
(A)    GE.10-15560    121010    131010 

   جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

من مرفق قرار جملـس     ) أ(١٥ة  تقرير وطين مقدَّم وفقاً للفقر        
  *٥/١حقوق اإلنسان 

  هندوراس    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________ 

 .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  

 
 A/HRC/WG.6/9/HND/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

23 August 2010 
Arabic 
Original: Spanish 



A/HRC/WG.6/9/HND/1 

GE.10-15560 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٣-١  .....................................................................مقدمة     
  ٣  ٦-٤  ...................................................................املنهجية  - أوالً  
  ٣  ١٣-٧  .................................................احلالة السياسية يف هندوراس  - ثانياً  
  ٥  ٣٧-١٤  ....................................................احلقوق املدنية والسياسية  - ثالثاً  

  ٥  ١٧-١٤  .......................مة الشخصية واحلريةحق الفرد يف احلياة والسال  - ألف     
  ٥  ٢٣-١٨  ......................................منع التعذيب واجتثاث ممارسته  -  باء     
  ٦  ٢٨-٢٤  ....................................التقدم احملرز يف إصالح السجون  - جيم     
  ٧  ٣٥-٢٩  ........................إمكانية اللجوء إىل العدالة واإلصالح القضائي  - دال     
  ٨  ٣٧-٣٦  ...............................................احلق يف حرية التعبري  -  هاء     

  ٩  ٧٤-٣٨  ..............................................جتماعيةاحلقوق االقتصادية واال  - رابعاً  
  ٩  ٤١-٣٨  ....................................................احلق يف الصحة  - ألف     
  ٩  ٤٩-٤٢  ....................................................احلق يف التعليم  -  باء     
  ١١  ٥٥-٥٠  .....................................................احلق يف الثقافة  - جيم     
  ١١  ٥٧-٥٦  ....................................اجلماعات اإلثنية والثقافة والتنمية  - دال     
  ١٢  ٦٣-٥٨  .....................................................احلق يف العمل  -  هاء     
  ١٣  ٦٨-٦٤  ..............................................احلق يف السكن الالئق  -  واو     
  ١٤  ٧٤-٦٩  .....................................................ق يف الغذاءاحل - زاي     

  ١٥  ١٢٥-٧٥  ......................................................حقوق الفئات الضعيفة - خامساً 
  ١٥  ٨٠-٧٥  .......................................................حقوق املرأة - ألف   
  ١٦  ٨٧-٨١  ..........................................حقوق األطفال واملراهقني -  باء   
  ١٧  ٩٢-٨٨  ....................................................حقوق الشباب - جيم   
  املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري       مجاعاتحقوق   - دال   

  ١٨  ٩٣  ....................................................سانيةاجلن اهلوية
  ١٨  ٩٨-٩٤  .....................................................حقوق املسنني -  هاء   
  ١٩  ١٠٥-٩٩  .....................................حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -  واو   
  ٢٠  ١١٢-١٠٦  ..................................................حقوق املهاجرين - زاي   
  ٢١  ١١٩-١١٣  .......... من أصل أفريقيةاملنحدروحقوق شعوب هندوراس األصلية  - حاء   
 ٢٢  ١٢٥-١٢٠  ................................................احلق يف بيئة صحية  - طاء     

 ٢٣  ١٣٤-١٢٦  ...............................................................تستنتاجااال - سادساً 



A/HRC/WG.6/9/HND/1 

3 GE.10-15560 

  مقدمة
تقدم دولة هندوراس، كغريها من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، تقريرها بـشأن             -١

 أقره، وفق اإلجراء الذي     ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة  االستعراض الدوري الشامل حلقوق اإلنسان ل     
  .جملس حقوق اإلنسان

ة إىل  مستفيـض ولقد أفضت دراسة حالة حقوق اإلنسان يف هنـدوراس دراسـةً              -٢
استنتاجات واضحة وحمددة بشأن التقدم الذي أُحرز يف الوفاء بالتزاماهتا على الصعيد الدويل،             

املؤسسية صالحات  اإل إجراءب البلد   حققهاوالتغيريات اليت    ،)٢)(١(تقصي احلقيقة لكإنشاء جلنة   
 أدت إىل إنشاء وحدات خاصة حبقوق اإلنسان ومناصب حكومية جديـدة كمنـصب              اليت

وهي الوحدات واملناصب اليت ستتألف منها      شؤون حقوق اإلنسان،    ل مستشار الرئيس    الوزير
  . وزارة العدل وحقوق اإلنسانقريباً
وضوعية شديدة ومبشاركة   مب عمل جلنة شؤون احلكم املشتركة بني الوكاالت         وأجنز  -٣

 لتوحيد وجهات النظـر املختلفـة يف موقـف          يكاملة من مجيع القطاعات، يف سعي حقيق      
  .واحد طينو

  املنهجية  - أوالً  
ة يوكاالت احلكوم ال يف إجراء االستعراض الدوري الشامل خمتلف        املتبعأشرك النهج     -٤

  .منها يف جمال اختصاصه كل ، يف هذا التقريرأسهمتوفروع الدولة، اليت 
عت املسودة األوىل على املنظمات غري احلكومية وعلى منظمات اجملتمع املـدين           ّزوُو  -٥

وقد تسىن وضع تقرير وطين واحد شامل يصف مواطن القوة   . ن ضمن أجل معيّ   ايق عليه للتعل
ـ مجت، عن طريق    حتديات من   يواجههما  يف نظام حقوق اإلنسان يف هندوراس و      والضعف   ع ي

خمتلف املسامهات، وسيدفع التقرير مؤسسات هندوراس إىل ابتكار اسـتراتيجيات وبـرامج            
  . قدرات الدولةعزز احتياجات السكان احلالية وت جديدة تنسجم معات تنفيذيةوسياس

لعرض التقريـر وعقـدت هـذه       ماعات عامة   يف وقت الحق عن عقد اجت      وأعلن  -٦
سـوال يف    بـدرو يف مدينيت تيغوسيغالبا وسان     مع القطاعات املذكورة أعاله     االجتماعات  

 التقريـر   املوافقة على قد متت   و،   الفعالية بني الدولة واجملتمع املدين     بالغمشروع تعاوين    سياق
  .وفقاً لألصول

  احلالة السياسية يف هندوراس  -ثانياً   
. مجهـوري دميقراطـي  نيايب ذات حكم وهندوراس دولة قائمة على سيادة القانون     -٧
باالستقاللية يف جمـال    منها  ثالث سلطات للدولة، تتمتع كلّ      على   دستور اجلمهورية    ينصو
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 علـى   باحلصولعهد اهلندوراسي املعين    ة يف الدولة امل   ات الرقاب هيئ أهم   تشملو. اختصاصها
املعلومات العامة، واحملكمة العليا ملراجعة احلسابات، ومكتب املدعي العام، واجمللس الـوطين            

 وتساهم يف ضمان التمتـع الفعلـي   مستقلة وقائمة بذاهتا  وهذه املؤسسات   ملكافحة الفساد،   
  .حبقوق اإلنسان

باالتفاقات الـيت ُوِضـَعت أثنـاء حـوار          سوسا لوبو   يو الرئيس بورفري  التزموقد    -٨
وطنية إقامة حكومة وحدة    وحتديداً ب سان خوسيه،   /البااتفاق تيغوسيغ يف إطار    -ميوراس  غوا

وجلنة تقصي احلقيقة؛ وتطبيع العالقات بني هندوراس       التحقق  ومصاحلة وطنية؛ وإنشاء جلنة     
  .ر والقانونواجملتمع الدويل؛ ووضع ضمانات الحترام الدستو

ـ الوتتألف جلنة تقصي احلقيقة من شخصيات بارزة مشهود هلا ب           -٩  األخالقيـة   ةرتاه
 ٢٨  تاريخ ها التحقيق يف األحداث اليت حصلت قبل      هدفواملهنية من هندوراس ومن اخلارج و     

  .دولة هندوراس يف ذلك الوقتل ةلسياسيالة ا وبعده بغرض تقييم احل٢٠٠٩يونيه /حزيران
رئاسة السيد بورفرييـو لوبـو   ب  حقوق اإلنسان أصدرت احلكومة احلالية،ويف جمال   -١٠

األمريكية  البلدانيف منظومة   لهيئات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان      ل )٣( دعوة مفتوحة  ،سوسا
 ترى أنه تشاء و  أي مقرِّر أو فريق عامل        األمم املتحدة كي ُترسل إىل هندوراس      ةمونظيف م و

اليت لتعهدات  ا للتقدم الذي أحرزته الدولة و     املوقعُيجري تقييماً يف    من املناسب إرساله لكي     
إىل مفوضـية   أيضاً   هندوراسوطلبت حكومة   . جلهود اجلارية يف هذا الصدد    ا و مل تنفذ بعد  

  .هندوراس  يف أن ُتنشئ مكتباً أو بعثة)٤(األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
اً يف تنفيذ األحكام الصادرة عـن حمكمـة         وقد أحرزت دولة هندوراس تقدماً كبري       -١١

البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، بعد أن أقرت مبسؤوليتها الدولية عن قتل الناشطة البيئيـة              
ت ُنظم ة عام مراسمأثناء  ، وذلك   ١٩٩٥فرباير  / شباط ٦ بالنكا جانيت كاواس فرنانديس يف    

ائلة كاواس واجملتمع اهلندوراسي عل رئيس احلكومة فيهااعتذر و، ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ يف
 وإنـشاء  واحملافظة عليهـا ودفاعها الدائم عن محاية البيئة بنضال الراحلة وصمودها واعترف  

  . يف تيال يف حمافظة أتالنتيداسال الوطين  بونتامترته
 بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنـسان       تتعلق ري حالياً التحقيق يف ادعاءات أخرى     وجي  -١٢

.  هيئات تابعة ملنظمة البلدان األمريكية وحماكم داخل البلدنظر فيهاكم وتاحل  فترات يف خمتلف 
إىل  ايـة  يف البدأشـارت  أن عدداً من االدعـاءات الـيت         ، بعد انتهاء التحقيقات   ،وقد تبيَّن 

احلاالت الـيت   أما  اجلرمية العادية واجلرمية املنظمة     ب  يف الواقع  تتعلقانتهاكات حلقوق اإلنسان    
فقد مت التحقيق فيها أيضاً ومت حتديـد هويـة           الدولة،ب موظفني   تورط أدلة على    توفرت فيها 

  .وحماكمتهم ومعاقبتهم كما جيباجلناة 
وإن الدستور واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت وقعت عليها هندوراس وقبول             -١٣

والتشريعات اخلاصة  سان،  الدولة احترام اختصاص اهليئات واحملاكم الدولية املعنية حبقوق اإلن        
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 حقوق اإلنسان، وإنشاء هيئات     وإنشاء وتوطيد املؤسسات لتعزيز وصون    ت يف البلد،    اليت ُسنّ 
نية حلقـوق    سياسة وط  سان داخل السلطة التنفيذية، وتشجيع اتباع     جديدة ُتعىن حبقوق اإلن   

تيجية  يف إطار استرا   تندرجطة عمل وطنية، باإلضافة إىل مبادرات أخرى        اإلنسان كأساس خل  
، وآليـة    ترتكز عليه قـرارات الدولـة      اً عام اً إطار  مجيعها ل، تشكّ "لألمة  للبلد، خطةٌ  رؤيةٌ"
قوق اإلنسان وتفاعالً فعاالً بني     الراهنة حل الة  احل وستحرز بال شك تقدماً يف        تتطور فتئت ما

  .اجملتمع والدولة

  احلقوق املدنية والسياسية  -ثالثاً   

  احلريةو والسالمة الشخصيةحق الفرد يف احلياة   -ألف   
 الـيت   األوىل هندوراس من البلدان     تفقد كان . عقوبة اإلعدام حمظورة يف هندوراس      -١٤

، وقعت على االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، أو عهد سان خوسيه، دون إبداء أي حتفظ             
 وتلك - ١٩٥٧ عقوبة اإلعدام وبإلغائها هنائياً يف دستور عام      العودة إىل تطبيق     بعدم   وتعهدت
  .حرمة احلق يف احلياةهامة تعلن هبا خطوة 
إال يف احلاالت اليت يتم فيها وحيمي قانون هندوراسي األجِّنة ويعاقب على اإلجهاض   -١٥

 صحتها، أو عندما يتسبب احلمـل يف صـدمة شـديدة            محايةمبوافقة املرأة إلنقاذ حياهتا أو      
  . خطرياًيشكِّل هتديداً أو
 احلفاظ على هذه احلقـوق، كمكتـب        هتدف إىل ت ووكاالت خاصة    ومثة إجراءا   -١٦

وظيفي ال باالستقاللوتتمتع هاتان املؤسستان . املدعي العام واملفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان     
  .الظلم بشكل فعالالبت يف حاالت هل تقدمي الشكاوى وعملي مما يسالو

 احلقوق واحلريات الـيت     ايةمحضية الوطنية حلقوق اإلنسان يف      وتتلخص والية املفو    -١٧
 مؤسسة تتمتع باستقالل    ، وهو أما يف جمال القضاء، فإن مكتب املدعي العام       . ُيقرها الدستور 

ه ضمان احترام    أهداف تشملتام على الصعيد الوظيفي واإلداري واملايل وعلى صعيد امليزانية،          
  .حقوق اإلنسان بالتعاون مع هيئات أخرى حكومية وخاصة

  التعذيب واجتثاث ممارستهمنع   -باء   
حبماية الـسالمة اجلـسدية     ،   ومن خالل التزاماهتا الدولية    يف قوانينها  ،تلتزم الدولة   -١٨

أو الالإنـسانية   القاسـية    أحد، مثالً، للتعذيب واملعاملة      تعرض وال جيوز    .والنفسية واملعنوية 
ه من ضروب املعاملـة     املهينة، ما دامت هندوراس طرفاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغري          أو
  .١٩٩٦العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة منذ عام  أو
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كان من مجلتها تعـديالت      مهمة    قانونية اقُترح إدخال إصالحات  ويف هذا الصدد،      -١٩
 مع املـادة  تتطابق كيف من القانون اجلنائي احلايل ل أِل- ٢٠٩ على املادة   الكونغرسأجراها  

  .ضة التعذيبمن اتفاقية مناه ١
تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقيـة     آلية  املتعلق ب  القانون   صدر،  ٢٠٠٨ ويف عام   -٢٠

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،               
ممثل لسلطة التنفيذية و  عن ا جلنة وطنية ملنع التعذيب، تتألف من ممثل        ينص على إنشاء    الذي  و

  . جلنة استشاريةينص على إنشاءكما جملتمع املدين، عن السلطة التشريعية وآخر عن ا
يرتكبها أفراد الشرطة أثنـاء     قد  وتقع مسؤولية رصد االعتداءات وسوء املعاملة اليت          -٢١

اإلبالغ عنها والتحقيق فيها على عاتق هيئات الدفاع عن حقـوق           مسؤولية  و،  إلقاء القبض 
 ومكتب املدعي العام ومكتب املـدعي اخلـاص        ضية الوطنية حلقوق اإلنسان   املفوكاإلنسان  

املعين حبقوق اإلنسان، إىل جانب منظمات غري حكومية، وهو ما يضمن املعاملة املناسـبة يف        
 هذه اهليئـات    حيرمان لوائح خاصة أمران     عدم وجود  امليزانية و  قيودإال أن   . مراكز االحتجاز 

أحناء البلد ويعمل القضاء جاهداً علـى       شىت  مراكز االحتجاز يف    دائم يف مجيع    من الوجود ال  
  . جلنة القضاء اجلنائي املشتركة بني الوكاالتإجياد حل لذلك بواسطة

  اجلنـائيني  ةا القـض  إلشـراك ذ القضاء خطوات    ومن خالل اللجنة املذكورة، يتخ      -٢٢
ال الصحة العقلية وأفـراد      واألطباء الشرعيني والعاملني يف جم     ة العام هيئات الدفاع  و واملدعني

تتنـاول  اليت  اصة مبوظفي القضاء    اخلتدريبية  الربامج  الالشرطة وموظفي السجون وغريهم يف      
املعاهدات الدولية والربوتوكوالت االختيارية املتعلقة بالتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية          

  .أو املهينة، وال سيما تطبيق بروتوكول اسطنبول
 حماكمة املتهمني بالتعذيب وسـوء      يف الدولة بضمان مراعاة أصول احملاكمة       وتلتزم  -٢٣

ـ  وال برتب   للمتهم املعاملة بكل موضوعية ونزاهة، غري آهبة باملركز االجتماعي        يف اجلـيش   ه  ت
  . ودون تدخُّل منها،الشرطة أو

   السجونإصالحالتقدم احملرز يف   -جيم   
حتسني أحوال السجناء   شاريع من أجل    لقد أجرت وزارة األمن دراسات ونفذت م        -٢٤

 حقـوق   يف جمال  لدولةا التزاماتها على حنو ينسجم مع      اكتظاظ بإصالح السجون ومعاجلة  
صعيد السجني على    ١٥ ٠٠٠ إىلالسجون  لزيادة سعة    هذه املشاريع خطة     تشملو. اإلنسان
  . عن طريق بناء سجون جديدةالوطين
 الطب والتمريض ويف إنـشاء       العاملني يف جمايل   وقد حتقق تقدم كبري يف زيادة أعداد        -٢٥

لتزويـد  سجناً   ٢٤وتشمل اخلطة مجيع السجون البالغ عددها       .  يف خمتلف السجون   عيادات
  . يف املائة من األدوية٨٠ وبنحويعمل فيها ممرضون بعيادة كل منها 
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ن سجون الـذي  الموظفي  من  موظفي األمن   تسعة وتسعني يف املائة من       نسبة   وتتألف  -٢٦
 يف املائة مـن     ٩٠ما حصلت نسبة    حقوق اإلنسان بين  تدريب يف جمال    شتمل تدريبهم على    ي
  .الهذا اجملني األمنيني واإلداريني على تدريب يف وظفامل

م ملعاجلـة  قـالي  األ على مستوىالتخصصات تقنية متعددة أفرقةاء وجيري حالياً إنش   -٢٧
 تقنية متنقلـة    ةفرقأ ةمخستشكيل  ىل ذلك، مت    ؛ وباإلضافة إ  إفراجاً مبكراً  السجناء   منحمسألة  

 اجتماعيني وحمامٍ من أجل تـشخيص حـاالت       أخصائيني   و ني نفسانيني من أطباء وأخصائي  
إنشاء سجل   ل من أج  خذت خطوات وقد اتُّ . عادة تأهيلهم م وإ  وتصنيفه مالسجناء وعالجه 

  .كل سجنخاصة بإلكترونية  قاعدة بيانات وضعوطين للسجناء بغية 
 تـسعة  ي ُيعلن حالة الطوارئ والكوارث بشأن مرسوم تنفيذ  ٢٠١٠در يف عام    وص  -٢٨

 على وجه االستعجال،    وإصالحهاسجون كوسيلة إلدارة األموال الالزمة لبناء تلك السجون         
عمالً بقرار صادر عن احملكمة العليا، من أجل محاية احلقوق األساسية لألشخاص احملـرومني            

  .لسجونلساسية من حريتهم وحتسني اهلياكل األ

  اللجوء إىل العدالة واإلصالح القضائيإمكانية   -دال   
ُيعرض حالياً على احملكمة العليا مشروع قانون بشأن اخلدمة القضائية وجملس القضاء            -٢٩

املـوظفني   تطبيق لوائح  عنةسؤولوسيكون اجمللس هيئة مستقلة م   . الكونغرسقبل إحالته إىل    
  .إدارة امليزانيةو

 درجاهتم  مبختلف بشأن اخلدمة القضائية، يتمتع القضاة       ١٩٨٠  عام جب قانون ومبو  -٣٠
 احلـاالت،   هذهويف  .  مبوجب القانون ولوائحه    وجتوز تنحيتهم عند االقتضاء    باألمن الوظيفي 

يكون لألشخاص احلق يف الدفاع عن أنفسهم يف جلسات استماع أمام هيئـتني إداريـتني،               
أدلة يعتربوهنا ضرورية، مع بقاء القنوات القـضائية مفتوحـة           أي   تقدمييف أثنائها    موز هل جيو

  .أمامهم أيضاً
ب قضاة  ، ُنصِّ ٢٠٠٢ومع دخول قانون اإلجراءات اجلنائية احلايل حيز النفاذ يف عام             -٣١

 على املستوى الوطين من أجل اإلشراف على تنفيذ أحكام احلـبس            األحكاممكلفون بتنفيذ   
  .كماتومعاملة املتهمني أثناء احملا

 على شروط اسـتخدام التـدابري       ،قانون اإلجراءات اجلنائية، بصيغته املعدَّلة     وينص  -٣٢
هامشاً من االسـتقالل     ةالقضائيالسلطة  نح  متكما  الحتجاز قبل احملاكمة،    لالتحوطية كبديل   

  .يف تطبيق تلك التدابري لمحاكمل
 مبكتب املـدعي    لقعتن امل  على النحو الواجب، فإن القانو     أما فيما خيص إقامة العدل      -٣٣

تعزيـز  محاية و " فعالة عن طريق      بصورة العام مينح ذلك املكتب صالحية ضمان إقامة العدل       
  ".ممارستهم املشروعة ملهامهمأثناء مبختلف درجاهتم استقالل القضاة 
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 اللجوء إىل العدالة عـن طريـق        يفمكفول  وباإلضافة إىل ذلك، لكل مواطن حق         -٣٤
جيوز لـه أن يقـدِّم      كما   أو عن طريق املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان         مكتب املدعي العام  

أفراد القوات املـسلحة    ، وكذلك يف حق     تبشكاوى يف حق أي سلطة بغض النظر عن الرُّ        
منـذ  قوق اإلنـسان،    حباملعين   مكتب املدعي اخلاص     تلقىويف هذا الصدد،    . وأفراد الشرطة 

املسؤولية بني أفراد القوات املـسلحة       تقع عليه    من حتديد   تتطلب )٥( شكاوى عديدة  إنشائه،
 مسؤول يتمتع باحلـصانة     ، مل يعد أي   ٢٠٠٤عام  لومنذ التعديل الدستوري    . وأفراد الشرطة 

  .مهامهه أثناء أدائ
وقد قررت جلنة القضاء اجلنائي املشتركة بني الوكاالت، اليت تتألف من ممثلني عـن                -٣٥

، أن تتخذ كل وسيلة ممكنة إلنـشاء        همرة األمن وغري  القضاء وعن مكتب املدعي العام ووزا     
 خارج نطاق القضاء، ال سيما عندما يتعلـق األمـر           حاالت إعدام نع حدوث   ملآليات فعالة   

لقضاة وغريهم من أعضاء اهليئـة      لوباإلضافة إىل ذلك، سيتم وضع ترتيبات أمنية        . بالشباب
 - ا أطفاالً هأطرافبعض  ايا اليت يكون     خاصةً القض  - قضايا جنائية    يفون  نظرالقضائية الذين ي  

والذين قد يتعرضون لتهديدات بالقتل، وذلك حلماية حياهتم وسالمتهم اجلسدية واستقالهلم           
  .يف القيام بواجباهتم

  احلق يف حرية التعبري  -هاء   
 أي  ويكون.  وسائط اإلعالم دون رقابة مسبقة     مجيعالدستور حرية التعبري يف     يكفل    -٣٦

أو يعوق   تخدام هذا احلق أو حيد من إمكانية التواصل ونشر األفكار واآلراء          شخص يسيء اس  
 من الدسـتور    ١٨٧وُتجيز املادة   .  مسؤوالً أمام القانون   بطريقة مباشرة أو غري مباشرة     ذلك
، مثلما سبق الـذكر،    ٧٢ التمتع ببعض احلقوق، مبا فيها تلك املنصوص عليها يف املادة            تعليق

 الرئيس عـن طريـق      هصدرلسلم، وذلك مبقتضى مرسوم يُ    با طريإخالل خ يف حال حدوث    
وال يتجـاوز القيـد     .  بالتصديق عليه أو تعديله أو رفـضه       الكونغرسجملس الوزراء ويقوم    

عرض من يسيء استخدام هذه     ويت. بأي حال من األحوال    يوماً   ٤٥املفروض على الضمانات    
  .للعقوبة مبقتضى القانوناملادة 
 حـىت   ٢٠٠٨ن منذ عام    و صحفي راح ضحيتها  القتل اليت    جرائميف  وجيري التحقيق     -٣٧
ات املتحدة وإسـبانيا وكولومبيـا،       بلدان كالوالي  اونعآلن وقد طلبت الدولة هلذا الغرض ت      ا

أما القضايا الـيت    . هايتكبرممعرفة   اهتمامها بالوقوف على أسباب تلك األفعال و       تعبرياً عن 
 جلوء  نتيجة لسرعة نظر   قيد ال  ال تزال  االبتدائية فإهنا    ُعرضت على احملاكم وُرفضت يف املرحلة     

وتبني .  بغية الكشف عن املسؤولني     اخلاصني إىل سبل االنتصاف    مكتب املدعي العام واملدعني   
 عـصابات   ارتكبتـها التحقيقات األولية أن بعض جرائم القتل تلك جرائم عادية أو جرائم            

  .نظمةاجلرمية امل
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  ية واالجتماعيةاحلقوق االقتصاد  -رابعاً   

  احلق يف الصحة  -ألف   
أن اإلنسان هو الغاية األمسى للمجتمع والدولة وُيقر باحلق يف الـصحة            الدستور   يقر  -٣٨

 مجيع املواطنني على املسامهة يف تعزيز صحتهم وصحة         وحيثبوصفه حقاً غري قابل للتصرف،      
   . مستشفى عاما٢٨ًويوجد يف هندوراس . اجملتمع واحملافظة عليها

عـدم  إىل برامج صغرية و   التجزؤ  اإلشراف و سوء  يعاين   نظام الصحة الوطين     كانو  -٣٩
تنفيذ امليزانية وعدم اإلنصاف يف توفري اخلدمات الصحية، وهي أمور جعلت من            يف  كفاءة  ال

الضروري البدء يف إصالح قطاع الصحة من أجل إنشاء نظام صـحة متنـوع ومتكامـل                
، عن طريق وزارة الصحة وبدعم تقين هندوراس قامت حكومة    وهلذا الغرض، . مستدام مالياً و

توفري اخلدمات من أجـل     تشجيع الالمركزية يف     مناذج إدارة جديدة و    بتشجيعومايل دويل،   
 وحـدة صـحية، تلـيب      ١٧، أُنـشئت    ٢٠٠٥ومنذ عـام    . احلد من اإلقصاء االجتماعي   

 وحـدة   ١١٥راهن  يف الوقت ال  جمموع الوحدات   بلغ  بذلك  و نسمة،   ٦٠ ١٣٠ احتياجات
  . نسمة٨٥٤ ٥٧٦تليب احتياجات 

 قانون فريوس نقص املناعـة    صدرأما فيما خيص توفري الرعاية للفئات الضعيفة، فقد           -٤٠
 محاية متتع األشـخاص املـصابني       هو يهدف أساس  لتحقيق ١٩٩٩اإليدز يف عام    /البشرية

كز رعايـة شـاملة أو       مر ٣٥وهناك  . اإليدز حبقوق اإلنسان  /بفريوس نقص املناعة البشرية   
مركزاً متخصصاً لرعاية األشخاص املصابني بالفريوس وغريه من األمراض املنقولة جنـسياً،            

كما ، أكرب سجنْين يف البلدويوجد اثنان من تلك املراكز يف . توفَّر هلم الرعاية والعالجتحيث 
  . تهرّمالكشف السريع عن فريوس نقص املناعة البشرية مكفول يف نظام السجون بأن 
؛ الـيت ختـضع حاليـاً       )٦(٢٠٢١، أُعدت اخلطة الوطنية للصحة      ٢٠٠٥ويف عام     -٤١

  .شامل لتعديل

  احلق يف التعليم  -باء   
التعليم وظيفة أساسية للدولة من أجل احملافظة على الثقافـة          "أن  على   الدستور   ينص  -٤٢

العـام   أن يكون التعلـيم  وتعزيزها ونشرها، وجيب أن تعم منافعه اجملتمع دومنا متييز؛ ويتعني         
 الطالب  يف نفوس  التعليم   يغرسويتعني أن   . علمانياً وقائماً على املبادئ األساسية للدميقراطية     

 ارتباطاً   التعليم ن أن يرتبط  يتعّيكما    هذا الشعور  ويعززعوراً عميقاً حبب وطنهم هندوراس      ش
  ".مباشراً بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلد
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 ٢٠٠٠أُطلقت يف عـام  قد و. ووزارة التعليم مسؤولة عن إدارة نظام التعليم الوطين   -٤٣
ملهارات األساسـية   ا اكتساب األطفال والشباب     لضمانعملية تغيري وإصالح لنظام التعليم      

 يتميـز  لضمان تعليم جيـد      ة مناسب بعناصرأساسي وطين   دراسي  الضرورية، وُوضع منهاج    
ويـشتمل  . نساين ويتيح تنمية اجملتمعات احمللية اجتماعياً وثقافيـاً       اإلنصاف االجتماعي واجل  ب

دميقراطيـة  العلى  املنهاج األساسي الوطين على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان مع التركيز            
 واملدنية، يف إطار    املعنويةتوفري تعليم مبين على القيم األخالقية و       دف هب القائمة على املشاركة  
  .التربية اجلنسيةلثقايف إىل جانب  اوالتالقحلة من املساواة والعدا

أما فيما خيص التعليم العايل، فإن اجلامعات احلكومية كجامعة هندوراس الوطنيـة              -٤٤
 برامج للدراسات العليا    استحدثتاملستقلة وجامعة فرانسيسكو موراسان التربوية الوطنية قد        

  .ريستجمستوى املاوة ي الشهادة اجلامعى مستوعلىحقوق اإلنسان جمال يف 
 يف املائة يف التعليم     ٣٢,٢٨ تقاربمن امليزانية الوطنية     نسبة   ستثمر وزارة التعليم  تو  -٤٥

 مـع  ، وهي نسبة منخفضة نسبياً مقارنـةً يم األساسي والتعليم اإلعدادي   قبل املدرسي والتعل  
  .الطلب على املستوى الوطين

 التغطيـة   نـسبة بلـغ   تتدائي، حيث   وتنصب معظم اجلهود حالياً على التعليم االب        -٤٦
 ٩٩,٢٥ ةالتغطية اإلمجالي نسبة  بلغ  ت؛ و التعليم االبتدائي يف سن   األطفال   يف املائة من     ٨٦ ةالصافي

وال حتصل شرحية كبرية    . شمل األطفال دون سن السابعة وفوق سن الثالثة عشرة        تويف املائة   
  .فيةاملناطق الريمن السكان على التعليم االبتدائي، خاصة يف 

وقد ُنفِّذت بـرامج    . ولوية يف نظام التعليم الوطين    حتظى باأل ة  مشكلوال تزال األمية      -٤٧
 ، وبرنـامج  )التعلـيم للجميـع   ( EDUCATODOS خمتلفة للقضاء على األمية منها برنامج     

PRALEBAH وبرنامج ، لدعم التعليم األساسي"El Maestro en Casa" )"م يف البيتملعلِّا"( ،
ـ   . )"طبعاً أستطيع (""Yo, sí puedo"برنامج  وTelebásicaبرنامج و ري وتقـدم قطاعـات غ

 قنوات اإلذاعـة والتلفزيـون      رببرامج التعليم ع  حكومية أيضاً مسامهة كبرية عن طريق بث        
لتيسري احلصول على التعليم األساسي واإلعدادي يف املناطق البعيدة عن املـدارس، كتلـك              

  .هندوراسومجيع هذه املشاريع حتظى بدعم حكومة . م بالراديواليت يبثها معهد التعليالربامج 
، ُسجلت ارتفاعات يف أعـداد      ٢٠١٠-٢٠٠٦وفيما خيص التقدم احملرز يف الفترة         -٤٨

 اليت أنشأهتا   ديدةاجلملعلمني  ا وظائفدارس يف مجيع أحناء البلد ويف       املإنشاء   ومعدلالطالب،  
 طالباً ٢ ٠٥٤ ٦١٢بلغ كان يأن عدد الطالب املسجلني ن األرقام املقارنة وتبّي. وزارة التعليم

يف  ٢ ٠٨٩ ٩٠١ يف مجيع املستويات يف حني بلغ جمموع الطالب املسجلني           ٢٠٠٦يف عام   
  .)٧( يف املائة١٠,١٧ يصل إىلأي بارتفاع ، ٢٠٠٩عام 
صعيد ال مدرسة على    ١٨ ٨٢٠أما فيما يتعلق باملدارس اجلديدة، فقد بلغ جمموعها           -٤٩

 وبـذلك ،  ٢٠٠٩حبلول عام     مدرسة جديدة  ٤ ١٤٥ إليها   أضيفت،  ٢٠٠٦ يف عام    الوطين
  . يف املائة٢٢,٠٢  مدرسة، حمققاً زيادة بنسبة٢٢ ٩٦٥موع اجملبلغ 
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  احلق يف الثقافة  -جيم   
لى ترسـيخ اهلويـة     ويرتكز مفهوم الثقافة ع   .  الثقايف تكفل هندوراس محاية التراث     -٥٠

ثقايف وإنقاذه والتعريف به إىل جانب التثقيف يف جمال الفنـون،           الوطنية والبحث يف التراث ال    
بأنواعها وتشجيعها وتنميتها    ةواحملافظة على التراث التارخيي والثقايف ومحايته، وتنظيم الرياض       

  .كجزء من التثقيف الشامل لسكان هندوراس
ملتوسط تتمثل   القصري وا  لألجلنيلفنون والرياضة أهدافاً    وقد حددت وزارة الثقافة وا      -٥١

ية تعدداليف تعزيز الثقافة بوصفها حقاً من حقوق اإلنسان األساسية وذلك عن طريق تنسيق              
 ١٩٩٤سي صادر يف عام وأقرت هندوراس بتنوع سكاهنا يف أمر رئا.  والتالقح الثقايفالثقافية

  .تعدديتهم الثقافية واللغويةكرَّس ي
 مكونـات   محاية وصـون  الثقايف هبدف   ، ُسّن قانون محاية التراث      ١٩٩٧ويف عام     -٥٢

 واملطالبـة   ، أحناء اإلقليم الوطين ويف املياه اإلقليمية اهلندوراسية       املنتشرة يف شىت  التراث الثقايف   
هـا، وتوريـث     والبحث فيها والتعريف هبا وتطوير     ورعايتهاباستعادهتا وإنقاذها وترميمها    

  .األجيال القادمة إياها
 الذي اشتمل على محالت لتـشجيع       نامج القراءة الوطين  ، أُطلق بر  ٢٠٠٥ويف عام     -٥٣

 امة ومع شبكة املكتبـات    عالكتبات  املتنقلة وبالتنسيق مع    املكتبات  امل طريق   عادة القراءة عن  
  . العامة الوطنية

 يف أحناء   اً مركزاً ثقافياً منتشر   ٤٩ أنشطة، و املطبوعاتنشر الثقافة عن طريق     جيري  و  -٥٤
كومية، وعـن   احلستقلة  املنظمات  املثقافية يف وسائط اإلعالم، و    الج  ربامالعن طريق   البلد، و 
  . مكتبة عامة١٩٣طريق 
 وفرق األوركسترا   يةؤسسات التعليم امل األداء اليت تدعمها  والدولة مسؤولة عن فنون       -٥٥

 األداءمركز فنـون    والرقص والربامج اخلاصة لألطفال،     برامج  والفرق املوسيقية واملسارح و   
أما فيما يتعلق بالفنون التشكيلية، فـإن       . ا الوطين يف العاصمة   ّيمسرح مانويل بونِ  الرئيس هو   

مدرسة الفنون الوطنية هي املؤسسة احلكومية املسؤولة عن تدريب الفنانني والصناع احلرفيني            
  .يف خمتلف اجملاالت

   والثقافة والتنميةاجلماعات اإلثنية  -دال   
 وهي برنامج التنميـة الثقافيـة       اجلماعات اإلثنية ئدة  ُوضعت أربعة برامج إمنائية لفا      -٥٦

ملـواطين  يع  ، وتوطيد اهلوية الثقافية، وبرنـامج االنـدماج والتـشر         للمشاريع البالغة الصغر  
سكيتو وبرنامج االندماج والتشريع للشعوب     يم من أصل أفريقي وشعب      هندوراس املنحدرين 

وهناك أيضاً برامج أخرى،    . ن وشوريت األصلية لفائدة شعوب بيش ولينكا وتاواهكا وتولوبا      
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 ذويتيلـيني   األنمجاعات من الشعوب األصلية واجلماعات املنحدرةكالربنامج الوطين لتعليم   
 املنحدرة مـن    هندوراس بطلب من الشعوب األصلية وشعوب       فريقي، الذي ُوضع  األصل  األ

يما اللغـة والثقافـة يف     أصل أفريقي من أجل تلبية احتياجاهتا اخلاصة يف جمال التعليم، وال س           
لغات أصلية وباللغة اإلسبانية كلغـة      سبع  لقراءة والكتابة ب  اضعت مواد   وُو. درسيالصف امل 

  .  املنهاج الدراسيلدعمثانية 
تلبية االحتياجات التعليمية هلذه الفئة من طالب املـدارس بـشكل مناسـب، مت              لو  -٥٧

املتعـدد  متخصصني يف التعليم    كدائية   يف املدارس االبت   وتأهيلهم للعمل  مدرس   ١ ٣٠٠ تدريب
ويبلـغ عـدد األطفـال      . ني إضـافي   مدرس ١ ٣٠٠، وجيري حالياً تدريب     الثقافات بلغتني 

 تلك يف املائة من جمموع طالب املدارس املنتمني إىل          ١٠٠ طفل، أي    ١٢٥ ٠٠٠املستهدفني  
  .اجلماعات اإلثنية

  احلق يف العمل  -هاء   
 ظـروف منـصفة     حبرية يف ه وتركها   ت اختيار مهن   احلق يف العمل ويف     شخص لكل  -٥٨
التفاقيات الدولية  الذي كّرسته ا  له احلق يف احلماية من البطالة ضمن اإلطار القانوين          و،  الئقةو

 عمال احلق يف األمن الـوظيفي     إلو. القانون للعاملني األمن الوظيفي   ويضمن  . وقانون العمل 
، بلغ احلد األدىن لألجر الشهري      ٢٠٠٩يف عام   و. ، أُنشئت مؤسسات وحماكم خمتصة    وصونه

 ملـبريا يف    ٤ ٠٥٥ املناطق احلـضرية و     ملبريا يف  ٥ ٥٠٠للعاملني يف القطاعني العام واخلاص      
  .املناطق الريفية

 الئق فرص العمل ال   خللق، ُوضعت خطة    التوظيف لاجم وكجزء من سياسة الدولة يف      -٥٩
 صة عمـل يف املرحلـة األوىل       فر ٤٠٠ ٠٠٠ أكثر من    تاحةهبدف إ  ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  

 فرصة عمل   ٦٥٠ ٠٠٠ إتاحة هدف   ددُحوقد  .  فرصة عمل يف املرحلة الثانية     ٧٥٧ ٠٠٠و
والغرض مـن تلـك     . ٢٠١٥ حبلول عام     فرصة عمل مؤقت   ١ ١٥٠ ٠٠٠ جديدة و  دائم

األهداف حتسني نوعية حياة أضعف الشرائح السكانية، كاألطفال والشباب واملسنني والنساء           
  .سرات اُألرّب
 ٦ ٠٠٠لتيسري دخول حنـو     " عملي األول "ا بالنسبة للشباب، فقد أنشئ برنامج       أّم  -٦٠

 ١٥احلضر ذوي اإلمكانات املالية احملدودة والذين تتراوح أعمارهم بـني           شاب من شباب    
  . سنة إىل سوق العمل١٩و

ة نصف ري تنفيذ خطفإنه جي منع عمل األطفال والقضاء عليه تدرجيياً، أما فيما خيص  -٦١
، هبدف القضاء كلياً على أسوأ أشكال عمل        ٢٠٢٠الكرة األرضية بشأن العمل الالئق لعام       

 طفـالً مـن     ٦٠ ٦٨٧ ما جمموعه    إخراجوانسجاماً مع األهداف املؤسساتية، مت      . األطفال
  . طفل٨٠٠ ٠٠٠ بلغ جمموعأماكن عمل خالل السنوات الثالث األخرية من 
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عقد األمريكيتني إلعمال حقوق ذوي اإلعاقـة وصـون          الربامج اخلاصة ب   يف إطار و  -٦٢
هنيـة   مورش بشأن إنـشاء  الكونغرس، قُدم مشروع قانون إىل   )٢٠١٦-٢٠٠٦(كرامتهم  

  .اًمرحباً و ومنتجاً وكرميكامالً اً إدماج يف جمال العملهمتعزيز إدماجذوي اإلعاقة لل
 بـشكل   يف هنـدوراس  ة   احلركة النقابي  ازدادت قوة ويف السنوات األربع األخرية،       -٦٣

  وزارة العمل والضمان االجتماعي، نظرت٢٠١٠-٢٠٠٧ما بني عامي تدرجيي، ففي الفترة  
 وللحصول على املركز القانوين،      هبا العترافنيل ا ل  نقابات عمالية جديدة   قدمته طلباً   ٤٦ يف

 يف السجل الوطين للمنظمات االجتماعيـة ذات املركـز          عمليات القيد فارتفع بذلك عدد    
  . منظمة٥٢٨القانوين إىل 

  احلق يف السكن الالئق  -واو   
 احلق يف السكن الالئق، أي السكن       هندوراس  مواطين ينص الدستور على أن جلميع      -٦٤

  .املزود باخلدمات األساسية الضرورية لفتح بيت
 االجتماعي ترمي إىل حتسني مستوى معيشة       لإلسكانوتدير دولة هندوراس برامج       -٦٥

 يف املائة مـن امليزانيـة الوطنيـة    ٦لدخل املنخفض واملتوسط وُتخصص معدل      األسر ذات ا  
 مؤسـسة مركزيـة     ٢١ بفضل عمـل     وقد تسىن حتقيق ذلك   . للسكن وللتخطيط احلضري  

  .)٨(مركزية وال
سـر   ألُ ، يف املتوسط،   قطعة أرض  ٢٠ ٦٥٨ توثيقيتم سنوياً    وباإلضافة إىل ذلك،    -٦٦

، اإلسـكان  لإلنتـاج و   هندوراس مصرفسية تتكون من    استخدام بنية مؤس  ب املوارد حمدودة
 لالستثمار االجتماعي،   هندوراس االجتماعي، وصندوق    اإلسكان، وصندوق   امللكيةومعهد  

 ملبريا ٤٦ ٠٠٠ة مالية قدرها لة كل أسرة إعانوومتنح الد. ، والبلدياتواملعهد الزراعي الوطين
  .ل السنوات األربع املاضية إعانة يف املتوسط خال٥ ٢٨٩لبناء مرتل؛ وقد ُمنحت 

مـنح  عمليـات    كذلك يف متويـل      اإلسكان لإلنتاج و  هندوراس مصرفعد  ويسا  -٦٧
ـ اراأل وشـراء قطـع      املنازلحتسني  ديدة و اجلساكن  املسندات ملكية األراضي وبناء       يض

القـصري  لآلجـال   النمو والتنمية يف القطاعات املُنتجة عن طريق تـوفري التمويـل             وتعزيز
  .والطويل واملتوسط

 )٩(لإلسـكان  برامج   ة لالستثمار االجتماعي على أربع    هندوراسوُيشرف صندوق     -٦٨
من أصل أفريقـي، وهـي      املنحدرة   راسلفائدة تسعة من الشعوب األصلية وشعوب هندو      

ن من أصـل    بان وغاريفونا وميسكيتو واملنحدري   كا وبيش وتولو  واشوريت ولينكا وتا  شعوب  
  .نكليزية باللغة اإلنيأفريقي الناطق
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  احلق يف الغذاء - زاي  
 املتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي الطويل      ة، اعتمدت احلكومة السياس   ٢٠٠٦ام  يف ع  -٦٩

لتخطـيط  لاألجل، اليت تليب االحتياجات الوطنية بتوفري إطار شامل من املبادئ التوجيهيـة             
 اليت التزمت هبا ة والدولية الوطني جمموعة من التعهداتأيضاًهذا اجملال؛ وهي تضم يف  ربجمة  الو

  . عليهاوتضفي الطابع املؤسسي هندوراس
مهـام   فيها حتدد   ة األمن الغذائي خطة عمل وطني     ة سياس ترسيويف الوقت نفسه،     -٧٠

 األسـر  لصاحلملموسة جيب أن تضطلع هبا خمتلف الوزارات لضمان استجابة منسقة وسريعة  
 من السكان ومناطق جغرافية   بعينها  رات فئات   وتستهدف هذه املباد   .اليت تعيش يف فقر مدقع    

 خدمات  لتقدميلإلنتاج و ولوية إلجياد فرص    األددة وإعطاء   احملحتياجات  اال، مع مراعاة    بعينها
  .اجتماعية جيدة وحتسني إمكانية وصول السكان إليها

 وخطة العمل، أُنشئت وزارة التنمية االجتماعية والتـضامن، الـيت           ةولتنفيذ السياس  -٧١
  .ولت فيما بعد إىل وزارة التنمية االجتماعيةحت

 برناجماً من برامج األمن الغذائي والتغـذوي،        ٤٥ أكثر من    ٢٠٠٩وُنفذ حىت عام     -٧٢
، ونفـذهتا وكـاالت     )١٠(مولتها حكومة هندوراس، وبلدان متعاونة، ووكاالت دولية      اليت  

 ال األحبـاث والتعلـيم    العمل املسيحي يف جم   ، مبا فيها    )١١(حكومية، ومنظمات غري حكومية   
وكالة السبتيني للتنمية واإلغاثة، ومنظمـة إنقـاذ الطفولـة، واملنظمـة الدوليـة            ، و )كري(

  .العاملية للرؤية
 لتنسيق األعمال من أجـل      ٢٠٠٦وأُطلق برنامج شبكة التضامن احلكومي يف عام         -٧٣

 فقـر مـدقع يف      حتسني ظروف التنمية البشرية تدرجيياً، ال سيما ألولئك الذين يعيشون يف          
هياكـل  مشاريع  ، و يةية، وتعليم وة، وتغذ ياملناطق الريفية، وذلك باالستثمار يف مشاريع صح      

 مقاطعة يف مجيع أحنـاء      ١٧ قرية يف    ١ ٥٣٤ تستهدف   يةإنتاجمشاريع  اجتماعية أساسية، و  
  . أسرة٢٣٠ ٠٠٠البلد وتشمل حوايل 

زراعي، النتاج  اإليسرة وبرامج   امل قروضالويف القطاع الريفي، ُيدعم األمن الغذائي ب       -٧٤
قُدمت أموال مـن وزارة املـوارد       قد  لتشجيع إنشاء مصارف للمدخرات الريفية؛ و     وذلك  

الطبيعية، والربنامج الوطين للتنمية الريفية املستدامة، واملصرف الـوطين للتنميـة الزراعيـة،             
تمـاعي،  ، وصندوق هنـدوراس لالسـتثمار االج      واإلسكانومصرف هندوراس لإلنتاج    

 وستسفر شوطاً كبرياًولقد قطعت عملية اإلعالم واملناقشة العامة        .واستراتيجية احلد من الفقر   
  .عن مشروع قانون لألمن الغذائي والتغذوي
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  حقوق الفئات الضعيفة - خامساً 

  حقوق املرأة - ألف 
صدر قانون   بالتعهدات الدولية يف ذلك الصدد،     اإلخالليف جمال حقوق املرأة، دون       -٧٥

 هبدف محاية سالمة املرأة البدنية والنفسية واجلنسية، وكـذلك          ١٩٩٧العنف املرتيل يف عام     
 هذا القانون أيضاً احملاكم املعنية       وأنشأ .ملكيتها، من أي نوع من العنف من جانب شريكها        

  .ملرأة املعين با يف تيغوسيغالبا وسان بيدرو سوال ومكتب املدعي اخلاصاملرتيلبالعنف 
 تتمتـع ، أُنشئ املعهد الوطين للمرأة بوصفه وكالة تنمية اجتماعية          ١٩٩٨ويف عام    -٧٦
تعزيز مشاركة املرأة الكاملة يف عملية التنمية املستدامة،        وتسعى ل  مستقلوضع قانوين ومايل    ب

على أساس املساواة بني اجلنسني، يف مجيع الشؤون االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية              
 وتعزيزهـا وتنـسيق     لمرأةل الوطنية   ة السياس وضعوهو هيئة مستقلة مسؤولة عن       .والثقافية
  . واإلشراف عليهاتنفيذها
لنضال التارخيي للحركة النسائية يف     ا أدى،  ٢٠٠٧و ٢٠٠٢  ما بني عامي   ويف الفترة  -٧٧

 لمرأة من أجل تعزيز العدل بـني ل الوطنية ة السياسإىل وضعهندوراس ويف مجيع أحناء العامل،  
اجلنسني وتنفيذ التزامات هندوراس الدولية مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  .، واملؤمتر الدويل املعين بالسكان والتنمية، واملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة)١٢(ضد املرأة
واعُتمد قانون تكافؤ الفرص للمرأة من أجل إدماج وتنـسيق مبـادرات الدولـة               -٧٨
املدين للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني الرجل واملرأة              تمعواجمل

  .أمام القانون
 تتبـع إنشاء وحدة للـشؤون اجلنـسانية        :وفيما يلي أهم اإلجنازات يف هذا اجملال       -٧٩

الشرطة؛ وتدريب شرطة هندوراس يف الشؤون اجلنسانية ومنع العنف اجلنـساين، والعنـف             
  العنف ضد املرأة، مثـل  ملعاجلةتدابري  ستغالل اجلنسي لألطفال؛ وتنفيذ     رتيل واألسري، واال  امل

راكز التابعة مل العنف  من  شكاوى  التلقي  ، ومكاتب   ودور اإليواء ،  ١١٤ اخلط الساخن    إنشاء
 مزيـد مـن     جلذباهلياكل األساسية   و التعليم، والتدريب،    علىحتسينات  إدخال  ، و الشرطة

 الشرطة؛ واعتماد سياسات للعدل بني اجلنسني داخل األحـزاب الـسياسية،            النساء إىل قوة  
ُتشرف على تنفيذها احملكمة االنتخابية العليا؛ وإنشاء وحدة خاصة يف مكتب املدعي اخلاص             

  . بني النساء العنيفحاالت املوت يف للتحقيق ملرأةاملعين با
قتل النـساء   سألة  الت املعنية مب   اللجنة املشتركة بني الوكا    ،١٩٩٨يف عام   ،  وأُنشئت -٨٠

لضمان تنفيذ القوانني املتعلقة بالعنف ضد املرأة؛ وتتألف اللجنة من خمتلف اهليئات احلكومية             
   .)١٣(وغري احلكومية
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  حقوق األطفال واملراهقني - باء 
  .ينص الدستور على واجب محاية األطفال وفقاً للمعاهدات الدولية والتشريعات اخلاصة -٨١
، صدر ١٩٩٦ويف عام . ١٩٩٠هندوراس طرف يف اتفاقية حقوق الطفل منذ عام         و -٨٢

 نظـام   ينشئ وحيكـم  ل، و اطفدد احلقوق األساسية لأل   حيقانون األطفال واملراهقني، الذي     
ـ لدولة مبوجبه النمو الكامـل لأل     ا تكفل واحلماية الذي    الوقاية  اآلليـات   وينـشئ ل،  اطف

ولإلشراف على تنفيذ القـانون، أُنـشئ معهـد          .لةواإلجراءات الالزمة للوصول إىل العدا    
  .هندوراس للطفل واألسرة

 األسرة وتنمية اجملتمع،    رعايةبرنامج   : املعهد ثالثة برامج رئيسية هي كما يلي       ويدير -٨٣
 هـي   أساسـية  ومبادراته الرئيسية يف ثالثة جماالت       ، يف املقام األول   الذي يركز على الوقاية   

؛ وبرنامج التدخل  واإلعالن عنها األسرة، وتعزيز حقوق الطفل    دعمو،  الطفل رعايةبالتحديد  
االجتماعي واحلماية، الذي يهدف إىل محاية األطفال املعرضني للمخاطر االجتماعية بتجنب           

 إشراك األسرة واجملتمع يف عملية التدخل وإعـادة احلقـوق     و ،مؤسسات الرعاية  يف   همإيداع
  .لبلوغ ذلك اهلدف

املراكز اليت تـسريها    تفتيشاً منتظماً يف خمتلف      املعهد   جيري الطفل،   وحلماية حقوق  -٨٤
أجـرت إدارة الرصـد والتفتـيش       قـد   الدولة واملنظمات اخلاصة العاملة مع األطفـال، و       

  .٢٠١٠و ٢٠٠٦ما بني عامي  زيارة ملختلف املراكز يف الفترة ١ ٠٠٠ حوايل
جازية، مما حد من االكتظـاظ يف       وأُحرز تقدم كبري يف استخدام التدابري غري االحت        -٨٥

مراكز االحتجاز وأسفر عن حتسني الرعاية املقدمـة إىل األطفـال واملـراهقني املخـالفني               
  .اجلنائي للقانون
املدعى حدوثها  إعدام األطفال   اليت أعرب عنها إزاء حاالت      قلق  ال واستجابة ملشاعر  -٨٦

ألطفـال  املعين با املدعي اخلاص مكتبأنشأ وردت يف منشورات دولية يف عدة بلدان،        واليت  
حاالت  بني األطفال، وبوجه خاص       العنيف حاالت املوت الوحدة اخلاصة املعنية بالتحقيق يف      

 ١٤ أُحيلت،  ٢٠٠٩  شكاوى يف تيغوسيغالبا يف عام     ١٠٧ وقدمت .الشبيهة باإلعدام الوفاة  
اليت ما زالـت    ايا  بعد إضافة القض  ،   حالة ٤٦  اجملموع صبحبذلك ي وحالة منها إىل احملكمة،     

، ٢٠١٠ويف عام    .ةأحكام إدان  أحكام، كلها    ٩ من السنوات السابقة، وصدرت      بانتظار احملاكمة 
وصـدرت  ؛   املتهم  حددت فيها هوية   منظورة حاالت منها   ٣٦، ما زال    بالغات ١٠٨ قدم

  . وُردت حالة واحدة فقط؛ حالة٥١ جيري التحقيق يف حالة، و٢٠ يف بالقبضأوامر 
شتركة امللجنة  ال التدابري اليت اختذهتا الدولة حلماية األطفال واملراهقني إنشاء          وتشمل -٨٧

بني الوكاالت ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني؛ ووضع خطة عمـل       
؛ ووضـع   ٢٠١١-٢٠٠٦  للفترة لألطفال واملراهقني  مكافحة االستغالل اجلنسي التجاري   

؛ ٢٠١٥-٢٠٠٦  للفتـرة  لى عمل األطفـال يف هنـدوراس      خطة عمل للقضاء التدرجيي ع    
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؛ وإنشاء وحدات شرطة خاصة ملنع جرائم       )٢٠٠٥(واعتماد مدونة سلوك لقطاع السياحة      
االستغالل اجلنسي التجاري والتحقيق فيها؛ وإنشاء آليات تنسيق دائمة للقنـصليات عـن             

 إىل   بلـدان أخـرى     يف اجلرائم اليت وقعـت   وزارة اخلارجية للسماح بإعادة ضحايا       طريق
 لإلبـالغ عـن     ١١١ الـساخن    إنشاء اخلط  و ؛ املنظمة الدولية للهجرة   عتعاون م الب ،الوطن

حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة األمـم املتحـدة         تهاكات حقوق الطفل؛ وإنشاء مرصد      ان
  ).اليونيسيف(للطفولة 

  حقوق الشباب - جيم 
 هندوراس مبوجب املعاهدات الدوليـة       املتعلقة بالشباب على التزامات    ةتقوم السياس  -٨٨

 حقوق  األمريكية بشأن  -  اتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية اإليبريية     وهياليت صدقت عليها،    
وعلـى  . )١٤(احلقوق املدنية والسياسية  ب الشباب، ومؤمتر قمة األلفية، والعهد الدويل اخلاص      

شاملة للشباب، الـذي يـضع      الصعيد احمللي، أصدرت هندوراس القانون اإلطاري للتنمية ال       
  . باألطفال واملراهقني والشباباخلاصإطاراً للشباب يف هندوراس، والعهد 

لشباب يتضمن سبعة   ل وطنية   ةين للشباب مشروعاً أولياً لسياس     املعهد الوط  أعدوقد   -٨٩
لشباب يف خمتلف املنتديات وحلقات العمل، خاصة متكـني        من أجل ا  خطوط أساسية للعمل    

عمليات دميقراطية قائمة على املشاركة، وتعميم الوصول إىل جمتمـع املعرفـة،            الشباب يف   
واإلدماج الرقمي واالتصال متعدد اللغات، والثقافة الشعبية، والرياضة والترفيه كاستراتيجية          

احلقوق االقتصادية للشباب من خالل العمل الكـرمي        ضمان  لإلدماج االجتماعي والتنمية، و   
ف، صحي، واحلماية االجتماعية من العن    الياة  احلالصحة الشاملة وأسلوب    والتنمية الريفية، و  

  .والعدالة كأساس لثقافة السالم
تعزيز اهليكل املؤسسي من خالل اإلطار البلدي للشباب، مـع          لحالياً  العمل  جيري  و -٩٠

  . للشبابافتتاح جلان إقليمية وبلدية
ظمات الشباب، وجملس استشاري    إنشاء شبكة ملن  بشباب  لل الوطنية   ةسياسال وتسمح -٩١

  وبرنامج وطين للمـنح    ،معين بشؤون الشباب، وحماكم لألحداث، وتعزيز برامج املتطوعني       
  . أخرى، يف مجلة أمورالدراسية

ومن حيث حقوق اإلنسان، يسري املعهد الوطين للشباب مدرسـة لآلبـاء بـشأن               -٩٢
 جنساين، وينظم دورات تدريبية يف      لشباب والعيش معاً دون عنف أو متييز      ل يةنساناإلقوق  احل

ينظم مراجعة  كما  للشباب واللجان البلدية للشباب،     جمال حقوق اإلنسان يف املكتب البلدي       
لشباب، ويدعم إدماج الـدورات التدريبيـة املتعلقـة         ل يةنساناإلقوق  احل إلعمالاجتماعية  

كما يدعم  ساسي الوطين،   األالدراسة  لشباب والقيم األخالقية يف منهاج      ل يةنساناإلقوق  احلب
  .لشباب على الصعيد الوطين للدفاع عن حقوقهميعىن بامدع خاص وظيفة اقتراحاً إلنشاء 
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 املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري          مجاعاتحقوق   - دال 
  اجلنسانية اهلوية
  القـانوين لـثالث    ركـز ، منحت دولة هندوراس امل    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٧يف   -٩٣

 عاماً، هي التجمع البنفسجي، وجمتمع املثليني جنسياً، ومجعية         ١٥ تطلبه ملدة    ظلتجمموعات  
وهناك كثري من مجاعات املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليـل           .املثليني واملثليات جنسياً  

 ها القرار الذي اختذته الدولة هلـذ      اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يف هندوراس ويسمح هذ       
 ويشكل خطوة إىل األمام يف تنفيذ اتفاقيات دولية مثل االتفاقيـة            ا مبتابعة أنشطته  اتاجلماع

  .األمريكية حلقوق اإلنسان

  حقوق املسنني - هاء 
، الذي  )١٥(ماية املسنني واملتقاعدين  حب املتعلقُحددت حقوق املسنني يف القانون الشامل        -٩٤
ديرية العامة للمـسنني يف إطـار وزارة الداخليـة          أُنشئت امل قد  و .الئحته مراجعةري حاليا   جت

  .والية قانونية لتنظيم شؤون املسنني، هبدف ضمان االمتثال للقانون تضطلع بوهيوالعدل، 
 أو معاش تقاعدي لعدد صغري مـن املـسنني     إعانة مهام املديرية العامة منح      وتشمل -٩٥

 ملـبريا يف    ٥٠٠بلغ  ت للكفاف   عانةوهي إ الذين يعيشون يف فقر مدقع أو الضعفاء اجتماعياً؛         
وتعـاجل املديريـة     .رابع عشر الثالث عشر و  إضافيني مها ال   شهرينلإعانة  الشهر باإلضافة إىل    

  .العامة أيضاً الشكاوى املقدمة من املسنني
ملسنني لتحديد ظـروف    ا املديرية العامة تفتيشاً وحتقيقاً يف أعمال مراكز         بدأتقد  و -٩٦

 مركزاً من هذا النوع يف مجيع أحناء البلد، اثنان منها           ١٦سسات؛ وهناك   املعيشة يف هذه املؤ   
 مؤسسة ال تستهدف الـربح      ١٢ و  الدولة، تديرمهاستهدفان الربح، واثنان    يمركزان خاصان   

  .ترعى املسنني الفقراء، ويدعمها أشخاص عاديون ومؤسسات خريية
قوق املسنني إعداد  النهوض حب وتشمل األهداف القصرية والطويلة األجل فيما يتعلق ب        -٩٧

وذلك لمسنني، وحتقيق زيادة يف عدد املستفيدين من معاش الكفاف،          ل وطنية   ةوتنفيذ سياس 
 حتسني نوعية حياة املسنني الذين يعيشون يف فقر مدقع؛ ونشر القانون الشامل املتعلق               هبدف

باملسنني يف كل بلديـة     حبماية املسنني واملتقاعدين يف مجيع أحناء البلد؛ وإنشاء وحدة خاصة           
  .هندوراس يف
 مبوجب القانون الشامل املتعلق حبمايـة املـسنني واملتقاعـدين           اإلعاناتوتشمل   -٩٨

 يف املستشفيات والعيادات اخلاصة، وشـراء األدويـة واملـواد        العالجختفيضات على فواتري    
يـضات علـى    اجلراحية، واستشارات األطباء وأطباء األسنان، واألنشطة الترفيهيـة، وختف        

 االجتمـاعي   مؤسـسات الـضمان    وفرهات اليت   واإلعاناتاجلوي والربي والبحري،     النقل
 التقاعد أو املعـاش التقاعـدي يف        إعاناتمن  يتجاوز عدد املستفيدين    وال   .واملعاهد األمنية 
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 قسيمة نصف   العائلية اإلعاناتويقدم برنامج    ). يف املائة  ٧,٧( شخصاً   ٢٣ ٠٥٤هندوراس  
 عامـاً يف    ٦٠ ملبريا إىل جمموعة صغرية جداً من األشخاص يتجاوز سنهم           ٦٠٠غ  سنوية مببل 

  .بعض مقاطعات البلد

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة - واو 
لوقايـة مـن    ل، اعتمدت دولة هندوراس الـسياسة الوطنيـة         ٢٠٠٤مايو  /يف أيار  -٩٩

عزيز ومحاية حقوقهم   ألشخاص ذوي اإلعاقة، وت   لتأهيل  الاإلعاقات، والرعاية الشاملة وإعادة     
ـ       بدأ،  ٢٠٠٥ويف عام   . )١٦(ومسؤولياهتم خاص  نفاذ قانون اإلنصاف والتنمية الشاملة لألش

ألشخاص ذوي اإلعاقة، الـيت     للنهوض با لمديرية العامة   ل وهو القانون املنشئ  ذوي اإلعاقة،   
  مكلفة وهيواملديرية العامة جزء من وزارة الداخلية والعدل        . ٢٠٠٨ أعماهلا يف عام     باشرت

  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوإعمالتعزيز من أجل تنظيم وتنسيق املبادرات ب
تعمـيم إمكانيـة    ل أهم مشاريع املديرية العامة يف إعداد خطة وطنية          بعضتمثل  تو -١٠٠

وتعاجل عدة جوانـب تتـصل بالتكنولوجيـا،        التقنية  املبادئ التوجيهية   فيها   تقدم   ،الوصول
آلية لتحديد هوية األشـخاص ذوي      إنشاء   و ؛والنقل، والبيئة املادية  التصال،  واملعلومات، وا 

ية الدويل  من أجل ضمان حقوقهم على أساس تصنيف منظمة الصحة العامل    وتسجيلهم اإلعاقة
تلقي  تقوم ب  وتشتمل املديرية العامة أيضاً على وحدة إلنفاذ احلقوق       . ةلألداء واإلعاقة والصح  
   .الشكاوى ومعاجلتها

 للمفوضـية  التابع   ربنامج اخلاص لألشخاص ذوي اإلعاقة    ال، أُنشئ   ٢٠٠٧عام  ويف   -١٠١
، الوحدة املعنية باإلعاقة التابعة لوزارة      ٢٠١٠يف عام   ،  تكما أُنشئ الوطنية حلقوق اإلنسان،    

التنمية االجتماعية، ومكتب املفوض اخلاص املعين باإلعاقة التابع ملكتب الرئيس، ومنـصب            
وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ الكونغرس جلنة       . حقوق اإلنسان  لشؤونيس  مستشار الرئ  - وزيرال

  .قطاع اإلعاقات، يف إطار جلنة حقوق اإلنسان التابعة للكونغرسب لالتصال
، اليت أشرفت عليها احملكمة االنتخابية العليا، بالتعاون        ٢٠٠٩وخالل انتخابات عام     -١٠٢

 لتعزيـز ابات، أُنشئت آليات دعم خاصـة        االنتخ وهيئة مراقبة مع منظمة الدول األمريكية     
  .مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع أحناء البلد

، أطلقت املديرية العامة للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة ومكتب         ٢٠٠٩ويف عام    -١٠٣
، محلة  ة االجتماعي والرعايةالتسجيل الوطين، بدعم من اليونيسيف وصندوق هندوراس للتنمية         

ويقوم مكتب التسجيل    ").نسيةاجلسم و االلألطفال احلق يف    ("ذوي اإلعاقة   لتسجيل األطفال   
  .الوطين حالياً بوضع آلية خاصة لتيسري االتصال بني دائرة حتديد اهلوية واألطفال ذوي اإلعاقة
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مـن  ، حركة هندوراس    ةالتعاون الياباني وكالة  ، بدعم من    ، أُّسست ٢٠٠٩ويف عام    -١٠٤
تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة باحلقوق ومبستوى ب خاصاًرمت عهداً  أب، اليت   ياة مستقلة أجل ح 

  .معيشي أفضل
 مع القطاع احلكومي يف جلنة  بالتعاون الوثيق ويعمل اجملتمع املدين يف هندوراس حالياً        -١٠٥

الوطنية املعنية بالتعليم جلميع األطفال ذوي العاهات البصرية لتنفيذ خطة لتعلـيم            هندوراس  
، اليت تستهدف أطفال املدارس     ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  ي العاهات البصرية    مجيع األطفال ذو  

  .ذوي العاهات البصرية

  حقوق املهاجرين - زاي 
 تعـاين منـها   ، إىل جانب احلالة االقتصادية الصعبة اليت        املرتفعةمعدالت البطالة   إن   -١٠٦

 ميكنـها أن تـوفر   ، تدفع مواطين هندوراس إىل اهلجرة إىل بلدان أكثر تقدماً حالياً هندوراس
 حلقوقهم اإلنسانية يف بلدان العبـور       املتكررةمستوى معيشة أفضل، وذلك رغم االنتهاكات       

 واجلرمية املنظمة فحسب، بـل      ني العادي نياجملرموهي االنتهاكات اليت ال ترجع إىل       واملقصد  
 تزيد سلطات اهلجرة، والشرطة، واجليش، والسلطات املدنية بشكل عام، وهو وضع إىل  أيضاً  

  . جتّرم اهلجرة غري القانونيةةمن تفاقمه قوانني جديد
  تنسقها وزارة اخلارجية   اليت؛  )١٧(لمهاجرينل الوطنية   ةوهلذا السبب، ُوضعت السياس    -١٠٧

قـوق  املعنية حب وثيق مع اهليئات احلكومية املختصة واملنظمات غري احلكومية         التعاون  بالُتنفّذ  و
  .ين مع املهاجراليت تعملاإلنسان 
لمهـاجرين هـي الوقايـة، واملـساعدة        لوالعناصر االستراتيجية للسياسة الوطنية      -١٠٨

االجتماعية والثقافية والقانونية ملواطين هندوراس يف اخلارج، ومساعدة املهاجرين العائـدين،           
عاهدات بني البلد األصلي وبلـد      املتفاقات و اال لألشخاص بواسطة    ة القانوني احلركةوتنظيم  
مما يؤدي إىل هجرة عمال حيملون وثائق قانونية ويشجع علـى أفـضل اسـتخدام     املقصد،  

  .واستثمار للتحويالت

 املوارد اإلنسانية للمهاجرين يف صـندوق التـضامن         وخصصتوقد مجعت الدولة     -١٠٩
الذي تصل امليزانية   و،  )١٨( هشة أوضاعواطين هندوراس املهاجرين الذين يعيشون يف       اخلاص مب 

 مليون ملبريا، وهو مبلغ ينبغي أن يزداد سنوياً على األقل متـشياً        ١٥صة له إىل    السنوية املخص 
  .لعام السابقبا  فيما يتعلقمع معدل التضخم الذي حيدده املصرف املركزي هلندوراس

 احملدودة يف حاالت مثـل إعـادة        املواردوُتخصص هذه األموال لألشخاص ذوي       -١١٠
مساعدة ضـحايا   و،  املميتي اخلطري، والبتر، واملرض     اجلثمان إىل الوطن، واالعتالل الصح    

االجتار بالبشر أو االختطاف، وإعادة القصر غري املصحوبني أو النـساء أو املـسنني الـذين       
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 اهلجـرة، وتقـدمي     يف أثناء يعيشون يف أوضاع هشة إىل أرض الوطن، واقتفاء أثر املفقودين           
  .و براًاملساعدة الفورية إىل املهاجرين املرحلني جواً أ

  مواطين يف هندوراس يف اخلارج     عمال قدمهاي اليت   أهم مثال على اخلدمات   يتجلى  و -١١١
مليون نسمة يعيشون يف الواليات املتحدة       و ٨٠٠ ٠٠٠ عددهم بني    الذين يتراوح هندوراس  

الدولة تتخذ  و . يستفيدون حالياً من وضع احلماية املؤقتة      ٧٣ ٠٠٠األمريكية، ومنهم حوايل    
  . احلماية املؤقتةنطاقطوات الدبلوماسية الالزمة ملواصلة وتوسيع حالياً اخل
 اخلارجية هلندوراس، ُوقع وُصدق على اتفاقني دوليني رئيـسيني          ة السياس ويف إطار  -١١٢

 : والنهوض هبم، وهذان االتفاقـان مهـا       ملهاجرين وأسرهم اواتُّخذت خطوات لكفالة دعم     
عمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاق بشأن التعاون       االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ال     

 الوطنية حلقـوق اإلنـسان، ووزارة خارجيـة         املفوضيةواملساعدة بني الوكاالت املربم بني      
  .)١٩(هندوراس، واللجنة الوطنية املكسيكية حلقوق اإلنسان

   من أصل أفريقيةاملنحدروشعوب هندوراس األصلية حقوق  - حاء 
 هندوراس بلد متعدد الثقافات ومتعدد       بأن لبلد االعتراف هة لرؤية ا   املوجِّ من املبادئ  -١١٣
ينتمـون   يف املائة ١١ هناك ماليني نسمة، ٧وز عددهم ا الذين يتجافمن بني سكاهن  .اللغات

 أعلـى   توجـد هبـا   واملناطق اليت    . من أصل أفريقي   ةاملنحدرأو  شعوب هندوراس األصلية    ل
األصليني أو  هندوراس  سكان  اً تلك اليت تضم أعلى عدد من        يضلفقر واألمية هي أ   امعدالت  

 ومظاهر التعبري   ،فظ وحتفيز الثقافات األصلية   حب الدستور    ويقضي .ل أفريقي من أص املنحدرين  
  . وفنها الشعيب وحرفها اليدوية،احلقيقي عن فولكلور هندوراس

العـدل حاليـاً    وينفذ صندوق هندوراس لالستثمار االجتماعي ووزارة الداخلية و        -١١٤
برنامج التنمية الشاملة للشعوب األصلية، وهو برنامج شامل، ومتعدد القطاعات، وقائم على            

، والقضايا اجلنسانية  لعدة قطاعات اإلدماج االجتماعي،      ةاملشاركة، ويتضمن كأهداف شامل   
 واإلسهاموهدف الربنامج هو حتسني مستوى معيشة الشعوب األصلية يف هندوراس            .والبيئة

   . الشاملة واملستدامة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئيةايف تنميته
وهناك أيضاً خطة خاصة هتدف إىل كفالة التنفيذ املالئم للربنامج الرئاسـي بـشأن            -١١٥

هنـدوراس  سكان   استفادةبدوره كاستراتيجية لكفالة    الصحة والتعليم والتغذية، الذي ُيطبق      
 املـشروع،   من مزايـا  واملنحدرين من أصل أفريقي الذين يستوفون شروط األهلية         األصليني  

  .بطريقة مناسبة من الناحية الثقافية
ـ  للنـهوض مة احلالية إنشاء وزارة     وعلى الصعيد املؤسسي، أقرت احلكو     -١١٦  شعوبب

اليت قية  تعلقة باملساواة العر  املسياسات  ال من أصل أفريقي وتعزيز      ةاملنحدرو األصلية   هندوراس
  .ذه الشعوب يف مجيع أحناء البلدهب الشاملالنهوض سيكون هدفها هو 
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 التـراث  اإلثنيـة و   باجلماعات املعين   ، أُنشئ مكتب املدعي اخلاص    ١٩٩٤ويف عام    -١١٧
  هنـدوراس  شعوب ل يةقوق اإلنسان احلالثقايف يف مكتب املدعي العام لضمان التمتع الفعلي ب        

  .يقي من أصل أفرةاملنحدرواألصلية 
ملكيـة  بـسندات   ، أُنشئت اللجنة املشتركة بني القطاعات املعنية        ٢٠٠٥ويف عام    -١١٨

طائفيت ميسكيتو وغاريفونـا يف     فيما خيص   األراضي، وتوسيعها، والتعويض عنها، ومحايتها      
تـشمل وزارات   هـي   املعهد الزراعي الوطين، و   يتوىل التنسيق فيها     هذه اللجنة وهندوراس؛  

  .ئفيت ميسكيتو وغاريفوناأخرى وممثلني لطا
 اإلثنيـة، الـيت     باجلماعات، أنشأ الكونغرس اللجنة العادية املعنية       ٢٠٠٦ويف عام    -١١٩

 من أصل ةاملنحدرو األصلية  هندوراسشعوب جلنة االتصال اخلاصة ل٢٠١٠ عام أصبحت يف 
صل أفريقي يف هـذه اللجنـة        من أ  ةاملنحدرو األصلية    هندوراس شعوبوستشارك   .أفريقي

  . لرصد االقتراحات التشريعية وغريها من األمور ذات األمهيةبصفة مراقب

 احلق يف بيئة صحية  - طاء  

رصـد  بأصدرت دولة هندوراس قوانني وأنظمة حلماية البيئة، مثل األنظمة املتعلقة            -١٢٠
 خـارج   هاوحفظأنواع احليوانات احلرجية    مسك قرش احلوت يف جزر باهيا، وأنظمة إدارة         

  .واألنظمة املتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، املوقع
 مائية  ةلداخلي، سياس وأعدت وزارة املوارد الطبيعية والبيئة واعتمدت، على الصعيد ا         -١٢١

 تـها محايوملـوارد املائيـة   ا الستعادة األسس الالزمة    إرساء املبادئ التوجيهية و   لوضعوطنية  
وباإلضـافة إىل ذلـك،    .ر عاماً املقبلة مناسبة يف هندوراس خالل اخلمسة عش    هتا إدارة وإدار

  .محاية حبرية يوجوابغية  العامة لقانون محاية حوض يوجوا الالئحةاعُتمدت 
قلب املمر  "وُنفذت خمتلف املشاريع البيئية، مثل مشروع احمليط احليوي عرب احلدود            -١٢٢

ميـسكيتو،  (، الذي أفاد منه سكان منطقة الشعوب األصـلية          "البيولوجي ألمريكا الوسطى  
دعـم التنفيـذ    من أجل   ؛ وإنشاء التحالف    )انمو أو مايانغ   وغاريفونا، وسو   وبيش، وتاواكا،

 الربيـة  أومـوا    حمميـة دارة  إلالوطين لربنامج العمل املتعلق باملناطق احملمية؛ ووضع خطـة          
  .املقترحة البحريةو

 جيري وضـع  ،هاخدام واست هاوتوزيعاملواد املستنفدة لطبقة األوزون     وملراقبة استرياد    -١٢٣
وقد قدمت هندوراس إىل اللجنة التنفيذية لصندوق بروتوكـول          .خطة إلدارة غازات التربيد   

مونتريال املتعدد األطراف اقتراحاً وطنياً إلزالة غـازات التربيـد املـستنفدة لـألوزون يف               
التربيـد   القطاعات استهالكاً لغازات     أكثر الدعم إىل    وهو اقتراح يدعو إىل تقدمي    هندوراس،  

البديلـة مثـل     حتويل معدات التربيد احمللية، وإال استخدام املواد         وتشجيعاملستنفدة لألوزون   
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، واملبادرات الوطنية لالمتثال لاللتزامـات احملليـة        ر القانوين اطاإلتعزيز  اهليدروكربونات، و 
  .مبوجب بروتوكول مونتريال

 أمريكا الوسطى، هبدف احلـد مـن        وجيري حالياً تنفيذ الربنامج البيئي اإلقليمي يف       -١٢٤
، من خالل حتسني اإلدارة البيئية مـن جانـب          ٢٠١١الفقر يف أمريكا الوسطى حبلول عام       

  .الدول واجملتمع املدين، وتطبيق القانون الوطين واملعاهدات البيئية اإلقليمية والدولية
حة آثـار  وقد وضعت دولة هندوراس خطة ملكافحة التصحر واجلفاف من أجل مكاف           -١٢٥

قاطعات شولوتيكا، وفايي،    بلدية مل  ١٣٧تغطيها   يف املنطقة اليت     تنفذ مبوجبها عمليات  اجلفاف،  
ـ         و، شوالباراييسو، وفرانسيسكو موراسان، والباس، وإينتيبوكا، ويورو، وكوماياغوا، وأوالنت

 ٨٣٤ وزرع نبتة حرجيـة     ١ ٤١٦ ٠٠٠وباإلضافة إىل ذلك، أُنتجت      .وسانتا باربارا، وملبريا  
 املنـاطق   وإصالح املائية،   املصادرهكتاراً يف مواقع ذات أمهية إيكولوجية من أجل احلفاظ على           

  .املتدهورة بفعل حرائق الغابات واآلفات، وألغراض التجميل وإنشاء مزارع لألخشاب والطاقة

  ستنتاجاتاال - سادساً 
راعـاة  مب ما يتعلـق   في أحرزت هندوراس تقدماً كبرياً يف احلقوق املدنية والسياسية        -١٢٦

وتعزيز حقوق اإلنسان، ال سيما بإنشاء مؤسسات لكفالة االمتثال من خالل التنسيق مـع               
استـشرافاً  إدخال إصالحات واسعة النطاق ستسفر عن عدالـة أكثـر           يف  اهليئة التشريعية   

ولكن  . وتطبيق أسرع للقانون، وتشريعات تضمن املراعاة الكاملة حلقوق اإلنسان         للمستقبل
ما زالت هناك نواحي قصور يف التحقيق يف احلاالت ويف ظروف السجون نتيجـة للقيـود                

 دون اإلعمـال    القيـود التقنية، وقد حالت هذه     البشرية و املفروضة على امليزانيات واملوارد     
 تكمـن يف  لدولة هندوراس األساسية املصلحة ومع ذلك فإن .الكامل جلميع حقوق اإلنسان   

  .نية جلميع سكاهنا دون متييز من أي نوعرام احلقوق اإلنساتاح
  كربى وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تبذل هندوراس جهوداً          -١٢٧

، تـها وحتـسني نوعي   الضمان االجتماعي خدمات   اخلدمات الصحية والتعليمية و    نطاقلتوسيع  
 أساسية مناسبة وأحسن جتهيـزاً،       املوارد البشرية املتخصصة وإنشاء هياكل     بزيادةوذلك جزئياً   

غري أن االحتياجات املتزايدة لـسكان هنـدوراس         . عن نتائج مواتية   ت هذه اجلهود  وقد أسفر 
  . وزيادهتا مسألة ملحةميزانية وطنية يف هذه القطاعاتوضع تتجاوز اجلهود، مما جيعل 

والنهوض عيفة   الض لدعم مجاعاهتا ويوضح هذا التقرير اجلهود اليت بذلتها هندوراس         -١٢٨
باعتماد تشريعات خاصة والوفاء بالتعهدات الدولية اليت أخذهتا على عاتقهـا يف هـذه              هبا  

وتركز هذه اجلهود على القضاء على التمييز ضد املرأة واملسنني واألشخاص ذوي             .اجملاالت
ري وقد أُعطيت جمموعات املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـاي           .اإلعاقة

  .اهلوية اجلنسانية مركزاً قانونياً حلماية حقوقهم
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وتبذل الدولة أيضاً جهوداً للقضاء على االعتداء على األطفال، واستغالهلم يف العمل             -١٢٩
التغلب  و ،للشباباملتاحة  قلة الفرص   للتغلب على مشكلة    جنسياً، واالجتار هبم، و   استغالهلم  و

سلباً على منوهم الكامل؛ ولكن، ال تزال هناك داخل         مجيع العوامل اليت تؤثر     على  بشكل عام   
  .حتقيقاً كامالًالدولة واجملتمع عوامل تقيد حتقيقها 

  قلـق هنـدوراس    دواعيوأما فيما يتعلق هبجرة مواطين هندوراس إىل اخلارج، فإن           -١٣٠
أثنـاء   املهـاجرون يف     يتعرض هلا  ال تتمثل يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت         خاصبشكل  
جترمي املهاجرين غري   يف  إىل بلدان املقصد فحسب، بل أيضاً       توجههم   و العبوربلدان  ب هممرور

  . يشكل انتهاكاً سافراً حلقوق هؤالء األشخاصمماالقانونيني اجلاري حالياً يف بعض البلدان، 
 األصلية   هندوراس شعوبماية وحفظ ثقافات    حبراس   هندو اهتمامويبني هذا التقرير     -١٣١

 إنشاء وحدات وقوانني خاصة حلمايـة خمتلـف         يتجلى يف ن أصل أفريقي، كما      م ةاملنحدرو
ل هلذه الشعوب يف جمتمـع      امالثقافة الوطنية، مما سيسفر عن االندماج الك      التعبري عن   مظاهر  
  . حيترم أصوهلا اإلثنية والثقافيةبشكل سليمموحد 
النضمام إىل املنتديات تغري املناخ وهو يضاعف جهوده ل  ب سريع التأثر وهندوراس بلد    -١٣٢

ـ    .الرئيسية والتوقيع على أهم االتفاقات الدولية يف هذا الصدد          الـضرر   ت آثـار  ومـا زال
 االقتصاد الـوطين    يفؤثر  تاالقتصادي واإلنساين الذي خلفته الكوارث الطبيعية يف هندوراس         

  . لشعبهاة االجتماعيوالتنمية
ظام إيكولوجي مستقر ومناسـب مجيـع       وتشمل اجلهود اليت تبذهلا الدولة إلنشاء ن       -١٣٣

قطاعات البلد، مبا يف ذلك البلديات، والتعاونيات، ومنظمات أرباب العمل، واملؤسـسات            
قوق اإلنسان، وغري ذلك    املعنية حب البيئية، ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية        

  . يف البلدان الناميةةية، خاصبقلق إىل التدهور السريع للبيئة العاملالقطاعات اليت تنظر من 
 دولة  الذي أحرزته ويشمل هذا التقرير يف الفروع ذات الصلة معلومات عن التقدم            -١٣٤

 التعذيب بشأن تقريرها األويل عـن   مناهضةهندوراس فيما يتعلق باملالحظات اخلتامية للجنة       
أو الالإنسانية أو املهينة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية  

قوق اإلنسان بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق        املعنية حب واملالحظات اخلتامية للجنة    
  .املدنية والسياسية

Notes 

1 Diálogo Guaymuras — Acuerdo Tegucigalpa/San José, para la reconciliación nacional y el 
fortalecimiento de la democracia en Honduras, punto No. 6 — sobre la Comisión de Verificación y 
la Comisión de la Verdad. 

2 Decreto Ejecutivo N. PCM-011-2010. 
3 Carta del Señor Presidente de la República, Don Porfirio Lobo Sosa, a la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 
4 Carta del Señor Presidente de la República, Don Porfirio Lobo Sosa, a la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH).  
5 Ver Cuadro de denuncias de violaciones a derechos humanos realizadas con posterioridad al 28 de 

junio de 2009. 
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6 Ver Plan Nacional 2021. 
7 Ver cuadros comparativos docentes, centros y matriculas.  
8 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Banco Hondureño para la Producción y la 

Vivienda (BANHPROVI), Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural 
(FUNDEVI), Instituto de Previsión del Magisterio( IMPREMA), Instituto Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de los Empleados Públicos ( INJUPEMP), Instituto de Previsión de los Empleados de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IMPREUNAH), Instituto de Previsión Militar 
(IPM), Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Programa Nacional de 
Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Fondo 
Social de la Vivienda (FOSOVI), instituto Nacional Agrario (INA), Programa de Desarrollo de la 
Región del Trifinio (PRODERT), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Sistema 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 
(HONDUTEL), Alcaldías, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Estrategia de 
Reducción de la Pobreza (ERP), Programa de Vivienda Ciudadana y Crédito Solidario 
(PROVICCSOL).  

9 Programa de Vivienda Japón, dirigido a la construcción en áreas semiurbanas y rurales; Programa de 
Sustitución de Vivienda para el Combate al Mal de Chagas, dirigido a la construcción y 
mejoramiento de vivienda en la zona rural; Programa de Mejoramiento de Barrios, dirigido al 
desarrollo urbano de comunidades y el Programa Nuestras Raíces, que contribuye a una mayor 
participación de los pueblos Indígenas y Afro hondureños en el proceso de desarrollo integral de sus 
comunidades mediante la ejecución de proyectos para el mejoramiento y construcción de viviendas.  

10 Gobierno de España, Estados Unidos, Suiza, Unión Europea, FAO, PMA, AECI, USAID, 
OPS/INCAP y Banco Mundial.  

11 Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Salud, Secretaría del Despacho Presidencial, 
Secretaría de Finanzas, PRONADERS, DINADERS, INA, Fondo Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible, Instituto Hondureño de Turismo, Suplidora Nacional de Productos Básicos 
(BANASUPRO), BANHPROVI, FHIS, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Industria y Comercio y Programa de Asignación Familiar (PRAF).  

12 Ver en anexos documento explicativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer elaborado por el INAM.  

13 Fiscalía Especial de la Mujer, Instituto Nacional de la Mujer, Unidad de la Mujer de la Dirección 
Nacional de Investigación Criminal, Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad, Programa 
Especial de Derechos de la Mujer del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Colectivo 
Feminista de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Centro de Estudios de la Mujer – Honduras 
(CEM-H), Centro de Derechos de la Mujer (CDM) y el Colectivo Feministas de Mujeres 
Universitarias (COFEMUN).  

14 Ver en anexos el documento de la Política Nacional de Juventud 2007–2030. 
15 Ver en anexos el documento de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados. 
16 Ver en anexos el documento de la Política Nacional para la Prevención de la Discapacidad, Atención 

y Rehabilitación Integral de las Personas con Discapacidad y la Promoción y Protección de sus 
Derechos y Deberes. 

17 Ver en anexos Decreto No. PCM-002-2008. 
18 Ver en anexos Decreto No. 179-2007. 
19 Ver en anexos documento de Convenio de Colaboración y Asistencia Interinstitucional entre el 

CONADEH, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos de México. 

        


