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تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
أُع د د اذ ا ددير رمالً ي د د عل د دوق اً د د رر د د ً ددو ر ددا  1/5و ،21/16م ددا م رع ددا وري د د
-1
رالسالع رض رمذور رمشامل .ورمالً ي جتليا م لع ومات رمورر يف تًاري ايئات رملعااذرت ور ج رءرت
رخلاص وغرياا مد وئقدا رممدمل رملال دذ ارت رم د  ،وادو مًدذ يف زدتل مدوج تًيادذرق دذ رم د
معذ رمت لات.

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
( )2 ( ) 1
اإلنسان
ر بت رم جن رملعني حباالت رالخالفاء رمً اال ذيا انذوررس ع مجيا صتوك رمممل رملال ذ
-2
()3
رمساسدي ًدو ر دا  .وأوصد عدذ مد ايئدات و ميدات ًدو ر دا اندذوررس ت ددذ
ع رمربوتوكول رالخاليار التفا ي ًو رمطفدل رملالع دا رجد رء تًدذب رمبوغدات( ،)4ورمربوتوكدول رالخاليدار
()
التفا ي رمًضاء ع مجيا أزتال رمالليي ضدذ رملد أ  ، 5ورتفا يد رمعلدل رموقدا م علدال رملند مي 2011 ،
(ر مل  ،)189رم ا ر ع منظل رمعلل رمذومي (.)6
وزددجعت جلند رمًضدداء ع د رماللييد رمعن د انددذوررس ع د رمال ددذيا ع د رتفا يد رمب ددذر
-3
رمم يتي ملتاف رمعن ي ورمالليي رمعن د ومدا يال دل اديم مد أزدتال رمالع دق ورتفا يد رمب دذر
رمم يتي ملتاف مجيا أزتال رمالليي ورمالع ق(.)7
وأوص ف يا رمممل رملال ذ رمًطد وعدذ مد رملت فد ادوالايت يف اإلدار ر جد رءرت رخلاصد
-4
انذوررس ت ذ ع رالتفا ر يلي اشأ رموصول اىل رملع ومات ورملشارك رمعام ورموصول اىل
رمعذرم يف رمل اقل رمبيئي يف أم يتا رموتيني ومنطً رمب رمتارييب(.)8
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ور بت ثوث جلدا فالالدام متالدق ملفوضدي رممدمل رملال دذ رم دامي ًدو ر دا يف اندذوررس(.)9
-5
وزرر رمب ذ يف عامي  2016و ،2017ع رمالدور ،،ئقدق مفدوض رممدمل رملال دذ رم دامي ًدو ر دا
ورمم رمعا رمل اعذ ًو ر ا (.)10
ور بت رم جن رملعني حبًو ر ا ر شاء اعث مذعمل متاف رمف ا ور فدوت مد رمعًدا
-6
()11
يف اندذوررس يف عدا  . 2016و د رثندا مد رملت فد ادوالايت يف اإلدار ر جد رءرت رخلاصد اندذوررس
ع جتذيذ والي رمبعث (.)12

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()13

ر ق رمف يا رمعامل رملعين مالليي ضذ رمن اء ورمفاليات ر شاء وزرر ًو ر ا وأوص
-7
انذوررس ا اي مي ر يالها وتع ي مورر اا رمبش ي ( .)14وأوص ف يا رممدمل رملال دذ رمًطد اندذوررس
ت الأ ف فضاء ر ورر ا رمذوم ورجملاللا رملذين رمي أُ شئ يف عا  2017هبذف تنفيي رخلط رملالتام
ًو ر ا (.)15
وأع ا ددت ث ددوث جل ددا عد د ًه ددا مد د أ اجد د رءرت رخالي ددار وتعيد د رملف ددوض رم ددوإلين ً ددو
-8
د ملتالددق رملفددوض رمددوإلين
ر ددا ال ت د رل غددري زددفاف وتشدداركي وددا فيددا رمتفاي د وأ رمل دورر رمل
مي ت كافي (.)16
-9
وال ظددت مفوضددي ًددو ر ددا أ رس دالًول رم جن د رموإلني د ملنددا رمالعددييق يورجددا ددذايق
()17
ا بق رمل سو ر مل  2018-009رمي وضا رآلمي ت م ؤومي رم ط رمالنفييي  .وأوصت رم جا
ان ددذوررس تتف ددل ددول رم جن د رموإلني د ملن ددا رمالع ددييق ع د رمل دورر رمتافي د موض ددطو ا ددذوراا
افعامي ورسالًومي (.)18
 -10وال ظ ف يا رمممل رملال ذ رمًط أ اندذوررس أ شدأت ظدا رصدذ رمالوصديات يف اندذوررس
وأوص ر شاء مي وإلني ملالااع رمالوصيات(.)19
 -11وأع اددت ايئددات و ميددات قال ف د ًددو ر ددا ع د ًهددا م د أ رمًددا و رجلندداقي رجلذيددذ
ذ م رمعًدو ت رملف وضد
يالضل أ تاماق تًيذ ،يف مج أمور ،ي رمالعبري وجتا رملعارض  ،يف
ع رال اليال ورمف ا (.)20

رابعا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
 -1املساواة و دم التمييا

()21

 -12أع ات رم جن رملعني ًو رال ال ا ي ورالجاللاعي ورمثًافي ع
مي مذيها اإلار زامل ملتاف رمالليي (.)22

ًهدا مد كدو اندذوررس

 -13وأع ات جلن رمًضاء ع رماللييد رمعن د عد ًهدا ازرء رسدالل رر رمًورمدق رمنلطيد ورمال يد
ضددذ زددعو انددذوررس رمص د ي ورملن ددذر م د أص دل أف يًددي .ور بددت رم جن د عاللددا رم ياس د رمعام د
م أجل رمنهوض رمشامل اشعو انذوررس رمص ي ورملن ذر م
ملتاف رمعن ي ورمالليي رمعن
()23
أصل أف يًي م فرت  2022-2016و ثت انذوررس ع ضلا تنفيياا افعامي .
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 -14وأع ات رم جن رملعني مًضاء ع رمالليي ضذ رمل أ ع ًها ازرء رمًورمق رمنلطي رمالليي ي
رم رسد فيلددا يالع ددا ورر رملد أ ورم جددل يف رمسد ورجملاللددا وأوصددت انددذوررس عاللددا تددذراري من ددً
ومموم متويوق كافياق م ًضاء ع يها(.)24
 -15وال ظددت مفوضددي ًددو ر ددا أ رملث يددات ورملث يد ومادداي ر ويد رجلن ددا ي وم وجددي
رمليل رجلن ي و ام ي صفات رجلن ال ي رمو يالع ضو م الليي يف مجيدا داالت ر يدا وأوصدت اندذوررس
ختاا خطورت م لوس م أجل رمًضاء ع رمالليي رمًاقمل ع رمليل رجلن ي ور وي رجلن ا ي (.)25
 -2التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()26

 -16أع اددت رم جند رملعنيد ًددو رال ال ددا ي ورالجاللاعيد ورمثًافيد عد ًهددا ازرء رمثد رم د يب
رمناتج ع اعض رملشاريا رملالع ً سالاول رملورر رمطبيعي رميت ت بق أض رررق م بيئ ال ميتد اصدو ها
ومت حبًو رجملاللعات رملالض ر  ،وال سيلا زعو انذوررس رمص ي ورملن ذر م أصل أف يًي(.)27
 -17وال د ددظ رمف يد ددا رمعامد ددل رملعد ددين حبًد ددو ر د ددا ورمش د دكات عد ددرب رموإلني د د أ ت د دداعذ رمن د د ر
رالجاللاعي رملال ل وشداريا رمالنليد رمورسدع رمنطدا كثدريرق مدا يد تبإ اعدذ اجد رء مشداوررت ذيد وزدذ
ع ر اج رمل اىل اإلار تنظيلي ورضح اشأ رملشارك  .وال ظ أيضاق رمالعاليمل رمي تال مل ادا عل يد
منح رمرترخيص ورالماليازرت رمبيئي  ،ورمي تفا مل ا بق امتا ي ت نيف عناص ما رممهي يف رمعل ي
ع أهنا "مع ومات س ي " ووجق رمًا و (.)28
 -18وال ددظ ف يددا رممدمل رملال ددذ رمًطد أ أما د ًددو ر ددا تعلددل ع د وضددا خطد علددل
متضي ذماق ،ما مجيا أص ا رمل د ،
وإلني اشأ رمعلال رمالجاري و ًو ر ا وأوص
()29
يف تع ي ر ورر وتنفيي رملبا ئ رمالوجيهي رملالع ً معلال رمالجاري و ًو ر ا .
 -3حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب
 -19أزددارت رملًد ر رخلاصد رملعنيد حبامد رملددذرفع عد ًددو ر ددا اىل أ ج ميد تتددوي رجللعيددات
مغ رض رمًيا علدال ارااايد رمدورر يف رمًدا و رجلنداقي رجلذيدذ تشدلل طا داق ورسدعاق م اايد ميتد رسدال ذرما
ضذ رملذرفع ع ًو ر ا (.)30

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()31

 -20أزارت عدذ ايئدات و ميدات ًدو ر دا اىل رمفداض معدذل جد رقمل رمًالدل ،متنهدا أاد زت
أ م دالو رمعنددف ور عدذر رممد يف انددذوررس ال يد رل م تفعداق( .)32وال ظددت مفوضدي ًددو ر ددا
أ رجل ميد د رملنظلد د  ،و ددا يف امد د رمت ددارتوت ورمع ددا ت مث ددل رمل دداررس ورمبا ددذايس ،ت د د ت اىل رموك دداالت
ر تومي ورم ا رم ياسي رموسا طا اق(.)33
ما ال يًل ع  23ز داق ُال دور وأصديق مدا ال يًدل عد
 -21وأفا ت مفوضي ًو ر ا
ز داق يف سديا رال الجاجدات رمديت أعًبدت رال ال دا ت يف عدا  ،2017وأزدارت اىل رسدال ذر رمًدو
رملف إل د م د جا ددق عناص د م د دورت رمم د  ،وكدديم اىل رعالًدداالت مجاعي د ور عدداءرت اشددأ س ددوء
رملعام ( . )34وأزارت مفوضي ًو ر ا اىل أ ا ،اعذ مضي سنال ع ادي رمعلدال ،ي ي دذر
أ ت ددمل ا ر د د يف أ ام د مد د دداالت ر اله دداك ً ددو ر ددا ( .)35وال ددظ ف ي ددا رمم ددمل رملال ددذ
رمًط د أ رم د ر تددومي ع د رمالعبئ د رالجاللاعي د ورال الجاجددات هددل يال ددبق يف ر الهاكددات خطددري
ًو ر ا (.)36
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 -22وأزار رملً ر رخلاص رملعدين حبداالت ر عدذر خدارق رمًضداء أو رجد رءرت مدوج أو تع دفاق اىل
ا شاء رمش إل رمع ت ي م نظا رمعا يف عا  2013كاسالجاا إلارق دري رمجدل مدذعمل رمشد إل رموإلنيد (.)37
وال ظددت مفوضددي ًددو ر ددا أ مددا أُ شددئ كنظددا رسدالثناقي أصددبح ممارسد إلبيعيد وأ ر تومد عد زت
يف عا  2018رمعلل رملشرتك ا رمش إل ورجليش( .)38وأوصت رم جن رملعني حبًو ر دا اندذوررس
(.)39
وورص تع ي رمش إل رموإلني ااي متتينها م رسالو مها ا فاا رمًا و م رمًورت رمل
 -23وأع ات رم جن ف ها ع ًها ازرء تًاري "رمالطهري رالجاللاعي" وغري م أزدتال ر عدذر
خارق طا رمًضاء رميت تشارك فيها ورت رمم  .وأع ات ع ًها أيضاق ازرء تًداري رمالعدييق وسدوء
وغريامل م رملوهف رمعلومي
رملعام ورالسال ذر رملف ط م ًو ع يذ أف ر رمش إل ورمًورت رمل
()40
وأوصدت اندذوررس اضدلا رمال ًيدا يف مجيدا اددي رال عداءرت وتًدذب رجلندا اىل رمعذرمد  .وال ظددت
مفوضي ًو ر ا أ وزرر رمم رموإلين ورمذفا تعلل مني عا  2016ع وضا مش و دا و
مالنظيمل رسال ذر رمًو م جا ق رجلهات رمفاع يف ال ا فاا رمًا و  ،وزذ ت ع رمض ور رمل
العاللا تش يعات وا وتوكوالت زام وممالث ًو ر ا (.)41
 -24و عددت مفوضددي ًددو ر ددا رمتددو ا س رمددوإلين اىل رعاللددا تشد يا مالنظدديمل زدكات رممد
رخلاص ( .)42وأع ات ع أم ها يف أ ي همل رمًا و رملالع ا مس رمناري رمي رعاللذ مؤخ رق يف ر ذ
م رمعنف ،ومتنها ال ظت أ ا ال يوجذ اعذ ظا فعال مال ذيذ رمس (.)43
 -25وأزارت عذ ايئات و ميات معني حبًدو ر دا اىل انداء م ركد ر الجداز جذيدذ  ،ومتنهدا
أع ات ع ًها ازرء امد ظدا رم دجو  ،ودا يف امد رالكالظداس رمورسدا رمنطدا  ،ورمعدذ رمتبدري مد
يف
رحملالج ي بل رحملاكل  ،وعذ موءم رمظ وف رم ي وه وف رمنظاف  ،ورسال ذر رمًورت رمل
ا رر رم جو  ،و االت ر تمل رميريت م جناء ،ورمعندف يف رم دجو ( .)44وأفدا ت مفوضدي ًدو ر دا
ا ،يف كا و رمول /ي لرب  ،2019مت ت جيل وفا ما ال يًل ع  46م رمزد اص م د و ر يد
وجد م عددذ مددنهمل اليجد أعلددال رمعنددف رمدديت زددهذ ا م ركد رال الجدداز وم ركد ت ايد رمإلفدال .و ثددت ع د
رمال ًيا يف رمو اقا؛ واز رك رم جن رموإلني ًو ر ا ورم جن رموإلني ملنا رمالعييق يف جلن م ر بد
تذرجيياق ع وهاقف رم جو (.)45
ظا رم جو ؛ ووضا رسرترتيجي مف ل رمًورت رمل
مددا ال يًددل ع د  20ز داق م د رملث يددات أو رملث ي د
 -26وأفددا ت مفوضددي ًددو ر ددا
أو مااي ر وي رجلن ا ي أو م وجي رمليل رجلن ي أو ام ي صفات رجلن ُال ور يف رمن ف رمول
مد عددا  ،2019وكد رت توصديالها تتفددل انددذوررس اجد رء ًيًددات فوريد وفعامد ومًاضددا مد تتيب
اي رجل رقمل(.)46
 -2إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()47

 -27ال ظ رملًد ر رخلداص مممدمل رملال دذ رملعدين سدالًول رمًضداء ورحملدام وجدو أ دور قال فد مد
رمالددذخل يف رمنظددا رمًضدداقي مد جا ددق رم د طال رمالشد يعي ورمالنفيييد  .وأوصد انددذوررس اضددلا رسدالًول
رم د ط رمًضدداقي م د خددول م دورقح ورض د ومعددايري موضددوعي م لهن د رمًضدداقي  ،وددا يف ام د تعي د
رمًضا وتد يالهمل ورمعًدو ت رمالأ يبيد رملال دي ازرءادمل وف د همل؛ وم رجعد اجد رءرت رخاليدار وتعيد ضدا
حمتلد رمعددذل رمع يددا ورملددذعي رمعددا وئقبددا؛ وعددذ رالس دالل رر يف جيددل رعاللددا رمً دا و رجلذيددذ رخلدداص
جمل رمًضاقي(.)48
 -28وال ظ رملً ر رخلاص ف ا أيضاق أ رقدي حمتلد رمعدذل رمع يدا ورملدذعي رمعدا كدائ جد ءرق مد
رجمل رموإلين م ذفا ورمم  ،واو جهاز اتاا م ط رمالنفييي رمل ؤوم ع ت ليمل رسرترتيجيات مندا
ومتاف د رم د وك ر ج رمددي ،ورعالددرب أ مد رملناسددق تعددذيل تتددوي اددير رجلهدداز وايت ددا د ال يددؤث
ام ع رسالًول ا ام رمعذل(.)49
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 -29وأزارت مفوضي ًو ر ا اىل أ و ذ رال عاء رخلاص ملتاف ر فوت م رمعًا
رملال ل مف دا رمالااعد ملتالدق رملدذعي رمعدا رختديت ،يف عدا  ،2018خطدورت ادذعمل مد اعثد عدمل متاف د
رمف ا ور فوت مد رمعًدا يف اندذوررس ملتاف د رمشدبتات رم ياسدي رمفاسدذ  ،ومتد ادي رجلهدو
ورجهت مًاوم كبري (.)50
 -30وأع اددت جلنالددا عد ًهلددا ازرء ر دورج رمًاقلد رمدديت ددول و وصددول رمن دداء( )51وزددعو
انذوررس رمص ي ورملن دذر مد أصدل أف يًدي اىل رمعذرمد ( .)52وال ظدت رم جند رملعنيد حبًدو ر دا
رمد اي يف عددذ رحملدام رمعددام يف رحملدداكمل وم ركد رمشد إل  ،متنهدا أع اددت عد أسدفها م اددي رمد اي
ال ت رل غري كافي (.)53
 -31وأاد ز رمف يددا رمعامددل رملعددين حبًددو ر ددا ورمش دكات عددرب رموإلنيد أ ر فددوت م د رمعًددا
ع د رالعالددذرءرت ع د رملددذرفع عد ًددو ر ددا ورم د في ال يد رل اددو رمًاعددذ ومددي رالسدالثناء .
وأزار ف يا رمممل رملال ذ رمًطد اىل أ اندذوررس أ شدأت يف عدا  2018متالدق رملدذعي رخلداص لايد
ُخت دص
رملذرفع ع ًو ر ا ورم في ورملالورصد رالجاللداعي ومدوهفي رمعذرمد وأوصد
ما مي ر ي مناسب وأ يُع َاللذ ا وتوكول م ال ًيا يف رجل رقمل رمل تتب ضذ رملذرفع ع ًو ر ا (.)55
()54

ًددو

سددبع أز د اص مالهل د غاليددال رملذرفع د ع د
 -32وأفددا ت مفوضددي ًددو ر ددا
ا اريات كاسريي أُ ينور يف عا  2018وصذر تمل اربرء أ ذامل ،وأ رقي زك Desarrollos
ر
 Energéticos S.Aكا حيداكمل يف عدو منف د  ،ومتنهدا اكد ت أ رمعذيدذ مد أوجدا رمً دور كا دت
ورضد يف رمالعامدل مددا رمًضدي ( .)56وزددذ قال دف رملت فد اددوالايت يف اإلدار ر جد رءرت رخلاصد ع د
أمهي تًذب مذا رمًالل ومموميا اىل رمعذرم (.)57
 -33وأع ات رم جند رملعنيد حبًدو ر دا عد ًهدا م عدذ رق كبدريرق مد رمالوصديات رمديت دذمالها
جلند ر ًيًد ورمل ددا يف عددا  2011اشددأ رال الهاكددات رمدديت و عددت أثندداء ر ًددو عددا  2009ي تنفددي
اعذ تنفييرق كاموق .وأوصت تتفل انذوررس رمال ًيا يف ر الهاكات ًو ر ا رمل عدو ررتتاهبدا
أثناء رال ًو ومًاضا م تتبيها(.)58

 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()59

 -34اك ت مفوضي ًو ر ا أ م ذر ي رمنظا رال ال ا ثد ت ال دا ت عدا ،2017
وأزددارت اىل مع ومددات تفيددذ م سددو اصددوم ر يئددات رال ال ااي د معددا  2019يالضددل أوجددا عددذ
رت ا وغلوض متثل ذايت أما ضلا عل ي زفاف يف رال ال ا ت رم ائسي معا .)60(2021
 -35ور بت عذ ايئات و ميات معني حبًو ر ا عاللا ا و محاي رملدذرفع عد ًدو
ر ا ورم د في وغدريامل مد رمعدام يف وسداقإ ر عدو ومدوهفي رمعذرمد يف عدا  ،2015واالنفيدي
مي ر لاي رموإلنيد  .غدري أهندا ال تد رل تشدع مً دا ازرء رسدالل رر عل يدات رمًالدل ورالعالدذرءرت ورمالجد ب
ورملضددايً ورمالهذيددذرت ومحددوت رمالشددهري ضددذ رملددذرفع ع د ًددو ر ددا  ،و د فدديهمل رم د فيو ،
ورملهنيددو رمًددا و يو  ،ورمنًدداايو  ،ورملددذرفعو ع د ًددو رمررضددي ،ورمنازددطو رمبيئيددو  ،و ددا سددتا
انددذوررس رمص د يو ورملن ددذرو م د أصددول أف يًي د  ،ورملددذرفعات ع د ًددو ر ددا  ،ورملددذرفعو ع د
()61
.
ًو رملث يات ورملث ي وم وجي رمليل رجلن ي ومااي ر وي رجلن ا ي و ام ي صفات رجلن
وأا غ رمم رمعا ع االت ختويف ور الًا ضذ أز اص يالعاو و ما منظوم رمممل رملال ذ ًو
ر ا (.)62
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دج ت منظلد د رمم ددمل رملال ددذ م رتايد د ورمع ددمل ورمثًافد د (رميو ددتو) ال ددل  37صد د فياق من ددي
 -36وس د ا
عا  2008وال ظت أ سبعاق م اي ر االت فًإ مت ها .وأوصت رميو تو انذوررس مال ًيا
يف االت الل رم في رميت ي ُ َ مل اعذ ورمنظد يف رالسدالفا مد خطد علدل رممدمل رملال دذ اشدأ
سوم رم في وم أم ر فوت م رمعًا (.)63
 -37ورعالرب ف يا رممدمل رملال دذ رمًطد أ مد رمل دالعجل تدوفري مدورر كافيد مطميد رموإلنيد لايد
رملذرفع ( .)64وال ظت مفوضي ًو ر ا أ
رآلمي رموإلني ال ي رل ضعيفاق ،وام أساساق
ا بق رملشارك رملالورضع مبعض رملؤس ات رمعضاء فيا ،وال ظت أوجا ور يف تنفيي تذراري ر لاي (.)65
 -38وأع ات رم جن رملعني حبًو ر ا ع ًها ازرء ر فد رط يف رم جدوء اىل رم تدا رملالع ًد
مالشهري ضذ رمز اص رميي ميارسو ًو همل يف يد رمالعبدري( .)66وأزدار رملًد ر رخلداص رملعدين حبامد
رملذرفع ع ًو ر ا اىل أ رمالشهري ي يعذ يُع َالرب ج مي جناقي ووجق رمًا و رجلناقي رجلذيذ،
ومت ج مييت رمالشهري ورالفرترء ما زرمالا ساريال (.)67
 -39وأوص ف يا رمممل رملال ذ رمًطد و رجعد رم دورقح رمديت تعيدا رموصدول اىل رملع ومدات رمعامد ،
وال سيلا ا و رمس رر ،وتطبيدا دا و رمشدفافي ورموصدول اىل رملع ومدات رمعامد ع د مجيدا مؤس دات
رمذوم (.)68
 -40وأوصدت جلند رمًضداء ع د رماللييد رمعن د اندذوررس ملضددي دذماق يف سد مشد و رمًددا و
ص رملشارك رم ياسي مل ال ف رمفئات ،وا يف امد سدتا اندذوررس رمصد يو ورملن دذرو
رمي حيذ
()69
م أصول أف يًي .
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()70

 -41ر ب ددت جلنال ددا عالل ددا رخلط د د رالس د درترتيجي ملتاف د د رالس د دالاول رجلن ددي مغ د د رض جتاري د د
ورالجتار مز اص م فرت  ،2022-2016م ا تذراري أخ  .مت رمً ا هل ي اورمها ازرء رسالل رر
ورالجتار مز اص ،وال سيلا يف صناع رمالجليا (رملاكيو) ،ورمعلل رملند  ،،وصديذ
ممارسات رم
()71
رممساك ع إل يا رماوص ،وازرء ررتفا االت رالجتار مز اص مغ رض رالسالاول رجلن ي .
 -42وال دظ ف يدا رممددمل رملال دذ رمًطد أ رمًددا و رجلنداقي رجلذيدذ ،وا كددا حيالدو ع د اقلد
أكث مشوالق زتال رسالاول رالجتار مز اص ،فإ ا ال يشلل رالخالطاف ورال اليال واسداء رسدال ذر
رم ط وغري ام م أزتال ر ك ر كط يً م ًبض ع ضد ااي رالجتدار أو ً هدمل أو ايدورقهمل أو رسدالًبا مل
وأوص ر ررق اي رمزتال يف رمًا و رجلناقي(.)72
 -5احلق يف احلياة األسرية
 -43أوصددت رم جن د رمل عني د مًضدداء ع د رمالليي د ضددذ رمل د أ عاللددا وا فدداا تش د يا مالو يددذ ر ددذ
رم ىن رمًا وين م د رمد ورق يف  18سدن م ن داء ورم جدال( .)73وأوصد رمف يدا رمعامدل رملعدين ماللييد ضدذ
رمن اء ورمفاليات تعرتف انذوررس زتال أس ي مالنوع (.)74

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -1احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية
-44
ستا
وأ ر
سياس
6

()75

ال ددظ رمف يددا رمعامددل رملعددين حبًددو ر ددا ورمش دكات عددرب رموإلني د أ  68.5يف رملاق د م د
انذوررس اما عاإل و ع رمعلل أو ئ و رمعلامد ع د رمد غمل مد رمالدذراري رمديت رعاللدذاا رمب دذ،
ذ رم ىن ممجور ال ي لح و دالو معيشدي القدا( .)76وأصد ف يدا رممدمل رملال دذ رمًطد اال دليمل
توهيف زام تك ع رمفئات رميت تعيش يف أوضا اش وخط علل ارت أاذرف حمذ (.)77
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 -45ور بت رم جن رملعني مًضاء ع رمالليي ضذ رمل أ عاللا دا و رمل داور يف رمجدور .غدري
أهنددا ك د رت ر ع د ر ع د ًهددا ازرء ررتفددا معددذل رمبطام د ا د رمن دداء وت اك د ا يف رموهدداقف رملن فض د
رمج يف رمًطدا غدري رمنظدامي ،وأوصدت اندذوررس اضدلا تتدافؤ رمفد ص اد رملد أ ورم جدل يف سدو رمعلدل
وتع ي رمالذراري رم رمي اىل سذ فجو رمجور ا رجلن (.)78
 -46وال ظ ددت مفوض ددي ً ددو ر ددا رسد دالل رر قال ددف أز ددتال ر الهاك ددات ر ً ددو يف س ددو
رمعلددل .ور بددت عاللددا ددا و جذيددذ اشددأ تفالدديش رمعلددل وزاي مي ر يد وزرر رمعلددل ورمضددلا رالجاللدداعي
وأوصت ت صذ اي رمخري هد وف رمعلدل رصدذرق كداموق وتفد ض عًدو ت يف ر داالت رمديت تنالهد
فيهددا ًددو رمعلددل( .)79وأوصددت رم جن د رملعني د ًددو رال ال ددا ي ورالجاللاعي د ورمثًافي د انددذوررس
ه وف علل رمل أ  ،وال سيلا م عاموت يف طا رمالجليا (رملاكيو) ويف
ختاا رمالذراري رموزم مال
رمعلل رملن .)80(،
 -47وال ظت مفوضي ًو ر ا أ منظلات رمعلل ضعيف وأ أعضاء رمنًا ت يوصلو
الهذفو  ،مما يؤث ع رمل اوم رجللاعي رجملذي ومحاي ًو رمعلل(.)81
ويُ َ

 -48وكد رت جلند رمًضدداء ع د رماللييد رمعن د ر عد ر عد ًهددا ازرء رمظد وف رمل ريد ماورصددي
مي ددتيالو( .)82وأ د رمف يددا رمعامددل رملعددين حبًددو ر ددا ورمش دكات عددرب رموإلني د مالددذراري رمدديت رختددي ا
انذوررس يف اير رم دذ  ،ومتندا رأ أ دا ينبادي رمالوصدل اىل رتفا دات اضدافي أكثد وضدو اق ورت دا اق يف
اإلار رم جن رملشرتك ا رملؤس ات رملعني ا يذ رممساك ت رملداء مد أجدل معاجلد رمشدورغل رملالع ًد
رمز اص رمل اا وأ ار رمعلال رملالوف وسومالهمل وتع يلهمل واستاهنمل(.)83
ا

 -2احلق يف مستوى معيشي مناسب

()84

 -49أع ات رم جن رملعني ًو رال ال ا ي ورالجاللاعي ورمثًافي ع ًها ازرء رسالل رر ررتفدا
معددذالت رمفً د ورمفً د رملددذ ا ،وال سدديلا يف صددفوف زددعو انددذوررس رمص د ي ورملن ددذر م د أصددل
أف يًددي ورمزد اص رمدديي يعيشددو يف رملندداإلا رم يفيد  ،وازرء رسدالل رر عددذ رمل دداور يف رمددذخل ورمثد و .
وأوصت تعاللذ انذوررس خط علل وإلني م ذ م رمفً تالضل منظوررق ًو ر ا  ،فضوق
ع تذراري فعام م ال ذ معذ رمل اور (.)85
 -50وال ظددت مفوضددي ًددو ر ددا أ انددذوررس جع ددت م د خطد رمالنلي د رمل دالذرم معددا
حمددور ا ئ هددا ر دداقي رمددوإلين .وأضددافت أ رعاللددا هنددج دداقمل ع د ًددو ر ددا ي دالنذ اىل ايددائت
م نف ورصذ يا ام أكث رمفئات تع ضاق م الليي أم مط و ع وجا رالسالعجال ا أريذ رموفاء
مالعهذ اعذ ت ك أ ذ خ ف رمكق يف تنفيي رماذرف(.)86
2030

 -51وال ظت مفوضي ًو ر ا أ توزيا رمررضي يف رمب ذ غري مالتافئ اىل دذ كبدري وأ
أم ياز رمررضي يورجا ذايت ا بق رمالوض رمي حييإ مل تي  ،ع رم غمل مد اد رمج اصدذرر
سنذرت رمل تي رجلاري امياق؛ وأ أص ا رمًطا رمرضي رم اري امل رمكث تض ررق م ر عذر رممد
يف ر يدداز ؛ وأ رمن دداء يدورجه رماللييد يف ر ددول ع د رمررضددي ورمدال تمل فيهددا( .)87وأزددارت اىل أ
رمالعذ غري رملش و ع رمررضي ورالساليوء ع يها أُضيف يف عدا  2019اىل اقلد رجلد رقمل رمديت ميتد
أ ت تتبهددا رجللاعددات ر ج رمي د رملنظل د  ،وأوصددت انددذوررس اال ويددل هنجهددا م د رمالج د ب اىل معاجل د
رمظ وف رالجاللاعي ورال ال ا ي رميت تتل وررء اي رمل أم (.)88
 -52وأوصددت رم جند رملعنيد ًددو رال ال ددا ي ورالجاللاعيد ورمثًافيد انددذوررس االع يد مبا رر ددا رم رميد
اىل تددوفري رس دالجاا فعام د ام د ر عددذر رمم د رمادديرقي وسددوء تاييد رمإلفددال ،ال سدديلا يف رملندداإلا رم يفي د .
()89
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وأع ات ع ً ها ازرء أث رالساليوء ع رمررضي ورالسالئثار ملورر رمطبيعي يف رمب ذ ،يد ت دببت
اي رمللارسات يف رعات خطدري  ،وال سديلا يف ور غدور رم دف ي ،وأعا دت اشدذ متالدا رجملاللعدات
رحمل ي حبًها يف ر ول ع غيرء ٍ
كاف و ًها يف رملاء(.)90
 -3احلق يف الصحة

()91

 -53أع ات رم جن رملعني ًو رال ال ا ي ورالجاللاعي ورمثًافي ع ًها ازرء رملورر رملامي
ورمبش ي  ،وضعف ر ياكل رمساسي  ،و ًص رم وي  ،وتذين جو وامدذر رت خدذمات رم عايد رم د ي ،
خاص يف رملناإلا رمناقي ورم يفي وممز اص من فضي رمذخل(.)92
 -54وأزار ف يا رمممل رملال دذ رمًطد اىل رعاللدا رمًدا و ر إلدار منظدا ر لايد رالجاللاعيد يف
تورصدل اندذوررس تتثيدف رجلهدو ،
عا  2015ووضا مش و ا و م نظا رم ي رمدوإلين وأوصد
وددا يف ام د خت دديص مي ر يددات كافي د م ددذ م د رال الياجددات رم د ي وتً دديص رمفج دورت يف وصددول
رمفئات رمكث ضعفاق(.)93
 -55وال ددظ رمف يددا رمعامددل رملعددين مالليي د ضددذ رمن دداء ورمفاليددات أ انددذوررس مددذيها ئين أع د
معدذل لدل رمل راًدات يف أم يتدا رموتينيد ( .)94وأوصدت رم جند رملعنيد مًضداء ع د رماللييد ضدذ رملد أ
انذوررس تتفل ول رمل أ  ،وال سيلا رمل أ رميت تعيش يف رمفً ورمن اء رم يفيات ،ع خذمات
رجلن ي ور جنااي (.)95
عامي رجلو يف ال رم
 -56وأع ات عذ ايئات و ميات معني حبًدو ر دا عد ًهدا ازرء رمالجد ب رملط دا م جهداض
ور ظ د رمتامددل موسدداقل منددا ر لددل يف دداالت رمط دوررئ( .)96وأوصددت رم جن د رملعني د حبًددو ر ددا
انذوررس اضلا امتا ي ر ول ع اجهاض مأمو و ا وين ،ال سيلا يف ر االت رمديت تتدو فيهدا
يا رمل أ أو ص الها يف خط ويف االت رالغال ا أو سفام رحملار أو عذ ذر رجلن ع رمبًاء
ا بق عيق ،وأ تنظ يف امااء جتد ب ر جهداض .وأوصدت أيضداق اندذوررس ا فدا ر ظد رملفد وض ع د
بو منا ر لل يف االت رمطوررئ(.)97
 -57وأع ات رم جن رملعنيد حبًدو رمزد اص او ر عا د عد
خيضعو م العًيمل وغري م عوجات منا ر لل و مورفًالهمل .
()98

 -4احلق يف التعليم

ًهدا م رمزد اص او ر عا د

()99

 -58أوص د ف يددا رممددمل رملال ددذ رمًط د االوسدديا طددا تاطي د ظددا رمالع دديمل ،ال سدديلا يف وررت
رمالع دديمل رمثددا و ورمعددا ،،وكدديم السدالثلار يف ر ياكددل رمساسددي ووضددا رسدرترتيجيات ورضد حمددذ
ا ماق رمإلفال رميي يعيشو يف ه وف تال مل مفً يف رمالع يمل(.)100
مال
 -59وي اور جلن رمًضاء ع رمالليي رمعن د رمً دا ازرء رسدالل رر رم دعو ت رمديت تورجههدا زدعو
انددذوررس رمص د ي ورملن ددذر م د أصددل أف يًددي م داللت م د رموصددول اىل رمالع دديمل( .)101و ثددت رم جن د
م رملدذررس اد أإلفدال وم راًدي زدعو اندذوررس رمصد ي
انذوررس ع أ ذ م معذالت رمال
ورملن ذر م أص ل أف يًي؛ وأ تنص ع رمالنفيي رمفعال م ًا و رمساسي م الع يمل رمثناقي رم ا رملالعذ
رمثًافات؛ وأ تتثف رجلهو م ًضاء ع رممي (.)102
 -60وأوصد ددت جلن د د ًد ددو رمطفد ددل اند ددذوررس تضد ددل ا ررق رمالثًيد ددف يف د ددال رم د د رجلن د ددي
ور جنااي يف رملنااج رمذررسدي ر م رميد ( .)103وأع ادت رم جند رملعنيد مًضداء ع د رماللييد ضدذ رملد أ عد
ًها ازرء ررتفا معذل رمعنف رجلن ي ورمال ش مفاليات يف رملذرس ويف إل يًه م رملذرس واميها(.)104
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 -61وأع ات رم جن رملعني ًو رال ال ا ي ورالجاللاعي ورمثًافي ع ًها ازرء ا ئمج رس
ديمل رم مسدي وأ
رمم  ،رمي تضط ا اا رمًورت رمل
يف رملنشآت رمع ت ي  ،وأوصت تًذ َ رمالع َ
يف تع يمل رمإلفال(.)105
كيائت مال
و خ م أ شط تع مل رمإلفال
ٌ
 -62وأع ادت رم جند رملعنيد حبًددو رمزد اص او ر عا د عد ًهددا ازرء ر الشدار رمالع دديمل رخلدداص
رملنف ددل ممز د اص او ر عا د ع د مجيددا رمل دالوايت وأوصددت ان ددذوررس عاللددا هنددج ز ددامل يف
سياسالها رمالع يلي (.)106

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -1النساء

()107

 -63أوصددت رم جند رملعنيد مًضدداء ع د رماللييد ضددذ رملد أ انددذوررس االع يد رملعهددذ رمددوإلين م لد أ
وضددلا أ خت ددص كددل وزرر مي ر ي د خاص د مالنفيددي رخلط د رمثا ي د م ل دداور ور دداف ا د رجلن د
تنفيدديرق فعدداالق( . )108وأع اددت ثددوث جلددا ع د ًهددا ازرء رمالليي د رملالعددذ ورمشددامل معددذ طاعددات رمددي
تورجها رمل أ رم يفي و اء رمشعو رمص ي ورمن اء رملن ذررت م أصل أف يًي(.)109
 -64وأع ات عذ ايئات و ميات معني حبًو ر ا ع ًها ازرء ررتفا م الو رمعنف ضدذ
رمل د أ  ،وددا يف ام د رمعنددف رملن د  ،ورجلن ددي و الددل ر ئث ،ورس دالل رر ر فددوت م د رمعًددا ع د اددي
رمفعدال( . )110وأوصدت رم جند رملعنيد حبًدو ر ددا اندذوررس وضداعف جهو اددا ملندا ومتاف د مجيددا
أعلددال رمعنددف ضددذ رمل د أ  ،ومعا ب د رمل ددؤوم عنهددا ،وتددوفري رمل دداعذ ور لاي د م ض د ااي ،ا ددبل منهددا
رعاللا ا و زامل اشأ رمعنف ضذ رمل أ (.)111
 -65ور ب ددت مفوض ددي ً ددو ر ددا االع يد د متال ددق رمل ددذعي رخل دداص رملع ددين اًال ددل ر ئث(.)112
وال ظددت أيض داق يددا ر توم د ر شدداء جلن د ملالااع د الددل ر ئث وو ددذرت خاص د م ال ًيددا يف رجل د رقمل
رجلن ا ي  ،وأوصت عاللا ا وتوكول ًيا ق ص واج رءرت و اقي ملعاجل أسبا رمعنف(.)113
 -66وال ددظ ف يددا رممددمل رملال ددذ رمًط د أ رمًددا و رجلندداقي رمددي رعالُلددذ يف عددا  2019أ خددل
تع يفاق ال يالورفا ما رملعايري رمذومي فيلا يالع ا جب رقمل رمعنف رجلن ي ،مما سي لح اوصف اي رمعلال
دور اج رمي د أخ د أ ددل خطددور ( .)114وال ددظ أيض داق وضددا رمربوتوكددول رمددوإلين م عاي د ض د ااي رمعنددف
رجلن ي يف عا  ،2018واو يف ر الظار رمالو يا(.)115
 -67ور بت جلن منااض رمالعييق ر شاء مبا ر "سيو ر موخري" يف عا  2016م أجدل تًدذب
رمددذعمل رمشددامل م ن دداء ،وال سدديلا ض د ااي رمعنددف رجلن دداين( .)116وأوص د رمف يددا رمعامددل رملعددين مالليي د
ضذ رمن اء ورمفاليات خت ص انذوررس مدورر كافيد م دربرمج يف اإلدار رملبدا ر وأ تدؤم اات الهدا يف
مجيا أحناء رمب ذ(.)117
 -68وال ظ ف يا رمممل رملال دذ رمًطد أ دا ،ع د رمد غمل مد رالمالد ر رم مسدي وبدذأ رمل داور يف ر ال دا ت
عددا  ،2017ف ددإ إل يً د تنفي ددي أ ت اىل رمف دداض يف متثيددل رمل د أ ( .)118وأوص ددت ايئ ددات قال ف د معني د
حبًو ر ا انذوررس تعاللذ تذراري م اي مشارك رمل أ يف ر يا رم ياسي ور يا رمعام (.)119
 -2األطفال

()120

 -69ر بت جلن ًو رمطفل خلطورت رميت رختي ا انذوررس مضلا ت جيل رملورميذ ،متنهدا ال تد رل
تشع مً ا ازرء رسالل رر رمفاض م الوايت رمال جيل يف رملناإلا ر ذو ي ومناإلا رمشعو رمص ي (.)121
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 -70وال ددظ ف يددا رممددمل رملال ددذ رمًط د أ رمل سددو  PCM-020-2019أ شددأ رمنظددا رمشددامل مضددلا
ًددو رمإلفددال ورمل د راً يف انددذوررس وأوصد انددذوررس تضددل مي ر يد تشدداي ا .وأوصد أيضداق االع ي د
مذي ي رمإلفال ورمل راً ورمس وا رر رم ياس رموإلني ًو رمإلفال ورمل راً (.)122
 -71وأع اددت جلند ًددو رمطفددل ع د ًهددا ازرء رالرتفددا رمشددذيذ يف معددذل رمفًد ا د أإلفددال زددعو
رمص ي ورمإلفال رملن ذري م أصل أف يًي( .)123وأع ات رم جن رملعني مًضاء ع رمالليي ضذ رملد أ عد
ًها ازرء ام رمإلفال ،وال سيلا رمفاليات ،رميي يرتكهمل أف ر أس امل رملهاج و وررءامل يف رمب ذ(.)124
 -72وال دظ ف يدا رممددمل رملال دذ رمًطد أ رالجتدا يف علددل رمإلفدال هددل ئاالداق تً يبداق ع د رمد غمل
م اعض رمالطوررت رمالش يعي وأوص االوهيف وتذريق عذ كاف م مفالشي رمعلل ،فضوق ع توفري
متويل ٍ
كاف مالطبيا تش يعات رمعلل وتوفري رخلذمات رالجاللاعي م ض ااي(.)125
 -73وأع ات جلن ًو رمطفل ع ًها ازرء جتنيذ رمإلفال ع طا ورسا م بل ع ا ت
"رملداررس" ور الشددار هنددج لعددي ازرء عنددف رمشددبا  .وأوصدت ،يف مج د أمددور ،تال ددي انددذوررس مجيددا
رمالذراري رموزم ملنا جتنيدذ رمإلفدال و لدايالهمل مد رمعندف رمدي متارسدا ع دا ت "رملداررس" ورجللاعدات
ر ج رمي  ،وأ توف رملورر رمتافي م ربئمج رخلداص عضداء ع دا ت "رملداررس" ورملعدين مو ايد واعدا
رمالأايل واعا ر ماق رالجاللاعي( .)126وأوص ف يا رمممل رملال ذ رمًط االج ب اجبار رم ًُ ا ع
رالرتباط جللاعات ر ج رمي (.)127
 -74ور بت جلن ًو رمطفل حبظ مجيا أزتال رمعًوا رمبذ ي ممإلفال .غري أهنا ه ت تشع
مً ا ازرء ررتفا عذ االت ر يديرء رملب دغ عنهدا وأوصدت اندذوررس االع يد رمزدتال ر جياايد وغدري رمعنيفد
ورمًاقل ع رملشارك مرتاي رمإلفال و يبهمل(.)128
 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()129

 -75أوصت رم جن رملعني حبًو رمز اص او ر عا اندذوررس رصدوم و/أو رعاللدا دور
وسياسددات ااي د رالع درترف مز د اص او ر عا د كأص د ا ًددو كددام ي رما ي د ( .)130وأوصددت
دين رق دٍمل م لذي ي د رمعام د م نهددوض مز د اص او ر عا د
رم جن د انددذوررس أيض داق وددنح وض د ٍا مؤس د ٍادي وإلد ٍا
()131
.
وا شاء مي ام رمي ج رء مشاوررت رقل ما رملنظلات رميت متثل رمز اص او ر عا
 -76وأوصددت رم جند ف ددها انددذوررس تنفددي خطد علد ٍدل مضددلا امتا يد رموصددول اىل وسدداقل
رمنًل ورخلذمات ورمبيئ رملا ي ورملع ومات ورالت االت يف رملناإلا رم يفي ور ض ي ع رم ورء(.)132
 -77وزجعت رم جن ف ها انذوررس يف جهو ادا رم رميد اىل و دف ايدذر رمزد اص او ر عا د يف
دو مل ع د رخلدذمات
مؤس ات رم عاي وأوصالها تضا خط خ رجهمل م ادي رملؤس دات وضدلا
ورمذعمل رموزم (.)133
 -4األقليات والشعوب األصلية

()134

 -78أا زت رملً ر رخلاص رملعني حبًو رمشعو رمص ي أ رمشعو رمص ي يف انذوررس تعداين
مد امد فًد مالعددذ رماعددا اليجد امد عددذ رمل دداور رمشددذيذ ورمف ددا و د رخلددذمات رالجاللاعيد .
وأزددارت اىل أ ًددو اددي رمشددعو يف أررضدديها وأ اميلهددا ومورر اددا رمطبيعيد غددري حمليد وأهنددا تورجددا
أعلال عنف عنذما تطامق حبًو ها ،وا يف ام رمالهذيذرت ورملضايً ورمًالل(.)135
 -79وأوصددت رملًد ر رخلاصد االع يد كبددري جلليددا رموكدداالت رملعنيد مشددعو رمصد ي  ،وال سدديلا متالددق
رملددذعي رخلدداص رملعددين م درترث ر ثددين ورمثًددايف ومذي ي د زددعو انددذوررس رمص د ي ورملن ددذر م د أصددل
أف يًددي ،وتددوفري رمل دورر رمتافي د ددا( .)136وزددجعت جلن د رمًضدداء ع د رمالليي د رمعن د انددذوررس ع د
اعا مك رموزرر اىل مذي ي زعو انذوررس رمص ي ورملن ذر م أصل أف يًي(.)137
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 -80وأع ات ايئات و ميات قال ف معني حبًدو ر دا ورمف يدا رمًطد عد رمً دا م مشد و
رمًا و رملالع دا ملشداوررت رمل دبً مشدعو اندذوررس رمصد ي ورملن دذر مد أصدل أف يًدي ،رمدي كدا
مع وضاق ع رمتو ا س رموإلين ،ال ياللاز متامداق مدا رملعدايري رمذوميد ًدو ر دا  ،وأوصدت مالعجيدل
عاللا تش يعات تتفل ًو زعو انذوررس رمص ي ورملن ذر م أصل أف يًي وتتفل مشاركالها
رمنشط ورمتام ورمشفاف يف رمعل ي (.)138
 -81وأع اددت جلن د رمًضدداء ع د رمالليي د رمعن د ع د ًهددا ازرء أث د مشدداريا رمطا د ورم ددناعات
رالسال رجي ورم يا ورم ناع رم ررعي ور ياكل رمساسي ع أ داميمل ومدورر زدعو اندذوررس رمصد ي
ورملن ذر م أصل أف يًي(.)139
 -82وأ اإلت رم جن ف ُها ع لاق خلطدورت رملال دي مد أجدل مدنح سدنذرت م تيد رمررضدي مشدعو
انددذوررس رمصد ي ورملن ددذر مد أصددل أف يًددي ،متنهددا أع اددت عد ًهددا ازرء عددذ وجددو ميددات فعامد
لاي ًو اي رمشعو يف أررضيها وأ اميلها ومورر اا( .)140وال ظت مفوضي ًو ر ا أ
سددنذرت رمل تي د ورالماليددازرت رخلاص د ع د أررضددي رمشددعو رمص د ي ال ت د رل ت ددذر و رسالشددار رمشددعو
رمص ي رملعنيد  ،وال ظدت أ تنفيدي د رررت حمتلد رمب دذر رمم يتيد ًدو ر دا رمديت تشدلل اللعدات
غاريفوئ يف ت يو فو ال ك وز واو الا ايذرر رحمل ي ع ف خريرت كبري (.)141
 -5املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا
 -83أع ات رم جن رملعني حبلاي ًو مجيا رمعلال رملهاج ي وأفد ر أسد امل عد ًهدا ازرء عدذ
مورءمد ددا و ر جد ورمجا ددق ( )2003ومورق ددا مددا رملعددايري رمذوميد وعددذ وجددو سياسد اجد عامد
زام تك ع ضلا ًو ر ا م لهاج ي وأس امل(.)143
()142

 -84وأع اددت عددذ ايئددات و ميددات معني د حبً ددو ر ددا ع د ًهددا ازرء ررتفددا عددذ رملش د ي
رخ ياق م ج رء رمعنف وازرء امالهمل( .)144وأزارت مفوضي رمممل رملال ذ رم امي مشؤو رموجئ اىل
أ عددذ وجددو اإلددار ددا وين ملعاجلد م ددأم رمالشد رمددذرخ ي يًددوض ددذر ر تومد ع د مورجهد اددي رمل ددأم
اط يًد من ددً وأوصددت انددذوررس تعاللددذ مشد و رمًددا و رملالع ددا حبلايد رمضد ااي رمدديي زد مل أعلددال
رمعنف رمي ُ اذ اىل رمتو ا س يف عا .)145(2019
ع ًهدا ازرء رمالًداري رمديت تفيدذ رمعذيدذ
 -85وأع ات رم جن رملعني حباالت رالخالفاء رمً
مد رملهدداج ي ر نذوررسددي فًُددذور يف رخلددارق وأوصددت انددذوررس ،يف مج د أمددور ،ر شدداء اعددذ ايددائت
م دالتل ع د رملهدداج ي رمل الف د وتع ي د رمالعدداو مددا ول أخ د يف رملنطً د مضددلا اج د رء عل يددات
رمب ع رملهاج ي رمل الف ورمال ًيا ما م يُذع أهنمل م ؤومو عنها(.)146
 -86وأع ات رم جند رملعنيد معلدال رملهداج ي عد ًهدا ازرء رملع ومدات رمديت تفيدذ الف رملهداج ي
ر نذوررسي يُ َبو يالهمل كدل عدا يف م ركد ر الجداز رملهداج ي يف ا دذر رمعبدور ورملً دذ ،وأوصدت
انذوررس االع ي ر ج رءرت رم رمي اىل محاي ًهمل يف ر ي  ،وال سيلا م خول اج رء ورررت ثناقي
ما رمذول رملعني وتع ي ر ج رءرت رمًن ي (.)147

 -87وأع اددت رم جند ف ددها عد ًهددا ازرء رمعددذ رمتبددري مد رملهدداج ي ر نذوررسددي  ،ود فدديهمل رم ًُ د
رمل واو  ،رمديي ُر ا دور أو أعيدذور اىل أوإلداهنمل و رال درتر رمورجدق م ضدلائت ر ج رقيد و و م داعذ
تنفددي انددذوررس ،م د أجددل اعددا ا مدداق
ن د ي كافي د ( .)148وأوص د ف يددا رممددمل رملال ددذ رمًط د
رمعاقذي م مورإلنيها ،خط تالضل رالسالهذرف رملك لاي رمإلفال غري رمل وا (.)149
 -88وال ظت مفوضي رمممل رملال دذ رم دامي مشدؤو رموجئد أ دا ،ع د رمد غمل مد أ اندذوررس
ي تورجا تذفًاق ااقوق م رمز اص رميي ي الل و ر لاي رمذومي  ،فإ عذ وجو اإلدار رمسدي م بدت
يف إل بات رم جوء ورمفاض ذررت رالسالًبال يضعف ظا ر لاي رمعا يف رمب ذ(.)150
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A/HRC/37/3/Add.2, para. 2,
https://ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20894&LangID=E,
www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20957&LangID=E and
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21922&LangID=E.
CCPR/C/HND/CO/2, para. 3 (a). See also A/HRC/34/3/Add.2 and Corr.1, para. 6.
See www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24910&LangID=S and
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E.
For the relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 124.1, 124.3–124.5, 125.8, 124.11,
124.13, 125.1, 125.7 and 125.9–125.10.
A/HRC/41/33/Add.1, paras. 14 and 72 (g). See also CERD/C/HND/CO/6-8, para. 4 (d), and
A/HRC/40/3/Add.2, para. 7.
Country team submission, p. 1. See also CMW/C/HND/CO/1, para. 9 (a).
CERD/C/HND/CO/6-8, para. 12, CCPR/C/HND/CO/2, para. 6, and CMW/C/HND/CO/1, para. 20
(b).
A/HRC/40/3/Add.2, para. 38. See also A/HRC/43/3/Add.2, paras. 36 and 85 (h).
CAT/C/HND/CO/2, para. 30, and CCPR/C/HND/CO/2, paras. 26–27. See also A/HRC/35/23/Add.1,
paras. 104 and 116 (c).
Country team submission, p. 2. See also A/HRC/40/60/Add.2, para. 11, and A/HRC/35/23/Add.1,
paras. 13 and 116 (d).
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24932&LangID=E,
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E,
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22802,
A/HRC/40/60/Add.2, para. 20, CCPR/C/HND/CO/2, para. 40, A/HRC/43/3/Add.2, para. 6,
https://oacnudh.hn/cidh-y-oacnudh-expresan-preocupacion-por-disposiciones-del-codigo-penal-enhonduras-y-hacen-un-llamamiento-para-revisarlas-de-acuerdo-a-los-estandares-internacionales-einteramericanos-en-materia-de/ and https://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2019/07/ObservacionesCo%CC%81digo-Penal-Nuevo-OACNUDH-ok.pdf.
For the relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 124.6–124.7, 124.10, 124.18, 124.20,
124.44, 124.47, 125.3, 125.11 and 126.8–126.9.
E/C.12/HND/CO/2, para. 21. See also CERD/C/HND/CO/6-8, para. 11, and CMW/C/HND/CO/1,
paras. 26–27.
CERD/C/HND/CO/6-8, paras. 4 (c), 17 (a) and 40.
CEDAW/C/HND/CO/7-8, paras. 20–21. See also A/HRC/41/33/Add.1, paras. 23–26 and 74 (a)–(b).
A/HRC/40/3/Add.2, paras. 72 and 98 (c). See also CCPR/C/HND/CO/2, para. 10; E/C.12/HND/CO/2,
para. 22 (b); and A/HRC/43/3/Add.2, para. 68.
For the relevant recommendation, see A/HRC/30/11, para. 124.12.
E/C.12/HND/CO/2, para. 45.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E. See also
A/HRC/40/60/Add.2, para. 12, and A/HRC/37/3/Add.2, para. 16.
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Country team submission, p. 1. See also A/HRC/43/3/Add.2, para. 15, A/HRC/40/3/Add.2, para. 94
(d), A/HRC/37/3/Add.2, paras. 17 and 72 (d), and
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E.
A/HRC/40/60/Add.2, para. 20. See also
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E,
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22802,
https://oacnudh.hn/cidh-y-oacnudh-expresan-preocupacion-por-disposiciones-del-codigo-penal-enhonduras-y-hacen-un-llamamiento-para-revisarlas-de-acuerdo-a-los-estandares-internacionales-einteramericanos-en-materia-de/ and https://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2019/07/ObservacionesCo%CC%81digo-Penal-Nuevo-OACNUDH-ok.pdf.
For relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 124.2, 124.21–124.23, 124.43, 124.48,
125.28, 125.36, 125.40–125.43, 125.46 and 126.11–126.12.
CCPR/C/HND/CO/2, para. 18, A/HRC/40/60/Add.2, para. 22, A/HRC/35/23/Add.1, paras. 18 and
107, www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E and
www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24910&LangID=S. See also
A/HRC/43/3/Add.2, para. 23, A/HRC/40/3/Add.2, para. 20, A/HRC/37/3/Add.2, para 18,
A/HRC/34/3/Add.2 and Corr.1, para. 10, and UNHCR submission p. 2.
A/HRC/40/3/Add.2, paras. 21–22.
OHCHR, “Human rights violations in the context of the 2017 elections in Honduras”, pp. 2 and 14–
21. See also A/HRC/40/3/Add.2, para. 96 (c), and A/HRC/37/3/Add.2, paras. 5 and 20.
OHCHR, “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de
las elecciones de 2017 en Honduras: avances y desafíos”, p. 1. See also A/HRC/43/3/Add.2, para. 46.
Country team submission, p. 5. See also https://oacnudh.hn/comunicado and A/HRC/43/3/Add.2,
paras. 50–51.
A/HRC/35/23/Add.1, para. 90. See also CCPR/C/HND/CO/2, para. 21, CAT/C/HND/CO/2, para. 13,
A/HRC/37/3/Add.2, para 19, and A/HRC/32/35/Add.4, para. 54.
A/HRC/40/3/Add.2, paras. 25–26. See also A/HRC/43/3/Add.2, para. 26, and A/HRC/40/60/Add.2,
para. 10.
CCPR/C/HND/CO/2, para. 21. See also CAT/C/HND/CO/2, paras. 5 (d) and 18 (a),
A/HRC/35/23/Add.1, paras. 86–89, A/HRC/32/35/Add.4, paras. 56–57, A/HRC/43/3/Add.2, paras.
27–28 and 85 (e), A/HRC/40/3/Add.2, para. 95 (b), A/HRC/37/3/Add.2, paras. 22–23 and 73 (a),
A/HRC/34/3/Add.2 and Corr.1, paras. 14 and 60 (a), and country team submission, p. 5.
CCPR/C/HND/CO/2, paras. 22 and 24–25 (a). See also CED/C/HND/CO/1, para. 15 (a)–(d),
CAT/C/HND/CO/2, paras. 13 and 34 (a), A/HRC/35/23/Add.1, para. 75, and A/HRC/40/3/Add.2,
para. 29.
A/HRC/40/3/Add.2, para 30. See also CCPR/C/HND/CO/2, para. 25.
A/HRC/37/3/Add.2, para. 22. See also CCPR/C/HND/CO/2, para. 21, CAT/C/HND/CO/2, para. 13,
A/HRC/35/23/Add.1, paras. 30 and 120, and A/HRC/34/3/Add.2 and Corr.1, para. 14.
A/HRC/40/3/Add.2, para. 28. See also CCPR/C/HND/CO/2, para. 21, A/HRC/37/3/Add.2, para. 22,
and A/HRC/34/3/Add.2 and Corr.1, para. 60 (c).
CCPR/C/HND/CO/2, para. 31, CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 46, CAT/C/HND/CO/2, paras. 16 and
19, A/HRC/41/33/Add.1, paras. 64–65, A/HRC/35/23/Add.1, paras. 102–103, A/HRC/43/3/Add.2,
paras. 29–30, A/HRC/40/3/Add.2, para. 34, and A/HRC/37/3/Add.2, para 29. See also country team
submission, p. 3.
See https://oacnudh.hn/ante-la-declaracion-del-estado-de-emergencia-en-materia-penitenciaria-cidhy-oacnudh-hacen-un-llamado-urgente-al-estado-de-honduras-a-proteger-la-vida-e-integridad-de-losprivados-de-libertad-en-cent/. See also A/HRC/43/3/Add.2, paras. 31–33.
See https://oacnudh.hn/oacnudh-honduras-condena-la-muerte-de-miembros-de-la-comunidad-lgbti-2/.
See also A/HRC/43/3/Add.2, paras. 68 and 85 (k), A/HRC/40/3/Add.2, paras. 73 and 98 (c), and
CAT/C/HND/CO/2, para. 50.
For relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 124.39–124.41, 124.45, 125.2, 125.4,
125.24–125.25, 125.29–125.35, 125.39 and 125.44–125.45.
See www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24910&LangID=S. See also
CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 13 (b), CERD/C/HND/CO/6-8, para. 39 (b), CAT/C/HND/CO/2,
paras. 37–38, E/C.12/HND/CO/2, paras. 15–16,
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E,
A/HRC/43/3/Add.2, paras. 38–39 and 84 (i), and country team submission, p. 6.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E. See also
A/HRC/43/3/Add.2, para. 40.
A/HRC/40/3/Add.2, paras. 42–43. See also E/C.12/HND/CO/2, paras. 17–18, A/HRC/40/60/Add.2,
para. 26, www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E,
www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24910&LangID=S and
A/HRC/43/3/Add.2, paras. 41–43.
CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 12. See also A/HRC/41/33/Add.1, paras. 19–20.
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CERD/C/HND/CO/6-8, para. 38.
CCPR/C/HND/CO/2, para. 32. See also CAT/C/HND/CO/2, para. 11, A/HRC/41/33/Add.1, para. 73
(b), and A/HRC/37/3/Add.2, para. 33.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E. See also
A/HRC/35/23/Add.1, para. 37.
Country team submission, pp. 5 and 7. See also CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 29 (b),
A/HRC/40/60/Add.2, para. 77 (n) and (q),
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E,
A/HRC/43/3/Add.2, para. 54, and A/HRC/40/3/Add.2, paras. 52–53.
A/HRC/40/3/Add.2, para. 51. See also A/HRC/41/33/Add.1, para. 32, A/HRC/40/60/Add.2, para. 25,
A/HRC/35/23/Add.1, para. 39, A/HRC/37/3/Add.2, para. 48,
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23994&LangID=E,
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E and
A/HRC/43/3/Add.2, para. 44.
A/HRC/40/60/Add.2, para. 42, A/HRC/41/33/Add.1, para. 75 (f), and
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23994&LangID=E.
CCPR/C/HND/CO/2, paras. 8–9. See also CAT/C/HND/CO/2, paras. 35–36, and A/HRC/43/3/Add.2,
para. 49.
For relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 124.42, 124.49–124.50, 124.56, 125.5,
125.27, 125.47–125.60 and 126.10.
A/HRC/43/3/Add.2, para. 4.
CERD/C/HND/CO/6-8, paras. 4 (a)–(b) and 24, CCPR/C/HND/CO/2, paras. 3 (g), 40 and 42–43,
CED/C/HND/CO/1, paras. 5 (b) and 26, CEDAW/C/HND/CO/7-8, paras. 4 (b) and 28 (a)–(c),
CAT/C/HND/CO/2, paras. 5 (e) and 43, CMW/C/HND/CO/1, para. 24, E/C.12/HND/CO/2, para. 9,
A/HRC/41/33/Add.1, paras. 31–36, A/HRC/40/60/Add.2, paras. 8, 23–33, 37, 41–43, 45–55, 57 and
67, A/HRC/35/23/Add.1, paras. 9, 33, 48, 52 and 100–101, A/HRC/33/42/Add.2, paras. 19–20,
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E,
www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24910&LangID=S,
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3962338
. See also A/HRC/43/3/Add.2, paras. 53 and 61, A/HRC/40/3/Add.2, para. 57, A/HRC/37/3/Add.2,
paras. 44–45, and country team submission, p. 6.
A/HRC/42/30, para. 46, A/HRC/39/41, paras. 44–45, A/HRC/36/31, para. 35, and A/HRC/30/29,
para. 21. See also CCPR/C/HND/CO/2, para. 42, and CMW/C/HND/CO/1, para. 25 (b).
UNESCO submission, pp. 3 and 6. See also A/HRC/40/60/Add.2, para. 53, A/HRC/43/3/Add.2, para.
57, and country team submission, p. 5.
Country team submission, p. 7. See also CERD/C/HND/CO/6-8, para. 25 (c), CCPR/C/HND/CO/2,
para. 41 (d), A/HRC/40/60/Add.2, paras. 8 and 60, A/HRC/35/23/Add.1, paras. 101 and 117 (a), and
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E.
A/HRC/40/3/Add.2, para. 59, and A/HRC/37/3/Add.2, para. 47. See also A/HRC/40/60/Add.2, para.
58, and CERD/C/HND/CO/6-8/Add.1, paras.18–27.
CCPR/C/HND/CO/2, para. 40.
A/HRC/40/60/Add.2, para. 20. See also UNESCO submission, p. 6, and https://oacnudh.hn/alto-a-laimpunidad-y-los-crimenes-contra-periodistas-y-comunicadores-sociales/.
Country team submission, p. 4. See also A/HRC/40/60/Add.2, paras. 21 and 77 (e).
CERD/C/HND/CO/6-8, para. 35. See also CCPR/C/HND/CO/2, para. 10, and A/HRC/37/3/Add.2,
para. 8.
For relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 124.38 and 125.22–125.23.
CCPR/C/HND/CO/2, paras. 3 (b) and 36–37, and CEDAW/C/HND/CO/7-8, paras. 5 (c) and 24. See
also CMW/C/HND/CO/1, paras. 8 (a) and 56, CRC/C/HND/CO/4-5, para. 45, and
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3959177.
Country team submission, p. 4.
CEDAW/C/HND/CO/7-8, paras. 48 and 49 (b). See also CRC/C/HND/CO/4-5, para. 48.
A/HRC/41/33/Add.1, para. 74 (d). See also A/HRC/43/3/Add.2, para. 69.
For relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 125.26 and 125.68.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E. See also
E/C.12/HND/CO/2, paras. 29–30, A/HRC/40/3/Add.2, para. 16, and country team submission, p. 8.
Country team submission, p. 8. See also E/C.12/HND/CO/2, para. 28.
CEDAW/C/HND/CO/7-8, paras. 4 (a) and 34–35 (a)–(b). See also E/C.12/HND/CO/2, paras. 33–34,
A/HRC/41/33/Add.1, paras. 37 and 76 (a), and
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E.
A/HRC/40/3/Add.2, paras. 14 and 94 (c). See also A/HRC/37/3/Add.2, para. 72 (c),
E/C.12/HND/CO/2, para. 32 (b), CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 35 (d), and
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E.
E/C.12/HND/CO/2, para. 32 (a). See also A/HRC/41/33/Add.1, paras. 41–42 and 76 (d).
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A/HRC/40/3/Add.2, para. 16. See also
www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E.
CERD/C/HND/CO/6-8, para. 26. See also A/HRC/43/3/Add.2, para. 63, and country team
submission, p. 13.
See www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E. See also
A/HRC/40/3/Add.2, para. 17, A/HRC/37/3/Add.2, para. 15, and
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3302657
.
For relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 125.63–125.64 and 125.68–125.71.
E/C.12/HND/CO/2, paras. 39–40. See also A/HRC/43/3/Add.2, paras. 10 and 12.
A/HRC/40/3/Add.2, paras. 9 and 94 (a). See also CERD/C/HND/CO/6-8, para. 9,
CEDAW/C/HND/CO/7-8, paras. 41 and 50–51, CRPD/C/HND/CO/1, paras. 65–66, CRC/C/HND/45, paras. 15–16, A/HRC/41/33/Add.1, para. 79 (a), A/HRC/43/3/Add.2, paras. 14 and 85 (a)–(b), and
country team submission, p. 8.
A/HRC/37/3/Add.2, para. 10.
A/HRC/40/3/Add.2, paras. 14–15 and 94 (b).
E/C.12/HND/CO/2, para. 44. See also CRC/C/HND/CO/4-5, para. 69 (c).
E/C.12/HND/CO/2, para. 41.
For relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 125.65, 125.72 and 126.7.
E/C.12/HND/CO/2, para. 51. See also CERD/C/HND/CO/6-8, para. 30, and A/HRC/41/33/Add.1,
paras. 47 and 77 (a).
Country team submission, pp. 12–13. See also E/C.12/HND/CO/2, para. 52, CERD/C/HND/CO/6-8,
para. 31, CRPD/C/HND/CO/1, para. 54; and A/HRC/33/42/Add.2, paras. 71–74.
A/HRC/41/33/Add.1, para. 50.
CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 37 (c). See also CCPR/C/HND/CO/2, para. 17, and
CRC/C/HND/CO/4-5, para. 65 (a).
CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 36, CCPR/C/HND/CO/2, para. 16, E/C.12/HND/CO/2, para. 53,
CRC/C/HND/CO/4-5, para. 64, and A/HRC/41/33/Add.1, para. 51. See also country team
submission, p. 10, A/HRC/40/3/Add.2, para. 70, and A/HRC/37/3/Add.2, para. 57.
CCPR/C/HND/CO/2, para. 17. See also E/C.12/HND/CO/2, para. 54 (a)–(b), CAT/C/HND/CO/2,
para. 48, CRC/C/HND/CO/4-5, para. 65 (d), A/HRC/41/33/Add.1, paras. 71 (d) and 77 (e), and
country team submission, pp. 2 and 10.
CRPD/C/HND/CO/1, para. 43.
For relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 125.6, 125.18, 125.20, 125.61 and 125.73–
125.75.
Country team submission, pp. 10–11. See also CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 32,
E/C.12/HND/CO/2, para. 56, CRC/C/HND/CO/4-5, paras. 70–71, A/HRC/33/42/Add.2, para. 69,
A/HRC/43/3/Add.2, para. 66, and UNESCO submission, pp. 3 and 5.
CERD/C/HND/CO/6-8, para. 32.
CERD/C/HND/CO/6-8, para. 33 (b)–(d). See also CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 33 (a),
A/HRC/33/42/Add.2, paras. 66 and 70, and UNESCO submission, pp. 5–6.
CRC/C/HND/CO/4-5, para. 65 (b). See also A/HRC/41/33/Add.1, para. 76 (j).
CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 32. See also UNESCO submission, p. 5, and A/HRC/41/33/Add.1,
para. 76 (h).
E/C.12/HND/CO/2, paras. 55–56. See also CRC/C/HND/CO/4-5, paras. 37 (d)–38 (d);
CRC/C/OPAC/HND/CO/1, paras. 19–20, and A/HRC/35/23/Add.1, para. 95.
CRPD/C/HND/CO/1, paras. 51–52. See also CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 32, and
CRC/C/HND/CO/4-5, paras. 58–59 (a)–(d).
For relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 124.9, 124.14, 124.19, 124.24–124.28,
124.30–124.34, 124.46, 125.12–125.13, 125.37–125.38, 125.62 and 125.66–125.67.
CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 15 (a). See also CCPR/C/HND/CO/2, para. 11, and
A/HRC/41/33/Add.1, para. 72 (b).
CERD/C/HND/CO/6-8, para. 36, CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 18, and E/C.12/HND/CO/2, para.
24 (b). See also A/HRC/41/33/Add.1, para. 62, and A/HRC/43/3/Add.2, para. 64.
CCPR/C/HND/CO/2, para. 14, CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 22, E/C.12/HND/CO/2, para. 25,
CAT/C/HND/CO/2, para. 45, A/HRC/41/33/Add.1, paras. 53–55, and A/HRC/35/23/Add.1, para. 68.
See also A/HRC/43/3/Add.2, para. 24.
CCPR/C/HND/CO/2, para. 15. See also CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 13, E/C.12/HND/CO/2,
para. 26, CAT/C/HND/CO/2, para. 46, A/HRC/41/33/Add.1, para. 78, and country team submission,
p. 11.
A/HRC/37/3/Add.2, para. 56. See also A/HRC/41/33/Add.1, para. 59.
A/HRC/40/3/Add.2, para. 71. See also CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 23 (f), A/HRC/41/33/Add.1,
para. 58, and UNHCR submission, p. 3.
Country team submission, p. 2. See also A/HRC/43/3/Add.2, para. 7.

GE.20-03324

A/HRC/WG.6/36/HND/2
115
116

117
118

119

120

121
122

123
124
125

126

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

139
140
141

142
143
144

145

146

147
148
149

150

GE.20-03324

Country team submission, p. 10. See also A/HRC/40/3/Add.2, para. 69.
CAT/C/HND/CO/2, para. 4 (f). See also A/HRC/41/33/Add.1, para. 13, and country team submission,
p. 1.
A/HRC/41/33/Add.1, para. 72 (d).
Country team submission, p. 11. See also A/HRC/41/33/Add.1, para. 29, and CEDAW/C/HND/CO/78, para. 26.
A/HRC/41/33/Add.1, para. 75 (b), CCPR/C/HND/CO/2, para. 13, A/HRC/37/3/Add.2, paras. 8 and
68, and CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 27 (a). See also country team submission, p. 11.
For relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 124.17, 124.36–124.37, 124.58, 125.15–
125.18, 125.21, 125.62 and 125.66–125.67.
CRC/C/HND/CO/4-5, para. 33. See also CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 30.
Country team submission, pp. 1 and 12. See also CRC/C/HND/4-5, para. 12, and
CRC/C/OPAC/HND/CO/1, para. 8.
CRC/C/HND/CO/4-5, para. 77 (a).
CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 44.
Country team submission, pp. 9–10. See also CMW/C/HND/CO/1, para. 34, E/C.12/HND/CO/2,
para. 38 (d), and CRC/C/HND/CO/4-5, paras. 79–80.
CRC/C/HND/CO/4-5, paras. 37 (a)–(c) and 38 (a)–(b). See also CCPR/C/HND/CO/2, paras. 18–19,
CAT/C/HND/CO/2, para. 24, E/C.12/HND/CO/2, paras. 37 and 38 (c), country team submission, p. 9,
and UNHCR submission, p. 4.
Country team submission, p. 9.
CRC/C/HND/CO/4-5, paras. 41–42.
For the relevant recommendation, see A/HRC/30/11, para. 125.65.
CRPD/C/HND/CO/1, paras. 5–6. See also A/HRC/43/3/Add.2, para. 70.
CRPD/C/HND/CO/1, paras. 7 and 12.
Ibid., para. 22.
Ibid., para. 46.
For relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 124.8, 124.57, 124.59 and 125.76.
A/HRC/33/42/Add.2, paras. 18–29 and 79.
Ibid., para. 82. See also CERD/C/HND/CO/6-8, para. 39 (a).
CERD/C/HND/CO/6-8, para. 15.
Ibid., para. 19 (a)–(b), CCPR/C/HND/CO/2, paras. 46–47,
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24925&LangID=E and country
team submission, p. 13. See also E/C.12/HND/CO/2, para. 12 (a)–(b), A/HRC/43/3/Add.2, paras. 62
and 87 (a), A/HRC/40/60/Add.2, paras. 13 and 77 (h), A/HRC/40/3/Add.2, paras. 61–62, and
A/HRC/37/3/Add.2, para. 53.
CERD/C/HND/CO/6-8, para. 22. See also A/HRC/33/42/Add.2, paras. 45–56.
CERD/C/HND/CO/6-8, para. 20.
A/HRC/37/3/Add.2, paras. 52 and 54. See also A/HRC/43/3/Add.2, para. 60, CCPR/C/HND/CO/2,
para. 46, CERD/C/HND/CO/6-8, para. 21 (c), and CERD/C/HND/CO/6-8/Add.1, paras. 12–17.
For relevant recommendations, see A/HRC/30/11, paras. 125.19 and 125.77–125.81.
CMW/C/HND/CO/1, paras. 10 (a) and 14. See also country team submission, p. 14.
CCPR/C/HND/CO/2, para. 28, CEDAW/C/HND/CO/7-8, para. 44, E/C.12/HND/CO/2, para. 47,
A/HRC/35/23/Add.1, para. 61, and A/HRC/32/35/Add.4, paras. 20–21. See also A/HRC/43/3/Add.2,
para. 25, and UNHCR submission, pp. 1–2.
UNHCR submission, pp. 4–5. See also A/HRC/32/35/Add.44, paras. 47–48 and 85, and
www.acnur.org/noticias/press/2019/3/5c9be26c4/honduras-acnur-saluda-la-entrega-oficial-delproyecto-de-ley-de-desplazamiento.html.
CED/C/HND/CO/1, paras. 28 and 29 (c) and (f). See also CMW/C/HND/CO/1, paras. 28–29 and 32–
33, A/HRC/35/23/Add.1, paras. 63 and 117 (g), and A/HRC/43/3/Add.2, paras. 19 and 85 (c).
CMW/C/HND/CO/1, paras. 36–37. See also A/HRC/35/23/Add.1, para. 65.
CMW/C/HND/CO/1, para. 38. See also A/HRC/35/23/Add.1, para. 64.
Country team submission, pp. 8–9. See also CMW/C/HND/CO/1, paras. 50–51, E/C.12/HND/CO/2,
paras. 49–50, and A/HRC/35/23/Add.1, para. 117 (h).
UNHCR submission, pp. 5–6.

16

