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يمونوفيتش، تولت السيدة سـيمز،     سغياب السيدة   يف   
 .ة، رئاسة اجللسةنائبة الرئيس

 .٠٥/١٥افُتتحت اجللسة الساعة  
ــن    ــة م ــارير املقدم ــراف مبوجــب   النظــر يف التق ــدول األط  ال

 )تابع (تفاقيةال من ا١٨ املادة
ــارير امل  ــةالتقــــ ــة  رحليــــ ــامس  اجملمعــــ ــع واخلــــ الرابــــ

 CEDAW/C/HON/4-6(هلنـــــــــدوراس  والـــــــــسادس
 )Add.1  وCEDAW/C/HON/Q/6 و

إىل وفـد هنـدوراس     أعضاء  جلس  ،  ةالرئيسمن  بدعوة   - ١
 .اللجنةمائدة 
 ١٤ إىل ١٠املواد 

 املعلومــات صقــنمــع القلــق الحظــت : الــسيدة بــاتن - ٢
فقـد أتاحـت العوملـة      . يف القطاع غـري الرمسـي     عن املرأة العاملة    

والــسياسات االقتــصادية املتحــررة فــرص عمــل لــيس فقــط يف   
ــضا يف القطــاع غــري الرمســي حيــث      القطــاع الرمســي ولكــن أي
ــستبعد مــن      تعــاين املــرأة مــن ظــروف العمــل غــري املــستقرة وُت

بت معلومات عن الـسياسات     وطل. خطط الضمان االجتماعي  
اليت تنفذها احلكومة حلماية املـرأة العاملـة يف هـذا القطـاع مـن               

وحثـت احلكومـة أيـضا      . مجيع الفئات وحتسني ظروف عملـها     
على مجع بيانات جتعل من املمكن تقييم احلالـة بـصورة أفـضل             

 .وصياغة سياسات يف هذا الصدد
ر املزعجـة   وأضافت أن اللجنة تشعر بالقلق من التقاري       - ٣

صناعات الــــالــــيت وردت عــــن أوضــــاع املــــرأة العاملــــة يف     
، حيث تتعـرض ملمارسـات جمحفـة، مثـل اختبـارات            التجهيزية

ــة       ــالت هنايـ ــل يف عطـ ــض العمـ ــسبب رفـ ــرد بـ ــل، والطـ احلمـ
وقالــت إن احلالــة ســيئة بــشكل . األســبوع، واخنفــاض األجــور

 خاص يف صناعة النسيج، حيث حتدد للمـرأة أهـداف لإلنتـاج           
تـــايل العمـــل لـــساعات طويلـــة دون احلـــصول علـــى أجـــر  وبال

 دوالر يف اليوم تعـّد    ٤,٥٠إضايف، وأن الرواتب احملددة بنسبة      
. عن العمل املتساوي يف القيمـة األجر املساواة يف   انتهاكا ملبدأ   

تغلـق   الصناعات التجهيزيـة      من الواضح أن مشاريع    قالت إنه و
زاماهتا القانونية جتاه   أبواهبا وتقوم بعمليات نقل دون احترام الت      

ــن       ــا م ــهاكات خوف ــبلغن عــن االنت ــيت ال ي ــاليت ال ــامالت ال الع
 .االنتقام

ــة      - ٤ ــا إذا كانــت احلكوم ــود أن تعــرف م ــا ت وقالــت إهن
حتقق يف هذا الوضع بـصورة صـحيحة، ومـا هـي التـدابري الـيت                
تتخــــذها حلمايــــة احلقــــوق، وكــــم عــــدد االنتــــهاكات الــــيت 

ــشف ــل إدارةها تاكتـ ــيش العمـ ــات  .  تفتـ ــريا طلبـــت معلومـ وأخـ
 مـن قـانون     ٤٤إذا كانت احلكومة تبحث تعـديل القـسم          عما

الفرص يف هندوراس ليعبِّر عـن مبـدأ املـساواة يف األجـر            تكافؤ  
ــساوى يف القيمــة،      ــة ولكــن تت ــة خمتلف نظــري أعمــال ذات طبيع
وفقا التفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة باملـساواة يف األجـر           

 ١والفقـرة   ) ١٠٠االتفاقيـة رقـم     (اوي القيمـة    عن العمل املتس  
 . من االتفاقية قيد املناقشة١١من املادة ) د(
سألت عن اإلجراءات امللموسـة الـيت       : السيدة مايولو  - ٥

 .تتخذها احلكومة للتعجيل بالقضاء على عمالة األطفال
سألت عن السبب يف عدم متثيـل وزارة    : السيدة شني  - ٦

ن بعــض القــضايا ذات األولويــة الــيت الــصحة يف الوفــد نظــرا أل
تواجه الشابات يف هنـدوراس، مثـل محـل املراهقـات، ومـرض             

. اإليدز، وعمليات اإلجهاض غري املأمونة تعـّد مـسائل صـحية         
وقالت إهنا تريد أن تعرف ما إذا كانـت هـذه املـسائل تثـار يف              

ــصحة       ــر ال ــف وزي ــو موق ــا ه ــوزراء وم ــس ال . اجتماعــات جمل
 .يتعرضن للموت وال بد من إجياد جلوأضافت أن النساء 

وقالت إن الـسياسة الرمسيـة للحكومـة تقـضي بإرسـاء             - ٧
ــن ال ُيـــسمح للمدرســـني    ــدارس، ولكـ ــسية يف املـ ــة اجلنـ الثقافـ

ــسية    ــة اجلنـ ــة بالثقافـ ــة اخلاصـ ــتخدام األدلـ ــافت أن . باسـ وأضـ
الكنيسة الكاثوليكية هلا نفوذ كبري يف أمريكا الوسطى، ولكـن        
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ة ال بد من وجود أناس ذوي مواقف أكثـر          حىت داخل الكنيس  
وأضــافت أن اإلجهــاض حمظــور يف . تفتحــا جتــاه هــذه املــسائل

 وعنــدما هنــدوراس حــىت يف حــاالت االغتــصاب وزنــا احملــارم  
ميثــل احلمــل خطــورة علــى حيــاة املــرأة، وهــذا يــدفع املــرأة إىل  
املخاطرة بـإجراء عمليـات إجهـاض غـري مأمونـة وقـد تتعـرض               

وهذا يعّد عمال إجراميا، وال بد من بـذل         . ذلكللوفاة نتيجة ل  
 .جهود لإلسراع بالتغيري

تـساءلت عمـا إذا كانـت هنـاك أي       : ليـ السيدة بيمنت  - ٨
ــا إذا كــان        ــسية وم ــة اجلن ــدم الثقاف ــى اإلطــالق تق مدرســة عل
ــى       ــسية حــىت عل ــة اجلن ــدمي الثقاف ــى اســتعداد لتق املدرســون عل

ــة   ــشات غــري رمسي ــساءلت إىل أي مــ . شــكل مناق ــؤثر وت دى ت
ــادة    ــق املــ ــة علــــى تطبيــ ــدات الدينيــ ــتور ٥١املعتقــ  مــــن دســ

هندوراس، الذي يـنص علـى أن التعلـيم العـام جيـب أن يكـون                
 .علمانيا وقائما على مبادئ الدميقراطية

تــساءلت عمــا إذا كــان إصــالح : الــسيدة شــوتيكول - ٩
ــات يف شــباط  ــانون العقوب ــر /ق ــشأن االســتغالل  ٢٠٠٦فرباي  ب

نـاول االجتـار بالبـشر بـصورة شـاملة وعمـا       التجاري اجلنسي يت  
. إذا كان مـن األفـضل وجـود تـشريع منفـصل عـن هـذا األمـر               

وتــساءلت أيــضا عمــا إذا كانــت هنــدوراس قــد صــدَّقت علــى 
بروتوكول (بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص        

وقد نـشر مكتـب املفـوض الـسامي حلقـوق اإلنـسان             ). بالريمو
تعامل مـع كافـة جوانـب االجتـار بالبـشر           توصيات عن كيفية ال   

مـــن منظـــور حقـــوق اإلنـــسان، والـــيت ميكـــن أن تـــصلح هـــي  
 .وحبوث أخرى، كنقطة بداية لوضع خطة عمل

 مـن التقريـر     ٥٧أشارت إىل الـصفحة     : السيدة بيغوم  - ١٠
بشأن املسامهة الكبرية للمرأة اهلندوراسية يف اإلنتاج الزراعـي،         

 اليت تعمل يف الزراعـة تتـساوى        وتساءلت عما إذا كانت املرأة    
يف املعاملة مـع الرجـل مـن حيـث األجـور واملكاسـب وحيـازة           

ــدادات األرض و وطلبـــت . احلـــصول علـــى االئتمانـــات واإلمـ

ــة،       ــستخدم اآلالت الزراعي ــيت ت ــرأة ال ــسبة امل ــن ن ــات ع معلوم
ــوع      ومــا ــائم علــى ن ــة ق ــة الريفي ــامج للتنمي ــاك برن إذا كــان هن

حية والتعلـيم، ومـا إذا كانـت هنـاك       اجلنس لتقدمي الرعاية الـص    
أي خطة لتمكني املرأة الريفية عـن طريـق تـشجيع عمالتـها يف              

. القطاعات غري التقليديـة ومـشاركتها يف هياكـل صـنع القـرار            
وتــساءلت عمــا إذا كــان هنــاك مــشروع لالئتمانــات الــصغرية  
يساعد املرأة الريفية علـى أن تـصبح مـستقلة اقتـصاديا وتنـشئ              

آثارها اخلاصة هبـا، ومـا إذا كـان قـد مت إنـشاء أي               مشاريع هلا   
آليات للتسويق تكفل للمرأة احلـصول علـى نـصيبها الـصحيح            

وأخريا طلبـت   . من األرباح باعتبارها من منتجي املواد األولية      
ــدم للمــسنَّات       ــايل والطــيب املق ــدعم امل ــضا عــن ال ــات أي معلوم

 للنــساء قــات يف املنــاطق الريفيــة وعــن اخلطــط اإلمنائيــة     اواملع
 .األصليات يف البلد

ــضوة يف اللجنــــة،    : الرئيــــسة - ١١ ــدثت بوصــــفها عــ حتــ
ــساء حققــن      ــرغم مــن أن كــثريا مــن الن ــه علــى ال فالحظــت أن

 بل وحطمن احلـواجز الزجاجيـة،       ،تقدما كبريا يف نظام التعليم    
كمــا يقــول التقريــر، ال تــزال معــدالت األميــة مرتفعــة بــصورة 

 يف املائة من األطفـال      ٣٠وأن  معينة  حملية  مؤسفة يف جمتمعات    
اجملتمعات السوداء واألصـلية الـيت تعـد مـن          يف سن الدراسة يف     

ــدارس     ــذهبون إىل امل ــد ال ي ــرا يف البل ــر فق ــني األكث ــت . ب وحث
احلكومــة علــى املبــادرة باختــاذ تــدابري خاصــة مؤقتــة لتــصحيح   
األخطـــاء التارخييـــة الـــيت ارُتكبـــت يف حـــق هـــذه اجملموعـــات  

ــشة ــافت. املهمـ ــز   وأضـ ــة بـــني التحيـ ــه ينبغـــي حبـــث العالقـ  أنـ
ــة وأجــزاء مــن منطقــة     اجلنــساين والعنــصرية يف أمريكــا الالتيني
الكارييب ألن الـسالم سـوف يكـون مـستحيال دون إهنـاء مثـل               

 .هذه التصرفات اجملحفة
وقالت إن اللجنة تـود أن تعـرف مـا إذا كانـت هنـاك                - ١٢

فيد وتلقـى معاملـة     محاية للبيئة وما إذا كانت املرأة الريفية تـست        
ريـة للـصناعة احلرجيـة الـيت تقـوم          انزيهة فيما يتعلق بالتنمية اجل    

وقالــت إن . ذوو اجلنــسيات املتعــددةاألجانــب هبــا احلكومــة و
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ي حتصل على احلريـة     لكاألوضاع ليست مثالية بالنسبة للمرأة      
واملساواة يف احلقوق، ولكـن احلكومـة تتحمـل املـسؤولية جتـاه             

 .ا يف ذلك جمتمعاهتا السوداء واألصليةمجيع مواطنيها، مب
قالــت إن املــرأة تقــدم ): هنــدوراس (الــسيدة إيريــاس - ١٣

مسامهة ضخمة يف االقتصاد غري الرمسي، ولكن هذا مل يترجم          
غـــري أنـــه ُتتخـــذ اآلن عـــدة . إىل مكاســـب أكـــرب بالنـــسبة هلـــا

العــامالت يف املنــازل حيــصلن اآلن  : مبــادرات لتحــسني احلالــة 
 الــضمان االجتمــاعي؛ وسياســة العمــل الكــرمي الــيت علــى مزايــا

وضعتها وزارة العمل هتتم باملساواة بني اجلنـسني وتتـصدى يف     
ــس        ــاك جمل ــري الرمســي؛ وهن ــة يف القطــاع غ ــرأة العامل ــة امل حال
ــشاريع الـــصغرى     مـــشترك بـــني املؤســـسات مـــن رابطـــات املـ
ــة    واملتوســطة، ومنظمــات اجملتمــع احمللــي، والكيانــات احلكومي

 علـــى تنفيـــذ مـــشاريع ملـــساندة املـــرأة يف القطـــاع غـــري يعمـــل
هناك مبادرة إقليمية تبحث أثر اتفاقية التجارة احلـرة     والرمسي؛  

ــصغرية، فــضال عــن بــذل      ــرأة علــى االئتمانــات ال وحــصول امل
وهكــذا فــإن هنــاك اجتاهــا  . جهــود لتحــسني ممارســات العمــل 

قويــا لالعتــراف بــاملرأة كمــساهم ولــيس كقطــاع ضــعيف يف   
 .صاد هندوراساقت
ــترادا  - ١٤ ــسيدة إســ ــدوراس (الــ ــد  ): هنــ قالــــت إن أحــ

املبـادرات الــيت يــشجعها رئـيس مجهوريــة هنــدوراس تتمثــل يف   
تقدمي قروض للمـرأة الـيت تعمـل يف االقتـصاد غـري الرمسـي عـن          
ــشاريع       ــات وم ــل التعاوني ــصرفية، مث ــق مؤســسات غــري م طري

ت وقالـ . االدخار والقروض، لضمان حـصوهلا علـى اإلسـكان        
 فرعـا يف مجيـع      ١٦إن منظمة تطوير عمل املرأة اليت يوجد هلـا          

ــدمت بالفعــل    ــد، ق ــساء ١٧ ٠٠٠أحنــاء البل ــل .  قرضــا للن وقب
ــات        ــى التقني ــدريبا عل ــرأة ت ــى امل ــرض، تتلق ــى الق احلــصول عل
الزراعية، وإدارة األعمال، والتسويق، وكذلك حلقـات عمـل          

 .للتقدير الذايت ومساعدهتا على إجياد أسواق

ويعمل املعهد الوطين للمرأة باسـتمرار لـضمان إدراج          - ١٥
مبــدأ املــساواة يف مجيــع مــشاريع احلكومــة وزيــادة الــوعي بــني  

ويـنص  . املنظمات الريفيـة باملـسامهة القيِّمـة الـيت تقـدمها املـرأة            
قانون امللكية يف هنـدوراس اآلن علـى أن تـصدر عقـود ملكيـة            

ــزوج   اضــي كانــت  ويف امل. األرض باســم الزوجــة وكــذلك ال
وحـــىت يف الفتـــرة . عقـــود امللكيـــة ال ُتمـــنح إال باســـم الرجـــل

األخــرية، اكتــشف برنــامج ميولــه البنــك الــدويل لبحــث قــضايا 
تــسجيل األراضــي بــأن الــسجالت علــى مــستوى البلــديات       

توضح ماإذا كان الرجل له زوجة، ولذلك ال تـزال العقـود             ال
 .تصدر باسم الرجل

ك قــدر كــبري مــن التمييــز  ومــن حيــث املمارســة، هنــا  - ١٦
 ليمــبريا ٢٥فــاملزارع يتقاضــى . وعــدم املــساواة يف هنــدوراس 

ن عـ  ليمبريا حتصل عليها املزارعة      ١٥مقابل  ) عملة هندوراس (
نفس النشاط، وهذا يرجـع أساسـا إىل موقـف قـدمي يقـول إنـه                

غـري  . ينبغي للرجل احلصول على أجـر أكـرب ألنـه يعـول أسـرة             
 يف املائـة مـن دخلـه        ٤٦رجـل ينفـق     أن اإلحصاءات تـبني أن ال     

علـــى األســـرة والبـــاقي علـــى املـــشروبات الكحوليـــة أو متعـــه  
 يف املائـة  ٩٥أمـا العـامالت فـإهنن يـنفقن     . الشخـصية األخـرى  

 يف املائـة فقـط علـى        ٥من دخـوهلن لتغطيـة النفقـات املرتليـة و           
وقد لوحظت اجتاهات مماثلة يف بـرامج       . احتياجاهتن الشخصية 

 يف املائــة مــن احلاصــالت ٧٠يــة حيــث تــبني أن القــروض الريف
على القروض يفضلن املوت جوعا علـى عـدم سـداد القـرض،             
يف حــني أن الرجــل يتخلــف عــادة عــن الــسداد وخيــسر قرضــه  

 .ألنه ينفق املال على الشرب والرذائل األخرى
ويوجد لدى إدارة الغابات الوطنية خبري جنساين بـني          - ١٧

لوطين للمرأة لـضمان مراعـاة الُبعـد        موظفيها يعمل مع املعهد ا    
وتتـضمن  . اجلنساين يف خطط اسـتغالل الغابـات ومحايـة البيئـة          

ــشروع        ــها م ــن بين ــة، م ــا وزارة الزراع ــوم هب ــيت تق ــشاريع ال امل
 مليـون دوالر مـع منظمـة األغذيـة والزراعـة            ١٥مشترك مببلـغ    
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 جنـسانيا ويـستخدم العالقـة       اعن القضاء علـى اجلـوع، منظـور       
 . كمؤشر ألثر املشروعبني اجلنسني

حتدث كممثل للقطـاع    ): هندوراس (السيد سوليس  - ١٨
اخلاص ونيابة عن رابطـة الـصناعات التجهيزيـة يف هنـدوراس،            

ــة آرا  ــشارك اللجنـ ــه تـ ــال إن رابطتـ ــسؤولية  ءوقـ ــشأن املـ ــا بـ هـ
فقطـاع الـصناعات التجهيزيـة يف       . االجتماعية لقطاع األعمال  

 يف املائـة    ٦٩نـهم    موظـف، م   ١٣٠ ٠٠٠هندوراس يعمل فيه    
الغالبيـة مـن    ضي بتعـيني    وليـست هنـاك سياسـة تقـ       . من النـساء  

النساء، ولكن الصناعة تطورت ببـساطة علـى هـذا النحـو ألن             
املرأة الـيت تعـول أسـرة كانـت تبحـث عـن العمـل لكـي تعـول                   

وقـال إن ظـروف العمـل يف هـذه الـشركات هـي مـن                . أسرهتا
رافق مكيفـة، مبـا يف      فـامل . أحدث الظـروف يف أمريكـا الالتينيـة       

ذلك صاالت اإلنتاج، مع إضاءة تراعـي املعـايري الـيت وضـعتها             
وحيـصل العمـال علـى      . اهليئة الوطنية للـسالمة والـصحة املهنيـة       

مجيــع األدوات، ولــديهم مطــاعم معانــة، وعيــادات صــحية،      
ومواصــالت جمانيــة، وتــدريب أثنــاء العمــل، ومهــارات أخــرى 

 .لزيادة اإلنتاجية
أجور هـذه الـصناعات األعلـى يف االقتـصاد، إذ           وتعد   - ١٩

ــة مبتوســط  ٤ ٩٢١تبلــغ يف املتوســط   ــسنة، مقارن  دوالرا يف ال
ويف أمريكـــــا .  دوالرات يف قطاعـــــات أخـــــرى٩٠٣قـــــدره 

. الوسطى، حتتل هـذه الـصناعة املرتبـة الثانيـة بعـد كوسـتاريكا             
ويتلقى املدراء تـدريبا علـى املعاملـة الرتيهـة واملالئمـة للعمـال،              
ويـــتم التحقيـــق يف البالغـــات اخلاصـــة بـــسوء املعاملـــة، وتـــتم  

وُتراعى مجيـع قـوانني العمـل،       . املعاقبة عليها مبا يف ذلك الطرد     
وتقوم احتادات العمال الدولية بعمليات تفتيش لضمان مراعاة        

وإذا تـبني وجـود انتـهاكات، فإنـه         . الشركات للمعايري الدولية  
.  ميكـن إغـالق الـشركة      فإنهيوجه حتذير، وإذا مل حتل املشكلة       

وتؤيد رابطته هذه اإلجراءات تأييدا تامـا، وقـد حققـت نتـائج            
 .طيبة عن طريق إجياد مناخ من االلتزام يف هذه الصناعة

ويعـــد العمـــال أكـــرب رصـــيد للـــصناعة، ولـــن تزدهـــر   - ٢٠
األعمــال التجاريــة بوجــود عمــال حيــصلون علــى أجــور هزيلــة 

اعة حتتــاج إىل املزيــد مــن   فالــصن. ويتعرضــون لــسوء املعاملــة  
العمــال وال تــشجعهم علــى االســتقالة، ألن ذلــك ال معــىن لــه  

وتعهــد بــأن تــستمر هــذه  . نظــرا ألهنــا اســتثمرت يف تدريبــهم 
ــوطين      ــصناعة يف التعــاون إىل أبعــد حــد ممكــن مــع املعهــد ال ال
للمــرأة وســوف تــستعرض املوقــف ملعرفــة مــا إذا كــان مــن        

 .ناتاملمكن إدخال املزيد من التحسي
أكدت أنـه تقـرر عقـد       ): هندوراس (إستراداالسيدة   - ٢١

اجتماع بني املعهـد الـوطين للمـرأة واملنظمـات النـسائية وقـادة              
 .الصناعة الستعراض حقوق العمال

ــسيدة أوربينــا  - ٢٢ ــدوراس (ال ــسؤال  ): هن ــارت إىل ال أش
املتعلق باالجتار بالبشر والذي أُثري يف اجللـسة الـسابقة، فقالـت            

ح القانون اجلنائي أدخل عقوبات لالستغالل اجلنـسي   إن إصال 
وقـد اعُتـرب االجتـار    . التجاري، من بني أشكال االجتار األخرى    

بالبـــشر عمـــال جنائيـــا، ومل يعـــد ينـــدرج ضـــمن فئـــة اجلـــرائم 
ــافت أن هنـــدوراس . اجلنـــسية ــوأضـ ــم فرطـ ــة األمـ  يف اتفاقيـ

ــة وانــضمت إىل     املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
بروتوكول بالريمو املكمل هلـا، مـع أن التـصديق عليـه ال يـزال              

وعلــى أيــة حــال، فــإن التــشريع . معروضــا أمــام احملكمــة العليــا
واســـُتخدمت املبـــادئ التوجيهيـــة  احمللـــي يتـــضمن أحكامهـــا،  

ويلـزم اتبـاع   . الجتار بالبشر عنـد وضـع خطـة للعمـل    بااخلاصة  
وقــد . بالبــشرطــرق مبتكــرة عنــد التحقيــق يف حــاالت االجتــار 

ُوضعت خرائط عن الطرق اليت يـستخدمها املتـاجرون بالبـشر           
للحصول على فكرة أفضل عـن كيفيـة حتـركهم داخـل البلـد،              
وقد أوضحت هذه اخلـرائط أن الطـرق املـستخدمة يف االجتـار             
باألشخاص هي نفـس الطـرق املـستخدمة يف هتريـب األسـلحة           

جلهـود عـن    وقد استطاعت اللجنة مساندة هـذه ا      . واملخدرات
طريق التوصية بإجراء املزيد من البحوث يف هـذا اجملـال ضـمن       

 .تعليقاهتا اخلتامية



CEDAW/C/SR.798 (A)
 

6 07-43947 
 

قالــت إهنــا تــشارك   ): هنــدوراس (إســتراداالــسيدة  - ٢٣
ــسلة        ــارض سل ــشأن احلمــل املبكــر، وتع ــدي ب ــذي أُب ــق ال القل
الـــصور اجلنـــسية الـــيت ُتعـــرض لـــصغار األطفـــال عـــن طريـــق   

واعترفـــت . رى يف بلـــدهاالتلفزيـــون ووســـائل اإلعـــالم األخـــ 
بالُبعد الديين للجدال الـدائر حـول الثقافـة اجلنـسية، ممـا يـؤدي           

ومــع أن هنــدوراس  . يف بعــض األحيــان إىل معــايري مزدوجــة   
ــة مبوجــب        ــن الدول ــسة ع ــصل الكني ــث تنف ــة حي ــة علماني دول

فلم يـستند   . الدستور، فإن الكنيسة ال تزال متارس نفوذا هائال       
تراضـات الـيت أبـدهتا اجلماعـات الدينيـة      اجلدال األخـري إىل االع    

ــصرحية الــيت       ــة ال ــا علــى األدل ــسية ذاهتــا، وإمن ــة اجلن علــى الثقاف
 .صدرت إىل املدرسني

ويعمــل املعهــد الــوطين املــرأة علــى إجيــاد فهــم ألمهيــة    - ٢٤
املعلومات الدقيقة بالنسبة لصحة املرأة والفتـاة، وإن مثـل هـذه       

وأثنـاء اجلـدال    . اقـع األمـر   املعلومات تساعد على محايتـها يف و      
الـدائر، عقــد املعهــد الــوطين للمــرأة اجتماعــا طارئــا مــع وزارة  

واملنظمــــات النــــسائية لوضــــع اســــتراتيجية مــــضادة، التعلــــيم 
وينص القانون اخلـاص مبـرض      . أسفرت عن إنشاء جلنة برملانية    

ــدز وقــد أعطــى      ــدز وفريوســه علــى التثقيــف اخلــاص باإلي اإلي
بـذلك  وة القانونية على مثل هذه الربامج،       لوزارة التعليم الوالي  

ــشريعي     مــع حــدد اجملــاالت الــيت ال يتعــارض فيهــا اجلانــب الت
وفيما يتعلق باإلجهاض، فإهنا تركز اجلهـود       . اجلانب التنفيذي 

 .على منع احلمل غري املرغوب فيه من أجل إنقاذ األرواح
تـساءلت عمـا إذا كانـت هنـاك أي       : ليـ السيدة بيمنت  - ٢٥

وقالـت  . حلماية حقوق وحرية التعبري للمثليني واملثليات     تدابري  
إن اللجنة تود أن تعرف الكـثري عـن أي سياسـات ملنـع العمـل                
املرتيل لألطفال دون سـن الرابعـة عـشر واحلفـاظ علـى حقهـم               

وفيمــا يتعلــق باإلجهــاض، قالــت إن . يف الــذهاب إىل املدرســة
وزنــا هنــاك حــاالت ال تكفــي فيهــا الوقايــة، مثــل االغتــصاب   

وقالت إهنـا   . احملارم أو عندما تكون حياة املرأة معرَّضة للخطر       
 .ال تفهم السبب يف أن حياة اجلنني أهم من حياة اُألم

قالت إنـه ينبغـي أن يتـضمن التقريـر          : راوبيالسيدة نو  - ٢٦
ــسني بوصــفها أحــد       ــني اجلن ــة ب ــادم إحــصاءات عــن العالق الق

ا أن تعــرف عــن  وقالــت إهنــا تــود أيــض   . العوامــل يف التعلــيم 
اجلهــود املبذولــة لتــدريب املدرســني علــى املنظــور اجلنــساين       

 .وحقوق اإلنسان
سـألت أيـضا عمـا إذا كانـت احلكومـة           : السيدة باتن  - ٢٧

التـساوي  ”الفـرص ليتـضمن عبـارة       تكـافؤ   تعتزم تعديل قانون    
. ، كمـــا أوصـــت بـــذلك منظمـــة العمـــل الدوليـــة “يف القيمـــة

ــا   ــشعر ب ــزال ت لقلق بــسبب ظــروف العمــل  وأضــافت إهنــا ال ت
والتقارير اليت تتحدث عـن سـوء املعاملـة يف قطـاع الـصناعات          

ــة ــدة للبلــد وتعمــل   . التجهيزي وقالــت إن هــذه الــصناعات مفي
علــى زيــادة عمالــة املــرأة، ولكــن األربــاح تــتم علــى حــساب    

. العمالة النـسائية الرخيـصة وحرمـان املـرأة مـن حقـوق العمـل              
إدارة تفتيش العمـل إدارة قويـة       وتساءلت أيضا عما إذا كانت      

 .وممولة متويال جيدا، وخالية من أي فساد
ــسيدة  - ٢٨ ــتراداالــ ــدوراس (إســ ــدى  ): هنــ قالــــت إن لــ

احلكومة خطة ملـساعدة مجيـع اجملتمعـات ذات األقليـة، خاصـة             
تلــك الــيت تنحــدر مــن أصــول أفريقيــة وتعــيش علــى الــساحل   

. فــصلةاألطلــسي، والــيت تنقــسم إىل مخــس مجاعــات عرقيــة من 
وقــد صــدر مــؤخرا مرســوم مجهــوري يطلــب مــن كــل وزارة   
وضع خطة ملساعدة هذه اجلماعات وقد طلب من اجلماعـات       

 .اإلثنية ذاهتا أن تبدي آرائها عن هذه املساعدة
قالــت إن هنــاك فريقــا ): هنــدوراس (الــسيدة أوربينــا - ٢٩

مــن اخلــرباء مــن عــدة وزارات، ومــن احملكمــة العليــا، ومنظمــة 
دوليــة وخمتلــف املنظمــات غــري احلكوميــة يعمــل معــا   العمــل ال

عمالــة األطفــال وتعــديل مجيــع القــوانني ذات     للقــضاء علــى  
وعلى سبيل املثال، أصدر مكتـب املـدعي العـام قانونـا            . الصلة

منقحا بأنواع العمل الذي ميثـل خطـورة علـى األطفـال، وقـام              
احلـد  وينظم القـانون  . الربملان بصياغة قانون بشأن هذه املسألة    
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األدىن لسّن العمل وظروف العمل للصغار، وتقع االنتـهاكات      
ولكـن بـرغم كـل هـذه        . حتت طائلة العقـاب مبوجـب القـانون       

اإلجراءات واحملظـورات القانونيـة، ال يـزال الفقـر املـدقع أحـد              
 .أسباب العمالة الكثرية لألطفال يف هندوراس

 وتقدم احلكومة دورات لزيـادة الـوعي حبقـوق الطفـل           - ٣٠
وجيـري تعزيـز إدارة التحقيقـات       . وإجراءات تقـدمي الـشكاوى    

يف وزارة العمــل؛ كمــا حتــرز خطــة العمــل الوطنيــة قــدرا مــن    
ــديها        ــيت ل ــوارد ال ــد امل ــام كــل مؤســسة بتحدي ــع قي ــدم، م التق

وفيما يتعلق حبمل املراهقـات، يوجـد    . ملكافحة عمالة األطفال  
مجيــع  عيــادة ُتــدار بــصورة جيــدة يف  ٢٥لــدى وزارة الــصحة 

أحناء البلـد، وخاصـة يف املنـاطق احلـضرية، وهـي جمهـزة لتلقِّـي                
الــشكاوى عــن االســتغالل اجلنــسي لألطفــال وتــوجيههم حنــو  
الفــرص التعليميــة، وكــذلك لتقــدمي الرعايــة الــسابقة للــوالدة،   

 .واملعلومات اخلاصة بتنظيم األسرة واملشورة السيكولوجية
ــتراداالـــسيدة  - ٣١  أنـــه مـــن الحظـــت): هنـــدوراس (إسـ

الواضــح أن احلظــر القــانوين علــى اإلجهــاض مل مينــع عمليــات  
 ١ ٠٠٠ حـــاالت لكـــل ١٠٨اإلجهـــاض، ألن املعـــدل يبلـــغ 

وعلى أية حـال، فـإن القـانون الدسـتوري          . امرأة يف هندوراس  
بــشأن اإلجهــاض أشــار منــذ مثانينــات القــرن املاضــي إىل متتــع   

 يـشر   األشخاص جبميع حقوق اإلنـسان الـذين سـيولدون، ومل         
وقالت إن رئيس اجلمهورية سوف     . إىل احلياة عند بدء احلمل    

يبحــث التوصــية األخــرية للجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان فيمــا   
 .يتعلق باإلجهاض العالجي

ــة      - ٣٢ ــّو اتفاقي ــدوراس وقَّعــت للت ــأن هن ــة ب وأبلغــت اللجن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، والـيت سـوف حتمـي حقـوق             

وقالت أيضا إنـه سـوف ُتتـاح        .  البلد  من املعاقني يف   ١٠ ٠٠٠
وأضــافت أن اجلامعـــات  . عـــن التعلــيم اإلحــصاءات املطلوبــة   

تقــدم دراســات جنــسانية، ولكــن املفهــوم جديــد علــى بعــض   
 .أن تناضل من أجل تأكيدهجيب احلكومة غري أن الدوائر، 

قالـــت إن احلكومـــة ): هنـــدوراس (الـــسيدة إيريـــاس - ٣٣
العامـة واخلاصـة ومـع وزارة       توصلت إىل اتفاق مـع اجلامعـات        

التعليم ذاهتا إلدراج الدراسات اجلنسانية يف املناهج الدراسـية،         
ولكــن . بالتعــاون مــع مــدير التعلــيم بكــل إدارة يف هنــدوراس  

تـــزال هنـــاك مقاومـــة لتـــدريس هـــذا املوضـــوع، وال تـــزال   ال
وأضـــافت أنـــه ليـــست هنـــاك أي    . األدوار النمطيـــة ســـائدة 

ــرأة    ــة بالرجــل،   دراســات عــن حــصول امل ــيم مقارن ــى التعل عل
ولكــن ال ميكــن إنكــار أن كــثريا مــن الفتيــات يفــضلن العمالــة  

وقامـت احلكومـة حبمـالت      . املرتلية على الـذهاب إىل املدرسـة      
ــيم،      ــتخلص مــن احملظــورات يف التعل ــوعي وحتــاول ال ــادة ال لزي

ــوع اإلدرا  ــشجع موضـ ــا تـ ــضمون  . جبينمـ ــيح املـ ــري تنقـ وجيـ
ــاهج الدراســـ  ــانوي  اجلنـــسي يف املنـ ــدائي والثـ ــالتعليم االبتـ ية بـ

واجلامعات، وكـذلك يف مـدارس التمـريض واملـدارس الطبيـة،            
 .وأخريا يف كلية االقتصاد

الحظـــت أن كليـــة ): هنـــدوراس (إســـتراداالـــسيدة  - ٣٤
 .القانون تقوم أيضا بتنقيح مناهجها يف هذا الصدد

وافقــت علــى أنــه   ): هنــدوراس (الــسيدة مــوراليس  - ٣٥
ة حتـــسني إشـــرافها علـــى ظـــروف العمـــل يف  ينبغـــي للحكومـــ

وقالـت إهنـا تتلقـى مـساعدة حقيقيـة يف           . الصناعات التجهيزية 
هذا الصدد مـن الربنـامج الـدويل للقـضاء علـى عمـل األطفـال                
التــابع ملنظمــة العمــل الدوليــة، وســوف يتــضمن التقريــر التــايل  

 .سردا للتحسينات يف هذا الوضع
 ١٦ و ١٥املادتان 

تساءلت عمـا إذا كانـت حمـاكم اُألسـرة          : السيد باتن  - ٣٦
 ناصـرة تعمل بالفعل، وما إذا كانت تعمـل بطريقـة حديثـة، وم      

لألسرة ومركزية، وما إذا كان باستطاعة املرأة الوصـول إليهـا           
وقالت إنه ليس مـن الواضـح       . واحلصول على مساعدة قانونية   

ــق      ــا فيمــا يتعل ــاذ حقوقه ــساء إىل إنف ــسعى معظــم الن ــاذا ال ت مل
وأعربـت عـن أملـها يف أن تتبـع     . طفـال، مثـل حـق الرعايـة    باأل
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عنــد التوصــل إىل “ األصــلح للطفــل” مبــدأ احلكومــة واحملــاكم
وقالــت إهنــا جتــد صــعوبة يف . قــرارات بــشأن املــسائل األســرية

تكـــافؤ فهـــم الـــسبب يف أن حقـــوق الـــزوجني ينظمـــه قـــانون 
الفــرص ولــيس قــانون األســرة، وأضــافت إهنــا تــود أن تعــرف   

 كانـــت احلكومـــة تعتـــزم تنقـــيح قـــانون األســـرة لـــسّد  إذا مـــا
 .الثغرات املتعلقة باحلقوق الزوجية

ــوراليس  - ٣٧ ــسيدة م ــدوراس (ال ــوق  ): هن ــت إن احلق قال
 من قانون تكافؤ الفـرص ألنـه   ٢الزوجية تدخل يف إطار املادة     

القضاء على مجيـع أشـكال      : حيدد األهداف األساسية بوضوح   
أمــا قــانون . املــساواة بــني اجلنــسنيالتمييــز ضــد املــرأة وحتقيــق 

ــه   ــنظم جمــاالت التخــصص املتعلقــة ب وتعــد حمــاكم . األســرة في
العنــف املــرتيل وخمــاكم األســرة هيئــات مــستقلة ذاتيــا تــنظم        

ــة    ــدة للغاي ــا لنمــوذج يطبــق بــصورة جي وســوف . بالفعــل وفق
. يتنـــاول التقريـــر املرحلـــي القـــادم التغـــيريات الـــيت مت إدخاهلـــا 

اكم املتخصـصة خـارج      لزيـادة عـدد احملـ      وهناك حاجة واضحة  
 يف املائــة مــن ٨٠املــدن الرئيــسية، حيــث ُيحــل مــا يقــرب مــن 

 .القضايا
شــكرت أعــضاء الوفــد لــردودهم الــصرحية  : الرئيــسة - ٣٨

وقالت إن لديها آمـاال     . على األسئلة وللحوار البنَّاء مع اللجنة     
قة، كبرية يف أن تكون هندوراس بسجل قيادهتا القوية يف املنط         

 .على الطريق الصحيح
ــسيدة  - ٣٩ ــتراداالـ ــدوراس (إسـ ــة أن  ): هنـ أكـــدت للجنـ

ــة      ــة اخلتامي ــات اللجن ــستخدمون تعليق ــد ســوف ي أعــضاء الوف
وحتتـاج هنـدوراس    . لدعم جهودهم من أجـل النـهوض بـاملرأة        

إىل مساعدة تقنية يف مجع اإلحـصاءات، ولكـن التقريـر القـادم             
 .عها اللجنةسوف يتضمن كافة املعلومات اليت تتوق

 .٠٠/١٧ُرفعت اجللسة الساعة  
 


