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 على التمييز ضد املرأةجلنة القضاء 
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ - يوليه/ متوز٢٣
 القضايا واألسئلة املتصلة بالنظر يف التقارير الدوريةبقائمة   
 هندوراس  

للتقـارير الدوريـة الرابـع    نظر الفريق العامل ملا قبل الـدورة يف تقريـر هنـدوراس اجلـامع           - ١
 ).CEDAW/C/HON/6(واخلامس والسادس 

 حملة عامة  

يرجــــى تقــــدمي معلومــــات عــــن عمليــــة إعــــداد التقريــــر اجلــــامع للتقــــارير الدوريــــة   - ٢
ــع ــسادس  الرابـ ــامس والـ ــي أن . واخلـ ــبني وينبغـ ــيت    تـ ــة الـ ــات اإلدارات احلكوميـ ــذه املعلومـ هـ

ــشاركتها، وأن    شــاركت ــا إذا  يف إعــداده وطــابع وحجــم م ــبني م ــاك  ت ــشاورات كانــت هن م
دت التقريــر وقدمتــه مــع منظمــات غــري حكوميــة، ومــا إذا كانــت احلكومــة قــد اعتمــ أجريــت 

 .الربملان إىل

ويرجى تقدمي معلومات عن حالة مجع البيانات يف البلد بوجـٍه عـام، وعـن مـدى مجـع                    - ٣
مجــع احلكومــة كيفيــة كمــا يرجــى بيــان . هــذه البيانــات علــى أســاس تفــصيلها حــسب اجلــنس
ــة، و     ــا خيــتص مبختلــف أحكــام االتفاقي ــات فيم ــسياسات   للبيان ــة اســتخدامها يف وضــع ال كيفي

 .مساواة فعلية بني املرأة والرجلوالربامج ويف رصد التقدم احملرز حنو حتقيق 

 اإلطار الدستوري والتشريعي  

كم الوطنيـة   يف احملـا  تـبني مـدى االحتكـام، أو عـدم االحتكـام،            يرجى تقدمي معلومـات      - ٤
وعــالوة علــى ذلــك، . قــضائية ذات صــلة بــذلكســوابق إىل أحكــام االتفاقيــة، وأمثلــة عــن أي 
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للعـاملني  يرجى حتديد اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لتوفري ما يكفي من املعلومات والتـدريب              
 ولغريهـم مـن اجلهـات الفاعلـة املـسؤولة عـن تطبيـق أحكـام االتفاقيـة، ومنـهم          يف جمال القـانون   

 احملــامون والقــضاة واملــدعون العــامون، يف جمــال مــا يترتــب علــى الدولــة الطــرف مــن التزامــات
 .قانونية دولية مبوجب االتفاقية

كان بقـصد إلغـاء مجيـع أشـكال التمييـز         العقوبات  ويشري التقرير إىل أن إصالح قانون        - ٥
، جـراءات مدونـة اإل يف و،  متييزيـة يف قـوانني أخـرى   تـزال هنـاك أحكـام   غـري أنـه ال   . ضـد املـرأة  
يرجى تقدمي معلومات عـن اخلطـوات املتخـذة أو املزمـع اختاذهـا              . خرىاألصكوك  ال و واللوائح
 . وعن اإلطار الزمين لتحقيق ذلك،األحكام التمييزية من اإلطار القانوين الوطينكافة إلزالة 

 حتقيــق مؤقتــة ترمــي إىل اإلســراع يف خاصــة يرجــى بيــان مــا إذا كانــت هنــاك تــدابري    - ٦
 مـن االتفاقيـة ومـع التوصـية         ٤ مـن املـادة      ١مساواة فعلية بني املرأة والرجل، متـشيا مـع الفقـرة            

 .  الصادرة عن اللجنة، والنتائج احملققة من تطبيقها٢٥العامة رقم 
 

 اإلطار املؤسسي  

ويعـود  . مراعـاة املنظـور اجلنـساين   لعمليـة  الفعـال   الترسـيخ   يسلم التقرير بضعف عملية      - ٧
آليــات التنــسيق، والتوعيــة حبقــوق املــرأة،  واملــوارد، كــل مــن ذلــك بــصفٍة خاصــة إىل نقــصان  

تـشكل عوائـق حتـول      وتلـك كلـها     األبوية الـسلطوية القائمـة،       املواقفوإىل  واإلرادة السياسية،   
املـوارد علـى عمـل املعهـد        قيـود   كمـا يـشري التقريـر إىل أثـر          . الرجـل بدون تعزيز مـساواة املـرأة       

 م الدولة الطرف تصحيح هذا الوضع؟كيف، ومىت، تعتز. لمرأةالوطين ل

، فـإن   ١٩٩٤ورغم إنشاء املكتب اخلاص للمدعي العـام املعـين بـشؤون املـرأة يف عـام                  - ٨
جمموعــة مــن العقبــات الــيت تتعلــق مباشــرة باألشــخاص الــذين يتخــذون  ”التقريــر يــشري إىل أن 

ــا إقامــة العــدل القــرارات يف خمتلــف فــروع احلكومــة هــي الــيت تعــوق ع    فمــا هــي هــذه  . “ملي
 العقبات، وما هي اخلطوات احملددة اليت تتخذها احلكومة إلزالتها ضمن جدول زمين حمدد؟

فحــوى الــسياسة الوطنيــة املتعلقــة بــاملرأة واخلطــة  يــبني يرجــى تقــدمي مــوجز مقتــضب   - ٩
املخصـصة  ، مبا يف ذلك معلومات عن املـوارد         ٢٠٠٧-٢٠٠٢  للسنوات األوىل لتكافؤ الفرص  

عــن لتنفيــذها وعــن اآلليــات واإلجــراءات القائمــة بالرصــد املنــتظم وبــالتقييم الــدوري ألثرهــا و
 .اآلنحىت لنتائج اليت حتققت ا

ثقافـة  الداعيـة إىل    رابطة عناصـر االتـصال اجملتمعـي        ”يرجى تقدمي معلومات عن والية       - ١٠
ة يف إطار الـسياسة الوطنيـة املتعلقـة         للمرأاالشتراك السياسي   اليت تدعم   ،  “املساواة بني اجلنسني  

 . ، وعن نطاق أنشطة تلك الرابطة واملوارد املتاحة هلاباملرأة
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  النمطية والتعليمالقوالب  

أعربت اللجنة، أثناء نظرها يف تقرير هندوراس اجلامع للتقارير الدوريـة األويل والثـاين               - ١١
النمطيـة، وأن   القوالـب   بري صـارمة إللغـاء      أن تتخذ الدولة الطرف تدا    يف  عن أملها    ،)١(والثالث

يرجــى . التمييــز ضــد املــرأةالراميــة إىل إهنــاء مــن الرجــل واملــرأة يف جهــود التوعيــة ُتــشرك كــال 
النمطيـــة ملكافحـــة القوالـــب معلومـــات إضـــافية عـــن اخلطـــوات الـــيت اختـــذهتا احلكومـــة  تقـــدمي

املعوقـات  النـساء   والفتيـات، مبـن فـيهن       املستشرية اليت متيز ضد النساء      السلبية  الثقافية   واملواقف
فريقي، وعن النتـائج الـيت حتققـت علـى          النساء املنحدرات من أصل أ    ونساء الشعوب األصلية و   

 .مرور الزمن

، عــن الــسياسات واألهــداف املعتمــدة يف جمــال التعلــيمقليلــة ويقــدم التقريــر معلومــات  - ١٢
 ،لـذا . “ تـشكل أولويـة للمؤسـسات   مـسألة نـوع اجلـنس ال     ”إىل أن   ) ١٢٠يف الفقـرة    (ويشري  

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات الــيت اختــذهتا احلكومــة أو تعتــزم اختاذهــا ملــنح األولويــة   
 يف ميــدان التعلــيم، ولــضمان ، وبــني الفتيــات والفتيــان،لتحقيــق املــساواة بــني النــساء والرجــال

، فـضال عـن معـدالت       مجيع النساء والفتيـات يف احلـصول علـى التعلـيم والتـدريب            تكافؤ فرص   
 .  من االتفاقية١٠االنتظام يف الدراسة وإمتامها، وفقا للمادة 

ومبينـة للتوزيـع   اإلثين يرجى تقدمي معلومات إحصائية، مفصلة حسب العمر واالنتماء     - ١٣
، إلظهـار االجتاهـات واإلجنـازات يف تعلـيم النـساء والفتيـات يف هنـدوراس                  والريـف  احلضربني  

 .مولة بالتقريرخالل الفترة املش

إجنـازهن  يرجى تقدمي معلومات عن معدل محل املراهقـات يف هنـدوراس، وأثـره علـى                 - ١٤
ــكمــا يرجــى تقــدمي معلومــات عــن   . العلمــي لمراهقــات احلوامــل أو األمهــات  املقــدم لدعم ال

 مـن   ٣٥معلومـات عـن تطبيـق املـادة          إيرادويف هذا الصدد، يرجى     . ملواصلة تعليمهن الشابات  
 .ملرأة، الذي يسمح مبنح إجازة أمومة للطالبات احلواملافرص افؤ تكقانون 

 
 الصحة  

صحة املرأة يف هنـدوراس، مبـا فيهـا         السائدة بصدد   يرجى تقدمي بيانات عن االجتاهات       - ١٥
مــع بيــان حــسب العمــر واالنتمــاء اإلثــين وتفــصيل تلــك البيانــات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، 

وفيـات  جمـال   يـشمل بيانـات عـن االجتاهـات يف          ينبغـي أن    وهـذا   . بـني الريـف واحلـضر     التوزيع  
 .اإلجهاض غري املأمونجراء من وفياهتن األمهات، مبا يف ذلك 

__________ 

، اجلـزء الثالـث،   )A/47/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الـسابعة واألربعـون، امللحـق رقـم        انظر   )١( 
 .١٤٣-١٠٦الفرع باء، الفقرات 
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متالزمـة نقـص    /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       ويسلم التقرير بارتفاع معـدل اإلصـابة ب        - ١٦
 املتزوجــات ونــساء يف فئــات حمــددة مــن النــساء، مبــن فــيهن النــساء ) اإليــدز(املناعــة املكتــسب 

يرجــى ). ٢٦٦  و٢٦٥الفقرتــان (املنحــدرات مــن أصــول أفريقيــة النــساء الــشعوب األصــلية و
بيان اخلطوات الـيت تتخـذها احلكومـة أو الـيت تعتـزم اختاذهـا لتعزيـز بـرامج الوقايـة مـن فـريوس                    

.  وخـدمات الـدعم، وبيـان مـدى اسـتهداف تلـك الـربامج النـساء                ،اإليدز/نقص املناعة البشرية  
 . السياسات والربامج واخلدمات تقدمي معلومات عن فعاليتهاوجود ويرجى يف حال 

قد حيـرمهم عمليـا   ذلك ويشري التقرير إىل أن وزارة الصحة مل تعط املراهقني أولوية، و       - ١٧
حتديـدا  التقريـر   ويـشري   ). ٢٩٥  و ٣٠٢الفقرتان  (من إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية       

املقدمـــة م بـــني قـــانون الطفولـــة وبرنـــامج وزارة الـــصحة للرعايـــة الـــشاملة  إىل التنـــاقض القـــائ
يـبني التقريـر    كمـا   .  الذي يتعلق بإمكانية حصول املراهقني على اخلـدمات الـصحية          ،للمراهقني

 يـستثين   ولكنـه جييز توفري وسـائل منـع احلمـل للراشـدات       ) ١٩٩٩ (SS/0966قرار احلكومة   أن  
فمــا العمــل الــذي جيــري االضــطالع بــه لــضمان إمكانيــة   . علــى مــا يبــدو الفتيــات املراهقــات 

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

 
 العنف ضد املرأة  

لكنـه ال يـشكل     و  جلمـع بيانـات عـن العنـف ضـد املـرأة            نظـام وجـود   تقريـر إىل    يشري ال  - ١٨
نظـرة عامـة    التقرير  ويف الوقت ذاته، ال يقدم      . جزءا من نظام السجالت الرمسية لوزارة الصحة      

 يرجـى تقـدمي معلومـات    ،لـذا . واضحة عن انتشار مجيع أشكال العنف ضد املرأة يف هندوراس        
العنـف ضـد املـرأة يف هنـدوراس ومـداها وانتـشارها،         ع أشكال   تسمح للجنة مبعرفة أسباب مجي    

ــرأة أو مــن خــالل       مبــا ــة عــن العنــف ضــد امل ــائج أي دراســات استقــصائية دميغرافي يف ذلــك نت
أخرى، تفصل حسب االنتماء اإلثين والعمر وتـبني        أو معلومات   فر من بيانات إحصائية     ايتو ما

ــع  ــان الطريقــة الــيت   كمــا ير.  حيثمــا أمكــن  واحلــضرالريــفبــني التوزي ــزم بفــضلها جــى بي تعت
لــصانعي ســيما  احلكومــة تعزيــز إمكانيــة احلــصول علــى البيانــات املوجــودة واســتخدامها، وال  

 .السياسات ومقدمي اخلدمات

ويسلم التقرير بوجـود عقبـات حتـول دون مكافحـة العنـف ضـد املـرأة، مبـا فيهـا عـدم                    - ١٩
واالفتقار إىل الـوعي يف أوسـاط صـانعي         ) ٢٤٧رة  الفق(السياسات والقوانني واخلطط    االلتزام ب 

هـذه العقبـات ضـمن      فما هي اخلطوات اليت تتخذها احلكومة إلزالة        ). ٢٤٨الفقرة  (القرارات  
 جدول زمين حمدد؟
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 االجتار؛ واستغالل البغاء  

دراسـات أعـدت عـن االسـتغالل التجـاري واجلنـسي للفتيـات           وجود  هذا التقرير   يبني   - ٢٠
ــات،  ــاطق املســيما يف  والواملراهق ــة احلن ــرة (دودي ــات عــن   )٩٦الفق ــدم معلوم ــه ال يق ، إال أن

ــا هــذه الدراســات    ــيت خلــصت إليه ــائج ال ــذا. النت  يرجــى تقــدمي معلومــات عــن االســتغالل    ،ل
عــن معلومــات االجتــار، وبوســائل تــشمل التجــاري واجلنــسي للنــساء والفتيــات واملراهقــات،   

ى تقـدمي معلومـات عـن أي بـرامج وضـعت ملعاجلـة              كمـا يرجـ   . ه وعواقبـ  هوأسبابحدوثه  معدل  
 .هذه املشكلة

 
 العامة ويف صنع القراراحلياة يف احلياة السياسية واالشتراك   

ــر   - ٢١ ــدمت يف التقري ــات ق ــه   تكــشف معلوم ــا أســفرت عن ــات األخــرية  عم ــن االنتخاب م
لــيت اختــذت فمــا هــي التــدابري ا. مناصــب ُتــشغل باالنتخــاب اتاملتوليــعــدد النــساء اخنفــاض يف 

 من قانون االنتخابات والتنظيمات الـسياسية؟ كمـا يرجـى           ١٠٥لضمان التنفيذ الفعلي للمادة     
 مـن االتفاقيـة، ولتوصـييت    ٤ مـن املـادة   ١املؤقتـة الـيت اختـذت وفقـا للفقـرة         اخلاصة  بيان التدابري   

اواة يف  وعلــى قــدم املــسباشــتراك املــرأة التــام هبــدف التعجيــل ٢٥  و٢٣اللجنــة العــامتني رقــم 
 .مجيع ميادين احلياة العامة وصنع القرار

ــة حتديــد   - ٢٢ ــا الشــتراك  وإذ يــشري التقريــر إىل أمهي املــشغولة املــرأة يف املناصــب حــصة دني
،  من قانون االنتخابات والتنظيمـات الـسياسية       ١٠٥منصوص عليه يف املادة     للالنتخاب وفقا   با

 مـن القـانون ذاتــه،   ١٠٤مـضمون املـادة    “ختـالف تنــاقض و”فإنـه يـبني كـذلك أن هـذه املـادة      
لتـدابري  اإليـضاح ل  يرجى تقـدمي املزيـد مـن     ،لذا). ١٠١الفقرة  (الفرص  تكافؤ  فضال عن قانون    

 .حلهاليت اختذهتا الدولة الطرف ملناقشة هذا التناقض امللحوظ و
 

 االستحقاقات االجتماعية واالقتصاديةالعمالة؛ و  

هلادفــة إىل القــضاء علــى التمييــز يف العمــل ليــست بــربامج  يــسلم التقريــر بــأن الــربامج ا - ٢٣
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اإلطـار الـزمين الـالزم              . فعالة، وبـأن اإلطـار التـشريعي غـري مالئـم          

ويرجـى أيـضا    .  مـن االتفاقيـة    ١١لتعديل قانون العمل، حبيث يتحقق االمتثـال القـانوين للمـادة            
أثناء تعـديل القـوانني الوطنيـة ووضـع الـسياسات            أُخذ يف احلسبان     ، وإىل أي مدى   ،بيان كيف 
ملعهـد الـوطين للمـرأة    ، الـذي أعـده ا  “نيالتوظيف مع مراعاة إنـصاف اجلنـس      ”مقترح   والربامج
 .٢٠٠٤يف عام 

الفقــرة  (“ ســنواتيزيــد علــى عــشر”لتقريــر، حيــدد ســن تــشغيل اإلنــاث مبــا  لووفقــا  - ٢٤
.  مـن العمـر  قبـل بلـوغ الرابعـة عـشر    ملرتلية يف املائة من فتيات اخلدمة ا ٦٤,٤يشتغل ، و )٣٢٨
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مـن االسـتغالل    الفتيـات   يرجى بيان اخلطـوات امللموسـة الـيت تتخـذها احلكومـة لـضمان محايـة                 
العـامالت يف  الفتيـات  االقتصادي ومن أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال، ولـضمان مواصـلة تلقـي           

 .اخلدمة املرتلية للعلم

ــصديرية  يرجــى تقــدمي معلومــات عــن ظــروف عمــل ا    - ٢٥ ــصناعات الت ــرأة يف قطــاع ال . مل
يرجى تقدمي معلومات عن اإلجراءات اليت تتخذها احلكومة لضمان حقوق املـرأة العاملـة               كما

إطـالع  ضـمان  يف قطاع الـصناعات التـصديرية، مبـا يف ذلـك حقهـا يف حـد أدىن مـن األجـر، و          
 .احلقوقهبذه النساء على حقوقهن وإمكانية املطالبة 

 ة الريفيةالفقر واملرأ  

يرجى تقدمي معلومات عن هجرة النساء والفتيات، على الـصعيدين الـداخلي والـدويل               - ٢٦
، وعـن  ومسـاهتن العامـة  معا، مبا يف ذلـك معلومـات عـن عـدد املهـاجرات مـن النـساء والفتيـات                

 .اخلطوات اليت تتخذ حلماية املهاجرات من النساء والفتيات من اإلساءة واالستغالل والعنف

، تعتـــرب حقـــوق املـــرأة يف القطـــاع الزراعـــي     )٩١ و٨٨الفقرتـــان (ووفقـــا للتقريـــر   - ٢٧
شروط لـ غـري املالئـم وغـري املتـساوي و        املـوارد   ، لكنها ليست مكفولـة نظـرا لتوزيـع          “مرضية”

فما هـي اخلطـوات الـيت اختـذت         . غري املتكافئة اليت تزيد من إمكانية تعرض املرأة للفقر        التجارة  
يف وضـع وتنفيـذ الـربامج يف القطـاع الزراعـي وبـرامج احلـد مـن                  ة الفعـال    اشـتراك املـرأ   لضمان  

 الدولية؟ املعونة توزيع اشتراكها يف الفقر بوجٍه عام، مبا يف ذلك 

 الزواج والعالقات األسرية  

حتد من فعاليتـه فيمـا يتعلـق بالنـساء        اليت   هوعقباتقانون األسرة   مبواطن ضعف   مثة إقرار    - ٢٨
ــا ال. واألطفــال ــدا هــو   وم ــة حتدي ــه اللجن ــد  ”حظت  “اآلليــات املــستخدمة إلقامــة العــدل يف البل

ــرأة        ــات تعــوق وصــول امل ــشكل عقب ــا ت ــيت رمب ــصادية ال ــة واالقت ــة والثقافي والعوامــل االجتماعي
 يرجــى حتديــد اخلطـــوات الــيت تتخــذها الدولـــة     ،لـــذا). ٣٦٢  و٣٦١الفقرتــان  (العدالــة   إىل

وقـدرهتن علـى الوصـول إىل العدالـة فيمـا يتعلـق جبميـع               لزيـادة معرفـة النـساء حبقـوقهن          الطرف
 .األسريةاألمور 

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة   

الربوتوكــول االختيــاري   يرجــى بيــان أي تقــدم أحــرز فيمــا يتعلــق بالتــصديق علــى        - ٢٩
ز من تقـدم حنـو قبـول        كما يرجى سرد ما أحر    . ، أو بأي من األمرين    االنضمام إليه ب و لالتفاقية
 . من االتفاقية٢٠ من املادة ١رة على الفقاملدخل التعديل 


