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أوالل -منهجية إعداد التقرير
يصف التقرير التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان الذي أبلغت عنه دولة هندوراس يف اجلولة
-1
الثالثة من الستعراض الدوري الشامل .وجرى إعداده مبشاركة فرقة العمل اخلاصة املعنية ابلستجابة يف
اام رصااد
جمااال حقااوق اإلنسااانف املنلفااة ماان أفرقااة منسسااية تتاااب التوصاايات الدوليااة ولابااد ابملعلومااات نظا د
توصيات حقوق اإلنسان يف هندوراس(.)1
ونظمت أمانة حقوق اإلنسان( 5 )2حلقات عمل إلعاداد التقريار وعاززت فرقاة العمال اخلاصاة
-2
املعنيااة ابلسااتجابة يف جمااال حقااوق اإلنسااان ماان خا ل "الاادورة املتصصصااة يف حقااوق اإلنسااان لفا اادة
موظفي الدولة" .ومشلت املنهجية حلقات عمل شاركت فيها  10منظمات من اجملتم املدين.

اثنيال -النظاو الوطين حلماية حقوق اإلنسان
تن ا ا اادر أعم ا ا ااال املف ا ا ااوض ال ا ا ااوطين حلق ا ا ااوق اإلنس ا ا ااان يف "خط ا ااة العم ا اال الطليعي ا ااة لل رام ا ااة
-3
()3
اإلنسانية  "2020-2014واسرتاتيجية التحاول الجتمااعي احمللايف املساماة "بلادايت الرفااه التضاامين" ف

حبي اام تض اامن وج ااودا أك ااا يف اجملتمع ااات احمللي ااة واألق اااليم م اان خا ا ل م ات ااه اإلقليمي ااة واحملافظاتي ااة
ومن خ ل  266أمني مظامل متنقل يف  77بلديةف حيم نال ّفذ  255إجراء للرتويج ول ستجابة للش اوى
والتوجهات .ويف الفرتة بني عامي 2019-2015ف شهدت املنسساة زايدة يف امليزانياة بنسا ة  29يف املا اة.
وجتاادر اإلشااارة أيض اا إل أن التحااالف العاااملي للمنسسااات الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان اعاارت عااام 2019
مب تب املفوض الوطين حلقوق اإلنسان منسسةا من الفئة "ألف".

وعززت اللجنة الوطنية ملن التعذيب أو املعاملة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة( )4عام
-4
استق ليتها وزادت ميزانيتها املنسسية بنس ة  81يف املا ة .ووقت إعداد التقريرف كانت توجد  10جمالس
حملية تضطل أبعماهلا وفقا ا لوليتهااف يف مرافاق الحتجااز أو احلا س أو الساجن .وإضاافة إل للا ف انتلص ات
ممثلة ملنظمات اجملتم املدينف اليت تضطل مبهامها حالياف وفقا للقانون.
2019

ويف عااام 2017ف ألنشاائت وزارة حقااوق اإلنسااان()5ف وعهااد إليهااا بتنساايق عماال ساالطات الدولااة
-5
واهليئات األخرى يف الوفااء ابللتزاماات واملسانوليات الوطنياة والدولياة يف جماال حقاوق اإلنساان وإساداء
املشورة إليها .وهي تتألف من جمالني ر يسيني من جمالت العمل :تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانف م ما يقابل
لل من مديرايت تقنية.
وللساالطة التشاريعية جلنااة للعدالااة وحقااوق اإلنسااان وللساالطة القضااا ية إدارة للع قااات الدوليااة
-6
وحقوق اإلنسان.
ويوجد يف م تب النا ب العام م تب املدعي اخلاص املعاين حبقاوق اإلنساان وم تاب املادعي اخلااص
-7
املعين حبماية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحافيني وخمتصي التواصل الجتماعي وموظفي العدالة(.)6
ولحرتام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلاف وافقت الدولة خ ل الفرتة 2019-2015ف فيماا وافقات
-8
عليهف على املعاهدات والقوانني واللوا ح وتدابري السياسة العامة التالية:
احلقااوق املدنيااة والسياسااية( :)7إنشاااء هيئااات قضااا ية جدياادة يف املسااا ل اجلنا يااة()8؛
(أ)
() 9
وإنش اااء اللجن ااة القض ااا ية املعني ااة ابلوص ااول إل العدال ااة ؛ وإص ا ا ق ااانون اإلج اراءات اجلنا ي ااة املتعل ااق
ابملراق اة اإلل رتونياة الشصصااية والرصاد اإلل ارتوين()10؛ وإنشاااء اجمللاس النتصااو الااوطين وحم ماة العاادل
النتصابياة()11؛ وإنشااء خمتلاف م اتاب الدعااء اخلاصاة( )12ووحادات التحقياق()13؛ وإصا ا الشارطة الوطنيااة()14؛
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والتصديق علاى معاهادة جتاارة األسالحة()15؛ وقاانون مراق اة األسالحة النارياة والاذخا ر واملتفجارات واملاواد
لات الصاالة()16؛ وإص ا ا قااانون األمومااة واألبااوة املساانولة( )17ول حتااه التنظيميااة؛ وإنشاااء املعهااد الااوطين
لرعاية األحداث اجلاحنني()18؛ وإنشاء اللجنة املشرتكة بني املنسسات ملتابعاة التحقيقاات يف حاالت الوفااة
العنيفة للنساء وقتل اإلانث()19؛ وال حة التنفيذية مل دأ الت افن وآلية التناوب يف املشاركة السياسية للمرأة
والرجل يف العمليات النتصابية()20؛
(ب) احلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية وال يئية( :)21التصديق على الاوتوكول الختياري
للعهد الدويل اخلاص ابحلقوق القتصاادية والجتماعياة والثقافياة( )22واتفااق التجاارة احلارة باني هنادوراس
وكوراي اجلنوبية()23؛ وقانون املفتشية العامة للعمل()24؛ وقانون التغذية املدرسية()25؛ وقانون ختفيف عبء
الديون عن العمال()26؛
( ) واختااذت الساالطة التنفيذيااة تاادابري لات ط يع اة أخاارى مثاال :إنشاااء اللجنااة الوطنيااة خلطااة
عام  2030من أجل حتقيق أهدا التنمية املستدامة وجلنتها التقنية املشرتكة بني املنسسات( )27واعتمااد
اخلطاة الوطنياة ألهادا التنمياة املساتدامة()28؛ والسياساات الوطنياة للعمالاة وال تماان()29؛ والسياساة العاماة
مل افحة العنصارية والتميياز العنصاري مان أجال النهاوض املت امال ابلشاعوب األصالية واهلندوراسايني املنحادرين
ما اان أصا اال أفريقا ااي()30؛ والسياسا ااة العاما ااة للتعلا اايم الشا ااامل للجمي ا ا ()31؛ واخلطا ااة الس ا ارتاتيجية لقطا ااا
التعل اايم 2030-2017؛ واعتم اااد النظ ااام املت ام اال لض اامان حق ااوق األطف ااال وامل اراهقني يف هن اادوراس()32؛
واخلدمة الوطنية لرايدة األعمال واألعمال الصغرية(.)33

اثلثال -التقدو احملرز يف تنفيذ توصيات اجلولة الثانية

()34

ت ارت ت توصاايات السااتعراض الاادوري الشااامل أبهاادا التنميااة املسااتدامةف وإج اراءات خطااة العماال
-9
الوطنية حلقوق اإلنسان للفرتة 2022-2013ف وكذا مبصتلف السياسات العامة وخطت وبرامج الدولة.
 -10ومن بني التوصيات ال الغ عددها 152ف توجد  101قيد التنفيذ .وجيدر أن تلاز فيماا يلااز محاياة
املرأة واملهاجرين واملدافعني عن حقوق اإلنسان وأمن املواطنني؛ وقد نفذت  34منها ابلفعالف تااز مان بينهاا
على وجه اخلصوص املتعلقة ابملدافعني عان حقاوق اإلنساان والصاحافيني وخمتصاي التواصال الجتمااعي
وموظفي العدالةف ول تزال  17منها تنتظر التنفياذف وهاي أساساا تلا املتعلقاة ابلتصاديق علاى الاوتوكاولت
الختيارية للمعاهدات الدولية.
 -11وبناااء علااى طلااب الدولااةف أنش ا عااام  2016م تااب قطااري ملفوضااية األماام املتحاادة الس اامية
حلقوق اإلنسان (مفوضية حقوق اإلنسان) .وجرى العمال معاه علاى تعزياز النظاام الاوطين حلماياة املادافعني
عاان حقااوق اإلنسااانف وتقياايم القاادرة املنسسااية مل تااب املفااوض الااوطين حلقااوق اإلنسااانف وإدرا املعااايري
الدولية يف قانون العقوابت اجلديدف وتعزيز القدرات بشأن خمتلف قضااي حقوق اإلنسان لفا دة موظفي
العدالة وقوات األمنف وإدما هنج حقوق اإلنسان يف اخلطة الوطنية ألهدا التنمية املستدامة.
 -12ويف  10كانون األول/ديسما 2018ف وقّعات وزارة حقاوق اإلنساان ومفوضاية حقاوق اإلنساان
م ااذكرة تف اااهم إلنش اااء  5جل ااان عم اال (السياس ااات العام ااةف والتثقي ااف يف جم ااال حق ااوق اإلنس ااانف واملواءم ااة
التشريعيةف واملدافعون عن حقوق اإلنساانف واملشاردون بسا ب العناف) .ويااز مان باني اإلجناازات  22انجتا ا يف
س يلها إل اإلجناز و 9نواتج أجنزت ابل امل.
 -13وتتعاون هندوراس على نطاق واس ما اإلجاراءات اخلاصاة ل مام املتحادة .وخا ل هاذه الفارتةف
نفااذ ةسااة مقااررين خاصااني وفريقااان عااام ن بعثااات إل ال لااد( .)35ومنااذ إنشاااء وزارة حقااوق اإلنسااانف
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ألعد  26تقريرا مواضيعي اف وقلدمت مجي التقارير إل هيئات املعاهدات يف وقتهاف وقادمت  6تقاارير متابعاةف
م إجراء  9حوارات معها.
 -14ويف آب/أغسطس 2018ف أجرت جلنة ال لدان األمري ية حلقاوق اإلنساان زاير اا املوقعياة هلنادوراس.
ومن نتا ج تنفيذ التوصيات أن جلنة ال لدان األمري ية حلقوق اإلنسان والدولة أعلنتاف يف تشرين الثااين/
نوفما  2019ف إنشاء اللجنة الستشارية التقنية اخلاصة .وستتلقى الدولاةف مان خ هلااف املسااعدة التقنياة
يف جمالت من ق يل :املدافعون عن حقوق اإلنسانف واألطفالف والنساءف والشعوب األصليةف واألشصاص
لوو اإلعاقاة .وعلااى الصااعيد اإلقليمايف شاااركت الدولااة يف أكثاار مان  8دورات للجنااة ال لاادان األمري يااة
حلقوق اإلنسان.
 -15ويف  31أاير/مايو 2018ف طل ت هندوراس مساعدة تقنية من فريق األمم املتحدة العامل املعين
ابألعمااال التجاري ااة وحق ااوق اإلنس اان م اان أج اال است ش ااا إم اني ااات وض ا خط ااة عم اال وطني ااة بش ااأن
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان .وإضافة إل مفوضية حقوق اإلنسانف نلظمت  14حلقة عمل بشأن
امل ااادل التوجيهيااة املتعلقااة ابألعمااال التجاريااة وحقااوق اإلنسااانف حياام جاارى تاادريب أكثاار ماان 685
شصص ا من مجي القطاعات املعنية .وبناء على دعوة من الدولةف نفذ الفريق العامل بعثته إل هندوراس
يف آب/أغسطس .2019
 -16واستلزمت أمهية ضمان أن يتصاذ ال لاد اخلطاوات املناسا ة حناو وضا خطاة عمال وطنياة بشاأن
األعمال التجارية وحقوق اإلنسانف م احلرص الذي يتطل ه جهد من هذا الق يلف عم ا مس ق ا وحوارا
دا ماا وصاارحا يف حيااز متعاادد اجلهااات الفاعلااة يضاام اجمللااس اهلندوراسااي للمنسسااات اخلاصااةف وجامعااة
هناادوراس الوطنيااة املسااتقلةف ومنظمااات الاادفا عاان حقااوق اإلنسااانف وكااذا املرافقااة التقنيااة ماان املعهااد
الدامنركي حلقوق اإلنسان.
 -17ويف اآلونة األخريةف وافق اجمللس اهلندوراسي للمنسسات اخلاصاة علاى السياساة املنسساية ل عماال
التجارية وحقوق اإلنسان اليت قدمت وزارة حقوق اإلنسان املشورة التقنية بشأهنا.

رابعال -التقدو احملرز يف جمال التعزيز واحلماية حسب كل حق
ألف -إمكانية اللجوء إىل القضاء

()36

 -18ابت عملية اختيار قضاة حم مة العدل العليا ( )2023-2016مان خا ل اآللياة احملاددة يف دساتور
اجلمهورية( .)37وعرفت هذه العملية مشااركة منظماات اجملتما املادين( )38وتقييماات أجريات يف جلساات
استما عامةف وأحيلت النتا ج إل ال ونغرس الوطين من أجل النتصاب من خ ل تصويت منيِّّاد مان
ثلثي مجي النواب.
 -19وقد وضعت السلطة القضا ية يف هندوراس اخلطة السرتاتيجية املنسسية للفرتة 2021-2017ف
اليت تتضمن إجراءات لتاوفري خادمات عدالاة شافافة وحمايادة وحديثاة وفعالاة تلعازز أمان شاعب هنادوراس
وثقتااهف وتنقساام إل ةسااة حماااور اس ارتاتيجية( .)39وإضااافة إل لل ا ف زادت امليزانيااة بنس ا ة  44يف املا ااةف
بني عامي  2015و.2020
 -20ولضمان الوصول إل العدالةف هناك تغطية قوامها  424حم مةف ما بني جز ية وصلح ومتنقلةف
و 17حم مة استئنا يف  18مقاطعة .ولتنفيذ قواعد برازيليا املا ةف أنشائت عاام  2017اللجناة القضاا ية
()40
ِّ
ميسارا واضااطل
املعنيااة ابلوصااول إل العدالااة  .ويعماال يف النظااام الااوطين للميسارين القضااا يني ّ 2 334
با  78 424نشاط ا على الصعيد الوطين يف الفرتة .)41(2018-2013
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 -21ويف الفاارتة بااني عااامي  2016و2019ف جاارى تاادريب  8 978موظفا ا قضااا ي ا و 1 800عضااو يف
النظام الوطين للميسرين القضا يني من خ ل املدرسة القضا يةف مبا يف لل تدريب يف جمال حقوق اإلنسان.
 -22وفيمااا يتعلااق ابلنظااام التااأدي للقضاااةف حركاات الساالطة القضااا ية عااام  2018ماان تلقاااء نفسااها
حتقيق ا يف عدم المتثال املزعوم لإلجراءات والقواعد اليت تنظم عمل املوظفني القضا ينيف حيم فرضت
عقوابت تتدر من اإلنذارات ال تابية والغرامات إل التسريح.
96

 -23وقلاادمت عااام 2018ف عاان طريااق الاادفا العااامف مساااعدة قانونيااة جمانيااة يف  9 098حالااة ماان
حااالت األطفااال املصااالفني للقااانونف و 2 101قضااية مدنيااة وأس ارية وماان قضااااي العنااف املناازيل اسااتفاد
منها  23 466شصصا.
 -24وقد وضعت السلطة القضا يةف بدعم من بعثة دعم م افحة الفساد واإلف ت من العقاب يف
هن دوراسف بروتوكولت تعيني القضاة مت مان خ هلاا تعياني القضااةف كماا تعاززت مراكاز العدالاة اإلقليمياة
م الرتكيز على األساليب ال ديلة لتسوية املنازعات.
 -25ونلفااذت عاادة محا ت" :سااجل هاادفاا ضااد الشااوفينية الذكوريااة"ف تروجياا ألشا ال جدياادة ماان
الذكورةف وسعي ا إل لقضااء علاى املمارساات الضاارة ضاد املارأة عاام 2018؛ و"حنان ناداف عنا ِّ ألناه حقا ِّ "ف
لضمان احلق يف الدفا عن األشصاص الذين حوكموا عام .2019
()42

 -26ويع ف م تب النا ب العام على تنفيذ خطته السرتاتيجية املنسسية للفارتة
إلحاداث تغياري يف الثقافاة التنظيمياةف جلعال إدار اا أكثار فعالياة ومهنياة .وهنااك  938مادعي ا عاما ا و322
من موظفي التحقيقات اجلنا ية التقنيني موزعني على الصعيد الاوطين .ولضامان باذل العناياة الواج اة يف
التحقيقات وممارسة اإلجراءات اجلنا ية العامةف زيدت ميزانيتها بنس ة  81يف املا ة مقارنة بعام .2015
2020-2015

 -27وأنشأ م تب النا ب العام وحدة الدعاء اخلاصة مل افحة اإلف ت مان العقااب علاى الفسااد()43ف
وق اادم أح ااد عش اار اس ااتدعاء للمث ااول أم ااام احمل م ااةف مب ااا يف للا ا أرب ا قض ااااي لات ث ااري ك ااريف متهما اا
ما جمموعه  72موظف ا عمومي ا و 32مواطن ا.
 -28ونفذت مدرسة تدريب أعضاء م تب النا ب العام عمليات تدريب يف جمال حقوق اإلنسان
لفا اادة  286ماان العاااملني يف جمااال العدالااة .وقااد درب م تااب املاادعي اخلاااص املعااين حبقااوق اإلنسااان 2 254
من العاملني يف جمال العدالة.
 -29وقدمت املدرسة القضا ية ومدرسة تدريب أعضاء م تاب النياباة العاماةف بادعم مان بعثاة دعام
م افحاة الفساااد واإلفا ت ماان العقاااب يف هنادوراسف التاادريب إل  143ماان املادعني العااامني واحملققااني
واحملللااني يف الوحاادة الدعاااء اخلاصااة مل افحااة اإلفا ت ماان العقاااب علااى الفسااادف وكااذا لقضاااة الادا رة
القضا ية الوطنية يف جمال الفساد يف عام .2018
 -30ويف عااام 2017ف أنش ا منصااب وكياال وزارة العاادل التاااب لااوزارة احل اام والعدالااة وال مركزيااةف
لتعزيز ثقافة الشرعية وإدما وتعزيز تقدمي خدمات العدالة؛ وتقري ها أكثر من السا ان وتيساري وصاوهلم
إليهاف ول سيما األكثار هشاشاة مان حيام ضامان حقاوقهم .وأنشائت  5مراكاز لتساوية املنازعاات علاى
الصعيد احملليف وابت املصاحلة يف  95يف املا ة من املنازعات املعروضة.

ابء -أم املواطنني

()44

 -31تركز هندوراس جهودها يف جمال أمن املاواطنني علاى ثا ث ركاا ز هاي :منا اجلرخاة مان خا ل
استص ا األماكن؛ واملواجهة امل اشرة للجرخة وخمتلف أش ال العنف؛ والتدريب املهين والتقين للشرطة
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والتاادريب يف جمااال حقااوق اإلنسااان اللااذين يتجساادان يف سياسااة من ا العنااف يف هناادوراس والسياسااة
الشاملة للتعايش وأمن املواطنني .2022-2011
 -32وقاد عاززت إجاراءات منا العنااف  65مركازا لتوعياة الشا اب علاى الصاعيد الاوطين يف جمااالت:
الستصدام اإلبداعي لوقت الفراغف والتادريب علاى العمالف والادعم املدرساي .واساتفاد مان اخلادمات 35 000
طفل وطفلة ومراهق بدعم من الشركاء احملليني والقادة اجملتمعيني و 1 300متطو .
 -33وحتقااق استصا ا األماااكن ماان خا ل بارانمج "حاادا ق ماان أجاال حياااة أفضاال"ف حياام جاارى
( )
بناء  100حديقة يف  17مقاطعاة  . 45وتت ا هاذه األمااكن هناج اإلدماا الجتمااعي؛ وخثال ك اار السان 14
يف املا ااة ماان زوارهااا وتتااوفر يف  80يف املا ااة ماان املتنزهااات ترتي ااات تيس اريية لوصااول األشااصاص لوي اإلعاقااة
وألعاب ل طفال لوي اإلعاقة(.)46
 -34وج اارى تعزي ااز اجمل ااالس احمللي ااة للتع ااايش وأم اان امل اواطنني يف  30بلدي ااة تس ااجل أعل ااى مع اادلت
األعم ااال اإلجرامي ااة م اان خا ا ل با ارانمج "بل اادايت أكث اار أمن اااا"ف بتنفي ااذ مش اااري ملنا ا العن ااف العرض ااي
والجتماعي واملوافقة على خطت التعايش وأمن املواطن.
 -35وتتعازز هاذه السياساات والسارتاتيجيات مب اادرات مان ق يال :التثقياف والتادريب علاى مقاومااة
العصاابت ()47()G.R.E.A.Tف ملن جنوا األحداث والعنف وت وين العصااابت .ويف عاام 2019ف كاان
هناك  235مدرابا موزعني على  39فريق يعملون على الصعيد الوطين .ومت تدريب  487 905طفل وطفلة
ومراهق و هيل  2 048مركز تربوي .وإضاافة إل للا ف ابانح بارامج "هنادوراس الشاابة" و"ألجال حياي"
و"فرصيت الثانية" رأس مال أويل للش اب وتدري ا ابلشرتاك م غرفة التجارة والصناعات يف تيغوسيغال ا.
 -36وفيما يتعلق ابمل افحة امل اشرة للجرخة املنظمة وشىت أش ال العنفف اختذت الدولة إجراءات
ضااد عصاااابت املصاادرات الاايت تعماال يف املناااطق الغربيااة واألطلسااية ماان ال لااد .وما تنفيااذ الاادرو الايااة
واجلوية وال حريةف مت بني عامي  2018و 2019اعتقال  445شصص ا بس ب احلمل غري القانوين ل سلحة
وأكثر من  1 340من عملياة اعتقاال بسا ب رياب املصادرات؛ ومصاادرة  3 361كلاغ مان ال وكااينيف و28 267
رط ا من املارجيواانف  529 000ن تة مارجيواانف و 2 877غراما من ال راكف و 5 852قطعة من ال راك.
 -37وصادر م تب النا ب العام نقودا وأصولا بقيمة  1 182مليون مل ريا يف م افحة الجتار ابملصدرات
والفساد والعصاابت عام .2018
 -38وامتثااالا للم اادأ العااام للقااانون الاادويل "م اادأ التساليم أو احملاكمااة"ف اباات  18عمليااة تسااليم يف قضااااي
اجتار ابملصدرات إل الولايت املتحدة األمري ية.
 -39ومت تعزيز م تب املادعي اخلااص املعاين ابجلارا م ضاد احليااة مباوظفني مادربني يف وحادة ضاحااي
الوفيااات النامجااة عاان اإلصاااابتف وهااي وحاادة تضاام  35ماادعي ا عاما ا و 14موظااف حتقيااق يف تيغوساايغال ا
و 12يف سان بيدرو سول.
 -40وفيمااا يتعلااق ابلتاادريب املهااين التقااين للشاارطة والتاادريب يف جمااال حقااوق اإلنسااانف ماان املقااررف
وفق ا خلطة تعزيز الشرطة الوطنياةف أن ي اون لاديها ماا ل يقال عان  26 183شارطي ا عاام  .2022وانتقلات
عمليااة تاادريب أف اراد الشاارطة اجلاادد ماان  3أشااهر إل  11شااهراف إضااافة إل شااهر واحااد ماان املمارسااة.
وخا ل هاذه الفاارتةف اساتفاد مان التاادريب علاى مهاارات جدياادة حناو  9 823فاردا ماان أفاراد الشاارطة()48ف
مقارنااة بتاادريب  2 373فااردا بااني عااامي  2010و .2014وقااد نفااذت مجي ا هااذه اإلج اراءات باادعم ماان
التعاون الدويل.
 -41وإضافة إل لل ف للشرطة الوطنية منول للتدريب املستمرف اب ن من تدريب ما يصل عددهف
ماان عااام  2015حااىت اآلنف إل  11 099ماان أفاراد الشاارطة و 1 091ضااابطا بشااأن مواضااي مثاال حقااوق
اإلنسانف واستصدام القوةف وحل املنازعاتف وعدم التمييز.
GE.20-01685
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 -42ومن خ ل مشرو "أمن املواطنني يف املثلم الشامايل ألمري اا الوساطىف عنصار هنادوراس"ف جارى
تدريب  30ضابط ا و 200من أفراد الشرطة ليص حوا ِّّ
مدربني على النمول الوطين خلدمة الشرطة اجملتمعية.

 -43وقدمت وزارة حقوق اإلنسان تدري ا يف جمال حقوق اإلنسان ومن التعاذيب واساتصدام القاوة
لفا ادة  25 087ماان أفاراد القاوات املسالحة والشاارطة العسا رية للنظااام العاام خا ل الفاارتة .2019-2015
وإضافة إل لل ف جرى حتديم املنهج الدراسي ملوضو حقوق اإلنسان.

 -44وبتعزيز الشامل للشرطة الوطنيةف ألعفي  3 077من األفراد والض اط من مهامهم نتيجة لعملياة
التطهري .وم تعزيز الشرطة الوطنيةف من املتوق أن ختفض القوات املسلحة الدعم الذي تقدمه يف مهام
أمن املواطنني يف األجلني املتوست والطويلف رهنا بتصفيض مستوايت العنف يف خمتلف ال لدايت.
 -45وركزت الدولة جهودها على إنشاء هياكل أساسية جديدة :بناء مرافق املعهد التقاين للشارطةف
وخمتاااين جدياادين لل حاام العلمااي لبعااني للشارطة الوطنيااةف ومراكااز شاارطةف وللا بفضاال زايدة ميزانيااة
األمن الوطين بنس ة  70يف املا ة يف الفرتة من  2015إل .2020

جيم -حرية التعبري

()49

 -46يشمل بروتوكول التحقيق يف اجلارا م املعتماد بشا ل عاام لادى م تاب النا اب العاام( )50ضامن
م اد ه التوجيهية اجلرا م املرت ة ضد حرية التع ري؛ ووضاعت أدلاة إجرا ياة للماوظفني امل لفاني ابلتحقياق
فيها ومقاضاة مرت يهاف كما جرى توفري تدريب للمدعني العامني والقضاة والشرطة وقطاعات أخرى.
 -47ويف كااانون األول/ديسااما 2018ف كاناات قااد سااجلت  42حالااة قيااد التحقيااق بس ا ب انتهاااك
حرية التع ري علاى الصاعيد الاوطين؛ و 25قضاية معروضاة علاى القضااء؛ و 9أح اام ابإلداناة؛ و 6أح اام
ابلااءة.
 -48وخ ل عام 2019ف سجل م تب املدعي اخلاص املعين حبماية املادافعني عان حقاوق اإلنساان
والصااحافيني وخمتصااي التواصاال الجتماااعي ومااوظفي العدالااة  28ش ا وى ماان انتهاااك حريااة التع ااريف 21
منها قيد التحقيق.
 -49وفيمااا يتعلااق بسياسااة الوصااول إل املعلوم ااات العامااة()51ف قااام معهااد الوصااول إل املعلوم ااات
العامااة بتاادريب  10 927شصصا ا ماان أجاال النهااوض ابحلااق يف احلصااول علااى املعلومااات .كمااا انضاامت
هندوراس إل األكادخية الدولية مل افحة الفساد يف  5كانون األول/ديسما .2018
 -50ومن أجل تعزيز حتالف احل ومة املفتوحة للفرتة 2020-2018ف ياز دور الرصاد الاذي تقاوم باه
منظمات اجملتم املدين والقطا اخلاص واألوساط األكادخية من أجل الوفاء ابلتزامات احل ومة يف هذا
اجملال(.)52

دال -جلنة احلقيقة واملصاحلة

()53

 -51متابع اةا للتوص اايات ال  84املقدم ااةف ألدجم اات ه ااذه التوص اايات يف خط ااة العم اال الوطني ااة حلق ااوق
اإلنسااان للفاارتة  2022-2013السااارية حااىت  2020وجاارى رصاادها ماان خ ا ل السياسااة العامااة املااذكورة.
ومثلاات التوصاايات دعم اا ملا اادة حقااوق اإلنسااان ماان احل اوار السياسااي الااذي باادأ بعااد انتصاااابت عااام .2017
وألحيلت النقاط الا  169اليت توافقت عليها اآلراء أثناء احلوار إل ال ونغرس الوطين.
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هاء -تعزيز النمو االرتصادي والعمل الالئق

()54

 -52ياتم تعزيااز التنمياة القتصااادية والجتماعيااة يف هنادوراس ماان خا ل الرلياة القطريااة للفاارتة 2038-2010ف
وخطااة الدولااة للفاارتة 2022-2010ف واخلطااة السارتاتيجية احل وميااة للفاارتة 2022-2018ف الاايت ااد إل
حتسااني الظاارو املعيشااية جلميا اهلندوراسااينيف وتعااا فيهااا بطريقااة شاااملة أوضااا الفئااات السا انية الضااعيفة
ابت ا هنج يقوم على حقوق اإلنسان(.)55
 -53ولضاامان احلااق يف العماالف يف إطااار السياسااة الوطنيااة للعمالااة يف هناادوراس ()2017ف ابحااورت
اإلج ا اراءات حا ااول زايدة توليا ااد فا اارص العما اال وتنميا ااة رأس املا ااال ال شا ااري ما اان خ ا ا ل ال ا ااامج التاليا ااة:
هنادوراس 20/20ف وما العماال تعايش أفضاالف والعمال اجملتمعايف واملدونااة اخلضاراءف وسااوق األساهم اإلل اارتوين
ِّ
نفس ‘ف وعمل الش اب .وقد جرى توفري  229 618فرصة عمل بني عامي  2016و.2019
’شغّل د
 -54وانط ق ا ا م اان ع ااام 2018ف ألجري اات أكث اار م اان  32 268عملي ااة تفت اايشف حي اام زادت معاجل ااة
املصالفات املوجودة يف الشركات بنس ة  81يف املا ةف مما أفاد  433 304عمال(.)56
 -55وتركز السارتاتيجية الوطنياة لتعمايم اخلادمات املالياة علاى العماالف وأصاغر وصاغار التجاارف ومنظماي
املشاااري ف وصااغار املنتجااني الاازراعينيف ومتلقااي التحااوي تف واملسااتفيدين ماان التحااوي ت املشااروطة؛ وتعطااي
األولوية للفئات الضعيفة مثل النساء والشعوب األصلية واهلندوراسيني املنحدرين من أصل أفريقي.
 -56وجيااري أيض اا تعزيااز القتصاااد الجتماااعي بتيسااري حصااول أصااحاب املشاااري الصااغرى علااى
ال تماااانت مبساااعدة تقنيااةف ولل ا ماان خ ا ل الاااانمج الرائسااي ل تمااان التضااامين .ويف عااام 2019ف
استلثمرت  1 500مليون ليااف موزعة على  172 000ا تمان موجهة إل أصحاب املشاري الصغرية.

 -57ومن خ ل حتالف املمار اجلاا وبادعم مان صاندوق األمام املتحادة للسا انف ألنشا الااانمج
اخلاص ل من الغذا ي والتغذوي الذي أوجد فرص ا إمنا ياة ل  13 139منتجا ا زراعيا اف مان خا ل اساتحداث 10
ت نولوجيات جديدة للمحاصيل الزراعية والثروة احليوانية.
 -58ولتعزياز روا امل ااادرة الصااغرى واإلدارة الذاتيااة كاسارتاتيجية خاارو للمشاااركني يف ’سااند معيشااة
أفضل‘ف مت منح ا تماانت لا  21 495أم ر يسة أسرة و 2 991شاابا من خرجيي الصف التاس ف يف الفرتة
من  2015إل .2019

واو -احلماية االجتماعية

()57

 -59تقوم دولة هندوراسف من خا ل القاانون اإلطااري لنظاام احلماياة الجتماعياة وسياساة احلماياة
الجتماعيااةف بتنفيااذ وتط يااق خطاات وبارامج تشا ل احلااد األدى للحمايااة الجتماعيااة( .)58ولااديها املركااز
الوطين ملعلومات القطا الجتماعيف الذي يسجل املستفيدين مان أجال تنسايق وتركياز سياساة احلماياة
الجتماعية.
 -60وإلجياااد ت ااافن الفاارص وحتسااني الظاارو املعيشااية للسا انف اختااذت تاادابري مثاال منهااا حياااة
أفضاال .ففااي الفاارتة ماان  2015إل 2019ف اسااتفاد  4.8م يااني شااصا ماان جمااال اإلماادادات الغذا يااة
األساسيةف واحلصول على اخلدمات الصحيةف وتعزيز اللتحاق ابملدارسف واملساعدةف وبقاء األطفال يف
املاادارس؛ وتوليااد الف ارص وال فاااءات ال زمااة إلدماااجهم الااوظيفي واملااايلف وقااد كااان  62يف املا ااة ماانهم
نساااء و 38يف املا ااة رجااالا .و 64يف املا ااة أطفااالاف لكااورا وإاناثا .بينمااا يصاارا ح اوايل  10يف املا ااة أهناام
ينتمون إل الشعوب األصلية واهلندوراسيني املنحدرين من أصل أفريقي.
قف استفاد  591 000شصا من  605 000خدماة مان ق يال216 000 :

 -61ولضمان ظرو الس ن ال
موقد إي ولوجي بغرض القضاء علاى املشااكل الصاحيةف ول سايما لادى النسااء؛ و 72 000خازان ميااهف
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لو 47 000مصفى للمياهف و 61 000مرحاضف ت فل احلصول على املياه املأمونة وخادمات النظافاة الصاحية؛
و 173 000ط ااابق ص ااحيف و 34 000س ااقف للوقاي ااة م اان أما اراض اجله اااز التنفس ااي واألمع اااء والنواق اال؛
و 3 000مس ن.
 -62ونفذت اللجنة الوطنياة لإلسا ان واملساتوطنات ال شارية يف هنادوراس بارامج سا نية اجتماعياة
لااذوي الاادخل امل ا نصفض وزادت ماان إم انيااة حصااول األساار الفقاارية علااى مس ا نف وقاادمت 246 478
مس نا بث ث طرا ق خمتلفةف ماحنة إضافة إل لل  21 300سند إس ان(.)59
 -63ويساهم برانمج التحوي ت النقدية املشاروطة ’حيااة أفضال‘ يف كسار دورة الفقار املتاوارث باني
األجيال()60ف مشركا األسر يف مسنولية إبقاء أطفاهلا ال الغني سن املدرسة يف النظاام التعليماي واألطفاال
والطفا ت الااذين تقاال أعمااارهم عاان  5ساانوات ضاامن ضاوابت تتوافااق ما الاوتوكااول الصااحيف وضااامن ا
هبذه الطريقة تقاسم املسنوليات بني املساتفيدين واحل وماة .ويف الفارتة 2017-2014ف سالمت عان طرياق
الصناديق الوطنية واخلارجية  1 903 690سندا(.)61
 -64وأظهاار تقياايم أثاار التحااوي ت النقديااة املشااروطة ’حياااة أفضاال‘ للفاارتة  :2017-2016اخنفاااض
سوء تغذية األطفال بنس ة  26يف املا ة؛ وزايدة الرسوم الدراسية والنتظام يف الدراسة بنس ة  5يف املا ة؛
وختفاايض منشاار الفقاار متعاادد األبعاااد وفق اا ل بعاااد الاايت مت تقييمهااا بنس ا ة  4.3يف املا ااة و 8.2يف املا ااة
لفا دة جمموعة الع من خ ل طريقة خت الفقر.

زاي -التعليم الشامل للجميع واجليد

()62

 -65لضاامان حصااول اجلميا علااى التعلاايمف يالاوف،رف مبوجااب قااانون التعلاايم األساسااي واخلطااة السارتاتيجية
لقطا التعليمف التعليم اجملاين من سن اخلامسة إل التعليم املتوستف وهاو ماا مادد متوسات التعلايم مان 9
ساانوات إل  13ساانة .وارتفعاات ميزانيااة وزارة التعلاايم بنس ا ة  21يف املا ااة ماان  2016إل 2019ف ممااا وفاار
موارد بشرية ومالية لتل ية الحتياجات التعليمية للس ان.
 -66ويف عااام 2019ف انااتظم  1 000 964طفاال ومراهااقف لكااورا وإاناثاف يف النظااام التعليمااي .ولاادى
وزارة التعلاايم بارامج لإلدمااا " :التعلاايم املناازيل"؛ و"التعلاايم يف هناادوراس عاان طريااق اإللاعااة"؛ و"الاااانمج
اهلندوراسي للتعليم اجملتمعي"؛ و"برامج إدما األطفال والشا اب لوي املواهاب اخلاصاة"ف وغريهاا .وإضاافة
إل للا ا ف هن اااك با ارامج إدم ااا ترك ااز عل ااى تنمي ااة امله ااارات احلياتي ااة" :ابك ااالوراي يف الص ااناعة الزراعي ااة"
و"مشاري رايدة األعمال يف التعليم املتوست".
 -67وملن التسرب املدرسي واملسامهة يف إعمال احلق يف الغذاء ال ايف()63ف قدمت حصا غذا ياة
مغذية إل  1 300 915طال ا يف نظام التعليم العام .وإضافة إل لل ف تلقى  300 000تلميذ يف املنااطق
الضعيفة مثل املمر اجلا وموس يتيا وج ة ت ميلية.
 -68ويف إطااار النمااول التعليمااي الثنااا ي اللغااة املشاارتك بااني الثقافااات()64ف أنشاائت اللجنااة التقنيااة
لرصد التنفيذ واملسار احلر ف بدعم من مجي الشعوب األصلية واهلندوراسيني املنحدرين من أصل أفريقي
وفئات أخرى معنية( .)65ويف عام 2019ف كان هناك  2 955مدرسااف ويف الفارتة املمتادة باني  2015و2019ف
زادت الرسوم الدراسية بنس ة  40يف املا ة لتصل إل  90 690طال اف يف  919مركزا تربوايا .ولتقدمي الدعم
والتقويةف أنش جملس وطين و 15جلنة على مستوى املقاطعات للنمول التعليماي الثناا ي اللغاة املشارتك
بني الثقافاتف وهي تضم  9منظمات للشعوب األصلية واهلندوراسيني املنحدرين من أصل أفريقي.
 -69وامتثالا للسياسة العامة للتعليم الشامل للجميا ف أجناز تشاصيا إلم انياة الوصاول يف
مركاازا تعليمي ا ا علااى الصااعيد الااوطينف وجاارى التوقي ا علااى  8اتفاقاااتف وختصاايا اعتمااادات يف امليزانيااة
للمنسسااات الاايت تقاادم الرعايااة إل األطفااال وامل اراهقني لوي اإلعاقااة؛ كمااا مت تاادريب املدرسااني يف 22
مركزا تعليميا على هنج التعامل م األشصاص لوي اإلعاقة(.)66
9 285
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 -70ولضمان احلق يف التعليم واست قاء املراهقات يف ظارو احلمال واألموماة يف املادارس()67ف تتايح
اخلطة املتعددة القطاعاات ملنا محال املراهقاات إدمااجهن يف مجيا األايم التعليمياة .وما بارانمج "آل
( )
األياادي"ف مت تاادريب  45 000شاااب علااى الوقايااة ماان احلماال والصااحة اجلنسااية اإلجنابيااة  68ف و14 000
ماادرس علااى اسااتصدام أدلااة التثقيااف الشااامل بشااأن احلياااة اجلنساايةف وأنشاائت منصااة افرتاضااية للتاادريب
على اإلنرتنت لفا دة املدرسني يف جمال الرتبية اجلنسية الشاملة(.)69
 -71ومن أجل حصاول الشا اب علاى التعلايم العاايل والتطاوير املهاينف اساتفاد مان الااانمج الرائساي
للمنح الدراسية يف هندوراس  20/20ما جمموعه  16 000زمي ا جامعيا و 880طال ا جامعيا يف جامعاات
ابخلار ()70ف ابستثمار يزيد على  307م يني لياا عام .)71(2019
 -72وك ديل للش اب الراغ ني يف الستمرار يف املستوى املتوست من التعليم الرمسيف درب املعهاد الاوطين
للتاادريب املهااينف يف الفاارتة ماان  2017إل أكتااوبر 2019ف  139 598شاااابا ت ارتاوا أعمااارهم بااني  14و19
عام ا ا .وم اان ب ااني هاانلءف ك ااان  53يف املا ااة نس اااءا يتااابعن الت اادريب الف ااين وامله ااين التقااينف تل ي ااة للطل ااب عل ااى
التاادريب املهااين وتعزيازا للشاراكات بااني القطاااعني العااام واخلاااص ومشاااركة جهااات اثلثااة .ويف الفاارتة ماان 2016
إل 2019ف درب  335 046شاابا ترتاوا أعمارهم بني  20و 29عام اف  51يف املا اة مانهم نسااءف يف جماالت
السياحة والتجارة واخلدمات والصناعة والزراعة.
 -73وفقاا خلطااة التادريب الوطنيااة للماربّني املتطااوعني والتقنياني التابعااة للجناة الوطنيااة لتطاوير التعلاايم
ال ديل غري الرمسيف ألدمج عام 2017ف بشراكة م املنسسات الوطنية العامة واخلاصة للتنمية واملنسسات
ال لديةف  40 194شاابا وابلغا يف عملياات التعلايمف وحماو األمياةف وتل ياة الحتياجاات األساسايةف والتنمياة
اجملتمعيةف والتنمية الجتماعية(.)72
 -74وقد دعمت وزارة حقوق اإلنسان اللجناة الوطنياة لتطاوير التعلايم ال اديل غاري الرمساي يف تنقايح
وتعديل مناهج منظمات اجملتم املدين اليت تنهض بعمليات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان.

حاء -احلياة الصحية

()73

 -75لضمان احلق يف الصحة وتقليا فجوة الست عاد من اخلدمات الصاحيةف ما إعطااء األولوياة
للحواملف واألطفال دون سن اخلامسة ول ار السنف واألمراض املعديةف والنواقلف واألمراض غري املعدية
واملراضة بش ل عامف تع ف الدولة على تنفيذ النمول الوطين اجلديد للصحة.
 -76ويف إطار عملية حتويل النظام الصحي الوطينف ولضامان إم انياة الوصاول والتغطياة الشااملة الايت
تقااوم علااى هنااج حقااوق اإلنسااانف جاارت املوافقااة علااى خطااة عماال الفاارتة  2022-2019يف اجملااال الصااحيف
وهااي خطااة تتضاامن تاادخ ت تولااد ثااريا علااى املاادى القصااريف وتوريااد األدويااة واملعاادات الط يااة اجلراحيااةف
واحلااد ماان خاار العمليااات اجلراحيااةف واحلااالت الواب يااةف وأمااور أخاارى .وهناااك  8مستشاافيات وطنيااةف و6
مستش اافيات إقليمي ااةف و 17مستش اافى مناطقي ا اف و 447مرك ازا ص ااحي ا م اازودة أبط اااءف و 1 097مرك ازا م اازودا
مبمرضاتف و 74عيادة أطفال وأمهاتف و 3عيادات اثنويةف إبمجايل بلغ  1652وحدة صاحية عاام .)74(2019
وبني عامي  2016و2019ف زادت ميزانية وزارة الصحة بنس ة  27يف املا ة.
 -77وق ا ااد مت إعط ا اااء األولوي ا ااة يف اس ا ا ارتاتيجية الف ا اارتة  2022-2018ل م ا ا اراض املزمن ا ااة التالي ا ااة :داء
الس ريف وارتفا ضغت الدمف وسرطان عنق الارحمف وسارطان الر اةف وسارطان املعادةف وسارطان الثاديف
وأماراض ال لااى املزمنااةف وغريهااا ماان األماراض .وللا بسا ب العاات ل والوفيااات اللااذين تسا هما هااذه
األماراض .ويف عااام 2019ف مت اإلبا غ عاان اسااتفادة مااا يقااارب  11 778شصصاا ماان العا مبضااادات
الفريوسات الع وسة.
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 -78ويف عااام 2018ف اباات املوافقااة علااى ب ارانمج حتسااني إدارة وجااودة اخلاادمات الصااحية ل مهااات
وحديثي الولدة من خ ل حتسني جودة اخلدمات الصحية وإدار ا وقدر ا على الستجابة.
 -79ولتحسني إم انياة الوصاول إل خادمات صاحة األم والطفال والتغذياة ولفا ادة النسااء يف سان
اإلجناااب يف فئااة س ا انية خمتااارة يف أفقاار ال لاادايت وماادى تغطيااة هااذه اخلاادمات وجود اااف جيااري تنفيااذ
امل ادرة الصحية ألمري ا الوسطى .ويف مسح عام 2019ف حتققت زايدة بنس ة  80يف املا ة من الولدات
يف املنسسات؛ ومت تقدمي اخلدمات لنس ة  94يف املا ة من النساء ال ي يعانني من مضااعفات توليدياة
وفقا ألحدث املعايري؛ وابتثل  79يف املا اة مان خادمات رعاياة املضااعفات ملعاايري املستشافيات؛ وتلقاى 55
يف املا ة من املواليد الرعاية ال زمة حلديثي الولدة يف األايم الث ثة األول بعد الولدة.
 -80ووقعات الدولاة ومصاار التنمياة لل لاادان األمري ياة اتفاقيااات شاىت لتوسااي ثا ث مستشاافيات
وبناااء مستشاافى للصاادمات النفسااية ماان شااأهنا تعزيااز املعااروض ماان خاادمات رعايااة اإلصاااابت املعتدلااة
والشديدةف حبيم حتسن جودة الرعاية املقدمة للمرضى الذين يعانون صدمات انمجة عن حوادث.
 -81وه ااي تش ا ل ج اازءا م اان اخلط ااة الوطني ااة للتطع اايمف  20لقاح ا اف ال اايت تنف ااذ ط اوال دورة حي اااة الطف اال
والطفلااة واملراهااقف والشا ابف واحلواماالف وك ااار الساانف والفئااات املعرضااة للصطاار ماان مجيا األعمااار .ويف أاير/
مايو 2019ف مت تنظيم اليوم الوطين للتطعيم والقضاء على الطفيليااتف حيام مت حتصاني  315 477شصصا ا
من خمتلف األعمار جبمي أنوا اللقاحاتف ابستصدام  1 532 831جرعة تطعيم ضد اإلنفلونزا املومسية.
وخ ل فرتة السنوات اخلمس هذهف ألبلغ عن تغطية التطعيم لنس ة  90يف املا ة من األطفال واملراهقني.
 -82ويف عااام 2019ف بلااغ التموياال أكثاار ماان  400مليااون لياااف ممااا مسااح بعاادم وجااود نقااا يف أي
لقاا منذ عقد من الزمان .وقد أسهمت هذه اإلجراءات اليت اختاذ ا الدولاة يف خفاض معادل اإلصاابة
ابألمراض ومن الوفيات اليت خ ن الوقاية منها ابلتطعيمف واب نت من القضاء على اخلنااق وشالل األطفاال
واحلص ة ومت زمة احلص ة األملانية اخللقية واحلص ة األملانية.
 -83وتدار عملية شراء األدوية مبعية الصندوق السرتاتيجي ملنظمة الصحة لل لدان األمري ياةف حيام
مت مني  84يف املا ة من إمدادات األدوية واللوازم اجلراحية على الصعيد الوطين.
 -84ووضعت وزارة الصاحة امل اادل التوجيهياة للرصاد اإلناذاري وم افحاة األماراض املنقولاة جنساي ا
وفريوس نقا املناعة ال شريةف لدى الرجال الذين خارسون اجلنس م الرجالف ومغايري اهلوياة اجلنسايةف
والعاملني والعام ت يف جمال اجلنس.

خامسال -تعزيز ومحاية الفئات الضعيفة
ألف -األطفال

()75

 -85لضمان حقوق األطفال واملاراهقني بشا ل شااملف أنشا عاام  2019النظاام املت امال لضامان
حقااوق األطفااال وامل اراهقني يف هناادوراسف ولل ا للتعاماال بطريقااة متعااددة األط ارا م ا مسااا ل الوقايااة
وتعزيااز حقااوق األطفااال وامل اراهقني ومحايتهااا وضااماهنا وجاهااا()76ف ابلعتماااد علااى أجهاازة تص اريفها يف
مستوايت إقليمها الث ثةف واملنلفة من  140جملس ا بلدايا لضمان حقوق األطفال واملاراهقنيف و 3جماالس
للمقاطعاتف وجملس وطين واحد()77؛ وآليات حماددة ملشااركة منظماات اجملتما املادين للطفولاة ومنسساات
السلطات الث ث للدولة.
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 -86ولتجنااب إياادا األطفااال واملاراهقني يف املنسسااات وضاامان محايااة حقااوقهمف قاماات املديريااة الوطنيااة
ل طفال واملراهقني واألسرة يف عام  2018برسم خرا ت للمراكز الايت تقادم اخلادمات ل طفاال يف إطاار طريقاة
الرعاية الدا مة يف املنسسااتف وحاددت  354منظماة مسانولة عان  7 612طفال ومراهاق .وماا سا ق هاو
بداية عملية إصدار شهادات ل ي تتحول هذه املراكز نفسها إل مراكز إيواء منقت من النو األسري.
 -87وقااد زياادت ميزانيااة املديريااة الوطنيااة ل طفااال واملاراهقني واألساارة بنسا ة  59يف املا ااة ماان
إل 2020ف وأضيفت إليها أعمال التنسيق م املنسسات واملنظمات األخرى حلماية األطفال واملراهقني.

2015

 -88ويف إطااار السياسااة العامااة للتنميااة املت املااة للطفولااة امل اارة()78ف تعماال ’مديريااة الرتبيااة حبااب‘
التابعااة ألمانااة التنميااة واإلدمااا الجتماااعيني ما األساار يف املناااطق األكثاار ختلفاا يف ال لاادف حياام تطّااق دلياال
"الرتبية حبب" الذي استفادت منه  92 289أسرة عام .2019

 -89وأطلااق م تااب الساايدة األول للجمهوريااة واملديريااة الوطنيااة ل طفااال واملاراهقني واألساارة "محلااة
املا ااة يااوم ماان أجاال الطفولااة اهلندوراسااية"ف ملن ا العناافف وتااوفري باادا ل ل طفااال وامل اراهقني املرت طااة أوضاااعهم
ابلشاوار ف وخفااض معاادل محاال املراهقاااتف لفاات ماان باام وصا ت جتاريااة إلاعيااة وتلفزيونيااةف وإلكاااء
الوعي يف أوساط اجملالس ال لدية واملدارس والعاملني يف الشوار .

 -90ولضاامان احلااق يف الساام واجلنساايةف نفااذت محلتااا "أان هندوراساايف أزر الشااعور ابلنتماااء واهلويااة"
و"لنشااج التسااجيل اجلماااعي"ف إللكاااء الااوعي أبمهيااة السااجل املاادين يف أوساااط املاادارس ومنظمااات اجملتما
املدين على الصعيد الوطين.

 -91وجرى تعزيز نظام التسجيل يف السجل الوطين ل شصاص ابفتتاا  5م اتب جديدة يف املناطق
احلدودية عام 2018ف مما زاد التسجيل بنس ة  20يف املا ة .وع وة على لل ف أتيحت  4نوافذ مس ِّ
اعدة
جدي ادة يف مستش اافيات خمتلف ااة يف ال ا دف حي اام اب اات  85 900عملي ااة تس ااجيل يف النواف ااذ ال  18م اان
عام  2016إل عام  .)79(2018وأجنز ما جمموعه  561 000عملية تسجيل ولدة يف هذه الفرتة.
 -92وفيما يتعلق ابملراهقني املصالفني للقانونف مت عام  2016إنشاء املعهد الوطين لرعاية األحاداث
اجلاحننيف وأسندت إليه قيادة نظام العدالة املتصصصةف الذي يوجد حتت وصايته  350طف ا ومراهقا يف
خمتلااف مراكااز اإلياادا الرتبويااةف يسااتفيدون ماان خاادمات أربعااة ب ارامج هااي :الوقايااةف وإعااادة التأهياالف وإعااادة
اإلدما الجتماعي؛ والعناية ابلتدابري ال ديلة عن الحتجاز؛ والتعليم النظاامي وغاري النظاامي يف مراكاز
اإليدا الرتبوية؛ والصحة والرفاه.
 -93وتت اااا م اان خا ا ل با ارانمج التعل اايم ف اارص للتعل اايم الرمس ااي وغ ااري الرمس ااي للفن ااون واحل اار  .ويف
ع ااام 2019ف ك ااان  75يف املا ااة م اان األطف ااال وامل اراهقني يف مراك ااز اإلي اادا الرتبوي ااة مس ااجلني يف با ارامج
التعليم الرمسي.
 -94ويقدم الاانمج الصحي خدمات الرعاية الصحية والنظافة الصحية يف مراكز اإليادا الرتبوياةف
م ما يلزم من رعاية شاملة ومساتمرةف وكاذا خادمات طاب األسانان وعلام الانفس والطاب النفساي واملسااعدة
الجتماعية .وتلقى كل طفل ومراهقف يف املتوست عام 2019ف ث ث متابعات ط ية يف الشهر.
 -95ومنذ إنشاء املعهد الوطين لرعاية األحداث اجلاحننيف لخ ِّّفض بنس ة  17يف املا ة عدد األطفال
واملراهقني املودعنيف حيم استفاد حىت اآلن  1 344طف ا ومراهقا من التدابري ال ديلة.
 -96وتقوم املديرية الوطنية ل طفال واملراهقني واألسرةف من جان هاف مبتابعة  116طف ا ومراهقا من
ضااحااي العصاااابت ساانواياف ولل ا ماان خ ا ل زايرات رصااد فصاالية يف مراكااز اإلياادا الرتبويااةف لضاامان
اباشي برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدما م املعايري الدولية.
GE.20-01685
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ابء -املرأة

()80

 -97لضمان حقاوق املارأةف يارو املعهاد الاوطين للمارأة للسياساة الوطنياة للمارأةف وهاي اخلطاة الثانياة
للمساااواة واإلنصااا بااني اجلنسااني للفاارتة  .2022-2010وجيااري تعزيااز تنفيااذ هااذه اخلطاات والتحقااق منااه
من خ ل وحدات الشنون اجلنساانية وامل اتاب ال لدياة للمارأةف كماا زادت ميزانياة املعهاد الاوطين للمارأة
بنس ة  88يف املا ة بني عامي  2015و.2020
 -98وإلدرا النهج اجلنساين يف سياسات وخطت وميزانيات اإلدارة العامةف أدرجات بصافة منسساية يف
املقتصيات العامة للميزانية مواد مر املنسسات بتحديد اإلجراءات واملوارد ال زمة لسد الفجوات ومعاجلة
عدم املساواة بني الرجل واملرأة.
 -99ويسااهم بارانمج ’مدينااة املارأة‘( )81يف منا العنااف ورعايااة الضااحاايف ويف تنميااة املهااارات ال زمااة
لتحقيق الستق ل الذايت وحتسني الظرو املعيشيةف من خ ل خدمات لات هنج شاامل :الساتق ل
القتص ااادي؛ والصا ااحة اجلنس ااية واإلجنابيا ااة؛ والهتم ااام حبقا ااوق امل ا ارأة ومحايتها ااا؛ ورعاي ااة املراهقا ااات؛ والتعلا اايم
اجملتمعااي؛ ورعايااة األطفااال .وقااد ارتلقااي ابلااانمج إل مسااتوى سياسااة وطنيااة للدولااة( )82ولااه  5مراكااز يف املاادن
الر يسية ووحدة متنقلة .وبني عامي  2016و2019ف قدمت مراكز ’مدينة املارأة‘ خادمات إل 325 272
ِّ
مستصدمةاف تلقني  379 550خدمة.
 -100وماان أجاال التصاادي ل ش ا ال املتعااددة للعنااف ضااد امل ارأةف وض ا املعهااد الااوطين للم ارأة عااام 2018

" اخلريطة احمللية والعابرة للحدود لعوامل اخلطر واحلماياة املتصالة ابلعناف ضاد املارأة والجتاار ابألشاصاص
وقتل اإلانث" من أجل تنفيذ عمليات لات أثر سياسي وإضفاء الطاب املنسساي علاى السياساات العاماة
يف جمال من العنف ضد النساء والفتيات.

 -101ولتعزيااز قاادرات املنسسااات الاايت تقاادم اخلاادمات الصااحيةف وضااعت وزارة الصااحة دلياال الرعايااة
الشاملة للنساء ضحااي العنف اجلنساين/الناجيات أبرواحهن منهف الذي يتناول عملية الرعاية اليت يتعني
على املهنيني الصحيني ات اعهاف مبا يف لل اخلدمات القانونية.
 -102وملن خمتلف أش ال العنف ضد املرأة ومحايتها منهاف توجد س دور إياواء يف املادن ال ااىف
توفر الرعاية النفساية الجتماعياة والقانونياة للنسااء ضاحااي العناف .وتعمال أربا مان دور اإلياواء أبماوال
ال لاادايت و 3أبم اوال خاصااة .وإضااافة إل لل ا ف يقاادم املعهااد الااوطين للم ارأة الاادعم املااايل لاادارين ماان
هذه الدور.
 -103وتتمثل إحدى مهام النظام املوحد للرعاية التاب للنظام الوطين للطوارل  911يف تلقي وتوجيه
ش اوى العنف ضد املرأة( )83ف م ما يلزم من الروابت م خمتلف املنسساات لتاوفري اساتجابة للضاحااي.
ويف عام 2019ف لسجلت زايدة بنس ة  52يف املا ة يف ش اوى العناف املنازيلف وهاو ماا خثال تطاورا لثقافاة
اإلب غ عن العنف ضد املرأة.
 -104ويف إطار اخلطة السرتاتيجية مل تب النا ب العاامف أنشائت وحادات للرعاياة الشااملة املتصصصاة
اسااتق لت  11 541شا وى تتعلااق ابلعنااف املناازيل يف الفاارتة ماان  2016إل أيلول/سا تما 2019ف وتوجااد
منها  18وحدة على املستوى الوطين .ويضم م تاب املادعي اخلااص املعاين ابملارأة حالياا  73مادعيا عاماا
على املستوى الوطين.
 -105وفرضت احملاكم اخلاصة مل افحاة العناف املنازيل تادابري أمنياة حلماياة النسااء ضاحااي شا ل مان
أشا ال العنااف ماان خا ل وحاادات الرعايااة الشاااملة املتصصصااةف وأصاادرت  21 742ح ماا هنا ياا ضااد
مارت جرخااة العنااف املناازيل يف الفاارتة ماان  2016إل  .2018ويف مناااطق ال لااد الاايت ل توجااد هبااا حماااكم
متصصصةف تتول حماكم الصلح مسنولية النظر يف هذه القضااي.
14

GE.20-01685

A/HRC/WG.6/36/HND/1

 -106ووافقاات اللجنااة املشاارتكة بااني املنسسااات مل افحااة السااتغ ل اجلنسااي والتجاااري ل شااصاص
والجت ااار هب اام يف هن اادوراس عل ااى اخلط ااة السا ارتاتيجية مل افح ااة الس ااتغ ل اجلنس ااي التج اااري والجت ااار
ابألشااصاص للفاارتة  2022-2016ماان أجاال منا الجتااار ابألشااصاص والتحقيااق فيااه واملعاق ااة عليااهف وكااذا
ضمان الرعاية واحلماية الشااملتني لضاحااي جرخاة الجتاار ابألشاصاص .كماا لوضا بروتوكاول عمال فرياق
()84
السااتجابة الفوريااة لرعايااة ضااحااي السااتغ ل اجلنسااي التجاااري والجتااار ابألشااصاص يف هناادوراس
ولوا ح قانون م افحة الجتار.
 -107يف عام 2018ف قدمت اللجنة املشرتكة بني املنسسات مل افحاة الساتغ ل اجلنساي والتجااري
ل شصاص والجتار هبم اخلدمات لا  302من الضحااي الناجني أبرواحهمف تتعلق  85حالة منهم بضحااي
ج ااددف ولبع اات تق اادمي اخلدم ااة يف  133حال ااة وأكمل اات عملي ااة إع ااادة التأهي اال يف  84حال ااة .وإض ااافة
إل للا ف اسااتفاد  27ضااحية ماان ا تماااانت صااغرىف وأدمااج  75يف التعلاايم النظااامي وغااري النظاااميف وقاادمت
للضااحااي  20 000خدمااة مشلاات عمليااات املرافقااةف واملساااعدة النفسااية والجتماعيااة والقانونيااة والط يااة
والتعليميةف واملساعدة يف جمال التدريب املهينف واحلصول على الواث قف واللجاوءف واإلياواءف والعا مان
اإلدمان .كما تعاونت يف إنقال  37ضحية وإعادة  23ضحية إل أوطاهنم بني عامي  2018و.2019
 -108وحااىت اآلنف أنشااأت اللجناة املشاارتكة بااني املنسسااات مل افحااة السااتغ ل اجلنسااي والتجاااري
ل شصاص والجتار هبم  24جلنة حملية على الصعيد الوطين ونفذت  8محا ت ألكات الاوعي لادى 250 000
شصاف ودربت أكثر من  17 681شصصااف وجعلات  298شاركة تلتازم ابلمتثاال ملدوناة قواعاد السالوك
مل افحة الجتار(.)85
 -109وجنحاات وحاادة م افحااة الجتااار ابألشااصاص والسااتغ ل اجلنسااي التجاااري والجتااار غااري املشاارو
ابألشااصاص التابعااة مل تااب النا ااب العااامف بااني عااامي  2018و2019ف يف استصاادار أح ااام علااى  41شصصاا
لرت اااهبم جرخ ااة الجت ااار والس ااتغ ل اجلنس ااي و 14شصص ا ا جرخ ااة الجت اار غ ااري املش اارو ابألش ااصاص .ويف
عااام 2018ف اب اات مقاضاااة  23مه ارابا مزعوم ااف ويف عااام  2019مت رف ا قض ااااي جنا يااة ض ااد  41مس اانولا
مزعوم ا عن جرخة الجتار وعلى  26يف قضااي ريب.
 -110ولتحسني عمليات املسااءلة والتنسايق باني الوكاالتف أنشائت عاام  2018اللجناة املشارتكة باني
الوكالت لرصد التحقيقات يف الوفيات العنيفة للنساء وقتل اإلانثف وهي مساحة للحوار م منظمات
اجملتم املدين حبث ا عن حلول لظاهرة قتل اإلانثف حققت ما يلي :نشر لوا حها؛ وإنشاء نظام لتسجيل
ال ياانت؛ وختصيا  40مليون ليااا لوحادة التحقيقاات يف حاالت الوفااة العنيفاة للنسااء وقتال اإلانثف
امللحقة ابلوكالة التقنية للتحقيقات.
 -111وسجل اخنفاض تادرجيي يف معادلت جارا م قتال النسااءف إل انتقلات مان  14.6عاام  2014إل
عام 2018ف وهو ما خثل اخنفاضا بنس ة  40يف املا ة مقارنة بعام .)86(2013

8.3

 -112وفيما يتعلق ابحلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابيةف أنشأت وزارة الصحة وم تب السيدة األول
للجمهوريااة وصااندوق األماام املتحاادة للسا ان وكنااداف يف إطااار اخلطااة املتعااددة القطاعااات للوقايااة ماان احلماالف
م ااادرة تساامى اخلاادمات الصااحية امل مااة للماراهقنيف يسااتفيد منهااا  300 000مراهااق .وهناااك  91مركازا
للصادمات الصاحية امل ماة للماراهقني يف  17مقاطعاةف و 58عياادة للرعاياة الشااملة للمراهاقف و 8جلاان
جمتمعية للش اب.

 -113ومنحت وزارة التعليم شهادات لا  22 750مدرساا وجارى تنفياذ أدلاة "أرعاى صاحيت وحياايت"ف
و"مادارس لاءابء مان أجال الرتبياة اجلنساية الشااملة"ف و"التصادي الشاامل للتحارت و/أو العتاداء و/أو النتهاااك
كز من املستوى األساسي استفاد منها  17 672طال ا.
اجلنسي يف إطار وزارة التعليم يف هندوراس" يف  1 055مر ا
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 -114وم برانمج "مراهقون حاملونف وأسر داعمة"ف قادمت اخلادمات إل أكثار مان  60 000شااب
تارتاوا أعمااارهم بااني  12و 18ساانةف وجاارى العماال ابعتماااد منهجيااة مراكااز الوقايااة ماان العنااف ما أكثاار
من  170 000طف ا ومراهق ا ابلتعاون م اآلابء واملدرسني(.)87
 -115ولضاامان املشاااركة السياسااية الفعالااة للمارأة نتيجااة للعمليااة النتصابيااة املنظمااة عااام 2017ف ماان
أصل  128ان ا كاملي العضوية وناواهبم يف ال اونغرس الاوطينف انتلص ات  79امارأة  28مانهن كاام ت العضاوية
و 51مناوبة .وعلى الصعيد احمللايف هنااك  22عمادة و 266ان اة عمادة و 628مستشاارة بلدياة .وتتاألف
اجللسة العامة حمل مة العدل العليا من  15قاضياف  5منهم نساء .ويف منصاب رائساة السالطة التنفيذياةف
هناك  3نواب للر يس اثنان منهم نساء.
 -116ويوجااد حاليا ا  201 439موظف ا ا ح وميا اف  51يف املا ااة ماانهم نساااء .وماان بااني هاانلءف توظااف
السلطة التنفيذية  26 016موظفاف  63يف املا ة منهم نساء يشغلن  298منص ا لختال القرار.

جيم -الشعوب األصلية واهلندوراسيون املنحدرون م أصل أاريقي

()88

 -117للسياسااة العامااة مل افحااة العنص ارية والتمييااز العنصااري ماان أجاال النهااوض املت اماال بشااعوب
هندوراس األصلية واملنحدرة من أصل أفريقي ستة حماور تعا املشاركة الجتماعية والسياسيةف واحلق يف
التعليمف والصحةف واحلصول على املواردف واحلق يف األرض واألراضايف والوصاول إل العدالاة الرمسياة واجملتمعياة.
وقد لوضعت خطة العمل لتنفيذ هذه السياسة العامة؛ ولل نتيجة عملية تشاور واسعة وتشاركية علاى
املستوى الوطين مشلت أكثر من  500ممثل عن لتسعة من الشعوب األصلية واهلندوراسيني املنحدرين من
أصل أفريقي أجر ا املديرية الوطنية للشعوب األصلية واهلندوراسيني املنحدرين من أصل أفريقي.
 -118وماان أجاال وض ا إطااار ملشاااركة شاااملة للشااعوب األصاالية واهلندوراساايني املنحاادرين ماان أصاال
أفريقيف أوضحت أمانة التنسيق العامة للح ومة اجلهود الرامية إل تعزيز خطة الشراكة مان أجال تنمياة
موس يتيا اهلندوراسية املوقعة عام 2016ف م التوقيا علاى خطااب ناوااي باني الدولاةف واحل وماات احمللياة
ملقاطعة غراسياس أديوسف وممثلي منظمات اجملتم املدين للشعوب األصلية واهلندوراسيني املنحدرين من
أصل أفريقيف واملتعاونني( . )89وتش ل خطة الشراكة من أجل تنمياة موسا يتيا اهلندوراساية آلياة للتعااون
ِّ
يسر تنفيذ تدخ ت يف اجملالت والقضااي لات األولويةف لصاحل شعوب املنطقة.
وتنسيق اإلجراءات ت ّ

 -119ويف إطااار خطااة الشاراكة ماان أجاال تنميااة موسا يتيا اهلندوراساايةف ألنشا منااا لااإلدارة اإلقليميااة
بث ث جلاان عمال هاي :العدالاة واحل ام؛ والتنمياة القتصاادية واساتصدام املاوارد الط يعياة؛ والتنمياة الجتماعياة
وتنمية ال نية التحتية األساسيةف م إعطاء األولوية للتملي والتصحاا وتنظيم األراضي يف املنطقة.
 -120وفيما يتعلق ابحلصول على األراضي واملواردف أنشئت عام 2019ف يف إطاار خطاة الشاراكة مان
أجاال تنميااة موس ا يتيا اهلندوراساايةف اللجنااة الفرعيااة املشاارتكة بااني املنسسااات املعنيااة بسااندات مل يااة األراضااي
واملوارد الط يعية يف منطقة موس يتيا وتوسيعها وتوفري التصحاا هباا ومحايتهااف وقاد سا ق للا تساليم ساندات
املل ية ألكثر مان  25 000أسارة مان  12جملساا إقليمياا يف موسا يتياف ت لاغ مسااحتها  1 114 976.24ه تااراف
منحهااا املعهااد الزراعااي الااوطين .كمااا ماانح معهااد احلفاااى علااى الغاااابت  10سااندات مل يااة بااني عااامي 2015
و2019ف مما أضا أكثر من  371 166ه تارا استفادت منه  2 800أسرة.
 -121وفيمااا يتعلااق ابلتنميااة القتصااادية واسااتصدام امل اواردف قاادمت خطااة الش اراكة ماان أجاال تنميااة
موسا يتيا اهلندوراساايةف ماان خا ل مراكااز موسا يتيا لتنميااة األعمااال التجاريااةف ألااف استشااارة ل ا  457منسسااة
صااغرية ومتوسااطة احلجاام .كمااا أنشا  38مشااروعا جدياادا ( 22لرجااال و 16لنساااء) اب ناات ماان اإلبقاااء
على  3 000وظيفة وخلقت  100( 184لرجال و 84لنساء) خ ل عامي  2018و.2019
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 -122ونفااذت وزارة الزراع ااة والثااروة احليواني ااة يف موس ا يتيا مش اارو براوان اااف حي اام أنفق اات
مليون ليااف يف ش ل مساعدات تقنية ترمي إل تطوير س سل إنتا احل وب األساساية وال اكااو واألمسااك؛
واستفادت منها  3 750أسرةف وسلمت  2 110سندات تضامن إنتاجية من بذور األرز والفاصوليا.
4 164

 -123ويف املنطقة الغربيةف نلفذ مشرو التنافسية والتنمياة املساتدامة للشاريت احلادودي اجلناوو الغارو
( )PRO-LENCAالذي وفر املوارد ألكثر مان  1 000مان السا ان األصالينيف املنظماني بطرا اق خمتلفاةف
وللا إبجناااز  12خطااة اسااتثمارية وإمنا يااة لصاااحل  915امارأة ماان نساااء الشااعوب األصااليةف ابسااتثمار قاادره 54
مليون لياا.
 -124ولضمان اإلدما واملشاركة السياسيني الفعليني للشعوب األصلية واهلندوراسيني املنحدرين من
أصل أفريقيف ينا قانون املشاركة السياسية والنتصابية علاى عملياات تعاونياة ما القطاعاات املنظماة.
ويف هااذا الصااددف وقّعاات احمل مااة النتصابيااة العليااا عااام  2017مااذكرة تفاااهم ما شا ة نساااء الشااعوب
األصالية واهلندوراساايات املنحاادرات ماان أصاال أفريقايف تاانا علااى مشاااركتهن يف العمليااة النتصابيااة ويف
الدورات التدري ية وكمراق ات للعملية.
 -125ويف العمليااة النتصابيااة لعااام  2017علااى مسااتوى أعضاااء ال ااونغرس الااوطينف زادت مشاااركة
الشعوب األصلية واهلندوراسيني املنحدرين من أصل أفريقيف حيم انتقلت من  8إل  20ان اف  9نساء
و 11رج اف ينتظمون يف فريق نياو متعدد األحزاب.
 -126وأج اارت الدول ااة عملي ااة تش اااور يف اجملل ااس اإلقليم ااي مليس ا يتو دي دي ااوانت يف منطق ااة ب ااروس
لغوانف بشاأن تنفياذ مشارو الطاقاة الفولطاضاو ية( .)90كماا أجريات عملياة تشااور ما شاعب ميسا يتو
بشااأن مشاارو اسااتغ ل الاانفت علااى ساواحل موسا يتيا ما اجملااالس اإلقليميااة ملوسا يتياف وهااي ساواحل
حممية ابلاوتوكول ال يولوجي الثقايف لشعب ميس يتو.
 -127وفيما يتعلاق مبشارو مرساوم "قاانون التشااور احلار واملسا ق واملساتنري"ف يقاوم ال اونغرس الاوطين
بتحليل القرتاا التقين وجدول األنشطة املقدم من مفوضية حقوق اإلنساانف بنااء علاى طلاب مان هاذه
السلطة يف الدولة يف تشرين الثاين/نوفما .2019
 -128ولتحديااد هويااة الش ااعوب األصاالية واهلندوراساايني املنح اادرين ماان أصاال أفريق اايف قااام الس ااجل
الااوطين ل شااصاص وأمانااة التنميااة واإلدمااا الجتماااعينيف باادعم ماان ب ارانمج األماام املتحاادة اإلمنااا يف
وساالمت  1 000بطاقااة هويااة ما الاااانمج
بتسااجيل  343شصصا ا بش ا ل متنقاال يف منطقااة موسا يتيا .ل
الشامل للهوياة املدنياة يف األماري تني التااب ملنظماة الادول األمري ياة .وساري الساجل الاوطين ل شاصاص
ألوية يف املناطق احلدودية ل لدان املثلم الشمايل من أجل تسجيل املواليد وإصدار واث ق اهلوية.
 -129ونظماات اللجنااة املشاارتكة بااني املنسسااات املعنيااة برعايااة ومن ا مشاااكل مصااا د الغااوص أايم ا ا
للتعريف ب حة الس مة والصحة املهنيتني يف صيد الغوص لفا دة الغواصني من امليس يتو( .)91وجرت
مواءمة ال حة وفق ا للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان بدعم من وزارة حقوق اإلنسان.
 -130ومن خ ل عمليات تفتيش العملف جرى احلد من املصاطر املهنية وحتسني اإلنتاجية يف سفن
صيد الغوص إبجراء ما جمموعه  177عملية تفتيش.
 -131ول ا ااي يسا ااتفيد أطفا ااال الغواصا ااني لوي اإلعاقا ااةف لمنحا اات  148منحا ااة دراسا ااية إل األطفا ااال
واملراهقنيف لكورا وإاناثاف بني عامي  2016و2019ف ومنح للدراسات العليا ألكثر من  500شاب وشابة
بني عامي  2015و.)92(2016
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 -132ولفا دة شعب لين اف افتلتح قسم األمهات وحاديثي الاولدة يف املستشافى اإلقليماي إلنتي وكااف
بقيمة  88مليون ليااف له طاقة إيوا ية من  120سريرا لل الغني وحديثي الولدة؛ ولفا دة شعب غاريفوانف
جاارى توسااي جناااا طااب األطفااال يف مستشاافى دي بويرت او كااورتيسف ابسااتثمار قاادره  7م يااني لي ااا؛
ولفا دة شعب تولوابنف جرى جتهيز املركز الستشفا ي للس ان األصليني تولوابن وإنشاء مرفاق صاحي
وعيادة ل مهات واألطفال يف لمونطانيا دي ل فلور؛ ولشعب ميس يتوف توجد منذ عام  2015عيادة
للرعاياة األولياة مان أجاال عا مت زماة اخنفاااض الضاغت( )93ووضا بروتوكااول لرعاياة األشاصاص الااذين
يعانون من مرض اخنفاض الضغت.
 -133ولتسااهيل الوصااول إل العدالااةف طااورت وزارة حقااوق اإلنسااانف يف إطااار خطااة العماال الوطنيااة
حلقوق اإلنسان للفارتة 2022-2013ف عملياة للتادريب ومانح الشاهادات لفا ادة  26وكيال ادعااء جمتمعياة
يف منطقة غراسياس أديوس.
 -134ووضعت يف اخلطة السرتاتيجية املنسسية مل تب النا ب العام م ادل توجيهية لرعاية الضحااي
واملواطنني تعتمد هنجا متمايزا :نظم يف إطارها  25يوم تدريب عام 2018ف استهدفت العااملني يف جماال
العدالااة وأف اراد الشااعوب األصاالية واهلندوراساايني املنحاادرين ماان أصاال أفريقاايف وألجرياات  10زايرات إل
اجملتمعااات احملليااة الاايت وردت منهااا ش ا اوى .وللتحقيااق يف اجل ارا م املرت ااة يف حااق الشااعوب األصاالية
واهلندوراساايني املنحاادرين ماان أصاال أفريقاايف يسااتصدم م تااب املاادعي اخلاااص املعااين ابإلثنيااات وال ارتاث
الثقااايف دلياال إج اراءات التحقيااق يف انتهاكااات حقااوق الشااعوب األصاالية واهلندوراساايني املنحاادرين ماان
أصل أفريقي .ويف هذا اإلطارف يواصل م تب النا ب العاام إجاراء حتقيقاات بشاأن ماا يقاارب  54مشاروع ا
للطاقااة ال هرما يااة والتعاادين تاانثر علااى اجملتمعااات احملليااة للشااعوب األصاالية واهلندوراساايني املنحاادرين ماان
أصل أفريقي.

دال -تن ّقل البشر

()94

 -135يف الفرتة بني عامي  2015و2019ف واصالت الدولاة التزامهاا مبعاجلاة األسا اب اهلي لياة للهجارة
غري القانونيةف ومحاية املهاجرين يف بلدان الع ور واملقصدف وإعادة إدما املهاجرين العا دينف من خ ل
امل ادرات التالية :خطة الشراكة من أجل الزدهارف واإلطار اإلقليمي الشاامل للحماياة واحللاولف وخطاة
التنمية الشاملة(.)95
 -136وملساااعدة ومحايااة حقااوق اهلندوراساايني يف بلاادان الع ااور واملقصاادف أنشااأت وزارة الشاانون اخلارجيااة
والتعاون الدويل عام  2015وكالة الوزارة للشنون القنصلية وشنون اهلجرة()96؛ ول ي ت ون هلا سياساات
عامة قا مة على األدلةف بدأ مرصد الشنون القنصلية وشنون اهلجرة العمل يف هندوراس.
 -137ويقدم م تب محاية املهاجر اهلندوراسي خادمات محاياة شااملة مان مثال :شاراء األدوياةف واألغذياةف
والرعاية الط ية املتصصصةف وتذاكر الطريانف من بني أمور أخرى؛ وساعدف ابلتنسيق م املديرية الوطنية
ل طفال واملراهقني واألسرةف يف عملية عودة  981طف ا ومراهق ا وإعادة مل مشلهم أبسرهم.
 -138وإضافة إل لل ف مت تعزيز رعاية اهلندوراسايني يف اخلاار مبراكاز قنصالية حلماياة املهااجرين اهلندوراسايني
يف هيوسنت وم سي وف وتوسي الش ة القنصلية ابفتتاا  3قنصليات جديدة(.)97
 -139وإلط املهاجرين على حقوقهمف تعد وزارة الشانون اخلارجياة والتعااون الادويل دليال املهااجرينف
الااذي يتضاامن بياااانت اتصااال الساافارات والقنصااليات اهلندوراساايةف وينشا خطااوط التصااال ابمل جا
وخطوط دعم يف امل سي والولايت املتحدة األمري ية وهندوراس.
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 -140وإلعادة اإلدما القتصاادي والجتمااعي للمهااجرين العا ادينف أطلقات مراكاز رعاياة املهااجرين
العا دين حيم جيري تركيز استجابة الدولاة مان خا ل رعاياة متصصصاة ومشارتكة باني الوكاالتف حتادد
األشااصاص لوي احلاجااة إل احلمايااة وتااوجههمف ولل ا بتموياال ماان صااندوق التضااامن م ا املهاااجر
اهلندوراسااي( .)98كمااا مت افتتاااا  14وحاادة بلديااة خلدمااة العا اادين يف ال لاادايت لات األولويااة ماان أجاال
تيسري إعادة إدماجهم الفعلي على املستوى احمللي.
 -141وقادمت أيضا ا  369استشاارةف وقاادمت الرعايااة يف  1 204حاالت هلندوراساايني حمارومني ماان احلريااةف
و 650حالة ألطفال ومراهقنيف حيم منحت مساعدة مالية يف  312حالة.
 -142ويف إطااار فرق ا ة العماال املعنيااة ابألطفااال املهاااجرينف أنشاائت آليااات خمتلفااة لسااتق ال األطفااال
والوحدات األسرية النووية وال الغني العا دين بارا وجاواف وكاذا إجاراء لتحدياد اهلوياة واحلماياة واإلحالاة يف
مراكز رعاية املهاجرين العا دين.
 -143وفيمااا يتعلااق بتاادابري احلمايااة اخلاصااة ل طفااال وامل اراهقنيف تضااطل املديريااة الوطنيااة ل طفااال
واملاراهقني واألساارةف عاان طريااق "أخصااا يي إعااادة اإلدمااا اإلقليميااني"ف مبهمااة وقايااة األطفااال املهاااجرين
املقيمااني علااى احلاادود الشاامالية الغربيااة لل لااد ورصاادهم وإعااادة إدماااجهمف وقااد قااام مركااز بيلااني لرعايااة
املهاجرين العا دين برعاية  268 454مهاجرا عا داف يتوزعون على  218 053ابلغ ا و 50 401طفا ا ومراهقا ا
خ ل الفرتة بني عامي  2015و.2019
 -144وتنفااذ وزارة الشاانون اخلارجيااة والتعاااون الاادويل واملديريااة الوطنيااة ل طفااال وامل اراهقني واألساارةف
بتعاون م مفوضية األمم املتحدة السامية لشنون ال جئنيف بروتوكول احلماية الفورياةف مان أجال حتدياد
احلااالت الاايت حتتااا إل محايااة بس ا ب ظاارو العناافف وضاامان معاجلااة شاااملة ألوضااا األطفاال وامل اراهقني.
ومنذ عام  2014حىت اآلنف قدمت املديرياة الوطنياة ل طفاال واملاراهقني واألسارة  200 280خدماة رعاياة
متعددة التصصصات إل األطفال واملراهقني املهااجرين العا ادينف مشلات الرعاياة الط ياة والنفساية والقانونياة
واملتابعة .ويف عام 2019ف عاجلت  1 622حالة ألطفال مهاجرين حتاجون إل محاية.
 -145ويف إطار برانمج محاية األطفال واملراهقني املنته ة حقوقهمف أنشئت دور محاية منقتة كش ل
مان أشا ال الرعاياة ال ديلاة ل طفاال واملاراهقني الضاعفاءف وتوجاد حالياا  10مراكاز قادمت اخلادمات ل ا 1 047
طف ا ومراهق ا عام .2019
 -146وباادعم ماان منظم اة األماام املتحاادة للطفولااة (اليونيسااف) يف عااام 2019ف ألطلااق ب ارانمج إلدارة
حالت األطفال واملراهقني املهاجرين وأسرهمف داعما بذل ربت اخلدمات الجتماعية اليت تفيد األسرة
ابحليلولة دون معاود م للهجرة بصورة غري قانونية .وأديرت  2 181حالة من حالت األطفال واملراهقني
املهاجرين ألغراض الرصد وإعادة اإلدما .
 -147وحلماياة املهااجرين العااابرين وملتمساي اللجاوءف أنشاائت جلناة جلاوء كحيااز متعادد القطاعاات لتحلياال
احلاالت وإجيااد حال هلاا .ويقادم املعهاد الاوطين للهجارة الرعاياة املتصصصاة ل جئاني وطاال اللجاوء ماان
خا ل مراكااز رعاياة املهاااجرين غاري النظاااميني .وإضاافة إل للا ف أنشائت عيااادة ط ياة لرعايااة املهاااجرين
هبد توفري الرعاية واملساعدة اإلنسانية .ويف الفرتة من  2016إل 2019ف قدمت مراكز رعاية املهاجرين
غري النظاميني اخلدمات لا  5 690طف ا ومراهقا.
 -148وتقدم وزارة حقوق اإلنسان الرعاية لضحااي ظاهرة التشرد الداخليف يف إطار الرصد والتنسيق
م املنسسات اليت تش ل اللجنة املشرتكة بني املنسسات حلماية املشردين بس ب العنف.
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 -149ويف عام 2019ف نلشرت الدراسة الثانية لتوصيف النزوا الداخلي بس ب العناف يف هنادوراس.
وتنفذ خطة الرصد من خ ل املشرو التجري "توليد املعرفة واخلاة يف جمال املساعدة اإلنسانية الطار ة
ووضا دليال تط ياق
للمهاجرين العا دين لوي احلاجة إل احلماية"ف اليت قدمت املساعدة يف  18حالاة؛ ل
معايري الرعاية التفاضلية لات النهج النفسي الجتماعي()99ف وجرى تنسيق تنفيذ ث ث خطت ل ساتجابة
لظاهرة التشرد يف ث ث بلدايت لات أولويةف م اسرتاتيجية حللول دا مة.

هاء -املثلي ينينات واملثلي ينينون ومزدوج ينينو املي ينينل اجلنس ينيني ومس ينينايرو اهلوي ينينة اجلنس ينينانية وح ينيناملو
( )
صفات اجلنسني
100

 -150أدرجت وزارة حقوق اإلنسان من التمييز كمضامون يف املنااهج الدراساية للادورة التدري ياة األساساية
للجاايشف والاادورة األساسااية للشاارطة العس ا رية للنظااام العااامف والاادورة املتصصصااة يف جمااال حقااوق اإلنسااان
للموظفني العمومينيف مبا يف لل حقاوق اإلنساان للمثلياات واملثلياني ومزدوجاي امليال اجلنساي ومغاايري
اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني .كما لوضا بروتوكاول التعامال ما املثلياات واملثلياني ومزدوجاي
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ابلنس ة للموظفني امل لفني إبنفال القانون.
 -151ووقعاات أمانااة التنميااة واإلدمااا الجتماااعيني ووزارة حقااوق اإلنسااان اتفاقااات تعاااون م ا منظمااات
اجملتم ا املاادين :مركااز التنميااة والتعاااون ’سااوموس‘ للمثليااات واملثليااني ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري
اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسنيف ورابطة قوس قازا للمثلياات واملثلياني ومزدوجاي امليال اجلنساي
ومغايري اهلوية اجلنسانيةف واجلماعية ال نفسجيةف هبد تدريب وتوعية املوظفني العموميني بشأن مسألة
حقوق اإلنسانف والتنو اجلنسيف وأمور أخرى.
 -152ودرباات وزارة حقااوق اإلنسااان  7 089موظف اا عمومي اا ماان خ ا ل الاادورة األساسااية يف حقااوق
اإلنسانف ووحدة مهارات وأدوات من التمييزف اليت تشامل تادري ات علاى حقاوق املثلياات واملثلياني ومزدوجاي
املياال اجلنسااي ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية وحاااملي صاافات اجلنسااني .وإضااافة إل لل ا ف درباات  210مااوظفني
عمااوميني علااى قضااااي التنااو اجلنساايف واملصااطلحاتف وبروتوكااولت الرعايااة املتمااايزة للمثليااات واملثليااني
ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية وحاااملي صاافات اجلنسااني ماان خا ل "حلقااة العماال املعنيااة
حبقوق اإلنسان والتنو اجلنسي".
 -153وتقوم وزارة حقاوق اإلنساانف مبرافقاة منظماات اجملتما املادينف بتعزياز حقاوق املثلياات واملثلياني
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صافات اجلنساني مان خا ل وضا بارانمج للتحقيقاات
املشرتكة يف اإلدما الجتماعي من أجل حتديد احلواجز اليت حتول دون اإلعمال التدرجيي حلقوقهم.
 -154وقد وض املعهاد الوطاين للسجونف بدعم من منظمة كوزوميل ملغايري اهلوية اجلنسانيةف عملية
تدريب وتوعية حبقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنساي ومغاايري اهلوياة اجلنساانية وحااملي صافات
اجلنسني احملرومني من احلريةف حيم دربت  400موظف وعاملف ابستصدام منهجياة دليال تادريب ماوظفي
السجون ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان.
 -155ولضاامان الوصااول إل العدالااةف درباات الساالطة القضااا ية وبارانمج العدالااة األوروو  89شصصاا
ماان فئااة املثليااات واملثليااني ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية وحاااملي صاافات اجلنسااني
ماحنااة إايهاام شااهادات كميسارين قااانونيني يف املناااطق الاايت تقاال فيهااا فاارص الوصااول إل العدالااةف ومعااززة
هنج خدمة املواطننيف وخاصة يف صفو الفئات الضعيفة.
 -156ويهااد ب ارانمج "مجعيااة تعلاايم العدالااة" إل تعزيااز قاادرات العاااملني يف جمااال العدالااة ماان أجاال
التحقيااق يف العنااف اجلنساااين بش ا ل يراعااي املثليااات واملثليااني ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري اهلويااة
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اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني كمجموعة لات أولوية .ومنذ عام  2009حىت اآلنف ألدين  19جاني ا
متهماا ابرت اااب أعماال عنااف ضاد املثليااات واملثلياني ومزدوجااي امليال اجلنسااي ومغاايري اهلويااة اجلنسااانية
وحاملي صفات اجلنسني.
 -157وفيما يتعلق حباق املثلياات واملثلياني ومزدوجاي امليال اجلنساي ومغاايري اهلوياة اجلنساانية وحااملي
صفات اجلنسني يف الصحةف وضعت وزارة الصحة الدليل الذي يقدم التوجيه األساسي لتوفري خدمات
صحية خالية من الوصم والتمييزف وهو ما ينط ق على مجي املرافق الصحية.

واو -املينيندااعون عين حقينينوق اإلنسينينان والصينينحاايون وإعالميينينو وسينينائل التواصينينل االجتمينيناعي
( )
والعاملون يف جمال العدالة
101

 -158منذ اعتماد قانون احلماية يف عام )102(2015ف ق لات املديرياة العاماة لنظاام احلماياة  384حالاةف
وبقياات  204حااالت قيااد النظاار .وتتعلااق  40منهااا مباادافعني عاان ال يئااةف و 21ابلس ا ان األصاالينيف و8
ابهلندوراسيني املنحدرين من أصل أفريقيف و 12ابملدافعني عن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنساي
ومغايري اهلوية اجلنسانية وحااملي صافات اجلنساني .ومناذ عاام 2017ف قلادم ماا جمموعاه  482حتلاي ا وإعاادة
تقييم للمصاطر لط اللجنة التقنية آللية احلماية عليها.
 -159ويف الفرتة بني عامي  2017و2019ف وبدعم من وكالة التنمية الدولية التابعة للاولايت املتحادة
 بياات احلريااةف جاارى تطااوير أدوات حتلياال وأدلااة عمليااات للوحااداتف وافااق عليهااا اجمللااس الااوطين للحمايااةفوللا ماان أجاال تشااغيل آليااة احلمايااة .ومبساااعدة تقنيااة ماان الحتاااد األورووف لوضااعت رسااوم بيانيااة ومنهجيااة
لتحليل املصاطر الفردية واجلماعية.
 -160ويلسااتصدم شا ل دراسااة التقياايم ماان أجاال اختااال إجاراء فااوريف وقاات إجاراء املقابلااة األوليااة ما
مقدمي التماسات من أجال اختاال تادابري احلماياةف ويلت ا هناج متماايز وحتليال متعادد اجلواناب ابساتصدام
األدوات التقنية لتقييم املصاطر يف احلالت الفردية واجلماعية .ويتم التفاق على التدابري م املستفيدين
من خ ل اللجنة التقنية آللية احلماية وحظون مبتابعة كل على حدة.
 -161وقااد وضااعت املديريااة العامااة لنظااام احلمايااةف مبساااعدة تقنيااة ماان وكالااة التنميااة الدوليااة التابعااة
للولايت املتحدة  -بيت احلرياةف منهجياة حتليال ساياق املصااطر وصاياغة خطات الوقاياة واإلناذار امل ار
لضاامان عماال الاادفا عاان حقااوق اإلنسااان وحريااة التع ااري والوصااول إل العدالااة .وهناااك  7تشصيصااات
لسياق املصاطر( .)103وقد وضاعت هاذه اخلطات ما منظماات ابثيلياةف منهاا :اجملتمعاات احمللياة للشاعوب
األصليةف واملدافعات واملدافعون عن املثليات واملثلياني ومزدوجاي امليال اجلنساي ومغاايري اهلوياة اجلنساانية
وحاملي صافات اجلنسانيف والصاحافيني وإع مياي وساا ل التواصال الجتمااعيف واملادافعني عان حقاوق
اإلنسان يف املنطقة اجلنوبية من هندوراس وأغوان السفلى.
 -162ول ي يعر الس ان الذين يسري عليهم القاانون ابحلماياة وت اون هلام إم انياة احلصاول عليهااف
مت استحداث  31عملية تعريفياة اجتماعياةف دربات  900شاصاف مان بيانهم :مادافعون عان حقاوق اإلنساانف
وعن اجملتمعات احمللية للشعوب األصليةف وغااريفوانف ونقاابيونف وصاحافيونف وإع مياو وساا ل التواصال
الجتماعيف وعاملون يف العدالة.
 -163ويف الفرتة باني عاامي  2016و 2019ف زادت املديرياة العاماة لنظاام احلماياة ميزانيتهاا بنسا ة
دوار بقيمة  10م يني لياا(.)104
يف املا ة حيم أص ح هلا صندوق ّ

GE.20-01685

142

21

A/HRC/WG.6/36/HND/1

زاي -سليبو احلرية

()105

وحسن
 -164خف،ض نظام السجون الوطين من اكتظاى السجون بنس ة  46يف املا ة منذ عام ّ 2017
الظارو املعيشاية ل شاصاص احملارومني مان احلرياةف وب نااء  3ساجون جديادة وجتدياد بعاض ماا هاو قااا م
منهاف زيدت القدرة اإليوا ية با .3 880
 -165ولتحقيق إعادة اإلدما الجتماعي ل شصاص احملرومني من احلريةف هناك بارامج خمتلفاة تاوفر
الدريب لا  1 400سجني يف  12سجنا ( 1 240رج ا و 160امرأة) على مسا ل الزراعة والقيم وحفز التنمية
وغريها .ولضمان حقوق احملرومني من احلريةف لمت  850شصص ا بتدابري ما ق ل اإلفرا عنهم.
 -166ويف السنوات الث ث املاضايةف تنفاذ اللجناة الوطنياة ملنا التعاذيب أو املعاملاة القاساية أو ال إنساانية
أو املهينةف امتثالا لوليتهاف أدلة توثيق حالت التعذيب والتعامل معهاف حيم مت إط أعضاء اجملالس
احمللية عليهاف كما جرى يف الفرتة بني عامي  2017و 2018تدريب  313عضوا يف هذا اجملال.

 -167وجاارى تصااميم بارانمج تاادري يسااتند إل "دلياال اإلجاراءات يف جمااال حقااوق اإلنسااان واحلظاار
املطلق للتعذيب" الذي جرى يف إطاره تدريب  458عضوا من الشرطة الوطنية و 492عضوا من الشرطة

العس ا رية للنظ ااام الع ااام خا ا ل ع ااام 2018؛ وإض ااافة إل للا ا ف نلظ اام  68يوما ا ا ت اادري ي اف ج اارى خ هل ااا
تدريب  2 598شصصا ( 1 698رج ا و 900امرأة)ف من بينهم  248شصصا ينتمون إل الفئات الضعيفة.
 -168ودرباات وزارة حقااوق اإلنسااانف يف الفاارتة ماان  2015إل 2018ف  4 198حمروم اا ماان احلريااة يف جمااال
حقوق اإلنسان وثقافة الس مف إضافة إل ت وين  120موظف ا ح ومي ا من املعهااد الوطااين للساجون ليصا حوا
مدربني يف جمال حقوق اإلنسان املنسسية.
 -169وبااني عااامي  2016و2018ف أجاارت اللجنااة الوطنيااة ملنا التعااذيب أو املعاملااة القاسااية أو ال إنسااانية
أو املهينة ما متوسطه  118زايرة إل مراكز الحتجاز واحل س والسجن يف السنةف وأحالت  160ش وى
إل م تب النا ب العام.
 -170وباادعم ماان النظااام الااوطين حلمايااة حقااوق اإلنسااان (وزارة حقااوق اإلنسااانف واملفااوض الااوطين
حلقوق اإلنسانف واللجنة الوطنية ملن التعذيب أو املعاملاة القاساية أو ال إنساانية أو املهيناةف ومنظماات
اجملتما املاادين يف هااذا اجملااال) ول ااي تراعااي القارارات واإلجاراءات هنااج حلقااوق اإلنسااان وتتقيااد ابملعااايري
الدولية حلماية احملرومني من احلريةف جرى تعيني جلناة تادخل تتاألف مان قاوة األمان الوطنياة املشارتكة باني
الوكالت من أجل التعجيل بتعزيز وضمان حتسني نظام جديد إلدارة السجونف ولل كتدبري استثنا ي
ومنقتف ملدة  6أشهر(.)106

سادسال -اإلجنازات وأاضل املمارسات والتحدايت
 -171تاااز ماان بااني أهاام اإلجنااازات الر يسااية أن  61يف املا ااة ماان امل اتااب القضااا ية علااى الصااعيد
الااوطين لاايس لااديها أي خاار قضااا يف وخفااض معاادل جارا م القتاال مبقاادار  30.72نقطااة مقارنااة بعااام 2014ف
وفتح واستمرار جمالت متعاددة للحاوار ما منظماات اجملتما املادينف واحلاد مان الفقار بنسا ة  8يف املا اة
ل سار املعيشااية املسااتفيدة مان بارانمج ’حياااة أفضال‘ف وتقلاايا عاادد الاولدات املنسسااية للقاصارات ب ا 6 207
وحااالت محاال املراهقااات طال ااات املاادارس الثانويااة بنس ا ة  37يف املا ااة()107ف وتوطيااد هي اال ح ااومي حلمايااة
املهاجرين احملتاجني إل محاية خاصة وهم يف طريق العودة والعا دين منهم.
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 -172وقد نال ِّّوه هبندوراس على الصعيد الدويل كواحادة مان  9بلادان لاديها آلياة حلماياة املادافعني عان
حقااوق اإلنسااان()108؛ وحظياات ابلع ارتا علااى برانجمهااا ’مدينااة امل ارأة‘()109ف وإنشاااء وزارة حقااوق اإلنسااانف
وإضفاء الطاب املهين على فرقة العمل اخلاصة املعنية ابلستجابة يف جمال حقوق اإلنسان.
 -173وخ ان تلصاايا التحادايت الر يسااية الايت تواجااه ضاامان حقاوق اإلنسااان فيماا يلااي ‘1’ :توليااد
معلومات مصنفة؛ و’ ‘2القيود املفروضاة علاى املاوارد التقنياة املتصصصاة يف خمتلاف اجملاالت والايت حتاول
دون تنفيذ مجي التوصيات؛ و’ ‘3احلاجة إل إجياد ثقافة للس م وحقوق اإلنسان؛ و’ ‘4زايدة مشااركة
منظمااات اجملتم ا املاادين يف صاان الق ارار؛ و’ ‘5واسااتمرار التناااز والتقاطااب الجتماااعيني؛ و’ ‘7تعزيااز
جمالت احلوار بني الدولة ومنظمات اجملتم املدين يف جمال حقوق اإلنسان.
 -174وتعاارب هناادوراس عاان قلقهااا العميااق إزاء تغااري املنااا ف ووجااود اجلرخااة املنظمااة والجتااار ابملصاادراتف
وهااي عواماال تاانثر علااى قاادرة الدولااة علااى ضاامان حقااوق اإلنسااان .وعلااى الصااعيد احمللاايف هناااك حاجااة
أيض ا إل بذل جهود أكا لتعزيز إم انية الوصول إل العدالةف واحلد من اإلف ت من العقابف والقضاء
على الفقرف واملساواة بني اجلنسني.

سابعال -التورعات يف جمال املساعدة التقنية
 -175تش ر الدولة مجي احل ومات ووكاالت التعااون الادويل ومنظماات اجملتما املادين املوجاودة يف
امليدان واليت عملت كشركاء ل غا عانهم يف إحاراز أوجاه التقادم احلالياةف وتشاج الادول علاى مواصالة
برامج تعاوهنا م هندوراس وزايد ا إن أم نف وكذا أن زايدة استثمارا ا يف ال لد.
 -176وتدعو اجملتم الدويل أبسره إل إقامة شاراكات قوياة ملواجهاة التحادايت احلالياة واجلديادة الايت
تنشأ إلعمال حقوق أضعف الفئات الس انيةف دون أن يتصلف عن الركب أحد.
 -177وابلنظاار إل خاااة الدولااة وقاادر ا فيمااا يتعل اق با عض القضاااايف ناادعو نظ اراءان إل معرفااة أكثاار
تفصي ا للممارسات اجليدة الايت مت تطويرهاا يف السانوات اخلماس األخارية نتيجاة لتنفياذ توصايات اجلولاة
الثانية من الستعراض الدوري الشاملف وتاز من بينها محاية املادافعني عان حقاوق اإلنساانف واملشاردين
داخلي اف والربت بني سياسات حقوق اإلنسان وأهدا التنمية املستدامةف والعمال املشارتك ما املفوضاية
اام رصااد توصاايات
السااامية حلقااوق اإلنسااانف واحل اوار بااني الدولااة ومنظمااات اجملتم ا املاادينف وإنشاااء نظا د
حقوق اإلنسان يف هندوراس.
Notes
Decreto Ejecutivo PCM 028-2017 Gaceta 34,410.
El SIMOREH es una herramienta que permite el seguimiento en línea de las recomendaciones de los
órganos de tratados y procedimientos especiales y la auto asignación, priorización y seguimiento de
las mismas a través de 10 mesas de trabajo.
Los municipios de bienestar solidario promueven el enfoque de seguridad humana de las
comunidades municipales, promoviendo la participación de la sociedad y los gobiernos locales en la
transformación local hacia el desarrollo sostenible.
Creado conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Decreto Ejecutivo PCM-055-2017, Gaceta 34,441.
Acuerdo FGR-002-2018, Gaceta 34,593, se creó en marzo de 2018, otorgándole competencia para
investigar los delitos cometidos en perjuicio de las y los defensores de derechos humanos, periodistas,
comunicadores sociales y operadores de justicia, incluyendo el delito de amenazas.
Recomendaciones 124.1, 124.20, 124.24, 124.44, 124.47, 125.1, 125.3, 125.4, 125.13, 126.5, 126.8,
126.12.
Decreto Legislativo No. 89-2016, Gaceta 34,109.
Acuerdo No. 001-2016, Gaceta 34, 031.
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Acuerdo PCSJ No. 01-2017, Gaceta 34,265.
Decreto No. 97-2017 y 98-2017, Gaceta 34,473.
Decreto Legislativo No. 200-2018, Gaceta 34,856.
Acuerdo FGR 009-2017, Gaceta 34,403 Dirección de Lucha contra el Narcotráfico;
Acuerdo FGR-13-2017 Gaceta 34,447 Unidad Contra la Trata de Personas, Explotación Sexual
Comercial y Tráfico Ilícito de Personas;
Acuerdo FGR 002-2018, Gaceta 34,593 Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia;
Acuerdo FGR 006-2018, Gaceta 34,599 Fiscalía Regional del Aguán; y,
Acuerdo FGR 009-2017, Gaceta 34,403 Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
Decreto Legislativo No. 106-2016, Gaceta 34,201 Unidad de Investigación de Muertes Violentas de
Mujeres y Femicidios.
Decreto Legislativo No. 69-2017, Gaceta 34,463;
Decreto Legislativo No. 018-2017, Gaceta 34,463; y,
Acuerdo Ministerial No 264-2019, Gaceta 34,867.
Decreto Legislativo No.140-2015, Gaceta 34,175.
Decreto Legislativo No. 101-2018, Gaceta 34,866.
Decreto Legislativo No. 51-2016, Gaceta 34,162.
Decreto Ejecutivo PCM-061-2017, Gaceta 34,450.
Decreto Legislativo No. 106-2016, Gaceta 34,201.
Creado mediante Acuerdo No. 003-2016, Gaceta 34,134.
Recomendaciones 125.6, 125.74, 126.1.
Decreto Legislativo No. 8-2017 Gaceta 34,408.
Disponible en: https://sde.gob.hn/2017/08/17/tlc-korea/ consultado el 14 de diciembre de 2019.
Decreto Legislativo No. 178-2016, Gaceta 34,290.
Decreto Legislativo No. 125.2016, Gaceta 34,380.
Decreto Legislativo No. 118-2019 Gaceta 35,093.
Decreto Ejecutivo PCM-064-2018, Gaceta 34,756.
Disponible en: http://www.scgg.gob.hn/es/node/236 consultado el 14 de diciembre de 2019.
Decreto Ejecutivo PCM-029-2017, Gaceta 34,333;
Decreto Ejecutivo PCM 015-2016, Gaceta 34,016;
Decreto Ejecutivo PCM-05-2015 Gaceta 33,672; y,
Decreto Legislativo 015-2016, Gaceta 34,016.
Decreto Ejecutivo PCM-027-2016 Gaceta 34,031.
Decreto Ejecutivo PCM-054-2019 Gaceta 35,096.
Decreto Ejecutivo No. PCM-020-2019 Gaceta 35,006.
Decreto Ejecutivo PCM-034-2019 Gaceta 34,999.
Recomendaciones 124.3, 124.4, 124.5, 124.12, 124.13, 124.14, 124.15, 125.9, 125.10.
https://spinternet.ohchr.org/_layouts/15/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?
Lang=sp&country=HND consultado el 11 de diciembre de 2019.
Recomendaciones 124.11, 124.39, 124.40, 124.41, 124.43, 125.7, 125.24, 125.25, 125.26, 125.29,
125.30, 125.31, 125.32, 125.34, 125.44.
Artículo 311 de la Constitución de la República de Honduras.
Disponible en:
https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=Njk5NTk4OTM0NzYzNDg3MTI0Nj
E5ODcyMzQy consultado el 21 de enero de 2020.
Los Cinco ejes del Plan Estratégico del Poder Judicial son: 1) Estructura Orgánica Eficiente; 2)
Personal Calificado y Motivado; 3) Gestión Judicial Eficaz; 4) Comunicación con la Ciudadanía y; 5)
Uso de Nuevas Tecnologías.
La Comisión es responsable de la promoción, difusión, comprensión, aplicación e incorporación
como eje transversal del acceso a la justicia a personas en condición de vulnerabilidad.
El SNFJ tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia, promover una cultura de paz y
fortalecer mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos en 192 de los 298
municipios. El SNFJ asegura el acercamiento de servicios judiciales a la población en situación de
vulnerabilidad; también representa un ahorro a la población de escasos recursos.
El PEI-MP tiene 7 Objetivos Estratégicos: 1) Liderar la Política contra la Criminalidad; 2) Acción Penal
Consolidada y Eficaz que garantice la rapidez en la Investigación; 3) Asegurar la Atención y Protección
eficaz a Testigos y Víctimas del Delito; 4) Promover la Profesionalización de los servidores del MP; 5)
Fortalecer la respuesta ante los Delitos contra la Vida, Criminalidad Organizada y Corrupción; 6)
Adaptar la Estructura Orgánica del MP y su gestión a los Retos de la Nueva Estrategia y 7) Optimizar el
Servicio de Atención a la Población en Beneficio de la Administración de Justicia.
Ahora Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, disponible en
https://www.mp.hn/index.php/author-login/150-enero2020/5345-comunicado-ministerio-publicocrea-unidad-fiscal-especializada-contra-redes-de-corrupcion consultado el 25 de enero del 2020.
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Recomendaciones 124.38, 124.48, 125.15, 125.22, 125.23, 125.35, 125.36, 125.40, 125.41, 125.42,
125.43, 125.45, 125.46, 126.11.
La construcción de estos parques es realizada con recursos del Fideicomiso creado en la Ley de
Seguridad Poblacional.
Disponible en: http://www.estrategiaycomunicaciones.gob.hn/?q=content/parques-para-una-vidamejor-afianzan-la-diversi%C3%B3n-familiar-y-la-paz consultado el 22 de enero de 2020.
Por sus siglas en inglés, Gang Resistance Education and Training (GREAT).
Disponible en: http://www.scgg.gob.hn/es/node/227 consultado el 17 de diciembre de 2019.
Recomendaciones 124.50, 125.5, 126.10.
Acuerdo No. 12-2014 Gaceta 33,428.
A junio de 2019, 145 instituciones cumplieron al 100% la publicación de la información legalmente
requerida, que significó un aumento de 74 instituciones más en comparación a 2016.
El Plan de Gobierno Abierto contiene los siguientes compromisos: 1) Aumento a la Integridad
Pública; 2) Gestión Eficiente y Eficaz de los Recursos Públicos; 3) Mejora en los Servicios Públicos;
4) Crear comunidades más seguras y; 5) Incremento de la responsabilidad Corporativa.
Recomendación 125.39.
Recomendación 125.68.
Los planes de desarrollo tienen como ejes estratégicos el crecimiento económico inclusivo y
protección social, priorizando los pilares de educación, salud y reducción de la pobreza; acceso al
crédito, innovación e infraestructura; transparencia y rendición de cuentas.
Las inspecciones laborales se enmarcan la Ley de Inspección del Trabajo, aprobada en 2017.
Recomendaciones 125.63, 125.67, 125.69, 125.70.
El Piso de Protección Social tiene como objetivo principalmente entregar los siguientes beneficios:
ingreso básico y acceso a otros bienes y servicios que garantizan el adecuado desarrollo de las y los
niños; promoción de la salud integral; promoción del empleo, seguridad alimentaria y nutricional de
las familias.
En el marco de la Ley de Beneficios para Proyectos de Construcción de Viviendas.
Para garantizar el mejor uso de los recursos y llegar a las familias con mayores necesidades, la SEDIS
cuenta con un mecanismo de focalización que se actualiza permanentemente a través del CENISS.
Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/%C2%BFAumentan-lastransferencias-monetarias-condicionadas-la-participaci%C3%B3n-de-las-mujeres-en-la-toma-dedecisiones-La-evidencia-del-Programa-Bono-10000-en-Honduras.pdf consultado el 21 de enero de
2020.
Recomendaciones 125.18, 125.20, 125.61, 125.73, 125.75.
En el marco de la Ley de Alimentación Escolar.
Fundamentado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la LFE.
Modelo de Educación Intercultural Bilingüe para Pueblos Indígenas y Afrohondureños, 2019.
Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras 2018, pág. 32.
Incluyendo un Plan de Parto y Puerperio y Cuidados del Niño, Niña. Informe Nacional de Honduras,
mayo 2019, Vigesimoquinto Aniversario Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
Informe de Medio Término EPU 2017.
Informe Nacional de Honduras, mayo 2019, Vigesimoquinto Aniversario Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing.
Disponible en: https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/6475-becas-20-20fuente-de-inspiracion-y-voluntariado-para-miles-de-estudiantes consultado el 17 de diciembre de
2019.
Disponible en: https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/6187-otros-219-jovenesestudiaran-en-el-extranjero-con-becas-20-20 consultado el 17 de diciembre de 2019.
Disponible en: : https://a15ce943-443f-42a7-b7c2ed96536798ab.filesusr.com/ugd/2de390_4ed31c3ab4eb4a23970188377cdcee40.pdf consultado el 17
de diciembre de 2019.
Recomendaciones 125.65, 125.72.
Disponible en: https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/6666-presidentehernandez-sanciona-decreto-de-prestamo-con-bid-para-construir-hospital-del-trauma-en-tegucigalpa
consultado el 16 de diciembre de 2019.
Recomendaciones 124.17, 124.36, 124.37, 124.58, 125.16, 125.21, 125.62, 125.66.
Con el apoyo técnico y financiero del Gobierno de Canadá y UNICEF.
A través de los Consejos, se ejecutan los planes de acción incorporando el enfoque de derechos de la
niñez y género, incluyendo acciones de prevención de violencia; las rutas a seguir ante estos casos,
mediante la formación a NNA, docentes, padres de familia y la comunidad.
La Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia para promover el aseguramiento
del cumplimiento de los derechos de la primera infancia, la formación del capital humano futuro y el
logro de los compromisos asumidos por el Estado de Honduras con este grupo poblacional.
Mediante el convenio suscrito entre el RNP, OPS, la SESAL y la Organización Ayuda en Acción.
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Recomendaciones 124.9, 124.19, 124.25, 124.26, 124.27, 124.28, 124.29, 124.30, 124.31, 124.32,
124.33, 124.34, 124.35, 124.46, 125.12, 125.14, 125.33, 125.37, 125.38, 126.7.
Decreto Ejecutivo PCM-031-2016, Gaceta 34,023.
Decreto Legislativo No. 159-2016 Gaceta 34,409.
Las denuncias recepcionadas refieren a: violencia doméstica, amenazas, acoso, femicidios, entre
otros.
Acuerdo ejecutivo 487-2016 y Acuerdo Ejecutivo 488-2016, Gaceta 34,204.
De 2015 a 2019, la SEDH ha abordado a 1,192 jóvenes de diferentes centros educativos de secundaria
en materia de prevención de la trata de personas y la migración irregular; incorporando en las
actividades a padres y madres de familia y docentes.
Observatorio de Muertes violentas de mujeres y femicidios. Edición No. 14 enero/diciembre de 2018.
Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) UNAH.
Metodología vivencial que facilita de manera diferenciada abordar las diferentes experiencias de los y
las jóvenes con la discriminación, el maltrato y la exclusión basados en las diferencias.
Recomendaciones 124.6, 124.7, 124.8, 124.57, 124.59, 125.8, 125.71, 125.76.
El Estado agradece a la Organización de las Naciones Unidas y los Gobiernos de Alemania y Suiza.
En aplicación de los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los
Pueblos Indígenas.
Con el acompañamiento y financiamiento de la FAO.
Mediante el convenio DINAFROH-Universidad Nacional de Agricultura y Ganadería.
Ubicado en las instalaciones de la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados.
Recomendaciones 125.17, 125.19, 125.64, 125.77, 125.78, 125.79, 125.80, 125.81.
El PAP se centra en 4 ejes: 1) desarrollar el capital humano; 2) fortalecimiento institucional; 3)
dinamizar el sector productivo; y, 4) mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia. A la
fecha se han invertido $ 2,400 millones en el desarrollo capital humano y sector productivo.
Mediante, el Fideicomiso de Inversión para la Reactivación del Sector Agrícola, se beneficiaron 2,400
pequeños productores con una inversión de $ 38 millones. El MIRPS tiene como propósito abordar
integralmente y con responsabilidades compartidas: sistemas nacionales de asilo viables y eficientes;
mecanismos de protección adecuados a los países de tránsito; mejorar las condiciones en los países de
origen para retornos seguros y dignos; abordar las causas estructurales de la violencia y el
desplazamiento forzado, entre otros. Honduras determinó enfocarse en las siguientes áreas: a)
Respuesta institucional al desplazamiento interno, la atención en asistencia humanitaria y protección,
bajo un enfoque de soluciones duraderas; b) La respuesta integral para los hondureños retornados y en
el exterior con necesidades de protección; c) El sistema de asilo en Honduras; y, d) El acceso al
mecanismo de protección para las personas solicitantes de la condición de refugiados y refugiadas..
Cuantificación MIRPS 2019. pág. 46. Disponible en: https://acnur.org/5df682d74 consultado el 22 de
enero de 2020.
Decreto PCM-038-2015, Gaceta 33,801.
Los consulados están ubicados en EE.UU. (2) y México (1). En enero de 2020 se realizaron 9
consulados móviles para atender a los hondureños en 9 ciudades de EE.UU.
Desde 2017 a septiembre de 2019, el Fondo de Solidaridad al Migrante Hondureño ha desembolsado
L. 47 millones logrando 619 repatriaciones.
Atención a niñez, mujeres, LGBTI y PIAH.
Recomendaciones 124.10, 124.18, 125.11.
Recomendaciones 124.42, 124.45, 124.51, 124.52, 124.53, 124.54, 124.55, 124.56, 125.27, 125.48,
125.47, 125.49, 125.50, 125.51, 125.52, 125.53, 125.54, 125.55, 125.56, 125.57, 125.58, 125.59,
125.60.
Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
Sociales y Operadores de Justicia.
Permiten identificar los escenarios y patrones de riesgo en que se desarrollan las actividades de la
población objeto de la ley.
Fondos del Fideicomiso creado en la Ley de Seguridad Poblacional.
Recomendaciones 124.2, 124.21, 124.22, 124.23.
Decreto Ejecutivo PCM-068-2019, Gaceta 35,125.
Disponible en: https://presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/6013-gobierno-realizaraactividades-de-prevencion-de-embarazos-en-adolescentes-a-nivel-nacional consultado el 14 de
diciembre de 2019.
Por el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas reconoció como buena
práctica.
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