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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

من ) ج(١٥ وفقاً للفقرة    ضية السامية حلقوق اإلنسان   فوموجز أعدته امل    
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *هندوراس  

إىل عملية االستعراض    )١(جهة معنية  ١٦للمعلومات املقدمة من    هذا التقرير هو موجز       
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس حقـوق             . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم               .اإلنسان
قـد  و.  حمدَّدة فيما يتصل بادعاءات  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار          

أُبقي كرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما    ذُ
التركيز إىل   االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو         أما. دون تغيري لية  النصوص األص على  

.  هذه املسائل بعينها   معلومات عن  اجلهات املعنية قد يعزى إىل عدم تقدمي      فعلى هذه املسائل    
اليت تتـضمن  وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة          

 يف اجلولـة    أن دورية االستعراض   هذا التقرير    روعي يف إعداد  وقد  . دة الوار املعلوماتمجيع  
  . أربع سنواتهياألوىل 
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   واإلطاراملعلومات األساسية - الًأو 

   االلتزامات الدوليةنطاق - ألف 
ـ  من التعذيب ومعاجلة وإعادة تأهيل الضحايا وأسـرهم         وقاية  اليشري مركز    -١ ه إىل أن

 مبسألة التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة، أن        فيما يتعلق  ينبغي هلندوراس، 
آليات إنشاء تبذل جهداً ملواءمة تشريعاهتا الداخلية، واعتماد توصيات هيئات األمم املتحدة، و         

 .)٢(فعالة لرصد التقدم احملرز

  اإلطار الدستوري والتشريعي - باء 
إىل لدان األمريكية حلقوق اإلنـسان      جلنة الب أشارت  ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨يف   -٢

ونظراً ملئات الشكاوى اليت تلقتـها      . )٣(النظام الدميقراطي والدستوري يف هندوراس    تقويض  
 انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان،     وقوعيونيه وفيما بعد واليت تدعي      / حزيران ٢٨يف  اللجنة  

واجهها بعض األشـخاص     اختذت تدابري احتياطية وطلبت معلومات عن املخاطر اليت ي         افإهن
   .)٤(النقالبانتيجة 

اجلمعية العامة  امليثاق الدميقراطي للبلدان األمريكية، قررت   اليت أقرها   آلليات  ل وإنفاذاً -٣
، تعليق حق دولة هندوراس يف املشاركة يف        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٤ملنظمة الدول األمريكية، يف     

الوفـاء   أن على مجهورية هندوراس      تؤكد من جديد  "وقررت عالوة على ذلك أن      . املنظمة
حتث جلنـة البلـدان     أن   و ؛ سيما فيما يتعلق حبقوق اإلنسان     بالتزاماهتا كعضو يف املنظمة، ال    

األمريكية حلقوق اإلنسان على مواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية حقـوق اإلنـسان          
يونيه، طلبت اللجنـة    /ان حزير ٣٠ويف  . )٥("واحلريات األساسية يف هندوراس والدفاع عنها     

إجراء زيارة طارئة إىل هندوراس، ووافق كبري قضاة احملكمة العليا هلندوراس على هذا الطلب              
  . يوليه/ متوز١٣يف 
ويف تقريرها  . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢١ و ١٧ بني   يف الفترة وقامت اللجنة بزيارهتا     -٤

ـ     وقوع   )٦(عن الزيارة، أكدت اللجنة    حـدوث  منـذ    سانانتهاكات جسيمة حلقـوق اإلن
واإلعالن التعسفي حلالة الطوارئ، واسـتخدام القـوة         القتل،    أعمال ، مبا يف ذلك   االنقالب

وجترمي االحتجاجـات العامـة، واالحتجـاز       ،  املظاهرات العامة بشكل غري متناسب لقمع     
التعسفي آلالف األشخاص، واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، وظروف االحتجاز غـري           

 أحداث التمييز العنـصري،     لزيادة املفاجئة يف  هندوراس، وا وعسكرة  ،  بشكل فاضح ئمة  املال
 حرية التعبري، وانتهاكات  احلق يفوانتهاكات حقوق املرأة، وفرض قيود خطرية وتعسفية على

وأثبتت اللجنة أيضاً أن سبل االنتصاف القضائية غري فعالـة يف            .)٧(خطرية للحقوق السياسية  
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لذلك رأت اللجنة أن إعادة املؤسسات الدميقراطية يف هنـدوراس          . )٨(نسانمحاية حقوق اإل  
  .)٩( ومراعاهتا بفعاليةشرط ال بد منه حلماية حقوق اإلنسان جلميع سكان هندوراس

 حالة حقوق اإلنسان يف هندوراس فيما يتعلق        تدهور إىل   ٦وتشري الورقة املشتركة     -٥
وكـشف  . )١٠(وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   بكل من احلقوق املدنية والسياسية واحلق     

، عـن   ٢٠٠٩يونيه  /الدميقراطية يف حزيران  تقويض  سيادة القانون، الذي تفاقم بفعل      تراجع  
 إىل  ، خطرية يف قدرة املؤسسات على تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان؛ وهـذا            نواحي قصور 

ل دورة اإلفالت مـن      يكمّ ،جانب عدم تنفيذ التوصيات اليت قدمتها هيئات رصد املعاهدات        
  .)١١( القانونمبوجبالعقاب والغياب العام للحماية 

حملية منافية  قانونية  أحكام  وجود   إزاء   ٦الورقة املشتركة   مت اإلعراب عن القلق يف      و -٦
علـى أسـاس    "تشجع االحتجاز    هذه األحكام يف التشريعات اليت       وتوجد. للمعايري الدولية 

جرمية حتـريض علـى     باعتبارمها  غري القانونية واالحتجاج العام      وجترم اجلمعيات    ؛"الشبهة
؛ االختفاء القسري جترم هذه األحكام    ؛ وال   )١٢(واملظاهرات غري القانونية  العصيان واإلرهاب   

ويـرى مركـز     .)١٣(التعذيب أو االستغالل اجلنسي أو التمييز، بني مجلة أمور        جترم  ال  كما  
الضروري مراجعة تعريف  تأهيل الضحايا وأسرهم أن من ومعاجلة وإعادةالتعذيب من وقاية  ال

التفاقية مناهـضة   مع االمتثال الصارم    التعذيب وإلغاء كل التشريعات املقابلة بشأن التجرمي،        
التزام إدراج  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و            

  . )١٤(قط بالتقادم جرمية ال تسجبعل جرمية التعذيب
وتشري منسقة املؤسسات اخلاصة حلقوق الطفل إىل وجود تشريعات ما زالت تعترب             -٧

من القانون اجلنائي   ") قانون مكافحة العصابات   ("٣٣٢، مثل تعديالت املادة     األطفال أشياء 
از  تتعلق باحتج  حمددةوقانون الشرطة والعالقات االجتماعية املنسجمة، اليت تتضمن أحكاماً         

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠ تعـديالت يف الـسنوات        إجراء وتشري املنسقة إىل أنه اقُترح    . "املراهقني"
  .)١٥( خلفض سن املسؤولية اجلنائية٢٠١٠و
وتوصي منظمة مراسلون بال حدود مبواءمة تشريعات هندوراس مع املعايري الدوليـة             -٨

  .)١٦(املتصلة بالوصول إىل املعلومات وجرائم الصحافة
حقوق اإلنسان هندوراس إىل اعتماد قانون شامل بشأن عـدم     مة رصد   عت منظ ود -٩

ومراجعة قـانون الـشرطة والـشؤون        )١٧(املعايري الدولية حلقوق اإلنسان   يقوم على   التمييز  
اللغة املبهمـة   املعرفة تعريفاً سيئاً وكذلك     " األخالق " كلمة االجتماعية إللغاء اإلشارات إىل   

  .)١٨(داف التمييزي ملغايري اهلوية اجلنسانيةاالستهستخدم لتربير اليت قد ت
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان - جيم 
إن  معاجلة وإعادة تأهيـل الـضحايا وأسـرهم       التعذيب و من  وقاية  اليقول مركز    -١٠

، مما  يزانية من امل  ضئيلةوق اإلنسان لديها خمصصات     مؤسسات الدولة املسؤولة عن محاية حق     
   .)١٩(ن املستحيل عليها أن تنفذ عملها تنفيذاً فعاالًجيعل م
 املفوضـية ويقول املركز أيضاً إنه ينبغي هلندوراس أن تتخذ التدابري الالزمة لتحويل             -١١

الوطنية حلقوق اإلنسان إىل آلية حقيقية للدفاع عن حقوق اإلنسان، بدءاً بتعـيني مفـوض               
   .)٢٠( دعم اجملتمع املدينهجديد ذي مؤهالت تكسب

 مع طرف ثالث مستقل، مثل األمم    التنسيقودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل        -١٢
 وإشراك اجملتمع املدين إشراكاً كامالً لتقييم       ، األمريكية حلقوق اإلنسان   البلداناملتحدة أو جلنة    

 فعالية مكتب أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان من أجل تعزيز اسـتقالليته وقدرتـه علـى               
  .)٢١(اإلسهام يف احترام حقوق اإلنسان

كتب املدعي اخلاص حلقوق اإلنسان     ضرورة تعزيز م  وأشارت منظمة العفو الدولية إىل       -١٣
  .)٢٢(اإلنسان واليات للتحقيق يف انتهاكات حقوقب املكلفنيوغريه من املدعني العامني 

  تدابري السياسة العامة - دال 
وراس إىل وضع خطة وطنية شاملة حلقوق اإلنـسان         دعت منظمة العفو الدولية هند     -١٤

  .)٢٣(مبشاركة مجيع قطاعات اجملتمع املدين
 الوطنيـة لإلدمـاج      العمل ورحب املعهد الدويل ماريا أوسيلياتريس باعتماد خطة       -١٥

ارتفاع  إزاء  قلقالبيد أنه ال يزال يشعر ب     نساء املعتمدين على الشارع،     االجتماعي لألطفال وال  
وتالحظ منسقة املؤسـسات    . )٢٤(قة يف هذا اجملال   الشوارع وقلة األنشطة املنسَّ   عدد أطفال   

 )٢٥( العامـة  اخلاصة حلقوق الطفل أن هندوراس أحرزت تقدماً يف اعتماد خمتلف السياسات          
  .)٢٦(ولكن نقص موارد امليزانية يعين أن هذه السياسات ليس هلا أثر ُيذكر على األطفال

  نسان ومحايتها على أرض الواقعتعزيز حقوق اإل - ثانياً 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان - ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات -١ 
أشارت منسقة املؤسسات اخلاصة حلقوق الطفل إىل أنه، رغم التزام الدولة بتقـدمي              -١٦

ضـع   نظام جلمع البيانات، مما جيعل و      ما زالت تفتقر إىل   تقرير إىل جلنة حقوق الطفل، فإهنا       
  .)٢٧(األطفال يف البلد غري مرئي تقريباً
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة -٢ 
دعت منظمة العفو الدولية هندوراس إىل إصدار دعوة دائمة إىل مجيـع املقـررين               -١٧

 األمريكية، ال سيما مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين         وللبلداناخلاصني التابعني لألمم املتحدة     
ارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ ومقرر األمم املتحدة اخلـاص   حباالت اإلعدام خ  

املعين باستقالل القضاة واحملامني؛ ومقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بالتعذيب؛ ومقرر األمم            
املتحدة اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة؛ واملقرر املعين باملرأة؛ واملقرر املعين حبرية التعبري التابع              

  .)٢٨(جنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانلل

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣ 
                                             الدويل إىل أن حالة حقوق اإلنسان يف هندوراس تـربر           والقانون        العدالة     مركزيشري  -١٨

لذلك فإنه يقترح إنشاء مكتب حملي ملفوضية األمم املتحدة           .      دوليني  ال     رصد    ال        راقبة و            استمرار امل 
 بإنشاء مكتب دائـم للمفوضـية       ٥وتوصي الورقة املشتركة     .)٢٩(سامية حلقوق اإلنسان  ال

األمم املتحدة ومنظمـة    من  جلنة خاصة مؤلفة من أعضاء       ذلك، إنشاء    إذا تعذر السامية أو،   
 دعم وضع سياسات عامة تتمشى مع التزامات الدولة والدعوة إليها         مهمتها   ةالدول األمريكي 

 كفالـة تعزيـز ومحايـة       ، وذلـك مـن أجـل      رار عمل هذه اللجنة   واحملافظة على استم  
 .)٣٠(اإلنسان حقوق

  قوق اإلنساناملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية  - باء 

  املساواة وعدم التمييز -١ 
 تتمثل يف التنفيذ    املرأة إن التحديات الرئيسية اليت تواجهها       ٦تقول الورقة املشتركة     -١٩

املناصب العامة، وعدم نـشر     تويل  الفرص، وعدم االمتثال حلصص     الفعال لسياسات تكافؤ    
  .)٣١(املعلومات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية

وتشري منسقة املؤسسات اخلاصة حلقوق الطفل إىل أن الفتيان والفتيـات الفقـراء              -٢٠
ورة تعرضاً للعنف بـص   كثر  األ،  نقيض ذلك عن العنف يف حني أهنم، على       يعتربون مسؤولني   

 يتعرضون للتمييز من جانب نظام احلماية والعدالة نفسه، الـذي           ممباشرة، باإلضافة إىل أهن   
   .)٣٢(يفتقر إىل املوارد الالزمة لتنفيذ عمليات محاية فعالة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي -٢ 
ظم والسياسي اليت    االنتباه إىل زيادة العنف االجتماعي واملن      ٦ املشتركةتوجه الورقة    -٢١

ـ    وعقب   ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٤  الفترة من  حدثت يف  يونيـه  /الرئيس يف حزيـران   اإلطاحـة ب
 حملـاوالت خطـرية      تعرضهم ذهب العديد من املعارضني إىل املنفى نتيجة      قد  و .)٣٣(٢٠٠٩

، حـدثت يف  ٦ووفقاً لتقارير ذكرهتا الورقة املشتركة . الغتياهلم أو املساس بسالمتهم البدنية    
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 جرميـة مرتكبـة     ٥٣ حوايل   ٢٠٠٩رب  مسدي/نون األول يونيه إىل كا  / حزيران ٢٨ من   الفترة
احتمال تورط منظمات شبه عسكرية يف هذا         عن ويكشف منط الوفيات   .)٣٤(بدوافع سياسية 

 بني الضحايا زعماء نقابيون، وأعضاء رابطات مهنية مثـل احتـادات             من وكان. )٣٥(األمر
مدافعون عن حقوق اإلنسان، وزعماء أحـزاب سياسـية         األساتذة واالحتادات الطالبية، و   

  .)٣٦(يسارية، وصحفيون معارضون لالنقالب
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء استخدام الشرطة واجليش املبـالغ      -٢٢

فيه واملفرط للقوة لقمع املعارضة، وعلى اخلصوص إزاء األساليب اليت تستخدمها الشرطة رداً             
، يف األشهر الـيت     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨ظاهرات واسعة النطاق اليت حدثت منذ       على امل 

الشرطة وتعزيز آليات   أفراد  كفالة تدريب   بوأوصت منظمة العفو الدولية      .)٣٧(تلت االنقالب 
        مبـادئ  و ملدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني         املساءلة وفقاً   

                                                                                 دة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفـني                     األمم املتح 
   .)٣٨(              بإنفاذ القوانني

 )٣٩(احتجازاً تعـسفياً  احُتجزوا   آالف األشخاص     إىل أن  ٦وتشري الورقة املشتركة     -٢٣
  أيضاً إىل  ٦وتشري الورقة املشتركة    . )٤٠(وأُنشئت مراكز احتجاز غري قانونية    عقب االنقالب   

ـ م،  )٤١(زيادة حاالت االحتجاز التعسفي وعدم وجود إشراف قضائي         أن الفئـات    ةالحظ
 ي ومغاير ومزدوجي امليل اجلنسي    جنسياً ني واملثلي وجمتمع املثليات األكثر تضرراً هم الشباب،     

          العدالـة      مركزويشري  .)٤٢( للحكومةاملعارضون إيديولوجياًوية، واملهاجرون، اناهلوية اجلنس

                                                                                     الدويل إىل أن هناك حاجة إىل آلية للتحقق من قانونية حاالت االحتجاز وأنه ال بد                  ن         والقانو
   .)٤٣(            هذه املمارسات        استمرار                              من إلغاء التشريعات اليت تسمح ب

وتعرب جلنة أسر احملتجزين واملختفني يف هندوراس عن قلقها إزاء عمليات االحتجاز       -٢٤
 من نفسي، وإساءة استعمال السلطة، وما إىل ذلك      غري القانونية، وتفتيش املنازل، والتعذيب ال     

رتكبها اجليش والشرطة يف املستوطنات الريفية يف فـايي دي          اانتهاكات حقوق اإلنسان اليت     
. وتقدم اللجنة أيضاً معلومات تتعلق بوفاة أعضاء التعاونيـات        . )٤٤(أغوان، مقاطعة كولون  

  .)٤٥(املذنبنيديد لتح ونزيهوتطالب اللجنة بإجراء حتقيق مستقل وشامل 
 البدنيـة االعتداءات  السنوات األخرية زيادة يف     شهدت  ،  ١ووفقاً للورقة املشتركة     -٢٥

، ال سيما منذ بداية    نسان، واملنظمات غري احلكومية   على الصحفيني، واملدافعني عن حقوق اإل     
  .)٤٦(٢٠١٠عام 
وأسـرهم أن   يا  ومعاجلة وإعادة تأهيل الـضحا    التعذيب  من  وقاية  الويالحظ مركز    -٢٦

 يف الـشرطة الوطنيـة واجلـيش        مألوفانالتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
ويشري املركز إىل أن    . )٤٧(وُيمارسان دون عقاب، وقد زادت هذه احلالة سوءاً مع االنقالب         

الوطنية املعتمد  من الضروري تشكيل اللجنة الوطنية ملنع التعذيب، وفقاً لقانون اآللية الوقائية            
 مباشـرة نـها مـن     ، وختصيص ما يكفي من املوارد املالية لتلك اهليئة لتمكي         ٢٠٠٨يف عام   
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، وتـضع   تعـذيب التعلن رفضها ملمارسة    ويقول املركز إن هندوراس ينبغي أن        .)٤٨(هاعمل
 .)٤٩( العاماستراتيجية إلذكاء الوعي وسياسات وقائية

لة اكتظاظ السجون خفت بعض الشيء عقـب        ويشري املركز إىل أنه، رغم أن حا       -٢٧
اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد، فإنه ما زال هناك عدد كبري من السجناء احملتجزين              

أن ذلك، باإلضافة إىل أن من الـسهل جـداً   و.  طويلةلفتراتسيبقون هناك واحملاكمة رهن  
ويوصي  .)٥٠( مصدراً للقلق  يشكلما زال    السجناء على األسلحة النارية واملخدرات،       حيصل

املركز بالتعجيل باعتماد مشروع قانون السجون، واالحتفاظ باجلوانب األساسية ملـشروع           
ويقول املركز إنه ينبغي حتسني     . )٥١(القانون األويل، مبا يف ذلك إنشاء املعهد الوطين للسجون        

 األمـم املتحـدة     ظروف السجون لترقى إىل مستوى املعايري الدولية من خالل تطبيق قواعد          
  .)٥٢(الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء

حقوق اإلنسان، قامت املنظمات الدوليـة والوطنيـة حلقـوق          نظمة رصد   ووفقاً مل  -٢٨
تتعرض له  الذي  ، بتوثيق العنف القائم على نوع اجلنس        ٢٠٠٩ انقالب عام    عقباإلنسان،  

  .)٥٣(املرأة على أيدي موظفي الدولة وأطراف ثالثة خاصة
 يف  ٥٤ االنتباه إىل زيادة معدل قتل النساء، الذي يرتكب          ٦وتوجه الورقة املشتركة     -٢٩

 أن الرد املؤسسي على العنف املرتيل       ٦وتضيف الورقة املشتركة     .)٥٤(املائة منه قتلة مأجورون   
ضعيف، وتشري إىل نقص خمصصات امليزانية لتنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة العنف ضد املـرأة              

 مآوى الدولة واحملاكم املختصة يف العنف املرتيل، الـيت          قلةكذلك إىل   و،  )٢٠١٠-٢٠٠٦(
  .)٥٥(توجد إال يف مدينتني يف هندوراس ال

إساءة اسـتعمال الراشـدين     منسقة املؤسسات اخلاصة حلقوق الطفل إىل أن         وتشري  -٣٠
، وأن   البدنيـة  احلياة واحلرية والـسالمة   حقوق األطفال واملراهقني يف     والدولة للسلطة هتدد    

وفيـات  الشهري ل توسط  املووفقاً للمنسقة، بلغ    . املراقبة والقمع قد زادا خالل السنة املاضية      
  .)٥٦(٢٠١٠يناير / إىل كانون الثاين٢٠٠٩يوليه /يف الفترة من متوز ١٥,٥٧األطفال 

والحظ املعهد الدويل ماريا أوسيلياتريس أن الشباب املرتبطني بعصابات يعيشون يف            -٣١
  .)٥٧(ظروف احتجاز فظيعة

هذه العقوبة  والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن            -٣٢
 صراحة يف املـدارس     وأشارت املبادرة إىل أن العقوبة البدنية حمظورة      . )٥٨(البيتيف  مشروعة  

ن هذا احلظـر مل تؤكـده       غري أ . العام وقانون التعليم العام يف الدولة     تعليم  المبوجب مدونة   
إن العقوبة البدنية غـري مـشروعة يف        ف وكما الحظت املبادرة،     .)٥٩(القوانني املعتمدة مؤخراً  

النظام اجلنائي كحكم على جرمية ولكنها ليست حمظورة صراحة كتدبري تأدييب يف املؤسسات             
  .)٦١(والعقوبة البدنية مشروعة يف أماكن الرعاية البديلة. )٦٠(العقابية
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 طفل  ١٠ ٠٠٠ب ما ُيقدر    ٦١وتشري منسقة املؤسسات اخلاصة حلقوق الطفل إىل أن        -٣٣
الستغالل اجلنسي التجاري مبختلف أشكاله ويف خمتلف املنـاطق واملنـاطق           اضحايا  هم من   

  .)٦٢(احلدودية من هندوراس
  للمساعدة على إعادة األطفال واملـراهقني       قد ُوضع  وتفيد املنسقة بأن هناك إجراءً     -٣٤

محاية توفري  كفالة  يف  الجتار إىل أوطاهنم، ولكن تطبيقه غري فعال        ضحايا االجتار أو املعرضني ل    
  .)٦٣(ورعاية مناسبتني للضحايا

مغـايرات   قتل النساء     حاالت  كاتراتشاس االنتباه إىل   املثليات جنسياً وتوجه شبكة    -٣٥
  جنـسياً   واملثلـيني  املثليات ، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وزعماء جمتمع      اهلوية اجلنسانية 

  .)٦٤(واخلناثى واملتخنثني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية
 ومزدوجي امليـل     جنسياً  واملثليني املثلياتحقوق اإلنسان بأن    ت منظمة رصد    وأفاد -٣٦

 ضحايا للعنف، وأن شكاواهم ال تلقـى        نغالباً ما يكونو  ية  اناجلنسي ومغايري اهلوية اجلنس   
بإصدار توجيه كتايب من وزارة األمن إىل مجيع املؤسـسات          ت املنظمة   وأوص. )٦٥(استجابة

 وسوء املعاملـة   استخدام العنف    على عدم التسامح مع    للتأكيد جمدداً    نيانواملكلفة بإنفاذ الق  
ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة         واملثليني جنسياً    واملثلياتوالتمييز ضد النساء    

  .)٦٦(، وكذلك امليل اجلنسياين على أساس اهلوية أو التعبري اجلنساجلنسانية
إىل استخدام القانون املتعلق بالـشرطة والـشؤون االجتماعيـة          ت املنظمة   وأشار -٣٧

 أنه ليس   ت املنظمة والحظ. "األخالق العامة "ية النتهاكهن   انالحتجاز مغايرات اهلوية اجلنس   
 قضايا أمام احملاكم تساعد علـى        أي ألخالق العامة أو  هناك أي تعريف يف القانون ملا تعنيه ا       

بإجراء حتقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة يف أعمال ابتزاز        ت  وأوص .)٦٧(تعريفها بشكل ملموس  
غري املشروع  هم  واستخدام ية والنساء انغايري اهلوية اجلنس  مل                                   املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني   

  .)٦٨(همللقوة ضد
 طفل من أطفال    ١٠ ٠٠٠لدويل ماريا أوسيلياتريس أن هناك حوايل       والحظ املعهد ا   -٣٨

ويفتقر هؤالء األطفـال إىل أبـسط       . الشوارع يف مدن مثل تيغوسياغالبا وسان بيدرو سوال       
والغذاء، والسكن، احلصول بصورة مالئمة على الرعاية الصحية، حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 

 .)٦٩(والتعليم

  اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونمسألة  ذلك إقامة العدل، مبا يف -٣ 
أوصت منظمة العفو الدولية بكفالة إجراء حتقيقات فورية ومستقلة وشفافة وشاملة            -٣٩

تقدمي املسؤولني  و،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨يف مجيع تقارير انتهاكات حقوق اإلنسان منذ        
محاكمة العادلة؛ وتقدمي جرب إىل ضحايا      جراءات تستويف املعايري الدولية لل    وفقاً إل إىل العدالة   

 وضـمانات   ، والرضا ، ورد االعتبار  ، والتعويض ،االعتداءات، على أساس مبادئ االسترداد    
كرار؛ وكفالة تعاون الشرطة والسلطات العسكرية متاماً مع التحقيقات القـضائية يف            تعدم ال 
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طـالع علـى     وإمكانية اال  ات الكاملة انتهاكات حقوق اإلنسان، بوسائل منها تقدمي املعلوم      
  .)٧٠(السجالت واألفراد

وتوصي منظمة مراسلون بال حدود بإقامة العدل يف احلاالت احلديثة اليت تنطـوي              -٤٠
 عـن   الناتجالقمع  فيما يتعلق حباالت    على قتل صحفيني وإنشاء جلنة حقيقية لتقصي احلقائق         

 .)٧١(٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨انقالب 

رون ناقدين لسلطات األمر    عتَبو الدولية أن بعض القضاة الذين يُ      وأفادت منظمة العف   -٤١
قضاة مـن   "وكان أعضاء منظمة    . واإلجراءات التأديبية لتنقالت  سلسلة من ا  تعرضوا ل الواقع  

 ومبـادئ العـدل والـشفافية يف    ئيليت تعمل لتعزيز االستقالل القـضا    ، ا "أجل الدميقراطية 
  .)٧٢(ستهدفنياإلجراءات القانونية، من بني أولئك امل

عـدم  أسرهم إىل معاجلة وإعادة تأهيل الضحايا و  التعذيب و من  وقاية  الويشري مركز    -٤٢
السلطة القضائية واملؤسسات املسؤولة عن التحقيق يف جرائم مثل التعذيب واملعاملة           استقاللية  

رس مـؤخراً   عرب املركز عن قلقه إزاء إلغاء الكـونغ       يو. )٧٣(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
، الذي كان سينشئ مديرية تقنية للتحقيق اجلنـائي تابعـة           )٧٤(٢٠٠٩-٢٨٧للمرسوم رقم   

  .)٧٥(ويوصي بإعادة تفعيل املرسوم. ملكتب املدعي العام ومستقلة عن الشرطة الوطنية
 إجـراءات شـفافة     اعتماد بأن ُيطلب من احملكمة العليا       ٥وتوصي الورقة املشتركة     -٤٣

. وتعيني وترقية القضاة، وكذلك لتقييمهم، من أجل تطهري السلطة القضائية         ونزيهة الختيار   
 بأن ُيطلب من املدعي العام أن حيترم نقابة احملامني وحيقق كمـا             ٥وتوصي الورقة املشتركة    

 ٢٨ اعتبـاراً مـن      الـيت وردت  ينبغي يف مجيع شكاوى انتـهاكات حقـوق اإلنـسان           
   .)٧٦(٢٠٠٩ يونيه/حزيران

 يف  ونل الشرطة والقضاة واملدعون العـام      بأن يبدأ رجا   ٥وتوصي الورقة املشتركة     -٤٤
وتوصي أيضاً  . حقوق اإلنسان والقانون الدويل حلقوق اإلنسان     يف جمال   تلقي برامج تدريبية    

  واإلداري  القـضائي  الفـرعني بسن تشريعات تتعلق مبجلس القضاة تفصل فصالً فعاالً بني          
  .)٧٧( القضائيةوتعزز استقاللية السلطة

 األحكـام  شـاب  الذي املترسخ إىل اإلفالت من العقاب      ٦وتشري الورقة املشتركة     -٤٥
ألطفال واملراهقني خـارج    لقتل  حاالت  يف قضايا اختفاء قسري من الثمانينيات، و      الصادرة  

امللكيـة  تتعلـق حبقـوق     إطار القانون، وجرائم ضد أخصائيي البيئة والسكان األصـليني          
  .)٧٨(لطبيعيةا واملوارد

 إن املنظمات الوطنية والدولية حلقوق اإلنسان رفـضت         ٦وتقول الورقة املشتركة     -٤٦
شـفافية يف   أو   أو حوار مع اجملتمع املـدين        ةفلم تكن هناك أي مشاور    . جلنة تقصي احلقائق  

موقف واضح بشأن نطاق واليتـها فيمـا يتعلـق بـالتحقيق يف             أو   انتخاب أعضاء اللجنة  
  .)٧٩(ق اإلنسانانتهاكات حقو
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وأسـرهم أمهيـة    ومعاجلة وإعادة تأهيل الضحايا     التعذيب  من  وقاية  الويربز مركز    -٤٧
االعتماد السريع ملشروع قانون بشأن التعويض الشامل لضحايا انتهاكات حقوق اإلنـسان            

  .)٨٠(لوائحما يقابله من و
التسيس الشديد  التساهل مع انتهاكات حقوق اإلنسان و      ٦الورقة املشتركة   تؤكد  و -٤٨

الغرفة مثل مكتب املفوض الوطين، ومكتب املدعي العام، والسلطة القضائية، و         هليئات الرقابة   
 مبوجبوقد أسفر ذلك عن اإلفالت من العقاب وغياب احلماية          . الدستورية للمحكمة العليا  

حق املثول   أو   "اروأمب"طلب احلماية القضائية    نتصاف مثل   االالقانون، نظراً لعدم فعالية سبل      
 االنتباه أيـضاً إىل صـدور       ٦وتوجه الورقة املشتركة    . )٨١(أو الشكوى اجلنائية  أمام احملكمة   

غة بكلمات مبهمة طُبقت لفائدة أولئك الـذين أمـروا          اقوانني عفو ذايت بعد االنقالب مص     
  .)٨٢(بانتهاكات حقوق اإلنسان أو ارتكبوها

مة على كفالة احتـرام ومحايـة       حقوق اإلنسان حبث احلكو   ت منظمة رصد    وأوص -٤٩
  .)٨٣( احلق يف حماكمة عادلةاتحقوق اإلنسان جلميع احملتجزين، مبا يف ذلك ضمان

قلق بالغ إزاء الزيادة احلادة يف عـدد        يشعر ب وظل املعهد الدويل ماريا أوسيلياتريس       -٥٠
الـشباب  ت  حملاربـة عـصابا   ، نظراً العتماد التدابري اجلديدة      تهمحرياألطفال احملرومني من    

(maras)    اجلمعيـات  تـشكيل   "املتعلقـة جبرميـة      من القانون اجلنـائي،      ٣٣٢، مثل املادة
  .)٨٤("القانونية غري
                                           الدويل إىل رفض االقتراحات الرامية إىل خفض سـن           والقانون        العدالة     مركزويدعو  -٥١

جتـرم  ، إىل جانب سياسات اليـد احلديديـة الـيت          ً   عاماً   ١٦       إىل     ١٨                       املسؤولية اجلنائية من    
  .)٨٥(والشباب الفقراء
  .)٨٦(كفالة تعزيز وفعالية برنامج محاية الشهودبوأوصت منظمة العفو الدولية  -٥٢

   حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالجتماع السلمي  -٤ 
دعت منظمة العفو الدولية هندوراس إىل االعتراف بالدور الرئيسي الـذي يؤديـه              -٥٣

عمه وفقاً إلعالن األمم املتحدة املتعلق حبق ومسؤولية األفراد     املدافعون عن حقوق اإلنسان ود    
واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية املعتـرف       

  .)٨٧(عاملياً هبا
 الـصادر عـن     ٢٠٠٩-١٦ أن األمر التنفيذي رقم      ١والحظت الورقة املشتركة     -٥٤

 ٢٨ومـن   . احلقوق الدستورية، ومنها حق حرية التعبري     د من    قّيد العدي  حكومة األمر الواقع،  
، ُسجلت انتهاكات حلق حريـة التعـبري        ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥يونيه إىل   /حزيران

ودعت منظمة العفو الدولية هنـدوراس إىل كفالـة حريـة           . )٨٨(والوصول إىل املعلومات  
لتعبري عن انتقاداهتم وآرائهم ووضع     الصحفيني، ومشكلي الرأي العام، وأعضاء املعارضة يف ا       

  .)٨٩(حد لتخويف أولئك الذين يعارضون االنقالب
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 إىل منط لتخويف الصحفيني، إما بسبب مهنتـهم، أو ألن   ٦وتشري الورقة املشتركة     -٥٥
 على أن التعـاريف     ٦الورقة املشتركة   تؤكد  و. )٩٠(رأيهم التحريري معارض لإلدارة احلالية    

وتشمل هذه اجلرائم التشهري واالفتـراء      .  وجترم عمل الصحافة   ةائم مبهم القانونية لبعض اجلر  
والتعبري يف القانون اجلنائي، وكـذلك قـانون       بالفكر  والقذف، باإلضافة إىل اجلرائم املتصلة      

االتصاالت، الذي مينح الدولة السلطات القانونية الالزمة لسحب أو إلغاء تـراخيص البـث       
  .)٩١(األمن الوطينعلق بتتألسباب  املرئي -املسموع 

هندوراس تعاين من تركيـز     وسائط اإلعالم يف     إىل أن    ١وأشارت الورقة املشتركة     -٥٦
  .)٩٢( تنظيماً فعاالًمنظموغري شديد 
 أن تنفيذ قانون الشفافية والوصول إىل املعلومات العامة         ١وأفادت الورقة املشتركة     -٥٧

حلد األدىن من املعلومات الـذي      مية لنشر ا  ومل متتثل عدة مؤسسات حكو    . واجه عدة عوائق  
  .)٩٣(القانونيقتضيه 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية -٥ 
 االنتباه إىل ظروف العمل السيئة يف املصانع وتـشري إىل أن       ٥توجه الورقة املشتركة     -٥٨

ظـروف العمـل،    على هندوراس أن تنفذ السياسات العامة اليت تنص على تفتيش وحتسني            
  .)٩٤(والصحة املهنية، واألمن االجتماعي

 سياسات عامـة    أن تضع ندوراس  هل  إنه ينبغي   مركز العدالة والقانون الدويل    ويقول -٥٩
 يف  هم حق وتضمن هلا،   اً منتظم اً تقييم وجتريذها   املهنية للغواصني الصيادين وتنف    ملنع احلوادث 

ينهم من الوصول إىل العدالة يف حالة وقـوع         كفل اختاذ تدابري لتمك   ت و ،الضمان االجتماعي 
  .)٩٥(إصابة عمل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق -٦ 
 يف املائـة مـن الـسكان    ٥٣أشار املعهد الدويل ماريا أوسيلياتريس إىل أن حوايل      -٦٠

 يعيشون حتت مستوى     يف املائة من السكان الريفيني     ٧٥يقطنون يف املناطق الريفية وُيقدر أن       
  .)٩٦(الفقر وأهنم غري قادرين على تلبية االحتياجات األساسية

وتشري منسقة املؤسسات اخلاصة حلقوق الطفل إىل أن بيانات هنـدوراس بـشأن              -٦١
يف املائة من الـسكان يف الفقـر    ٦١,٨يعيش  :التفاوت االجتماعي واالقتصادي تثري القلق

اليت تشمل  طبيعة فقر األطفال املزمنة     وتؤدي  . )٩٧( فقر مدقع  يف املائة منهم يف    ٤٢,٥ ويعيش
 االنتبـاه   ٦وتوجه الورقة املشتركة    . )٩٨(تفاقم املشاكل الصحية  إىل  الريفية  اإلناث يف املناطق    

اخلـصوص إىل   تعزى على وجه    إىل طبيعة جمتمع هندوراس بالغة االستقطاب والتنازع، اليت         
  .)٩٩(راضي واملوارد الطبيعيةالتوزيع غري املتساوي للدخل واأل
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 إىل أن هندوراس ما زالت جتـرم اإلجهـاض العالجـي            ٦وتشري الورقة املشتركة     -٦٢
 اللـذين واإلجهاض يف احلاالت اليت يكون فيها احلمل نتيجة لالغتصاب أو غشيان احملارم،             

لتأهيـل  إعادة ا حماية أو   فعال لل  أن يصلوا إىل نظام      مها، عالوة على ذلك،   ضحاياميكن ل  ال
ته حكومـة   إىل الوسائل العاجلة ملنع احلمل، اليت ُحظـرت مبوجـب مرسـوم أصـدر              أو

  .)١٠٠(الواقع األمر
يف لـسكان   النظام اإليكولوجي و  ا االنتباه إىل هتديد     ٤وتوجه الورقة املشتركة رقم      -٦٣

 ٨ ٠٠٠املسال، مما يعـرض  الستالم الغاز الطبيعي   ضخمةبلدية أوموا الذي يشكله تشغيل حمطة  
  .)١٠١(من السكان والزوار للمخاطر

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع -٧ 
تشري منسقة املؤسسات اخلاصة حلقوق الطفل إىل أنه، من منظور تشريعي، أُحـرز              -٦٤

 رفـع معـدالت     ساعد علـى  ، مما    للجميع  ضمان احلق يف التعليم االبتدائي اجملاين      حنوتقدم  
  .)١٠٢(لتحاق بالتعليم األساسي الصافية واإلمجاليةاال
وأوصى املعهد الدويل ماريا أوسيلياتريس بكفالة املساواة يف الوصول إىل تعليم جيد،             -٦٥

 الصحية؛ وتقدمي مساعدات إىل األسر وتنفيذ برنامج للحد من           واملرافق الرعايةووحمو األمية،   
 وختصيص موارد أكرب حجماً وأحسن توجيها       مستوى الفقر بني جمتمعات الشعوب األصلية؛     

  .)١٠٣(للتعليم يف امليزانية الوطنية؛ وتعزيز الضوابط املفروضة على املدارس العامة
وتقول منسقة املؤسسات اخلاصة حلقوق الطفل إنه، رغم وجود سياسات تعليميـة             -٦٦

الت مغلقة أمام هؤالء    ، فإن أبواب املرافق التعليمية ما ز      ذوي اإلعاقة عامة لألطفال والشباب    
  .)١٠٤( املعلمونُيدرباألطفال، وال 

  األقليات والشعوب األصلية -٨ 
أشارت منظمة البقاء الثقايف إىل أن الشعوب األصلية يف هندوراس معرضة لفقـدان              -٦٧

وأشارت املنظمة  . )١٠٥(وقاعدة مواردها الطبيعية وتواجه العنف والتخويف     األسالف  أراضي  
غـري  بطريقـة    ى هندوراس أن تتخذ موقفاً أقوى من صناعة قطع األشجار          عل ه جيب إىل أن 

؛ وختفف اآلثار السلبية للمشاريع الكهرمائية والسياحة على مجاعـات الـشعوب            مشروعة
وأوصت املنظمة  . تكفل إعطاء صوت للشعوب األصلية املتأثرة من هذه املشاريع        واألصلية؛  

واالستجابة لـشواغل   " ملالئمة من أجل الصحة    ا التكنولوجيا"بإعادة تقييم مشروع برنامج     
توفري بيئـة   لالقانون  سيادة  الشعوب األصلية إزاء خصخصة األراضي اجملتمعية؛ وتعزيز دور         

حبقوقها يف حرية الكالم والتعبري دون خوف       من التمتع   مجاعات الشعوب األصلية    متكن  آمنة  
  .)١٠٦(التعرض لالعتداءمن 
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اريا أوسيلياتريس بتوفري تعليم ثنائي اللغة؛ وتنفيـذ منـاهج       وأوصى املعهد الدويل م    -٦٨
لُيغرس يف السكان االعتـراف بثقافـة    )١٠٧(األصليةتتعلق بالشعوب دراسات تشمل دراسية  

الشعوب األصلية كتراث وطين؛ وحتسني وصول أطفال الشعوب األصلية واألطفال الـذين            
  .)١٠٨(يعيشون يف املناطق النائية إىل املدرسة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -٩ 
أشارت منسقة املؤسسات اخلاصة حلقوق الطفل إىل أن عدد األطفـال واملـراهقني     -٦٩

، أعلى بكثري مما هـو      البلدجدون بشكل غري قانوين يف      املهاجرين، ال سيما أولئك الذين يو     
  .مبلغ عنه

  اتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوق - ثالثاً 
  ال ينطبق

  توصيات حمددة للمتابعة - رابعاً 
، أُنـشئت جلنـة مـشتركة بـني     ٢٠٠٥ إىل أنه، يف عام ٦تشري الورقة املشتركة     -٧٠

الوكاالت معنية حبقوق اإلنسان لتنفيذ توصيات اهليئات واآلليات الدولية ولديها والية للقيام            
لتدابري االحتياطية الصادرة عـن جلنـة       جبملة أمور، منها تعزيز املواءمة التشريعية، ومتابعة ا       

غـري أن اللجنـة     . )١٠٩(قوق اإلنسان، وتقدمي التوصيات إىل احلكومـة      حلالبلدان األمريكية   
املشتركة بني الوكاالت املعنية حبقوق اإلنسان ليس لديها نظام داخلـي منـصوص عليـه               

  .)١١٠( هبابوضوح، وليست توصياهتا ملزمة، وليس لديها موظفوها الدائمون اخلاصون
الـيت                                              الدويل، ينبغي هلندوراس أن متتثل لتدابري التعويض          والقانون        العدالة    ركزووفقاً مل -٧١

 هبا حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، كما ينبغي هلا أن تضع سياسات حلماية              أمرت
 هبا جلنة البلدان أمرت وآلية لالمتثال للتدابري االحتياطية اليت     )١١١(املدافعني عن حقوق اإلنسان   

   .)١١٢(األمريكية املعنية حبقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
 أن هندوراس إىلوأسرهم ومعاجلة وتأهيل الضحايا التعذيب  من  وقاية  الويشري مركز    -٧٢

حلمايـة حقـوق   اليت صدقت عليها  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     مل تنفذ بفعالية خمتلف     
توصيات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالتعذيب واملعاملة القاسية          أو  نسان  اإل

  .)١١٣(أو الالإنسانية أو املهينة
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية - خامساً 
  ال ينطبق
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