلقة ب      

 . األقليات اإلثنيةتكفل تلبية هذه الربامج والسياسات الحتياجات النساء من
ومــع أن اللجنــة تقــدر اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف إلدمــاج هنــج املــساواة بــني     - ٢٦

لعمـل مـع جمموعـة مـن املؤسـسات التعليميـة       هج التعليميـة الوطنيـة األساسـية وا       اجلنسني يف املنـا   
 عـن القلـق إزاء    والرجـل مـن املنـاهج التعليميـة، فإهنـا تعـرب       مرأة النمطية لل  البوق إزالة ال  قصد

 والرجـل يف  رأةة إزاء أدوار ومـسؤوليات املـ     جـذر استمرار املواقف األبوية والقوالب النمطية املت     
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مــام تنفيـــذ أحكــام االتفاقيـــة   فهــذه القوالـــب النمطيــة متثـــل عائقــا كـــبريا أ   . األســرة واجملتمـــع 
ل واحليــاة سـببا جـذريا لوضـع املــرأة اجملحـف يف مجيـع اجملـاالت، مبــا فيهـا سـوق العمـ          وتـشكل 

 .السياسية والعامة
وحتث اللجنة الدولة الطرف على التصدي للمواقـف النمطيـة املتخـذة جتـاه أدوار                - ٢٧

ومسؤوليات املرأة والرجل، مبا فيها األمناط واملعايري الثقافيـة الـيت تعمـد إىل إدامـة التمييـز                  
وتدعو الدولـة الطـرف     . املباشر وغري املباشر ضد النساء والفتيات يف مجيع جماالت حياهتن         

إىل تنفيذ تدابري شـاملة إلحـداث تغـيري يف األدوار النمطيـة للرجـال والنـساء املقبولـة علـى               
وينبغي أن تشمل هذه التدابري رفع مستوى الوعي . نطاق واسع ورصد تنفيذ هذه التدابري

ات وتنظيم محالت تعليميـة موجهـة للنـساء والرجـال والفتيـات والفتيـة مـن مجيـع االنتمـاء                  
الدينية هبدف القضاء على القوالب النمطية املرتبطة باألدوار اجلنسانية التقليدية يف األسرة 

 .من االتفاقية) أ (٥و ) و( ٢واجملتمع، وذلك وفقا للمادتني 
 مواصلة التمييز ضد املرأة يف سوق العمل، حيـث يوجـد   إزاءوتعرب اللجنة عن القلق    - ٢٨
كما تعرب عـن القلـق      . القائمة يف األجور بني الرجال والنساء     مرة  املستالفجوة  ز املهين و  تمييال

ة دون أي ضـمان اجتمـاعي        املرتليـ   اخلدمـة  الجمـ ز النساء يف القطاع غـري الرمسـي ويف          يإزاء ترك 
وتعرب اللجنة أيـضا عـن القلـق بـشأن وجـود      . استحقاقات أخرى ينص عليها قانون العمل   أو

ــال، وال  ــة األطف ــتغالل ال  عمال ــيما اس ــن،      س ــاءة هل ــة واإلس ــة املرتلي ــامالت يف اخلدم ــات الع فتي
 .العامالت يف املناطق احلرة لتجهيز الصادراتواستغالل غالبية اإلناث 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد سياسات وتدابري ملموسة للقـضاء علـى              - ٢٩
يز ضـد املـرأة يف      التمييز املهين األفقي والرأسي على السواء، والتعجيل بالقضاء على التمي         

وتشجع أيضا  . األجور، وضمان إتاحة فرص متكافئة فعال للمرأة والرجل يف سوق العمل          
الدولـة الطـرف علـى أن تـضمن عـدم اســتغالل النـساء العـامالت يف القطـاع غـري الرمســي          

وتدعو اللجنة . واخلدمة املرتلية وأن توفر هلن الضمان االجتماعي وغريه من االستحقاقات
لطرف إىل سن قـوانني متنـع تـشغيل األطفـال وإنفاذهـا بـصورة فعالـة، وإىل ضـمان          الدولة ا 

عدم تعرض الفتيات العامالت يف اخلدمة املرتليـة ويف وظـائف أخـرى يف القطـاعني الرمسـي                  
وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن         . وغري الرمسي على حد سواء لالستغالل أو االعتداء       

المتثــال لقــانون العمــل، وال ســيما يف املنــاطق احلــرة  تعــزز إدارات تفتــيش العمــل لرصــد ا
 .لتجهيز الصادرات، وأن تكفل فرض عقوبات يف حال وقوع انتهاكات

وتعرب اللجنة عن القلق ألن التقريـر مل يقـدم مـا يكفـي مـن البيانـات اإلحـصائية عـن               - ٣٠
 ،خـرى مثـل العمـر    حبـسب عوامـل أ  املصنفةوضع النساء يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية و     



CEDAW/C/HON/CO/6  
 

07-46016 9 
 

فر اكمــا تعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء عــدم تــو. واالنتمـاء العرقــي واملنــاطق الريفيــة واحلــضرية 
 .يف خمتلف اجملاالت املشمولة باالتفاقيةمعلومات عن أثر التدابري املتخذة والنتائج احملققة 

حتلـيالت  وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن تـدرج يف تقريرهـا املقبـل بيانـات و            - ٣١
إحــصائية عــن وضــع املــرأة، مــصنفة حبــسب اجلــنس، والعمــر، واالنتمــاء العرقــي واملنــاطق  
الريفية واحلـضرية، لتـبني بـذلك أثـر التـدابري املتخـذة والنتـائج احملققـة يف التحقيـق العملـي               

 .للمساواة احلقيقية بني املرأة والرجل
ــة الطــرف علــى أن تــصّدق علــى الرب    - ٣٢ ــاري وتــشجع اللجنــة الدول وتوكــول االختي

 وأن توافـق، يف أقـرب وقـت ممكـن،     التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة      
 . من االتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١على تعديل الفقرة 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تكفـل املـشاركة الواسـعة جلميـع الـوزارات                  - ٣٣
وأن تتـشاور مـع املنظمـات غـري احلكوميـة أثنـاء             املقبـل    يف إعـداد تقريرهـا       واهليئات العامـة  

وتشجع الدولـة الطـرف علـى إشـراك الربملـان يف مناقـشة التقريـر قبـل تقدميـه إىل                     . إعداده
 .اللجنة
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستفيد بــشكل كامــل، أثنــاء تنفيــذها          - ٣٤

ــة،    ــواردة يف االتفاقيـ ــات الـ ــززان    لاللتزامـ ــذين يعـ ــيجني اللـ ــل بـ ــة عمـ ــالن وخطـ ــن إعـ  مـ
 معلومـات   االتفاقية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرهـا الـدوري املقبـل             أحكام
 .ذلك عن
ــه       - ٣٥ ــة أمــر ال غــىن عن ــام والفعــال لالتفاقي وتؤكــد اللجنــة أيــضا علــى أن التنفيــذ الت

 ألحكام واضحر جنساين وتعبري وتدعو إىل إدماج منظو. لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
االتفاقية يف مجيع اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتطلـب إىل الدولـة                     

 .الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات يف هذا الشأن
وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الـصكوك الدوليـة الـسبعة اهلامـة                - ٣٦

وتشري إىل أن التزام الدولة الطرف هبذه الصكوك يعزز من متتـع املـرأة              . )١(اإلنسانحلقوق  
 .مبا هلا من حقوق إنسان وحريات أساسية يف مجيع جوانب احلياة

                                                                  
اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  والعهــد الــدويل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، )١( 

واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    ياسية،والــس
ــة أو العقوبــ          ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية أشــكال التميي ة القاس

قـوق مجيـع العمـال املهـاجرين        الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة ح               أو
 .وأفراد أسرهم



CEDAW/C/HON/CO/6
 

10 07-46016 
 

وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسـع يف هنـدوراس لكـي                - ٣٧
والــسياسيون، والربملــانيون  يطلــع شــعب هنــدوراس، مبــن فيــه املــسؤولون احلكوميــون،       

واملنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، علــى اخلطــوات الــيت اُتخــذت لــضمان    
املساواة القانونية والفعليـة بـني الرجـل واملـرأة، وكـذلك علـى اخلطـوات اإلضـافية الـالزم                    

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر باستمرار وعلى نطـاق           . اختاذها يف هذا الصدد   
ــة       ــسان، االتفاقي ــسائية ومنظمــات حقــوق اإلن واســع، وال ســيما يف أوســاط املنظمــات الن
وبروتوكوهلا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج                   

املـساواة  : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة        
 .“ة والسالم يف القرن احلادي والعشرينبني اجلنسني والتنمي

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد على املسائل اليت أثارت قلقها وأعربـت    - ٣٨
 املقـــدم مبوجـــب عنـــها يف هـــذه التعليقـــات اخلتاميـــة، وذلـــك يف تقريرهـــا الـــدوري املقبـــل

ا الـدوري الـسابع     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقـدمي تقريرهـ        .  من االتفاقية  ١٨ املادة
 وتقريرها الدوري الثامن الذي حيني موعـده يف  ٢٠٠٨أبريل /الذي حيني موعده يف نيسان   

 .٢٠١٢أبريل /، يف تقرير موحد يف نيسان٢٠١٢أبريل /نيسان
 
 


