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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني

لهندوراس*

 -1نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة التقريةر الةرو ا الثةا
هلن ةةرو ات املتعلة ة بتنفية ة ها للعه ةةر ال ةةروا او ةةات ب ةةاحلقوق االقتص ةةادية واالجتماعي ةةة والثقافي ةةة
( ،)E/C.12/HND/2جلس ة ة ة ة ة ةةتيها  26و ،27املعق ة ة ة ة ة ةةودتني  8و 9حزيران/يونية ة ة ة ة ة ة 2016
( E/C.12/2016/SR.26و ،)SR.27واعتمرت ه ه املالحظات اوتامية جلستها  ،49املعقودة
 24حزيران/يوني .2016

ألف -مقدمة
 -2ترحب اللجنة بتقرمي التقرير الرو ا الثا هلنرو ات ،على الرغم مة التةر ر لقرابةة ةا
سةةنوات ،وترعةةر ع ة تقةةريرها للةةردود او يةةة علةةى قائمةةة القضةةايا (.)E/C.12/HND/Q/2/Add.1
وترعةةر اللجنةةة يض ةاي ع ة تقةةريرها للا ةوا املفتةةو واللنفةةاي ال ة ا جةةر م ة الوفةةر في ة املسةةتو
للرولة ال رف.

باء -الجوانب اإليجابية
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ترحب اللجنة بتصري الرولة ال رف على الصكوك الرولية التالية و انضمامها إليها:

االتفاقيةة الروليةة للقضةاي علةى أية اةكاي التمييةز العنصةرا،
()
األوي /كتوبر 2002؛

 10تشةري

( ) االتفاقيةةة الروليةةة حلمايةةة حقةةوق أي ة العمةةاي املهةةاجري و ف ةراد سةةرهم،
آ  /غس س 2005؛
(ج) اتفاقي ة ة ةةة حق ة ة ةةوق األا ة ة ة ات وا ا عاق ة ة ةةة،
وبروتوكوهلا اال تيا ا 16 ،آ  /غس س 2010؛
__________

*

اعتمرهتا اللجنة

)GE.16-11828(A



دو هتا الثامنة واومسني ( 24-6حزيران/يوني .)2016

9

 14نيس ة ة ةةان /بري ،2008

E/C.12/HND/CO/2

(د)
بري 2008؛

االتفاقية الرولية حلماية أي األا ات م اال تفاي القسرا،

(هة) الربوتوكوي اال تيا ا التفاقية مناهضةة التعة يب وغةمه مة
العقوبة القاسية و الالإنسانية و املهينة 23 ،يا /مايو 2006؛

 1نيسةان/

ةرو املعاملةة و

(و) الربوتوكوي اال تيةا ا األوي للعهةر الةروا اوةات بةاحلقوق املرنيةة والسياسةية،
 7حزيران/يوني 2005؛
(ز) الربوتوك ةةوي اال تي ةةا ا الث ةةا امللاة ة بالعه ةةر ال ةةروا او ةةات ب ةةاحلقوق املرني ةةة
والسياسية ،اهلادف إىل إلغاي عقوبة ا عرام 1 ،نيسان /بري 2008؛
( ) الربوتوكة ةةوي اال تي ة ةةا ا التفاقية ةةة حق ة ةةوق ال ف ة ة بش ة ةةرن اا ة ة اك األ ف ة ةةاي
املنازعات املسلاة 14 ،آ  /غس س 2002؛
(ط) الربوتوكةةوي اال تيةةا ا التفاقيةةة حقةةوق ال ف ة بشةةرن بي ة األ فةةاي واسةةتغالي
األ فاي اللغاي و املواد ا باحية 8 ،يا /مايو .2002
-4

وترحب اللجنة يضاي باعتماد الرولة ال رف ملا يلي:

ق ة ةةانون األمة ة ة الغة ة ة ائي والتغة ة ة وا 29 ،آ ا /م ة ةةا ت  ،2011والسياس ة ةةة
()
واالس اتيجية الو نيتان لألم الغ ائي والتغ وا 24 ،آ  /غس س 2010؛
( )
ما ت 2013؛
(ج)

السياسةةة العامةةة و ةةة العم ة الو نيةةة بشةةرن حقةةوق ا نسةةان،
سياسة احلماية االجتماعية،

 12آ ا /

 8آ ا /ما ت 2012؛

(د) السياس ة ة ةةة الو ني ة ة ةةة بش ة ة ةةرن امل ة ة ةةر ة واو ة ة ةةة الثاني ة ة ةةة للمس ة ة ةةاواة والتك ة ة ةةاف ب ة ة ةةني
اجلنسني 2022-2010؛
(هة)

السياسة الو نية للصاة العقلية،

عام .2004

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
إمكانية التقاضي بشأن الحقوق المنصوص عليها في العهد
 -5ترحب اللجنة باملعلومةات القيفمةة الةد قةرمتها الرولةة ال ةرف عة القضةايا الةد احتجة
فيها حماكم على على املستويات بالعهر ،ولكنها ترسف ألن ه ه املما سة مازال حمرودة نوعاي
ما .وترحب اللجنة يضاي بليان الوفر ال ا يفير باحلاجة إىل بري مشاو ات بشرن التصري علةى
الربوتوكوي اال تيا ا امللا بالعهر.
 -6وتوصييي اللجنيية بييأن تتخي الدوليية التييرال الختييوات الالمميية لتع يي التمتي بجميي
الحقييوق المنصييوص عليهييا فييي العهييدط مييثالد عييد يريييق تقييديم تييدريب بشييأن مضييمون هي
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الحقوقط بميا فيي كليل التعليقيات العامية للجنية بشيأن ميا تشيملق تليل الحقيوقط والتعرييف
بإمكانية االحتجاج بالعهد أمام المحاكمط م التركيي بوجيق صياص عليق القضيام والمحياميد
والموظفيد المكلفيد بإنفاك القانون وعلق أعضاء المؤتمر الويني (الكونغرس) وغيرهم ميد
الموظفيد المسؤوليد عد تنفيي العهيدط وتنظييم حميالت توعيية صيحاو الحقيوق .وتوجيق
اللجنيية انتهييا الدول ية التييرال إلييق التعليييق العييام رقييم  )1998(9بشييأن تتهيييق العهييد علييق
الصييعيد المحليييط وتتلييب إليهييا أن تييدرج فييي تقريرهييا المقهييض معلومييات عييد القضييايا التييي
احتجييف فيهييا المحيياكم الوينييية بييالحقوق المنصييوص عليهييا فييي العهييد .وتشييج اللجنيية
الدولة الترال علق مواصلة جهودها للتصديق علق الهروتوكول االصتياري الملحق بالعهد.
التعاون م المجتم المدني
 -7حتيط اللجنة علماي باملعلومات الد قرمتها الرولة ال رف بشةرن جهودهةا لزيةادة مشةاكة
منظمات اجملتم املر  ،ولكنها تعر ع القل م ن امللاد ات الد اختة ت حة اآلن ال تةزاي
غم كافية لضمان املشاكة الكاملة والواسعة واملمثلة ألصاا املصلاة اجملتم برسره.
 -8وتوصي اللجنية بيأن تهي ل الدولية التيرال الم ييد ميد الجهيد إلقامية تعياون بنياء مي
منظمات المجتم المدني بهدال ضمان مشاركتها الفعالة والمفتوحة والشفافة في الشؤون
العامةط وال سيما في تنفي التوصيات الواردم في هي المالحظيات الختاميية بجميي أنحياء
الهلد وفي إعداد تقريرها الدوري المقهض.
حماية المدافعيد عد حقوق اإلنسان
 -9ترحب اللجنة بإقرا الرولةة ال ةرف بالةرو الة ا ي دية املةرافعون عة حقةوق ا نسةان،
وحتةةيط علمةاي بإصةةرا قةةانون اايةةة املةةرافعني عة حقةةوق ا نسةةان والصةةافيني والعةةاملني ةةاي
التواص االجتماعي واملس ولني القضائيني .غم ن اللجنة تعر ع القل م ن بعة حكةام
ه ة ا القةةانون ال تكف ة احلمايةةة الفعالةةة للمةةرافعني ع ة حقةةوق ا نسةةان ،و ن امل ةوا د امل صص ةةة
ال تكفة ةةي لضة ةةمان تنفي ة ة القة ةةانون علة ةةى ة ةةو فعة ةةاي .وتعة ةةر اللجنة ةةة ع ة ة اجلة ةةز إزاي التشة ةةهم
باملةةرافعني ع ة حقةةوق ا نسةةان وهتريةةرهم ،و صوص ةاي قةةتلهم ،مب ة فةةيهم املةةرافعون ع ة احلقةةوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وقادة أاعات الشعو األصةلية واهلنرو اسةيني املناةر ي مة
ص ةةوي فريقي ةةة؛ وتع ةةر عة ة جزعه ةةا بش ةةك ةةات إزاي مقتة ة بمت ةةا كاسة ةميس و ينية ة م ةةا تينيز
الف ة األ مة.
 -10وتوصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:
إج ي يراء تحقيي ييق شي ييامض وفعي ييال في ييي جمي ي ي الشي ييكاو والهجمي ييات التي ييي
()
تستهدال حيام المدافعيد عد حقوق اإلنسان أو سالمتهم الجسديةط بمد فيهم المدافعون
عييد الحقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافيييةط وله ي ا الغييرب توصييي اللجنيية بييأن تتخ ي
الدوليية إج يراءات محييددم مثييض إنشيياء وحييدم لمييد عييام صيياص داصييض دائييرم النيابيية العاميية
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للتحقيق في مثيض هي الجيرائمط وتخصيي الميوارد الهشيرية والماليية والتقنيية الكافيية لهي ا
الغرب .كما توصي اللجنة الدولة الترال بالتحقيق في مقتض بيرتا كاسيريس ورينييق ميارتيني
مييؤصرادط ومعاقهيية المسييؤوليد عييد كلييل علييق النحييو الواجييب ونشيير نتييائا التحقيقييات علييق
نتاق واس ؛
( ) اتخيياك إجيراءات فعاليية وسيريعة لمني ارتكيياو جميي أعمييال العنييف وبييأي
شييكض كانييف ضييد المييدافعيد عييد حقييوق اإلنسييان وتييوفير حماييية فعاليية لحييياتهم وسييالمتهم
الشخصية؛
(ج) ضييمان تنفي ي قييانون حماييية المييدافعيد عييد حقييوق اإلنسييان والصييحفييد
والعييامليد فييي مجييال التواصييض االجتميياعي والمسييؤوليد القضييائييد علييق نحييو فعييالط بتييرق
منها تخصي الموارد المالية والهشرية والتقنية الكافية له ا الغرب؛
(د) التحقيييق فييي جمي ي أعمييال التحييرط أو التسييل أو التشييهير بييأي شييكض
كانييف ضييد المييدافعيد عييد حقييوق اإلنسييان فيمييا يتصييض بييأداء وظييائفهم وتنظيييم حمييالت
إعالمية للتوعية با همية الهالغة للعمض ال ي يقوم بق المدافعون عد حقوق اإلنسان بهدال
تهيئية منييان مييد التسيام يمكييد أن يييؤدوا فييق عملهييم بييدون أي نيو مييد أنييوا الترهيييب أو
التهديد أو االنتقام.
حقوق الشعوو ا صلية
 -11ترحب اللجنة باملعلومات الوا دة بشرن صياغة التشري ا ا ا املتعل بالتشاو املسل
واحلر واملستنم ،إال هنا تعر ع القل م التقا ير الةد تفيةر بعةرم إاةراك الشةعو األصةلية
عمليةةة الصةةياغة بشةةك سةةليم .ويسةةاو ها القل ة يض ةاي إزاي التقةةا ير الةةد تفيةةر بعةةرم اح ة ام ح ة
الش ةةعو األص ةةلية التش ةةاو املس ةةل ى ةةرف احلص ةةوي عل ةةى موافقته ةةا احل ةةرة واملس ةةلقة واملس ةةتنمة
فيمةةا يتعل ة بعمليةةات صةةن الق ةرا الةةد رك ة ن ت ة ر عليهةةا ،وم ة ن آ اي ه ة ه الشةةعو غالل ةاي
ما ال ت ة احلسةلان عنةر مةنم االمتيةازات السةتغالي املةوا د ال ليعيةة و تنفية مشةا ي إ ائيةة
ةةر  .وعلةةى الةةرغم مة اجلهةةود الةةد تلة هلا الرولةةة ال ةةرف ترسةةيم ا ةةي الشةةعو األصةةلية،
ف ةةإن اللجن ةةة تالحة ة م ة القل ة حمرودي ةةة احلماي ةةة حل ة الش ةةعو األص ةةلية التص ةةرف ةري ةةة
ا يها و رواهتا وموا دها ال ليعية (املادة .))2(1
 -12وتوصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:
إييالق عملييية واسيعة النتيياق للتشياور مي الشيعوو ا صييلية بهيدال ضييمها
()
بتريقة تشاركية إلق عملية إعداد مشرو القانون اإلياري بشأن التشاور المسهق والمستنير؛
( ) كفالة أن يمتثض التشري الم كور أعال فضيض المعيايير الدولييةط بميا فيي
كل ييل اتفاقي يية الشي ييعوو ا ص ييلية والقهليي ييةط لس يينة ( 1989رقي ييم  )169لمنظم يية العمي ييض
الدوليةط وإعالن ا مم المتحدم بشأن حقوق الشعوو ا صلية؛
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(ج) كفال يية التش يياور بانتظ ييام مي ي الش ييعوو ا ص ييلية به ييدال الحص ييول عل ييق
موافقتهييا الحييرم والمسييهقة والمسييتنيرم فيمييا يتعلييق بعمليييات صيين القيرار التييي قييد تييؤ ر فييي
قدرتها علق ممارسة حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافيةط وضمان احترام آرائها؛
(د) اتخيياك تييدابير إضييافية لضييمان حييق الشييعوو ا صييلية فييي التصييرال بحرييية
فييي أراضيييهاط وأقاليمهيياط ومواردهييا التهيعيييةط بمييا فييي كلييل مييد صييالل االعت يراال القييانوني
والحماية القانونيةط حسب االقتضاء.
اللجنة الوينية لحقوق اإلنسان
 -13تعةةر اللجنةةة ع ة القل ة ألن اللجنةةة الو نيةةة حلقةةوق ا نسةةان تفتقةةر ملةةا يلةةزم م ة م ةوا د
واس ةةتقاللية ومص ةةراقية لك ةةي تنف ة واليته ةةا عل ةةى ةةو فع ةةاي وألن التا ةةالف الع ةةاملي للم سس ةةات
الو نية حلقوق ا نسان (ال ا كان امس م قل جلنة التنسي الرولية للم سسات الو نية لتعزيز
حقوق ا نسان واايتها) ف تصنيف امل سسة إىل الفئة باي (املادة .))1(2
 -14وتوص ييي اللجن يية ب ييأن تعتم ييد الدول يية الت ييرال الت ييدابير التشي يريعية واإلداري يية الالمم يية
لضييمان أن تكييون اللجنيية الوينييية لحقييوق اإلنسييان ممتثليية امتثيياالد كييامالد للمهييادا المتعلقيية
بمرك المؤسسات الوينية لتع ي وحماية حقيوق اإلنسيان (مهيادا بياريس)ط وبالتيالي يمكيد
أن تؤدي واليتها فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
استقالل القضاء
 -15تعر اللجنة ع القل إزاي عرم وجود مانات فعالة لكفالةة اسةتقالي ونزاهةة القضةاة
و ؤساي احملاكم واملس ولني القضائيني اآل ري (املادة .))1(2
 -16وتوصي اللجنية بيأن تتخي الدولية التيرال جميي الختيوات الالممية لضيمان اصتييار
وتعييييد القضييام ورؤسيياء المحيياكم مييد قهييض هيئيية مسييتقلةط فييي شييفافية كاملييةط وم ي إعتيياء
ا ولوية للجدارم والقدرم والن اهة .وباإلضافة إلق كللط تحي اللجنية الدولية التيرال عليق
اتخيياك جمي ي اإلج يراءات الالمميية لضييمان اسييتقالل وسييالمة السييلتة القضييائية فييي ممارسيية
وظائفه ي يياط وبالت ي ييالي ض ي ييمان التمتي ي ي بحق ي ييوق اإلنس ي ييانط بم ي ييا فيه ي ييا الحق ي ييوق االقتص ي ييادية
واالجتماعية والثقافية.
الفساد
حني حتيط اللجنة علماي بإنشاي بعثة دعم مكافاة الفساد وا فالت مة العقةا
-17
هنرو ات وباجلهود املل ولة للتاقي حاالت الفساد معهر هنرو ات للضمان االجتماعي،
فإهنا تعر ع القل م ن جهود مكافاة الفساد املل ولة ال حتق النتائج املرجوة (املادة .))1(2
 -18وتوصي اللجنة بأن تتصد الدولة الترالط علق سهيض ا ولويةط لألسهاو الج رية
للفس ييادط وأن تتخي ي جميي ي الت ييدابير التشي يريعية واإلداري يية الالمم يية لض ييمان الش ييفافية ف ييي
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الحكومةط في القانون وفي الممارسة العمليية عليق حيد سيواءط ومكافحية الفسياد واإلفيالت
مد العقاو علق نحو فعال في القتا العام.
السياسة المالية واالستثمار في اإلنفاق االجتماعي
 -19تعر اللجنة ع القل  ،على الرغم م ا صالحات األ مة ،م ن السياسة الضريلية
احلةةر م ة الفقةةر م ة ةةالي إهنةةاي حالةةة الالمسةةاواة
للرولةةة ال ةةرف ال تسةةهم بالقةةر الكةةا
الشةريرة ،ومة هنةةا تضةعف قةةر ة الرولةةة علةى حتصةةي إيةرادات كافيةة لضةةمان ا عمةةاي التةةر ي
للاقةوق االقتصةادية واالجتماعيةةة والثقافيةة .وتةر اللجنةة نة مة امل سةف عةةرم تقةرمي معلومةةات
مفصلة ع خمصصات امليزانية لق اعات التعلةيم والصةاة وا سةكان والضةمان االجتمةاعي والةد
ركة ن تسةةمم بتقيةةيم االمتثةةاي للمت للةةات املتعلقةةة بتاقية قصةةى اسةةتفادة مة املةوا د املتاحةةة
(املادة  .))1(2ويساو اللجنة قل مما إزاي الترفقات النقرية غم املشروعة والتهر واالحتياي
الضرييب الرولة ال رف.
 -20وتوصي اللجنة بأن تكفض الدولية التيرال أن يشيتمض قيانون الضيرائب الي ي تجيري
صيياغتق عليق سياسية ضيريهية متدرجية وعادلية اجتماعيياد بهيدال مييادم التموييض المتيا الي ي
يمكد تخصيصق إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وتوصي اللجنة كي لل
بصياغة القانون الجديد وتخصي أموال المي انية بتريقة شفافة وتشاركية .وتتلب اللجنية
إلييق الدوليية التييرال تقييديم معلومييات فييي تقريرهييا الييدوري المقهييض بشييأن التومي ي السيينوي
للموارد الالممة إلعميال الحقيوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية .وتحي اللجنية الدولية
التييرال علييق اتخيياك تييدابير صييارمة لمكافحيية التييدفقات النقدييية غييير المشييروعة والتهييرو
واالحتيال الضريهي.
التميي
 -21تع ةةر اللجن ةةة عة ة القلة ة مة ة ن الرول ةةة ال ةةرف ل ةةيس ل ةةريها حة ة اآلن إ ةةا ا ةةام
ملكافاةةة التمييةةز يعةةرب عة أية املعةةايم املنصةةوت عليهةةا العهةةر .ويسةةاو ها القلة كة لا إزاي
عة ةةرم وجة ةةود تة ةةرابم اة ةةاملة وفعالة ةةة للتصة ةةرا للتميية ةةز ة ةةر الشة ةةعو األصة ةةلية ،واهلنرو اسة ةةيني
املنا ةةر ي مة ة ص ةةوي فريقي ةةة ،واألاة ة ات املص ةةابني بف ةةموت نقة ة املناع ةةة اللشة ةرية/ا ي ةةرز،
والتمييز على سات امليوي اجلنسية و اهلوية اجلنسانية (املادة .)2
 -22وتوصي اللجنة بأن تعجض الدولة التيرال باعتمياد تشيري شيامض لمكافحية التمييي ط
يكفض الحمايية الكافيية ميد التمييي بميا يتفيق مي الميادم  2ميد العهيدط واضيعة فيي اعتهارهيا
ك لل التعليق العام للجنة رقم  )2009(20بشيأن عيدم التمييي فيي الحقيوق االقتصيادية
واالجتماعية والثقافيةط وأن تقوم علق وجق الخصوص بما يلي:
( ) اإلدراج الص يري لجمي ي أسييس التميي ي المحظييورم المنصييوص عليهييا فييي
المادم  2مد العهد وفي التعليق العام للجنة رقم )2009(20؛
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( ) إلغاء أي حكم مد نظامها القانوني المحليي قيد ينتيوي عليق التمييي عليق
أسييس الميييول الجنسييية أو الهوييية الجنسييانية أو يعييوق تمتي المثليييات والمثليييد وم دوجيي
الميييض الجنسييي ومغييايري الهوييية الجنسييانية تمتعياد كييامالد بييالحقوق االقتصييادية واالجتماعييية
والثقافية؛
العهد؛

(ج)

تعريف التميي المهاشير وغيير المهاشير بتريقية تتفيق مي الت اماتهيا بموجيب

(د)

حظر التميي في كض مد المجاليد العام والخاص؛

(هة) تنفي ترتيهات قانونية وإدارية فعالة لتوفير الحماية مد التميي ط بترق منهيا
وض أحكام تسم بالجهر في حاالت التميي ؛
(و) اتخيياك جمي ي الختييوات الالمميية لمن ي ومكافحيية التميي ي المسييتمر ض ييد
جميي ي المح ييروميد أو المهمشي ييد م ييد ا ش ييخاص أو الفئ يياتط بم ييا ف ييي كل ييل م ييد ص ييالل
حم ييالت توعي ييةط حت ييق ي ييتمكد ه ييؤالء ا ش ييخاص وتل ييل الفئ ييات م ييد ممارس يية الحق ييوق
الممنوحة لهم بموجب العهد بشكض كامض.
المساوام بيد الجنسيد
 -23علةةى الةةرغم مة تنفية او ةةة الثانيةةة للمسةةاواة والتكةةاف بةةني اجلنسةةني ،2022-2010
تعةةر اللجنةةة ع ة القل ة إزاي اسةةتمرا عةةرم املسةةاواة بةةني الرجةةاي والنسةةاي ،وال سةةيما م ة حي ة
إمكانيةةة احلصةةوي عل ةةى فةةرت العم ة والرعاي ةةة الصةةاية والضةةمان االجتم ةةاعي .وترسةةف اللجن ةةة
الس ةةتمرا وق ةةو امل ةةر ة الريفي ةةة ونس ةةاي الش ةةعو األص ةةلية والنس ةةاي املنا ةةر ات م ة ص ةوي فريقي ةة
اايا ألاكاي متعردة م التمييز خمتلف الق اعات ،األمر ال ا ينعكس ا تفةا معةري
الفقر بني ه ه الفئات (املادة .)3
 -24وفي ضوء تعليقها العام رقم  )2005(16بشأن المساوام بييد الرجيض والميرأم فيي
حق التمت بجمي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةط توصي اللجنة الدولة الترال
بما يلي:
( ) اتخاك التدابير التشريعية وغيرها مد التدابير الالممة للقضاء عليق اسيتمرار
عدم المساوام بيد الرجال والنساءط والسعي إلق ضمان إمكانية حصول الميرأم بشيكض غيير
مقيد علق التعليم والعمض والرعاية الصحية والضمان االجتماعي وا راضي؛
( ) اعتم يياد ت ييدابير للقض يياء عل ييق ا ش ييكال المتع ييددم للتمييي ي ف ييي مختل ييف
القتاعات والتي تواجهها الميرأم الريفيية ونسياء الشيعوو ا صيلية والنسياء المنحيدرات ميد
أص يول أفريقي يةط عييد يريييق إدميياج مهييدأ المسيياوام بيييد الجنسيييد فييي سياسييات تخصييي
الموارد والحد مد الفقرط ضمد غيرها مد التدابير.
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العنف ضد المرأم
 -25تعةةر اللجنةةة عة قلقهةةا العمية مة اسةةتمرا القوالةةب النم يةةة والسةةلوكيات الةةد تة دا
إىل العنةةف ةةر امل ةر ة ،وك ة لا ع ة سةةفها ألن ة علةةى الةةرغم م ة او ةوات الةةد اخت ة هتا الرولةةة
ال ةةرف ،ال يةزاي هنةةاك منةةاإل مة ا فةةالت مة العقةةا واوةةوف رنة الضةةاايا مة ا بةةال عة
عماي عنف (املادتان  3و.)10
 -26وتوصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:
( ) اتخاك جمي الختوات الالممة لمن أعميال العنيف ضيد الميرأم عليق نحيو
فعالط بما في كلل العنف المن لي وقتض النساء؛
( ) تكثيييف جهودهييا لتييوفير الحماييية لجميي ضييحايا العنييفط وضييمان إمكانييية
لجوئهد إلق القضاء مد صالل سهض االنتصاال الفعالةط بما في كلل وسائض الحصول عليق
الجه يير والتع ييوي ط وإمكاني يية اللج ييوء بش ييكض مناس ييب إل ييق أم يياكد اإلي ييواء الت ييي يمك ييد أن
يحصلد فيها علق حماية مادية مهاشرمط ومشورم قانونيةط ورعاية صحية بدنية وعقلية؛
(ج) التحقيق بشكض شامض في حاالت العنف ضد المرأمط بما في كلل العنف
المن ل ييي وقت ييض النس يياءط وف ييرب عقوب يية مناس ييهة عل ييق الي ي يد تثه ييف مس ييؤوليتهم ع ييد تل ييل
ا عمال؛
(د) تنظي يييم حمي ييالت إعالميي يية ل يي ييادم الي ييوعي العي ييامط وتقي ييديم دورات تدريهيي يية
للمسؤوليد عد إنفاك القانون والقضام بشأن صتورم العنف ضد المرأم ويابعق الجنائيط بما
في كلل العنف المن لي.
الهتالة والعمالة الناقصة
 -27تع ةةر اللجن ةةة عة ة القلة ة مة ة ن الة ةربامج العري ةةرة ال ةةد لقته ةةا الرول ةةة ال ةةرف ،مثة ة
الربنامج الو ين للعم بالساعة والربنامج الرئاسي باسم "احلياة فض بالعمة " ،ليسة فعالةة مبةا
فة ة املع ةةرالت العالي ةةة مة ة الل ال ةةة والعمال ةةة الناقص ةةة .ويس ةةاو ها القلة ة إزاي
فية ة الكفاي ةةة
املعلومات الد و دت ع عرد األاة ات العةاملني االقتصةاد غةم الرمسةي ،الة ي ال يشةملهم
بالتاا قانون العم و نظام احلماية االجتماعية (املواد  6و 7و.)9
 -28وتوصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:
( ) تكثيف جهودها لخف المعدالت المرتفعة للهتالية والعمالية الناقصية ميد
صالل القيام مثالد بتصميم سياسة شاملة للعمالة تتضمد صتة عمض بأهيداال محيددم وتركي
علييق الفئييات ا كثيير عرضيية للهتاليية والعماليية الناقصييةط مثييض الشييهاو والنسيياء وا شييخاص
كوي اإلعاقة؛
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( ) اتخاك جمي الختوات الالممة لتنظييم القتيا غيير الرسيمي ميد االقتصياد
تييدريجيادط وتمكيييد العييامليد فييي ه ي ا القت ييا مييد االسييتفادم مييد منيياف العمييض ا ساس ييية
والحماية االجتماعية وغيرها مد الحقوق المنصوص عليها في العهد.
الحد ا دنق لألجور
 -29تالحة اللجنةة التقةرم احملةةرز حتريةر احلةر األدر لألجةو مة ةالي احلةوا اجملتمعةةي،
ولكنهةةا تعةةر عة القلة مة ن احلةةر األدر لألجةو لةةيس كافيةاي لضةةمان مسةةتو معيشةةي الئة
للعماي و سرهم .ويساو ها القل يضاي م ن عرداي كلماي م العماي حيصلون على ق م احلةر
األدر لألجو (املادة .)7
 -30وتح ي اللجن يية الدوليية الت ييرال علييق اتخ يياك التييدابير التشي يريعية واإلدارييية الالمم يية
لضييمان حصييول جميي العمييال علييق حييد أدنييق مييد ا جييور يكفييي لضييمان ظييروال معيش ييق
كريمة لهم و سرهم وفقاد حكام المادم (7أ)‘ ‘2مد العهد.
ظروال عمض المرأم
 -31ترسةةف اللجنةةة السةةتمرا تعةةرر املةةر ة لظةةروف عمة سةةيئة بعة الق اعةةات ،مبةةا
لةةا تةةردا و ةةا مكةةان العم ة  ،وتةةر األجةةو  ،و ةةعف األم ة الةةو يفي وخمةةا ر االسةةتغالي
والعنف (املادة .)7
 -32وفي ضوء تعليقهيا العيام رقيم  )2016(23بشيأن الحيق فيي التمتي بشيروم عميض
عادلة ومرضيةط توصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:
اتخاك التيدابير الالممية لتحسييد ظيروال العميض بالنسيهة للنسياءط وال سييما
()
العييامالت فييي قتييا تجهي ي الصييادرات وفييي العمييض المن ليييط حتييق يحظيييد ب ينفس ظييروال
العمض التي يتمت بها العمال اآلصرون؛
( ) تع يي اصتصاصييات وقييدرات مفتشييي العمييض لتمكييينهم مييد مراقهيية ظييروال
عمض النساء العامالت في قتا تجهي الصادرات وفي العمض المن لي علق نحو فعال؛
(ج) إنشيياء آليييات فعاليية لنبييال عييد اإليي اء أو االسييتغاللط مي مراعييام حاليية
الضعف التي تعاني منها النساء العامالت في قتا تجهي الصادرات وفي العمض المن لي؛
(د) التص ي ييديق عل ي ييق اتفاقي ي يية العم ي ييال المني ي ي لييد لمنظم ي يية العم ي ييض الدولي ي ييةط
لسنة ( 2011رقم .)189
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ا جر المتساوي عد العمض المتساوي القيمة
 -33تالح اللجنة م القلة ن املةادة  44مة قةانون تكةاف الفةرت للمةر ة ال تعة ف مبلةر
األجةةر املتسةةاوا ع ة العم ة املتسةةاوا القيمةةة .كمةةا يسةةاو ها القل ة م ة املعلومةةات ال ةوا دة ع ة
التفاوت املستمر والكلم بني املر ة والرج ه ا الصرد (املادة .)7
 -34وتوصي اللجنة بيأن تضيمد الدولية التيرال المسياوام فيي ا جير بييد الرجيض والميرأم
عد العمض المتساوي القيمةط علق النحو المنصوص عليق فيي الميادم (7أ)‘ ‘1ميد العهيدط
سواء في تشريعاتها أو عد يريق القيام مثالد بإجراء دراسات مقارنة بشأن ا جر المتسياوي
ع ييد العمي ييض المتسي يياوي القيم يية بي يييد جمي ي ي المنظمي ييات والمه ييدط وكلي ييل بهي ييدال صي ييياغة
استراتيجية شاملة في ه ا الصدد.
الضمان االجتماعي
 -35ترح ةةب اللجن ةةة با ص ةةالحات اجلا ي ةةة نظ ةةام الض ةةمان االجتم ةةاعي عم ة ةالي بالق ةةانون
ا ةةا ا لنظ ةةام احلماي ةةة االجتماعي ةةة .غ ةةم ن القل ة يس ةةاو ها م ة ن ج ةةزياي كل ةماي م ة الس ةةكان
ال يةزاي غةةم مشةةموي بنظةةام الضةةمان االجتمةةاعي ،ومة ن الرولةةة ال ةةرف لةةيس لةةريها حة اآلن
نظام مان اجتماعي اام يوفر احلر األدر م التغ ية األساسية جلمي السكان (املادة .)9
 -36وإك تض ي اللجنيية فييي اعتهارهييا تعليقهييا العييام رقييم  )2008(19بشييأن الحييق فييي
الضمان االجتمياعي وبيانهيا لعيام  2015بشيأن الحيدود اليدنيا للحمايية االجتماعييةط فإنهيا
تح الدولة الترال علق ما يلي:
( ) ضمان أن يوفر القانون اإلياري لنظام الحماية االجتماعية نظامياد للضيمان
االجتميياعي يكفييض التغتي يية االجتماعييية الش يياملة ويضييمد االس ييتحقاقات المناسييهة لجميي ي
العامليد واالستحقاقات التي ال تنتوي علق اشتراكات فراد وأسر الفئيات ا كثير حرمانياد
وتهميشادط بحي يمكنهم التمت بمستو معيشي الئق؛
( ) مضيياعفة جهودهييا لوضي حييدود دنيييا للحماييية االجتماعييية تضييمد إمكانييية
الحصول علق الخدمات ا ساسية؛
(ج) اتخيياك الختييوات الالمميية لكفاليية فعالييية عمييض نظييام الضييمان االجتميياعيط
بما في كلل فيي حالية تفيوي مسيؤولية ضيمان التمتي بي لل الحيقط صصوصياد فيميا يتعليق
بنظام المعاشات التقاعديةط إلق كيانات غير حكومية.
ا يفال والمراهقون في ا وضا الهشة
 -37تالح ة اللجنةةة م ة القل ة املعلومةةات ال ةوا دة ع ة حالةةة الضةةعف الةةد يعيشةةها كثةةم م ة
األ فةةاي وامل ةراهقني الرولةةة ال ةةرف ،وال سةةيما األ فةةاي ال ة ي يعيشةةون الش ةوا  .وترسةةف
اللجنة ألن الرولة ال ةرف مل تقةرم بيانةات إحصةائية عة مةر مشةكلة فةاي الشةوا  .وتعةر
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اللجن ةةة عة ة القلة ة يضة ةاي إزاي ةةر تع ةةرر العري ةةر مة ة األ ف ةةاي للتجني ةةر مة ة قلة ة العص ةةابات
ال تكا جرائم وإزاي حجم مشكلة عم األ فاي ،اصة حالة األ فاي ال ي يرسةت رمون
األعماي او رة (املادة .)10
 -38وتوصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:
( ) وض ي نظييام لتييوفير حماييية شيياملة لأليفييال والم يراهقيدط وال سيييما أولئييل
الي ي يد يعيش ييون ف ييي أوض ييا هش يية عل ييق نح ييو ص يياصط مث ييض ا يف ييال الي ي يد يعيش ييون ف ييي
الشوار ؛
( ) إجيراء دراسيية شيياملة عييد مييد انتشييار مشييكلة أيفييال الشييوار مييد أجييض
اتخاك نها شامض لمعالجتها؛
(ج) اعتماد تدابير فعالة لحماية ا يفال والميراهقيد ضيحايا العنيف والحيلولية
دون تجنيدهم مد قهض العصابات واستخدامهم الرتكاو الجرائم؛
(د) اعتميياد تييدابير فعاليية لمني ومكافحيية االسييتغالل االقتصييادي لأليفييال عييد
يريييق ضييمان إنفيياك التش يري المتعلييق بعمييض ا يفييال بص يرامةط وتع ي ي آليييات تفتييي عمييض
ا يفال وتقديم الدعم لألسر الفقيرم لضمان كهاو أيفالها إلق المدرسة؛
(هة) ضييمان إج يراء تحقيييق شييامض فييي جمي ي حيياالت االسييتغالل االقتصييادي
لأليفال أو استغاللهم بأي شكض آصر ومعاقهة المسؤوليد عد ه ا االسيتغالل عليق النحيو
الواجب.
الفقر
 -39تعةةر اللجنةةة ع ة القل ة م ة اسةةتمرا ا تفةةا معةةرالت الفقةةر والفقةةر املةةرق الرولةةة
ال رف ،وال سيما بني الشعو األصلية واهلنرو اسيني املنار ي مة صةوي فريقيةة واألاة ات
ال ي يعيشون املنا الريفية .كما يساو ها القل م استمرا عرم املساواة الر والثروة
الرولة ال رف (املادة .)11
 -40وإك تض ي اللجن يية فييي اعتهاره ييا بيانهييا لع ييام  2001بشييأن الفق يير والعهييد ال ييدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةط فإنها توصي الدولة الترال بما يلي:
( ) تكثيييف جهودهييا لمكافحيية الفقييرط وال سيييما الفقيير المييدق ط مييد ص ييالل
اعتميياد صتيية عمييض ويني ية للحييد مييد الفقيير تشييتمض علييق منظييور حقييوق اإلنسييانط وت يولي
االهتمييام الواجييب لالصتالفييات والفجييوات القائميية بيييد المنييايق الحض يرية والريفيييةط وت ي ود
بالموارد الكافية؛
( ) اعتم يياد ت ييدابير فعال يية لمعالج يية ع ييدم المس يياوامط مي ي مراع ييام احتياج ييات
الشي يرائ ا كث يير حرماني ياد وتهميشي ياد ف ييي المجتمي ي ط وال س يييما الفئ ييات منخفضي ية ال ييدصضط
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والش ييعوو ا ص ييليةط والهندوراسي يييد المنح ييدريد م ييد أصي يول أفريقيي ية وا ش ييخاص الي ي يد
يعيشون في المنايق الريفية.
الن اعات علق ا راضي واإلصالء القسري
 -41تعر اللجنة عة القلة إزاي األ ةر الة ا حر ة االسةتيالي علةى األ ا ةي واكتنةاز املةوا د
ال ليعيةةة الرول ةةة ال ةةرف ،حي ة تس ةةلل ه ة ه املما سةةات نزاع ةةات ةةمة ،وال س ةةيما
وادا آغوان املةن ف  ،و عاقة بشةرة تة اجملتمعةات احملليةة ةقهةا الغة اي الكةا وحقهةا
املاي .ويساو اللجنةة القلة إزاي املعلومةات الةد و دت عة العةرد الكلةم مة سةر املةزا عني الة ي
مت إ الؤهم قسراي و ال ي يواجهةون خمةا ر ا ةالي القسةرا لةيس فقةط مة قلة الشةر ة ولكة
يضاي م قل القوات املسلاة و لاط األم اوات (املادة .)11
 -42وتوصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:
( ) اتخاك الختوات الالممة لضمان الحصول العيادل عليق ا راضيي والميوارد
التهيعيييةط بمييا فييي كلييل حماييية حق ييوق اسييتخدام ا راضييي لصييغار الم ي ارعيد علييق وج ييق
الخصوص؛
( ) توجيييق الم يييد مييد االسييتثمارات للنشييام ال راعييي المحلييي بحي ي يمكييد
لصغار الم ارعيد ميادم إنتاجيتهم والوصول بشكض أكهر إلق ا سواق المحلية بهدال تع ي
مستويات الدصض في المنايق الريفية؛
(ج) اعتم يياد ت ييدابير فعال يية ض ييد عملي ييات اإلص ييالء القس ييري بم ييا يتماش ييق مي ي
المعايير الدولية لحقوق اإلنسانط وضمان حصول ضحايا عمليات اإلصالء ه علق سهض
انتصاال فعالة تسم لهم باستعادم ممتلكاتهمط والعودم إلق مناملهم أو أرضيهم وحصيولهم
علق تعوي مناسب .وفي ه ا الصددط توجق اللجنة انتها الدولة الترال إلق تعليقها العام
رق ييم  )1997(7بش ييأن الح ييق ف ييي الس ييكد المالئ ييم (ح يياالت اإلص ييالء القس ييري)ط الي ي ي
يتضمد إرشادات بشأن سهض االنتصاال القانونية المالئمةط والتعوي المناسبط والتشاورط
مد بيد أمور أصر .
الحق في الغ اء
 -43تالح اللجنة م القل ن على الةرغم مة اجلهةود الةد بة لتها الرولةة ال ةرف ،ال تةزاي
معةةرالت نق ة التغ يةةة مرتفعةةة للغايةةة ،و اصةةة بةةني الشةةعو األصةةلية ،وك ة لا بالنسةةلة لسةةوي
التغ ية بني األ فاي (املادة .)10
 -44وتوصييي اللجن ية بييأن تضيياعف الدوليية التييرال جهودهييا لحماييية الحييق فييي الغ ي اء
الكييافي وأن تع ي م مهادراتهييا الرامييية إلييق تييوفير اسييتجابة فعاليية لحاليية انعييدام ا مييد الغ ي ائي
وسوء التغ ية بيد ا يفالط وصاصة في المنيايق الريفييةط ميد صيالل وضي أهيداال واضيحة
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تشييمض جييداول ممنييية محييددم وآليييات مناسييهة لتقييييم التقييدم المحييرم فييي هي المهييادرات.
وتشييج اللجنيية الدوليية التييرال علييق اتخيياك هي الختييوات بالتعيياون مي المجتمي المييدني
ومنظمييات المي ارعيد .وتحيييض اللجنيية الدوليية التييرال إلييق تعليقهييا العييام رقييم )1999(12
بشأن الحق في الغ اء الكافي والمهادا التوجيهية التوعية لدعم اإلعمال التدريجي للحق
في الغ اء الكافي في إيار ا مد الغ ائي الوينيط التيي اعتميدتها منظمية ا غ يية وال راعية
لألمم المتحدم.
استغالل الموارد التهيعية
 -45تالح اللجنة م القل املعلومات الوا دة بشرن األ ر السليب الناتج عة مشةا ي بعة
الشةةركات السةةتغالي امل ةوا د ال ليعيةةة ،والةةد تسةةلب ةةرا اي للليئةةة ال رك ة إصةةالحها و ةةس ة ة
اجملتمع ة ةةات املتضة ة ةةر ة الصة ة ةةاة و مس ة ةةتو معيشة ة ةةي الئ ة ة ة  ،وال س ة ةةيما الشة ة ةةعو األصة ة ةةلية
واهلنرو اسيني املنار ي م صوي فريقية (املواد  1و 11و.)12
 -46وتوصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:
صييياغة مهييادا توجيهييية ولييوائ واضييحة لتقييييم ا يير االجتميياعي والهيئييي
()
للمشيياري التييي تسييتغض المييوارد التهيعييية فييي جميي أراضييي الدوليية التييرالط وال سيييما تلييل
التي تنف في أراضي الشعوو ا صلية أو الهندوراسييد المنحدريد مد أصول أفريقية؛
( ) ضمان استشارم المجتمعات المحليةط بما في كليل الشيعوو ا صيلية أو
الهندوراسيون المنحدرون مد أصول أفريقييةط التيي تتيأ ر ميد اسيتغالل الميوارد التهيعيية فيي
أراضيهاط وحصيولها عليق تعيوي عيد ا ضيرار أو الخسيائر التيي تتكهيدها وعليق حصية ميد
أربا ا نشتة الم كورم.
المشردون داصلياد
 -47تعر اللجنة ع القل إزاي ا تفا عرد املشردي دا ليةاي نتيجةة العنةف ونقة السةالمة
العامةة الرولةة ال ةرف عمومةاي ،نظةراي ألن لةا ية ر تةر ماي سةةللياي علةى التمتة بةاحل مسةةتو
معيشةةي الئ ة  ،وال سةةيما فيمةةا يتعلة باحلصةةوي علةةى السةةك املالئةةم ،واو ةرمات األساسةةية مثة
املياه والصرف الصاي ،والتعليم (املادة .)11
 -48وتوصييي اللجنيية بييأن تتخ ي الدوليية التييرال التييدابير التش يريعية واإلدارييية والتييدابير
ا صيير المناسييهة لمعالجيية ا سييهاو الج رييية لحاليية العنييف وانعييدام السييالمة العاميية فييي
الدولة الترال عموماد .كما توصي بأن تتخ الدولية التيرال صتيوات محيددم لمني التشيريد
اليداصلي وتيوفير الحماييية الفعالية للمشييرديد داصليياد حتيق تتييا لهيم فرصيية التمتي بمسييتو
معيشي الئق والحصول علق الخدمات ا ساسية مثيض المييا والصيرال الصيحيط والصيحةط
والتعليييمط والمسيياعدم االجتماعيييةط بمييا فييي كلييل عييد يريييق المسيياعدم فييي عييودتهم اآلمنيية

GE.16-11828

13

E/C.12/HND/CO/2

والكريميية لمييوينهم ا صييلي كلمييا أمكييد .وفييي ه ي ا الصييددط تح ي اللجنيية الدوليية التييرال
عل ييق أن تنظ يير بإيجابي يية ف ييي تنفيي ي توص يييات المق ييرر الخ يياص المعن ييي بحق ييوق اإلنس ييان
للمشي ييرديد داصلي ي يادط الصي ييادرم بعي ييد بعثتي ييق إلي ييق الدولي يية التي ييرال ()A/HRC/32/35/Add.4ط
وال سيما فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
المهاجرون الهندوراسيون العائدون
حةةني تالح ة اللجنةةة اعتمةةاد قةةانون اايةةة املهةةاجري اهلنرو اسةةيني و سةةرهم وإنشةةاي
-49
املريرية العامة حلماية املهاجري اهلنرو اسيني ،فإن القل يساو ها إزاي املعلومات الةوا دة عة عةرم
وجود ترابم مناسلة لضمان إعادة إدماج املهاجري العائةري اجملتمة اهلنرو اسةي ،اصةة و ن
روف عم سيئة (املادتان  7و.)11
العرير منهم يض ر إىل العم
 -50وتوصييي اللجنيية بييأن تتخ ي الدوليية التييرال صتييوات لضييمان تنفي ي قييانون حماييية
المه يياجريد الهندوراسي يييد وأس ييرهم عل ييق نح ييو فع ييالط وض ييمان إع ييادم إدم يياج المه يياجريد
العائديد في المجتم الهندوراسيط وال سيما مد صيالل تيوفير فيرص عميض فيي ظيض ظيروال
عادلية ومرضييية .وتحي الدولية التييرال علييق مواصييلة جهودهيا لتحسيييد الظييروال المعيشييية
فييي المراكي التييي أنشييئف السييتقهال المهيياجريد العائييديد إلييق وييينهمط وصاصيية فيمييا يتعلييق
بالحص ييول عل ييق المس يياعدم االجتماعي يية والقانوني يية والتهي يية المناس ييهةط والعم ييض مي ي بل ييدان
المقصد لتنسيق براما للعودم اآلمنة والكريمة للهندوراسييد الراغهيد في العودم إلق الهلد.
الحق في الصحة
 -51علةةى الةةرغم م ة اجلهةةود املل ولةةة إ ةةا او ةةة الو نيةةة للصةةاة ،فةةإن اللجنةةة يسةةاو ها
القل م نق املوا د املالية واللشرية ،و عف اهلياكة األساسةية ،ونقة األدويةة ،وتةر جةودة
وإمةةرادات ةةرمات الرعايةةة الصةةاية ،و اصةةة املنةةا النائيةةة والريفيةةة ولألاة ات من فضةي
الر .
 -52وتوصي اللجنة بأن تخص الدولة الترال موارد كافية لقتيا الصيحة وأن تواصيض
جهودهييا لضييمان إمكانييية الحصييول علييق الرعاييية الصييحية وتوافرهييا وجودتهيياط وصاصيية فييي
المنييايق النائييية والريفييية وبالنسييهة لألشييخاص منخفض يي الييدصض .وتوصييي اللجنيية بييأن تع ي م
الدولة الترال الهياكض ا ساسية في نظام الرعاية الصحية ا ولية وأن تكفض أن يكون ليد
المستشفيات ما يل م مد كوادر يهية ومستل مات وأدوية لحاالت التوارا.
الصحة الجنسية واإلنجابية
 -53تعةةر اللجنةةة عة القلة إزاي اعتلةةا ا جهةةار جررةةة ،دون اسةةتثناي ،وكة لا إزاي األ ةةر
السةةليب النةةاجم عة حظةةر اسةةت رام وتوزية وسةةائ منة احلمة حةةاالت ال ةوا علةةى مما سةةة
النساي واملراهقات حلقه فيما يتعل بالصاة اجلنسية وا جنابية (املادة .)12
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 -54وفييي ضييوء تعليقهييا العييام رقييم  )2016(22بشييأن الحييق فييي الصييحة الجنس ييية
واإلنجابيةط توصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:
إع ييادم النظ يير ف ييي الحظ يير الي ي ي فرض ييتق عل ييق اإلجه يياب به ييدال ض ييمان
()
التوافق م الحقوق ا ساسية ا صر ط مثض حق المرأم في الصحة والحييامط واحتيرام كرامية
المرأمط وال سيما في إيار إصال القانون الجنائي قيد المناقشة حالياد؛

( ) رف الحظر المفروب علق تومي وسائض من الحمض في حاالت التيوارا
واتخيياك الختييوات الالمميية لضييمان إمكانييية الحصييول علييق ه ي الوسييائض وتوافرهييا بأسييعار
مقهولة لجمي النساء والمراهقات في الدولة الترال؛
(ج) تع ي ي جهودهييا للحييد مييد ارتفييا معييدل حمييض المراهقيياتط وصاصيية بيييد
ا سي يير منخفضي يية الي ييدصضط وضي ييمان إمكانيي يية الحصي ييول علي ييق صي ييدمات الصي ييحة الجنسي ييية
واإلنجابية وتوافرهاط وصاصة في المنايق الريفية؛
(د) دمييا محتييو شييامضط ومناسييب للفئييات العمريييةط عييد الصييحة الجنسييية
واإلنجابية في مناها التعليم االبتدائي والثانوي لكال الجنسيد.
الحق في التعليم
 -55تعر اللجنة ع القل م عرم تعميم التعليم االبترائي اجملةا حة اآلن ،وكة لا مة
حمرودية توافر التعليم قل املر سي وا تفا معرالت تكةرا السةنة الر اسةية والتسةر مة املر سةة
امل ةةرحلتني االبترائي ةة والثانوي ةة .ويس ةةاو ها القل ة ك ة لا إزاي التق ةةا ير ال ةةوا دة ع ة س ةةوي ج ةةودة
التعلةةيم الرولةةة ال ةةرف واالنق اعةةات املتكةةر ة للعةةام الر اسةةي .وتعةةر ع ة القل ة يض ةاي م ة
التقةةا ير الةوا دة عة برنةةامج "اةةاة األمةةة" ،الة ا ت لقة القةوات املسةلاة املنشة ت العسةةكرية،
حية ركة ن ية دا إىل خمةةا ر تلقةةني العقائةةر ،وقةةر ال يتوافة مة امللةةاد املنصةةوت عليهةةا
املادة  )1(13م العهر (املادة .)13
 -56وتوصي اللجنة الدولة الترال بما يلي:
مضاعفة جهودها لتعميم مجانية التعلييم االبتيدائي ومييادم فيرص الحصيول
()
علق التعليم قهض المدرسي؛
( ) اتخاك تدابير مناسهة لخفي
الفئات المحرومة والمهمشة؛

معيدل التسيرو ميد المدرسيةط وال سييما بييد

(ج) اتخيياك جميي التييدابير الالمميية لالرتقيياء بجييودم التعليييمط بمييا فييي كلييل عييد
يريييق تخصييي مييوارد كافيييةط وميييادم عييدد وأجييور المعلميييد المييؤهليد وتحسيييد المييواد
والهياكض ا ساسية التعليمية؛
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(د) اتخاك الختوات الالممة لضمان تقديم التعليم الرسمي وأي نو آصير ميد
أنشتة التعلم لأليفال والمراهقيد مد قهض كيانات متخصصة في تعلييم ا يفيال وحقيوقهم
واحتياجاتهمط والتأكد مد أن جمي أشكال التعليم والتدريب تشج المشاركة النشتة فيي
مجتمي حيير يعي م التفيياهم والتسييام والصييداقة بيييد ا مييم وكي لل احتيرام حقييوق اإلنسييان
والحريات ا ساسية.

دال -توصيات أصر
 -57توص ييي اللجن يية ب ييأن تتخي ي الدول يية الت ييرال صت ييوات لك ييي تت ييور وتته ييق ت ييدريجياد
مؤشرات مناسهة بشأن إعمال الحقيوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافييةط وكليل ميد أجيض
تيسييير تقييييم التقييدم ال ي ي تحييرم الدوليية التييرال فييي االمتثييال اللت اماتهييا بموجييب العهييد
بالنسييهة لمختلييف ش يرائ السييكان .وفييي ه ي ا الصييددط تحيييض اللجنيية الدوليية التييرال إلييق
اإلي ييار المف يياهيمي والمنهج ييي لمؤشي يرات حق ييوق اإلنس ييان الي ي ي أعدت ييق مفوض ييية ا م ييم
المتحدم السامية لحقوق اإلنسان (.)HRI/MC/2008/3
 -58وتشج اللجنة الدولية التيرال عليق التصيديق عليق الهروتوكيول االصتيياري التفاقيية
القضيياء علييق جمي ي أشييكال التميي ي ضييد الم يرأم والهروتوكييول االصتييياري التفاقييية حقييوق
التفض المتعلق بإجراء تقديم الهالغات.
 -59وتتلب اللجنة إلق الدولة الترال أن تنشر هي المالحظيات الختاميية عليق نتياق
واس ي ي بي يييد جمي ي ي قتاعي ييات المجتم ي ي الهندوراسي يييط وال سي يييما بي يييد الشي ييعوو ا صي ييلية
والهندوراسييد المنحدريد مد أصول أفريقيةط والموظفيد العمومييدط والسلتات القضيائيةط
والمش ييرعيدط والمح يياميدط ومنظم ييات المجتمي ي الم ييدنيط وأن تهلي ي اللجن ييةط ف ييي تقريره ييا
الييدوري المقهييضط بالتييدابير المتخ ي م لتنفي ي التوصيييات الييواردم فييي ه ي الو يقيية .وتشييج
اللجنيية الدوليية التييرال أيضياد علييق إشيرا منظمييات المجتمي المييدني فييي المناقشييات التييي
ستجر علق المستو الويني والمقرر عقدها قهض تقديم تقريرها الدوري المقهض.
 -60وتتلب اللجنة إلق الدولة الترال أن تقدم تقريرها الدوري الثال ط وأن تعيد وفقياد
للمه ي ي ييادا التوجيهي ي ي يية لتق ي ي ييديم التق ي ي يياريرط الت ي ي ييي اعتم ي ي ييدتها اللجن ي ي يية ف ي ي ييي ع ي ي ييام 2008
()E/C.12/2008/2ط في موعد ال يتجياوم  30ح يران/يونييق  .2021وتيدعو الدولية التيرال
إليق أن تقيدم و يقتهيا ا ساسيية الموحيدم وفقياد للمهيادا التوجيهيية المنسيقة لتقيديم التقييارير
بموجب المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان (HRI/GEN/2/Rev.6ط الفصض ا ول).
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