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 مقدمة  
 
لفريــق العامــع املعــت بالســتعراض الــدورا الشــامع  املنشــل عمــقا بقــرار  لــ   قــو  ا عقــد -1

. وجـر  اســتعراض 2015أيار/مـايو  15 إىل 4يف الفـةة مـن دورتـ  الاانيـة والعشـرين   5/1اإلنسـا  
وزيـــر  هنـــدورا . وتـــرأ  وفـــد 2015أيار/مـــايو  8 ة املعقـــودة يفتاســـعيف اجللســـة ال هنـــدورا  الـــة 

واعتمــد الفريــق العامــع التقريــر  خوزيــ  رامــو  هدنانــديز ألســدو. العــال لشــاو  احلكــم  نســقالدولــة وامل
 .2015أيار/مايو  12شرة املعقودة يف رابعة عيف جلست  ال هبندورا املتعلق 

  اختــــار  لــــ   قــــو  اإلنســــا  فريــــق املقــــررين التــــا  2015كــــانو  الااا/ينــــاير   13ويف  -2
 .باراغواا  ومجهورية كوريا  وناميبيا :هندورا ستعراض  الة ل اا د )اجملموعة الاقثية( تيس

 5/1  لــــ   قــــو  اإلنســـــا  مــــن مرفــــق  ــــرار 15وفقــــاا للفقــــرة صــــدرت الوثــــايق التاليــــة و  -3
 :  هندورا   الةاستعراض  ألغراض  16/21 اجملل  من مرفق  رار 5 والفقرة

 (؛A/HRC/WG.6/22/HND/1تقرير وطت ) )أ( 
الســــــامية حلقــــــو  اإلنســــــا  األمــــــم املتحــــــدة أعدتــــــ  مفوضــــــية  للمعلومــــــات جتميــــــ  )ب( 

 (؛(A/HRC/WG.6/22/HND/2)مفوضية  قو  اإلنسا ( 
 (.A/HRC/WG.6/22/HND/3موجز أعدت  مفوضية  قو  اإلنسا  ) )ج( 

 ا إســــباني ا ســــلفاا هتعــــن طريــــق اجملموعــــة الاقثيــــة  ايمــــة أســــ لة أعــــد هنــــدورا وأ يلــــ  إىل  -4
  واملكســي   وليختنشــتاين  وسويســرا  والســويد  وســلوفينيا  واجلمهوريــة التشــيكية  وبلجيكــا  وأملانيـا

والوليـــــات املتحـــــدة   وهولنـــــدا  والنـــــروي   واململكـــــة املتحـــــدة لعيمانيـــــا العشمـــــ  وأيرلنـــــدا الشـــــمالية
 درجوأ .للفريــق العامــعاملو ــ  الشــبكي ايــارجي  علــ األمريكيــة. ونكــن الطــقع علــ  هــذ  األســ لة 

 الفــرع أثنــاء احلــوار كــع مــن اجلبــع األســود  وافنــد  وفرنســا يف طر هــا الــي اإلضــافية لألســ لة مــوجز
 أدنا . باء - أولا 

  
 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
آليــة الســتعراض الــدورا الشــامع  أشــار ريــي  الوفــد إىل تقــدس هنــدورا  تقريرهــا األول إىل -5

. ونفــذت هنــدورا  منــذ نيلــ  احلــ  التوصــيات الــي تلقتهــا. و ــدم  تقريــراا مر ليــاا 2010يف عــال 
   كدليع عل  التزامها حبقو  اإلنسا .2013طوعياا ملنتصف املدة يف عال 

ــــة مشــــاورات  مفوضــــية  قــــو  اإلنســــا هنــــدورا  أي ــــاا   ســــاعدة  و ــــادت -6 مكافــــة  عملي
 .2022-2013وطنية بشل   قو  اإلنسا  للفةة  عمع وض  سياسة عامة واعتماد خمةل
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وأشــارت هنــدورا  إىل إعــداد التقريــر الــوطت مــن أجــع الســتعراض الــدورا الشــامع الاـــاا  -7
ايــــا  هبــــا عقــــب منا شــــات واســــعة النمــــا  أجريــــ  علــــ  املســــتو  الــــوطت وشــــار  فيهــــا اجملتمــــ  

 املدا.
  خـقل السـنوات ايمـ  املاضـية دورت انتخابـات عامـة  شـاركة  ركـات ونشم  هنـدورا -8

كاملـة يف مجيـ  افافـع الدوليـة  مشـاركة سياسية جديدة من طايفة واسعة من املـذاهب. وهـي تشـار 
وتتمتــــ  بعق ــــات دبلوماســــية مــــ  أكاــــر مــــن مايــــة بلــــد يف الو ــــ  احلــــا . و ــــد  حــــ  التبــــادلت 

ة أي ـــاا فنـــدورا  بتحقيـــق يـــو ا تصـــادا إرـــامه. وتعلـــق هنـــدورا  أ يـــة  وايـــدمات التجاريـــة واملاليـــ
 تقدل يف برام  أمن املواطن  واحلماية الجتماعية. كبدة عل  إ راز

. 2010توصـــــــية تلقتهـــــــا عـــــــال  129 مـــــــن  مـــــــوع توصـــــــيات 106ونفـــــــذت هنـــــــدورا   -9
اآل . وكانــ  تلــ   توصــية أخــر  يف طــور التنفيــذ وثــقق توصــيات فقــ    تنفــذ  ــى 20 وهنــا 

اإلجنــازات  صــيلة سلســلة مــن اجلهــود املبينــة أثنــاء عــرض احلالــة ويف التقريــر الــوطت الاــاا وأ هــرت 
 التزال هندورا  حبقو  اإلنسا .

حلــوار عشــيم الفايــدة مــ   واعةفــ  هنــدورا  بــل  الســتعراض الــدورا الشــامع يفســ  اجملــال -10
الوفــد املشـــار  يف الســتعراض الـــدورا الشـــامع  تشـــكيع ســـداجملتمــ  املـــدا واجملتمــ  الـــدو . و ــد ج

 عمع مجي  املاسسات يف ميدا   قو  اإلنسا .
وأُشـــد إىل التقـــدل افـــرز يف وضـــ  سياســـة وإطـــار ماسســـي وإىل التعـــاو  مـــ  آليـــات  قـــو   -11

 اإلنسا .
ليــة لتحديـــد وأُشــد أي ــاا إىل التعـــديقت املدخلــة علــ  مجلـــة أمــور مــن بينهـــا التشــريعات اف -12

 املعايد الدولية. جرايم اختفاء األشخا  والتعذيب والتمييز والتحريض عل  الكراهية وفق
 مــــن خـــقل عمليــــة تنافســـية عامــــة. وأنشـــل اجلهــــاز وُعـــ مل املفــــوض الـــوطت حلقــــو  اإلنســـا  -13

الوطنيـــة . واعُتمـــدت خمـــة العمـــع واملصـــاحلة تقصـــي احلقـــايق جلنـــةالتنفيـــذا أمانـــة  قـــو  اإلنســـا  و 
 بشل   قو  اإلنسا .

ــــي  ــــا  موعــــد تقــــدنها إىل -14 ــــدورا  جهــــوداا منســــقة لتقــــدس التقــــارير ال ــــات وبــــذل  هن  هي 
املعاهــدات. ويف إطــار الــدعوة املفتو ــة املوجهــة إىل املكلفــ  بوليــات يف ســيا  اإلجــراءات اياصــة  

ق قـــة يف احلســـبا  يف خمـــة زار البلـــد  ســـة مقـــررين خاصـــ  وأفر ـــة عاملـــة وُأخـــذت التوصـــيات ال
حمكمــة البلـــدا  األمريكيـــة العمــع الوطنيـــة بشــل   قـــو  اإلنســا . وامتالـــ  هنـــدورا  أي ــاا أل كـــال 

 .حلقو  اإلنسا 
األوىل  علـــ  ســـتة صـــكو  دوليـــة أساســـية  وصـــد  الكـــونور  الـــوطت  منـــذ انعقـــاد الـــدورة -15

 حلقو  اإلنسا  وسحب التحفشات بشل  وض  القج  . 
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صـــارت عرضـــة لعـــدوا  اجلرنـــة املنشمـــة وا ـــذت تـــدابد مشـــددة  نيكـــر الوفـــد أ  هنـــدورا و  -16
لقجتـــــار باملخـــــدرات بــــ  أمريكـــــا اجلنوبيـــــة وأمريكـــــا  املِعــــعر الرييســـــي ملكافحتهــــا. و  تعـــــد هنـــــدورا 

الشــمالية أو البلــد األشــد عنفــاا يف العــا . و ــد زكنــ  مــن إ ــراز تقــدل ملحــو  يف  ــال  ايــة احلــق 
احليـــاة. وخ ـــع  الشـــرطة الوطنيـــة لعمليـــة إصـــقر كبـــدة. وعـــززت هنـــدورا  أي ـــاا نشـــال  فـــ   يف

اخنفــاض  ـــالت القتــع والعنـــف بصــفة عامـــة  األمــن العـــال باعتمــاد إطـــار  ــانوا وماسســـي أد  إىل
 عل  الرغم من ضرورة مواصلة تكايف اجلهود.

 يف هندورا . ال والشبابالعنف ضد األطفواعُتمدت أي اا السياسة الوطنية ملن   -17
مــا يتصــع بالنزاعــات الجتماعيــة بــ  في و  تســجع أا  ــالت  تــع أو وفــاة بســبب العنــف -18

 .2015و 2014عامي 
وفيما يتصع حبماية األشـخا  املعرضـ  للمخـاطر  امتالـ  هنـدورا  للتـدابد الـي أوصـ   -19
حمكمــة البلــدا   تياطيــة املا تــة الــي أصــدرهتا والتــدابد ال جلنــة البلــدا  األمريكيــة حلقــو  اإلنســا هبــا 

. واعتمـــــد الكـــــونور  الـــــوطت القـــــانو  املتعلـــــق حبمايـــــة املـــــدافع  عـــــن  قـــــو  اإلنســـــا  األمريكيـــــة
وضــــع   الــــذا ومــــو في الســــل  الق ــــايي  والعــــامل  يف  ــــال التواصــــع الجتمــــاعي والصــــحفي 

علــ  سلســلة مــن التــدابد الو اييــة  وعلــ  أ كامـ  التنشيميــة بصــورة تشــاركية وشــاملة. ويــن  القـانو  
تــاب   تــوفد احلمايــة الماريــة  ســب يــ  ايمــر الــذا يتعــرض لــ  الشــخ   وإنشــاء نشــال للحمايــة

 ألمانة  قو  اإلنسا .
هبـــا يف  النصـــو  املتعلقـــة أي ـــاا تـــدابد ملكافحــة الجتـــار باألشـــخا  وأدرجــ  واســتحدث  -20
 اعتمد ماخراا. ل  القانو   الذاني

 اللجنــة الوطنيــة ملنــ  التعــذيب وضــروب املعاملــة القاســية أو القإنســانيةوجتــدر اإلشــارة إىل إنشــاء  -21
دارا اإلســـتققل التتمتـــ  ب ايمـــة بـــذاهتا و كماسســـة وطنيـــة ود هـــا  الـــي أثبتـــ  جـــدواها أو املهينـــة

 .ا املتقت و الو 
 الدســـتور كـــي ريـــز اعتمــــاد وفيمـــا يتعلـــق بالدنقراطيـــة واملشـــاركة  عـــدملل الكـــونور  الـــوطت -22

 مشــاري  القــوان  عــع الســتفتاءات الشــعبية ومبــادرات املــواطن . وأُدخــع علــ  الدســتور أي ــاا تعــديع
ــــة احلقــــو  إ  ــــار البيانــــات بشــــل  ضــــما  ــــة البيانــــات اياصــــة وكفال ــــة حلماي ــــة  كآلي املتعلقــــة حبماي

 الشرف وايصوصية والسمعة الشخصية.
لــة احلــق يف  ريــة تكــوين وكفا ضــما  تمبيــق إجــراءات العــزل أي ــاا ومشــع إصــقر الدســتور  -23

 اجلمعيات.
فـــر  احلصـــول علـــ  األراضـــي.  عـــززت هنـــدورا  وفيمـــا  ـــت  حبقـــو  الشـــعوب األصـــلية  -24

علــ  وضــ   شــعوب هنــدورا  األصــلية وتعمــع وزارة الما ــة واملــوارد المبيعيــة والبي ــة  اليــاا مــ  ا ــاد
 ر املسبق واملستند م  الشعوب األصلية.يتعلق بالتشاو  مشروع  انو 
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تنشـــي  اللجنـــة الوطنيـــة ملكافحـــة التمييـــز العنصـــرا وكـــر  األجانـــب ومـــا يتصـــع  وأُعيـــد أي ـــاا  -25
 بذل  من تعصب.

بتنــوع امليــول اجلنســية  منحــ  هنــدورا  األولويــة لتنفيــذ اإلجــراءات الــي  ــدل  وفيمــا يتعلــق -26
 ومشلــــ  تلــــ  اإلجــــراءات طنيــــة بشــــل   قــــو  اإلنســــا .يف خمــــة العمــــع الو  مصــــاه هــــذ  الف ــــات

 وتدريب. توعية  انونية وأنشمة إصق ات
جهـــود مكافحــــة الفقــــر   ويف  ـــالت احلقــــو  ال تصـــادية والجتماعيــــة والاقافيـــة  وكــــذل  -27

ملنـــ   الصــرف الصـــحي. واســتهل  هنـــدورا  خمــة ُعــدملل الدســـتور ليشــمع احلـــق يف امليــا  وخـــدمات
آلثــار توــد املنــا   يف  املراهقــة وعــززت التعلــيم العــال واعتمــدت تشــريعات للتصــدا احلمــع يف مر لــة

 مجلة أمور.
الــــــي أبرمــــــ  اتفا ــــــاا مــــــ   واألســــــرة  ل واملــــــراهقاطفــــــإدارة شــــــاو  األوأنشــــــلت هنــــــدورا   -28

 مـا يتعلـق بـاإلجراءات علـ  الصـعيدينفي احلكومات افلية لبدء تنفيـذ النشـال الـوطت حلمايـة األطفـال
علــــ  التصــــديق علــــ  التفا يــــة املتعلقــــة حبمايــــة األطفــــال  وتعمــــع هنــــدورا  أي ــــاا  والــــوطت. افلــــي

 والتعاو  يف  ال التبت عل  الصعيد الدو .
للتــــدابد البديلــــة.  نـــن  األف ــــلية اإلدارة العنــــام  ايــــا  للعدالـــة اجلناييــــة الــــذا وأسســـ  -29

اإلدمــــاج يف اجملتمــــ . واعتمــــدت هنــــدورا  بــــرام  خاصــــة وتولــــ  أي ــــاا رصــــد مجيــــ  بــــرام  إعــــادة 
 للعدالة اجلنايية يف إطار خمة الشراكة لتحقيق الرخاء.

وأُدرجــــ   ايــــة األطفــــال مــــن العتــــداء كمبــــدأ يف الدســــتور. واعتمــــد الكــــونور  الــــوطت  -30
ســـبا  توصـــيات إصـــق اا شـــامقا للقـــانو  املتعلـــق باألطفـــال واملـــراهق  و ـــانو  األســـرة  أخـــذاا يف احل

 جلنة  قو  المفع.
ـــــار مكتـــــب  مـــــرا مفوضـــــية  قـــــو  اإلنســـــا وأشـــــار الوفـــــد إىل الملـــــب املقـــــدل إىل  -31  لفتت

للمفوضية يف هنـدورا . و ـد أعربـ  هنـدورا  عـن اعتقادهـا أ  املكتـب سيسـاهم يف تـدعيم النشـال 
ا  يف البلـد ويرفـ   الـة  قـو  اإلنسـ الوطت حلماية  قو  اإلنسا  ويفسـ   ـالت للحـوار ويرصـد

تقــــارير موضــــوعية عنهــــا  وأ  املفــــوض الســــامي ســــيقدل أي ــــاا املســــاعدة التقنيــــة إىل املاسســــات يف 
 هندورا .

العليـــا بـــل  الكـــونور  الـــوطت أنشـــل  لـــ  الق ـــاء واملهـــن الق ـــايية   وأفـــاد ريـــي  افكمـــة -32
ــــذل  ــــ  التقــــديرا أو السياســــي. و  ــــ  ب ــــة ولكفالــــة  ــــق علــــ  إمكانيــــة التعي  املــــواطن  يف املمالب

اســـتعراض مجيـــ   ـــرارات اجمللـــ   أتيحـــ  إمكانيـــة مـــو في الســـل  الق ـــايي عـــن ســـلوكهم   ســـاءلة
 أمال افاكم العادية والدستورية.

 وأنشــــلت هنــــدورا  مناصــــب الق ــــاة الــــوطني  الــــذين ينشــــرو  يف   ــــايا اجلرنــــة املنشمــــة -33
رك  أي ـاا يف برنـام    ـايي ملنشمـة الـدول األمريكيـة بورض  اية الق اة من التلثد ايـارجي. وشـا
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إمكانيـــة ال تكـــال إىل الق ـــاء. كمـــا ا ـــذت الســـلمة الق ـــايية  عـــع مركـــز دعـــم  يهـــدف إىل تعزيـــز
إجــــراءات منســــقة ملســــاعدة النســــاء ضــــحايا العنــــف  شــــاركة اجملتمــــ  املــــدا.  و ايــــة  قــــو  املــــرأة 

مـن أجـع  املـرأة  بمرايـق تشـمع التوعيـة  ية القزمـة ملسـاعدةوخص  افـامي العـال أي ـاا املـوارد البشـر 
 زك  املرأة افرومة من احلرية.

  2009العليــــا إىل  الــــة الق ــــاة الــــذين ُعزلــــوا عــــن مناصــــبهم عــــال  وأشــــار ريــــي  افكمــــة -34
 وأكــد  ــدداا أ   ــرار بــالتزامن مــ  األزمــة املاسســية الــي شــهدهتا هنــدورا  خــقل نيلــ  العــال نفســ .

 ــ  فــا   انتهاكــات اللجنــة لأل كــال التلديبيــة املختلفــة الــي العليــا اســتند إىل التحقــق مــن افكمــة
إمكانيـــة اللجـــوء إىل ســـبع المعـــن  الـــذين أتيحـــ  فـــم ويف نيلـــ  الو ـــ أول ـــ  املو فـــو  الســـابقو  

 القانونية الي   تستنفد  ى اآل .
اإلنســـا  أ  الكـــونور  الـــوطت يف هنـــدورا  ونيكـــر ريـــي  اللجنـــة التشـــريعية املعنيـــة حبقـــو   -35

تعزيـــز حبقـــو   ي ـــمل   هـــال تشـــريعية و هـــال ر ابـــة عمـــع الســـلمات العامـــة  ويـــادا دوراا أساســـياا يف
اإلنســــا  و ايتهــــا. و ــــد أفســــ  الكــــونور   ــــالت للحــــوار وإجــــراء املشــــاورات مــــ  اجملتمــــ  املــــدا 

ل يســتها  بــ   أســفر عــن تقــدس عــدد هتمــال   ــاوالــدواير األخــر  نيات ال واملنشمـات غــد احلكوميــة
 املقة ات التشريعية. من
وتواصـــع التعـــاو  الوثيـــق مـــ  كيانـــات األمـــم املتحـــدة واجملتمـــ  الـــدو  بصـــفة عامـــة. ويعمـــع  -36

الكــونور  علــ  ســبيع األولويــة علــ  مســايع متعلقــة بفعمــال  قــو  المفــع والتعلــيم واألمــن والتنميــة 
 و ــاملي صــفات اجلنســ  اليــ  ومزدوجــي امليــع اجلنســي وموـايرا افويــة اجلنســانيةاملاليــات واملوف ـات 

والبي ـــة والشـــاو  اجلنســـانية. ويتماملـــع أ ـــد  مـــن أصـــع أفريقـــيواملنحـــدرين  وطوايــف الشـــعوب األصـــلية
التحديات الي  ـددها الكـونور  يف إعـداد برنـام  عمـع تشـريعي متفـق عليـ  مـ  املاسسـات املعنيـة 

 دا.واجملتم  امل
تــــوفد املــــوارد القزمــــة لتنفيــــذ وليــــات  وتقــــ  علــــ  عــــاتق الكــــونور  املســــاولية عــــن ضــــما  -37

العليــا ومكتــب املــدعي  املاسســات املســاولة عــن  ايــة  قــو  اإلنســا  والنهــوض هبــا  ماــع افكمــة
وي ــــمل  الكــــونور  أي ــــاا بــــدور يف اختيــــار األشــــخا   العــــال واملفــــوض الــــوطت حلقــــو  اإلنســــا .

 تل  املناصب ويتلق  تقاريرهم السنوية ويتوىل املساولية عن تقييم أدايهم علناا. لشوع
عــن اعتمــاد القــانو   وشــاو  القمركزيــة وأبلــو وزيــر الدولــة حلقــو  اإلنســا  والعــدل واإلدارة -38

. وأُنشــا املعهــد الــوطت للســجو  وُخصصــ  املــوارد 2012املتعلــق بنشــال الســجو  الــوطت يف عــال 
وأسـهم القـانو   بعة سجو  جديدة هبدف احلد مـن اكتشـا  السـجو   وجـب نيلـ  القـانو  لبناء أر 
 مركزاا من مراكز ال تجاز. وأُنش   أي اا هي ة جديدة ل باط السجو . 29يف إدارة 

وتولــــ  أمانــــة  قــــو  اإلنســــا   بالتعــــاو  مــــ  املعهــــد الــــوطت للســــجو  و شــــورة مستشــــار  -39
 بشــل  الســجو   وطنيــة سياســة   تنســيق وضــ  أولة  قــو  اإلنســا فوضــي قــو  اإلنســا  التــاب  مل

اكتمافــــا  ريبــــاا. واعُتمــــدت القيحـــة العامــــة للقــــانو  املتعلــــق بنشـــال الســــجو  الــــوطت ورــــرا  ويتو ـــ 
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تصميم أكادنيـة السـجو  الوطنيـة. وُ سـن  أي ـاا خـدمات تـوفد األغذيـة وشـبكات امليـا  والصـرف 
 ايية يف مراكز ال تجاز.الصحي وأنشمة الما ة الكهرب

   املعهـــد الـــوطت للهجـــرة مـــن أجـــع تنفيـــذ  ـــانو  وسياســـة افجـــرة.2014وأنشـــا يف عـــال  -40
الســمات احليويــة يف الر ابــة علــ  افجــرة وإنشــاء آليــة  نشــال يف اعتمــاد وزاملــع أ ــد اإلجنــازات الرييســية

 ملكافحة الجتار بالبشر.
غـــد املصــحوب  املســتجدة. وتتــي  اللجنــة اياصـــة وتصــدت هنــدورا  أي ــاا فجــرة القصــر  -41

املعنيـــة بشـــاو  األطفـــال املهـــاجرين  عـــع التنســـيق املاسســـي واملشـــة  بـــ  القماعـــات بقيـــادة ســـيدة 
تشــمع الســتقبال والتقيــيم الصــحي وتقــدس املشــورة والتــدريب مــن  هنــدورا  األوىل  خــدمات شــاملة

عونـــة الوذاييـــة الماريـــة واملعونـــة ال تصـــادية   ـــا يســـم  أجـــع العمـــع وإعـــادة اإلدمـــاج يف املـــدار  وامل
مــــواطنهم األصــــلية. وأدت تلــــ  اإلجــــراءات إىل اخنفــــاض  واجملموعــــات األســــرية إىل بعــــودة األطفــــال

 ملحو  يف عدد األطفال غد املصحوب .
تويـدات وأشار الوزير املساول عـن املعهـد الـوطت لشـاو  املـرأة إىل اعتـزال هنـدورا  إ ـداق  -42

لــدعم  قيــق املســاواة للمــرأة. وأشــرف املعهــد الــوطت لشــاو  املــرأة علــ  إعــداد ايمــة الاانيــة  هيكليــة
والتكافا ب  اجلنس  عع عمليـة مشـاورات وطنيـة. ويعمـع املعهـد  اليـاا علـ  تنفيـذ  لتحقيق املساواة

 اسةاتيجية للدعوة وتدعيم اآلليات املاسسية.
ووزيــــرا  للســــلمة الق ــــايية تابعــــة دات معنيــــة باملســــايع اجلنســــانيةوأنشــــلت هنــــدورا  و ــــ -43

علـــ  مســـتو  البلـــديات. وُنســـق  اإلجـــراءات  الصـــحة والســـقمة  وجلانـــاا معنيـــة باملســـايع اجلنســـانية
 املعنية بشاو  املرأة بالبلديات. أي اا يف املكاتب

 لـــ  مرتكبيهـــا.وأدرجـــ  هنـــدورا  جرنـــة  تـــع اإلنـــاق يف التشـــريعات وفرضـــ  عقوبـــات ع -44
واعُتمـــد أي ـــاا كـــع مـــن  ـــانو  مكافحـــة الجتـــار باألشـــخا  وايمـــة الوطنيـــة ملكافحـــة العنـــف ضـــد 

 املرأة.
وشــن  هنــدورا   لــة لتوعيــة اجلمهــور اســتهدف  است صــال  ارســات التحــر  اجلنســي يف  -45

 ايا . القماع  العال مكا  العمع ومشل 
ــــــف ودليــــــع تقــــــت وُوضــــــ  بروتوكــــــول لتقــــــدس املســــــاعدة ا -46 لشــــــاملة إىل النســــــاء ضــــــحايا العن

الق ـــاء. وأنشـــ   أي ـــاا مرافـــق إيـــواء يف مـــديني تيووســـيوالبا و  القمـــاع الصـــحي مو فـــو ليســـتخدم 
 وسا  بدرو سول.

بـ  املـرأة والرجـع يف األجـر. وُأجـرا  ـوار مـ   واعتمدت هندورا  القانو  املتعلق باملساواة -47
تعزيــز األثــر الجتمــاعي وتشــجي   ســ  نوعيــة  يــاة املــرأة يف  إمكانيــة ةأتــار للدولــ احلركــة النســايية

 هندورا .
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وأشــار وكيــع وزارة العمــع وال ــما  الجتمــاعي إىل خمــة العمــع الوطنيــة الاانيــة ملنــ  عمــع  -48
الدوليــة ومواءمــة  األطفــال والق ــاء عليــ   الــي تتــوخ  إنشــاء هياكــع وطنيــة والتصــديق علــ  املعــايد

ت الوطنيـــة وتعزيــــز القـــدرات واملعــــارف الوطنيـــة. واعُتمــــدت خريمـــة طريــــق جتعـــع هنــــدورا  التشـــريعا
خاليــاا مــن عمــع األطفــال وأســوأ أشــكال . وأُبــرل مــاخراا   اتفــا  مــ  الوليــات املتحــدة األمريكيــة بلــدا ا

مقيــ  دولر أمريكــي خــقل أربــ   7.5 يســتامر فيــ  مبلــو باســم ملاملســتقبع الزاهــرمل  لتنفيــذ برنــام 
 سنوات.

وتقـــ  علـــ  عـــاتق وزارة العمـــع وال ـــما  الجتمـــاعي املســـاولية عـــن ضـــما  تـــوفد  ـــروف  -49
املديريــــة العامــــة للتفتــــي  مــــن خــــقل  جهــــود إلضــــفاء المــــاب  املهــــت علــــ  العمــــع القيــــق. وتُبــــذل

 ا ةا ات تنشيمية خمتلفة ماع  انو  التفتي  وعملية تد يق جتريها منشمة العمع الدولية.
نشــ   أي ـــاا جلنــة ثقثيـــة ملتابعـــة المتاــال يمـــة العمــع املتعلقـــة باتفـــا  التجــارة احلـــرة مـــ  وأ -50

 الوليات املتحدة األمريكية.
ـــة والصـــحة وتـــوفد الســـكن  -51 وأبرمـــ  هنـــدورا  أي ـــاا اتفا ـــاا لتعزيـــز الســـتامار و ايـــة العمال

 لعمال  ماع نسي  ماكيق افندوراسي.
ـــة. وأوجـــدت فـــر  عمـــع جديـــدة واعُتمـــد  ـــانو  إطـــارا  -52 متعلـــق بنشـــال احلمايـــة الجتماعي

 كوميــة  تنســيب وبــرام  بف ــع تعزيــز اســتامار القمــاع ايــا  وإنعــا   مــاعي الزراعــة واإلســكا 
جهـــود أي ـــاا بالتعـــاو  مـــ  الكـــونور  الـــوطت لتحســـ  إمكانيـــة تو يـــف الشـــباب.  خمتلفـــة. وتُبـــذل

 فرصة للعمع. 200 000ويتماع أ د األهداف املنشودة يف إراد 
املعنيـــــة  كاتـــــب التنميـــــة واإلدمـــــاج الجتمـــــاعي إىل تمبيـــــق  وزارة ايارجيـــــة وأشـــــارت وكيلـــــة -53

 سياسـة احلمايــة الجتماعيـة وتنفيــذ العنـام  املتعلــق بتـوفد  يــاة أف ـع  الــذا يسـتهدف األشــخا 
ماـــــع تركيـــــب  صـــــحي  إســـــكا  الـــــذين يعيشـــــو  يف الفقـــــر والفقـــــر املـــــد    ويشـــــتمع علـــــ  عناصـــــر

 للميـــــــا  إ نتيــــــة وخزانـــــــات وأرضـــــــيات إيكولوجيــــــة وأفـــــــرا  مـــــــرا يض للميـــــــا   وتشــــــييد مرشــــــحات
أكاـــر  والــذا اســتفادت منــ  للمنــازل  وتوزيــ  أكيــا  الت ـــامن افتويــة علــ  مــواد غذاييـــة  وأســقف

 أسرة. 100 000 من
والعنــام   ع العايليــةواملــزار  مــن  بيــع بــرام  املنشــآت اإلنتاجيــة الصــور  وهنــا  بــرام  أخــر  -54

 وبرنام  تقدس وجبات المعال يف املدار . من  من أجع  س  مستو  احلياة الرياسي لتقدس
وجتـــرا هنـــدورا  يف الو ـــ  احلـــا  مشـــاورات إلعـــداد سياســـة ملكافحـــة العنصـــرية والتمييـــز  -55

 يف احليــاة قــيالعنصــرا هبــدف ضــما  مشــاركة الســكا  األصــلي  والســكا  املنحــدرين مــن أصــع أفري
احلـق يف التعلـيم  الجتماعية والسياسـية  و ارسـة املواطنـة املشـةكة بـ  الاقافـات  عـقوة علـ  إعمـال

 واحلقو  املتعلقة بالصحة واألرض واملوارد المبيعية. ثنايي اللوة املشة  ب  الاقافات
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اإلعا ـــة حبقـــو  زتـــ  األشـــخا  نيوا  واعُتمـــدت سياســـة عامـــة وخمـــة اســـةاتيجية ل ـــما  -56
اإلنســا . وان ــم  هنــدورا  أي ــاا إىل برنــام  عمــع عقــد األمــريكت  إلعمــال  قــو  األشــخا  

 نيوا اإلعا ة وصو  كرامتهم.
أجـــرت مشـــاورات مستفي ــــة   ونيكـــرت وكيلـــة وزارة  قــــو  اإلنســـا  والعـــدل أ  هنــــدورا  -57

حلقــــو   مــــع الوطنيــــةبشــــل  تصــــميم واعتمــــاد خمــــة الع عقــــب الســــتعراض الــــدورا الشــــامع األول 
ـــدت أكاـــر مـــن   2022-2013اإلنســـا  للفـــةة  توصـــية و ولتهـــا إىل إجـــراءات  1 200الـــي جسمل

 معاهــدات  قــو  اإلنســا  وجلنــة وهي ــات توصــيات مقدمــة مــن اجملتمــ  املــدا اســةاتيجية  مــن بينهــا
 تقصي احلقايق واملصاحلة. 

 مرصــد  قــو  اإلنســا   هبــدف تقيــيم عمليــة إنشــاء املر لــة األوىل مــن ورــرا أي ــاا تنفيــذ -58
املعاهــدات وإىل  هي ــات تقــدس التقــارير إىل التقــدل افــرز فيمــا يتصــع  ســايع  قــو  اإلنســا  وتيســد

اجملتمـ  بصــفة عامــة. وتعمـع هنــدورا   اليــاا علــ  تصـميم نشــال متكامــع للرصـد والتقيــيم بويــة تقيــيم 
 حلقو  األنسا . أثر خمة العمع الوطنية

ل هنــــدورا   واصــــلة احلــــوار مــــ  املــــواطن  وضــــما  مشــــاركتهم فيــــ . وتعتــــزل مشــــاطرة وتلتــــز  -59
 تنفيذ التوصيات الق قة.  صيلة الستعراض الااا وتعزيز

  
 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

 
املقدمـــة وفـــداا ببيانـــات أثنـــاء احلـــوار التفـــاعلي. ونكـــن الطـــقع علـــ  التوصـــيات  60أدىل  -60

 التحقــق بوــينالــي ي الكتابيــة الوفــود بيانــات وتنشــر مجيــ  مــن هــذا التقريــر. اا ثانيــ الفــرع أثنــاء احلــوار يف
 جمللــ  ايــارجي الشــبكي املو ــ  علــ   (1)املتحــدة لألمـم الشــبكي البــ  حمفو ــاتمــ    قارنتهــا منهـا

 .توافرها لد  اإلنسا   قو 
وأشــــادت غواتيمــــال بفنشــــاء أمانــــة  قــــو  اإلنســــا  واعتمــــاد خمــــة العمــــع الوطنيــــة بشــــل   -61

إزاء فقـدا   مشـاعر القلـق الـي أبـدهتاالق ـاء علـ  التمييـز العنصـرا جلنـة  قو  اإلنسا . وشـاطرت 
 اللجنة الوطنية حلقو  اإلنسا  مركزها يف الف ة ألف.

لتحســ  اتســا  التشــريعات الوطنيــة ا مــ   ولــةالكرســي الرســو   هــود هنــدورا  املبذ وأشــاد -62
الختفـــاء القســـرا والتعـــذيب  ســـيما الصـــكو  املتعلقـــة  نـــ   الصـــكو  الدوليـــة حلقـــو  اإلنســـا   ول

 وبفنشاء املاسسة الوطنية حلقو  اإلنسا  والتصديق عل  عدة صكو .
ــــــدورا  -63 ــــــزويق البوليفاريــــــة عــــــن تقــــــديرها للتــــــزال هن ــــــة فن ــــــ  مجهوري وا  واجهــــــة القــــــ وأعرب

 عل  التقدل افرز منذ الستعراض األول. التحديات  وسلم  ال وء
__________ 

 (1) http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/watch/honduras-review-

22nd-session-of-universal-periodic-review/4224969251001. 
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 قــــــــو   تعزيــــــــز إنشــــــــاء آليــــــــات ملواصــــــــلة جتــــــــا  ور بــــــــ  إندونيســــــــيا  هــــــــود هنــــــــدورا  -64
و ايتهــا   ــا يف نيلــ  اعتمــاد السياســة العامـة وخمــة العمــع الوطنيــة بشــل   قــو  اإلنســا   اإلنسـا 
 تملعها إىل تنفيذ تل  ايمة عل  وج  تال. وأعرب  عن 2022-2013للفةة 
بــالو  لقهــا إزاء أجــواء العنــف وانعــدال األمــن الــي يعــاا منهــا املــدافعو  وأعربــ  أيرلنــدا عــن  -65

عــن  قــو  اإلنســا  يف هنــدورا   وأبــدت  لقهــا أي ــاا إزاء أعمــال العنــف املنتشــرة واملنهجيــة ضــد 
 النساء والفتيات.

باعتمــــاد السياســــة العامــــة وخمــــة العمــــع الوطنيــــة بشــــل   قــــو  اإلنســــا  ور بــــ  إيماليــــا  -66
ألفــراد القــوات  إجــراءات لتــوفد التــدريب يف  ــال  قــو  اإلنســا    وبا ــاني2022-2013 للفــةة

 املسلحة والشرطة من أجع مكافحة العنف ضد النساء واألطفال.
اإلنســـا  لصـــاه شـــعبها ور ـــب لبنـــا  برغبـــة هنـــدورا  يف العمـــع مـــن أجـــع تعزيـــز  قـــو   -67

 وبان مامها إىل اتفا ية الذخاير العنقودية.
ــــالنه  -68 ــــدورا  يف إعــــداد تقريرهــــا  التشــــاركي والشــــامع ور بــــ  مدغشــــقر ب ــــ  هن ــــذا اتبعت ال

ـــــوطت وبالتقـــــدل افـــــرز يف مكافحـــــة الفقـــــر ـــــز احلمايـــــة الجتماعيـــــة و ســـــ  جـــــودة التعلـــــيم  ال وتعزي
 للمست عف . وايدمات الصحية وتوفد احلماية

املكســي  بالتقــدل افــرز وخصــ  بالــذكر تــدعيم اإلطــار التشــريعي. وأعربــ  عــن  وأشــادت -69
 تقديرها للجهود املبذولة لتعزيز نشال  ف  األمن العال وإجراء إصق ات يف  انو  النتخابات.

لمفـع وهنـل اجلبـع األسـود هنـدورا  علـ  إجـراء إصـقر شـامع للتشـريعات املتعلقـة بشـاو  ا -70
ملفوضــية  قــو  اإلنســا .  واألسـرة واملــرأة يف ميــدا  العدالــة. ور ــب بالرغبــة يف افتتــار مكتــب  مــرا

واستفســر عــن التـــدابد املتخــذة لتحســـ   ــروف معيشـــة الف ــات املست ـــعفة هبــدف احلـــد مــن األثـــر 
 السليب لتدفقات املهاجرين.

معنيـــة حبقـــو  اإلنســـا  لتيســـد وهنـــلت ناميبيـــا هنـــدورا  علـــ  إنشـــاء  قيبـــة وزاريـــة خاصـــة  -71
ـــة  احلـــوار مـــ  اجملتمـــ  الـــدو  حلقـــو  اإلنســـا   وعلـــ  اعتمـــاد السياســـة العامـــة وخمـــة العمـــع الوطني

 .2022-2013حلقو  اإلنسا  للفةة 
هولنــدا عــن تقــديرها للتصــديق علــ  العوتوكــول امللحــق بالتفا يــة األمريكيــة حلقــو   وأعربــ  -72

عقوبــة اإلعــدال وللتــدابد األخــر  املتخــذة. وأبــدت  لقهــا إزاء وجــود بي ــة اإلنســا  الرامــي إىل إلوــاء 
ـــــا   وإزاء عـــــدد  ـــــع يف بعـــــض األ ي ـــــدات والعنـــــف  وللقت ـــــات املست ـــــعفة للتهدي تتعـــــرض فيهـــــا الف 

 النزاعات الجتماعية املتصلة  شاري  التعدين أو الما ة الكهرمايية.
ات تشـريعية وماسسـية لتعزيـز  ايـة  قــو  إصــق  وأثنـ  نيكـاراغوا علـ  اعتمـاد هنـدورا  -73

مــ  مراعــاة  اإلنســا . وشــجع  هنــدورا  علــ  توطيــد خمــة عملهــا الوطنيــة بشــل   قــو  اإلنســا 
  صيلة الستعراض الااا.
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ور بـ  نيجديـا باعتمــاد خمتلـف السياســات احلكوميـة الراميــة إىل وضـ  سياســة عامـة وخمــة  -74
 الوض  األمت. وطنية بشل   قو  اإلنسا  وإىل  س 

ول شـــــ  النـــــروي  اجلهـــــود املبذولـــــة جلعـــــع التشـــــريعات الوطنيـــــة تتماشـــــ  مـــــ  اللتزامـــــات  -75
الدولية  ووض  السياسة العامة وخمـة العمـع الوطنيـة بشـل   قـو  اإلنسـا . وعـعت عـن  لقهـا إزاء 

 عزل الكونور  ألربعة   اة.
ض األول. وأشـــادت بـــالتزال هنـــدورا  وأعربــ  بنمـــا عـــن تقــديرها لتنفيـــذ توصـــيات الســتعرا -76

بالتعــاو  مــ  اآلليــات الدوليــة حلقــو  اإلنســا  الــذا يتجلــ  يف الــدعوة الدايمــة املوجهــة إىل املكلفــ  
 بوليات يف إطار اإلجراءات اياصة.

ـــــدورا الشـــــامع.  -77 ـــــة ملتابعـــــة توصـــــيات الســـــتعراض ال ـــــ  بـــــاراغواا بفنشـــــاء آليـــــة وطني ور ب
افرز يف وضـ  التشـريعات. وأعربـ  عـن  لقهـا إزاء ضـعف النسـاء واألطفـال وأ اط  علماا بالتقدل 

 واملهاجرين  ن فيهم األطفال غد املصحوب .
علــ  التقـــدل الـــذا أ رزتــ  هنـــدورا  وخصـــ  بالــذكر اعتمـــاد خمـــة  وســلم  بـــدو ال ـــوء -78

شـــخا  عـــدني العمـــع الوطنيـــة بشـــل   قـــو  اإلنســـا  والتصـــديق علـــ  التفا يـــة املتعلقـــة بوضـــ  األ
اجلنســية واتفا يــة خفــض  ــالت انعــدال اجلنســية  ومواءمــة التشــريعات افليــة مــ  التزاماهتــا الدوليــة يف 

 نيل  الصدد.
ول شــ  الفلبــ  خمــة العمــع الوطنيــة املتعــددة الســنوات بشــل   قــو  اإلنســا  واجلهــود  -79

اإلنســــا  والتصـــديق علــــ  اتفا يــــات  املبذولـــة ملواءمــــة التشــــريعات افليـــة مــــ  املعــــايد الدوليـــة حلقــــو 
  قو  اإلنسا . وأعرب  عن  لقها إزاء األطفال غد املصحوب  الذين يوادرو  هندورا .

ور ب  بولنـدا باإلصـق ات الدسـتورية والقانونيـة األخـدة. وأعربـ  عـن  لقهـا إزاء  ـالت  -80
 ت.العنف ضد الصحفي  والق اة وعدل استققل التحقيق يف تل  احلال

ول شـ  العتوــال تعـديع القــانو  اجلنـايي الــذا رعــع تعريـف التعــذيب متمشـياا مــ  املعــايد  -81
عـــن  لقهـــا إزاء  الدوليــة واعتمـــاد  ـــانو  التعلــيم الـــذا يـــن  علــ  التعلـــيم اجملـــاا واإللزامــي. وأعربـــ 

 العنف ضد املرأة.
ت الوطنيــة مــ  املعــايد الدوليــة. وأشــارت  مــر إىل التقــدل امللحــو  افــرز يف مواءمــة التشــريعا -82

 ول ش  اجلهود املبذولة لتعزيز األمن والنشال العال.
يف تعريفــي  ول شــ  مجهوريــة كوريــا السياســات اياصــة بالف ــات املست ــعفة وإعــادة النشــر -83

 واملصاحلة. التعذيب والختفاء القسرا واجلهود املبذولة لتنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقايق
ول شـــ  رومانيـــا اجلهـــود املبذولـــة لتنفيـــذ توصـــيات الســـتعراض األول. وهنـــلت هنـــدورا   -84

 سيما اإلجراءات اياصة. عل  التعاو  م  آليات  قو  اإلنسا  ول
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ور ـــب ال ـــاد الروســـي بتنفيـــذ املعاهـــدات الدوليـــة. ول ـــ  اعتمـــاد خمـــة العمـــع الوطنيـــة  -85
 إدارة حلقـــو  اإلنســـا  د اجلهـــود املبذولـــة إلنشـــاءوأيـــ 2022-2013بشـــل   قـــو  اإلنســـا  للفـــةة 

 يف إطار  ل  الوزراء.
ــــة -86 ــــة  حلقــــو  اإلنســــا  ول شــــ  روانــــدا إنشــــاء  قيب يف إطــــار  لــــ  الــــوزراء وتنفيــــذ الوالبي

تقصــي احلقــايق واملصــاحلة والسياســة وخمــة العمــع الوطنيــة بشــل   قــو   العشمــ  مــن توصــيات جلنــة
 .2022-2013اإلنسا  للفةة 

و اــ  ســداليو  هنــدورا  علــ  تمــوير  ــوافز ملشــاركة اجملتمعــات الفقــدة واملهمشــة وتنفيــذ  -87
احلصـول  النسـاء املنحـدرات مـن أصـع أفريقـي والسـعي إىل  ـوان   شـر جـرايم الكراهيـة والعنـف ضـد

 زويع من أجع التصدا ملشاكع الجتار باملخدرات والبشر. عل 
افــرز يف  فــيض معــدلت جــرايم القتــع وهنــلت هنــدورا  علــ   واعةفــ  ســنوافورة بالتقــدل -88

بــاجلهود املبذولــة يف إطــار العنــام  املتعلــق بتــوفد  يــاة أف ــع  التزامهــا حبمايــة  قــو  املــرأة وأشــادت
 الرتقاء باملساكن و سينها. من أجع

دوليـة. ول شـ  ور ب  سـلوفينيا بـاجلهود املبذولـة جلعـع التشـريعات متماشـية مـ  املعـايد ال -89
زعمــــاء  أ  جلنــــة الق ــــاء علــــ  التمييــــز العنصــــرا أعربــــ  عــــن أســــفها لقعتــــداءات الــــي تعــــرض فــــا

الســــكا  األصــــلي  وســــكا  هنــــدورا  املنحــــدرين مــــن أصــــع أفريقــــي والصــــحفيو  ول شــــ  أي ــــاا 
 مشروع القانو  املتعلق حبماية املدافع  عن  قو  اإلنسا .

ملفوضـــية  قـــو  اإلنســـا .  اد هنـــدورا  لفتتـــار مكتـــب  مـــراإىل اســـتعد إســـبانيا وأشـــارت -90
وارتفـــاع معـــدل اإلفـــقت مـــن  وأعربـــ  عـــن  لقهـــا لرتفـــاع مســـتويات العنـــف ضـــد النســـاء والبنـــات

 العقاب يف تل  احلالت.
ملفوضـية  قـو  اإلنسـا   بشـل  طلـب إنشـاء مكتـب  مـرا ور ب  السويد بقرار هندورا  -91

 ايمــة بــذاهتا. وأعربــ  عــن  لقهــا إزاء  دراج تصــنيف  تــع اإلنــاق كجرنــةوبتعــديع القــانو  اجلنــايي إل
أعمــال العنــف ضــد املــرأة وإفــقت مــرتكيب تلــ  األعمــال مــن العقــاب. وأشــارت إىل مشــاعر القلــق 

 الي أبداها املقرر ايا  املعت  سللة العنف ضد املرأة إزاء  شر اإلجهاض.
ملكتــب  مــرا تــاب  ملفوضــية  قــو  اإلنســا . وأعربــ   ور بــ  سويســرا بالفتتــار املرتقــب -92

أنشــمة املــدافع  عــن  قــو  اإلنســا . وأعربــ  أي ــاا عــن  لقهــا  تعزيــز  ايــة يف أنــ  رــب عــن رأيهــا
 انتشار الرور العسكرية يف البلد. إزاء زيادة

إنشــاء وزارة العــدل و قــو  اإلنســا  يف هنــدورا . ول شــ  اخنفــاض  وأثنــ  تايلنــد علــ  -93
دل جرايم القتع علـ  مـد  السـنوات املاضـية وسـن  ـانو  التعلـيم األساسـي. وشـجع  هنـدورا  مع

ضـد لق ـاء علـ  مجيـ  أشـكال التمييـز اتفا يـة عل  النشر يف التصـديق علـ  العوتوكـول الختيـارا ل
 والعوتوكول الختيارا لتفا ية  قو  المفع املتعلق بفجراء تقدس البقغات.املرأة 
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بفنشـاء وزارة العـدل و قـو  اإلنسـا  واعتمـاد خمـة العمـع الوطنيـة  ليشـي -تيمـور ور ب   -94
 بشل   قو  اإلنسا .

بوضــ   ــانو  مكافحــة الجتــار باألشــخا  وإنشــاء حمــاكم الصــل   ترينيــداد وتوبــاغووأشــادت  -95
درين مـــن أصـــع املتنقلـــة وإعـــادة توزيـــ  أراضـــي الدولـــة لصـــاه الســـكا  األصـــلي  وافندوراســـي  املنحـــ

 أفريقي وترسيخ احلق يف امليا  وخدمات اإلصحار يف الدستور.
ور بـ  تركيـا بسياسـة هنـدورا  العامـة وخمـة عملهـا الوطنيـة بشـل   قـو  اإلنسـا  وخمــة  -96

بــ  اجلنســ   وبالتعــاو  مــ  املكلفــ  بوليــات يف إطــار اإلجــراءات اياصــة   قيــق املســاواة والتكــافا
 وضية  قو  اإلنسا .ملف وافتتار مكتب

بالتعــــديقت املدخلــــة علــــ   اململكــــة املتحــــدة لعيمانيــــا العشمــــ  وأيرلنــــدا الشــــماليةور بــــ   -97
القـــــانو  اجلنـــــايي. وأعربـــــ  عـــــن  لقهـــــا إزاء اعتـــــزال البلـــــد الســـــتعانة بالشـــــرطة العســـــكرية للتصـــــدا 

ـــة  واســـتمرار ارتفـــاع مســـتويات اإلفـــقت مـــن العقـــاب  والصـــعوبا ت الـــي تصـــادفها للمشـــاكع األمني
  ماعات ل يستها  هبا من اجملتم  يف اللجوء إىل الق اء.

 وهنــلت الوليــات املتحــدة األمريكيــة هنــدورا  علــ  هــدفها املنشــود املتماــع يف افتتــار مكتــب -98
 ـانو  حلمايـة املـدافع   وعلـ  اتفا هـا مـ  منشمـة الشـفافية الدوليـة واعتمـادملفوضية  قـو  اإلنسـا   

إلنسـا . و اـ  البلـد علـ  مواصـلة بـذل اجلهـود لتـدعيم  مـاعي العدالـة واألمـن لصـاه عن  قـو  ا
  درة الشرطة الوطنية افندوراسية. مجي  سكا  هندورا  وضما  استققل جلنة الةشي  وتعزيز

وهنـــــلت أوروغـــــواا هنـــــدورا  علـــــ  اعتمـــــاد إصـــــقر شـــــامع للقـــــانو  املتعلـــــق باألطفـــــال  -99
رة. ور بـــ  باعتمـــاد  ـــانو  مكافحـــة الجتـــار باألشـــخا  ومشـــروع القـــانو  واملـــراهق  و ـــانو  األســـ

 الجتمـــاعي املتعلـــق حبمايـــة املـــدافع  عـــن  قـــو  اإلنســـا  والصـــحفي  والعـــامل  يف  ـــال التواصـــع
 ومو في الق اء.

ــــة بشــــل   قــــو  اإلنســــا   -100 وأشــــادت افنــــد باعتمــــاد السياســــة العامــــة وخمــــة العمــــع الوطني
أخــر . وشــجع  هنــدورا  علــ  مواصــلة جهودهــا املبذولــة جلعــع ماسســتها الوطنيــة وخمــ  وتــدابد 

بتعزيـــز  قـــو  اإلنســـا   حلقـــو  اإلنســـا  زتاـــع للمبـــادض املتعلقـــة بوضـــ  املاسســـات الوطنيـــة املعنيـــة
و ايتهـــا )مبـــادض بـــاري ( ور بـــ  بـــاإلعق  عـــن افتتـــار مكتـــب ت ملفوضـــية  قـــو  اإلنســـا  يف 

. وطلبــــ  مــــن الوفــــد مشــــاطرة املعلومــــات عــــن مســــللة األطفــــال 2015و ــــ  ل ــــق خــــقل عــــال 
 املهاجرين غد املصحوب .

 2020-2014ور بـــــ  اجلزايــــــر  مــــــة هنـــــدورا  مــــــن أجــــــع الكرامـــــة اإلنســــــانية للفــــــةة  -101
(Vanguardia de la Dignidad Humana وإنشـــاء وزارة العـــدل و قـــو  اإلنســـا  واحلـــد مـــن العنـــف )

 املعاهدات. ي اته ضد املرأة والتعاو  م 
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يف هنـدورا  وإصـقر  والشـبابور ب  أنوـول بالسياسـة الوطنيـة ملنـ  العنـف ضـد األطفـال  -102
 ف ات األ ليات. القانو  اجلنايي. وأعرب  عن  لقها إزاء العنف ضد

وهنـــلت األرجنتـــ  هنـــدورا  علـــ  مواءمـــة التشـــريعات افليـــة مـــ  القواعـــد الدوليـــة حلقـــو   -103
  ايمة بذاهتا. القانو  اجلنايي وتعريف الختفاء القسرا كجرنة تعديع يف نيل  اإلنسا    ا

ور بـــ  أســـةاليا بفنشـــاء هنـــدورا  حمكمـــة خاصـــة ملكافحـــة العنـــف املنـــز . ول شـــ  مـــ   -104
املقـرر ايـا  املعـت بوضـ  املـدافع  توصـيات القلق العنف ضد املـرأة. و اـ  هنـدورا  علـ  تنفيـذ 

 .جلنة البلدا  األمريكية حلقو  اإلنسا و  عن  قو  اإلنسا 
ور بـــ  النمســـا باعتمـــاد هنـــدورا  السياســـة العامـــة وخمـــة العمـــع الوطنيـــة بشـــل   قـــو   -105

اإلنســا . وأعربــ  عــن  لقهــا إزاء العتــداءات الــي تعــرض فــا الصــحفيو  واإلفــقت مــن العقــاب يف 
القصـور يف إ امـة العـدل والتمييـز املتواصـع ل تـزال تشـعر بـالقلق إزاء أوجـ   نيل  الصـدد. و الـ  إ ـا

املاليـات واملاليـ  ومزدوجـي امليـع ضد السـكا  األصـلي  وافندوراسـي  املنحـدرين مـن أصـع أفريقـي و 
 و املي صفات اجلنس . اجلنسي وموايرا افوية اجلنسانية

عـن  لقهـا ملفوضـية  قـو  اإلنسـا  غـد أ ـا أعربـ   ور ب  بلجيكا بافتتار مكتـب  مـرا -106
إزاء التحــــديات املواجهــــة وخصــــ  بالــــذكر التحــــديات املتصــــلة باســــتققل نشــــال الق ــــاء ومكافحــــة 

 اإلفقت من العقاب والعنف ضد املرأة و رية التعبد.
وهنـــلت العازيـــع هنـــدورا  علـــ  إجـــراء إصـــقر شـــامع للتشـــريعات املتعلقـــة حبقـــو  المفـــع  -107

 ذة للحد من العنف ضد املرأة.واألسرة واملرأة ور ب  بايموات املتخ
جتــا  ضــما   ايــة املــدافع  عــن  قــو   وشــجع  كنــدا هنــدورا  علــ  مواصــلة جهودهــا -108

اإلنســـــا  والصـــــحفي  ومـــــو في الق ـــــاء  وعلـــــ  احلـــــد مـــــن اكتشـــــا  الســـــجو  ومراكـــــز ا تجـــــاز 
 لما ة السجو  وا اني تدابد أخر . عن طريق مراعاة املعدلت القصو  األ داق
أعربـــــ  شـــــيلي عـــــن  لقهـــــا إزاء اســـــتمرار أعمـــــال العنـــــف والتخويـــــف والعتـــــداءات ضـــــد و  -109

املــــدافع  عــــن  قــــو  اإلنســــا  والق ــــاة واملــــدع  العــــام  والصــــحفي . ور بــــ   نا شــــة القــــانو  
 املتعلق بذل  املوضوع واعتماد .

بتعاو ــا  وأعربــ  الصــ  عــن تقــديرها لتنفيــذ هنــدورا  توصــيات الســتعراض األول ور بــ  -110
املعاهـــــدات ومـــــ  املكلفـــــ  بوليـــــات يف إطـــــار اإلجـــــراءات اياصـــــة ومنشومـــــة البلـــــدا   هي ـــــات مـــــ 

ـــة حلمايـــة  قـــو  اإلنســـا . ول شـــ  التحـــديات الـــي تواجههـــا هنـــدورا  يف  ـــال  ايـــة  األمريكي
  قو  اإلنسا  وطلب  إىل اجملتم  الدو  توفد الدعم التقت واملا .

للـــدورة الســـابقة لقســــتعراض  يـــا علـــ  اجلهـــود املبذولــــة لقمتاـــال لتوصـــياتوشـــددت كولومب -111
الــدورا الشــامع وأشــارت بوجــ  خــا  إىل خمــة العمــع الوطنيــة بشــل   قــو  اإلنســا  واإلجــراءات 
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املاليــات واملاليـــ  ومزدوجــي امليــع اجلنســـي املتعلقــة بالتوصــيات الســـابقة الــي  ــدمتها كولومبيـــا بشــل  
 .و املي صفات اجلنس  نسانيةوموايرا افوية اجل

ملفوضــــــية  قــــــو  اإلنســــــا  ســــــيعزز التــــــزال  و الــــــ  كوســــــتاريكا إ  إنشــــــاء مكتــــــب  مــــــرا -112
هنـــدورا   ور بـــ   مـــة العمـــع الوطنيـــة بشـــل   قـــو  اإلنســـا . وأعربـــ  عـــن  لقهـــا إزاء ارتفـــاع 

 مستو  العنف وخصوصاا ضد املرأة والصحفي  واملدافع  عن  قو  اإلنسا .
 ـــانو   ايـــة   وإىل 2012سياســـة احلمايـــة الجتماعيـــة يف عـــال  إىل اعتمـــاد كوبـــا وأشـــارت -113

اللقا ــات   يــ  ُوضــع  علــ  الــرغم مــن و ــانو   األنشــمة غــد الر يــة وإ ــرار اســتحقا اهتا وتســجيلها
 اجلرنة. وانعدال املساواة وانتشار الكبدة   ا فيها الفتقار إىل افياكع  التحديات

 شكرت اجلمهورية التشيكية هندورا  عل  عرضها و دم  بعض التوصيات.و  -114
لكســـــر احللقـــــة املفرغـــــة لنتهاكـــــات  قـــــو   الـــــداير   هـــــود هنـــــدورا  املبذولـــــة وأشـــــادت -115

ســوء  الــة  قــو  اإلنســا  منــذ  البقغــات بشــل  تفــا م اإلنســا   غــد أ ــا أعربــ  عــن  لقهــا إزاء
تقلــــي  ســــلمات بعــــض الــــوزارات  لقــــرار عــــن أســــفها وأعربــــ الســــتعراض الــــدورا الشــــامع األول. 

املعنيــــة وعــــن  لقهــــا إزاء  ــــالت اإلفــــقت مــــن العقــــاب املبلــــو هبــــا فيمــــا يتعلــــق بالعتــــداءات علــــ  
 و املي صفات اجلنس . املاليات واملالي  ومزدوجي امليع اجلنسي وموايرا افوية اجلنسانية

نـــايي وخصوصـــاا اإلصـــق ات املتعلقـــة بالختفـــاء ور بـــ  إكـــوادور بفصـــق ات القـــانو  اجل -116
القســرا والتعــذيب والتمييــز والتحــريض علــ  الكراهيــة  وبالتــدابد املعتمــدة لتــدعيم الســلمة الق ــايية 

  ل  الق اء واملهن الق ايية.من خقل 
نمـــا  آليـــات  ور بـــ  غينيـــا الســـتوايية بالتعـــديقت املدخلـــة علـــ  الدســـتور  الـــي وســـع  -117
قراطية القايمـة علـ  املشـاركة عـع نشـال املبـادرات الشـعبية. ور بـ  أي ـاا بـاجلهود املبذولـة لـدم  الدن

مســـا ات منشمـــات   ــ   ـــايم علــ   قـــو  اإلنســا  يف عمليـــة صــن  القـــرارات بالبلــد  مـــ  مراعــاة
 اجملتم  املدا.

ا وأعربـ  عـن  لقهـا بشـل  العنصـرية والتمييـز العنصـر وأشادت إستونيا  مة العمـع الوطنيـة  -118
إزاء اســتمرار تعــرض النســاء مــن الســكا  األصــلي  والســكا  املنحــدرين مــن أصــع أفريقــي ألشــكال 

ودعــ  هنــدورا  إىل ضــما  إمكانيــة اضــمقع املــدافع  عــن  قــو  اإلنســا   متعــددة مــن التمييــز.
 .بلنشمتهم حبرية دو  فرض  يود  حفة أو ايوف من األفعال النتقامية

 واستفسرت فرنسا عن متابعة اجلهود املبذولة لتحس   روف ال تجاز يف هندورا . -119
وأ ـرت أملانيــا باإلصــق ات اجلزييــة الـي خ ــ  فــا القــانو  اجلنـايي. وأعربــ  عــن  لقهــا إزاء  -120

استمرار انتهاكات  قـو  اإلنسـا  وخصوصـاا احلـق يف احليـاة وانتشـار  ـالت اإلفـقت مـن العقـاب 
 املاليــات واملاليــ  ومزدوجــي امليــع اجلنســي وموــايرا افويــة اجلنســانيةضــد النســاء واألطفــال و  والتمييــز

 والشعوب األصلية. و املي صفات اجلنس 
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وختامـــاا  شـــكرت هنــــدورا  الـــدول علــــ  مشـــاركتها يف الســـتعراض الاــــاا وعلـــ  تعليقاهتــــا  -121
شــامع يتــي  الفــر  لتقيــيم التقــدل افــرز وتوصــياهتا. وأعربــ  عــن اعتقادهــا أ  الســتعراض الــدورا ال

 ويفس  اجملال لتحس   الة  قو  اإلنسا  يف البلد. والتحديات 
ـــــة دايمـــــة ملتابعـــــة اللتزامـــــات وأعربـــــ  هنـــــدورا  عـــــن التزامهـــــا إنشـــــاء -122 املعلنـــــة يف إطـــــار  آلي

ا  وأ ـــا الســتعراض الــدورا الشـــامع. وأفــادت بل ـــا تعمــع  اليـــاا علــ  إنشـــاء مرصــد حلقـــو  اإلنســ
التقــارير املختلفــة الــي  اســتيفاء متملبــات إعــداد ســتعزز دور وزارة العــدل و قــو  اإلنســا  مــن أجــع

تلتــزل الدولــة بتقــدنها. ونيكــرت أ ــا ستنشــا أي ــاا نشامــاا لرصــد خمــة العمــع الوطنيــة بشــل   قــو  
 اإلنسا  وتقييمها  وستواصع احلوار م  اجملتم  املدا.

للتولـــب  ل تـــزال يف  اجـــة بوجـــود  ـــديات هيكليـــة وماسســـية وثقافيـــةواعةفـــ  هنـــدورا   -123
عليها عل  الرغم من بعض التقـدل الـذا أ رزتـ  خـقل السـنوات املاضـية. وأعربـ  عـن أملهـا يف أ  
تبــت بلــداا  لــو مــن الفقــر املــد   والعنــف ويعمــ  التعلــيم ويتمتــ  بالســقمة والدنقراطيــة واألمــن بــدعم 

 .من أصد اء هندورا 
  

 **االستنتاجات والتوصيات -ثانياا  
 

 :تحظى التوصيات المقدمة أثناء الحوار التفاعلي والواردة أدناه بدعم هندوراس -124
مواصلللة العمللل مللن أجللل مواءمللة تشللريعاتعا المحليللة ملل  ال لل و  الدوليللة  124-1

 ا(؛ني اراغو ) طرف فيعا لحقوق اإلنسان التي هي
الللنين تسلللب  توجيعيللة لالبللالن بانتعاحللات حقللوق ا  لل ا  مبللاد صللياغة  124-2

 (؛بنما)حريتعم عن طريق اآللية الوطنية لمن  التعنيب 
مناسلللبة لتنفيلللن لهلللة عملعلللا الوطنيلللة بشللل ن حقلللوق اإلنسلللان  ملللوارد ت  لللي  124-3

 (؛الفلبين)
العمللللل الوطنيللللة بشلللل ن حقللللوق اعتمللللاد تللللدابير ملموسللللة جديللللدة لتنفيللللن لهللللة  124-4

حفالللللة اسللللتمرار ان فللللاض معللللدالت الجللللرا م فللللي سللللياق  بعللللدف 2013اإلنسللللان لعللللا  
   (؛فرنسا)تدعيم سيادة القانون 

لمللا أ للارت بللي مفوضللية  لحقللوق اإلنسللانق وفقللاا النظللر فللي وضلل  م  للرات  124-5
طنيلللة حقلللوق اإلنسلللانق حللل داة تسلللمي بلللرجراء تقيللليم أحثلللر دالللة واتسلللاااا للسياسلللات الو 

 (؛البرتغال)لحقوق اإلنسان 

 
 

   ُ رَّر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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لم افحللللة التمييللللز العن للللري والعن للللرية وحللللره تعزيللللز أداء اللجنللللة الوطنيللللة  124-6
بللراما الحللوار المشللتر  بللين الثقافللات  ل للالي ا جانللب ومللا يت للل بللنلب مللن تع للب

 (؛ا رجنتين)والتسامي وإذحاء الوعي 
يللة لم افحللة العن للرية ت ثيللف حمللالت التوعيللة عللن طريللق لهللة العمللل الوطن 124-7

   (؛بنما)والتمييز العن ري الجاري صياغتعا في الوات الحالي 
الم سسلي المتععلد بلي لفا لدة السل ان ا صلليين والعندوراسليين  اإلطارتدعيم  124-8

 (؛غينيا االستوا ية)المنحدرين من أصل أفريقي 
 2022-2010بلين الجنسلين للفتلرة  تنفين لهلة تحقيلق المسلاواة والت لاف  124-9

ت  للي  المللوارد التقنيللة والماليللة الاليمللة لتحقيللق ا هللداف  علللى نحللو فعللالق عللن طريللق
  لحلللاالت الهلللوار  ملللن أجلللل 114 بلللدء تشلللغيل  ال للل  المنشلللودةق إضلللافة إللللى إعلللادة

   نيا(؛با)إس تقديم الرعاية إلى النساء ضحايا العنف القا م على نوع الجنس
المثليلللللات  لتعزيلللللز التسللللامي وعلللللد  التمييللللز ضلللللد تنفيللللن سياسلللللات وبللللراما 124-10

وحللللاملي صللللفات  والمثليللللين ومزدوجللللي الميللللل الجنسللللي ومغللللايري العويللللة الجنسللللانية
القا مللللة بعللللدف المعاابللللة علللللى الجللللرا م وأعمللللال  وضللللمان االمتثللللال للمعللللايير الجنسللللينق

 (؛أوروغواي)بداف  التحامل  العنف التي ترت ب
 حقلللوق اإلنسلللان وحمايتعلللا بعلللدف لمعنيلللة بتعزيلللزتلللدعيم م سسلللاتعا الوطنيلللة ا 124-11

تحسين فر  اللجلوء إللى القءلاءق ول وصلاا   لد الفعلات ضلعفاا مثلل النسلاء والمسلنين 
وا طفال والشعوب ا صللية وا  ل ا  ذوي اإلعاالة وا  ل ا  المنحلدرين ملن أصلل 

 لجنسللانيةوالمثليللين ومزدوجللي الميللل الجنسللي ومغللايري العويللة االمثليللات  أفريقللي وفعللة
 (؛البراييل) وحاملي صفات الجنسين

توجيعيلللة بشللل ن ا ملللم المتحلللدة المبلللاد  عملللل وطنيلللة لتنفيلللن  لهلللةوضللل   124-12
ق بملللا فلللي ذللللب ات لللاذ إجلللراءات محلللددة لتعزيلللز ا عملللال التجاريلللة وحقلللوق اإلنسلللان

   (؛هولندا) 169اتفااية منظمة العمل الدولية رام  تنفين
الوطنيلللة لمتابعلللة توصللليات االسلللتعراض اللللدوري الشلللامل دعلللم جعلللود اآلليلللة  124-13

 (؛باراغواي)للرصد  إل تروني عبر إنشاء نظا 
المزمل  إنشلا ه  مفوضلية حقلوق اإلنسلانالم تب التلاب  لالتعاون الوثيق م   124-14

الجمعوريللة ) اريبللاا فللي البلللد وتنفيللن توصلليات االسللتعراض الللدوري الشللامل فللي الواللت ذاتللي
 (؛التشي ية
   (؛سيراليون) معاهدات ا مم المتحدة هيعات تقديم التقارير المت لرة إلى 124-15
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الللرد فلللي الواللت المناسلللب علللى جميللل  البالغللات المواضللليعية ال للادرة علللن  124-16
 (؛الجبل ا سود)اإلجراءات ال اصة 

الحفللاع علللى ارتفللاع  بعللدف ب نشللهة التوعيللة تحسللين نظللا  تسللجيل المواليللد 124-17
 (؛ترحيا)ي المناطق الريفية سيما ف التسجيل والعدد حاالت 

تنظللليم حملللالت وبلللراما إلذحلللاء اللللوعي ملللن أجلللل تعزيلللز التسلللامي والت لللدي  124-18
 والمثليللين ومزدوجللي الميللل الجنسللي ومغللايري العويللة الجنسللانية المثليللاتللعنللف ضللد 

   يا(؛سلوفين) وحاملي صفات الجنسين
 القءللاء علللى ا نمللاا الثقافيللة المنهويللة علللىالراميللة إلللى  تللدعيم اإلجللراءات 124-19

تمييللز ضللد المللرأة وتعزيللز تللوافر الفللر  ال افيللة للح للول علللى الحمايللة القءللا ية بعللدف 
التللللي تللل ثر علللللى حيلللاة المللللرأة  ملللن العقللللاب فلللي حللللاالت العنلللف اإلفللللالتاسلللتمرار  منللل 

 (؛ يلي) وصحتعا وسالمتعا
د سلل ان هنللدوراس ا صللليين وضلل  حللد للتمييللز فللي القللانون والممارسللة ضلل 124-20

والمثليللللين ومزدوجللللي الميللللل والمنحللللدرين مللللن أصللللل أفريقللللي وتعزيللللز حمايللللة المثليللللات 
 (؛النمسا) وحاملي صفات الجنسين الجنسي ومغايري العوية الجنسانية

ات اذ التلدابير المناسلبة لتحسلين فلروف المعيشلة والت لدي لمسل لة احتظلاع  124-21
   (؛الجمعورية ال ورية)وس  السجناء  ي والحد من العنفاالحتجا مراحزالسجون وسا ر 

ات للاذ تللدابير فعالللة لجعللل فللروف االحتجللاي متما للية ملل  المعللايير الدوليللةق  124-22
وسلللل  السللللجناء  العنللللفلفلللل  سلللليما مللللن لللللالل الحللللد مللللن احتظللللاع السللللجون و  وال
 (؛النمسا)

 ا مري يلة لحقلوق اإلنسلانلجنلة البللدان تنفين التوصيات الواردة فلي تقريلر  124-23
اللللنين تسللللب حلللريتعم فلللي هنلللدوراسق ووضللل   علللن وضللل  ا  للل ا  2013لعلللا  

 (؛الدانمر )الوطنية بش ن السجون وتنفينها بناء على ذلب ال يغة النعا ية للسياسة 
تجلريم حللاالت  بحيللال ال تشلمل النظلر فلي توسلي  نهللاق التشلريعات الجنا يلة 124-24

   (؛غواتيماال) جمي  حاالت العنف ضد المرأة أيءاا  وتجريماتل اإلناث فحسب بل 
إنشلللاء محلللاحم مت   لللة تاعنلللى ح لللرياا بحلللاالت العنلللف المنزللللي التلللي تثيلللر  124-25

 (؛غواتيماال)إ  االا حبيراا 
 ح للللا  القللللانون ات للللاذ جميلللل  التللللدابير الاليمللللة لءللللمان التنفيللللن الفعللللال  124-26

فلللر   وضلللمان تلللوافر ء المت للللة بنلللوع الجلللنسالمتعلقلللة بجلللرا م اتلللل النسلللا الجنلللا ي
 (؛أيرلندا)اللجوء الفعال إلى القءاء وتوفير الحماية للنساء ضحايا العنف 
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ضللمان تللوفير الحمايللة وإم انيللة اللجللوء الفعللال إلللى القءللاء للنسللاء ضللحايا  124-27
 الجنللاة وإتاحللة المللوارد ال افيللة وتللوفير ضللمان محاحمللةالعنللفق ول وصللاا مللن لللالل 

ي القءللاء والعللاملين فللي فالموجللي إلللى المللوففين المعنيللين برنفللاذ القللانون ومللوف ريبالتللد
   يا(؛يهال)إاهاع ال دمات ال حية 

والمعاابلللة عليعلللا وترسلللي   منللل  جميللل  أ للل ال العنلللف ضلللد النسلللاء والبنلللات 124-28
 (؛بيرو) ممارسة ييادة تمثيل المرأة في مناصب اإلدارة ومواا  صن  القرارات

مناسللبة لمنلل  العنللف الجنسللي والعنللف القللا م علللى  ضللمان ت  للي  ميزانيللة 124-29
 (؛السويد)نوع الجنس 

 ضللمان تللوفير الحمايللة وإم انيللة اللجللوء إلللى القءللاء للنسللاء ضللحايا العنلللف 124-30
   (؛بلجي ا)

بملا فلي الجعود الرامية إلى ضلمان فعاليلة منل  العنلف ضلد الملرأةق  ت ثيف 124-31
   (؛بنما)المنزلي والتحرش الجنسي  ذلب االغت اب والعنف

 (؛البرتغال) والاليمة للت دي للعنف ضد المرأة ات اذ التدابير المناسبة 124-32
بوسللا ل تشلللمل تلللوفير  الت للدي الفعلللال لجميلل  أ للل ال العنلللف ضللد الملللرأةق 124-33

 (؛السويد)التدريب المتعلق باالعتبارات الجنسانية للموففين المعنيين برنفاذ القانون 
الحللد مللن العنللف ضللد المللرأة وييللادة عللدد المللتوي للنسللاء اللللواتي يتعرضللن  124-34

   )ترينيداد وتوباغو(؛للءرب 
ات لللاذ تلللدابير محلللددة لحمايلللة الملللرأة ملللن التعلللرض للتمييلللز والعنلللف تشلللمل  124-35

 (؛ترحيا)التحقيق المال م في هنه الحاالت ومحاحمة مرت بي هنه ا فعال ومعاابتعم 
ات للاذ تللدابير تءللمن تللوفير الحمايللة التامللة ليطفللال علللى جميلل  المسللتويات  124-36

وفلللي جميللل  الميلللادين وت فلللل إملللداد الم سسلللات الم لفلللة بتنفيلللن هلللنه التلللدابير بلللا موال 
 ؛(2)(ناميبيا)والموارد ال افية لالضهالع بعنه المعمة على نحو فعال 

دارة إلتشلللريعي المال لللم تلللوفير اإلطلللار ال اللللدفاع علللن حقلللوق الهفلللل بءلللمان 124-37
الوفللاء بواليتعللا  وتزويللدها بللالموارد الماليللة مللن أجللل وا سللرة ينل والمللراهقاطفلل لل ون ا 

بحمايلللة ا طفلللال والملللراهقين وا طفلللال المعلللاجرين  وتنفيلللن السياسلللات والبلللراما المت للللة
   (؛حندا)العا دين 

__________ 

الكاملــة لألطفــال علــ   ريــ  أثنــاء احلــوار التفــاعلي: ا ــاني تــدابد ت ــمن تــوفد احلمايــةنــ  التوصــية بصــيوت  الــي  ُ  (2) 
إمــداد املاسســات   ــا يف نيلــ  توفدهــا يف إطــار العمليــات العســكرية  وكفالــة مجيــ  املســتويات ويف مجيــ  امليــادين 

 و يفة عل  حنو فعال )ناميبيا(.ال من أجع تنفيذ هذ  املكلفة بتنفيذ هذ  التدابد باألموال واملوارد املناسبة



A/HRC/30/11 
 

 

GE.15-11981 21/33 

 

الشللللرطة المت   للللة فللللي م افحللللة االتجللللار بالبشللللر  تشلللل يل وحللللدة إعللللادة 124-38
 (؛ليشتي -تيمور )واالستغالل الجنسي في البلد 

 (؛نيجيريا)اعتماد التدابير الاليمة لءمان العدالة المن فة للجمي   124-39
تلللدعيم السللللهة القءلللا ية ملللن للللالل تنفيلللن عمليلللة  لللفافة ومحلللددة بوضلللو   124-40

   (؛الواليات المتحدة ا مري ية)أساس الجدارة اللتيار اءاة المح مة العليا على 
ضمان الشفافية وعد  التحيز فلي إطلار عمليلة تعيلين القءلاة بتنفيلن إجلراءات  124-41

واضللللحة ومعللللايير موضللللوعية وحفالللللة عللللد  لءللللوع مللللوففي القءللللاء للتللللدلل السياسللللي 
   (؛سويسرا)

حفيين الم افحلللللة الفعاللللللة إلفلللللالت مرت بلللللي الجلللللرا م ضلللللد القءلللللاة وال للللل 124-42
والمدافعين عن حقلوق اإلنسلان ملن العقلاب وإجلراء تحقيقلات فعاللة فلي انتعاحلات حقلوق 

 (؛بولندا)اإلنسان في هنه الحاالت 
ضلللللمان لءلللللوع جميللللل  الشللللل اوح المت للللللة بانتعاحلللللات حقلللللوق اإلنسلللللان  124-43

الشللرطة أو القللوات المسلللحة أو  للرحات ا مللن  والتجللاويات ا لللرح التللي يرت بعللا أفللراد
ال اصللللة لتحقيقللللات مسللللتقلة و للللاملة فللللي فتللللرة يمنيللللة وجيللللزة ومحاحمللللة مرت بللللي هللللنه 

 ا(؛بلجي )االنتعاحات وح ول الءحايا على تعويءات 
   (؛لبنان)تعزيز القانون الجنا ي الني يعااب على جرا م ال راهية  124-44
ن فعاليللللة التحقيللللق فللللي جللللرا م ال راهيللللة ضللللد ات للللاذ تللللدابير إضللللافية لءللللما 124-45

وحلللاملي  المثليلللات والمثليلللين ومزدوجلللي الميلللل الجنسلللي ومغلللايري العويلللة الجنسلللانية
وضد المرأةق بما فلي ذللب جلرا م اتلل اإلنلاث والجلرا م ضلد الملدافعين  صفات الجنسين

عللن حقلللوق اإلنسلللان وال لللحفيين وملللوففي القءللاء وأفلللراد مجتمللل  الفالحلللين فلللي منهقلللة 
 (؛النرويا)بالو أغوان ومحاحمة مرت بيعا والمعاابة عليعا 

 نيا(؛با)إسالتحقيق الشامل في جرا م اتل النساء على أساس نوع الجنس  124-46
ضللمان ت للنيف جميلل  جللرا م ال راهيللة بعللنه ال للفة والتحقيللق الشللامل فيعللا  124-47

   (؛الدانمر )
إضللفاء تللدبير م اللت وتعزيللز إعللادة تحديللد دور الشللرطة العسلل رية بوضللو  ح 124-48

الشلللرطة الوطنيلللة لءلللمان حمايلللة حقلللوق اإلنسلللان فلللي حلللل جوانلللب  الهلللاب  المعنلللي عللللى
 (؛سويسرا)عملعا 
تعزيلللز الجعلللود الراميلللة إللللى تلللوفير بيعلللة حمنلللة للملللدافعين علللن حقلللوق اإلنسلللان  124-49

 يا(؛يهال)إوال حفيين 
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ضللللمان حريللللة التعبيللللر وات للللاذ ال هللللوات الاليمللللة لوضلللل  حللللد للتعديللللدات  124-50
واالعتلللداءات التلللي يتعلللرض لعلللا ال لللحفيون والملللدافعون علللن حقلللوق اإلنسلللان بملللن فللليعم 

المثليلللللات والمثليلللللين ومزدوجلللللي الميلللللل الجنسلللللي ومغلللللايري العويلللللة الملللللدافعون علللللن 
   يا(؛أسترال) وحاملي صفات الجنسين الجنسانية

ليللات فعالللة تءللمن سللالمة المللدافعين عللن حقللوق اإلنسللان والقءللاة إنشللاء ح 124-51
والمللدعين العللامين وال للحفيين وت فللل عللد  بقللاء مللا يرت للب ضللدهم مللن أفعللال العنللفق 

فللي ملل من  إلللى الوفللاة فللي حثيللر مللن الحللاالتق وأعمللال الت ويللف واالعتللداءات التللي تلل دي
   (؛ يلي)من العقاب 

المتعلللللللق بحمايللللللة  يللللللن القللللللانون الجديللللللدت  للللللي  المللللللوارد ال افيللللللة لتنف 124-52
 فلي مجلال التواصلل االجتملاعي المدافعين عن حقلوق اإلنسلان وال لحفيين والعلاملين

دون الحاجلللللة إللللللى االعتملللللاد عللللللى مسلللللاهمات المجتمللللل  الملللللدني  وملللللوففي القءلللللاء
 (؛سويسرا)

)المتعللللق بحمايلللة الملللدافعين علللن حقلللوق اإلنسلللان  تنفيلللن القلللانون الجديلللد 124-53
 ( عبللر عمليللةومللوففي القءللاء االجتمللاعي فللي مجللال التواصللل وال للحفيين والعللاملين

 (؛سويسرا) المجتم  المدني وبمشارحة تشاور مفتوحة
بشلل ن حمايللة المللدافعين عللن حقللوق اإلنسللان وال للحفيين  اللانون اعتمللاد 124-54

وتنفيلللنه وتلللوفير الملللوارد  وملللوففي القءلللاء جتملللاعياال والعلللاملين فلللي مجلللال التواصلللل
إنشللللاء حليللللة ح وميللللة فعالللللة لحمايللللة ا  لللل ا   مللللن أجللللل البشللللرية والماليللللة المناسللللبة

   (؛بلجي ا) المعرضين لل هر
تعزيلللز فعاليلللة منللل  جميللل  أ للل ال االعتلللداءات ضلللد الملللدافعين علللن حقلللوق  124-55

فيعللللا ومحاحمللللة مرت بيعللللا بعللللدف اإلنسللللان وال للللحفيين والمحللللامين والقءللللاة والتحقيللللق 
 (؛الجمعورية التشي ية) والت دي لالفالت من العقاب على مثل هنه الجرا م تقليلعا
فّعلللللال لحمايلللللة الملللللدافعين علللللن حقلللللوق اإلنسللللللان  ضلللللمان اعتملللللاد الللللانون 124-56

 (؛الجمعورية التشي ية)وتقييم أثره بانتظا   وال حفيين وموففي القءاء وتنفينه بفعالية
تعزيللللللز مشللللللارحة العندوراسلللللليين المنحللللللدرين مللللللن أصللللللل أفريقللللللي  مواصلللللللة 124-57

الحيللللللاة العاملللللة )سلللللليراليون(؛ وتعزيلللللز السياسللللللات  ومجتمعلللللات الشلللللعوب ا صلللللللية فلللللي
االجتماعيللة واالات للادية التللي تم للن السلل ان المنحللدرين مللن أصللل أفريقللي مللن المشللارحة 

   (؛نغوالأ)االات ادية واالجتماعية والسياسية  النشهة في المجاالت
والبنلات والملراهقين ملن  ات اذ التلدابير الاليملة لتحقيلق إعلادة انلدماال ا والد 124-58

 (؛باراغواي)ضحايا الع ابات المسلحة في المجتم  
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لهوا لللللف الشلللللعوب ا صللللللية والفعلللللات  المسلللللتقرة ا حلللللوال غيلللللر تحسلللللين 124-59
 .)إستونيا(من أصل أفريقي  المنحدرة

أنعللا نافللنت بالفعللل أو فللي طللور  التاليللة بللدعم هنللدوراس التللي تللرحوتحظللى التوصلليات  -125
 التنفين:

نظللا  رومللا ا ساسللي للمح مللة الجنا يللة الدوليللة ت ييللف تشللريعاتعا حليللاا ملل   125-1
نظللا  رومللا ا ساسللي للمح مللة الجنا يللة ؛ ومواءمللة تشللريعاتعا الوطنيللة حليللاا ملل  نيا(با)إسلل

فلي مح ملة الجنا يلة الدوليلة ب حمللي روملا ا ساسلي للنظلا   الدولية )إسلتونيا(؛ وإدملاال
  ؛الوطنية )البرتغال( القوانين
 (؛النرويا)لالجراءات الت ديبية )ال اصة بالقءاة(  وض  إطار اانوني 125-2
 (؛لبنان)وض  اوانين لم افحة التمييز العن ري  125-3
مواصلة جعودها المبنولة إلصال  القوانين المتعلقة بحقلوق الملرأة والهفلل فلي  125-4

   (؛اهر)ميدان القءاء 
 (؛لبنان)اإلعال   اعتماد اوانين تحمي حرية التعبير وحرية وسا   125-5
 (؛غينيا االستوا ية)تدعيم العملية التشريعية الجارية فيما يتعلق بقهاع التعليم  125-6
لجنللة الوطنيللة لحقللوق اإلنسللان تما للياا ملل  مبللاد  بللاريس )غواتيمللاال(؛ تللدعيم ال 125-7

ومواصلة الجعود المبنولة لءمان تدعيم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان تما ياا مل  مبلاد  
   يا(؛ندونيس)إباريس 
ات لللاذ إجلللراءات ملموسلللة لتنفيلللن السياسلللة العاملللة ولهلللة العملللل الوطنيلللة بشللل ن  125-8

القءلاء عللى جميل  أ ل ال التمييلز ضلد العندوراسليين المنحلدرين  حقوق اإلنسان وضلمان
 يا(؛ناميب) ا لرح ا اليات وفعاتمن أصل أفريقي 

ات للللاذ تللللدابير ملموسللللة لتنفيللللن السياسللللة العامللللة ولهللللة العمللللل الوطنيللللة بشلللل ن  125-9
اإلنسانق بما في ذلب ت  ي  التمويلل المال لم )النلرويا(؛ وات لاذ جميل  التلدابير  حقوق

)أوروغللواي(؛  الاليمللة لتهبيللق السياسللة العامللة ولهللة العمللل الوطنيللة بشلل ن حقللوق اإلنسللان
 تنفيلللللن السياسلللللة العاملللللة ولهلللللة العملللللل الوطنيلللللة بشللللل ن حقلللللوق اإلنسلللللان والعملللللل عللللللى

   (؛الجزا ر) 2022-2013 للفترة
تعزيز مشارحة المجتم  المدني النشهة فلي وضل  السياسلات واالسلتراتيجيات  125-10

 ا(؛ألماني)لعمل الوطنية لحقوق اإلنسان وله  ا
المثلللابرة عللللى التنفيلللن الفعلللال لتلللدابير م افحلللة التمييلللز والعنلللف عللللى أسلللاس  125-11

ول وصاا ملن للالل تنفيلن ناعلا متملايزة لءلمان تمتل   قالميل الجنسي والعوية الجنسانية
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حلللاملي و  المثليلللات والمثليلللين ومزدوجلللي الميلللل الجنسلللي ومغلللايري العويلللة الجنسلللانية
 (؛حولومبيا)بحقواعم  صفات الجنسين

المت للة بنلوع  مواصلة الجعود المبنولة للت دي لجرا م اتلل النسلاء والبنلات 125-12
   (؛رواندا)الجنس 
القياسللية الراميللة إلللى القءللاء علللى ممارسللات العنللف  تللدعيم المعللايير والتللدابير 125-13

 (؛سيراليون)المنزلي ضد المرأة 
مواصللللة تعزيلللز التلللدابير التشلللريعية والسياسلللية للت لللدي للعنلللف ضلللد الملللرأة  125-14

 (؛سنغافورة)
   (؛رواندا)مواصلة الجعود المبنولة للحد من العنف ضد ا طفال والشباب  125-15
 (؛الجزا ر)مواصلة سياسة الحد من العنف ضد ا طفال والشباب  125-16
صلاا للق لر غيلر الم لحوبين بالت لدي توفير الحماية الشاملة ليطفال ول و  125-17

 وأيءلللاا تلللوفير حثيلللر ملللن ا حيلللانق للمشلللاحل الم ديلللة إللللى هجلللرتعمق وإللللى اسلللتغاللعم فلللي
 (؛ال رسي الرسولي)تتيي إم انية إعادتعم إلى أوطانعم  الموارد المالية التي

ات للاذ تللدابير إضللافية لمنلل  دلللول ا طفللال الفقللراء والمعمشللين سللوق العمللل  125-18
   (؛تايلند)في سن مب رة وتوفير الحوافز لعم لاللتحاق بالمدارس 

ات للاذ تللدابير إضللافية ل للون العندوراسلليين المقيمللين فللي ال للارال ول وصللاا  125-19
المعلاجرين غيلر الم لحوبين فيما يت ل بحماية ا طفال وتوفير الحماية الشاملة للمراهقين 

 (؛أوروغواي) الوطن الجنسين بعد إعادتعم إلى من
سلللليما عبلللر التعللللليم بعللللدف مللللنععم مللللن  تللللدابير لتم للللين الشللللباب وال ات لللاذ 125-20

 االنءللما  إلللى الع للابات اإلجراميللة وعبللر الوطنيللة وضللمان إعللادة تلل هيلعم وإعللادة إدمللاجعم
 (؛حولومبيا)في المجتم  

   (؛غينيا االستوا ية)التي تت ن لتعزيز حماية حقوق الهفل  المبادراتمتابعة  125-21
تلللدابير لم افحلللة االتجلللار با  للل ا  ول وصلللاا النسلللاء وا طفلللال  اعتملللاد 125-22

 (؛رومانيا)
اسللللتمرار العمللللل علللللى م افحللللة االتجللللار بالبشللللر واالتجللللار غيللللر المشللللروع  125-23

 (؛االتحاد الروسي)بالم درات 
سللتعراض  للامل وإصللال  هي لللي لنظللا  إاامللة العللدل بعللدف ضللمان إجللراء ا 125-24

اسللللتقالل النظللللا  القءللللا ي والحللللد مللللن العللللدد المتزايللللد لحللللاالت اإلفللللالت مللللن العقللللاب 
   (؛السويد)
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ضلللمان تلللوفير الملللوارد الماليلللة والبشلللرية الاليملللة والتلللدريب المت لللل بحقلللوق  125-25
اإلنسللان للعيعللات المعنيللة بحقللوق اإلنسللان مثللل م تللب المللدعي العللا  والسلللهة القءللا يةق 
من أجل حفالة استقالل هنه العيعات وعد  تحيزهلاق حلي تلتم ن ملن أداء عملعلا عللى نحلو 

 (؛ظمى وأيرلندا الشماليةالممل ة المتحدة لبريهانيا الع)فعال 
ل فالة فعالية التحقيق فلي جميل  الجلرا م  الموافبة على تدعيم ادرة الح ومة 125-26

 (؛الواليات المتحدة ا مري ية)بما في ذلب انتعاحات اانون العمل ومحاحمة مرت بيعا 
يللق التللي تت للن لءللمان فعاليللة التحق مواصلللة تعزيللز التللدابير القءللا ية واإلداريللة 125-27

ملللل  مرت بللللي أفعللللال العنللللف ول وصللللاا مللللن يسللللتعدفون المللللدافعين عللللن حقللللوق اإلنسللللان 
   (؛ا رجنتين)ومعاابتعم 

تعزيز القدرة والفعالية في إطار إجراءات التحقيلق والمحاحملة المتعلقلة بجميل   125-28
و لرحات  الح وميلة وإساءة المعاملة من جانلب أعءلاء الوات ا ملنادعاءات التعنيب 

وتعزيز الءلمانات القانونيلة المتاحلة لءلحايا التعلنيب وإسلاءة المعامللة  اصةقا من ال 
 (؛الجمعورية التشي ية)

بعدف م افحة الفساد وتعزيلز  اهاعي العدالة وا منإصال   جعود تدعيم 125-29
دعلللم اإل لللراف الفعلللال عللللى م سسلللات  بوسلللا ل تشلللمل اسلللتقالل السللللهة القءلللا يةق

ملللن الملللوارد الماليلللة  انءلللباطعا وتلللوفير اإلملللدادات المناسلللبةومراابلللة  العداللللة الجنا يلللة
 نيا(؛ألما)والبشرية 

تعزيللز االسللتقالل وعللد  التحيللز وضللمانعما علللى مسللتوح السلللهة القءلللا يةق  125-30
عم وتعييللنالقءللاة  لعللزل حللاالت غيللر القانونيللةالاعتمللاد ضللمانات لمنلل   بهرا للق تشللمل

قالل وعلد  التحيلز وضلمانعما عللى مسلتوح السللهة االستتدابير لتعزيز  )إيهاليا(؛ وات اذ
لتعيين ملوففي  تعزيز وضمان اإلجراءات الشفافة وغير المتحيزةبما في ذلب القءا يةق 

االسلتقالل وعلد  التحيلز وضلمانعما القءاء وعزلعم )ناميبيا(؛ وات اذ تدابير فعالة لتعزيز 
لمنلل  حللاالت التعيللين  تشللمل اعتمللاد ضللمانات ق بوسللا لعلللى مسللتوح السلللهة القءللا ية

لءلللمان اسلللتقالل السللللهة القءلللا ية  والعللزل غيلللر القانونيلللة )النلللرويا(؛ واعتملللاد تلللدابير
   (؛رومانيا)

 تعزيلللز االسلللتقالل وعلللد  التحيلللز وضلللمانعما عللللى مسلللتوح السللللهة القءلللا ية 125-31
برنفلللاذ العمليلللة الدسلللتورية النت لللاب اءلللاة المح ملللة العليلللا واعتملللاد تلللدابير واا يلللة لمنللل  

   (؛حندا)حاالت العزل والتعيين غير القانونية واعتماد تدابير إضافية لم افحة الفساد 
تعزيللللز اسللللتقالل السلللللهة القءللللا ية و للللفافيتعا وت ثيللللف الجعللللود لم افحللللة  125-32

جملة من التدابير منعا إنشاء نظا  اللتيار القءلاة وتعييلنعم اإلفالت من العقاب من لالل 
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علللى أسللاس الجللدارة ومنلل  التللدلل السياسللي وأي تللدلل حلللر فللي عملعللمق بمللا فللي ذلللب 
 (؛الجمعورية التشي ية)حاالت العزل التعسفي 

لتللوفير الحمايللة الواجبللة للنسللاء المشللموالت ببللراما حمايللة  مواصلللة الجعللود 125-33
 (؛حوادور)إعود الءحايا والش

   )إستونيا(؛ات اذ لهوات حاسمة لم افحة إفالت المجرمين من العقاب  125-34
فلللي الجلللرا م وتنفيلللن  التحقيلللق تعزيلللز الللدرة الم سسلللات العاملللة المسللل ولة علللن  125-35

الجريمللللة المنظمللللة المنهويللللة علللللى االتجللللار  أنشللللهة العدالللللة الجنا يللللة ول وصللللاا فللللي مجللللال
 (؛ال رسي الرسولي)إيجاد بيعة اجتماعية أحثر استقراراا وسالماا  أجلبالم درات والبشرق من 

ملل  ألللن  ت ثيللف الجعللود لم افحللة الجللرا م والت للدي لالفللالت مللن العقللاب 125-36
ارتفاع مستوح العنف المتواصل فلي البللد فلي الحسلبانق بعلدف ضلمان حلق ملواطني البللد 

 (؛ورية ال وريةالجمع)في الحياة وحقعم في الحرية وحقعم في ا من 
ات للاذ جميلل  التللدابير الاليمللة لءللمان التنفيللن الفعللال للقللانون الجنللا ي الللني  125-37

   (؛سلوفينيا)يعااب على جريمة اتل اإلناث 
مواصلللة تعزيللز ت للدي نظللا  العدالللة الجنا يللة فيعللا لجللرا م العنللف ضللد النسللاء  125-38

ة عللللى التحقيلللق فلللي هلللنه الجلللرا م سللليما التلللدابير الراميلللة إللللى دعلللم القلللدر  والفتيلللاتق وال
 (؛أستراليا) ومحاحمة مرت بيعا والمعاابة عليعا

 (؛لبنان)والم الحة  مواصلة عمل لجنة تق ي الحقا ق 125-39
 ات لللاذ تلللدابير فعاللللة للحلللد ملللن انتشلللار ا سللللحة الناريلللة وحفاللللة الراابلللة عليعلللا 125-40

   (؛رواندا)
للجريملللللة المنظملللللة ول وصلللللاا االتجلللللار للت لللللدي  مواصللللللة ات لللللاذ تلللللدابير  125-41

   (؛سنغافورة)بيعة ت دي إلى تمت  الجمي  بحقوق اإلنسان  حفالة وجود بالم درات بعدف
صللللللياغة سياسللللللة لمراابللللللة نللللللزع السللللللال  والحللللللد مللللللن ا سلللللللحة وتنفيللللللنها  125-42

 ؛(3)(السويد)
تشلللديد لوا حعلللا بشللل ن حيلللاية الملللدنيين ليسللللحة وا سللللحة الناريلللة وتعزيلللز  125-43

الراابة على  رحات ا من ال اصة ووض  ضمانات أاوح لحماية سالمة ملواطني هنلدوراس 
 (؛تايلند)سيما في إطار النزاع في وادي نعر أغوان  وال

__________ 

 ن  التوصية بصيوت  الي  ُري  أثناء احلوار التفاعلي: صياغة سياسة لنزع السقر وتنفيذها )السويد(. (3) 



A/HRC/30/11 
 

 

GE.15-11981 27/33 

 

دعين العلامين اللنين ييادة عدد الموففين المعنيين برنفاذ القانون والقءاة والمل 125-44
   (؛حندا)ا اليات  بش ن حقوق اإلنسان وفعات يح لون على تدريب لا 

تللدعيم جعللاي ا مللن عبللر تشلل يل اللوة  للرطة مدنيللة بعللدف م افحللة اإلفللالت  125-45
 ملن العقلاب ول وصلاا فلي حلاالت الجلرا م ضلد ال لحفيين وجلرا م اتلل اإلنلاثق ملن دون

 ؛(حوستاري ا)إ را  الجعاي العس ري 
مواصلللة العمللل علللى ال للعيدين الللوطني والللدولي لتنفيللن االسللتراتيجية ا منيللة  125-46

 (؛ني اراغوا) مري ا الوسهى 
  (؛ليشتي -تيمور )إنشاء حلية لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان   125-47
التحقيلق السللري  والنزيللي فلي أي حللاالت عنللف مزعوملة أو أفعللال انتقاميللة ضللد  125-48

ين والمللللدافعين عللللن حقللللوق اإلنسللللان وضللللمان مسللللاءلة مرت بللللي هللللنه ا فعللللال ال للللحفي
 (؛النمسا)

مواصلللة مللني ا ولويللة للجعللود الراميللة إلللى االعتللراف بال للحفيين والمللدافعين  125-49
 (؛حولومبيا)عن حقوق اإلنسان وحمايتعم 

احتللرا  الحللق فللي حريللة التعبيللر وحمايتللي وتعزيللز حمايللة ال للحفيين والنا للهين  125-50
   )إستونيا(؛في المجتم  المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان من االعتداءات 

بحمايلة  لتنفيلن القلانون المتعللق ضمان توفير الموارد المالية والبشرية المناسلبة 125-51
 والعللاملين فللي مجللال التواصللل االجتمللاعي المللدافعين عللن حقللوق اإلنسللان وال للحفيين

وااللتللزا  باسللتعراض تهبيقللي بعللد فتللرة تنفيللن أوليللةق بمللا فللي ذلللب حفالللة  ومللوففي القءللاء
   (؛أيرلندا)اتسااي م  المعايير الدولية لحقوق اإلنسان 

بحمايلة الملدافعين علن حقلوق اإلنسلان  ضمان فعالية تنفيلن القلانون المتعللق 125-52
وتلوفير الملوارد  وملوففي القءلاءق عاملين في مجلال التواصلل االجتملاعيوال وال حفيين

 يا(؛يهال)إإلنشاء حلية فعالة لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان  المناسبة
اعتماد الوانين وسياسلات لحمايلة الملدافعين علن حقلوق اإلنسلان وال لحفيين  125-53

وضللللمان مشللللارحة المجتملللل  المللللدني فللللي هللللنه العمليللللة وإتاحللللة التمويللللل ال للللافي للتنفيللللن 
 (؛هولندا)

بحمايلة الملدافعين علن حقلوق اإلنسلان  القلانون المتعللق تسري  مشروع سن 125-54
ير الملوارد المناسلبة إلنشلاء حليلة فعاللة للحمايلة وتنفينهق وتوف وال حفيين وموففي القءاء

   (؛سيراليون)
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ضمان إجراء تحقيقلات سلريعة فلي االعتلداءات والتعديلدات التلي يتعلرض لعلا  125-55
المللللدافعون عللللن حقللللوق اإلنسللللان والسلللل ان ا صللللليون وال للللحفيون وحفالللللة اضللللهالععم 

 نيا(؛سلوفي)لوف من ا فعال االنتقامية  ب نشهتعم دون
 بالمللدافعين عللن حقللوق اإلنسللان وال للحفيين مواصلللة اإلجللراءات المت لللة 125-56

ملن أجلل تلوفير الحمايلة لعلم  وملوففي القءلاء والعاملين فلي مجلال التواصلل االجتملاعي
 نيا(؛با)إسضمانات حاملة  في فل ليتم نوا من أداء معامعم وفعالةق ب ورة حاملة

فلللي هنلللدوراس ملللن الملللدافعين علللن حقلللوق اإلنسلللان ضلللمان تم لللن جميللل   125-57
المللدافعين عللن االضللهالع ب نشللهتعم المشللروعة فللي مجللال حقللوق اإلنسللان وفقللاا إلعللالن 

   (؛السويد)حقوق اإلنسان 
بحمايلللة  التتلللا  العمليلللة التشلللريعية ومبا لللرة تنفيلللن مشلللروع القلللانون المتعللللق 125-58

وسلللا   اإلعلللال  وملللوففي  ين فللليالملللدافعين علللن حقلللوق اإلنسلللان وال لللحفيين والعلللامل
   (؛أوروغواي) القءاء
بحماية المدافعين عن حقلوق  ضمان التنفين الفعال لمشروع القانون المتعلق 125-59

ومللوففي القءللاءق بمللا  والعللاملين فللي مجللال التواصللل االجتمللاعي اإلنسللان وال للحفيين
   (؛البراييل) في ذلب توفير التمويل المال م

لحمايلللة ال لللحفيين  2014اللللني بلللدأ فلللي علللا   التشلللريعي مواصللللة العملللل 125-60
والمدافعين عن حقوق اإلنسان وبع  أعءاء السللهة القءلا ية فلي إطلار م افحلة الجلرا م 

الملللدافعين علللن حقلللوق  )فرنسلللا(؛ والنظلللر فلللي اعتملللاد مشلللروع القلللانون المتعللللق بحمايلللة
 ي القءللللاءومللللوفف والعللللاملين فللللي مجللللال التواصللللل االجتمللللاعي اإلنسللللان وال للللحفيين

المللدافعين علللن  )بللاراغواي( ومواصلللة الجعللود المبنوللللة العتمللاد القللانون المتعللللق بحمايللة
 وملوففي القءلاء والعاملين في مجلال التواصلل االجتملاعي حقوق اإلنسان وال حفيين

   (؛بيرو)
ين ب ترحيزهلا عللى تحسلين التعلليم وتعزيلز التحلاق  وض  سياسات اجتماعية 125-61

الهلللالب بالملللدارس والحلللد ملللن علللدد حلللاالت التسلللرب ملللن الملللدارس ومواصللللة تنفيلللنها 
   (؛ال رسي الرسولي)

سلليما حرامللة النسللاء  بللنل ا للارح الجعللود الحتللرا  حرامللة الحيللاة البشللرية وال 125-62
 (؛الرسوليال رسي )ا حثر عرضة لالنتعاحات الجسيمة  وا طفال
ضلعفاا فلي  مواصلة تدعيم برامجعا للمساعدة االجتماعية ل لالي أ لد الفعلات 125-63
 فنزويال البوليفارية(؛ )جمعوريةالبلد 
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اعتماد تدابير م سسية لتحسين نوعية الحيلاة بءلمان بقلاء الق لر والملراهقين  125-64
ب للفة دا مللة فللي البلللد ومنلل  هجللرتعم دون م للاحب فءللالا عللن حفالللة احتللرا  مبللدأ م للالي 
الهفل الفءلى وتعزيز إعادة إدماال الهفل في المجتم  على نحلو فعلال فلي إطلار إجلراءات 

   (؛الم سيب)اإلعادة إلى الوطن 
الموافبلللة عللللى تعزيلللز تمتللل  مواطنيعلللا بالحريلللات والحقلللوق ا ساسلللية وحمايلللة  125-65

تمتععم بعا في مجاالت التعلليم وال لحة وحقلوق الملرأة والهفلل وا  ل ا  ذوي اإلعاالة 
 (؛نيجيريا)

مواصلة ت ثيف العمل عللى حمايلة الفعلات السل انية المستءلعفة مثلل النسلاء  125-66
 (؛الروسياالتحاد )وا طفال والشباب 

سللليما الملللرأة والهفلللل  تلللدعيم نظلللا  حمايلللة ا  للل ا  المعرضلللين لل هلللر وال 125-67
   (؛أنغوال)

مواصلة الترحيز على تنميلة اات لادها وييلادة فلر  العملل وتعزيلز القءلاء عللى  125-68
 (؛ال ين)الفقر ورف  مستوح معيشة س انعا 

دمللاال االجتمللاعي والتنميللة تللدعيم اإلجللراءات الراميللة إلللى تنفيللن سياسللات اإل 125-69
 (؛حوادور)إللحد من مستويات عد  المساواة ولف  الفقر 

وحقلللوق اإلنسللان ملللن  ت للميم اسللتراتيجية  لللاملة مراعيللة للمنظلللور الجنسللاني 125-70
   (؛الم سيب)أجل مساعدة الس ان النين يعانون من الفقر والفقر المدا  

 حلللاالت اإلا لللاء االجتملللاعي فللليتنفيلللن تلللدابير ترملللي إللللى الحلللد ملللن الفقلللر و  125-71
 مللللن أصللللل أفريقللللي المنحللللدرين والعندوراسلللليينالشللللعوب ا صلللللية أوسللللاا مجتمعللللات 
   )ترينيداد وتوباغو(؛

بهرا لللق  مواصلللة ملللني ا ولويلللة للجعللود الراميلللة إللللى تحسللين صلللحة سللل انعاق 125-72
 (؛سنغافورة)تهبيق لدمات المياه وال رف ال حي 

التعلللليم العلللا  اإللزاملللي والمجلللاني برعلللادة تحديلللد ملللدة مواصللللة تنفيلللن سياسلللة  125-73
 يا(؛ندونيس)إبوسا ل تشمل ت  ي  ميزانية وموارد حافية  التعليم ومراحليق

   (؛اهر)التي بدأتعا في مجال التعليم  مواصلة اإلصالحات 125-74
الموافبلللة عللللى ات لللاذ إجلللراءات ملموسلللة إلنفلللاذ القلللانون ا ساسلللي للتعلللليم  125-75

 ؛ا(حوب)
مواصلللة الجعللود المبنولللة لتعزيللز مشللارحة السلل ان ا صللليين والتشللاور مععللم  125-76

بشلل ن السياسللات العامللة التلللي تلل ثر فلليعم والتنفيللن ال املللل إلعللالن ا مللم المتحللدة بشللل ن 
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الشللللعوب بشلللل ن  169حقللللوق الشللللعوب ا صلللللية واتفاايللللة منظمللللة العمللللل الدوليللللة راللللم 
 )بيرو(؛ المستقلةا صلية والقبلية في البلدان 

ال اصة بالمعلاجرين ملن النسلاء  ات اذ التدابير الاليمة لءمان حقوق اإلنسان 125-77
   (؛باراغواي)وا طفال بمن فيعم ا معات العزباوات وا طفال غير الم حوبين 

 النظللر فللي إبللرا  اتفااللات ثنا يللة ومتعللددة ا طللراف للتعللاون ملل  الللدول المعنيللة 125-78
بمللا فللي  أطفللال هنللدوراس المعللاجرين غيللر الم للحوبينق احتياجللات حمايللة مللن أجللل تلبيللة

 (؛الفلبين)ذلب إعادتعم إلى الوطن وإعادة إدماجعم 
المبعلدين  اعتماد تدابير تعدف إلى توفير اسلتقبال مال لم ليطفلال والملراهقين 125-79

 (؛بولندا)من بلد حلر 
مل لظللاهرة ا طفللال المعللاجرين مواصلللة تنفيللن تللدابير ترمللي إلللى الت للدي الشللا 125-80

   (؛حوبا)غير الم حوبين 
سليما هجلرة ا طفلال  التي بدأتعا للحد ملن تلدفق العجلرة وال مواصلة الجعود 125-81

 غيللر الم للحوبين والموافبللة علللى تنفيللن اإلطللار التشللريعي لءللمان التعللليم الجيللد ليطفللال
 .(فرنسا)

فلللي التوصللليات التاليلللة وتقلللد  ردوداا عليعلللا فلللي الوالللت المناسلللب  هنلللدوراسسلللتنظر و  -126
 أيلللللول لمجلللللس حقللللوق اإلنسللللان فللللي  الللللدورة الثالثللللينأال يتعللللدح ذلللللب موعللللد انعقللللاد  علللللى

 :2015 سبتمبر
البروتوحلللللول االلتيلللللاري الملحلللللق بالععلللللد اللللللدولي ال لللللا  الت لللللديق عللللللى  126-1

)مدغشلللقر والجبلللل ا سلللود وحوسلللتاري ا(؛  بلللالحقوق االات لللادية واالجتماعيلللة والثقافيلللة
)البرتغللال(؛ والنظللر  الععللد الللدولي ال للا  بللالحقوق االات للادية واالجتماعيللة والثقافيللةو 

البروتوحلللول االلتيلللاري الملحلللق بالععلللد اللللدولي ال لللا  بلللالحقوق فلللي الت لللديق عللللى 
 (؛بيرو)أو االنءما  إليي  االات ادية واالجتماعية والثقافية

فلللي الت للللديق عللللى البروتوحللللول االلتيلللاري التفاايللللة حقلللوق الهفللللل النظلللر  126-2
؛ والت ديق على البروتوحلول (4)أو االنءما  إليي )بيرو( المتعلق برجراء تقديم البالغات

 (؛برتغال)ال االلتياري التفااية حقوق الهفل المتعلق برجراء تقديم البالغات

__________ 

التفـــاعلي: النشـــر يف التصـــديق علـــ  العوتوكـــول الختيـــارا امللحـــق نـــ  التوصـــية بصـــيوت  الـــي  ُريـــ  أثنـــاء احلـــوار  (4) 
باحلقو  ال تصادية والجتماعية والاقافية والعوتوكول الختيارا لتفا ية الق اء عل  مجيـ  بالعهد الدو  ايا  

أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة والعوتوكـــول الختيــــارا لتفا يـــة  قـــو  المفـــع أو الن ـــمال إىل هـــذ  العوتوكــــولت 
 بدو(.)
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ة القءللاء علللى جميلل  أ لل ال البروتوحللول االلتيللاري التفاايللالت للديق علللى  126-3
( ليشللتي -تيمللور )حوسللتاري ا( )البرتغللال( )سلللوفينيا( )السللويد( ) التمييللز ضللد المللرأة

البروتوحول االلتياري التفااية القءاء على )النمسا( )حندا(؛ والنظر في الت ديق على 
ت لديق الوالنظلر إيجابيلاا فلي أو االنءما  إليي )بيرو(؛  جمي  أ  ال التمييز ضد المرأة

 البروتوحللول االلتيللاري التفاايللة القءللاء علللى جميلل  أ لل ال التمييللز ضللد المللرأةعلللى 
البروتوحلللول االلتيلللاري التفاايللللة القءلللاء عللللى جميلللل  )الم سللليب(؛ والت لللديق علللللى 

علللى النحللو الموصللى بللي مسللبقاا )إسللبانيا(؛ والتوايلل  علللى  أ لل ال التمييللز ضللد المللرأة
والت ديق  لقءاء على جمي  أ  ال التمييز ضد المرأةالبروتوحول االلتياري التفااية ا

البروتوحللول االلتيللاري التفاايللة القءللاء علللى الت للديق علللى عليللي )ترحيللا(؛ والنظللر فللي 
الت لللديق عللللى  )أوروغلللواي(؛ والعملللل ملللن أجلللل جميللل  أ للل ال التمييلللز ضلللد الملللرأة

 (؛ يلي) المرأةالبروتوحول االلتياري التفااية القءاء على جمي  أ  ال التمييز ضد 
البروتوحلللول االلتيلللاري التفاايلللة القءلللاء عللللى جميللل  أ للل ال التوايللل  عللللى  126-4

وإنشلللاء حليلللة لالت لللال بعلللدف تللللدعيم أدوات  والت لللديق عليلللليق التمييلللز ضلللد الملللرأة
م افحة العنلف والتمييلز ضلد الملرأة )فرنسلا(؛ وات لاذ لهلوات إضلافية لءلمان ت لاف  

دمات ال حية المال مة ول وصاا للدمات ال لحة الفر  في ح ول المرأة على ال 
البروتوحلول االلتيلاري التفاايلة القءلاء عللى جميل  الجنسية واإلنجابية والت ديق عللى 

 (؛ألمانيا) أ  ال التمييز ضد المرأة
فللي إتاحللة إم انيللة  اإلسللعا مللن أجللل  معاهللدة تجللارة ا سلللحةالت للديق علللى  126-5

الحد من انتشار ا سلحة ال غيرة وا سللحة ال فيفلة واالتجلار غيلر المشلروع بالم لدرات 
 )ترينيداد وتوباغو(؛وارتفاع مستويات العنف 

)مدغشلقر(؛ وت ثيلف  189اتفاايلة منظملة العملل الدوليلة رالم  الت ديق على 126-6
اتفاايللة إلنسللان بمللا فللي ذلللب جعودهللا للت للديق علللى اتفاايللات دوليللة ألللرح لحقللوق ا

 (؛الفلبين) 189منظمة العمل الدولية رام 
ونظللللر  المدونللللة الدوليللللة آلداب معنللللة الهللللبمواءمللللة القللللانون الجنللللا ي ملللل   126-7

 هنللللدوراس فللللي جعللللل اإلجعللللاض مشللللروعاا فللللي حللللاالت االغت للللاب أو سللللفا  المحللللار 
 (؛النرويا)

با   ا   باالعتراف القانونيبش ن العوية الجنسانية يسمي  اعتماد اانون 126-8
وعللد  تشللويي صللورة ا  لل ا  المعنيللين  فللي السللجل الللوطني وفقللاا لميللولعم الجنسللية

 (؛مدغشقر)
حاليلللاا عللللى  ضلللمان اعتملللاد القلللانون المتعللللق بالعويلللة الجنسلللانية المعلللروض 126-9

 ؛(الدانمر )ال ونغرس وتنفينه 
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وتحويلل  واالفتلراء والقلنف التشلعير بغرض إلغاء تجلريم التشريعاتتعديل  126-10
علللى معللايير الحقللوق المن للو  عليعللا فللي  م بنللاءا هللنه الممارسللات إلللى مسللا ل تللنظ  
جنللة البلللدان ول مللم المتحللدة ا توصللياتو  مالحظللاتل القللانون المللدني والمحللددة وفقللاا 

 (؛الممل ة المتحدة لبريهانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)ا مري ية لحقوق اإلنسان 
تق لي  ولجنلةجنة البلدان ا مري يلة لحقلوق اإلنسلان لاالمتثال لتوصيات  126-11

الحقلللا ق والم لللالحة لءلللمان تعزيلللز الواايلللة فلللي االسلللتراتيجيات ا منيلللة وتنفيلللن هلللنه 
 من جانب اوات الشرطة المنظمة والمدربلة عللى النحلو الواجلب ولليس االستراتيجيات

 (؛النرويا)القوات العس رية 
لتزامعا باعتماد لهة  املة إلصال  الشرطة وإالرار القلانون ا ساسلي التقيد با 126-12

ذات م  رات مرحليلة وفتلرة يمنيلة  وعرض لهة 2015الجديد للشرطة ابل حزيران يونيي 
 .(الواليات المتحدة ا مري ية)إليالة الهاب  العس ري عن معا  الشرطة المدنية  محددة

اللواردة فلي هلنا التقريلر تعبّلر علن موالف اللدول التلي جمي  االسلتنتاجات والتوصليات و  -127
 ادمتعا والدولة موضوع االستعراض. وال ينبغي أن يافعم أنعا تحظى بت ييد الفريق العامل ب املي.
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 المرفق
  

 الوفد ةتش يل  
[English/Spanish only] 

The delegation of Honduras was headed by S. E. Doctor José Ramón Hernández Alcerro, 

Secretary of State, General Coordinator of Government and composed of the following 

members: 

• Abogado Jorge Alberto Rivera Avilés, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia 

• Diputado Yury Cristhian Sabas Gutiérres, Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso Nacional 

• Abogado Rigoberto Chang Castillo, Secretario de Estado en los Despachos de Derechos 

Humanos, Justicia, Gobernación 

• Abogado Abraham Alvarenga Urbina, Procurador General de la República 

• S.E. Karla Cueva, Subcretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos y Justicia 

• Licenciada Olga Margarita Alvarado Rodríguez, Subsecretaria de Estado en los 

Despachos de Desarrollo e Inclusion Social 

• Abogado Ramón Fernando Carranza Discua, Subsecretario de Estrado en los Despachos 

de Trabajo y Seguridad Social 

• Licenciada Ana Aminta Madrid Paz, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de la 

Mujer 

• Sr. Giampaolo Rizzo Alvarado, Embajador, Representante Permanente Adjunto, 

Encargado de Negocios a.i., Misión Permanente de Honduras 

• Abogada Sagrario Prudott, Jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Seguridad 

• Abogada Alma Yaneth Coello, Coordinadora de la Unidad de Prevención de la Violencia 

del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) 

• Abogado José Rubén Pineda Rubí, Asistente de Presidencia y Jefe de Protocolo del Poder 
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