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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين١٢ إىل ١، دورته التاسعة يف الفترة من ٥/١حقوق اإلنسان  
وترأس . ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٤واستعرضت احلالة يف هندوراس يف اجللسة الثامنة، يف   

. وفد هندوراس نائبة رئيس مجهورية هندوراس، السيدة مارّيا أنتونييتا غـيني دي بـوغران             
 تشرين  ٨ة، املعقودة يف    واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق هبندوراس يف جلسته الثانية عشر         

  .٢٠١٠نوفمرب /الثاين
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
تايلند واململكة املتحـدة لربيطانيـا      : لتيسري استعراض احلالة يف هندوراس    ) اجملموعة الثالثية (

  .العظمى وآيرلندا الشمالية واالحتاد الروسي
، صدرت الوثائق التالية لغرض اسـتعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   ووفقاً  -٣

  : احلالة يف هندوراس
  ؛ )A/HRC/WG.6/9/HND/1) (أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛ )A/HRC/WG.6/9/HND/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
 )ج(١٥موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة             )ج(  

)A/HRC/WG.6/9/HND/3.(  
وأحيلت إىل هندوراس عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً اململكـة               -٤

وتلك . ا والسويد وسويسرا  املتحدة واجلمهورية التشيكية والدامنرك وأملانيا وهولندا وسلوفيني      
  .األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية آللية االستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  ع االستعراضو الدولة موضاحلالة من جانبعرض   - ألف  
لعديد ا أن البلد قد صدق على       والحظتأشارت رئيسة الوفد إىل التزام هندوراس،         -٥

  .صكوك الدولية واإلقليمية األساسية حلقوق اإلنسانمن ال
، ٢٠٠٩نوفمرب  /وأضافت أنه خالل االنتخابات العامة اليت ُعقدت يف تشرين الثاين           -٦

مارس شعب هندوراس حقه يف تقرير املصري وأّدى واجبه املدين يف حل الصراعات عن طريق               
جتمع الدويل على أنـه تـبىن       ويف هذا الصدد، برهن شعب هندوراس للم      . آليات دميقراطية 
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وأُنشئت يف البلـد حكومـة   . الدميقراطية باعتبارها أفضل نظام لضمان حكم الشعب لنفسه     
  . وحدة ومصاحلة

وأشار الوفد إىل مشاركة وفد رفيع املستوى مشترك بني املؤسـسات يف احلـوار                -٧
وكـذلك إىل  عملية االستعراض الدوري الشامل هلنـدوراس،       إطار  جرى يف    التفاعلي الذي 

الفرصة اليت تتيحها هذه املشاركة لتقييم ما أحرزه البلد من تقدم وما يواجهه من حتـديات                
ويسنح له من فرص يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ولإلسهام أيـضاً يف عملـييت                

  .احلوار واملشاورة الوطنية املتعلقتني مبجاالت مواضيعية متنوعة تشغل البشر كافة
وقـد ُحـددت   .  هندوراس جمدداً التزامها باحترام كرامة اإلنسان ومحايتها   وأكدت  -٨

استراتيجية لتعزيز حقوق اإلنسان واحترامها ومراعاهتا بوصف ذلك هدفاً وطنياً يف اخلطـة             
مثـرة مـشاورات    واخلطة  ،  " خطة من أجل الشعب    - رؤيةٌ من أجل البلد   "اجلديدة املعنونة   

ع املدين واألوساط األكادميية واألحزاب السياسية وغريها       واسعة ُعقدت بني مؤسسات اجملتم    
وألول مرة، سُتنفذ يف البلد سياسة عامة قائمـة علـى   . من اجلهات الفاعلة الوطنية الرئيسية    

أساس احترام حقوق اإلنسان وخطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان، عن طريق وزارة العـدل              
  .وحقوق اإلنسان اليت أُنشئت مؤخراً

اً مع هذه السياسة، ُوجهت دعوة مفتوحـة ودائمـة إىل مجيـع اآلليـات               ومتاشي  -٩
واإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة وإىل منظمة الدول األمريكية، مبا يف ذلك دعوة إىل              

وهدفت هندوراس من هذه املبـادرة إىل تعزيـز         . املفوضية السامية لفتح مكتب هلا يف البلد      
  . لية رصد تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهااملمارسات اجليدة وحتسني عم

 الـذي يواجههـا هـو       إحلاحاًوأوضحت هندوراس أن التحدي الرئيسي واألكثر         -١٠
وأشار الوفد إىل ظاهرة العنف اليت متس البلد نتيجـةً          . ضرورة أن تكفل محاية احلق يف احلياة      

راءات للتصدي هلذا الوضع،    وبّين الوفد ما يتخذه البلد حالياً من إج       . لظاهرة اجلرمية املنظمة  
ـ  استراتيجية   حتديدلكنه سلّم بأن العمل الالزم مل ينته بعد وأشار إىل ضرورة              أمـن   ضمانل

  . املواطنني كحق من حقوق اإلنسان
وأوضح الوفد أن هندوراس قد أوفت جبميع ما تعهدت به من التزامات يف إطـار                 -١١

ه، اليت من بينها إنـشاء جلنـة احلقيقـة          سان خوسي  - حوار غواميوراس واتفاق تيغوسيغالبا   
  .واملصاحلة

ويف ما يتعلق بالقضايا الرئيسية حلقوق اإلنسان، اليت أثارها كل من املفوضة السامية               -١٢
حلقوق اإلنسان واملقررين اخلاصني، أشار الوفد إىل أن هندوراس قد اختذت سلـسلةً مـن               

 اإلجراءات، من بينها تدابري رامية إىل       وقدم الوفد معلومات عن هذه    . اإلجراءات للتصدي هلا  
 اخلاص املعـين    النائبالتصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب، وتعزيز استقالل وقدرة مكتب          

  .حبقوق اإلنسان، وكفالة احترام الشرطة الوطنية حقوق اإلنسان
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ية كما أشارت هندوراس إىل ما اختذته من إجراءات وفاًء بالتزاماهتا الناشئة عن اتفاق              -١٣
حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني، وكان من بينها إنشاء أُطـر قانونيـة ومؤسـسية              

  . وسياساتية للتصدي ملشكليت االستغالل اجلنسي والتجاري لألطفال وعمل األطفال
وأشار الوفد أيضاً إىل ما جياهبه البلد من حتديات وإىل ضرورة التصدي للفقر وتعزيز                -١٤

ة، وألقى الضوء على احلاجة إىل تلقي الدعم واملساعدة التقنية مـن            قدرات مؤسسات الدول  
  . اجملتمع الدويل

وعن وضع املرأة يف هندوراس، بّين الوفد اإلطار القانوين واملؤسسي هلذه القـضية               -١٥
وأشار إىل ما ُينفذ من سياسات وبرامج متصلة مبسألة اجلنسانية من أجل التصدي للتحديات              

رأة، مبا فيها ظاهرة العنف وإمكانية االحتكام إىل العدالة ومستوى املـشاركة          اليت تواجهها امل  
  .السياسية، فضالً عن قتل النساء

وأشار الوفد إىل جماالت أخرى هلا األولوية ينبغي تناوهلا كجزء من خطـة العمـل                 -١٦
ي اإلعاقة، الوطنية حلقوق اإلنسان، من قبيل الرعاية الشاملة اليت ينبغي إيالؤها لألشخاص ذو      

وتعزيز ومحاية مجاعات السحاقيات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية           
كما قدم الوفد معلومات عما ُيبذل مـن جهـود          . ثنيةاجلنسية، واملهاجرين، واجلماعات اإل   

  . حلماية احلق يف الصحة وتعزيز احلق يف التعليم ويف األمن الغذائي
 هندوراس تدرك واقع مشكلة العنصرية والتمييز العنصري وأثرهـا          نوذكر الوفد أ    -١٧

 فعالية متتع الشعوب األصلية والشعوب اهلندوراسية املنحدرة من أصـل أفريقـي             يفاملباشر  
  .حبقوق اإلنسان اخلاصة هبا

، تلقت هندوراس زيارة من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب،         ٢٠٠٩سبتمرب  /ويف أيلول   -١٨
وأفاد الوفد بأن جملس    . سني اهلياكل األساسية للمراكز العقابية يف هندوراس      اليت أوصت بتح  

 مليـون دوالر مـن      ٣٥الوزراء قد أصدر بالفعل مرسوماً تنفيذياً ينص على ختصيص حنو           
وقـد  . ت يف تسعة مراكـز    تجهيزادوالرات الواليات املتحدة لتحسني اهلياكل األساسية وال      

 الوطنية املشار إليها يف الربوتوكول االختياري امللحـق         وقائية ال آلليةلاعُتمد التشريع املؤسِّس    
باتفاقية مناهضة التعذيب، وأدان الرئيس وموظفون عموميون آخرون رفيعو املستوى ممارسة           

  .التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية
ة التشريعات الداخلية   وسلّم الوفد أيضاً بضرورة بذل مزيد من اجلهود من أجل مواءم            -١٩

 مـن   أما عمـا ورد   . مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف ما يتعلق بقضية االختفاء القسري          
بأنه ميكن ملكتب النائب العام     أيضاً  ادعاءات مبمارسة االحتجاز التعسفي، سلّمت هندوراس       

  .  أن حيسن أداءه من حيث رصد أعمال قوات األمن
 إزاء االدعاءات املتعلقة مبا يتعرض له الصحفيون وأخـصائيو     وأعرب الوفد عن قلقه     -٢٠

اإلعالم االجتماعي واملدافعون عن حقوق اإلنسان من هتديدات واعتداءات، وطلب إلـيهم            
اهليئات الوطنية املعنية بغية منعها والتحقيق فيها ومعاقبة من تتـبني   إىل  إبالغ هذه املمارسات    

  . مسؤوليته عنها
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جبرائم قتل تسعة صحفيني، أفاد الوفد بأن األدلة اليت كـشفت عنـها             وفيما يتعلق     -٢١
ني يالتحقيقات املتصلة بقضيتني قد قُدمت إىل احملاكم وأن التحقيقات املتصلة بقضيتني أخـر            

بيـد  . وطلبت هندوراس املساعدة من بلدان أخرى لدعم التحقيقات       . جيري حالياً استكماهلا  
ني يف القضيتني املرفوعتني أمام احملاكم أي أدلة تشري إىل أن      أن هندوراس أشارت إىل أنه مل تتب      

 الدولةإال أن   . هذه اجلرائم قد ارُتكبت بدوافع سياسية أو أن موظفني للدولة متورطون فيها           
  . تتحمل مسؤوليتها يف التحقيق وتقدمي املسؤولني إىل العدالة

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف      .  وفداً ببيانات  ٤٤أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٢

  .من هذا التقرير‘ ثانياً‘الفرع 
الداعي إىل اختاذ   ووأشارت فرنسا إىل النداء املوجه من جمموعة من املقررين اخلاصني             -٢٣

 أبدهتا اللجنة املعنية بالقضاء     كما أشارت إىل دواعي القلق اليت     . تدابري تكفل أمن الصحفيني   
وأثارت فرنـسا أيـضاً مـسألة أن        . على التمييز ضد املرأة بشأن استمرار العنف ضد املرأة        

هندوراس بلد منشأ وبلد مقصد وبلد عبور فيما يتصل بضحايا االجتـار بالبـشر، بغـرض                
  .وقدمت فرنسا توصيات. االستغالل اجلنسي بصورة رئيسية

 أُجري من إصالحات مؤسسية وما ُبذل من جهـود راميـة إىل             ورحبت اهلند مبا    -٢٤
 معظـم وأشادت هبنـدوراس النـضمامها إىل       . مواءمة التشريعات احمللية مع املعايري الدولية     
وأشارت اهلند إىل إصـالح قطـاع الـصحة،         . الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان    

اإلسكان االجتماعي، والتركيز على احلق يف      تنفيذ برامج   ووالتدابري املتخذة يف ميدان التعليم،      
  .وشجعت اهلند هندوراس على تنفيذ سياستها املتعلقة باهلجرة. بيئة صحية

وأعربت إندونيسيا عن تقديرها للجهود اليت بذلتها هندوراس لتحقيق االستقرار يف البلد              -٢٥
 .٢٠٠٩يونيـه   /زيرانوإجراء اإلصالحات الدميقراطية الضرورية عقب االنقالب الذي وقع يف ح         

ورحبت إندونيسيا بإنشاء جلنة احلقيقة، وكذلك بالدور الذي يؤديه مكتب املفوض الـوطين        
. حلقوق اإلنسان، وبإنشاء معهد الطفل واألسرة، ومبا يولَى من اهتمام لفئات اجملتمع الضعيفة            

  .وقدمت إندونيسيا توصيات
 مواءمة تشريعاهتا مـع املعـايري       ورحبت بولندا بالتقدم الذي أحرزته هندوراس يف        -٢٦

وأشارت إىل تزايد معدالت اجلرمية واالفتقار إىل محاية قضائية وسبل انتصاف كافية            . الدولية
واستفسرت بولندا عن اخلطوات اليت تعتزم هندوراس اختاذها للحد مـن ظـاهرة             . للضحايا

ني محايةً مستقلة وفعالة    اإلفالت من العقاب وحتسني اآلليات القضائية كي تكفل محاية املواطن         
  .وقدمت بولندا توصيات. ويف الوقت املناسب
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وأشادت أذربيجان بإنشاء جلنة احلقيقة، وتوجيه دعوة إىل آليات اإلجراءات اخلاصة،   -٢٧
واستفسرت عن إمكانية التـصديق علـى الربوتوكـول         . واختاذ تدابري لتعزيز حقوق املرأة    

ورحبت أذربيجـان   . لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     االختياري امللحق باتفاقية القضاء ع    
. خبطط العمل الرامية إىل مكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال وعمـل األطفـال            

  . وقدمت أذربيجان توصيات
ت املكسيك أن التقارير املتعلقة هبندوراس تعكـس بوضـوح التحـديات            الحظو  -٢٨

 جمال حتسني حالة حقوق اإلنسان، اليت تأثرت باهنيار         املؤسسية الرئيسية اليت يواجهها البلد يف     
وأشادت املكـسيك بـالتحقيق يف      . ٢٠٠٩يونيه  /النظام الدستوري الدميقراطي يف حزيران    

 اليت ّمجعهـا مكتـب      ٢٥٠انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الشكاوى البالغ عددها          
  .وقدمت املكسيك توصيات. النائب اخلاص

نشاء جلنة احلقيقة، وتعيني نائب خاص ُيعىن حبقوق اإلنسان، وإنشاء ورحبت كندا بإ   -٢٩
وأشادت هبندوراس لتوجيهها دعـوة مفتوحـة إىل        . وزارة جديدة للعدل وحقوق اإلنسان    

املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان             
دا عن قلقها إزاء حاالت قتل النـساء والـصحفيني          وأعربت كن . ومنظمة الدول األمريكية  

وأشارت إىل ما ورد من ادعاءات بتعريض أعضاء اجملتمع املدين للترهيب واملضايقة والتهديد             
  .وقدمت كندا توصيات. بالقتل
ورحبت آيرلندا بااللتزامات الطوعية اليت تعهدت هبا هندوراس وكذلك بالـدعوة             -٣٠

وأعربت آيرلندا عن قلقهـا إزاء القيـود        . يات اإلجراءات اخلاصة  الدائمة اليت وجهتها إىل آل    
املفروضة على حرية التعبري، وحالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وحاالت وفاة نساء بسبب             

عامل مع تزايد العنف    تكافحة العنف ضد املرأة وال    ملواستفسرت عما ُيتخذ من تدابري      . العنف
املثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية       ضد اجلماعات املناصرة للسحاقيات و    

  .وقدمت آيرلندا توصيات. اجلنسية
 يف ميدان حقوق اإلنسان، مـن       حدثتوبينما سلّمت أملانيا بالتطورات املشجعة اليت         -٣١

قبيل إنشاء وزارة حلقوق اإلنسان واإلعالن عن إنشاء جلنة ملناهضة اإلفالت من العقاب، فقـد         
اعُتمد من تدابري إدارية وقانونية إلهناء التعذيب وإساءة املعاملة من جانب مـوظفي             سألت عما   
نـوع  أساس   أملانيا عن برامج دعم ضحايا العنف املمارس على          استعلمتكما  . إنفاذ القانون 

  .وقدمت أملانيا توصيات. اجلنس أو العنف اجلنسي، واالجتار باألشخاص، واالستغالل اجلنسي
ندا عن قلقها حيال انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة إبـان األزمـة            وأعربت هول   -٣٢

كمـا  .  أحد ب عليها  وبعدها، واليت مل ُيعاقّ    ٢٠٠٩يونيه  /السياسية اليت تفجرت يف حزيران    
أعربت عن قلقها حيال انتشار العنف ضد السحاقيات واملثليني جنسياً ومزدوجـي امليـل              

وقـدمت  . اية رد فعل موظفي إنفاذ القانون إزاءه      اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية وعدم كف     
  .هولندا توصيات
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ورحب الكرسي الرسويل باجلهود املبذولة يف سبيل احلفاظ على الدميقراطية وإعادة             -٣٣
وأشاد هبندوراس إلنشائها مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ورحـب         . إرساء سيادة القانون  

 وشجع الكرسي الرسويل هندوراس على املضي قدماً  .باجلهود الرامية إىل محاية احلق يف احلياة      
  .وقدم الكرسي الرسويل توصيات. على طريق املصاحلة

وأشـارت  . واعتربت هنغاريا إلغاء عقوبة اإلعدام داللةً على احترام حقوق اإلنسان           -٣٤
مع التقدير إىل اإلصالحات اهلادفة إىل منع التعذيب واستئصال شأفته، لكنـها أكـدت أن               

 إىل أن فعالية    هنغارياويف حني أشارت    . احملتجزين وإساءة معاملتهم ما زاال مستمرين     تعذيب  
التفاعل بني اجملتمع والدولة يشكل عامالً أساسياً، فقد أوضحت أن عدم استقالل القـضاء              

  .وقدمت هنغاريا توصيات. ق هذا اهلدفييعوق حتق
ي ال يغري العالقات الـسياسية      وأكدت الربازيل أن مشاركتها يف هذا احلوار التفاعل         -٣٥

 إىل أن هندوراس طرف يف معظم الصكوك        بارتياحوأشارت  . احلالية بني هندوراس والربازيل   
وأشارت . الدولية حلقوق اإلنسان وأهنا قد وجهت دعوة دائمة إىل آليات اإلجراءات اخلاصة           

ألمم املتحدة السامية   الربازيل إىل أهنا تدرك اهتمام هندوراس باستضافة مكتب تابع ملفوضية ا          
وأشارت قلقةً إىل تزايد العنف ضد السحاقيات واملثليني جنسياً ومزدوجي          . حلقوق اإلنسان 

امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية وضد األطفال والنشء الذين يعانون ضعف أوضـاعهم             
الربازيل وأعربت  . االجتماعية، وإىل ما يتصل بذلك من إفالت من العقاب على هذه اجلرائم           

عن قلقها إزاء تزايد التهديدات املوجهة إىل املدافعني عن حقـوق اإلنـسان والـصحفيني               
  .وقدمت الربازيل توصيات. واملوظفني القضائيني واملعارضني السياسيني

وأعربت عن قلقها بشأن القيود     . ١٩٥٧وأثنت سلوفاكيا على إلغاء عقوبة اإلعدام يف عام           -٣٦
 .٢٠١٠تعبري، وضعف وضع الصحفيني، وقتل مثانيـة صـحفيني يف عـام             املفروضة على حرية ال   

واعتربت سلوفاكيا طرد ثالثة قضاة وموظف قضائي هجوماً غري مقبـول علـى اسـتقالل            
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. القضاء
وأعربت السويد عن قلقها إزاء ما ورد من بالغات بالتعذيب وإساءة املعاملـة يف                -٣٧

وشعرت السويد بالقلق أيضاً . حتجاز يف أعقاب انتهاك النظام الدستوريالسجون ومراكز اال  
القوة استخداماً مفرطاً   الشرطة واملؤسسة العسكرية    استخدام  عن  بشأن ما ورد من ادعاءات      

      /وغري متناسب كرد فعلٍ على املظاهرات الواسعة االنتشار الـيت انـدلعت منـذ حزيـران          
ومات عما اختذه البلد من إجراءات للتحقيـق يف هـذه            وطلبت السويد معل   .٢٠٠٩يونيه  

كما أعربت السويد عن قلقها إزاء تزايـد        . االدعاءات وحماسبة املسؤولني عن هذه األفعال     
. سيما فيما يتعلق بالصحفيني، وسألت عما اختذ من تدابري يف هذا الـصدد       معدل القتل، وال  

  .وقدمت السويد توصيات
طروحة، أوضح الوفد أن جلنة احلقيقة واملصاحلة قـد أُنـشئت           ورداً على األسئلة امل     -٣٨

 تـشرين   ٣٠سـان خوسـيه املـؤرخ       / اتفاق تيغوسيغالبا  - كجزء من حوار غواميوراس   
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ويتمثل هدفها  . وتتمتع اللجنة باالستقالل يف الوفاء بواليتها القانونية      . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
ل إمكانية االنتهاء منه خالل الربع األول       الرئيسي يف أن تقدم إىل شعب هندوراس تقريراً تأم        

 ٢٨وأضاف الوفد أن البالغات املتعلقة باألحـداث الـيت وقعـت قبـل              . من العام املقبل  
 وبعده ستساعد يف منع حدوث أزمات مماثلة وتقدمي توصيات بناءة من            ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

. وق اإلنسان وكفالتـها   شأهنا أن تعزز مؤسسات البلد والتنمية الدميقراطية والدفاع عن حق         
. وتسعى هندوراس أيضاً إىل الوقوف على مالبسات الوقائع وإجياد قنوات للمصاحلة الوطنية           

وقد ُسلم يف والية اللجنة بأن من املهم والضروري توفر اإلرادة السياسية الالزمـة لتنفيـذ                
.  حقوق اإلنسانسيما تلك اليت ميكن أن تعزز اإلطار املؤسسي للدولة ومحاية التوصيات، وال

وقد حددت وزارة العدل وحقوق اإلنسان يف اآلونة األخرية قطاعات العمـل ذات الـصلة           
  .وستتابع تنفيذ توصيات اللجنة

وعن االدعاءات املتعلقة باإلفالت من العقاب، أشار الوفد إىل أنه قد جرى التقاضي               -٣٩
وارد، لدعم برنامج يرمي    صصت ميزانية، وُينتظر رصد مزيد من امل      وقد خُ .  قضية ٢٢بشأن  

 اخلاص املعين حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تعيني وتدريب مـوظفي            النائبإىل تعزيز مكتب    
وأشار الوفد إىل تـوفر اإلرادة الـسياسية        . املكتب الذين سيتولَون إجراء حتقيقات مستقلة     

  .للتحقيق مع املسؤولني عن وقوع جرائم ومعاقبتهم
 أن الدولة تسلّم بأمهية حرية التعـبري والـصحافة ودورهـا            وأشار الوفد أيضاً إىل     -٤٠

وتدرك الدولة أيضاً أنه ينبغي اعتمـاد التـدابري         . األساسي يف توطيد الدميقراطية وتطويرها    
أحكـام  وأشار الوفد، يف هذا الـصدد، إىل أن         . الضرورية لضمان قيام الصحفيني بعملهم    

ري، ويشمل ذلك مجع املعلومات واألفكـار       كفل حرية التعب  تالدستور والتشريعات األخرى    
وأضاف أن هندوراس تعرب عن أسفها جلرائم قتل صحفيني         . وتلقيها ونشرها دون أي رقابة    

جتماعي وأن وزارة األمن ومكتب النائب العام جيريان حتقيقـات          االعالم  ني يف اإل  وأخصائي
  .فيها حالياً، حسب ما أُشري إليه يف التقرير الوطين

يتعلق حبماية حق الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف احلياة واألمن،           وفيما    -٤١
 تدبرياً احترازياً، اُتفق    ٣٤١ذكر الوفد أن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان قد أصدرت           

  .كما نفذت وزارة األمن تدابري أمنية أخرى.  منها مع املستفيدين٢٥٣على 
عقاب، فقد ذكر الوفد أن هندوراس طلبت مؤخراً إىل         أما عن ظاهرة اإلفالت من ال       -٤٢

األمني العام لألمم املتحدة دعم إنشاء جلنة دولية يف البلد ملناهضة اإلفالت من العقاب، تعمل               
 أهنا أثارت دواعي من املعروفكعنصر لتقدمي الدعم الفين يف التحقيقات املتصلة بقضايا معينة        

  .دويلقلق كثرية على الصعيدين الوطين وال
واستفـسرت عـن    . ورحبت هاييت مبشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين          -٤٣

التدابري اليت تعتزم هندوراس اختاذها لتحويل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل آلية حقيقيـة              
  .وقدمت هاييت توصيات. حلماية حقوق اإلنسان
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قامة حكومة مصاحلة متعددة األحزاب    ورحبت اململكة املتحدة بالعمل املضطلع به إل        -٤٤
، فضالً عن إنشاء جلنـة احلقيقـة ووزارة العـدل           ٢٠٠٩عقب القالقل اليت أُثريت يف عام       

وشـجعت اململكـة    . وحقوق اإلنسان، وتوجيه دعوة دائمة إىل آليات اإلجراءات اخلاصة        
. اجملتمع املديناملتحدة هندوراس على معاجلة حوادث القمع السياسي وعلى زيادة التشاور مع  

وأعربت اململكة املتحدة عن قلقها إزاء البالغات الواردة بوقوع حاالت قتل خارج نطـاق              
عالوةً علـى   . اجلناةسيما قتل األطفال، وطلبت إىل هندوراس ضمان مقاضاة          القضاء، وال 

ذلك، استفسرت اململكة املتحدة عما ُيتخذ من تدابري حلماية الصحفيني واملـدافعني عـن              
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. وق اإلنسانحق
 وتعيني مستشار رفيع    ٢٠١٠ة الوطنية يف عام     شرطورحبت أستراليا بزيادة ميزانية ال      -٤٥

غري أهنا أشارت إىل أنه ال بد من عمل الكثري          . املستوى معين حبقوق اإلنسان ملساعدة الرئيس     
قتل حتديداً   ارتفاع معدالت القتل و    لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد، وخاصة للحد من        

وأبدت أستراليا دعمها لتوصية منظمة الدول األمريكية مبواصلة التحقيق يف ارتفـاع         . اإلناث
. معدالت جرائم القتل، وخاصةً يف ما يتعلق بالصحفيني والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان            

رض له السكان من هتديدات     وطلبت أستراليا إىل هندوراس أن تتخذ خطوات حنو إهناء ما يتع          
  .وقدمت أستراليا توصيات. ات وأن تدعم مؤسسات حقوق اإلنسان دعماً كامالًاعتداءو

ورحبت إيطاليا بتوجيه هندوراس دعوة دائمة إىل اآلليات الدولية حلقوق اإلنـسان              -٤٦
ألت وس. وباستعدادها الستضافة مكتب تابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         

)) عـصابات ( pandillas أو maras" (اجلمعيات غري املشروعة "إيطاليا عن الدور الذي تؤديه      
وأعربت إيطاليا عـن قلقهـا إزاء       . بشريف ما يتعلق باالستغالل اجلنسي للنساء واالجتار بال       

تعذيب احملتجزين وإساءة معاملتهم من جانب قوات الشرطة، فضالً عن اإلفراط يف استخدام             
  .   وقدمت إيطاليا توصيات. إبان األزمة السياسية اليت اندلعت العام املاضيالقوة 
وأوضحت أوروغواي أنه ال ميكن اعتبار مشاركتها يف احلوار على أهنـا اعتـراف                -٤٧

ما أُبلغ  وأعربت عن قلقها البالغ بشأن      . صريح أو ضمين حبكومة السيد بورفرييو لوبو سوسا       
 وسيادة القانون؛ وبشأن تعّرض الصحفيني والناشـطني يف          فرض قيود على حرية التعبري     عن

جمال حقوق اإلنسان بعد االنقالب للترهيب وإساءة املعاملة والقتل؛ وكذلك بشأن إفـالت             
  . من العقاب جرائم قتل األحداثمرتكيب 

وأبدت تايلند دعمها هلندوراس يف ما تنفذه من سياسات الستئصال شـأفة الفقـر                -٤٨
ورحبت تايلند بقوانني البلد وسياساته     .  ملنع إيذاء النساء واألطفال واستغالهلم     بوصفها سبيالً 

، وأشادت هبندوراس حملاولتها تعزيز التعليم والتدريب يف        بشراملتنوعة الرامية إىل منع االجتار بال     
وأعربت تايلند عن استعدادها الستطالع سبلٍ لتعزيز تعـاون بلـدان           . جمال حقوق اإلنسان  

ع هندوراس، وأشارت إىل إمكانية تقاسم املمارسات كجزء من هنـج ملكافحـة             اجلنوب م 
  .    وقدمت تايلند توصيات.  يركز على الضحايابشراالجتار بال
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وسلّمت الصني بوفاء هندوراس بالتزاماهتا الدولية، وإنشاء جلنـة احلقيقـة ووزارة              -٤٩
ونظـراً  . دولية حلقوق اإلنـسان   العدل وحقوق اإلنسان، وتوجيه دعوة دائمة إىل اآلليات ال        

زالت هندوراس تواجه صعوبات يف تطوير نظامها القـضائي وتـوفري    لقيود مالية وتقنية، ما 
وطلبت الصني إىل اجملتمع الدويل زيادة املساعدة املالية والتقنية املقدمة إىل           . األمن االجتماعي 

  .ق اإلنسان فيههندوراس من أجل دعم قدرة البلد على حتسني محاية وتعزيز حقو
ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بالتحقيقات اليت أُجريت يف ما ارتكـب مـن               -٥٠

 وهنأت هندوراس على إنشاء وزارة العـدل        ٢٠١٠مارس  /جرائم قتل الصحفيني منذ آذار    
وحقوق اإلنسان واألمانة املعنية بتنمية الشعوب األصلية والشعوب اهلندوراسية املنحدرة من           

 بشأن جرائم القتـل وأفعـال الترهيـب         هاقلقعن   الواليات املتحدة    أعربتو. يقيأصل أفر 
واإليذاء اليت يتعرض هلا األشخاص املنتمون إىل مجاعة السحاقيات واملثليني جنسياً ومزدوجي            

  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية
وأقّرت مبا أحرزته هندوراس مـن   .  جلنة احلقيقة  وسألت مجهورية كوريا عن أنشطة      -٥١

كما سألت عن ماهية التحديات     . تقدم ملموس يف جمال تعزيز حقوق املرأة والطفل ومحايتها        
. اليت تواجهها هندوراس يف جمال حماربة اجلرمية والتدابري اليت تعتزم اختاذها للتغلـب عليهـا              

  .وقدمت مجهورية كوريا توصية
ا جبهود هندوراس الرامية إىل التغلب على اآلثار السلبية اليت خلفتها           وسلّمت إسباني   -٥٢

ورحبت بتوجيه  .  على حالة حقوق اإلنسان    ٢٠٠٩يونيه  /األزمة السياسية املندلعة يف حزيران    
اإلجراءات اخلاصة، وطلب استضافة مكتب تابع ملفوضـية        آليات  هندوراس دعوة دائمة إىل     

وأشارت إسبانيا إىل اسـتمرار     . نسان، وإنشاء جلنة احلقيقة   األمم املتحدة السامية حلقوق اإل    
  .  وقدمت إسبانيا توصيات. وضع اإلفالت من العقاب يف هندوراس

وأعربت النمسا عن قلقها إزاء ممارسة التمييز ضد أقليـات الـشعوب األصـلية،                -٥٣
امليـل  واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، والسحاقيات واملثليني جنـسياً ومزدوجـي      

واستفسرت عما اُتخذ من تدابري حلماية أراضي جمتمعـات         . اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية   
 ها قلق أبدتكما  . لشعوب األصلية والتصدي للتمييز املمارس ضد األقليات يف سوق العمل         ا

ات على املدافعني عن حقوق اإلنسان وسيادة مناخ الفـساد          اعتداءبشأن تزايد ما ُيشن من      
  . وقدمت النمسا توصيات. من العقابواإلفالت 

وأعربت اجلمهورية التشيكية عن قلقها إزاء تزايد معدالت جرائم القتل يف هندوراس،              -٥٤
وأكدت ضرورة مكافحة اإلفالت من العقاب وحتسني       . وخاصةً يف ما يتعلق بوضع الصحفيني     

  . اتوقدمت اجلمهورية التشيكية توصي. ضعفاً فئات اجملتمع أشدمحاية حقوق 
وسلّمت بنما مبا بذلته هندوراس من جهود يف سبيل التغلب على التحديات الـيت                -٥٥

ورحبت بإنشاء وزارة العـدل وحقـوق       . تواجهها يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      
وأثنـت بنمـا علـى      . اإلنسان، فضالً عن استحداث خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان        

  . وقدمت بنما توصيات. ة إىل آليات اإلجراءات اخلاصةهندوراس لتوجيهها دعوة دائم
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وألقت غواتيماال الضوء على إنشاء جلنة احلقيقة، وتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات              -٥٦
ت الحظو. اخلاصة، وطلب إنشاء مكتب تابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          

مبادرات يف جمال اهلجرة والعنف القائم علـى        غواتيماال باهتمام إىل ما اختذته هندوراس من        
أساس نوع اجلنس، ورحبت مبا اختذته من تدابري رامية إىل القضاء علـى عمـل األطفـال،       

كما طلبت معلومات عما تتخذه هندوراس      . هتااوطلبت إىل هندوراس أن ُتطلعها على ممارس      
طفـال، وملواءمـة    ها الناجم عن حماربة عمـل األ      دخلمن تدابري لتعويض األسر عن نقص       

  .تشريعاهتا الداخلية مع الصكوك الدولية
 إىل اجلهود املكّرسـة لعمليـة املـصاحلة والوحـدة           ارتياحوأشارت كوستاريكا ب    -٥٧

    وحددت أيضاً بعض اجلوانب اإلجيابية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك              . الوطنيتني
العنف ضد املرأة، فضالً عمـا اُتخـذ مـن          ما اعُتمد من تدابري رامية إىل مكافحة التمييز و        

وشجعت كوستاريكا هندوراس على مواصلة جهودها      . إجراءات حلماية األطفال واملراهقني   
  . وقدمت كوستاريكا توصيات. يف جمال تعزيز نظامها القضائي

وأعرب الوفد عن تقديره العتراف بعض الوفود باجلهود اليت تبذهلا هندوراس كـي               -٥٨
كما ذكر أن هندوراس عاكفـة      .  الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان     تكون طرفاً يف  

بيد . أيضاً على مواءمة إطارها القانوين الداخلي مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان           
أنه سلّم بأنه ما زال يلزم عمل الكثري يف هذا الصدد، وستتوىل وزارة العدل وحقوق اإلنسان                

أفاد الوفد بأن الكونغرس الوطين ينظر حالياً يف إمكانية إلغاء التشريع املتعلق            و. هذه املسؤولية 
 مـن القـانون     ٢٠٩كما ُيعاد النظر حالياً يف املـادة        .  مع الدستور  تعارضهحبالة الطوارئ ل  

وتـشمل  . رمية التعذيب، بغية مواءمتها مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان        جلة  ناظماجلنائي، ال 
وانني األخرى اليت يدرسها الكونغرس الوطين حالياً مـشروع القـانون املتعلـق             مشاريع الق 

وتدأب هندوراس حالياً أيـضاً     . بالسلطة القضائية، وجملس القضاء، وقانون اخلدمة القضائية      
على تعزيز إدماج مؤسسات قانونية جديدة يف اإلطار القانوين الداخلي، ويشمل ذلك إدراج             

  . وجب القانون اإلنساين الدويل يف القانون اجلنائي اجلديداجلرائم املعترف هبا مب
كما أفاد الوفد مبا اُتخذ من تدابري حمددة من أجل تنفيذ تدابري احترازية، كما ذُكر                 -٥٩
وتشمل هذه التدابري ختصيص خط هاتفي للطوارئ من أجل االتصال بالشرطة، فضالً            . آنفاً

وأشارت هندوراس جمدداً إىل الوضـع      . حراسةو  دوريات عن زيادة ما تقوم به الشرطة من      
  . األمين الذي يؤثر على املنطقة بأسرها، نظراً ملوقعها اجلغرايف بصورة رئيسية

 مكتب النائب اخلاص املعين حبقوق اإلنسان       عاجل،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨ومنذ    -٦٠
رطة والـسلطات   الـش قوات  حبق وسائط اإلعالم    ارتكبتها   باألدلة   تةء ُمثب اعتداست قضايا   
 الدولة حالياً استراتيجية ترمـي إىل       ضعوت. وجيري التحقيق اآلن يف قضايا أخرى     . العسكرية

الصحفيني وأخصائيي اإلعالم االجتماعي واملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان            حياة  محاية  
وقد طلبت هنـدوراس    . وسالمتهم البدنية، فضالً عن ضمان فعالية التحقيق يف هذه اجلرائم         

  .دة من بلدان أخرى لدعم مهام التحقيقاملساع
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ويعكـف  . وأشار الوفد إىل أن الدولة تدين أي فعل من أفعال العنف ضد املـرأة               -٦١
مكتب النائب اخلاص املعين باملرأة حالياً على تنفيذ إجراءات هتدف إىل التـصدي ملـشكلة               

اجلنسي وإىل املعتـدين  وتقدم وزارة الصحة العامة املساعدة إىل ضحايا العنف         . العنف املرتيل 
ويرصد معهد  .  مستشاراً أسرياً على الصعيد الوطين     ١٨أيضاً، عن طريق برامج خاصة تشمل       

املرأة، عن طريق مكاتب قائمة على مستوى البلديات، تنفيذ العقوبات املفروضة على مرتكيب         
بعة وتنفيذ قـانون    كما حتاول اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية مبتا       . أفعال العنف املرتيل  

وقد أنشأت هندوراس مخسة دور إيـواء علـى      . العنف املرتيل حل مشكلة العنف ضد املرأة      
  . غري أنه يلزم زيادة تعزيز نظام احلماية. الصعيد الوطين، بدعم من وكاالت التعاون الدويل

وعن تعزيز ومحاية حقوق السحاقيات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليـل اجلنـسي              -٦٢
غايري اهلوية اجلنسية، أفادت هندوراس بأهنا اعترفت قانوناً باجلماعات املدافعة عن حقوق            وم

وقد شرع مكتب النائب العام أيضاً يف رفع دعاوى قضائية ضد مـوظفي  . هؤالء األشخاص 
الدولة الذين أساؤوا استخدام السلطة حبق أفراد من تلك اجلماعات ومارسوا التمييز ضدهم             

  . موشرعوا يف قتله
ويف ما يتعلق جبماعات الشعوب األصلية والشعوب اهلندوراسية املنحدرة من أصـل           -٦٣

، وأُنـشئت   توارثة عـن األسـالف    العتراف حبقوقهم امل  لأفريقي، اُتخذت تدابري تشريعية     
ـ وحيقق مكتب النائب اخلاص املعين باجلماعـات اإل       . مؤسسات ناظمة حليازة األراضي    ة ثني

 يف سلسلة من االدعاءات تشمل جرمية غصب األراضي وجرائم أخرى           والتراث الثقايف حالياً  
شؤون ومن املتوقع أن تضمن الوزارة اجلديدة املعنية ب. لشعوب األصليةامرتكبة ضد جمتمعات   

 رصد تنفيذ األحكام ذات الصلة الواردة يف الدستور ويف القانون ضـماناً             ثنيةاجلماعات اإل 
  . فعاالً
 هندوراس املبذولة يف سبيل االستجابة إىل التحديات النامجـة          وسلّمت شيلي جبهود    -٦٤

وأثنت على توجيه هندوراس دعوة دائمة إىل اآلليات الدولية         . عن األزمة السياسية واملؤسسية   
حلقوق اإلنسان، واستحداثها خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان، واستعدادها لفتح مكتـب            

. ورحبت شيلي بإنشاء جلنـة احلقيقـة      . وق اإلنسان تابع ملفوضية األمم املتحدة السامية حلق     
  . وقدمت شيلي توصيات

فتح مكتب تابع ملفوضية األمم املتحدة السامية       هندوراس  ورحبت كولومبيا بطلب      -٦٥
وأبـدت  . حلقوق اإلنسان، ما يعكس التزام البلد بنظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحـدة            

سـان   -  عن حوار غواميوراس واتفاق تيغوسـيغالبا      ة الناشئ تسويةكولومبيا دعمها لتنفيذ ال   
وألقت كولومبيا الضوء على التزام هندوراس      . خوسيه، مشددة على أمهية إنشاء جلنة احلقيقة      

بتوضيح مالبسات القضايا اليت انطوت على جرائم قتل صحفيني، وشجعت البلـد علـى              
  . وقدمت كولومبيا توصيات. مواصلة جهوده حلمايتهم
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ما وأشارت إىل أنه، بالنظر إىل . األرجنتني أهنا ال تعترف حبكومة هندوراسوذكرت    -٦٦
 البلد من انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان، ازدادت منذ حدوث االنقـالب، فقـد              يشهده

  . وقدمت األرجنتني توصيات. قررت أن تقدم عرضاً خالل احلوار التفاعلي
بتعزيـز حقـوق     جديدة ُعهد إليها  ورحبت سويسرا بإنشاء جلنة احلقيقة وكيانات         -٦٧

ح فتح مكتب تابع    اقترااإلنسان، وتوجيه دعوة دائمة إىل اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، و         
ت سويسرا بقلق استمرار انتـهاكات  الحظو. ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

ن العقـاب، وحريـة      انعدام األمن، وحماربة اإلفالت م     سياقسيما يف    حقوق اإلنسان، وال  
  . وقدمت سويسرا توصيات. التعبري، وحرية الصحافة

 ضمناً تغـيري موقفهـا بـشأن    عينوأوضحت باراغواي أن مداخلتها يف احلوار ال ت      -٦٨
ـ        باراغواي  رحبت  و. حكومة هندوراس   اتبإنشاء جلنة احلقيقة وتوجيه دعوة دائمة إىل آلي
محاية املدافعني عن حقـوق اإلنـسان       وشجعت هندوراس على كفالة     . اإلجراءات اخلاصة 
  . ومحاية حرية التعبري

وأشادت غانا جبهود هندوراس الرامية إىل التصدي للتحديات اليت يواجهها نظـام              -٦٩
وأشارت غانا بقلق إىل ارتفاع معدالت الفقر واألمية بني . الصحة الوطين وتعزيز حقوق املرأة

 إذا كانـت    درة من أصل أفريقي وسألت عما     الشعوب األصلية والشعوب اهلندوراسية املنح    
وحثت غانا هندوراس على النظر يف التقيـيم        .  برامج لتحسني وضع الشعوب األصلية     تنفَّذ

 واختاذ خطوات من أجل التصدي      ٢٠٠٥الذي أجراه املقرر اخلاص املعين بالعنصرية يف عام         
  .وقدمت غانا توصيات. للتمييز العنصري

 هندوراس الرامية إىل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع املعـايري          ورحبت سلوفينيا جبهود    -٧٠
. الدولية، وإنشاء جلنة احلقيقة، وتوجيه دعوة مفتوحة إىل اهليئات الدولية حلقـوق اإلنـسان             

ت بقلق استمرار اإلفالت من العقاب على ما ارتكب من انتهاكات حلقوق اإلنسان             الحظو
  . ياتوقدمت سلوفينيا توص. يف أعقاب االنقالب

وشجعت اليابان هندوراس على مواصلة جهودها إلعادة إرساء الدميقراطيـة فيهـا              -٧١
وأثنت على ما بذلته من جهود ملواءمة تشريعاهتا الداخلية مع املعايري الدولية وما أحرزته من               

ورحبت أيضاً بإنشاء جلنـة احلقيقـة ووزارة العـدل          . تقدم يف حتقيق املساواة بني اجلنسني     
وأعربت اليابان عن قلقها بشأن تزايد حوادث العنف ضد املرأة، مبـا يف             . إلنسانوحقوق ا 

  . وقدمت اليابان توصيات. ذلك قتل النساء
وأشارت بريو إىل التحديات اليت تواجهها هندوراس يف جماالت توطيد مؤسـساهتا              -٧٢

ـ            رار الوضـع   الدميقراطية وسيادة القانون وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها من أجل منع تك
  . وقدمت بريو توصيات. البلد يف نظام الدستوريالاخلطري الذي قّوض 
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وذكرت إكوادور أهنا تشارك يف هذا االستعراض على الرغم من أهنـا ال تعتـرف                 -٧٣
 اإلسهام يف فعاليـة رصـد حقـوق         اهلدف من مشاركتها  وأضافت أن   . حبكومة هندوراس 

  حنـوه  تشعراإلنسان اخلاصة بالشعب اهلندوراسي واحترامها وتعزيزها، وهو الشعب الذي          
 من جهـود    ُيبذلوسلّمت إكوادور مبا    . باألخوة والتضامن، بصرف النظر عن سلطات البلد      

  .  وقدمت إكوادور توصيات.لتعزيز حقوق املرأة والطفل
ندوراس إلنشائها جلنة احلقيقة وتشديدها على تعزيز سـيادة         وأشادت سنغافورة هب    -٧٤

 على ممارساهتا بـشأن كيفيـة   على إطالعها الوفود  ندوراس  هل أعربت عن شكرها  و. القانون
كما أشـادت سـنغافورة     . التعامل مع حتديات حقوق اإلنسان، من قبيل أحوال السجون        

 نـساء م واإلسكان والعمل، ووضع ال    هبندوراس لألولوية اليت أولتها لقطاعات الصحة والتعلي      
  . ل واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقةاطفواأل
وسلّمت السلفادور جبهود هندوراس يف سبيل إعادة إحالل الوئام االجتمـاعي يف              -٧٥
وطلبت إىل هندوراس أن تأخذ دواعي القلق اليت أبدهتا اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان             . البلد

وذكرت أن عملية االستعراض الدوري الشامل تتيح للبلد   . عاوهنا معها يف اعتبارها وأن تعزز ت    
فرصة لتعزيز جهوده يف ما يتعلق بالتماس املصاحلة بني اهلندوراسيني كافة والتغلـب علـى               

  . الوضع الذي أثر على حالة حقوق اإلنسان يف هندوراس
وأعربت عن  . قةورحبت نيجرييا بإنشاء وزارة العدل وحقوق اإلنسان وجلنة احلقي          -٧٦

سيما لفئات   تقديرها ملا تبذله هندوراس من جهود من أجل توفري مرافق الرعاية الصحية، وال            
ة اليت جتاهبها هندوراس يف جمال تعزيز       لحوأشارت نيجرييا إىل التحديات امل    . اجملتمع الضعيفة 

نع تكرار مـا    سيما يف ما يتعلق بإرساء احلكم الدميقراطي، وم        حقوق اإلنسان ومحايتها، وال   
وذكرت أن  . ارُتكب يف السابق من أعمال إيذاء وفساد واجتار باألشخاص وعنف ضد املرأة           

  .وقدمت نيجرييا توصيات. هندوراس ستظل يف حاجة إىل دعم اجملتمع الدويل
وأشارت أنغوال إىل ما تبذله هندوراس من جهود رامية إىل حتسني حالـة حقـوق                 -٧٧

واستفسرت عن آثار سياسة األمن     . م من التحديات اليت تواجهها    اإلنسان يف البلد على الرغ    
كما طلبت أنغوال   . الشعوب األصلية وأضعف فئات اجملتمع    ب يف ما يتعلق  سيما   الغذائي، وال 

موافاهتا مبزيد من املعلومات عن نتائج إطالق الربنامج الوطين للتعليم الذي يستهدف الشعوب 
وقدمت أنغـوال   .  أفريقي وعن الدروس املستفادة منه     األصلية والشعوب املنحدرة من أصل    

  . توصية
وذكر الوفد أن هندوراس ملتزمة بصوغ سياسات اجتماعية ميكن هلا التأثري يف حياة               -٧٨

وأحال إىل بـرامج تعمـل وزارة       .  يف ذلك النساء واألطفال    ناألشخاص األكثر تضرراً، مب   
يل نظام التحويالت النقدية املشروطة وبـرامج       التنمية االجتماعية حالياً على تعزيزها، من قب      

  .متصلة هبا
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. ويف اخلتام، شكر الوفد مجيع الوفود اليت وجهت إليه أسئلة وقدمت إليه توصـيات           -٧٩
. وأكد الوفد من جديد أن هندوراس ال تعتمد أي سياسة دولة حتد من حقـوق اإلنـسان                

 عـن   بصرف النظـر  للجميع،   أيضاً أن عملية االستعراض الدوري الشامل أتاحت         الحظو
اخلالفات السياسية، االعتراف باملصلحة العاملية املتحققة من محاية احتياجات الشعوب والنظر         

  .  ذلك األشخاص الذين يعانون انتهاكات حقوق اإلنسانن يفإليها من منظور سليم، مب
يف وسلّمت هندوراس بالدور األساسي الذي أداه املدافعون عن حقـوق اإلنـسان               -٨٠

وشكرت هندوراس املنظمـات    . معظم املنعطفات السياسية احلامسة اليت شهدها البلد مؤخراً       
سيما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، على إرساهلا مستشاراً إىل            الدولية، وال 

  . البلد، وأعربت عن أملها يف فتح مكتب تابع للمفوضية قريباً

  لتوصياتأو ا/االستنتاجات و  - ثانياً  
 أدنـاه،   والواردة خالل احلوار التفاعلي،     أبديتحبثت هندوراس التوصيات اليت       -٨١
  :أعربت عن دعمها هلاو

ن أجل كفالة متتع أفراد أن تعيد هندوراس النظر يف قانوهنا الوطين م      -١-٨١  
كافة متتعاً كامالً ودون عوائق حبقوق اإلنسان، ويشمل ذلك األشـخاص       اجملتمع  

ىل أضعف فئات اجملتمع، من قبيل النساء والسحاقيات واملثليني جنـسياً           املنتمني إ 
اجلمهورية (ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية والشعوب األصلية         

  ؛)التشيكية
وأن تنفذ احلكم القاضي بإنشاء جهة تنسيق ُتعىن حبماية املـدافعني             -٢-٨١  

ة، الـوارد يف القـرار املتعلـق        عن حقوق اإلنسان داخل جهاز اإلدارة الوطني      
باملدافعني عن حقوق اإلنسان الذي اعتمده جملس حقوق اإلنـسان يف دورتـه             

  ؛)آيرلندا(الثالثة عشرة 
وأن تتخذ كل ما يلزم من تدابري لكفالة حرية الـصحافة وحريـة               -٣-٨١  

التعبري واحلق يف التجّمع السلمي، بسبل تشمل إصالح التشريع الـذي حيكـم             
تصاالت السلكية والالسلكية وضمان إمكانية االطالع على املعلومات        قطاع اال 

  ؛)كندا(العامة 
وأن ُتشرك اجملتمع املدين إشراكاً كامالً يف متابعة هذا االسـتعراض             -٤-٨١  

  ؛)اململكة املتحدة(
وأن تواصل عقد مشاورات مع مؤسسات اجملتمع املدين يف ما يتعلق             -٥-٨١  
  .)النمسا(تابعة هذا االستعراض مب
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وحتظى التوصيات التالية بدعم هندوراس، وتعتربها قد ُنفذت بالفعل أو يف طور              -٨٢
  :التنفيذ

قوق اإلنسان الرئيسية اليت    أن تصدق هندوراس على معاهدات ح       -١-٨٢  
  ؛)األرجنتني(طرفاً فيها بعد ليست 

وأن تصدق أيضاً على بروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة االجتـار              -٢-٨٢  
   ؛)إكوادور(ص، وخباصة النساء واألطفال باألشخا

وأن تواصل مواءمة التشريعات الوطنيـة مـع املعـايري الدوليـة              -٣-٨٢  
  ؛)أذربيجان(
 مجيع أشـكال العقوبـة البدنيـة        حظردراج  إلوأن تبذل جهوداً      -٤-٨٢  

  ؛ )كوستاريكا(املمارسة ضد األطفال يف التشريعات الوطنية 
   ؛)بريو(فوض الوطين حلقوق اإلنسان وأن تعزز عمل مكتب امل  -٥-٨٢  
وأن تواصل كفالة استقالل كل من مكتب املفوض الوطين حلقوق            -٦-٨٢  

  ؛)إندونيسيا(اإلنسان وجلنة احلقيقة واملصاحلة ودعمهما كي يفيا بواليتهما 
 استقالل كل من مكتب املفوض الوطين حلقوق اإلنسان         وأن تكفل   -٧-٨٢  

ومتويلهما متويالً مالئماً، يف وقت يتصاعد فيـه        ومؤسسة شؤون الطفل واألسرة     
التمييز والعنف املرتيل والعنف     فرض القيود على حرية التعبري وتتصاعد ممارسات      

  ؛)هنغاريا(القائم على أساس نوع اجلنس مجلةً واحدة 
وأن تعزز املعهد الوطين للمرأة وتزوده مبا يكفي من موارد بـشرية             -٨-٨٢  

  ؛)غانا(داء دوره بفعالية ولوجستية لتمكنه من أ
وأن ُتنشئ آليات وطنية تضمن احلماية الكاملة للمـرأة، وتعـزز             -٩-٨٢  

 للمعهد الوطين للمـرأة، وتعتـرف       ة امليزانية الالزم  اعتماداتاالختصاصات و 
  ؛)إسبانيا(بالصفة القانونية ملكاتب شؤون املرأة يف البلديات 

راز كل مـا تتخـذه مـن       جهودها من أجل زيادة إب     وأن تضاعف   -١٠-٨٢  
مبادرات وإجراءات رامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، باعتمـاد آليـات     

  ؛)بنما(دميقراطية وعمليات توفيقية 
سيما عـن     يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان، وال      هاوأن تواصل سعي    -١١-٨٢  

ة طريق توطيد املؤسسات الدميقراطية، وحرية التعبري، ومحاية املـرأة، ومـساعد          
الكرسـي  (الشعوب األصلية والشعوب اهلندوراسية املنحدرة من أصل أفريقي         

  ؛)الرسويل
  ؛)بريو(وأن تستحدث خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان   -١٢-٨٢  
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وأن تتخذ تدابري حمددة لتوعية اجلمهور بالتشريعات والـسياسات           -١٣-٨٢  
  ؛)هورية كوريامج(القائمة، وهو أمر ال غىن عنه ضماناً لفعالية تطبيقها 

وأن تدرج يف خططها استراتيجيات للتعليم والتـدريب يف جمـال             -١٤-٨٢  
  ؛)كوستاريكا(حقوق اإلنسان، تركز بصفة خاصة على القوات املسلحة 

 سيما يف  وأن تعزز التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وال          -١٥-٨٢  
 وكالء النيابـة  القضاة و لعدل كأفراد الشرطة و   صفوف العاملني يف جمال إقامة ا     

    ؛)تايلند(
وأن تعد برامج لتعليم حقوق اإلنسان تستهدف الشرطة وقـوات            -١٦-٨٢  

  ؛)إيطاليا(األمن، وترصد باستمرار مدى فعالية هذه الربامج 
وأن حتسن السياسات الرامية إىل محاية حقوق الطفـل، وتـضمن             -١٧-٨٢  

عدالة علـى النحـو الواجـب       لألطفال ضحايا العنف إمكانية االحتكام إىل ال      
  ؛)ربازيلال(
وأن تواصل العمل حنو اعتماد خطط وسياسات عامـة راميـة إىل              -١٨-٨٢  

تعزيز ومحاية حقوق السحاقيات واملثليني جنسياً ومزدوجـي امليـل اجلنـسي            
ومغايري اهلوية اجلنسية وفئات اجملتمع الضعيفة األخرى اليت ُيحتمـل التمييـز            

  ؛)كولومبيا(ضدها 
وأن توجه دعوة حمددة إىل املقررة اخلاصة لألمم املتحدة املعنية حبالة             -١٩-٨٢  

  ؛)اململكة املتحدة(املدافعني عن حقوق اإلنسان 
 طلب إنشاء مكتب قطري ملفوضـية األمـم         تضمنيوأن تنظر يف      -٢٠-٨٢  

 املساعدة والتعاون التقنـيني     اً للحصول على  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان طلب    
ستحداث استراتيجية شاملة، مبشاركة اجملتمع املدين، لكفالة احترام حقوق         بغية ا 

  ؛)بنما( اإلنسان والدفاع عنها
وأن تعتمد كل ما يلزم من تدابري للقضاء على مجيع أشكال التمييز،   -٢١-٨٢  

مبا يف ذلك التمييز غري املباشر ضد املرأة؛ وتضمن إيالء رعاية شـاملة لـضحايا         
 أساس نوع اجلنس، والعنف اجلنسي، واالجتار باألشـخاص،         العنف القائم على  

  ؛)إكوادور(واالستغالل اجلنسي 
وأن تتخذ التدابري الالزمة لكفالة احلقوق األساسـية للمـواطنني            -٢٢-٨٢  

سيما احلق يف احلياة، مبضاعفة اجلهود لضمان حتقـق األمـن            اهلندوراسيني، وال 
  ؛)راسويس(الغذائي وحتسني األمن العام للشعب 
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وأن حتقق حتقيقاً سريعاً ووافياً ونزيهاً يف كل حاالت الوفاة أثنـاء              -٢٣-٨٢  
االحتجاز وتقدم تعويضات مناسبة إىل أسر الضحايا، حسب ما أوصت به جلنـة             

  ؛)النمسا(مناهضة التعذيب 
وأن تتخذ إجراءات حمددة لتنفيذ التوصيات املقدمة من كل مـن             -٢٤-٨٢  

، ٢٠٠٧، وجلنة حقوق الطفـل يف عـام         ٢٠٠٩ عام   جلنة مناهضة التعذيب يف   
 بشأن جـرائم قتـل األحـداث        ٢٠٠٦واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام       

العنيفة، مع التشديد بصفة خاصة على فعالية ما ُيجرى من حتقيقات فيها، مـن              
أجل إلقاء القبض على مجيع مرتكيب هذه اجلرائم املاديني والعقول املـدبرة هلـا،         

  ؛)أوروغواي(عن التوعية بظاهرة إساءة معاملة األطفال فضالً 
هناء االحتجـاز التعـسفي     إلوأن تعتمد على وجه السرعة تدابري         -٢٥-٨٢  

وأعمال التعذيب وإغالق مراكز االحتجاز غري القانونية؛ وتضمن ممارسة الرقابة          
الواجبة يف ما يتعلق بقانونية عمليات االحتجاز؛ وتضمن كذلك فعاليـة سـبل             

  ؛)األرجنتني(االنتصاف القضائي ضد هذه املمارسات 
 التوقيف واالحتجـاز  وأن ُتنشئ آلية لرصد مدى قانونية عمليات          -٢٦-٨٢  

  ؛)هاييت(
ـ           -٢٧-٨٢    هوأن تنفذ سياسات عامة مستدامة ملنع التعذيب ومقاضاة مرتكبي

ف ومعاقبتهم؛ وتوفر التدريب والتوعية للقوات املسلحة وأفراد الشرطة؛ وتعـرّ         
  ؛)األرجنتني(جرمية التعذيب يف التشريعات الداخلية 

وأن تتخذ ما يلزم من تدابري ملنع ارتفاع أعداد حاالت االختفـاء              -٢٨-٨٢  
      سـيما يف    وحاالت القتل خارج نطاق القضاء املتصلة بأعمـال الـشرطة، وال          

   ؛)هنغاريا(ما يتعلق باألطفال 
حلماية املـدافعني عـن حقـوق    وأن تتخذ خطوات سريعة وفعالة        -٢٩-٨٢  

  ؛)النمسا( عنيفة اعتداءاتاإلنسان من أي 
وأن تتخذ اخلطوات الالزمة لكفالة محاية املدافعني عـن حقـوق             -٣٠-٨٢  

اإلنسان، بسبل تشمل تنفيذ التدابري االحترازية املطلوبة مـن جانـب اهليئـات        
  ؛)كندا(الدولية حلقوق اإلنسان 

ية إىل إهناء ما يتعرض له املدافعون عن حقوق         وأن تعتمد تدابري رام     -٣١-٨٢  
إلعالن الـصادر   لاإلنسان والصحفيون والقضاة من هتديدات ومضايقات، وفقاً        

املدافعني عن حقوق اإلنسان، مـن قبيـل         بشأن   ١٩٩٨عن اجلمعية العامة عام     
إنشاء آلية تعىن بالتنفيذ الفعال للتدابري االحترازية املطلوبة مـن جانـب جلنـة              

  ؛ )آيرلندا(دان األمريكية حلقوق اإلنسان البل
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  ؛)أملانيا(وأن تبذل مزيداً من اجلهود من أجل محاية الصحفيني   -٣٢-٨٢  
وأن تتخذ التدابري الالزمة لتحسني أمن الصحفيني واملدافعني عـن            -٣٣-٨٢  

       حقوق اإلنسان، وُتجري حتقيقات مستقلة وموثـوق هبـا يف مـا ارتكـب يف               
جرائم قتل لسبعة صحفيني وما تعرض له آخرون عديدون من           من   ٢٠١٠عام  

  ؛)فرنسا(هتديدات، وتقدم مرتكيب هذه األفعال املدانة إىل العدالة 
وأن تضمن إجراء موظفي إنفاذ القانون اهلندوراسـيني حتقيقـات            -٣٤-٨٢  

مستقلة ونزيهة وفعالة يف حاالت االستخدام غري املشروع للقوة ضـد املـرأة             
   ؛)آيرلندا(
وأن ُتجري حتقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة يف حاالت االسـتخدام        -٣٥-٨٢  

غري املشروع للقوة ضد ناشطني من السحاقيات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل           
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية من جانب موظفي إنفاذ القانون اهلندوراسـيني           

  ؛   )آيرلندا(
الـسريع والكـايف    مان التحقيـق    وأن تتخذ خطوات حمددة لض      -٣٦-٨٢  

 يف ما يتعرض له األشخاص املنتمون إىل مجاعة السحاقيات واملثلـيني            والشفاف
جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية من جرائم قتل وأفعـال            

  ؛)الواليات املتحدة(ترهيب وإيذاء 
علقـة   من أجل التصدي للمـشاكل املت      فوريةوأن تتخذ خطوات      -٣٧-٨٢  

بتطبيق التشريعات والسياسات القائمة، مبا يف ذلك مشكلة نقص التمويل العام،           
من أجل محاية حق املرأة يف احلياة والسالمة البدنية واحلرية واألمان على شخصها        

  ؛)آيرلندا(
وأن تكثف أعماهلا وتتخذ تدابري واسعة النطاق يف جمال مكافحـة             -٣٨-٨٢  

نشء والسحاقيات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل      العنف ضد املرأة والطفل وال    
  ؛ )الربازيل(اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية 

وأن تعتمد تدابري فعالة ملنع العنف القائم على أساس نوع اجلـنس              -٣٩-٨٢  
وتقدمي احلماية واملساعدة لضحاياه؛ وتوائم التشريعات الداخلية مع الـصكوك          

  ؛)األرجنتني (بشرلدولية املتعلقة باالجتار باال
وأن تضاعف جهودها الرامية إىل القضاء علـى إيـذاء األطفـال              -٤٠-٨٢  

  ؛)إندونيسيا(والعنف املرتيل بتنفيذ االستراتيجيات الوطنية تنفيذاً فعاالً 
وأن تواصل استحداث تدابري فعالة للقضاء على العنف ضد املرأة            -٤١-٨٢  

  ؛)أذربيجان(
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ية ملكافحة العنف القائم على أسـاس نـوع         وأن تتخذ تدابري عمل     -٤٢-٨٢  
  ؛)هاييت(اجلنس والعنف املرتيل والعنف اجلنسي 

نع العنف ضد املـرأة والطفـل       ملوأن تضع موضع التنفيذ تدابري        -٤٣-٨٢  
، وتنظم محلة للتوعية بظاهرة العنـف ضـد املـرأة           هومكافحته ومعاقبة مرتكبي  

  ؛ )كندا(
ف إىل القضاء على العنف ضد املرأة وأن تواصل تنفيذ سياسات هتد  -٤٤-٨٢  

  ؛)تايلند(والطفل 
 املـرأة ومكافحـة     وأن تتخذ إجراءات جديدة إلهناء العنف ضد        -٤٥-٨٢  

  ؛)فرنسا(االجتار بالبشر 
والطفل من العنف وتعزز    وأن تواصل اختاذ تدابري تكفل محاية املرأة          -٤٦-٨٢  

دوراسية وتطـوير الوحـدة     القائمة، من قبيل تدريب أفراد الشرطة اهلن      التدابري  
  ؛ )اليابان(املخصصة للتعامل مع املسائل اجلنسانية داخل نظام الشرطة 

وأن حتارب االجتار بالنساء وتعزز التعاون اإلقليمي يف هذا الصدد            -٤٧-٨٢  
  ؛)إيطاليا(
  ؛)اليابان(وأن تعزز الدعم املقدم إىل ضحايا االجتار بالبشر   -٤٨-٨٢  
  ؛)أذربيجان(لزم من خطوات حملاربة االجتار بالبشر وأن تتخذ ما ي  -٤٩-٨٢  
وأن ختصص مزيداً من املوارد حملاربة االجتار بالبشر ودعم ضـحايا             -٥٠-٨٢  

  ؛)أملانيا(االجتار واالستغالل اجلنسي 
وأن تكرس اهتماماً خاصاً حملاربة أسوأ أشـكال عمـل األطفـال              -٥١-٨٢  

غرض االسـتغالل اجلنـسي التجـاري       واالجتار باألطفال، مبا يف ذلك االجتار ب      
  ؛)أوروغواي(
وأن تعزز ما ُيبذل من جهود من أجل القضاء على إيذاء األطفـال               -٥٢-٨٢  

  ؛)أذربيجان(وعمل األطفال واالستغالل اجلنسي لألطفال 
سيما للحـد    وأن تتخذ تدابري فعالة لتحسني أحوال السجون، وال         -٥٣-٨٢  

يها، وكذلك لتحـسني إمكانيـة حـصول         ف ائم العنيفة جلرامن اكتظاظها ومن    
  ؛)النمسا (صحةالسجناء على خدمات التعليم وال

تعزيـز اسـتقالل الـسلطة القـضائية        لوأن تواصل اختاذ تدابري       -٥٤-٨٢  
  ؛)أذربيجان(
  ؛)غانا(وأال تألو جهداً لضمان استقالل السلطة القضائية   -٥٥-٨٢  
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ـ             -٥٦-٨٢   تقالل الـسلطة   وأن تتخذ كل ما يلزم من تـدابري لـضمان اس
 يعتربون ناقدين   الذينالقضائية، بسبل تشمل إهناء أي ترهيب يستهدف القضاة         

     ؛)سلوفينيا(لسلطة االنقالب أو أي إجراءات تأديبية غري مربرة قد ُتتخذ ضدهم 
وأن تعزز إقامة العدل وفقاً للمعايري الدولية، ما قد يسهم يف احلـد        -٥٧-٨٢  

  ؛)هنغاريا(ت من العقاب من تزايد عدد حاالت اإلفال
وأن تضمن فعالية االمتثال للتدابري االحترازية اليت أقرهتـا جلنـة             -٥٨-٨٢  

  ؛)الربازيل(البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان 
وأن ُتنشئ، جتاوباً مع دواعي القلق اليت أبـدهتا جلنـة مناهـضة               -٥٩-٨٢  

من استقالل الـسلطة    التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، هيئة مستقلة تض       
  عملهم  وتنظيم رقيتهم القضاء وت  سلكالقضائية وتشرف على تعيني العاملني يف       

  ؛)اململكة املتحدة(
توطيد الدميقراطيـة؛ وتواصـل إجـراء       لوأن تتخذ تدابري حمددة       -٦٠-٨٢  

إصالحات مؤسسية ودستورية ومتصلة باهلياكل األساسية من أجل تعزيز إقامـة           
  ؛)نيجرييا(ون العدل وسيادة القان

وأن تنظر يف إنشاء هيئة مستقلة تضمن استقالل السلطة القضائية            -٦١-٨٢  
  ؛)بولندا(
وأن تنشئ هيئة مستقلة تضمن استقالل السلطة القضائية وتشرف           -٦٢-٨٢  

  ؛ )سلوفاكيا( وتنظيم عملهم يف سلك القضاء وترقيتهمعلى تعيني العاملني 
الزمة لضمان فعالية مكافحة نظام القضاء      وأن تتخذ مجيع التدابري ال      -٦٣-٨٢  

لظاهرة اإلفالت من العقاب، وحتلّل مدى جدوى إنشاء جلنة دوليـة ملناهـضة             
اإلفالت من العقاب على غرار اللجنة الدولية ملناهضة اإلفالت من العقـاب يف             

  ؛ )سويسرا(غواتيماال 
، حبقـوق اإلنـسان    اخلاص املعـين     نائبوأن تعزز عمل مكتب ال      -٦٤-٨٢  

ا قد يتعرض له من أعمـال        اخلاص على محاية مالئمة مم     نائبوتضمن حصول ال  
  ؛)هولندا(عنف وهتديدات 

وأن جتري حتقيقات نزيهة ومستقلة ملكافحة اإلفالت من العقاب يف            -٦٥-٨٢  
ما ادعي وقوعه من انتهاكات حلقوق اإلنسان، وأن ُتعلم اجملتمع الـدويل هبـذه              

  ؛)كوستاريكا(التحقيقات 
وأن حتقق مع املسؤولني عن مضايقة أعـضاء الـسلطة القـضائية           -٦٦-٨٢  

  ؛)األرجنتني(وتقاضيهم وتعاقبهم، وأن توفر سبل انتصاف كافية للضحايا 
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وأن توفر ما يكفي من موارد مالية وبشرية لكـل مـن الـوزارة                -٦٧-٨٢  
اجلديدة املعنية بالعدل وحقوق اإلنسان ومكتب املقرر اخلاص املعـين حبقـوق             
اإلنسان كي يتمكنا من أداء مهمتهما وهي منع وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان            

سيما االنتهاكات املرتكبة ضد صحفيني ومدافعني عن حقوق         والتحقيق فيها، وال  
  ؛)املكسيك(اإلنسان 

وأن توفر للسلطة القضائية وقوات الشرطة ما يكفي من مـوارد             -٦٨-٨٢  
  ؛)النمسا(ل حقوق اإلنسان وكذلك من تدريب مهين وتدريب يف جما

رين وأن تعزز النظام القانوين والقضائي من أجل ضمان تقدمي املتَّج           -٦٩-٨٢  
  ؛)تايلند( أخرى، إىل العدالة بالبشر، من بني مرتكيب أفعالٍ

وأن تقرَّ القانون الناظم ملهنة القضاء وتكفل تأسيسه هيئةً مـستقلة             -٧٠-٨٢  
 رقيتهمشرف على تعيني العاملني يف املهنة وت      تضمن استقالل السلطة القضائية وت    

  ؛ )إسبانيا(وتنظيم عملهم 
وأن تتخذ خطوات سريعة وفعالة حملاسبة مرتكيب أفعـال الفـساد             -٧١-٨٢  

 السلطة القضائية وقوات صفوفواالبتزاز والتعذيب وغريه من أشكال العنف يف 
  ؛)النمسا(الشرطة واألمن 

دثة إقالة ثالثة قضاة وموظـف قـضائي        وأن جتري حتقيقات يف حا      -٧٢-٨٢  
عدم جواز مؤخراً كي تعيد تنصيبهم، إذا كان ذلك مالئماً، وتعتمد تدابري تضمن   

  ؛)املكسيك( أعضاء السلطة القضائية عزل
وأن تعزز آليات الدولة واحلكومة من أجل حتسني عملييت التحقيق            -٧٣-٨٢  

  ؛)كندا(اقبتهم مع املسؤولني عن وقوع انتهاكات حقوق اإلنسان ومع
 سـيما يف    وأن تنظر يف إمكانية تطبيق عقوبات بديلة للسجن، وال          -٧٤-٨٢  

   ؛)املكسيك(ما يتعلق باألحداث واملراهقني املخالفني للقانون 
 األحداث مواءمةً تامة مع اتفاقيـة حقـوق         قضاءوأن توائم نظام      -٧٥-٨٢  

  ؛)بولندا(الطفل 
ايل التحقيق واملقاضاة من أجل إجراء      وأن تواصل دعم املوارد يف جم       -٧٦-٨٢  

حتقيقات سريعة وشفافة وفعالة وموثوق هبا يف ما ُيرتكـب مـن جـرائم قتـل                
، وأن تقاضي املسؤولني عن وقـوع هـذه         ٢٠١٠مارس  /الصحفيني منذ آذار  

  ؛)الواليات املتحدة(اجلرائم مقاضاةً فعالة 
لـصحفيني  وأن تواصل التحقيق يف حاالت ممارسة العنف ضـد ا           -٧٧-٨٢  

  ؛)إيطاليا(وتقاضي املسؤولني عن هذه األفعال مقاضاةً فعالة 
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وأن تواصل أيضاً إجراء حتقيقـات يف جـرائم قتـل الـصحفيني          -٧٨-٨٢  
 والشخـصيات   املعارِضـة شخـصيات   الوالناشطني يف جمال حقوق اإلنسان و     

  ؛)أستراليا(احلكومية 
عن اجلرائم املرتكبة   وأن تكثف بذل اجلهود للتحقيق مع املسؤولني          -٧٩-٨٢  

  ؛)هولندا(ضد الصحفيني اليت أُبلغ هبا مؤخراً ومقاضاهتم 
وأن حتسن قدرهتا يف جمال التحقيق من أجل حل قضايا قتل النساء              -٨٠-٨٢  

والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وأن تقدم املسؤولني عنها إىل العدالة           
  ؛ )كندا(
كن، القانون املتعلق بتقدمي تعويـضات      وأن تقرَّ، يف أسرع وقت مم       -٨١-٨٢  

  ؛)بريو(شاملة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان 
ضمان متتع جلنـة احلقيقـة مبطلـق الـشرعية          لوأن تعتمد تدابري      -٨٢-٨٢  

والشفافية يف انتخاب أعضائها، ومتام االستقالل كي تؤدي واليتـها بكفـاءة،            
احلقيقة يف ما يتعلـق مبـا       ووضوح نطاق واليتها، حىت حتقق هدفها وهو معرفة         

  ؛)األرجنتني(ُيرتكب من انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان 
وأن تقدم إىل العدالة األشخاص الذين حددت جلنة احلقيقة أهنم قد             -٨٣-٨٢  

  ؛)بريو(ارتكبوا انتهاكات حلقوق اإلنسان 
 اليت أُبلـغ عنـها يف       حاالت التعسف وأن حتقق مع املسؤولني عن        -٨٤-٨٢  

 ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٢٨نتهاكات النظام الدستوري اليت وقعت يف       أعقاب ا 
  ؛)السويد(
 ومستقلة  فوريةوأن تتخذ خطوات مناسبة من أجل إجراء حتقيقات           -٨٥-٨٢  

وشفافة ووافية يف ما ارتكب من انتهاكات حلقـوق اإلنـسان إبـان أحـداث              
من تبّينت   وبعدها، وتشرع يف اختاذ إجراءات قانونية ضد         ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

  ؛)اجلمهورية التشيكية(مسؤوليته عن هذه اجلرائم 
وأن حتقق حتقيقاً كامالً يف كل ما يرد من بالغات بوقوع انتهاكات              -٨٦-٨٢  

حلقوق اإلنسان يف سياق االضطرابات السياسية اليت شهدهتا هنـدوراس العـام            
  ؛)أملانيا(املاضي 

كبـت يف أعقـاب   يت ارُتوأن حتقق يف انتهاكات حقوق اإلنسان ال        -٨٧-٨٢  
 وتعاقـب مرتكبيهـا     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨بلد يف   ه ال االنقالب الذي شهد  

  ؛)إكوادور(
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وأن تضمن إجراء حتقيقات مستقلة وشفافة ومناسـبة وفعالـة يف             -٨٨-٨٢  
االدعاءات والبالغات الواردة بوقـوع انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان منـذ             

ئج التحقيقات، مرتكيب هذه األفعال إىل      لنتا ، وتقدم، وفقاً  ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
العدالة يف إطار إجراءات قضائية ُيمكن تعريفها باحملاكمات العادلة وفقاً للمعايري           

  ؛ )إسبانيا(الدولية 
وأن جتري على النحو الواجب ودون تأخري، وفـاًء بااللتزامـات             -٨٩-٨٢  

حتترم ضـمانات   الدولية، حتقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان بطريقة مستقلة         
احملاكمة العادلة؛ وأن تقاضي مرتكبيها؛ وتقدم تعويضات للضحايا، من أجل إهناء           

  ؛)األرجنتني(حاالت اإلفالت من العقاب على جرائم ارُتكبت نتيجة لالنقالب 
وأن حتقق حتقيقاً فعاالً يف كل ما يبلّغ عنه من حاالت انتـهاكات                -٩٠-٨٢  

 األزمة السياسية وبعدها وتعاقب مرتكبيهـا،       حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت إبان    
وأن تضمن عدم استبعاد األشخاص املنتمني إىل القوات املسلحة والشرطة مـن            

  ؛)هولندا(هذه التحقيقات 
وأن تواصل، بتنفيذ أفعال قانونية وإدارية، محاية حرية التعبري وحرية   -٩١-٨٢  

  ؛  )شيلي(ومات الصحافة، فضالً عن محاية إمكانية االطالع على املعل
وأن تنفذ القانون املتعلق بالـشفافية وإمكانيـة االطـالع علـى              -٩٢-٨٢  

  ؛)بريو(املعلومات العامة تنفيذاً كامالً 
وأن تتخذ كل ما يلزم من تدابري حلماية حرية التعبري، بسبل منـها               -٩٣-٨٢  

 ضمان متكن الصحفيني وأفراد املعارضة السياسية من التعبري عن آرائهـم دون           
خوف من التعرض للترهيب، والتحقيق مع املسؤولني عن العنف املوجـه حنـو             

  ؛)السويد(الصحفيني وتقدميهم إىل العدالة 
وأن تنفذ سياسة نشطة ملنع العنف وأفعال الترهيب اليت متارس ضد             -٩٤-٨٢  

وسائط اإلعالم وأفراد املعارضة السياسية، ومتد اآلليات املنشأة مبا يلزم من موارد 
  ؛)سويسرا(حقوق اإلنسان محاية ائل لتفي بوالياهتا يف ميدان ووس

وأن تعتمد تدابري فعالة لكفالة حق الصحفيني اهلندوراسيني يف احلياة   -٩٥-٨٢  
وسالمتهم البدنية، فضالً عن حقهم يف ممارسة حرية التعبري؛ وأن تعتمد كل مـا              

العقاب على جرميـة    ميكن من تدابري إلجراء حتقيقات من أجل إهناء اإلفالت من           
  ؛)األرجنتني(قتل الصحفيني 

ضـعف وضـع الـصحفيني     تزايد وأن تتخذ تدابري عاجلة ملعاجلة      -٩٦-٨٢  
انظر اجلرائم املرتكبة ضـد     (العاملني يف البلد، مبا يف ذلك على املستوى القانوين          
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فالت من ميارسون العنف ضـدهم      إل ضع حد وولقمع  اوحبمايتهم من   ) الصحافة
  ؛)أوروغواي(من العقاب 

وأن تكفل حرية التعبري، وفقاً اللتزاماهتا مبوجب العهـد الـدويل             -٩٧-٨٢  
سيما يف ما يتعلق بالصحفيني والناشـطني    اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وال    

  ؛)أستراليا(يف جمال حقوق اإلنسان وأفراد املعارضة 
ميها من التعـرض    وأن ُتعيد إىل وسائط اإلعالم حريتها كاملةً، وحت         -٩٨-٨٢  

  ؛)سلوفاكيا(ألي مضايقات أو ترهيب، وفقاً اللتزاماهتا الدولية 
وأن تكفل للصحفيني وصناع الرأي وأفراد املعارضة واملدافعني عن           -٩٩-٨٢  

حقوق اإلنسان إمكانية التعبري احلر واملسامل عن انتقاداهتم وآرائهم، وتنهي مـا            
قالب وضد القضاة، بغيـة فـصل       ُيرتكب من أفعال مضايقة ضد معارضي االن      

    ؛)أوروغواي(السلطات 
سيما مبكافحة ما ُيشن من هجمـات        وأن تكفل حرية التعبري، وال      -١٠٠-٨٢  

على الصحفيني وضمان متتع الصحفيني وصناع الرأي وأفراد املعارضة السياسية          
  ؛ )اجلمهورية التشيكية(حبرية التعبري عن آرائهم 

لتقدم يف تنفيذ اخلطة الوطنية لتهيئـة فـرص         وأن تواصل إحراز ا     -١٠١-٨٢  
 ٢٠١٥العمل الالئق بغية حتقيق األهداف املنشودة يف جمال العمل حبلول عـام             

  ؛)كولومبيا(
وأن تعاجل األسباب اجلذرية ملشاكل الفقر والبطالة ونقص التعليم،           -١٠٢-٨٢  

 سيما تلك اليت متس األطفال واألحداث، ما من شـأنه أن يـساعد علـى               وال
يأس من   ومها، غالباً، عاقبتا حالة اإلحباط وال      - مكافحة العنف واجلرمية املنظمة   

 وكذلك على منع اهلجـرة      - ليت تنال من الشباب العاطل عن العمل      املستقبل ا 
الكرسـي  (وتورط األشخاص يف جرائم االجتار باملخدرات واالجتـار بالبـشر           

  ؛)الرسويل
فقـر والبطالـة يف البلـد       وأن تضاعف جهودها للحـد مـن ال         -١٠٣-٨٢  

  ؛)أذربيجان(
، اليت  ٢٠٢١وأن تعجل باستكمال خطة الصحة الوطنية حىت عام           -١٠٤-٨٢  

 وجيري حالياً إصالحها، من أجل متكني مواطين هندوراس         ٢٠٠٥أُعدت يف عام    
  ؛)غانا(اليت ميكن بلوغها من التمتع الكامل بأعلى مستويات الصحة 

  ؛)أذربيجان(يزانية لقطاعي التعليم والصحة وأن تزيد خمصصات امل  -١٠٥-٨٢  
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وأن تتخذ إجراءات عاجلة الستحداث سياسة حمـددة ترمـي إىل             -١٠٦-٨٢  
رئيسية هي مـسألة    محاية حقوق األقليات والشعوب األصلية والتصدي ملسألة        

  ؛)نيجرييا(العنصرية 
لـيت  وأن تضمن العدل وعدم التمييز والشمولية يف معايري األهلية ا           -١٠٧-٨٢  

تطبق على الشعوب األصلية والشعوب اهلندوراسية املنحدرة من أصل أفريقـي           
للحصول على فوائد الربنامج الرئاسي للصحة والتعليم والتغذية على حنو مالئم           

  ؛)غانا(ثقافياً 
راعاة ضـرورة إدمـاج الـشعوب األصـلية         ملوأن تبذل جهوداً      -١٠٨-٨٢  

  ؛)أنغوال(فريقي يف سوق العمل والشعوب اهلندوراسية املنحدرة من أصل أ
ـ وأن تستحدث برامج متخصصة ومتمايزة        -١٠٩-٨٢   ساعدة املهـاجرين   مل

األطفال الذين عادوا إىل هندوراس أو أُعيدوا إليها، بانتهاج هنج ميكّنـهم مـن              
استرداد حقوقهم ويضمن يف الوقت نفسه فعالية إعادة إدمـاجهم يف األسـرة             

  ؛)أوروغواي(واجملتمع 
وأن تستحدث برامج متخصصة ملساعدة املهـاجرين القاصـرين           -١١٠-٨٢  

واملراهقني الذين عادوا إىل هندوراس أو أُعيدوا إليها من أجل ضمان فعالية إعادة  
  ؛)املكسيك(إدماجهم يف اجملتمع 

وأن تتابع تنفيذ التوصيات اليت صاغتها كل من مفوضـة األمـم              -١١١-٨٢  
الرامية إىل وضع خطة    و ٢٠١٠مارس  / آذار املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف    

 بغية إنشاء   ٢٠٠٩عمل وطنية حلقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب يف عام          
  ؛)فرنسا(هيئة مستقلة للتحقيق يف ما يرد من ادعاءات بالتعذيب وإساءة املعاملة 

وأن تواصل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير املفوضـة الـسامية             -١١٢-٨٢  
  ).لالربازي(

وستبحث هندوراس التوصيات التالية، وتقدم ردوداً عليها يف الوقت املناسـب،             -٨٣
على أال يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة السادسة عشرة جمللس حقـوق اإلنـسان، يف               

وسُيدرج رد هندوراس على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي          . ٢٠١١مارس  /آذار
  :ة عشرة اجمللس يف دورته السادسسيعتمده
أن تصدق هندوراس على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد           -١-٨٣  

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى اتفاقية الهـاي          
  ؛)إكوادور (على الصعيد الدويلاملتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين 
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وتنظـر يف  )/فرنسا(توقع وتصدق  )/إسبانيا وإكوادور (وأن تصدق     -٢-٨٣  
االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع  على الربوتوكول) الربازيل(التصديق 

  أشكال التمييز ضد املرأة؛
وأن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة حقـوق         -٣-٨٣  

األشخاص ذوي اإلعاقة، وتوقع وتصدق على الربوتوكول االختياري امللحـق          
  ؛)إسبانيا(بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

تضمن فعالية محاية حقوق    وأن تسن تشريعات شاملة وغري متييزية         -٤-٨٣  
لألشخاص املنتمني إىل أقليات الشعوب األصلية والشعوب اهلندوراسية        اإلنسان  

ياً ومزدوجي امليل اجلنسي    املنحدرة من أصل أفريقي، والسحاقيات واملثليني جنس      
ومغايري اهلوية اجلنسية، وال سيما يف ما يتعلق بالعنف املمـارس ضـد هـؤالء            

  ؛)النمسا(األشخاص وإمكانية نفاذهم إىل سوق العمل 
وأن تلغي مجيع النصوص القانونية الوطنية اليت ال تتماشـى مـع              -٥-٨٣  

حتجاز جملرد االشتباه يف    القواعد الدولية، من قبيل التشريع الذي يشجع على اال        
  ؛)هاييت(خرق القانون 

وأن ُتنشئ مؤسسة تعىن حتديداً حبقوق الطفل؛ وأن تكفل احتـرام             -٦-٨٣  
حقوق أطفال الشعوب األصلية واألطفال قاطين املناطق الريفية والنائية؛ وتعتمد          

ون يف  التدابري الالزمة لكفالة احترام حقوق البنات والبنني واملراهقني الذين يعيش         
  ؛ )إكوادور (هشةالشوارع أو يف أوضاع 

وأن تعتمد قانوناً شامالً بشأن عدم التمييز يقوم على املعايري الدولية   -٧-٨٣  
   حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اهلوية اجلنسانية والتعبري اجلنساين وامليل اجلنـسي،           

من القـانون    ٣٢١ما من شأنه أن يعزز وحيدد احلماية املنصوص عليها يف املادة            
اجلنائي، ويسفر عن إنشاء هيئة مستقلة ُتعىن بتعزيز املساواة وعـدم التمييـز،             

  ؛ )آيرلندا(ورصد مدى امتثال القطاعني العام واخلاص هلذا القانون 
وأن تشمل امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية بوصفهما سـببني مـن             -٨-٨٣  

ز، وتوفر التدريب ملوظفي إنفاذ   أسباب عدم التمييز يف التشريعات املناهضة للتميي      
القانون وموظفي السلطة القضائية من أجل تعزيز احترام حقوق األشخاص كافة،      

  ؛  )هولندا(بصرف النظر عن ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية 
دة حىت يتمكن املـدافعون     وأن تنظر يف توفري ضمانات جديدة حمد        -٩-٨٣  

  ؛)ليشي(اإلنسان من أداء عملهم عن حقوق 
وأن ختّول مكتب النائب العام سلطة التحقيق اخلاصة به لتمكينـه             -١٠-٨٣  

  ؛ )بولندا(من إجراء حتريات مستقلة 
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وأن ُتسقط أي إجراءات تأديبية قد ُتتخذ ضـد القـضاة الـذين               -١١-٨٣  
  ؛)سلوفاكيا(ُيعتربون ناقدين لقانونية االنقالب 

املنتمني إىل شـعوب    وأن تسن تشريعات حتمي حقوق األشخاص         -١٢-٨٣  
ل املوارد الطبيعيـة    األراضي وتضمن صون مصاحلهم يف سياق استغال       أصلية يف 

  ).  النمسا(
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير مواقف الدولة /وتعكس مجيع االستنتاجات و  -٨٤

وال ينبغي تأويلها على أهنا قـد       . أو الدولة موضع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) أو الدول (
  . حظيت بتأييد الفريق العامل ككل

  التعهدات وااللتزامات الطوعية   - ثالثاً  
سلّمت هندوراس بأن عملية االستعراض فرصة لتعزيز قدراهتا الوطنية وتوجيه البلـد      -٨٥

سيما يف ما يتعلق بالتزاماته الطوعيـة،        يف جمال التصدي ملا يواجهه من حتديات مباشرة، وال        
  : وتشمل ما يلي

الشروع يف عملية إعداد خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وصـياغتها              )أ(  
مبشاركة أفرقة عمل مواضيعية، ومنظمات اجملتمع املدين، واجلماعات املهتمة، واملؤسـسات           

  املكلفة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛
ظم إثارة نقاش يف الكونغرس الوطين واجملتمع املدين بغية مواءمة اإلطار النـا      )ب(  

لقانون قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية مع االتفاقيات واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان           
  سيما يف ما يتعلق مبستويات البث العام واخلاص واجملتمعي؛ وضمان متاشيه معها، وال

ألف من القانون اجلنائي، اليت تـشري إىل         -٢٠٩ تعديل املادة    العمل على   )ج(  
  ية مواءمتها مع الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ جرمية التعذيب، بغ

 مناقشة مشروع قـانون مكافحـة االجتـار باألشـخاص           التشجيع على   )د(  
واالستغالل اجلنسي والتجاري، الذي حيظر مجيع أشكال هذه اجلرائم ويعاقب عليها، وفقـاً             

  للربوتوكول ذي الصلة؛ 
اعتبار لتحسني األحوال اليت تضمن أمن املواطن، مع        مضاعفة جهود الدولة      )ه(  

 االهتمام بضحايا العنف واجلرمية، وحتديد األسـلحة،        :العناصر التالية عناصر حتظى باألولوية    
وتأهيل الشرطة الوطنية والقوات املسلحة مهنياً وحتديثهما، وحماسبة مجيع السلطات املسؤولة           

  .لقتني بأمن املواطنعن تنفيذ السياسة واالستراتيجية املتع
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