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أوالً -المنهجية وعملية التشاور
نتاج عملية مشـاورات وا اطـات شـاركت فيهـا مؤسسـات الدولـة املعنيـة
 -5هذا التقرير هو ُ
املتناولــة فيــق ومنظمــات اينتمــا املــدم العاملــة ت ميــدان قــو اانســان .وعــةوة علـ
باملواضــيا ة
ذل ـ  ،فقــد عـ لـول البلــد ت اعــداده عل ـ املســاعدة التقنيــة واملاليــة املقدمــة مــن بعثــة برنــامم األمــم
املتحدة اامنائي ت هندوراس .ويشـلل اعـداد هـذا التقريـر الثـام اهـدا كبـاا مـن اانـ لومـة
هندوراس ت سيا الضطةع مبسؤوليتها املتعلقة بالوفاء باللتقامات الدوليـة الـا ارقهـتها .ومـن
الة و ،ت هذا الصدد ،ااشارة اس أمهية مشاركة املنظمات غـا اكلوميـة ت هـذه العمليـة ،وهـو
ما يدلل عل اهتماو الدولة بتعقيق مشاركة هذه املنظمات مشاركةا فاعلة.

وخصصت اعـداد التقريـر سـبعة أيـاو عمـل خـةل أيلول/سـبتمرب وقشـرين األول/أكتـوبر
-5
ُ
وقش ـرين الثــام/نوفمرب  ،5154انعقــدت ســتة منه ــا ت مدينــة قيووســيوالبا ويــوو وا ــد ت س ــان
بي ــدرو س ــول .وعقـ ـ قواي ــق دع ــوة واس ــعة اس منظم ــات اينتم ــا امل ــدم الناش ــطة بص ــورة عام ــة
أو متخصصــة ت زــال قــو اانســان واس مؤسســات الدولــة املختصــة باملواضــيا املطرو ــة ت
هـذا التقريـر ،اسـتُهلت أعمــال الاتماعـات مببـادرة و يـر الدولــة كقـو اانسـان والعدالــة واادارة
احمللية وسياسة الةمركقية اس انشاء الفريـ العامـل املعـي .ومـا أن عمليـة ـو التقريـر اكاليـة قـد
أُز ــقت ت الف ــرتة م ــا ب ــل أيلول/س ــبتمرب  5154وك ــانون الثام/ين ــاير  ،5151ال أن هن ــدوراس
وا ــلت املهــي قــدما ت متابعــة أعمــال الســتعراض الــدوري الشــامل بتقــدر التقريــر الطــوعي عــن
منتصــا املــدة ت عــاو  ،5153واا ـراء مشــاورات واســعة لوضــا السياســة العامــة وخطــة العمــل
الوطنيــة كقــو اانســان للفــرتة  ،5153-5155وه ـي أداة قهــطلا فيه ـا قو ــيات الســتعراض
الدوري الشامل بدور حموري.
 -3أما عن النطا القمي للتقرير ،فهو يوطي الفرتة بل الربا األخا من عاو  5151والربا
األول مــن عــاو  ،5151وقشــمل هــذه الفــرتة اــقءا كبــاا مــن فــرتة لــم ال ـرئيس بورفايــو لوب ــو
(الف ـ ــرتة  )5154-5151وم ـ ــن الع ـ ــاو األول م ـ ــن ولي ـ ــة الـ ـ ـرئيس خـ ـ ـوان أورلن ـ ــدو ايرنان ـ ــديس
(الفــرتة  .)5158-5154وفيمــا ـ منظــور التقريــر ،قركــق هــذه الوثيقــة أساسـا علـ مبــادرات
الدولـة الراميـة اس قعقيـق قـو اانسـان ومحايتهـا ،علمـ ا بـأن منظمـات اينتمـا املـدم ققـدو أيهـ ا
اسهامات قيلمة ت هذا الصدد.

ثانياً -التطورات التشريعية والمؤسسية منذ االستعراض األول
ألف -السياق السياسي
 -4جتدر ااشارة اس أن هندوراس قدمت ت عـاو  5151ققريرهـا األول ت اطـار السـتعراض
الــدوري الشــامل أمــاو زلــس قــو اانســان ،الــذي قــدو مــا زموعـةا مــن التو ــيات للــي قفــي ت
اطارهــا بالتقامهــا ببــذل هــذا ا هــد املهــم الــذي يعلــس اهتمامهــا بتنفيــذ قلـ التو ـيات .وقــد اــاء
GE.15-02017

3

A/HRC/WG.6/22/HND/1

ققدر هذا التقرير ت فرتة قلشا عن قياو نظاو سياسي اديد ت الـبةد بـدخول قـوج اديـدة اس
الس ــا ة ذات قواه ــات أيديولواي ــة واس ــعة النط ــا  ،كم ــا يلش ــا ع ــن مش ــاركة كامل ــة ت احملاف ــل
الدوليــة واقامــة عةقــات دبلوماســية مــا مقيــد مــن البلــدان ،ومنــو اقتصــادي متوسـ  ،واختــاذ مبــادرات
خــةل ســة أع ـواو ،كمــا س ـيتبل ت ســائر التقريــر ،هبــد حتســل مســتوج اارســة امندوراســيل
قوقهم و رياهتم.
 -1ويتهح عل واق اخلصوص اقفا الوالبية العظم من املراقبل الوطنيل والدوليل علـ
أن ي ــوو النتخاب ــات العام ــة الـ ـا ا ــرت ت  54قشـ ـرين الث ــام/نوفمرب  5153لنتخ ــاي رئ ــيس
ا مهوريــة ون ـواي اللــونورس الــوطي وردســاء البلــديات ،قــد مـ لـر بســةو ت إــل اقبــال كبــا مــن
النــاخبل ،وأن عمليــا فــر األ ـوات ونقــل حماضــر الفــر قــد أُزققــا علـ النحــو املةئــم ت معظــم
اكالت .وفهةا عن ذل  ،كانت األ قاي السياسية الثةثة الا حتظـ بـأكرب ا تمـالت زـا
اثَّلـ ــة ت معظـ ــم اللجـ ــان النتخابيـ ــة املسـ ــتقبلة للنـ ــاخبل .وخـ ــةل اكمـ ــةت النتخابيـ ــة ،أُقيح ـ ـت
لأل قاي و َّ
املرشحل اارسة رية التعبا ،و رية التجما ،و رية التنقـل ،مـن أاـل ققـدر مقرت ـاهتم
ونشــر محةهتــم الدعائيــة ت األمــاكن العامــة ،املاديــة وااللرتونيــة والفرتاضــية .وأاــا ت احمللمــة
العليا لةنتخابات ،من اانبها ،ميا املؤسسات السياسية الطةع عل أهـم قـرارات وقرقيبـات
العملية النتخابية واملشاركة فيها (التو يتان  41-85و.)511-85

باء -اإلطار التشريعي والمؤسسي
 -4مواءمةةة التش ةريعات مةةع المعةةايير الدوليةةة ل قةةوق اإلنسةةان (التو ــية ُ .)3-85عــدل
القانون ا نائي بااضافة من أال التجرر الصريح لفعـل التسـب ت االختفةاء القسةري لخاة ا .
واعتُم ــد التع ــديل ت نيس ــان/أبريل  ،5155باس ــتحدامل امل ــادة -333أل ــا ،ال ــا أُف ــردت للج ـرائم
املرقلبــة م ــن اان ـ م ــوإفل ضــد اارس ــة اكقــو امللفول ــة دســتوري ا( .)5واس ــتهد هــذا ااا ـراء
التشريعي مواءمـة القـوانل الوطنيـة مـا اللتقامـات الـا قطعتهـا هنـدوراس علـ نفسـها عنـد اعتمادهـا
اقفاقيــة البلــدان األمريليــة بشــأن الختفــاء القســري لألشــخاص ،بالتصــدي عليهــا ت  58نيســان/
أبريل ( 5111التو ية .)58-85
 -6وت الســيا ذاقــق ،اــرت مواءمــة التعريــا ا نــائي لفعــل التعةةذي مــا املعــايا الدوليــة،
()3
مببادرة اللـونورس الـوطي اس قعـديل املـادة -511ألـا مـن القـانون ا نـائي ت /ذار/مـارس 5155
(التو ــيات  ،5-85و ،51-85و( )56-85اللتـقاو الطــوعي (ج)) .ومــن اانـ /خــر ،اــرت
ت شــباف/فرباير  5153مواءمــة اــر ا التمييةةو والت ةريى علةةا ال راهيةةة مــا املعــايا الدوليــة.
ففي أوس اكالتل ،أُضيفت اس املادة  355من القـانون ا نـائي ـالت التمييـق بسـب امليـل ا نسـي
وامويــة ا نســانية والنتمــاء اس الشــعوي األ ــلية والســلان املنحــدرين مــن أ ــل أفريقــي .وت اكالــة
الثانيــة ،أُنشــا ،باضــافة امل ـادة -355ألــا ،الفعــل ا نــائي املتعل ـ ـالت التح ـريى عل ـ اللراهيــة
أو التمييــق أو الضــطهاد ،بــنفس املعــايا احملــددة ت املــادة ( )4(355التو ــيات  ،5-85و،58-85
و ،55-85و ،4-83و ،6-83و.)8-83
4
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 -8المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسان .انتخ اللونورس الوطي ت / 51ذار/مارس 5154
()1
ايريـرا كاسـايس .وت هو /يوليــق ،5154
ـو
ـ
ق
ا
ب
و
ر
ـدكتور
ـ
ل
ا
،
املفـ َّـوض الــوطي ا ديــد كقــو اانســان
ل
قــدو املفـ َّـوض الــوطي خطتــق للفــرتة " ،5151-5154اللرامــة اانســانية أولا" .وطل ـ املفـ َّـوض
دعم امللاق املمثلة ملنظومة األمم املتحدة ت هندوراس للي قُنفذ هذه اخلطة وفق ا ملبـادب بـاريس،
بو ــفها املعي ــار ال ــدوي الرئيس ــي لس ــتقةلية وفعالي ــة عم ــل املؤسس ــات الوطني ــة كق ــو اانس ــان،
وقد صل عل الدعم املطلوي(( )4التو يات  ،1-85و 4-85و.)6-85
 -1إنشة ةةاء والية ةةة ل قة ةةوق اإلنسة ةةان فة ةةي إطة ةةار مجلة ةةس الة ةةو راء .اعتبـ ــارا مـ ــن أيلـ ــول/
ســبتمرب  ،5151وألول مــرة ت قــاريد هنــدوراس ،أُفــردت لقهــايا قــو اانســان قيبــة و اريــة
خا ة()6؛ يث أُنشئت و ارة الدولـة للعدالـة و قـو اانسـان ،الـا أدارت وديـة وعنايـة اكـوار
الرمســي مــا اينتمــا الــدوي ت زــال قــو اانســان ابلـان لــم ال ـرئيس لوبــو .وقــد اضــطلعت
باملهاو التالية :اعداد مبادرات ملواءمة ااطـار القـانوم الـوطي مـا املعـايا الدوليـة كقـو اانسـان
أو املشـ ــاركة فيهـ ــا ،ورسـ ــم السياسـ ــة العامـ ــة وخطـ ــة العمـ ــل كقـ ــو اانسـ ــان والتشـ ــاور بشـ ــأ ا
واعتمادهــا ،وقوعيــة املــوإفل العمــوميل قــو اانســان وقــدريبهم ت هــذا اينــال ،ور ــد قنفيــذ
قو يات نة اكقيقة واملصاكة .وت كانون األول/ديسمرب  ،5153وااق رئيس الدولة املنتخـ
ض ــرورة دع ــم املالي ــة العام ــة باس ــتخداو املـ ـوارد املتا ــة اس ــتخداما أكف ــأ ،لل ــن م ــا اكف ــا ق ــدر
ااملان عل املستوج اخلدمي نفسـق للمـواطن ،فطلـ اس اللـونورس الـوطي اعتمـاد طائفـة مـن
ضـ َّـمت اعتبــارا مــن كــانون الثام/ينــاير 5154
التــدابا مــن بينهــا دمــم قائ ـ و اريــة .وبــذل ُ ،
قيبت ـا العدالــة و قــو اانســان ،اادارة احملليــة والســلان ،لتنشــأ الــو ارة اكاليــة للدولــة كقــو
اانسان والعدالة واادارة احمللية وسياسة الةمركقية( .)8وقـد أدج هـذا الـدمم اس اعتمـاد ـم ا اء
املواضــيا املتعلقــة باملقاطعــات والبلــديات الــا ك ـان جيــري التعامــل معهــا ققليــدي ا عــن طري ـ و ار
الشؤون الداخلية واادارة احمللية (التو ية .)46-85
 -51لجنة ةةة ال قيقة ةةة والم ة ةةال ة .نظلمـ ــت نـ ــة اكقيقـ ــة واملصـ ــاكة ت ققريرهـ ــا املـ ــؤر 6
هو /يوليــق  5155زموعــة مــن العنا ــر ت شــلل  84قو ــية كانــت نتــاج مشــاوراهتا مــا أكثــر
من  5 511قائد ت  54مدينـة مـن مقاطعـات البلـد الثمـام عشـرة .وقولـت و ـدة متابعـة قنفيـذ
قو ــيات نــة اكقيقــة واملصــاكة فــق قنفيــذ هــذه التــدابا ور ــده ،لتــتملن ــن كــانون األول/
ديسمرب  5153من قنفيذ  41قو ية أو وضعها قيد التنفيذ .و لن الطةع عل التقرير الثام
املقدو من هذه الو دة ت مرفقات هذه الوثيقة (التو يتان  4-85و.)85-85

 -55سياسةةة وخطةةة حقةةوق اإلنسةةان .يراــا منشــأ السياسةةة العامةةة وخطةةة العمةةل الوطنيةةة
ل قةةوق اإلنسةةان  )51(5155-5153اس اللتقامــات الــا قطعتهــا دولــة هنــدوراس منــذ انعقــاد

املــؤهر العــاملي كقــو اانســان ت عــاو  5113ت فيينــا .وهتــد سياســة وخطــة قــو اانســان
اس ادمــاج منظــور قــو اانســان ت يــا أعمــال دولــة هنــدوراس ،وهــي نتــاج عمليــة مشــاورات
واسعة ،وطنية واقليمية وحملية ،ما اينتما املدم والنقابات واللنـائس ووسـائ ااعـةو والقطاعـات
األكاد يــة ومؤسســات الدولــة علـ يــا املســتويات ووكــالت التعــاون الدوليــة .و لــن الطــةع
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ت الوثائ املرفقة هبذا التقرير عل السياسة العامة وققرير مر لي عن قنفيـذها ـن كـانون األول/
ديســمرب  ،5154اســتنادا اس ااا ـراءات احملــددة ت اخلطــة (التو ــيات  ،55-85و،58-85
و ،555-85اللتقاو الطوعي (أ)).

جيم -الوفاء بااللتوامات وال وار مع الهيئات الدولية ل قوق اإلنسان
العالقة مع المنظومة العالمية ل ماية حقوق اإلنسان
 -55ققــدر التقــارير اس هيئــات املعاهــدات .قــدمت هنــدوراس خــةل الفــرتة املشــمولة بــالتقرير
التق ــارير التالي ــة ‘5‘ :التقري ــر األوي املق ــدو مبواـ ـ الربوقوك ــول الختي ــاري لقفاقي ــة ق ــو الطف ــل
بشــأن اش ـرتاط األطفــال ت املنا عــات املســلحة ،ت  51قش ـرين الثــام/نوفمرب 5155؛ ‘ ‘5التقريــر
املقدو مبوا الربوقوكول الختياري لقفاقية قـو الطفـل بشـأن بيـا األطفـال واسـتوةل األطفـال
ت البوــاء وت امل ـواد اابا يــة ،ت  51قش ـرين الثــام/نوفمرب 5155؛ ‘ ‘3ققريــر دولــة هنــدوراس اس
ن ــة القه ــاء عل ـ التميي ــق العنص ــري ،ت  58ك ــانون األول/ديس ــمرب 5155؛ ‘ ‘4التقري ــر ا ــاما
للتقري ـرين ال ــدوريل الراب ــا واخل ــامس لدول ــة هن ــدوراس املق ــدو مبوا ـ اقفاقي ــة ق ــو الطف ــل ،ت 1
أيلول/ســبتمرب 5153؛ ‘ ‘1التقريــر األوي بشــأن قــو األشــخاص ذوي ااعاقــة ،ت  35كــانون
األول/ديســمرب 5153؛ ‘ ‘4التقريــر الثــام لدولــة هنــدوراس اس اللجنــة املعنيــة بــاكقو القتصــادية
والاتماعي ــة والثقافي ــة ،ت  1أيار/م ــايو  .5154ول قب ــذل الدول ــة اه ــدا اـ ـدي ا م ــن أاـ ـل الوف ــاء
بالتقاماهت ــا أم ــاو هيئ ــات املعاه ــدات فحس ـ  ،وامن ــا قُص ــدر أيهـ ـا ه ــذه التق ــارير ت اط ــار عملي ــات
اا اطة و/أو التشاور ما القطاعات الوطنية املعنية بلل من هذه املواضيا (التو ية .)41-85
 -53يارات املقررين اخلا ل واألفرقة العاملة .خةل الفرتة املشمولة بالتقرير ،ار البلـد ،مببـادرة
من لومة هندوراس ،سة مللفـل بوليـات مواضـيعية ،بـل كـرر أ ـدهم يارقـق اس البلـد مـرقل،
وهم ‘5‘ :املقررة املعنية الة املدافعل عن قو اانسـان (ت شـباف/فرباير )5155؛ ‘ ‘5املقـررة
املعنيـ ــة مبسـ ــألة بيـ ــا األطفـ ــال وبوـ ــاء األطفـ ــال واسـ ــتوةل األطفـ ــال ت امل ـ ـواد اابا يـ ــة (ت الفـ ــرتة
/ي/أغسطس  -أيلول/سبتمرب  5155وت نيسان/أبريل )5154؛ ‘ ‘3واملقـرر املعـي ريـة التعبـا
(ت /ي/أغسـ ــطس )5155؛ ‘ ‘4والفري ـ ـ العامـ ــل املعـ ــي مبسـ ــألة اسـ ــتخداو املرقققـ ــة (ت شـ ــباف/
فربايـ ــر )5153؛ ‘ ‘1املقـ ــررة املعنيـ ــة مبسـ ــألة العنـ ــا ضـ ــد امل ـ ـرأة (ت الفـ ــرتة قيران/يونيـ ــق  -هـ ــو /
يوليق )5154؛ ‘ ‘4اللجنة الفرعية ملنـا التعـذي وغـاه مـن ضـروي املعاملـة القاسـية أو الةانسـانية
أو املهين ــة (ت الف ــرتة نيس ــان/أبريل  -أيار/م ــايو  .)5155وق ــد أُخ ــذت ت اكس ــبان ل ــدج ــو
السياسـة واخلطــة الوطنيـة كقــو اانسـان أو حتــديثها التو ــيات الـواردة ت التقــارير املعـدَّة عــن يــا
ُ
القيارات (التو يات  ،51-85و ،51-85و.)41-85
 -54العالقةةة م ةةع منظوم ةةة الرل ةةدان األمري ي ةةة ل ماي ةةة حق ةةوق اإلنسةةان .لــدج هن ــدوراس
عةقـات قعـاون وا ـرتاو مـا اميئتـل الرئيسـيتل مـذه املنظومـة ،وقل لقـ البلـد ـس يـارات ت هــذا
ااطـار خــةل الفـرتة املشــمولة بـالتقرير ،قــاو هبـا مقــررون خا ـون و نــة البلـدان األمريليــة كقــو
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اانسان نفسها ،وذل عل النحو التاي ‘5‘ :نة البلدان األمريلية كقو اانسان (ت أيـار/
مـ ــايو  ،5151وأيار/مـ ــايو  ،5153وكـ ــانون األول/ديسـ ــمرب  ،)5154متابع ـ ـةا للقيـ ــارة امليدانيـ ــة
ال ـ ــا أارهت ـ ــا ت ع ـ ــاو 5111؛ ‘ ‘5ولي ـ ــة املق ـ ــرر املع ـ ــي ق ـ ــو األش ـ ــخاص مس ـ ــلو اكري ـ ــة
(ت نسيان/أبريل  5155و/ي/أغسطس )5153؛ ‘ ‘3املقررة املعنيـة قـو الطفـل (ت قشـرين
األول/أكتــوبر  .)5153وقــد أُخــذت ت اكســبان لــدج ــو السياســة واخلطــة الوطنيــة كقــو
اانسان أو حتديثها التو يات الواردة ت التقارير املعدَّة عن يا القيارات.
ُ
 -51اكالت املعروضة عل نـة البلـدان األمريليـة كقـو اانسـان والقهـايا املعروضـة علـ
حملمة البلدان األمريلية كقو اانسان .نظرت هندوراس بعناية ت الفرتة ما بل عامي 5151
و ،5154عــن طري ـ ملت ـ املــدعي العــاو للجمهوريــة ،ت العديــد مــن اكــالت املعروضــة عل ـ
نة البلدان األمريلية كقو اانسان الا بلغ النظـر فيهـا مرا ـل خمتلفـة .أمـا ت حملمـة البلـدان
األمريلي ــة كق ــو اانس ــان ،ف ــة قـ ـقال ال ــدعاوج التالي ــة قي ــد نظره ــا ‘5‘ :زتم ــا قريونف ــو دي ــق
ل كــروس احمللــي لشــع غارفونــا؛ ‘ ‘5زتمــا بونتــا بييــدرا احمللــي لشــع غارفونــا؛ ‘ ‘3دعــوج
السيد لوبيس لونيق و/خرون ،الا ستُعقد الستها العلنية ت شباف/فرباير .5151

 -54قنفيذ أ لاو حملمة البلدان األمريليـة كقـو اانسـان ‘5‘ .ت  56نيسـان/أبريل ،5155
در لـم بشـأن األسـس املوضـوعية والتعـويى وسـداد نفقـات الـدعوج ت قهـية السـيد رفايـل
باقشــيلو قاويــل و/خــرون ،املتعلقــة ريـ ســجن ســان بيــدرو ســول ت عــاو  .5114وقــد بــذلت
الدولـة اهــدا كبـاا مــن أاــل حتديـد أقربــاء يـا الهــحايا وســداد الدفعـة األوس مــن التعويهــات.
كما أ ا بصدد ااراء زموعة من اا ة ات قـدرجييا ت نظـاو السـجون ‘5‘ .وت  51قشـرين
األول/أكتوبر  ،5153در لم بشأن األسس املوضـوعية والتعـويى وسـداد نفقـات الـدعوج
ت قهية السيد كارلوس لونـا لـوبيس .ومـا أن احمللمـة ت قةـةر ثبـوت مسـؤولية مـوإفي الدولـة عـن
اكــادمل ،ال أ ــا رأت ضــرورة األمــر بتنفيــذ عــدة قــدابا لتلــرر قأكيــد التـقاو الدولــة بلفالــة يــاة
األشــخاص اخلاض ــعل لوليته ــا .وت  51أيار/م ــايو  ،5154قــدمت هن ــدوراس اعت ــذارا واعرتاف ـا
علنيــل .كمــا نشــرت لــم احمللمــة ت ا ريــدة الرمسيــة( )55ومــواقا لــق ت ــحيفة يوميــة وطنيــة
واســعة النتشــار .وجتــري ،أيه ـ ا ،ت الوقــت ال ـراهن املناقشــة الثانيــة ت اللــونورس الــوطي لقــانون
محاية املدافعل عن قو اانسان والصحفيل وموإفي القهاء(.)55
 -56الت ةةديق علةةا ال ة ول الدوليةةة وإيةةداعها منةةذ تقةةديم تقريةةر الجولةةة األولةةا .اعتمــد
البلد خـةل الفـرتة املشـمولة بـالتقرير الصـلوط التاليـة املربمـة ت اطـار املنظومـة العامليـة كمايـة قـو
اانس ـ ــان و/أو ـ ـ ـ لد عليه ـ ــا و/أو أةودعه ـ ــا (التو ـ ـ ُـية  ‘5‘ :)53()5-85الربوقوك ـ ــول الختي ـ ــاري
لقفاقيـ ـ ــة قـ ـ ــو األشـ ـ ــخاص ذوي ااعاقـ ـ ــة ،الـ ـ ــذي أُودع ـ ـ ـ التصـ ـ ــدي عليـ ـ ــق ت / 54ي/
أغســطس )54(5151؛ ‘ ‘5اقفاقيــة الــذخائر العنقوديــة ،الــا اعتمــدها اللــونورس الــوطي ت /ي/
أغسـطس )51(5155؛ ‘ ‘3اقفاقيــة وضـا األشــخاص عـد ي ا نســية ،الـا اعتمــدها اللــونورس ت
قيران/يونيق )54(5155؛ ‘ ‘4اقفاقية خفى الت انعـداو ا نسـية ،الـا اعتمـدها اللـونورس ت
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هو /يولي ــق )56(5155؛ ‘ ‘1اقفاقي ــة ملافح ــة التميي ــق ت ز ــال التعل ــيم ،ال ــا اعتم ــدها الل ــونورس
ت /ذار/مـ ــارس ( )58(5153التو ـ ــية  .)4-83وت الس ـ ـيا نفسـ ــق ،سـ ــح اللـ ــونورس الـ ــوطي
ت شـ ـ ــباف/فرباير  5153حتفظـ ـ ــات البلـ ـ ــد عل ـ ـ ـ امل ـ ـ ـواد  54و 54و 35مـ ـ ــن القفاقيـ ـ ــة اخلا ـ ـ ــة
بوضا الةائل(.)51
 -58واعتمد اللونورس الوطي كذل ت هو /يوليق  )51(5155اقفاقية منظمة العمـل الدوليـة
رقــم  544بشــأن املشــاورات الثةثيــة لتعقيــق قطبيـ معــايا العمــل الدوليــة .واعمــالا مــذا الص ـ ،
ــدر ت كــانون الثام/ينــاير  )55(5154قــانون اينلــس القتصــادي والاتمــاعي .واينلــس هيئــة
معنيــة بتيســا اك ـوار بــل اثلــي اكلومــة وأربــاي العمــل والعــاملل ،قتمتــا باختصا ــي اافتــاء
والتو ــية ت املواض ــيا السـ ـرتاقيجية ال ــا ختـ ـ الدول ــة ،م ــن قبي ــل سياس ــات األا ــور والعمال ــة
والتأهيل املهـي .كمـا أةودعـت هنـدوراس ت  5قشـرين الثـام/نوفمرب  5155ـ التصـدي علـ
وقعهــدت
اقفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  515بشــأن املعــايا الــدنيا للهــمان الاتمــاعي ،ل
باختــاذ قــدابا قانونيــة وفعليــة هبــذا الشــأن ،وقبلــت رقابــة هيئــات منظمــة العمــل الدوليــة .وكمثــال
سن القـانون ا ديـد للتقاعـد واملعاشـات التقاعديـة للمـوإفل
لتدابا التنفيذ احملددة ُ ،فق بالفعل ل
العمـ ــوميل (ت عـ ــاو  )5154وانشـ ــاء مشـ ــروع اا ـ ــة العـ ــاو لنمـ ــوذج الهـ ــمان الاتمـ ــاعي
(التو يتان  ،5-85و.)515-85
 -51وأُودعت أيه ا الصلوط التالية املربمة ت اطار منظومة البلـدان األمريليـة كمايـة قـو
ُ
اانس ــان (التو ــيتان  ،5-85و ‘5‘ :)5-85الربوقوك ــول امللحـ ـ بالقفاقي ــة األمريلي ــة كق ــو
اانس ــان الرام ــي اس الو ــاء عقوب ــة ااع ــداو؛ ‘ ‘5الربوقوك ــول ااض ــات لةقفاقي ــة األمريلي ــة بش ــأن
قــو اانســان ت زــال اكقــو القتصــادية والاتماعيــة والثقافيــة ،املعــرو باســم بروقوكــول
س ـ ــان س ـ ــلفادور؛ ‘ ‘3اقفاقي ـ ــة البل ـ ــدان األمريلي ـ ــة للقه ـ ــاء علـ ـ ـ ي ـ ــا أش ـ ــلال التميي ـ ــق ض ـ ــد
املعــوقل؛ ‘ ‘4بروقوكــول منــا الجت ــار باألشــخاص ،ووا ــة النس ــاء واألطفــال ،وقمعــق واملعاقب ــة
وسلمت لوط التصدي الثةثة اس األمل العـاو ملنظمـة الـدول األمريليـة ت  51قشـرين
عليقُ .
()55
الثام/نوفمرب . 5155

ثالثاً -مظةاهر التقةدم واإلنجةا ات وأوجةق الق ةور والت ةديات فةي مجةال تعويةو
حقوق اإلنسان وحمايتها في هندوراس في الفترة 1262-1262
ألف -األمن والعدالة
 -51العنةةف بوهةةفق ت ةةدياً وأسةةرابق ال ارجيةةة بالدرجةةة األولةةا .شــهدت هنــدوراس خــةل
الثي عشر عاما األخاة ارقفاعا كباا ت معدلت اـرائم القتـل .وققـرتن هـذه الظـاهرة خصو ـا
بقيادة نشـاف ا ر ـة املنظمـة ،ووا ـة الجتـار باملخـدرات .ففـي هـذه اكالـة ،يُقـدَّر أن نسـبة 84
ت املائة من اللوكـايل املهـري اس الوليـات املتحـدة ت النصـا األول مـن عـاو  5153قـد نُقـل
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عــرب اــر امللســي  -أمريلــا الوســط  .كمــا يُقـ لدر أن  61ت املائــة مــن زمــوع ر ــةت الط ـاان
لتهري اللوكايل القادمة من أمريلا ا نوبية ت عاو  5155قد هبطت ت هندوراس( .)53وكـان
ض ــحايا ا ـ ـرائم املرقلب ــة ض ــد اكي ــاة ،اس ــد كب ــا ،م ــن املـ ـراهقل والب ــالول الش ــباي ،والنس ــاء،
واحملامل ،والصحفيل ،وأفـراد ا ماعـة املتنوعـة انسـي ا ،وسـلان وادي بـاخو أغـوان ت سـيا النـقاع
القراعــي ،وســائقي املوا ــةت ت املنــاط اكه ـرية انتقام ـ ا مــنهم لرفهــهم اخلهــوع لةبت ـقا املــاي.
وما أن من الواضح عدو واـود منـ منهجـي يلشـا عـن قـورف مـوإفل للدولـة ت هـذه األفعـال،
ال أن البلد يوااق حتديا كباا ت زال التحقي ا نائي وملافحة اافةت من العقاي.

 -55ان ف ةةاض مرشة ةر لمع ةةدالت جة ةراتم القت ةةل ف ةةي األعة ةوام الثالثة ةة األخي ةةرة .لق ــد ب ــذلت
اادارقان السابقة واكالية كلتامها ت الفرتة املشـمولة بـالتقرير اهـودا عمةقـة مـن أاـل حتسـل اكالـة
األمني ــة ت البل ــد .ونتيج ــة م ــذه األعم ــال ،قعل ــس أرق ــاو مع ــدلت ا ـرائم القت ــل ت أع ـواو 5155
و 5153و 5154اجتاه ـ ـ ا نقولي ـ ـ ا مهم ـ ـ ا ألول م ــرة من ــذ عق ــد م ــن القم ــان ققريب ـ ـ ا ،بع ــد أن بلو ــت
ذروهتــا ت عــاو  .)54(5155وســيلون مــذا ال فــاض العــاو ت معــدل ا ـرائم املرقلبــة ضــد اكيــاة،
بالتأكيــد ،أثــره ،ت األاــل القري ـ أو املتوس ـ  ،ت اكــد مــن إــاهرة العنــا ضــد أضــعا الفئــات.
ويُـذكر أدنــاه العديــد مــن التــدابا الــا لــن أن قوضــح نقطــة التحــول هــذه لصــاي اكـ ت اكيــاة
(التو يتان  ،56-85و.)55-85
ـرد لـبعى اااـراءات الـا اختـذهتا الدولـة ت الفـرتة
 -55تعويو نظام األمن العام .فيما يلـي س ل
بــل عــامي  5151و 5154للفالــة ـ الســلان ت اكريــة واألمــن ‘5‘ :اعتمــاد قةةانون النةةو
النهاتي لمل ية الممتل ةات ييةر المشةروعة الم ةدر ،ت أيار/مـايو )51(5151؛ ‘ ‘5اعتمـاد
قةةانون أمةةن السة ان ت قيران/يونيــق  ،)54(5155الــذي ـدد اســهامات خا ــة مؤقتــة لتمويــل
عم ــل األاه ــقة األمني ــة ،اس ــتنادا اس التقامـ ـات مقدم ــة م ــن ش ــركات ومـ ـواطنل يتمتع ــون بأوض ــاع
ااتماعية واقتصادية أفهل()56؛ ‘ ‘3قعـديل املـادة  515مـن دسـتور ا مهوريـة ت كـانون الثـام/
ينــاير  )58(5155ااــا ة قســليم الرعايـا الــذين قــتهمهم دول أخــرج باملشــاركة ت أنشــطة ااراميــة
منظمـ ــة؛ ‘ ‘4اعتمـ ــاد القة ةةانون ال ة ةةا لتطهية ةةر جهة ةةا الش ة ةةرطة( )51ت أيار/مـ ــايو ،5155
الذي اسـتُلملت أ لامـق بانشـاء ادارة البحـث والتقيـيم املعنيـة بـاملهن الشـرطية ت قشـرين الثـام/
نوفمرب )31(5155؛ ‘ ‘1اعتماد القةانون العةام لمراقرةة إجةراء اخترةارات تقيةيم الثقةة ت كـانون
األول/ديســمرب )35(5153؛ وقُنشــا هــذه التشـريعات اطــارا لســتبعاد املــوإفل الــذين يعــانون مــن
مشاكل نفسية ،أو من اادمان ،أو املتهمل بالفساد واللس غا املشروع ،من أاهـقة الشـرطة
ومؤسسات السل القهائي بواق عاو؛ ‘ ‘4اعتماد قانون الشرطة العس رية للنظةام العةام ت
/ي/أغسطس  ،5153عل أساس ضرورة انشاء و دة متخصصـة قـادرة علـ التصـدي بفعاليـة
للتنظيمات ااارامية املنظمة(( )35التو ية  ،51-85اللتقاو الطوعي (هــ)).
 -53الت قيق في جراتم القتل المرت رة ب ق الجماعات اةديدة التةرثر بةالعنف .أُنشـئت
بالنيابة العامة( )33ت /ي/أغسطس  5153النيابة اخلا ة با رائم املرقلبـة ضـد اكيـاة .وأُنشـئت
GE.15-02017
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معهــا أيه ـ ا و ــدة التحقيقــات ت ا ـرائم ش ــديدة األثــر ،املؤلفــة مــن أعهــاء نيابــات وحمقق ــل،
واملختصــة أقس ــامها ص ـريا بــالنظر ت قه ــايا قت ــل األف ـراد املنتمــل اس اع ــة املثلي ــات واملثلي ــل
وموــايري امويــة ا نســانية ومقدواــي امليــل ا نســي ،والصــحفيل ،واحملــامل ،والقهــاة ،واألطفــال،
والشــباي .ومــا أن ا هــود املبذولــة ت هــذا الصــدد ت قنقطــا قبــل انشــاء هــذه الو ــدات ،ال أن
ختصـ موإفيهــا قــد م للــن مــن يــادة فعاليــة األداء ت القهــايا ا ديــدة والتعجيــل بســا القهــايا
املرفوعة .ونتيجةا لذل  ،ارج النظر ن قشرين األول/أكتوبر  5154ت  45ار ة قتل قعرض
مــا أشــخاص ينتم ـون اس ا ماعــة املتنوعــة انســيا ،و ــدر ت هــذه احملاكمــات  54لم ـا ،منهــا
عشـرة أ لــاو ادانـة .وفيمــا يتعلـ بالصـحفيل وااعةميــل ،فقــد أُ يلـت اس القهــاء  55قهــية مت
البت ت سبا منها ،يث درت أربعة أ لاو ادانة ،وهناط ثةمل قهايا ل قـقال قيـد النظـر أمـاو
احملاكم ،و در أمران بتوقيا مـدع علـيهم .ووصـوص احملـامل ،أُ يلـت اس القهـاء  55قهـية مـن
أ ــل  43قهــية اــرج التحقي ـ فيه ـا ،،و ــدرت أ لــاو ت أربــا قهــايا منهــا (التو ــيات ،5-85
و ،58-85و ،51-85و ،54-85و ،33-85و ،34-85و ،31-85و،34-85
و ،11-85 ،81-85 ،61-85 ،68-85 ،66-85 ،64-85 ،36-85و.)14-85

 -54تعويو الت قيةق الجنةاتي .أنشـأ اللـونورس الـوطي ت كـانون الثام/ينـاير  5154الهيئةة
التقنية للت قيق الجناتي كهيئة قابعـة للنيابـة العامـة ،مللفـة بـالتحقي ت ا ـرائم اخلطـاة واملـؤثرة

ت اينتمــا )34(.وُهلــن هــذه اميئــة أعهــاء النياب ــات مــن ادارة التحقيقــات بفعاليــة وعــرض أدل ــة
املدَّع عليـق ت
علمية عل احملاكم ،ول سيما ت قهايا القتل وا ر ة املنظمة ،ليلفل ذل
اع ـ ااا ـراءات القانونيــة الواابــة و ق ـق ت اكمايــة القهــائية الفعالــة .وت مســابقة اختيــار
أن قر ة
م ــديري ه ــذه اميئ ــة والدفع ــة األوس م ــن موإفيه ــا م ــن ب ــل  511موإ ــا ،ت قُؤخ ــذ مع ــارفهم
ومهــاراهتم فقـ ت اكســبان ،بــل أُخــذ مســتواهم األخةقــي أيهـا ت العتبــار .وقــد أ ــت الفرقــة
األوي مــن قــدريبها وبــدأت قباشــر مهامهــا ت املــدينتل الرئيســيتل بالبلــد ت كــانون
األوس الطــور ل
الثام/ين ـ ـ ــاير ( 5151التو ـ ـ ـ ــيات  ،36-85و ،16-85و ،41-85 ،43-85و،64-85
و ،66-85و ،68-85و ،61-85و ،81-85و ،11-85و.)51-83 ،14-85
 -51تةةدابير ال ةةد مةةن العنةةف ةةد الم ةرأة .فيمــا يتعل ـ و ـرائم قتــل النســاء ،فاعتبــارا مــن
عاو  ،5155در  141قـر ةار اهتـاو مـن النيابـة العامـة و 513أ لـاو ادانـة .وت سـيا قصـدي
الدولــة أيه ـا مــذه الظــاهرة ،ث ـت الســلطة التنفيذيــة عل ـ قعــديل القــانون ا نــائي ،بــدعم مــن هيئــات
رمسيــة أخــرج ومنظمــات مــن اينتمــا املــدم .وهبـذا ،أدمــم اللـونورس الــوطي ت شــباف/فرباير 5153
بالســجن مــن 31
معرف ـ ا يعاقة ـ عليــق َّ
قتةةل اإلنةةا (ت31ب)ــاي ا ـرائم القتــل بو ــفق فع ـةا انائيــا ل
اس  41عامـ ـ ـ ـ ا  .وه ـ ـ ــذه ا ر ـ ـ ــة ،الناف ـ ـ ــذة قانونـ ـ ـ ـ ا من ـ ـ ــذ  56نيس ـ ـ ــان/أبريل  ،5153وااب ـ ـ ــة
التطبيـ ـ أي راــل يتســب ت وفــاة امـرأة بســب نــوع ا ــنس ،وبلراهيــة وا دراء للو ــا امـرأة
(التو ـ ـ ـ ــيات  ،5-85و ،3-85و ،1-85و ،58-85و ،36-85و ،38-85و،31-85
و ،41-85و ،45-85و ،45-85و ،43-85و ،44-85و ،41-85و.)44-85
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 -54وقد أع لدت املؤسسـة الوطنيـة للمـرأة مـن اانبهـا بروقوكـولت للرعايـة والعمـل مواهـة اس
دور اايـواء ومراكـق الرعايـة الشـاملة للمـرأة ،قهــم وقـنظم أفهـل اارسـات هـذه املؤسسـات املعنيــة
باكماي ــة .وقباش ــر أربع ــة م ــن دور اي ـواء النس ــاء ض ــحايا العن ــا ومرك ـقان للرعاي ــة الش ــاملة للم ـرأة
أعماما فعلي ا ت الوقت الراهن مبوارد مـن البلـديات ومـن مؤسسـات أخـرج متعاونـة ومـوارد خا ـة
(التو ـ ـ ــيات  ،5-85و ،3-85 ،5-85و ،8-85و ،8-85و ،55-85 ،1-85و،58-85
و.)55-85
 -56سياسةةة ال ةةد مةةن العنةةف ةةد األطفةةال والشةةرا  .ســعي ا اس التصــدي مــذه املشــللة
عل حنو متس وشامل ودائم ،اعتمدت السلطة التنفيذيـة ت شـباف/فرباير  )34(5153السياسةة
الوطني ةةة لمن ةةع العن ةةف ةةد األطف ةةال والش ةةرا ف ةةي هن ةةدوراس .وقــد ــيوت هــذه السياس ــة
بالتشاور ما هيئات الدولة ومنظمات اينتما املدم املعنية .وقتواءو هذه األداة ما "قـانون حتديـد
ردي ــة البل ــد واعتم ــاد خط ــة الدول ــة"( ،)36وهتـ ـد أساسـ ـ ا اس اك ــد م ــن عوام ــل ض ــعا األطف ــال
وامل ـ ـراهقل والش ــباي وقعرض ــهم لءي ــذاء .ولتنفي ــذ ه ــذه السياس ــة بفعالي ــة ،قنف ــذ ادارة الش ــباي
ب ــو ارة التنمي ــة واادم ــاج الاتم ــاعي خط ــة عم ــل اسرتش ــدت مبب ــادب ه ــذه السياس ــة وخطوطه ــا
التوايهية ومؤشـراهتا (التو ـيات  ،5-85و ،5-85و ،56-85 ،3-85و ،58-85و،55-85
و ،38-85و ،41-85و ،43-85و ،44-85و ،41-85و.)44-85
 -58التدخل من أجل ت فيف حدة النوا فةي وادي بةاخو أيةوان .ثـل النـقاع الـدائر بـل
ركــات الفة ــل وشــركات التصــدير القراعــي ألشــجار النخيــل األفريقــي العاملــة ت وادي بــاخو
()38
ـرب مشــللة راعيــة وااههــا البلــد ت أكثــر مــن  31عامـا  .وفهـةا
أغـوان ،مبقاطعــة كولــون ،أكـ ة
عــن التــدابا ااتماعيــة الطــابا املشــار اليهــا ت الفق ـرات الــا أُفــردت لعــرض موضــوع اا ــة
القراعي ،فمنذ أيلول/سبتمرب  ،5155أُدزت ت هذا السيا  ،بأمر من السـلطة التنفيذيـة ،وليـة
"قوة شاقروط الثانية للعمل املشرتط"( ،)31الا قشمل أنشطتها قنفيذ دوريات راسة ونشـر قـوات
ومصــادرة األســلحة عمـةا باملرســوو التشـريعي رقــم ،)41(5155-556
ا تيــاف ت منطقــة النـقاعُ ،
والقـاء القــبى علـ األشــخاص بــأوامر قوقيــا ،وقفليـ العصــابات اااراميــة ،وقنفيــذ عمليــات
اخــةء بــأمر مــن الســلطات القهــائية املختصــة .والقــوة مؤلفــة مــن عنا ــر مــن الق ـوات املســلحة
والشرطة الوطنية .ونظرا ألن قيادهتا اكالية قد /ثرت اكوار ما منظمات الفة ل وما أ حاي
الشركات ،فقد ا فى عدد وقائا ا تةل املقارع خةل عاو  5154اس أدىن د.
 -51حمايةةة األا ة ا المعر ةةين لل طةةر .لقــد بــذلت الدولــة ت الفــرتة 5154-5151
اهودا هائلة كماية مئات األشخاص املستفيدين من التدابا ال رتا ية الا طلبـت نـة البلـدان
األمريليــة كقــو اانســان اختاذهــا ت ــالت فرديــة و اعيــة .كمــا باختــذت ،بعــدد أقــل ،التــدابا
املؤقتة الا قهت حملمـة البلـدان األمريليـة كقـو اانسـان باختاذهـا .وكـان معظـم القهـايا الـا
فصلت فيها احمللمة من القهايا املرفوعة ت عاو  .5111وه للنت الدولة ت معظم اكالت من
القفا ما املتهررين عل قدابا اكماية .ونُشر ت هـذا الصـدد اسـتدعاءان عامـان للمسـتفيدين
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مــن هــذه التــدابا عــرب وســائ ااعــةو ،وأُعـ لدت وثــائ العتمــاد الــا لــن للمســتفيدين عرضــها
عل السلطات ،وأُنشـئت منـذ شـباف/فرباير  5151و ـدة كقـو اانسـان بـو ارة األمـن الـداخلي،
أُنـ ــي هبـ ــا قنفيـ ــذ هـ ــذه التـ ــدابا(( )45التو ـ ــيات  ،5-85و ،58-85و ،51-85و،31-85
و ،35-85و ،35-85و ،33-85و.)18-85
 -31مشةةرو قةةانون حمايةةة المةةدافعين عةةن حقةةوق اإلنسةةانُ .جيــري اللــونورس الــوطي ت
الوقــت الـراهن املناقشــة األخــاة ملشــروع قةةانون حمايةةة المةةدافعين عةةن حقةةوق اإلنسةةان وال ة فيين
واإلعالميين وموظفي القضاء ،الذي كان نصق موضوع مشاورات واسـعة علـ الصـعيد الـوطي،
شاركت فيها منظمات اينتما املدم املعنية هبذه القطاعات .وبااضافة اس أن هذا املشروع يفـي
بهرورة حمددة أل وهي اكماية ،وينفـذ زموعـةا مـن التو ـيات املقدمـة للبلـد خـةل ا ولـة األوس
مــن الســتعراض الــدوري الشــامل املتعل ـ بــق ،فهــو يســع كــذل اس ادمــاج العديــد مــن ق ـرارات
وقو يات أاهقة األمم املتحدة ت القانون الوطي( .)45وين مشروع القانون علـ انشـاء زلـس
وطــي للحمايــة هثَّــل فيــق أشــد الفئــات قــأثرا ،ويعتمــد فهرس ـا لتــدابا الوقايــة واكمايــة والتــدابا العاالــة.
وحت ــدَّد درا ــة الت ــدبا املناس ـ لل ــل ش ــخ س ـ ن ــوع اخلط ــر املع ـ لـرض ل ــق ،بع ــد حتلي ــل املخ ــاطر
ُ
وققييمهــا .عــةوة عل ـ ذل ـ  ،ســو يُنشــا هــذا القــانون و ــدة ت و ارة األمــن الــداخلي معنيــة
بتوفا اكماية لألشخاص املعرضل للخطر ،قلون مبثابة هيئة مسؤولة عن التنفيذ الفعلي للتـدابا
املتوخاة ت القانون .وللي حتظ اآللية ا ديدة باملصداقية لدج املستفيدين منهـا ،يلـقو ختصـي
ميقانيــة كافيــة مــا (التو ــيات  ،5-85و ،5-85و ،58-85و ،51-85و ،51-85و،31-85
و ،35-85و ،35-85و ،33-85و ،11-85و ،1-83و ،13-85و.)14-85
 -35ق ـ ــدري األف ـ ـراد العس ـ ــلريل وأف ـ ـراد الش ـ ـرطة ت ز ـ ــال ق ـ ــو اانس ـ ــان .ت الف ـ ــرتة ب ـ ــل
عــامي  5151و ،5154نظمــت ادارة قــو اانســان والقــانون الــدوي اانســام التابعــة للق ـوات
املس ــلحة أكث ــر م ــن 31دورة و لق ــة دراسـ ـية بش ــأن ق ــو اانس ــان ،والق ــانون ال ــدوي اانس ــام،
ومنا التعذي والجتار باألشـخاص والعنـا املنـقي والعنـا األسـري .وأفـاد مـن هـذا التـدري أكثـر
م ــن  56 111مش ــارط بي ــنهم راغب ــون ت التجني ــد ،وأفـ ـراد م ــن الش ــرطة العس ــلرية للنظ ــاو الع ــاو،
وط ــةي م ــن األكاد ي ــات العس ــلرية ،وموإف ــون ك ــانوا يتلق ــون ق ــدريبهم للحص ــول عل ـ قرقي ــات،
وموإفــون مســاعدون مــن خمتلــا الو ــدات .وأخــذت الشــرطة مــن اانبهــا ،منــذ أواخــر قســعينات
الق ــرن املاض ــي ،قُه ــمن من ــاهم نظامه ــا التعليم ــي مبختل ــا مرا ل ــق مـ ـواد دراس ــية ت ز ــال ق ــو
اانسان .واسـتلمالا مـذا املسـع  ،أُعـ لد ققيـيم ألثـر حمـور قـو اانسـان ت نظـاو التعلـيم الش ُـرطي
و يغ مقرت بتعديل حمتواه ومنهجيتق ،وهو قيـد املرااعـة اليـ ا (التو ـيات  ،54-85و،51-85
و ،54-85و ،55-85و ،56-85و ،38-85و ،31-85و ،45-85و،45-85
و ،43-85و ،44-85و ،41-85و ،44-85و ،41-85و.)48-85
 -35تدابير م اف ة االتجار باألا ا  .أاا اللونورس الوطي ت نيسان/أبريل 5155
قانون م اف ة االتجةار باألاة ا ( .)43ويسـتند هـذا القـانون اس طائفـة مـن الصـلوط الدوليـة
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هبذا الشأن ،الا ما فتئت دولة هندوراس قعتمـدها قـدرجيي ا ،ويشـلل اطـارا منظمـ ا شـامةا لليفيـة
التعامل ما هذه املشللة .ومن ا لي أن هذا القانون يوطلد ،عل املستوج القانوم ،ولية اللجنة
املشرتكة بل املؤسسات مللافحة الستوةل ا نسي ألغراض جتارية والجتار باألشخاص ،بو فها
هيئة ل مركقية مؤلفـة مـن قشـليلة واسـعة مـن سـلطات الدولـة الـثةمل ،والنيابـة العامـة ،واملفوضـية
الوطني ــة كق ــو اانس ــان ،واادارة الوطني ــة لش ــؤون الطف ــل واملراه ـ واألس ــرة ،واملؤسس ــة الوطني ــة
للمرأة ،واحتادات البلديات ،ومنظمات اينتما املدم العاملة ت هذا املوضوع.
 -33ومن األعمال املهمـة الـا مـا بر ـت قنفـذها اللجنـة املشـرتكة بـل املؤسسـات مللافحـة
الســتوةل ا نســي ألغ ـراض جتاريــة والجتــار باألشــخاص مــا يلــي :اطــة محــةت للس ـ
التأييد والتأثا من أال ااا ة قعديةت قانونية هبذا الشأن ،واعـداد لـوائح وبروقوكـولت عمـل
ققنيــة ،وقنفيــذ أنشــطة قأهيليــة وقدريبيــة ،ودعــم انشــاء و ــدات وهــا الشــرطة والنيابــة العامــة
متخصصة ت منا الستوةل ا نسي ألغراض جتارية والجتار باألشخاص ومة قتهما ،ورسم
خـ ـرائ اورافي ــة  -ااتماعي ــة ملس ــارات عملي ــات الجت ــار ،وقعقي ــق اخلط ــوف اماقفي ــة املخصص ــة
لءبة عن ارائم الجتار باألشخاص ،وقنظيم محةت قوعويـة واعةميـة مللافحـة السـتوةل
ا نسي ألغراض جتارية والجتار باألشخاص ،وقنفيذ مشاريا برعاية الوكالت الدولية والبلـدان
الصـ ــديقة(( )44التو ـ ــيات  ،5-85و ،3-85و ،58-85و ،55-85و ،31-85و،41-85
و ،46-85و ،48-85و ،41-85و ،11-85و ،15-85و ،15-85و.)41-85
 -34الت ديات المتعلقةة بنظةام السةجون وتةدابير التغلة عليهةا .اعتُمـد ت أيار/مـايو 5155
القانون ا ديـد لنظةام السةجون الةوطني( ،)41الـذي قُسـتهل بـق املر لـة النتقاليـة حنـو املؤسسـة الوطنيـة
للسجون الا ققودها نة خا ة عيلنهـا الـرئيس لوبـو ت  54كـانون الثام/ينـاير  .5153وقـد زحـت
اللجنة ت ابراو اقفا مـا املعهـد الـوطي للتأهيـل املهـي ،أُاـري مبوابـق قشـخي ل تيااـات مسـلو
اكريــة مــن التــدري وفح ـ للتجهي ـقات التعليميــة القائمــة ت كــل مــن مراف ـ الســجون .وجيــري أيه ـ ا
ا ـ ـرا قق ــدو كب ــا ت قش ـ ـييد ث ــةمل منش ــات لة تج ــا ال تي ــاطي لألش ــخاص ره ــن ال تج ــا
القهــائي ،وثةثــة مراف ـ اديــدة للســجون لتخفيــا اكتظــا ســجي قيووســيوالبا وســان بيــدرو ســول
علـ ـ وا ــق اخلص ــوص .وع ــةوة علـ ـ ذلـ ـ  ،فق ــد ُش ــرع ت أيلول/س ــبتمرب  5154ت ق ــدري 311
متقدو كراسة السجون باقباع منهم ل يقتصر علـ املهـاو الـا سيباشـرو ا فحسـ  ،بـل يشـمل أيهـ ا
م ـواد متعلقــة قــو اانســان .واضــافةا اس ذل ـ  ،أاــا الل ـونورس الــوطي ت شــباف/فرباير 5153
قانون العفو( .)44وينظم هذا القانون عل حنو ُحمدَّمل مسـألة حتديـد األشـخاص املسـتفيدين مـن العفـو
الرئاسي ،وكذل شروف وااراءات طلبق واستيفاء ااراءاقق (التو يتان  ،5-85و.)13-85
 -31منع التعذي  .قشللت اللجنة الوطنية ملنا التعذي وضروي املعاملة القاسية أو الةانسانية
أو املهينــة ت  56أيلول/ســبتمرب  ،5151ينمــا أدج ال ـرئيس لوبــو اليمــل الدســتورية أمــاو املمثلــل
املعيَّنــل مــن الســلطتل التشـريعية والتنفيذيــة واينتمــا املــدم .وهبــذا ،ونتيجـةا لألعمــال الــا اضــطلعت
هبــا و ارة الدولــة كقــو اانســان والعدالــة واادارة احملليــة وسياســة الةمركقيــة ،أوفــت دولــة هنــدوراس
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باللتقامــات الــا قطعتهــا عل ـ نفســها مبوا ـ التوقيــا عل ـ اقفاقيــة مناههــة التعــذي وغــاه مــن
ضــروي املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الةانســانية أو املهينــة ،ول ســيما علـ الربوقوكــول الختيــاري
امللحـ هبـا ،الـداعي اس انشــاء /ليـة وطنيـة وقائيــة ملنـا التعـذي ( .)46ومنـذ ذلـ اكـل ،قوطلـد عمــل
اللجنــة بو ــفها هيئــة وطنيــة مســتقلة غــا حمــددة األاــل ،قتمتــا باســتقةل اداري وققــي وم ـاي(.)48
وعــةوة علـ ذلـ  ،زحــت اللجنــة بفهــل عملهـا ت زــالت الر ــد والتــدري واملعا ــة ااارائيــة
للبةغات وا دار التو يات ،ت أن قصبح مراعا للقطاع العاو واينتما املـدم ت املواضـيا املتعلقـة
بالسجون ومنا التعذي  .وأارت اللجنة خةل عاو  5154و ـده أكثـر مـن  511يـارة ملختلـا
مرافـ ســل اكريــة ت البلــد ،مبــا فيهــا الســجون وخمــافر الشــرطة ومرافـ ا تجــا األ ــدامل ا ــاحنل
واملصحات النفسية ،معظمهـا دون اخطـار مسـب  .و لـت أعمامـا التدريبيـة مـوإفي القهـاء وأفـراد
الشرطة واألفراد العسـلريل وأعهـاء املنظمـات غـا اكلوميـة واألشـخاص مسـلو اكريـة أنفسـهم.
ومــن أبــر ابتلاراهتــا ت زــال التأهيــل ا هــود املبــدوءة مــؤخرا مــن أاــل قنفيــذ بروقوكــول اســطنبول ت
هندوراس(( )41التو يات  ،51-85و ،56-85و.)555-85
 -34الس ةةلطة القض ةةاتية .مت مبواـ ـ التع ــديل ال ــذي أُا ــري علـ ـ امل ــادقل  353و 356م ــن
دســتور ا مهوريــة ،انشــاء زلــس القهــاء واملهــن القهــائية كهيئــة مســتقلة ادارة شــؤون القهــاة ،مــا
الفصــل بــل املهــاو ااداريــة والقهــائية داخــل الســلطة القهــائية( .)11وأاــا اللــونورس الــوطي قــانون
هــذه املؤسســة ا ديــدة ت قش ـرين الثــام/نوفمرب  ،)15(5155وبــدأ أعهــادها يباشــرون مهــامهم ت
قش ـرين األول/أكتــوبر  .5153ومــن التطــورات ااجيابيــة الــا حتققــت ت الفــرتة املشــمولة بــالتقرير،
لن ذكر ما يلي :انشاء املشروع التجرييب ملركق رعايـة املـرأة ومحايـة قوقهـا ت قيووسـيوالبا ،هبـد
حتســل مســتوج قنســي وقلامــل اخلــدمات املقدمــة لهــحايا العنــا املنــقي واألســري؛ واســتحدامل
برامم امليسرين القهائيل وحماكم الصلح املتنقلة من أال يادة املانيـة اللجـوء اس القهـاء بالنسـبة
املهمش ــة أو املعقول ــة؛ وانش ــاء ملتـ ـ وبواب ــة اللرتوني ــة معني ــل مبس ــألة
اس الفئ ــات أو ت املن ــاط
َّ
الش ــفافية اعرتف ــت مؤسس ــة الس ــتعةمات العام ــة ت ع ــاو  5153بتقيل ــدمها باملقته ــيات القانوني ــة
الوطنيـة( .)15وعـةوة علـ ذلـ  ،قتـوس و ـدة املسـائل ا نســانية التابعـة للسـلطة القهـائية ،بالتعــاون
م ــا كلي ــة امله ــن القه ــائية ،مهم ــة قوعي ــة امل ــوإفل وق ــدريبهم علـ ـ حن ــو مطَّــرد ك ــي يُطبقـ ـوا املنظ ــور
ا نسـ ــام ت عملهـ ــم اليـ ــومي( ،)13وقـ ــد أُنشـ ــئت هـ ــذه الو ـ ــدة ت أيلول/سـ ــبتمرب  5151هبـ ــد
ادم ــاج ه ــذا ال ــنهم ت ي ــا العملي ــات ااداري ــة والقه ــائية املتعلق ــة هب ـ ـذه الس ــلطة التابع ــة للدول ــة
(التو يات  ،5-85و ،51-85و ،48-85و ،14-85و ،11-85و ،16-85و،11-85
و ،41-85و ،45-85و ،61-85و.)65-85
 -36اإلهة ة ةةالم الشة ة ةةامل لقة ة ةةوانين الطفة ة ةةل واألسة ة ةةرة والم ة ة ةرأة ،فة ة ةةي مجة ة ةةال القضة ة ةةاء
(التو ـ ـ ـ ــيات  ،5-85و ،3-85و ،4-85و ،56-85و ،58-85و ،55-85و،54-85
و ،31-85و ،41-85و ،45-85و ،45-85و ،43-85و ،44-85و،41-85
و ،44-85و ،64-85و ،61-85و .)4-83اعتمــد اللـونورس الــوطي ت شــباف/فرباير 5153
عمليــة ا ــة شــاملة لقــانوم الطفــل واملراهـ  ،وكــذل لقــانون األســرة ،ل ققتصــر علـ حتــديث
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هــذه الصــلوط ،وامنــا قشــمل أيه ـ ا يــادة املانيــة ــوء األطفــال والنســاء اس القهــاء( .)14ففــي
اكالة األوس ،أُخذت العديـد مـن قو ـيات نـة قـو الطفـل ت اكسـبان ،بتعقيـق محايـة الطفـل
ت البل ــد واع ــادة هيلل ــة نظ ــاو قه ــاء األ ــدامل .وت ز ــال األس ــرة ،س ــعت الس ــلطات اس ي ــادة
مستوج األمان ت عمليات التب لـي وحتسـل نظـامي الـقواج والنفقـة القوايـة .و لـت عمليـة اا ـة
أيهـ ا أ لــاو القــانون ا نــائي هبــد حتديــد الفعلــل ا نــائيل املتمثلــل ت التحــرا ا نســي وســوء
املعاملة بالعتداء .كما ل اا ة قانون اااراءات ا نائية من أال اقرار املة قة القهائية
العامة ر ة رفى ققدر املساعدة األسرية للبار السن .واضافةا اس ذل ُ ،عدل قـانون ملافحـة
العنا املنقي بوية قعقيق قو ضحايا هذه اآلفة.
 -38ونتيج ـةا لعملي ــة اا ــة ه ــذه ،أنش ــأت اكلوم ــة اكالي ــة ت قيران/يوني ــق  5154ادارة
شــؤون الطفــل واملراه ـ واألســرة ،التابعــة لــو ارة التنميــة واادمــاج الاتمــاعي ،لتحــل حمــل ســابقتها،
املؤسسة امندوراسية للطفل واألسرة( .)11وكان قهاء األ ـدامل مـن اينـالت الـا ظيـت باألولويـة
للمجمعـات التعليميـة
فحسنت نوعية املنهجية املعتمـدة والبـا التحتيـة
ل
ت عمل ادارة شؤون الطفل ،ل
التدريبيــة وجتهيقاهت ـا ،واســتأنفت قنفيــذ ال ـربامم الفرعيــة اخلا ــة بالتــدابا البديلــة عــن ســل اكريــة،
وهي قنتهم اآلن م العدالة اا ة ية.

باء -الديمقراطية والمشاركة
 -31توسةةيع نطةةاق آليةةات الديمقراطيةةة التشةةاركية .اعتمــد البلــد ت شــباف/فرباير  5155قعــديل
املــادقل  1و 553مــن الدســتور ،لتُجي ـقا مبوابــق يــادة املواضــيا الــا لــن الراــوع فيهــا اس الشــع
امندوراس ــي ع ــن طري ـ الس ــتفتاءات العام ــة ،وقُنش ــئا املب ــادرة الش ــعبية أو مب ــادرة املـ ـواطنل اس ع ــرض
()14
فص ــل ه ــذان املفهوم ــان ت ق ةةانون آلي ةةات مش ةةاركة
مش ــاريا قـ ـوانل علـ ـ اللـ ـونورس ال ــوطي  .ويُ َّ
المواطنين الصادر ت كانون األول/ديسمرب ( )16(5155التو يتان  ،5-85و.)41-85
 -41ت ةةافؤ الفةةر فةةي تةةولي المناه ة التةةي تبشةةغل باالنت ةةا الشةةعري ُ .ــددت ت
ع ــاو  ،5155مبواـ ـ ق ــانون النتخاب ــات واملنظم ــات السياس ــية املع ــدَّل ،ص ــة مش ــاركة املـ ـرأة
َّ
املرش ــحة ت النتخاب ــات علـ ـ ق ــدو املس ــاواة م ــا الرا ــل بنسـ ـبة  41ت املائ ــة ،ت ب ــادب األم ــر،
ت العملي ــة النتخابي ــة للف ــرتة  ،5153-5155مث  11ت املائ ــة ت النتخاب ــات األولي ــة والعام ــة
للفرتة ( )18(5156-5154التو يات  ،5-85و ،3-85و ،55-85و.)41-85
 -45اعتمةاد مرةدأ مراعةاة األهةول القانونيةة فةةي حالةة إقالةة المةوظفين رفيعةي المسةةتو .
قنفيــذا لتو ــيات نــة اكقيقــة واملصــاكة ،عـ لدل اللــونورس الــوطي ت كــانون الثام/ينــاير 5153
دســتور ا مهوريــة هبــد اســتحدامل مفهــوو احملاكمــة السياســية( .)11مث أ ــدر ل ق ـ ا ،ت /ذار/
مــارس  ،5153القةةانون ال ةةا للم اكمةةات السياسةةية ليــنظم مبقيــد مــن التفصــيل اا ـراءات هــذه
اآللية ا ديدة(( )41التو يتان  ،5-85و.)85-85
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 -45قعقي ــق اكـ ـ ت قل ــوين ا معي ــات واملاني ــة ش ــول الوإ ــائا العام ــة .أا ــا الل ــونورس
ال ــوطي ت نيس ــان/أبريل  5155الق ــانون اخل ــاص لـ ـدعم املنظم ــات اامنائي ــة غ ــا اكلومي ــة(.)45
فصل هذا القانون ،ألول مـرة ،اكـ ت قلـوين ا معيـات املتـوخ ت املـادة  68مـن الدسـتور،
ويُ ل
ويعق اليقل القانوم فيما يتعل باملنظمـات وا معيـات واملؤسسـات غـا الر يـة ،و ـدد قوقهـا
والتقاماهتـ ــا .وفه ـ ـةا عـ ــن ذل ـ ـ  ،بـ ــدأ ت قيران/يونيـ ــق  ،5155نفـ ــاذ قـ ــانون املهـ ــن ااداريـ ــة ت
البل ــديات ،الرام ــي اس انش ــاء نظ ــاو اخلدم ــة املدني ــة ت اكلوم ــات احمللي ــة( ،)45وت ك ــانون األول/
ديسمرب  ،5153اعتُمد قانون زالس و عيات اينتمعات احمللية لتنظـيم عمـل عيـات السـلان
()43
ويفصــل القــانون األخــا اكـ ت قلــوين ا معيــات علـ
واملســتوطنل هــذه علـ حنــو أفهــل  .ل
ـعيد املقاطعــات والبلــديات واأل يــاء( ،)44ألغـراض اادارة الذاقيــة ،املتــوخ ت املــادة  315مــن
الدستور (التو ية .)5-85
 -43الو ــول اس املعلومــات ومحايــة البيانــات اخلا ــة .قوا ــل خــةل الفــرتة املشــمولة بــالتقرير
قوطيــد عمــل مؤسســة الســتعةمات العامــة .وقــد زحــت املؤسســة ت انشــاء شــبلة مــن مــوإفي
الســتعةمات العامــة ت يــا مؤسس ـات اكلومــة املركقيــة والقطــاع الةمركــقي ،يُقــدَّو مــم عل ـ
ال ــدواو الت ــدري وال ــدعم فيم ــا يباش ــرونق م ــن أعم ــال ،لتش ــلل ه ــذه الش ــبلة اخل ـ ـ الت ــوايهي
والستعةمي األول للمواطنل .وبعد عاو  ،5151جتاو زموع عدد الطلبات الا قلقاها هؤلء
املوإفــون  5 111طل ـ ســنويا( .)41ففــي عــاو  5155فق ـ  ،نُظــر ت  5 834الــة ،وأُاي ـ
عل ـ  15(5 114ت املائــة) منه ــا بنجــا ( .)44وان ت ُجية ـ عل ـ الســتعةو املق ــدو عنــد ه ــذا
املستوج اخلدمي ،قتدخل املؤسسة عند قلقي بةغات وطلبات مرااعة .وقهـطلا املؤسسـة أيهـ ا
بأعمال نشر ملثفة لقـانون الشـفافية والو ـول اس املعلومـات العامـة واقفاقيـات ملافحـة الفسـاد
املربمــة ت اطــار منظمــة الــدول األمريليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة .وقشــمل أنشــطة التوعيــة هــذه
املــوإفل العمــوميل ومنظمــات اينتمــا املــدم ،فه ـةا عــن الطــةي ا ــامعيل وطــةي كليــات
الرتبيــة .وت الفــرتة  ،5154-5151لــت بـرامم التوعيــة الســنوية أكثــر مــن  8 111شــخ ،
وت عاو  5153و دهُ ،د لري  55 856شخصـ ا .أمـا عـن محايـة البيانـات اخلا ـة ،ففـي كـانون
الثام/يناير  ،5153عدل اللونورس الوطي املادة  585مـن الدسـتور ليُـدمم فيهـا ضـمان محايـة
()46
البيانــات كاليــة كمايــة البيانــات اخلا ــة واكـ ت محايــة الشــر واخلصو ــية والســمعة الشخصــية
(التو يات  ،5-85و ،3-85و ،15-85و ،15-85و.)13-85
 -44قعقيق رية التعبا و رية الصـحافة ت القطاعـات البديلـة وااعةميـة .لقـد بـذلت اادارات
املاضــية اهــوداكبــاة ت ســبيل قعقيــق ريــة التعبــا ت أوســاف بديلــة ،مــا أدج اس انشــاء  55حمطــة
اذاعيــة عامل ــة ت البل ــد بوــرض خدم ــة اينتمع ــات احملليــة ،قُــديرها منظم ــات غــا لومي ــة وكن ــائس
واامعات ورابطات للمستوطنل ومنظمات للشعوي األ ـلية والسـلان املنحـدرين مـن أ ـل أفريقـي.
ـس مواــات اذاعيــة خمصصــة
ولشــع ميســليتو و ــده مــن احملطــات الــا قُــديرها قلـ املنظمــات ـ ُ
غاريفونـا
لق .وعةوة عل ذل  ،لدج هندوراس قناقان قلفقيونيتان من نفس النوع ،ا ـدامها لشـع
ل
واألخرج لشع ميسليتو (التو ية  ،3-85اللتقاو الطوعي (ي)).
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جيم -التنمية والمساواة
 -6ال قوق االقت ادية واالجتماعية والثقافية ،وم اربة الفقر
 -41السياس ة ةةات والرة ة ةرامع ف ة ةةي القط ة ةةا االجتم ة ةةاعي (التو ـ ــيات  ،5-85و،58-85
و ،515-85و .)513-85اعتُم ــدت ت /ذار/م ــارس  )48(5155سياس ةةة ال ماي ةةة االجتماعي ةةة،
وهدفها الرئيسي أن ُهتيا قدرجييا وباطلراد األ وال الاتماعية الا قسـهم ت حتقيـ الرفـاه لألفـراد
وا ماعات .وقعرت هذه السياسة بأ ا قستأنا اهودا بادرت اادارات السابقة اس بذما(،)41
وهــو مــا يُلســبها طــابا سياســة الدولــة الــا قتجــاو أي وليــات رئاســية بعينهــا .وقســع سياســة
اكمايــة الاتماعيــة اس المتثــال للق ـوانل الوطنيــة والدوليــة املعمــول هبــا بشــأن قــو اانســان.
وعةوة عل ذل  ،فلهـذه السياسـة اطـار قـانوم خـاص يتمثـل ت القةانون اإلطةاري للسياسةات
العام ةةة للش ةةؤون االجتماعي ةةة ،املعتمــد ت نيس ــان/أبريل  ،)61(5155والــذي ــدد مبــادب وم ـوارد
ـو السياسـات
متعلقة بتفعيل مشاركة املواطنل ويُنشا هيئـات ومؤسسـات معنيـة بـذل  ،هبـد
الاتماعيــة وقنفيــذها .وأخ ـاا ،يُســند القــانون مهمــا قنفيــذه ور ــد قنفيــذه اس هيئــة حمــددة رفيعــة
املستوج قابعة للسلطة التنفيذية ،هي و ارة التنمية الاتماعية ،املنشأة ت عاو .5151
 -44وقُ َّنفــذ ت هــذا ااطــار السياســا مبــادرات كالربنــامم الرئاســي للصــحة والتعلــيم والتوذي ـة
املســم "قســيمة ال / 51ل "( ،)65ويتعلـ بتنفيــذ حتــويةت نقديــة مشــروطة بــالنهوض مبســؤوليات
مشرتكة ت زـالت الصـحة والتعلـيم والتوذيـة ،وكـان يُ َّنفـذ ت عهـد اادارة السـابقة ول يـقال يُنفـذ
ت عهد اادارة اكالية( .)65وخةل ولية اكلومـة اكاليـة ،أُدزـت ت اطـار برنةامع حيةاة أفضةل
عنا ــر الســلن الصــحي ،مــن قبيــل فةقــر امليــاه ،واملـرا يى ،واملــدافا املةئمـة للبيئــة ،واملنشــات
الس ــلنية اخلرس ــانية ،وخقان ــات املي ــاه ،واألس ــقا ،أف ــادت منه ــا أكث ــر م ــن  46 111أس ــرة ت
عاو  .5154وعةوة عل ذل  ،قدعم اكلومة املشاريا املنتجة الصـواة والقراعـة األسـرية .فعـن
طريقهمـا ،اسـتُحدمل خــةل عـاو  5154و ــده أكثـر مـن  54 111مصــدر للـدخل ،ول ســيما
للنساء الةئي أنشأن مشاريا واة اعداد األطعمـة الشـعبية ،وكـذل بسـاقل أسـرية وزتمعيـة.
كما اعتُمدت ت عاو  5155السياسة العامة للتنمية الشاملة للطفولة املبلرة(.)63
 -46أعم ةةال اإله ةةالم الوراع ةةي .اعتب ــارا م ــن ع ــاو  ،5151ت قلت ــا اادارق ــان الس ــابقة
واكاليــة فــق ودعـم ابـراو اقفــاقل بــل منظمــات الفة ــل وأ ــحاي شــركات التصــدير القراعــي،
بل اختـذقا أيهـا قـدابا لتحسـل األاـواء األمنيـة ت منطقـة وادي بـاخو أغـوان .وقـد أُبـرو القفـا
األول ت  53نيسان/أبريل  ،5151بينما أُبرو الثام ت  56قيران/يونيق  .5155وم للن هذان
القفاقــان اكرك ـة املو َّ ــدة لفة ــي أغ ـوان واكركــة األ ــلية للــدفاع عــن فة ــي أغ ـوان ،اللتــل قهـ لـمان
م ــا يني ــا ع ــن  3 111أس ــرة ،م ــن املش ــاركة ت أعم ــال اا ــة  .وعلـ ـ س ــبيل الـ ـدعم ،أذن
اللــونورس الــوطي للدولــة باملشــاركة فيهــا كهــامن متهــامن مــاقل اكــركتل ،بتقــدر اعتمــاد انــو
من املصار اخلا ة لشراء األراضي اململوكة ا دج شـركات التصـدير القراعـي( .)64وم للـن قـدخل
الدولة من قنفيذ العملية عل حنو منظم ،دون املساس بالو دات القراعية املنتجة بلامل طاقتها،
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ول ااخــةل بنس ـ التصــدير امللتـ ةـقو هبــا ،ول التســب عل ـ املــدج الطويــل ت افقــار األســر الــا
ُ
قعتمد دخوما عل الستثمارات اللباة ت هذا القطاع.
 -48وقد داوو البلد عن طري املؤسسة القراعية الوطنية عل الضطةع بأعمال عامة انفاذ
القطاع الريفي ت مستوج معيشي لئ  ،لن منها ذكر ما يلي ‘5‘ :منح فة الشخصـية
العتباريـ ــة ل  5 341شـ ــركة الوكـ ــة لفة ـ ــل ،وشـ ــهد عـ ــاو  5155قنفيـ ــذ  414عمليـ ــة مـ ــنح
و/أو قعــديل ،ليســجل ذلـ أعلـ رقــم منــذ عــاو 5116؛ ‘ ‘5دعــم قنظــيم  415ــندوق ا ريفيـ ا
للت ــوفا والعتم ــاد ،أف ــاد منه ــا  8 515مس ــتفيدا ،م ــنهم  5 488امـ ـرأة (نس ــبة  31ت املائ ــة)؛
‘ ‘3هليـ  865 168 66هلتــارا مــن األراضــي اململوكــة للدولــة ت عــاو  5153للفة ــل ت
القطاع الذي أُ لح غا املاللل ألراض ،وفرادج املنتجل املاللل بالطر السـلمية منـذ سـنوات
عديــدة ،واينتمعــات احملليــة للشــعوي األ ــلية وامندوراســيل مــن أ ــل أفريقــي ،ول ســيما قل ـ
الواقعة ت املنطقة الثقافية حملمية اانسان واحملي اكيوي لنهر بةـلةتةنو .وقد صل شـع ميسـليتو
من ا اي املسا ة السابقة عل  613 838هلتارا(( )61التو ية .)55-38
 -41سياسات وبةرامع دعةم العمالةة والت ةديات فةي هةذا المجةال .سـعيا اس خلـ فـرص
عمل هلن من حتسل مستوج معيشة اللثا من املواطنل الذين يُهطرون اس قـأمل دخـومم ت
قطاع القتصاد غا الرمسي( ،)64فقت اكلومة اعتمـاد سياسـات عامـة هبـذا الشـأن ،هتـد اس
خل فرص عمل ت القطـاع الرمسـي وكفالـة إـرو عمـل أفهـل للعـاملل ت السـو غـا الرمسيـة.
وت هذا السيا أاا اللونورس الوطي ت قشرين الثام/نوفمرب  5151قانون الررنامع الوطني
للعمةةل بالسةةاعة( ،)66ويُنــاف قنفيــذ الربنــامم بــو ارة العمــل والهــمان الاتمــاعي .ونظ ـرا ــودة
نتائجق ،فقد داو قنفيذه طوال عهـد اادارة السـابقة ،ووا ـلت اادارة اكاليـة قنفيـذه ،اسـتنادا اس
قةةانون العمةةل بالسةةاعة( )68اعتبــارا مــن عــاو  .5154وقــد زــح ت املر لــة األوس مــن قنفيــذه ت
خلـ  566 341فر ــة عمــل اديــدة ،يُهــا اليهــا  13 331فر ــة عمــل أخــرج ت املر لــة
الثانية ،دون املساس مبـةط العـاملل الـدائمل ،ومبـا يهـمن للعـاملل بالسـاعة اكمايـة ،عـن طريـ
نظاو يهـم اقفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة الـا ـدقت عليهـا هنـدوراس ،ومبـا يهـمن مـم أيهـا
أ قيـة الشـرتاط ت نظـاو الهــمان الاتمـاعي ،واألسـبقية ت مـلء شـواغر الوإـائا الدائمـة الــا
قطرأ ت زال عملهم.

 -11وع ــةوة علـ ـ ذلـ ـ  ،ف ــق الـ ـرئيس ايرنان ــديس منـ ـذ ع ــاو  ،5154بالشـ ـرتاط م ــا القط ــاع
اخلــاص ،قنفيــذ برنــامم "بالعمةةل ت يةةا أفضةةل  ،الــذي يركــق أنشــطتق عل ـ الشــباي الــذين ل يدرســون
ول يعملون اليا ويفتقـرون اس اخلـربة املهنيـة الة مـة لتأخـذهم /ليـات التعيـل العاديـة ت العتبـار .وت
اط ــار ه ــذا النم ــوذج ،ال ــذي أوا ــد بالفع ــل  33 514فر ــة عم ــل ادي ــدة ت ع ــاو  ،5154ق ــدفا
اكلومة مؤلء الشباي نصا اكد األدىن لألاـور ـن ثةثـة أشـهر .وبـالتوا ي مـا ذلـ  ،اعتُمـد ت
ك ـ ــانون الثام/ين ـ ــاير  )61(5154ق ة ةةانون حماي ة ةةة األنش ة ةةطة يي ة ةةر الرس ة ةةمية وإقة ة ةرار اس ة ةةت قاقاتها
وتسة ة ةةجيلها .كمـ ـ ــا اعتُمـ ـ ــد اكـ ـ ــد األدىن لألاـ ـ ــور الـ ـ ــذي سـ ـ ــيُطبَّ ت يـ ـ ــا أراـ ـ ــاء البلـ ـ ــد خـ ـ ــةل
الفرتة ( )81(5151-5154التو ية .)5-85
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 -15توطيةةد نظةةام الضةةمان االجتمةةاعي .اســتنادا اس أ لــاو دســتور ا مهوريــة واس الصــلوط
الدولي ــة كق ــو اانس ــان ،عرض ــت الس ــلطة التنفيذي ــة عل ـ ـ اللـ ــونورس ال ــوطي مش ــروع القة ةةانون
اإلطاري لنظام ال ماية االجتماعيةة مةن أجةل حيةاة أفضةل ،للنظـر فيـق .وهتـد هـذه املبـادرة اس
قوطية السلان ودمات الرعاية الصحية قوطيـةا شـاملة وقعمـيم نظـاو الهـمان الاتمـاعي ت البلـد،
بتنظــيم وقنســي خــدمات الرعايــة الاتماعيــة والهــمان الاتمــاعي والرعايــة الصــحية ،العامــة منهــا
واخلا ة واملختلطة واينتمعية ،القائمة عل دفا اشرتاكات وخـة ذلـ  ،عـن طريـ انشـاء هيلـل
اداري ونظ ــاو هوي ــل متل ــاملل( .)85واا ــا ة مش ــروع الق ــانون ت ع ــاو  ،5151أا ــرج الل ــونورس
الــوطي مشــاورات بشــأن مهــمونق مــا يــا القطاعــات املعنيــة (التو ــيات  ،5-85و،515-85
و ،513-85و.)514-85
 -15التق ةةدم الم ةةر ف ةةي مج ةةال ال ة ة ة .نُف ــذت خ ــةل الف ــرتة املش ــمولة ب ــالتقرير اخلطت ــان
الوطنيت ـ ــان للص ـ ــحة للفرتق ـ ــل  5154-5151و ،5158-5154اللت ـ ــان قأخ ـ ــذان ت اكس ـ ــبان
أهدا األمم املتحدة لأللفية ،والا التقمت هندوراس بتحقيقها .ويرب  ،ت هذا السـيا  ،مـا ققـق
البلد من قوطية شاملة ميا األطفال ققريبا ت زال التطعـيم .فعلـ سـبيل املثـال ،سـجلت التوطيـة
باللق ــا امله ــاد للس ــل ( )BCGنس ــبة  11ت املائ ــة م ــن أطف ــال البل ــد ،وباللق ــا الثةث ــي التل ــافؤ
نس ــبة  11ت املائ ــة م ــنهم ،وس ــجلت التوطي ــة بلق ــا س ــابل الثةث ــي التل ــافؤ نس ــبة  14ت املائ ــة،
وباللق ــا الفاوس ــي الثةث ــي ( )SRPنس ــبة  88ت املائ ــة م ــنهم( .)85وكنتيج ــة طبيعي ــة للممارس ــات
ا يــدة املعتمــدة ت بـرامم التحصــل ،أاــا اللــونورس الــوطي ت كــانون الثام/ينــاير  5154قةةانون
اللقاحةةات( ،)83مــا يؤك ـد أن التطعــيم ـ ل للطفــل مبوا ـ القــانون والت ـقاو ،ت الوقــت نفســق ،عل ـ
الوالدين والدولة (التو ية .)514-85
 -13التطةةورات التشةريعية الراميةةة إلةةا تعويةةو ال ةةق فةةي ال ة ة .عـ لدل اللــونورس الــوطي ت
كانون الثام/يناير  5153املـادة  541مـن الدسـتور ليُـدمم فيهـا اكـ ت امليـاه وخـدمات اا ـحا ،
ث عل أن قلـون
ويقهي بأن يلون استخدامهما والنتفاع هبما بالتساوي بل يا السلان ،و ل
امليــاه ــاكة لةســتهةط البشــري مــا احملافظـة علـ مصــادرها( .)84وعلـ املســتوج التشـريعي ،لــن
اب ـرا اازــا ات التاليــة :ت قيران/يونيــق  ،5151أ ــدر اللــونورس القةةانون ال ةةا بم اف ةةة
التةةدخين( ،)81وت أيلول/ســبتمرب  ،5153اعتُمــد القةةانون الةةوطني ألم ةراض ال لةةا ،امــاد اس
قنظــيم خــدمات غســيل الللـ علـ حنــو أفهــل( ،)84وت أيلول/ســبتمرب  5153أيهـا ــدر قةةانون
تعوي ةةو وحماية ةةة الر ة ةةاعة الطريعية ةةة( ،)86وت ك ــانون الثام/ين ــاير  ،5154اعتُم ــد قة ةةانون الترة ةةر
باألعضةةاء الرش ةرية و رعهةةا( ،)88احملــدمل للتش ـريعات القائمــة هبــذا الشــأن ،وت أيار/مــايو ،5154
ــدر قةةانون الوقايةةة مةةن حمةةا الضا ةنها وم اف تهةةا( ،)81وت هو /يوليــق  ،5154ــدر قةةانون
السمية(( )11التو ية .)5-85
تنظيم بيع المنتجات الوراعية متراينة الدرجة ُّ

 -14اإلهةةالحات الراميةةة إلةةا تعويةةو أولويةةات التعلةةيم (التو ــية  .)515-85هاشــي ا مــا
مبادب منظمـة األمـم املتحـدة للرتبيـة والعلـم والثقافـة (اليونيسـلو)( ،)15كـان قوسـيا قوطيـة املر لـة
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الثالثة من التعليم األساسي ومر لـة التعلـيم املتوسـ ا ـدج أولويـات اكلومـة السـابقة ،ول يـقال
ا دج أولويات اكلومـة اكاليـة ،ويتع لـل أن يبقـ كـذل للحلومـات التاليـة .وكـدليل علـ هـذا
اللت ـقاو الــوطي ،ع ـ لدل اللــونورس الــوطي ت كــانون الثام/ينــاير  5155املــادة  565مــن دســتور
ا مهورية ليعيد حتديد مدة ومرا ل التعليم اينام واالقامـي علـ نفقـة الدولـة ،يـث يلـون عـاو
وا ــد ت مر لــة التعلــيم مــا قبــل األساســي ،وقســعة أع ـواو ت املر لــة األساســية ،ومــا بــل عــامل
وثةثة أعواو (وفقا للل برنامم بعينق) ت املر لة املتوسطة(.)15

 -11و ــدر ت كــانون الثام/ينــاير  5155القةةانون األساسةةي للتعلةةيم( .)13وقلمــن ميــقة هــذا
القــانون ا ديــد الرئيســية ت اســتهدافق قأســيس النشــاف التعليمــي ت البلــد عل ـ اك ـ اانســام ت
التعلم ،مبا يتيح املشاركة ت العملية التعليمية مـن اانـ اينتمـا التعليمـي الـذي يتـألا مـن زموعـة
العنا ــر الفاعلــة املهتمــة بصــورة مباشــرة وــودة عمــل املراف ـ التعليميــة ،ومــن بينهــا الوالــدان و عمــاء
اينتمع ــات احمللي ــة .وت الف ــرتة م ــا ب ــل ع ــامي  5153و ،5154أ ــدرت الس ــلطة التنفيذي ــة أكث ــر
من  51لئحة قنفيذية ينموعة من العنا ر الا ينظمهـا هـذا القـانون .وقُسـتلمل عمليـة اا ـة
التعليمــي ت البلــد با ــدار ق ـوانل أخــرج كق ةةانون تعوي ةةو التعل ةةيم الع ةةام والمش ةةاركة المجتمعي ةةة،
ت نيسان/أبريل  ،)14(5155وقانون تقيةيم واعتمةاد وتوثيةق جةودة التعلةيم ومةد ت ةافؤ فرهةق،
املعتمد ت كانون األول/ديسمرب .)11(5153
 -14إنجةةا ات أخةةر فةةي مجةةال التعلةةيم .لقــد حتققــت ت عهــد اادارقــل األخاقــل مظــاهر
ققدو عديـدة قبعـث علـ قفـادل مـربَّر ،منهـا مـا يلـي ‘5‘ :بلـو عـدد أيـاو اكهـور الدراسـي الفعلـي
ت نظـاو التعلــيم العــاو مــا ل يقــل عــن  511يــوو خــةل العــامل الدراســيل  5153و ،5154وهــو
از ــا ب ــالغ األمهي ــة اذا م ــا أُخ ــذ ت اكس ــبان ،عل ـ س ــبيل املث ــال ،أن املتوس ـ الس ــنوي لع ــدد أي ــاو
اكهــور الدراســي الفعلــي ت الفــرتة  5114-5111كــان  545يوم ـ ا()14؛ ‘ ‘5اا ـراء الختبــارات
الوطنيــة لــألداء الدراســي ت مــاد اللوــة ااســبانية والرياضــيات لطــةي الصــفو األول اس التاســا
لعامل متتاليل ( 5155و)5153؛ ‘ ‘3ااراء التقييم اا صائي األول ألداء املعلمل ت هندوراس،
الــذي م للــن مــن اا ـراء اختبــارات معرفيــة ت اللوــة ااســبانية والرياضــيات والرتبيــة للمعلمــل الــذين
يدرســون ت الصــفو مــن األول اس التاســا؛ ‘ ‘4قعقيــق وقوطيــد برنةةامع الوجرةةة المدرسةةية الــذي
يفيــد منــق  14.44ت املائــة مــن طــةي املــر لتل مــا قبــل األساســية واألساســية ت املرافـ التعليميــة
العامة وميا أحناء البلد؛ ‘ ‘1استعادة ادارة نظاو التعليم العاو واعادة قنظيمق اداريا.

 -16ويتوا ل باطلراد قوطيـد نظـاو التعلـيم املشـرتط بـل الثقافـات الثنـائي اللوـة اخلـاص بـالطةي
مــن الشــعوي األ ــلية والطــةي امندوراســيل مــن أ ــل أفريقــي ،وذل ـ ت  5 558مركــقا قعليمي ـا
ت املر لتل ما قبل األساسية واألساسـية ،ت  51مقاطعـة مـن مقاطعـات البلـد البـالغ عـددها .58
وسعي ا اس حتسل امياكل ااداريـة ت هـذا القطـاع ،بـدأ ت عـاو  5153عمـل اادارة العامـة للتعلـيم
املشــرتط بــل الثقافــات املتعــدد اللوــات ،التابعــة لــو ارة التعلــيم(( )16التو ــيات  ،5-85و،55-85
و ،58-85و.)516-85
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 -18المر ةةادرات المتة ةةذة ف ةةي مج ةةال الريئ ةةة .أا ــا الل ــونورس ال ــوطي ت ك ــانون الث ــام/
ينــاير  5154قةةانون تغيةةر المنةةا ( ،)18الــذي يشــلل امتــدادا هــود هنــدوراس املبذولــة هبــذا الشــأن
من ــذ قص ــديقها ت ع ــاو  5111علـ ـ اقفاقي ــة األم ــم املتح ــدة ااطاري ــة بش ــأن قو ــا املن ــا  ،واع ــداد
الســرتاقيجية الوطني ــة بش ــأن ه ــذه املش ــللة ،ال ــا اعتم ــدهتا الس ــلطة التنفيذي ــة ت ع ــاو .)11(5151
عةوة عل ذل  ،أنشأت و ارة املوارد الطبيعية والبيئية منذ عاو  ،5151عن طري مركق الدراسـات
وملافحــة امللوثــات ،سةةجل االنرعاثةةات ونقةةل الملوثةةات( ،)511و صــلت مــذا الوــرض عل ـ دعــم
مــن معهــد األمــم املتحــدة للتــدري والبحــث (اليونيتــار) .ولــقو لتنفيــذ هــذا الســجل اعتمــاد سياسةةة
اإلدارة الريئيةةة الراةةيدة للمنتجةةات ال يمياتيةةة فةةي هنةةدوراس( )515وانشــاء نــة ادارة املنتجــات
الليميائية( .)515كما اعتمد اللونورس الوطي ت أيار/مايو  5155القفاقيـة الدوليـة بشـأن األشـجار
الستوائية( ،)513واعتمد ت /ذار/مارس  5155قعديل غابورونيق لن اقفاقيـة التجـارة الدوليـة بـأنواع
اكيوانات والنباقات الربية املهددة بالنقراض(( )514التو ية .)5-85
 -1المساواة وعدم التمييو :السياسات والقوانين القطاعية الموجهة إلا الفئات الضعيفة

 -11اعتمــد البلـد ت شــباف/فرباير  5155خريطــة الطريـ ملنــا عمــل األطفــال وأسـوأ أشــلالق
املنتهجة هبذا الشأن( .)511وهي خطة عمل حتدد أهدافا
والقهاء عليهما لتلون السياسة الوطنية ة

ونتائم ومؤشرات ومستهدفات واسرتاقيجيات أساسية ت هذا اينال .وقد يوت مبساعدة ققنيـة
من منظمة العمل الدولية وبالتشاور ما عدد كبا من مؤسسات الدولة واملنظمات غا اكلومية
واحت ــادات النقاب ــات العمالي ــة والرابط ــات التجاري ــة امندوراس ــية .ويُن ــاف متابع ــة قنفي ــذها ور ــدها
وققييمها بو ارة العمل والهمان الاتمـاعي ،بـدعم مـن اللجنـة الوطنيـة للقهـاء التـدرجيي واملطَّـرد
عل عمـل األطفـال( )514واللجنـة املشـرتكة بـل املؤسسـات مللافحـة السـتوةل ا نسـي ألغـراض
جتارية والجتار باألشخاص .وهتد خريطة الطري اس القهاء عل إاهرة عمل األطفال لول
عـ ــاو ( 5151التو ـ ــيات  ،5-85و ،3-85و ،4-85و ،56-85و ،58-85و،15-85
و ،15-85و ،41-85و ،44-85و ،55-85و ،31-85و ،41-85و،46-85
و ،48-85و ،41-85و.)11-85

 -41واعتُمدت ت هو /يوليق  5151اخلطة الثانيـة لتحقيـ املسـاواة واانصـا بـل ا نسـل
للفــرتة  5155-5151بو ــفها السياســة الوطنيــة للم ـرأة( .)516وقولــت املؤسســة الوطنيــة للم ـرأة

عمليــة اعــدادها عــن طري ـ عمليــة قشــاور وطنيــة مــا هيئــات اكلومــة املركقيــة وهيئــات البلــديات
ومنظم ــات اينتم ــا امل ــدم ،ول س ــيما منظم ــات اكرك ــات النس ــوية ،ومبش ــاركة وك ــالت التع ــاون
وقواــق اخلطــة يــا فــروع اادارة العامــة اس قنســي ا هــود وختصــي مـوارد ققنيــة وماليــة
الــدوي .ل
لتحقي أهدافها .ومن مظاهر التقدو اللبا الـذي حتقـ ت قنفيـذها ،بـدء عمـل ملاقـ لشـؤون
املرأة ت بلديات البلد البالغ عددها  518بلديـة ،مللفـة بصـو وقنفيـذ السياسـات ا نسـانية احملليـة
ت ك ـ ــل بلديـ ـ ـة (التو ـ ــيات  ،5-85و ،3-85و ،1-85و ،55-85و ،58-85و،55-85
و ،36-85و ،38-85و ،31-85و ،45-85و ،45-85و ،43-85و،44-85
و ،41-85و.)44-85
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 -45التقــدو احملــرة ت زــال محايــة األشــخاص ذوي ااعاقــة .ــدرت ت أيار/مــايو 5153

إوي اإلعاقةةة وإدمةةاجهم االجتمةةاعي

السياسةةة العامةةة المتعلقةةة بممارسةةة حقةةوق األاة ا
ف ةةي هن ةةدوراس( ،)518وأُن ــي وضـ ـعها وقنفي ــذها ب ــادارة ش ــؤون كبـ ـار الس ــن وذوي ااعاق ــة

()511

.
و ُ ددت مدة قسـعة أعـواو لتنفيـذ هـذه األداة الـا وضـعت بـدعم مـن أكثـر املنظمـات هثـيةا مـذه
الفئة .وت السيا نفسق ،أاـا اللـونورس الـوطي ت قيران/يونيـق  5153قةانون تعويةو وتنميةة
الرعايةةة الش ةةاملة لخا ة ا إوي اإلعاق ةةة وإدم ةةاجهم( .)551كمــا ش ـ للل ا ــدار ق ةةانون لغ ةةة
الصـم مـن قلقـي
اإلاةارة الهندوراسةية ت كـانون الثام/ينـاير  5154ققـدما بـالغ األمهيـة لتملـل ل
()555
التعليم والتوا ل واارسـة سـائر قـوقهم بـأكرب دراـة النـة مـن املسـاواة مـا سـائر السـلان
(التو يتان  ،5-85و.)58-85
 -45انشاء مؤسسات خا ة بالشعوي األ لية وامندوراسـيل مـن أ ـل أفريقـي .أنشـأ البلـد
خةل الفـرتة املشـمولة بـالتقرير ،وألول مـرة ت قـاريد اادارة العامـة امندوراسـية ،مؤسسـات دائمـة
خا ــة بتلبي ــة ا تياا ــات الش ــعوي األ ــلية التس ــعة وامندوراس ــيل م ــن أ ــل أفريق ــي ت البل ــد
ومعا ـ ــة مش ـ ــاكلهم .أوم ـ ــا و ارة ش ـ ــؤون الش ـ ــعوي األ ـ ــلية وامندوراس ـ ــيل م ـ ــن أ ـ ــل أفريق ـ ــي
(ت الفـرتة  ،)5154-5151مث ادارة شـؤون الشــعوي األ ـلية وامندوراسـيل مــن أ ـل أفريقــي،
اعتبــارا م ــن عــاو  ،)555(5154م ــا اكفــا عل ـ ال ـربامم الثقافيــة واامنائي ــة الــا نف ــذهتا ال ــو ارة.
وانطةقا من هذين اميللل املؤسسيل ،ما بر البلد فق وينس قنفيذ مبادرات من قبيـل مـا يلـي:
وض ــا اخلط ــة الوطني ــة مللافح ــة العنص ـرية والتميي ــق العنص ــري للف ــرتة  ،5155-5154واس ــتحدامل
الربنامم السياسي لنساء الشعوي األ لية وامندوراسيات من أ ل أفريقي ،وانشاء اللجنة املشـرتكة
بــل املؤسســات ملنــا الصــيد غو ـ ا والتصــدي لــق( ،)553وققيــيم قنفيــذ اقفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة
رقــم  ،541وقنفيــذ عش ـرات املشــاريا القراعيــة ،ومشــاريا الطــر العامــة وامليــاه والصــر الصــحي،
واخل ـ ــدمات اينتمعي ـ ــة ،واملش ـ ــاريا اامنائي ـ ــة املنتج ـ ــة ،واألنش ـ ــطة البيئي ـ ــة(( )554التو ـ ــيات ،5-85
و ،55-85و ،514-85و ،516-85و.)518-85

 -43ايةء األولوية لتنفيـذ ااـراءات لصـاي زتمـا املثليـات واملثليـل وموـايري امويـة ا نسـانية
ومقدواــي امليــل ا نســي (ا ماعــة املتنوعــة انســياا) .كجــقء مــن اك ـوار الــدائم الــذي ققيمــق و ارة

الدول ــة كق ــو اانس ــان والعدال ــة واادارة احمللي ــة وسياس ــة الةمركقي ــة م ــا الس ــلان املنتم ــل اس
ا ماعــة املتنوعــة انســيا ،أةولــت الــو ارة األولويــة خــةل عــاو  5151ا ــاري ،لتنفيــذ  51اا ـراء
حمـددا ت اخلطـة الوطنيــة كقـو اانســان ،لصـاي هــذه الفئـة .وقــرتاو هـذه اااـراءات مـن ققــدر
مقرت ات با ة ات قانونية لنبذ التمييق ،وقوعية املـوإفل العمـوميل ،وققـدر مسـاعدات ماليـة
للـربامم التدريبيــة الــا قنفــذها املنظمــات العاملــة ت هــذا اينــال ،ومبــادرة و ارات الدولــة اس ققــدر
ققارير دورية مر لية ت هذا الصدد (التو يات  ،5-85و ،58-85و ،4-83و.)8-83
 -44قشـ ـريعات واا ـ ـراءات محاي ــة األطف ــال واللب ــار امله ــاارين .اعتب ــارا م ــن قش ـ ـرين األول/
أكتوبر  ،5155أدج مقيم من الشواغل األمنيـة والشـواغل املتعلقـة بالبحـث عـن فـرص اقتصـادية
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بلم ل األسر اس ارقفاع كبـا ت عـدد األطفـال املهـاارين غـا املصـحوبل بـذويهم مـن
واآلمال ل
السلفادور وغواقيمال وهنـدوراس اس الوليـات املتحـدة األمريليـة ،اـا قسـب ت وقـوع أ مـة انسـانية
ت عاو  .)551(5154فأ در رئيس ا مهوريـة ت هو /يوليـق  )554(5154مرسـوما طارئـا للتعامـل
الشامل ما هذه الظاهرة وقنسي قدخل يـا مؤسسـات الدولـة املختصـة ،بقيـادة اادارة الوطنيـة
لشؤون الطفل واملراه واألسرة .وعـةوة علـ ذلـ  ،أنشـأ رئـيس ا مهوريـة فرقةة العمةل المعنيةة
باألطفةةال المهةةاجرين ،الــا قتــألا مــن عــدة أقســاو وقنس ـ أعمامــا ســيدة الدولــة األوس ،وهــي
اللجنة الا اضطلعت بأعمال ميدانية ت مراكق ا تجا واستقبال املهاارين ت الوليات املتحدة
وامللســي  ،للتعـ لـر عل ـ حنــو مباشــر عل ـ الــة األطفــال فيه ـا وزموعــات األســر الــا قرأســها
بواق عاو أمهات عقباوات (التو يات  ،5-85و ،515-85و ،511-85و.)551-85

رابعاً -متابعة تنفيذ التوهيات المقدمة إلا هنةدوراس و/أو االلتوامةات الطوعيةة
المقدمة منها في إطار جولة االستعراض الدوري الشامل األولا
 -41أنش ــأت هن ــدوراس /لي ــة متابع ــة قت ــوس قنفي ــذها و ارة الدول ــة كق ــو اانس ــان والعدال ــة
واادارة احمللي ــة وسياس ــة الةمركقي ــة .وق ــدمت ،ت ه ــذا الس ــيا  ،ت ش ــباف/فرباير  ،5153ققري ـرا
طوعيا عن منتصا املدة أارت فيـق ققييمـا ذاقيـا ملـدج التقامهـا بتنفيـذ كـل وا ـدة مـن التو ـيات
(مرف ) .وفهةا عن ذل  ،من املة ظ ااشارة ت العديد من فقرات هذا التقريـر اس التو ـيات
احمل ــددة ال ــا اخت ــذت الدول ــة ااـ ـراءا أو زموع ــة ااـ ـراءات بش ــأن قنفي ــذها .و ي ــل التقري ــر ،مـ ـذا
الوــرض ،اس أرقــاو الفق ـرات ال ـواردة ت ققريــر الفري ـ العامــل املعــي بالســتعراض الــدوري الشــامل
املق ــدو اس زل ــس ق ــو اانس ــان ( .)A/HRC/16/10وأخ ـاا ،ب ــالطةع عل ـ السياس ــة العام ــة
واخلطـة الوطنيـة كقـو اانسـان ،والتقريـر املر لـي املتعلـ هبـا ـن كـانون األول/ديســمرب 5154
(املرفقل) ،لن مة ظة أن هـاقل األداقـل قـد اسـتندقا ،حتديـدا ،اس التو ـيات املقدمـة خـةل
اولــة الســتعراض األوس ومة ظــات األاهــقة الدائمــة وهيئــات املعاهــدات واآلليــات املواضــيعية،
التابعة للمنظومة العاملية ومنظومة البلدان األمريلية كماية قو اانسان كلتيهما.

خامساً -المرادرات وااللتوامات الوطنية
 -44قع ــرت هن ــدوراس ب ــأن /لي ــة الس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل ،كو ــا قائم ــة عل ـ التع ــاون،
وقفسح زـالا مهمـ ا للحـوار مـا اينتمعـل املـدم والـدوي ،كمـا قتـيح الفر ـة اثـارة نقـاا داخلـي
ــول كيفي ــة اخت ــاذ ق ــدابا حم ــددة م ــن أا ــل حتس ــل ال ــة ق ــو اانس ــان امللفول ــة للس ــلان،
وقشــلرها عل ـ ذل ـ  .لــذا ،فهنــدوراس عل ـ كامــل الســتعداد لتحســل عمليــة املتابعــة الدائم ـة
لتنفيذ قو يات الستعراض الدوري الشامل وكالة قو اانسان ت البلد.
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 -46وهبــذا امــد  ،يعمــل البل ــد مــن أاــل انش ــاء مر ــد كقــو اانس ــان .عــةوة عل ـ ذل ـ ،
ُشــللت زموعــة دائمــة مــن املــوإفل مــن شــن املؤسســات املعنيــة باعــداد خمتلــا التقــارير الــا التقمــت
الدولــة بتقــد ها علـ أســاس التقاماهتــا الدوليــة ،وســتُمنح هــذه اينموعــة الصــفة الرمسيــة مبرســوو قنفيــذي.
وســيبدأ أيه ـ ا قريب ـ ا اعــداد نظــاو للر ــد والتقيــيم يتخــذ كمحــور لــق مؤش ـرات السياســة واخلطــة الوطنيــة
كق ــو اانس ــان واملع ــايا الدولي ــة ال ــا ــددهتا الوك ــالت املتخصص ــة وهيئ ــات املعاه ــدات .وس ــو
قُستلمل /لية املتابعة هذه بانشاء و دة دائمـة للحـوار والتشـاور مـا اينتمـا املـدم ت املواضـيا املتعلقـة
قو اانسان ،دَّد موإفوها وهياكلها وااراءاهتا بالتواف ما املنظمات العاملة ت هذا القطاع.

سادساً -توقعات هندوراس بشرن المساعدة التقنية
 -48قع ــري هن ــدوراس ع ــن ش ـ ـلرها للبل ــدان الص ــديقة وأاه ــقة وهيئ ــات املنظ ــومتل العاملي ــة
وااقليمية كماية قو اانسان عل ما قدمتق من قعاون ققي وماي ت زال قو اانسـان.
كمــا قعــري عــن ثقتهــا ت قوا ــل هــذا الــدعم وقســتعرض ا هــود الوطنيــة املبذولــة مــن اهتهــا،
وقطل ـ اكص ــول عل ـ ال ــدعم ،ت اط ــار اآللي ــات وامل ـوارد ال ـا ل ــن اقا ته ــا ت س ــيا عملي ــة
الســتعراض الــدوري الشــامل ،لتشــرع ت قنفيــذ املبــادرات التاليــة ‘5‘ :ارســاء عمليــة دائمــة ملتابعــة
قنفيــذ قو ــيات الســتعراض الــدوري الشــامل والتحــاور مــا اينتمــا املــدم بشــأن املواضــيا املتعلقــة
قو اانسان؛ ‘ ‘5انشاء ملت ملفوضـية األمـم املتحـدة السـامية كقـو اانسـان ت هنـدوراس؛
‘ ‘3قنفيذ اآللية الوطنية كماية املـدافعل عـن قـو اانسـان وااعةميـل والصـحفيل واحملـامل
ومــوإفي القهــاء ،ا ــاري انشــادها مبوا ـ قــانون اعتمــده اللــونورس الــوطي؛ ‘ ‘4انشــاء نظــم،
قتس ــم بالش ــفافية وق ــتةءو م ــا مب ــدأ اس ــتقةل القه ــاء ،لتعي ــل امل ــوإفل القه ــائيل وااداري ــل ت
السلطة القهائية وققييم أدائهم وقـأديبهم ،وكـذل انشـاء هيئـات فعالـة معنيـة مبشـاركة ور ـد هـذه
السلطة التابعة للدولة؛ ‘ ‘1قعقيـق عمـل املفوضـية الوطنيـة كقـو اانسـان بصـفتها املؤسسـة الوطنيـة
املعنية هبذا اينال.

سابعاً -تقييم عام
 -41يعلــس التقريــر الســاب مــا بذلتــق هنــدوراس ،ول ســيما ت عهــد اكلــومتل األخاقــل ،مــن
اهود ادية ت سبيل التول عل اكالـة الـا كانـت عليهـا قـو اانسـان ت عـاو  .5151فقـد
حتس ــنت األ ـ ـوال األمني ــة العام ــة ت البل ــدَّ ،
وقنف ــذ الي ـ ـا أنش ــطة منهجي ــة ت اين ــال القتص ــادي
الاتماعي ،وينتهم البلد ،ألول مرة ت قار ق ،سياسة عامة وخطة وطنية كقو اانسـان .بيـد أن
اقءا كباا من التحـديات وأواـق القصـور الـا قوااههـا هنـدوراس ت الوقـت الـراهن ت زـال قـو
اانســان يعــقج اس أوضــاع الفقــر وعــدو املســاواة وعــدو اانصــا اميلليــة امل ـؤثرة خصو ـ ا عل ـ
اعمــال اكقــو القتصــادية والاتماعيــة والثقافيــة ت البلــد مــن اهــة ،واس ارقفــاع معــدلت العنــا
عل الصعيد ااقليمي ،عل حنو فا القدرات املؤسسية للمقاضاة عل ا ر ة ت بلداننا مـن اهـة
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 ومـا أن. األمر الذي قسب ت نشوء إاهرة اافةت من العقاي واملساس باكقو املدنيـة،أخرج
 ال أن م ــن،اادارق ــل الس ــابقة واكالي ــة ب ــذلتا اه ــودا ا لدي ــة م ــن أا ــل التص ــدي م ــذه التح ــديات
 بــدعم منـ لـقه عــن أي مصــاي مــن، ت األالــل املتوس ـ والطويــل،الهــروري ادراط أن اللت ـقاو و ــده
 سـو يُبلونـا امـد الـذي،يا القوج السياسية والاتماعيـة ت البلـد وبتأييـد مـن اينتمـا الـدوي
 املتمثــل ت النهــوض هبنــدوراس خاليــة مــن الفقــر املــدقا،ــددناها ت خطتنــا للدولــة ورديتنــا للبلــد
.ويعمها التعليم والصحة وقنمو ت ر اي الد قراطية وت أاواء يسودها األمن وخالية من العنا
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Sobre el proceso electoral de 2013 en Honduras puede verse: Misión de Observación Electoral de la
Unión Europea en Honduras. Elecciones Generales – 24 de noviembre de 2013. Declaración
preliminar: una votación y recuento transparentes tras una campaña opaca y desigual. Tegucigalpa,
26 de noviembre de 2013. Además, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció el buen
funcionamiento del sistema integrado de escrutinio y divulgación electoral (SIEDE), sobre el cual la
Secretaría de Asuntos Políticos y la Misión de la OEA habían realizado auditorías técnicas y
recomendaciones. Véase: OEA. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP). Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral (DECO). Informe final auditoría para la verificación de la
calidad y transparencia en el funcionamiento del sistema integrado de escrutinio y divulgación
electoral (SIEDE) implementado por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras para las elecciones
generales del 24 de noviembre de 2013. Tegucigalpa, 20 de noviembre de 2013; Misión de la OEA en
Honduras llama a esperar los resultados definitivos. Tegucigalpa, 26 de noviembre de 2013. En:
http://www.oas.org/es/sap/deco/moe/Honduras2013/default.asp Adicionalmente, de acuerdo al informe
del consorcio Hagamos Democracia, el Partido Nacional tuvo representación en 96% de las MER,
LIBRE en 97.9%, el Partido Liberal en 95.6% y el PAC en 72.5% de ellas. Hagamos Democracia.
Informe de Hagamos Democracia. 24 de noviembre de 2013. Finalmente, puede verse también el
Comunicado de prensa de la delegación de alto nivel político del Centro Carter en las elecciones de
Honduras. 26 de noviembre 2013. En: https://www.cartercenter.org/news/pr/honduras-112613.html
(sitios consultados el 26/11/2013).
El Decreto No. 49-2012, de 17 de abril, introduce en el Código Penal el delito de desaparición forzada.
Fue publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,873, el 16 de julio de 2012.
El Decreto No. 22-2011, de 7 de marzo, reforma el tipo penal de tortura para adecuarlo a los estándares
internacionales. Fue publicado el 19 de mayo de 2011 en el diario oficial La Gaceta No. 32,519.
La inclusión de la orientación sexual, la identidad de género y la pertenencia a pueblos indígenas y
afrodescendientes como factores potenciales del tipo penal de discriminación, así como la creación del
delito de incitación al odio por los mismos criterios, se produjo por reforma al Código Penal, mediante
Decreto No. 23-2013, de 25 de febrero de 2013, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,092, el
6 de abril de 2013.
La elección del nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por el Congreso Nacional se
registró mediante Decreto No. 18-2014, de 25 de marzo de 2014.
Luego de una evaluación especial en octubre de 2010 y un año de plazo para cumplir plenamente con
los Principios de Paris, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos fue clasificado como
institución con estatus “B” (sin cumplimiento pleno de los principios) por el órgano acreditante.
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of
Human Rights (ICC). Chart of the Status of National Institutions. Accreditation status as of 23 May
2014.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos es creada a través de una
reforma a la Ley General de la Administración Pública (Decreto 146-86), mediante el Decreto No. 1772010, publicado en la edición 32,335 del diario oficial La Gaceta, el 30 de septiembre de 2010.
La fusión de las carteras ministeriales de derechos humanos e interior es autorizada por la Ley para
Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la
Transparencia en el Gobierno, aprobada mediante Decreto No. 266-2013, de 16 de diciembre de 2013,
publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,336, de 23 de enero de 2014.
La Unidad de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue
creada el 8 de noviembre de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. PCM 071-2011.
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La primera Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos se aprobó el 22 de enero
de 2013, mediante Decreto Ejecutivo No. PCM 003-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta No.
33,073, el 12 de marzo de 2013.
La publicación de la sentencia del caso Luna López vs. Honduras, se realizó el 22 de agosto de 2014,
en el diario oficial La Gaceta No. 33,512.
La señora esposa y los hijos del señor Carlos Luna López notificaron su decisión de no someterse al
tratamiento psicológico que el Estado preparaba en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH,
mediante nota dirigida al Procurador General de la República, en fecha 25 de marzo de 2014.
Con relación a la incorporación de los tratados o convenciones internacionales, los tres momentos que
marca la Constitución de la República (art. 16) son, en su orden: (i) la aprobación, que realiza el
Congreso Nacional sobre un texto que ya ha firmado el Poder Ejecutivo; (ii) la ratificación, que efectúa
el Presidente de la República sobre el texto aprobado por el Congreso y; (iii) el canje o depósito del
instrumento de ratificación, que lleva a cabo el Poder Ejecutivo ante el órgano designado por el tratado
o convención. Las tres fases reflejan la voluntad del Estado por obligarse, pero la aprobación del
Legislativo reviste particular importancia, por tratarse de un órgano colegiado que no participó en las
negociaciones para la firma del instrumento.
Si bien el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad se había aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo No. 16-2009,
de 8 de febrero de 2009, el mismo no había podido depositarse debido a la crisis política de 2009 y la
consecuente situación de Honduras ante la comunidad internacional.
La Convención sobre Municiones en Racimo, fue aprobada mediante Decreto No. 135-2011, de 24 de
agosto de 2011, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,684, el 2 de diciembre de 2011.
La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas fue aprobada por el Congreso Nacional mediante
Decreto No. 94-2012 de 20 de junio de 2012.
Convención para Reducir los Casos de Apatridia, aprobada por el Congreso Nacional, a través del
Decreto 102-2012 de 25 de julio de 2012.
La Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza fue
aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto 40-2013, de 21 de marzo de 2013, publicado en
el diario oficial La Gaceta No. 33,144, el 7 de junio de 2013. El depósito del instrumento de
ratificación ante la UNESCO se produjo el 5 de septiembre de 2013.
Las reservas a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados fueron retiradas por el Congreso
Nacional el 25 de febrero de 2013, mediante Decreto 20-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta
No. 33,092, el 6 de abril de 2013.
Convenio 144 de OIT, sobre la consulta tripartita para promover la aplicación de las normas
internacionales del trabajo, aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto 122-2011 de 29 de
julio y publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,617 de 10 de septiembre de 2011.
La Ley del Consejo Económico y Social, aprobada mediante Decreto No. 292-2013, el 13 de enero de
2014, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,392 de 29 de marzo de 2014.
Organización de los Estados Americanos (OEA). Acta de depósito del instrumento de adhesión por
parte del Gobierno de la República de Honduras del Protocolo a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el
8 de junio de 1990.
Acta de depósito del instrumento de adhesión por parte del Gobierno de Honduras del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador, El Salvador, el 17 de
noviembre de 1988.
Acta de depósito del instrumento de adhesión por parte del Gobierno de la República de Honduras de
la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, suscrita en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 7 de junio de 1999.
Si bien los tres instrumentos se habían aprobado por el Congreso Nacional mediante Decretos
Legislativos Nos. 5, 15 y 18-2009, de 8 de febrero de 2009 y publicados en el diario oficial La Gaceta
No. 32,002, de 31 de agosto de 2009, respectivamente, los mismos no habían podido depositarse debido
a la crisis política de 2009 y la consecuente suspensión de Honduras del seno de la OEA.
U.S. Department of State. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. 2014
International Narcotics Control Strategy Report (INCSR). Country Report: Honduras.
http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/vol1/222904.htm (Consultado 25/11/2014).
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Véase, La tasa de homicidios bajará nueve puntos este año: Directora del Observatorio de la
Violencia, Migdonia Ayestas. Día 7, La Tribuna, 29/11/2014. El recuento oficial indica que la tasa de
homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 66.4 en 2014, cifra que, si bien sigue siendo muy alta
para cualquier sociedad, implica un descenso de más de 19 puntos con relación a la de 86.5 en 2011.
Sobre la tendencia a la baja en las tasas de homicidios durante los tres últimos años coinciden, tanto la
Secretaría de Seguridad, a través del Centro de Operaciones Estratégicas de la Policía Nacional
(COEPOL), como el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
la instancia académica referente en la materia. , pp. 2B–3B.
Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, aprobada por el Congreso Nacional a
través del Decreto No. 27-2010, de 5 de mayo de 2010, publicado el 16 de junio de 2010 en el diario
oficial La Gaceta No. 32,239. Esta norma fue afinada posteriormente mediante las reformas introducidas
en el Decreto No. 153-2010 de 9 de septiembre de 2010, publicado en el diario oficial La Gaceta No.
32,357, el 4 de noviembre de 2010; en el Decreto No. 258-2011 de 14 de diciembre de 2011, publicado en
el diario oficial La Gaceta No. 32,792, el 10 de abril de 2012 y; en el Decreto No. 51-2014 de 16 de julio
de 2014, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,484, el 21 de julio de 2014.
Ley de Seguridad Poblacional, aprobada por el Congreso Nacional mediante los decretos 105-2011 y
166-2011 (reforma), de 24 de junio y 14 de septiembre de 2011, los cuales fueron publicados,
respectivamente, en el diario oficial La Gaceta No. 32,562 el 8 de julio de 2011 y No. 32, 634 el 1 de
octubre de 2011. También fueron interpretados sus artículos 7 y 9.19, a través del Decreto No. 58-2012
de 25 de abril de 2012, el cual fue publicado en el diario oficial La Gaceta 32,832 el 29 de mayo del
mismo año. Con posterioridad ha sido reformada a través del Decreto No. 275-2013, de 17 de
diciembre de 2013.
Ley de Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, aprobada
mediante Decreto No. 199-2011 de 4 de noviembre de 2011, publicado en el diario oficial La Gaceta No.
32,685 el 3 de diciembre de 2011. Sus artículos 5 y 6 fueron reformados por el Decreto No. 222-2012, el
18 de enero de 2013, junto con la Ley de Seguridad Poblacional (art. 38), para asegurar una mejor
recaudación, fiscalización, cobro y sanciones en caso de defraudación. Posteriormente, su artículo 1
también fue reformado mediante Decreto No. 322-2013, de 15 de enero de 2014.
El artículo 102 de la Constitución de la República fue reformado mediante Decreto No. 269-2011, de
19 de enero de 2012, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,769 de 24 de enero de 2012.
Conforme al procedimiento agravado contemplado en la propia carta magna, la reforma se ratificó
mediante Decreto No. 2-2012 de 25 de enero de 2012, el cual fue publicado el 27 de febrero de 2012 en
La Gaceta No. 32,758.
Ley Especial para la Depuración Policial, aprobada mediante Decreto No. 89-2012, de 24 de mayo de
2012, publicado el 25 de mayo del mismo año en el diario oficial La Gaceta No. 32,829.
La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial se crea a través de la reforma a la
Ley Orgánica de la Policía Nacional, efectuada mediante Decreto No. 198-2011, de 4 de noviembre de
2011, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,666, el 11 de noviembre de 2011.
Posteriormente, para profundizar la depuración, se amplían sus facultades mediante Decreto 5-2012, de
31 de enero de 2012, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,753, el 21 de febrero de 2012.
Ley General de la Superintendencia para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza,
aprobada mediante Decreto No. 254-2013, de 16 de diciembre de 2013, publicado en el diario oficial
La Gaceta No. 33,372, el 6 de marzo de 2014.
La Ley de la Policía Militar del Orden Público fue aprobada mediante Decreto 168-2013, de 22 de
agosto de 2013 y publicada en el diario oficial La Gaceta 33,211, de 24 de agosto de 2013. Fue
reformada posteriormente por los Decretos 286-2013, de 8 de enero de 2014, publicado en el diario
oficial La Gaceta No. 33,354, de 13 de febrero de 2014 y; 410-2013, de 20 de enero de 2014, publicado
en el diario oficial La Gaceta No. 33,527, de 9 de septiembre de 2014.
La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida se crea en agosto de 2013, mediante resolución CIMP025-08-2013, emitida por la Comisión Interventora del Ministerio Público, nombrada por el Congreso
Nacional.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal se ha creado por Decreto No. 379-2013, de 20 de enero
de 2014, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,382, el 18 de marzo de 2014. Reforma los
artículos 1 y 41 al 44 de la Ley del Ministerio Público (Decreto 228-93, de 13 de diciembre de 1993).
El delito de femicidio fue introducido en el Código Penal mediante Decreto No. 23-2013, de 25 de
febrero de 2013. Fue publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,092, el 6 de abril de 2013.
La Política Nacional de Prevención de la Violencia hacia la Niñez y la Juventud de Honduras fue
aprobada mediante Decreto Ejecutivo PCM 011-2013, de 12 de febrero de 2013.
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Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras,
emitida mediante Decreto No. 286-2009, el 13 de enero de 2010, publicado en el diario oficial La
Gaceta de 2 de febrero de 2010.
El MUCA margen derecha y la lucha campesina por la tierra en el Bajo Aguán: Estudio de caso /
Gustavo Irías, consultor. Tegucigalpa: Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), septiembre
2011. Sobre el cambio de la dinámica de la cuestión agraria en Honduras a partir de 1990, puede verse
el trabajo de: Salgado, Ramón et al. El mercado de tierras en Honduras. Tegucigalpa: CEDOH /
POSCAE-UNAH / Universidad de Wisconsin, 1994.
La Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch II, que opera en la región del Bajo Aguán, debe su nombre al
General Florencio Xatruch Villagra, héroe militar, quien enviado por el Gobierno de Honduras, luchó
contra las invasiones de filibusteros a Nicaragua en 1856. Se le asigna el número II, puesto que ya
hubo una fuerza de tarea con el mismo nombre, la cual se constituyó para apoyar una misión militar
internacional en el pasado reciente.
El Decreto 117-2012 es una reforma al artículo 37 de la Ley de Control de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y otros Similares, aprobada por el Congreso Nacional el 2 de agosto de 2012,
que contiene un artículo transitorio con ámbito espacial específicamente en el departamento de Colón
(división política donde se desarrolla el conflicto del Bajo Aguán), por el cual se prohíbe la portación
de armas en lugares públicos o su transporte en vehículos, aún si el arma está registrada o hay permiso
para su portación. Publicada en el diario oficial La Gaceta No. 32,892, el 7 de agosto de 2012.
Sobre la ejecución de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH a Honduras, puede verse el video
completo de la audiencia temática, celebrada el 28 de octubre de 2013, en:
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/sesiones/149/1lunes28b.asp
Entre las resoluciones y declaraciones de órganos de Naciones Unidas cuyas reglas y principios
incorpora el proyecto de Ley de protección para los/as defensores de derechos humanos, periodistas,
comunicadores sociales y operadores de justicia, se encuentran: la Resolución 13/13 del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, relativa a la “Protección de los Defensores de los Derechos
Humanos”; la Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, contentiva de la
“Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover
y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos”; la
Resolución 62/152 de la Asamblea General y; la Resolución 7/8 del Consejo de Derechos Humanos.
Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y
expresión. Misión a Honduras: comentarios del Estado sobre el informe del Relator Especial. 28 de
marzo de 2013. A/hrc/23/40/Add.3.
Ley contra la Trata de Personas, aprobada por el Congreso Nacional el 25 de abril de 2012, mediante
Decreto No. 59-2012, publicado el 6 de julio de 2012 en La Gaceta 32,865.
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras.
Informe de acciones relevantes de la Comisión contra la Explotación Sexual Comercial y Trata. 2013;
Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos. Informe del Estado de
Honduras ante el Comité de los Derechos del Niño con arreglo al artículo 12 del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en pornografía. (2012). Párrafos 64–66; 126–132; 167.
La Ley del Sistema Penitenciario Nacional se aprobó mediante Decreto No. 64–2012, de 14 de mayo
de 2012, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,990, el 3 de diciembre de 2012.
Ley de Indulto, aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 31-2013, de 28 de febrero de
2013, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,090, el 4 de abril de 2013.
El CONAPREV da cumplimiento al Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que fue aprobado mediante Decreto No. 374-2005, de 20 de
enero de 2006. También pone en marcha la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la
Tortura, aprobada a través del Decreto No. 136-2008, de 1 de octubre de 2008, publicado en el diario
oficial La Gaceta el 5 de diciembre de 2008.
La autonomía presupuestaria del CONAPREV se ha logrado gracias a la reforma del artículo 7 de su
ley, aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 356-2013 de 20 de enero de 2014.
Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNPCONAPREV). IV Informe anual a la nación, 2014.
El Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, se crea mediante Decreto No. 5-2011, de 17 de
febrero, que ratifica la reforma a los artículos constitucionales 313 y 317; fue publicado el 7 de marzo
de 2011 en el diario oficial La Gaceta No. 32,460. La reforma se había producido mediante Decreto
No. 282-2010, de 19 de enero de 2011.
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La Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial fue emitida mediante Decreto No. 219-2011,
de 17 de noviembre de 2011, el cual fue publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,706, el 28 de
diciembre de 2011. El Decreto No. 291-2013, de 13 de enero de 2014, introdujo reformas en cinco de
sus artículos.
Sobre proyectos innovadores en el Poder Judicial pueden verse: Informe de gestión judicial 2012. pp.
87, 91, 93 y 104; Boletín de la Coordinación de Cooperación Externa en www.poderjudicial.gob.hn
(consultado 11/12/2014); Instituto de Acceso a la Información Pública. Informe anual de actividades
2013. p. 49 (anexo 2).
La Unidad de Género del Poder Judicial se creó el 30 de septiembre de 2010, mediante Acuerdo 04 de
la Corte Suprema de Justicia, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,373, el 23 de noviembre
de 2010.
La reforma integral de la normativa sobre niñez y familia se aprobó mediante Decreto No. 35-2013 del
Congreso Nacional, el 27 de febrero de 2013, publicándose en el diario oficial La Gaceta No. 33,222, el
6 de septiembre de 2013. Posteriormente, fue afinado el artículo 23.5 de la Ley contra la Violencia
Doméstica para permitir que las víctimas no sean confrontadas con sus agresores, si no están en
condiciones emocionales para hacerlo, mediante Decreto No. 66-2014, de 26 de agosto de 2014,
publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,577, el 10 de noviembre de 2014.
El proceso de transición del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) hacia la Dirección
de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) ha estado regulado por los decretos ejecutivos PCM 262014 y PCM 27-2014, ambos de 4 de junio de 2014, publicados también en conjunto en el diario oficial
La Gaceta de 6 de junio de 2014.
El Decreto No. 3-2011, de 17 de febrero, el cual amplía los temas que pueden ser consultados a la
población mediante plebiscito y referéndum, ratifica la reforma a los artículos constitucionales 5 y 213;
fue publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,460, el 7 de marzo de 2011. La reforma se había
producido a través del Decreto No. 275-2010, de 13 de enero de 2011.
Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, Decreto No. 190-2012, de 12 de diciembre de 2012,
publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,074, el 13 de marzo de 2013.
La cuota de 50% para candidatas mujeres fue establecida por el Congreso Nacional a través del Decreto
54-2012 de 24 de abril de 2012, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,820 el 15 de mayo del
mismo año.
La reforma al artículo 205, numeral 15 de la Constitución de la República para introducir el juicio
político fue ratificada mediante Decreto 8-2013, de 30 de enero de 2013, publicado en el diario oficial
La Gaceta No. 33,062 el 27 de febrero de 2013. La reforma se había producido a través del Decreto
No. 231-2012, de 23 de enero de 2013, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,033 el 24 de
enero de 2013.
Ley Especial de Juicio Político, Decreto No. 51-2013, de 21 de marzo de 2013, publicado en el diario
oficial La Gaceta No. 33,093, el 8 de abril de 2013.
El Decreto Legislativo No. 32-2011, de 5 de abril, aprueba la Ley Especial de Fomento para las
Organizaciones No-Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). Fue publicado el 27 de junio de 2011,
en el diario oficial La Gaceta No. 32,552.
Ley de la Carrera Administrativa Municipal, Decreto No. 74-2010, de 10 de junio de 2010. Su
vigencia se suspendió por dos años, mediante Decreto No. 135-2012, de 23 de agosto de 2012.
La Ley de Patronatos y Asociaciones Comunitarias fue aprobada mediante Decreto No. 253-2013, el
16 de diciembre de 2013, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,351, el 10 de febrero de 2014.
Honduras es un Estado unitario, organizado en 18 departamentos. Cada departamento tiene un número
variable de municipios, en calidad de subdivisiones políticas autónomas, de rango local (artículos 294 a
302 de la Constitución de la República).
Instituto de Acceso a la Información Pública. Informe de Actividades 2011. p. 10.
Instituto de Acceso a la Información Pública. Informe Anual de Actividades 2012. p. 29.
La reforma del artículo constitucional 182, para incluir la garantía del hábeas data, se produjo mediante
Decreto No. 237-2012, de 23 de enero de 2013. Fue ratificada mediante Decreto No. 10-2013, de 30 de
enero de 2013, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,086, el 27 de marzo de 2013.
La Política de Protección Social (PPS), fue aprobada el 18 de marzo de 2012, mediante Decreto
Ejecutivo PCM 008-2012.
Hay antecedentes de la Política de Protección Social en los decretos legislativos 157-2008 y 193-2009.
La Ley Marco de Políticas Públicas en Materia Social, fue aprobada mediante Decreto No. 38-2011,
de 12 de abril de 2011, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,149, el 13 de junio de 2013.
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Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición “Bono 10 Mil”, aprobado mediante
Decreto Ejecutivo No. PCM-010-2010 del 13 de abril de 2010. Dicho programa tiene como
propósito contribuir con la ruptura del ciclo inter-generacional de la pobreza a través de la creación de
oportunidades, desarrollo de capacidades y competencias en educación, salud y nutrición de las
familias en extrema pobreza.
Para medir el impacto del Bono Diez Mil, se encargó una evaluación al prestigioso centro NORC
(organización independiente de investigación afiliada a la Universidad de Chicago, fundada en 1941
como el National Opinion Research Center, el cual trabajó en colaboración con una firma nacional
(ESA Consultores, Economía, Sociedad, Ambiente e Ingeniería, fundada en 1992, con experiencia en
estudios en Honduras, la región centroamericana y otros países del mundo). El estudio, que se realizó
aplicando rigurosamente los estándares de las Ciencias Sociales, encontró que, luego de un año de
intervención del programa, los hogares beneficiarios habían reducido la tasa de pobreza en 3 puntos
porcentuales (p.p.) y que el promedio de consumo per cápita había aumentado en 7 puntos. En cuanto a
los resultados de impacto en educación, se detectó que entre los hogares beneficiarios, la tasa de
matriculación para los/as niños/as entre 6 y 17 años aumentó en 2.8 puntos porcentuales durante el año
2013 y que la asistencia escolar también lo hizo en 3.2 puntos. En lo que atañe a salud infantil, como
resultado del programa aumentó en 2.6 p.p. la tasa de visitas al centro de salud de niños/as entre cero y
tres años, en tanto que el monitoreo de peso para niños/as menores de un año reflejó un aumento de 15
p.p. Finalmente, el estudio recomendó afinar la focalización del bono, para lo cual es menester
continuar el fortalecimiento e integración de los sistemas de información; buscar la regularización (los
montos y períodos) del bono; fortalecer el monitoreo y verificación del cumplimiento de
corresponsabilidades de los hogares beneficiarios; estrechar la coordinación con las Secretarías de
Educación y Salud y; realizar a futuro otras evaluaciones que permitan medir el impacto tras varios
años de exposición de los beneficiarios al programa.
La Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia tiene la finalidad que el Estado de
Honduras, como garante de los derechos de la niñez, cuente con un instrumento que oriente a los
organismos gubernamentales, no gubernamentales de desarrollo (ONGD), empresa privada con
responsabilidad social y cooperantes, en la ejecución de estrategias de forma articulada que conduzcan
a asegurar la supervivencia, desarrollo y protección de los niños, desde su gestación hasta los 6 años.
La Política Pública es el resultado de un proceso de consulta y consenso con diferentes actores,
incluyendo niños y niñas, lo que permitió conocer la situación, avances. brechas y limitaciones que
enfrenta Honduras para brindar atención integral a la primera infancia y se enmarca en los principios de
la Convención sobre los Derechos del Niño, que Honduras ratificó, convirtiéndose en un instrumento
de obligatorio cumplimiento que vela por el interés superior del niño.
La autorización para que el Estado se convirtiera en aval de los movimientos campesinos en la compra
de tierras en el Aguán, se produjo mediante Decreto Legislativo No. 161-2011, de 13 de septiembre de
2011, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,635, el 4 de octubre de 2011.
Informe de gestión del Instituto Nacional Agrario (INA), 2007-2014. Mediante el Decreto No. 612013, aprobado el 17 de abril de 2013, el Congreso Nacional autorizó al Instituto de Conservación y
Desarrollo Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre para que realizara el otorgamiento de títulos
de propiedad a las comunidades indígenas y afro-hondureñas ubicadas en la Zona Cultural de la
Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano. Fue publicado en el diario oficial La Gaceta No.
33,138, el 31 de mayo de 2013.
De cada 100 ocupados/as, 43 efectúan sus actividades laborales a cambio de un salario pagado por un
patrono, 45 lo hacen por cuenta propia, generando su empleo, y, 13 son trabajadores/as no
remunerados, vale decir, personas que trabajan de alguna forma pero que no reciben un pago en
metálico a cambio. Instituto Nacional de Estadística (INE). XLIV Encuesta Permanente de Hogares de
Propósitos Múltiples (EPHPM) mayo 2013.
La Ley del Programa Nacional de Empleo por Horas fue aprobada el 4 de noviembre de 2010,
mediante Decreto No. 230-2010, publicado en el diario oficial de 5 de noviembre de 2010. Su vigencia
fue prorrogada por el Decreto No. 218-2013, de 6 de septiembre de 2013, publicado en el diario oficial
La Gaceta No. 33,246, de 5 de octubre de 2013; y posteriormente, por el Decreto No. 279-2013, de 21
de diciembre de 2013.
Ley de Empleo por Hora, aprobada mediante Decreto No. 354-2013, de 20 de enero de 2014, publicado
en el diario oficial La Gaceta 33,393, el 31 de marzo de 2014.
Ley para la Protección, Beneficios y Regularización de la Actividad Informal, Decreto No. 318-2013,
de 15 de enero de 2014, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,436, el 26 de mayo de 2014.
Acuerdo Tripartito sobre la Revisión del Salario Mínimo para los años 2014-2015-2016, aprobado
mediante Acuerdo No. STSS-599-2013 de fecha 20 de diciembre de 2013, publicado en el diario oficial
La Gaceta No. 33,313, el 26 de diciembre de 2013.
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Para un panorama de la situación actual del sistema de seguridad social en Honduras puede verse:
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) / Unión Europea. La cobertura de los seguros sociales en
Honduras: análisis y recomendaciones / F. Durán Valverde, J.F. Ortíz Vindas y H.W. Díaz Romero.
Ginebra, 2013. La cobertura insuficiente del sistema de seguridad social es un problema que Honduras
comparte con otros países de la subregión centroamericana. V. por ej. Envejecimiento en América
Latina: sistemas de pensiones y protección social integral / Antonio Prado y Ana Sojo, eds. Santiago,
Chile: Comisión Económica para América Latina (CEPAL): 2010.
La principal fuente utilizada para desarrollar este apartado ha sido: Secretaría de Salud. Instituto
Nacional de Estadística (INE). ICF International. Encuesta Nacional de Salud y Demografía
(ENDESA) 2011-2012. Tegucigalpa, 2013. Para tener una línea de base, sus datos se contrastan,
generalmente, con la ENDESA 2005-2006.
La Ley de Vacunas fue aprobada mediante Decreto 288-2013, el 8 de enero de 2014, publicándose en el
diario oficial La Gaceta No. 33,389, el 26 de marzo de 2014.
La reforma al artículo 145 de la Constitución de la República, para incluir en él el derecho al agua y
saneamiento, fue ratificada por Decreto No. 232-2012, de 23 de enero de 2013, publicado en el diario
oficial La Gaceta No. 33,033 el 24 de enero de 2013. La reforma se había producido mediante Decreto
No. 270-2011, de 19 de enero de 2012.
Ley Especial para el Control del Tabaco, emitida por el Congreso Nacional el 10 de junio de 2010,
mediante Decreto No. 92-2010.
La Ley Nacional Renal se aprobó por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 200-2013, el 6 de
septiembre de 2013.
Ley de Fomento y Protección de la Lactancia Materna, aprobada mediante Decreto No. 231-2013, el
18 de septiembre de 2013.
Ley de Donación y Trasplante de Órganos Anatómicos en Seres Humanos, aprobada mediante Decreto
No. 329-2013, el 17 de enero de 2014, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,412, el 26 de
abril de 2014.
Ley para la Prevención y Control del Dengue, aprobada el 15 de mayo de 2014, mediante Decreto No.
31-2014.
Ley de Regulaciones para la Venta de Productos Agropecuarios con Distintos Grados de Toxicidad,
aprobada el 29 de julio de 2014, mediante Decreto No. 56-2014.
De acuerdo a la UNESCO, la educación secundaria tiene una importancia fundamental para que una
sociedad salga de la pobreza. Las habilidades que pueden vincular a un joven con el ámbito laboral se
adquieren a través de la educación media; en mercados a escala global, las capacidades básicas que da
la escuela primaria no son suficientes para responder a los retos de un mundo cada vez más
interconectado. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Instituto de Estadística de la UNESCO. Compendio mundial de la educación 2011, comparación de
las estadísticas de educación en el mundo: enfoque en la educación secundaria.
La reforma al artículo 171 constitucional, para redefinir la duración y los ciclos de la educación gratuita
y obligatoria, se produjo mediante Decreto No. 273-2011 del Congreso Nacional, en fecha 19 de enero
de 2012. Fue ratificada a través del Decreto No. 233-2012, de 23 de enero de 2013, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta No. 33,033 el 24 de enero de 2013.
Ley Fundamental de Educación, aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 262-2011,
el 19 de enero de 2012, publicada en el diario oficial La Gaceta No. 32,754, el 22 de febrero de 2012.
Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria, Decreto 35-2011, de 5
de abril de 2011, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,524 el 25 de mayo de 2011.
Ley de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad y Equidad de la Educación, aprobada
por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 265-2013, de 16 de diciembre de 2013.
Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) / Fundación
para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu. El proceso de transformación de la educación
hondureña: un repaso de sus avances y resultados. 2005.
La Dirección General de Educación Intercultural Multilingüe, adscrita a la Secretaría de Educación, se
creó mediante Decreto Ejecutivo No. PCM 024-2009, pero entra en funcionamiento a partir de 2013.
Recoge experiencias y estructuras administrativas previas, que en el caso de algunos pueblos, datan de
la década de 1990.
Ley de Cambio Climático, aprobada mediante Decreto No. 297-2013, de 13 de enero de 2014,
publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,577, el 10 de noviembre de 2014.
La Estrategia Nacional sobre Cambio Climático fue aprobada mediante Decreto PCM 046-2010.
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). Centro de Estudios y Control de
Contaminantes (CESCCO). Propuesta nacional ejecutiva para la implementación del RETC en
Honduras. Tegucigalpa, MDC., agosto 2012.
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La Política para la Gestión Ambientalmente Racional de Productos Químicos en Honduras se aprobó
mediante Decreto Ejecutivo PCM 029-2013.
La Comisión de Gestión de Productos Químicos se estableció mediante Decreto Ejecutivo PCM 035-2013.
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, aprobado por el Congreso Nacional mediante
Decreto 54-2011, de 18 de mayo de 2011, publicado el 3 de agosto de 2011 en el diario oficial La
Gaceta No. 32,584.
Enmienda de Gaborone al texto de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas en Fauna y Flora Silvestre (CITIES), aprobada por el Congreso Nacional mediante
Decreto No. 34-2012 de 21 de marzo de 2012, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,828 el 24
de mayo de 2012.
La Hoja de Ruta para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas fue
aprobada mediante Decreto Ejecutivo PCM 011-2011, de 15 de febrero de 2011, publicado en La
Gaceta No. 32,473 el 22 de marzo de 2011.
La Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil fue establecida
mediante Decreto Ejecutivo PCM 17-98.
El Plan de Igualdad y Equidad de Género 2010-2022, fue aprobado el 6 de julio de 2010 por Acuerdo
Ejecutivo PCM 028-2010, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 32,275, de 28 de julio de 2010.
Honduras. Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población. Política pública para el ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social en Honduras. Mayo 2013.
Anteriormente la Dirección General de las Personas con Discapacidad y a partir de la reestructuración
orgánica y funcional en el Gobierno Central, se denomina Dirección de Adulto Mayor y Discapacidad,
operada a partir de enero de 2014. La promoción de los derechos de este colectivo está bajo la
responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.
La Ley de Fomento y Desarrollo para la Atención Integral e Inclusión de las Personas con
Discapacidad fue aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 102-2013, el 10 de junio
de 2013.
La Ley de la Lengua de Señas Hondureña (LESHO) fue aprobada mediante Decreto No. 321-2013, de
15 de enero de 2014, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 33,433, el 22 de mayo de 2014.
La Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños fue creada a través de reformas a la Ley General
de la Administración Pública, mediante Decreto No. 203-2010, de 14 de octubre de 2010, publicado en
el diario oficial La Gaceta No. 32,364, el 12 de noviembre de 2010. En diciembre 2013, el Presidente
electo, confrontado con la necesidad de afianzar las finanzas públicas, a través de un uso más eficiente
de los recursos disponibles, pero preservando en la medida de lo posible el mismo nivel de servicios a
la ciudadanía, solicita al Congreso una serie de medidas entre las cuales se encontrará la fusión de
dependencias gubernamentales. Estas se traducen en la Ley para Optimizar la Administración Pública,
Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, aprobada
mediante Decreto No. 266-2013, de 16 de diciembre de 2013, publicado en el diario oficial La Gaceta
No. 33,336, de 23 de enero de 2014. Bajo este marco, se crea la Dirección de Pueblos Indígenas y
Afrohondureños, adscrita a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, mediante Decreto Ejecutivo
PCM 03-2014.
La Comisión Interinstitucional para la Prevención y Atención de la Pesca por Buceo fue establecida
mediante Decreto Ejecutivo PCM 003-2012.
Veintisiete proyectos de desarrollo productivo y ambiente para los pueblos indígenas y afrohondureños
se han ejecutado en el marco del Proyecto de Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos de
Honduras, 2012-2013. También, el Instituto de Desarrollo Comunitario, Aguas y Saneamiento
(IDECOAS) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) han ejecutado cerca de 50 proyectos
con los pueblos indígenas y afrohondureños durante el período 2010-2014.
Sobre las causas de la migración de niños/as centroamericanos/as a Estados Unidos puede verse:
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Regional Office for the United States and
the Caribbean. Children on the Run: Unaccompanied Children Leaving Central America and Mexico
and the Need for International Protection. Washington, [2013-2014].
El decreto de emergencia con motivo de la crisis migratoria de niños/as no-acompañados/as en Estados
Unidos fue emitido el 8 de julio de 2014, bajo el No. PCM 33-2014 y publicado en el diario oficial La
Gaceta No. 33, 476, el 11 de julio de 2014.
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