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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
   ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

 املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       جتميع للمعلومات أعدته      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  هندوراس    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
تحـدة  اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، وغري ذلك من وثائق األمم امل             

وال يتضمن التقرير أية آراء أو جهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب              . الرمسية ذات الصلة  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد ذُكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وقد . صورة منهجية يف احلواشي الواردة يف هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير            ب

وعند عدم  . ُروعي يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            
وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال              

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق األمـم املتحـدة                . ةصاحل
الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املـسائل قـد                 

أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليـات          /ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة و      
  . اإلنسانالدولية حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  أشـكال  مجيـع  االتفاقية الدولية للقضاء على   
 التمييز العنصري

 ال ):١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 -   يوجدال ١٩٨١فرباير / شباط١٧

املـادة  (وى املتبادلة بني الدول     الشكا   يوجدال  ١٩٩٧أغسطس / آب٢٥ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١

لعهـد   امللحق با   األول الربوتوكول االختياري 
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -   يوجدال ٢٠٠٥يونيه / حزيران٧

الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق بالعهـد       
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  وجدال ي  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١

  -   يوجدال  ١٩٨٣مارس / آذار٣  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب        
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٥
  ال): ٢١

  ال ):٢٢املادة (ى األفراد شكاو
  نعم ):٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة       
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة       

  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  -  ال يوجد  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٣

  -  ال يوجد  ١٩٩٠أغسطس / آب١٠  اتفاقية حقوق الطفل
كول االختياري التفاقية حقوق الطفل     الربوتو

  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
إعالن ُملزم مبوجب   ٢٠٠٢أغسطس / آب١٤

   سنة١٨: ٣املادة 
-  

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال        

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٢ مايو/ أيار٨

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       
  املهاجرين وأفراد أسرهم

املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الـدول        ال يوجد  ٢٠٠٥مايو / أيار٩
  ال يوجد): ٧٦

  ال يوجد): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
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  -  ال يوجد  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن       

  االختفاء القسري
  ال يوجد): ٣١املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١

املـادة(الشكاوى املتبادلة بني الـدول      
  ال يوجد): ٣٢

 والربوتوكول االختياري،وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   باحلقاخلاص  لعهد الدويل   امللحق با  الربوتوكول االختياري    :فيهاليست هندوراس طرفاً    معاهدات  
  ). ٢٠٠٧توقيع فقط، (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية 

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم  منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية

 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٣(بروتوكول بالريمو

) ١٩٥٤توقيع فقط،  (١٩٥٤اتفاقية عام نعم، باستثناء  )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
  .١٩٦١وبروتوكوهلا املعتمد يف عام 

 نعم )٥( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 ال اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

، دعت جلنة مناهضة التعـذيب هنـدوراس إىل التـصديق علـى             ٢٠٠٩يف عام     -١
 والربوتوكول االختيـاري    ،قوق األشخاص ذوي اإلعاقة   الربوتوكول االختياري التفاقية ح   

 والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد     ،التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
 وإىل النظر يف تقـدمي إعالنـات        )٧(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

، شجعت اللجنة املعنية بالقـضاء  ٢٠٠٧ ويف عام .)٨( من االتفاقية  ٢٢ و ٢١مبوجب املادتني   
على التمييز ضد املرأة تصديق الدولة على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع             

. )٩( من االتفاقية  ٢٠ من املادة    ١أشكال التمييز ضد املرأة وقبوهلا التعديل املُدخل على الفقرة          
 بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تنظر هندوراس       وأوصت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية     

يف التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، 
  . )١٠(املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

هندوراس دولة طرف يف نظام     وُيفيد مكتب األمم املتحدة القطري يف هندوراس بأن           -٢
  .)١١(٢٠٠٢روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ عام 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  باء  
 وجملس حقوق اإلنسان تنديداً قوياً بانتهاكات حقوق )١٢(ندد كل من اجلمعية العامة  -٣

يوليه / متوز ٢ويف  . )١٣(٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨يف  الذي وقع   اإلنسان النامجة عن االنقالب     
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سيادة القانون وأعربت عن قلقها     باهنيار  ، نددت جمموعة من املكلفني بواليات أيضاً        ٢٠٠٩
  .الشديد إزاء حالة احلريات األساسية يف هندوراس

، الحظت مفوضة األمـم  )١٤(ويف تقرير مقدم بناًء على طلب جملس حقوق اإلنسان          -٤
 عـدد   وقـوع  إىل   ىأن االنقـالب أد   ) ضة السامية املفو(املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

وبالفعل أبـرز االنقـالب     . انتهاكات حقوق اإلنسان، اليت ظل معظم ُمرتكبيها بال عقاب        
 صعوبة وتـوتر املنـاخ      زاد من شدة   حقوق اإلنسان، و   اليت تطاول وأجَّج املشاكل اهليكلية    

. ولة واجملتمع ككـل   السياسي واالجتماعي، وعمَّق االستقطاب داخل معظم مؤسسات الد       
ويسَّرت التدابري املفروضة مبوجب حالة الطوارئ قمع املعارضني لالنقالب ومسحت بتقييـد            

  .)١٥(احلقوق األساسية تقييداً تعسفياً
خالل االنقالب  الذي جرى   الضمانات  االنتقاص من   واستنتجت املفوضة السامية أن       -٥

تسمت أفعال قوات األمن باإلفراط يف استعمال       وا. غري متوافق مع االلتزامات الدولية هلندوراس     
وأخلَّت الدولة  . ي وغري قانوين  القوة والتعذيب وإساءة املعاملة؛ وأُبلغ عن حاالت احتجاز تعسف        

 إخطار األمم املتحدة ومنظمة البلدان األمريكية، على حنو ما يقتضيه العهد الدويل             ها بواجب أيضاً
  .)١٦(التفاقية األمريكية حلقوق اإلنساناخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وا

وأوصت املفوضة السامية بأن ُتنقّح هندوراس أو ُتلغي التشريعات الوطنية املتضاربة مع              -٦
 وحريـة   ، واملظاهرات احملظـورة   ،املعايري الدولية، ال سيما األحكام املتعلقة جبرائم إثارة الفنت        

 وقانون الشرطة والتعايش    ، واستقالل القضاء  ،ذيب والتع ، واحلقوق السياسية واالنتخابية   ،التعبري
  .)١٨(، على حنو ما بيَّنه فريق األمم املتحدة القطري)١٧(االجتماعي وقانون حالة الطوارئ

ويفيد مكتب األمم املتحدة القطري بأن هندوراس بذلت جهداً فعليـاً يف سـبيل                -٧
، )١٩( بشأن املساواة بـني اجلنـسني      مواءمة تشريعاهتا مع املعايري الدولية، إذ اعتمدت قوانني       

، وحقوق األشـخاص املـصابني      )٢١(، وحقوق الطفل  )٢٠(وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
وإضافة إىل ذلك، ُعدِّلت التـشريعات اجلنائيـة املتعلقـة          . )٢٢(بفريوس نقص املناعة البشرية   
  .)٢٤( والقضاء على العنف املرتيل)٢٣(باالجتار واالستغالل اجلنسي

   املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان اإلطار  -جيم   
، قامت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة           ٢٠٠٠يف عام     -٨

، وأُِكـَد هـذا    "ألـف "حقوق اإلنسان باعتماد جلنة هندوراس حلقوق اإلنسان ضمن الفئة          
 املعنية باالعتماد، يف دورهتا     ومن املقرر أن تقوم اللجنة الفرعية     . )٢٥(٢٠٠٧االعتماد يف عام    

، باستعراض خاص حلالة اعتماد جلنـة       ٢٠١٠أكتوبر  /املقبلة املزمع عقدها يف تشرين األول     
والحظت املفوضة السامية أن عـدم اسـتقالل مؤسـسات    . )٢٦(هندوراس حلقوق اإلنسان 

ت امللحوظة،  اال بعض احل  باستثناءالرقابة، مثل إدارة الضرائب واحملكمة العليا وأمانة املظامل،         
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أو عدم قدرهتا علـى       محاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون     االستفادة منها يف  أدى إىل عدم    
  .)٢٧(وتشكِّل إعادة إثبات مصداقية هذه املؤسسات وشرعيتها حتدياً جدياً. توفري هذه احلماية

 ٢٠١٠مارس  /ويضيف مكتب األمم املتحدة القطري أن الرئيس لوبو أعلن يف آذار            -٩
غري أن وضعها القـانوين ووظائفهـا وسـلطاهتا         . عن إنشاء جلان رئاسية متخصصة خمتلفة     

وميزانياهتا مل ُتكن حمددة عندما قدم مكتب األمم املتحدة القطري مسامهته يف االسـتعراض              
وتوجد بواعث قلق بشأن كيفية دمج تلك اللجان يف النظام الوطين حلماية            . الدوري الشامل 
  .)٢٨(تعزيزها، والكيفية اليت ستساهم هبا يف تدعيم النظام القائمحقوق اإلنسان و

 عن قلقها إزاء اسـتمرار االفتقـار إىل         ٢٠٠٧وأعربت جلنة حقوق الطفل يف عام         -١٠
  .)٢٩(مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان ُتركز على األطفال

نـدوراس  ، أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة هب         ٢٠٠٧ويف عام     -١١
، وحثت احلكومة على تـدعيم املعهـد        )٣٠(لقيامها بإنشاء حماكم خاصة ُتعىن بالعنف املرتيل      

  .)٣١(الوطين للمرأة من خالل زيادة موارده

  التدابري السياساتية  -دال   
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء السياسة االجتماعية القمعية املتـصلة              -١٢

وهي سياسة ال تأخذ بعني االعتبار أسباب الظاهرة وميكن         "  القانونية اجلماعات غري "مبكافحة  
وأحاطت جلنة القضاء على التعذيب علماً      . أن ُتجرِّم أطفاالً وشباباً ال لشيء سوى ملظهرهم       

 املتعلقـة    من القانون اجلنائي   ٣٣٢ املادة   أحكامباملناقشات اجلارية يف هندوراس بشأن تغيري       
، أبدى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي       ٢٠٠٦ويف عام   . )٣٢(نيةباجلمعيات غري القانو  

  .)٣٣(مالحظات مماثلة
ويفيد مكتب األمم املتحدة القطري بأن األعوام القليلة املاضية شـهدت ارتفاعـاً               -١٣

هـواجس  هاجساً من    ضحية جرمية    وقوعومتثل إمكانية ال  . مطرداً يف األرقام املتعلقة بالعنف    
وإجراءات احلكومة، اليت ركزت على تشديد القانون اجلنائي وتكليف اجليش . رئيسيةالناس ال

  .)٣٤(باحلفاظ على األمن، اتسمت باإلخفاق يف إبقاء العنف ضمن حدود معقولة
حلقـوق اإلنـسان    وطنية  وأوصت املفوضة السامية بأن تضع هندوراس خطة عمل           -١٤

ع املدين، بغية معاجلة املشاكل اهليكلية باعتبارهـا        بالتعاون مع األمم املتحدة ومبشاركة اجملتم     
  .)٣٥(ذات أولوية
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٦( املعاهداتاتهيئ
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  ابعةرد املت  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
متأخر عـن   تقدمي التقرير األوَّيل      -  -  -  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٦منذ عام موعده 
اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      

  واالجتماعية والثقافية
متأخر عـن   تقدمي التقرير الثاين      -  ٢٠٠١ مايو/أيار  ١٩٩٨

  ٢٠٠٦منذ عام موعده 
ورد يف عام     ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٥  ق اإلنساناللجنة املعنية حبقو

٢٠٠٨  
حيل موعد تقدمي التقرير الثـاين      

  ٢٠١٠يف عام 
  

 املعنية بالقضاء على التمييـز      اللجنة
  ضد املرأة

حيل موعد تقـدمي التقريـرين        -  ٢٠٠٧أغسطس /آب  ٢٠٠٦
السابع والثامن يف تقرير واحد يف      

  ٢٠١٢عام 
ــه   ٢٠٠٩مايو /أيار  ٢٠٠٨  جلنة مناهضة التعذيب تقدميـ

متأخر عن  
موعده منذ  

مـايو  /أيار
٢٠١٠-  

حيل موعد تقدمي التقرير الثـاين      
  ٢٠١٦يف عام 

ين الرابع  حيل موعد تقدمي التقرير     -  ٢٠٠٧فرباير /شباط  ٢٠٠٦  جلنة حقوق الطفل
 يف تقريـر موحَّـد يف      واخلامس

  ٢٠١٢عام 
الربوتوكول االختياري للجنة حقوق    

لق بإشراك األطفـال يف     الطفل املتع 
  الرتاعات املسلحة

متأخر عـن   تقدمي التقرير األوَّيل      -  -  -
  ٢٠٠٤منذ عام موعده 

الربوتوكول االختياري للجنة حقوق    
الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء       
األطفال واستغالل األطفال يف املواد     

  اإلباحية

متأخر عـن   تقدمي التقرير األوَّيل      -  -  -
  ٢٠٠٥ منذ عامموعده 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

متأخر عـن   تقدمي التقرير األوَّيل      -  -  -
  ٢٠٠٦منذ عام موعده 
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قامت اللجنة الفرعية ملنع التعـذيب بزيارهتـا الدوريـة األوىل إىل هنـدوراس يف                 -١٥
 على النحو املنصوص عليه     سراًحلكومة  وأُحيل تقرير الزيارة إىل ا    . )٣٧(٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  . )٣٨(يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وطلبت احلكومة نشره

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً      املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء          آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
؛ واملقرر اخلاص املعـين باألشـكال املعاصـرة       )٣٩()٢٠٠١أغسطس  / آب ١٥-٥(

 ٨-٢(للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب             
 ٣١-٢٣(؛ والفريق العامل املعـين باالحتجـاز التعـسفي          )٤٠()٢٠٠٤يوليه  /متوز
 العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك         ؛ والفريق )٤١()٢٠٠٦مايو  /أيار

 ٢٥-٢١(حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسـة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري               
؛ والفريق العامل املعين باالختفاء القسري أو غري الطوعي         )٤٢()٢٠٠٦ أغسطس/آب

يز ؛ واملقرر اخلاص املعين بتعز    )٤٣()٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢ -يناير  / كانون الثاين  ٣١(
  .)٤٤()٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠-٢٦(ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري 

  )أُجِّلت، وسُيتفق على تواريخ جديدة(املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء    عليها من حيث املبدأ اُتفقزيارات
  -  زيارات طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

العامـل املعـين     ، والفريق الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    كل من   أعرب    التعاون أثناء البعثات/التيسري
باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف           
تقرير املصري، والفريق العامل املعين باالختفاء القسري أو غري الطـوعي، واملقـرر             

 حرية الرأي والتعبري عن امتنـاهنم للحكومـة         اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف     
  .لتعاوهنا معهم يف زياراهتم

  -  متابعة الزيارات
وردَّت احلكومـة علـى     .  رسالة ٣٩أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت        الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

  . رسائل٤
 استبياناً أرسلها مكلفـون  ٢٣ من أصل ٦ردَّت هندوراس يف اآلجال احملددة على          مواضيعيةالردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل

  .)٤٥(بواليات اإلجراءات اخلاصة

  قوق اإلنسانالسامية حلفوضية املالتعاون مع   -٣  
حقوق اإلنسان يف إطار شراكة مع      السامية  فوضية  امل االنقالب، َعِمل مقر     يف أعقاب   -١٦

وشارك مستشار حقوق   . )٤٦(مريكا الوسطى وفريق األمم املتحدة القطري     املكتب اإلقليمي أل  
اإلنسان يف نيكاراغوا يف بعثة إنسانية إىل احلدود بني هندوراس ونيكاراغوا هدفها تقييم حالة              

وقدمت هندوراس مسامهة مالية إىل املفوضـية يف        . )٤٧(مواطين هندوراس الذين فروا من البلد     
  .)٤٨(٢٠٠٨عام 
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ُيفيد مكتب األمم املتحدة القطري، خبصوص املساواة بني اجلنسني، بأن هنـدوراس              -١٧

 ويف ، إطارها القانوين وسياساهتا املتعلقة حبقوق املـرأة       تعديلأحرزت تقدماً ال ُيستهان به يف       
ومع ذلـك، ال تـزال      . )٤٩( يف السياسات العامة الرئيسية     القضايا اجلنسانية  دمجعملية  تعزيز  

هناك يف اآلن ذاته ثغرة جنسانية واسعة ومشاكل يف تطبيق التشريعات والسياسات القائمـة              
ومعرفة الناس حمدودة بـشأن حقـوقهم       . تطبيقاً فعاالً، مبا يف ذلك نقص التمويل احلكومي       

وال بد من تعزيـز آليـات       . كما أن املراجعة االجتماعية معقدة    املكتسبة وكيفية ممارستها،    
احلكومة والدولة اليت تنفذ السياسات وترصد مدى احترام هنـدوراس حلقـوق اإلنـسان              

  .)٥٠(ومحايتها على النحو الواجب
ة هنـدوراس علـى التـصدي       وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ         -١٨

  .)٥١(دوار النساء والرجال ومسؤولياهتمنمطية جتاه أللمواقف ال
، أفاد املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنـصرية والتمييـز           ٢٠٠٥ويف عام     -١٩

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بعدم إقرار السلطات السياسية إقراراً             
عدم اإلقرار هذا يشكل عقبةً واعترب املقرر اخلاص أن .  واقع قائم   التمييز العنصري  أنواضحاً ب 

  .)٥٢(أوليةً شديدة أمام اجلهود الرامية إىل مواجهة املشكلة وإجياد حل دائم هلا
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها الستمرار التمييز والوصم اللذين يـستهدفان              -٢٠

ذوي أطفال الشعوب األصلية وأطفال الشوارع وأطفال املناطق الريفية والنائيـة واألطفـال             
  .)٥٣(، إضافة إىل استمرار التمييز ضد البنات)طريقة اللباس والوشم والرموز(املظهر املختلف 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه  -٢  
إلغـاء عقوبـة    ارتياح إىل    ب ٢٠٠٦ يف عام    ، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    شارتأ  -٢١

  .)٥٤(اإلعدام إلغاًء دستورياً
 ٢٠٠٠-١٩٩٨ى ادعاءات خبصوص تعرض عدد كبري من األطفال يف الفتـرة       وبناًء عل   -٢٢

لإلعدام خارج القضاء، قام املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات               
وأشارت األدلة اجملمعة إىل وجود حاالت      . ٢٠٠١موجزة أو تعسفاً بزيارة إىل هندوراس يف عام         

ويف معظم احلاالت، كان الطفل أعزل من الـسالح ومل    . وات األمن قُتل فيها أطفال على أيدي ق     
ويف وقت إجراء الزيارة، كانـت التحقيقـات أو         .  استعمال القوة  يقم بعمل استفزازي يستدعي   

  .)٥٥(احملاكمات املتصلة حبوادث اإلعدام خارج القضاء نادرة جداً وكانت اإلدانات استثنائية
حاطت جلنة التعذيب علماً بإنشاء وحدة خاصـة        ، أ ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٣ويف    -٢٣

مؤسسة الطفل واألسرة، فضالً عن     يف حاالت تتسم بالعنف يف      للتحقيق يف وفيات األطفال     
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا  . )٥٦(إنشاء املكتب البلدي ألمني املظامل املعين بالطفل     
القضاء، مبا يف ذلك على أيـدي       إزاء ارتفاع عدد حاالت اختفاء األطفال وإعدامهم خارج         

وأعربت اللجنة املعنية   . )٥٧(أفراد الشرطة، ولكَون السلطات مل ترّد باختاذ اإلجراءات املناسبة        
  .)٥٨(حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة

وثََبت لدى املفوضة السامية أن كال من اجليش والشرطة ُيفرطان بصورة منهجية يف               -٢٤
وأوصت املفوضة السامية بتجنُّـب     . )٥٩(النقالباملناهضة ل هرات  استعمال القوة لقمع املظا   

 وشريطة  ،استخدام اجليش يف أداء وظائف إنفاذ القانون إال يف احلاالت القصوى واالستثنائية           
وأدى املدافعون عن حقـوق اإلنـسان دوراً        . )٦٠(خضوع ذلك دوماً ملراقبة قضائية مستقلة     
وسـاهم  . التخفيف من حدة النقـائص املؤسـسية      أساسياً بعد االنقالب، وساعدوا على      

وتعرَّض املدافعون عن . )٦١(وجودهم داخل مراكز االحتجاز يف احلّد من استضعاف احملتجزين     
ـ     . )٦٢(ق اإلنسان أنفسهم للتخويف واالعتداء    حقو َب واشتكت بعض املنظمات النسائية َعِق

وُتفيد التقارير  . )٦٣( واجليش لتهديد من ِقَبل ضباط الشرطة    االنقالب من تعرضها للتحرش وا    
  .)٦٤(بأن النساء الاليت رفعن شكاوى رمسية تلقني هتديدات باملوت وتعرضن للتخويف

، أفاد الفريق العامل املعين باالختفاء القسري أو غري الطـوعي بـأن             ٢٠٠٦ويف عام     -٢٥
 الفريق بأن تصبح    وأوصى.  يف القانون اجلنائي   القسري ال ُيصنَّف كجرمية قائمة بذاهتا     االختفاء  

  .)٦٥(هندوراس طرفاً يف اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية
 ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨ونوهت جلنة مناهضة التعذيب باعتماد هندوراس يف          -٢٦

 وأوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن ُتعلن الـسلطات        . )٦٦(قانون اآللية الوقائية الوطنية   
  .)٦٧(العليا على املأل رفضها للتعذيب والتزامها بالقضاء عليه وبإعمال نظام وقائي وطين

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن أفراد القوات املـسلحة ال ُيعتـربون                -٢٧
  .)٦٨(موظفني حكوميني يف سياق تعريف التعذيب الوارد يف القانون اجلنائي

خبصوص ا العميق إزاء ما وردها من تقارير        قلقهذيب عن   وأعربت جلنة مناهضة التع     -٢٨
تواتر إساءة املعاملة والتعذيب واإلفراط يف استعمال القوة عند التوقيف، وأفعـال االبتـزاز              
الصادرة عن موظفي إنفاذ القانون، واستمرار ارتفاع أعداد احملتجزين من األطفال والكبـار             

 اللجنة أيضا، على غرار الفريـق العامـل املعـين           وأعربت. يف احلبس املطوَّل رهن احملاكمة    
 عن قلقها إزاء خمتلف أشكال عدم التقيد بالقاعدة العامة املتصلة مبدة )٦٩(باالحتجاز التعسفي، 

. )٧٠(وأعربت عن أسفها لعدم استخدام تدابري بديلة عن الـسجن         . االحتجاز رهن احملاكمة  
هلا إزاء تواتر توقيف أشخاص بناًء على اشتباه وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن انشغا 

أفراد قوات األمن فيهم، مبا يف ذلك محالت التوقيف الواسعة القائمة على املظهـر وحـده،                
  .)٧١(ودون أمر من السلطة املختصة
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 ظروف االحتجاز وعدم الفصل     سوءوأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء          -٢٩
وأعرب الفريق العامل   . )٧٢(بني النساء والرجال وبني األطفال والكبار     بني املتهمني واملُدانني و   

وأوصـى  .  مماثـل  قلق عن   )٧٤( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٧٣(املعين باالحتجاز التعسفي  
الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بأن ُتنشئ هندوراس نظام سجون يقوم على مؤسسة             

. )٧٥(ون مهنيون متخصصون وال تكون هلا صـلة بالـشرطة  منفصلة يشغلها مديرون وموظف 
وأوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تكون خمافر الشرطة ومقار مكتب التحقيق اجلنائي             
الوطين موضع مراجعة يف أقرب وقت ممكن هبدف صياغة وتنفيذ خطة ترمـي إىل االرتقـاء     

  .)٧٦(بأماكن االحتجاز يف املؤسسات القائمة
ت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب باختاذ تدابري مناسـبة حلمايـة الـسجينات،             وأوص  -٣٠

  .)٧٧(وباحترام مبدإ الفصل بني الرجال والنساء يف السجون
 بإنـشاء اللجنـة    ٢٠٠٦والحظت جلنة مناهضة التعذيب قيام هندوراس يف عـام            -٣١

ة خاصةً داخل النيابـة     املشتركة بني املؤسسات واملعنية حباالت قتل اإلناث، إضافةً إىل وحد         
مـشاعر  وظلـت  . )٧٨(يف ظروف تتسم بالعنف النساء امة تتوىل التحقيق يف حاالت وفاة الع

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إزاء انتشار ضروب كـثرية مـن              القلق تساور   
هـن  العنف ضد املرأة، والحظت أن نساء هندوراس قد ُيضطررن إىل اهلجرة بسبب ما يلحق            

  .)٧٩(من عنف
ورغم مجيع اجلهود الرامية إىل احلد من العنف ضد املرأة وإهنائه، ُسجل ارتفاع مطرد        -٣٢

يف العنف اجلنساين واملرتيل واجلنسي، وكذلك يف عدد حاالت قتل اإلناث، الذي ارتفع من              
  .)٨٠(٢٠٠٩ حالة يف عام ٣٧٧ و٢٠٠٨ حالة يف عام ٢٥٢ إىل ٢٠٠٧ حالة يف عام ١٤٩
وحثت جلنة حقوق الطفل هندوراس على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنـع تعـرُّض                -٣٣

األطفال للتعذيب أو إساءة املعاملة يف مجيع الظروف، ال سيما أثناء توقيفهم من ِقَبل موظفي               
  .)٨١(إنفاذ القانون أو بعد ذلك

ـ             -٣٤ رض هلمـا   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن العنف واالعتداء اللذين يتع
  .)٨٢(األطفال يف املرتل، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، ُيشكالن ظاهرة خطرية وآخذة يف النمو

 ومقصد وعبور بالنسبة    منشأوُيفيد مكتب األمم املتحدة القطري بأن هندوراس بلد           -٣٥
لالجتـار  يف أغلـب األحيـان      وضحايا هذه املمارسة الشنيعة يتعرضون      . إىل االجتار بالبشر  

. واالستعباد املرتيل والعمـل القـسري     ) نساء وفتيات وأوالد  (راض االستغالل اجلنسي    ألغ
ويوصي مكتب األمم املتحـدة القطـري       . )٨٣(وينحدر ضحايا االجتار من مجيع مناطق البلد      

 باعتماد برامج دعم شاملة لضحايا العنف اجلنساين أو اجلنسي واالجتار واالستغالل اجلنسي،           
بوب منع احلمل اعتباراً من اليوم التايل ووسائل الوقاية مـن األمـراض             مبا يف ذلك توفري ح    

  .)٨٤(املنقولة جنسياً
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وأوصت جلنة مناهضة التعذيب مبقاضاة ومعاقبة مرتكيب جرائم االجتـار بالبـشر،              -٣٦
وأعربـت جلنـة   . )٨٥( مجيع أغراض االجتار االستغاللية تعديل القانون اجلنائي حبيث يشمل    وب

 قلقها ألن االستغالل اجلنسي لألطفال، وخباصة الفتيات، واالجتار بالبـشر      حقوق الطفل عن  
ورغم تصديق هندوراس على الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع        . ميثالن مشكلتني خطريتني  

األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ال توجد هيئة حكومية مكلفـة     
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن          . )٨٦(كولبسياسات تنفيذ الربوتو  

  .)٨٧(النساءقلق مماثل إزاء 
وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل استمرار مشكلة استغالل الشباب دون    -٣٧

 سنة يف جتارة اجلنس رغب إحراز تقدم يف هذا اجملال؛ وطلبت اللجنة إىل هندوراس               ١٨سن  
  .)٨٨( أشكال عمل األطفالأسوأ سنة من هذا الشكل من ١٨اية األطفال دون سن ضمان مح

 ُتفيد  ٢٠٠٦والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن اإلحصاءات الرمسية لعام             -٣٨
 سـنوات  ٥ من البنات املتراوحة أعمارهم بـني  ٢١,٥١ يف املائة من األوالد و  ٨٧,٤٩بأن  
وأعربت جلنة اخلرباء عن قلقها إزاء استمرار ظاهرة عمل . دياً سنة ميارسون نشاطاً اقتصا١٧و

األطفال وطلبت معلومات عن  التدابري املتخذة يف سياق خطة العمل الوطنية الثانية للقـضاء               
  .)٨٩()٢٠١٥-٢٠٠٨(على عمل األطفال 

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تفشي عمل األطفال بصورة رهيبة ال سيما              -٣٩
  .)٩٠(جملتمعات الريفية واألصليةيف ا
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تعزز هندوراس خدماهتا الـصحية يف مراكـز               -٤٠

االحتجاز حبيث تتضمن خدمات لألشخاص املعوقني ذهنياً أو املـصابني بـأمراض عقليـة              
  .)٩١(واحملرومني من حريتهم

ملرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق    ، قام الفريق العامل املعين باستخدام ا      ٢٠٠٦ويف عام     -٤١
ووضع تقريراً عن   اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري بزيارة إىل هندوراس،            

 قيام شركات األمن اخلاصة بتدريب مئات من مواطين هنـدوراس           الزيارة أشار فيه بقلق إىل    
أن أحـد املكلفـني     وأفادت التقارير ب  . ومواطين بلدان أخرى بغرض أداء مهام يف بلد ثالث        

وأوصـى  . اً يف احلكومة وقت الزيـارة     رفيعبالتدريب عقيد سابق ما زال يشغل منصباً أمنياً         
الفريق العامل بأن تنضم هندوراس إىل االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واسـتخدامهم             

  .)٩٢(ومتويلهم وتدريبهم

  قاب، وسيادة القانوناإلفالت من العمسألة إقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
، أعرب ثالثة من اخلرباء املستقلني لألمم املتحـدة عـن           ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٩يف    -٤٢

 غري مقبول على استقالل اعتداءقلقهم إزاء فصل ثالثة قضاة ومستشار مؤخراً، واعتربوا ذلك 
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لى تعزيـز   القضاء وحرية الرأي والتعبري والتجمع واملشاركة يف اجلمعيات لألفراد العاملني ع          
  .)٩٣(حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها يف هندوراس

وأفادت املفوضة السامية بأن اإلفالت من العقاب على معظم انتـهاكات حقـوق               -٤٣
فعدم القيام بتحقيقـات مـستقلة      . اإلنسان املرتكبة أثناء األزمة زاد من استضعاف الضحايا       

لني عن تلك اجلرائم بال عقاب وترك الضحايا بال         وسريعة وفعالة أدى إىل ترك معظم املسؤو      
  .)٩٤(محاية وَجرب قضائيني مناسبني

 إزاء قعود هندوراس عـن إنـشاء هيئـة         وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها       -٤٤
وأبدت اللجنة . )٩٥(مستقلة لضمان استقالل القضاء ومراقبة التعيينات والترقيات وتنظيم املهنة      

  .)٩٦(سان مالحظات مماثلةاملعنية حبقوق اإلن
 يف  بقدرات خاصة هبـا   وأوصت اللجنة الفرعية ملنع التعذيب بأن تزوَّد النيابة العامة            -٤٥

  .)٩٧(جمال التحقيق كي يتسىن هلا القيام بتحريات مستقلة وسريعة وشاملة
عى من ُيدّ تفاء القسري أو غري الطوعي أثناء زيارته بأن         خوأُعِلَم الفريق العامل املعين باال      -٤٦

ارتكاهبم انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التورط يف االختفاء، ال خيضعون بـصفة               
عى تـورطهم يف    وأفادت تقارير موثوق هبا بأن بعض َمن ُيدّ       . عامة ألي حتقيق فعال أو أية إدانة      

  .)٩٨(االختفاء القسري ما زالوا نشطني ويشغلون يف بعض احلاالت مناصب حكومية
والحظت جلنة مناهضة التعذيب تفشي اإلفالت من العقوبة واعتربته أحد األسباب             -٤٧

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء االفتقار إىل هيئة مستقلة         . الرئيسية لعدم القضاء على التعذيب    
  .)٩٩(للتحقيق يف ادعاءات إساءة املعاملة والتعذيب

اس حتقيقاً سريعاً وشامالً وحمايـداً      وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن ُتحقق هندور        -٤٨
. )١٠٠(يف مجيع حوادث الوفاة يف احلبس وأن تقدم التعـويض الكـايف إىل أُسـر الـضحايا                

 عدم اختاذ أي تدابري ملعاقبـة املـسؤولني عـن    قلقوالحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ب   
  .)١٠١(احلوادث اليت وقعت يف سجين إلبوربنري وسان بيدرو

 جلنة حقوق الطفل توصيتها السابقة بأن تقوم هندوراس بإصالح نظامهـا            وكررت  -٤٩
  .)١٠٢(اخلاص بقضاء األحداث حبيث يتوافق مع االتفاقية توافقا تاما

  احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أُسرية  -٤  
أوصت جلنة حقوق الطفل من جديد بأن جتعل هندوراس من مـسألة التـسجيل                 -٥٠

كما حثت هندوراس على اإلسراع     . )١٠٣(الدات األطفال مسألة ذات أولوية    الفوري جلميع و  
يف اعتماد مشروع القانون اخلاص بالتبين واستكمال التصديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية             

  .)١٠٤(األطفال والتعاون يف جمال التبين فيما بني البلدان
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يات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف     حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمع         -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

صرحت املفوضة السامية بأن حرية التعبري غدت، يف أعقاب االنقالب، أحد أكثـر               -٥١
واحتل اجليش عدداً من مقار وسائط اإلعـالم،        . )١٠٥(احلقوق تقييداً مبوجب تدابري الطوارئ    

اً بوسائط  شديدوأحلقت تلك األفعال ضررا     . أحيان كثرية وشوشت الترددات بل ُعطلت يف      
وأساء أفراد الشرطة معاملة بعـض      . )١٠٦(اإلعالم املعارضة وبعض القنوات اإلخبارية الدولية     

الصحفيني أو احتجزوهم تعسفاً بينما كانوا بصدد تغطية املظاهرات؛ ويبدو أن الغاية مـن              
  .)١٠٧(جاتذلك متثلت يف منعهم من اإلبالغ عن االحتجا

، دعت جمموعة من املقررين اخلاصـني احلكومـة إىل اختـاذ         ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   -٥٢
. إجراءات عاجلة للتصدي ملا يعانيه الصحفيون العاملون يف البلد من استـضعاف متزايـد             

  .)١٠٨( صحفيني وتعرض آخرون للتهديد٧فخالل األسابيع الستة اليت سبقت هذا النداء، قتل 
 زيارته  حلق يف حرية الرأي والتعبري، يف أثناء      رر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية ا     وقال املق   -٥٣

، إن من املهم املضي قُدماً يف تنفيذ إصالحات القانون اجلنائي بغـرض             ٢٠٠٧البلد يف عام    
ويف هذا الصدد، ينبغي أال تفرض حدود أو قيود على ممارسـة            . مواءمته مع املعايري الدولية   

ويشكل تركز ملكية وسائط اإلعالم يف أيدي عـدد قليـل مـن    . )١٠٩(بريحرية الرأي والتع  
  .)١١٠(األشخاص عقبة أخرى من العقبات اليت تسىن للمقرر اخلاص دراستها خالل زياراته

وقالت املفوضة السامية إن اإلفراط يف استعمال القوة وممارسة االحتجاز التعـسفي              -٥٤
  .)١١١(التجمع السلميوفرض حظر التجول عناصر تضعف ممارسة حق 

 من قانون العمل فيما يتـصل       ٤٦٩ات املنصوص عليها يف املادة      وباإلشارة إىل الغرام    -٥٥
 ١٩( ملبريا   ١٠ ٠٠٠ و ٢٠٠ات تتراوح بني    وهي غرام (يف حرية تكوين اجلمعيات     بعرقلة احلق   

منظمة العمـل   ، قالت جلنة خرباء     ))ملبريا تساوي دوالراً واحداً من دوالرات الواليات املتحدة       
رت بأن  الدولية إن هندوراس تفتقر إىل نظام محاية مناسبة من أفعال التمييز ضد النقابات، وذكّ             

الدولة مسؤولة عن ضمان تطبيق ما صدقت عليه من اتفاقات منظمة العمل الدوليـة بـشأن                
ا الوطنيـة   وطلبت اللجنة إىل هندوراس اختاذ اخلطوات الالزمة لتضمني تشريعاهت        . احلرية النقابية 

  .)١١٢(أحكاماً تكفل احلماية املناسبة من التمييز ضد النقابات أو التدخل يف عملها
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار اخنفاض          -٥٦

وحثت اللجنة هندوراس على ضمان تطبيـق احلـصة         . مستوى متثيل النساء يف احلياة العامة     
وأعربـت  . )١١٣(اليت تشغل باالنتخابـات    يف املائة من املناصب      ٣٠ونية الدنيا ونسبتها    القان

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها ألن نظام القوائم املفتوحة املوجود يشكل عائقاً أمام              
  . )١١٤(متثيل النساء بنسبة كافية
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  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار التمييـز                -٥٧

  .)١١٥(ضد النساء يف سوق العمل وإزاء تركز النساء يف القطاع غري املنظم ويف العمل املرتيل
وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل هندوراس تقدمي معلومات عن التـدابري           -٥٨

  .)١١٦(املعتمدة هبدف تقليص فارق األجور بني الرجال والنساءاحملددة 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشة الئق  -٧  
 يف املائة من    ٥٨يفيد مكتب األمم املتحدة القطري، مستنداً إىل األرقام الرمسية، بأن             -٥٩

. )١١٧(ن يف فقـر مـدقع      يعيشو  السكان  يف املائة من   ٣٦السكان يعيشون دون خط الفقر و     
ويوصي املكتب يف هذا الصدد مبواءمة خطة البلد مع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ومـع                 

. )١١٨(االلتزامات الدولية اليت قطعتها هندوراس مبوجب الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان           
وأوصى املكتب أيضاً بأن تضع هندوراس خطة ممولة كما جيـب ملكافحـة اجلـوع، وأن                

تأثريات تشريعاهتا على ممارسة احلق يف الغذاء واحترامه وفقاً للمعايري الدولية، وأن            تستعرض  
  .)١١٩(تنشئ نظاماً شامالً لرصد احلصص الغذائية والتغذية

 وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء حمدودية الوصول إىل اخلدمات الـصحية               -٦٠
 يف األعوام القليلة املاضية، تسجل يف املناطق        فرغم التحسن الكبري  : ال سيما يف املناطق الريفية    

  .)١٢٠(الريفية نسبة مرتفعة من وفيات األمهات والرضع واألطفال
ويف هذا السياق، يوصي مكتب األمم املتحدة القطري بصياغة استراتيجية وطنية لتوسيع              -٦١

 متـساوية   تغطية اخلدمات العامة وضمان املزيد من اإلنصاف يف احلصول على خدمات عامـة            
  .)١٢١(النوعية بني املناطق احلضرية والريفية، ال سيما فيما يتصل بالتعليم والرعاية الصحية األولية

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تفيد بأن عـدد                 -٦٢
لبيـة  والحظت اللجنة أيضاً أن أغ    . اجلماعات غري القانونية املوجودة يف هندوراس قد ارتفع       

وأوصت جلنة حقوق الطفـل     . األطفال املنتمني إىل هذه اجملموعات ال يدرسون وال يعملون        
بأن تويل هندوراس اهتماماً أكرب للعوامل واألسباب االجتماعية ملـشكلة اجلماعـات غـري            
القانونية، وأن تركز على التدابري الوقائية ومتتنع عن معاجلة املشكلة بأساليب تقتـصر علـى               

القمع، وأن تستثمر يف املوارد املالية والبشرية الالزمة لبلورة إجراءات لوقاية أعضاء            العقاب و 
  .)١٢٢(اجلماعات غري القانونية وإعادة تأهيلهم وإدماجهم

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن زيادة األموال املتاحة بواسطة قنوات منها               -٦٣
ديون والتعاون الـدويل مل تفـض إىل نتـائج        استراتيجيات احلد من الفقر وبرامج ختفيض ال      

لك، وعالوة على ذ  . متناسبة من حيث تدعيم آليات رعاية األطفال ومحايتهم بصورة كاملة         
 عدم املساواة يف توزيع الدخل وسوء استخدام املوارد، اللـذين           أعربت اللجنة عن قلقها إزاء    



A/HRC/WG.6/9/HND/2 

15 GE.10-15400 

  الرئيسية لفقرمن أسباب ا  ثالن سببني    مي  فهما يؤثران تأثرياً شديداً على متتع األطفال حبقوقهم،      
  .)١٢٣(يف هندوراس

 إزاء االفتقار إىل سياسـات وطنيـة         األمم املتحدة القطري عن قلقه     ويعرب مكتب   -٦٤
بشأن محاية األطفال الشاملة؛ واالستجابة إىل تفشي فريوس نقص املناعة البـشرية؛ ووقايـة     

دعم املهاجرين والعـاملني يف اجلـنس       املدمنني على املخدرات وعالجهم وإعادة تأهيلهم؛ و      
  .)١٢٤(ويتامى فريوس نقص املناعة البشرية

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ارتفاع نـسبة                -٦٥
ـ وأعربت اللجنة عن    . املراهقات احلوامل وتبعات ذلك على صحة الفتيات وتعلميهن        ا قلقه

ية احملافظة ملا تبذله وزارة التعليم من جهود يف سبيل توفري التربيـة       إزاء عرقلة اجلهات احلكوم   
وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء جترمي اإلجهاض يف مجيع الظروف،           . اجلنسية يف املدارس  

نتيجة االغتـصاب أو    حىت عندما يشكل احلمل خطراً على حياة املرأة أو صحتها أو يكون             
  .)١٢٥(احملارمالزنا بني 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية  -٨  
أعـداد  ها إزاء اخنفاض نسبة صـايف       قلقأعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن          -٦٦

التعليم الثانوي والحظت أن الفقر ميثل أحد األسباب الرئيسية لعمل األطفال وأنـه             االلتحاق ب 
وطلبت جلنة اخلرباء إىل هندوراس .  يف إعاقة مناء الطفل    يتسبب، لدى اقترانه بنظام تعليمي خمتلٍ،     

مضاعفة جهودها يف سبيل حتسني تشغيل نظام التعليم واختاذ تدابري لـتمكني األطفـال مـن                
  .)١٢٦( أو إدماجهم يف نظام مدرسي غري رمسيلزاميااللتحاق بالتعليم األساسي اإل

ية التعلـيم يف البلـد والفـرق    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تدين نوع    -٦٧
  . )١٢٧(الشاسع بني املناطق احلضرية والريفية من حيث نوعية التعليم وتيسر الوصول إليه

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 يف املائة من    ٧,٢٥يفيد مكتب األمم املتحدة القطري بأن الشعوب األصلية تشكل            -٦٨

ن إىل أية سياسات خاصة أو مؤسسات عامة        وما زال البلد يفتقر حىت اآل     . سكان هندوراس 
وتعيش اجملتمعات األصلية يف مناطق ريفية تتسم       . أو تشريعات حمددة لفائدة الشعوب األصلية     

بالفقر املدقع ونقص اخلدمات األساسية وارتفاع مستويات سوء التغذية ومعـدالت األميـة       
. )١٢٨(امـل إقـصاء أخـرى   وعدم احترام ثقافتها اخلاصة وحيازة غري مأمونة لألراضي وعو      

ويوصي مكتب األمم املتحدة القطري يف هذا الصدد بصياغة استراتيجية إمنائيـة وتنفيـذها              
  .)١٢٩(لفائدة الشعوب األصلية والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف هندوراس

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء املشاكل املتنوعة الـيت متـس                -٦٩
تمعات األصلية، ال سيما التمييز يف جماالت الصحة والعمالة والتعليم وكذلك يف حقـوق              اجمل
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تضمني قانون اإلصالح الزراعي مـادة            . ملكية األراضي 
  .)١٣٠( األصليةأسالف اجملتمعاتحمددة بشأن االعتراف مبلكية أراضي 

بيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدوليـة أن        والحظت جلنة اخلرباء املعنية بتط      -٧٠
امتثاالً تاماً ال يقتصر ) ١٦٩االتفاقية رقم (تفاقية الشعوب األصلية والقبلية الامتثال هندوراس   

على إنشاء هيئات حكومية للتواصل مع الشعوب األصلية بل يستدعي أيضاً ضمان مشاركة             
  .)١٣١(الشعوب األصلية يف تلك اهليئات

  هاجرون والالجئون وملتمسو اللجوءامل  -١٠  
يبّين مكتب األمم املتحدة القطري أن الفقر ونقص الفرص يؤثران تأثرياً مباشراً على               -٧١

 مواطن مـن هنـدوراس      ٢٢٠ ٠٠٠وُتفيد التقديرات بأن حوايل     . هجرة سكان هندوراس  
  . )١٣٢(يغادرون البلد كل سنة

س اهتماماً خاصاً حلالة األطفال املهاجرين،      وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تويل هندورا        -٧٢
  .)١٣٣(أو بال وثائق/ال سيما غري املصحوبني منهم واملوجودين يف أوضاع غري قانونية و

  اإلجنازات وأفضل واملمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  ت حمدَّدة للمتابعةتوصيا    
طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل هندوراس موافاهتا يف غضون سنة مبعلومات عـن               -٧٣

االختفاء  (١١و) الضمانات األساسية ( ٩استجابتها إىل توصيات اللجنة الواردة يف الفقرات        
 احملتجزون املعوقـون   (١٨و) االحتجاز رهن احملاكمة   (١٤و) االجتار بالبشر  (١٣و) القسري
  .ومل تتلق اللجنة رداً من هندوراس. )١٣٤(")اجلماعات غري القانونية ("١٩و) ذهنياً
 من النظام الداخلي للجنة املعنيـة       ٧١ من املادة    ٥وينبغي هلندوراس، عمالً بالفقرة       -٧٤

حبقوق اإلنسان، أن تقدم يف غضون سنة معلومات عن تقييم احلالة وتنفيذ توصيات اللجنـة               
أطفـال   (١١و) استعمال املوظفني للقـوة    (١٠و) وفيات األطفال  (٩رات  الواردة يف الفق  

 ٢٠٠٧وورد يف عـام     . )١٣٥()اجملتمعات األصلية وقانون اإلصالح الزراعي     (١٩و) الشوارع
  . تقدمي معلومات إضافية٢٠٠٩رد جزئي؛ وطُِلَب يف عام 
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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