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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  *املالحظات اخلتامية بشأن التقارير الدورية األول إىل اخلامس هلندوراس    
املعقودتني ،  )2268 و CERD/C/SR.2267 (٢٢٦٨ و ٢٢٦٧نظرت اللجنة يف جلستيها       -١

، يف التقارير الدورية األول إىل اخلامس املقدمة من هندوراس يف           ٢٠١٤فرباير  / شباط ٥ و ٤يف  
 ٢٢٨٨واعتمـدت اللجنـة يف جلـستها        ). CERD/C/HND/1-5(وثيقٍة واحـدٍة جامعـة      

)CERD/C/SR.2288( املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٤فرباير / شباط١٩، املعقودة يف ،.  

  مقدمة  -ألف  
 فإهنـا ومع أهنا تأسف لتأخر تقدمي التقرير، . ترحب اللجنة بتقدمي هندوراس تقريرها    -٢

تعرب عن امتناهنا لتقدميه من جانب الوفد وتقّدر احلوار الصريح والبّناء الذي أجرته معـه،               
  . عديدةأسئلتها الوكذلك الردود اليت قدمها على 

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
تعزيز حقوق اإلنـسان  لإلدماج االجتماعي ولستحداث تدابري  اللجنة برضا ا  تالحظ    -٣

  : يف هندوراس واعتمادها من أجل تعزيز املساواة يف البلد، وترحب خصوصاً بالتدابري التالية
  اعتماد السياسة العامة األوىل وخطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان؛  ) أ(  
الذي نفذته وزارة العمـل     ،  "بالعمل يطيب العيش  "اعتماد برامج كربنامج      ) ب(  

 شاب، وبرنـامج    ٩٠٠يه   شركة ويشارك ف   ٢٣٦والضمان االجتماعي، وتشترك فيه حالياً      
  يقدم حواالت نقدية مشروطة؛الذي ، "١٠ ٠٠٠ -  لالسندات ا"

  ).٢٠٠٢-٣٣٠املرسوم ( األفريقي يف هندوراس التراثاالحتفال بشهر   ) ج(  
__________ 

  ).٢٠١٤فرباير / شباط٢١-٣(اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الرابعة والثمانني   *  

 CERD/C/HND/CO/1-5  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

13 March 2014 
Arabic 
Original: Spanish 



CERD/C/HND/CO/1-5 

GE.14-41579 2 

من " من الدستور اليت تنص على أن        ٣٤٦املادة  ب، مع االرتياح،    وحتيط اللجنة علماً    -٤
واجب الدولة أن تقّر تدابري حلماية حقوق اجملتمعات األصلية بالبلد ومـصاحلها، وخاصـةً              

  ".األراضي والغابات اليت تقطن فيها
تنظيم مؤمتر القمة العاملي للمنحدرين من أصل أفريقـي يف الفتـرة            إىل   اللجنة   وتشري  -٥
ثْيبا، مبناسبة االحتفـال بالـسنة الدوليـة        ال   يف مدينة    ٢٠١١طس  أغس/ آب ٢١ إىل   ١٨ من

 بلداً مـن    ٤٤شخص من    ١ ٤٠٠للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، الذي مجع أكثر من          
  .ثْيباال وترحب اللجنة باعتماد إعالن وخطة عمل . األمريكتني وأوروبا وآسيا ومنطقة الكارييب

 ٢٠١٠بالدعوة املفتوحة اليت وجهها البلد يف عام         ، مع االرتياح،  حتيط اللجنة علماً  و  -٦
  .لألمم املتحدةالتابعة إىل اإلجراءات اخلاصة 

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم  

  تدابري مكافحة التمييز اهليكلي    
الشعوب األصلية واجملتمعات اهلندوراسـية مـن أصـل         ضرر  تالحظ اللجنة شدة ت     -٧

وخباصة شعب غاريفوناس والشعوب املنحدرة من      (ي  الفقر واالستبعاد االجتماع  ن  م أفريقي
الفقر تضرر من   فوفقاً للبيانات املقدمة من الدولة الطرف، ي      ). أصل أفريقي الناطقة باإلنكليزية   

 يف املائة من أطفال الشعوب األصلية واألطفال اهلندوراسيني من أصـل أفريقـي              ٨٨,٧حنو  
 لبيانـات لووفقاً  ). الفقر املدقع يف املائة من     ٧٨,٤الفقر النسيب و  يف املائة من     ١٠,٤بنسبة  (

صلية، اليت  يتش األ ن ولينكا وبَ  ااً بالغاً بشأن أطفال شعوب تولوبَّ     ، تثري ظاهرة الفقر قلق    املقدَّمة
  ).٢ من املادة ٢الفقرة ( يف املائة، وفقاً للتقارير الواردة ٨٨ا هتتجاوز نسب الفقر في

ل تنفيذ سياسات اإلدمـاج االجتمـاعي       هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تواص       
، هبـدف القـضاء   والفقرالتفاوت د من مستويات والتنمية مع احلفاظ على اهلوية اليت حت    

توصي اللجنة باعتماد إجراءاٍت لقطع     و. على التمييز اهليكلي والتارخيي يف الدولة الطرف      
بية، مع مراعاة تنفيـذ     والتمييز، بسبلٍ منها اعتماد تدابري خاصة أو إجيا        الصلة بني الفقر  

ـ      ) ٢٠٠٩(٣٢رقم   يتيها العامتني توص ة الـواردة يف    بشأن معىن ونطاق التـدابري اخلاص
بشأن التمييز العنصري ضد السكان املنحدرين من أصـل         ) ٢٠١١(٣٤ االتفاقية، ورقم 

واملتعـدد  الثقافـات   املشترك بني   وتشمل هذه اإلجراءات اعتماد تدابري التعليم       . أفريقي
مع مراعاة ضرورة تعزيز أو إحياء لغـات الـشعوب األصـلية واجملتمعـات              ،  اللغات

  .اهلندوراسية من أصل أفريقي

  البيانات اإلحصائية    
يساور اللجنة قلق بشأن عدم اشتمال التقرير على بياناٍت إحصائية حديثة وموثوقة               -٨

ة، وال علـى    ؤشراٍت اجتماعية اقتصادية مفـّصل    مشفوعة مب وكاملة عن التركيبة السكانية،     
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معلوماٍت عن أثر تدابري اإلدماج االجتماعي اليت اختذها البلد على أحوال معيشة الـشعوب              
  ).٢املادة (نتائج هذه التدابري عن األصلية والسكان اهلندوراسيني من أصل أفريقي و

حتث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة نتائج تعداد الـسكان الـذي أُجـري                
 للتنمية االجتماعية، وعلـى     يع وبرامج شاملة للجم من سياسات   فيما تضعه    ٢٠١٣ عام

استحداث مؤشراٍت تتيح هلا رؤية أفضل للحالة اليت تعيش فيهـا الـشعوب األصـلية               
واجملتمعات اهلندوراسية من أصل أفريقي، كما حتثها على استحداث ُنُهج لقياس النتـائج             

وتذكّر اللجنـة الدولـة الطـرف       . تتيح تقييم مدى استدامة سياساهتا ونطاقها وآثارها      
معلوماٍت مفّصلة من أجل وضع سياساٍت عامة وبرامج مالئمة للـسكان            بضرورة تقدمي 

وتطلب اللجنة  . يتعلق بالفئات اليت يتألف منها اجملتمع     فيما  تقييم تنفيذ االتفاقية    ألغراض  
  .إىل الدولة الطرف إدماج هذه املعلومات يف تقريرها املقبل

  يز العنصريتعريف التمي    
 ويف القانون   تمييز العنصري الوارد يف الدستور    تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعريف ال        -٩

مجيع عناصر تعريـف    التعريف املنصوص عليه يف هذين الصكني ال يتضمن         اجلنائي، ذلك أن    
  ).١املادة (التمييز العنصري احملدد يف االتفاقية 

) ١٩٩٣(١٤ ها العـامتني رقـم    توصـيتي اعتبارهـا   يف  واضعة  توصي اللجنة،     
 من االتفاقية، بأن توائم الدولة الطـرف       ١ من املادة    ١بشأن الفقرة   ) ٢٠٠٢(٢٩ ورقم

مع التعريف املقرر يف    وتوصيف جرمية التمييز العنصري     التعريف احلايل للتمييز العنصري     
  .  من االتفاقية١املادة 

  )عيةأو التدابري التشري(العنصري   التمييزتوصيف جرائم    
مجيـع  تتطرقـان إىل   من القانون اجلنائي ال  ٣٢١ و ٣١٩تالحظ اللجنة أن املادتني       -١٠

  ).٤املادة ( من االتفاقية ٤الفرضّيات املطروحة يف املادة 
بـشأن  ) ١٩٩٤(١٥توصيتيها العامتني رقم    اعتبارها  يف  واضعة  توصي اللجنة،     
شأن مكافحة خطاب التحريض    ب) ٢٠١٣(٣٥ من االتفاقية، ورقم     ٤ املادة    من ١الفقرة  

التمييز العنصري مـع    توصيف جرمية   على الكراهية العنصرية، بأن توائم الدولة الطرف        
  . من االتفاقية٤أحكام املادة 

  التدابري املؤسسية    
تالحظ اللجنة بقلق دمج وزارة العدل وحقوق اإلنسان ووزارة شؤون الـشعوب              -١١

قدمها مرتبة وزارة   أففريقي يف مؤسساٍت أخرى، مما      أاألصلية والشعوب اهلندوراسية من أصل      
  ).٢ من املادة ١الفقرة (الدولة 
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حتيط اللجنة علماً بااللتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف بأن تواصل هاتـان               
واحتفاظ كل منهما   املؤسستان، رغم دجمهما، االضطالع بواليتهما احملددتني يف األصل،         

بيد أن اللجنة تأسف لفقدان هاتني املؤسستني مرتبة وزارة الدولة          . اامليزانية اليت ُترصد هل   ب
، كل وفقـاً     الواجب وهتيب بالدولة الطرف أن توفر املوارد الالزمة لعملهما على النحو         

  .هالواليت

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية ملكافحة التمييز العنصري والعنـصرية               
  بذلك من أشكال التعصبوكره األجانب وما يتصل 

حتيط اللجنة علماً مبا بذلته الدولة الطرف من جهوٍد بشأن ميزانية املفوضية الوطنيـة         -١٢
 بعد تقييم مدى    "ألف" ركزاملحلقوق اإلنسان، إال أهنا تعرب عن قلقها إزاء فقدان املفوضية           

للجنة الوطنية ملكافحة   ن ا كّعدم اختاذ إجراءاٍت مت   أيضاً  تالحظ اللجنة   و. بادئ باريس امتثاهلا مل 
بـأداء  التمييز العنصري والعنصرية وكره األجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعـصب             

  ).٢ من املادة ١الفقرة (املناسب عملها على النحو 
هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان امتثال املفوضـية              

فيهـا  ، مبا   )٤٨/١٣٤مرفق قرار اجلمعية العامة      (الوطنية حلقوق اإلنسان ملبادئ باريس    
 بتعيني مفوَّض يتمتع باملعرفة الواجبة حبقوق اإلنسان عن طريق إجراء حمدد       التدابري املتصلة 

 باختاذ تـدابري    وتوصي اللجنة أيضاً  . لذلك، مع مراعاة مبدأي االستقالل املايل واإلداري      
العنصري والعنصرية وكره األجانـب ومـا       اللجنة الوطنية ملكافحة التمييز     قيام  لضمان  

  . بعملها على حنو تاميتصل بذلك من أشكال التعصب

  خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري    
مع أن اللجنة تالحظ ما تبذله الدولة الطرف من جهوٍد لوضع خطة عمل وطنيـة                 -١٣

 قلقها بشأن القوالب النمطية وأشـكال   تعرب عن فإهناملكافحة العنصرية والتمييز العنصري،     
تشكل عقبةً تعوق   أمور  التحيز القائمة يف اجملتمع واستمرار التوترات يف الدولة الطرف، وهي           

تالحظ اللجنـة   و. اجلميع ويتسم بالتعددية  تضن  قبول الثقافات بعضها بعضاً وبناء جمتمعٍ حي      
ما تتعرض له بعض فئات اجملتمـع        إىلاملعلومات املقدمة من الدولة الطرف      تطرق  عدم  أيضاً  

  ).٢املادة (كاملهاجرين من متييزٍ وعنصرية 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف محالت التوعية ملكافحة التمييز العنصري             

توصيها بأن تواصـل بنـشاط      و. ل التمييز القائمة يف البلد    والقوالب النمطية ومجيع أشكا   
يتعلـق  فيمـا   ار بني الثقافات وعلى التسامح والتفـاهم        الربامج املشجِّعة على احلو    تنفيذ
وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى تنفيـذ          . التنوع الثقايف يف الدولة الطرف     مبسألة
تنفيذاً فعاالً باعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري             االتفاقية
  .من موارد بشرية ومالية لتنفيذهاحالياً، بوسائل منها ختصيص ما يكفي وضعها اجلاري 
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  ة مكافحة أشكال التمييز املتعددتدابري    
 املنتميات إىل اجملتمعات األصلية واجملتمعات    يساور اللجنة قلق الستمرار تعّرض النساء         -١٤

 االجتماعية والسياسية   ييز متعددة يف مجيع مناحي احلياة     اهلندوراسية من أصل أفريقي ألشكال مت     
  ).٢ من املادة ٢الفقرة ( والثقافية واالقتصادية

) ٢٠٠٠(٢٥ العامة رقم    تهاتوصياعتبارها    الدولة الطرف يف  ضع  توصي اللجنة بأن ت     
 يف مجيع   نسايناجل نظورتراعي امل بشأن أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنوع اجلنس، وبأن         

 التمييـز   سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز العنصري من أجل التصدي ألشـكال         
نساء اجملتمعات األصلية واجملتمعات اهلندوراسـية      صوص  املتعددة اليت متس على وجه اخل     

  .بإعداد إحصاءات مفصَّلة هبذا الشأنكذلك توصي اللجنة و. من أصل أفريقي

  حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان    
 عن حقـوق    املدافعنيخاص ب محاية   حتيط علماً بإعداد مشروع قانون       مع أن اللجنة    -١٥

، فإهنا تأسـف  ، نساًء ورجاالً وموظفي القضاء االجتماعينياإلنسان والصحفيني واإلعالميني  
سالمة املدافعني عن حقوق اإلنسان البدنية، مبن فيهم قادة         على  الستمرار االعتداءات اخلطرية    

ا وردها   مل ويساور اللجنة قلق أيضاً   . الشعوب األصلية والقادة اهلندوراسيون من أصلٍ أفريقي      
  ).٢املادة  (ء رداً على ذلكالُشرطة والقضاما قامت به من معلومات توضح عدم كفاية 

توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة حلماية املدافعني عـن       
أو االنتقام ومـن أي عمـلٍ تعـسفي قـد     خويف حقوق اإلنسان من مجيـع أعمال الت 

 وتشجع اللجنة على التعجيل باعتماد وتنفيذ مشروع قانون         .يستهدفهم بسبب أنشطتهم  
اعتبارهـا  الدولة الطرف يف    ضع  محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، وتوصي أيضاً بأن ت        

بشأن تدريب موظفي إنفاذ القانون يف جمـال محايـة          ) ١٩٩٣(١٣التوصية العامة رقم    
قانون فيها، وخباصة أفراد    حقوق اإلنسان، وتشجعها على حتسني تدريب موظفي إنفاذ ال        

  .ذ أحكام االتفاقية تنفيذاً تاماًالشرطة، حبيث تنفَّ

  النيابة اخلاصة باإلثنيات والتراث الثقايف    
إلثنيات باالدولة الطرف عن النيابة اخلاصة      حتيط اللجنة علماً باملعلومات املقدمة من         -١٦

 ٥٥ ،٢٠١٣ و ٢٠٠٢رة ما بني عامي      يف الفت  ،وتالحظ أن النيابة قد تلقّت    . والتراث الثقايف 
أربعـة  يف  ُبتَّ   ، و  بالغاً ١٧ُرفض  قيد التحقيق، و  منها   بالغاً   ٣١يوجد  بالغاً جبرائم متييز،    

ووفقاً للمعلومات الـواردة    . حبلولٍ بديلة منها  ثالثة  يف  ُبتَّ  بالطرق القضائية، و  منها  بالغات  
ويـساور  . ائمهذه اجلـر  جرمية من   من مصادر أخرى، مل تصدر قط أي أحكامٍ قضائية يف           

بـني عـدد    التفاوت  عدد البالغات املقدمة إىل النيابة، وكذلك بشأن        قلة  اللجنة قلق بشأن    
   ).٦املادة (البالغات املرفوضة والبالغات اليت ُبتَّ فيها بالطرق القضائية 
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بشأن ) ٢٠٠٥(٣١التوصية العامة رقم    اعتبارها    الدولة يف ضع  توصي اللجنة بأن ت     
، وال سـيما فيمـا يتعلـق        ه وسري عمل  منع التمييز العنصري يف إدارة نظام العدالة اجلنائية       

إىل القضاء، بتقدمي املعلومات القضائية واملشورة للضحايا، وبشأن اللجوء  بالتزامها بتيسري   
لشعوب األصلية واجملتمعات اهلندوراسية من أصل أفريقي       توفري اخلدمات ل  ضرورة ضمان   

كما تـشجع اللجنـة الدولـة      . ي يتسىن هلم تقدمي بالغات فردية أو مجاعية       وأفرادمها ك 
الطرف على تذكري أعضاء النيابة العامة باملصلحة العامة اليت حتققها احملاكمة على األفعال             

  .العنصرية ملساِسها بتماسك اجملتمع وباجملتمع ذاته

  القانون األساسي ملناطق العمل والتنمية االقتصادية    
الحظ اللجنة بقلق ما وردها من معلوماٍت تفيد بأن القانون األساسي ملناطق العمل             ت  -١٧

وتتمتع هـذه   . من أراضي اإلقليم الوطين   مساحات  والتنمية االقتصادية يتيح منح املستثمرين      
املناطق باالستقالل الذايت وظيفياً وإدارياً، وجيوز فيها إنشاء حماكم قائمة بذاهتا ومستقلة هلـا              

صها احلصري، وكذلك قواهتا األمنية اخلاصة هبا، األمر الذي قد تترتب عليه عواقـب         اختصا
لشعوب األصلية واجملتمعات اهلندوراسية من أصل أفريقي املستقرة يف هـذه           بالنسبة ل وخيمة  
   ).٢ من املادة ٦و١الفقرتان (املناطق 

انون األساسي  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي مزيٍد من املعلومات عن الق            
الدولة الطرف مدى توافق    بأن تبحث   وتوصي اللجنة   . ملناطق العمل والتنمية االقتصادية   

هذا القانون مع الصكوك الدولية اليت اعتمدهتا الدولة الطرف، وال سيما مع تلك املتعلقة              
حبقوق الشعوب األصلية والشعوب املنحدرة من أصل أفريقـي، مـع مراعـاة املرتبـة               

  .اليت حتظى هبا الصكوك الدولية املعتمدة من الدولة الطرفالدستورية 

  استقالل القضاء    
علماً باملعلومات اإلضافية اليت تلقّتها عقب حوارها مع وفد الدولـة           اللجنة  إذ حتيط     -١٨

يف عـضاء   منـهم األ  ، وال سيما    بشأن عزل عدة قضاة   فإن القلق ال يزال يساورها      الطرف،  
  ). ٦املادة (مة القضائية العليا احملكمة الدستورية باحملك

ومبادئ ) ٢٠٠٥(٣١ف، يف ضوء التوصية العامة رقم       تذكّر اللجنة الدولة الطر     
، بأن مبدأي   )، املرفق E/CN.4/2003/65 (٢٠٠١لور للسلوك القضائي املعتمدة يف عام       غبان

 ومحاية  يشكالن ضماناً أساسياً حلماية استقالل القضاء     جواز عزهلم   استقرار القضاة وعدم    
وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولـة      . حقوق اإلنسان، مبا فيها تلك احملمية مبوجب االتفاقية       

الطرف تقدمي معلومات عن عزل أربعة من قضاة احملكمة الدستورية باحملكمـة القـضائية         
  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٢العليا يف 
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  حالة الغّواصني من شعب امليسكيتو    
ـ املؤسفة الـيت يعيـشها      الة  احلاللجنة بشأن   ق يساور   القلزال  يال    -١٩ ن مـن   والغواص
دىن توفري احلد األ  ضحايا االنتهاكات النامجة عن ممارسة حرفة الغوص دون         وهم  ،  مليسكيتوا

اجلة ومع أن اللجنة حتيط علماً بإنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملع          . من شروط السالمة  
مد مـن تـدابري     فإهنا تأسف لعدم تقدمي معلوماٍت عما اعتُ      ،  إشكالية الصيد بالغوص ومنعه   

 من  ٢الفقرة  (نع هذه املمارسة املنتهِكة حلقوقهم      ململساعدة الغواصني الذين أُصيبوا بإعاقاٍت و     
   ).٢املادة 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف موافاهتا مبعلوماٍت دقيقة عن حالـة الغواصـني               
نفذه الدولة الطرف من برامج تفتيش يف هذا اإلطـار،          ، وعما ت  من امليسكيتو املتضررين  

االجتماعية والتأمينات واخلدمات  من الربامج   هؤالء الغواصني   استفادة  وعن مدى إمكانية    
العقوبات املطبَّقة والتعويضات املمنوحة يف هذا السياق، وكذلك عن سائر          عن  الصحية، و 

كمـا تطلـب اللجنـة تقـدمي     . سساتاملؤاإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة املشتركة بني      
  .ُيتَّخذ من قرارات وتدابري يف هذا اإلطارفيما معلوماٍت عن مشاركة شعب امليسكيتو 

  مشاورة الشعوب األصلية واجملتمعات اهلندوراسية من أصل أفريقي    
تالحظ اللجنة بقلق ما وردها من معلوماٍت من عدة مصادر عن عـدم مـشاورة                 -٢٠

تمعات اهلندوراسية من أصل أفريقي مشاورةً مسبقة وحرة ومـستنرية          الشعوب األصلية واجمل  
كمشاريع إنتـاج الطاقـة   (مشاريع التنمية واستغالل املوارد الطبيعية   كل مشروع من    بشأن  

وعلـى الـرغم    . أخرى متّسهم التشريعات وبرامج   بشأن  أو  ) الكهرمائية أو مشاريع التعدين   
ن مشاركة الشعوب األصلية، تعرب اللجنـة عـن         بذلته الدولة الطرف من جهود لضما      مما

حظ اللجنـة أيـضاً أمهيـة       وتال. إزاء عدم تقدمي معلومات عن كيفية إنفاذ هذا احلق         قلقها
يتعلق مبلكيـة األراضـي     فيما  القضاء  وتيسري اللجوء إىل     املسبقة واحلرة واملستنرية     ةاملشاور

  ). ٥الفقرة الفرعية ج من املادة (واألقاليم 
بـشأن  ) ١٩٩٧(٢٣للجنة بالدولة الطرف، يف ضوء التوصية العامة رقم         هتيب ا   

حقوق الشعوب األصلية، أن ُتنشئ آليات عملية إلنفاذ حق الشعوب واجملتمعات احمللية            
ترم موافقتها املسبقة واحلـرة     على حنو حي  ستنرية  املرة و احلسبقة و املشاورةً  املاملتضررة يف   

توصي اللجنة  و. املشاورات بصورة منهجية وحبسن نية    واملستنرية، وأن تضمن إجراء هذه      
بأن جتري هيئة مستقلة دراساٍت عن آثار أنشطة البحث عن املوارد الطبيعية واستغالهلا يف        

 قبل  املناطق اليت تقطنها تقليدياً الشعوب األصلية واجملتمعات اهلندوراسية من أصل أفريقي          
ق الـشعوب األصـلية واجملتمعـات       توصي اللجنة بضمان ح   كما  . إصدار تراخيص هبا  

اهلندوراسية من أصل أفريقي يف اللجوء إىل احملاكم للدفاع عن حقوقها التقليدية وعـن              
تعـويضٍ عـادل    احلصول علـى    حقها يف أن ُتستشار قبل منح االمتيازات، وكذلك يف          



CERD/C/HND/CO/1-5 

GE.14-41579 8 

 ١٦٩وتشري اللجنة إىل أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم           . أي أضرارٍ تلحق هبا    عن
واجبة التطبيق مباشرةً ، ١٩٨٩بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، لعام        

عدم وجود قواعد قانونية داخلية هبذا الشأن ال ُيسقط عن الدولة الطـرف             إن  ومن ثَم، ف  
  .التزاَمها بإنفاذ حق هذه الشعوب يف مشاورهتا مشاورةً مسبقة وحرة ومستنرية

  ية واجملتمعات اهلندوراسية من أصل أفريقيمشاركة الشعوب األصل    
بالرغم مما أحرزته هندوراس من تقدم، تالحـظ اللجنـة أن الـشعوب األصـلية                 -٢١

واجملتمعات اهلندوراسية من أصل أفريقي ال تزال تواجه حواجز هائلة تعتـرض مـشاركتها              
    ).٥الفقرة الفرعية ج من املادة  (القرارصنع الكاملة ومتثيلها يف هيئات 

) ١٩٩٧(٢٣توصـيتيها العـامتني رقـم       اعتبارهـا   يف  واضعة  توصي اللجنة،     
ضـمان مـشاركة    من أجل   ، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها       )٢٠١١(٣٤ ورقم

الشعوب األصلية واجملتمعات اهلندوراسية من أصل أفريقي، وخباصة نساءها، مـشاركةً           
النيابية، ويف الشؤون العامة،    ، وال سيما املؤسسات     القرارصنع  كاملة يف مجيع مؤسسات     

شعوب األصلية واجملتمعـات    كما توصيها بأن تتخذ تدابري فعالة تضمن مشاركة مجيع ال         
وتوصي اللجنة الدولـة    . اهلندوراسية من أصل أفريقي يف اإلدارة العامة جبميع مستوياهتا        

اقية والتوصـية   وفقاً ألحكام االتف  ) من تدابري العمل اإلجيايب   (الطرف بتنفيذ تدابري خاصة     
  .الصادرة عن اللجنة) ٢٠٠٩(٣٢العامة رقم 

  توصيات أخرى  -دال  

  ١٤اإلعالن املنصوص عليه يف املادة     
حتث اللجنة الدولة الطرف على دراسة إمكانية تقدمي اإلعالن االختياري املنصوص             -٢٢

  . من االتفاقية١٤عليه يف املادة 

   من االتفاقية٨تعديل املادة     
 مـن   ٨ مـن املـادة      ٦اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة         توصي    -٢٣

 يف االجتماع الرابـع عـشر للـدول    ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١٥االتفاقية، الذي اعُتمد يف  
 كـانون   ١٦، املـؤرخ    ٤٧/١١١أقرته اجلمعية العامة يف قرارها      الذي  األطراف يف االتفاقية و   

 ٦١/١٤٨قرارات اجلمعيـة العامـة      باللجنة  ذكر  صدد، ت ويف هذا ال  . ١٩٩٢ديسمرب  /األول
 العامة بقوة الـدولَ األطـراف   ، اليت حثت فيها اجلمعيةُ ٦٧/١٥٦، و ٦٥/٢٠٠ و ٦٣/٢٤٣و
ـ بتموي املتعلق االتفاقية   تعديل على للتصديق ةـاخليالد هتاراءاـإجتسريع  االتفاقية على    يف  لـ

  .التعديل على مبوافقتها السرعة وجه ىـعل خطياً وامـالع األمني ارـإخط ىـوعل ،ةـاللجن
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  إعالن وبرنامج عمل ديربان    
الصادرة عن اللجنة بشأن متابعة مـؤمتر       ) ٢٠٠٩(٣٣يف ضوء التوصية العامة رقم        -٢٤

اج رعنـد إد  اعتبارهـا،   يف  الدولة الطرف   تضع  بأن  اللجنة  استعراض نتائج ديربان، توصي     
نامج عمل ديربان، اللذين اعتمدمها املؤمتر العـاملي         إعالن وبر  ،االتفاقية يف تشريعاهتا الوطنية   

     / والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعّصب يف أيلول           يةملكافحة العنصر 
      /، وكذلك الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، املعقود يف نيـسان           ٢٠٠١سبتمرب  
 الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل        وتطلب اللجنة إىل  .  يف جنيف  ٢٠٠٩أبريل  

معلوماٍت حمددة عما اعتمدته من خطط عمل وتدابري أخرى لتنفيذ إعالن وبرنـامج عمـل               
  .ديربان على الصعيد الوطين

  نشر التقارير واملالحظات اخلتامية    
ها منـذ   على تقارير االطالع  لجمهور العام   ل الدولة الطرف    تيحتوصي اللجنة بأن تُ     -٢٥

نشرها باللغـات   عن طريق    على املالحظات اخلتامية للجنة،      حلظة تقدميها، وبأن ُتطلعه أيضاً    
  . إن ُوجدت،الرمسية يف الدولة الطرف، وباللغات األخرى شائعة االستخدام فيها

   مع منظمات اجملتمع املدينالتشاور    
ق احلوار مع منظمات    الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطا    بأن تواصل   توصي اللجنة     -٢٦

اجملتمع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف مكافحة التمييز العنصري،              
  .يف سياق إعداد التقرير الدوري املقبل ومتابعة تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية

  متابعة تنفيذ املالحظات اخلتامية     
 من نظام اللجنة الداخلي املعدَّل،      ٦٥ية واملادة    من االتفاق  ٩ من املادة    ١وفقاً للفقرة     -٢٧

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم هلا، يف غضون عامٍ واحـد مـن اعتمـاد هـذه                   
املالحظات اخلتامية، معلومات عما ستكون قد اختذته من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة            

  .١٩ و١٨ و١٧ و١٠يف الفقرات 

  فقرات ذات أمهية خاصة    
تود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تكتـسبها                 -٢٨

، وتطلب إليها أن تدرِج يف تقريرهـا        ٢١ و ٢٠ و ١٦ و ٨ و ٧التوصيات الواردة يف الفقرات     
  .الدوري املقبل معلومات مفّصلة عما ستكون قد اعتمدته من تدابري حمددة لتنفيذها
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   األساسيةالوثيقة    
الدولة الطرف وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهيـة        بأن تقدم   توصي اللجنة     -٢٩

املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، وال سـيما املبـادئ التوجيهيـة              
الوثيقة األساسية املشتركة واليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بـني اللجـان،             لتقدمي
 ٢٠٠٦يونيـه  / مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، املعقود يف حزيـران     نشأةاهليئات امل  وهي

  ).، الفصل األولHRI/GEN/2/Rev.6انظر (

  إعداد التقرير املقبل    
الدولة الطرف تقاريرها الدورية السادس إىل الثامن يف وثيقٍة         بأن تقدم   توصي اللجنة     -٣٠

املبـادئ  اعتبارها  يف  واضعة   ،٢٠١٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩واحدٍة جامعة، يف موعد أقصاه      
التوجيهية املتعلقة بالوثيقة املوّجهة خصيصاً للجنة، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا احلاديـة              

يف هذه الوثيقة مجيع املسائل املطروحة يف هـذه         تناول  ، وبأن ت  )CERD/C/2007/1 (السبعنيو
ترام احلد األقصى املقرر لعدد     على اح أيضاً  حتث اللجنة الدولة الطرف     و. املالحظات اخلتامية 

، الفـصل   HRI/GEN.2/Rev.6( صفحة   ٤٠صفحات التقارير املقدمة هليئات املعاهدات وهو       
  ).١٩األول، الفقرة 

        


