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مقدمة
 -1عق ــد الفري ــق العام ــال املع ــا بالس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال املنشـ ـ وج ــب ـ ـرار لـ ـ
حقوق اإلنسان  1/5املؤرخ  11حزيران/يونيه  1007دورتـه العشـرين ا الفـمة مـن  17تشـرين
األول/أكتــوبر  7تش ـرين الينــاف/نوفم  .1014واستُعرضــا احلالــة ا الســلفادور ا ا لســة
الينانيــة املعقــودة ا  17تش ـرين األول/أكتــوبر  .1014وت ـرأف وفــد الســلفادور كــارلوف ألفريــدو
كاسـتانيدا نابــب و يــر اةارجيـة .واعتمــد الفريــق العامـال هــذا التقريــر ا جلسـته العا ــرة املعقــودة
ا  31تشرين األول/أكتوبر .1014
 -1وا  15ك ــانون اليناف/ين ــاير  1014اخت ــار لـ ـ حق ــوق اإلنس ــان فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعة الينالثية) لتيسري استعراض احلالة ا السلفادور :ثيوبيا والصني ومجهورية فنزويال البوليفارية.
 -3وعمالا ب حكام الفقرة  15من مرفق القـرار  1/5والفقـرة  5مـن مرفـق القـرار 11/16
صدرت الوثابق التالية ألغراض استعراض احلالة ا السلفادور:
(أ)

تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفقا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/20/SLV/1؛

(ب) جتمي ــل للمعلوم ــات أعدت ــه مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــوق اإلنس ــان
(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان) وفقا للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/20/SLV/2؛
(ج) م ـ ــوجز أعدت ـ ــه املفوض ـ ــية الس ـ ــامية حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان وفق ـ ـ ـا للفق ـ ــرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/20/SLV/3
 -4وأُحيل ــا الس ــلفادور ع ــن طري ــق اجملموع ــة الينالثي ــة ابم ــة أس ـ لة أع ــد ا س ــلفا س ــبانيا
وأملانيــا وا مهوريــة التشــيكية وســلوفينيا والســويد ولياتنشــتاين واملكســي واململكــة املتحــدة ل يطانيــا
العظم ــأ وأيرلن ــدا الش ــمالية والن ــرويه وهولن ــدا .وه ــذم األسـ ـ لة متاح ــة ا املو ــل الش ــبكي اة ــارجي
لالستعراض الدورج الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكــر الوفــد أن العــرض الشــفوج هــو حصــيلة مش ـاورات بــني مؤسســات حكوميــة ةتلفــة
نسقتها و ارة اةارجية.
 -6و ــد أتــاس الســتعراض الينــاف للســلفادور أن تُقــيم التقــدم احملــر ا ــال حقــوق اإلنســان
من ــذ الس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال األول ال ــذج أُج ــرج ا ع ــام  .1010و ــد أدت التوص ــيات
املقدم ــة والتعه ــدات الطوعي ــة املعلن ــة ا تلـ ـ املناس ــبة بل ــورة بع ــه األه ــداد ال ــيت ح ــدد ا
احلكومة واليت أسهما ا عادة رساء الدميقراطية.
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 -7ومل مينــل التقــدم احملــر احلكومــة مــن الع ـماد ب ـ ن الســلفادور بلــد يواجــه عــدة ــديات
ينبغي أن يتغلب عليها لكي حيقق لشـعبه هـدد التمتـل الكامـال ققو ـه وفقـا للتزاماتـه ا ـال
حقوق اإلنسان.
 -1وتلتزم احلكومة التزاما راساا بالعمال علأ تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتهـا باعتبـار ذلـ
جزءا من سياسة الدولة وركنا أساسيا لسياسا ا اةارجية .و د تسلما احلكومـة ا ديـدة مقاليـد
السلطة ا  1حزيران/يونيه  1014بعد أن ع ر الشعب السلفادورج عن رغبته من خالل عمليـة
دميقراطيـة .وتعمـال احلكومـة ا ديـدة علـأ ـرار خطتهـا اإلاابيـة اةمسـية بوصـفها األداة الربيســية
الــيت توجــه السياســة العامــة .وا طــار ـرار اةطــة أطلقــا احلكومـة عمليــة تشــاور عامــة واســعة
النطاق اركا فيها ا اليات السلفادورية املقيمة خارج البلد.
 -9وينص ــب المكي ــز املؤسس ــي حلكوم ــة الـ ـربي الس ــلفادورج سانش ــيز سـ ـريين عل ــأ تعزي ــز
س ــن األحـ ـوال املعيش ــية
اإلجن ــا ات البنيوي ــة ال ــيت قق ــا ا الس ــنوات األخ ــرية وال ــيت أدت
لقطاعات اجملتمل اليت عانا من الستبعاد والفقر علأ مدى عقود.
 -10و ــد التزمــا الســلفادور أثنــاء الســتعراض الــدورج الشــامال األول املتعلــق هبــا بالتصــديق
علأ عدة صكوك دوليـة .وا هـذا الصـدد أ ـار الوفـد أن السـلفادور صـ رد ا ا عـام 1011
علأ ال وتوكول الختيارج امللحق بالعهد الدو اةاص باحلقوق ال تصادية والجتماعية والينقافية
كم ــا ص ـ رد ا ا أواب ــال ع ــام  1014عل ــأ ال وتوك ــول الختي ــارج الين ــاف امللح ــق بالعه ــد ال ــدو
اة ــاص ب ــاحلقوق املدني ــة والسياس ــية وا ــادد لغ ــاء عقوب ــة اإلع ــدام .وباإلض ــافة ذلـ ـ
تعكف ا معية التشريعية علأ النظر ا التصديق علأ التفا يـة الدوليـة حلمايـة مجيـل األ ـااص
م ــن الختفـ ــاء القس ــرج والتفا يـ ــة املتعلق ـ ـة بوض ــل األ ـ ــااص عـ ــدميي ا نس ــية ونظـ ــام رومـ ــا
األساسي للمحكمة ا نابية الدولية.
 -11و ــاركا الســلطة التنفيذيــة أيو ـ ا ا مشــاورات مشــمكة بــني الوكــالت بش ـ ن مكانيــة
التص ــديق عل ــأ ص ــكوك أخ ــرى منه ــا ال وتوك ــول الختي ــارج لتفا ي ــة مناهو ــة التع ــذيب وغ ــريم
م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو الال نس ــانية أو املهين ــة .وا ه ــذا الس ــياق ــدما
احلكومــة ا معيــة التش ـريعية مشــروع ــانون لســحب فــا الســلفادور علــأ التفا يــة للنظــر
فيه .وباإلضافة ذل ُعدل تعريف التعذيب ا عام  1011علـه جرميـة ل تسـقا بالتقـادم
وليشمال مجيل أفعال التعذيب علأ النحو احملدد ا التفا ية.
 -11وجت ـرى أيو ـ ا مشــاورات داخليــة للنظــر ا مكانيــة النوــمام ال وتوكــول الختيــارج
لتفا يــة حقــوق الطفــال املتعلــق بــغجراء تقــدة البالغــات؛ واتفا يــة منظمــة األمــم املتحــدة للمبيــة
والعلــم والينقافــة بشـ ن مكافحــة التمييــز ا ــال التعلــيم؛ واتفا يــات منظمــة العمــال الدوليــة 169
و 119و 97و143؛ واتفا يـ ــة عـ ــدم تقـ ــادم ج ـ ـرابم احلـ ــرب وا ـ ـرابم املرتكبـ ــة ضـ ــد اإلنسـ ــانية؛
وال وتوكول امللحق بالتفا ية األمريكية حلقوق اإلنسان الرامـي لغـاء عقوبـة اإلعـدام؛ واتفا يـة
البلدان األمريكية ملكافحة مجيل أ كال التمييز والتعصب.
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 -13وعل ــأ الص ــعيد احملل ــي ح ــدثا بع ــه التط ــورات ا نش ــاء ط ــار ــانوف يوس ــل نط ــاق
الع ـماد ققــوق القطاعــات الســكانية األ ــد ضــعفا كمــا أنش ـ ت احلكومــة بعــه املؤسســات
واآلليات لرصد حالة حقوق اإلنسان.
 -14فمـينالا صـ رد ا ا معيــة التشـريعية ا حزيران/يونيــه  1014علــأ تعــديال املــادة  63مــن
الدستور حيث أُضيفا ليها فقرة تعمد بالشـعوب األصـلية وا هـذا اإلطـار ستوضـل سياسـات
مم وتُنمي هويتهم ونظر م العامل و يمهم األخال ية والروحية.

 -15كما اعتُمدت ا نيسان/أبريال  1014بعد مشاورات مكينفة مل منظمات األ ااص
ذوج اإلعا ة السياسة الوطنية املتعلقة بالرعاية الشاملة لأل ااص ذوج اإلعا ة وتنظر ا معيـة
التشريعية ا مكانية سحب التحفا علـأ اتفا يـة حقـوق األ ـااص ذوج اإلعا ـة .كمـا اعتُمـدت
لغة اإل ارة كلغة رمسية.
 -16وفيمــا يتعلــق باملســنني أجــرت احلكومــة عمليــة تشــاور مــن أجــال ج ـراء تنقــي جــوهرج
للقـانون املتعلـق باملسـنني ا طـار ـه ـابم علـأ حقـوق اإلنسـان .وسـيُعرض هـذا اإلصــالس ا
و ـ ــا ريـ ــب علـ ــأ ا معيـ ــة التش ـ ـريعية .وأضـ ــاد الوفـ ــد ـ ــابالا ن السـ ــلفادور بلـ ــد يـ ــدعم بقـ ــوة
املفاوضات الرامية وضل ص ليمي وص دو حلماية حقوق املسنني.
 -17وتــو احلكومــة أولويــة ملكافحــة الفقــر والســتبعاد الجتمــاعي .و ــد اعتمــدت احلكومــة
منــذ عــام  1009ب ـرامه وتــدابري متنوعــة ا طــار نظــام ــامال للحمايــة الجتماعيــة .وا هــذا
الصدد اعتمدت ا معية التشريعية ا نيسان/أبريال  1014القـانون املتعلـق باحلمايـة الجتماعيـة
والتنميــة الجتماعيــة الــذج أ ــر حــق مجيــل الســكان ا احلصــول علــأ احلــد األدى مــن اةــدمات
العامة الجتماعية.
 -11وا عام  1010أطلقا السلفادور عملية صالس للنظام الصحي الـوطا يقـوم علـأ
أفر ــة تمعي ــة معني ــة بص ــحة األس ــرة ويكف ــال احل ــق ا الص ــحة باتب ــاع اسـ ـماتي ية ت ــوفر الرعاي ــة
الصحية األولية الشاملة بالتعاون املبا ر مل األُسر واجملتمعات احمللية .وتعمال احلكومة أيو ا علأ
التوعية ب مهية تطعيم األطفال ومجيل أفراد األسرة.
 -19وا آذار/م ــارف  1011أ ــرت ا معي ــة التشـ ـريعية انونـ ـ ا يتعل ــق باألدوي ــة يه ــدد
ضــمان ت ـوافر األدويــة وتس ـ يلها وجود ــا وســالمتها وتش ـ يل ديــد أســعار مناســبة لألدويــة
وتر يد استعما ا.
 -10وأ ار الوفـد أيوـ ا أن السـلفادور ـد حققـا بالفعـال ا ـدد اةـام مـن األهـداد
اإلاابية لأللفية املتعلق خبفه معدل وفيات األمومة.
 -11وفيم ــا يتعل ــق باملص ــابني ــرض اإلي ــد والع ــدوى بفريوس ــه ــال الوف ــد ن هن ــاك انون ـ ا
مقمح ـا يهــدد التصــدج الشــامال ملــرض اإليــد والعــدوى بفريوســه و وضــل ــه يت ــاو
رد النظر هذا الوباء باعتبارم مشكلة صحية ويسهم ا القواء علأ التمييز والوصم.
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 -11ومن ناحية أخرى تلتزم السـلفادور قمايـة حقـوق مواطنيهـا املهـاجرين .وا هـذا السـياق
رأى الوفد أن اعتماد القانون اةاص املتعلق قماية السـلفادوريني املهـاجرين وأفـراد أسـرهم والنهـوض
هبــم الصــادر ا عــام  1011هــو جنــا عظــيم .وا ذل ـ الســياق أيو ـ ا أولــا احلكومــة أولويــة
لتقوي ـ ــة الش ـ ــبكة القنص ـ ــلية من ـ ــذ ع ـ ــام  .1009وأبل ـ ــف الوف ـ ــد الفري ـ ــق العام ـ ــال ب ـ ـ مر مه ـ ـم ه ـ ــو أن
السلفادوريني املقيمني ا اةارج متكنوا ألول مرة من التصويا ا انتاابات عام 1014.
 -13وأ ار الوفد أن حركة ه رة األطفـال واملـراهقني غـري املصـحوبني بـذويهم الوليـات
املتحـ ــدة األمريكيـ ــة ا حزيران/يونيـ ــه  1014ادت يـ ــاد اة هابلـ ــة بسـ ــبب التو عـ ــات الزابفـ ــة الـ ــيت
أ ــاعها املت ــرون بالبش ــر وبس ــبب التطل ــل مج ــل مش ــال األُس ــر والفتق ــار الف ــرص وانع ــدام
صنفا حركة التدفق هذم علأ املستوى الدو ب ا أ مة نسانية.
األمن ا السلفادور .و د ُ

 -14و د سعا السلفادور تنسـيق جهودهـا مـل بلـدان املينلـث الشـما ألمريكـا الوسـطأ
مــن أجــال التغلــب علــأ تلـ األ مــة اإلنســانية الدوليــة .وا متو /يوليــه  1014أطلقــا احلكومــة
محلــة توعيــة و عــالم فيمــا يتعلــق باملاــاطر الــيت يواجههــا األطفــال غــري املصــحوبني بــذويهم عنــد
وو عــا م ـواد
القيــام برحلــة ةفوفــة باملاــاطر وذل ـ ــا ــعار مل تعرض ـوا حيــا م للاطــرمُ .
احلملة ونو شا ا مجيل مدارف البلد.
 -15و د و عا احلكومة أيو ا اإلعالن اةاص املتعلق بوضـل األولد والبنـات واملـراهقني غـري
املصـ ــحوبني بـ ــذويهم املهـ ــاجرين مـ ــن أمريكـ ــا الوسـ ــطأ الوليـ ــات املتحـ ــدة كمـ ــا ا ـ ــمكا
الســلفادور مــل غواتيمــال وهنــدوراف ا طــار منظمــة الــدول األمريكيــة ا دعــم اعتمــاد عــالن
بش ن أطفال أمريكا الوسطأ املهاجرين غري املصحوبني بذويهم.
 -16ويتطلـ ــب قيـ ــق األمـ ــن العـ ــام والتعـ ــايا السـ ــلمي توـ ــافر جهـ ــود احلكومـ ــة ومشـ ــاركة
جهـ ــات فاعلـ ــة و طاعـ ــات اجتماعيـ ــة ةتلفـ ــة .ولتحقيـ ــق هـ ــذا الغـ ــرض أنش ـ ـ ت احلكوم ـ ــة ا
أيلول/س ــبتم  1014اجمللـ ـ ال ــوطا ألم ــن املـ ـواطنني والتع ــايا السـ ـلمي ال ــذج يتـ ـ لف م ــن
احلكوم ــات احمللي ــة و ط ــاع األعم ــال وخ ـ ـ اء ا ه ــذا اجمل ــال واألح ـ ـزاب السياس ــية ووس ــابا
اإلعالم والكنيسة من أجال تش يل احلوار والتوصال اتفا ات ميكن أن تتطـور سياسـات
عامة مستدامة بش ن هذم املس لة.
 -17وذكــر الوفــد أن الســلفادور ااــذت تــدابري للتصــدج للتحــديات األمنيــة منهــا النوــمام
السماتي ية األمنية ألمريكا الوسطأ وهي ص يوجه من منظور امال اإلجـراءات املنسـقة
املتعلقة باألمن و د اعتمدته بلدان املنطقة الينمانية.
 -11و ــد ركــزت الســلفادور جهودهــا أيوـا علــأ مكافحــة ا رميــة والفســاد وتعزيــز الشــفافية.
وا ه ــذا الس ــياق اعتُم ــد ع ــدد م ــن الق ـوانني :الق ــانون املتعل ــق بالوص ــول املعلوم ــات العام ــة
والقــانون اةــاص املتعلــق بالتــدخال ا التصــالت و ــانون مكافحــة غســيال األم ـوال واألصــول
والق ــانون اة ــاص املتعل ــق ص ــادرة و دارة الس ــلل ذات املنشـ ـ أو املقص ــد غ ــري املش ــروع و ــانون
أخال يات احلكومة.
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 -19وباإلضــافة هــذم التشـريعات املهمــة رعــا احلكومــة تطــوير أدوات تكنولوجيــة مينــال
البواب ـ ــة املتعلق ـ ــة بالش ـ ــفافية واحلكوم ـ ــة املفتوح ـ ــة واعتم ـ ــاد سياس ـ ــات عام ـ ــة وآلي ـ ــات للمرا ب ـ ــة
الجتماعية مينال مساءلة املؤسسات العامة ومشاركة املواطنني.
 -30وأولا السلفادور أولوية أيوا ملكافحة الجتار بالبشر .واجملل الوطا ملكافحـة الجتـار
بالبشر هو ا ي ة املسـؤولة عـن وضـل السياسـات و نشـاء طـار سياسـي واسـماتي ي طويـال األجـال
لنهه امال ملكافحة الجتار بالبشر .وتعلن السلفادور بارتياس أ ا اعتمدت بالفعال انون ا خاص ا
ملكافحة الجتار باأل ااص.
 -31وتـ ـرتبا مكافح ــة ا رمي ــة ش ــكلة أخ ــرى تواجهه ــا الس ــلفادور ه ــي مش ــكلة اكتظ ــا
الس ون .و د تلقـا احلكومـة فيمـا يتعلـق هبـذم املسـ لة عـددا مـن التوصـيات مـن مقـرر منظمـة
الدول األمريكيـة املعـا باأل ـااص احملـرومني مـن حـريتهم ومـن الفريـق العامـال املعـا بالحت ـا
التعســفي وذل ـ عقــب الزيــارتني اللتــني امــا هبمــا ا عــام  1010وعــام  1011علــأ الت ـوا .
وباإلضــافة ذلـ تنظــر ا معيــة التشـريعية ا مشــروع ــانون يســم باســتادام تكنولوجيــات
بديلة ملرا بة واستدعاء األ ااص املتهمني ا طار عملية وابية.
 -31وا اةتــام أ ــار الوف ــد أن الس ــلفادور انتُابــا عو ـوا ا ل ـ حق ــوق اإلنس ــان
ألول مرة ا تارخيها وأضاد أن ذل تعبري عن التقدير ملا أحر م البلد من تقـدم ومـا حققـه مـن
جنا ات ا السنوات األخرية .وأكد الوفد التزام السلفادور بتعزيز النظام الـدو حلقـوق اإلنسـان
ل سيما دعمه الكامـال جمللـ حقـوق اإلنسـان .وأعـرب الوفـد عـن امتنـان السـلفادور البـالف للينقـة
اليت حظيا هبا ا انتاابات ل حقوق اإلنسان.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -33أد  59وفــدا ببيانــات أثنــاء احل ـوار التفــاعلي .وتــرد التوصــيات املقدمــة أثنــاء احل ـوار ا
الفرع اليناف من هذا التقرير.
 -34ون روه ــا مجهوري ــة فن ــزويال البوليفاري ــة بالتق ــدم امله ــم احمل ــر من ــذ تو ي ــل اتفا ــات الس ــالم
ا ع ــام  .1991وأ ــادت ب ــا هود الرامي ــة رعاي ــة أفق ــر األُس ــر واأل ــااص ذوج اإلعا ــة؛
ومكافحـة العنــف ا نســاف؛ وتينقيــف الســكان ومــولفي نفــاذ القــانون ا ــال حقــوق اإلنســان.
و دما توصيات.
 -35وأ ارت ا زابر أن السلفادور وضعا طارا تشريعيا دسـتوريا جيعـال حقـوق اإلنسـان
أحد املبادئ الربيسية املوجهة إلجراءات الدولة .ورحبـا ا زابـر بـا هود الراميـة تعزيـز حقـوق
اإلنس ــان والتمت ــل هب ــا ل س ــيما احلق ــوق ال تص ــادية والجتماعي ــة والينقافي ــة وتق ــدة املس ــاعدة
لوحايا النزاع املسل الداخلي .و دما ا زابر توصيات.
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 -36وس ــلطا أنغ ــول الو ــوء عل ــأ اإلجن ــا ات ال ــيت قق ــا ا ــال تعزي ــز ومحاي ــة حق ــوق
اإلنسان املكفولة للنساء واألطفـال واحلـق ا الصـحة ون روهـا بتوجيـه دعـوة دابمـة املكلفـني
بوليات ا طار اإلجراءات اةاصة .وأعربا عن لقها اء تـدف معـدل التحـاق األطفـال ذوج
اإلعا ة وأطفال الشعوب األصلية باملدارف .و دما أنغول توصية.
 -37ورحبــا األرجنتــني بالتصــديق علــأ ال وتوكــول الختيــارج امللحــق بالعهــد الــدو اةــاص
ب ـ ــاحلقوق ال تص ـ ــادية والجتماعي ـ ــة والينقافي ـ ــة وأ ـ ــارت أن التفا ي ـ ــة الدولي ـ ــة حلماي ـ ــة مجي ـ ــل
األ ااص من الختفاء القسرج هي يد النظر من أجال التصديق عليهـا .ون روهـا األرجنتـني بسـن
تشريل وطا للقواء علأ التمييز ومكافحة العنف ضد املرأة .و دما األرجنتني توصيات.
 -31وهن ت أسماليا السلفادور علأ انتاابا ا الرباسية األخـرية وعلـأ اسـتحدا نظـام يتـي
تصــويا مواطنيهــا املقيمــني ا اةــارج .ورحبــا أيو ـا بــاةطوات املتاــذة ملكافحــة العنــف ضــد
املرأة .وأعربا أسماليا عن لقها اء القوانني العقابية اليت متنل اإلجهاض و اء تصـنيف منظمـة
األمــم املتحــدة للطفولــة الســلفادور ضــمن البلــدان الــيت يسـ ال فيهــا أكـ عــدد مــن حـواد تــال
األطفال .و دما أسماليا توصيات.
 -39ون روهــا بــنغالديا باعتمــاد ــانون عــام  1011املتعلــق باملســاواة والعدالــة والقوــاء علــأ
التميي ــز ض ــد املـ ـرأة وبغص ــالس ــانون األحـ ـزاب السياس ــية .و ـ عا ب ــنغالديا الس ــلفادور عل ــأ
مواصــلة تنفيــذ التــدابري املتعلقــة باألســرة .و ــددت علــأ أن هي ــات املعاهــدات ــد أعربــا عــن لــق
اء التميي ـ ــز ض ـ ــد املـ ـ ـرأة و اء الفـ ـ ـوارق الجتماعيـ ـ ـة  -ال تص ـ ــادية ل س ـ ــيما تلـ ـ ـ ال ـ ــيت يعانيه ـ ــا
املهاجرون .و دما بنغالديا توصيات.
 -40وأ ــادت دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات بــالتغيريات الدســتورية الــيت اعمفــا بالشــعوب
األصلية وأ ادت أيو ا بالسياسات الرامية تنمية ا وية الينقافية ذم الشعوب .كما ـ عا
الســلفادور علــأ مواصــلة تعزيــز املؤسســات واملعــايري والسياســات العامــة املتعلقــة ققــوق اإلنســان.
و دما توصيات.
 -41ون روهــا ال ا يــال بالتصــديق علــأ الصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان وباعتمــاد سياســة
وطنية حلماية الطفال .وا سياق اإل ارة التحديات الراهنة أ ادت ال ا يال بالتقدم احملـر ا
ال محاية حقوق املرأة ا ا ذلـ تقـدة املسـاعدة لوـحايا العنـف واملشـورة ا ـال الصـحة
اإلجنابية وا نسية .ودعا ال ا يال اااذ مزيـد مـن التـدابري حلمايـة املينليـات واملينليـني ومزدوجـي
امليال ا نسي ومغايرج ا وية ا نسانية وحاملي صفات ا نسني .و دما ال ا يال توصيات.
 -41ورحبــا كنــدا بــاةطوات الــيت ااــذ ا الســلفادور للتصــدج للعنــف ضــد املـرأة .ورحبــا أيوـ ا
ــددت
بــا هود املبذولــة لتحســني تنفيــذ الـ امه الوطنيــة الراميــة تعزيــز حقــوق الطفــال .ومــل ذلـ
كندا علأ أمهية اااذ تدابري لتحسني محاية األطفال من العنف .و دما كندا توصيات.
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 -43ون روه ــا ــيلي ب ــا هود الرامي ــة تعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان ا س ــياق مع رق ــد .وأ ــادت
باعتم ــاد ــانون محايـ ـة الطف ــال و ــانون األح ـ ـزاب السياس ــية ال ــذج م ــن ـ ـ نه أن يع ــز ا املش ــاركة
السياســية للم ـرأة .ودعــا ــيلي القوــاء علــأ النمــاذج الينقافيــة الــيت تنطــوج علــأ متييــز ضــد
املرأة و تيسري ُسبُال احلصول علأ احلماية القوابية ومكافحة اإلفالت من العقاب .و دما
يلي توصيات.
 -44ونوها كولومبيا با هود الرامية تنفيذ توصـيات السـتعراض الـدورج الشـامال األول.
كم ــا ن روه ــا بالش ــفافية ال ــيت يب ــديها هب ــا البل ــد ا تعاون ــه م ــل آلي ــات حق ــوق اإلنس ــان .و ــدما
كولومبيا توصيات.
 -45وأ ــادت كوس ــتاريكا ب وج ــه التح حس ــن ا ــال حق ــوق اإلنس ــان ل س ــيما حق ــوق امل ـرأة
والقطاع الصحي .وأعربا عن لقها اء العنـف ل سـيما العنـف املمـارف ضـد النسـاء واألطفـال
س ــني
بوص ــفه س ــبب ا لله ــرة و اء ا ي ــار نظ ــام السـ ـ ون .ودع ــا تقوي ــة ا ه ــود الرامي ــة
األحوال املعيشية لألطفال .و دما كوستاريكا توصيات.
 -46وأ ــادت كــوت ديف ـوار ــا بذلتــه الســلفادور مــن جهــود لتنفيــذ توصــيات ا ولــة األو
لالس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال .وأعرب ــا ع ــن س ــرورها بص ــفة خاص ــة بالت ــدابري املتا ــذة ملكافح ــة
التمييز ضد الوعفاء ولومان املساواة ا ةتلف اجملالت .و دما كوت ديفوار توصيات.
 -47ون روه ــا كوب ــا بالتق ــدم احمل ــر ا تعزي ــز ومحاي ــة حق ــوق اإلنس ــان .وأ ــادت ب ــاةطوات
املتاــذة ملكافحــة التمييــز و ســني عمــال ا هــا القوــابي واألمــن العــام وبالتــا مكافحــة ا رميــة
والفساد .ونوها بالتقدم احملر ا ال الصحة .و دما كوبا توصيات.
 -41وأعربــا ا مهوريــة التشــيكية عــن تقــديرها للتفاصــيال املقدمــة بشـ ن حقــوق اإلنســان ا
الس ــلفادور .ورحب ــا أيوـ ـ ا ب ــاةطوات الرامي ــة التص ــديق ا اي ــة املط ــاد عل ــأ ال وتوك ــول
الختيارج لتفا ية مناهوة التعذيب .و دما توصيات.
 -49ونوها مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة ـا قـق مـن جنـا ات ا ـال محايـة حقـوق
اإلنســان وتعزيزهــا و ـ عا الســلفادور علــأ ح ـرا مزيــد مــن التقــدم ا هــذا الصــدد .ورحبــا
بانتااب السلفادور عووا ا ل حقوق اإلنسان .و دما توصيات.
 -50ورحبــا ك ـوادور بالتصــديق علــأ ال وتوكــول الختيــارج امللحــق بالعهــد الــدو اةــاص
بــاحلقوق ال تصــادية والجتماعيــة والينقافيــة وب نــامه احلكومــة للفــمة  1015-1014وهــو مــا
يكفــال اســتلهام حقــوق اإلنســان ا توجيــه أعمــال احلكومــة .ون روهــا بالسياســات العامــة املتعلقــة
باملساواة واألمن الغذابي والتغذوج والصحة والبي ة والتعليم .و دما كوادور توصيات.
 -51وأ ــادت مص ــر ب ــاةطوات اإلجيابي ــة ال ــيت اا ــذ ا الس ــلفادور لتعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان
وبانو ــمامها التفا ي ــات الدولي ــة و ش ــاورا ا م ــل الوك ــالت الوطني ــة واجملتم ــل امل ــدف بشـ ـ ن
مكانيــة التصــديق علــأ الصــكوك األخــرى .وطلبــا مصــر مزيــدا مــن املعلومــات عــن جتربــة دمــاج
أطفال الشوارع ا اجملتمل السلفادورج .و دما مصر توصيات.
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 -51أ ــادت س ــتونيا بالتص ــديق عل ــأ ال وتوك ــول الختي ــارج الين ــاف امللح ــق بالعه ــد ال ــدو
اة ـ ــاص ب ـ ــاحلقوق املدني ـ ــة والسياس ـ ــية وبتوجي ـ ــه دع ـ ــوة دابم ـ ــة املكلف ـ ــني بولي ـ ــات ا ط ـ ــار
اإلجـراءات اةاصــة و ـ عا الســلفادور علــأ المتينــال لطلبــات هي ــات املعاهــدات .وا ســياق
العـماد باللتزامــات املتعلقــة قريــة التعبــري ـ عا ســتونيا الســلفادور أيوـ ا علــأ تعزيــز محايــة
الع ــاملني ا وسـ ـابا اإلع ــالم .ودع ــا اا ــاذ خطـ ـوات ملن ــل العن ــف ض ــد النس ــاء واملينلي ــات
واملينليني ومزدوجي امليال ا نسي ومغـايرج ا ويـة ا نسـانية وحـاملي صـفات ا نسـني ودعـا
تعديال التشريل املتعلق باإلجهاض .و دما ستونيا توصيات.
 -53وأ ـ ــارت الولي ـ ــات املتح ـ ــدة األمريكي ـ ــة أن انع ـ ــدام األم ـ ــن والفتق ـ ــار الف ـ ــرص
ال تصادية وضـعف احلوكمـة تـؤدج حركـات نـزوس كبـرية للسـكان .ون روهـا بالتقـدم احملـر ا
مكافح ــة اإلف ــالت م ــن العق ــاب ولكنه ــا أ ــارت افف ــاض مع ــدلت اإلدان ــة و تفش ــي
الفساد .وأ ارت أيو ا أن عدم احمام مبدأ الفصـال بـني السـلطات وتـردج أوضـاع السـ ون
مها من األسباب املينرية للقلق .و دما توصيات.
 -54ورحبــا أملانيــا بالتقــدم احملــر ا ــال منــل عمــال األطفــال و ـ عا الســلفادور علــأ
اعتماد خطة وطنية ا هذا الصدد .وأ ارت أنه رغـم تقـدم عمليـة املصـاحلة الوطنيـة ل يـزال
وضـل حقــوق اإلنســان يينــري القلــق وهــو مـا يت لــأ ا ارتفــاع معــدل تــال األطفــال وا األوضــاع
الال نسانية للس ون .و دما أملانيا توصيات.
 -55ورحبا غانا شـروع القـانون الـذج يهـدد التصـدج للتمييـز ضـد املصـابني بفـريوف
اإليد ويعمد ب ن هذم املس لة ترتبا بتنمية البلد .وكررت غانا اإلعراب عن بواعث القلق اليت
أعربــا عنهــا نــة حقــوق الطفــال اء العنــف املمــارف ضــد األطفــال وعمــال األطفــال و مكانيــة
جتنيد األطفال ا العصابات .و دما غانا توصيات.
 -56وأ ادت اليونـان بالسـتينمار ا السياسـات والـ امه الجتماعيـة .و ـددت علـأ وجـود
ــديات ل س ــيما ا ــال التعل ــيم .وأعرب ــا ع ــن لقه ــا اء ع ــدم جن ــا عملي ــة ن ــزع الط ــابل
العســكرج لعمــال املؤسســات األمنيــة العامــة ل ســيما ـوات الشــرطة .وطلبــا معلومــات بش ـ ن
التصديق علأ نظام روما األساسي للمحكمة ا نابية الدولية .و دما اليونان توصيات.
 -57ورحبــا غواتيمــال بانتاــاب الســلفادور عو ـوا ا ل ـ حقــوق اإلنســان؛ وبتصــديقها
عل ــأ ال وتوك ــول الختي ــارج امللح ــق بالعه ــد ال ــدو اة ــاص ب ــاحلقوق ال تص ــادية والجتماعي ــة
والينقافيــة وباإلصــالس الدســتورج الــذج يهــدد الع ـماد بالشــعوب األصــلية .وأعربــا عــن
تقــديرها لعتمــاد تشـريعات بش ـ ن حقــوق املهــاجرين واملســاواة بــني ا نســني وحقــوق امل ـواطنني
املقيمني ا اةارج ا التصويا .وأ ارت عدم وجود تعريف ةدد للتمييز.
 -51وأ ــاد الكرســي الرســو بــا هود الراميــة تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتهــا ونـ روم بعــزم
احلكومـة علـأ محايـة حقـوق املهـاجرين واملســاعدة ا دمـاجهم ا اجملتمـل وهـو أمـر بـالف األمهيــة
للنساء والقصر غري املصحوبني بذويهم .وأ اد أيو ا باملبادرة الرامية ضمان التسـ يال السـليم
للمواليد بوصفه دفاعا جيابيا عن حياة اإلنسان .و دم الكرسي الرسو توصيات.
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 -59وأعربا آيسلندا عن لقها اء حظر اإلجهاض وجترميه ا ا ذل ا حالت تعرض
أن انتشـار العنـف ا نسـاف يبعـث
حياة املـرأة للاطـر وحـالت الغتصـاب .وأ ـارت كـذل
أيو ا علأ القلق و عا السلفادور علأ ضمان التنفيذ الفعال للقانون املتعلق قماية النساء.
و دما آيسلندا توصيات.
 -60ورحبا ندونيسيا بالتدابري املتاذة لتعزيز حقوق اإلنسان ومنها اعتماد تشريل يهـدد
محايـ ــة امل ـ ـرأة مـ ــن العنـ ــف والتمييـ ــز واعتمـ ــاد القـ ــانون اةـ ــاص املتعلـ ــق قمايـ ــة السـ ــلفادوريني
املهاجرين وأفراد أسرهم والنهوض هبم .و دما ندونيسيا توصيات.
 -61وأ ـادت أيرلنــدا بالتشـريل املتعلــق كافحــة العنــف ا نســاف ولكنهــا أ ــارت نقـ
املـوارد الال مــة لتنفيــذم .ولحظـا ارتفــاع مســتويات العنــف ا نســاف ــا ا ذلـ العنــف القــابم
عل ــأ أس ــاف املي ــال ا نس ــي أو ا وي ــة ا نسـ ــانية .وأ ــارت أن اإلف ــالت م ــن العق ــاب عـ ــن
انتهاكات حقوق اإلنسان ل يزال يينري القلق .و دما أيرلندا توصيات.
 -61وهن ـ ت يطاليــا الســلفادور علــأ قيــق ا ــدد اإلاــابي لأللفيــة املتعلــق خبفــه وفيــات
األمومة وذل بال املوعد احملـدد لتحقيقـه .وأعربـا عـن تقـديرها للتـدابري الـيت ااـذ ا السـلطات
لتحس ـ ــني التمت ـ ــل قق ـ ــوق الطف ـ ــال ل س ـ ــيما دي ـ ــد س ـ ــن ال ـ ــزواج ال ـ ــدنيا ب  11س ـ ــنة .و ـ ــدما
يطاليا توصيات.
 -63ورحب ــا الكوي ــا ــا ق ــق م ــن جن ــا ات ا ــالت العم ــال والو ــمان الجتم ــاعي
ومســتويات املعيشــة .وأ ــادت بــاةطوات املتاــذة ملســاعدة مشــاريل األعمــال ا ديــدة وذل ـ
بتنســيق األنشــطة بــني و ارة ال تصــاد والل نــة الوطنيــة املعنيــة باملشــاريل البالغــة الصــغر ومؤسســات
األعمال الت ارية الصغرية .و دما الكويا توصيات.
 -64ورحب لبنان بالتدابري الرامية تعزيز ومحاية احلقوق السياسـية والجتماعيـة وال تصـادية
ل س ــيما التع ــديالت ال ــيت أُدخل ــا عل ــأ امل ــادة  63م ــن الدس ــتور لالعـ ـماد بالش ــعوب األص ــلية
و نشــاء اجملل ـ الــوطا ملكافحــة الجتــار باأل ــااص .ورحــب لبنــان أيو ـا بــا هود املبذولــة بش ـ ن
التصديق علأ ال وتوكول الختيارج لتفا ية مناهوة التعذيب .و دم لبنان توصية.
ـراكتها مــل الس ــلفادور .ورحب ــا بالتصــديق عل ــأ ال وتوك ــول
 -65وأ ــارت لكس ــم ر
الختيارج اليناف امللحق بالعهد الدو اةاص باحلقوق املدنية والسياسية وبالنتابه املش عة اليت
ققــا ا ــال خفــه وفيــات األمومــة وأ ــارت أن العنــف ا نســي ل ي ـزال يبعــث علــأ
القلــق ذ ن التــدابري املن رفــذة مل ــد منــه ل بقــدر ل يكــاد يـُـذكر .و الــا ن جتــرة اإلجهــاض
ل يزال يبعث علأ القلق أيوا .و دما لكسم ر توصيات.
 -66ورحبا ماليزيا بالتدابري التشريعية املتاذة بش ن العنف ا نسـاف ومحايـة الطفـال والتنميـة
الجتماعية و ا قق من جنا ات ا الت الرعاية الصحية والسالمة العامة وحقوق األطفـال
ذوج اإلعا ة .وأ ارت أيو ا الصكوك القانونية املتعلقة كافحـة ا رميـة والفسـاد و وضـل
نظام امال للحماية الجتماعية .و دما ماليزيا توصيات.
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 -67ورحب ــا ب ــاراغواج بالتص ــديق عل ــأ ص ــكوك دولي ــة منه ــا ال وتوك ــول الختي ــارج الين ــاف
امللحق بالعهد الدو اةاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية وأ ـادت بوضـل تعريـف لقتـال اإلنـا
وبالتدابري املتاذة حلماية ضـحايا العنـف وتعزيـز املسـاواة بـني ا نسـني والقوـاء علـأ التمييـز ضـد
املـ ـرأة .ورحب ــا باإلص ــالس الدس ــتورج ال ــذج يع ــمد بالش ــعوب األص ــلية .و ـ ـ عا ب ــاراغواج
السلفادور علأ مواصلة تطوير سياستها الصحية املتعددة الينقافات .و دما باراغواج توصيات.
 -61ون ـ روم ا ب ــال األس ــود بتح حس ــن ط ــار حق ــوق اإلنس ــان ورح ــب بتوجي ــه دع ــوة دابم ــة
املكلفــني بوليــات ا طــار اإلج ـراءات اةاصــة وبالتصــديق علــأ ال وتوكــول الختيــارج امللحــق
بالعهــد الــدو اةــاص بــاحلقوق ال تصــادية والجتماعيــة والينقافيــة .وأ ــار أن الــتحفا علــأ
ال وتوك ــول الختي ــارج الين ــاف امللح ــق بالعه ــد ال ــدو اة ــاص ب ــاحلقوق املدني ــة والسياس ــية وه ــو
الــتحفا الــذج يس ــم بتو يــل عقوبــة اإلع ــدام وجــب القــانون العس ــكرج يبعــث علــأ القل ــق.
واستفس ــر ا ب ــال األس ــود ع ــن الت ــدابري ال ــيت ُاا ــذت ملن ــل تع ــذيب األطف ــال و س ــاءة مع ــاملتهم
وحلمايتهم من العنف .و دم ا بال األسود توصيات.
 -69ورح ــب املغ ــرب بالتص ــديق عل ــأ ال وتوك ــول الختي ــارج امللح ــق بالعه ــد ال ــدو اة ــاص
بـاحلقوق ال تصــادية والجتماعيــة والينقافيــة وال وتوكــول الختيــارج الينــاف امللحــق بالعهــد الــدو
اة ــاص ب ــاحلقوق املدنيـ ــة والسياس ــية ورحـ ــب أيو ـ ـا ب ــاعماد السـ ــلفادور بالش ــعوب األصـ ــلية
وبا هود الوطنية املبذولة للتصدج لالجتار باأل ااص وقماية حقوق أعواء منظمـات اجملتمـل
املــدف وبغنشــاء الل نــة الوطنيــة املعنيــة بالبحــث عــن األطفــال الــذين اختف ـوا أثنــاء الن ـزاع املســل
الداخلي وبتعزيز اإلطار املؤسسي ل سيما فيما يتعلق ققوق املرأة.
 -70ورحب ــا هولن ــدا بال ــدعوة الدابم ــة املوجه ــة املكلف ــني بولي ــات ا ط ــار اإلجـ ـراءات
اةاصة وبالقانون املتعلق بتعزيز حقوق املرأة .وا سياق اإلعراب عن األمال ا أن حيقق مشروع
النظام املتكامال ألمريكا الوسطأ املعا كافحـة العنـف ا نسـاف أوجـه حسـن لحظـا هولنـدا
استمرار التمييز ضد املرأة وأعربا عن لقها اء وضل املـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان .و ـدما
هولندا توصيات.
 -71ون روه ــا نيك ــاراغوا ب ــادرات احلكوم ــة الرامي ــة تلبي ــة الحتياج ــات الجتماعي ــة ا
ــالت الصــحة والتعلــيم و امــة العــدل و مكافحــة العنــف ا نســاف والجتــار بالبشــر .ورغــم
استمرار التحديات أعربا نيكاراغوا عن أملها ا أن تتي عوـوية السـلفادور ا لـ حقـوق
اإلنسان فرصة للتشارك ا أفوال املمارسات وللوفاء بالتزاما ا .و دما نيكاراغوا توصيات.
 -71وهنـ ـ ت الن ــرويه الس ــلفادور عل ــأ انو ــمامها ال وتوك ــول الختي ــارج الين ــاف امللح ــق
بالعهـد الـدو اةـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياســية ورحبـا باعتـذارها عـن األحـدا الـيت و عــا
ا مذقــة املــو ويت وبالتــدابري التعويوــية املتاــذة بش ـ ن هــذم األحــدا  .وأعربــا عــن لقهــا اء
فــالت م ـرتك أعمــال العنــف املمــارف ضــد النســاء واألطفــال مــن العقــاب و اء احلظــر التــام
لإلجهاض .و دما النرويه توصيات.
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 -73ون روهــا ســبانيا بالتصــديق علــأ ال وتوكــول الختيــارج الينــاف امللحــق بالعهــد الــدو
اةاص باحلقوق املدنية والسياسية .وأعربا عن لقها اء عدم املسـاواة بـني ا نسـني والتمييـز
ضــد امل ـرأة والطف ــال .ورحب ــا باعتم ــاد ــانون مكافح ــة العن ــف ا نس ــاف ال ــذج وض ــل تعريف ـا
س ــني وض ــل املينليـ ـات
لقت ــال إلن ــا و ــانون محاي ــة الطف ــال .وأ ــادت باملب ــادرات الرامي ــة
واملينليني ومزدوجي امليـال ا نسـي ومغـايرج ا ويـة ا نسـانية وحـاملي صـفات ا نسـني .و ـدما
سبانيا توصيات.
 -74وأ ــادت بــريو بغنشــاء اجملل ـ الــوطا املعــا كافحــة الجتــار باأل ــااص وبالسياســة
الوطنية واإلطار السياسي والسماتي ي املتعلقني كافحة الجتار باأل ااص؛ وباعتماد القانون
املتعلـق بالتنميـة الجتماعيــة واحلمايـة الجتماعيــة؛ وبتنفيـذ عمليـة تصــويا السـلفادوريني املقيمــني
خارج البلد .و دما بريو توصيات.
 -75ورحبــا الفلبــني واءمــة التشـريعات احملليــة مــل أحكــام القــانون الــدو حلقــوق اإلنســان
ون روه ــا بقيم ــة التع ــاون ال ــدو ا ــال التينقي ــف قق ــوق اإلنس ــان ا س ــني آلي ــات حق ــوق
اإلنســان .وأ ــادت بــا هود الراميــة تعزيــز حقــوق اإلنســان و ســني تــدابري مكافحــة الجتــار
بالبشــر وطلبــا تفاصــيال عــن فعاليــة هــذم التــدابري ل ســيما مــا يتعلــق منهــا كافحــة الجتــار
باألطفال .و دما الفلبني توصيات.
 -76ورحبــا بولن ــدا بس ــن التش ـريل ال ــذج يش ــري محايــة األطف ــال وامل ـراهقني وأعرب ــا ا
الو ــا نفســه عــن بواعــث لــق اء التنفيــذ الســليم للتش ـريل القــابم وهــو ــانون محايــة األطفــال
وامل ـراهقني لعــام  .1009وأ ــارت أنــه رغــم ا هــود املبذولــة ملكافحــة عمــال األطفــال ينبغــي
حرا مزيد من التقدم ا هذا الصدد .و دما بولندا توصيات.
 -77ورحبا ال تغال بالدعوة الدابمة اليت وجهتها السـلفادور املكلفـني بوليـات ا طـار
اإلجـراءات اةاصـة وبتصــديقها علـأ ال وتوكـول الختيــارج الينـاف امللحـق بالعهــد الـدو اةـاص
ب ــاحلقوق املدني ــة والسياس ــية وال وتوك ــول الختي ــارج امللح ــق بالعه ــد ال ــدو اة ــاص ب ــاحلقوق
ال تص ــادية والجتماعي ــة والينقافي ــة وباعتم ــاد مؤسس ــتها الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان ض ــمن الف ــة
مألــفم .وأعربــا عــن لقهــا اء التفــاوت بــني ا نســني ا ــال التعلــيم وطلبــا معلومــات عــن
التدابري املتاذة ا هذا الصدد .ورحبـا بـاةطوات املتاـذة للتصـديق علـأ نظـام رومـا األساسـي
للمحكمة ا نابية الدولية .و دما ال تغال توصيات.
 -71ونوهــا مجهوريــة كوريــا ــا أحر تــه الســلفادور مــن تقــدم ل ســيما توجيههــا دعــوة دابمــة
املكلفــني بوليــات ا طــار اإلجـراءات اةاصــة وبغنشــاء الل نــة الوطنيــة املعنيــة بالبحــث عــن
األطفــال الــذين اختفـوا أثنــاء النـزاع املســل الــداخلي وبن ــاس تنفيــذ برنــامه املــدن اآلمنــة للمـرأة.
و دما مجهورية كوريا توصيات.
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 -79ون روم ال اد الروسي بالتقدم احملر ا ال محاية حقوق اإلنسان وبتحسـن التشـريعات
وبتوســيل نطــاق الوــمانات الجتماعيــة .ورحــب بــا هود الراميــة مكافحــة العنــف ا نســاف
واملنز وبالتشريل املتعلق بغتاحة وصـول ا مهـور واعـد بيانـات السـلطة التنفيذيـة وبـا هود
املبذول ــة حلماي ــة حق ــوق امله ــاجرين الس ــلفادوريني ل س ــيما القص ــر غ ــري املص ــحوبني ب ــذويهم ا
الوليات املتحدة .و دم ال اد الروسي توصيات.
 -10ورحب ــا س ــنغافورة بالتع ــديالت ال ــيت أُدخل ــا عل ــأ الق ــانون ا ن ــابي م ــن أج ــال تعزي ــز
محاي ــة النس ــاء واألطف ــال م ــن العن ــف املن ــز  .ون روه ــا بغنش ــاء الل ن ــة التقني ــة اةاص ــة املعني ــة
باإل ـراد علــأ تنفيــذ الق ـوانني والسياســات ذات الصــلة .وأ ــادت ســنغافورة بــالقرار الــو ارج
لع ــام  1011ال ــذج ح ــدد األنش ــطة اةط ــرية ال ــيت ُحيظ ــر فيه ــا اس ــتادام األطف ــال واملـ ـراهقني.
و دما سنغافورة توصيات.
 -11واستفســرت ســلوفينيا عــن النتــابه امللموســة الــيت ققــا مــن خــالل تنفيــذ السياســة
الش ــاملة ملكافح ــة العن ــف ض ــد امل ـرأة .وطلب ــا معلوم ــات بش ـ ن اعتم ــاد ت ــدابري للقو ــاء عل ــأ
التمييز ضد األ ااص ذوج اإلعا ة ول سيما فيما يتعلق باإلجراءات الطبيـة حيـث يُشـم
احلصــول علــأ املوافقــة املســتنرية لأل ــااص ذوج اإلعا ــة بــال ااــاذ هــذم اإلجـراءات .و ــدما
سلوفينيا توصيات.
 -11ورحبــا املكســي بــا هود املبذولــة للتو يــل والتصــديق علــأ الصــكوك الدوليــة ل ســيما
نظ ــام روم ــا األساس ــي للمحكم ــة ا نابي ــة الدولي ــة وب ــاةطوات املتا ــذة لس ــحب ال ــتحفا عل ــأ
اتفا ية مناهوة التعذيب وغريم مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الال نسـانية أو املهينـة
ممــا يتــي اللت ـزام بــال وتوكول الختيــارج لتفا يــة مناهوــة التعــذيب .ورحبــا املكســي بتوجيــه
دعوة دابمة املكلفني بوليات ا طار اإلجـراءات اةاصـة وبالتقـدم احملـر ا عمـال حقـوق
الشعوب األصلية .و دما املكسي توصيات.
 -13ون روه ـ ــا س ـ ــرج لنك ـ ــا باملب ـ ــادرات الرامي ـ ــة مكافح ـ ــة الس ـ ــتبعاد الجتم ـ ــاعي و
العـماد بــاحلقوق الصــحية .وأ ــادت بتعزيــز حقــوق األطفــال وبالس ـماتي يات الراميــة منــل
العن ــف ض ــد الش ــباب .ونوه ــا ب ــا هود املتعلق ــة بتعزي ــز حق ــوق امل ـرأة وبالت ــدابري الرامي ــة من ــل
العنف ا نساف ا املدارف .و دما سرج لنكا توصيات.
 -14ورحبــا دولــة فلســطني بوضــل طــار ــانوف وطــا لتعزيــز املســاواة بــني ا نســني والقوــاء
علــأ التميي ــز ا نس ــاف ومكافحــة العن ــف ض ــد امل ـرأة وأعرب ــا ا الو ــا نفســه ع ــن لقه ــا اء
استمرار القوالب النمطية التمييزية املتعلقة ب دوار املرأة .وأ ـادت بالتـدابري املتاـذة حلمايـة حقـوق
األطفال .و دما دولة فلسطني توصيات.
 -15وأ ـارت الســويد رأج املقـررة اةاصــة املعنيـة سـ لة العنـف ضــد املـرأة وأســبابه وعوا بــه
ومفــادم أن حظ ــر اإلجه ــاض يشــكال ة ــاطر عل ــأ النس ــاء والفتيــات .ولحظ ــا الس ــويد أن الغرف ــة
الدستورية للمحكمة العليا مل تبا ا دستورية انون املصاحلة الوطا .و دما السويد توصيات.
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 -16وأ ـ ــادت تايلن ـ ــد ب ـ ــا هود املبذول ـ ــة للتص ـ ــديق عل ـ ــأ الص ـ ــكوك الدولي ـ ــة حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان
وباللتزامــات بغعمــال حقــوق النســاء واألطفــال وأ ــارت أن هــاتني الف ت ـني ل تـزالن مســتهدفتني
بــالعنف .كمــا أ ــارت الــدور اإلجيــايب للتعلــيم ا منــل انوــمام الشــباب اجملموعــات اإلجراميــة
وعرضا تقدة املساعدة ا األمور املتعلقة بالتغطية الصحية .و دما تايلند توصيات.
 -17وسلرما ترينيداد وتوباغو ب ن السلفادور تواجه ديات ا تنفيذ برا ها املتعلقة ققـوق
اإلنسان وا الوفاء بالتزاما ا .وأ ادت بتـدابري اإلصـالس الدسـتورج املتعلقـة ققـوق األ ـااص
املنتم ــني الشـ ــعوب األص ــلية وبالتش ـ ـريل الرامـ ــي مكافح ــة العنـ ــف والتميي ــز ضـ ــد النسـ ــاء
واألطفال .و دما توصيات.
 -11ورحبا تركيـا بالقـانون املتعلـق قمايـة حقـوق املـرأة وباسـتحدا نظـام مركـزج لتسـ يال
املواليــد وبغصــالس النظــام الصــحي الــوطا .وأعربــا عــن لقهــا اء العنــف املمــارف ضــد امل ـرأة
وادعــاءات تعــرض األطفــال للتعــذيب والقتــال  .و ـ عا جهــود الســلفادور الراميــة مكافحــة
الفقر بوسابال منها تطبيق نظامها الشامال للحماية الجتماعية .و دما تركيا توصيات.
 -19ورحبــا اململكــة املتحــد ل يطانيــا العظمــأ وأيرلنــدا الشــمالية بالتصــديق علــأ ال وتوكــول
الختي ــارج الين ــاف امللح ــق بالعه ــد ال ــدو اة ــاص ب ــاحلقوق املدني ــة والسياس ــية وطلب ــا س ــحب
الــتحفا علــأ هــذا ال وتوكــول .ورحبــا أيو ـ ا بالتقــدم احملــر ا ــال احلقــوق الصــحية وحقــوق
األطفال والنساء و عا التنفيذ املتسق للتشريعات الوطنية والدولية .وا محا سـني معاملـة
النساء الاليت تعرضن لإلجهـاض املتعمـد أو العفـوج وضـمان محايـة سـ الت انتهاكـات حقـوق
اإلنسان .و دما توصيات.
 -90وهن ـ ت فرنس ــا الس ــلفادور عل ــأ انتااهب ــا عوـ ـوا ا ــال حق ــوق اإلنس ــان .واستفس ــرت ع ــن
التـ ــدابري ا ديـ ــدة الـ ــيت سـ ــتُتاذ ملكافحـ ــة العنـ ــف ضـ ــد امل ـ ـرأة الـ ــذج ل ي ـ ـزال يشـ ــكال مشـ ــكلة خطـ ــرية
واستفسرت أيو ا عما ذا كانا السلفادور ستعيد النظر ا جترة اإلجهاض .و دما فرنسا توصيات.
 -91ورحبــا أوروغ ـواج بالتصــديق علــأ ال وتوكــول الختيــارج الينــاف امللحــق بالعهــد الــدو
اةــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية وبالتقــدم التش ـريعي احملــر ا ــال حقــوق اإلنســان ــا ا
ذلـ ســن تشـريل ملكافحــة التمييــز القــابم علــأ نــوع ا ــن أو امليــال ا نســي وتشـريل للحــد مــن
الفقر .ودعا أوروغواج تعزيز ا هـود الراميـة عمـال حقـوق الطفـال .وأ ـادت بـاةطوات
املتاــذة لست صــال العنــف ا نســاف ومحايــة الوــحايا وهــي خطـوات مشلــا وضــل تعريــف لقتــال
اإلنا  .و دما أوروغواج توصيات.
 -91وأ ادت سرياليون بتصديق السلفادور ا عام  1014علأ ال وتوكول الختيارج الينـاف
امللحق بالعهد الدو اةـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية .وا سـياق اإل ـارة ا هـود املبذولـة
عا سرياليون السلفادور علأ اااذ مزيد من التدابري ووضـل مزيـد مـن
لتعزيز حقوق الطفال
الـ ـ امه للح ــد م ــن أسـ ـوأ أ ــكال عم ــال األطف ــال واحل ــد م ــن انو ــمام األطف ــال عص ــابات
الشوارع .و دما سرياليون توصيات.
GE.14-24556
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 -93وذكــر وفــد الســلفادور أن ا معيــة التش ـريعية اعتمــدت ا عــام  1009القــانون املتعلــق
باحلماية الشاملة لألطفال واملراهقني .وأضـاد أن ا معيـة التشـريعية أنشـ ت أيوـا نظامـا جديـدا
حلماية األطفال واملراهقني يشرد عليه اجملل الوطا املعا بالطفولة واملراهقـة الـذج تتبعـه أيوـا
دابــرة للعدالــة ةصصــة حلمايــة األطفــال .وأ ــار الوفــد اســتمرار وجــود ــديات أمــام ســني
محاية األطفال وهي تتعلق بالتنفيذ التدرجيي ذا النظام املتاص واستفادة السكان منه.
 -94ورغم أن من املهم مواصلة قيق مزيد من التحسن فقـد أُحـر تقـدم ا طـاع التعلـيم.
وتو احلكومة أولوية للطفولة املبكرة .ونظرا أن النتظام ا املـدارف يـرتبا بالغـذاء واألوضـاع
الجتماعية لألطفال نُفذت برامه تكفال توفري الغذاء واملالب واللوا م املدرسية للتالميذ.

 -95و ال ن اجملال املعنية باحلمايـة تكفـال وصـول األطفـال واملـراهقني العدالـة ذ ميكـنهم
أن يقدموا هذم اجملال مبا رة كاوى بش ن انتهاك حقوق اإلنسان املكفولة م.
 -96وتابل ابالا ن القانون املذكور أعالم حيظر العقوبة البدنية (املادتان  31و.)19
 -97وتوجــد سياســات واسـماتي يات تتعلــق بالصــحة ا نســية واإلجنابيــة تُن رفــذ بالتنســيق مــل
و اريت التعليم والصحة.
 -91ويش ــارك األطف ــال واملراهق ــون مش ــاركة فعال ــة ا وض ــل السياس ــات ال ــيت ت ــؤثر عل ــيهم
كما يشاركون ا الو ا الراهن ا وضل خطة مخسية.
 -99وتلتــزم الســلفادور بغعمــال حقــوق املينليــات واملينليــني ومزدوجــي امليــال ا نســي واملتح ـولني
جنســي ا وحــاملي صــفات ا نســني .وحيظــر املرســوم التنفيــذج ر ــم  56التمييــز القــابم علــأ امليــال
ا نســي أو ا ويــة ا نســانية .و ــد نُفــذت عــدة تــدابري لوــمان احلصــول علــأ العمــال والتعلــيم مــن
دون متييز ولومان سالمة املينليات واملينليني ومزدوجي امليال ا نسي واملتحولني جنسانيا وحاملي
صفات ا نسني.
 -100وأُنشـ وجــب املرســوم التنفيــذج ر ــم  104اجمللـ الــوطا لتعــويه ضــحايا انتهاكــات
حقــوق اإلنســان الــيت حــدثا أثنــاء النـزاع املســل  .وجيــرج حـرا تقــدم ــو تقــدة التعويوــات ا
الت الصحة والتعليم والذاكرة التارخيية.
 -101وتكفــال الس ـماتي ية املعنونــة ممدينــة امل ـرأةم وصــول امل ـرأة علــأ ــو كامــال
وممارسة حقو ها ل سيما احلقوق ذات الصلة قياة خالية من العنف والتمييز.

املعــارد

 -101وا اةت ــام أ ــار الوف ــد أن ا ول ــة اليناني ــة لالس ــتعراض ال ــدورج الش ــامال أتاح ــا فرص ــة
لتبــادل املعلومــات بش ـ ن اإلجنــا ات املتعلقــة ققــوق اإلنســان .وأ ــار الوفــد أن التوصــيات املقدمــة
ستسهم ا محاية وتعزيز حقوق اإلنسان ا بلدم وسيُنظر فيها عند ديد أولويات البلد.
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ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -103نظرررت السررلفادور رري التوصرريات المقدمررة أثنرراء جلسررة التحرراور والمدرجررة أدنررا ،
وهي تحظى بتأييدها:
 1-103مواصلة عمليرة التدرديق علرى الدراود الدوليرة ،ال سريما ري مجرا
حقوق اإلنسان (كوت ديفوار)؛
 1-103تيسر ررير اسر ررتاما الملر ررادرات القاإمر ررة الرامير ررة لر ررى التدر ررديق علر ررى
الداود الدولية المدرجة ي الفقرة  7من تقريرها الوطني (بيرو)؛
 3-103تاثيررف الجدررود الراميررة لررى التدررديق علررى االتفاليررة الدوليررة لحمايررة
جميع األشخاص من االختفاء القسرري ،ونظرار رومرا األساسري للمحامرة الجناإيرة
الدولية؛ واللروتوكو االختياري التفالية مناهضة التعذيب؛ واللروتوكرو االختيراري
التفالية القضاء على جميع أشاا التمييز ضد المرأة (غانا)؛
 4-103ضمان حماية ماتب المردا ع عرن حقروق اإلنسران مرن أي تردخل أو
ضغط خارجي (اللرتغا )؛
 5-103تقديم تقريرها الذي تأخر تقديمه منذ عار  3102لى لجنة مناهضة
التعذيب (غانا)؛
 6-103اتخرراخ خارروات ضررا ية لماا حررة الجريمررة ،ال سرريما الجريمررة الترري
يرتالدا الشلاب ،وتنفيذ استراتيجيات لحمايتدم (االتحاد الروسي)؛
 7-103الحد من انعدار أمرن المرواطنين ،مرن منظرور مسرتدار وطويرل األجرل،
م ررع التد رردي لاس ررلاب الجذري ررة للعن ررف وماا ح ررة اإل ر ر ت م ررن العق رراب ،و رري
الولت نفسه احترار حقوق اإلنسان (السويد)؛
 1-103اتخ رراخ ت رردابير لمواص ررلة تحس ررين نف رراخ الق رروانين القاإم ررة الت رري تج رررر
االغتداب والعنف المنزلري ،باررق مندرا اتخراخ جرراءات شراملة للتحقيرق الشرامل
ي جميع أ عا العنرف ضرد النسراء ومقاضراة مرتاليدرا ،وترو ير التردريب المحردد
الددف لى موظفي نفاخ القانون وبناء لدراتدم (كندا)؛
 9-103اعتمراد ترردابير تافررل حمايرة النسرراء ضررحايا التمييرز والعنررف القرراإمين
على أساس ميلدن الجنسي أو نوع الجنس (األرجنتين)؛

__________

** مل ُ رر الستنتاجات والتوصيات.
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 10-103ضررمان جررراء تحقيقررات عاجلررة رري جميررع حرراالت العنررف القرراإم
على نوع الجنس ،ومقاضاة مرتاليه ،وتعزيز سلل وصو الضحايا لى العدالة،
وحد ر ر ررولدن عل ر ر ررى الخ ر ر رردمات الد ر ر ررحية واالجتماعي ر ر ررة وال ر ر رردعم الحا ر ر ررومي
(الجمدورية التشياية)؛
 11-103مواصررلة وتعزيررز تاليررق السياسررة الراميررة لررى حمايررة المررأة وتمايندررا،
بارق مندا تشديد العقوبة على مرتالي جريمة لتل اإلناث (مدر)؛
 11-103ندرراء منرراف اإل ر ت مررن العقرراب علررى أعمررا العنررف المرتالررة ضررد
النساء ،وخلك بضمان جراء تحقيقات شراملة ري هرذ الحراالت ومقاضراة الجنراة
وضررمان وصررو الضررحايا لررى العدالررة و لررى سررلل انتدرراف عالررة وحدررولدم علررى
خدمات الدعم المناسلة ( سلانيا)؛
 13-103اعتماد خاة عمل وطنية يما يتعلق بقرار مجلس األمن بشأن المررأة
والس ر واألمن (اللرتغا )؛
 14-103اعتماد خاة وطنية لحماية المرأة من العنف (االتحاد الروسي)؛
 15-103مواصلة جدودها من أجل اتخاخ مزيد من التدابير العملية التي تافرل
حماية المرأة من جميع أشاا التمييز والعنف (دولة لساين)؛
 16-103اتخر رراخ مزير ررد مر ررن التر رردابير العملير ررة لماا حر ررة العنر ررف ضر ررد النسر رراء
واألطفا (تايلند)؛
 17-103مواصررلة الجدررود الراميررة لررى تحسررين وضررع النسرراء وماا حررة العنررف
ضدهن ( رنسا)؛
 11-103تحسررين أوضرراع احتجرراح الجررانحين القدررر ،بمررا رري خلررك تحسررين
سررلل حمررايتدم مررن العنررف المعسسرري ،وتعزيررز وصررولدم لررى التعلرريم وبررام عررادة
التأهيررل بمررا يافررل عررادة دمرراجدم مسررتقل ا رري المجتمررع واحتررار حقررولدم علررى
نحو كامل (كندا)؛
 19-103مواصررلة جدودهررا الراميررة لررى منررع تعرررض األطفررا للتعررذيب و سرراءة
المعاملة ي جميع الظروف (دولة لساين)؛
 10-103بذ جدد حقيقري لتاروير لرانون حمايرة األطفرا والمرراهقين (،)3112
وتو ير الموارد اللشرية والمالية ال حمة لتنفيذ بدورة عالة علرى جميرع مسرتويات
الحاومة ( سلانيا)؛
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 11-103اتخاخ تدابير عالة لتنفيذ القانون المتعلق بالحمايرة الشراملة لاطفرا
والمر رراهقين ،مر ررن أج ررل استلدر ررا العنر ررف ال ررذي يعر رراني من رره األطفر ررا والفتير ررات
والمراهقون (كوستارياا)؛
 11-103وضررع معشررات لتقيرريم ومتابعررة التنفيررذ الفعررا للسياسررة الوطنيررة المتعلقررة
بحماي ررة األطف ررا والمر رراهقين ( ،3132-3102واعتم رراد سياس ررات تعليمي ررة لمن ررع
رحلين (الماسيك)؛
الم َّ
التسرب من جميع مستويات التعليم و عادة دماج األطفا ُ

 13-103تاريس مزيد من الجدد واالهتمار لمنع العنف ضد األطفرا  ،وحظرر
العقوبررة اللدنيررة حظررا صرريح ا بموجررب القررانون رري جميررع األمرراكن ،والقضرراء علررى
أسوأ أشاا عمل األطفا  ،وولاية األطفا من العيش ي الشوارع ( ستونيا)؛
 14-103وضررع سياسررة شرراملة لمنررع العنررف ضررد األطفررا  ،بسررلل مندررا اتخرراخ
جميررع الترردابير الضرررورية لولايررة األطفررا مررن التعرررض للتعررذيب و سرراءة المعاملررة،
ومن العيش والعمل ي الشوارع ،ومرن التعررض للتدديردات والتجنيرد القسرري مرن
جانب العدابات (ألمانيا)؛
 15-103تاثي ررف الجد ررود الرامي ررة ل ررى القض رراء ،بدرج ررة كلي رررة ،عل ررى جمي ررع
األشرراا المحتملررة للعنررف ضررد األطفررا  ،ووضررع سياسررات شرراملة تضررمن حقرروق
األطفا  ،بمن يدم األطفا خوو اإلعالة ،بغض النظر عن جنسدم (غانا)؛

 16-103مواصلة وضع وتنفيذ سياسات شاملة لمنع العنف ضد األطفا (تركيا)؛
 17-103تعزيررز الترردابير الراميررة لررى منررع عمررل األطفررا والعنررف ضرردهم ،و قرا
التفاليات منظمة العمل الدولية والداود الدولية األخرى خات الدلة ( يااليا)؛
 11-103مواصررلة تعزيررز الجدررود الراميررة لررى القضرراء علررى أسرروأ أشرراا عمررل
األطفا  ،ال سيما ي المناطق الريفية (بولندا)؛
 19-103مواصررلة جدودهررا الراميررة لررى استلدررا عمررل األطفررا  ،بالتعرراون مررع
اليونيسيف والمنظمات الدولية خات الدلة (سنغا ورة)؛
 30-103تعزيررز سياسرراتدا المتعلقررة بعمررل األطفررا  ،والقضرراء علررى االسررتغ
االلتدادي لاطفا (ترينيداد وتوباغو)؛
 31-103عداد واعتماد سياسة شاملة لمساعدة األطفا وولرايتدم مرن العريش
ي الشوارع (سلو ينيا)؛
 31-103ض ررمان التع رراون والمش رراركة الاامل ررة م ررن جان ررب وح رردات الحاوم ررة
المحلية والشركاء من المجتمع المدني ي تنفيرذ لروانين وبررام ماا حرة االتجرار
باللشر (الفللين)؛
GE.14-24556
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 33-103اتخرراخ مزيررد مررن الخا روات إلعمررا حقرروق الضررحايا ،بارررق مندررا د ررع
تعويضات لضحايا النزاع المسلح الداخلي ،واستا ع ماانية التعاون مرع اإلجرراءات
الخاصة التابعة لامم المتحدة ي هذا الددد (ألمانيا)؛
 34-103جرراء تحقيقررات عاجلررة رري جميررع االعتررداءات علرى المرردا عين عررن
حقوق اإلنسان ،ومقاضاة مرتاليدا (هولندا)؛
 35-103تعزيز المساواة بين الرجا والنساء ي سوق العمل ،بارق مندا د ع
أجر متسا ٍو عن العمل المتساوي القيمة ،ودعم الرعاية والمدار المنزلية (شيلي)؛
 36-103مواصلة جدودها الرامية لى تحسين مستوى معيشة الساان (كوبا)؛
 37-103حراح مزيد من التقردر نحرو القضراء علرى أسرلاب الفقرر المردلع ،بوصرفه
عررام ا رإيسرريا رري حرراالت جنرروا األحررداث واالتجررار باألشررخاص ،ال سرريما الدررغار،
وخل ررك بالتنفي ررذ الد ررارر للسياس ررة الوطني ررة لع ررار  3102المتعلق ررة بماا ح ررة االتج ررار
باألشخاص (الارسي الرسولي)؛
 31-103مواصلة تنفيرذ سياسرتدا الوطنيرة المتعلقرة باإلسراان مرن أجرل معالجرة
مشالة نقص المساكن (الاويت)؛
 39-103مواصلة اإلجراءات الرامية لى تحسين عما حق اإلنسان ري المراء،
ي طار لرار الجمعية العامة ( 323/46دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 40-103بذ جدود متواصلة من أجل تنمية لاراع الدرحة علرى نحرو مسرتدار
بما يافل تو ير الخدمات الالية العالية الجودة لجميع المواطنين (جمدورية كوريا
الشعلية الديمقراطية)؛
 41-103ضمان حدو جميع النساء والفتيات علرى خردمات الدرحة الجنسرية
واإلنجابية ( سلانيا)؛
 41-103ضمان حقروق النسراء ري الرعايرة ا منرة ري مجرا الخردمات الاليرة
وخدمات الدحة اإلنجابية (السويد)؛
 43-103تاثيف الجدود الرامية لى تحسرين تنظريم الدياكرل األساسرية والمرا رق
الموجودة المتعلقة بالتعليم ،لضمان المساواة بين جميع األطفا ي الحدو علرى
التعليم ي المناطق الحضرية والريفية على السواء (اليونان)؛
 44-103تخديص مزيد من الموارد المالية لتحسين المرا ق التعليميرة ،ال سريما
ي المناطق الريفية ،وتشجيع االلتحاق بالمدارس على جميع المستويات (تايلند)؛
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 45-103تاثيررف جراءاتدررا الراميررة لررى تعزيررز وحمايررة حقرروق األطفررا الررذين
يعيشررون رري المنرراطق الريفيررة ،بارررق مندررا ضررمان المسرراواة رري حدررو األطفررا
الذين يعيشون ي المناطق الحضرية والريفية على التعليم (ماليزيا)؛
 46-103تشررجيع تعلرريم الق رراءة والاتابررة ،ال سرريما رري المنرراطق الريفيررة ،مررع
تركيز هذ الجدود على النساء والفتيات ( ستونيا)؛
 47-103العمل على حيادة معد انتظار األطفا ي التعليم بجميع مسرتوياته،
ألغراض مندا عالة و ضعاف لدرات المنظمات اإلجرامية علرى يقراع الدرغار ري
دوامة األنشاة غير القانونية والعنف ( يااليا)؛
ّ

 41-103تعزيز جدودها الرامية لى التددي للتفاوت بين الفتيات والفتيران
رري الحد ررو عل ررى التعل رريم ،والتد رردي ك ررذلك الرتف رراع مع ررد االنقا رراع ع ررن
الدراسة (اللرتغا )؛

 49-103مواصررلة وضررع ب ررام مدرسررية أكثررر شررموالا لضررمان تحسررين دمرراج
األطفا خوي اإلعالة وأطفا الشعوب األصلية (أنغوال)؛
 50-103مواصررلة تشررجيع التحرراق األطفررا بمعسسررات التعلرريم ،ال سرريما رري
المناطق الريفية وعلى مستوى المدارس الثانوية (سيراليون)؛
 51-103وضع سياسة عالة لضمان التثقيف الجنسي غير التمييزي ي جميرع
مراحل النظار التعليمي وعلى جميع المستويات ،و ق ا ألحدث المعلومات العلمية
واستنادا لى ند يقور على حقوق اإلنسان (كولومليا)؛
 51-103مواصلة تعزيز طارها المعسسي بمرا يترواءر مرع أحارار اتفاليرة حقروق
األشخاص خوي اإلعالة (جمدورية نزوي اللوليفارية)؛
 53-103مواصلة جدودها الرامية لى ترو ير الرعايرة الضررورية لاشرخاص خوي
اإلعالة ،بمن يدم األطفا خوو اإلعالة (ماليزيا)؛
 54-103اتخرراخ ترردابير لتعزيررز تمتررع الشررعوب األصررلية بررالحقوق االلتدررادية
واالجتماعية والثقا ية ( يااليا)؛
 55-103ح رراح تقرردر رري التعررداد النرروعي للشررعوب األصررلية رري السررلفادور
(كولومليا)؛
 56-103تشجيع اعتماد تشريع وطني جديد بشأن الدجرة (سيراليون)؛
 57-103تعزير ررز الجدر ررود الرامير ررة لر ررى ضر ررمان س ر ر مة المدر رراجرين وحقر ررولدم
(بنغ ديش)؛
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 51-103اعتماد جراءات رسمية لمراعاة المدالح الفضرلى للافرل ري جميرع
العمليرات ،ال سرريما العمليررات المتعلقررة بررالدجرة واللجرروء ،مررع االسترشرراد بملرراد
توجيدية مندا التعليق العار رلم  06للجنة حقوق الافل (شيلي)؛
 59-103دع ررم العملير ررة الجاري ررة المتمثلر ررة رري حماير ررة األطف ررا والم ر رراهقين،
بتوعيتدم بتداعيات الدجرة غير الشرعية ،وتو ير مرا يلرزر مرن الرعايرة والتسردي ت
المناسلة إلعادتدم لى الوطن و عادة دماجدم ي المجتمع (مدر)؛
القد ررر ،م ررن أج ررل الح ررد م ررن ت ررد قات
 60-103تنفي ررذ برن ررام وطن رري ل رردعم ّ
المداجرين (االتحاد الروسي)؛
 61-103التعاون على الدعيد اإللليمي مرن أجرل يجراد حرل للمشرالة اللالغرة
القدرر غيرر المدرحوبين برذويدم المدراجرين مرن
الخاورة المتمثلة ري تزايرد عردد ّ
السلفادور لى بلدان أخرى ي المناقة ( رنسا).
 -104وتحظى التوصيات التالية بتأييد السلفادور التي ترى أندا نُفذت بالفعل أو أندا ي
طور التنفيذ:
1-104
( ندونيسيا)؛

مواصررلة وتعزيررز الجدررود الراميررة لررى تنفيررذ اتفاليررة مناهضررة التعررذيب

 1-104مواص ررلة وض ررع بر ررام متقدم ررة تاف ررل الحق رروق األساس ررية ،ال س رريما
للفلات الضعيفة (جمدوريا كوريا الشعلية الديمقراطية)؛
 3-104مواصلة جدودها الرامية لى شراد الجدات صاحلة المدلحة ،بمرا يدرا
المجتمع المدني ،كشريك للحاومة ي تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتدا ( ندونيسيا)؛
 4-104وض ررع سياس ررة ش رراملة لت ررذليل العقل ررات الت رري تعت رررض التنفي ررذ الفع ررا
للقوانين القاإمة التي تحمي النساء واألطفا (النروي )؛
5-104
(سيراليون)؛

نفرراخ التشرريعات القاإمررة المتعلقررة بحقرروق النسرراء واألطفررا والمرراهقين

 6-104مواصلة وتعزيز اإلجراءات المتخذة لتحسرين عمرا حقروق األطفرا
والنساء ،وحق جميع سااندا ي الدحة (كوبا)؛
 7-104مواص ررلة تنفي ررذ السياس ررة الوطني ررة المتعلق ررة بت ررو ير الحماي ررة الش رراملة
لاطفا والمراهقين ،للفترة ( 3132-3102الجزاإر)؛
 1-104تخديص موارد كا ية لللررام التري تافرل تمترع األطفرا والمرراهقين
تمتع ا كام ا بحقولدم (أستراليا)؛
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 9-104اتخ رراخ جمي ررع الخا رروات الض رررورية للتنفي ررذ الاام ررل للنظ ررار ال رروطني
للحماية المتااملة لاطفا والمراهقين ،بارق مندا تو ير التمويل المناسب ،على
النحررو المندرروص عليرره رري السياسررة الوطنيررة لتعزيررز الحمايررة المتااملررة لاطفررا
والمراهقين (اللراحيل)؛
 10-104تماررين الشررلاب وتعزيررز مشرراركتدم رري عمليررات اتخرراخ الق ررار الترري
تسدم ي تنمية الللد (نيااراغوا)؛
 11-104مواصلة جدودها الرامية لى القضاء على التمييز ضد المرأة (بنغ ديش)؛
 11-104اتخر رراخ تر رردابير تافر ررل المعاملر ررة المتسر رراوية للنسر رراء ر رري المجر رراالت
االجتماعية والمدنية (هولندا)؛
 13-104تاثيررف جراءاتدررا الراهنررة مررن أجررل القضرراء علررى التمييررز ضررد المررأة
على جميع مستويات المجتمع (سري الناا)؛
 14-104اتخر رراخ تر رردابير محر ررددة لحماير ررة النسر رراء مر ررن الولر رروع ضر ررحية للتميير ررز
والعنف ،بسلل مندا تعزيز حقوق المرأة عن طريق التثقيف ووسراإط اإلعر ر ،وترو ير
الترردريب المتواصررل للمسررعولين الحارروميين ،والحررد مررن التفاوتررات بررين الجنسررين،
وتماين المرأة (تركيا)؛
 15-104مواصررلة جدودهررا الراميررة لررى استلدررا أ عررا العند ررية واألشرراا
األخرى للتمييز (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 16-104اتخرراخ ترردابير لمنررع التعررذيب والمعاللررة عليرره و ق ر ا لتوصرريات لجنررة
مناهضة التعذيب (الماسيك)؛
 17-104بذ جدود متضا رة من أجل تاوير النظار الشرامل لتثقيرف الشررطة،
وهو النظار الذي أُلر ي أيار/مايو  ،3102بددف تعزيز وحماية حقروق اإلنسران
على نحو عا بوصفدا موضوعا رإيسيا ( كوادور)؛
 11-104ي ر ء أولويررة عالي ررة لتنفيررذ التش رريع المتعل ررق بالتدرردي للعنررف ض ررد
النساء (أستراليا)؛

 19-104اتخرراخ جميررع الخا روات الضرررورية لضررمان التنفيررذ الفعررا للتش رريع الرامرري
ل ررى ماا ح ررة العن ررف ض ررد النس رراء والفتي ررات ،واتخ رراخ ت رردابير مح ررددة لحماي ررة النس رراء
والفتيات ضحايا العنف القاإم على أساس الميل الجنسي والدوية الجنسانية (أيرلندا)؛
 10-104اتخ رراخ جمي ررع الت رردابير الض رررورية الت رري تاف ررل التنفي ررذ الاام ررل والفع ررا
للقروانين المتعلقررة بحمايررة النسرراء والفتيررات ،مررن أجررل تعزيررز حقرروق الضررحايا ،وكررذلك
لمنع ت مرتالي أعما العنف ضد النساء والفتيات من العقاب (لاسملرغ)؛
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 11-104بذ جميع الجدود الضرورية لضمان التنفيذ الاامل للقانون الخراص
والشامل المتعلق بتمتع النساء بحياة خالية من العنف ،وهرو القرانون الرذي اعتُمرد
ي تشرين الثاني/نو ملر ( 3101أوروغواي)؛
 11-104مواصررلة ماا حررة العنررف ضررد النسرراء عمر ا بوطارهررا القررانوني الرروطني
المتعلق بالمساواة (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 13-104مواص ررلة اتخ رراخ اإلجر رراءات الت رري تاف ررل السر ر مة اللدني ررة والنفس ررية
للنساء ،و قا لحملة التوعية المستمرة التي انالقت ي عار  3103بشأن اإلطار
القانوني للمساواة الفعلية ( كوادور)؛
 14-104مواصلة تنفيذ التدابير القانونية واإلدارية لحماية النساء والفتيات مرن
العنف المنزلي والجنسي (سنغا ورة)؛
 15-104تعزيز تنفيذ لانون الحماية المتااملة لاطفا والمراهقين (ألمانيا)؛
 16-104النظر ي تنفيذ حملة للتوعية بقانون حماية األطفرا والمرراهقين الدرادر
ي عار  ،3112وبآليات تاحة وصو األطفا والمراهقين لى العدالة (بولندا)؛
 17-104اإلسراع بعملية وضع لانون خاص بشأن االتجار باألشخاص (الفللين)؛
 11-104اتخرراخ الخارروات الضرررورية لضررمان اعتمرراد تش رريع جديررد لماا حررة
االتجار باللشر (ترينيداد وتوباغو)؛
 19-104مواصررلة بررذ الجدررود مررن أجررل منررع االتجررار باألشررخاص والمعاللررة
عليه (جمدورية نزوي اللوليفارية)؛
 30-104التنفيذ الاامل للتوصيات المتعلقرة بالمردا عين عرن حقروق اإلنسران،
وهرري التوصرريات الترري لللتدررا أثنرراء االسررتعراض الرردوري الشررامل السررابق ،بمررا رري
خلك جراء تحقيقات كاملرة و عالرة ري االنتداكرات المرتالرة بحرق المردا عين عرن
حقوق اإلنسان والدحفيين ،ومقاضاة المسعولين عن ارتاابدا (النروي )؛
 31-104مواصررلة تعزيررز ترردابير ماا حررة الفقررر المرردلع ،والترردابير الترري ترردعم
اإلدماج االجتماعي (جمدورية نزوي اللوليفارية)؛
 31-104مواصررلة جدودهررا الراميررة لررى ماا حررة الفقررر واالسررتلعاد االجتمرراعي
(الجزاإر)؛
 33-104مواصررلة تنفيررذ ترردابيرها الراميررة لررى الحررد مررن الفقررر عررن طريررق نظررار
الحماية االجتماعية الشاملة (الاويت)؛

24

GE.14-24556

A/HRC/28/5

 34-104دعررم وتعزيررز السياسررات الحاوميررة المتعلقررة بالتنميررة االجتماعيررة -
االلتدادية ،بوساإل مندا ي ء مزيد من االهتمار بأي تفاوت محتمل بين المنراطق
الحضرية والريفية ي هذا الددد (مدر)؛
 35-104مواصر ر ررلة تقوير ر ررة برامجدر ر ررا التعليمير ر ررة ومواصر ر ررلة تعزير ر ررز السياسر ر ررات
االجتماعية السليمة التي تافل تو ير السلع والخدمات المتعلقة بالدرحة والغرذاء
والحماية االجتماعية لشعلدا (جمدورية نزوي اللوليفارية)؛
 36-104نشاء آليات للتشاور مع الشعوب األصلية من أجرل اعتمراد سياسرات
وتشريعات تعزح حقوق هذ الشعوب (الماسيك).
 -105وسررتدرس السررلفادور التوصرريات التاليررة ،وسررتقدر ردودا عليدررا رري ولررت مناسررب
ال يتج رراوح موع ررد انعق رراد ال رردورة الثامن ررة والعشر ررين لمجل ررس حق رروق اإلنس رران رري آخار/
مارس :3102
 1-105التدديق على االتفالية الدولية لحماية جميرع األشرخاص مرن االختفراء
القسري؛ واللروتوكو االختيراري التفاليرة مناهضرة التعرذيب؛ واللروتوكرو االختيراري
التفالية القضاء على جميع أشاا التمييز ضد المرأة؛ واتفالية اليونسراو لماا حرة
التمييز ي مجا التعليم (اللرتغا )؛
 1-105مواص ررلة النظ ررر رري التولي ررع والتد ررديق عل ررى اللروتوك ررو االختي رراري
التفاليررة مناهضررة التعررذيب؛ واالنضررمار لررى اتفاليررة حمايررة جميررع األشررخاص مررن
االختفرراء القسررري؛ والتوليررع علررى نظررار رومررا األساسرري للمحامررة الجناإيررة الدوليررة
وتنفيذ ي طار القانون الوطني (أوروغواي)؛
 3-105التدررديق علررى صرراود مدمررة أخرررى تتعلررق بحقرروق اإلنسرران ،مثررل
اللروتوكرروالت التيسرريرية التفاليررة القضرراء علررى جميررع أشرراا التمييررز ضررد المررأة،
واتفالية مناهضة التعذيب (اليونان)؛
 4-105التدر ر ررديق علر ر ررى نظر ر ررار رومر ر ررا األساسر ر رري للمحامر ر ررة الجناإير ر ررة الدولير ر ررة،
واللروتوكو االختياري التفالية القضاء على جميع أشاا التمييز ضد المرأة (بولندا)؛
 5-105مواص ررلة جدوده ررا الرامي ررة ل ررى التد ررديق عل ررى اتفالي ررة حماي ررة جمي ررع
األشخاص من االختفاء القسري (األرجنتين)؛
6-105

التدديق على نظار روما األساسي للمحامة الجناإية الدولية ( يااليا)؛

 7-105النظ ررر عل ررى نح ررو يج ررابي رري التد ررديق عل ررى نظ ررار روم ررا األساس رري
للمحامة الجناإية الدولية (ترينيداد وتوباغو)؛
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 1-105مواصلة جدودها من أجل االنضمار لى نظار روما األساسي للمحامرة
الجناإية الدولية (كوستارياا)؛
 9-105مواصررلة عمليررة انضررمامدا لررى نظررار رومررا األساسرري للمحامررة الجناإيررة
الدولية ،واتخاخ جميع التدابير الضرورية إلدماجه ي تشريعاتدا الوطنية (لاسملرغ)؛
 10-105استاما اإلجراءات القانونية الداخلية من أجل التدديق علرى نظرار
روما األساسي للمحامة الجناإية الدولية (الجلل األسود)؛
 11-105نجراح عمليررة التدررديق علرى نظررار رومررا األساسري للمحامررة الجناإيررة
الدولية (اللرتغا )؛
 11-105االنضمار لى نظار روما األساسي للمحامة الجناإيرة الدوليرة ،ومواءمرة
تشريعاتدا الوطنية لاي تتوا ق تماما معه ،واالنضرمار لرى االتفراق المتعلرق بامتيراحات
المحامة الجناإية الدولية وحداناتدا ( ستونيا)؛
 13-105التدررديق علررى اللروتوكررو االختيرراري التفاليررة القضرراء علررى جميررع
أشاا التمييز ضد المرأة (باراغواي)؛
 14-105التدررديق علررى اللروتوكررو االختيرراري التفاليررة القضرراء علررى جميررع
أشاا التمييز ضد المرأة (السويد)؛
 15-105التدرديق علرى اللروتوكررو االختيراري التفاليررة القضراء علررى جميرع أشرراا
التمييز ضد المرأة ،وهو اللروتوكو الذي ولعت عليه ي عار ( 3110سيراليون)؛
 16-105التدررديق علررى اللروتوكررو االختيرراري التفاليررة القضرراء علررى جميررع
أشاا التمييز ضد المرأة من أجل تو ير مزيد من الحماية للمرأة (كوستارياا)؛
 17-105النظر ي التدديق على اللروتوكرو االختيراري التفاليرة القضراء علرى
جميع أشاا التمييز ضد المرأة (جمدورية كوريا)؛
 11-105اسررتاما ج رراءات اعتمرراد اللروتوكررو االختيرراري التفاليررة القضرراء
على جميع أشاا التمييز ضد المرأة (تركيا)؛
 19-105تسرريع عمليرة التدرديق علرى اللروتوكرو االختيراري التفاليرة مناهضررة
التعذيب ،و نشاء آلية ولاإية وطنية عالة لمنع التعذيب (الجمدورية التشياية)؛
 10-105التدديق على اللروتوكو االختياري التفالية مناهضة التعذيب (للنان)؛
 11-105التدديق على اتفالية منظمة العمل الدولية رلم ( 042باراغواي)؛
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 11-105س ررحب ال ررتحفب علر ررى اللروتوك ررو الث رراني الملحر ررق بالعد ررد الر رردولي
الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسررية ،و لغرراء عقوبررة اإلعرردار رري جميررع الج رراإم
(الجلل األسود)؛
 13-105سحب جميع التحفظات على اللروتوكرو الثراني الملحرق بالعدرد الردولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدادف لى لغاء عقوبة اإلعدار ( رنسا)؛
 14-105المحا ظررة علررى الفدررل بررين السررلاات ،بحيرري يحترررر كررل رررع مررن
روع الحاومة السلاة الدستورية للفروع األخرى (الواليات المتحدة األمرياية)؛
 15-105اإلبقاء علرى التشرريع القراإم الرذي يحتررر اإلنسران ري جميرع مراحرل
حياته (الارسي الرسولي)؛
 16-105تعزيررز الترردابير الراميررة لررى حمايررة الضررعفاء ،وضررمان وصررولدم علررى
نحو كامل لى الموارد الاليعية (كوت ديفوار)؛
 17-105مواصررلة تعزيررز الترردابير المعسسررية والتش رريعية مررن أجررل التدرردي ألوجرره
عدر المساواة والتفاوت التي تعثر على األ راد المنتمين لى الفلات الضعيفة ،ال سريما
ي المناطق الريفية ،من حيي الحدو على التعليم والدحة والعمل (سري الناا)؛
 11-105النظررر رري وضررع وتنفيررذ برنررام وطنرري لحقرروق اإلنسرران يتنرراو علررى
نحو شامل مساإل مثل الس مة العامة والعنف ،مع مراعاة شراد جميرع األطرراف
االجتماعية الفاعلة (نيااراغوا)؛
 19-105تشجيع وضع واعتماد خاة وطنية لحقوق اإلنسان (بيرو)؛
 30-105دراسرة ماانيررة نشراء نظررار لرصرد تنفيررذ التوصريات الدوليررة مرن أجررل
تيسير مندجة ومتابعة التوصيات المقدمة مرن هيلرات حقروق اإلنسران واإلجرراءات
الخاصة (باراغواي)؛
 31-105نشاء آليات لتقييم ومتابعرة تنفيرذ السياسرات واللررام العامرة المتعلقرة
بحقوق اإلنسان ،ال سيما السياسات واللرام خات الدلة بماا حة التمييرز بجميرع
أشااله وأسسه ،مع مراعاة التوصيات المقدمة ي طار االستعراض الدوري الشرامل
ومن ا ليات األخرى المعنية بحقوق اإلنسان (كولومليا)؛
 31-105وضع لانون ،بالتشاور مع المجتمع المدني ،بشرأن الدويرة الجنسرانية
للمتحولين جنسانيا ،يعترف بحقدرم ري اختيرار هرويتدم الجنسرانية ضرمن الحقروق
المدنية والسياسية األخرى ،واعتماد هذا القانون ( سلانيا)؛
 33-105مواءمررة تش رريعاتدا بم ررا يتوا ررق مررع التزامد ررا بتحقيررق المسرراواة ومنر رع
التمييز ،وخلك بحظر التمييز القاإم على أساس الميل الجنسي (كندا)؛
GE.14-24556

27

A/HRC/28/5

 34-105اتخاخ تدابير ملموسة لتقوية سياساتدا المتعلقة بتعزيرز وحمايرة حقروق
المثليررات والمثليررين ومزدوجرري الميررل الجنسرري ومغررايري الدويررة الجنسررانية ،وخلررك
من خ سياسات عامة تاا ح جراإم الاراهية ضد هعالء األ راد (اللراحيل)؛
 35-105مواص ررلة التنفي ررذ الفع ررا لللر ررام الولاإي ررة ،لض ررمان تمت ررع المثلي ررات
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الدوية الجنسانية بحقولدم على نحرو
كامل وحمايتدم من أ عا العنف والتمييز التي تعثر عليدم (شيلي)؛
 36-105ض ررمان حر ررق جمير ررع األشر ررخاص رري الحير رراة والنمر ررو و ق ر را لدر ررويتدم
الجنسانية التي يختاروندا (كولومليا)؛
 37-105مواصرلة السررعي لررى استلدررا اإلجررار والفسرراد وأنشرراة العدررابات،
الترري تررعدي لررى انتداكررات بالغررة لحقرروق اإلنسرران ،ال سرريما أ عررا العنررف والقتررل،
وخل ررك بر رالتركيز عل ررى التعل رريم والعم ررل المناس ررب ،والش ررفا ية رري نف رراخ الق ررانون
(الارسي الرسولي)؛
 31-105تعزيررز الترردابير الراميررة لررى التدرردي لجررذور العنررف والجريمررة ،رري سررياق
ماا حتدا للجريمة المنظمة ،واعتماد ند العدالة اإلص حية للشلاب (النروي )؛
 39-105اتخرراخ جرراءات واسررعة النارراق لنررزع الاررابع العسرراري لعمررل لرروات
الشرطة ،و سناد المسعولية عن األمن العار لى المعسسات المناسلة (اليونان)؛
 40-105ند رراء مش رراركة العس رراريين رري أعم ررا األم ررن المدني ررة ،وت رردريب أ ر رراد
الشرطة على االضا ع بمسعوليتدم ي حماية الساان بافاءة ونزاهة (النروي )؛
 41-105ب ررذ مزي ررد م ررن الجد ررود م ررن أج ررل حماي ررة األطف ررا م ررن االس ررتغ
االلتدادي ،بارق مندا وضع تشريع يحدد السن الدنيا ل لتحاق بالعمل ويضرمن
ظروف عمل الإقة (الجمدورية التشياية)؛
 41-105تقويررة النظررار القضرراإي وسررلاة نفرراخ القررانون مررن أجررل القضرراء علررى
ج رراإم العنررف الواسررعة االنتشررار والمنظمررة الترري تدرردد الس ر مة العامررة ،ال سرريما
س مة الليلة المدرسية (جمدورية كوريا)؛
 43-105تحسين شفا ية وكفاءة نظامدا القضاإي؛ بمرا يضرمن اتخراخ جرراءات
عادلررة ومفتوحررة وعاجلررة لجميررع لااعررات المجتمررع (المملاررة المتحرردة للرياانيررا
العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 44-105تقليص مدة اإلجراءات السابقة للمحاكمة وحيادة الموارد المخددة
إلص ا النظار الجزاإي (الواليات المتحدة األمرياية)؛

28

GE.14-24556

A/HRC/28/5

 45-105ماا حة اإل ت من العقاب ،بتعزيز لردرات المحققرين ووكر ء النيابرة
والحد من الفساد ي القااع العار وجداح القضاء (الواليات المتحدة األمرياية)؛
 46-105اتخرراخ مزيررد مررن الترردابير لمنررع وماا حررة اإل ر ت مررن العقرراب علررى
انتداكات حقروق اإلنسران ،وخلرك برالتحقيق ري جميرع أعمرا التدديرد والمضرايقة
والتخويررف والعنررف واالختفرراء القسررري ،ال سرريما ضررد األطفررا والمرردا عين عررن
حقوق اإلنسان ،وضمان مساءلة جميع الجناة عن أ عالدم (أيرلندا)؛
 47-105النظر ي تعديل لانون العفو العار الدادر ي عرار  ،0222الرذي يشرال
عقلة أمار معاللة مرتالي االنتداكات الجسيمة لحقوق اإلنسان (جمدورية كوريا)؛
 41-105اتخرراخ خارروات ملموسررة وجوهريررة رري مسرراإل العدالررة االنتقاليررة ،مررن
أجل التددي ل نتداكات الخايرة لحقوق اإلنسان المرتالة أثنراء النرزاع المسرلح
الداخلي ي الفترة ( 0223-0272السويد)؛
 49-105ج ر رراء التعر رردي ت الدسر ررتورية والتش ر رريعية الضر رررورية إللغر رراء تج ر رريم
اإلجداض و لغاء الحظر المفروض عليه (أستراليا)؛
 50-105لغرراء القرروانين الترري تجرررر اإلجدرراض و ندرراء جميررع الترردابير العقابيررة
بشأنه (آيسلندا)؛
 51-105تعر ررديل تش ر رريعدا المتعلر ررق بوجدر رراض ضر ررحايا االغتدر رراب ،ال سر رريما
الضحايا القدر ،و ي حالة تعرض صحة المرأة لخار شديد (لاسملرغ)؛
 51-105تعديل تشريعدا المتعلق باإلجداض (النروي )؛
 53-105اعتمرراد تشرريع بشررأن اإلجدرراض يتوا ررق مررع التزاماتدررا الدوليررة رري مجررا
حق رروق اإلنس رران ،م ررع مراع رراة معشر ررات مث ررل المخ رراطر الالي ررة واالغتد رراب وس ررفاا
المحارر ،وكفالة تحسين ُسلُل الحدو على وساإل منع الحمل المناسلة (ألمانيا)؛
 54-105عرردر تجرريم اإلجدرراض خا كرران الحمررل يعرررض حيرراة األر أو صررحتدا
للخار ،وعندما ياون الحمل ناجم ا عن اغتداب ( سلانيا)؛

 55-105برردء نقرراع عررار مفترروا بشررأن الدررحة والحقرروق الجنسررية واإلنجابيررة،
و لغرراء تج رريم اإلجدرراض الررذي ينقررذ حيرراة الم ررأة واإلجدرراض الررذي يُجرررى رري
حاالت الحمل النات عن االغتداب أو سفاا المحارر (الجمدورية التشياية)؛
 56-105لغرراء تجر رريم اإلجدرراض ،وضررمان تاح ررة خرردمات اإلجد رراض ا م ررن
والقررانوني للنسرراء والفتيررات ال ترري يررنجم حملدررن عررن اغتدرراب أو ال ترري تاررون
حياتدن أو صحتدن معرضة للخار (سلو ينيا)؛
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 57-105النظ ررر ر رري مراجع ررة تش ر رريعدا المتعل ررق باإلجدر رراض لا رري يأخر ررذ ر رري
االعتلرار الحرراالت الترري يرنجم يدررا الحمررل عرن االغتدرراب أو سررفاا المحررارر ،أو
عندما تاون حياة المرأة معرضة للخار (السويد)؛
 51-105ضررمان تاحررة عمليررات اإلجدرراض ا مررن ،علررى األلررل رري الحرراالت
الترري تاررون يدررا حيرراة الم ررأة أو الفترراة الحامررل أو صررحتدا معرضررة للخاررر ،و رري
الحاالت التي ينجم يدا الحمل عن اغتداب (آيسلندا)؛
 59-105اإل رراج ررورا ومررن دون شررروط عررن جميررع النسرراء والفتيررات ال ترري
جن بسلب جداضدن جداض ا متعمدا أو عفوي ا (آيسلندا)؛
ُس ّ

رجن بس ررلب جداض رردن
 60-105اإل ر رراج ع ررن جمي ررع النس رراء والفتي ررات ال ت رري ُس ر ّ
جداض ا متعمدا أو عفوي ا ،وشاب سج تدن الجناإية المتعلقة بدذ الدوا ع ( سلانيا)؛

 61-105ضررمان حدررو جميررع النسرراء ،ال سرريما الشررابات ،علررى وسرراإل منررع
الحمل ،وخدمات الدحة الجنسية واإلنجابيرة السررية وغيرر التمييزيرة المقدمرة مرن
دون اإل داا عن الدوية (المملاة المتحدة للرياانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 61-105ضررمان الحدررو علررى التثقيررف الجنسرري الشررامل وخرردمات الدررحة
الجنسية واإلنجابية ،بما ي خلك وساإل منع الحمل (آيسلندا).

 -106وجميع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ي هذا التقرير تعلر عرن مولرف الدولرة
(الدو ) التي لدمتدا و/أو الدولة موضوع االستعراض .وال ينلغري أن يُفدرم أندرا تحظرى بتأييرد
الفريق العامل كال.
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المر ق
تشايلة الو د
[English only]
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Ministry for Foreign Affairs;
• Ms. Carmen Elena Castillo, Minister Counsellor, Permanent Mission in Geneva;
• Ms. Matilde Hernández de Espinoza, Under-Secretary for Social Inclusion;
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