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يف غياب الـسيدة سـيمونوفيتش، تولـت الرئاسـة نائبـة الـرئيس              
 ة سيمزالسيد

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

 )تابع( من االتفاقية ١٨
الرابـــع واخلـــامس اجلـــامع للتقـــارير التقريـــر الـــدوري  

؛ CEDAW/C/HON/6(والـــــــــــسادس هلنـــــــــــدوراس 
CEDAW/C/HON/Q/6و Add.1( 

د هنــدوراس ، اختــذ أعــضاء وفــ  ةبــدعوة مــن الرئيــس   - ١
 .أماكنهم عند طاولة اللجنة

عرضــــت التقريــــر ): هنــــدوراس (الــــسيدة اســــترادا - ٢
 الرابع واخلـامس والـسادس هلنـدوراس        اجلامع للتقارير الدوري  

)CEDAW/C/HON/6 ( الـــذي مت إعـــداده بواســـطة فريـــق مـــن
االستشاريني العاملني مـع مؤسـسات الدولـة املختلفـة مبـا فيهـا              

 مـن  ٨ فقالت إن رئـيس احملكمـة العليـا و        املعهد الوطين للمرأة  
 هم من النساء وألول مرة يف تـاريخ         ١٥قضاهتا البالغ عددهم    

 .بلدها
وفيما مل تتميز حكومتها بالفعالية كما ينبغي يف جمـال        - ٣

 تعمـل علـى إصـالح هـذا الوضـع      أوضـحت أهنـا  مجع البيانـات    
عندما أنشأت نظام املؤشرات االجتماعيـة لألطفـال والـشباب          
والنـــساء الـــذي يـــستهدف رصـــد التقـــّدم احملـــرز حنـــو حتقيـــق  

نظــام إحــصائي يف وجــود الغايــات اإلمنائيــة لأللفيــة إضــافة إىل 
 .احملكمة العليا ليكفل متابعة مجيع شكاوى العنف األسري

 أن املعهد ما برح يعمـل مـع أطـراف أخـرى             ذكرتو - ٤
ل لتدريب القضاة وتعزيز الوعي بأحكـام االتفاقيـة حيـث يتمثـ           

 كمـــا أن ،اهلـــدف يف حتقيـــق عـــدم التمييـــز واملـــساواة للنـــساء
ــوي       ــيت حتت ــوانني ال ــع الق ــوم باســتعراض مجي ــا تق ــة العلي احملكم
أحكامــاً متييزيــة وتعمــل علــى تعريــف جرميــة قتــل اإلنــاث الــيت 

ومـا أن يــتم االنتــهاء مــن  . تـشهد ارتفاعــاً يف أمريكــا الوســطى 
 .طين إلقرارهذلك حىت ُيقّدم التعريف إىل الربملان الو

إلصــالحات يف القــانون املتعلــق  نتيجــة ا تطرقــت إىلو - ٥
مت دمـج حمـاكم األسـرة وحمـاكم         فقالـت إنـه     بالعنف األسـري،    

العنف األسري يف إطار جهـد لتلبيـة أفـضل الحتياجـات املـرأة        
ومبوجــب النظــام اجلديــد تولــت احملكمــة العليــا  . يف هنــدوراس

دي ودفـع أي تكـاليف ذات       عن استدعاء املعتـ   املسؤولية املالية   
ــاالت    ــذه احلـ ــل هـ ــلة يف مثـ ــد   . صـ ــة ال تريـ ــا أن احلكومـ كمـ

االعتماد على إحصاءات األمم املتحدة بشأن العنـف األسـري          
 . إحصاءات خاصة هباعدادوهي ُتزمع إ

ــى تعمــيم      - ٦ ــق بإضــفاء الطــابع املؤســسي عل وفيمــا يتعل
 إطـار   دِمـج املعهـد يف    أُاالعتبارات اجلنسانية قالـت إنـه منـذ أن          

ــع      ــة فقــد أصــبح يتمت ــوزاري االجتمــاعي للحكوم املــستوى ال
مبوقـع أفـضل يتـيح لـه طلـب تعمـيم املنظـور اجلنـساين وتعـاون          

ــدعم املــايل    ــات والوكــاالت األخــرى مــن أجــل ال  ومــن .اهليئ
الالزم أن خيصص جزء من امليزانية الوطنية لقـضايا النـوع وأن            

رصــد أثــر توضــع مؤشــرات حبيــث يــصبح املعهــد قــادراً علــى   
للحـصول   كمـا أن املعهـد يـسعى         .مشاريعه على حيـاة النـساء     

.  يف هنـدوراس   املرأة دعم لصاحل استراتيجية احلد من فقر        على
 يف املائة من ميزانية احلد مـن الفقـر مباشـرة            ٤٠واجتهت نسبة   

إىل اجملتمعات احمللية وال بد من ختصيص جزء من تلك املـوارد            
 علـى وجـه التحديـد فـضالً عـن           للمشاريع اليت تستهدف املرأة   

ــوعي بــني صــفوف       ــز ال ــه املعهــد مــن جهــود لتعزي ــا يقــوم ب م
 .رؤساء ومستشاري البلديات يف هذا املضمار

ومضت تقول إن الـسياسة الوطنيـة املعنيـة بـاملرأة الـيت              - ٧
تغطــي مخــسة مــن جمــاالت األولويــة أتاحــت للمعهــد أن خيلــق  

ــساحة للعمــل  ــن خــالل األخــذ بالالمركزيــ  .م ــا ة  وم ــن مب ميكِّ
يتـوىل تثقيـف    ،مـن بـذل جهودهـا   املكاتب احمللية املعنية بـاملرأة     

املــوظفني احمللــيني بــشأن احتياجــات املــرأة لكــي يــتم إدراجهــا   
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ضــمن حمــور جنــساين يف املــشاريع احملليــة مــع حــسن اســتخدام 
 .األموال املخصصة هلذا الغرض

تـراف  وفيما يتصل باألمناط الثقافية، فبينما يـسود االع        - ٨
 إال أهنـا قالـت إن معهـدها يعمـل           ،بوجود مواقف سلبية معّينـة    

 وهلذه الغايـة يـسعى لبنـاء عالقـة طيبـة            ،على تغيري تلك األمناط   
مع الرابطـات النـسائية حبيـث يتـضافر الفريقـان يف اإلجـراءات              
املتخذة كما أن منظمات اجملتمع املدين تقوم بـدور رئيـسي يف            

 .ذا الغرضممارسة الضغط على احلكومة هل
ــة مــن أجــل      - ٩ ــاة فّعال ولكــي تــصبح وســائل اإلعــالم قن

 العـاملني  تثقيف   أكدت على ضرورة   السائدةجتاوز التابوهات   
يف وســائل اإلعــالم وهلــذا الغــرض مت إنــشاء فريــق معــين هبــذه    

كما يتسم باألمهية أيضاً العمـل علـى مـستوى اجملتمـع            . املسألة
 . إىل قواعد ذلـك اجملتمـع  احمللي لكفالة وصول الرسالة املطلوبة  

ويف هذا اجملـال متـارس اجلماعـات النـسائية نـشاطاً حثيثـاً علـى                
املــستوى احمللــي كمــا تــساعد املعهــد فيمــا يقــوم بــه حاليــاً مــن  

املتعلقــة تقيــيم للــسياسة الوطنيــة املعنيــة بــاملرأة وللخطــة األوىل  
 .٢٠٠٧-٢٠٠٢تكافؤ الفرصة للفترة ب

 ،اجلنـسانية اجلامـدة   لنمطية  القوالب ا ويف ضوء وجود     - ١٠
كمـا   ، يـسعى املعهـد    ،وخاصة يف جمتمعات الـسكان األصـليني      

إىل دمـــج هنـــج جنـــساين يف منـــاهج تعلـــيم مـــا قبـــل  ،أضــافت 
ــيم      ــة لتعل ــة والثانوي ــرحلتني االبتدائي ــة مث يف امل ــة االبتدائي املرحل
ــه، ومــن خــالل هــذه       ــاً ينبغــي احترام ــال أن للمــرأة حق األطف

ويعمــل املعهــد أيــضاً . ق مــساواة اجلنــسنياجلهــود يتــسىن حتقيــ
 ومـن خـالل جلنـة       .على تغيري املواقـف بـني صـفوف املدرسـني         

 يعمـل علـى تثقيـف األهـايل بـشأن           النظـامي التعليم البديل غري    
 .القضايا اجلنسانية يف أبعد املناطق النائية من البالد

ــة الـــشباب والكبـــار   - ١١ ذكـــرت أن ويف قـــضية حمـــو أميـ
فيمـا  “ نعـم أنـا اسـتطيع     ”ى تنفيـذ مـشروع      علـ يعكـف   املعهد  

 مـن املـستفيدين     ٧٠٠كما أن أكثر مـن      .  بلدية ٥٠يزيد على   

ــالغ عــددهم ألفــاً أصــبحوا اآلن مــن النــساء    . مــن املــشروع الب
ــة     ــة يف ثالث ــم املــشاركني القــراءة والكتاب واملــشروع الــذي ُيَعلِّ

 .أشهر حيظى بالدعم الكامل من جانب وزارة التعليم
مـع خمتلـف    أيـضاً   تعـاون   ي املعهـد    فت القـول بـأن    أردو - ١٢

. مؤسسات الدولة يف معاجلة قضية الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة          
 مـــن ٦ و ٣ومت وضـــع سياســـات مـــن أجـــل حتقيـــق اهلـــدفني  

الغايات اإلمنائية لأللفية بـشأن مـساواة اجلنـسني ومتكـني املـرأة             
مت كمــا . اإليــدز علــى التــوايل/وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

التوصل إىل توافق لآلراء يف اللجنة القومية املعنية باإليـدز الـيت            
ــضم  ــة    ١٤تــ ــائس الكاثوليكيــ ــك الكنــ ــا يف ذلــ ــسة مبــ  مؤســ

وباإلضافة إىل ذلك أصدر رئـيس اجلمهوريـة         . والربوتستانتينية
أمراً بشراء العقاقري املضادة للفريوسات العكوسة كما أنـشأت         

ألوليـــات يف أمريكـــا يـــضم الـــسيدات االـــسيدة األوىل ائتالفـــاً 
الالتينية ليقدم الدعم للنساء الالئي يعانني اإلصابة مـن فـريوس           

مــع دعــم تنفيــذ قــانون فــريوس   اإليــدز /نقــص املناعــة البــشرية 
وتـشهد هنـدوراس حاليـاً تأنيـث        . اإليـدز /نقص املناعة البشرية  
 أنـه حـىت النـساء املتزوجـات         حقيقـة تأيت   و .اإلصابة هبذا الوباء  
ــاء قــد أصــبحن مــصاب  ــة تثقيــف  لات هبــذا الوب ــدلل علــى أمهي ت

 .الصددالرجال وتغيري املواقف الذكورية يف هذا 
ــارت إىلو - ١٣ ــسأشـ ــد  ي أداة رئيـ ــرب ضـ ــرى يف احلـ ة أخـ

اإليــدز وهــي التثقيــف اجلنــسي  /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
ــدوراس    ومــع ذلــك مت  .وتلــك مــسألة دقيقــة وحــساسة يف هن

ســة استقــصائية عــن املوضــوع  تعــيني جلنــة برملانيــة إلجــراء درا 
 . لتعزيز التثقيف اجلنسييوعليه ُيبذل جهد رئيس

 يف املائـة فقـط مـن        ٧ن  وفيما يتعلق بـالتمكني قالـت إ       - ١٤
 وبعـــد .أعـــضاء الربملـــان الـــوطين الـــسابق كـــانوا مـــن النـــساء  

 ارتفـع الـرقم ارتفاعـاً مـثرياً وألول مـرة            ٢٠٠٥انتخابات عـام    
 .س يف الربملـان الـوطين امـرأة    على اإلطالق كانـت نائـب الـرئي       

يف هــذا املــضمار وعليـه فقــد أحــرزت هنــدوراس تقـدماً هــائالً   
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ــشاركة      ــوا أن املـ ــى أن يفهمـ ــال علـ ــل الرجـ ــد أن ُيحَمـ وال بـ
املتكافئة حـق وأن املـرأة يف هنـدوراس مـصممة علـى الوصـول        

 .إليه
وأخرياً، ففيما يتعلق بتصديق الربوتوكـول االختيـاري         - ١٥

ت إن الوثيقة املهمـة مت إقرارهـا مـن جانـب وزارة             لالتفاقية قال 
 تطـرح علـى    مـن مث  اخلارجية على أن ُتقّدم إىل احملكمة العليـا و        

 .الربملان الوطين مما يشهد بأن التقدم ماضٍ إىل األمام
 ٦ إىل ١املواد 
ــاتن  - ١٦ ــسيدة بـ ــأن    :الـ ــد بـ ــيت تفيـ ــار الـ ــت باألخبـ  رّحبـ

ليـه يف القريـب     الربوتوكول االختياري سـوف يـتم التـصديق ع        
العاجل معربة عن رغبتها يف أن تعرف موقف الدولـة الطـرف            

 . من االتفاقية٢٠ من املادة ١فيما يتصل بتعديل الفقرة 
وفيمــا يــسود االعتــراف مبــا حتقــق مــن تقــدُّم مــشهود    - ١٧

 أهنا ليست مقتنعة بأن مثة أثـراً ملموسـاً يف هـذا الـشأن               ذكرت
ــدوراس   ــساء هن ــاة ن ــة  وقــد انت.علــى حي  قــدت هيئــات تعاهدي

 نظام هندوراس يف إقامة العدل على أنه غـري مـستجيب            أخرى
 .ويتــسم بــالبطء وال يتمتــع باحلــساسية إزاء القــضايا اجلنــسانية

ا أنـه فيمـ  ) ٣الـردود علـى الـسؤال    (وفضالً عن ذلك الحظت     
 بانتظـام   املـرأة شؤون  بـ حييل مكتـب املـّدعي احلكـومي اخلـاص          

ــة  ــواد االتفاقيـ ــاً   إ،إىل بعـــض مـ ــشهد أحكامـ ــر مل يـ ال أن األمـ
تتعلــق باالتفاقيــة رغــم أن حبيــث وحــىت اآلن صــدرت قــضائية 

السلطة القضائية سوف تفيد بوضوح من التدريب املكثّف مبا          
 .يف ذلك ما يتصل باالتفاقية ذاهتا

وقالــت إهنــا ســتقدِّر كــثرياً احلــصول علــى مزيــد مــن     - ١٨
رص وصـول املـرأة   املعلومات بشأن التدابري املتخذة لتحـسني فـ      

إىل العدالة وإىل نظام املعونـة القانونيـة وخاصـة معـايري األهليـة              
وقد ترغـب الدولـة الطـرف يف النظـر يف إدراج بيانـات بـشأن                

 .عدد النساء الالئي يتلقني معونة قانونية يف التقرير القادم

وخلــصت إىل القــول بــأن مــسألة العنــف املوّجــه ضــد   - ١٩
تمـام اللجنـة الـيت علمـت أن ضـباط      املرأة قـد طُرحـت علـى اه      

الشرطة ال ُيطّبقـون بـصورة دائمـة آليـات احلمايـة يف احلـاالت           
ــا ُتفــّسر    ــة وأن احملــاكم كــثرياً م ــه  “ التراضــي”العاجل علــى أن

ولكــن عنــدما يتعلــق األمــر بــالعنف ضــد املــرأة       . “تــصاحل”
ــصاحل    ال ــشجيع الت ــذات ت ــي بال ــات   . ينبغ ــد أوضــحت هيئ وق

قص يف التـدريب بـني صـفوف ضـباط          تعاهدية أخرى وجود ن   
 وهــي يف هــذا ،الــشرطة وغريهــم مــن مــسؤويل إنفــاذ القــوانني

الصدد مهتمة مبعرفة كيف يتلقى ضباط الشرطة التدريب ومـا     
 .هو الشكل الذي يتخذه التدريب ومن الذي يتوىل أمره

ــات اللجنــة     وأخــرياً،  - ٢٠ ــت تعليق ــا إذا كان ــساءلت عّم ت
 الربملان الوطين معربة عن بـالغ أملـها         اخلتامية سيتم تقدميها إىل   

يف أن يتم ذلك ألن التجربة أظهرت أن مثل هـذه اإلجـراءات             
 .تيّسر كثرياً من أمر تنفيذها

 تساءلت عّما إذا كان املعهـد الـوطين         :السيدة نيباور  - ٢١
 تعمــيم املنظــور اجلنــساين كفــلللمــرأة مكلّــف بواليــة حمــددة لي

كمـا  . تثال الكامـل لالتفاقيـة    وسياسات مساواة اجلنسني واالم   
تـــساءلت عّمـــا إذا كـــان مثـــة آليـــات لتنـــسيق تعمـــيم املنظـــور 

 ومــا إذا ،املــذكور علــى مــستوى الــوزارات واملــصاحل املختلفــة
كانــت جهــود املعهــد الراميــة إىل حتقيــق زيــادة يف امليزانيــة قــد  

وأخرياً، أعربت عن اهتمامها مبعرفة املـسؤول       . صادفت جناحاً 
ــسياسة    عــن رصــد تنفيــ   ــرأة وال ــة للم ــانون الفــرص املتكافئ ذ ق

ــة األوىل     ــة الفــــرص املتكافئــ ــساء وخطــ ــة بالنــ ــة املعنيــ الوطنيــ
)٢٠٠٧-٢٠٠٢.( 

ــبار - ٢٢ ــه بــــرغم تــــصديق  :الــــسيدة غاســ  الحظــــت أنــ
ــة منــذ    ســنة فــإن هــذه هــي املــرة   ٢٤هنــدوراس علــى االتفاقي

الثانية فقط اليت قدمت فيها تقريـراً وتـساءلت عـن سـبب هـذا               
 . الطويلالتأخري
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ويف معــرض مالحظتــها بــأن آليــات مــساواة اجلنــسني   - ٢٣
ــأثري علــى الــسياسات     ــة للت كــثرياً مــا افتقــرت إىل القــوة الكافي
ــساءلت عــن      ــوزارات األخــرى، ت ــيت تتخــذها ال ــرارات ال والق

 التسلـسل اإلداري وأكـدت علـى أمهيـة        مـن هـرم    املعهـد    موقع
 تنفيـذ القـوانني   إنشاء آليـات حمليـة ملـساواة اجلنـسني مبـا يكفـل       

وأخـرياً،  . مـساواة وبالالالوطنية املتـصلة بـالتمييز بـني اجلنـسني          
فــوض املأعربــت عــن االهتمــام مبعرفــة مــا إذا كــان مكتــب       

 مــوظفني يتعــاملون حتديــداً مــع يــضمقــوق اإلنــسان الــوطين حل
 .الشكاوى اليت تقدمها النساء

الحظــت أن احلكومــة تبــدو وكأهنــا أســاءت فهــم    مث  - ٢٤
 مــن االتفاقيــة موضــحة أن املــادة ختــّول ٤ مــن املــادة ١ة الفقــر

الدولة اختاذ تدابري مؤقتة خاصة للتعجيل باملساواة على أسـاس          
 .األمر الواقع بني الرجل واملرأة يف القطاعات كافة

 الحظـت أن مـشاركة املـرأة يف احليـاة           :السيدة بيغوم  - ٢٥
ــت      ــا زال ــة م ــيم والعمال ــة ويف التعل ــسياسية والعام ــضة ال منخف

ــول  ــشكل غــري مقب ــسبة   .ب ــانون حيــدد ن ــرغم أن الق  يف ٣٠ وب
ــإن     ــة، فــ ــع االنتخابيــ ــرأة يف املواقــ ــا للمــ ــصة دنيــ ــة كحــ املائــ
اإلحــصاءات توضــح أن مــشاركة املــرأة علــى مجيــع األصــعدة   

ــبري   ــٍد ك ــة إىل  ،قاصــرة إىل ح ــة حباج ــرار واحلكوم ــداف إق  أه
ل جــداول زمنيــة حمــددة للتعجيــل باملــساواة بــني الرجــ وضــع و

 أساس تـشريعي العتمـاد تـدابري خاصـة     طرحواملرأة فضالً عن    
 .مؤقتة يف هذا اجملال

 أعربـت عـن بـالغ ارتياحهـا إذ تعلـم أن      :السيدة شـن   - ٢٦
 قاضيات من بـني قـضاة احملكمـة العليـا البـالغ عـددهم               ٨هناك  
ــاجلزع إزاء العــدد الكــبري مــن     . ١٥ ــشعر ب ومــع ذلــك فهــي ت

 وتـساءلت عـن عـدد تلـك احلـاالت           .حاالت العنـف األسـري    
وعمالً بالقـانون املعـّدل     . اليت وصلت بالفعل إىل احملكمة العليا     

بشأن العنف األسري فإن القضاة مـسؤولون عـن رصـد إنفـاذ              

مث تساءلت عّما يفعلونه يف واقع األمـر يف هـذا           . تدابري احلماية 
 .الصدد مؤكدة على أمهية رصد إجراءات الشرطة بالذات

 الحظت أنه طبقاً لبعض املـصادر       :يدة شوتيكول الس - ٢٧
فإن مـوظفي املعهـد الـوطين للمـرأة عـادة مـا يـتم اسـتبداهلم يف           

 وتــساءلت عّمــا إذا كــان هــذا ،أعقــاب أي تغــيري يف احلكومــة
متبعاً يف مجيع اهليئات احلكومية مث أعربـت عـن الـصدمة أيـضاً              

ثــت  ضــآلة امليزانيــة الوطنيــة املخصــصة للمعهــد وح تالحــظإذ 
 .أخرياً احلكومة على معاجلة مسألة التنسيق بني الوزارات

تكلمت كعضو يف اللجنة معربـة عـن خيبـة           : الرئيسة - ٢٨
األمل ألنه طبقـاً للتـشريعات يف هنـدوراس فـإن النـساء الالئـي               
ُيدفع هبـن ملمارسـة البغـاء خيـضعن للعقوبـة بينمـا ال خيـضع هلـا                  

ــاجرون  ــصك القــانوين ا  . نهبــاملت لــدويل ذي الــصلة  وطبقــاً لل
ينبغـــي للـــدول األطـــراف أن تعاقـــب مـــرتكيب االجتـــار ولـــيس 

 .ضحاياه
 الحظت وجـود درجـة مرتفعـة مـن          :السيدة بيمنتيل  - ٢٩

اإلفــالت مــن العقوبــة يف حــاالت العنــف ضــد املــرأة كمــا أن   
. مرتكيب اجلرائم اجلنسية بالـذات غالبـاً مـا يبقـون بغـري عقـاب             

الدول  اليت تذكر أن     ٢٥العامة   التوصية   إىلواسترعت االنتباه   
األطراف يف االتفاقية لديها التزام قانوين من أجل كفالـة عـدم             

 .وجود متييز مباشر أو غري مباشر ضد النساء يف قوانينها
ــوراليس  - ٣٠ ــسيدة مـ ــدوراس (الـ ــه  ): هنـ قالـــت إن أوجـ

 نتيجـة تعـاون وثيـق    جـاءت التقدم اليت أُحرزت يف التشريعات      
ــني العناصــر  ــة ب ــة مــن النظــام القــضائي  للغاي ــشرطة :  املختلف ال

وفيما ال يرد سوى إشـارة حمـدودة        . واملّدعني العامني والقضاة  
إىل احملـــاكم يف املعاهـــدات واالتفاقيـــات الدوليـــة الـــيت يـــدخل 

 فـضالً عـن     ،بلدها طرفاً فيها فإن هذه احلالة يطرأ عليها حتسُّن        
األسـري  وجود حتسُّن آخر يتمثل يف تزايد الفهم بشأن العنف          

وبالـــذات إدراك متنـــامٍ بـــني صـــفوف النـــساء لنوعيـــة املـــوارد  
 . من أجل التصدي لهاملتاحة هلن
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ــاالت     - ٣١ ــرض يف حـ ــة ُتفـ ــدابري احلمايـ ــحت أن تـ وأوضـ
 ري القــانون مبــا يكفــل ألي دعــوىمت تغــيقــد العنــف األســري و

ضد تدبري من هذا القبيـل ال ميكـن أن يـنجم عنـها أثـر يفـضي                  
 وهـو منـصب   ، عن ذلك فإن قضاة اإلنفـاذ    وفضالً. إىل تعطيله 

 التطبيـق الـصحيح   صـد  ستوكل إليهم مـسؤولية ر    ،منشأ حديثاً 
ــة وفيمــا كــان صــحيحاً يف املاضــي أن احملــاكم   . لتــدابري احلماي

ســعت إىل حتقيــق مــصاحلة يف املنازعــات الزواجيــة إال أن هــذا  
 .األمر أصبح أقل تواتراً

رض اإلشـارة إىل    يف مع ): هندوراس (السيدة كورتيز  - ٣٢
املــسألة املتعلقــة مبوقــف بعــض ضــباط الــشرطة قالــت إن مجيــع 

ــشرطة تلقــو   ــوة ال ــشأن أســلوب معاجلــة   اأعــضاء ق ــدريب ب  الت
ويـــتم حاليـــاً اســـتكمال . مـــسألة العنـــف األســـري واجلنـــساين

وحتــديث أدلــة التــدريب عمــالً بالقــانون املعــدَّل بــشأن العنــف  
 النحــو املالئــم  وإذا مل يــستجب ضــابط شــرطة علــى.األســري

ــن عنــف أســري   ــدمي شــكوى ضــد   ،إزاء شــكوى م  ميكــن تق
جيـري التحقيـق    مث  الضابط بصرف النظـر عـن رتبتـه أو رتبتـها            

لـــشؤون الداخليـــة مـــع تطبيـــق ليف الـــشكوى بواســـطة دائـــرة 
 .العقوبات املالئمة

وفيما يتصل باإلشـارة إىل أن تـدابري احلمايـة ال ُتطّبـق              - ٣٣
ــتمرار  ــة عذكــرتباس ــاملني     إن مث ــدريب متواصــلة للع ــة ت ملي

وهنــاك مبــدأ تــوجيهي موّحــد يــتم . بالــشرطة يف هــذه املــسائل
نشره حالياً ويتـصل بتطبيـق تـدابري احلمايـة يف حـاالت العنـف               

 .األسري على أن جيري تعميمه على مجيع إدارات الشرطة
صت إىل القول بأن املكاتـب الـيت تتعامـل حتديـداً         لوخ - ٣٤

ــرأة مت   ــضايا امل ــع ق ــا     م ــدن فيم ــن امل ــل م ــدد قلي ــشاؤها يف ع  إن
 أحنـاء الـبالد مـع       مجيـع طُرحت خطط لتعميم هذه املكاتب يف       

 .تزويدها بأفراد مدرَّبني تدريباً خاصاً
ــسيدة اســترادا  - ٣٥ ــدوراس (ال ــسيدة   ): هن ــع ال اتفقــت م

 ميزانية املعهد الوطين للمرأة صغرية بـصورة   على أن شوتيكول  

ا قالـت إن املعهـد يـسعى إىل          ولكنـه  ،تدعو ملزيـد مـن األسـف      
إحراز تقدم من خالل التماس حتالفـات وشـراكات وهـو اآلن            
يف موقــع جيعلــه يكفــل إدراج االهتمامــات اجلنــسانية ضــمن      
مجيــع املــسائل الــيت تعاجلهــا احلكومــة مبــا يف ذلــك اســتراتيجية   

 كمـا يعمـل املعهـد علـى إجـراء دراسـة بـشأن              .احلد من الفقـر   
 عمـل  لتقـومي  لوقتـهن ملتمـساً سـبيالً      أساليب اسـتخدام النـساء    

 .املرأة الذي تقوم به يف املرتل
وخلصت إىل القول بأن املعهد اقترح تعـديل القواعـد           - ٣٦

املتــصلة باملمتلكــات الزواجيــة مــن أجــل االعتــراف بامللكيــة       
ويف الوقــت احلــايل فــإذا مــا تركــت امــرأة . املــشتركة لألصــول

 ،كيـة تـصبح مـن حقـه       زوجها وجنم عن ذلك الطـالق فـإن املل        
ومن مث فالنساء ُمجربات على البقاء ضمن رابطة زواج مؤذيـة         

ــن ــشتركة للممتلكــات     . هل ــازة امل ــاقض أن احلي ــل التن ــن قبي وم
ُمعترف هبا يف حاالت الروابط الزواجية العرفيـة إذا مـا كانـت             

 .مستمرة على مدار ثالث سنوات
  تــساءلت عّمــا إذا كانــت النــساء علــى:الــسيدة شــن - ٣٧

بّينة من إمكانية تقدمي شكاوى من جانبهن ضد ضابط شـرطة         
 وكـــذلك عـــن حالـــة النـــساء لظـــروفهن،ال يكـــون مـــستجيباً 

العـــامالت ضـــمن قـــوة الـــشرطة أو مكتـــب املـــّدعي العـــام يف 
وأوضــحت أن . حــاالت مثــل االغتــصاب أو العنــف األســري 

ــزن       ــساء متيـ ــؤالء النـ ــأن هـ ــد بـ ــة تفيـ ــدان خمتلفـ ــها يف بلـ جتربتـ
عـادة  يلقـني   التام والـدأب يف العمـل ومـع ذلـك ال             باإلخالص
وأخــرياً، تــساءلت .  بــل وتعرضــن للتخطــي يف الترقيــة التقــدير

ــا إذا كانــت احملــاكم املتخصــصة يف النظــر يف     ــر عّم العنــف أم
ــة      ــضلعني يف طبيع ــرفني ومت ــضاة حمت ــدها بق ــتم تزوي األســري ي

 .العنف األسري
وافقـــة  طرحـــت تـــساؤالً بـــشأن امل:الـــسيدة بيمنتيـــل - ٣٨

املـضمرة لــضحايا االغتــصاب الــيت يـتم استخالصــها مــن واقــع   
 .فحوص الطب الشرعي
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أجابـت علـى مـسألة      ): هنـدوراس  (السيدة موراليس  - ٣٩
االغتــصاب واملوافقــة قائلــة إهنــا مــا برحــت موضــعاً ملثــل هــذه   

 وأن الشرطة والقضاء يتم تدريب العـاملني فيهمـا مبـا            ،املناقشة
ن املستقاة من الطب الشرعي بصورة      يكفل استخدامهم للقرائ  

ــة ــدين يـــتم تعـــديل      .مالئمـ ــات اجملتمـــع املـ  ومبـــساعدة منظمـ
التـــشريعات اجلنائيـــة ومـــن مث فـــاملواقف يف حـــال مـــن التغـــيري 

وباإلضــافة إىل ذلــك ُتبــذل جهــود لتوحيــد معــايري   . التــدرجيي
 ومن مثرات هـذه     .لة يف مثل هذه القضايا    دتقييم واستخدام األ  

 مـا سـوف يـتم       ،ت الـصلة  ا ذلـك اإلحـصاءات ذ     اجلهود مبـا يف   
 .تقدميه يف التقرير املقبل

 ٩ إىل ٧املواد 
ــاور  - ٤٠ ــسيدة نيبـ ــات   : الـ ــانون االنتخابـ ــت أن قـ الحظـ

واملنظمــات الــسياسية يقتــضي مــن األحــزاب الــسياسية تقــدمي   
 اجلنــسني قبــل ســتة  مــساواةتقريــر يفيــد عــن امتثاهلــا لــسياسة   

 وتـساءلت   .اخليـة والتمهيديـة   أشهر من إجـراء االنتخابـات الد      
 ،عّمــا إذا كــان قــد مت تطبيــق هــذه املمارســة يف تقــدمي التقــارير

 منـــها امتثـــال األحـــزاب هلـــذا يتـــضحويف هـــذه احلالـــة كيـــف 
كمــا رغبــت يف معرفــة مــا إذا كــان هنــاك عقوبــات   . الــشرط

 .ُتطّبق يف حالة عدم االمتثال
ــام يف التقر  - ٤١ ــر ويف معــرض املالحظــة أن أحــدث األرق ي

توضــح اخنفاضــاً يف عـــدد النــساء الالئــي يرأســـن وزارات يف     
 وعــدد عــضوات الــسلك الدبلوماســي العــامالت يف ،احلكومــة
 وعدم وجود تغيري ملمـوس يف عـدد حكـام الواليـات      ،اخلارج

 تـساءلت عّمـا إذا كـان هنـاك تـدابري ُتتخـذ لتعزيـز          ،من النساء 
تم علــى  مــشاركة املــرأة يف احليــاة العامــة مبــا يف ذلــك مــا يــ       

 الدولة الطرف على تقـدمي املزيـد مـن          حثت و .املستوى الدويل 
يف املــرأة  القــادم بــشأن مــشاركة االبيانــات الدقيقــة يف تقريرهــ
ــإدارة الدولـــة علـــى كافـــة األ عدة وال ســـيما مواقـــع صـــنع صـ

 .القرارات

 .تولت الرئاسة): نائبة الرئيس (السيدة غاسبار - ٤٢
الزيـادة  ب فرحبـت لجنة   تكلمت كعضو يف ال    :الرئيسة - ٤٣

ــساء املنتخبــات يف الربملــان     الــيت طــرأت مــؤخراً علــى عــدد الن
 وتـــساءلت كـــذلك عّمـــا إذا كـــان هنـــاك عقوبـــات  ،الـــوطين

 ةصة املطلوبـ  احلمفروضة على األحزاب السياسية اليت ال حتقق        
 ويف ضــوء أن عــدد .مــن جانبــهاالنــساء املرشــحات عــدد مــن 

 عليـه اخنفـاض طفيـف يف        النساء من رؤساء البلـديات قـد طـرأ        
االنتخابات احملليـة الـيت متـت مـؤخراً تـساءلت عّمـا إذا كانـت                

ــة     ــة املقبل ــات البلدي ــق يف االنتخاب ــررة ســوف تطّب  .احلــصة املق
 حـــصص النـــساء   كانـــت يف معظـــم البلـــدان  ذكـــرت أنـــه  و

 يف  ٥٠املنتخبات إىل الربملانـات الوطنيـة توضـع دون نـسبة الــ              
مبـا يـؤدي إىل وقـف       “ سـقفاً ”فها  املائة وكثراً ما تـصلح بوصـ      

 يف  ٣٠تقدم املـرأة مـا أن يـتم الوصـول إىل رقـم بعينـه كنـسبة                  
املائة مثالً ولكن من املهم مواصلة زيـادة الـرقم املـستهدف مبـا              

 .حيقق التقدم حنو املساواة الكاملة
يف معــرض اإلشــارة إىل ): هنــدوراس (الــسيدة أربينــا - ٤٤

 واالسـتغالل اجلنـسي قالـت إن        السؤال السابق املتصل باالجتار   
مــن الــصعب التحديــد الكمــي حلجــم املــشكلة ألن كــثرياً مــن  

 بــه أهنــا  املــسلّماحلــاالت ال تــصل إىل علــم الــسلطات ومــن     
مــشكلة خطــرية ومــن مث تــتم التحقيقــات اســتجابة للــشكاوى  
املقدمــة وإن كــان مــن الــصعب يف كــثري مــن األحيــان القــبض  

يري أسـاليب عملـهم ممـا يـؤدي         على اجلناة ألهنم دأبـوا علـى تغـ        
ــة عــدد حــاالت االعتقــال يف هــذا اخلــصوص    علــى أن .إىل قل

دوائــر الــشرطة والتحقيــق تعمــل جاهــدة علــى تطويــع طرائــق   
 ومـع ذلـك فـاألمر حباجـة     .التحقيق الذي متارسه يف هذا اجملال   

ــشرية    ــة والب ــوارد املالي ــد مــن امل ــاً  .إىل املزي ــتم حالي ــسليم وي  الت
جمــين ار ولالســتغالل اجلنــسي بوصــفهم  بوجــود ضــحايا لالجتــ 

 فيمـا   ، بدالً من النظر إلـيهم كـأطراف تـستحق العقـاب           عليهم
ّتبـذل جهــود لكفالــة تطبيـق هــذا املبــدأ يف مجيـع مراحــل نظــام    

وطنيـة جديـدة   عمـل  ومت كذلك إطالق خطـة   . العدالة اجلنائية 



CEDAW/C/SR.797 (A)
 

8 07-43925 
 

 االســتغالل اجلنــسي التجــاري إضــافة إىل املزيــد مــن   ملكافحــة
لقـــوانني للتـــصدي ملـــشاكل مـــن قبيـــل اســـتغالل إصـــالحات ا

 .األطفال يف املنشورات اإلباحية
وأوضحت أن املنظمات غري احلكومية تـضطلع بـدور          - ٤٥

فعَّال يف كفالة احلمايـة وهتيئـة املـأوى واملـشورة الـسيكولوجية             
ــضحايا االجتــار واالســتغالل  ــشرطة  ،ل  وأن القــضاة وضــباط ال

أن احلمـالت يـتم شـنها لتعزيـز          كمـا    ،يتلقون تـدريباً متواصـالً    
اجلناة حبيث يتّنبه الضحايا احملتملون مبـن       الوعي بأسلوب عمل    

 .فيهم األطفال إىل هذه األخطار
 .السيدة سيمز، نائبة الرئيس، تولت الرئاسة ‐ ٤٦
قالــــت إن قــــانون ): هنــــدوراس (الــــسيدة اســــترادا - ٤٧

ائـة   يف امل  ٣٠ طرح حصة قوامها     ٢٠٠٠الفرص املتكافئة لعام    
من عدد النساء يف املواقع املنتخبة ومت التأكيد عليه مـن جديـد             

 . بـشأن االنتخابـات واملنظمـات الـسياسية    ٢٠٠٤بقانون عـام   
لــتمكني تكفـل ا ومـع ذلــك مل يـشهد األمــر صـدور تــشريعات    

ــسّن ــات مت   ومل يتــ ــدث انتخابــ ــول إىل اهلــــدف يف أحــ  الوصــ
ــا ــسياسي   . إجراؤه ــك فمــن األحــزاب ال ة يف وباإلضــافة إىل ذل

 .البالد ما مل حيقق احلصص احملددة لعدد املرشحات
وفيمـــا يتـــصل مبـــسألة التـــزام األحـــزاب الـــسياسية يف  - ٤٨

اإلفـادة عــن مـدى امتثاهلــا لـسياسة مــساواة اجلنـسني قالــت إن     
ذ األحزاب قـدمت خططهـا يف هـذا اخلـصوص ولكنـها مل تنفّـ              

 يف املائــة ٥٠ وهنــاك حــزب اعتمــد حــصة .بعــد تلــك اخلطــط
د املرشحات وسوف يتم التدريب لتعزيـز الـوعي بـضرورة         لعد

 ومثة حـزب آخـر يتمتـع بتحـالف قـوي            .دعم مساواة اجلنسني  
على مستوى املرأة وسـوف يتلقـى يف القريـب العاجـل ميزانيـة           

وهنـاك حاليـاً مثـان وزيـرات يف احلكومـة       . صغرية من احلكومة  
 فيمــا جيــري ،كمــا أن النــساء يتــولني مناصــب رئيــسية أخــرى 

ــيم أســباب عــدم الوصــول إىل حــصة     ا ــى تقي  يف ٣٠لعمــل عل
 مع األمل بأن هنـدوراس سـتقّدم        ،املائة يف االنتخابات األخرية   

ــاة    إىل اللجنـــة يف املـــستقبل مـــا يفيـــد مبـــشاركة املـــرأة يف احليـ
 . يف املائة٣٠السياسية بنسبة تقارب 

 .٥٥/١٢رفعت اجللسة الساعة  
 


