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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  

 ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادة              
 ال التمييز ضد املرأةشكمن اتفاقية القضاء على مجيع أ

  
  الرابع واخلامس والسادس للدول األطرافة املوحدةرير الدورياالتق  

  
 *هندوراس  

 

 

 ..حترير رمسيصدر هذا التقرير دون ي  *
، الــيت CEDAW/C/5/Add.44لالطــالع علــى التقريــر األويل الــذي قدمتــه حكومــة هنــدوراس، انظــر الوثيقــة     

ولالطـالع علـى التقريـر الـدوري الثـاين الـذي قدمتـه حكومـة             . نظرت فيها اللجنة يف دورا احلاديـة عـشرة        
ولالطالع . جنة يف دورا احلادية عشرة    ، اليت نظرت فيها الل    CEDAW/C/13/Add.9هندوراس، انظر الوثيقة    

، الـيت نظـرت     CEDAW/C/HON/3على التقرير الدوري الثالث الذي قدمته حكومة هندوراس، انظر الوثيقة           
 .فيها اللجنة يف دورا احلادية عشرة
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اء علـى التمييـز   ضقدمت دولة هندوراس آخر تقرير هلا إىل اللجنة املعنية بالقـ        - ١
، وقــــدمت اللجنــــة بــــشأنه طائفــــة مــــن املالحظــــات  ١٩٩٢ يف عــــام رأةضــــد املــــ

 .واالستنتاجات والتعليقات
عرض هذا التقرير التغيريات الـيت أعلنتـها دولـة هنـدوراس لتنفيـذ              يفيما يلي   و - ٢

 .أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 معلومات أساسية  
ــر   - ٣ ــة   اشــترك يف وضــع هــذا التقري ــو وموظفــات خمتلــف وزارات الدول  موظف

الذين شكّلوا فريقا عامال لالستفادة مـن املعلومـات املتعلقـة بتنفيـذ التـدابري املعتمـدة،              
ل إعـادة تناوهلـا يف التقريـر الـدوري الـذي سـيقدمه يف عـام                 جاليت ترد بالتفصيل من أ    

 .واسو املعهد الوطين للمرأة، الذي تديره الوزيرة مارسيال دل مار س٢٠٠٥
 ،هنـدوراس : املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة             

٢٤/١/٩٢ .A/47/38 ــرات ــتنت؛١٤٣-١٠٦، الفقـ ــات  االسـ اجات واملالحظـ
 أو التعليقات/و
طرحت اللجنة أسئلة عن وجود جهاز وطين أو هيئـة مماثلـة لتعزيـز النـهوض               - ٤

وأعربت اللجنة عـن قلـق عميـق إزاء حجـم مـشكلة             . باملرأة ونشر االتفاقية وتنفيذها   
خـر عـن توزيـع املعونـة        آوطرحت اللجنة سؤاال    . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   

ــألف مــن رجــال، وبالتــايل ال يلــيب        ــتم علــى يــد جلــان تت ــا مــا ي ــة الــذي غالب اخلارجي
ال وطُرح سـؤال مـؤداه هـل ميكـن للنـساء املـشاركة يف توزيـع أمـو                 . احتياجات املرأة 

، سـأل األعـضاء هــل   ٢وفيمــا يتعلـق باملـادة    .املعونـة اخلارجيـة وكيـف يتحقـق ذلـك     
هناك دراسة أو مفهوم متحيز وراء ما ورد يف التقرير، فيمـا يتعلـق باالغتـصاب، مـن                  

 يكـون الـضحية ذكـرا ميكـن         عنـدما ”أن األضرار البدنية والعضوية والصدمة النفسية       
وسـأل األعـضاء أيـضا      . “كـون الـضحية أنثـى     أن تكون متماثلة أو حىت أشد عندما ي       

هل هناك خطط لتعديل القانون اجلنائي فيما يتعلـق بالعقوبـات املقـررة يف حالـة قتـل                  
وطُلـب  . الزوجة الرتكاا الزنا، وهي ال تتجاوز الـسجن ملـدة أربعـة إىل سـتة أعـوام                

جهـا  إىل احلكومة تقدمي نص القانون الذي يكفـل للمـرأة حقـا تفـضيليا يف مرتـب زو                 
 .أو دخله أو أجره

، أشار األعضاء إىل أن التغيري يف التـشريعات ال يكفـي            ٣وفيما يتعلق باملادة     - ٥
ملكافحة التمييز ضـد املـرأة، بـل املهـم تطبيـق القـوانني ذات الـصلة مـن خـالل تـدابري                       
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ورغم أن التقرير الدوري الثالث يشري إىل جمموعة من التـدابري، فإنـه ال يبـدو                . حمددة
وأشـري أيـضا إىل أن الفـروق        . راءها توجد خطة عمـل أو جهـاز وطـين لتنفيـذها           أن و 

يف األجور بني الرجل واملرأة ال تزال قائمـة، وطـرح سـؤال عـن الـربامج الـيت نفـذت                     
 .للقضاء على هذا الشكل من أشكال عدم املساواة

صـة  ، سأل األعضاء ملـاذا مل تتخـذ حـىت اآلن تـدابري خا      ٤وفيما يتعلق باملادة     - ٦
وطُلـب مزيـد مـن التوضـيحات     . مؤقتة لـضمان املـساواة احلقيقيـة بـني الرجـل واملـرأة            

بشأن استحقاقات األمومة، وطرح سـؤال عـن سـبب ورود اسـتحقاقات األمومـة يف           
 . من االتفاقية رغم أا حق أساسي٤إطار املادة 

ــادة   - ٧ ــد مــن املعلومــات عــن القــوانني املتــص   ٥وفيمــا يتعلــق بامل لة ، طُلــب مزي
. حبماية املرأة من شىت أشـكال العنـف أو مـن االنتـهاكات األخـرى حلقـوق اإلنـسان                  

وطُــرح ســؤال مــؤداه هــل هنــاك خــدمات دعــم وبــرامج إعالميــة وتدريبيــة ملواجهــة    
وكـان  . ، وطُلب احلصول علـى إحـصائيات عـن تـواتر خمتلـف أشـكال العنـف               العنف

شطة مـع اجلماعـات النـسائية       هناك أيضا سؤال مؤداه هل هناك حماوالت لتنسيق األنـ         
واملنظمات غري احلكومية، وما التدابري املتخذة حلماية املهاجرات، وهل هنـاك بـرامج             

وطُلــب مزيــد مــن املعلومــات عــن القــوانني اخلاصــة باملعاقبــة علــى . خاصــة لالجئــات
 .التحرش اجلنسي وتطبيقها

 األحــداث، ، طُلــب مزيــد مــن املعلومــات عــن دعــارة٦وفيمــا يتعلــق باملــادة  - ٨
وكــان هنــاك . وفعاليــة التــدابري ذات الــصلة، وعــدد احلــاالت املعروضــة علــى احملــاكم

 مــع لســؤال عــن عــدد ونوعيــة املــزاوالت للبغــاء، وهــل هنــاك خطــة إلجــراء اتــصا    
وأشـري إىل أن التقريـر      . املنظمات غري احلكومية حلماية املرأة من العنف وسوء املعاملة        

وقـال بعـض األعـضاء      . موضـوعة للبغايـا يف جمـال اإليـدز        خيلو من اإلشارة إىل برامج      
إـــم يـــودون معرفـــة هـــل يكفـــل للبغايـــا نفـــس احلمايـــة القانونيـــة املكفولـــة للنـــساء 

 .األخريات من العنف واالغتصاب
، طرحـــت أســـئلة عـــن مركـــز املواطنـــة بالنـــسبة إىل ٧وفيمـــا يتعلـــق باملـــادة  - ٩

هــل حرمــان العــاملني يف صــفوف    اهلندوراســيني دون الثامنــة عــشرة مــن العمــر، و    
القوات املسلحة من ممارسة حقهـم يف التـصويت يعتـرب أم ال متييـزا ضـد قطـاع معـني                     

، طُلبـت معلومـات عـن حقـوق اجلنـسية بالنـسبة             ٩وفيما يتعلـق باملـادة       .من السكان 
 .إىل األطفال
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، طلبــت إحــصائيات عــن عــدد الفتيــات املتــرددات  ١٠وفيمــا يتعلــق باملــادة  - ١٠
 .املدارس املتوسطة واجلامعاتعلى 
، طُلبـت توضـيحات عـن طـول مـدة إجـازة الـوالدة          ١١وفيما يتعلـق باملـادة       - ١١

 اإللزامي، وطرح سؤال مؤداه هـل يترتـب علـى األحكـام الـواردة يف قـانون                  وطابعها
وطُلبـت  . العمل اعتبار النساء اجلنس الضعيف من وجهـة النظـر الفكريـة واألخالقيـة             

وانني الــيت تكفــل املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف أمــاكن العمــل،   معلومــات عــن القــ
وســأل . واملــساواة يف توزيــع األعمــال املــسندة ويف األجــور وآفــاق التطــور الــوظيفي 

ــدابري الــيت       ــدريب املهــين، والت ــساء الــاليت حــضرن دورات الت األعــضاء عــن عــدد الن
ة، والنــسبة املئويــة تتخــذها نقابــات العمــال لــضمان تكــافؤ الفــرص يف العمــل للمــرأ   

وكـان هنـاك سـؤال      . للنساء املنـضمات إىل القـوة العاملـة موزعـة حـسب القطاعـات             
عن مدى مشاركة املرأة يف عملية اإلنتاج وعن السبل اليت تكفل محايتها من الفـصل               

 مـن قـانون العمـل، الـيت         ١٢٤وطُرحت أسئلة مؤداها أال تعتـرب املـادة         . بسبب احلمل 
عقــد عمــل املــرأة احلامــل، غــري منــصفة للمــرأة مــن الناحيــة تتحــدث عــن حظــر إــاء 

 .العملية، وخباصة إذا كانت تعوزها املوارد الالزمة للجوء إىل احملاكم
، طرحـت أســئلة عـن ظـروف الــوالدة الـسائدة بــني     ١٢وفيمـا يتعلـق باملــادة    - ١٢

حية النساء، وصحة األم والطفل، وتنظيم األسـرة ومنـع احلمـل، ونتـائج الـربامج الـص           
. ذات الصلة، وإحصائيات عمليات اإلجهـاض الـسرية وعـدد الوفيـات النامجـة عنـها               

ــن        ــساء تنظــيم األســرة، وهــل مــا زل ــاح للن ــاك ســؤال أيــضا مــؤداه هــل يت وكــان هن
 .مترددات يف االستفادة من خدمات املشورة الصحية

ي ، طُلبـت توضـيحات تتعلـق بآثـار الربنـامج احلكـوم            ١٤وفيما يتعلق باملادة     - ١٣
وطرح سؤال مؤداه هل تتساوى املرأة مع الرجـل يف          . املوضوع لنساء املناطق الريفية   
وسـأل بعـض األعـضاء عـن احلالـة الـصحية واحلمايـة              . املعاملة أم تعترب جمرد مـساعدة     

وسـألوا هـل هنـاك بـرامج        . الصحية للريفيـات وعـن تثقـيفهن يف جمـال تنظـيم األسـرة             
ار ذلـك وسـيلة لتحقيـق االسـتقالل االقتـصادي        تشجع إنشاء تعاونيات زراعية، باعتب    

 .للمرأة
، كـان هنـاك سـؤال مـؤداه هـل ألغـي قـانون األسـرة                 ١٥وفيما يتعلق باملـادة      - ١٤

اجلديــد حــق الــزوج يف اختيــار حمــل بيــت الزوجيــة، وهــل ألغــي اعتبــار الــزوج رب    
لـق  وسألت اخلبريات أيضا هل توجـد يف هنـدوراس محلـة إللغـاء احلكـم املتع               . األسرة

 .بالقتل يف حالة الزنا
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 نظــام احلــق يف الوصــاية ن، طُلبــت توضــيحات بــشأ١٦وفيمــا يتعلــق باملــادة  - ١٥
على األطفال، والتصرف يف ممتلكات األسرة يف إطار الزواج، وأسباب ارتفـاع سـن              

وسأل األعضاء هـل تنطبـق األحكـام القانونيـة          . زواج الفتيان عن سن زواج الفتيات     
ضا على االقتران غري الشرعي، كما سألوا أال يؤدي حـبس الرجـل            الناظمة للزواج أي  

ذلـك ميكـن أن يقلـل    المتناعه عن اإلنفاق على أبنائه إىل عكس املطلـوب، حيـث إن     
 .من الدعم املقدم إىل األسرة

 
 مسائل مستقبلية تطرحها اللجنة -أوال  

الـشواغل  وجهت التهنئة إىل احلكومة بوجه خاص إلدراجها معلومـات عـن             - ١٦
 وتبـدو فيـه قـيم املـرأة متوافقـة مـع قـيم               ،البيئية يف وقت يشهد بزوغ احلركة النـسائية       

التنميـة  ”قـد حـلّ مفهـوم    ووللمرأة ج خمتلف حيال البيئة، . من حياولون محاية البيئة 
ويف ســياق هــذا التطــور هنــاك دور هــام ينتظــر  . “التنميــة”حمــل مفهــوم “ املــستدامة

 .املرأة
عض األعضاء عن قلقهم إزاء احلكم الـوارد يف دسـتور هنـدوراس،             وأعرب ب  - ١٧

ــصويت األشــخاص املنخــر      ــن الت ــستبعد م ــذي ي ــة العــسكرية   طال ني يف ســلك اخلدم
العاملة، والـذي يقـضي حبرمـان املنتمـي إىل هيئـة غـري سياسـية مـن واحـد مـن أبـسط                   

ــشرطة     . احلقــوق ــراد ال ــضا علــى أف  وطُــرح ســؤال مــؤداه هــل ينطبــق هــذا احلكــم أي
. وحراس السجون، وطُلب إىل احلكومة إعادة النظر يف أحكام الدسـتور ذات الـصلة     

ومــع ذلــك قــال أعــضاء آخــرون إــم يتفهمــون هــذا احلكــم، مــشريين إىل أن بلــدانا   
عديدة يف أمريكا الالتينية عانت انقالبات متكررة، وأن على اجليش الرضـوخ لنظـام              

ــد  ــة   وجيــب علــى املنظمــا . احلكــم القــائم يف البل ت العــسكرية وشــبه العــسكرية محاي
 .م التورط يف حقل النشاط السياسياالنتخابات ومحاية الدولة وعد

تمثـل يف وجـوب     وسألت إحدى اخلـبريات هـل تعـي احلكومـة املبـدأ اهلـام امل               - ١٨
 ودعـــت املـــشرعني تكـــافؤ األجـــور املدفوعـــة عـــن األعمـــال ذات القيمـــة املتكافئـــة،

 .عتبار عند إعداد التعديالت القانونية مستقبالاهلندوراسيني إىل وضعه يف اال
وأعربــت اللجنــة يف ختــام مالحظاــا عــن تقــديرها ملــا تبذلــه احلكومــة مــن     - ١٩

ــة       ــة وحتــسني مركــز املــرأة، مــع اإلحاطــة علمــا باحلال ــذ االتفاقي جهــود يف جمــايل تنفي
الالتينيـة  السياسية السائدة يف هندوراس، وكـذلك باخللفيـة األساسـية لبلـدان أمريكـا              

وأكدت اللجنة الترابط القائم بني التنمية والتقـدم االجتمـاعي، وأشـارت            . بوجه عام 
إىل أن االتفاقية هي أحد الصكوك الدولية القليلة اليت تعـاجل خمتلـف جوانـب النـشاط                 
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لــوحظ أن فقــد وعلــى الـرغم مــن األحــوال الـيت ال تــزال ســائدة يف البلـد،    . اإلنـساين 
فمنـذ أن مت التـصديق علـى        . ا إجيابيا على مركز املرأة اهلندوراسية     االتفاقية أثرت تأثري  

ــة كــثرية، وخباصــة فيمــا يتعلــق بقــانون األســرة      االتفاقيــة، أُجريــت إصــالحات إجيابي
والحظــت اللجنــة أن موضــوع األخــذ بنظــام  . والقــانون اجلنــائي والقــانون الزراعــي 

والتقيـيم، وطلبـت إدراج     جديد لتقييم اإلصالحات الزراعية جدير مبزيد من البحـث          
وكــان هنــاك انــشغال يف اللجنــة لوجــود شــيء مــن عــدم  . نتائجــه يف التقــارير التاليــة

التيقن من أن القانون اجلنائي مييز ضد املـرأة وأن هنـاك احترامـا ملبـدأ تكـافؤ األجـور                    
ورأت اللجنـة أيـضا أن مـسألة ممارسـة          . املدفوعة عـن األعمـال ذات القيمـة املتكافئـة         

وأعـرب عـن األمـل أن تتخـذ احلكومـة           . د املرأة تستلزم الرصـد عـن كثـب        العنف ض 
ورات النمطيـة املتحيـزة الباليـة الـيت تـبخس دور املـرأة،              تدابري قوية للقضاء على التـص     

واالهتمام بشن محالت لرفع درجة الوعي لدى كل مـن النـساء والرجـال كـي يتـاح         
 .للمرأة أن تسهم إسهاما فعاال يف اتمع

 
 حملة مقتضبة عن البلد - ثانيا 

 اجلوانب االجتماعية والدميغرافية واالقتصادية  
، ويـصل عـدد سـكاا حاليـا إىل          ٢ كـم  ١١٢ ٤٩٢تبلغ مـساحة هنـدوراس       - ٢٠

 يف املائـة مـن   ٥١، منـهم    ) نـسمة  ٧ ٠٠٠ ٠١١(حدى عشرة نـسمة     إسبعة ماليني و  
 ).٢٠٠٤مايو /ر، أيارالدراسة االستقصائية لألس( يف املائة من الرجال ٤٩النساء و

 يف املائـة، ويـصل يف املنطقـة         ٢,٨ويصل معدل النمـو الـسكاين يف البلـد إىل            - ٢١
 . يف املائة٣,٦ يف املائة، ويف املنطقة الريفية إىل ٢,٢احلضرية إىل 

 يف املائة مـن سـكان       ٧١,١ أن   ٢٠٠٣ويتضح من دليل التنمية البشرية لعام        - ٢٢
 يف املائـة منـهم موجـودون يف املنطقـة الريفيـة             ٧٧,٧ هندوراس يعيشون يف فقر، وأن    

 . يف املائة يف املنطقة احلضرية٦٣,١و
ويرد باملثـل أن جممـوع دخـل املهـاجرين اهلندوراسـيني يف الواليـات املتحـدة                  - ٢٣

يعادل الدخل القومي هلندوراس، وأن التحويالت العائلية اليت ترسل إىل البلـد سـنويا              
 بلغت زهاء ألـف مليـون      ٢٠٠٣ ملصرف املركزي إا يف عام    تتزايد بسرعة، ويقول ا   

، ويعادل أكثـر مـن نـصف         ويقترب هذا الرقم من قيمة اإلنتاج الزراعي للبلد        ؛دوالر
ويؤخـذ مـن الدراسـة االستقـصائية املتعـددة األغـراض لألسـر              . الصادرات من الـسلع   

 ٨,٣إذ يتـأتى     أن حتويالت اخلارج تعترب املصدر الثالـث لـدخل األسـر،             ٢٠٠٤لعام  



CEDAW/C/HON/6  
 

06-46098 7 
 

)  يف املائـة ٤٨(خلها من هذا املصدر، ويزيد عليه الـدخل مـن املرتبـات      ديف املائة من    
 يف املائـــة مـــن املهـــاجرين غـــري  ٧٥و).  يف املائـــة٣٥ (العمـــل حلـــساب الفـــردومـــن 

ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن الرجــال هــم األكثــر هجــرة، ممــا يزيــد مــن         . شــرعيني
 .مسؤوليات النساء يف األسرة

وتــشري البيانــات الرمسيــة إىل أن عــدد الــسكان الناشــطني اقتــصاديا يــصل إىل   - ٢٤
ــهم  ٢ ٥٩٢ ١٨٦ ــسمة، منـ ــال و١ ٧١٩ ١٢٢ نـ ــرأة ٨٧٣ ٠٦٤ رجـ ــد ( امـ املعهـ

الـــوطين لإلحـــصاء، الدراســـة االستقـــصائية الدائمـــة املتعـــددة األغـــراض لألســــر،        
 ).٢٠٠٤مارس /آذار
ــام  - ٢٥ ــصاديا   ٢٠٠٤ويف ع ــت الناشــطات اقت ــى    كان ــوزعن عل ــسكان يت ــن ال م

 يف املائـــة يف املنطقـــة ٦٤ يف املائـــة يتركـــزن يف املنطقـــة الريفيـــة و٣٦: النحـــو التـــايل
وتعمل واحـدة مـن كـل أربـع         . احلضرية، وهن موجودات أساسا يف قطاع اخلدمات      

ويتـــضح مـــن أرقـــام املعهـــد الـــوطين . نـــساء يف املنطقـــة احلـــضرية يف اخلدمـــة املرتليـــة
 يف ٣٣ يف املائـة للرجـال و   ٧٠,٠االشتراك يف سوق العمـل يبلـغ        لإلحصاء أن معدل    

روة اشــتراك النــساء يف ذ عامــا مــن العمــر، تــصل ٣٤ و٣٠وفيمــا بــني . املائــة للنــساء
 . يف املائة٥٠سوق العمل، إذ يصل إىل 

واملشكلة األساسية يف سـوق العمـل هـي األجـور املنخفـضة املتـصلة بالعمـل                  - ٢٦
ويصل نصيب الفـرد مـن الـدخل علـى الـصعيد الـوطين              . نخفضةاملؤقت واإلنتاجية امل  

 بالنـسبة   ٦,٣ملبريا يف الشهر، مع متوسط سنوات دراسة يـصل إىل            ١ ٤٣١,٠٠إىل  
ويف املنطقــة احلــضرية، يزيــد الــدخل ثــالث مــرات علــى الــدخل يف . إىل رب األســرة
دخل صــلة وللــ). ملــبريا علــى التــوايل ٨٠١,٠٠ ملــبريا و٢ ٠٩١,٠٠(املنطقــة الريفيــة 

 يف املنطقـة    ٧,٨وثيقة مبتوسط سـنوات الدراسـة لـرب األسـرة أو ربتـها، ويـصل إىل                 
 . يف املنطقة الريفية٤,٤احلضرية و

 ٨ يف املائـة؛ ويـصل يف املنطقـة احلـضرية إىل             ٦ويبلغ معدل البطالة الـصرحية       - ٢٧
 اجلزئيـة املقنعـة    يف املائـة؛ ويـصل معـدل البطالـة         ٣,٨يف املائة، ويف املنطقة الريفية إىل       

ــوطين، وإىل   ٢٩,٥إىل  ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــة   ٣٧,٥ يف املائ ــة الريفي ــة يف املنطق  يف املائ
 ).٢٠٠٤املعهد الوطين لإلحصاء، (

 يف املائـة،    ٦٤ويشري التوزيع حسب اجلنس إىل نسبة للرجـال العـاملني تبلـغ              - ٢٨
عـامالت تـصل   ، يف مقابـل نـسبة للنـساء ال   ٥,٨مع متوسط سنوات دراسـة يـصل إىل      
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ومعـدل اإلعالـة معنـاه      . ٦,٧ يف املائة، مع متوسط سنوات دراسـة يـصل إىل            ٣٦إىل  
 . من اِألشخاص يف املتوسط٢,٨تكفل كل شخص يعمل بإعالة 

 
 الصحة  

تشرف وزارة الدولة على قطاع الـصحة، ويتبعهـا علـى الـصعيد الـوطين، يف          - ٢٩
 ٩ مستــــشفى، و٢٨ علــــى  مركــــزا للرعايــــة األوليــــة موزعــــة ٩٧٨هــــذا اــــال، 

ــاء حمترفــون،   ٢١٤مــستوصفات لــألم والطفــل، و   مركــزا صــحيا يــشرف عليهــا أطب
 . مركزا للصحة الريفية٧٢٧و

 يف املائـة  ٧٠ من خالل هـذه املراكـز، بتـوفري الرعايـة لــ       ،وتقوم هذه الوزارة   - ٣٠
 يف  ١٥ يف املائة الرعاية من الضمان االجتمـاعي، والــ         ١٥تقريبا من السكان، ويتلقى     

 .املائة الباقية من مراكز الرعاية اخلاصة
،  يف املتوســط عامـا ٧٠ويـصل العمـر املتوقـع عنــد الـوالدة يف هنـدوراس إىل       - ٣١

ويــصل معــدل اخلــصوبة إىل  ).٢٠٠٤( عامــا للنــساء ٧٢ عامــا للرجــال و٦٩ويبلــغ 
 ٤,٥، ومعــدل الــوالدات إىل ) يف الريــف٥,٦ يف احلــضر و٣,٣( أبنــاء للمــرأة ٤,٤
ويعـد املعـدل     . أبناء وبنات للمرأة   ٦ناء وبنات للمرأة، ويزيد يف املنطقة الريفية إىل         أب

املرتفــع حلمــل املراهقــات مــشكلة خطــرية أخــرى، وتــسجل أعلــى النــسب بــني أفقــر  
 .فئات السكان

ــام  - ٣٢ ــل     ٢١,٦، أُجــري ٢٠٠١ويف ع ــن تق ــوالدة مل ــات ال ــن عملي ــة م  يف املائ
رد يف الدراســة االستقــصائية الوطنيــة لألوبئــة    حــسبما و( عامــا ٢٠أعمــارهن عــن  
ومن املهم إلقاء الضوء على مشكلة فـريوس نقـص املناعـة            ). ٢٠٠١وصحة األسرة،   

 يف املائــة ٥٩اإليــدز، الــيت تتــوزع حــاالت اإلصــابة ــا حــسب اجلــنس إىل   /البــشرية
 مــن ٢٠ ٦٢٤مـا جمموعــه وتـسجل البيانــات الرمسيــة  .  يف املائــة للنــساء٤١للرجـال و 

 عامـا، أي مـا   ٣١ألشخاص املـصابني بـالفريوس، الـذين ال يتجـاوز عمـرهم املتوقـع             ا
.  عامـا عـن العمـر املتوقـع عنـد الـوالدة املـسجل علـى الـصعيد الـوطين                 ٣٩يقل بواقع   

وأكثر السكان تأثرا هم الذين يف سن اإلنتاج والشباب الذين تتـراوح أعمـارهم بـني                
فــريوس /ض املنقولــة باالتــصال اجلنــسيقــسم األمــرا. وزارة الــصحة( عامــا ٣٩ و١٥

 ).٢٠٠٤-١٩٨٥ اإليدز، –نقص املناعة البشرية 
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 التعليم  
 يف املائـة،    ١٨,٥يصل معدل األمية يف هندوراس، على الصعيد الـوطين، إىل            - ٣٣

 يف املائـة    ١٨,٢ويصل معـدل أميـة الرجـال إىل         . ٥,٥ومتوسط سنوات الدراسة إىل     
وهنـاك  . ٥,٦ والنـساء    ٥,٣لغ سـنوات دراسـة الرجـال        وتب.  يف املائة  ١٨,٧والنساء  

 يف  ٢٧ عاما شخص أمي من كل مخـسة، ويـؤثر ذلـك يف              ١٥بني البالغني من العمر     
الدراســة االستقــصائية الدائمــة املتعــددة األغــراض لألســر،  (املائــة مــن ســكان الريــف 

٢٠٠٤.( 
 ٧م بـني    ويصل معدل التغطية لألطفال مـن اجلنـسني الـذين تتـراوح أعمـاره              - ٣٤

ــوام و ــا إىل ١٢أع ــة، أي ٨٩ عام ــة احلــضرية و  ٩١ يف املائ ــة يف املنطق  يف ٨٨ يف املائ
 عامـا مـن     ١٨ و ١٦ولكن معدل التغطية يقل كثريا فيما بني        . املائة يف املنطقة الريفية   

 شـبان  ٥وهـذا يعـين أن واحـدا مـن كـل        .  يف املائـة   ٢١العمر، ممـا يـصل باملعـدل إىل         
الدراسـة االستقـصائية املتعــددة   ( يتـردد علــى مركـز للتعلـيم    فيمـا بـني هـذين العمـرين    

 عامـا، حـصلت القـوة العاملـة يف هنـدوراس            ٢٣وطـوال   ). ٢٠٠٤األغراض لألسر،   
        ويـشري مؤشـر    .  ثالث سنوات  بالكاد على نصيب ضئيل من سنوات الدراسة مل يتعد

 يف املائـة  ٣٦,٤ يف املائـة يتمـون التعلـيم االبتـدائي، و        ٢٩القدرة على النجـاح إىل أن       
وحـدة الـدعم    /وزارة التعلـيم العـام    ( يف املائـة التعلـيم العـايل         ١٥,٣التعليم الثـانوي، و   

 ).التقين
ويتضح من دراسات البنك الدويل أن فجـوة انعـدام املـساواة يف التعلـيم بـني                  - ٣٥

فمعدل األمية مرتفـع للغايـة يف       :  ميكن أن تكون شاسعة    ١٩٩٩بلديات البلد يف عام     
لبلــديات الــيت تقطنــها عــادة جمتمعــات مــن الــسكان األصــليني والزنــوج الــذين   أفقــر ا

 يف املائـة مـن األطفـال        ٣٠واملعروف أن ما ال يقـل عـن         .  عاما ٤٠تتجاوز أعمارهم   
والطفــالت يف جمتمعــات الــسكان األصــليني والزنــوج الــذين هــم يف ســن الدراســة ال 

 .يترددون على أي مركز تعليمي
ار ميتش يف هندوراس، جـرى وضـع خطـة وطنيـة للـتعمري             ومنذ هبوب إعص   - ٣٦

واحلد من الفقر، وهي اخلطة اليت ربطت بتوقيـع اتفاقـات مـع صـندوق النقـد الـدويل               
 .واشتراك البلد يف مبادرة البلدان املثقلة بالديون

 أن اإلصـالحات االقتـصادية      ٢٠٠٢ويتضح مـن دليـل التنميـة البـشرية لعـام             ٣٧
 .ملاضيني مل تؤد إىل تعزيز العملية الدميقراطية يف هندوراساملنفذة يف العقدين ا
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 الدولة وحقوق املرأة  
ــضمن إشــارات واضــحة إىل        - ٣٨ ــدوراس يت ــشريع يف هن ــن أن الت ــرغم م ــى ال عل

تساوي املرأة والرجل يف احلقوق، فإنـه اعتبـارا مـن التعبئـة الواسـعة النطـاق علـى يـد                     
ار املـــؤمترات الدوليـــة، وخـــصوصا مـــؤمتر احلركـــات النـــسائية يف التـــسعينات يف إطـــ

الــسكان والتنميــة يف القــاهرة واملــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، تعهــدت حكومــة  
هندوراس بتعزيز سياسـات معينـة، وإجيـاد آليـات حمـددة ـدف إىل النـهوض حبقـوق                   

 .معينة للمرأة
وانني ملنــع ومــن أهــم التعهــدات الــيت التزمــت ــا احلكومــة وضــع آليــات وقــ  - ٣٩

العنف واملعاقبة عليه؛ وإدخال إصالحات قانونية لزيادة حـصول املـرأة علـى األرض؛     
ــاذ تــدابري   ــشاركة الــسياسية للمــرأة؛       واخت ــال اإلصــالح االنتخــايب لتــشجيع امل يف جم

لــصحة اإلجنابيــة تركــز علــى احتياجــات املــرأة وحــصول لوإعــداد سياســات وبــرامج 
 .املرأة والفتاة على التعليم

ومــن اآلليــات الفائقــة األمهيــة املعهــد الــوطين للمــرأة، وهــو كيــان حكــومي    - ٤٠
وهلـذا املعهـد   . مسؤول عن توجيه السياسات الرامية إىل حتسني حالـة املـرأة ووضـعها       

ــة النــسائية ووزارات         ــات احلرك ــف اجتاه ــه خمتل ــل في ــرأة متث ــؤون امل ــس إلدارة ش جمل
وجــدير بالــذكر أن . سة الوطنيــة للمــرأةالدولــة، ويتــسم بأمهيــة بالغــة يف تنفيــذ الــسيا 

اجلهود اهلادفـة إىل تعزيـز حقـوق املـرأة يف مجيـع اـاالت حتظـى باألولويـة األساسـية                     
لدى الوزيرة احلالية للمعهد الوطين، اليت اضطلعت بعمل بـالغ األثـر علـى الـصعيدين                

أة الداخلي واخلارجي، وكان مـن أهـم اإلجنـازات إنـشاء جملـس وزيـرات شـؤون املـر                  
يف أمريكا الوسـطى، مـع الـسعي إىل إدماجـه يف منظومـة التكامـل ألمريكـا الوسـطى                    
اليت جيري فيها توطيد التدابري اإلقليمية، بشكل مشترك ومتكامل، يف جمـال االقتـصاد     

 .والصحة واملشاركة السياسية للمرأة
 النــسائية علــى طــرح  ومــع ذلــك، وعلــى الــرغم مــن تزايــد قــدرة احلركــات   - ٤١

ر واالعتــراف الرمســي للحكومــات مبجموعــة مــن حقــوق املــرأة، فــإن الفكــر    األفكــا
األبوي الـذي يعتـرب األسـاس األيـديولوجي للمؤسـسات العامـة واألحـزاب الـسياسية              

 .يعترب العقبة الرئيسية اليت تعوق تنفيذ وتعزيز الربامج اليت تضعها وتطرحها النساء
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 اء هندوراس يف التسعيناتاحلركة النسائية ومسامهاا يف النهوض بنس  
انطلقــت احلركــة النــسائية يف هنــدوراس يف منتــصف الثمانينــات مــن خــالل    - ٤٢

نــشوء عــدد مــن املنظمــات النــسائية واملنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات اخلاصــة     
األزمـة االقتــصادية، والتحـول الـدميقراطي، واخنــراط    : للتنميـة، مدفوعـة بعوامــل شـىت   

 احملافل النسائية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب،           نساء أمريكا الوسطى يف   
وكذلك باألحداث الدولية الساعية إىل وضع سياسـات للمـرأة، واملعونـة االقتـصادية              
ــد تعــرض منطقــة أمريكــا الوســطى ألزمــة       ــة الــيت قــدمت يف هــذه اللحظــة عن الدولي

 .)١(سياسية واجتماعية واقتصادية
لتجمـع هـو ضـرورة املـساعدة يف حـل املـشاكل اآلنيــة       وكـان الباعـث علـى ا    - ٤٣

للنساء النامجة عن األزمة االقتصادية والسياسية واالجتماعية الـسائدة، ولـيس األخـذ             
 .بنظرة استراتيجية إىل اهلوية اجلنسية

ونشأت أيـضا يف منتـصف الثمانينـات جمموعـة مـن املنظمـات أو اجلماعـات                  - ٤٤
 العنـف   ل، اليت نقلـت إىل النقـاش العـام مـشاك          “سائيةاحلركات الن ”النسائية املسماة   

ضد املرأة، والرتاعات احلربية، وحقوق اإلنسان للمرأة، باالتفاق مع احملافـل النـسائية             
 .يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

وكان من شأن األنـشطة الـواردة أعـاله أن محلـت حكومـة هنـدوراس علـى                   - ٤٥
ـــ  ــا اإلمنائي ــرتني تـــضمني خططهـ ــات ١٩٩٠-١٩٨٦ و١٩٨٦-١٩٨٢ة للفتـ  سياسـ

وزارة (وتدابري ذات أولوية تستهدف تشجيع إدماج نـساء هنـدوراس يف تنميـة البلـد         
أبريــل /الــسياسة النــسائية الوطنيــة، هنــدوراس، نيــسان: التخطــيط والتنــسيق وامليزانيــة

١٩٨٩.( 
غة ، حتملت حكومة خوسيه سيمون أسكونا مـسؤولية صـيا  ١٩٨٩ويف عام   - ٤٦

واعتماد السياسة النسائية الوطنية يف وزارـا للتنميـة االجتماعيـة، وكـان معـىن ذلـك                 
بــذل الدولــة جمهــودا لتقــنني االقتراحــات القطاعيــة، وحتديــد إطــار مؤســسي لتنــسيق    

وحظيـت هـذه العمليـة بـدعم مـن       . التدابري اليت تـضطلع ـا وحـداا التقنيـة املختلفـة           
ومل تنفَّــذ هــذه الــسياسة، علــى الــرغم مــن اعتمادهــا . يبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائ

 .على أعلى مستوى

__________ 
 Blanca Doleاحلركة النسائية ألمريكا الوسـطى، احلركـة النـسائية البازغـة يف هنـدوراس، حركـة        )١( 

Durón حركة ،Colaboradora Ana Patricia Centeno. 
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ويف التــسعينات شــهد العــامل حتــوالت عميقــة سياســيا واقتــصاديا واجتماعيــا   - ٤٧
وأدى تطبيــق . وثقافيــا، كــان هلــا آثــار إجيابيــة وســلبية معــا علــى املــرأة يف هنــدوراس  

 ازديــاد الفاقــة وتأنــث الفقــر،  منــاذج التكيــف اهليكلــي وتثبيــت االقتــصاد الكلــي إىل  
ويف هــذا العقــد ذاتــه،  .وانتــشار البطالــة، وزيــادة هــشاشة البيئــة والعنــف ضــد املــرأة 

ــذلك       ــة، ول ــشطتها العاملي ــع أن ــصميم مجي ــة األمــم املتحــدة إىل إعــادة ت ســعت منظوم
عقدت سلسلة من املؤمترات واملـشاورات الـيت سـاعدت علـى حتديـد شـكل للتعامـل                  

ن بني هذه األحداث العامليـة الـيت كـان ال غـىن عنـها حـىت ال تنـسى                    وم. مع املستقبل 
الدول جدول األعمال االجتماعي واجلنـساين، جيـدر بالـذكر مـؤمتر حقـوق اإلنـسان         

ــا، – ــاهرة مبــصر     ١٩٩٣ فيين ــود يف الق ــة، املعق ــسكان والتنمي ــؤمتر ال ، )١٩٩٤(، وم
، ومـؤمتر القمـة العـاملي       )١٩٩٥(واملؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني بالـصني            

 ).١٩٩٥(للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن 
ومبواكبة هذه األنشطة، عكفت احلركة النسائية، انطالقا مـن براجمهـا، علـى              - ٤٨

وضــع اقتراحــات تقــدم يف احملافــل الوطنيــة ودون اإلقليميــة واإلقليميــة، مــع تعزيــز        
شارة إىل ظـاهرة الزيـادة، مـن حيـث          ومن املهم اإل   .عمليات احلوار والتشاور والتأثري   

ــات خطــط       ــد ورصــد مكون ــسائية يف حتدي ــأثري، يف مــشاركة احلركــة الن ــة والت الكمي
 .العمل املنبثقة عن هذه املؤمترات

ــدة          - ٤٩ ــة اجلدي ــاذج الليربالي ــيت فرضــتها النم ــدابري ال ــأثري الت ــن ت ــرغم م ــى ال وعل
الـسياسية للمـرأة، فقـد متكـن     للتكيف اهليكلي من حيث انعدام املساواة االقتـصادية و      

اخلطاب النسائي يف التسعينات من التغلغل بأشكال خمتلفة يف اهلياكل الـسياسية علـى        
ولـذلك كانـت النتيجـة انتـشار احلـديث عـن حقـوق        . مستوى الدولة واتمع املـدين  

املــرأة، والتركيــز علــى بنــاء املواطَنــة، فبــدأ بــذلك جتــاوز حــدود منــاذج الــدميقراطيات  
ية مع املطالبة بإدخال تغيريات على الدينميات املؤسـسية، مـن أجـل أن تتـضمن                الرمس

االقتراحات واملطالب الـيت تتقـدم ـا شـىت القطاعـات            “ جداول األعمال احلكومية  ”
 .النسائية يف اتمع

إن إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى املنظــور اجلنــساين يف الدولــة معنــاه نــشوء    - ٥٠
ــم آخــر   ــاح مه ــذا ال. كف ــرب   وه ــا”طــابع املؤســسي يعت ــة،  “ واهن يف الظــروف الراهن

يف “ أدىن”ويتضح ذلك يف رصد موارد شـحيحة لآلليـات النـسائية، ممـا يعـد تعـبريا                  
 .جهاز الدولة
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ومما يستحق الذكر أنه وقعت يف أواخر التـسعينات أيـضا حتـوالت مهمـة يف                 - ٥١
امـة النـسائية يف عالقتـها       للزع) الوجـود واحلـشد والـضغط     (الثقافية السياسية والعملية    

ويتعلــق ذلــك، بوجــه خــاص، بالعالقــات  . بالقطاعــات الــيت تعتــرب تقليديــة يف الدولــة 
القائمة بني بعض املنظمـات النـسائية واملـشتغالت بالـسياسة، يف عمليـة لتوعيـة املـرأة                  

وقـد  . والعمل على حتقيق تقدم يف هياكل السلطة يف صياغة وتنفيذ السياسات العامة         
، وقــانون )١٩٩٧(قــانون العنــف املــرتيل  : لــك علــى ســن بعــض القــوانني انعكــس ذ

 ).٢٠٠٠(إنشاء املعهد الوطين للمرأة، وقانون حتقيق تكافؤ الفرص للمرأة 
 اخلطـة  –وهناك إجناز مهم ميكن أن نشري إليه، هو السياسة النسائية الوطنيـة     - ٥٢

ــافؤ الفـــرص،  ــوار ، وهـــي تعـــين االضـــطالع بع ٢٠٠٧-٢٠٠٢األوىل لتكـ ــة حـ مليـ
 رفعـت   ٢٠٠٢ويف عـام    . وتوافق وتراض بني املعهد الوطين للمرأة واحلركة النـسائية        

 .هذه السياسة إىل مصاف سياسات الدولة
 

 جماالت التجمع والتقارب يف احلركة النسائية  
مــن جوانــب اإلســهام العظــيم للحركــة النــسائية يف بنــاء الدميقراطيــة اجلهــود   - ٥٣

لدفع الدولة إىل وضع وتنفيذ سياسات عامة من منظور املساواة بـني          املتعددة املبذولة   
اجلنــسني، وهــو مــا يقتــضي النظــر يف االحتياجــات اخلاصــة للمــرأة الــيت تعــاين عــبء   

 .التمييز
ويف هذا الصدد فإن وضع آليات للتفاوض مع األحزاب الـسياسية كـان، يف               - ٥٤

 ؛شـكال مـشاركة املـرأة يف املواطنـة        ، مبثابـة جتديـد يف أ      ٢٠٠١احلملة االنتخابية لعـام     
ومن هنـا فـإن إعـداد وتقـدمي جـدول األعمـال املقتـضب للنـساء اهلندوراسـيات كانـا                     
مبثابة ممارسة للمواطنة، مما سـاعد علـى توقيـع عقـد اتفـاق مـع املرشـحني للرئاسـة يف                     

ومتثــل هاتــان .  ملكافحــة العنــفي، وكــذلك امليثــاق الــسياس ٢٠٠٦-٢٠٠٢الفتــرة 
التزامــا قــابال للقيــاس مــن قبــل األحــزاب الــسياسية إزاء املــرأة، وتــشكالن    الوثيقتــان 

 .أداتني حقيقيتني للمساءلة
وهناك أيضا حمافل لتجمع النساء ذات أمهيـة فائقـة، وقـد اضـطلعت بأنـشطة             - ٥٥

ومن هذه احملافل على صعيد الريف احتاد النـساء الريفيـات، الـذي             . تفضي إىل التغيري  
وجــرى أيــضا تــشكيل هيئــة . ياسة اجلنــسانية يف اــال الزراعــياشــترك يف وضــع الــس

التنسيق الوطنية للنساء األصليات والزجنيات، مما يدرج أمهية هذا القطـاع يف جـدول              
 .األعمال العام
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التقدم املتحقق يف تنفيذ الدولة اهلندوراسـية التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع            -ثالثا  
 أشكال التمييز ضد املرأة

 ١ املادة  
أي تفرقـة أو    “ التمييـز ضـد املـرأة     ”ألغراض هذه االتفاقية يعين مـصطلح        - ٥٦

استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثـاره أو أغراضـه النيـل مـن                  
االعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل واملرأة، حبقوق اإلنسان واحلريـات           

الجتماعيـة والثقافيـة واملدنيـة أو يف        األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية وا     
أي ميدان آخر، أو إبطال االعتراف للمرأة ذه احلقوق أو متتعها ـا وممارسـتها               

 .هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية
ليس يف اإلطار القضائي والقانوين لدولة هنـدوراس أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو         - ٥٧

ن علــى النحــو الــذي يــنص عليــه دســتور تقييــد حيــول دون متتــع املــرأة حبقــوق اإلنــسا
 :٦٠اجلمهورية يف مادته 

ــوق   ” )أ(  ــساوين يف احلقـ ــرارا ومتـ ــاس أحـ ــع النـ ــد مجيـ ــيس يف . يولـ ولـ
ويعاقَــب . ومجيــع اهلندوراســيني متــساوون أمــام القــانون. هنــدوراس طبقــات متميــزة

على أي متييـز علـى أسـاس اجلـنس أو العـرق أو الطبقـة أو أي أسـاس آخـر ينـال مـن                   
وسيحدد القانون اجلرائم والعقوبات اليت تطبق على من خيالف هـذا           . مة اإلنسان كرا

 .“احلكم
ــانون         )ب(  ــق الق ــوانني وتطبي ــف الق ــن خــالل خمتل ــادة م ــذه امل ــق ه وتطب

 .اجلنائي الذي ترد فيه العقوبات واجلزاءات
وبإمكاننا أن نؤكد أن لدى هندوراس إطارا قضائيا وقانونيا واسـعا            )ج( 

 العـدل   تـشري إىل أن إقامـة      واملـشكلة    ؛قوق املواطنني، يسمى إطار احلقـوق     لضمان ح 
تصطدم مبجموعـة مـن العوائـق املتـصلة مباشـرة مبتخـذي القـرارات يف شـىت سـلطات             

 .الدولة
وميكننا أن نذكر املعايري واملعتقـدات القائمـة علـى الـدين يف اختـاذ القـرارات                  - ٥٨

ة والثقافيــة للمــرأة، ال علــى اإلطــار القــضائي املتعلقــة بــاحلقوق االجتماعيــة والــسياسي
 .والقانوين الوطين والدويل
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 ٢املادة   
تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتوافق على أن            - ٥٩

تنتــهج، بكــل الوســائل املناســبة ودون إبطــاء، سياســة القــضاء علــى التمييــز ضــد  
 :لياملرأة، وحتقيقا لذلك، تتعهد بالقيام مبا ي

تقـــوم دولـــة هنـــدوراس يف اآلونـــة الراهنـــة، مـــن خـــالل ســـلطاا ”  
، بتعزيز التقدم صـوب حتـسني حالـة     )التنفيذية والتشريعية والقضائية  (الثالث  

املرأة اهلندوراسية ووضـعها، وذلـك بتحديـد إطـار قـانوين وقـضائي، ووضـع          
ل سياسات وبرامج ومشاريع، وكذلك بإجياد اآلليات الالزمـة لـضمان العمـ           

 .“ذا اإلطار
 :وميكننا ذكر ما يلي - ٦٠
 

 :القوانني  
 ١٥ املــؤرخ ٩٧-١٣٢قــانون مكافحــة العنــف العــائلي، املعتمــد باملرســوم    • 

 .١٩٩٧نوفمرب /تشرين الثاين
 ٢٨ املـــــؤرخ ٢٠٠٠-٣٤قـــــانون تكـــــافؤ الفـــــرص، املعتمـــــد باملرســـــوم  • 

 .٢٠٠٠أبريل /نيسان
 ١١ املـؤرخ    ٩٨-٢٣٢املرسـوم   املعتمد ب  ،قانون إنشاء املعهد الوطين للمرأة     • 

 .١٩٩٩فرباير /شباط
ــانون االنتخــايب  •  ــؤرخ ٢٠٠٤-٤٤املرســوم : الق ــار١٥ امل ــايو / أي : ٢٠٠٤م

 .١٠٥-٩٨، املواد ٦الباب 
، الـوارد   STSS-154-2000القـرار التنفيـذي رقـم       : قانون احلد األدىن لألجـور     • 

 تــشرين ٦ة الــصادر يف  مــن اجلريــدة الرمسيــة اليوميــ ٢٩٣٢٠يف العــدد رقــم 
 .، بشأن قسائم التعليم٢٠٠٠نوفمرب /الثاين

اإليدز، املعتمـد مبرسـوم     /القانون اخلاص املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية       • 
 .١٩٩٩سبتمرب /مؤرخ أيلول
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 :السياسات  
-٢٠٠٢: السياسة النـسائية الوطنيـة، اخلطـة الوطنيـة األوىل لتكـافؤ الفـرص              • 

ــيت رفعــت ٢٠٠٧ ــاردو    ، ال ــة ريك ــة يف حكوم ــصاف سياســات الدول   إىل م
 .، من خالل مرسوم تنفيذيمادورو

إنــشاء املعهــد اهلندوراســي للطفولــة واألســرة مبوجــب قــانون صــادر يف عــام   • 
، وهدفـــه هـــو احلمايـــة املتكاملـــة للطفـــل واملراهـــق والتكامـــل التـــام  ١٩٩٨
 .لألسرة

 ،٢٠١٥-١٩٩٩فتــرة سياســة املــساواة بــني اجلنــسني يف ريــف هنــدوراس لل • 
اليت وضعت من خالل العمل مع حركة النساء الريفيـات، واعتمـدها جملـس       

 .٢٠٠٠مارس /التنمية الزراعية يف آذار
سياســة الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، الــيت اعتمــدا وزارة الــصحة يف تــشرين  • 

). وكان الوزير هو الـدكتور بلوتـاركو كاسـتيليانوس         (١٩٩٩نوفمرب  /الثاين
كذلك وضع قواعد وطنية للعناية بـصحة الوالـدة واملولـود، مبوجـب             وجرى  

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ املؤرخ ٤٥٦٢القرار رقم 
 .السياسة الوطنية لألم والطفل • 

 
 :اآلليات  

 .املعهد الوطين للمرأة • 
 .١٩٩٤يونيه /النيابة اخلاصة لشؤون املرأة، املنشأة يف حزيران • 
، وبـدأ   ٩٣-٧٩امللحقة بوزارة الصحة واملنـشأة بـالقرار رقـم          جمالس األسرة    • 

ــة لرصــد وضــمان    . ١٩٩٥العمــل ــا يف عــام   ــها هــو إجيــاد آلي واهلــدف من
ــدعم         ــة وال ــساعدة واحلماي ــوفري امل ــائلي وت ــف الع ــع العن ــسان ملن ــوق اإلن حق

 ١٥وتوجـد اآلن    . لضحايا هذا العنف، سواء كان بدنيا أو نفسيا أو جنسيا         
 . على الصعيد الوطينجملسا لألسرة

ومهمـة هـذه   . ١٩٩٥املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان اليت أنـشئت يف عـام         • 
املؤسسة ضمان تنفيذ احلقوق واحلريـات املعتـرف ـا يف دسـتور اجلمهوريـة               

 .واالتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها هندوراس
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 املرتيل، املؤلفـة    إنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات لقانون مكافحة العنف        • 
 .من مؤسسات الدولة واتمع املدين

وقد توىل املعهـد    . يف وزارة األمن  “ VIVIR” ١١٤ختصيص خط الطوارئ     • 
الوطين للمرأة التعزيز التقين هلذا اخلط بدعم مايل من برنـامج األمـم املتحـدة                

 .اإلمنائي
 . البلدإقامة شبكات ملكافحة العنف ضد املرأة يف شىت بلديات ومدن • 
جــرى يف إطـــار املعهـــد الـــوطين للمــرأة إنـــشاء وتـــشغيل نظـــم للمعلومـــات    • 

 .للتحقيق يف العنف ضد املرأة يف حمكمة العدل العليا والنيابة العامة
بروتوكول تطبيق قانون مكافحة العنف املرتيل، بالتنـسيق مـع حمكمـة العـدل             • 

 .العليا
نـف ضـد املـرأة واستئـصاله واملعاقبـة          جتري اآلن صياغة اخلطة الوطنية ملنع الع       • 

 .عليه
 .دليل قواعد وإجراءات الرعاية املتكاملة للمرأة • 

 
 :االتفاقات واألنظمة  

لربنامج الوطين للصحة املتكاملة للمراهق، اليت تـشمل رعايـة          أسس ا أرسيت   • 
اجلنس والسلوك اجلنـسي، الـصحة املتكاملـة،        : املراهقني واملراهقات وتتناول  

نية، الرعايـة املتكاملـة، الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، الـسمات املختلفـة               اجلنسا
 .للمراهقني واملراهقات

االتفاق املشترك بـني املؤسـسات املـربم بـني وزاريت التعلـيم والـصحة يف عـام                   • 
١٩٩٥. 

النظام العام لسبل منع حوادث العمل وأمراض املهنـة، القـرار التنفيـذي رقـم                • 
STSS-001-2002مـــن اجلريـــدة الرمسيـــة ٢٩٦٩١نـــشور يف العـــدد رقـــم ، امل 

ــصادر يف  ــاين ٢٥ال ــاير / كــانون الث ــادة ٢٠٠٢ين ــسابع  ٤٣٠، امل ، الفــصل ال
حظـر أداء احلوامـل أو      (والعشرون، املنتجات الكيميائية لالستخدام الزراعي      

 ).راعي الكيميائيزاملرضعات أو الاليت يف سن اخلصوبة للعمل ال
 ١٩٩٦زارة العمــل ومعهــد التــدريب املهــين يف عــام أبرمــت اتفاقــات بــني و • 

 .لتوفري التدريب املهين لألشخاص احملتاجني إىل دعم من الوزارة
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 .إنشاء آليات للتعاون والتربية يف جمال الصحة: اهلدف هو • 
الــسلوك اجلنــسي واألمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي،   : اــاالت احملــددة • 

ــة، الكــولريا و  ــها باملناعــة، الرضــاعة    الــصحة العقلي األمــراض الــيت ميكــن جتنب
 .الطبيعية، التغذية، العناية بالبيئة

 .اتفاق مشترك بني املؤسسات بني املعهد الوطين للمرأة ووزارة الصحة • 
 

 :التدابري  
سنت قـوانني الستئـصال العنـف ضـد املـرأة، باإلضـافة إىل تنقيـة التـشريعات                 • 

 .ضد املرأةالراهنة من أي شكل للتمييز 
 .قيام املعهد الوطين للمرأة بتصميم وإعداد نظام معلومات الطفلة واملرأة • 
 .التشخيص اجلنساين للبلد • 
ــوارد يف املرســوم        دإ •  ــائي ال ــانون اجلن ــى الق ــديالت عل ــن التع ــسلة م خــال سل

 من أي شـكل للتمييـز ضـد املـرأة، وتـرد هـذه التعـديالت              ته لتنقي ٨٣-١٤٤
، باإلضـــافة إىل  ٩٩-١٢٧ و٩٧-٥٩ و٩٦-١٩١يعية يف املراســـيم التـــشر 

، ) بـاء -١٧٩ ألـف و -١٧٩املادة (إدخال التوصيف اجلنائي للعنف العائلي     
ومبوجـب هـذه التعـديالت، أصـبح        ).  ألـف  -١٤٧املادة  (والتحرش اجلنسي   

االغتــصاب يعتــرب جرميــة عامــة حــىت ولــو كانــت الــضحية رشــيدة، وألغيــت   
 .١٤٢، وعدلت املادة ١٢٢املادة 

سن قانون مكافحة العنف املرتيل ملنع العنف ضـد املـرأة واستئـصاله واملعاقبـة          • 
 .٩٧-١٣٢لمرسوم لعليه، وفقا 

 قــدمت إىل الكــونغرس الــوطين تعــديالت علــى هــذا القــانون ٢٠٠٤يف عـام   • 
مــــن أجــــل حتــــسني إجــــراءات تطبيقــــه، واعتمــــدت هــــذه التعــــديالت يف  

) ٢٠٠٠-٣٤املرسـوم   ( الفرص   اعتماد قانون تكافؤ  . ٢٠٠٥أغسطس  /آب
. لرفع كل العوائق اليت حتول دون املشاركة الكاملة للمرأة يف مجيع اـاالت           

ويف عـام   . قُدم اقتراح بتعديل لتحقيق تطبيق أفضل يف مجيع جوانب القـانون          
فيمـا  ) ٨٣-١٤٤املرسـوم   (، قدمت تعديالت على القـانون اجلنـائي         ٢٠٠٤

اجلـرائم املرتكبـة ضـد احلريـة اجلنـسية          ”الثـاين   يتعلق بالباب الثاين مـن اجلـزء        
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وعــدل التوصـــيف اجلنــائي لالغتــصاب، وأضـــيف االجتــار غـــري     . “واحليــاء 
 .املشروع باألشخاص واالستغالل اجلنسي التجاري

تتضح فعاليـة مـا تقـوم بـه الدولـة يف التنـسيق املـشترك بـني املؤسـسات لكـي                       • 
حنــاء البلــد ولــيس فقــط يف املــدن تطبــق القــوانني التطبيــق الــصحيح يف مجيــع أ

 .وقد زادت الشكاوى يف هذا الصدد. الرئيسية
يف ضوء احلاجة إىل الرصد احملكم فيما يتصل بـالعنف والتمييـز ضـد املـرأة،            و - ٦١
، وكـان ذلـك أهـم       ١٩٩٤سـبتمرب   / أيلـول  ٦ يف   نشئت النيابة اخلاصة لـشؤون املـرأة      أُ

يابــة إقامــة العــدل، متخــذة اإلجــراءات  ومهمــة هــذه الن. إجنــاز يف نظــام إقامــة العــدل 
اجلنائيــة العامــة مبــا خيــدم املــرأة الــيت هــي ضــحية اجلرميــة، ومــشجعة التــدابري املتخــذة    
ــة للمــرأة باســتخدام الــسياق      ملكافحــة العنــف املــرتيل، فتــضمن بــذلك احلمايــة الفعال

 .القانوين القائم
 

 ١اجلدول رقم 
 النيابة اخلاصة لشؤون املرأة 

 اردةالشكاوى الو

 عدد الشكاوى العام
ــام  األحكــــــــــــــ

 النهائية 
 النسبة املئويـة  

 املصادر للتنفيذ

 ١٩٩٩-١٩٩٤األعوام اخلمسة احلامسة    ٨ ١٩٩٤
 ١٩٩٩-١٩٩٤األعوام اخلمسة احلامسة    ٦١٦ ١٩٩٥
 ١٩٩٩-١٩٩٤األعوام اخلمسة احلامسة    ١ ٥٢١ ١٩٩٦
 ١٩٩٩-١٩٩٤األعوام اخلمسة احلامسة    ٢ ٤٠٠ ١٩٩٧
 ١٩٩٩-١٩٩٤األعوام اخلمسة احلامسة   ٥ ٢٤٥ ٤ ٤٣٩ ١٩٩٨
 ١٩٩٩التقرير السنوي لألشغال لعام   ١ ٣٥٩ ٣ ٢٤٢ ١٩٩٩
 الوحدة التقنية لإلصالح اجلنائي  ١٦١ ٧ ٢٦٢ ٢٠٠٠
 الوحدة التقنية لإلصالح اجلنائي  ٣٥٠ ٤ ٨٣٥ ٢٠٠١
 الوحدة التقنية لإلصالح اجلنائي  ٦٢٨ ٤ ٣٨٣ ٢٠٠٢
 الوحدة التقنية لإلصالح اجلنائي  ٩٥١ ٦ ٦٩٤ ٢٠٠٣
 الوحدة التقنية لإلصالح اجلنائي  ١ ١١٨ ٩ ٩٠٠ ٢٠٠٤
   ٪٢١,٦٦ ٩ ٨١٢ ٤٥ ٣٠٠ اموع
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وقد اتبعت الشكاوى من العنـف املـرتيل حركـة دائريـة يف األعـوام األخـرية،                  - ٦٢
ويتـضح ذلـك    . مـة فالشكاوى اليت أفضت إىل أحكام ائيـة أقـل مـن الـشكاوى املقد             

 .يف النيابة العامة يف تيغوسيغالبا
 شـكوى   ٤ ٥٧٩ شـكوى، كانـت منـها        ٧ ٢٦٢، قـدمت    ٢٠٠٠ويف عام    - ٦٣

 ٤٨ حكمـا باإلدانـة، و     ١١٣ حكمـا ائيـا، و     ١٦١قدمت إىل احملـاكم، وانتـهت إىل        
 يف املائــة مــن جممــوع الــشكاوى الــيت انتــهت   ٢,٢٢وهــذا يــشكل . حكمــا بالتربئــة

ــائي   ــق       و. حبكــم ــا يتعل ــضايا فيم ــات يف الق ــدم ثب ــاك ع ــة كــان هن ــوام التالي يف األع
 :٢باألحكام النهائية، وهو ما يتضح يف اجلدول رقم 

 
 ٢اجلدول رقم 

 األحكام النهائية
 *٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ األعوام

النــسبة املئويــة لقــضايا أو حــاالت الــشكاوى  
 ١٦,٢٢ ١٤,٢١ ١٤,٣٣ ٧,٢٢ ٢,٢٢ اليت صدرت فيها أحكام ائية

 
 .املايل/الوحدة التقنية لإلصالح اجلنائي: املصدر

 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول–يناير /كانون الثاين*
 

وتــوفر النيابــة العامــة، مــن خــالل النيابــة اخلاصــة لــشؤون املــرأة، املعاجلــة           - ٦٤
و  كائنـة يف تيغوسـيغالبا وسـان بـدر    ومكاتبـها املتخصصة حلاالت العنـف ضـد املـرأة،        

 وهـذا ال يتفـق      ،سوال ويزداد عليها الطلب لوقوعها يف أكـرب املراكـز احلـضرية بالبلـد             
 .حيول دون حتقيق نتائج أفضل ومع املوارد البشرية واإلدارية واملالية املرصودة

 
 :العوائق  

يرجــع العجــز يف املــوارد البــشرية واإلداريــة النــاجم عــن ضــآلة امليزانيــة الــيت    - ٦٥
ــة   ــوط ــم ختــصيص      ترصــدها احلكوم ــوظفني، املن ــار امل ــار كب ــة إىل افتق ــة العام للنياب

 .االعتمادات، إىل الوعي يف هذا الشأن
عدم وجـود حمـاكم متخصـصة ملعاجلـة العنـف املـرتيل إال يف مـدينتني هـامتني                    - ٦٦

، أمــا يف ســائر أحنــاء البلــد فــإن هــذا العنــف تتــواله )تيغوســيغالبا وســان بــدرو ســوال(
 املتعلقـة مبـشاكل     ويترتب علـى ذلـك غيـاب التطبيـق املوحـد للقـوانني            . احملاكم العامة 

 .املرأة، واإلفالت من العقاب، وانعدام ثقة املرأة يف النظام القضائي
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يتسم التحقيق يف اجلرائم اليت متس املـرأة بـالبطء بـسبب قلـة املـوارد البـشرية                   - ٦٧
. صوصية يف معاجلـة احلـاالت     املتاحة، واإلجراءات البريوقراطية، فضال عن انعدام اخلـ       

وتتعرض املبادئ املنصوص عليها يف قانون العنف املـرتيل لالنتـهاك عنـد تقـدم النـساء                 
 .بشكاواهن إىل شىت املؤسسات

ــق يف        - ٦٨ ــضائي يف التحقي ــاز الق ــى رجــال اجله ــراهن عل ــت ال ــاد يف الوق االعتم
 .انتهاكات حقوق املرأة

التحيز ضد املرأة مـن القـانون اجلنـائي،         اختذت إجراءات حلذف لغة التمييز و      - ٦٩
وإن كانت املشكلة الثقافية تنطوي على عملية تغيري بعيدة املدى، ولـذلك فـإن هـذه                
اللغــة ال تــزال موجــودة يف الواقــع يف بعــض القــوانني وقــوانني اإلجــراءات واألنظمــة   

ــة واإلعالميــة  نوغريهــا مــن الــصكوك القا  كر ولنــذ. ونيــة، وكــذلك يف املــواد التعليمي
 :بعض األمثلة

حـــــبس أو ســـــجن النـــــساء ذوات الـــــسمعة الطيبـــــة  (٤٢املـــــادة  )أ( 
إذا ). واألشخاص الذين جتاوزوا السبعني من العمر، إذا مل تزد املدة علـى سـتة أشـهر     

 للنـساء ذوات الـسمعة الطيبـة    مل تتجاوز مدة احلبس ستة أشـهر، جـاز احلـبس املـرتيل              
وتطبـق هـذه املعاملـة علـى        . لعمر أو العجـزة   واألشخاص الذين جتاوزوا السبعني من ا     

 .هؤالء األشخاص إذا كانت العقوبة املنطبقة هي السجن
إذا ســــعت املــــرأة إلخفــــاء ”). اإلجهــــاض الــــسري (١٢٩املــــادة  )ب( 
إىل إجهاض نفسها أو قبلت أن جيهضها شخص آخر، عوقبت بـاحلبس مـن            “ عارها

 .ستة أشهر إىل سنة
 

 ٣املادة   
 أن اإلطار القضائي والقانوين ال يتضمن أي تشريع حيد مـن            ٢ملادة  ورد يف ا   - ٧٠

متكني املرأة من النماء، سواء باحلصول علـى التعلـيم والثقافـة والـصحة، أو املـشاركة                
ــصادية واالجت   ــسياسية واالقت ــى   ميف شــىت اــاالت ال ــة عل ــود املطبق ــة، إال يف القي اعي

طين للمــرأة، شــأنه شــأن الــدول     ويف هــذا الــصدد، عمــد املعهــد الــو      .العــسكريني 
ــسياسي       ــال الـ ــيما يف اـ ــبة، وال سـ ــراءات املناسـ ــع اإلجـ ــاذ مجيـ ــراف، إىل اختـ األطـ
واالجتماعي واالقتصادي والثقايف، مبا يف ذلك اإلجراءات التشريعية، لـضمان النمـاء            
والتقدم التامني للمرأة، حىت تتمكن من التمتع حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية               

 .دم املساواة مع الرجلعلى ق
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ــة واخلطــة األوىل لتكــافؤ الفــرص     - ٧١ ويف جمــال تطبيــق الــسياسة النــسائية الوطني
، أبرمــت اتفاقــات تعــاون مــع خمتلــف وزارات الدولــة لتنفيــذ ٢٠٠٧-٢٠٠٢للفتــرة 

 .السياسة فيما يتعلق باخلطط التنفيذية لكل منها
ــة إىل إدر   - ٧٢ ــسائية الوطنيـ ــسياسة النـ ــق الـ ــساين يف  وأدى تطبيـ ــور اجلنـ اج املنظـ

 .املناهج التعليمية للشرطة الوطنية جبميع مستوياا
وجرى وضـع نظـام للمعلومـات اإلحـصائية واملتابعـة حلـاالت العنـف املـرتيل                  - ٧٣

ــة العامــة ووزارة      ــشئت نظــم املعلومــات هــذه يف النياب ــسلطة القــضائية، كمــا أن يف ال
 .نف ضد املرأةاألمن، حىت يتوافر نظام موحد ملعلومات الع

، أدرج النهج اجلنساين يف خطـط وبـرامج التـدريب    ٢٠٠٥واعتبارا من عام    - ٧٤
يف املدرسة القضائية، وجرى بذل جهـود مـشتركة مـع املعهـد الـوطين للمـرأة لتـوفري                   
ــار         ــصل باإلط ــا يت ــوطين، فيم ــصعيد ال ــى ال ــضاة والقاضــيات عل ــع الق ــدريب جلمي الت

 .قانون العنف املرتيلاملتكامل للحقوق وبروتوكول تطبيق 
ــانون مكافحــة       - ٧٥ ــرد فعــل املؤســسات املختلفــة علــى تطبيــق ق ــيم ل وجيــري تقي

 .العنف املرتيل
جترى حبوث نوعية لوفيـات األمهـات تـشمل املـشاكل الواسـعة النطـاق ملـا                 و - ٧٦

 .تعانيه املرأة عندنا من عنف نفسي وجنسي
قاضــيات يكفــل التطبيــق وجــرى إعــداد بروتوكــول فــين معيــاري للقــضاة وال - ٧٧

ومع بدء العمـل بقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة          . الصحيح لقانون مكافحة العنف املرتيل    
اجلديد يف البلد، أقيمـت مراكـز متكاملـة للتعامـل مـع الـشكاوى، يتـاح فيهـا للنـساء                     

وتـضم هـذه املراكـز أفـرادا        . التقدم بشكاواهن من خمتلف اجلرائم ومن العنف املـرتيل        
ــاء      مــن مكتــب ال  ــشرطة ومــن األطب ــدفاع اــاين ومــن ال نائــب العــام ومــن حمــامي ال

 .الشرعيني
املعهد الوطين للمرأة ومكتب السيدة األوىل ودعم من صـندوق           ومببادرة من  - ٧٨

ــم املتحــدة للــسكان، جيــري اآلن تــشغيل خــط الطــوارئ        يف “ VIVIR” ١١٤األم
 .شكل من أشكال العنفوزارة اآلمن، لتوفري الرعاية والتوجيه للمتعرضات ألي 

وجيري، بدعم من السيدة األوىل للبلد ومن التعـاون الـدويل، إنـشاء وتطـوير           - ٧٩
 .مآو للمتعرضات لسوء املعاملة بسبب العنف
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ــة مــشتركة بــني املؤســسات لرصــد تطبيــق قــانون مكافحــة      - ٨٠ وهنــاك اآلن جلن
ات الــصلة مبنــع ملــها، وتــضم هــذه اللجنــة مجيــع املؤســسات ذبعالعنــف املــرتيل تقــوم 

 .العنف املرتيل ومعاجلته واملعاقبة عليه
وترجم قانون مكافحة العنف املرتيل وقانون حتقيق تكافؤ الفرص للمـرأة إىل             - ٨١

 .لغات املسكيتو والغاريفونا وتاواكا
ويقوم املعهد الوطين للمرأة بشكل دائم بتنظيم دورات لتعميم القـوانني الـيت              - ٨٢

 . للنساء يف خمتلف فئات السكان ومواقعهمترسي حقوق املرأة،
وجيري اآلن إدراج الـسياسة النـسائية الوطنيـة مبحاورهـا املختلفـة يف اخلطـط                 - ٨٣

 .االستراتيجية لتنمية البلديات
وقد حث املعهد الوطين للمرأة على إجـراء حبـث يف أثـر العنـف املـرتيل علـى          - ٨٤

 .الصناعات التصديرية
 العنف ضد املرأة علـى ماليـة البلـد، مـن أجـل تقـدير مـا        وأجري حبث يف أثر   - ٨٥

 .تنفقه الدولة من خالل أجهزا املختلفة
 .وجترى اآلن صياغة اخلطة الوطنية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه - ٨٦
وتتحسن أيـضا فـرص التنميـة والقـدرة التنافـسية للمؤسـسات البالغـة الـصغر                  - ٨٧

الل وضـع سياسـات واسـتراتيجيات بالتـشاور مـع شـىت             والصغرية واملتوسطة، من خـ    
اجلهات الفاعلة يف القطاع، كمـا جيـرى التوسـع يف تطبيـق اإلطـار القـانوين الـداخلي                   
ذي الصلة بالقطاع االجتماعي لالقتصاد، ووضع وتطوير املشاريع، وتوفري التـدريب           

يـة والدوليـة،    واملشورة واملساعدة التقنية، عن طريق دعـم شـىت هيئـات التعـاون الوطن             
ــة للمؤســسات البالغــة الــصغر والــصغرية واملتوســطة؛    : وبــصفة خاصــة ــة الوطني اللجن

الغة الصغر والـصغرية واملتوسـطة الـذي أجازتـه احلكومـة            بوبرنامج دعم املؤسسات ال   
برنــامج الــصندوق الــدويل للتعــاون (األملانيــة؛ والتعــاون الــدويل مــن مجهوريــة الــصني 

امج الوطين للقدرة التنافسية، وكذلك مـن خـالل املؤسـسات    ؛ والربن )تايوان/والتنمية
 .العامة واخلاصة الداعمة هلذا القطاع

واشتركت وزارة الصناعة والتجارة يف إبرام اتفاق مع املعهد الـوطين للمـرأة              - ٨٨
ومتثـل اإلدارة العامـة     . يف إطار السياسة النـسائية الوطنيـة، وخباصـة يف جمـال االقتـصاد             

 البالغة الصغر والـصغرية واملتوسـطة والقطـاع االجتمـاعي لالقتـصاد             لدعم املؤسسات 
 .مهزة الوصل بني الوزارة واملعهد
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ــاون         - ٨٩ ــات التع ــى عالق ــابع الرمســي عل ــاق إىل إضــفاء الط ــذا االتف ويهــدف ه
واملساعدة التقنية بني املؤسستني لتحقيق االستفادة املثلى من املوارد املتاحـة لالهتمـام     

املــشاريع الراميــة إىل دعــم األنــشطة الــيت تعــني علــى ممارســة احلقــوق   بكــل الــربامج و
االقتصادية للمرأة، واحلد من مؤشـرات الفقـر مـن منظـور تكـافؤ الفـرص للجنـسني،                  

 .وحتسني وضع املرأة ومنائها املتكامل
 

 ٤املادة   
اذ الـدول األطـراف تـدابري خاصـة مؤقتـة تـستهدف التعجيـل               ال يعترب اخت   - ٩٠

 الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا كما حتدده هـذه االتفاقيـة، ولكنـه جيـب                باملساواة
أال يستتبع بأي حال، نتيجة له، اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة؛ كما         
جيب وقف العمل ذه التدابري عندما تكون أهداف التكافؤ يف الفـرص واملعاملـة              

 .ق حتققت
راف تدابري خاصة تستهدف محاية األمومـة، مبـا         ال يعترب اختاذ الدول األط     - ٩١

 .يف ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزيا
يهـــدف هـــذا االتفـــاق إىل إضـــفاء الطـــابع الرمســـي علـــى عالقـــات التعـــاون   - ٩٢

واملساعدة التقنية بني املؤسستني لتحقيق االستفادة املثلى من املوارد املتاحـة لالهتمـام     
الــربامج واملــشاريع الراميــة إىل دعــم األنــشطة الــيت تعــني علــى ممارســة احلقــوق   بكــل 

االقتصادية للمرأة، واحلد من مؤشـرات الفقـر مـن منظـور تكـافؤ الفـرص للجنـسني،                  
 .وحتسني وضع املرأة ومنائها املتكامل

وال ميكن اعتبار املساواة بني الرجل واملـرأة يف هنـدوراس أمـرا واقعـا، فهـذه                  - ٩٣
وتعــد سألة تنظمهــا خمتلــف الــصكوك القانونيــة الوطنيــة والدوليــة املــصدق عليهــا،  املــ

 .جزءا من قانوننا الداخلي
ومحاية األمومة مكفولة، وينظمها قانون العمل، وقـانون املعهـد اهلندوراسـي            - ٩٤

ــة للعمــل         ــذلك اللــوائح الداخلي ــة املدنيــة، وك ــاعي، وقــانون اخلدم ــضمان االجتم لل
وتندرج أيضا يف هذه األنظمة العامالت يف وزارة األمن والـدفاع           . ةوالعقود اجلماعي 

 ).الشرطيات(
 

 ٥املادة   
 :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يلي - ٩٥
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تعــديل األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة لــسلوك الرجــل واملــرأة،        )أ( 
ة وكل املمارسات األخـرى     دف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفي      

القائمة علـى فكـرة دونيـة أو تفـوق أحـد اجلنـسني، أو علـى أدوار منطيـة للرجـل                
 واملرأة؛

 سـليما لألمومـة بوصـفها       تفهماكفالة أن تتضمن التربية األسرية       )ب( 
االعتـراف باملـسؤولية املـشتركة لكـل مـن الرجـال والنـساء يف            ووظيفة اجتماعية   

ــورهم   ــاهلم وتط ــشئة أطف ــي     تن ــال ه ــصلحة األطف ــا أن م ــى أن يكــون مفهوم ، عل
 .االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت

ــرامج الدراســة يف شــىت        - ٩٦ ــى ب ــة عل ــيريات الطارئ ــشمل املظــاهر املؤكــدة التغ ت
مــستويات األكادمييــات العــسكرية، ــدف العمــل علــى تعــديل األمنــاط االجتماعيــة    

 إىل هـذه التغـيريات يف بـرامج الدراسـة          وكـان الـدافع   . والثقافية لسلوك الرجل واملرأة   
االتفاقات املربمة يف املعهد الوطين للمرأة اليت وفـرت مـساعدة تقنيـة دائمـة سـاعدت                 

النهج اجلنساين يف املناهج الدراسية يف هـذه املؤسـسات، وجـرى مبـوازاة               على إدراج 
ديل ومت االنتـهاء اآلن مـن تنقـيح وتعـ    . ذلك وضع مواد شىت للدراسـة بنـهج جنـساين    

وجيــري اآلن وضــع املنــهج الــوطين للتعلــيم قبــل   . الكتــب املدرســية يف وزارة التعلــيم 
 .األساسي من منطلق ج جنساين

وقد أمكن، من خالل املساعدة التقنية املقدمة من املعهـد الـوطين للمـرأة إىل                - ٩٧
س، ابـ املعهد الوطين للتدريب املهين واملركز الوطين للتدريب الزراعـي يف مقاطعـة ال              

 مقـصورا علـى الرجـل    ١٩٩٤إدماج املرأة يف هذا املركز، وهو وضع كان قبـل عـام           
وجرى تـوفري التـدريب للمدرسـني فيمـا يتعلـق بالقـضايا اجلنـسانية، وتطـوير                  . وحده

وقـد جنحـت    . املواد التعليمية، واستعراض مناهج التعلـيم لتـضمينها املنظـور اجلنـساين           
وســاعدت هــذه العمليــات علــى  . دريب الزراعــيهــذه التجربــة يف إحلــاق املــرأة بالتــ 

 يف املائـة مـن املدرسـني يف مركـز           ١٠٠توفري التدريب يف جمال اجلنـسانية والتعلـيم لــ           
التدريب الزراعي ومركز التدريب احلـريف يف فالييـه ده أخنلـيس، وكـذلك يف إدارات             

 . من مقاطعات البلد٦الشؤون اإلدارية يف 
 املعهد الوطين للمرأة حتالفات اسـتراتيجية مـع جلنـة    وقد عقد حمور التعليم يف    - ٩٨

التعليم غري الرمسي، حيث جرى يف مقاطعة ملبريا تـوفري التـدريب للمدرسـني وألكثـر                
 . آالف طالب وطالبة يف القضايا اجلنسانية٩من 
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ــات        - ٩٩ ــن خــالل اتفاق ــرأة م ــوطين للم ــد ال ــات اســتراتيجية للمعه ــاك حتالف وهن
جامعة فرانسيسكو موراسـان    : مة مع املؤسسات التعليمية التالية    للمساعدة التقنية مرب  

ــة       ــصحافة، وكلي ــة ال ــة، ومؤســسة مهن ــدان األمريكي ــة للبل ــة، واملدرســة الزراعي للتربي
 .العلوم القانونية واالجتماعية

وجرى تطوير وتصميم كتاب مدرسي يتضمن ج املساواة بـني اجلنـسني            - ١٠٠
 . قبل املدرسيلألطفال من اجلنسني يف التعليم

واضطلع املعهد الـوطين للمـرأة بدراسـات خمتلفـة إلدراج النـهج اجلنـساين                - ١٠١
ــالتقييم املوضــوعي إلدراج      ــة؛ وتتــصل إحــدى هــذه الدراســات ب ــربامج التعليمي يف ال

 .النهج اجلنساين يف تصميم املنهج الوطين للتعليم األساسي
ريب املتكامـل املتـضمن للنـهج    وجرى يف القطاع العام الزراعي توفري التـد    - ١٠٢

ومشــل . اجلنــساين، ــدف تعــديل األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة ذات الطــابع األبــوي 
دفـاتر،  (ذلك تعميم وتقدمي املعلومات واملواد التربوية املشتملة علـى النـهج اجلنـساين              

ــات، اخل     ــة الورق ــات ثالثي ــصقات، ملف ــة، مل ــر املباشــر   ). دراســات حال ــضح األث ويت
ــار ــيم املؤســسات    والت ــة يف التغــيريات يف املواقــف، وتقــدير وتقي ــهجي للحال خيي واملن

ــذ بعــض         ــساين، وتنفي ــهج جن ــة ذات من ــسانية، ووضــع سياســات عام ملوضــوع اجلن
 .مؤسسات القطاع لسياسة املساواة بني اجلنسني يف ريف هندوراس

واحلقوق املمنوحة مرضية، حيـث إنـه توجـد دالئـل علـى زيـادة مـشاركة                  - ١٠٣
ملــرأة يف األنــشطة االجتماعيــة واالقتــصادية، وازديــاد وعيهــا بالتزاماــا وحقوقهــا        ا

 .باعتبارها مواطنة وفردا يف أسرة
ــة       - ١٠٤ ــشاء وحــدات تنظيمي ــة إىل إن ــشكلة، عمــدت الدول ــصحيح هــذه امل ولت

وشــرع بعــض مؤســسات القطــاع يف تنفيــذ سياســة . مؤقتــة علــى املــستوى املؤســسي
ومع ذلك فإن الدولة تنفـذ بعـض التـدابري،          . يف ريف هندوراس  املساواة بني اجلنسني    

ــها  ــن     ومن ــك م ــة وغــري ذل ــهجيات وأنظم ــة وأدوات ومن ــد أطــر مفاهيمي ــواد  حتدي امل
 .التعليمية واإلعالمية، حىت حتصل املرأة على املساعدة التقنية واملالية

ؤون ومــن خــالل اإلذاعــة الوطنيــة هلنــدوراس، التابعــة لوكالــة الــوزارة لــش  - ١٠٥
فقــرات إذاعيــة علــى ســبيل الــدعم لتعمــيم حقــوق   الثقافــة والفنــون والرياضــة، تقــدم

أو العنـف ضـد     /كما أن هناك برامج ـدف إىل احلـد مـن املواقـف التمييزيـة و               . املرأة
املرأة، وحتقيـق مجـع مشـل األسـر، والوقايـة مـن خطـر اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة                       

 .اإليدز/البشرية
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 :العوائق  

ــة         )أ(  ــة كافي ــوارد مالي ــوافر م ــدم ت ــا لع ــصة جزئي ــوق املمنوحــة ناق احلق
ويـؤدي رصـد مـوارد ماليـة ضـئيلة إىل زيـادة            . وانعدام العدالة يف توزيـع هـذه املـوارد        

ــرأة       ــة امل ــيح بكرام ــا يط ــهميش، مم ــسالم والت ــضعف واالست ــر وال ــق  . الفق ــا يتعل وفيم
 تنعــدم املــساواة بــني البلــدان، بالعوامــل املنــسوبة إىل الدولــة يف انتــهاك حقــوق املــرأة،

ومثال ذلك البلدان املتقدمة مقابل البلدان الناميـة، وهـذا يـنعكس يف انعـدام املـساواة                 
 .يف عالقات التبادل

 .عدم وجود ميزانية )ب( 
عــدم وجــود فريــق تقــين متكامــل بــشكل مــستمر يف مجيــع أجهــزة     )ج( 

ىن وضـع خطـة اسـتراتيجية علـى     الدولة يتوىل تنسيقه املعهد الوطين للمرأة، حـىت يتـس         
املستوى احلكومي للقضاء علـى املواقـف االجتماعيـة والثقافيـة املنطويـة علـى التمييـز                 

 .ضد املرأة يف البلد
ــون       )د(  ــة والفن ــشؤون الثقاف ــة ل ــزة وزارة الدول ــسيق يف أجه ــدام التن انع

و غـري  والرياضة مع املنظمات غري احلكومية وسائر املؤسـسات ذات الـصلة املباشـرة أ     
 .املباشرة ذه املشكلة

 
 ٦املادة   

تتخذ الـدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك التـشريع،                   - ١٠٦
 .ملكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة

يعاقَب على النحو الواجب يف هندوراس على االجتـار بـاملرأة واالسـتغالل              - ١٠٧
 . من أشكال احلياةالتجاري هلا، كشكل

ــسي والتجــاري    إللوأجريــت دراســات   - ١٠٨ ــى االســتغالل اجلن ــضوء عل ــاء ال ق
. الذي تتعرض له الفتيات والشابات املراهقات، وبوجـه خـاص يف املنـاطق احلدوديـة              

ــها اســتغالل       ــة للقــضاء علــى أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، ومن ــاك خطــة وطني وهن
وجلـان فرعيـة تقنيـة علـى الـصعيد اإلقليمـي            وهنـاك جلنـة وطنيـة       . األطفال واملـراهقني  

وهـذه اآلليـات تـضم علـى النحـو الواجـب       . للقاء على االستغالل اجلنسي والتجاري  
. مؤسسات القطاع العام واخلـاص ومنظمـات اتمـع املـدين الـيت متثـل هـذه اآلليـات                  
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وجــدير بالــذكر أن منظمــة العمــل الدوليــة وفــرت دعمــا قويــا للعمــل بالتــدريج علــى 
 .اء على أسوأ أشكال استغالل األطفال واملراهقنيالقض
ــشجيع والتنظــيم        - ١٠٩ ــرأة الت ــوطين للم ــد ال ــر املعه ــوطين، وف ــصعيد ال ــى ال وعل

 مكتبا لشؤون املرأة يف البلديات وجلنة للدعم، وقـدم هلـا املـساعدة              ٥٥والتدريب يف   
قـام األول  ويتـسىن حلكومـات البلـديات يف امل       البلديات  التقنية حىت يتسىن على صعيد      

إدراج مشاكل املـرأة يف اخلطـط االسـتراتيجية للتنميـة احملليـة، واختـاذ تـدابري ملموسـة                   
ــز والعنــف        ــساء مــن التميي ــات والن ــه الفتي ــا تتعــرض ل ترمــي إىل خفــض مؤشــرات م

 .واالستغالل
وقامت وزارة العالقات اخلارجية واإلدارة العامة للهجرة والنيابـة اخلاصـة            - ١١٠

تحريــات عــن الطفــالت اهلندوراســيات الــاليت ميارســن البغــاء يف       لــشؤون الطفــل ب 
 .غواتيماال وعملت على إنقاذهن

 
 :العوائق  

يقـــضي التـــشريع يف هنـــدوراس باملعاقبـــة علـــى تـــشجيع أو ممارســـة  )أ( 
 .الدعارة، وتالحق البغايا، ولكن املمارِسات ال يتعرضن لإلدانة أو العقاب

 
 ٧املادة   

ألطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد          تتخذ الدول ا   - ١١١
املرأة يف احلياة السياسية والعامة للبلـد، وبوجـه خـاص تكفـل للمـرأة، علـى قـدم                   

 :املساواة مع الرجل، احلق يف
ــة      )أ(  ــة، وأهلي ــات واالســتفتاءات العام ــع االنتخاب ــصويت يف مجي الت

 القتراع العام؛االنتخاب جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها با
املـشاركة يف صـياغة سياسـة احلكومـة وتنفيـذ هـذه الــسياسة ويف        )ب( 

 شغل الوظائف العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛
املشاركة يف مجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكوميـة الـيت تعـين             )ج( 

 .باحلياة العامة والسياسية للبلد
 خـالل الـسلطة التـشريعية، القـانون االنتخـايب           ندولة هنـدوراس، مـ    أقرت   - ١١٢

، حيـث يـنص يف املـواد        ٢٠٠٤-٤٤وقانون املنظمات السياسية مـن خـالل املرسـوم          
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ــى تكــافؤ الفــرص       ١٠٥ و١٠٤ و١٠٣ ــسادس عل ــاب ال ــاين مــن الب  مــن الفــصل الث
 .السياسية
 يتــصل ويقــنن قــانون تكــافؤ الفــرص، يف الفــصل الــسادس منــه، كــل مــا    - ١١٣

باملــشاركة الــسياسية واالجتماعيــة للمــرأة يف هنــدوراس، وحيــث الدولــة اهلندوراســية  
 .على ضمان هذه احلقوق الواردة يف دستور اجلمهورية ويف هذا القانون

 مــن القــانون االنتخــايب وقــانون املنظمــات الــسياسية ١٠٤وتــضمن املــادة  - ١١٤
االنتخابيـة العليـا، علـى التأكـد مـن          ، مـن خـالل احملكمـة        عدم التمييز، وتـأمر بالعمـل     

خلـــو اهلياكـــل اإلداريـــة لألحـــزاب الـــسياسية والترشـــيحات للوظـــائف الـــيت تـــشغل  
باالنتخاب الشعيب من التمييز علـى أسـاس اجلـنس أو املعتقـد أو العـرق أو الـدين، أو               

وتأمر هـذه املـادة بـأن تعتمـد األحـزاب الـسياسية داخليـا،               . أي نوع آخر من التمييز    
كة املــرأة، سياســة حتقــق املــساواة بــني اجلنــسني، وبــأن تعــد تقــارير عــن تنفيــذ   مبــشار

 .سياسة املساواة بني اجلنسني قبل إجراء االنتخابات الداخلية واألولية بستة شهور
ــاول املــادة   - ١١٥ ــع املنــصف للوظــائف الــيت    ١٠٥وتتن  مــن هــذا القــانون التوزي

فعلية للمرأة، ترسي املادة قاعـدة دنيـا        فلتحقيق املشاركة ال  : تشغل باالنتخاب الشعيب  
، تطبـق علـى وظـائف إدارة األحـزاب الـسياسية،            ) يف املائـة   ٣٠(تبلغ ثالثني يف املائـة      

والنـــواب األصـــليني واملنـــاوبني يف الكـــونغرس الـــوطين، وبرملـــان أمريكـــا الوســـطى،  
 ولكـن هـذه   . ورؤساء البلديات، ونواب رؤسـاء البلـديات، وأعـضاء اـالس البلديـة            

املــادة ختــالف وتنتــهك قــانون تكــافؤ الفــرص والقــانون االنتخــايب ودســتور مجهوريــة  
هندوراس، حيث ينص على أن مجيع اهلندوراسيني متـساوون وهلـم احلـق، علـى قـدم                 

 .املساواة، يف التقدم إىل الوظائف اليت تشغل باالنتخاب الشعيب
 .النسائية الوطنيةوتعد املشاركة السياسية للمرأة من حماور السياسة  - ١١٦
وعمد املعهد الـوطين للمـرأة، لتعزيـز املـشاركة الـسياسية للمـرأة والعمـل،               - ١١٧

بوجه خاص، على إبراز ما تتعرض له املرأة مـن متييـز، إىل االضـطالع مبجموعـة مـن                   
 :التدابري أبرزها ما يلي

 .دراسات خمتلفة إلبراز املشاركة السياسية للمرأة يف هندوراس • 
ــ •  ــواد  حتلي ــانون   ١٠٥ و١٠٤ و١٠٣ل وتفــسري امل  مــن القــانون االنتخــايب وق

 .املنظمات السياسية
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تدابري تتخذها وزارة الداخلية والعدل وهيئات البلديات للحض على اعتبـار            • 
 حمـاور   ٥السياسة النسائية الوطنيـة أداة ملـشاركة املـرأة، وإدراج مـشاريع يف              

 . للتنمية يف البلدياتمواضيعية يف إطار التخطيط االستراتيجي
 امــرأة مــن الــسياسيات والقياديــات يف    ١ ٥٠٠عمليــات إعــداد وتــدريب    • 

 . مقاطعة بالبلد١٦ية اخلمسة يف سزاب السياحاأل
تعزيز وتنظيم وتكوين شبكة للسياسيات يف هندوراس، وقد قررن فيما بعـد             • 

دفاع عـن   تشكيل مجعية للسياسيات يف هندوراس تعترب كيانا مدين الطابع لل         
مصاحلهن وأهدافهن والعمل، بوجه خاص، على حتقيـق املـشاركة الـسياسية            

 .للمرأة
ومبــوازاة هــذه العمليــة ولــدعم تنفيــذ الــسياسة النــسائية الوطنيــة، وخباصــة    - ١١٨

املشاركة النسائية للمرأة، جرى تشجيع وحتفيـز احتـاد عناصـر االتـصال اتمعـي مـن               
وللمـــــرأة، حبكــم الدســتور والقانـــــون، حــق     . أجــل ثقافــة املــساواة بــني اجلنــسني    

 يف املائة الدنيا اإللزامية ملـشاركتها يف        ٣٠التصويت واالنتخـــاب، مع كفالة نسبة الـ       
 .االنتخابات للوظائف اليت تشغل باالنتخاب الشعيب، فيما عدا العسكريني

 
 ٣اجلدول رقم 

 مشاركة النساء يف هندوراس يف السلطة ووصوهلن إليها
 النساء يف مناصب النائبات األصليات - ١

 النسبة املئوية ملشاركة النساء اموع الرجال النساء األعوام
٧,٠٣ ١٢٨ ١١٩ ٩ ١٩٩٥ 
٩,٣٨ ١٢٨ ١١٦ ١٢ ١٩٩٨ 
٩,٣٨ ١٢٨ ١١٦ ١٢ ٢٠٠٠ 
٦,٢٥ ١٢٨ ١١٩ ٨ ٢٠٠٣ 

 النساء يف مناصب رئيسات البلديات - ٢
 نسبة املئوية ملشاركة النساءال*اموع الرجال النساء األعوام
١١,٢٦ ٢٩٣ ٢٦٠ ٣٣ ١٩٩٥ 
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٩,٠٩ ٢٩٧ ٢٧٠ ٢٧ ١٩٩٨ 
٩,٠٦ ٢٩٨ ٢٧٠ ٢٧ ٢٠٠٠ 
٨,٣٩ ٢٩٨ ٢٧٣ ٢٥ ٢٠٠٣ 

 النساء يف مناصب عضوات االس البلدية - ٣
 النسبة املئوية ملشاركة النساء*اموع الرجال النساء األعوام
١,٨٢ ١ ٨١٢ ١ ٧٧٩ ٣٣ ١٩٩٥ 
١١,٩١ ١ ٨٤٧ ١ ٦٢٧ ٢٢٠ ١٩٩٨ 
١١,٩١ ١ ٨٤٧ ١ ٦٢٧ ٢٢٠ ٢٠٠٠ 
١٧,٦٨ ١ ٧٨٢ ١ ٤٦٧ ٣١٥ ٢٠٠٣ 

 النساء يف مناصب القاضيات يف حمكمة العدل العليا - ٤
 النسبة املئوية ملشاركة النساء*اموع الرجال النساء األعوام
١١,١١ ٩ ٨ ١ ١٩٩٥ 
١١,١١ ٩ ٨ ١ ١٩٩٨ 
١١,١١ ٩ ٨ ١ ٢٠٠٠ 
٥٣,٣٣ ١٥ ٧ ٨ ٢٠٠٣ 

 النساء يف املناصب القيادية بوزارات الدولة - ٥
 النسبة املئوية ملشاركة النساء*اموع الرجال النساء األعوام
٧,٦٩ ١٣ ١١ ١ ١٩٩٥ 
٢٦,٦٧ ١٥ ١١ ٤ ١٩٩٨ 
٢٦,٦٧ ١٥ ١١ ٤ ٢٠٠٠ 
١٤,٢٩ ١٤ ١٢ ٢ ٢٠٠٣ 

 النساء يف مناصب حاكمات املقاطعات - ٦
 النسبة املئوية ملشاركة النساء اموع الرجال النساء األعوام
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١١,١١ ١٨ ١٦ ٢ ١٩٩٥ 
٢٢,٢٢ ١٨ ١٤ ٤ ١٩٩٨ 
١٦,٦٧ ١٨ ١٥ ٣ ٢٠٠٠ 
٢٢,٢٢ ١٨ ١٤ ٤ ٢٠٠٣ 

 
 .٢٠٠١احملكمة الوطنية لالنتخابات، :املصدر
 .تتغري ااميع كل فترة: مالحظة

  
 ٤اجلدول رقم 

 اجلنساملوظفون العاملون يف القوات املسلحة موزعني حسب 

 الرتبة الفئة
 جالالر
٪ 

 النساء
 جمموع النساء ٪

 كبــــــــار الــــــــضباط
  صفر ١٠٠ عقيد النظاميني

  صفر ١٠٠ مقدم 
  ٠,٩٢ ٩٩,٠٨ رائد 
  ٠,٥٦ ٩٩,٤٤ اموع الفرعي 

 صـــــــغار الـــــــضباط
  ٠,٧٦ ٩٩,٢٤ نقيب النظاميني

  ٣,٠٥ ٩٦,٥٥ مالزم أول 
  ١٤,١٣ ٨٥,٨٧ مالزم 
  ٦,٤٦ ٩٣,٥٤ عياموع الفر 
  ٤,٠٨ ٩٥,٩٢ جمموع الفئة 

  ٤٠,٩٨ ٥٩,٠٢ نقيب ضباط مساعدون
  ٦١,٢٩ ٣٨,٧١ مالزم أول 
  ٢٠,٠٠ ٨٠,٠٠ مالزم 
  ٣٨,٠٣ ٦١,٩٧ اموع الفرعي 

  ٥٠,٠٠ ٥٠,٠٠ مالزم أول ضباط احتياط
  ١٠٠ صفر مالزم 
  ٦٦,٦٧ ٣٣,٣٣ اموع الفرعي 

  ١١,٠٠ ٨٩,٠٠  رقباء
  ١,٣٤ ٩٨,٦٦  اط صفضب
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 الرتبة الفئة
 جالالر
٪ 

 النساء
 جمموع النساء ٪

  ٦,٤٧ ٩٣,٥٣  جنود
  ٣٤,٧٧ ٦٥,٢٣  مساعدون

 ١ ٥٩٠ ١٣,٨٥ ٨٦,١٥ اموع 
  

 مــن دســتور اجلمهوريــة املــشاركة يف صــياغة الــسياسات  ٥وتــنظم املــادة  - ١١٩
 ويف  لى قدم املساواة يف إدارة الدولـة      احلكومية، وشغل الوظائف العامة، واملشاركة ع     

 الالزمـة    كانت هناك استثناءات بسبب التطوع والتخصـصات       ، وإن القوات املسلحة 
 .للحرب
تنـضم املـرأة بالتـدريج إىل مجـع اـاالت، فهنـاك اآلن نـساء يف                 مع ذلك   و - ١٢٠

 .خمتلف األسلحة، كالطريان والبحرية، إخل
ومــن مظــاهر التقــدم احلــادث اشــتراك قطــاعي اتمــع العــام واخلــاص يف     - ١٢١

سياســة املــساواة بــني اجلنــسني يف ريــف هنــدوراس،      (ة صــوغ الــسياسات الزراعيــ  
؛ )وسياسة الدولـة فيمـا يتعلـق بقطـاع األغذيـة الزراعيـة والبيئـة الريفيـة يف هنـدوراس                   

ــال  ــى ســبيل املث ــة،     : وعل ــدارس املهني ــة، امل ــي، املنظمــات غــري احلكومي القطــاع الريف
 .احتادات مريب املاشية واملزارعني، ممثلو اهليئات الدولية، إخل

والواقع أن املرأة تشارك بنشاط يف مجيـع جوانـب احليـاة يف البلـد، وأيـضا                  - ١٢٢
يف شىت جماالت اتمع املـدين، واملنظمـات غـري احلكوميـة، وغـري ذلـك مـن األنـشطة            

وعلـى الـرغم مـن هـذا         .اليت ميتنع على العسكريات االشـتغال ـا بـالنظر إىل عملـهن            
ــت قائ     ــا زال ــق م ــاك عوائ ــإن هن ــدم، ف ــى      التق ــاق عل ــات االتف ــي بعــض عملي ــة؛ فف م

الــسياسات علــى ســبيل املثــال، ال تؤخــذ يف االعتبــار اقتراحــات النــساء عنــد صــياغة   
 .اخلطط والربامج واملشاريع

 
 ٨املادة   
 مالحظة عامة على تطبيقها  

تتخذ الدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة لتكفـل للمـرأة، علـى قـدم                   - ١٢٣
دون أي متييز، فرصة متثيل حكومتها علـى املـستوى الـدويل    املساواة مع الرجل و  

 .واالشتراك يف أعمال املنظمات الدولية
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ــرأة يف التمثيـــل الـــدويل للدولـــة يف الـــسلك    - ١٢٤ جيـــري تـــشجيع مـــشاركة املـ
 وال تـــشترك املـــرأة يف القـــوات .الدبلوماســـي، وكـــذلك املـــشاركة يف شـــىت احملافـــل 

ــدريب الــ   ــات الت ــسلك    املــسلحة إال يف عملي ــا عملــت يف ال ــا أ ــيس معروف دويل، ول
 .األجنيب

 
 :العوائق  

ــة يف     )أ(  عــدم انطبــاق القــانون فيمــا يتعلــق مبــستويات املــشاركة الدولي
 .جمال محاية طرق الوصول الرمسية

 
 ٥اجلدول رقم 

 وزارة العالقات اخلارجية
 املوظفون الدبلوماسيون يف اخلارج

 السفارات
 النسبة املئوية ملشاركة النساء موعا الرجال النساء األعوام

٢٨,٥٧ ٢٨ ٢٠ ٨ ٢٠٠٢ 
١٧,١٤ ٣٥ ٢٩ ٦ ٢٠٠٣ 
١٧,١٤ ٣٥ ٢٩ ٦ ٢٠٠٤ 
١٧,٦٤ ٣٤ ٢٨ ٦ ٢٠٠٥ 
 

 ٦اجلدول رقم 
 القنصليات

 النسبة املئوية ملشاركة النساء اموع الرجال النساء األعوام

٥٠,٠٠ ١٤ ٧ ٧ ٢٠٠٢ 
٥٧,١٤ ١٤ ٦ ٨ ٢٠٠٣ 
٥٠,٠٠ ١٤ ٧ ٧ ٢٠٠٤ 
٤٦,٦٦ ١٥ ٨ ٧ ٢٠٠٥ 
 

 .DGAE-248وزارة العالقات اخلارجية، املذكرة رقم : املصدر
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 ٩املادة   
متــنح الــدول األطــراف املــرأة حقــا مــساويا حلــق الرجــل يف اكتــساب     - ١٢٥

ــا أو تغيريهــا    ــسيتها أو االحتفــاظ ــى   . جن ــضمن بوجــه خــاص أال يترتــب عل وت
  جنـسية الزوجـة    تتـأثر نسية الزوج أثنـاء الـزواج أن        الزواج من أجنيب أو تغيري ج     

 .وجنسية أوالدها
 من قـانون األسـرة علـى أن جنـسية الـزوجني أو أبنائهمـا ال                 ٨تنص املادة    - ١٢٦

 .تتأثر بالزواج أو بفسخه
وحبكم الدستور ميكن جلميع مواطين اجلمهورية دون استثناء التخلـي عـن             - ١٢٧

على أنه ال جيوز ألي هندوراسـي أو        . ليت يريدوا جنسيتهم واحلصول على اجلنسية ا    
، مىت كان يف اإلقليم الوطين، االستناد إىل جنـسية أجنبيـة، فتكفـل               باملولد هندوراسية

له بذلك محاية الدولة مـن املطالـب القانونيـة ألي دولـة أخـرى، إال يف احلـاالت الـيت                  
 .تنص فيها اتفاقية دولية على ذلك

وتنطبـق مجيـع    . نسية تشمل األبناء من أي من الوالدين      كما أن حقوق اجل    - ١٢٨
 .هذه اجلوانب على املرأة العسكرية

وجيــري إضــافة فقــرة إىل قــانون األســرة وقــانون الــسجل الــوطين لألفــراد     - ١٢٩
لتنظيم استخدام ألقـاب األبنـاء، سـواء ألقـاب مـا قبـل الـزواج، أو إتاحـة املـساواة يف            

 .حرية اختيار ألقاب األبناء
 

 اجلزء الثالث  
 ١٠املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد             - ١٣٠
املرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعلـيم، وبوجـه              

 :خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل واملرأة
وصــــول إىل نفــــس الظــــروف للتوجيــــه الــــوظيفي واملهــــين، ولل )أ( 

الدراسات واحلصول علـى الـدرجات العلميـة يف املؤسـسات التعليميـة مـن مجيـع                 
واء؛ وتكون هذه املساواة مكفولـة  سالفئات، يف املناطق الريفية واحلضرية على ال     

تحاق باملدرسة ويف التعليم العام والـتقين واملهـين والتعلـيم           ليف املرحلة السابقة لال   
 يع أنواع التدريب املهين؛التقين العايل، وكذلك يف مج
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ة، ونفـــس االمتحانـــات وهيئـــات يتـــوافر نفـــس املنـــاهج الدراســـ )ب( 
تدريسية تتمتع مبؤهالت من نفـس املـستوى ومبـان ومعـدات مدرسـية مـن نفـس              

 النوعية؛
القضاء على أي مفهوم منطي عـن دور الرجـل ودور املـرأة علـى         )ج( 

ق تــشجيع التعلــيم املخــتلط مجيــع مــستويات التعلــيم ويف مجيــع أشــكاله عــن طريــ 
وغريه من أنواع التعليم اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلـدف، وال سـيما عـن طريـق                

 امج املدرسية وتكييف أساليب التعليم؛ربتنقيح كتب الدراسة وال
نفــس الفــرص لالســتفادة مــن املــنح التعليميــة وغريهــا مــن املــنح    )د( 
 الدراسية؛
 التعليم املتواصـل، مبـا يف ذلـك         نفس الفرص للوصول إىل برامج     )هـ( 

امج تعليم الكبار وحمو األمية الوظيفية، وال سيما اليت دف إىل أن تـضيق، يف               رب
 أقرب وقت ممكن، أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛

يف  جــرى يف جامعــة هنــدوراس املــستقلة إدراج ــج املــساواة بــني اجلنــسني    - ١٣١
تقبل، تعزيـزا لقـدرن علـى تـوفري الرعايـة املتكاملـة       رضـات املـس  املنـاهج الدراسـية ملم  

ــر والعـــرق، وكـــذلك يف معهـــد التـــدريب املهـــين    ــدة حـــسب اجلـــنس والعمـ . واجليـ
وسـاعدت هــذه اآلليــة علـى تــصميم برنــامج رائــد إلعـداد امليــسرين الــشبان يف البيئــة    

 .الريفية
 إىل عـام    ١٩٩٥ة مـن عـام      وتوضح املؤشرات التالية االجتـاه الـراهن يف الفتـر          - ١٣٢

وتتساوى املرأة مع الرجـل يف      .  يف جمال حمو األمية ومتوسط سنوات الدراسة       ٢٠٠٣
وحتصل املـرأة العـسكرية وجوبـا علـى التعلـيم والتـدريب علـى        . احلصول على التعليم 

 .قدم املساواة مع الرجل
ظفني وقد حتقق شيء من التقدم يف استخدام لغة اجلنـسني علـى صـعيد املـو                - ١٣٣

الفنــيني والتنفيــذيني يف مؤســسات القطــاع العــام الزراعــي، ويف املــواد التربويــة ذات    
مــنح (النــهج اجلنــساين يف جمــال التــدريب، كمــا تتــوافر مــوارد ماليــة للتعلــيم الرمســي   

 اتوجرى توقيع اتفاقـ   . يستفيد منها العاملون وأبناؤهم   )دراسية للجامعات واملدارس  
هيالت مؤســسية لالشــتراك يف األنــشطة الرياضــية  وهنــاك تــس. للتــدريب املتخــصص

 ).إجازات، أدوات معينة، تعميم، أدوات رياضية(
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وفيمــا يتــصل باحلــصول علــى التعلــيم، يــنص الدســتور علــى التــزام الدولــة  - ١٣٤
 .بتوفري التعليم لسكان هندوراس

اتق وزارة الدولــة لــشؤون وتقــع مــسؤولية تنفيــذ التــدابري املقــررة علــى عــ   - ١٣٥
 .تعليمال

ــادة   - ١٣٦ ــنص امل ــى حــق       ٣٥وت ــرأة عل ــافؤ الفــرص للم ــق تك ــن قــانون حتقي  م
الطالبات احلوامل يف املراكز التعليمية يف إجازة للوالدة دون أن يتـأثر اسـتمرارهن يف             

 .الدراسة بذلك
:  عامـا املاضـية  ٣٠وقد حققت املـرأة تقـدما كـبريا يف جمـال التعلـيم يف الــ             
 يف املائـة ومتوسـط      ٧٥,١ امللمـات بـالقراءة والكتابـة        ، بلغـت نـسبة    ٢٠٠١ففي عام   

 سـنوات للرجـل علـى    ٤,١ يف املائة و٧٣,١، يف مقابل   ٤,٤سنوات الدراسة للمرأة    
ــوايل ــسبة امللمــات  ٢٠٠١ويــشري حتليــل الفجــوة بــني اجلنــسني يف عــام    . الت  إىل أن ن

، يف ٤,٤ة   يف املائـة ومتوسـط سـنوات الدراسـة للمـرأ           ٧٥,١بالقراءة والكتابة بلغت    
وكـــال املؤشـــرين يف .  ســـنوات للرجـــل علـــى التـــوايل٤,١ يف املائـــة و٧٣,١مقابـــل 

مصلحة املـرأة، وتـدل االجتاهـات املالحظـة علـى أن ذلـك سيتـسع نطاقـه يف األعـوام             
ومع ذلك فإن الفجوة بني احلضر والريف أكرب بكثري، فإذا كـان الفـرق بـني           . القريبة

 مـن   ٠,٣لـصعيد الريفـي يـشري إىل تقـدم املـرأة بــ              اجلنسني يف سنوات الدراسة علـى ا      
 وحـدة مئويـة   ١٦ من السنوات و٢,١السنوات، فإن الفرق بني احلضر والريف يبلغ    

 .فيما يتعلق باإلملام بالقراءة والكتابة
ومتنح جامعة فرانسيسكو موراسان للتربية شـهادة املاجـستري يف اجلنـسانية             

طنيـة املـستقلة مـادة اختياريـة يف اإلنـسانيات      والتعليم، وأدرجت جامعة هندوراس الو 
 .عن حقوق املرأة

 
 ٧اجلدول رقم 

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٥ املؤشر

 ٧٩,٧٠ ٨٠,٠٠ ٦٩,٠٠ ٦٩,٠٠ نسبة امللمات بالقراءة والكتابة إىل امللمني ما
 

 . املعهد الوطين لإلحصاء:املصدر
 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٥ املؤشر
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 ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٥ املؤشر

ــساء   ــسبة ن ــة  ن ــاطق الريفي ــني  املن ــا ب  ٥٩ و٢٥فيم
 أعـوام   ١٠عاما من العمر الاليت قضني يف التعلـيم         

 ١٢,١٦ ١٩,٦٨ ٢٠,٦٤ ٢٠,٦٤ فأكثر إىل نساء املناطق احلضرية
 

 ٨اجلدول رقم 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٥ املؤشر

نسبة متوسط سنوات دراسة نساء املناطق الريفيـة        
إىل نسبة نـساء     عاما من العمر     ٥٩ و ٢٥فيما بني   

 ٤٥,٢١ ٥٠,٧٠ ٥١,٥٢ ٥١,٥٢ املناطق احلضرية
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢البانوراما االجتماعية ألمريكا الالتينية، : اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية:املصدر

 
 ٩اجلدول رقم 

-٢٠٠٢البانورامـا االجتماعيـة ألمريكـا الالتينيـة،         : اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة       :املصدر
٢٠٠٣. 

وميكن أن نذكر من العوائق القوالب النمطية الثقافيـة واإلداريـة، والقـدرة              - ١٣٧
وعلى الرغم من اجلهود الواسـعة، فـإن املـسألة          . التقنية املتوافرة، وسوء توزيع امليزانية    

 .اجلنسانية ال حتظى باألولوية يف املؤسسات
 

 ١١املادة   
ضي احلال اختاذه من تدابري للقـضاء       قتتتخذ الدول األطراف مجيع ما ي      - ١٣٨

علـى التمييــز ضــد املــرأة يف ميـدان العمــل لكــي تكفــل هلـا، علــى أســاس تــساوي    
 :الرجل واملرأة، نفس احلقوق، وال سيما

 احلق يف العمل بوصفه حقا غري قابل للتصرف لكل البشر؛ )أ( 
احلق يف التمتع بنفس فرص التوظيف، مبا يف ذلـك تطبيـق معـايري       )ب( 

 ختيار نفسها يف شؤون التوظيف؛اال
احلــق يف حريــة اختيــار املهنــة والعمــل، واحلــق يف الترقــي واألمــن  )ج( 

ــا وشــروط اخلدمــة، واحلــق يف تلقــي التــدريب وإعــادة     الــوظيفي، ويف مجيــع مزاي
التدريب املهين، مبا يف ذلك التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتـدريب     

 املتكرر؛
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يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االستحقاقات، واحلـق يف           احلق   )د( 
ــساواة يف       ــة فيمــا يتعلــق بالعمــل املتعــادل القيمــة، وكــذلك امل املــساواة يف املعامل

 املعاملة يف تقييم نوعية العمل؛
احلــق يف الــضمان االجتمــاعي، وال ســيما يف حــاالت التقاعــد،       )هـ( 

 وأي شـكل آخـر مـن أشـكال عـدم            والبطالة ، واملـرض، والعجـز، والـشيخوخة،       
 القدرة على العمل، وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر؛

احلــق يف الوقايــة الــصحية وســالمة ظــروف العمــل، مبــا يف ذلــك    )و( 
 .محاية وظيفة اإلجناب

توخيــا ملنــع التمييــز ضــد املــرأة بــسبب الــزواج أو األمومــة، ولــضمان    - ١٣٩
 : األطراف التدابري املناسبةحقها الفعلي يف العمل، تتخذ الدول

حلظـــر الفـــصل مـــن اخلدمـــة بـــسبب احلمـــل أو إجـــازة األمومـــة   )أ( 
والتمييز يف الفصل من العمـل علـى أسـاس احلالـة الزوجيـة، مـع فـرض جـزاءات          

 على املخالفني؛
إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أو مع التمتـع مبزايـا              )ب( 

 املرأة الوظيفة اليت تشغلها أو أقدميتها أو العالوات اجتماعية مماثلة دون أن تفقد
 االجتماعية؛

لتشجيع توفري ما يلزم من اخلدمات االجتماعية املساندة لتمكني          )ج( 
الوالــدين مــن اجلمــع بــني التزامامــا األســرية ومــسؤوليات العمــل واملــشاركة يف 

ن مرافـق رعايـة   احلياة العامة، وال سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شـبكة مـ          
 األطفال؛
لتــوفري محايــة خاصــة للمــرأة أثنــاء فتــرة احلمــل يف األعمــال الــيت   )د( 

 .يثبت أا مؤذية هلا
جيب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملـسائل املـشمولة ـذه             - ١٤٠

املادة استعراضا دوريا يف ضوء املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا               
 .سيع نطاقها حسب االقتضاءولغاؤها أو تأو إ
 بــشأن احلــد األدىن ١٣٨علــى االتفاقيــة ، جــرى التــصديق ١٩٨٠يف عــام  - ١٤١

 ١٤لسن االستخدام، وحتدد يف هندوراس احلد األدىن للسن املـسموح ـا للعمـل بــ                 
 . صدقت هندوراس على اتفاقية حقوق الطفل١٩٩٠ويف عام . عاما
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، وقعـت بلـدان أمريكـا الوسـطى الـستة وبنمـا             ١٩٩٦ يوليـه / متوز ١٣ ويف - ١٤٢
الربنامج الدويل للقضاء على عمـل األطفـال،        /مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية     

ومبوجبها يتعهد الطرفان بتنفيذ الربنامج الدويل للقضاء التدرجيي واملتزايد علـى عمـل     
 .األطفال
ل دافعـا إىل اختـاذ تـدابري        وكان الربنامج الدويل للقـضاء علـى عمـل األطفـا           - ١٤٣

خمتلفة يف البلد للقضاء على عمـل األطفـال، وجـرى تنـسيق معظـم هـذه التـدابري مـع                     
 .وزارة العمل والضمان االجتماعي

 أنـــشأت هنـــدوراس اللجنـــة الوطنيـــة للقـــضاء التـــدرجيي ١٩٩٨ويف عـــام  - ١٤٤
قـانونيني يف  واملتزايد على عمـل األطفـال، الـيت تكونـت مـن املـسؤولني أو الـوكالء ال           

املؤسسات احلكومية واحتادات أصحاب األعمال والعمال واملنظمات غـري احلكوميـة           
 .املعنية ذه املسألة

ويف هــذا العــام ذاتــه جــرى يف وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي وضــع    - ١٤٥
برنــامج للقــضاء التــدرجيي واملتزايــد علــى عمــل األطفــال، كــان هدفــه كفالــة حقــوق 

فال واملراهقني من اجلنسني، وحتديد العقوبات اإلدارية ملنتهكي هـذه          العمال من األط  
احلقوق، وإجياد تنسيق مستمر مع املؤسـسات التعليميـة مـن أجـل أن يلتحـق بالنظـام                  
التعليمــي املراهقــون مــن اجلنــسني الــذين انقطعــوا عــن التعلــيم ألســباب خمتلفــة، علــى  

 .شتهمسبيل توفري الدعم الالزم هلم للنهوض مبستوى معي
، صـدقت هنـدوراس علـى االتفاقيـة     ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ويف   - ١٤٦
 . بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال١٨٢
وجيري وضـع تـشخيص عـام حلالـة عمـل األطفـال يف البلـد وخطـة العمـل                     - ١٤٧

الوطنيــة للقــضاء التــدرجيي واملتزايــد علــى عمــل األطفــال، وكــذلك اعتمــاد الالئحــة   
 .ة بالقسم الرابع من قانون الطفل واملراهق املتعلق باالستغالل االقتصادياخلاص
 الـذي أنـشئت مبوجبـه       ٩٨-١٧، صدر املرسوم التنفيذي     ١٩٩٨ويف عام    - ١٤٨

اللجنــة الوطنيــة للقــضاء التــدرجيي واملتزايــد علــى عمــل األطفــال يف هنــدوراس، الــيت   
نها التنفيذي هو السيد وزير الدولـة       تتوىل السيدة األوىل للدولة رئاستها الفخرية وأمي      

 .لشؤون العمل والضمان االجتماعي
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، بدأ نفاذ نظام عمل األطفال يف هنـدوراس، الـذي يـنص             ٢٠٠١ويف عام    - ١٤٩
على تطبيق القواعد الواردة يف الفصل اخلـامس مـن قـانون الطفـل واملراهـق، وحتديـد                  

 .العقوبات يف حالة انتهاك هذه القواعد
ــار ٣١ويف  - ١٥٠ ــايو /أيـ ــم  ٢٠٠١مـ ــرار رقـ ــدر القـ ــاص ٢٠٠١-١١٦ صـ  اخلـ

 .ة املهنية يف جمال صيد األمساك يف البحرمباألمن والسال
 ألـف مـن املرسـوم       – ٢١وفيما يتعلق باألجور، فإن تنظيمها يرد يف املادة          - ١٥١
 لقانون احلد األدىن لألجور، ويتحدد يف نظام قـسائم التعلـيم الـوارد            املعدل ٩٧-٤٣

 .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٥ املؤرخ ٢٠٠٠-١٥٤  رقمراريف الق
وهناك قيد االعتماد مشروع أويل لتنظيم معايري الوقاية اليت يقننـها الفـصل              - ١٥٢

 .اخلامس من قانون العمل، اخلاص حبماية العمال والعامالت يف أثناء تأدية عملهم
شــكال عمــل  بــشأن حظــر أســوأ أ ١٨٢وجــرى التــصديق علــى االتفاقيــة   - ١٥٣

 املـؤرخ  ٢٠٠١-٦٢األطفال واإلجراءات الفوريـة للقـضاء عليهـا، مبوجـب املرسـوم         
 .٢٠٠١مايو / أيار٢٤

، وهـــو جتميـــع لقواعـــد العمـــل والـــضمان Mataوجـــرى وضـــع مـــشروع  - ١٥٤
 .٢٠٠١االجتماعي لعام 

ــام  - ١٥٥ ــيم   ١٩٩٩ويف عـ ــة بوضـــع تقيـ ، قامـــت إدارة الطـــب والـــسالمة املهنيـ
 .عوقني نتيجة حلوادث العمل وللتعويضاتخلدمات رعاية امل

ــام  - ١٥٦ ــون      ١٩٩٩ويف ع ــا مك ــيت أُدرج فيه ــة ال ــار املهن ــشئت وحــدة أخط  أن
 .العجز
 . صدر كتيب عن حقوق العمل للعامالت والعمال٢٠٠١ويف عام  - ١٥٧
 صدر دليل أساسـي لإلجـراءات اإلداريـة القانونيـة بـشأن             ٢٠٠٤ويف عام    - ١٥٨

 .ة بأخطار املهنةاملطالبات املتعلق
ــاع     - ١٥٩ ــها بقطـ ــا منـ ــاعي، اهتمامـ ــضمان االجتمـ ــل والـ وعمـــدت وزارة العمـ

يف تيغوســيغالبا وســان بــدرو ســوال،  “ برنــامج املــرأة العاملــة ”االقتــصاد، إىل وضــع 
 .عمال على محاية املرأة من املمارسات التمييزية

، “األطفـال القضاء التدرجيي واملتزايد على عمـل       ”وجرى إعداد مشروع     - ١٦٠
مع نشر املعلومات عن قانون الطفل واملراهـق وتعميمـه، وإنـشاء سـبعة جمـالس تقنيـة                  
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فرعية إقليمية يف كوبان، ودانلي، وخوتيكالبا، وتشولوتيكا، وال سيبا، وسـان بـدرو             
 .١٩٩٩سوال، وكوماياغوا، وجملس تقين يف تيغوسيغالبا يف عام 

 املعهــد الــوطين للمــرأة ووزارة العمــل للمــساعدة التقنيــة بــنيوأُبــرم اتفــاق  - ١٦١
ــا        ــوزارة وبراجمه ــذه ال ــساين يف خطــط ه ــهج اجلن ــاعي، إلدراج الن ــضمان االجتم وال

 .ومشاريعها
ــضمان        - ١٦٢ ــل وال ــوظفي وزارة العم ــال وم ــرأة لعم ــوطين للم ــد ال ــب املعه ورت

. االجتماعي برامج توعية وتدريب يف جمال اجلنسانية وسـوق العمـل وحقـوق العمـل            
 .شاركت منظمة العمل الدولية يف هذه العمليات مشاركة تقنيةوقد 
 تقدم املعهـد الـوطين للمـرأة بـاقتراح بـشأن العمـل القـائم                ٢٠٠٤ويف عام     ١٦٣

على املساواة بني اجلنسني، ويشمل هذا االقتراح مجيع العناصر األساسـية الـيت ال بـد                
 . املساواة مع الرجلمن مراعاا لضمان مشاركة املرأة يف سوق العمل على قدم

 
 ١٠اجلدول رقم 

 وزارة العمل والضمان االجتماعي
 األشخاص املعتىن م

 ٢٠٠٤-٢٠٠١األعوام 
 املرأة العاملة واحلدث العامل

 النسبة املئوية للنساء املعتين ن اموع النساء األعوام
٦٠,٤٦ ١٠ ٢٣٠ ٦ ١٨٥ ٢٠٠١ 
٧٠,٩٨ ٦ ٩٥٠ ٤ ٩٣٣ ٢٠٠٢ 
٦,١١ ٦ ٦٢٧ ٤٠٥ ٢٠٠٣ 
٧١,٤٩ ١٠ ٣٦٩ ٧ ٤١٣ ٢٠٠٤ 
 ٥٥,٤١ ٣٤ ١٧٦ ١٨ ٩٣٦ اموع

 
 .وحدة ختطيط وتقييم اإلدارة، وزارة العمل والضمان االجتماعي :صدرامل 
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 ١١اجلدول قم 
 وزاة العمل والضمان االجتماعي

 األشخاص املعتىن م يف كل جمال من ااالت
 ٢٠٠٤-٢٠٠١األعوام 
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ااالت

 ١٢ ٠٤٥ ١٥ ٦٨٧ ١٣ ٦٧١ ١٠ ٦٣٧ لاإلدارة العامة للعم
 ٧٩ ١٦٦ ١٢٦ ٩٣٠ ١٣٢ ٧٨٦ ١٢٩ ٥١٦ التفتيش العام على العمل

 ٥٨٧ ١ ٠٢٢ ١ ٠٢٦ ١ ٨٩٠ مكتب املدعي العام
 ١٠ ٠٣٦ ١٣ ٩٩٠ ١١ ١٣٢ ٩ ٣٨٩ اإلدارة العامة للعمالة

 ١١ ٢٥١ ٦٠ ٤٩١ ٢٢ ٣٨٩ ٢٨ ٣٦٣ اإلدارة العامة للمرتبات
ــةالطــــــب والنظا ــصحية فــــ  الــــ
 ٢١ ٧٥٠ ١٧ ٢٦٢ ١٥ ٩٥٠ ١٠ ٨١٣ والسالمة املهنية
 ٥٨٤ ٥٣٠ ٥٣٠ ٥٤٠ محاية الطفولة

 
 .وحدة ختطيط وتقييم اإلدارة، وزارة العمل والضمان االجتماعي :املصدر 
  

، يف جمـال    “إعادة التكيف املؤسـسي مـع املـساواة بـني اجلنـسني           ”مشروع   - ١٦٤
ــة،    عقــد ســت حلقــ  ــشريع، ومؤســسات الدول ــسانية والت ات عمــل يف موضــوع اجلن

 .٢٠٠١واحتادات العمال، يف سان بدرو سوال وسيبا يف عام 
 ١الـذي بـدأ تنفيـذه يف        “ تشجيع عدم التمييز ضد املرأة العاملة     ”مشروع   - ١٦٥

 .٢٠٠١أكتوبر /تشرين األول
 .“دراسة اجتماعية لعمل املرأة يف هندوراس”مشروع  - ١٦٦
ــة االجتماعيــة ”مــشروع  - ١٦٧ ــة، “ قــوانني وسياســات احلماي يف املنطقــة اجلنوبي

 .٢٠٠٤-٢٠٠٣القطاع الزراعي والصناعي، 
 .٢٠٠٣، “املرأة تقدر حقوقها”كتيب  - ١٦٨
إعادة تعريف التنمية وفقا لرؤية العامالت يف قطاع الـصناعات التـصديرية             - ١٦٩

 .٢٠٠١-٢٠٠٠يف أمريكا الوسطى ومن أجلهن، 
 من الظروف العامة للعمل ومعاينتها وإعـادة       ٢٠٠٤جرى التحقق يف عام      - ١٧٠

 .معاينتها يف قطاع الصناعات التصديرية، بالتنسيق مع املعهد الوطين للمرأة
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، تتمثــــل ١٩٨٠أغــــسطس / آب١٤ املــــؤرخ ١٠٥١مبوجــــب املرســــوم  - ١٧١
ن البطالـة والبطالـة     األهداف الرئيسية لـإلدارة العامـة للعمالـة يف املـساعدة يف احلـد مـ               

اجلزئية، واالرتفاع مبهارات العمال، والتوزيع املكاين املتسق للقوة العاملة، والتطـوير            
. ٢٠٠٦-٢٠٠٢املتــوازن لــسوق العمــل، وتنفيــذ سياســة خلــق فــرص عمــل للفتــرة  

وورد يف خطة حكومة اجلمهورية أن عملية التكيـف مـع الظـروف اجلديـدة الطارئـة                 
ي علـــى إدخـــال تغـــيريات كـــبرية علـــى ســـوق العمـــل يف علـــى صـــعيد العـــامل تنطـــو

 .هندوراس
 :جرى وضع مشاريع مثلو 

ــة       - ١٧٢ ــشئت البورصــة اإللكتروني ــة، أن ــاون تقــين مــن منظمــة العمــل الدولي بتع
، وهـي برنـامج حاسـويب يتـيح الـربط بطريقـة أجنـع              ٢٠٠١سـبتمرب   /للعمالة يف أيلـول   

 .مراكز العملبني املعلومات املتعلقة بالباحثني عن العمل و
ــواد   - ١٧٣ ــة    ٤٥ و٤٤ و٤٣ و٧تعــديل امل ــانون العمــل، وموضــوعه مراقب  مــن ق

 .مكاتب التوظيف اخلاصة الوساطة يف العمل يف اخلارج
مشروع منظمة الدول األمريكيـة، وهدفـه األساسـي هـو حتـديث وتكامـل                - ١٧٤

. خــدمات التــشغيل عــن طريــق تطبيــق أســاليب الوســاطة يف العمــل وإعــداد كتيــب    
واهلدف مـن الكتيـب هـو حتليـل وتطبيـق أسـاليب العمـل إلدارة عمليـات التوظيـف،                    
فضال عن العالقات اليت تقوم يف دائرة عامة للعمالة من أجل حتسني إدارـا مبـا يعـزز         

 .املشاركة النشطة للموارد والعمليات
اخلــبرية ماريــا (مــساعدات مــن حكومــة إســبانيا مشلــت إيفــاد ثالثــة فنــيني    - ١٧٥
نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٦أغــسطس إىل / آب٢٧ريس غاريــدو، يف الفتــرة مــن دولــو

ــصنيف     )٢٠٠٣ ، وكــان مــن أهــدافها اســتعراض إجــراءات الوســاطة يف العمــل، وت
الوظائف الفنية، واقتراح اإلصالحات الالزمـة، وتـدريب العـاملني يف جمـال الوسـاطة               

 .رض الوظائفيف العمل على إجراء املقابالت املتعلقة بالعمل وتدبري ع
مشروع الدعم املستمر للصندوق الدائر لتمويل التدابري الراميـة إىل ضـمان          - ١٧٦

 .استمرار أنشطة إدماج املعوقني يف سوق العمل يف هندوراس
، الـذي   “ااالت اجلامعة للتدريب املهين للمعوقني من الشباب      ”مشروع   - ١٧٧

 .تكفله وزارة العمل والضمان االجتماعي
 .كيل وحدات متنقلة للعناية باجلمهورتش - ١٧٨
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اتفاقيات معقودة، منـها اتفاقيـة مـع معهـد التـدريب املهـين أبرمـت يف عـام               - ١٧٩
 دف حتديد اإلطار الذي تنفـذ فيـه تـدابري التعـاون والتـشاور بـني األطـراف                   ١٩٩٦

وهنـاك اتفاقيـة أخـرى معقـودة مـع          . وتعيني الـصالحيات املنوطـة بـاألجهزة التنفيذيـة        
عــم إجيــاد فــرص للعمــل يف بلديــة ريــة يف تــشولوما، وهــدفها األساســي دغرفــة التجاال

تـــشولوما الواقعـــة يف مقاطعـــة كـــورتس، مـــن خـــالل خدمـــة جمانيـــة مـــن البورصـــة   
ــات       ــصاالت وإدارة عملي ــز االت ــب العمــل وتعزي ــات وطل ــوفري املعلوم ــة لت اإللكتروني

 إجيـاد   دعـم ااحملليـة، وهـدفه  وهناك اتفاقية أخرى مربمة مـع وكالـة التنميـة      . التوظيف
فــرص للعمــل يف بلديــة ســانتا روســا ده كوبــان، مــن خــالل تــشغيل بورصــة نــشطة    

 .للعمالة تزاول عملها يف مكاتب وكالة التنمية االستراتيجية احمللية يف كوبان
تــشكيل جلنــة وطنيــة لرعايــة املالحــني تتــوىل تنــسيق إنــشاء دار للبحــارة يف  - ١٨٠

 .مدينة بويرتو كورتس
، ٢٠٠٠مــايو /مــع بــدء نفــاذ القــانون اجلديــد للــهجرة واألجانــب يف أيــار  - ١٨١

ــا          ــدنا وفق ــاملني يف بل ــب الع ــة األجان ــوزارات لتحــسني مراقب ــني ال ــسيق ب جــرى التن
 األجانــب القــادمني إىل بلــدنا للمــرة األوىل لإحــصائيات عــن بطاقــات عمــ. للقــانون

 .للعمل اليت مددت يف األعوام العشرة األخرية
ــة        - ١٨٢ ــصرف التنمي ــها م ــة، ومن ــات الدولي ــع اهليئ ــاون م ــشروعني بالتع إدارة م

للبلــدان األمريكيــة، ومهــا برنــامج رأس املــال البــشري والتعلــيم الــتقين، والربنــامج         
 .الفرعي لتعزيز العمالة

تنفيذ برنامج احلماية االجتماعية والتغذويـة مـع الربنـامج الفرعـي لتـدريب               - ١٨٣
ــشبان املعرضــني مل  ــو موضــوع      ال ــل، وه ــاجهم يف ســوق العم ــة وإدم خــاطر اجتماعي

 عامــا واملقــيمني يف منــاطق حــضرية  ١٩ و١٥للــشبان الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني  
 .مهمشة
مبوجــب تعــديل . برنـامج تــشغيل العمـال الــزراعيني اهلندوراســيني يف كنـدا    - ١٨٤

ان الــشقيقة ، فتحــت اإلدارة  العامــة للعمالــة البــاب أمــام البلــد ٢٠٠٣-٣٢املرســوم 
املهتمة بتشغيل األيدي العاملة اهلندوراسية، فتعمل بذلك على توسـيع نطـاق مـصادر     

 .العمل خارج اإلقليم الوطين
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 :العوائق  
مل يعــدل قــانون العمــل فيمــا يتعلــق بالنظــام اخلــاص للنــساء، وهــذا يــشكل  - ١٨٥

 .عقبة أمام متتع املرأة حبقوق العمل
 عديـدة رة الدولة هذه وعدم التحـديث يف جمـاالت          أدى ضعف ميزانية وزا    - ١٨٦

إىل عــدم إيــالء االهتمــام الواجــب للكــثري مــن الــشكاوى الــيت يتقــدم ــا املــستفيدون  
 .املستفيدات نتيجة النتهاك حقوقهم

عدم معرفة العمـال والعـامالت مبـسألة احلـصول علـى تـسوية للحـد األدىن          - ١٨٧
فيما يتعلق مبرسوم أو قـرار حتديـد احلـد          ألجورهم ومسؤولية صاحب العمل والتزامه      

 .األدىن لألجور
 قــرار حتديــد احلــد األدىن لألجــور،  –عــدم رصــد التنفيــذ الــدقيق ملرســوم   - ١٨٨

وهذه احلالة تؤدي إىل خمالفة هذا املرسوم يف شىت األنشطة االقتـصادية علـى الـصعيد                
 .الوطين
دم حتديث جداول املرتبـات     عدم تطبيق النظام الداخلي للنقابات املهنية؛ ع       - ١٨٩

 .يف اخلدمة املدنية
 

 اإلطار القانوين الدويل  
 :فيما يلي بعض االتفاقيات اليت وقعتها هندوراس وصدقت عليها - ١٩٠

 
  تكافؤ الفرص واملعاملة-العمالة  )أ( 
 )١١١رقم  (١٩٨٥، )هنةيف االستخدام وامل(اتفاقية التمييز  )ب( 
 ااتفاقية بيليم دو بار )ج( 
اتفاقية بيليم دو بارا من االتفاقيات املتعلقة مبنع العنف ضـد املـرأة واملعاقبـة      - ١٩١

وقــد صــدق الكــونغرس الــوطين جلمهوريــة هنــدوراس علــى هــذه    . عليــه واستئــصاله
 .١٩٩٥يونيه / املؤرخ حزيران٩٥-٧٢االتفاقية مبوجب املرسوم 

 مـن  ١١١االتفاقيـة   مـن  وفيما يتعلق بنوعيـة العمـل ومحايتـه، جيـيء الـدعم          - ١٩٢
 ).االستخدام واملهنة ( املتعلقتني بالتمييز١١١التوصية 
ت يف األجـر عـن      امال بـشأن مـساواة العمـال والعـ        ١٠٠وكذلك االتفاقيـة     - ١٩٣

 .عمل ذي قيمة متساوية
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وفيما يتعلـق بـاحلقوق املمنوحـة للعمـال والعـامالت فإـا مرضـية يف جمـال                  - ١٩٤
ذا مــا يــرد يف دســتور اجلمهوريــة وقــانون العمــل واملرســوم احلــد األدىن لألجــور، وهــ

حيـث تتحـدد معـدالت األجـور دون متييـز           ” بشأن قانون احلد األدىن لألجور       ١٠٣
 .“على أساس اجلنس

 : السالمة واألمن يف العملمنظمة الصحة العامليةوتعرف  - ١٩٥
العقليـة  يتعلق املوضوع بتعزيـز وصـون أفـضل درجـات الـصحة البدنيـة و              ” - ١٩٦
جتماعية للعمال والعامالت يف مجيع املهن إزاء األخطار اليت يتعرضون هلا نتيجـة             واال
روف عملهم، ومحايتهم يف أثنـاء العمـل مـن األخطـار النامجـة عـن وجـود عوامـل                    ظل

 أعمــال تناســب قــدرام البدنيــة والنفــسية،   يفتــؤذي صــحتهم، ووضــعهم وإبقــائهم
 حـسب الـشخص وتكييـف الـشخص حـسب            على تكييـف العمـل     والعمل باختصار 

 .“عمله
علــى كــل صــاحب عمــل أو مؤســسة تــوفري وجتهيــز أمــاكن   : ٣٩١املــادة  - ١٩٧

 .ومعدات للعمل تكفل أمن وسالمة العمال
ــة       - ١٩٨ ــة الــيت حتــددها هيئ وحتقيقــا هلــذا الغــرض ينبغــي العمــل، يف حــدود املهل

ة التنفيذيـة مـن نظـام أو        التفتيش العـام علـى العمـل ومبـا يتوافـق مـع مـا تـضعه الـسلط                  
أنظمة، على إدخال مجيع وسائل النظافـة الـصحية واألمـان يف أمـاكن العمـل للوقايـة                  

الباب املتعلق حبماية العمـال يف أثنـاء         ،من أخطار املهنة أو احلد منها أو القضاء عليها        
 .العمل والفصل األول املتعلق بالنظافة الصحية واألمان يف العمل

 
 فصل الثاينال  
 ٤٠١طار املهنة، القسم األول، أحكام عامة، املادة أخ  

مجيــع أصــحاب األعمــال ملزمــون بــدفع االســتحقاقات املقــررة يف هــذا         - ١٩٩
 .الباب، فيما عدا االستثناءات اليت ينص عليها

ــها      - ٢٠٠ ــدما يتحمل ــع هــذه االســتحقاقات عن يعفــى أصــحاب األعمــال مــن دف
ــا    ــضمان االجتم ــد اهلندوراســي لل ــضعها     املعه ــيت ي ــة ال ــانون واألنظم عي مبوجــب الق

 .املعهد
واحلـــديث عـــن الـــسالمة واألمـــان يف العمـــل ينـــصرف إىل تـــوفري أفـــضل    - ٢٠١

 .الظروف للرجال والنساء لكي ينتجوا وحيققوا ذوام باعتبارهم بشرا



CEDAW/C/HON/6

 

48 06-46098 
 

وهلذا الغرض أجريت دراسات يف موضوع السالمة يف العمل، فيما يتعلـق             - ٢٠٢
. النظـام العـام ألسـاليب الوقايـة مـن حـوادث العمـل وأمـراض املهنـة         بالوقاية، ووضع   

، ٢٠٠٢ينـاير  / كـانون الثـاين  ٧املـؤرخ  ، STSS 001-02وينص القرار التنفيـذي رقـم   
ث يف الواقـع    دعلى توفري احلماية للعامالت والعمال على قدم املـساواة، وهـذا مـا حيـ              

 علـى   ءيف خمتلـف املؤسـسات بنـا      بالتفتيش على النظافة واألمان املهنيني، الذي جيـري         
 .طلب الطرف املعين

 :ويشار إىل احلماية عند استخدام املنتجات الكيميائية يف الزراعة - ٢٠٣
 مــن قــانون محايــة املــرأة  ١١ مــن املــادة ٢مــن الفقــرة ) د(الفقــرة الفرعيــة  - ٢٠٤

م عـن    غري مسموح بأداء األعمال الزراعية الكيميائية ملن تقـل أعمـاره           :٤٣٠واملادة  
 عامــا، واحلوامــل واملرضــعات أو الــاليت يف ســن اخلــصوبة، أو العــامالت الــاليت    ١٨

 .يعجزن ألسباب صحية عن مزاولة هذه األعمال
وحيدد قانون العمل الشروط الـيت حتكـم حقـوق العمـال، وذلـك يف فـصل                  - ٢٠٥

 :خاص يتضمن األحكام التالية
 .بسبب اإلرضاع ال تفصل أي عاملة من عملها - ١٤٤املادة  )أ( 
 حيــق للعاملــة املفــصولة دون إذن مــن الــسلطة احلــصول  - ٣الفقــرة  )ب( 
يومـــــا، باإلضـــــافة إىل التعويـــــضات ) ٦٠( أجـــــر ســـــتني تعـــــويض يعـــــادلعلـــــى 

أسـابيع مـن    ) ١٠(واالستحقاقات املنصوص عليها يف عقد العمـل، وإىل أجـر عـشرة             
 .اإلجازة املدفوعة

العمـل، قبـل فـصل عاملـة حامـل           يتعني على صاحب     - ١٤٥املادة   )ج( 
أشهر على الوالدة، احلصول على إذن من مفـتش العمـل، أو    ) ٣(أو بعد مرور ثالثة     

 .لعمللمن رئيس البلدية يف األماكن اليت ال يوجد فيها مفتش 
راحـة  ) ٢( يلتزم صـاحب العمـل مبـنح العاملـة فتـريت             - ١٤٠ادة  امل )د( 

 العمل إلطعام ابنها، بواقع فتـرة راحـة يف          دقيقة يف يوم  ) ٣٠(مدة كل منهما ثالثون     
العمــل الــصباحي وأخــرى يف العمــل املــسائي، دون أي خــصم مــن األجــر مقابــل         

 .األوىل من العمر) ٦(ر الستة هالراحة، وذلك يف غضون األش
 ال جتيز الدولة أي شكل من التمييز القائم علـى أسـاس        - ٤٦املادة   )هـ( 

ف إلغــاء أو تغــيري تكــافؤ الفــرص أو املعاملــة يف  جــنس أو عمــر الرجــل أو املــرأة ــد 
 .العمل أو التدريب



CEDAW/C/HON/6  
 

06-46098 49 
 

ويحظر على أصحاب األعمال طلب تقدمي اختبار للحمـل كـشرط            )و( 
 .مسبق للتقدم إىل وظيفة

 
 الفصل الرابع  
 تكافؤ الفرص يف العمل والضمان االجتماعي  

مومـة، وذلـك    يحظر أي انتـهاك حلقـوق العاملـة علـى أسـاس احلمـل أو األ                - ٢٠٦
 .لتوفري احلماية هلا ويئة الظروف املالئمة للنهوض باألمومة ومحاية الطفولة

ويف القــوات املــسلحة جيــري، حــسب الرتبــة والفئــة، تــوفري محايــة متكافئــة  - ٢٠٧
 .فيما يتعلق بالعمل واألجر والظروف االجتماعية األخرى

ابري الالزمـة لتـوفري احلمايـة       وتدعو التوصـية الـدول األعـضاء إىل اختـاذ التـد            - ٢٠٨
 ٣للعامالت الزراعيات قبل الوالدة وبعدها، على غرار احلماية اليت توفرهـا االتفاقيـة              

 .للعامالت يف الصناعة والتجارة
ــة وظــروف العمــل يف اــال       - ٢٠٩ وتوضــع دراســات عــن الظــروف االجتماعي

ت يف حتديـد الظـروف      املهين على الصعيد احمللي واإلقليمي، وتـساعدنا هـذه الدراسـا          
 .سبل الوقايةو )األجور، أيام العمل، النشاط املهين، النظافة واألمان(العامة للعمل 

للوقـوف علـى اإلجـراءات      تلقائيـة   وجتري عمليات تفتـيش وإعـادة تفتـيش          - ٢١٠
وجيري االضطالع بتحريات بشأن مشاكل العمـل الـيت تـصطدم        . التصحيحية واملالية 

ن العمــل، فيمــا يتــصل بــالتمييز الــذي يتعرضــن لــه يف ممارســة  ــا العــامالت يف أمــاك
ويف الوقت ذاتـه يلـتمس الـدعم مـن األجهـزة الداخليـة األخـرى يف وزارة                  . حقوقهن

 .العمل والضمان االجتماعي فيما يتصل مبمارسة هذه احلقوق
إعــادة النظــر يف تــشريعات العمــل الــسارية ــدف إدراج القواعــد الدوليــة   - ٢١١

قت عليها دولة هندوراس واملـسامهة يف مكافحـة مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                 اليت صد 
 .املرأة

 
 برنامج القضاء التدرجيي واملتزايد على عمل األطفال  

تطبيــق قــانون العمــل علــى العمــال والعــامالت مــن األطفــال مــن جانــب      - ٢١٢
 .أصحاب األعمال والعمال واحلكومة واألسر واتمع بوجه عام
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 على العمـال والعـامالت مـن األطفـال أيـام عمـل خاصـة ميتـد كـل                    وتطبق - ٢١٣
 . ساعات حسب السن٤ أو ٦منها 
أو /إدراج العمــال والعــامالت مــن األطفــال يف النظــام التعليمــي الرمســي و   - ٢١٤
 .املهين
ويتلقى إخوة العمال والعامالت من األطفال وأخوام وأمهـام وآبـاؤهم           - ٢١٥

 .ن احلقوق وااللتزامات يف جمال العملدورات إرشاد وتدريب بشأ
 .حتديد مستويات الفقر يف أسر العمال والعامالت من األطفال - ٢١٦
 .التفتيش على مراكز العمل وتقييم أماكن العمال والعامالت من األطفال - ٢١٧
مراقبــة ومتابعــة العمــال والعــامالت مــن األطفــال الــذين أذنــت هلــم وزارة    - ٢١٨

 .الدولة هذه
الدفاع عن حقـوق العمـل للعمـال والعـامالت مـن األطفـال الـيت ينتـهكها                   - ٢١٩

 .)بناء على شكوى(أصحاب األعمال الذين يعملون عندهم 
للعمـال والعـامالت مـن األطفـال        ) مكتـب املـدعي العـام     (التمثيل القـانوين     - ٢٢٠

 .أمام السلطة القضائية يف الدفاع عما هلم من حقوق العمل
 

  املنازل يف هندوراسعمل األطفال يف  
 يف املائة مـن الطفـالت واملراهقـات العـامالت يف املنـازل مزاولـة                ٦٤,٤يبدأ   - ٢٢١

هــذا العمــل قبــل بلــوغ الرابعــة عــشرة مــن العمــر، أي قبــل بلــوغ احلــد األدىن لــسن    
 ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة وقـــانون الطفـــل ١٣٨االســـتخدام الـــذي حددتـــه االتفاقيـــة 

 .واملراهق يف هندوراس
 

 ١٢اجلدول رقم 
 أيام اإلجازة للعامالت يف املنازل من األطفال حسب الفئة العمرية

 اموع ١٧‐١٦ ١٥‐١٤ ١٣‐١٠ البيان حسب الفئة العمرية

 ٢٠,٥ ١٨,٠ ٢٢,٤ ٢٦,٣ يوما إجازة أو أكثر يف األسبوع
 ٧٠,٧ ٧٤,٦ ٧١,٦ ٥٥,٣ يوم إجازة يف األسبوع
 ٠,٨ ٠,٧ ٠,٠ ٢,٦ يوم إجازة كل أسبوعني

 ٦,٣ ٥,٢ ٢,٩ ١٥,٨ ال إجازة
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 اموع ١٧‐١٦ ١٥‐١٤ ١٣‐١٠ البيان حسب الفئة العمرية

 ١,٣ ١,٥ ١,٥ ٠,٠ غري ذلك
 ٠,٤ ٠,٠ ١,٦ ٠,٠ غري حمدد
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠ اموع

 
 عمل األطفال السري يف املنازل يف هنـدوراس، منظمـة العمـل الدوليـة، الربنـامج الـدويل                 :املصدر 

 .٢٠٠٣للقضاء على عمل األطفال، سان خوسيه، كوستاريكا، 
 

 .عمل األطفال: اإلطار القانوين - ٢٢٢
جيوز ملن هـو  ): أ (١٢٥، املادة ١٩٩٦قانون الطفل واملراهق، هندوراس،      - ٢٢٣

فــوق الرابعــة عــشرة مــن العمــر ودون الــسادسة عــشرة مزاولــة أعمــال يف فتــرات ال    
 .تتجاوز أربع ساعات يف اليوم

جيـوز ملـن    ): ب (١٢٥ادة  ، املـ  ١٩٩٦قانون الطفل واملراهق، هنـدوراس،       - ٢٢٤
هو فوق السادسة عشرة من العمر ودون الثامنـة عـشرة العمـل يف فتـرات ال تتجـاوز            

 .ست ساعات يف اليوم
 

 فعالية إجراءات الدولة  
تتخذ الدولة، يف التجاوب مع االلتزام بأحكام القـانون يف مـشاكل العمـل               - ٢٢٥

عــاة حقوقهمــا، موقفــا متــشددا مــن الـيت يتعــرض هلــا العامــل والعاملــة فيمــا يتعلـق مبرا  
 .حيث التوفيق بني الطرفني

 
 ١٣اجلدول رقم 

 خدمات املساعي التوفيقية
 عدد النساء املعتىن ن األعوام

٢ ٢٥٥ ٢٠٠٢ 
٢ ٢٠٥ ٢٠٠٣ 
١ ٩٨٩ ٢٠٠٤ 
١١٨ ٢٠٠٥ 
 ٦ ٥٦٧ اموع

 
ة وجيــري الرصــد مــن خــالل مراقبــة احلــد األدىن لألجــور يف مجيــع األنــشط - ٢٢٦

، للحـد مـن خمالفـات احلـد     االقتصادية ومجيع مناطق البلـد بـشكل منـهجي أو تلقـائي       
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األدىن لألجور، فبهذه الطريقة ميكن معرفة هل توجد خمالفـات أم ال للقـانون املتعلـق                
ــتم التفتــيش علــى الفــور      ــة املخالفــة ي مبتابعــة تنفيــذ التــسويات ذات الــصلة، ويف حال

 .لتصحيح احلالة
اب األعمال والعمال واتمع بوجه عام بـاحلقوق والواجبـات          توعية أصح  - ٢٢٧

يف جمــال العمــل، واملراجعــات الــسنوية للحــد األدىن لألجــور، وعمليــات التفتــيش        
وإعادة التفتيش التلقائية، وحتريات عن األحوال االجتماعية وفيما يتعلـق بالعمـل مـن             

 .حيث النظافة الصحية واألمان
 .لألجورخمالفة احلد األدىن  - ٢٢٨
 .محالت لتوعية القطاع اخلاص بعدم التمييز - ٢٢٩
ــس        - ٢٣٠ ــف الـ ــشرية يف كنـ ــوارد البـ ــدريب املـ ــاري لتـ ــانون اإلطـ ــع القـ وضـ

 .االقتصادي واالجتماعي
وضع مشاريع مع هيئـات دوليـة، مثـل مـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة                  - ٢٣١

 .والبنك الدويل، بغرض التدريب واإلحلاق بالعمل
 ).الس االقتصادي واالجتماعي(إنشاء أجهزة للتشاور الثالثي  - ٢٣٢
 .السعي إىل التطبيق الفعال لقانون العمل - ٢٣٣
ــة املنخرطــة مــع       - ٢٣٤ ــة االجتماعي ــوح واملباشــر مــع اجلهــات الفاعل احلــوار املفت

 .اهليئات الوطنية والدولية ومع اتمع املدين
علـق بالـدور القياسـي للتوفيـق واإلعـالم فيمـا            تدابري فورية بقدرات تقنية تت     - ٢٣٥

 .يتصل بقضايا العمل
وضــع سياســات وبــرامج يف إطــار الــصالحيات املمنوحــة يف جمــال الوقايــة   - ٢٣٦

والــضمان االجتمــاعي، تطــرح ردودا علــى الــسكان العــاملني تتــسم باملــسؤولية فيمــا  
يف القـضايا املعقـدة    يتعلق مبفاهيم العدل االجتماعي واملـساواة واإلنـصاف والتـضامن           

 .الداخلة يف اختصاص الوزارة
االهتمــام بالعــاملني مــن الــسكان يف موضــوع العــدد الكــبري مــن الطلبــات    - ٢٣٧

 .املتعلقة بوقف تنفيذ عقود العمل، مما يؤثر على العمال والعامالت يف هندوراس
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اقتـــراح خـــاص بـــاألجور بـــني أصـــحاب وصـــاحبات األعمـــال والعمـــال    - ٢٣٨
، مع مراعـاة اآلثـار النامجـة عـن إعـصار ميـتش       ١٩٩٩ و ١٩٩٨ يف عامي    والعامالت

 .يف اقتصاد هندوراس
عمليات تشاور مع اتمع املدين بشأن املـشاريع اهلادفـة إىل حـل مـشاكل                - ٢٣٩

سوق العمل، ويئـة الظـروف الالزمـة لالرتقـاء بنوعيـة العمـل مـن خـالل العـالوات           
 .وزيادة الدخل احلقيقي للعمال

حتديد واعتماد تعديالت قانون العمل واإلطار القانوين واملؤسـسي اجلديـد            - ٢٤٠
 .لوزارة العمل والضمان االجتماعي

ــز     - ٢٤١ ــرام اتفاقـــات ترمـــي إىل تعزيـ ــة، وإبـ التنـــسيق مـــع املؤســـسات احلكوميـ
الوحدات والربامج املشجعة للمشاركة، ودعم العمليات املتمثلة يف النـشاط القـانوين            

 .اء يف عالقات العملللرجال والنس
ــاون اخلــارجي، وأوجــه       - ٢٤٢ ــدة للتع ــارات جدي ــات، وخي ــذ نظــم للمعلوم تنفي

التقــدم يف تطــوير القــدرة التقنيــة والتــشغيلية علــى وضــع سياســات وبــرامج تنفــذ يف    
 .خمتلف إدارات هذه الوزارة

ــال       - ٢٤٣ ــامالت وأصــحاب وصــاحبات األعم ــال والع ــشورة إىل العم ــدمي امل تق
ق والواجبـــات يف جمـــال العمـــل، وتطبيـــق القـــوانني املتعلقـــة مبجـــاالت بـــشأن احلقـــو

 .من خالل عمليات التدريبالتشاور، 
 .حتديث خدمات التوظيف - ٢٤٤
 .إنشاء شبكات يف القطاع اخلاص - ٢٤٥
 .اختاذ تدابري لتحسني أمن املواطنني - ٢٤٦
رامج  بــ، ومنــهامــشاريع لوضــع سياســات واســتراتيجيات يف جمــال العمــل   - ٢٤٧

 .موجهة صوب عدم التمييز يف الوصول والعمالة القليلة األثر
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 ١٤اجلدول رقم 
 املنظمات النقابية

 املناصب القيادية اليت تتوالها النساء
 أمني الصندوق نائب الرئيس الرئيس

٩٦ ٦٦ ٨٤ 
 

 . منظمة نقابية على املستوى الوطين مسجلة يف هذه الوزارة٤٧٤هناك  * 
  

 ١٢ املادة  
 مالحظة عامة على تطبيقها  

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز          - أوال 
ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلا، على أساس تـساوي                
الرجل واملرأة، احلـصول علـى خـدمات الرعايـة الـصحية، مبـا يف ذلـك اخلـدمات            

 .ةاملتعلقة بتنظيم األسر
ــرة     - ثانيا  ــام الفق ــن أحك ــالرغم م ــدول    ١ب ــل ال ــادة، تكف ــذه امل ــن ه  م

األطراف للمـرأة اخلـدمات املناسـبة فيمـا يتعلـق باحلمـل والـوالدة وفتـرة مـا بعـد                     
الوالدة، وتوفر هلا اخلدمات اانية عند االقتضاء، وكذلك التغذية الكافيـة أثنـاء             

 .احلمل والرضاعة
م املساواة مـع الرجـل، مـن الرعايـة الـصحية ومحايـة              تستفيد املرأة، على قد    - ٢٤٨

 .FFHHاألسرة يف نظام 
وحتصل املرأة جمانا على اخلدمات الصحية يف احلمـل والـوالدة، مـع القيـود            - ٢٤٩

ومع ذلـك ال توجـد بـرامج لتـوفري التغذيـة املناسـبة قبـل الـوالدة                  . اليت تفرضها الدولة  
وتتـوافر يف دوائـر الـصحة       . التعليم الرمسي وبعدها، إال عند التحاق األطفال خبدمات       

 . العسكرية مجيع التخصصات الالزمة لتقدمي مجيع اخلدمات الصحية املناسبة للمرأة
وهناك يف جمال الصحة تنسيق داخل املؤسسات وفيمـا بينـها لـدعم بـرامج                - ٢٥٠

التعلــيم الــيت تعـــزز الــصحة املتكاملـــة للمــرأة، مـــع التركيــز علـــى الــصحة اجلنـــسية       
مـشروع  كمـا يف  متتع املرأة بأمومتها مع إقرار سياسة األم والطفل،         منها  و؛  اإلجنابيةو

 .الشباب والصحة والسكان
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وانطالقا من عمليـة إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى اجلنـسانية، الـيت عززهـا               - ٢٥١
 :املعهد الوطين للمرأة، جرى تنفيذ شىت التدابري اليت كان من أبرزها ما يلي

 •  ج املساواة بني اجلنسني يف قطاع الصحةتعميم. 
عرض اإلطار املفاهيمي لتعميم ـج املـساواة بـني اجلنـسني يف دليـل القواعـد            • 

 .واإلجراءات املتعلقة بالرعاية املتكاملة للمرأة
عرض مشروع تعزيز الـصحة والرعايـة املتكاملـة للمـصابات بفـريوس نقـص                • 

 .اإليدز/املناعة البشرية
 . منهجية عن اجلنسانية وتعميم القضايا اجلنسانية على املدرسنيوضع أدلة • 
 .نية للتغذية النهج اجلنساين يف السياسة الوطإدراج • 
إدراج النهج اجلنساين يف اسـتراتيجية متكـني املـرأة مـع تقاسـم املـسؤولية مـع                   • 

 .األب، يف برامج الصحة والتغذية
درســة التمــريض بكليــة العلــوم ة للمدرســني والطلبــة يف ملــوضــع وتطــوير أد • 

 .الطبية
تدابري أخرى متـصلة بآثـار العنـف علـى املتـرددات علـى املعهـد اهلندوراسـي                   • 

 .للضمان االجتماعي يف تيغوسيغالبا وسان بدرو سوال
وقد أدخلت وزارة الدولة للشؤون الصحية تغيريات هيكلية علـى التنـسيق             - ٢٥٢

 : مل يكن موجودا، من أجل القيام مبا يلياملشترك بني القطاعات واملؤسسات الذي
 للمـوارد البـشرية الـيت سـتدير اسـتراتيجية           ١٩٩٥بدء عملية تدريب يف عام       • 

 .التعامل مع العنف العائلي
 . توعية املوارد البشرية يف القطاع مبوضوع العنف العائلي • 
 للتعامــل مــع العنــف   ١٩٩٧ مكتبــا استــشاريا لألســرة يف عــام    ١٦إنــشاء  • 

 . مناطق صحية٩لعائلي، يف ا
ــع املعلومــات       •  ــات لتجمي ــع آلي ــد أرب ــائي، مــع حتدي ــشاء نظــام للرصــد الوب إن

)SM1 ،SM2 ،SM3  ،وتـــرد يف مرفقـــات دليـــل القواعـــد، بطاقــة األوبئـــة .(
 جملــسا ٥٣إنــشاء . كيل فــرق دعــم يف األمــاكن الــيت ينفــذ فيهــا الربنــامجتــش

ــشارية لألســرة   ــدعم املكاتــب االست ــا ل ــع   و. حملي اهلــدف األساســي هــو جتمي



CEDAW/C/HON/6

 

56 06-46098 
 

 ١٠احملــاور األساســية الــيت تــساعد علــى وضــع اســتراتيجيات يف غــضون        
 .أعوام

إصــدار قواعــد معاجلــة  . برنــامج معاجلــة العنــف القــائم علــى أســاس اجلــنس   • 
العنف العائلي وعدد من الوثائق، ومنها دليـل القواعـد واإلجـراءات املتعلقـة               

ــائلي املــرتيل   ــا    ه. مبعاجلــة العنــف الع ــاك جهــات خاصــة ميكــن اللجــوء إليه ن
: واإلبالغ عن حاالت العنف، وتنـسيق مؤسـسي مـع سـائر كيانـات الدولـة               

ــشرعي    ــسان، الطـــب الـ ــوق اإلنـ ــرأة، حقـ ــؤون املـ ــة شـ ــد  . نيابـ ــاك قواعـ هنـ
 .وبروتوكوالت وسياسات

 ما األثر ؟  
 .تشكو النساء أكثر - ٢٥٣
 .زيادة العناية يف اخلدمات الصحية - ٢٥٤
 .بري إلعادة تأهيل املترددات واملترددين على املرافق الصحيةتدا - ٢٥٥
 .مبادرات العمل مع الرجال املعتدين - ٢٥٦
 .تعزيز الربنامج من خالل نشر املعلومات عرب خمتلف الوسائل - ٢٥٧

 
 :العوائق  

 .سوء تركيز التدابري يف عاصمة البلد - ٢٥٨
 .وى املتوسط يف الوزارةعدم إدراج املعلومات يف إحصائيات املست - ٢٥٩
عدم وجود قـدر كـاف مـن الـربامج واملـوارد البـشرية واملاليـة لتلبيـة مجيـع                     - ٢٦٠

 .احتياجات النساء املتعرضات للعنف
 .ضعف النسبة املئوية للنساء املتاح هلن االستفادة من اخلدمات - ٢٦١
 .عدم تنفيذ السياسات والقوانني واخلطط - ٢٦٢
 .متخذي القراراتقلة الوعي لدى  - ٢٦٣

 
 ما الذي تفعله الدولة اآلن بالفعل حلل هذه املشكلة ؟  

 .إعادة اخلدمات إىل طبيعتها - ٢٦٤
 .تنقيح وتعديل القوانني - ٢٦٥
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 .استدامة املكاتب االستشارية لألسرة - ٢٦٦
 .برامج للمنع واملعاجلة وإعادة تأهيل الرجال املعتدين - ٢٦٧
 .لصحة العقليةوضع واعتماد سياسة ل - ٢٦٨
 .بروتوكوالت ملعاجلة العنف القائم على أساس اجلنس - ٢٦٩
ليس للربنامج ميزانية من األموال الوطنية، بـل يعمـل يـدعم اقتـصادي آت                - ٢٧٠

ــة    ــة الدولي ــة الــسويدية للتنمي ــبريا١٥٠ ٠٠٠ إىل ١٠٠ ٠٠٠مــن (مــن الوكال يف )  مل
منظمــة /لبلــدان األمريكيــةمخــس منــاطق باملقاطعــات، وبــأموال مــن منظمــة الــصحة ل 

 ). ملبريا٦٠ ٠٠٠(الصحة العاملية 
استمرار مشكلة عدم إدراج آلية مجـع املعلومـات عـن العنـف القـائم علـى                   - ٢٧١

ــة بــوزارة الــصحة، وهلــذا ال جتــدول هــذه      أســاس اجلــنس يف نظــام الــسجالت الرمسي
ق مـع املعهـد   وبالتنـسي . املعلومات مركزيا، وإن كان هناك تقدم يف مقاطعة أوالنتشو       

الــوطين للمــرأة، وخباصــة حمــور الــصحة والعنــف، جيــري وضــع بروتوكــول لتحديــد    
 .ومعاجلة العنف املرتيل ضد املرأة

بطاقة رصـد العنـف القـائم علـى أسـاس اجلـنس،             : إحصائيات أو مؤشرات   - ٢٧٢
 .اليت جرى تنقيحها واعتمادها يف أحد املكاتب االستشارية لألسرة ومركز للصحة

 
ريوس نقـــص املناعـــة فـــ/ املنقولـــة باالتـــصال اجلنـــسية، قـــسم األمـــراضالـــصح  

 اإليدز/البشرية
القـانون اخلـاص لفـريوس    ”جرى يف سـياق اإلطـار القـانوين وضـع وتنفيـذ             - ٢٧٣

ــشرية   ــة الب ــدز/نقــص املناع ــة    “اإلي ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــة بال ــسياسات املتعلق ، وال
 .دز، اللجنة الوطنية لإليدزاإلي/والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

ار لإلصـابة بفـريوس نقـص       بـ وقد حتقق تقدم يف رعاية احلامل، وإجـراء اخت         - ٢٧٤
ــده     ــار وبع ــل االختب ــشورة قب ــدمي امل ــشرية، وتق ــق . املناعــة الب ــن  ٨٠وتواف ــة م  يف املائ

ار التشخيصي، وحيق هلن احلصول على الرعايـة املتكاملـة،          باحلوامل على إجراء االخت   
املضاد للفريوسات الرجعية، واحلصول باملثـل علـى الرعايـة فيمـا يتعلـق               عالجومنها ال 

 .بناالباالنتقال الرأسي من األم إىل 
 . السهر على مراقبة احلامل - ٢٧٥
 .دراسات خاصة للمشتغالت باجلنس - ٢٧٦
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 يف  ٦٠تقدمي خدمات الرعاية بالطلب، وقـد زادت هـذه اخلـدمات بنـسبة               - ٢٧٧
 .قة الريفيةاملائة حىت املنط

زيادة عدد مراكز الرعاية املتكاملة للمرأة للوقاية من االنتقـال مـن األم إىل               - ٢٧٨
 .١٩٦ إىل ٢٠٠١ مركزا يف عام ١٣بن من اال

إذاعة رسائل جمانية يف وسائل االتصال اجلماهريي العامـة واخلاصـة ـدف              - ٢٧٩
 .إىل توجيه السكان بوجه عام إىل الوقاية من اإليدز

 
 :عوائقال  

اإليـدز، ممـا    /الرتوع إىل ازدياد إصابة النساء بفريوس نقـص املناعـة البـشرية            - ٢٨٠
زيادة انتقـال فـريوس     . يؤكد هشاشتهن النامجة عن ضعفهن يف جمال عالقات السلطة        

ــشرية  ــة البيــت  /نقــص املناعــة الب ــرأة رب ــدز إىل امل ــا  . اإلي ــرأة اآلن حقوقه ال متــارس امل
 .اجلنسية
برامج حمددة ومعدلة ثقافيـا للتعامـل مـع فـريوس نقـص املناعـة               عدم وجود    - ٢٨١
اإليدز تكون موجهة إىل املرأة املنتميـة إىل اجلماعـات اإلثنيـة، ولـذلك يـزداد                /البشرية

 .عدم وجود سياسة خاصة للمرأة تشمل اجلنسني معا. التعرض للمرض
ــسبة املــــصابني إىل املــــصابات بفــــريوس نقــــص املنا    - ٢٨٢ ــا يتعلــــق بنــ ــة فيمــ عــ
 .١ إىل ٢اإليدز، فإا تبلغ اآلن /البشرية
 .وهناك مؤشرات وإحصائيات موزعة حسب اجلنس - ٢٨٣

 
 ١٥اجلدول رقم 
 وزارة الصحة

 حاالت اإلصابة باإليدز
 النسبة املئوية للمصابات اموع الرجال النساء األعوام

 ٠,٠٠ ٤ ٤ صفر ١٩٨٥
٣٠,٧٧ ١٣ ٩ ٤ ١٩٨٦ 
٣٣,٩٤ ١٠٩ ٧٢ ٣٧ ١٩٨٧ 
٣٤,٤٣ ٢١٢ ١٣٩ ٧٣ ١٩٨٨ 
٣٦,٢٠ ٣٢٦ ٢٠٨ ١١٨ ١٩٨٩ 
٣٦,٩٤ ٧٣٩ ٤٦٦ ٢٧٣ ١٩٩٠ 
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 النسبة املئوية للمصابات اموع الرجال النساء األعوام

٣٣,١٨ ٦٣٦ ٤٢٥ ٢١١ ١٩٩١ 
٣١,٩٤ ٨٦١ ٥٨٦ ٢٧٥ ١٩٩٢ 
٣٤,٨٩ ١ ٢٠١ ٧٨٢ ٤١٩ ١٩٩٣ 
٣٧,٢٢ ١ ١٢٣ ٧٠٥ ٤١٨ ١٩٩٤ 
٣٧,٦٧ ١ ٢٢١ ٧٦١ ٤٦٠ ١٩٩٥ 
٣٦,٩٢ ١ ٠٨٦ ٦٨٥ ٤٠١ ١٩٩٦ 
٤١,٤٠ ١ ٢٦١ ٧٣٩ ٥٢٢ ١٩٩٧ 
٤٧,١٨ ١ ٤٩٢ ٧٨٨ ٧٠٤ ١٩٩٨ 
٤٥,٦٣ ١ ٢٠١ ٦٥٣ ٥٤٨ ١٩٩٩ 
٤٦,٥٣ ٩٦٥ ٥١٦ ٤٤٩ ٢٠٠٠ 
٤٦,٧٠ ١ ٠٣٠ ٥٤٩ ٤٨١ ٢٠٠١ 
٤٨,٤٩ ١ ٠٢٥ ٥٢٨ ٤٩٧ ٢٠٠٢ 
٤٦,٩١ ١ ٢٦٤ ٦٧١ ٥٩٣ ٢٠٠٣ 
٤٨,٩٦ ٥٧٦ ٢٩٤ ٢٨٢ ٢٠٠٤ 
 ٤١,٣٩ ١٦ ٣٤٥ ٩ ٥٨٠ ٦ ٧٦٥ اموع

 
 .السل/اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية/قسم األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي :املصدر 
 

 برنامج الرعاية املتكاملة للمرأة  
ملا كانت النساء يف سن اإلجناب يعتربن فئة مميـزة، فـإن جمموعـة اخلـدمات                 - ٢٨٤

ويتمثل ذلك يف وثـائق وقـوانني       . األساسية تشمل موضوع الصحة اجلنسية واإلجنابية     
 .وقواعد وبروتوكوالت للرعاية

 .تطوير واعتماد ونشر سياسة الصحة اجلنسية واإلجنابية - ٢٨٥
، الـذي جييـز للمـرأة    ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١٣ املؤرخ   SS/0966القرار رقم    - ٢٨٦

 . مبحض إراداهشيدة وأن تطلبرمنع احلمل الطوعي، بشرط أن تكون 
 .زيادة جمموعة وسائل تنظيم األسرة - ٢٨٧
 .خدام التخدير املوضعي باستمنع احلمل اجلراحي الطوعي - ٢٨٨
 . بروفريا كوسيلة عاجلة ملنع احلمل-استخدام حقن ديبو  - ٢٨٩
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التركيــز يف محــالت اإلعــالم والتثقيــف واالتــصال علــى موضــوع الــصحة    - ٢٩٠
 .اجلنسية واإلجنابية

 مولـود حـي     ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ١٨٦اخنفاض معدل وفيات األمهـات مـن         - ٢٩١
 .١٩٩٧ مولود حي يف عام ١٠٠ ٠٠٠ لكل ١٠٨ إىل ١٩٩٠يف عام 
 .حتديث قواعد رعاية الوالدة واملولود - ٢٩٢
 يف املائــة يف عــام ٥٤مــن ازديــاد التغطيــة يف جمــال الــوالدة يف املستــشفيات  - ٢٩٣

، ويف احلصول على اخلدمات املعززة بعـد    ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٦١,٧ إىل   ١٩٩٦
، ويف الرعايـة الـسابقة      )٢٠٠١(ئـة    يف املا  ٣٨إىل  ) ١٩٩٦( يف املائـة     ٣٤الوالدة من   

 ويف تنظــيم األســرة ،)٢٠٠١( يف املائــة ٨٥إىل ) ١٩٩٦( يف املائــة ٨٦للــوالدة مــن 
 ).٢٠٠١( يف املائة ٦١,٨إىل ) ١٩٩٦( يف املائة ٥٢من 

 
 :العوائق  

 .اعتراض املنظمات اليت تنظم محلة تتعلق باملنع العاجل للحمل - ٢٩٤
 ).عدم كفاية التمويل(ت معينة تأجيل وضع استراتيجيا - ٢٩٥
ــة مــن مقــدمي       - ٢٩٦ ــسوء املعامل ــد تعرضــهن ل ــة عن ــساء بالرعاي ــة الن عــدم مطالب
 .ازدياد خطر حدوث مضاعفات مث االعتالل فالوفاة. اخلدمة
 .عدم توفري خدمات جيدة إمجاال - ٢٩٧

 
 الربنامج الوطين للرعاية املتكاملة للمراهقني واملراهقات  

وضـع  . ضوع املـراهقني يف سياسـات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة           إدراج مو  - ٢٩٨
. سياسات للرعاية املتكاملة للمراهقني واملراهقـات ذات ـج للمـساواة بـني اجلنـسني         

دليــل املــشورة . وضــع قواعــد فنيــة وإداريــة للرعايــة املتكاملــة للمــراهقني واملراهقــات 
.  الـشباب واملـراهقني    تـشخيص مـوجز حلالـة حقـوق وواجبـات         . املتكاملة للمراهقني 

. إدراج برنـامج املـراهقني يف أولويـات وزارة الـصحة         . مراجعة قانون الطفل واملراهق   
ــشاء     ــصحية إنـ ــدمات الـ ــاق اخلـ ــرى يف نطـ ــة   ٤٠جـ ــواع الرعايـ ــا ملختلـــف أنـ  موقعـ

 .وللمشورة
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ــول     - ٢٩٩ ــصحية، وميـ ــع يف خمتلـــف اإلدارات الـ ــذه املواقـ ــد هـ ــها ٢٠وتوجـ  منـ
وق األمـم املتحـدة للـسكان، واالحتـاد األورويب، والوكالـة      الـصندوق العـاملي، وصـند   

 ).اليونيسيف(األملانية للتعاون التقين، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
أتالنتيــدا يف ال ســيبا وتــيال،   : وهــذه املواقــع كائنــة يف املقاطعــات التاليــة     - ٣٠٠

ــارا       ــانتا بربـ ــشولوما، سـ ــورتس وتـ ــو كـ ــورتس يف بويرتـ ــوا، كـ ــون يف توكـ  يف كولـ
 .نتراداإ روسا ده كوبان وال اكوليناس، سانتا بربارا وكيميستان، كوبان يف سانت

 .هأوكوتوبيكه يف سينوابا وأوكوتوبيك - ٣٠١
 .ليمبريا يف غراسياس - ٣٠٢
فرانسيـــسكو موراســـان يف املنطقـــة املتروبوليـــة، املركـــز الـــصحي يف فيليـــا  - ٣٠٣

انسيسكو، مستوطنة ال أليمانيـا، حـي       أديال، مستوطنة سان ميغيل، مستوطنة سان فر      
 .إل بوسكه، املركز الصحي يف فلور دل كامبو

 .يكه وكوماياغوابكوماياغوا وفيليا ده سان أنطونيو وسيغواتي - ٣٠٤
 .تشولوتيكا وسان لورنسو وتشولوتيكا - ٣٠٥
 .إل باراييسو ودانلي وبوسكاران وسان لوكاس وإل باراييسو - ٣٠٦
 .خوتيكالباأوالنتشو يف  - ٣٠٧
 .يف يورو وأوالنتشيتو وإل بروغريسو - ٣٠٨
وتتبع هـذه املواقـع برنـامج الرعايـة املتكاملـة للمـراهقني واملراهقـات التـابع            - ٣٠٩

 .لوزارة الصحة وإلدارات املقاطعات على التوايل
وفيما يتعلق بإعمال احلقوق، هناك تناقض بني ما ينص عليه قانون الطفـل              - ٣١٠

راهقني علــى اخلــدمات بــصحبة أحــد األقــارب، ومــا ورد يف قواعــد   مــن حــصول املــ
 .الوزارة من إمكان حصوهلم على اخلدمات مبفردهم

 
 :العوائق  

إذا مل يكن مع املراهقات واملراهقني شخص رشيد من األسرة، فـإن ذلـك               - ٣١١
تـدل التجـارب علـى وقـوع حـاالت فرديـة            (يؤدي إىل حرمام من خدمات الرعاية       

 ).ء اجلنسي جرى اإلبالغ عنها واملعاقبة عليهالالعتدا
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عدم وجود معلومات كاملة عن االستفادة من خدمات الرعاية واحلـصول          - ٣١٢
 .ضرورة زيادة تعزيز هذه اخلدمات اليت جيري التوسع فيها اآلن. عليها
 .ضرورة زيادة املوارد البشرية املؤهلة لتوفري الرعاية املتنوعة - ٣١٣
فـرص احلـصول علـى      . د خطة وطنيـة لنمـاء الـشباب واملـراهقني         عدم وجو  - ٣١٤

 .اخلدمات بالغة الضآلة يف املنطقة الريفية
العنــف القــائم . ال وجــود لآلثــار لعــدم ورودهــا بالتفــصيل يف خطــة معينــة  - ٣١٥

 .على أساس اجلنس قيد اإلبالغ
عـدم وجـود    . عدم وجود خطط أو أفرقـة عمـل مـشتركة بـني املؤسـسات              - ٣١٦
ــسكان إىل        معلو ــن ال ــراهقني م ــة توضــح أســباب حاجــة امل ــوجزة عــن األوبئ ــات م م
 .رةواملش
 .عدم وجود إحصائيات موزعة حسب اجلنس - ٣١٧

 
 :اآلثار  

مضاعفات صحية، وتدهور ظروف املعيشة، وتزايد خطر الوفـاة ألسـباب            - ٣١٨
ميكـــن تفاديهـــا، ممـــا يـــؤدي إىل ازديـــاد خطـــر اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة          

ازدياد حـاالت احلمـل والعنـف العـائلي والعنـف القـائم علـى أسـاس                 . اإليدز/شريةالب
 . اجلنس

نـدرجون يف إطـار     ي ، وإن كـانوا   وال حيظى املراهقون مـن الـسكان باألولويـة         
 .أولويات وزارة الصحة

 
 ١٣املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء علـى التمييـز ضـد              - ٣١٩
يف ااالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعيـة لكـي تكفـل هلـا، علـى         املرأة  

 :أساس تساوي الرجل واملرأة، نفس احلقوق، وال سيما
 احلق يف االستحقاقات األسرية؛ )أ( 
احلق يف احلصول على القروض املصرفية والرهون العقارية وغري          )ب( 

 ذلك من أشكال االئتمان املايل؛
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شتراك يف األنشطة التروحيية واأللعـاب الرياضـية ويف         احلق يف اال   )ج( 
 .مجيع جوانب احلياة الثقافية

 من قانون حتقيق تكافؤ الفرص للمرأة علـى حـصول املـرأة             ٧٤تنص املادة    - ٣٢٠
 .على مزايا قانون اإلصالح الزراعي على قدم املساواة مع الرجل

االختــصاص املباشــر هــي وفيمــا يتعلــق بالدولــة، فــإن املؤســسة الــيت متلــك   - ٣٢١
ــه يف     ــدأ عمليات ــة، الــذي ب ــة الزراعي ــوطين للتنمي ــسان٧املــصرف ال  ١٩٨٠أبريــل / ني

وأصبح منـذ ذلـك التـاريخ يـدعم املنـتجني واملنتجـات العـاملني علـى املـستوى البـالغ                     
 .الصغر والصغري واملتوسط

ــام  - ٣٢٢ ــن      ٢٠٠٣ويف ع ــروض م ــدم الق ــث تق ــراض حبي ــة اإلق ــنفت حافظ ص ،
ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن األهــداف احملــددة خلطــة  . طــة التــشغيل الــسنويةخــالل خ

ــة تــشمل     ــة الزراعي ــوطين للتنمي ــسنوية للمــصرف ال ــز املــساواة بــني  ”التــشغيل ال تعزي
اجلنسني من خالل املـشاركة املنـصفة للرجـل واملـرأة، مبـا يـساعد علـى دعـم وزيـادة                     

هـداف املاديـة واملاليـة، أي عـدد         وجيري أيضا ختطيط األ   . “الفرص على قدم املساواة   
 .النساء الاليت سيحصلن على قروض ومبلغ حمدد فيما يتعلق بالرجال

ومـــن املهـــم اإلشـــارة إىل أن األهـــداف احملـــددة خلطـــة التـــشغيل الـــسنوية    - ٣٢٣
تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل            ”للمصرف الوطين للتنميـة الزراعيـة تـشمل         

ملــرأة، مبــا يــساعد علــى دعــم وزيــادة الفــرص علــى قــدم  املــشاركة املنــصفة للرجــل وا
وجيــري أيــضا ختطــيط األهــداف املاديــة واملاليــة، أي عــدد النــساء الــاليت   . “املــساواة

 .سيحصلن على قروض ومبلغ حمدد فيما يتعلق بالرجال
 

 الصناديق االستئمانية  
ت كـبرية   حتصل املرأة، يف املـصرف الـوطين للتنميـة الزراعيـة، علـى تيـسريا               - ٣٢٤

 :من الصناديق االستئمانية، وميكن اإلشارة إىل الصناديق التالية
٣٢٥ - AMI-MUJER :  أدى التــأخر البــالغ هلــذا الــصندوق يف الــسداد إىل تــصفية

 .رأمساله، ويقتصر عمله اآلن على استيفاء القروض
ــة  - ٣٢٦ ــصناديق الريفي ــع       : ال ــل م ــي تتعام ــل، وه ــصناديق تعم ــذه ال ــت ه ــا زال م

ويــصل احلــد األقــصى إىل . ل ائتمــاين جيــد مــع املــصرفـــــ الــذين هلــم سجاملقترضــني
 . ملبريا يف متويل التجارة والصناعة وتربية مواشي التسمني١٥٠ ٠٠٠
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توقـف هـذا الـصندوق عـن العمـل يف إطـار املـصرف               : التعاونيات النـسائية   - ٣٢٧
 .٢٠٠١-٢٢٢بعد نقله إىل التعاونية النسائية مبوجب املرسوم 

 
 ١٦ل رقم اجلدو

 )ملبريا(املبلغ  اسم التعاونية

 ٢ ١٨٠ ٠٠٠,٠٠ تعاونية االزدهار املشتركة
 ٣ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠ التعاونية املشتركة للنساء املتحدات

 ٥٠٠ ٠٠٠,٠٠ منظمات املشاريع املرموقات يف إل باراييسو
 ١ ٥٢٠ ٠٠٠,٠٠ التعاونية املشتركة للمتحدات من أجل التقدم

 ١ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠ تركة للنساء الناشطاتالتعاونية املش
 ١ ٨٠٠ ٠٠٠,٠٠ التعاونية املشتركة لنساء سيريا

 ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠,٠٠ اموع 
 

يف هذا الـصندوق االسـتئماين حتـصل        : االحتاد اهلندوراسي للنساء الريفيات    - ٣٢٨
 يف املائة مـن القـروض، كمـا أن احلـد األقـصى للقـرض ارتفـع مـن                    ١٠٠النساء على   

، مبقتضى اإلضافة اليت وقعهـا وزيـر املاليـة، والـرئيس         ١٥٠ ٠٠٠بريا إىل    مل ٤٠ ٠٠٠
ــرأة يف        ــوطين للم ــدير املعهــد ال ــة، وم ــة الزراعي ــوطين للتنمي ــذي للمــصرف ال  ٧التنفي

 ).مرفق نسخة من هذه اإلضافة (٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول
ق  إدارة الــصندو١٩٩٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٤ويتــوىل املــصرف منــذ  - ٣٢٩

وجرى حىت الوقت احلاضر التعامـل      . االستئماين لالحتاد اهلندوراسي للنساء الريفيات    
 . طلبا من النساء للحصول على قروض حتت بنود خمتلفة٣٩٠مع 
يـة، حتـصل النـساء علـى        صندوق االستئماين للـصناديق الريف    وفيما يتعلق بال   - ٣٣٠
 . يف املائة٣٠ يف املائة من القروض والرجال على ٧٠

ــساء      - ٣٣١ ــة لالحتــاد اهلندوراســي للن ــرد فيمــا يلــي تفاصــيل احلافظــة االئتماني وت
 .الريفيات والصناديق الريفية
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 ١٧اجلدول رقم 
 احلافظة االئتمانية
 الصناديق الريفية

 املبلغ املنفق املبلغ املمنوح العدد األعوام

٩٧٩ ٨٠٢,٠٠ ٩٧٩ ٨٠٢,٠٠ ١١ ٢٠٠٠ 
٥ ٠٧٢ ٨٣١,٨٠ ٥ ١٥٣ ٢٣٢,٨٠ ٥٠ ٢٠٠١ 
٦ ٣١٨ ٢٩٨,٣٦ ٦ ٤١٥ ٦٩٨,٣٦ ٥٤ ٢٠٠٢ 
٥٩٣ ٩٥٢,٠٠ ٦٦٥ ٨٠٩,٦٠ ٦ ٢٠٠٣ 
٤ ٧٢٩ ٠٠٥,٠٠ ٤ ٧٧٨ ٠٠٥,٠٠ ٣٨ ٢٠٠٤ 
٣٨٠ ٠٠٠,٠٠ ٣٨٠ ٠٠٠,٠٠ ٢ ٢٠٠٥ 
 ١٨ ٠٧٣ ٨٨٩,١٦ ١٨ ٣٧٢ ٥٤٧,٧٦ ١٦١ اموع

  
 ١٨اجلدول رقم 

 احلافظة االئتمانية
 االحتاد اهلندوراسي للنساء الريفيات

 املبلغ املنفق املبلغ املمنوح العدد اماألعو

٥٣٣ ٠٠٠,٠٠ ٥٥٠ ٠٠٠,٠٠ ١٤ ٢٠٠١ 
٤٦٤ ٠٠٠,٠٠ ٤٦٤ ٠٠٠,٠٠ ١١ ٢٠٠٢ 
٢٤٠ ٠٠٠,٠٠ ٢٤٠ ٠٠٠,٠٠ ٦ ٢٠٠٣ 
٧٩٠ ٠٠٠,٠٠ ٧٩٠ ٠٠٠,٠٠ ١١ ٢٠٠٤ 
 ٢ ٠١٥ ٨٠٠,٠٠ ٢ ٠٤٤ ٠٠٠,٠٠ ٤٢ اموع

  
قروض يف الصناديق الريفيـة     ويضم املصرف الوطين للتنمية الزراعية جلان ال       - ٣٣٢

واالحتاد اهلندوراسي للنـساء الريفيـات، ويتأكـد مـن أن مجيـع طلبـات القـروض تفـي                   
 .باالشتراطات احملددة وفقا لالتفاقات

ــوطين للمــرأة املنظمــات       - ٣٣٣ ــع املعهــد ال ــدمي القــروض م ــضا يف تق ــشترك أي وت
ــسيق املنظ    ــريفيني، وجملـــس تنـ ــوطين للـ ــها الـــس الـ ــة، ومنـ ــة يف  الريفيـ ــات الريفيـ مـ

 .هندوراس، والس اهلندوراسي للنساء الريفيات، وتعاونية النساء اهلندوراسيات
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ــة   - ٣٣٤ ــة أن . وختــصص هــذه القــروض حــصرا للمنطقــة الريفي ــا يف النهاي وميكنن
 :حندد أوجه التقدم مبا يلي

ــد  - ٣٣٥ ــات إىل إدارة    وقــ ــة تعليمــ ــة الزراعيــ ــوطين للتنميــ ــدر املــــصرف الــ أصــ
 .يا بتصنيف حافظة القروض حسب اجلنسالتكنولوج

 .وجيري كل عام إدراج األهداف املادية واملالية يف خطة تشغيل املؤسسة - ٣٣٦
 .وتبذل اجلهود لتمكني املرأة من املشاركة يف جلان القروض - ٣٣٧
ــة        - ٣٣٨ ــب واألحزم ــة، كاحلقائ ــسويق املنتجــات احلرفي ــدم يف ت ــد حــدث تق وق

ــصدي  ــافظ، لتـ ــات واحملـ ــدة والقبعـ ــات املتحـ ــشاط  . رها إىل الواليـ ــذا النـ ــضطلع ـ ويـ
 .، الواقعان يف كونكورديا مبقاطعة أوالنتشو٢ ورقم ١الصندوقان الريفيان رقم 

وكانـت االحتـادات الريفيـة رائـدة يف دعـم مـشاركة املـرأة للحـصول علــى          - ٣٣٩
 .قرض بضمان مايل تقدمه هي

يف املنطقــة الوســطى، يف جمــال  ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن قائمــة العمــالء    - ٣٤٠
ــضم     ــة املتجــولني، ت ــستأجرين والباع ــان وامل ــهم  ٥٦٤االئتم ــيال، من ــرأة ٣٥٠ عم  ام

ضــهن بــشكل ممتــاز، ممــا يثبــت باســتمرار متتــع املــرأة   ويــزاولن التجــارة، ويــسددن قر
 .اهلندوراسية بثقافة السداد

 ألن حافظـة  ومن املهم مالحظـة أن املعلومـات اإلحـصائية حمـدودة للغايـة،        - ٣٤١
 .القروض غري موزعة حسب اجلنس، وإن كانت املرأة حتصل على دعم له داللته

وتـــضطلع وزارة الـــصناعة والتجـــارة، مـــن خـــالل اإلدارة العامـــة لتعزيـــز    - ٣٤٢
جتمـاعي لالقتـصاد، بـشىت      الاملؤسسات البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة والقطاع ا      

ارة والصناعة بدعم املؤسـسات البالغـة الـصغر    األنشطة اليت تزيد من فرص تنمية التج      
 .والصغرية واملتوسطة

ويضطلع املعهد الـوطين للمـرأة وسـبق لـه االضـطالع بسلـسة مـن التـدابري                   - ٣٤٣
 :الرامية إىل إعمال احلقوق االقتصادية للمرأة، وكان منها ما يلي

توقيـــع وتنفيـــذ اتفاقـــات مـــع وزارة الـــصناعة والتجـــارة واملدرســـة    )أ( 
راعيـــة يف ســـامورانو، إلدراج اجلنـــسانية يف خطـــط وبـــرامج ومـــشاريع هـــاتني       الز

 املؤسستني؛
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عمــال علــى دعــم إعمــال احلقــوق االقتــصادية للمــرأة، جــرى تعزيــز   )ب( 
وتنظيم جملس وزيرات شؤون املرأة يف أمريكا الوسطى، الذي أحلق مبنظومـة أمريكـا              

شجيع قوى من وزيـرة املعهـد       وحظيت هذه التدابري بت   . الوسطى التكامل االقتصادي  
الــوطين للمــرأة يف هنــدوراس الــيت تتــوىل الرئاســة الفخريــة علــى مــستوى أمريكــا          

 الوسطى؛
جرى، من خالل جملس وزيرات شؤون املرأة يف أمريكـا الوسـطى،             )ج( 

 إدارة وتنفيذ مشروع جدول األعمال االقتصادي يف منطقة أمريكا الوسطى؛
 النـهج اجلنـساين إلبـراز مـشاركة املـرأة           تدعيم نظم املعلومـات ذات     )د( 

 يف األنشطة االقتصادية؛
 وضع دليل التسويق والتفاوض لصاحبات املشاريع؛ )هـ( 
عمــال علــى املــسامهة يف إدراج املــساواة بــني اجلنــسني يف جــدول        )و( 

ألمريكـا الوسـطى، جيـري اآلن تنفيـذ مـشروع جـدول األعمـال         األعمال االقتصادي   
 ؛تاح التجاريواالنفاالقتصادي 
تدعيم النساء يف املؤسسات البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة، مـن           )ز( 

 خالل عمليات للتدريب ترمي إىل إدراج مشاركة املرأة يف العمليات اإلنتاجية؛
تنظـــيم أيـــام للتوعيـــة والتـــدريب يف جمـــال سياســـة التنـــافس ودعـــم   )ح( 

ضال عــن حتديــد وإبــراز الفــرص  املؤســسات البالغــة الــصغر والــصغرية واملتوســطة، فــ  
 املتاحة للمرأة يف النظم االقتصادية؛

ــدريب املهــين ووزارة      )ط(  ــسيق مــع املعهــد اهلندوراســي للت جــرى، بالتن
 الــصناعة والتجــارة، تنظــيم أيــام عمــل للتعريــف بعمليــات التنظــيم اإلداري والقــانوين

 للمؤسسات؛
 ال االقتصادي؛وضع دراسات خمتلفة لتحديد وضع املرأة يف ا )ي( 
حلــصول إجـراء دراسـة عـن اآلليـات املاليـة واالسـتراتيجيات املنفـذة         )ك( 

 املرأة على القروض؛
 تعزيز وتنفيذ منوذج احلصول على املوارد اإلنتاجية يف املؤسسات؛ )ل( 
ــابع اقتــــصادي لتنفيــــذ    )م(  ــة ذات طــ املــــشاركة يف اجتماعــــات خمتلفــ

 .اركة املرأةاستراتيجية احلد من الفقر وحتقيق مش
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وتوجد يف القوات املسلحة برامج للترويح والرياضة متاحة للرجـل واملـرأة             - ٣٤٤
وال . على قدم املساواة، وتعقد مسابقات رياضية لفـرق خمتلطـة أو فـرق نـسائية حبتـة                

 .ينطبق ذلك على سائر السكان
الدراسة االستقصائية املتعددة األغراض لألسـر، الـيت أجراهـا املعهـد             )أ( 

 الوطين لإلحصاء؛
املشاركة يف صياغة قانون لتشجيع املنافسة ذي ج جنـساين، يعتـرب       )ب( 

فيه املعهد الوطين للمرأة جزءا من اهليكل األعلـى للجنـة الوطنيـة للمؤسـسات البالغـة              
 الصغر والصغرية واملتوسطة؛

ــابع اقتــــصادي لتنفيــــذ    )ج(  ــة ذات طــ املــــشاركة يف اجتماعــــات خمتلفــ
 .د من الفقر وحتقيق مشاركة املرأةاستراتيجية احل

وتوجد يف القوات املسلحة برامج للترويح والرياضة متاحة للرجـل واملـرأة             - ٣٤٥
وال . على قدم املساواة، وتعقد مسابقات رياضية لفـرق خمتلطـة أو فـرق نـسائية حبتـة                

 .ينطبق ذلك على سائر السكان
 

 ١٤املادة   
 املشاكل اخلاصة اليت تواجهها املـرأة       تضع الدول األطراف يف اعتبارها     -٣٤٦

الريفية، واألدوار اهلامة اليت تؤديها يف تأمني أسباب البقاء اقتصاديا ألسـرا، مبـا              
يف ذلك عملها يف قطاعات االقتصاد غري النقديـة، وتتخـذ مجيـع التـدابري املناسـبة        

 :نها، وملضمان تطبيق أحكام هذه االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية
املــــشاركة يف وضــــع وتنفيــــذ التخطــــيط اإلمنــــائي علــــى مجيــــع   )أ( 

 املستويات؛
نيل تـسهيالت العنايـة الـصحية املالئمـة، مبـا يف ذلـك املعلومـات                 )ب( 

 والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة؛
 االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ )ج( 
ــواع   )د(  ــع أن ــى مجي ــيم، الرمســي وغــري   احلــصول عل ــدريب والتعل  الت

الرمسي، مبا يف ذلك ما يتصل منـه مبحـو األميـة الوظيفيـة، واحلـصول كـذلك، يف                   
مجلة أمور، على فوائد كافة اخلدمات اتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقـق زيـادة             

 كفاءا التقنية؛
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تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيـات مـن أجـل احلـصول             )هـ( 
 فـرص اقتـصادية متكافئـة عـن طريـق العمـل لـدى الغـري أو العمـل حلـسان           علـى 

 اخلاص؛
 املشاركة يف مجيع األنشطة اتمعية؛ )و( 
فرصة احلصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت  )ز( 

ــالح      ــشاريع إصـ ــة يف مـ ــساواة يف املعاملـ ــبة، واملـ ــا املناسـ ــسويق والتكنولوجيـ التـ
 الزراعي، وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛األراضي واإلصالح 

التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيمـا يتعلـق باإلسـكان           )ح( 
 .واخلدمات الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالت

الـسكان  “ الـريفيني ”فيما يتعلق حبالة املرأة الريفية يف هندوراس، يقصد بـ           - ٣٤٧
 نـسمة، وإن كـان هـذا التعريـف ال           ٢ ٠٠٠ى يقل عدد سـكاا عـن        املقيمون يف قر  

 .“الزراعية”يشمل مجيع البيئة 
املعهــد الــوطين لإلحــصاء أن النــساء الــاليت يف ســن العمــل مــن        ويــذكر  - ٣٤٨

 نــساء، وال ٢ ٦٧١ ٠٠٤يبلــغ عــددهن ) يف العاشــرة مــن العمــر أو أكثــر (الــسكان 
 يف املائـة، وهـو   ٣٢اشطني اقتصاديا عن تزيد نسبة املصنفات منهن ضمن السكان الن    

 ألـف امـرأة يعتـربن غـري ناشـطات           ٨٥٠ ألف امرأة، أي أن      ٣٣٠ما يعادل أكثر من     
، وإن كن يزاولن أنشطة إنتاجيـة       )غري واردات يف اإلحصائيات االقتصادية    (اقتصاديا  

 .أو أنشطة أخرى غري رمسية
ذوات (ن ــذه الــصفة  يعتــرب تقريبــا امــرأة ريفيــة٤٥ ٠٠٠وهنــاك إمجــاال  - ٣٤٩

ــة املنتجــات      )وجــود ظــاهر  ــدرج معظمهــن يف فئ ــة، وين ــشطة زراعي ــضطلعن بأن ، وي
ويف املنطقــة الريفيــة، يــصل الــدخل الــشهري  . الزراعيــات الــصغريات أو املتوســطات

 ١ ٨٦٩(للنساء الاليت يزاولن عمال معروفا إىل مـا يزيـد قلـيال علـى دخـل نظـرائهن                   
صعيد العمال العـامني، ال توجـد فـروق كـبرية، ولكـن             وعلى  ). ١ ٨٠٤ملبريا مقابل   

 يف املائـة  ٥٩، فـإن دخـل املـرأة يزيـد بنـسبة         “حلسام اخلـاص  ”فيما يتعلق بالعاملني    
 .على دخل الرجل

ومن ناحية أخـرى تـشري التقـديرات احملـددة إىل أن متوسـط داخـل النـساء                   - ٣٥٠
 ملــبريا يف ٨٥٠ة ال يـصل إىل   عامــا يف املنطقـة الريفيــ ١٥الـاليت تزيـد أعمــارهن علـى    

ويكمـن  .  ملـبريا يف الـشهر     ١ ٢٠٠ متوسـط دخـل الرجـل إىل         لالشهر، يف حـني يـص     
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مدرسـات، ممرضـات،   (تفسري االختالف النسيب للـدخل يف النـسبة العاليـة للمهنيـات          
وغري ذلك من املهن غري الزراعية، مما يرفـع مـن الراتـب النقـدي      ) حماسبات، إداريات 

 الناشطني اقتصاديا، ولكن ليس إىل هذا احلد فيما يتعلـق مبـستويات             للسكان الريفيني 
اإلنتاجية الزراعية اليت ال تنصف املـرأة، وفـق مـا يـرد يف أرقـام الدراسـة االستقـصائية              

 .٢٠٠١الزراعية لعام 
 يف املائـة  ٨٧وإذا قارنا الغلة حـسب األسـرة، فـسنجد أن املـرأة تـستأثر بــ             - ٣٥١

 يف ١١٤ يف املائــة مــن الــذرة البيــضاء، و ١٢ملائــة مــن األرز، و يف ا٦٧مــن الــذرة، و
 .املائة من الفاصوليا، وهي زراعات تستوعب النساء أكثر

الزراعـي، الـذي يـنص    ورغم االعتماد على قانون حتديث وتطوير القطـاع          - ٣٥٢
 على حصول املرأة على األرض، فـإن هنـاك دراسـات تـشري إىل وجـود                 ٧٩يف مادته   

تعطــي األرض علــى أســاس فــردى ألحــد الــزوجني، ســواء يف  (الطــابع وجــود مدنيــة 
 ).االقتران غري الشرعي أو يف الزواج إذا كان هذا هو املطلوب

ل والنتــائج، فــإن احلقــوق املمنوحــة ووفيمــا يتعلــق بتكــافؤ الفــرص والوصــ  - ٣٥٣
تعترب مرضية، ألن هـذه التـدابري تـسهم بقـدر كـبري يف حتـسني حالـة ووضـع املـرأة يف                       

حتــول يف حالــة ووضــع املــرأة، : األثــر علــى املــرأة. اتمــع وتتــيح هلــا أيــضا االقتــراض
 .حتسن نوعية احلياة، االستفادة من العمليات اإلنتاجية

وتعتــرب مــشاركة املــرأة الريفيــة حمــدودة، نظــرا إىل االســتبعاد والتقييــد مــن    - ٣٥٤
كلة، إىل إدراج مبـادرات يف  وقد عمدت الدولـة، ملعاجلـة املـش   . وجهة النظر القانونية  

 .سياسة الدولة اخلاصة بقطاع األغذية الزراعية والبيئة الريفية يف هندوراس
ــه يف إطــار سياســة املــساواة بــني اجلنــسني يف ريــف      - ٣٥٥ وبوســعنا أن نؤكــد أن

وقــد تكــرر . هنــدوراس، أدرج حــصول املــرأة علــى املــوارد اإلنتاجيــة، ومنــها األرض
سياسة الدولة اخلاصة بقطاع األغذية الزراعيـة والبيئـة الريفيـة يف    هذا اإلجراء ذاته يف    

 .هندوراس
وتعطَــى ســندات ملكيــة األرض لعــدد مــن النــساء، واملؤســسات الريفيــة،     - ٣٥٦

 .ولألزواج بنسبة منخفضة
ــام       - ٣٥٧ ــني عـ ــا بـ ــه فيمـ ــي أنـ ــوطين الزراعـ ــد الـ ــد املعهـ ــان١٩٨٣ويفيـ  ون وكـ
 ٥١ ١٩٥ ســندات ملكيــة، ذهــب ٢٠١ ٥٠٦، كــان هنــاك ٢٠٠٤ديــسمرب /األول
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ــساء  ــها إىل الن ــستقل  ١٥٠ ٣١١ ومن ــام .  إىل الرجــال يف القطــاع امل ، ٢٠٠٣ويف ع
 . سند ملكية إىل مؤسسات ريفية٢٢أعطي 

  
 ١٩اجلدول رقم 

 سندات ملكية األرض املمنوحة للهندوراسيني واهلندوراسيات

 األعوام
عــــــــــــــــــــدد 

 اموع عدد املالّك  املالكات
ــة النــــــــسبة املئو يــــــ
 ملشاركة النساء

٢٤,١٩ ١٢ ١٢١ ٩ ١٨٩ ٢ ٩٣٢ ١٩٩٥ 
٢٥,٧٦ ١٨ ٩٧٠ ١٤ ٠٨٣ ٤ ٨٨٧ ١٩٩٨ 
٢٤,٨٦ ١٦ ٠٦٤ ١٢ ٠٧٠ ٣ ٩٩٤ ٢٠٠٠ 
٢٥,٠٣ ٥ ٩٠٤ ٤ ٤٢٦ ١ ٤٧٨ ٢٠٠٣ 
 ٢٥,٠٤ ٥٣ ٠٥٩ ٣٩ ٧٦٨ ١٣ ٢٩١ اموع

 
 ت املمنوحـة للرجـال    نداستقرير الـ  . املعهد الوطين الزراعي، شعبة سندات ملكية األرض        :املصدر 

 .، يف القطاع املستقل٢٠٠٣، ٢٠٠٠، ١٩٩٨، ١٩٩٥والنساء، 
 

وقد أشـرك القطـاع العـام الزراعـي املنظمـات النـسائية الريفيـة واملنظمـات                  - ٣٥٨
علـى  . (الريفية املشتركة يف رسم الـسياسات وتنفيـذ بـرامج ومـشاريع التنميـة الريفيـة       

ني يف ريـف هنـدوراس، اخلطـة االسـتراتيجية          سياسة املـساواة بـني اجلنـس      : سبيل املثال 
 ).٢٠٠٦-٢٠٠٤ التدابري ذات األولوية للفترة –للقطاع الزراعي واحلراجي 

وتوجد يف بعض مؤسسات القطاع هياكل وطنيـة تنظيميـة لتنفيـذ التـدابري               - ٣٥٩
التشجيع، التدريب، املـشورة، اخلـدمات، املـساعدة        : الرامية إىل تعزيز القطاع الريفي    

 ،وجــرى أيــضا توقيــع اتفاقــات مــع مؤســسات ذات صــلة. نيــة، الــدعم املــايل، إخلالتق
واختــاذ ترتيبــات للتنــسيق، وعقــد حتالفــات بــشأن املــرأة، ومــن مث فيمــا خيــص األســرة 

وجــرى مــن ناحيــة أخــرى، يف بعــض اجلهــات، إنــشاء آليــات ــدف دعــم    . الريفيــة
اكز اجلمع التابعة للمعهـد     تسويق املنتجات، ومنها مركز أعمال القطاع الريفي، ومر       

 .الوطين الزراعي
 القطـاع العـام الزراعـي بأنـشطة نـسقتها مـع وزارة              واضطلعت مؤسـسات   - ٣٦٠

حلقـات عمـل، أحاديـث      (الصحة وتنظيم األسـرة لتـوفري التـدريب للنـساء املنتجـات             
ــادية، دورات ــة   ) إرشـ ــسية واإلجنابيـ ــصحة اجلنـ ــال الـ ــرامج(يف جمـ ــل  /بـ ــشاريع لنقـ مـ
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ــا ــة املـــستدامة، وإدارة العلـــوم   التكنولوجيـ ــة بالربنـــامج الـــوطين للتنميـــة الريفيـ  ملحقـ
 ).والتكنولوجيا الزراعية، واإلدارة العامة ملصائد األمساك، واملعهد الوطين الزراعي

ويف إطار سياسة الدولة اخلاصة بقطاع األغذية الزراعيـة والبيئـة الريفيـة يف            - ٣٦١
ي والتــدريب والتنميـة الزراعيــة القائمـة علــى   هنـدوراس أنــشئت دائـرة التعلــيم الزراعـ   

ــدريب        ــى إجيــاد نظــام عــام وخــاص للت ــيت تركــز جهودهــا عل ــة، ال األعمــال التجاري
والتنميــة الزراعيــة القائمــة علــى األعمــال التجاريــة، والتوســع يف نظــام التــدريب غــري  
ــالم،        ــشكيل واإلع ــة الت ــا، وعملي ــل التكنولوجي ــوجي ونق الرمســي، والبحــث التكنول

فري القــدرات التكنولوجيــة، مــع إجيــاد عالقــة اســتراتيجية بــني منــشئي الثــروة         وتــو
 .واملستفيدين ا

وتعمل هـذه الـدائرة علـى تنظـيم وإدارة التمويـل الـالزم للتـدريب وإنـشاء                   - ٣٦٢
الـــصناديق الريفيـــة يف خمتلـــف مقاطعـــات البلـــد فيمـــا يتعلـــق بآثـــار مـــشاريع التنميـــة 

وتتــوىل أيــضا تنظــيم . اجلماعــات النــسائية واملختلطــةالزراعيــة، وهــو مــا تــستفيد منــه 
ــذور         ــة، كالبـ ــوارد اإلنتاجيـ ــى املـ ــصول علـ ــساء للحـ ــن النـ ــات مـ ــدريب جمموعـ وتـ
ــة املتعلقــة بالزراعــة     ــواد التكنولوجي واملــدخالت واألدوات، لزراعــان املختلفــة، وامل

ــة النحــل، واخل     ــة املاشــية، وتربي ــوجي يف تربي ــادل التكنول ــؤر التب ــازيرالعــضوية، وب . ن
ويساعد ذلك على يئة فرص الوصول وتـوفري الفـرص االقتـصادية، وبالتـايل حتـسني                 

 .نوعية احلياة
ــسياسي، االشــتراك يف       - ٣٦٣ ــدريب يف اــال ال ــساء، مــن خــالل الت وأمكــن للن

األنـــشطة اتمعيـــة باختـــاذ القـــرارات، والتـــأثري يف صـــياغة مـــشاريعهن اإلنتاجيـــة        
ــا وا  ــة وإدارـ ــدم    واالجتماعيـ ــذلك التقـ ــدها، وكـ ــذها ورصـ ــشأا وتنفيـ ــاوض بـ لتفـ

ـــباقتراح ــدت . اتـ ــنوية اســتفاد منه  ١ ٥٠٠وعق ــدريب س ـــ دورة ت ــا متوســطه  ــ ا م
سات التعليميــة،  رجــل وامــرأة مــن املنــتجني والفنــيني وطلبــة خمتلــف املؤســ٨٠ ٠٠٠

ومــع إنــشاء . ومــن اجلماعــات اإلثنيــة، وال ســيما مــن ســاحل األطلــسي وجــزر باهيــا
 القهرمانات، أتيحت لعمال وعامالت الريف فرصة التدرب علـى األسـاليب            مدرسة

الزراعية املطبقـة علـى العمليـات اإلنتاجيـة الزراعيـة القائمـة علـى األعمـال التجاريـة،                   
 .ونظم الزراعة، وأساليب إنتاج املواشي

وجرى، من خالل حساب األلفية، إدارة املوارد الالزمة لتطـوير قطاعـات             - ٣٦٤
 ١٨٧,٦ مليون دوالر، وسريصد اتمـع الـدويل         ٤٠ة الزراعية بتكلفة قدرها     األغذي

ــذ   ــون دوالر لتنفي ــة     ٥٨ملي ــرد يف اخلطــة االســتراتيجية القطاعي ــسياسات ت ــارا لل  معي



CEDAW/C/HON/6  
 

06-46098 73 
 

وعمدت احلكومـة، مـن خـالل قـانون دعـم قطـاع األغذيـة               . ٢٠٠٦-٢٠٠٤للفترة  
ــديون وإعــ        ــضم خفــض ال ــانوين واحــد ي ــة، إىل وضــع صــك ق ــها الزراعي ادة جدولت

 منــتج؛ وعــن طريــق تــدابري ١٣ ٠٠٠ومتويلــها وســدادها، فاســتفاد بــذلك أكثــر مــن 
ووصـل املبلــغ  . وزارة الزراعـة وتربيـة املاشــية، أدجمـت مؤســستان للتأمينـات الزراعيــة    

 ألف هكتار من الزراعـات       ٥٠ مليون ملبريا، مما يكفل محاية       ١ ١٧٥املؤمن عليه إىل    
األمطــار الغزيــرة والريــاح القويــة؛ وتــضاعف هــذا الــرقم مــن اجلفــاف والفيــضانات و

 .ثالث مرات يف األعوام الثالثة األخرية
 ألــف هكتــار، ويف غــضون ثالثــة أعــوام  ٤٠وقــد أنــشئت نظــم للــري يف   - ٣٦٥

 أسـرة  ٤٣ ٠٠٠ هكتار إىل هذه النظم، فاسـتفاد بـذلك أكثـر مـن       ٢٣ ٠٠٠أضيف  
 يف املائـة مـن التقـدم  الـذي           ٢٩ التقـدم    وميثـل هـذا   . من أسر صغار املنتجني الـريفيني     

وقــد اســتفادت النــساء الريفيــات مــن أعمــال وزارة  .  عامــا األخــرية٥٠يف الـــ حتقــق 
حظــائر اخلنــازير، وبــرك : الزراعــة وتربيــة املاشــية يف جمــال اهلياكــل األساســية، ومنــها

، األمســاك، وخاليــا النحــل، وأقفــاص الــدواجن، ومراكــز التجميــع، والــشون احملــسنة 
وحجرات التجفيف، وشبكات الري احملدود، وإنـشاء اـارير، وجـسور املركبـات،             
ــد احملــسنة، وتوســيع وحتــسني        ــاه األمطــار، واملواق ــع مي ــراحيض، وشــبكات جتمي وامل

وجيـري  . أنابيب املياه، وحتسني شبكة جتميع املياه، وإنشاء مقاييس ملياه األمطـار، إخل           
ملوجهة إىل املدارس الريفية، واملـستفيدون منـها        اآلن وضع مشاريع املدارس الصحية ا     

هــم األطفــال والطفــالت، وتــدريب النــساء علــى حتقيــق تقــدم يف تربيــة طيــور الفنــاء  
وهناك مشروع لتربيـة األمسـاك      . والزراعة املتكاملة للبساتني واملساعدة التقنية الدائمة     

ــضياع والقــرى ذات ا     ــة وال ــه اتمعــات احمللي ــستفيد من ــذوي  يف الريــف ت ملؤشــر التغ
وجيـري أيـضا تـوفري التـدريب الـتقين          . املنخفض، ويستعان به يف حتقيق األمن الغذائي      

لالطالع على مزيد من املعلومـات،      (على تربية مسك البلطي ومجع حمصوله وتسويقه        
 لـــوزارة الزراعـــة وتربيـــة ٢٠٠٤-٢٠٠٣-٢٠٠٢انظـــر املـــذكرة الـــسنوية ألعـــوام  

 ).بتطوير اهلياكل األساسية الريفية وشبكات الرياملاشية، يف البنود املتعلقة 
التحلـيالت املختلفـة للدراسـات      ”وورد يف استراتيجية احلـد مـن الفقـر أن            - ٣٦٦

ــأكثر مــن        ــساء ب ــأثري يف الن ــسبيا إىل الت ــر ينحــو ن االستقــصائية لألســر تؤكــد أن الفق
الرجـــال، وخـــصوصا عنـــدما تتحمـــل املـــرأة عـــبء إدارة أســـرة دون وجـــود فعلـــي  

 .“فيقلر
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ــن       - ٣٦٧ ــسانية يف اســتراتيجية احلــد م ــى تعمــيم اجلن ــة اآلن عل وتعكــف احلكوم
ــة الــستة    ــاه واملرافــق  . الفقــر، مــن خــالل تطبيــق البنــود القطاعي ــيم، الــصحة، املي التعل

 .الصحية الزراعية واحلراجية، األمن والعدل، القطاعات اإلنتاجية، اهلياكل األساسية
، البــدء يف تنفيــذ البنــود ٢٠٠٥مــارس / آذار١٠وهلــذا الغــرض جــرى، يف  - ٣٦٨

القطاعية اليت أولت فيهـا احلكومـة اهتمامـا اسـتراتيجيا للنـهج القطـاعي، عمـال علـى                   
ويف . تنسيق الدعم املقدم إىل برامج اإلنفاق العام وحتقيق االستخدام األمثـل للمـوارد            

 .خطيط وامليزنةباعتباره أداة للت) SWAP(هذا السياق اعتمد النهج القطاعي الشامل 
ويبدو ج املساواة بني اجلنسني يف صورة حمـور شـامل يـضاف إىل احملـاور       - ٣٦٩

ــرى  ــسة األخـ ــة،     : اخلمـ ــاطر، الالمركزيـ ــة واملخـ ــسية، البيئـ ــي، التنافـ ــصاد الكلـ االقتـ
واملعهــد الــوطين للمــرأة هــو الكيــان الــذي يــدير عمليــة تعمــيم اجلنــسانية،   . الــشفافية

 .ددة من قبلوالذي يضم شىت البنود احمل
إن حتسني املساواة بني اجلنسني يقتضي جهـدا مـستمرا يف تعمـيم الـسياسة              - ٣٧٠

، “مجاعــة خاصــة”وال ميكــن اعتبــار النــساء . النــسائية الوطنيــة واخلطــة املنبثقــة عنــها
 يف املائة من السكان، بل أيضا ألن جـزء مـن كـل فئـات                ٥٠ليس فقط ألن ميثلن     

 .صةاتمع له احتياجات خا
ــال    - ٣٧١ ــاء مبـــستوى رأس املـ ــة تنـــاقض هـــدف االرتقـ إن اإلصـــالحات اهليكليـ

البشري، وخباصة يف جمال الصحة والتعليم، كلما ضغط صـندوق النقـد الـدويل علـى              
، باعتبار ذلك وسيلة للحد مـن العجـز         “اإلنفاق االجتماعي ”احلكومة لكي حتد من     

تماعيـة فيمـا يتعلـق بـالتعليم وعمـال          إن تطلع احلكومـة إىل خفـض املنـافع االج         . املايل
 .الصحة يؤكد هذا التناقض

إن ما يشترطه صندوق النقد الدويل على حكومـة هنـدوراس مـن انـضمام                - ٣٧٢
البلد إىل مبادرة البلدان املثقلة بالديون وحترير أموال الستراتيجية احلد من الفقر، مـع              

 يؤكـد غلبـة مـصاحل رأس املـال     تنفيذ حزمة من اإلجراءات املتعلقة باالقتصاد الكلـي،       
 .عرب الوطين على أي اعتبار للحد من الفقر

ــذلك      - ٣٧٣ ــة األمــن الغــذائي؛ ول ــة املتكامل ــسياسة الزراعي وينبغــي أن تتــضمن ال
يتحتم إجراء إصالح زراعي على أساس معياري املـساواة يف اتمـع وبـني اجلنـسني،              

، فــضال عــن التركيــز علــى وهــو اإلصــالح الــذي يكفــل إعــادة توزيــع عادلــة لــألرض
إن الـسياسات   . السياسات العامة لدعم الصحة والتعليم والتـدريب الـتقين واإلقـراض          

فــإجالء الــريفيني والريفيــات املطــالبني بــأرض للعمــل،  . الزراعيــة متثــل نزعــة تراجعيــة
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والتوهني املؤسسي للمعهد الوطين الزراعي، والقيود املفروضة يف خـدمات اإلقـراض            
يف اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر         ها من األمور تنـاقض األهـداف الـواردة          والري، وغري 

 .اليت تنطوي على مراعاة القطاع الريفي
وجيوز للعسكريني من رجال ونساء مزاولة أنشطة شخصية، سواء يف بيئـة         - ٣٧٤

احلــضر أو الريــف، دون أن تتــأثر اخلدمــة بــذلك، وكــذلك املــشاركة يف كــل ألــوان    
 .ة من مجيع الربامج احلكوميةالنشاط، واالستفاد

 
 ١٥املادة   

 .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون - ألف 
متنح الدول األطراف املرأة يف الشؤون املدنية أهلية قانونية مماثلة  - باء 

وتكفل للمـرأة، بوجـه خـاص،       . ص ممارسة تلك األهلية   رألهلية الرجل، ونفس ف   
ة حلقوق الرجل يف إبرام العقود وإدارة املمتلكـات، وتعاملـها علـى             حقوقا مساوي 

 .قدم املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائية
توافق الدول األطـراف علـى اعتبـار مجيـع العقـود وسـائر أنـواع                 - جيم 

انونية للمرأة باطلة الصكوك اخلاصة اليت هلا أثر قانوين يستهدف تقييد األهلية الق
 .والغية

متنح الدول األطـراف الرجـل واملـرأة نفـس احلقـوق فيمـا يتعلـق                 - دال 
 .بالقانون املتصل حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

وزارة الزراعـــة (جيـــري االضـــطالع، عـــرب مؤســـسات القطـــاع الزراعـــي  - ٣٧٥
بعمليـــات للتـــدريب والتنظـــيم وحتديـــد ، )وتربيـــة املاشـــية واملعهـــد الـــوطين الزراعـــي

اإلجــراءات القانونيــة لكــي يتــاح للــريفيني والريفيــات احلــصول علــى التــصديق علــى   
وجيري أيضا تشجيع ودعم امللكية الفكريـة بـإجراءات         . تكوين جمموعام ملؤسسات  

شخــصيات قانونيــة، ســجالت صــحية، تــراخيص بيئيــة، رمــوز اخلطــوط        (قانونيــة 
 ).العمودية، إخل

وحتظــى النــساء والرجــال يف القــوات املــسلحة مبعاملــة قانونيــة متــساوية         - ٣٧٦
ويعتـرب الغيـا أي شـرط       . وأهلية قانونيـة مدنيـة يف مجيـع اـاالت علـى قـدم املـساواة               

تعاقدي ينطوي على احلـد مـن احلقـوق الشخـصية وحريـة التنقـل والـسكن واحلركـة             
ل عنـه، وإن كـان القـانون يـنص علـى            ألفراد القوات املسلحة أو تقييد ذلك أو التناز       

 .حتديد سكن العسكريني مبكان تعيينهم دون أي متييز
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أيــضا علــى تكــوين الثــروة  ولــضمان إعالــة األســرة، يــنص قــانون األســرة    - ٣٧٧
 .العائلية

 
 ١٦املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز          - ألف 
مـور املتعلقـة بـالزواج والعالقـات األسـرية، وبوجـه خـاص              ضد املرأة يف كافـة األ     

 :تضمن، على أساس تساوي الرجل واملرأة
 نفس احلق يف عقد الزواج؛ )أ( 
نفـس احلــق يف حريـة اختيــار الـزوج، ويف عــدم عقـد الــزواج إال      )ب( 

 برضاها احلر الكامل؛
 سخه؛فنفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند  )ج( 
احلقــوق واملــسؤوليات كوالــدة، بغــض النظــر عــن حالتــها  نفــس  )د( 

الزوجية، يف األمور املتعلقة بأطفاهلا؛ ويف مجيع األحوال، تكـون مـصاحل األطفـال              
 هي الراجحة؛

ــة وبــشعور مــن املــسؤولية عــدد     )هـ(  نفــس احلقــوق يف أن تقــرر حبري
تثقيـف  أطفاهلا والفترة بني إجناب طفـل وآخـر، ويف احلـصول علـى املعلومـات وال       

 والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق؛
ــة      )و(  ــة والقوامـ ــق بالواليـ ــا يتعلـ ــسؤوليات فيمـ ــوق واملـ نفـــس احلقـ

والوصــاية علــى األطفــال وتبنــيهم، أو مــا شــابه ذلــك مــن األنظمــة املؤســسية         
االجتماعيــة، حــني توجــد هــذه املفــاهيم يف التــشريع الــوطين؛ ويف مجيــع األحــوال 

  األطفال هي الراجحة؛تكون مصاحل
نفس احلقوق الشخصية للـزوج والزوجـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف                )ز( 

 اختيار اسم األسرة، واملهنة، والوظيفة؛
ــازة       )ح(  ــة وحيـ ــق مبلكيـ ــا يتعلـ ــزوجني فيمـ ــال الـ ــوق لكـ ــس احلقـ نفـ

املمتلكات، واإلشراف عليها، وإدارا، والتمتع ا، والتصرف فيهـا، سـواء بـال             
 .ابل عوض ذي قيمةمقابل أو مق
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ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجـه أي أثـر قـانوين، وتتخـذ مجيـع                 - باء 
اإلجراءات الضرورية، مبا فيها التشريع، لتحديد حـد أدىن لـسن الـزواج وجلعـل              

 .تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا
 الدولـة   تقدما من حيث اإلطار القانوين الذي تـنظم بـه          األسرةيعترب قانون    - ٣٧٨

، مـع التـشديد علـى    كالقـانون املـدين  اهلندوراسية مؤسسة األسرة عـرب قـوانني أخـرى       
 ).٢املادة (“ كفالة املساواة القانونية للزوجني وأبنائهما”ضرورة 
 محايـة األسـرة     الدولـة  مـن قـانون األسـرة أنـه جيـب علـى              ٢وورد يف املادة     - ٣٧٩

 .لقانونية للزوجني وأبنائهماواملؤسسات املرتبطة ا، وكفالة املساواة ا
القـانون   األسـرة، ويعتـرف      تكـوين  من قـانون األسـرة آثـار         ٤وحتدد املادة    - ٣٨٠

 مبـا هـو   التـبين وفيما يتعلـق بالقـصر، يلتـزم يف    .  املدين وباالقتران غري الشرعي بالزواج
 .منصوص عليه يف القانون الراهن

، فإنـه ينطـوي علـى جمموعـة       ورغم ما قد يتسم به هذا القانون مـن قـصور           - ٣٨١
ــة الرجــل مــع املــساواة للمــرأةمــن اآلليــات الــيت تكفــل    ــة الزوجي ويكفــل .  يف العالق

بـأن  ”القانون، يف الوقت ذاته، احلماية للقصر، فيتحدث صراحة عـن التـزام األبـوين               
 ).٧املادة (“  ونشأم املتكاملةهمئلنما الالزمة الوسائليوفرا لألبناء 

 العقبـات الـيت تـصطدم ـا النـساء والقـصر بوجـه خـاص فيمـا                   وكثرية هي  - ٣٨٢
وتتـــصل هـــذه العقبـــات مبـــسائل اجتماعيـــة . يتعلـــق بـــالتطبيق الكامـــل هلـــذا القـــانون

 . املطبقة يف البلدالعدلواقتصادية، وبنفس أدوات إقامة 
وعلى الـرغم   . شد العقبات عدم معرفة معظم النساء ألبنائهن      أعلى أن من     - ٣٨٣

ــه  ــن معرفت ــتعن    م ــثرية أــن يتم ــة تكــون    حبقــوقن يف حــاالت ك ــددة، فــإن الغلب  حم
لضغوط االجتماعية وللشعور باخلوف أو اخلجـل مـن مواجهـة الـزوج أو الرفيـق يف                 ل

 .احملاكم
 العامـة للقـانون،   املبـادئ ويف احلاالت غري الـواردة يف هـذا القـانون، تطبـق             - ٣٨٤

 املعتمـدة علـى النحـو الواجـب،     ات الدوليـة املعاهد املقررة يف االتفاقيات أو    القواعدو
ــانون   ــدين، وقـ ــانون املـ ــام القـ ــةوأحكـ ــراءات املدنيـ ــانون الـــسجل، واإلجـ  الـــوطين قـ

 .لألشخاص، وسائر القوانني ذات الصلة املباشرة بقانون األسرة
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 من قانون األسرة على أن الزواج ينبين علـى تـساوي            ١٤كما تنص املادة     - ٣٨٥
ات ط، وأنه جيب يف عقده االلتزام بكل االشـترا        وااللتزامات كال الزوجني يف احلقوق   

 .واستيفاء اإلجراءات اليت يتطلبها هذا القانون
ويــنص البــاب الثــاين مــن قــانون تكــافؤ الفــرص، بــشأن احلقــوق يف جمــال     - ٣٨٦

تكــافؤ الفــرص وفيمــا يتــصل باألســرة، علــى تــساوي الرجــل واملــرأة يف احلقــوق يف     
ظم هــذا القــانون كــل مــا لــه صــلة مبــسؤوليات األســرة،        ويــن. عالقتــهما الزوجيــة 

 .واالعتراف باالقتران غري الشرعي وعواقبه
ويف القـــوات املـــسلحة تطبـــق القواعـــد املتـــصلة حبريـــة الـــزواج، وحقـــوق   - ٣٨٧

ومــسؤوليات األبــوين إزاء األبنــاء، وحريــة تقريــر عــدد األبنــاء، والواليــة، واحلقــوق    
 .الشخصية، وحقوق امللكية، إخل

 
 ثبت املراجع  

 دستور مجهورية هندوراس - ١ 
 قانون العمل - ٢ 
 ١٩٩٦قانون الطفل واملراهق، هندوراس،  - ٣ 
 نظام عمل األطفال - ٤ 
 االتفاقيات الدولية ملنظمة العمل الدولية - ٥ 
، املرســوم ١٩٩٠صــدق عليهــا يف عــام (اتفاقيــة حقــوق الطفــل  - ٦ 

٩٠-٧٥( 
ص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       العهد الدويل اخلا   - ٧ 

 )٩٦٠، املرسوم ١٩٨٠صدق عليه يف عام (
 ٨٤-٧٦ باملرسوم ١٩٨٤مايو /قانون األسرة، أيار - ٨ 
 ٨٣-١٤٤القانون اجلنائي الوارد يف املرسوم  - ٩ 

 
 القوانني  

 ٩٧-١٣٢قـــانون مكافحـــة العنـــف املـــرتيل، املعتمـــد باملرســـوم  - ١٠ 
 ١٩٩٧نوفمرب /شرين الثاين ت١٥املؤرخ 
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ــانون تكــافؤ الفــرص، املعتمــد باملرســوم    - ١١  ــؤرخ ٢٠٠٠-٣٤ق  امل
 ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨

 املـؤرخ  ٩٨-٢٣٢قانون إنشاء املعهد الوطين للمـرأة، املرسـوم        - ١٢ 
 ١٩٩٩فرباير / شباط١١

مـايو  / أيـار  ١٥ املـؤرخ    ٢٠٠٤-٤٤القانون االنتخايب، املرسوم     - ١٣ 
 ١٠٥ إىل ٩٨، املواد من ٦، الباب ٢٠٠٤

-STSS-154قــانون احلــد األدىن لألجــور، القــرار التنفيــذي رقــم    - ١٤ 

، الصادر يف   ٢٩٣٢٠ الوارد يف عدد اجلريدة الرمسية رقم        2000
 ، بشأن قسائم التعليم٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٦

اإليــدز، املعتمــد /القــانون املتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  - ١٥ 
 ١٩٩٩سبتمرب / يف أيلول٩٩-١٤٧رسوم بامل

 
 السياسات

اخلطة الوطنيـة األوىل لتكـافؤ الفـرص        : السياسة النسائية الوطنية   - ١٦ 
، الـــيت رفعـــت إىل مـــصاف سياســـات  ٢٠٠٧-٢٠٠٢للفتـــرة 

 الدولة يف عهد حكومة احملامي ريكاردو مادورو مبرسوم تنفيذي
 مبوجب قانون يف عام     إنشاء املعهد اهلندوراسي للطفولة واألسرة     - ١٧ 

، وغايتــــه تــــوفري احلمايــــة املتكاملــــة للطفــــل واملراهــــق ١٩٩٨
 والتكامل التام لألسرة

سياســــة املــــساواة بــــني اجلنــــسني يف ريــــف هنــــدوراس للفتــــرة  - ١٨ 
 من خالل العمل مع حركـة النـساء         ة، املرسوم ٢٠١٥-١٩٩٩

س مـار /الريفيات، واليت اعتمدها مؤمتر التنميـة الزراعيـة يف آذار         
٢٠٠٠ 

سياسة الدولة اخلاصة بقطاع األغذية الزراعية والبيئة الريفيـة يف           - ١٩ 
 ٢٠٢١-٢٠٠٤هندوراس للفترة 

سياسة الصحة اجلنسية واإلجنابيـة، الـيت اعتمـدا وزارة الـصحة             - ٢٠ 
ــاين ــوفمرب /يف تـــشرين الثـ ــو  ١٩٩٩نـ ــوزارة هـ ــذه الـ ، وأمـــني هـ

قواعـد وطنيـة    وجرى أيضا وضـع     . الدكتور بلوتاركو كاستليانو  
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 كـانون   ٣١ املـؤرخ    ٤٥٦٢لرعاية الوالدة واملولود بالقرار رقم      
 ٢٠٠٤ديسمرب /األول

السياسة الوطنيـة للـصحة العقليـة، الـيت اعتمـدا وزارة الـصحة               - ٢١ 
 ٢٨ باملرسوم ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٤يف 

 
 اآلليات
 املعهد الوطين للمرأة - ٢٢ 
 ١٩٩٤يونيـه  /ملـرأة، املنـشأة يف حزيـران    النيابة اخلاصة لـشؤون ا     - ٢٣ 

 وامللحقة بالنيابة العامة
املكاتــب االستــشارية لألســرة، امللحقــة بــوزارة الــصحة واملنــشأة  - ٢٤ 

 ١٩٩٥ والعاملة منذ عام ٩٣-٧٩  رقمبالقرار
 ١٩٩٥املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان، املنشأة يف عام  - ٢٥ 

 
 االتفاقات واألنظمة وغريها 

. األسس الربناجميـة للربنـامج الـوطين للـصحة املتكاملـة للمراهـق             - ٢٦ 
 وزارة الصحة

ــات، وزارة      - ٢٧  ــراهقني واملراهق ــة للم ــة املتكامل ــد الرعاي ــل قواع دلي
 ٢٠٠٢الصحة، 

ــاء املـــراهقني والـــشباب  - ٢٨  الربنـــامج الـــوطين للـــصحة  . صـــحة ومنـ
ــة للمراهــق  ــسويدية للتنم . املتكامل ــة ال ــصحة، الوكال ــة وزارة ال ي

 منظمة الصحة العاملية/الدولية، منظمة الصحة للبلدان األمريكية
 وزارة الصحة. قواعد وإجراءات معاجلة العنف العائلي املرتيل - ٢٩ 
اتفاق مشترك بني املؤسسات بني وزارة التعليم ووزارة الصحة،           - ٣٠ 

 ١٩٨٥عام 
 ٣١/١٢/٢٠٠٤، وزارة الصحة، ٤٥٦٢القرار رقم  - ٣١ 
. م العام ألساليب الوقاية من حوادث العمل وأمراض املهنة        النظا - ٣٢ 

 ٢٩٦٩١، العــدد رقــم SSTSS-001-2002القــرار التنفيــذي رقــم 



CEDAW/C/HON/6  
 

06-46098 81 
 

. ٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٥من اجلريدة الرمسية الصادر يف      
 ، الفصل السابع والعشرون٤٣٠املادة 

 عـام   اتفاقات مربمة بني وزارة العمـل ومعهـد التـدريب املهـين يف             - ٣٣ 
  حلصول املعوقني على التدريب املهين١٩٩٦

مذكرة املشاورة الوطنية عن عمل األطفال يف هندوراس، وزارة          - ٣٤ 
منظمـة األمـم   /الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال     /العمل

 ١٩٩٨املتحدة للطفولة، 
الربنــامج /عمــل األطفــال يف املنــازل يف هنــدوراس، وزارة العمــل - ٣٥ 

 ٢٠٠٣قضاء على عمل األطفال، الدويل لل
ــة،   . ١٠٣املرســوم  - ٣٦  ــدة الرمسي ــانون احلــد األدىن لألجــور، اجلري ق

٣/٦/١٩٧١ 
 احملكمة االنتخابية العليا - ٣٧ 
ــصاء،     - ٣٨  ــوطين لإلحــ ــد الــ ــر، املعهــ ــصائية لألســ ــة االستقــ الدراســ

٢٠٠٤-٢٠٠٠ 
 ، املعهد الوطين لإلحصاء٢٠٠٠تعداد السكان،  - ٣٩ 
 )١٩٩٣فيينا، (حقوق اإلنسان مؤمتر  - ٤٠ 
 )١٩٩٥كوبنهاغن، (مؤمتر التنمية االجتماعية  - ٤١ 
 )١٩٩٥بيجني، (املؤمتر املعين باملرأة  - ٤٢ 
اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد   - ٤٣ 

 املرأة
الدراسة االستقصائية الدائمة املتعددة األغـراض لألسـر، تـشرين       - ٤٤ 

 ، املعهد الوطين لإلحصاء١٩٩٥أكتوبر /األول
قــانون األســرة، اموعــة، احملــامي خورخــه فرنانــدو مــارتينس         - ٤٥ 

غابوريــل، مــسؤول التــدريب، الــسجل الــوطين لألشــخاص يف      
 هندوراس
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كيف تعيش النساء اهلندوراسيات يف فقر ومـا نـوع التنميـة الـيت               - ٤٦ 
 ٢٠٠٤يردا، اجلمعية النسائية للجامعيات، 

، وزارة ٢٠٠٣نــــشرة اإلحــــصائيات اخلاصــــة باملستــــشفيات،   - ٤٧ 
 الصحة

، وزارة ٢٠٠٣نـــشرة اإلحـــصائيات اخلاصـــة باملـــستوصفات،     - ٤٨ 
 الصحة

تقيــيم أثــر اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة الثانيــة ملكافحــة فــريوس   - ٤٩ 
اإليـــدز علـــى الوقايـــة مـــن الفـــريوس يف /نقـــص املناعـــة البـــشرية
 ٢٠٠٤، POLICYة، هندوراس، وزارة الصح

 االستراتيجية الوطنية الثانية ملكافحة فـريوس نقـص املناعـة           ةاخلط - ٥٠ 
، اللجنـــة الوطنيـــة لإليـــدز، ٢٠٠٧-٢٠٠٣اإليـــدز، /البـــشرية

فريوس /وزارة الصحة، قسم األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي      
 اإليدز/نقص املناعة البشرية

ــشرية  - ٥١  ــة البـ ــدز يف/فـــريوس نقـــص املناعـ ــر اإليـ ــدوراس، تقريـ  هنـ
، اللجنة الوطنية لإليدز، وزارة الصحة، وكالة       ٢٠٠٢تنفيذي،  

 التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة
 ١٩٩٨تقرير إىل الكونغرس الوطين املوقر، النيابة العامة،  - ٥٢ 
 ١٩٩٩األعوام اخلمسة احلامسة، النيابة العامة،  - ٥٣ 
 ١٩٩٩نيابة العامة، حتد، ال: النيابة العامة - ٥٤ 
 ١٩٩٦املذكرة السنوية، النيابة العامة،  - ٥٥ 
 ١٩٩٩ال، النيابة العامة، عمالتقرير السنوي عن األ - ٥٦ 
 إحصائيات أفراخ السمك، اإلدارة العامة ملصائد األمساك - ٥٧ 
اتفاق إدارة الصناديق املـربم بـني وزارة املاليـة واملـصرف الـوطين               - ٥٨ 

 ية واملعهد الوطين الزراعيللتنمية الزراع
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إضافة إىل اتفاق إدارة الصناديق املربم بني وزارة املالية واملصرف  - ٥٩ 
 تـشرين  ٢٤الوطين للتنمية الزراعية واملعهد الوطين الزراعـي يف         

 ١٩٩٩نوفمرب /الثاين
ــة     - ٦٠  ــصناديق املــربم بــني وزارة املالي ــة إىل اتفــاق إدارة ال إضــافة ثاني

 للتنميـة الزراعيـة واملعهـد الـوطين الزراعـي يف            ينطواملصرف الـو  
 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤

 ٢٨/٢/٢٠٠٢، اجلريدة الرمسية، ٢٠٠١-٢٢٢املرسوم  - ٦١ 
ــم   - ٦٢  ــذي رقــ ــرار التنفيــ ــة،  SSTS-154-2000القــ ــدة الرمسيــ ، اجلريــ

٦/١١/٢٠٠٠ 
-٢٠٠٠اإلحــصائيات يف جمــال العنــف املــرتيل، النيابــة العامــة،    - ٦٣ 

٢٠٠٤ 
ــدز،   - ٦٤  ــاالت اإليـ ــة  ٢٠٠٤-١٩٨٥حـ ــراض املنقولـ ــسم األمـ ، قـ

 السل/اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية/باالتصال اجلنسي
التقريــر اإلحــصائي الــشهري عــن حالــة فــريوس نقــص املناعــة        - ٦٥ 

، قسم األمراض املنقولة باالتصال ٢٠٠٤-١٠اإليدز، /البشرية
 السل/زاإليد/فريوس نقص املناعة البشرية/اجلنسي

األشــخاص املعــتىن ــم يف  . وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي  - ٦٦ 
 ٢٠٠٤-٢٠٠١الفترة 

مـايو  /، أيـار  SGAE-248املـذكرة رقـم     . وزارة العالقات اخلارجية   - ٦٧ 
٢٠٠٥ 

ــدفاع،     - ٦٨  العــاملون يف القــوات املــسلحة حــسب اجلــنس، وزارة ال
٢٠٠٥ 

خابات الداخلية، صحيفة   استمارات الترشيحات األولية يف االنت     - ٦٩ 
EL HERALDO ،٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٣ 

 
 التقارير املقدمة من شىت الكيانات

 وزارة الصحة العامة - ٧٠ 
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 وزارة العمل - ٧١ 
 وزارة االقتصاد والتجارة - ٧٢ 
 وزارة العالقات اخلارجية - ٧٣ 
 وزارة الثقافة والفنون والرياضة - ٧٤ 
 تربية املاشيةوزارة الزراعة و - ٧٥ 
 وزارة املوارد الطبيعية - ٧٦ 
 وزارة الدفاع - ٧٧ 
 النيابة اخلاصة لشؤون املرأة - ٧٨ 
 املعهد الوطين الزراعي - ٧٩ 

 
 مصادر املعلومات املستخدمة يف وضع املؤشرات  

 وزارة الصحة العامة - ١ 
 املعهد الوطين للمرأة - ٢ 
 وزارة التعليم - ٣ 
 وزارة العمل - ٤ 
 وزارة االقتصاد والتجارة - ٥ 
 وزارة العالقات اخلارجية - ٦ 
 وزارة الثقافة والفنون والرياضة - ٧ 
 وزارة الزراعة وتربية املاشية - ٨ 
 وزارة املوارد الطبيعية - ٩ 
 وزارة الداخلية - ١٠ 
 وزارة الدفاع - ١١ 
 وزارة املالية - ١٢ 
 وزارة السياحة - ١٣ 
 لياحمكمة العدل الع - ١٤ 
 النيابة اخلاصة لشؤون املرأة - ١٥ 
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 املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد - ١٦ 
 املعهد الوطين الزراعي - ١٧ 
 املعهد اهلندوراسي للضمان االجتماعي - ١٨ 
 مركز الوثائق بوزارة الصحة - ١٩ 

 


