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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامــع املعــت بالســتعراض الــدورا الشــامع املنشــل عم ـقا بق ـرار ل ـ قــو
اإلنسـا  1/5دورتـ الاانيـة والعشـرين يف الفـةة مـن  4إىل  15أيار/مـايو  .2015وجـر اســتعراض
ال ــة هن ــدورا يف اجللس ــة التاس ــعة املعق ــودة يف  8أيار/م ــايو  .2015وتـ ـرأ وف ــد هن ــدورا وزي ــر
الدولــة واملنســق العــال لشــاو احلكــم خوزيـ رامــو هدنانــديز ألســدو .واعتمــد الفريــق العامــع التقريــر
املتعلق هبندورا يف جلست الرابعة عشرة املعقودة يف  12أيار/مايو .2015
 -2ويف  13ك ــانو الااا/ين ــاير  2015اخت ــار لـ ـ ق ــو اإلنس ــا فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعة الاقثية) تيسدا لستعراض الة هندورا  :باراغواا ومجهورية كوريا وناميبيا.
 -3وصـ ــدرت الوثـ ــايق التاليـ ــة وفق ـ ـ ا للفقـ ــرة  15مـ ــن مرفـ ــق ـ ـرار ل ـ ـ
والفقرة  5من مرفق رار اجملل  21/16ألغراض استعراض الة هندورا :
(أ)

قـ ــو اإلنسـ ــا 1/5

تقرير وطت ()A/HRC/WG.6/22/HND/1؛

(ب) جتميـ ـ ـ للمعلوم ـ ــات أعدتـ ـ ـ مفوض ـ ــية األم ـ ــم املتح ـ ــدة الس ـ ــامية حلق ـ ــو اإلنس ـ ــا
(مفوضية قو اإلنسا ) ))A/HRC/WG.6/22/HND/2؛
(ج)

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

 -4وأ يلـ ـ إىل هن ــدورا ع ــن طري ــق اجملموع ــة الاقثي ــة ايم ــة أسـ ـ لة أع ــدهتا س ــلف ا إس ــبانيا
وأملانيـا وبلجيكــا واجلمهوريــة التشــيكية وســلوفينيا والســويد وسويسـرا وليختنشــتاين واملكســي
واململكـ ــة املتح ـ ــدة لعيمانيـ ــا العشم ـ ـ وأيرلن ـ ــدا الشـ ــمالية والن ـ ــروي وهولنـ ــدا والولي ـ ــات املتح ـ ــدة
األمريكيــة .ونكــن الطــقع علـ هــذ األسـ لة علـ املو ـ الشــبكي ايــارجي للفريــق العامــع .وأدرج
مــوجز لألس ـ لة اإلضــافية الــي طر هــا أثنــاء احل ـوار كــع مــن اجلبــع األســود وافنــد وفرنســا يف الفــرع
أولا  -باء أدنا .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشــار ريــي الوفــد إىل تقــدس هنــدورا تقريرهــا األول إىل آليــة الســتعراض الــدورا الشــامع
يف عــال  .2010ونفــذت هنــدورا منــذ نيل ـ احل ـ التوصــيات الــي تلقتهــا .و ــدم تقري ـرا مر لي ـ ا
طوعي ا ملنتصف املدة يف عال  2013كدليع عل التزامها حبقو اإلنسا .
 -6و ــادت هن ــدورا أي ـ ـا س ــاعدة مفوض ــية ق ــو اإلنس ــا عملي ــة مش ــاورات مكاف ــة
لوض سياسة عامة واعتماد خمة عمع وطنية بشل قو اإلنسا للفةة .2022-2013
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-7
اي ــا
املدا.

وأشــارت هنــدورا إىل إعــداد التقريــر الــوطت مــن أجــع الســتعراض الــدورا الشــامع الاــاا
هب ــا عق ــب منا ش ــات واس ــعة النم ــا أجريـ ـ علـ ـ املس ــتو ال ــوطت وش ــار فيه ــا اجملتمـ ـ

 -8ونشم هنـدورا خـقل السـنوات ايمـ املاضـية دورت انتخابـات عامـة شـاركة ركـات
سياسية جديدة من طايفة واسعة من املـذاهب .وهـي تشـار مشـاركة كاملـة يف مجيـ افافـع الدوليـة
وتتمتـ ـ بعق ــات دبلوماس ــية مـ ـ أكا ــر م ــن ماي ــة بل ــد يف الو ـ ـ احل ــا  .و ــد حـ ـ التب ــادلت
واي ــدمات التجاري ــة واملالي ـة أي ـ ا فن ــدورا بتحقي ــق ي ــو ا تص ــادا إر ــامه .وتعل ــق هن ــدورا أ ي ــة
كبدة عل إ راز تقدل يف برام أمن املواطن واحلماية الجتماعية.
 -9ونف ـ ـ ــذت هن ـ ـ ــدورا  106توص ـ ـ ــيات م ـ ـ ــن م ـ ـ ــوع  129توص ـ ـ ــية تلقته ـ ـ ــا ع ـ ـ ــال .2010
تنفــذ ــى اآل  .وكان ـ تل ـ
وهنــا  20توصــية أخــر يف طــور التنفيــذ وثــقق توصــيات فق ـ
اإلجنــازات صــيلة سلســلة مــن اجلهــود املبينــة أثنــاء عــرض احلالــة ويف التقريــر الــوطت الاــاا وأ هــرت
التزال هندورا حبقو اإلنسا .
 -10واعةفـ هنــدورا بــل الســتعراض الــدورا الشــامع يفسـ اجملــال حلـوار عشــيم الفايــدة مـ
اجملتم ـ املــدا واجملتم ـ الــدو  .و ــد جســد تشــكيع الوفــد املشــار يف الســتعراض الــدورا الشــامع
عمع مجي املاسسات يف ميدا قو اإلنسا .
 -11وأُشــد إىل التقــدل افــرز يف وض ـ سياســة وإطــار ماسســي وإىل التعــاو م ـ آليــات قــو
اإلنسا .
 -12وأُشــد أي ـ ا إىل التعــديقت املدخلــة عل ـ مجلــة أمــور مــن بينهــا التش ـريعات افليــة لتحديــد
جرايم اختفاء األشخا والتعذيب والتمييز والتحريض عل الكراهية وفق املعايد الدولية.
 -13وعُـ ـ مل املف ــوض ال ــوطت حلق ــو اإلنس ــا م ــن خ ــقل عملي ــة تنافس ــية عام ــة .وأنش ــل اجله ــاز
التنفيــذا أمانــة قــو اإلنســا وجلنــة تقصــي احلقــايق واملصــاحلة .واعتُمــدت خمــة العمــع الوطنيــة
بشل قو اإلنسا .
 -14وب ــذل هن ــدورا جه ــودا منس ــقة لتق ــدس التق ــارير ال ــي ــا موع ــد تق ــدنها إىل هي ــات
املعاهــدات .ويف إطــار الــدعوة املفتو ــة املوجهــة إىل املكلفـ بوليــات يف ســيا اإلجـراءات اياصــة
زار البل ــد س ــة مق ــررين خاص ـ وأفر ــة عامل ــة وأُخ ــذت التوص ــيات الق ق ــة يف احلس ــبا يف خم ــة
العمــع الوطنيــة بشــل قــو اإلنســا  .وامتال ـ هنــدورا أي ـ ا أل كــال حمكمــة البلــدا األمريكيــة
حلقو اإلنسا .
 -15وص ــد الك ــونور ال ــوطت من ــذ انعق ــاد ال ــدورة األوىل عل ـ س ــتة ص ــكو دولي ــة أساس ــية
حلقو اإلنسا وسحب التحفشات بشل وض القج .
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 -16ونيك ــر الوف ــد أ هن ــدورا ص ــارت عرض ــة لع ــدوا اجلرن ــة املنشم ــة وا ــذت ت ــدابد مش ــددة
ملكافحتهـ ــا .و تعـ ــد هنـ ــدورا املِعـ ـ رـع الرييسـ ــي لقجتـ ــار باملخـ ــدرات ب ـ ـ أمريكـ ــا اجلنوبيـ ــة وأمريكـ ــا
الشــمالية أو البلــد األشــد عنفـا يف العــا  .و ــد زكنـ مــن إ ـراز تقــدل ملحــو يف ــال ايــة احلــق
يف احلي ــاة .وخ ــع الش ــرطة الوطني ــة لعملي ــة إص ــقر كب ــدة .وع ــززت هن ــدورا أي ـا نش ــال ف ـ
األمــن العــال باعتمــاد إطــار ــانوا وماسســي أد إىل اخنفــاض ــالت القتــع والعنــف بصــفة عامــة
عل الرغم من ضرورة مواصلة تكايف اجلهود.
 -17واعتُمدت أي ا السياسة الوطنية ملن العنف ضد األطفال والشباب يف هندورا .
 -18و تســجع أا ــالت تــع أو وفــاة بســبب العنــف فيمــا يتصــع بالنزاعــات الجتماعيــة بـ
عامي  2014و.2015
 -19وفيما يتصع حبماية األشـخا املعرضـ للمخـاطر امتالـ هنـدورا للتـدابد الـي أوصـ
هبــا جلنــة البلــدا األمريكيــة حلقــو اإلنســا والتــدابد ال تياطيــة املا تــة الــي أصــدرهتا حمكمــة البلــدا
األمريكي ـ ــة .واعتم ـ ــد الك ـ ــونور ال ـ ــوطت الق ـ ــانو املتعل ـ ــق حبماي ـ ــة امل ـ ــدافع ع ـ ــن ق ـ ــو اإلنس ـ ــا
والص ــحفي والع ــامل يف ــال التواص ــع الجتم ــاعي وم ــو في الس ــل الق ــايي ال ــذا وض ــع
أ كامـ التنشيميــة بصــورة تشــاركية وشــاملة .ويــن القـانو علـ سلســلة مــن التــدابد الو اييــة وعلـ
تــوفد احلمايــة الماريــة ســب ي ـ ايمــر الــذا يتعــرض ل ـ الشــخ وإنشــاء نشــال للحمايــة تــاب
ألمانة قو اإلنسا .
 -20واســتحدث أي ـا تــدابد ملكافحــة الجتــار باألشــخا
نيل القانو الذا اعتمد ماخرا.

وأدرج ـ النصــو

املتعلقــة هبــا يف

 -21وجتــدر اإلشــارة إىل إنشــاء اللجنــة الوطنيــة ملنـ التعــذيب وضــروب املعاملــة القاســية أو القإنســانية
أو املهينــة ود هــا ال ــي أثبت ـ جــدواها كماسس ــة وطنيــة ايمــة ب ــذاهتا وتتمت ـ بالس ــتققل اإلدارا
والتقت واملا .
 -22وفيم ــا يتعل ــق بالدنقراطي ــة واملش ــاركة ع ـ ملـدل الك ــونور ال ــوطت الدس ــتور ك ــي ري ــز اعتم ــاد
مشــاري القـوان عــع الســتفتاءات الشــعبية ومبــادرات املـواطن  .وأُدخــع علـ الدســتور أي ـا تعــديع
بش ــل ض ــما إ ــار البيان ــات كآلي ــة حلماي ــة البيان ــات اياص ــة وكفال ــة احلق ــو املتعلق ــة حبماي ــة
الشرف وايصوصية والسمعة الشخصية.
 -23ومشــع إصــقر الدســتور أي ـ ا ضــما تمبيــق إج ـراءات العــزل وكفالــة احلــق يف ريــة تكــوين
اجلمعيات.
 -24وفيمــا ــت حبقــو الشــعوب األصــلية عــززت هنــدورا فــر احلصــول عل ـ األراضــي.
وتعمــع وزارة الما ــة وامل ـوارد المبيعيــة والبي ــة الي ـا م ـ ا ــاد شــعوب هنــدورا األصــلية عل ـ وض ـ
مشروع انو يتعلق بالتشاور املسبق واملستند م الشعوب األصلية.
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 -25وأُعيــد أي ـا تنشــي اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة التمييــز العنصــرا وكــر األجانــب ومــا يتصــع
بذل من تعصب.
 -26وفيمــا يتعلــق بتنــوع امليــول اجلنســية منحـ هنــدورا األولويــة لتنفيــذ اإلج ـراءات الــي ــدل
مص ــاه ه ــذ الف ــات يف خم ــة العم ــع الوطني ــة بش ــل ق ــو اإلنس ــا  .ومشلـ ـ تلـ ـ اإلجـ ـراءات
إصق ات انونية وأنشمة توعية وتدريب.
 -27ويف ــالت احلق ــو ال تص ــادية والجتماعي ــة والاقافي ــة وك ــذل جه ــود مكافح ــة الفق ــر
عُـ ملـدل الدســتور ليشــمع احلــق يف امليــا وخــدمات الصــرف الصــحي .واســتهل هنــدورا خمــة ملن ـ
احلمــع يف مر لــة املراهقــة وعــززت التعلــيم العــال واعتمــدت تش ـريعات للتصــدا آلثــار توــد املنــا يف
مجلة أمور.
 -28وأنش ـ ــلت هن ـ ــدورا إدارة ش ـ ــاو األطفـ ـ ـال واملـ ـ ـراهق واألس ـ ــرة ال ـ ــي أبرمـ ـ ـ اتفا ـ ـ ـ ا مـ ـ ـ
احلكومات افلية لبدء تنفيـذ النشـال الـوطت حلمايـة األطفـال فيمـا يتعلـق بـاإلجراءات علـ الصـعيدين
افل ــي وال ــوطت .وتعم ــع هن ــدورا أي ـ ـ ا عل ـ ـ التص ــديق عل ـ ـ التفا ي ــة املتعلق ــة حبماي ــة األطف ــال
والتعاو يف ال التبت عل الصعيد الدو .
 -29وأسسـ ـ اإلدارة العن ــام اي ــا للعدال ــة اجلنايي ــة ال ــذا ن ــن األف ــلية للت ــدابد البديل ــة.
وتولـ ـ أي ـ ـا رص ــد مجيـ ـ بـ ـرام إع ــادة اإلدم ــاج يف اجملتمـ ـ  .واعتم ــدت هن ــدورا بـ ـرام خاص ــة
للعدالة اجلنايية يف إطار خمة الشراكة لتحقيق الرخاء.
ايـ ــة األطفـ ــال م ــن العتـ ــداء كمبـ ــدأ يف الدس ــتور .واعتمـ ــد الكـ ــونور الـ ــوطت
 -30وأُدرج ـ ـ
إص ــق ا ش ــامقا للق ــانو املتعل ــق باألطف ــال وامل ـراهق و ــانو األس ــرة أخ ــذا يف احلس ــبا توص ــيات
جلنة قو المفع.
 -31وأش ـ ــار الوف ـ ــد إىل المل ـ ــب املق ـ ــدل إىل مفوض ـ ــية ق ـ ــو اإلنس ـ ــا لفتت ـ ــار مكت ـ ــب م ـ ــرا
للمفوضية يف هنـدورا  .و ـد أعربـ هنـدورا عـن اعتقادهـا أ املكتـب سيسـاهم يف تـدعيم النشـال
الوطت حلماية قو اإلنسا ويفسـ ـالت للحـوار ويرصـد الـة قـو اإلنسـا يف البلـد ويرفـ
تق ــارير موضـ ــوعية عنهـ ــا وأ املفـ ــوض السـ ــامي سـ ــيقدل أي ـ ـا املسـ ــاعدة التقنيـ ــة إىل املاسسـ ــات يف
هندورا .
 -32وأفــاد ريــي افكمــة العليــا بــل الكــونور الــوطت أنشــل ل ـ الق ــاء واملهــن الق ــايية
و ـ ـ ب ــذل عل ـ ـ إمكاني ــة التعي ـ ـ التق ــديرا أو السياس ــي .ولكفال ــة ــق امل ـ ـواطن يف املمالب ــة
ســاءلة مــو في الســل الق ــايي عــن ســلوكهم أتيح ـ إمكانيــة اســتعراض مجي ـ ـرارات اجملل ـ
أمال افاكم العادية والدستورية.
 -33وأنش ــلت هنـ ــدورا مناصـ ــب الق ــاة الـ ــوطني الـ ــذين ينش ــرو يف ـ ــايا اجلرنـ ــة املنشمـ ــة
ـايي ملنشمـة الـدول األمريكيـة
بورض اية الق اة من التلثد ايـارجي .وشـارك أي ـا يف برنـام
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يهــدف إىل تعزيــز إمكاني ــة ال تكــال إىل الق ــاء .كمــا ا ــذت الس ــلمة الق ــايية ع ــع مركــز دع ــم
و اي ــة ق ــو املـ ـرأة إجـ ـراءات منس ــقة ملس ــاعدة النس ــاء ض ــحايا العن ــف ش ــاركة اجملتمـ ـ امل ــدا.
وخص افـامي العـال أي ـا املـوارد البشـرية القزمـة ملسـاعدة املـرأة بمرايـق تشـمع التوعيـة مـن أجـع
زك املرأة افرومة من احلرية.
 -34وأش ــار ري ــي افكم ــة العلي ــا إىل ال ــة الق ــاة ال ــذين عُزلـ ـوا ع ــن مناص ــبهم ع ــال 2009
بــالتزامن مـ األزمــة املاسســية الــي شــهدهتا هنــدورا خــقل نيلـ العــال نفسـ  .وأكــد ــددا أ ـرار
افكمــة العليــا اســتند إىل التحقــق مــن انتهاكــات اللجنــة لأل كــال التلديبيــة املختلفــة الــي ـ فــا
أول ـ املو ف ــو الس ــابقو ال ــذين أتيح ـ ف ــم ويف نيل ـ الو ـ إمكاني ــة اللج ــوء إىل س ــبع المع ــن
القانونية الي تستنفد ى اآل .
 -35ونيك ــر ري ــي اللجن ــة التش ـريعية املعني ــة حبق ــو اإلنس ــا أ الك ــونور ال ــوطت يف هن ــدورا
ي ــمل هــال تش ـريعية و هــال ر ابــة عمــع الســلمات العامــة ويــادا دورا أساســيا يف تعزيــز حبقــو
اإلنس ــا و ايته ــا .و ــد أفسـ ـ الك ــونور ــالت للحـ ـوار وإجـ ـراء املش ــاورات مـ ـ اجملتمـ ـ امل ــدا
واملنشمـات غــد احلكوميــة والــدواير األخــر نيات الهتمــال ــا أســفر عــن تقــدس عــدد ل يســتها بـ
من املقة ات التشريعية.
 -36وتواصــع التع ــاو الوثيــق م ـ كيانــات األم ــم املتحــدة واجملتم ـ الــدو بص ــفة عامــة .ويعم ــع
الكــونور علـ ســبيع األولويــة علـ مســايع متعلقــة بفعمــال قــو المفــع والتعلــيم واألمــن والتنميــة
وف ـات املاليــات واملاليـ ومزدوجــي امليــع اجلنســي وموـايرا افويــة اجلنســانية و ــاملي صــفات اجلنسـ
وطوايــف الشــعوب األصــلية واملنحــدرين مــن أصــع أفريقــي والبي ــة والشــاو اجلنســانية .ويتماملــع أ ــد
التحديات الي ـددها الكـونور يف إعـداد برنـام عمـع تشـريعي متفـق عليـ مـ املاسسـات املعنيـة
واجملتم املدا.
 -37وتقـ ـ علـ ـ ع ــاتق الك ــونور املس ــاولية ع ــن ض ــما ت ــوفد املـ ـوارد القزم ــة لتنفي ــذ ولي ــات
املاسســات املســاولة عــن ايــة قــو اإلنســا والنهــوض هبــا ماــع افكمــة العليــا ومكتــب املــدعي
الع ــال واملف ــوض ال ــوطت حلق ــو اإلنس ــا  .وي ــمل الك ــونور أي ـ ـا ب ــدور يف اختي ــار األش ــخا
لشوع تل املناصب ويتلق تقاريرهم السنوية ويتوىل املساولية عن تقييم أدايهم علنا.
 -38وأبلــو وزيــر الدولــة حلقــو اإلنســا والعــدل واإلدارة وشــاو القمركزيــة عــن اعتمــاد القــانو
وخصص ـ امل ـوارد
املتعلــق بنشــال الســجو الــوطت يف عــال  .2012وأُنشــا املعهــد الــوطت للســجو ُ
لبناء أربعة سجو جديدة هبدف احلد مـن اكتشـا السـجو وجـب نيلـ القـانو وأسـهم القـانو
يف إدارة  29مركزا من مراكز ال تجاز .وأُنش أي ا هي ة جديدة ل باط السجو .
 -39وتولـ ـ أمان ــة ق ــو اإلنس ــا بالتع ــاو مـ ـ املعه ــد ال ــوطت للس ــجو و ش ــورة مستش ــار
قــو اإلنســا التــاب ملفوضــية قــو اإلنســا تنســيق وض ـ أول سياســة وطنيــة بشــل الســجو
ويتو ـ ـ اكتماف ــا ريبـ ـا .واعتُم ــدت القيح ــة العام ــة للق ــانو املتعل ــق بنش ــال الس ــجو ال ــوطت ور ــرا
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تصميم أكادنيـة السـجو الوطنيـة .و ُ سـن أي ـا خـدمات تـوفد األغذيـة وشـبكات امليـا والصـرف
الصحي وأنشمة الما ة الكهربايية يف مراكز ال تجاز.
 -40وأنش ــا يف ع ــال  2014املعه ــد ال ــوطت للهج ــرة م ــن أج ــع تنفي ــذ ــانو وسياس ــة افج ــرة.
وزاملــع أ ــد اإلجنــازات الرييســية يف اعتمــاد نشــال الســمات احليويــة يف الر ابــة علـ افجــرة وإنشــاء آليــة
ملكافحة الجتار بالبشر.
 -41وتصــدت هنــدورا أي ـا فجــرة القصــر غــد املصــحوب املســتجدة .وتتــي اللجنــة اياصــة
املعنيــة بشــاو األطفــال املهــاجرين عــع التنســيق املاسســي واملشــة ب ـ القماعــات بقيــادة ســيدة
هنــدورا األوىل خــدمات شــاملة تشــمع الســتقبال والتقيــيم الصــحي وتقــدس املشــورة والتــدريب مــن
أجــع العمــع وإعــادة اإلدمــاج يف املــدار واملعونــة الوذاييــة الماريــة واملعونــة ال تصــادية ــا يســم
بع ــودة األطف ــال واجملموع ــات األسـ ـرية إىل مـ ـواطنهم األص ــلية .وأدت تلـ ـ اإلجـ ـراءات إىل اخنف ــاض
ملحو يف عدد األطفال غد املصحوب .
 -42وأشار الوزير املساول عـن املعهـد الـوطت لشـاو املـرأة إىل اعتـزال هنـدورا إ ـداق تويـدات
هيكليــة لــدعم قيــق املســاواة للمـرأة .وأشــرف املعهــد الــوطت لشــاو املـرأة علـ إعــداد ايمــة الاانيــة
لتحقيق املساواة والتكافا ب اجلنس عع عمليـة مشـاورات وطنيـة .ويعمـع املعهـد اليـ ا علـ تنفيـذ
اسةاتيجية للدعوة وتدعيم اآلليات املاسسية.
 -43وأنشـ ــلت هنـ ــدورا و ـ ـدات معنيـ ــة باملسـ ــايع اجلنسـ ــانية تابعـ ــة للسـ ــلمة الق ـ ــايية ووزيـ ــرا
الصــحة والســقمة وجلان ـا معنيــة باملســايع اجلنس ــانية عل ـ مســتو البلــديات .ونُســق اإلج ـراءات
أي ا يف املكاتب املعنية بشاو املرأة بالبلديات.
 -44وأدرج ـ هن ــدورا جرن ــة ت ــع اإلن ــاق يف التش ـريعات وفرض ـ عقوب ــات عل ـ مرتكبيه ــا.
واعتُم ــد أي ـ ا ك ــع م ــن ــانو مكافح ــة الجت ــار باألش ــخا وايم ــة الوطني ــة ملكافح ــة العن ــف ض ــد
املرأة.
 -45وشــن هنــدورا لــة لتوعيــة اجلمهــور اســتهدف است صــال ارســات التحــر اجلنســي يف
مكا العمع ومشل القماع العال ايا .
ووض ـ ـ ـ بروتوكـ ـ ــول لتق ـ ــدس املسـ ـ ــاعدة الشـ ـ ــاملة إىل النس ـ ــاء ضـ ـ ــحايا العن ـ ــف ودليـ ـ ــع تقـ ـ ــت
ُ -46
ليس ــتخدم مو ف ــو القم ــاع الص ــحي والق ــاء .وأنشـ ـ أي ـ ـ ا مراف ــق إيـ ـواء يف م ــديني تيووس ــيوالبا
وسا بدرو سول.
 -47واعتمدت هندورا القانو املتعلق باملساواة بـ املـرأة والرجـع يف األجـر .وأُجـرا ـوار مـ
احلركــة النســايية أتــار للدول ـة إمكانيــة تعزيــز األثــر الجتمــاعي وتشــجي س ـ نوعيــة يــاة امل ـرأة يف
هندورا .
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 -48وأشــار وكيــع وزارة العمــع وال ــما الجتمــاعي إىل خمــة العمــع الوطنيــة الاانيــة ملن ـ عمــع
األطفــال والق ــاء علي ـ الــي تتــوخ إنشــاء هياكــع وطنيــة والتصــديق عل ـ املعــايد الدوليــة ومواءمــة
التشـ ـريعات الوطني ــة وتعزي ــز الق ــدرات واملع ــارف الوطني ــة .واعتُم ــدت خريم ــة طري ــق جتع ــع هن ــدورا
بلــداا خالي ـا مــن عمــع األطفــال وأس ـوأ أشــكال  .وأُبــرل مــاخرا اتفــا م ـ الوليــات املتحــدة األمريكيــة
لتنفيــذ برنــام باســم ملاملســتقبع الزاهــرمل يســتامر في ـ مبلــو  7.5مقي ـ دولر أمريكــي خــقل أرب ـ
سنوات.
 -49وتق ـ علـ ـ ع ــاتق وزارة العم ــع وال ــما الجتم ــاعي املس ــاولية ع ــن ض ــما ت ــوفد ــروف
العمـ ــع القيـ ــق .وتُبـ ــذل جهـ ــود إلضـ ــفاء المـ ــاب املهـ ــت عل ـ ـ املديريـ ــة العامـ ــة للتفتـ ــي مـ ــن خـ ــقل
ا ةا ات تنشيمية خمتلفة ماع انو التفتي وعملية تد يق جتريها منشمة العمع الدولية.
 -50وأنش ـ أي ـا جلنــة ثقثيــة ملتابعــة المتاــال يمــة العمــع املتعلقــة باتفــا التجــارة احلــرة م ـ
الوليات املتحدة األمريكية.
 -51وأبرم ـ هن ــدورا أي ـ ـ ا اتفا ـ ا لتعزي ــز الس ــتامار و اي ــة العمال ــة والص ــحة وت ــوفد الس ــكن
لعمال ماع نسي ماكيق افندوراسي.
 -52واعتُم ــد ــانو إط ــارا متعل ــق بنش ــال احلماي ــة الجتماعي ــة .وأوج ــدت ف ــر عم ــع جدي ــدة
بف ــع تعزيــز اســتامار القمــاع ايــا وإنعــا مــاعي الزراعــة واإلســكا وب ـرام تنســيب كوميــة
خمتلف ــة .وتُب ــذل جه ــود أي ـ ـا بالتع ــاو مـ ـ الك ــونور ال ــوطت لتحسـ ـ إمكاني ــة تو ي ــف الش ــباب.
ويتماع أ د األهداف املنشودة يف إراد  200 000فرصة للعمع.
 -53وأشـ ــارت وكيلـ ــة وزارة ايارجيـ ــة املعنيـ ــة كاتـ ــب التنميـ ــة واإلدمـ ــاج الجتمـ ــاعي إىل تمبيـ ــق
سياسـة احلمايــة الجتماعيـة وتنفيــذ العنـام املتعلــق بتـوفد يــاة أف ـع الــذا يسـتهدف األشــخا
الـ ــذين يعيشـ ــو يف الفقـ ــر والفقـ ــر املـ ــد ويشـ ــتمع عل ـ ـ عناصـ ــر إسـ ــكا صـ ــحي ماـ ــع تركيـ ــب
مرشـ ـ ــحات للميـ ـ ــا وتشـ ـ ــييد م ـ ـ ـرا يض وأف ـ ـ ـرا إيكولوجيـ ـ ــة وأرضـ ـ ــيات إ نتيـ ـ ــة وخزانـ ـ ــات للميـ ـ ــا
وأســقف للمنــازل وتوزي ـ أكيــا الت ــامن افتويــة عل ـ م ـواد غذاييــة والــذا اســتفادت من ـ أكاــر
من  100 000أسرة.
 -54وهنــا ب ـرام أخــر مــن بيــع ب ـرام املنشــآت اإلنتاجيــة الصــور واملـزارع العايليــة والعنــام
الرياسي لتقدس من من أجع س مستو احلياة وبرنام تقدس وجبات المعال يف املدار .
 -55وجت ــرا هن ــدورا يف الو ـ ـ احل ــا مش ــاورات إلع ــداد سياس ــة ملكافح ــة العنص ـرية والتميي ــز
العنصــرا هبــدف ضــما مشــاركة الســكا األصــلي والســكا املنحــدرين مــن أصــع أفريقــي يف احليــاة
الجتماعية والسياسـية و ارسـة املواطنـة املشـةكة بـ الاقافـات عـقوة علـ إعمـال احلـق يف التعلـيم
ثنايي اللوة املشة ب الاقافات واحلقو املتعلقة بالصحة واألرض واملوارد المبيعية.
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 -56واعتُمــدت سياســة عامــة وخمــة اس ـةاتيجية ل ــما زت ـ األشــخا نيوا اإلعا ــة حبقــو
اإلنســا  .وان ــم هنــدورا أي ـا إىل برنــام عمــع عقــد األم ـريكت إلعمــال قــو األشــخا
نيوا اإلعا ة وصو كرامتهم.
 -57ونيك ــرت وكيل ــة وزارة ق ــو اإلنس ــا والع ــدل أ هن ــدورا أج ــرت مش ــاورات مستفي ــة
عق ــب الس ــتعراض ال ــدورا الش ــامع األول بش ــل تص ــميم واعتم ــاد خم ــة العم ــع الوطني ــة حلق ــو
جس ــدت أكا ــر م ــن  1 200توص ــية و ولته ــا إىل إج ـراءات
اإلنس ــا للف ــةة  2022-2013ال ــي مل
اسـةاتيجية مــن بينهــا توصــيات مقدمــة مــن اجملتمـ املــدا وهي ــات معاهــدات قــو اإلنســا وجلنــة
تقصي احلقايق واملصاحلة.
 -58ورــرا أي ـا تنفيــذ املر لــة األوىل مــن عمليــة إنشــاء مرصــد قــو اإلنســا هبــدف تقيــيم
التقــدل افــرز فيمــا يتصــع ســايع قــو اإلنســا وتيســد تقــدس التقــارير إىل هي ــات املعاهــدات وإىل
اجملتمـ بصــفة عامــة .وتعمـع هنــدورا اليـا علـ تصـميم نشــال متكامــع للرصـد والتقيــيم بويــة تقيــيم
أثر خمة العمع الوطنية حلقو األنسا .
 -59وتلت ــزل هن ــدورا واص ــلة احل ـ ـوار م ـ ـ املـ ـواطن وض ــما مش ــاركتهم في ـ ـ  .وتعت ــزل مش ــاطرة
صيلة الستعراض الااا وتعزيز تنفيذ التوصيات الق قة.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -60أدىل  60وف ــدا ببيان ــات أثن ــاء احلـ ـوار التف ــاعلي .ونك ــن الط ــقع علـ ـ التوص ــيات املقدم ــة
أثنــاء احلـوار يف الفــرع ثانيـا مــن هــذا التقريــر .وتنشــر مجيـ بيانــات الوفــود الكتابيــة الــي ينبوــي التحقــق
منهـا قارنتهــا مـ حمفو ــات البـ الشــبكي لألمـم املتحــدة( )1علـ املو ـ الشــبكي ايــارجي جمللـ
قو اإلنسا لد توافرها.

 -61وأش ــادت غواتيم ــال بفنش ــاء أمان ــة ق ــو اإلنس ــا واعتم ــاد خم ــة العم ــع الوطني ــة بش ــل
قو اإلنسا  .وشـاطرت جلنـة الق ـاء علـ التمييـز العنصـرا مشـاعر القلـق الـي أبـدهتا إزاء فقـدا
اللجنة الوطنية حلقو اإلنسا مركزها يف الف ة ألف.
 -62وأشــاد الكرســي الرســو هــود هنــدورا املبذولــة لتحس ـ اتســا التش ـريعات الوطنيــةا مـ
الصــكو الدوليــة حلقــو اإلنســا ول ســيما الصــكو املتعلقــة ن ـ الختفــاء القســرا والتعــذيب
وبفنشاء املاسسة الوطنية حلقو اإلنسا والتصديق عل عدة صكو .
 -63وأعرب ـ ـ ـ مجهوري ـ ــة فن ـ ــزويق البوليفاريـ ـ ــة ع ـ ــن تق ـ ــديرها للت ـ ـ ـزال هن ـ ــدورا الق ـ ـ ـوا واجهـ ـ ــة
التحديات وسلم ال وء عل التقدل افرز منذ الستعراض األول.

__________
(http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/universal-periodic-review/watch/honduras-review- )1
.22nd-session-of-universal-periodic-review/4224969251001
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 -64ور ب ـ ـ ـ ـ إندونيسـ ـ ـ ــيا هـ ـ ـ ــود هنـ ـ ـ ــدورا جتـ ـ ـ ــا إنشـ ـ ـ ــاء آليـ ـ ـ ــات ملواصـ ـ ـ ــلة تعزيـ ـ ـ ــز قـ ـ ـ ــو
اإلنسـا و ايتهــا ــا يف نيلـ اعتمــاد السياســة العامـة وخمــة العمــع الوطنيــة بشــل قــو اإلنســا
للفةة  2022-2013وأعرب عن تملعها إىل تنفيذ تل ايمة عل وج تال.
 -65وأعربـ أيرلنــدا عــن بــالو لقهــا إزاء أجـواء العنــف وانعــدال األمــن الــي يعــاا منهــا املــدافعو
عــن قــو اإلنســا يف هنــدورا وأبــدت لقهــا أي ـ ا إزاء أعمــال العنــف املنتشــرة واملنهجيــة ضــد
النساء والفتيات.
 -66ور بـ ـ إيمالي ــا باعتم ــاد السياس ــة العام ــة وخم ــة العم ــع الوطني ــة بش ــل ق ــو اإلنس ــا
للفــةة  2022-2013وبا ــاني إج ـراءات لتــوفد التــدريب يف ــال قــو اإلنســا ألف ـراد الق ـوات
املسلحة والشرطة من أجع مكافحة العنف ضد النساء واألطفال.
 -67ور ــب لبن ــا برغب ــة هن ــدورا يف العم ــع م ــن أج ــع تعزي ــز ق ــو اإلنس ــا لص ــاه ش ــعبها
وبان مامها إىل اتفا ية الذخاير العنقودية.
 -68ور ب ـ ـ مدغش ــقر ب ــالنه التش ــاركي والش ــامع ال ــذا اتبعت ـ ـ هن ــدورا يف إع ــداد تقريره ــا
ال ـ ــوطت وبالتق ـ ــدل اف ـ ــرز يف مكافح ـ ــة الفق ـ ــر وتعزي ـ ــز احلماي ـ ــة الجتماعي ـ ــة و س ـ ـ ج ـ ــودة التعل ـ ــيم
وايدمات الصحية وتوفد احلماية للمست عف .
 -69وأشــادت املكســي بالتقــدل افــرز وخص ـ بالــذكر تــدعيم اإلطــار التش ـريعي .وأعرب ـ عــن
تقديرها للجهود املبذولة لتعزيز نشال ف األمن العال وإجراء إصق ات يف انو النتخابات.
 -70وهنـل اجلبـع األسـود هنـدورا علـ إجـراء إصـقر شـامع للتشـريعات املتعلقـة بشـاو المفـع
واألسـرة واملـرأة يف ميــدا العدالــة .ور ــب بالرغبــة يف افتتــار مكتــب مــرا ملفوضــية قــو اإلنســا .
واستفســر عــن التــدابد املتخــذة لتحس ـ ــروف معيشــة الف ــات املست ــعفة هبــدف احلــد مــن األثــر
السليب لتدفقات املهاجرين.
 -71وهنــلت ناميبيــا هنــدورا عل ـ إنشــاء قيبــة وزاريــة خاصــة معنيــة حبقــو اإلنســا لتيســد
احل ـوار مـ ـ اجملتم ـ ال ــدو حلق ــو اإلنس ــا وعلـ ـ اعتم ــاد السياس ــة العام ــة وخم ــة العم ــع الوطني ــة
حلقو اإلنسا للفةة .2022-2013
 -72وأعربـ هولنــدا عــن تقــديرها للتصــديق علـ العوتوكــول امللحــق بالتفا يــة األمريكيــة حلقــو
اإلنســا الرامــي إىل إلوــاء عقوبــة اإلعــدال وللتــدابد األخــر املتخــذة .وأبــدت لقهــا إزاء وجــود بي ــة
تتع ـ ــرض فيه ـ ــا الف ـ ــات املست ـ ــعفة للتهدي ـ ــدات والعن ـ ــف وللقت ـ ــع يف بع ـ ــض األ ي ـ ــا وإزاء ع ـ ــدد
النزاعات الجتماعية املتصلة شاري التعدين أو الما ة الكهرمايية.
 -73وأثنـ نيكـاراغوا علـ اعتمـاد هنـدورا إصــق ات تشـريعية وماسسـية لتعزيـز ايـة قــو
اإلنســا  .وشــجع هنــدورا عل ـ توطيــد خمــة عملهــا الوطنيــة بشــل قــو اإلنســا مـ مراعــاة
صيلة الستعراض الااا.
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 -74ور بـ نيجديـا باعتمــاد خمتلـف السياســات احلكوميـة الراميــة إىل وضـ سياســة عامـة وخمــة
وطنية بشل قو اإلنسا وإىل س الوض األمت.
 -75ول ش ـ ـ الن ـ ــروي اجله ـ ــود املبذول ـ ــة جلع ـ ــع التش ـ ـريعات الوطني ـ ــة تتماش ـ ـ م ـ ـ اللتزام ـ ــات
الدولية ووض السياسة العامة وخمـة العمـع الوطنيـة بشـل قـو اإلنسـا  .وعـعت عـن لقهـا إزاء
عزل الكونور ألربعة اة.
 -76وأعرب ـ بنمــا عــن تقــديرها لتنفيــذ توصــيات الســتعراض األول .وأشــادت بــالتزال هنــدورا
بالتعــاو مـ اآلليــات الدوليــة حلقــو اإلنســا الــذا يتجلـ يف الــدعوة الدايمــة املوجهــة إىل املكلفـ
بوليات يف إطار اإلجراءات اياصة.
 -77ور ب ـ ـ ب ـ ــاراغواا بفنش ـ ــاء آلي ـ ــة وطني ـ ــة ملتابع ـ ــة توص ـ ــيات الس ـ ــتعراض ال ـ ــدورا الش ـ ــامع.
وأ اط علم ا بالتقدل افرز يف وضـ التشـريعات .وأعربـ عـن لقهـا إزاء ضـعف النسـاء واألطفـال
واملهاجرين ن فيهم األطفال غد املصحوب .
 -78وســلم بــدو ال ــوء عل ـ التقــدل الــذا أ رزت ـ هنــدورا وخص ـ بالــذكر اعتمــاد خمــة
العمــع الوطنيــة بشــل قــو اإلنســا والتصــديق عل ـ التفا يــة املتعلقــة بوض ـ األشــخا عــدني
اجلنســية واتفا يــة خفــض ــالت انعــدال اجلنســية ومواءمــة التشـريعات افليــة مـ التزاماهتــا الدوليــة يف
نيل الصدد.
 -79ول ش ـ الفلب ـ خمــة العمــع الوطنيــة املتعــددة الســنوات بشــل قــو اإلنســا واجلهــود
املبذول ــة ملواءم ــة التشـ ـريعات افلي ــة مـ ـ املع ــايد الدولي ــة حلق ــو اإلنس ــا والتص ــديق علـ ـ اتفا ي ــات
قو اإلنسا  .وأعرب عن لقها إزاء األطفال غد املصحوب الذين يوادرو هندورا .
 -80ور ب بولنـدا باإلصـق ات الدسـتورية والقانونيـة األخـدة .وأعربـ عـن لقهـا إزاء ـالت
العنف ضد الصحفي والق اة وعدل استققل التحقيق يف تل احلالت.
 -81ول شـ العتوــال تعـديع القــانو اجلنـايي الــذا رعــع تعريـف التعــذيب متمشـي ا مـ املعــايد
الدوليــة واعتمــاد ــانو التعلــيم الــذا يــن عل ـ التعلــيم اجملــاا واإللزامــي .وأعرب ـ عــن لقهــا إزاء
العنف ضد املرأة.
 -82وأشــارت مــر إىل التقــدل امللحــو افــرز يف مواءمــة التشـريعات الوطنيــة مـ املعــايد الدوليــة.
ول ش اجلهود املبذولة لتعزيز األمن والنشال العال.
 -83ول ش ـ مجهوريــة كوريــا السياســات اياصــة بالف ــات املست ــعفة وإعــادة النشــر يف تعريفــي
التعذيب والختفاء القسرا واجلهود املبذولة لتنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقايق واملصاحلة.
 -84ول شـ ـ روماني ــا اجله ــود املبذول ــة لتنفي ــذ توص ــيات الس ــتعراض األول .وهن ــلت هن ــدورا
عل التعاو م آليات قو اإلنسا ول سيما اإلجراءات اياصة.
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 -85ور ــب ال ــاد الروس ــي بتنفي ــذ املعاه ــدات الدولي ــة .ول ـ اعتم ــاد خم ــة العم ــع الوطني ــة
بشــل قــو اإلنســا للفــةة  2022-2013وأي ـد اجلهــود املبذولــة إلنشــاء إدارة حلقــو اإلنســا
يف إطار ل الوزراء.
 -86ول ش ـ ـ روان ــدا إنش ــاء قيب ــة حلق ــو اإلنس ــا يف إط ــار ل ـ ـ ال ــوزراء وتنفي ــذ الوالبي ــة
العشمـ مــن توصــيات جلنــة تقصــي احلقــايق واملصــاحلة والسياســة وخمــة العمــع الوطنيــة بشــل قــو
اإلنسا للفةة .2022-2013
 -87و اـ س ـداليو هنــدورا عل ـ تمــوير ـوافز ملشــاركة اجملتمعــات الفقــدة واملهمشــة وتنفيــذ
ـوان شـر جـرايم الكراهيـة والعنـف ضـد النسـاء املنحـدرات مـن أصـع أفريقـي والسـعي إىل احلصـول
عل زويع من أجع التصدا ملشاكع الجتار باملخدرات والبشر.
 -88واعةفـ ســنوافورة بالتقــدل افــرز يف فــيض معــدلت جـرايم القتــع وهنــلت هنــدورا علـ
التزامهــا حبمايــة قــو امل ـرأة وأشــادت بــاجلهود املبذولــة يف إطــار العنــام املتعلــق بتــوفد يــاة أف ــع
من أجع الرتقاء باملساكن و سينها.
 -89ور ب سـلوفينيا بـاجلهود املبذولـة جلعـع التشـريعات متماشـية مـ املعـايد الدوليـة .ول شـ
أ جلن ــة الق ــاء علـ ـ التميي ــز العنص ــرا أعربـ ـ ع ــن أس ــفها لقعت ــداءات ال ــي تع ــرض ف ــا زعم ــاء
الس ــكا األص ــلي وس ــكا هن ــدورا املنح ــدرين م ــن أص ــع أفريق ــي والص ــحفيو ول شـ ـ أي ـ ـا
مشروع القانو املتعلق حبماية املدافع عن قو اإلنسا .
 -90وأشــارت إســبانيا إىل اســتعداد هنــدورا لفتتــار مكتــب مــرا ملفوضــية قــو اإلنســا .
وأعربـ ـ ع ــن لقه ــا لرتف ــاع مس ــتويات العن ــف ض ــد النس ــاء والبن ــات وارتف ــاع مع ــدل اإلف ــقت م ــن
العقاب يف تل احلالت.
 -91ور ب السويد بقرار هندورا بشـل طلـب إنشـاء مكتـب مـرا ملفوضـية قـو اإلنسـا
وبتعــديع القــانو اجلنــايي إلدراج تصــنيف تــع اإلنــاق كجرنــة ايمــة بــذاهتا .وأعربـ عــن لقهــا إزاء
أعمــال العنــف ضــد امل ـرأة وإفــقت م ـرتكيب تل ـ األعمــال مــن العقــاب .وأشــارت إىل مشــاعر القلــق
الي أبداها املقرر ايا املعت سللة العنف ضد املرأة إزاء شر اإلجهاض.
 -92ور ب ـ سويس ـرا بالفتتــار املرتقــب ملكتــب مــرا تــاب ملفوضــية قــو اإلنســا  .وأعرب ـ
عــن رأيهــا يف أنـ رــب تعزيــز ايــة أنشــمة املــدافع عــن قــو اإلنســا  .وأعربـ أي ـ ا عــن لقهــا
إزاء زيادة انتشار الرور العسكرية يف البلد.
 -93وأثن ـ تايلنــد عل ـ إنشــاء وزارة العــدل و قــو اإلنســا يف هنــدورا  .ول ش ـ اخنفــاض
معدل جرايم القتع علـ مـد السـنوات املاضـية وسـن ـانو التعلـيم األساسـي .وشـجع هنـدورا
عل النشر يف التصـديق علـ العوتوكـول الختيـارا لتفا يـة الق ـاء علـ مجيـ أشـكال التمييـز ضـد
املرأة والعوتوكول الختيارا لتفا ية قو المفع املتعلق بفجراء تقدس البقغات.
GE.15-11981
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 -94ور ب تيمـور  -ليشـي بفنشـاء وزارة العـدل و قـو اإلنسـا واعتمـاد خمـة العمـع الوطنيـة
بشل قو اإلنسا .
 -95وأشــادت ترينيــداد وتوبــاغو بوضـ ــانو مكافحــة الجتــار باألشــخا وإنشــاء حمــاكم الصــل
املتنقلــة وإعــادة توزي ـ أراضــي الدولــة لصــاه الســكا األصــلي وافندوراســي املنح ـدرين مــن أصــع
أفريقي وترسيخ احلق يف امليا وخدمات اإلصحار يف الدستور.
 -96ور بـ تركيـا بسياسـة هنـدورا العامـة وخمـة عملهـا الوطنيـة بشـل قـو اإلنسـا وخمــة
قيــق املســاواة والتكــافا بـ اجلنسـ وبالتعــاو مـ املكلفـ بوليــات يف إطــار اإلجـراءات اياصــة
وافتتار مكتب ملفوضية قو اإلنسا .
 -97ور بـ ـ اململك ــة املتح ــدة لعيماني ــا العشمـ ـ وأيرلن ــدا الش ــمالية بالتع ــديقت املدخل ــة علـ ـ
القـ ــانو اجلنـ ــايي .وأعرب ـ ـ عـ ــن لقهـ ــا إزاء اعت ـ ـزال البلـ ــد السـ ــتعانة بالشـ ــرطة العسـ ــكرية للتصـ ــدا
للمش ــاكع األمني ــة واس ــتمرار ارتف ــاع مس ــتويات اإلف ــقت م ــن العق ــاب والص ــعوبات ال ــي تص ــادفها
ماعات ل يستها هبا من اجملتم يف اللجوء إىل الق اء.
 -98وهنــلت الوليــات املتحــدة األمريكيــة هنــدورا عل ـ هــدفها املنشــود املتماــع يف افتتــار مكتــب
ملفوضية قـو اإلنسـا وعلـ اتفا هـا مـ منشمـة الشـفافية الدوليـة واعتمـاد ـانو حلمايـة املـدافع
عن قـو اإلنسـا  .و اـ البلـد علـ مواصـلة بـذل اجلهـود لتـدعيم مـاعي العدالـة واألمـن لصـاه
مجي سكا هندورا وضما استققل جلنة الةشي وتعزيز درة الشرطة الوطنية افندوراسية.
 -99وهن ـ ــلت أوروغـ ـ ـواا هن ـ ــدورا علـ ـ ـ اعتم ـ ــاد إص ـ ــقر ش ـ ــامع للق ـ ــانو املتعل ـ ــق باألطف ـ ــال
وامل ـراهق و ــانو األس ـرة .ور ب ـ باعتمــاد ــانو مكافحــة الجتــار باألشــخا ومشــروع القــانو
املتعلــق حبمايــة املــدافع عــن قــو اإلنســا والصــحفي والعــامل يف ــال التواصــع الجتمــاعي
ومو في الق اء.
 -100وأش ــادت افنـ ــد باعتمـ ــاد السياس ــة العامـ ــة وخمـ ــة العمـ ــع الوطني ــة بشـ ــل قـ ــو اإلنسـ ــا
وخمـ وتــدابد أخــر  .وشــجع هنــدورا علـ مواصــلة جهودهــا املبذولــة جلعــع ماسســتها الوطنيــة
حلق ــو اإلنس ــا زتا ــع للمب ــادض املتعلق ــة بوضـ ـ املاسس ــات الوطني ــة املعني ــة بتعزي ــز ق ــو اإلنس ــا
و ايته ــا (مب ــادض ب ــاري ) ور بـ ـ ب ــاإلعق ع ــن افتت ــار مكت ــب ت ملفوض ــية ق ــو اإلنس ــا يف
و ـ ـ ل ـ ــق خ ــقل عـ ــال  .2015وطلب ـ ـ مـ ــن الوف ــد مشـ ــاطرة املعلوم ــات عـ ــن مس ــللة األطفـ ــال
املهاجرين غد املصحوب .
 -101ور بـ ـ ـ اجلزاي ـ ــر م ـ ــة هن ـ ــدورا م ـ ــن أج ـ ــع الكرام ـ ــة اإلنس ـ ــانية للف ـ ــةة 2020-2014
( )Vanguardia de la Dignidad Humanaوإنش ــاء وزارة الع ــدل و ق ــو اإلنس ــا واحل ــد م ــن العن ــف
ضد املرأة والتعاو م هي ات املعاهدات.
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 -102ور ب أنوـول بالسياسـة الوطنيـة ملنـ العنـف ضـد األطفـال والشـباب يف هنـدورا وإصـقر
القانو اجلنايي .وأعرب عن لقها إزاء العنف ضد ف ات األ ليات.
 -103وهن ــلت األرجنتـ ـ هن ــدورا علـ ـ مواءم ــة التشـ ـريعات افلي ــة مـ ـ القواع ــد الدولي ــة حلق ــو
اإلنسا ا يف نيل تعديع القانو اجلنايي وتعريف الختفاء القسرا كجرنة ايمة بذاهتا.
 -104ور ب ـ أس ـةاليا بفنشــاء هنــدورا حمكمــة خاصــة ملكافحــة العنــف املنــز  .ول ش ـ م ـ
القلق العنف ضد املـرأة .و اـ هنـدورا علـ تنفيـذ توصـيات املقـرر ايـا املعـت بوضـ املـدافع
عن قو اإلنسا وجلنة البلدا األمريكية حلقو اإلنسا .
 -105ور بـ ـ النمس ــا باعتم ــاد هن ــدورا السياس ــة العام ــة وخم ــة العم ــع الوطني ــة بش ــل ق ــو
اإلنســا  .وأعربـ عــن لقهــا إزاء العتــداءات الــي تعــرض فــا الصــحفيو واإلفــقت مــن العقــاب يف
نيل الصـدد .و الـ إ ـا ل تـزال تشـعر بـالقلق إزاء أوجـ القصـور يف إ امـة العـدل والتمييـز املتواصـع
ضد السـكا األصـلي وافندوراسـي املنحـدرين مـن أصـع أفريقـي واملاليـات واملاليـ ومزدوجـي امليـع
اجلنسي وموايرا افوية اجلنسانية و املي صفات اجلنس .
 -106ور ب بلجيكا بافتتار مكتـب مـرا ملفوضـية قـو اإلنسـا غـد أ ـا أعربـ عـن لقهـا
إزاء التح ــديات املواجه ــة وخصـ ـ بال ــذكر التح ــديات املتص ــلة باس ــتققل نش ــال الق ــاء ومكافح ــة
اإلفقت من العقاب والعنف ضد املرأة و رية التعبد.
 -107وهن ــلت العازي ــع هن ــدورا عل ـ إج ـراء إص ــقر ش ــامع للتش ـريعات املتعلق ــة حبق ــو المف ــع
واألسرة واملرأة ور ب بايموات املتخذة للحد من العنف ضد املرأة.
 -108وشــجع كنــدا هنــدورا عل ـ مواصــلة جهودهــا جتــا ضــما ايــة املــدافع عــن قــو
اإلنس ـ ــا والص ـ ــحفي وم ـ ــو في الق ـ ــاء وعلـ ـ ـ احل ـ ــد م ـ ــن اكتش ـ ــا الس ـ ــجو ومراك ـ ــز ا تج ـ ــاز
األ داق عن طريق مراعاة املعدلت القصو لما ة السجو وا اني تدابد أخر .
 -109وأعرب ـ ـ شـ ــيلي عـ ــن لقهـ ــا إزاء اسـ ــتمرار أعمـ ــال العنـ ــف والتخويـ ــف والعتـ ــداءات ضـ ــد
امل ــدافع ع ــن ق ــو اإلنس ــا والق ــاة وامل ــدع الع ــام والص ــحفي  .ور بـ ـ نا ش ــة الق ــانو
املتعلق بذل املوضوع واعتماد .
 -110وأعربـ الصـ عــن تقــديرها لتنفيــذ هنــدورا توصــيات الســتعراض األول ور بـ بتعاو ــا
م ـ ـ هي ـ ــات املعاهـ ــدات وم ـ ـ املكلف ـ ـ بوليـ ــات يف إطـ ــار اإلج ـ ـراءات اياصـ ــة ومنشومـ ــة البلـ ــدا
األمريكي ــة حلماي ــة ق ــو اإلنس ــا  .ول شـ ـ التح ــديات ال ــي تواجهه ــا هن ــدورا يف ــال اي ــة
قو اإلنسا وطلب إىل اجملتم الدو توفد الدعم التقت واملا .
 -111وش ــددت كولومبي ــا علـ ـ اجله ــود املبذول ــة لقمتا ــال لتوص ــيات لل ــدورة الس ــابقة لقس ــتعراض
الــدورا الشــامع وأشــارت بوجـ خــا إىل خمــة العمــع الوطنيــة بشــل قــو اإلنســا واإلجـراءات
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املتعلقــة بالتوصــيات الســابقة الــي ــدمتها كولومبيــا بشــل املاليــات واملالي ـ ومزدوجــي امليــع اجلنســي
وموايرا افوية اجلنسانية و املي صفات اجلنس .
 -112و الـ ـ ـ كوس ـ ــتاريكا إ إنش ـ ــاء مكت ـ ــب م ـ ــرا ملفوض ـ ــية ق ـ ــو اإلنس ـ ــا س ـ ــيعزز التـ ـ ـزال
هن ــدورا ور بـ ـ م ــة العم ــع الوطني ــة بش ــل ق ــو اإلنس ــا  .وأعربـ ـ ع ــن لقه ــا إزاء ارتف ــاع
مستو العنف وخصوص ا ضد املرأة والصحفي واملدافع عن قو اإلنسا .
 -113وأشــارت كوبــا إىل اعتم ــاد سياســة احلماي ــة الجتماعيــة يف ع ــال  2012وإىل ــانو اي ــة
األنشــمة غــد الر يــة وإ ـرار اســتحقا اهتا وتســجيلها و ــانو اللقا ــات يـ ُوضــع علـ الــرغم مــن
التحديات الكبدة ا فيها الفتقار إىل افياكع وانعدال املساواة وانتشار اجلرنة.
 -114وشكرت اجلمهورية التشيكية هندورا عل عرضها و دم بعض التوصيات.
 -115وأشـ ــادت الـ ــداير هـ ــود هنـ ــدورا املبذولـ ــة لكسـ ــر احللقـ ــة املفرغـ ــة لنتهاكـ ــات قـ ــو
اإلنســا غــد أ ــا أعرب ـ عــن لقهــا إزاء البقغــات بشــل تفــا م ســوء الــة قــو اإلنســا منــذ
الس ــتعراض ال ــدورا الش ــامع األول .وأعربـ ـ ع ــن أس ــفها لقـ ـرار تقل ــي س ــلمات بع ــض ال ــوزارات
املعني ــة وع ــن لقه ــا إزاء ــالت اإلف ــقت م ــن العق ــاب املبل ــو هب ــا فيم ــا يتعل ــق بالعت ــداءات علـ ـ
املاليات واملالي ومزدوجي امليع اجلنسي وموايرا افوية اجلنسانية و املي صفات اجلنس .
 -116ور ب ـ إك ـوادور بفصــق ات القــانو اجلنــايي وخصوص ـ ا اإلصــق ات املتعلقــة بالختفــاء
القســرا والتعــذيب والتمييــز والتحـريض علـ الكراهيــة وبالتــدابد املعتمــدة لتــدعيم الســلمة الق ــايية
من خقل ل الق اء واملهن الق ايية.
 -117ور ب ـ غيني ــا الس ــتوايية بالتع ــديقت املدخل ــة عل ـ الدس ــتور ال ــي وس ــع نم ــا آلي ــات
الدنقراطية القايمـة علـ املشـاركة عـع نشـال املبـادرات الشـعبية .ور بـ أي ـا بـاجلهود املبذولـة لـدم
ـ ــايم عل ـ قــو اإلنســا يف عمليــة صــن الق ـرارات بالبلــد م ـ مراعــاة مســا ات منشمــات
اجملتم املدا.
 -118وأشادت إستونيا مة العمـع الوطنيـة بشـل العنصـرية والتمييـز العنصـرا وأعربـ عـن لقهـا
إزاء اســتمرار تعــرض النســاء مــن الســكا األصــلي والســكا املنحــدرين مــن أصــع أفريقــي ألشــكال
متعــددة مــن التمييــز .ودعـ هنــدورا إىل ضــما إمكانيــة اضــمقع املــدافع عــن قــو اإلنســا
بلنشمتهم حبرية دو فرض يود حفة أو ايوف من األفعال النتقامية.
 -119واستفسرت فرنسا عن متابعة اجلهود املبذولة لتحس

روف ال تجاز يف هندورا .

 -120وأ ـرت أملانيــا باإلصــق ات اجلزييــة الـي خ ـ فــا القــانو اجلنـايي .وأعربـ عــن لقهــا إزاء
استمرار انتهاكات قـو اإلنسـا وخصوصـ ا احلـق يف احليـاة وانتشـار ـالت اإلفـقت مـن العقـاب
والتمييــز ضــد النســاء واألطفــال واملاليــات واملاليـ ومزدوجــي امليــع اجلنســي وموــايرا افويــة اجلنســانية
و املي صفات اجلنس والشعوب األصلية.
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 -121وختامـ ـا ش ــكرت هن ــدورا ال ــدول علـ ـ مش ــاركتها يف الس ــتعراض الا ــاا وعلـ ـ تعليقاهت ــا
وتوصــياهتا .وأعربـ عــن اعتقادهــا أ الســتعراض الــدورا الشــامع يتــي الفــر لتقيــيم التقــدل افــرز
والتحديات ويفس اجملال لتحس الة قو اإلنسا يف البلد.
 -122وأعرب ـ ـ هن ـ ــدورا ع ـ ــن التزامه ـ ــا إنش ـ ــاء آلي ـ ــة دايم ـ ــة ملتابع ـ ــة اللتزام ـ ــات املعلن ـ ــة يف إط ـ ــار
الســتعراض الــدورا الشــامع .وأفــادت بل ــا تعمــع الي ـ ا عل ـ إنشــاء مرصــد حلقــو اإلنس ـا وأ ــا
ســتعزز دور وزارة العــدل و قــو اإلنســا مــن أجــع اســتيفاء متملبــات إعــداد التقــارير املختلفــة الــي
تلتــزل الدولــة بتقــدنها .ونيكــرت أ ــا ستنشــا أي ـ ا نشام ـ ا لرصــد خمــة العمــع الوطنيــة بشــل قــو
اإلنسا وتقييمها وستواصع احلوار م اجملتم املدا.
 -123واعةف ـ هنــدورا بوجــود ــديات هيكليــة وماسســية وثقافيــة ل ت ـزال يف اجــة للتولــب
عليها عل الرغم من بعض التقـدل الـذا أ رزتـ خـقل السـنوات املاضـية .وأعربـ عـن أملهـا يف أ
تبــت بلــدا لــو مــن الفقــر املــد والعنــف ويعمـ التعلــيم ويتمتـ بالســقمة والدنقراطيــة واألمــن بــدعم
من أصد اء هندورا .

ثانيا -االستنتاجات

والتوصيات**

 -124تحظى التوصيات المقدمة أثناء الحوار التفاعلي والواردة أدناه بدعم هندوراس:
 1-124مواصلللة العمللل مللن أجللل مواءمللة تش لريعاتعا المحليللة م ل ال ل و الدوليللة
لحقوق اإلنسان التي هي طرف فيعا (ني اراغوا)؛
 2-124صللياغة مبللاد توجيعيللة لالبللالن بانتعاحللات حقللوق ا ل ا
حريتعم عن طريق اآللية الوطنية لمن التعنيب (بنما)؛
 3-124ت
(الفلبين)؛

للي

الللنين تسلللب

م لوارد مناسللبة لتنفيللن لهللة عملعللا الوطنيللة بش ل ن حقللوق اإلنسللان

 4-124اعتم للاد ت للدابير ملموس للة جدي للدة لتنفي للن له للة العم للل الوطني للة بشل ل ن حق للوق
اإلنس للان لع للا  2013بع للدف حفال للة اس للتمرار ان ف للاض مع للدالت الجل لرا م ف للي س للياق
تدعيم سيادة القانون (فرنسا)؛
 5-124النظللر فللي وض ل م لرات لحقللوق اإلنسللانق وفق ل ا لمللا أ للارت بللي مفوضللية
حقللوق اإلنسللانق ح ل داة تسللمي بللرجراء تقيلليم أحثللر داللة واتسللاا ا للسياسللات الوطنيللة
لحقوق اإلنسان (البرتغال)؛
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 6-124تعزيل للز أداء اللجنل للة الوطنيل للة لم افحل للة التمييل للز العن ل للري والعن ل لرية وحل للره
ا جانللب ومللا يت للل بللنلب مللن تع للب ل للالي ب لراما الح لوار المشللتر بللين الثقافللات
والتسامي وإذحاء الوعي (ا رجنتين)؛
 7-124ت ثيللف حمللالت التوعيللة عللن طريللق لهللة العمللل الوطنيللة لم افحللة العن لرية
والتمييز العن ري الجاري صياغتعا في الوات الحالي (بنما)؛
 8-124تدعيم اإلطار الم سسلي المتععلد بلي لفا لدة السل ان ا صلليين والعندوراسليين
المنحدرين من أصل أفريقي (غينيا االستوا ية)؛
 9-124تنفين لهلة تحقيلق المسلاواة والت لاف بلين الجنسلين للفتلرة 2022-2010
علللى نحللو فعللالق عللن طريللق ت للي الم لوارد التقنيللة والماليللة الاليمللة لتحقيللق ا هللداف
المنش للودةق إض للافة إل للى إع للادة ب للدء تش للغيل ال ل ل  114لح للاالت الهل لوار م للن أج للل
تقديم الرعاية إلى النساء ضحايا العنف القا م على نوع الجنس (إسبانيا)؛
 10-124تنفيل للن سياسل للات وب ل لراما لتعزيل للز التسل للامي وعل للد التمييل للز ضل للد المثليل للات
والمثليل للين ومزدوجل للي الميل للل الجنسل للي ومغل للايري العويل للة الجنسل للانية وحل للاملي صل للفات
الجنس للينق وض للمان االمتث للال للمع للايير القا م للة بع للدف المعااب للة عل للى الجل لرا م وأعم للال
العنف التي ترت ب بداف التحامل (أوروغواي)؛
 11-124تللدعيم م سسللاتعا الوطنيللة المعنيللة بتعزيللز حقللوق اإلنسللان وحمايتعللا بعللدف
تحسين فر اللجلوء إللى القءلاءق ول وصل ا لد الفعلات ضلعف ا مثلل النسلاء والمسلنين
وا طفال والشعوب ا صللية وا ل ا ذوي اإلعاالة وا ل ا المنحلدرين ملن أصلل
أفريقللي وفعللة المثليللات والمثليللين ومزدوجللي الميللل الجنسللي ومغللايري العويللة الجنسللانية
وحاملي صفات الجنسين (البراييل)؛
 12-124وض ل لهللة عمللل وطنيللة لتنفيللن مبللاد ا مللم المتحللدة التوجيعيللة بش ل ن
ا عمللال التجاريللة وحقللوق اإلنسللانق بمللا فللي ذلللب ات للاذ إج لراءات محللددة لتعزيللز
تنفين اتفااية منظمة العمل الدولية رام ( 169هولندا)؛
 13-124دع للم جع للود اآللي للة الوطني للة لمتابع للة توص لليات االس للتعراض ال للدوري الش للامل
عبر إنشاء نظا إل تروني للرصد (باراغواي)؛
 14-124التعاون الوثيق م الم تب التلاب لمفوضلية حقلوق اإلنسلان المزمل إنشلا ه
اريبلا فللي البلللد وتنفيللن توصلليات االسللتعراض الللدوري الشللامل فللي الواللت ذاتللي (الجمعوريللة
التشي ية)؛
 15-124تقديم التقارير المت لرة إلى هيعات معاهدات ا مم المتحدة (سيراليون)؛
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 16-124الللرد فللي الواللت المناسللب علللى جمي ل البالغللات المواضلليعية ال للادرة عللن
اإلجراءات ال اصة (الجبل ا سود)؛
 17-124تحسللين نظللا تسللجيل المواليللد ب نشللهة التوعيللة بعللدف الحفللاع علللى ارتفللاع
عدد حاالت التسجيل وال سيما في المناطق الريفية (ترحيا)؛
 18-124تنظلليم حمللالت وب لراما إلذحللاء الللوعي مللن أجللل تعزيللز التسللامي والت للدي
للعنللف ضللد المثليللات والمثليللين ومزدوجللي الميللل الجنسللي ومغللايري العويللة الجنسللانية
وحاملي صفات الجنسين (سلوفينيا)؛
 19-124تللدعيم اإلج لراءات الراميللة إلللى القءللاء علللى ا نمللاا الثقافيللة المنهويللة علللى
تمييللز ضللد الم لرأة وتعزيللز ت لوافر الفللر ال افيللة للح للول علللى الحمايللة القءللا ية بعللدف
منل ل اس للتمرار اإلف للالت م للن العق للاب ف للي ح للاالت العن للف الت للي تل ل ثر عل للى حي للاة المل لرأة
وصحتعا وسالمتعا ( يلي)؛
 20-124وض ل حللد للتمييللز فللي القللانون والممارسللة ض لد س ل ان هنللدوراس ا صللليين
والمنحل للدرين مل للن أصل للل أفريقل للي وتعزيل للز حمايل للة المثليل للات والمثليل للين ومزدوجل للي الميل للل
الجنسي ومغايري العوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (النمسا)؛
 21-124ات اذ التلدابير المناسلبة لتحسلين فلروف المعيشلة والت لدي لمسل لة احتظلاع
السجون وسا ر مراحز االحتجاي والحد من العنف وس السجناء (الجمعورية ال ورية)؛
 22-124ات للاذ تللدابير فعالللة لجعللل فللروف االحتجللاي متما للية م ل المعللايير الدوليللةق
وال سل لليما مل للن لل للالل الحل للد مل للن احتظل للاع السل للجون ولف ل ل العنل للف وس ل ل السل للجناء
(النمسا)؛
 23-124تنفين التوصيات الواردة فلي تقريلر لجنلة البللدان ا مري يلة لحقلوق اإلنسلان
لع للا  2013ع للن وضل ل ا ل ل ا ال للنين تس لللب حل لريتعم ف للي هن للدوراسق ووضل ل
ال يغة النعا ية للسياسة الوطنية بش ن السجون وتنفينها بناء على ذلب (الدانمر )؛
 24-124النظلر فلي توسلي نهللاق التشلريعات الجنا يلة بحيللال ال تشلمل تجلريم حللاالت
اتل اإلناث فحسب بل وتجريم جمي حاالت العنف ضد المرأة أيءا (غواتيماال)؛
 25-124إنشللاء محللاحم مت
إ االا حبيرا (غواتيماال)؛

للة تاعنللى ح لري ا بحللاالت العنللف المنزلللي التللي تثيللر

 26-124ات ل للاذ جمي ل ل التل للدابير الاليمل للة لءل للمان التنفيل للن الفعل للال ح ل للا القل للانون
الجن للا ي المتعلق للة بجل لرا م ات للل النس للاء المت لللة بن للوع الج للنس وض للمان تل لوافر ف للر
اللجوء الفعال إلى القءاء وتوفير الحماية للنساء ضحايا العنف (أيرلندا)؛
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 27-124ضللمان تللوفير الحمايللة وإم انيللة اللجللوء الفعللال إلللى القءللاء للنسللاء ضللحايا
العنللفق ول وص لا مللن لللالل ضللمان محاحمللة الجنللاة وإتاحللة المللوارد ال افيللة وتللوفير
التللدريب الموجللي إلللى المللوففين المعنيللين برنفللاذ القللانون ومللوففي القءللاء والعللاملين فللي
اهاع ال دمات ال حية (إيهاليا)؛
 28-124منل ل جميل ل أ ل ل ال العن للف ض للد النس للاء والبن للات والمعااب للة عليع للا وترس للي
ممارسة ييادة تمثيل المرأة في مناصب اإلدارة ومواا صن القرارات (بيرو)؛
 29-124ضللمان ت
نوع الجنس (السويد)؛

للي

ميزانيللة مناسللبة لمن ل العنللف الجنسللي والعنللف القللا م علللى

 30-124ضللمان تللوفير الحمايللة وإم انيللة اللجللوء إلللى القءللاء للنسللاء ضللحايا العنللف
(بلجي ا)؛
 31-124ت ثيف الجعود الرامية إلى ضلمان فعاليلة منل العنلف ضلد الملرأةق بملا فلي
ذلب االغت اب والعنف المنزلي والتحرش الجنسي (بنما)؛
 32-124ات اذ التدابير المناسبة والاليمة للت دي للعنف ضد المرأة (البرتغال)؛
 33-124الت للدي الفعللال لجمي ل أ ل ال العنللف ضللد الم لرأةق بوسللا ل تشللمل تللوفير
التدريب المتعلق باالعتبارات الجنسانية للموففين المعنيين برنفاذ القانون (السويد)؛
 34-124الحللد مللن العنللف ضللد الم لرأة وييللادة عللدد المللتوي للنسللاء الل لواتي يتعرضللن
للءرب (ترينيداد وتوباغو)؛
 35-124ات للاذ ت للدابير مح للددة لحماي للة المل لرأة م للن التع للرض للتميي للز والعن للف تش للمل
التحقيق المال م في هنه الحاالت ومحاحمة مرت بي هنه ا فعال ومعاابتعم (ترحيا)؛
 36-124ات للاذ تللدابير تءللمن تللوفير الحمايللة التامللة ليطفللال علللى جمي ل المسللتويات
وفللي جمي ل الميللادين وت فللل إمللداد الم سسللات الم لفللة بتنفيللن هللنه التللدابير بللا موال
والموارد ال افية لالضهالع بعنه المعمة على نحو فعال (ناميبيا)()2؛
 37-124ال للدفاع ع للن حق للوق الهف للل بء للمان ت للوفير اإلط للار التشل لريعي المال للم إلدارة
ل ون ا طف لال والم لراهقين وا سللرة وتزويللدها بللالموارد الماليللة مللن أجللل الوفللاء بواليتعللا
وتنفيللن السياسللات والب لراما المت لللة بحمايللة ا طفللال والم لراهقين وا طفللال المعللاجرين
العا دين (حندا)؛
__________
( )2نـ التوصــية بصــيوت الــي ُريـ أثنــاء احلـوار التفــاعلي :ا ــاني تــدابد ت ــمن تــوفد احلمايــة الكاملــة لألطفــال علـ
مجي ـ املســتويات ويف مجي ـ امليــادين ــا يف نيل ـ توفدهــا يف إطــار العمليــات العســكرية وكفالــة إمــداد املاسســات
املكلفة بتنفيذ هذ التدابد باألموال واملوارد املناسبة من أجع تنفيذ هذ الو يفة عل حنو فعال (ناميبيا).
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 38-124إع للادة تشل ل يل وح للدة الش للرطة المت
واالستغالل الجنسي في البلد (تيمور  -ليشتي)؛

للة ف للي م افح للة االتج للار بالبش للر

 39-124اعتماد التدابير الاليمة لءمان العدالة المن فة للجمي (نيجيريا)؛
 40-124تللدعيم السلللهة القءللا ية مللن لللالل تنفيللن عمليللة للفافة ومحللددة بوضللو
اللتيار اءاة المح مة العليا على أساس الجدارة (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 41-124ضمان الشفافية وعد التحيز فلي إطلار عمليلة تعيلين القءلاة بتنفيلن إجلراءات
واضل للحة ومعل للايير موضل للوعية وحفالل للة عل للد لءل للوع مل للوففي القءل للاء للتل للدلل السياسل للي
(سويسرا)؛
 42-124الم افح ل للة الفعال ل للة إلف ل للالت مرت ب ل للي الجل ل لرا م ض ل للد القء ل للاة وال ل ل لحفيين
والمدافعين عن حقلوق اإلنسلان ملن العقلاب وإجلراء تحقيقلات فعاللة فلي انتعاحلات حقلوق
اإلنسان في هنه الحاالت (بولندا)؛
 43-124ضل للمان لء ل للوع جمي ل ل الشل ل ل اوح المت ل لللة بانتعاحل للات حق ل للوق اإلنس ل للان
والتجللاويات ا لللرح التللي يرت بعللا أف لراد الشللرطة أو الق لوات المسلللحة أو للرحات ا مللن
ال اصل للة لتحقيقل للات مسل للتقلة و ل للاملة فل للي فتل للرة يمنيل للة وجيل للزة ومحاحمل للة مرت بل للي هل للنه
االنتعاحات وح ول الءحايا على تعويءات (بلجي ا)؛
 44-124تعزيز القانون الجنا ي الني يعااب على جرا م ال راهية (لبنان)؛
 45-124ات للاذ تل للدابير إضل للافية لءل للمان فعاليل للة التحقي للق فل للي ج ل لرا م ال راهيل للة ضل للد
المثلي للات والمثلي للين ومزدوج للي المي للل الجنس للي ومغ للايري العوي للة الجنس للانية وح للاملي
صفات الجنسين وضد المرأةق بما فلي ذللب جلرا م اتلل اإلنلاث والجلرا م ضلد الملدافعين
عللن حقللوق اإلنسللان وال للحفيين ومللوففي القءللاء وأف لراد مجتم ل الفالحللين فللي منهقللة
بالو أغوان ومحاحمة مرت بيعا والمعاابة عليعا (النرويا)؛
 46-124التحقيق الشامل في جرا م اتل النساء على أساس نوع الجنس (إسبانيا)؛
 47-124ضللمان ت للنيف جمي ل ج لرا م ال راهيللة بعللنه ال للفة والتحقيللق الشللامل فيعللا
(الدانمر )؛
 48-124إعللادة تحديللد دور الشللرطة العس ل رية بوضللو حتللدبير م اللت وتعزيللز إضللفاء
الهللاب المعنللي علللى الشللرطة الوطنيللة لءللمان حمايللة حقللوق اإلنسللان فللي حللل جوانللب
عملعا (سويسرا)؛
 49-124تعزيللز الجعللود الراميللة إلللى تللوفير بيعللة حمنللة للمللدافعين عللن حقللوق اإلنسللان
وال حفيين (إيهاليا)؛
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 50-124ضل للمان حريل للة التعبيل للر وات ل للاذ ال ه ل لوات الاليمل للة لوض ل ل حل للد للتعديل للدات
واالعتللداءات التللي يتعللرض لعللا ال للحفيون والمللدافعون عللن حقللوق اإلنسللان بمللن فلليعم
الم ل للدافعون ع ل للن المثلي ل للات والمثلي ل للين ومزدوج ل للي المي ل للل الجنس ل للي ومغ ل للايري العوي ل للة
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (أستراليا)؛
 51-124إنشللاء حليللات فعالللة تءللمن سللالمة المللدافعين عللن حقللوق اإلنسللان والقءللاة
والمللدعين العللامين وال للحفيين وت فللل عللد بقللاء مللا يرت للب ضللدهم مللن أفعللال العنللفق
التللي تل دي إلللى الوفللاة فللي حثيللر مللن الحللاالتق وأعمللال الت ويللف واالعتللداءات فللي مل من
من العقاب ( يلي)؛
 52-124ت ل ل للي الم ل ل لوارد ال افيل ل للة لتنفيل ل للن القل ل للانون الجديل ل للد المتعلل ل للق بحمايل ل للة
المدافعين عن حقلوق اإلنسلان وال لحفيين والعلاملين فلي مجلال التواصلل االجتملاعي
وم ل للوففي القء ل للاء دون الحاج ل للة إل ل للى االعتم ل للاد عل ل للى مس ل للاهمات المجتمل ل ل الم ل للدني
(سويسرا)؛
 53-124تنفيللن القللانون الجديللد (المتعلللق بحمايللة المللدافعين عللن حقللوق اإلنسللان
وال للحفيين والعللاملين فللي مجللال التواصللل االجتمللاعي ومللوففي القءللاء) عبللر عمليللة
تشاور مفتوحة وبمشارحة المجتم المدني (سويسرا)؛
 54-124اعتمللاد اللانون بش ل ن حمايللة المللدافعين عللن حقللوق اإلنسللان وال للحفيين
والع للاملين ف للي مج للال التواص للل االجتم للاعي وم للوففي القء للاء وتنفي للنه وت للوفير المل لوارد
البش ل لرية والماليل للة المناسل للبة مل للن أجل للل إنشل للاء حليل للة ح وميل للة فعالل للة لحمايل للة ا ل ل ا
المعرضين لل هر (بلجي ا)؛
 55-124تعزي للز فعالي للة منل ل جميل ل أ ل ل ال االعت للداءات ض للد الم للدافعين ع للن حق للوق
اإلنس للان وال للحفيين والمح للامين والقء للاة والتحقيل للق فيع للا ومحاحم للة مرت بيع للا بعل للدف
تقليلعا والت دي لالفالت من العقاب على مثل هنه الجرا م (الجمعورية التشي ية)؛
فع ل للال لحماي ل للة الم ل للدافعين ع ل للن حق ل للوق اإلنس ل للان
 56-124ض ل للمان اعتم ل للاد ا ل للانون ّ
وال حفيين وموففي القءاء وتنفينه بفعالية وتقييم أثره بانتظا (الجمعورية التشي ية)؛
 57-124مواصل ل لللة تعزيل ل للز مشل ل للارحة العندوراسل ل لليين المنحل ل للدرين مل ل للن أصل ل للل أفريقل ل للي
ومجتمع ل للات الش ل للعوب ا ص ل لللية ف ل للي الحي ل للاة العام ل للة (س ل لليراليون)؛ وتعزي ل للز السياس ل للات
االجتماعيللة واالات للادية التللي تم للن الس ل ان المنحللدرين مللن أصللل أفريقللي مللن المشللارحة
النشهة في المجاالت االات ادية واالجتماعية والسياسية (أنغوال)؛
 58-124ات اذ التلدابير الاليملة لتحقيلق إعلادة انلدماال ا والد والبنلات والملراهقين ملن
ضحايا الع ابات المسلحة في المجتم (باراغواي)؛
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 59-124تحس ل للين ا حل ل لوال غي ل للر المس ل للتقرة لهوا ل للف الش ل للعوب ا ص ل لللية والفع ل للات
المنحدرة من أصل أفريقي (إستونيا).
 -125وتحظللى التوصلليات التاليللة بللدعم هنللدوراس التللي تللرح أنعللا نافللنت بالفعللل أو فللي طللور
التنفين:
 1-125ت ييللف تش لريعاتعا حلي لا م ل نظللا رومللا ا ساسللي للمح مللة الجنا يللة الدوليللة
(إس لبانيا)؛ ومواءمللة تش لريعاتعا الوطنيللة حلي لا م ل نظللا رومللا ا ساسللي للمح مللة الجنا يللة
الدولية (إسلتونيا)؛ وإدملاال نظلا روملا ا ساسلي للمح ملة الجنا يلة الدوليلة ب حمللي فلي
القوانين الوطنية (البرتغال)؛
 2-125وض إطار اانوني لالجراءات الت ديبية (ال اصة بالقءاة) (النرويا)؛
 3-125وض اوانين لم افحة التمييز العن ري (لبنان)؛
 4-125مواصلة جعودها المبنولة إلصال القوانين المتعلقة بحقلوق الملرأة والهفلل فلي
ميدان القءاء (اهر)؛
 5-125اعتماد اوانين تحمي حرية التعبير وحرية وسا اإلعال (لبنان)؛
 6-125تدعيم العملية التشريعية الجارية فيما يتعلق بقهاع التعليم (غينيا االستوا ية)؛
 7-125تللدعيم اللجنللة الوطنيللة لحقللوق اإلنسللان تما لليا مل مبللاد بللاريس (غواتيمللاال)؛
ومواصلة الجعود المبنولة لءمان تدعيم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان تما يا مل مبلاد
باريس (إندونيسيا)؛
 8-125ات للاذ إج لراءات ملموسللة لتنفيللن السياسللة العامللة ولهللة العمللل الوطنيللة بش ل ن
حقوق اإلنسان وضلمان القءلاء عللى جميل أ ل ال التمييلز ضلد العندوراسليين المنحلدرين
من أصل أفريقي وفعات ا اليات ا لرح (ناميبيا)؛
 9-125ات للاذ ت للدابير ملموس للة لتنفي للن السياس للة العام للة وله للة العم للل الوطني للة بشل ل ن
حقوق اإلنسانق بما في ذلب ت ي التمويلل المال لم (النلرويا)؛ وات لاذ جميل التلدابير
الاليمللة لتهبيللق السياسللة العامللة ولهللة العمللل الوطنيللة بش ل ن حقللوق اإلنسللان (أوروغ لواي)؛
والعم ل للل عل ل للى تنفي ل للن السياس ل للة العام ل للة وله ل للة العم ل للل الوطني ل للة بشل ل ل ن حق ل للوق اإلنس ل للان
للفترة ( 2022-2013الجزا ر)؛
 10-125تعزيز مشارحة المجتم المدني النشهة فلي وضل السياسلات واالسلتراتيجيات
وله العمل الوطنية لحقوق اإلنسان (ألمانيا)؛
 11-125المث للابرة عل للى التنفي للن الفع للال لت للدابير م افح للة التميي للز والعن للف عل للى أس للاس
الميل الجنسي والعوية الجنسانيةق ول وصا ملن للالل تنفيلن ناعلا متملايزة لءلمان تمتل
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المثلي للات والمثلي للين ومزدوج للي المي للل الجنس للي ومغ للايري العوي للة الجنس للانية وح للاملي
صفات الجنسين بحقواعم (حولومبيا)؛
 12-125مواصلة الجعود المبنولة للت دي لجرا م اتلل النسلاء والبنلات المت للة بنلوع
الجنس (رواندا)؛
 13-125تللدعيم المعللايير والتللدابير القياسللية الراميللة إلللى القءللاء علللى ممارسللات العنللف
المنزلي ضد المرأة (سيراليون)؛
 14-125مواص لللة تعزي للز الت للدابير التشل لريعية والسياس للية للت للدي للعن للف ض للد المل لرأة
(سنغافورة)؛
 15-125مواصلة الجعود المبنولة للحد من العنف ضد ا طفال والشباب (رواندا)؛
 16-125مواصلة سياسة الحد من العنف ضد ا طفال والشباب (الجزا ر)؛
 17-125توفير الحماية الشاملة ليطفال ول وصلا للق لر غيلر الم لحوبين بالت لدي
للمشللاحل الم ديللة إل للى هج لرتعمق وإلللى اس للتغاللعم فللي حثيللر م للن ا حيللانق وأيء لا ت للوفير
الموارد المالية التي تتيي إم انية إعادتعم إلى أوطانعم (ال رسي الرسولي)؛
 18-125ات للاذ تللدابير إضللافية لمنل دلللول ا طفللال الفقلراء والمعمشللين سللوق العمللل
في سن مب رة وتوفير الحوافز لعم لاللتحاق بالمدارس (تايلند)؛
 19-125ات للاذ تللدابير إضللافية ل للون العندوراسلليين المقيمللين فللي ال للارال ول وص لا
فيما يت ل بحماية ا طفال وتوفير الحماية الشاملة للمراهقين المعلاجرين غيلر الم لحوبين
من الجنسين بعد إعادتعم إلى الوطن (أوروغواي)؛
 20-125ات للاذ ت للدابير لتم للين الش للباب وال س لليما عب للر التعل لليم بع للدف م للنععم م للن
االنءللما إلللى الع للابات اإلجراميللة وعبللر الوطنيللة وضللمان إعللادة تل هيلعم وإعللادة إدمللاجعم
في المجتم (حولومبيا)؛
 21-125متابعة المبادرات التي تت ن لتعزيز حماية حقوق الهفل (غينيا االستوا ية)؛
 22-125اعتم للاد ت للدابير لم افح للة االتج للار با ل ل ا
(رومانيا)؛

ول وصل ل ا النس للاء وا طف للال

 23-125اسل للتمرار العمل للل علل للى م افحل للة االتجل للار بالبشل للر واالتجل للار غيل للر المشل للروع
بالم درات (االتحاد الروسي)؛
 24-125إج لراء اسللتعراض للامل وإصللال هي لللي لنظللا إاامللة العللدل بعللدف ضللمان
اسل للتقالل النظل للا القءل للا ي والحل للد مل للن العل للدد المتزايل للد لحل للاالت اإلفل للالت مل للن العقل للاب
(السويد)؛
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 25-125ض للمان ت للوفير المل لوارد المالي للة والبشل لرية الاليم للة والت للدريب المت للل بحق للوق
اإلنسللان للعيعللات المعنيللة بحقللوق اإلنسللان مثللل م تللب المللدعي العللا والسلللهة القءللا يةق
من أجل حفالة استقالل هنه العيعات وعد تحيزهلاق حلي تلتم ن ملن أداء عملعلا عللى نحلو
فعال (الممل ة المتحدة لبريهانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 26-125الموافبة على تدعيم ادرة الح ومة ل فالة فعالية التحقيق فلي جميل الجلرا م
بما في ذلب انتعاحات اانون العمل ومحاحمة مرت بيعا (الواليات المتحدة ا مري ية)؛
 27-125مواصلللة تعزيللز التللدابير القءللا ية واإلداريللة التللي تت للن لءللمان فعاليللة التحقيللق
مل ل مرت ب للي أفع للال العن للف ول وصل لا م للن يس للتعدفون الم للدافعين ع للن حق للوق اإلنس للان
ومعاابتعم (ا رجنتين)؛
 28-125تعزيز القدرة والفعالية في إطار إجراءات التحقيلق والمحاحملة المتعلقلة بجميل
ادعاءات التعنيب وإساءة المعاملة من جانلب أعءلاء الوات ا ملن الح وميلة و لرحات
ا من ال اصةق وتعزيز الءلمانات القانونيلة المتاحلة لءلحايا التعلنيب وإسلاءة المعامللة
(الجمعورية التشي ية)؛
 29-125تدعيم جعود إصال اهاعي العدالة وا من بعدف م افحة الفساد وتعزيلز
اس للتقالل الس لللهة القء للا يةق بوس للا ل تش للمل دع للم اإل ل لراف الفع للال عل للى م سس للات
العدال للة الجنا ي للة ومرااب للة انء للباطعا وت للوفير اإلم للدادات المناس للبة م للن الم للوارد المالي للة
والبشرية (ألمانيا)؛
 30-125تعزيللز االسللتقالل وعللد التحيللز وضللمانعما علللى مسللتوح السلللهة القءللا يةق
بهرا للق تشللمل اعتمللاد ضللمانات لمن ل الحللاالت غيللر القانونيللة لعللزل القءللاة وتعييللنعم
(إيهاليا)؛ وات اذ تدابير لتعزيز االستقالل وعلد التحيلز وضلمانعما عللى مسلتوح السللهة
القءا يةق بما في ذلب تعزيز وضمان اإلجراءات الشفافة وغير المتحيزة لتعيين ملوففي
القءاء وعزلعم (ناميبيا)؛ وات اذ تدابير فعالة لتعزيز االسلتقالل وعلد التحيلز وضلمانعما
علللى مسللتوح السلللهة القءللا يةق بوسللا ل تشللمل اعتمللاد ضللمانات لمنل حللاالت التعيللين
والعللزل غيللر القانونيللة (النللرويا)؛ واعتمللاد تللدابير لءللمان اسللتقالل السلللهة القءللا ية
(رومانيا)؛
 31-125تعزيللز االس للتقالل وع للد التحي للز وضللمانعما عل للى مس للتوح الس لللهة القء للا ية
برنف للاذ العملي للة الدس للتورية النت للاب اء للاة المح م للة العلي للا واعتم للاد ت للدابير واا ي للة لمنل ل
حاالت العزل والتعيين غير القانونية واعتماد تدابير إضافية لم افحة الفساد (حندا)؛
 32-125تعزيل للز اسل للتقالل السل لللهة القءل للا ية و ل للفافيتعا وت ثيل للف الجعل للود لم افحل للة
اإلفالت من العقاب من لالل جملة من التدابير منعا إنشاء نظا اللتيار القءلاة وتعييلنعم
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علللى أسللاس الجللدارة ومنل التللدلل السياسللي وأي تللدلل حلللر فللي عملعللمق بمللا فللي ذلللب
حاالت العزل التعسفي (الجمعورية التشي ية)؛
 33-125مواصلللة الجعللود لتللوفير الحمايللة الواجبللة للنسللاء المشللموالت بب لراما حمايللة
الءحايا والشعود (إحوادور)؛
 34-125ات اذ لهوات حاسمة لم افحة إفالت المجرمين من العقاب (إستونيا)؛
 35-125تعزي للز ا للدرة الم سس للات العام للة المسل ل ولة ع للن التحقي للق ف للي الجل لرا م وتنفي للن
العدال للة الجنا ي للة ول وصل ل ا ف للي مج للال أنش للهة الجريم للة المنظم للة المنهوي للة عل للى االتج للار
بالم درات والبشرق من أجل إيجاد بيعة اجتماعية أحثر استقرارا وسالم ا (ال رسي الرسولي)؛
 36-125ت ثيللف الجعللود لم افحللة الجلرا م والت للدي لالفللالت مللن العقللاب مل ألللن
ارتفاع مستوح العنف المتواصل فلي البللد فلي الحسلبانق بعلدف ضلمان حلق ملواطني البللد
في الحياة وحقعم في الحرية وحقعم في ا من (الجمعورية ال ورية)؛
 37-125ات للاذ جمي ل التللدابير الاليمللة لءللمان التنفيللن الفعللال للقللانون الجنللا ي الللني
يعااب على جريمة اتل اإلناث (سلوفينيا)؛
 38-125مواصلللة تعزيللز ت للدي نظللا العدالللة الجنا يللة فيعللا لجلرا م العنللف ضللد النسللاء
والفتي للاتق وال س لليما الت للدابير الرامي للة إل للى دع للم الق للدرة عل للى التحقي للق ف للي ه للنه الجل لرا م
ومحاحمة مرت بيعا والمعاابة عليعا (أستراليا)؛
 39-125مواصلة عمل لجنة تق ي الحقا ق والم الحة (لبنان)؛
 40-125ات للاذ تللدابير فعالللة للحللد مللن انتشللار ا سلللحة الناريللة وحفالللة الراابللة عليعللا
(رواندا)؛
 41-125مواصل لللة ات ل للاذ ت ل للدابير للت ل للدي للجريم ل للة المنظم ل للة ول وصل ل ل ا االتج ل للار
بالم درات بعدف حفالة وجود بيعة ت دي إلى تمت الجمي بحقوق اإلنسان (سنغافورة)؛
 42-125ص ل للياغة سياس ل للة لمرااب ل للة ن ل للزع الس ل للال والح ل للد م ل للن ا س ل لللحة وتنفي ل للنها
(السويد)()3؛
 43-125تش للديد لوا حع للا بشل ل ن حي للاية الم للدنيين ليس لللحة وا س لللحة الناري للة وتعزي للز
الراابة على رحات ا من ال اصة ووض ضمانات أاوح لحماية سالمة ملواطني هنلدوراس
وال سيما في إطار النزاع في وادي نعر أغوان (تايلند)؛
__________
( )3ن التوصية بصيوت الي ُري
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 44-125ييادة عدد الموففين المعنيين برنفاذ القانون والقءاة والملدعين العلامين اللنين
يح لون على تدريب لا بش ن حقوق اإلنسان وفعات ا اليات (حندا)؛
 45-125تللدعيم جعللاي ا مللن عبللر تشل يل اللوة للرطة مدنيللة بعللدف م افحللة اإلفللالت
ملن العقلاب ول وصل ا فلي حلاالت الجلرا م ضلد ال لحفيين وجلرا م اتلل اإلنلاثق ملن دون
إ را الجعاي العس ري (حوستاري ا)؛
 46-125مواصلللة العمللل علللى ال للعيدين الللوطني والللدولي لتنفيللن االسللتراتيجية ا منيللة
مري ا الوسهى (ني اراغوا)؛
 47-125إنشاء حلية لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان (تيمور  -ليشتي)؛
 48-125التحقيلق السلري والنزيللي فلي أي حللاالت عنللف مزعوملة أو أفعللال انتقاميللة ضللد
ال ل للحفيين والمل للدافعين عل للن حقل للوق اإلنسل للان وضل للمان مسل للاءلة مرت بل للي هل للنه ا فعل للال
(النمسا)؛
 49-125مواصلللة مللني ا ولويللة للجعللود الراميللة إلللى االعت لراف بال للحفيين والمللدافعين
عن حقوق اإلنسان وحمايتعم (حولومبيا)؛
 50-125احت لرا الحللق فللي حريللة التعبيللر وحمايتللي وتعزيللز حمايللة ال للحفيين والنا للهين
في المجتم المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان من االعتداءات (إستونيا)؛
 51-125ضمان توفير الموارد المالية والبشرية المناسلبة لتنفيلن القلانون المتعللق بحمايلة
المللدافعين عللن حقللوق اإلنسللان وال للحفيين والعللاملين فللي مجللال التواصللل االجتمللاعي
ومللوففي القءللاء وااللت لزا باسللتعراض تهبيقللي بعللد فتللرة تنفيللن أوليللةق بمللا فللي ذلللب حفالللة
اتسااي م المعايير الدولية لحقوق اإلنسان (أيرلندا)؛
 52-125ضمان فعالية تنفيلن القلانون المتعللق بحمايلة الملدافعين علن حقلوق اإلنسلان
وال حفيين والعاملين في مجلال التواصلل االجتملاعي وملوففي القءلاءق وتلوفير الملوارد
المناسبة إلنشاء حلية فعالة لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان (إيهاليا)؛
 53-125اعتماد الوانين وسياسلات لحمايلة الملدافعين علن حقلوق اإلنسلان وال لحفيين
وضل للمان مشل للارحة المجتم ل ل المل للدني فل للي هل للنه العمليل للة وإتاحل للة التمويل للل ال ل للافي للتنفيل للن
(هولندا)؛
 54-125تسري مشروع سن القلانون المتعللق بحمايلة الملدافعين علن حقلوق اإلنسلان
وال حفيين وموففي القءاء وتنفينهق وتوفير الملوارد المناسلبة إلنشلاء حليلة فعاللة للحمايلة
(سيراليون)؛
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 55-125ضمان إجراء تحقيقلات سلريعة فلي االعتلداءات والتعديلدات التلي يتعلرض لعلا
المل للدافعون عل للن حقل للوق اإلنسل للان والس ل ل ان ا صل للليون وال ل للحفيون وحفالل للة اضل للهالععم
ب نشهتعم دون لوف من ا فعال االنتقامية (سلوفينيا)؛
 56-125مواصلللة اإلج لراءات المت لللة بالمللدافعين عللن حقللوق اإلنسللان وال للحفيين
والعاملين فلي مجلال التواصلل االجتملاعي وملوففي القءلاء ملن أجلل تلوفير الحمايلة لعلم
ب ورة حاملة وفعالةق ليتم نوا من أداء معامعم في فل ضمانات حاملة (إسبانيا)؛
 57-125ض للمان تم للن جميل ل الم للدافعين ع للن حق للوق اإلنس للان ف للي هن للدوراس م للن
االضللهالع ب نشللهتعم المشللروعة فللي مجللال حقللوق اإلنسللان وفقلا إلعللالن المللدافعين عللن
حقوق اإلنسان (السويد)؛
 58-125التت للا العملي للة التشل لريعية ومبا للرة تنفي للن مش للروع الق للانون المتعل للق بحماي للة
المللدافعين عللن حقللوق اإلنسللان وال للحفيين والعللاملين فللي وسللا اإلعللال ومللوففي
القءاء (أوروغواي)؛
 59-125ضمان التنفين الفعال لمشروع القانون المتعلق بحماية المدافعين عن حقلوق
اإلنسللان وال للحفيين والعللاملين فللي مجللال التواصللل االجتمللاعي ومللوففي القءللاءق بمللا
في ذلب توفير التمويل المال م (البراييل)؛
 60-125مواص لللة العم للل التشل لريعي ال للني ب للدأ ف للي ع للا  2014لحماي للة ال للحفيين
والمدافعين عن حقوق اإلنسان وبع أعءاء السللهة القءلا ية فلي إطلار م افحلة الجلرا م
(فرنس للا)؛ والنظ للر ف للي اعتم للاد مش للروع الق للانون المتعل للق بحماي للة الم للدافعين ع للن حق للوق
اإلنسل للان وال ل للحفيين والعل للاملين فل للي مجل للال التواصل للل االجتمل للاعي ومل للوففي القءل للاء
(بللاراغواي) ومواصلللة الجعللود المبنولللة العتمللاد القللانون المتعلللق بحمايللة المللدافعين عللن
حقوق اإلنسان وال حفيين والعاملين في مجلال التواصلل االجتملاعي وملوففي القءلاء
(بيرو)؛
 61-125وض سياسات اجتماعية ين ب ترحيزهلا عللى تحسلين التعلليم وتعزيلز التحلاق
اله للالب بالم للدارس والح للد م للن ع للدد ح للاالت التس للرب م للن الم للدارس ومواص لللة تنفي للنها
(ال رسي الرسولي)؛
 62-125بللنل ا للارح الجعللود الحت لرا حرامللة الحيللاة البش لرية وال سلليما حرامللة النسللاء
وا طفال ا حثر عرضة لالنتعاحات الجسيمة (ال رسي الرسولي)؛
 63-125مواصلة تدعيم برامجعا للمساعدة االجتماعية ل لالي أ لد الفعلات ضلعفا فلي
البلد (جمعورية فنزويال البوليفارية)؛
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 64-125اعتماد تدابير م سسية لتحسين نوعية الحيلاة بءلمان بقلاء الق لر والملراهقين
ب للفة دا مللة فللي البلللد ومنل هجلرتعم دون م للاحب فءلالا عللن حفالللة احتلرا مبللدأ م للالي
الهفل الفءلى وتعزيز إعادة إدماال الهفل في المجتم على نحلو فعلال فلي إطلار إجلراءات
اإلعادة إلى الوطن (الم سيب)؛
 65-125الموافبللة علللى تعزيللز تمت ل مواطنيعللا بالحريللات والحقللوق ا ساسللية وحماي للة
تمتععم بعا في مجاالت التعلليم وال لحة وحقلوق الملرأة والهفلل وا ل ا ذوي اإلعاالة
(نيجيريا)؛
 66-125مواصلة ت ثيف العمل عللى حمايلة الفعلات السل انية المستءلعفة مثلل النسلاء
وا طفال والشباب (االتحاد الروسي)؛
 67-125تللدعيم نظللا حمايللة ا ل ا
(أنغوال)؛

المعرضللين لل هللر وال سلليما الم لرأة والهفللل

 68-125مواصلة الترحيز على تنميلة اات لادها وييلادة فلر العملل وتعزيلز القءلاء عللى
الفقر ورف مستوح معيشة س انعا (ال ين)؛
 69-125تللدعيم اإلج لراءات الراميللة إلللى تنفيللن سياسللات اإلدمللاال االجتمللاعي والتنميللة
للحد من مستويات عد المساواة ولف الفقر (إحوادور)؛
 70-125ت للميم اسللتراتيجية للاملة مراعيللة للمنظللور الجنسللاني وحقللوق اإلنسللان مللن
أجل مساعدة الس ان النين يعانون من الفقر والفقر المدا (الم سيب)؛
 71-125تنفيللن تللدابير ترمللي إلللى الحللد مللن الفقللر وحللاالت اإلا للاء االجتمللاعي فللي
أوس للاا مجتمع للات الشل للعوب ا ص لللية والعندوراس لليين المنحل للدرين م للن أص للل أفريقل للي
(ترينيداد وتوباغو)؛
 72-125مواصلللة مللني ا ولويللة للجعللود الراميللة إلللى تحسللين صللحة س ل انعاق بهرا للق
تهبيق لدمات المياه وال رف ال حي (سنغافورة)؛
 73-125مواصلللة تنفيللن سياسللة التعللليم العللا اإللزامللي والمجللاني برعللادة تحديللد مللدة
التعليم ومراحليق بوسا ل تشمل ت ي ميزانية وموارد حافية (إندونيسيا)؛
 74-125مواصلة اإلصالحات التي بدأتعا في مجال التعليم (اهر)؛
 75-125الموافب للة عل للى ات للاذ إجل لراءات ملموس للة إلنف للاذ الق للانون ا ساس للي للتعل لليم
(حوبا)؛
 76-125مواصلللة الجعللود المبنولللة لتعزيللز مشللارحة الس ل ان ا صللليين والتشللاور مععللم
بش ل ن السياسللات العامللة التللي ت ل ثر فلليعم والتنفيللن ال امللل إلعللالن ا مللم المتحللدة بش ل ن
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حق للوق الش للعوب ا ص لللية واتفااي للة منظم للة العم للل الدولي للة را للم  169بشل ل ن الش للعوب
ا صلية والقبلية في البلدان المستقلة (بيرو)؛
 77-125ات اذ التدابير الاليمة لءمان حقوق اإلنسان ال اصة بالمعلاجرين ملن النسلاء
وا طفال بمن فيعم ا معات العزباوات وا طفال غير الم حوبين (باراغواي)؛
 78-125النظللر فللي إبلرا اتفااللات ثنا يللة ومتعللددة ا ط لراف للتعللاون مل الللدول المعنيللة
مللن أجللل تلبيللة احتياجللات حمايللة أطفللال هنللدوراس المعللاجرين غيللر الم للحوبينق بمللا فللي
ذلب إعادتعم إلى الوطن وإعادة إدماجعم (الفلبين)؛
 79-125اعتماد تدابير تعدف إلى توفير اسلتقبال مال لم ليطفلال والملراهقين المبعلدين
من بلد حلر (بولندا)؛
 80-125مواصلللة تنفيللن تللدابير ترمللي إلللى الت للدي الشللامل لظللاهرة ا طفللال المعللاجرين
غير الم حوبين (حوبا)؛
 81-125مواصلة الجعود التي بدأتعا للحد ملن تلدفق العجلرة وال سليما هجلرة ا طفلال
غيللر الم للحوبين والموافبللة علللى تنفيللن اإلطللار التش لريعي لءللمان التعللليم الجيللد ليطفللال
(فرنسا).
 -126وس للتنظر هن للدوراس ف للي التوص لليات التالي للة وتق للد ردودا عليع للا ف للي الوا للت المناس للب
عل للى أال يتع للدح ذل للب موع للد انعق للاد ال للدورة الثالث للين لمجل للس حق للوق اإلنس للان ف للي أيل للول
سبتمبر :2015
 1-126الت ل للديق علل للى البروتوحل للول االلتيل للاري الملحل للق بالععل للد الل للدولي ال ل للا
ب للالحقوق االات للادية واالجتماعي للة والثقافي للة (مدغش للقر والجب للل ا س للود وحوس للتاري ا)؛
والععللد الللدولي ال للا بللالحقوق االات للادية واالجتماعيللة والثقافيللة (البرتغللال)؛ والنظللر
ف للي الت للديق عل للى البروتوح للول االلتي للاري الملح للق بالعع للد ال للدولي ال للا ب للالحقوق
االات ادية واالجتماعية والثقافية أو االنءما إليي (بيرو)؛
 2-126النظ للر ف للي الت للديق عل للى البروتوح للول االلتي للاري التفااي للة حق للوق الهف للل
المتعلق برجراء تقديم البالغات أو االنءما إليي (بيرو)()4؛ والت ديق على البروتوحلول
االلتياري التفااية حقوق الهفل المتعلق برجراء تقديم البالغات (البرتغال)؛
__________
( )4ن ـ التوصــية بصــيوت الــي ُري ـ أثنــاء احل ـوار التفــاعلي :النشــر يف التصــديق عل ـ العوتوكــول الختيــارا امللحــق
بالعهد الدو ايا باحلقو ال تصادية والجتماعية والاقافية والعوتوكول الختيارا لتفا ية الق اء عل مجيـ
أش ــكال التميي ــز ض ــد املـ ـرأة والعوتوك ــول الختي ــارا لتفا ي ــة ق ــو المف ــع أو الن ــمال إىل ه ــذ العوتوك ــولت
(بدو).
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 3-126الت للديق علللى البروتوحللول االلتيللاري التفااي لة القءللاء علللى جمي ل أ ل ال
التمييللز ضللد الم لرأة (حوسللتاري ا) (البرتغللال) (سلللوفينيا) (السللويد) (تيمللور  -ليشللتي)
(النمسا) (حندا)؛ والنظر في الت ديق على البروتوحول االلتياري التفااية القءاء على
جمي أ ال التمييز ضد المرأة أو االنءما إليي (بيرو)؛ والنظلر إيجابيلا فلي الت لديق
علللى البروتوحللول االلتيللاري التفاايللة القءللاء علللى جمي ل أ ل ال التمييللز ضللد الم لرأة
(الم س لليب)؛ والت للديق عل للى البروتوح للول االلتي للاري التفااي للة القء للاء عل للى جميل ل
أ ل ال التمييللز ضللد الم لرأة علللى النحللو الموصللى بللي مسللبقا (إسللبانيا)؛ والتواي ل علللى
البروتوحول االلتياري التفااية القءاء على جمي أ ال التمييز ضد المرأة والت ديق
عليللي (ترحيللا)؛ والنظللر فللي الت للديق علللى البروتوحللول االلتيللاري التفاايللة القءللاء علللى
جميل ل أ ل ل ال التميي للز ض للد المل لرأة (أوروغ للواي)؛ والعم للل م للن أج للل الت للديق عل للى
البروتوحول االلتياري التفااية القءاء على جمي أ ال التمييز ضد المرأة ( يلي)؛
 4-126التواي ل علللى البروتوحللول االلتيللاري التفاايللة القءللاء علللى جمي ل أ ل ال
التميي للز ض للد المل لرأة والت للديق علي لليق وإنش للاء حلي للة لالت للال بع للدف ت للدعيم أدوات
م افحة العنلف والتمييلز ضلد الملرأة (فرنسلا)؛ وات لاذ لهلوات إضلافية لءلمان ت لاف
الفر في ح ول المرأة على ال دمات ال حية المال مة ول وص ا للدمات ال لحة
الجنسية واإلنجابية والت ديق عللى البروتوحلول االلتيلاري التفاايلة القءلاء عللى جميل
أ ال التمييز ضد المرأة (ألمانيا)؛
 5-126الت للديق علللى معاهللدة تجللارة ا سلللحة مللن أجللل اإلسللعا فللي إتاحللة إم انيللة
الحد من انتشار ا سلحة ال غيرة وا سللحة ال فيفلة واالتجلار غيلر المشلروع بالم لدرات
وارتفاع مستويات العنف (ترينيداد وتوباغو)؛
 6-126الت ديق على اتفاايلة منظملة العملل الدوليلة رالم ( 189مدغشلقر)؛ وت ثيلف
جعودهللا للت للديق علللى اتفاايللات دوليللة ألللرح لحقللوق اإلنسللان بمللا فللي ذلللب اتفاايللة
منظمة العمل الدولية رام ( 189الفلبين)؛
 7-126مواءمل للة القل للانون الجنل للا ي م ل ل المدونل للة الدوليل للة آلداب معنل للة الهل للب ونظل للر
هنل للدوراس فل للي جعل للل اإلجعل للاض مشل للروعا فل للي حل للاالت االغت ل للاب أو سل للفا المحل للار
(النرويا)؛
 8-126اعتماد اانون بش ن العوية الجنسانية يسمي باالعتراف القانوني با ا
فللي السللجل الللوطني وفق ل ا لميللولعم الجنسللية وعللد تشللويي صللورة ا ل ا المعنيللين
(مدغشقر)؛
 9-126ض للمان اعتم للاد الق للانون المتعل للق بالعوي للة الجنس للانية المع للروض حاليل لا عل للى
ال ونغرس وتنفينه (الدانمر )؛
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 10-126تعديل التشريعات بغرض إلغاء تجلريم التشلعير واالفتلراء والقلنف وتحويلل
لاء علللى معللايير الحقللوق المن للو عليعللا فللي
هللنه الممارسللات إلللى مسللا ل تللنظم بنل ا
القللانون المللدني والمحللددة وفقلا لمالحظللات وتوصلليات ا مللم المتحللدة ولجنللة البلللدان
ا مري ية لحقوق اإلنسان (الممل ة المتحدة لبريهانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 11-126االمتثال لتوصيات لجنة البلدان ا مري يلة لحقلوق اإلنسلان ولجنلة تق لي
الحق للا ق والم للالحة لء للمان تعزي للز الوااي للة ف للي االس للتراتيجيات ا مني للة وتنفي للن ه للنه
االستراتيجيات من جانب اوات الشرطة المنظمة والمدربلة عللى النحلو الواجلب ولليس
القوات العس رية (النرويا)؛
 12-126التقيد بالتزامعا باعتماد لهة املة إلصال الشرطة وإالرار القلانون ا ساسلي
الجديد للشرطة ابل حزيران يونيي  2015وعرض لهة ذات م رات مرحليلة وفتلرة يمنيلة
محددة إليالة الهاب العس ري عن معا الشرطة المدنية (الواليات المتحدة ا مري ية).
 -127وجمي االسلتنتاجات والتوصليات اللواردة فلي هلنا التقريلر تعبّلر علن موالف اللدول التلي
ادمتعا والدولة موضوع االستعراض .وال ينبغي أن يافعم أنعا تحظى بت ييد الفريق العامل ب املي.
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المرفق
تش يلة الوفد
[English/Spanish only]
The delegation of Honduras was headed by S. E. Doctor José Ramón Hernández Alcerro,
Secretary of State, General Coordinator of Government and composed of the following
members:
• Abogado Jorge Alberto Rivera Avilés, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de
Justicia
• Diputado Yury Cristhian Sabas Gutiérres, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso Nacional
• Abogado Rigoberto Chang Castillo, Secretario de Estado en los Despachos de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación
• Abogado Abraham Alvarenga Urbina, Procurador General de la República
• S.E. Karla Cueva, Subcretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos y Justicia
• Licenciada Olga Margarita Alvarado Rodríguez, Subsecretaria de Estado en los
Despachos de Desarrollo e Inclusion Social
• Abogado Ramón Fernando Carranza Discua, Subsecretario de Estrado en los Despachos
de Trabajo y Seguridad Social
• Licenciada Ana Aminta Madrid Paz, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de la
Mujer
• Sr. Giampaolo Rizzo Alvarado, Embajador, Representante Permanente Adjunto,
Encargado de Negocios a.i., Misión Permanente de Honduras
• Abogada Sagrario Prudott, Jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría
de Estado en el Despacho de Seguridad
• Abogada Alma Yaneth Coello, Coordinadora de la Unidad de Prevención de la Violencia
del Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
• Abogado José Rubén Pineda Rubí, Asistente de Presidencia y Jefe de Protocolo del Poder
Judicial
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