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 المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللجنة

 *ثاني لهندوراسن التقرير الدوري الالختامية بشأالمالحظات   
ثةا  تقريةر الةرو ا الالاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة    نظرت -1

 لعهةةةةر الةةةةروا اوةةةةات بةةةةاحلقوق االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةة والثقافيةةةةةل هاتنفيةةةة هلنةةةةرو ات املتعلةةةة  ب
(E/C.12/HND/2،)   2016حزيران/يونيةةةةةةةةةةةةةة   9و 8  تني املعقةةةةةةةةةةةةةةود ،27و 26 هايجلسةةةةةةةةةةةةةةت 
(E/C.12/2016/SR.26 وSR.27 ،)املعقودة 49 جلستهاملالحظات اوتامية   ه ه ا تواعتمر ،

  .2016حزيران/يوني   24  

 مقدمة -ألف 
 لثا  هلنرو ات، على الرغم مة  التةر ر لقرابةة  ةا التقرير الرو ا اتقرمي ترحب اللجنة ب -2

(. E/C.12/HND/Q/2/Add.1قضةةايا )قائمةةة ال علةةى سةةنوات، وترعةةر  عةة  تقةةريرها للةةردود او يةةة
وترعةةر  اللجنةةةة  يضةةةاي عةةة  تقةةريرها للاةةةوا  املفتةةةو  واللنفةةةاي الةةة ا جةةر  مةةة  الوفةةةر  فيةةة  املسةةةتو  

  للرولة ال رف.

 الجوانب اإليجابية -باء 

 ولية التالية  و انضمامها إليها:الصكوك الر علىصري  الرولة ال رف ترحب اللجنة بت -3
تشةري   10االتفاقيةة الروليةة للقضةاي علةى أية   اةكاي التمييةز العنصةرا،    ) ( 

 ؛2002األوي/ كتوبر 
 9االتفاقيةةة الروليةةة حلمايةةة حقةةوق أيةة  العمةةاي املهةةاجري  و فةةراد  سةةرهم،    ) ( 

 ؛ 2005آ / غس س 
، 2008نيسةةةةةةةان/ بري   14  اتفاقيةةةةةةةة حقةةةةةةةوق األاةةةةةةة ات  وا ا عاقةةةةةةةة،  )ج( 

 ؛2010آ / غس س  16وبروتوكوهلا اال تيا ا،   
__________ 

   .(2016حزيران/يوني   24-6) الثامنة واومسنيلجنة   دو هتا اعتمرهتا ال *

 E/C.12/HND/CO/2 األمم املتارة 

 Distr.: General لمجلس االقتصادي واالجتماعيا 

11 July 2016 
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نيسةان/  1االتفاقية الرولية حلماية أي  األا ات م  اال تفاي القسرا،    )د( 
 ؛2008 بري  

الربوتوكوي اال تيا ا التفاقية مناهضةة التعة يب وغةمه مة   ةرو  املعاملةة  و  )هة( 
 ؛2006 يا /مايو  23 نسانية  و املهينة،  العقوبة القاسية  و الالإ

الربوتوكوي اال تيةا ا األوي للعهةر الةروا اوةات بةاحلقوق املرنيةة والسياسةية،  )و( 
 ؛2005حزيران/يوني   7  

الربوتوكةةةوي اال تيةةةا ا الثةةةا  امللاةةة  بالعهةةةر الةةةروا اوةةةات بةةةاحلقوق املرنيةةةة  )ز( 
  ؛2008نيسان/ بري   1ا عرام،   والسياسية، اهلادف إىل إلغاي عقوبة 

الربوتوكةةةةةوي اال تيةةةةةا ا التفاقيةةةةةة حقةةةةةوق ال فةةةةة  بشةةةةةرن ااةةةةة اك األ فةةةةةاي    ) ( 
 ؛2002آ / غس س  14املنازعات املسلاة،   

الربوتوكةةةوي اال تيةةةا ا التفاقيةةةة حقةةةوق ال فةةة  بشةةةرن بيةةة  األ فةةةاي واسةةةتغالي  )ط( 
 . 2002 يا /مايو  8األ فاي   اللغاي و  املواد ا باحية،   

 وترحب اللجنة  يضاي باعتماد الرولة ال رف ملا يلي:  -4
، والسياسةةةةةةة 2011آ ا /مةةةةةةا ت  29قةةةةةةانون األمةةةةةة  الغةةةةةة ائي والتغةةةةةة وا،    ) ( 

 ؛ 2010آ / غس س  24واالس اتيجية الو نيتان لألم  الغ ائي والتغ وا،   

آ ا /  12ا نسةةةان،    السياسةةة العامةةةة و  ةةةة العمةةة  الو نيةةةة بشةةةرن حقةةةوق ) ( 
 ؛2013ما ت 

 ؛ 2012آ ا /ما ت  8سياسة احلماية االجتماعية،    )ج( 

السياسةةةةةةةة الو نيةةةةةةةة بشةةةةةةةرن املةةةةةةةر ة واو ةةةةةةةة الثانيةةةةةةةة للمسةةةةةةةاواة والتكةةةةةةةاف  بةةةةةةةني  )د( 
 ؛2022-2010 اجلنسني

 . 2004السياسة الو نية للصاة العقلية،   عام  )هة( 

 توصياتدواعي القلق الرئيسية وال -جيم 
 إمكانية التقاضي بشأن الحقوق المنصوص عليها في العهد  

ترحب اللجنة باملعلومةات القيفمةة الةد قةرمتها الرولةة ال ةرف عة  القضةايا الةد احتجة   -5
فيها حماكم على  على املستويات بالعهر، ولكنها ترسف ألن ه ه املما سة مازال  حمرودة نوعاي 

التصري  علةى وترحب اللجنة  يضاي بليان الوفر ال ا يفير باحلاجة إىل بري مشاو ات بشرن . ما
  .الربوتوكوي اال تيا ا امللا  بالعهر

وتوصييي اللجنيية بييأن تتخيي  الدوليية التييرال الختييوات الالمميية لتع ييي  التمتيي  بجمييي   -6
ضييمون هيي   بشييأن م الحقييوق المنصييوص عليهييا فييي العهييدط مييثالد عييد يريييق تقييديم تييدريب
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عرييف تالحقوقط بميا فيي كليل التعليقيات العامية للجنية بشيأن ميا تشيملق تليل الحقيوقط وال
بإمكانية االحتجاج بالعهد أمام المحاكمط م  التركيي  بوجيق صياص عليق القضيام والمحياميد 
والموظفيد المكلفيد بإنفاك القانون وعلق أعضاء المؤتمر الويني )الكونغرس( وغيرهم ميد 

وتوجيق . المسؤوليد عد تنفيي  العهيدط وتنظييم حميالت توعيية  صيحاو الحقيوقالموظفيد 
( بشييأن تتهيييق العهييد علييق 1998)9ة التييرال إلييق التعليييق العييام رقييم اللجنيية انتهييا  الدوليي

الصييعيد المحليييط وتتلييب إليهييا أن تييدرج فييي تقريرهييا المقهييض معلومييات عييد القضييايا التييي 
المنصييوص عليهييا فييي العهييد. وتشييج  اللجنيية احتجييف فيهييا المحيياكم الوينييية بييالحقوق 

 الدولة الترال علق مواصلة جهودها للتصديق علق الهروتوكول االصتياري الملحق بالعهد. 

 التعاون م  المجتم  المدني  
زيةادة مشةا كة لباملعلومات الد قرمتها الرولة ال رف بشةرن جهودهةا  حتيط اللجنة علماي  -7

 تةزاي الاآلن حة  الد اختة ت القل  م   ن امللاد ات تعر  ع  لكنها و منظمات اجملتم  املر ، 
 .  برسره والواسعة واملمثلة ألصاا  املصلاة   اجملتم  كاملةال شا كةاملغم كافية لضمان 

اء مي  وتوصي اللجنية بيأن تهي ل الدولية التيرال الم ييد ميد الجهيد إلقامية تعياون بن ي -8
في الشؤون  والمفتوحة والشفافة الفعالة امشاركته منظمات المجتم  المدني بهدال ضمان

بجميي  أنحياء  المالحظيات الختامييةهي    فيلتوصيات الواردم ا العامةط وال سيما في تنفي 
  .المقهضإعداد تقريرها الدوري في و  الهلد

 نسانحماية المدافعيد عد حقوق اإل  
ملةرافعون عة  حقةوق ا نسةان، ترحب اللجنة بإقرا  الرولةة ال ةرف بالةرو  الة ا ي دية  ا -9

وحتةةيط علمةةاي بإصةةرا  قةةانون اايةةة املةةرافعني عةة  حقةةوق ا نسةةان والصةةافيني والعةةاملني    ةةاي 
التواص  االجتماعي واملس ولني القضائيني. غم  ن اللجنة تعر  ع  القل  م   ن بعة   حكةام 

 ن املةةةوا د امل صصةةةة ، و هةةة ا القةةةانون ال تكفةةة  احلمايةةةة الفعالةةةة للمةةةرافعني عةةة  حقةةةوق ا نسةةةان
التشةةةةةهم عةةةةة  اجلةةةةةز  إزاي اللجنةةةةةة تكفةةةةةي لضةةةةةمان تنفيةةةةة  القةةةةةانون علةةةةةى  ةةةةةو فعةةةةةاي. وتعةةةةةر   ال
عةة  احلقةةوق  املةةرافعون مبةة  فةةيهم، وهتريةةرهم، و صوصةةاي قةةتلهم نسةةانعةة  حقةةوق ا  املةةرافعنيب

  مة  ياةر  نامل نيواهلنرو اسةيالشعو  األصةلية  أاعاتاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقادة 
 بمتةةةا كاسةةةميس و ينيةةة  مةةةةا تينيزإزاي مقتةةة   وتعةةةر  عةةة  جزعهةةةا بشةةةك   ةةةات ؛ صةةةوي  فريقيةةةة

  .الف ة األ مة  
  وتوصي اللجنة الدولة الترال بما يلي: -10

التييييي فييييي جمييييي  الشييييكاو  والهجمييييات شييييامض وفعييييال  تحقيييييقإجييييراء  ) ( 
 لمدافعونا بمد فيهمط يةالجسد متهسالم أوالمدافعيد عد حقوق اإلنسان  حيامتستهدال 

عييد الحقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافيييةط ولهيي ا الغييرب توصييي اللجنيية بييأن تتخيي  
 العاميية النيابيية دائييرمصيياص داصييض عييام مييد  لإجييراءات محييددم مثييض إنشيياء وحييدم الدوليية 
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لهي ا الكافيية الهشيرية والماليية والتقنيية  الميوارد هي   الجيرائمط وتخصيي مثيض للتحقيق في 
 بيرتا كاسيريس ورينييق ميارتيني مقتض التحقيق في ب توصي اللجنة الدولة الترالكما الغرب.  
علييق  نتييائا التحقيقيياتمعاقهيية المسييؤوليد عييد كلييل علييق النحييو الواجييب ونشيير ط و مييؤصراد 

 نتاق واس ؛

فعاليية وسييريعة لمنيي  ارتكيياو جمييي  أعمييال العنييف وبييأي  إجييراءاتاتخيياك  ) ( 
ضييد المييدافعيد عييد حقييوق اإلنسييان وتييوفير حماييية فعاليية لحييياتهم وسييالمتهم  شييكض كانييف
  الشخصية؛

ضييمان تنفييي  قييانون حماييية المييدافعيد عييد حقييوق اإلنسييان والصييحفييد  )ج( 
بتييرق علييق نحييو فعييالط المسييؤوليد القضييائييد و والعييامليد فييي مجييال التواصييض االجتميياعي 

  له ا الغرب؛ الكافيةقنية تخصي  الموارد المالية والهشرية والتمنها 

التحقيييق فييي جمييي  أعمييال التحييرط أو التسييل  أو التشييهير بييأي شييكض   )د( 
كانييف ضييد المييدافعيد عييد حقييوق اإلنسييان فيمييا يتصييض بييأداء وظييائفهم وتنظيييم حمييالت 
إعالمية للتوعية با همية الهالغة للعمض ال ي يقوم بق المدافعون عد حقوق اإلنسان بهدال 

التسيام  يمكييد أن يييؤدوا فييق عملهييم بييدون أي نيو  مييد أنييوا  الترهيييب أو  تهيئية منييان مييد
 التهديد أو االنتقام. 

 الشعوو ا صليةحقوق   
ترحب اللجنة باملعلومات الوا دة بشرن صياغة التشري  ا  ا ا املتعل  بالتشاو  املسل   -11

بعةرم إاةراك الشةعو  األصةلية    واحلر واملستنم، إال  هنا تعر  ع  القل  م  التقا ير الةد تفيةر
عمليةةة الصةةياغة بشةةك  سةةليم. ويسةةاو ها القلةة   يضةةاي إزاي التقةةا ير الةةد تفيةةر بعةةرم احةة ام حةة  

احلةةةرة واملسةةةلقة واملسةةةتنمة  الشةةةعو  األصةةةلية   التشةةةاو  املسةةةل  ىةةةرف احلصةةةوي علةةةى موافقتهةةةا
   ن آ اي هةة ه الشةةعو  غاللةةاي مةةيتعلةة  بعمليةةات صةةن  القةةرا  الةةد ركةة   ن تةة  ر عليهةةا، و  فيمةةا
ال ت  ة    احلسةلان عنةر مةنم االمتيةازات السةتغالي املةوا د ال ليعيةة  و تنفية  مشةا ي  إ ائيةة  ما

، الشةةعو  األصةةليةوعلةةى الةةرغم مةة  اجلهةةود الةةد تلةة هلا الرولةةة ال ةةرف   ترسةةيم   ا ةةي   ةةر . 
ة   التصةةةرف ةريةةةة   ألصةةةلي  الشةةةعو  احلةةةمايةةةة حمروديةةةة احلقلةةة  مةةة  التالحةةة  جنةةةة اللفةةةإن 
  ((.2)1 ال ليعية )املادة هاموا دو  ا رواهتو  ا  ا يه
 وتوصي اللجنة الدولة الترال بما يلي: -12

بهيدال ضييمها ييالق عملييية واسيعة النتيياق للتشياور ميي  الشيعوو ا صييلية إ ) ( 
   والمستنير؛ياري بشأن التشاور المسهق اإلقانون الإعداد مشرو  إلق عملية بتريقة تشاركية 

فضيض المعيايير الدولييةط بميا فيي   الم كور أعال يمتثض التشري  أن  كفالة ) ( 
منظميييية العمييييض ل( 169)رقييييم  1989 لسيييينة كلييييل اتفاقييييية الشييييعوو ا صييييلية والقهليييييةط

 ؛الدوليةط وإعالن ا مم المتحدم بشأن حقوق الشعوو ا صلية
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بهييييدال الحصييييول علييييق الشييييعوو ا صييييلية التشيييياور بانتظييييام ميييي   كفاليييية )ج( 
فييي التييي قييد تييؤ ر  موافقتهييا الحييرم والمسييهقة والمسييتنيرم فيمييا يتعلييق بعمليييات صيين  القييرار

 آرائها؛االقتصادية واالجتماعية والثقافيةط وضمان احترام  اعلق ممارسة حقوقه اقدرته
اتخيياك تييدابير إضييافية لضييمان حييق الشييعوو ا صييلية فييي التصييرال بحرييية  )د( 

االعتييراال القييانوني مييد صييالل التهيعيييةط بمييا فييي كلييل  هيياط ومواردقاليمهيياأراضيييهاط وأفييي 
  .القانونيةط حسب االقتضاءوالحماية 

 نساناللجنة الوينية لحقوق اإل  
تعةةر  اللجنةةة عةة  القلةة  ألن اللجنةةة الو نيةةة حلقةةوق ا نسةةان تفتقةةر ملةةا يلةةزم مةة  مةةوا د  -13

التاةةةالف العةةةاملي للم سسةةةات واسةةةتقاللية ومصةةةراقية لكةةةي تنفةةة  واليتهةةةا علةةةى  ةةةو فعةةةاي وألن 
جلنة التنسي  الرولية للم سسات الو نية لتعزيز ال ا كان امس  م  قل  ) نسانالو نية حلقوق ا 

  ((.1)2)املادة  بايإىل الفئة  فف  تصنيف امل سسة  (واايتها ساننحقوق ا 
التيييدابير التشيييريعية واإلداريييية الالممييية  الدولييية التيييرال تعتميييدوتوصيييي اللجنييية بيييأن  -14

لمهييادا المتعلقيية ل اإلنسييان ممتثليية امتثيياالد كييامالد اللجنيية الوينييية لحقييوق  أن تكييونلضييمان 
وبالتيالي يمكيد حقيوق اإلنسيان )مهيادا بياريس(ط وحماية بمرك  المؤسسات الوينية لتع ي  

 واليتها فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. أن تؤدي

 ستقالل القضاءا  
اسةتقالي ونزاهةة القضةاة  لكفالةةعرم وجود  مانات فعالة ع  القل  إزاي اللجنة تعر   -15

  ((.1)2اآل ري  )املادة لني القضائيني واملس و و ؤساي احملاكم 
وتوصي اللجنية بيأن تتخي  الدولية التيرال جميي  الختيوات الالممية لضيمان اصتييار  -16
وميي  إعتيياء  طمييد قهييض هيئيية مسييتقلةط فييي شييفافية كامليية ورؤسيياء المحيياكمالقضييام تعييييد و 

ا ولوية للجدارم والقدرم والن اهة. وباإلضافة إلق كللط تحي  اللجنية الدولية التيرال عليق 
فييي ممارسيية  ةالقضييائيالسييلتة تخيياك جمييي  اإلجييراءات الالمميية لضييمان اسييتقالل وسييالمة ا

التمتييييي  بحقيييييوق اإلنسيييييانط بميييييا فيهيييييا الحقيييييوق االقتصيييييادية  وبالتيييييالي ضيييييمانط وظائفهيييييا
  واالجتماعية والثقافية.

 الفساد  
      حني حتيط اللجنة علماي بإنشاي بعثة دعم مكافاة الفساد وا فالت مة  العقةا -17

 للضمان االجتماعي،   معهر هنرو ات هنرو ات وباجلهود املل ولة للتاقي    حاالت الفساد
  ((.1)2املادة ) املرجوة النتائج ق حتال املل ولة  جهود مكافاة الفساد  نالقل  م  تعر  ع  فإهنا 
الج رية ألسهاو للدولة الترالط علق سهيض ا ولويةط ا بأن تتصد وتوصي اللجنة  -18

لضييييمان الشييييفافية فييييي  الالممييييةالتشييييريعية واإلدارييييية  تييييدابيرجمييييي  ال أن تتخيييي للفسييييادط و 
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ط ومكافحية الفسياد واإلفيالت عليق حيد سيواء الحكومةط في القانون وفي الممارسة العمليية
  .في القتا  العامعلق نحو فعال مد العقاو 

  نفاق االجتماعياالستثمار في اإلالمالية و سياسة ال  
على الرغم م  ا صالحات األ مة، م   ن السياسة الضريلية  تعر  اللجنة ع  القل ، -19

للرولةةةة ال ةةةرف ال تسةةةهم بالقةةةر  الكةةةا    احلةةةر مةةة  الفقةةةر مةةة   ةةةالي إهنةةةاي حالةةةة الالمسةةةاواة 
الشةريرة، ومةة   هنةةا تضةعف قةةر ة الرولةةة علةى حتصةةي  إيةةرادات كافيةة لضةةمان ا عمةةاي التةةر  ي 

ومةةات تقةرمي معلعةةرم اللجنةة  نة  مةة  امل سةف  ر وتةة .تصةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةللاقةوق االق
الةد و الضةمان االجتمةاعي و لق اعات التعلةيم والصةاة وا سةكان مفصلة ع  خمصصات امليزانية 

اسةةتفادة مةة  املةةوا د املتاحةةة  قصةةى  ركةة   ن تسةةمم بتقيةةيم االمتثةةاي للمت للةةات املتعلقةةة بتاقيةة 
واالحتياي هر  التغم املشروعة و  النقرية الترفقات إزاياللجنة قل  مما    يساو و  .((1)2املادة )

  .  الرولة ال رفالضرييب 
وتوصي اللجنة بأن تكفض الدولية التيرال أن يشيتمض قيانون الضيرائب الي ي تجيري  -20

وعادلية اجتماعيياد بهيدال مييادم التموييض المتيا  اليي ي  صيياغتق عليق سياسية ضيريهية متدرجية
توصي اللجنة كي لل و  .الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يمكد تخصيصق إلعمال

وتتلب اللجنية . صياغة القانون الجديد وتخصي  أموال المي انية بتريقة شفافة وتشاركيةب
تومييي  السييينوي البشيييأن  المقهييضم معلوميييات فييي تقريرهييا اليييدوري يتقييد الدوليية التيييرالإلييق 

وتحي  اللجنية الدولية . ل الحقيوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافييةعمياالالممة إلللموارد 
التييرال علييق اتخيياك تييدابير صييارمة لمكافحيية التييدفقات النقدييية غييير المشييروعة والتهييرو 

  .الضريهي واالحتيال

 التميي   
تعةةةر  اللجنةةةة عةةة  القلةةة  مةةة   ن الرولةةةة ال ةةةرف لةةةيس لةةةريها حةةة  اآلن إ ةةةا  اةةةام   -21

القلةة  كةة لا إزاي  ويسةةاو ها. يعةةرب عةة  أيةة  املعةةايم املنصةةوت عليهةةا   العهةةر ملكافاةةة التمييةةز
عةةةةةرم وجةةةةةود تةةةةةرابم اةةةةةاملة وفعالةةةةةة للتصةةةةةرا للتمييةةةةةز  ةةةةةر الشةةةةةعو  األصةةةةةلية، واهلنرو اسةةةةةيني 

ا يةةةةرز، /واألاةةةة ات املصةةةةابني بفةةةةموت نقةةةة  املناعةةةةة اللشةةةةرية املناةةةةر ي  مةةةة   صةةةةوي  فريقيةةةةة،
  (.2املادة ) انيةنسية  و اهلوية اجلنسامليوي اجلوالتمييز على  سات 

اعتمياد تشيري  شيامض لمكافحية التمييي ط بالدولة التيرال بأن تعجض وتوصي اللجنة  -22
ميد العهيدط واضيعة فيي اعتهارهيا   2التمييي  بميا يتفيق مي  الميادم ميد يكفض الحمايية الكافيية 

الحقيوق االقتصيادية بشيأن عيدم التمييي  فيي ( 2009)20ك لل التعليق العام للجنة رقم 
  :أن تقوم علق وجق الخصوص بما يليواالجتماعية والثقافيةط و 

لمحظييورم المنصييوص عليهييا فييي جمييي  أسييس التميييي  ااإلدراج الصييري  ل ) ( 
  (؛2009)20للجنة رقم لعام تعليق افي المد العهد و  2 المادم
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مييي  عليق إلغاء أي حكم مد نظامها القانوني المحليي قيد ينتيوي عليق الت ) ( 
 يد وم دوجيييالمثليييات والمثليييأسييس الميييول الجنسييية أو الهوييية الجنسييانية أو يعييوق تمتيي  

تمتعيياد كييامالد بييالحقوق االقتصييادية واالجتماعييية  الهوييية الجنسييانية يالميييض الجنسييي ومغيياير 
  والثقافية؛

ق مي  الت اماتهيا بموجيب بتريقية تتفيعريف التميي  المهاشير وغيير المهاشير ت )ج( 
 العهد؛

 الخاص؛و العام  المجاليدحظر التميي  في كض مد  )د( 
بترق منهيا التميي ط مد ترتيهات قانونية وإدارية فعالة لتوفير الحماية  نفي ت )هة( 

 لتميي ؛افي حاالت  بالجهروض  أحكام تسم  

اتخييياك جميييي  الختيييوات الالممييية لمنييي  ومكافحييية التمييييي  المسيييتمر ضيييد  )و( 
 ميييد صييياللأو الفئييياتط بميييا فيييي كليييل  ا شيييخاص يد ميييدأو المهمشييي يدجميييي  المحيييروم

حقييييوق المييييد ممارسيييية  تلييييل الفئيييياتهييييؤالء ا شييييخاص و يييييتمكد حمييييالت توعيييييةط حتييييق 
  .بشكض كامض بموجب العهدالممنوحة لهم 

 المساوام بيد الجنسيد  
، 2022-2010بةةني اجلنسةةني  والتكةةاف  لمسةةاواةالثانيةةة ل ةةة اوعلةةى الةةرغم مةة  تنفيةة   -23

لقلةة  إزاي اسةةتمرا  عةةرم املسةةاواة بةةني الرجةةاي والنسةةاي، وال سةةيما مةة  حيةة  اعةة   اللجنةةةتعةةر  
وترسةةةف اللجنةةةة . احلصةةةوي علةةةى فةةةرت العمةةة  والرعايةةةة الصةةةاية والضةةةمان االجتمةةةاعيإمكانيةةةة 
 ةي  فريقيةةةو  صةةةاملناةةةر ات مةةة  املةةةر ة الريفيةةةة ونسةةةاي الشةةةعو  األصةةةلية والنسةةةاي  وقةةةو السةةةتمرا  

نعكس   ا تفةا  معةري األمر ال ا ي،   خمتلف الق اعاتم  التمييز  اي متعردة اايا ألاك
  (.3 املادة) الفئاتالفقر بني ه ه 

بشأن المساوام بييد الرجيض والميرأم فيي ( 2005)16ي ضوء تعليقها العام رقم وف -24
الترال التمت  بجمي  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةط توصي اللجنة الدولة حق 

  :بما يلي
للقضاء عليق اسيتمرار الالممة تدابير غيرها مد التشريعية و التدابير الاتخاك  ) ( 

غيير بشيكض  إمكانية حصول الميرأم ضمانإلق عدم المساوام بيد الرجال والنساءط والسعي 
 عمض والرعاية الصحية والضمان االجتماعي وا راضي؛الالتعليم و علق مقيد 

فيييي مختليييف لتمييييي  ل ا شيييكال المتعيييددم للقضييياء عليييق اعتمييياد تيييدابير ()  
 المنحيدرات ميدلميرأم الريفيية ونسياء الشيعوو ا صيلية والنسياء التي تواجهها القتاعات و ا

تخصيييي  سياسيييات مهيييدأ المسيياوام بييييد الجنسييييد فيييي  ةط عيييد يرييييق إدمييياجل أفريقييييو أصيي
  تدابير.غيرها مد الضمد  الموارد والحد مد الفقرط
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 المرأمالعنف ضد   
الةةد تةة دا  السةةلوكياتو  القوالةةب النم يةةةتعةةر  اللجنةةة عةة  قلقهةةا العميةة  مةة  اسةةتمرا   -25

علةةةى الةةةرغم مةةة  او ةةةوات الةةةد اختةةة هتا الرولةةةة وكةةة لا عةةة   سةةةفها ألنةةة  ر ة، إىل العنةةةف  ةةةر املةةة
ال يةةزاي هنةةاك منةةاإل مةة  ا فةةالت مةة  العقةةا  واوةةوف رنةة  الضةةاايا مةة  ا بةةال  عةة  ال ةةرف، 
  (.10و 3)املادتان  نف عماي ع

  وتوصي اللجنة الدولة الترال بما يلي: -26
عليق نحيو  اتخاك جمي  الختوات الالممة لمن  أعميال العنيف ضيد الميرأم ) ( 
 بما في كلل العنف المن لي وقتض النساء؛ فعالط

تكثيييف جهودهييا لتييوفير الحماييية لجمييي  ضييحايا العنييفط وضييمان إمكانييية  ) ( 
 لحصول عليقافعالةط بما في كلل وسائض االنتصاال ال مد صالل سهضلجوئهد إلق القضاء 

التيييي يمكيييد أن  ط وإمكانيييية اللجيييوء بشيييكض مناسيييب إليييق أمييياكد اإلييييواءتعيييوي الجهييير وال
 عقلية؛بدنية و  ورعاية صحية طحماية مادية مهاشرمط ومشورم قانونيةيحصلد فيها علق 

ت العنف ضد المرأمط بما في كلل العنف حاالفي  بشكض شامضالتحقيق  )ج( 
عيييد تليييل  الييي يد تثهيييف مسيييؤوليتهم عليييقعقوبييية مناسيييهة  فيييربالمن ليييي وقتيييض النسييياءط و 

 ا عمال؛
دورات تدريهييييية إعالمييييية ل يييييادم الييييوعي العييييامط وتقييييديم  تنظيييييم حمييييالت )د( 

ط بما ائيق الجنويابع العنف ضد المرأم صتورم بشأنلمسؤوليد عد إنفاك القانون والقضام ل
  في كلل العنف المن لي.

 الهتالة والعمالة الناقصة  
الةةةد   لقتهةةةا الرولةةةة ال ةةةرف، مثةةة  ة الةةةربامج العريةةةر ن  القلةةة  مةةة عةةة  اللجنةةةة تعةةةر   -27
مبةا ، ليسة  فعالةة "بالعمة "احلياة  فض  الربنامج الرئاسي باسم و  للعم  بالساعة ربنامج الو ينال

القلةةةة  إزاي ويسةةةةاو ها . والعمالةةةةة الناقصةةةةةعاليةةةةة مةةةة  الل الةةةةة العةةةةرالت املفيةةةة  الكفايةةةةة    فةةةة  
الة ي  ال يشةملهم العةاملني   االقتصةاد غةم الرمسةي، األاة ات املعلومات الد و دت ع  عرد 

  (.9و 7و 6 املوادقانون العم   و نظام احلماية االجتماعية ) بالتاا
  وصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:وت -28

ميد العمالية الناقصية و لهتالية لمعدالت المرتفعة الف جهودها لخف  يتكث ) ( 
ركي  تهيداال محيددم و بأعمض صتة تتضمد  للعمالة تصميم سياسة شاملةب صالل القيام مثالد 

ط مثييض الشييهاو والنسيياء وا شييخاص الناقصيية العمالييةو علييق الفئييات ا كثيير عرضيية للهتاليية 
  كوي اإلعاقة؛
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 لتنظييم القتيا  غيير الرسيمي ميد االقتصياد الالممةاتخاك جمي  الختوات  ) ( 
ا ساسيييية  العميييض منييياف االسيييتفادم ميييد العيييامليد فيييي هييي ا القتيييا  ميييد  مكييييدط وتتيييدريجياد 

  في العهد. المنصوص عليهاالحماية االجتماعية وغيرها مد الحقوق و 

 الحد ا دنق لألجور  
، مةة   ةالي احلةوا  اجملتمعةةي اللجنةة التقةرم احملةةرز   حتريةر احلةر األدر لألجةو  تالحة  -29
مسةةتو  معيشةةي الئةة  لةةيس كافيةةاي لضةةمان   و  ن احلةةر األدر لألجةةمةة   القلةة تعةةر  عةة  لكنهةةا و 

احلةر حيصلون على  ق  م  م  العماي  كلماي   عرداي  م   ن  يضاي القل  ويساو ها للعماي و سرهم. 
  (.7)املادة  لألجو األدر 
اللجنييية الدولييية التيييرال عليييق اتخييياك التيييدابير التشيييريعية واإلداريييية الالممييية وتحييي   -30

  يقعيشييمظييروال يكفييي لضييمان  جييور مييد الضييمان حصييول جمييي  العمييال علييق حييد أدنييق 
  مد العهد. ‘2‘)أ(7 حكام المادم  لهم و سرهم وفقاد  ةكريم

 المرأمظروال عمض   
السةةتمرا  تعةةرر املةةر ة لظةةروف عمةة  سةةيئة   بعةة  الق اعةةات، مبةةا   ترسةةف اللجنةةة  -31

 لةةا تةةردا  و ةةا  مكةةان العمةة ، وتةةر  األجةةو ، و ةةعف األمةة  الةةو يفي وخمةةا ر االسةةتغالي 
  (.7 والعنف )املادة

فيي التمتي  بشيروم عميض  حيقبشيأن ال( 2016)23وفي ضوء تعليقهيا العيام رقيم  -32
  لة الترال بما يلي:ط توصي اللجنة الدو عادلة ومرضية

اتخاك التيدابير الالممية لتحسييد ظيروال العميض بالنسيهة للنسياءط وال سييما  ) ( 
نفس ظييروال حتييق يحظيييد بييوفييي العمييض المن ليييط  تجهييي  الصييادراتفييي قتييا   العييامالت
 ؛نو لعمال اآلصر التي يتمت  بها االعمض 

ظييروال مراقهيية وقييدرات مفتشييي العمييض لتمكييينهم مييد  اصتصاصيياتتع ييي   ) ( 
 علق نحو فعال؛ وفي العمض المن لي تجهي  الصادراتعمض النساء العامالت في قتا  

ميي  مراعييام حاليية أو االسييتغاللط  اإلييي اء إنشيياء آليييات فعاليية لنبييال  عييد )ج( 
 ؛وفي العمض المن لي تجهي  الصادراتالنساء العامالت في قتا   الضعف التي تعاني منها

 منظميييييية العمييييييض الدوليييييييةطالعمييييييال المنيييييي لييد لالتصييييييديق علييييييق اتفاقييييييية  )د( 
  (.189 )رقم 2011 لسنة
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 المتساوي القيمةا جر المتساوي عد العمض   
عة ف مبلةر  تلمةر ة ال لمة  قةانون تكةاف  الفةرت  44قلة   ن املةادة م  التالح  اللجنة  -33

الةةةوا دة عةةة  القلةةة  مةةة  املعلومةةةات يسةةةاو ها األجةةةر املتسةةةاوا عةةة  العمةةة  املتسةةةاوا القيمةةةة. كمةةةا 
  (.7التفاوت املستمر والكلم بني املر ة والرج    ه ا الصرد )املادة 

توصي اللجنة بيأن تضيمد الدولية التيرال المسياوام فيي ا جير بييد الرجيض والميرأم و  -34
ميد العهيدط  ‘1‘)أ(7حو المنصوص عليق فيي الميادم عد العمض المتساوي القيمةط علق الن

ا جر المتسياوي  بشأنإجراء دراسات مقارنة ب القيام مثالد عد يريق أو  هااتي تشريعفسواء 
بهييييدال صييييياغة وكلييييل عييييد العمييييض المتسيييياوي القيميييية بيييييد جمييييي  المنظمييييات والمهييييدط 

  استراتيجية شاملة في ه ا الصدد.

 الضمان االجتماعي  
عمةةةةالي بالقةةةةانون ا صةةةةالحات اجلا يةةةةة   نظةةةةام الضةةةةمان االجتمةةةةاعي بترحةةةةب اللجنةةةةة  -35
مةةة  السةةةكان  كلةةةماي   جةةةزياي  ن مةةة  يسةةةاو ها  ن القلةةة   غةةةملنظةةةام احلمايةةةة االجتماعيةةةة. ا  ةةةا  ا 
 نحةة  اآل لةةيس لةةريهاالرولةةة ال ةةرف  ومةة   ن ،الضةةمان االجتمةةاعييةةزاي غةةم مشةةموي بنظةةام  ال

  (.9ادة يوفر احلر األدر م  التغ ية األساسية جلمي  السكان )امل اجتماعي اام   ماننظام 
( بشييأن الحييق فييي 2008)19تعليقهييا العييام رقييم  وإك تضيي  اللجنيية فييي اعتهارهييا -36

فإنهيا لحمايية االجتماعييةط بشيأن الحيدود اليدنيا ل 2015لعيام  هياالضمان االجتمياعي وبيان
  يلي: علق ماتح  الدولة الترال 

للضيمان  ضمان أن يوفر القانون اإلياري لنظام الحماية االجتماعية نظامياد  ) ( 
المناسيييهة لجميييي   االسيييتحقاقات ضيييمديو  االجتمييياعي يكفيييض التغتيييية االجتماعيييية الشييياملة

  فراد وأسر الفئيات ا كثير حرمانياد  واالستحقاقات التي ال تنتوي علق اشتراكاتالعامليد 
 ؛بحي  يمكنهم التمت  بمستو  معيشي الئقط وتهميشاد 
إمكانييية االجتماعييية تضييمد لحماييية حييدود دنيييا لمضيياعفة جهودهييا لوضيي   ) ( 

 لق الخدمات ا ساسية؛عصول حال
لكفاليية فعالييية عمييض نظييام الضييمان االجتميياعيط  الختييوات الالممييةاتخيياك  )ج( 

 لل الحيقط صصوصياد فيميا يتعليق ضيمان التمتي  بيتفيوي  مسيؤولية  ةفيي حاليبما في كلل 
  .حكوميةبنظام المعاشات التقاعديةط إلق كيانات غير 

 ا وضا  الهشةن في و والمراهق يفال ا  
املعلومةةات الةةوا دة عةة  حالةةة الضةةعف الةةد يعيشةةها كثةةم مةة   قلةة مةة  ال تالحةة  اللجنةةة -37

. وترسةةف الشةةوا  األ فةةاي واملةةراهقني   الرولةةة ال ةةرف، وال سةةيما األ فةةاي الةة ي  يعيشةةون   
وتعةر  الشةوا  . مشةكلة   فةاي مةر   عة  بيانةات إحصةائيةمل تقةرم الرولة ال ةرف  ناللجنة أل
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مةةة  قلةةة  العصةةةابات للتجنيةةةر العريةةةر مةةة  األ فةةةاي إزاي   ةةةر تعةةةرر القلةةة   يضةةةاي عةةة  اللجنةةةة 
يرسةت رمون حالة األ فاي ال ي    اصة  مشكلة عم  األ فاي،  وإزاي حجم ال تكا  جرائم

  (.10 رة )املادة اوعماي األ  
  وتوصي اللجنة الدولة الترال بما يلي: -38

وضيي  نظييام لتييوفير حماييية شيياملة لأليفييال والمييراهقيدط وال سيييما أولئييل   () 
ط مثيييض ا يفيييال الييي يد يعيشيييون فيييي أوضيييا  هشييية عليييق نحيييو صييياصالييي يد يعيشيييون فيييي 

  الشوار ؛
 مييد أجييضعييد مييد  انتشييار مشييكلة أيفييال الشييوار   شيياملةإجييراء دراسيية  ) ( 

 ؛تهااتخاك نها شامض لمعالج
الحيلولية لعنيف و احماية ا يفال والميراهقيد ضيحايا تدابير فعالة ل اعتماد )ج( 

 ؛الرتكاو الجرائم همماستخداالعصابات و  دون تجنيدهم مد قهض
تييدابير فعاليية لمنيي  ومكافحيية االسييتغالل االقتصييادي لأليفييال عييد  اعتميياد )د( 

ط وتع ييي  آليييات تفتييي  عمييض بصييرامة عمييض ا يفييالالمتعلييق بتشييري  ال فيياكنإيريييق ضييمان 
 ؛إلق المدرسة اأيفالهلضمان كهاو وتقديم الدعم لألسر الفقيرم ا يفال 
االسيييتغالل االقتصيييادي  جميييي  حييياالت إجيييراء تحقييييق شيييامض فيييي ضيييمان (ة)ه 
ه ا االسيتغالل عليق النحيو  المسؤوليد عد ومعاقهة بأي شكض آصر أو استغاللهم لأليفال
  .الواجب

 الفقر  
القلةةة  مةةة  اسةةةتمرا  ا تفةةةا  معةةةرالت الفقةةةر والفقةةةر املةةةرق    الرولةةةة عةةة  اللجنةةةة تعةةةر   -39

واألاة ات  ةي  فريقيةو مة   صةاملنار ي   ينينرو اسواهلالشعو  األصلية  بنيال رف، وال سيما 
 ال ي  يعيشون   املنا   الريفية. كما يساو ها القل  م  استمرا  عرم املساواة   الر   والثروة

  (.11ادة   الرولة ال رف )امل
والعهيييد اليييدولي بشيييأن الفقييير  2001لعيييام وإك تضييي  اللجنييية فيييي اعتهارهيييا بيانهيييا  -40

 توصي الدولة الترال بما يلي:فإنها الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةط 
تكثييييف جهودهيييا لمكافحييية الفقيييرط وال سييييما الفقييير الميييدق ط ميييد صيييالل  ) ( 
ولي وتيي طمييد الفقيير تشييتمض علييق منظييور حقييوق اإلنسييانة للحييد عمييض وينيييصتيية اعتميياد 

 وتيي ود طبيييد المنييايق الحضييرية والريفييية القائمييةوالفجييوات الصتالفييات لالواجييب  هتميياماال
 ؛كافيةالموارد بال

احتياجييييات ميييي  مراعييييام اعتميييياد تييييدابير فعاليييية لمعالجيييية عييييدم المسيييياوامط  ) ( 
ط ة الييييدصضسيييييما الفئييييات منخفضيييي فييييي المجتميييي ط وال وتهميشيييياد  ا كثيييير حرمانيييياد  الشييييرائ 
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وا شييييخاص اليييي يد  ةل أفريقيييييو ميييد أصيييي ييد المنحييييدريدهندوراسييييوالوالشيييعوو ا صييييليةط 
  يعيشون في المنايق الريفية.

 ا راضي واإلصالء القسريعلق  اعات نال  
املةوا د  واكتنةازتعر  اللجنة عة  القلة  إزاي األ ةر الة ا  حر ة  االسةتيالي علةى األ ا ةي  -41

ال ليعيةةةة   الرولةةةة ال ةةةرف، حيةةة  تسةةةلل  هةةة ه املما سةةةات   نزاعةةةات   ةةةمة، وال سةةةيما   
وادا آغوان املةن ف ، و عاقة  بشةرة  تة  اجملتمعةات احملليةة ةقهةا   الغة اي الكةا  وحقهةا   

عني الة ي  املةزا  كلةم مة   سةر العةرد ال اللجنةة القلة  إزاي املعلومةات الةد و دت عة املاي. ويساو  
لةيس فقةط مة  قلة  الشةر ة ولكة   خمةا ر ا  ةالي القسةرا و ال ي  يواجهةون مت إ الؤهم قسراي 

  (.11 يضاي م  قل  القوات املسلاة و لاط األم  اوات )املادة 
  وصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:وت -42

ارد  راضيي والميو عليق ا العيادل الحصولاتخاك الختوات الالممة لضمان  ) ( 
لمييي ارعيد عليييق وجيييق اسيييتخدام ا راضيييي لصيييغار االتهيعييييةط بميييا فيييي كليييل حمايييية حقيييوق 

 الخصوص؛
توجيييق الم يييد مييد االسييتثمارات للنشييام ال راعييي المحلييي بحييي  يمكييد  ) ( 

بهدال تع ي  لصغار الم ارعيد ميادم إنتاجيتهم والوصول بشكض أكهر إلق ا سواق المحلية 
 الريفية؛في المنايق مستويات الدصض 

اعتمييياد تيييدابير فعالييية ضيييد عملييييات اإلصيييالء القسيييري بميييا يتماشيييق مييي   )ج( 
وضمان حصول ضحايا عمليات اإلصالء ه   علق سهض  المعايير الدولية لحقوق اإلنسانط

حصيولهم و  همأو أرضي مناملهموالعودم إلق  انتصاال فعالة تسم  لهم باستعادم ممتلكاتهمط
ة الترال إلق تعليقها العام اللجنة انتها  الدولتوجق ددط تعوي  مناسب. وفي ه ا الصعلق 
(ط الييي ي القسيييري صيييالءاإلسيييكد المالئيييم )حييياالت ال( بشيييأن الحيييق فيييي 1997)7رقيييم 

ط والتعوي  المناسبط والتشاورط المالئمة يتضمد إرشادات بشأن سهض االنتصاال القانونية
  مد بيد أمور أصر .

 الحق في الغ اء  
ال تةزاي على الةرغم مة  اجلهةود الةد بة لتها الرولةة ال ةرف،  ن   قل   المتالح  اللجنة  -43

سةةوي كةة لا بالنسةةلة لالشةةعو  األصةةلية، و  نقةة  التغ يةةة مرتفعةةة للغايةةة، و اصةةة بةةنيمعةةرالت 
  (.10)املادة  التغ ية بني األ فاي

حماييية الحيييق فيييي الغييي اء لجهودهيييا  الدولييية التيييرالة بيييأن تضيياعف اللجنييي وتوصييي -44
الرامييية إلييق تييوفير اسييتجابة فعاليية لحاليية انعييدام ا مييد الغيي ائي  هيياتعيي م مهادراتأن الكييافي و 

ا يفالط وصاصة في المنيايق الريفييةط ميد صيالل وضي  أهيداال واضيحة  بيدوسوء التغ ية 



E/C.12/HND/CO/2 

13 GE.16-11828 

جييداول ممنييية محييددم وآليييات مناسييهة لتقييييم التقييدم المحييرم فييي هيي   المهييادرات. تشييمض 
لييق اتخيياك هيي   الختييوات بالتعيياون ميي  المجتميي  المييدني وتشييج  اللجنيية الدوليية التييرال ع

( 1999)12التييرال إلييق تعليقهييا العييام رقييم  تحيييض اللجنيية الدولييةو . الميي ارعيدنظمييات مو 
لحق لدعم اإلعمال التدريجي لالتوجيهية التوعية  والمهادابشأن الحق في الغ اء الكافي 

منظمية ا غ يية وال راعية اعتميدتها  التييا مد الغ ائي الوينيط إيار في  يكافالغ اء الفي 
  لألمم المتحدم.

 استغالل الموارد التهيعية  
بعة   قل  املعلومات الوا دة بشرن األ ر السليب الناتج عة  مشةا ي م  التالح  اللجنة  -45

  و ةةس ةةة للليئةةة ال ركةة  إصةةالحها  اي ا ةةر  الةةد تسةةلب و  سةةتغالي املةةوا د ال ليعيةةة،ال الشةةركات
الشةةةةةةعو  األصةةةةةةلية  ، وال سةةةةةةيما  الصةةةةةةاة و  مسةةةةةةتو  معيشةةةةةةي الئةةةةةة  املتضةةةةةةر ةاجملتمعةةةةةةات 

  (.12و 11و 1)املواد   صوي  فريقيةاملنار ي  م  اهلنرو اسيني و 
  وصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:وت -46

لتقييييم ا  يير االجتميياعي والهيئييي واضييحة ولييوائ  صييياغة مهييادا توجيهييية  ) ( 
الدوليية التييرالط وال سيييما تلييل  أراضيييمييوارد التهيعييية فييي جمييي  لالتييي تسييتغض اللمشيياري  

 أصول أفريقية؛المنحدريد مد  الهندوراسييد نف  في أراضي الشعوو ا صلية أوتالتي 

 ط بما في كليل الشيعوو ا صيلية أوالمحلية المجتمعات ضمان استشارم ) ( 
اسيتغالل الميوارد التهيعيية فيي ميد تيأ ر تط التيي أصول أفريقييةن مد و المنحدر  الهندوراسيون

عليق حصية ميد و تكهيدها تعليق تعيوي  عيد ا ضيرار أو الخسيائر التيي  هاأراضيهاط وحصيول
  ا نشتة الم كورم. ربا أ

 داصلياد المشردون   
 السةالمةونقة  العنةف  نتيجةة دي  دا ليةاي إزاي ا تفا  عرد املشر  قل ع  الاللجنة تعر   -47
حل    مسةةتو  التمتة  بةاعلةى  اي سةةللي اي تةر م ية  ر  نظةةراي ألن  لةا، عمومةاي  ولةة ال ةرف  الر ةالعامة

ساسةةية مثةة  األرمات اوةةو  الئةةم،املسةةك  المعيشةةي الئةة ، وال سةةيما فيمةةا يتعلةة  باحلصةةوي علةةى 
  (.11املياه والصرف الصاي، والتعليم )املادة 

تيييدابير الداريييية و اإلتشيييريعية و التيييدابير الوتوصيييي اللجنييية بيييأن تتخييي  الدولييية التيييرال  -48
فيييي  السيييالمة العامييية العنيييف وانعيييدام حاليييةلمعالجييية ا سيييهاو الج ريييية لالمناسيييهة  ا صيير 

 التشيريدالدولية التيرال صتيوات محيددم لمني   بأن تتخ  . كما توصيعموماد  الدولة الترال
مسييتو  التمتي  ب تتييا  لهيم فرصييةحتيق  لمشييرديد داصليياد لاليداصلي وتيوفير الحماييية الفعالية 

 طوالصيحة طعلق الخدمات ا ساسية مثيض المييا  والصيرال الصيحيالحصول الئق و  معيشي
منيية تهم اآلفييي عييود المسيياعدم عييد يريييق والمسيياعدم االجتماعيييةط بمييا فييي كلييل طوالتعليييم



E/C.12/HND/CO/2 

GE.16-11828 14 

كريميية لمييوينهم ا صييلي كلمييا أمكييد. وفييي هيي ا الصييددط تحيي  اللجنيية الدوليية التييرال الو 
اإلنسييييان تنفييييي  توصيييييات المقييييرر الخيييياص المعنييييي بحقييييوق  أن تنظيييير بإيجابييييية فيييييعلييييق 

(ط A/HRC/32/35/Add.4بعييييد بعثتييييق إلييييق الدوليييية التييييرال ) الصييييادرمط لمشييييرديد داصلييييياد ل
  سيما فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وال

  نو العائد نو الهندوراسي نو المهاجر   
إنشةةةاي اايةةةة املهةةةاجري  اهلنرو اسةةةيني و سةةةرهم و    حةةةني تالحةةة  اللجنةةةة اعتمةةةاد قةةةانون -49

عة  عةرم  الةوا دةإزاي املعلومات يساو ها القل  فإن ، حلماية املهاجري  اهلنرو اسينياملريرية العامة 
 اصةة و ن دماج املهاجري  العائةري    اجملتمة  اهلنرو اسةي، إترابم مناسلة لضمان إعادة وجود 

  (.11و 7)املادتان  عم  سيئة    روف العرير منهم يض ر إىل العم 
 ماييييةحتوصيييي اللجنييية بيييأن تتخييي  الدولييية التيييرال صتيييوات لضيييمان تنفيييي  قيييانون و  -50

أسيييرهم عليييق نحيييو فعيييالط وضيييمان إعيييادم إدمييياج المهييياجريد و  ييدهندوراسيييالمهييياجريد ال
المجتم  الهندوراسيط وال سيما مد صيالل تيوفير فيرص عميض فيي ظيض ظيروال  فيالعائديد 

تحسيييد الظييروال المعيشييية لرضييية. وتحيي  الدولية التييرال علييق مواصييلة جهودهيا ة وم  عادلي
نشييئف السييتقهال المهيياجريد العائييديد إلييق وييينهمط وصاصيية فيمييا يتعلييق فييي المراكيي  التييي أ  

الحصيييول عليييق المسييياعدم االجتماعيييية والقانونيييية والتهيييية المناسيييهةط والعميييض مييي  بليييدان ب
  الراغهيد في العودم إلق الهلد. ييدهندوراسللكريمة المنة و اآلعودم للالمقصد لتنسيق براما 

 في الصحة الحق  
يسةةاو ها  فةةإن اللجنةةةإ ةةا  او ةةة الو نيةةة للصةةاة،  علةةى الةةرغم مةة  اجلهةةود املل ولةةة   -51
، وتةر  جةودة ، ونقة  األدويةةاهلياكة  األساسةيةم  نق  املوا د املالية واللشرية، و عف  قل ال

ي من فضةة تنةةا   النائيةةة والريفيةةة ولألاةة ا ةةرمات الرعايةةة الصةةاية، و اصةةة   امل وإمةةرادات
 .الر  
 وأن تواصيضوارد كافية لقتيا  الصيحة ماللجنة بأن تخص  الدولة الترال  يتوصو  -52

ط وصاصيية فييي وتوافرهييا وجودتهييا الرعاييية الصييحية إمكانييية الحصييول علييق جهودهييا لضييمان
بييأن تعيي م . وتوصييي اللجنيية ي الييدصضنسييهة لألشييخاص منخفضييالمنييايق النائييية والريفييية وبال

أن تكفض أن يكون ليد  في نظام الرعاية الصحية ا ولية و  الهياكض ا ساسيةالدولة الترال 
  حاالت التوارا.ل كوادر يهية ومستل مات وأدويةما يل م مد  لمستشفيات ا

  لصحة الجنسية واإلنجابيةا  
 األ ةةرإزاي  وكةة لا، دون اسةةتثناي، جررةةة جهةةارا إزاي اعتلةةا  القلةة  عةة  اللجنةةة تعةةر   -53

علةةى مما سةةة نةة  احلمةة    حةةاالت ال ةةوا   حظةةر اسةةت رام وتوزيةة  وسةةائ  مالنةةاجم عةة  السةةليب 
  (.12)املادة اجلنسية وا جنابية  فيما يتعل  بالصاة ات حلقه واملراهقالنساي 
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الحيييق فيييي الصيييحة الجنسيييية ( بشيييأن 2016)22وفيييي ضيييوء تعليقهيييا العيييام رقيييم  -54
  واإلنجابيةط توصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:

إعيييادم النظييير فيييي الحظييير الييي ي فرضيييتق عليييق اإلجهييياب بهيييدال ضيييمان  ) ( 
التوافق م  الحقوق ا ساسية ا صر ط مثض حق المرأم في الصحة والحييامط واحتيرام كرامية 

  حالياد؛ قيد المناقشةالمرأمط وال سيما في إيار إصال  القانون الجنائي 
رف  الحظر المفروب علق تومي  وسائض من  الحمض في حاالت التيوارا  ) ( 

وتوافرهييا بأسييعار وسييائض هيي   ال إمكانييية الحصييول علييقواتخيياك الختييوات الالمميية لضييمان 
 ؛في الدولة الترال اتلجمي  النساء والمراهقمقهولة 
المراهقيياتط وصاصيية بييييد تع ييي  جهودهييا للحييد مييد ارتفييا  معييدل حمييض  )ج( 
صييييدمات الصييييحة الجنسييييية  إمكانييييية الحصييييول علييييقالييييدصضط وضييييمان منخفضيييية  ا سيييير

 وصاصة في المنايق الريفية؛ وتوافرهاط واإلنجابية
ومناسيييب للفئيييات العمرييييةط عيييد الصيييحة الجنسيييية  محتيييو  شيييامضط دميييا )د( 

  في مناها التعليم االبتدائي والثانوي لكال الجنسيد.واإلنجابية 

 الحق في التعليم  
مة  كة لا و  ، حة  اآلناالبترائي اجملةا التعليم  عرم تعميم م  ع  القل  اللجنةتعر   -55

مة  املر سةة والتسةر  السةنة الر اسةية التعليم قل  املر سي وا تفا  معرالت تكةرا  توافر حمرودية 
 جةةةودةا دة عةةة  سةةةوي التقةةةا ير الةةةو إزاي القلةةة  كةةة لا ويسةةةاو ها . ةوالثانويةةة ةاالبترائيةةةاملةةةرحلتني   

مةةة   يضةةةاي القلةةة  وتعةةةر  عةةة  لعةةةام الر اسةةةي. لولةةةة ال ةةةرف واالنق اعةةةات املتكةةةر ة التعلةةةيم   الر
لاة   املنشةة ت العسةةكرية، القةةوات املسةةت لقةة  ا  ، الةةبرنةةامج "اةةاة األمةةة"عةة   الةةوا دة تقةةا يرال

املنصةةوت عليهةةا   مةة  امللةةاد   يتوافةة  وقةةر ال ،العقائةةر تلقةةني خمةةا رركةة   ن يةة دا إىل حيةة  
  (.13( م  العهر )املادة 1)13املادة 
  للجنة الدولة الترال بما يلي:اتوصي و  -56

التعلييم االبتيدائي ومييادم فيرص الحصيول  عميم مجانيةمضاعفة جهودها لت ) ( 
  ي؛علق التعليم قهض المدرس

وال سييما بييد ط ةاتخاك تدابير مناسهة لخفي  معيدل التسيرو ميد المدرسي ) ( 
 الفئات المحرومة والمهمشة؛

عييد  التعليييمط بمييا فييي كلييل الرتقيياء بجييودماتخيياك جمييي  التييدابير الالمميية ل )ج( 
تخصيييي  ميييوارد كافييييةط ومييييادم عيييدد وأجيييور المعلمييييد الميييؤهليد وتحسييييد الميييواد  يرييييق

 ؛التعليميةوالهياكض ا ساسية 
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ميد يم الرسمي وأي نو  آصير تقديم التعل اتخاك الختوات الالممة لضمان )د( 
 همحقيوقا يفيال و متخصصة في تعلييم  مد قهض كيانات لأليفال والمراهقيد أنشتة التعلم

فيي  النشتة المشاركة ب تشج جمي  أشكال التعليم والتدري أنط والتأكد مد ماحتياجاتهو 
ن حقييوق اإلنسييااحتييرام مجتميي  حيير يعيي م التفيياهم والتسييام  والصييداقة بيييد ا مييم وكيي لل 

  والحريات ا ساسية.

 توصيات أصر  -دال 
 اد تيييدريجيوتتهيييق تتيييور لكيييي صتيييوات  الدولييية التيييرالبيييأن تتخييي  توصيييي اللجنييية  -57

ميد أجيض  ط وكليلالحقيوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافييةإعمال بشأن  مناسهةمؤشرات 
بموجييب العهييد اللت اماتهييا الدوليية التييرال فييي االمتثييال  اليي ي تحييرم تقييييم التقييدم تيسييير 
 إلييقالسييكان. وفييي هيي ا الصييددط تحيييض اللجنيية الدوليية التييرال  شييرائ لمختلييف بالنسييهة 

 مييييم اليييي ي أعدتييييق مفوضييييية اقييييوق اإلنسييييان حاإليييييار المفيييياهيمي والمنهجييييي لمؤشييييرات 
  .(HRI/MC/2008/3لحقوق اإلنسان )السامية المتحدم 

وكيول االصتيياري التفاقيية وتشج  اللجنة الدولية التيرال عليق التصيديق عليق الهروت -58
القضييياء عليييق جميييي  أشيييكال التمييييي  ضيييد الميييرأم والهروتوكيييول االصتيييياري التفاقيييية حقيييوق 

  التفض المتعلق بإجراء تقديم الهالغات.
الدولة الترال أن تنشر هي   المالحظيات الختاميية عليق نتياق  إلق اللجنةب تتلو  -59

الشييييعوو ا صييييلية بيييييد واسيييي  بيييييد جمييييي  قتاعييييات المجتميييي  الهندوراسيييييط وال سيييييما 
 طوالسلتات القضيائية طط والموظفيد العمومييدةل أفريقيو مد أص ييد المنحدريدهندوراسالو 

اللجنيييةط فيييي تقريرهييييا  لييي وأن تهومنظميييات المجتمييي  المييييدنيط  طلمحييياميدعيدط واوالمشييير 
وتشييج   التييدابير المتخيي م لتنفييي  التوصيييات الييواردم فييي هيي   الو يقيية.بط المقهييضالييدوري 
المناقشييات التييي التييرال أيضيياد علييق إشييرا  منظمييات المجتميي  المييدني فييي  لييةالدو اللجنيية 
  .المقهضقهض تقديم تقريرها الدوري  والمقرر عقدها علق المستو  الويني ستجر 

وفقياد أن ت عيد  الدولة الترال أن تقدم تقريرها الدوري الثال ط و إلق اللجنة تلب وت -60
 2008التيييييييي اعتميييييييدتها اللجنييييييية فيييييييي عيييييييام تقيييييييديم التقييييييياريرط للمهيييييييادا التوجيهيييييييية ل

(E/C.12/2008/2 ط في موعد ال يتجياوم)الدولية التيرال  وتيدعو .2021 ح يران/يونييق 30
وفقياد للمهيادا التوجيهيية المنسيقة لتقيديم التقييارير  وحيدممالساسيية ا  تهياو يق إليق أن تقيدم

  ط الفصض ا ول(.HRI/GEN/2/Rev.6بموجب المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان )
    


