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 مقدمة  
عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1

تشـرين  17  دورتـه العشـرين ا الفـمة مـن 1007حزيران/يونيه  11املؤرخ  5/1حقوق اإلنسان 
عرضــا احلالــة ا الســلفادور ا ا لســة . واستُ 1014تشــرين الينــاف/نوفم   7األول/أكتــوبر    
. وتـــرأف وفـــد الســـلفادور كـــارلوف ألفريـــدو  1014تشـــرين األول/أكتـــوبر  17الينانيـــة املعقـــودة ا 

كاسـتانيدا  نابــب و يــر اةارجيـة. واعتمــد الفريــق العامـال هــذا التقريــر ا جلسـته العا ــرة املعقــودة 
 .1014تشرين األول/أكتوبر  31ا 
  اختــــار  لــــ  حقــــوق اإلنســــان فريــــق املقــــررين التــــا  1014ليناف/ينــــاير كــــانون ا  15وا  -1

 )اجملموعة الينالثية( لتيسري استعراض احلالة ا السلفادور:  ثيوبيا والصني ومجهورية فنزويال البوليفارية.
  16/11مـن مرفـق القـرار  5  والفقـرة 5/1من مرفق القـرار  15وعمالا ب حكام الفقرة  -3

 التالية ألغراض استعراض احلالة ا السلفادور:صدرت الوثابق 
 (؛A/HRC/WG.6/20/SLV/1)أ( )15تقرير وطا/عرض كتايب مقدم وفقاا للفقرة  )أ( 
جتميـــل للمعلومـــات أعدتـــه مفوضـــية األمـــم املتحـــدة الســـامية حلقـــوق اإلنســـان  )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/20/SLV/2)ب( )15)املفوضية السامية حلقوق اإلنسان( وفقاا للفقرة 
)ج( 15مــــــوجز أعدتــــــه املفوضــــــية الســــــامية حلقــــــوق اإلنســــــان  وفقــــــاا للفقــــــرة  )ج( 

(A/HRC/WG.6/20/SLV/3.) 
وُأحيلـــا    الســـلفادور عـــن طريـــق اجملموعـــة الينالثيـــة  ابمـــة أســـ لة أعـــد ا ســـلفاا  ســـبانيا  -4

ل يطانيــا املتحــدة  وأملانيــا وا مهوريــة التشــيكية وســلوفينيا والســويد ولياتنشــتاين واملكســي  واململكــة
والنـــرويه وهولنـــدا. وهـــذم األســـ لة متاحـــة ا املو ـــل الشـــبكي اةـــارجي العظمـــأ وأيرلنـــدا الشـــمالية 
 لالستعراض الدورج الشامال.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

مؤسســات حكوميــة ةتلفــة بــني اورات مشــلوفــد أن العــرض الشــفوج هــو حصــيلة ذكــر ا -5
 نسقتها و ارة اةارجية.

التقــدم احملــر  ا  ــال حقــوق اإلنســان أن تُقــي م لســلفادور لو ــد أتــاس الســتعراض الينــاف  -6
التوصــــيات  ــــد أدت . و 1010منــــذ الســــتعراض الــــدورج الشــــامال األول الــــذج ُأجــــرج ا عــــام 

بعــــه األهــــداد الــــيت حــــدد ا    بلــــورة ناســــبة املقدمــــة والتعهــــدات الطوعيــــة املعلنــــة ا تلــــ  امل
 احلكومة  واليت أسهما ا  عادة  رساء الدميقراطية.
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ومل مينــل التقــدم احملــر  احلكومــة مــن العــماد بــ ن الســلفادور بلــد يواجــه عــدة  ــديات  -7
ل ا  ـالكامـال ققو ـه  وفقـاا للتزاماتـه التمتـل ا هـدد ينبغي أن يتغلب عليها لكي حيقق لشـعبه

 حقوق اإلنسان.
 ذلـ  تبـارباعومحايتهـا احلكومة التزاماا راسااا بالعمال علأ تعزيـز حقـوق اإلنسـان تلتزم و  -1

جزءاا من سياسة الدولة وركناا أساسياا لسياسا ا اةارجية. و د تسلما احلكومـة ا ديـدة مقاليـد 
بته من خالل عمليـة بعد أن ع ر الشعب السلفادورج عن رغ 1014حزيران/يونيه  1السلطة ا 
احلكومـة ا ديـدة علـأ   ــرار خطتهـا اإلاابيـة اةمسـية بوصـفها األداة الربيســية تعمـال دميقراطيـة. و 

ــه السياســة العامــة. وا  طــار   ــرار اةطــة  أطلقــا احلكومــ ة عمليــة تشــاور عامــة واســعة الــيت توج 
 خارج البلد. ةاملقيم ةالسلفادوريا اليات فيها  ا ارك النطاق
علـــأ تعزيـــز    سانشـــيز ســـريينجربي  الســـلفادور الـــالمكيـــز املؤسســـي حلكومـــة ينصـــب  و  -9

والــــيت أدت     ســــن األحــــوال املعيشــــية  قــــا ا الســــنوات األخــــريةالــــيت  قالبنيويــــة اإلجنـــا ات 
 لقطاعات اجملتمل اليت عانا من الستبعاد والفقر علأ مدى عقود.

راض الــدورج الشــامال األول املتعلــق هبــا  بالتصــديق التزمــا الســلفادور  أثنــاء الســتع ــد و  -10
 1011الصـدد  أ ـار الوفـد    أن السـلفادور صـدر ا ا عـام هـذا علأ عدة صكوك دوليـة. وا 

    تصادية والجتماعية والينقافيةعلأ ال وتوكول الختيارج امللحق بالعهد الدو  اةاص باحلقوق ال
ل وتوكـــول الختيـــارج الينـــاف امللحـــق بالعهـــد الـــدو  علـــأ ا 1014صـــدر ا ا أوابـــال عـــام كمـــا 

اةـــاص بـــاحلقوق املدنيــــة والسياســـية وا ــــادد     لغـــاء عقوبـــة اإلعــــدام. وباإلضـــافة    ذلــــ   
ا التصديق علأ التفا يـة الدوليـة حلمايـة مجيـل األ ـااص علأ النظر ا معية التشريعية تعكف 

ة بوضــــل األ ــــااص عــــدميي ا نســــية  ونظــــام رومــــا مــــن الختفــــاء القســــرج  والتفا يــــة املتعلقــــ
 األساسي للمحكمة ا نابية الدولية.

و ـــاركا الســـلطة التنفيذيـــة أيوـــاا ا مشـــاورات مشـــمكة بـــني الوكـــالت بشـــ ن  مكانيـــة  -11
التصـــديق علـــأ صـــكوك أخـــرى  منهـــا ال وتوكـــول الختيـــارج لتفا يـــة مناهوـــة التعـــذيب وغـــريم 

الســــياق   ــــدما  هــــذاالال نســــانية أو املهينــــة. وا  وبــــة القاســــية أوضــــروب املعاملــــة أو العق مــــن
 فــا الســلفادور علــأ التفا يــة  للنظــر ســحب احلكومــة    ا معيــة التشــريعية مشــروع  ــانون ل

 علـه جرميـة ل تسـقا بالتقـادم  1011فيه. وباإلضافة    ذل   ُعد ل تعريف التعذيب ا عام 
 علأ النحو احملدد ا التفا ية.وليشمال مجيل أفعال التعذيب  

أيوــاا مشــاورات داخليــة للنظــر ا  مكانيــة النوــمام    ال وتوكــول الختيــارج  ىر جتــو  -11
لتفا يـــة حقـــوق الطفـــال املتعلـــق بـــغجراء تقـــدة البالغـــات؛ واتفا يـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة للمبيـــة 

 169تفا يــات منظمــة العمــال الدوليــة والعلــم والينقافــة بشــ ن مكافحــة التمييــز ا  ــال التعلــيم؛ وا
؛ واتفا يـــــة عـــــدم تقـــــادم جـــــرابم احلـــــرب وا ـــــرابم املرتكبـــــة ضـــــد اإلنســـــانية؛ 143و 97و 119و

وال وتوكول امللحق بالتفا ية األمريكية حلقوق اإلنسان الرامـي     لغـاء عقوبـة اإلعـدام؛ واتفا يـة 
 ب.البلدان األمريكية ملكافحة مجيل أ كال التمييز والتعص
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وعلـــأ الصـــعيد احمللـــي  حـــدثا بعـــه التطـــورات ا  نشـــاء  طـــار  ـــانوف يوســـل نطـــاق  -13
العــماد ققــوق القطاعــات الســكانية األ ــد ضــعفاا  كمــا أنشــ ت احلكومــة بعــه املؤسســات 

 حقوق اإلنسان.حالة واآلليات لرصد 
مــن  63املــادة   علــأ تعــديال 1014فمــينالا  صــدر ا ا معيــة التشــريعية  ا حزيران/يونيــه  -14

الدستور  حيث ُأضيفا  ليها فقرة تعمد بالشـعوب األصـلية  وا هـذا اإلطـار ستوضـل سياسـات 
 ي هويتهم ونظر م    العامل و يمهم األخال ية والروحية.نم   مم وتُ 
بعد مشاورات مكينفة مل منظمات األ ااص   1014اعُتمدت ا نيسان/أبريال كما  -15

ا معيـة تنظر بالرعاية الشاملة لأل ااص ذوج اإلعا ة  و املتعلقة الوطنية السياسة  ذوج اإلعا ة 
 التحفا علـأ اتفا يـة حقـوق األ ـااص ذوج اإلعا ـة. كمـا اعُتمـدتسحب  مكانية ا التشريعية 

 لغة اإل ارة كلغة رمسية.
وفيمــا يتعلــق باملســنني  أجــرت احلكومــة عمليــة تشــاور مــن أجــال  جــراء تنقــي  جــوهرج  -16
هـذا اإلصــالس ا عرض حقـوق اإلنسـان. وسـيُ  ـابم علـأ املتعلـق باملسـنني  ا  طـار  ـه  ونللقـان

بقــــوة بلــــد يــــدعم الســــلفادور  ــــابالا  ن ا معيــــة التشــــريعية. وأضــــاد الوفــــد علــــأ و ــــا  ريــــب 
 املفاوضات الرامية    وضل ص    ليمي وص  دو  حلماية حقوق املسنني.

احلكومــة   ــد اعتمــدت الفقــر والســتبعاد الجتمــاعي. و احلكومــة أولويــة ملكافحــة تــو  و  -17
  بـــرامه وتـــدابري متنوعـــة ا  طــار نظـــام  ـــامال للحمايـــة الجتماعيـــة. وا هـــذا 1009منــذ عـــام 

   القـانون املتعلـق باحلمايـة الجتماعيـة1014الصدد  اعتمدت ا معية التشريعية  ا نيسان/أبريال 
 مــن اةــدمات الســكان ا احلصــول علــأ احلــد األدى والتنميــة الجتماعيــة  الــذج أ ــر حــق مجيــل

 العامة الجتماعية.
لنظام الصحي الـوطا  يقـوم علـأ ل  أطلقا السلفادور عملية  صالس 1010ام وا ع -11

الرعايـــة  تـــوفرأفر ـــة  تمعيـــة معنيـــة بصـــحة األســـرة  ويكفـــال احلـــق ا الصـــحة باتبـــاع اســـماتي ية 
عمال احلكومة أيواا علأ تاملبا ر مل اأُلسر واجملتمعات احمللية. و الصحية األولية الشاملة بالتعاون 

 التوعية ب مهية تطعيم األطفال ومجيل أفراد األسرة.
ا معيــــة التشـــريعية  انونـــاا يتعلــــق باألدويـــة يهــــدد    أ ـــرت   1011وا آذار/مـــارف  -19

ناســـبة لألدويـــة  أســـعار م ديـــد ضـــمان تـــوافر األدويـــة وتســـ يلها وجود ـــا وســـالمتها  وتشـــ يل 
 وتر يد استعما ا. 

حققـا بالفعـال ا ـدد اةـام  مـن األهـداد  ـد وأ ار الوفـد أيوـاا    أن السـلفادور  -10
 وفيات األمومة.معدل اإلاابية لأللفية  املتعلق خبفه 

ـــاا وفيمـــا يتعلـــق باملصـــابني  ـــرض اإليـــد  والعـــدوى بفريوســـه   -11  ـــال الوفـــد  ن هنـــاك  انون
د    التصــدج الشــامال ملــرض اإليــد  والعــدوى بفريوســه  و   وضــل  ــه يت ــاو  يهــدمقمحــاا 

 .هم ا القواء علأ التمييز والوصم رد النظر    هذا الوباء باعتبارم مشكلة صحية  ويس
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السـياق  هـذا السـلفادور قمايـة حقـوق مواطنيهـا املهـاجرين. وا تلتزم ومن ناحية أخرى   -11
والنهـوض  القانون اةاص املتعلق قماية السـلفادوريني املهـاجرين وأفـراد أسـرهمرأى الوفد أن اعتماد 

 جنــا  عظــيم. وا ذلــ  الســياق أيوــاا  أولــا احلكومــة أولويــة هــو   1011ا عــام الصــادر   هبــم
ـــــذ عـــــام  ـــــ مر مهـــــ1009لتقويـــــة الشـــــبكة القنصـــــلية من ـــــق العامـــــال ب ـــــف الوفـــــد الفري م  هـــــو أن . وأبل

 .1014اةارج متكنوا  ألول مرة  من التصويا ا انتاابات عام ا السلفادوريني املقيمني 
وأ ار الوفد    أن حركة ه رة األطفـال واملـراهقني غـري املصـحوبني بـذويهم    الوليـات  -13

الزابفــــة الــــيت بســــبب التو عــــات هابلــــة ادت  يــــادةا     1014حزيران/يونيــــه  املتحــــدة األمريكيــــة  ا
  وانعـــدام مشـــال اأُلســـر  والفتقـــار    الفـــرصالتطلـــل    مجـــل بســـبب و  بالبشـــر أ ـــاعها املت ـــرون 

 توى الدو   ب  ا أ مة  نسانية.ُصنفا حركة التدفق هذم  علأ املس د . و ا السلفادوراألمن 
و د سعا السلفادور    تنسـيق جهودهـا مـل بلـدان املينلـث الشـما  ألمريكـا الوسـطأ  -14

  أطلقــا احلكومــة 1014يوليــه اإلنســانية الدوليــة. وا متو / مــن أجــال التغلــب علــأ تلــ  األ مــة
باملاــاطر الــيت يواجههــا األطفــال غــري املصــحوبني بــذويهم عنــد  عــالم فيمــا يتعلــق توعيــة و محلــة 

القيــام برحلــة ةفوفــة باملاــاطر  وذلــ   ــا  ــعار مل تعرضــوا حيــا م للاطــرم. وُو عــا مــواد 
 احلملة ونو شا ا مجيل مدارف البلد. 

و  عا احلكومة أيواا اإلعالن اةاص املتعلق بوضـل األولد والبنـات واملـراهقني غـري  د و  -15
املصـــــحوبني بـــــذويهم  املهـــــاجرين مـــــن أمريكـــــا الوســـــطأ    الوليـــــات املتحـــــدة  كمـــــا ا ـــــمكا 

اعتمــاد  عــالن دعــم الســلفادور مــل غواتيمــال وهنــدوراف  ا  طــار منظمــة الــدول األمريكيــة  ا 
 فال أمريكا الوسطأ املهاجرين غري املصحوبني بذويهم. بش ن أط
 قيـــــق األمـــــن العـــــام والتعـــــايا الســـــلمي توـــــافر جهـــــود احلكومـــــة ومشـــــاركة يتطلـــــب و  -16

الغـــــرض  أنشـــــ ت احلكومـــــة  ا هـــــذا ةتلفـــــة. ولتحقيـــــق اجتماعيـــــة فاعلـــــة و طاعـــــات  جهـــــات
تــــ لف مــــن يلمي  الــــذج   اجمللــــ  الــــوطا ألمــــن املــــواطنني والتعــــايا الســــ1014 أيلول/ســــبتم 

ــــة  و طــــاع األعمــــال   وخــــ اء ا هــــذا اجملــــال  واألحــــزاب السياســــية  ووســــابا احلكومــــات احمللي
ميكن أن تتطـور    سياسـات توصال    اتفا ات اإلعالم  والكنيسة  من أجال تش يل احلوار وال

 عامة مستدامة بش ن هذم املس لة.
للتصــدج للتحــديات األمنيــة  منهــا النوــمام وذكــر الوفــد أن الســلفادور ااــذت تــدابري  -17

    السماتي ية األمنية ألمريكا الوسطأ  وهي ص  يوج ه  من منظور  امال  اإلجـراءات املنسـقة
 الينمانية.املنطقة بلدان   و د اعتمدته املتعلقة باألمن

افية. كــزت الســلفادور جهودهــا أيوــاا علــأ مكافحــة ا رميــة والفســاد  وتعزيــز الشــف ــد ر و  -11
وا هـــذا الســـياق  اعُتمـــد عـــدد مـــن القـــوانني: القـــانون املتعلـــق بالوصـــول    املعلومـــات العامـــة  

  و ـــانون مكافحـــة غســـيال األمـــوال واألصـــول  لتـــدخال ا التصـــالتوالقـــانون اةـــاص املتعلـــق با
ن أو املقصــــد غــــري املشــــروع  و ــــانو املنشــــ  والقــــانون اةــــاص املتعلــــق  صــــادرة و دارة الســــلل ذات 

 أخال يات احلكومة.
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احلكومــة تطــوير أدوات تكنولوجيــة  مينــال  رعــاوباإلضــافة    هــذم التشــريعات املهمــة   -19
ــــــة  البوابــــــة املتعلقــــــة بالشــــــفافية واحلكومــــــة املفتوحــــــة  واعتمــــــاد سياســــــات عامــــــة وآليــــــات للمرا ب

 الجتماعية  مينال مساءلة املؤسسات العامة ومشاركة املواطنني.
الوطا ملكافحـة الجتـار اجملل  و ور أولوية أيواا ملكافحة الجتار بالبشر. وأولا السلفاد -30

ا ي ة املسـؤولة عـن وضـل السياسـات و نشـاء  طـار سياسـي واسـماتي ي طويـال األجـال هو بالبشر 
السلفادور بارتياس أ ا اعتمدت بالفعال  انوناا خاصاا  وتعلنلنهه  امال ملكافحة الجتار بالبشر. 

 ار باأل ااص.ملكافحة الجت
اكتظــــا  مشــــكلة وتــــرتبا مكافحــــة ا رميــــة  شــــكلة أخــــرى تواجههــــا الســــلفادور  هــــي  -31

مقـرر منظمـة تلقـا احلكومـة  فيمـا يتعلـق هبـذم املسـ لة  عـدداا مـن التوصـيات مـن  د الس ون. و 
    ومـن الفريـق العامـال املعـا بالحت ـامـن حـريتهماحملـرومني املعـا باأل ـااص الدول األمريكيـة 

  علــأ التــوا . 1011وعــام  1010التعســفي  وذلــ  عقــب الزيــارتني اللتــني  امــا هبمــا ا عــام 
ا مشــروع  ــانون يســم  باســتادام تكنولوجيــات  ا معيــة التشــريعية نظــرتوباإلضــافة    ذلــ   

 عملية  وابية. طار بديلة ملرا بة واستدعاء األ ااص املتهمني ا 
 أن الســـلفادور انُتابـــا عوـــواا ا  لـــ  حقـــوق اإلنســـان وا اةتـــام  أ ـــار الوفـــد    -31

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  

قـوق اإلنسـان. وأعـرب الوفـد عـن امتنـان السـلفادور البـالف للينقـة الكامـال جمللـ  حدعمه ل سيما 
 ا انتاابات  ل  حقوق اإلنسان.حظيا هبا اليت 

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
وفــداا ببيانــات أثنــاء احلــوار التفــاعلي. وتــرد التوصــيات املقدمــة أثنــاء احلــوار ا  59أد   -33
 هذا التقرير. اليناف منالفرع 
ونورهـــا مجهوريـــة فنـــزويال البوليفاريـــة بالتقـــدم املهـــم احملـــر  منـــذ تو يـــل اتفا ـــات الســـالم  -34
أفقــــر اأُلســــر واأل ــــااص ذوج اإلعا ــــة؛ رعايــــة . وأ ــــادت بــــا هود الراميــــة    1991عــــام  ا

ســان. ومكافحـة العنــف ا نســاف؛ وتينقيــف الســكان ومــولفي  نفــاذ القــانون ا  ــال حقــوق اإلن
 و دما توصيات.

جيعـال حقـوق اإلنسـان دسـتورياا وأ ارت ا زابر    أن السلفادور وضعا  طاراا تشريعياا  -35
أحد املبادئ الربيسية املوج هة إلجراءات الدولة. ورحبـا ا زابـر بـا هود الراميـة    تعزيـز حقـوق 

الينقافيــــة  وتقــــدة املســــاعدة اإلنســــان والتمتــــل هبــــا  ل ســــيما احلقــــوق ال تصــــادية والجتماعيــــة و 
 لوحايا النزاع املسل  الداخلي. و دما ا زابر توصيات.
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تعزيــــز ومحايــــة حقــــوق  ــــال وســــلطا أنغــــول الوــــوء علــــأ اإلجنــــا ات الــــيت  ققــــا ا  -36
اإلنسان املكفولة للنساء واألطفـال  واحلـق ا الصـحة  ونورهـا بتوجيـه دعـوة دابمـة    املكلفـني 

معـدل التحـاق األطفـال ذوج تـدف   اء اإلجراءات اةاصة. وأعربا عن  لقها  بوليات ا  طار
 اإلعا ة وأطفال الشعوب األصلية باملدارف. و دما أنغول توصية.

ورحبــا األرجنتـــني بالتصـــديق علــأ ال وتوكـــول الختيـــارج امللحــق بالعهـــد الـــدو  اةـــاص  -37
رت    أن التفا يــــــة الدوليــــــة حلمايــــــة مجيــــــل بــــــاحلقوق ال تصــــــادية والجتماعيــــــة والينقافيــــــة  وأ ــــــا

 يد النظر من أجال التصديق عليهـا. ونورهـا األرجنتـني بسـن هي األ ااص من الختفاء القسرج 
 تشريل وطا للقواء علأ التمييز ومكافحة العنف ضد املرأة. و دما األرجنتني توصيات.

يتـي  نظـام اسـتحدا  األخـرية وعلـأ وهن ت أسماليا السلفادور علأ انتاابا ا الرباسية  -31
اةــارج. ورحبـــا أيوــاا بـــاةطوات املتاــذة ملكافحـــة العنــف ضـــد ا تصــويا مواطنيهــا املقيمـــني 

يف منظمـة املرأة. وأعربا أسماليا عن  لقها   اء القوانني العقابية اليت متنل اإلجهاض  و  اء تصـن
حــواد   تــال  ال فيهــا أكــ  عــدد مــن ســيالــيت لســلفادور ضــمن البلــدان ااألمــم املتحــدة للطفولــة 

 األطفال. و دما أسماليا توصيات.
املتعلــق باملســاواة والعدالـــة والقوــاء علـــأ  1011ونورهــا بــنغالديا باعتمـــاد  ــانون عـــام  -39

الســـلفادور علـــأ التمييـــز ضـــد املـــرأة  وبغصـــالس  ـــانون األحـــزاب السياســـية. و ـــ عا بـــنغالديا 
 لــق  ــد أعربــا عــن باألســرة. و ــددت علــأ أن هي ــات املعاهــدات التــدابري املتعلقــة مواصــلة تنفيــذ 

ـــــز ضـــــد املـــــرأة و  اء  تلـــــ  الـــــيت يعانيهـــــا   ل ســـــيما ةال تصـــــادي - ةالجتماعيـــــالفـــــوارق   اء التميي
 . و دما بنغالديا توصيات.نرو املهاج
ب وأ ــادت دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات بــالتغيريات الدســتورية الــيت اعمفــا بالشــعو  -40

. كما  ـ عا  ذم الشعوب الينقافيةا وية األصلية  وأ ادت أيواا بالسياسات الرامية    تنمية 
املؤسســات واملعــايري والسياســات العامــة املتعلقــة ققــوق اإلنســان. تعزيــز الســلفادور علــأ مواصــلة 

 و دما توصيات.
باعتمــاد سياســـة ونورهــا ال ا يــال بالتصــديق علــأ الصـــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان  و  -41

وطنية حلماية الطفال. وا سياق اإل ارة    التحديات الراهنة  أ ادت ال ا يال بالتقدم احملـر  ا 
تقـدة املسـاعدة لوـحايا العنـف  واملشـورة ا  ـال الصـحة  ا ا ذلـ  محاية حقوق املرأة   ال 

مايـة املينليـات واملينليـني ومزدوجـي اإلجنابية وا نسية. ودعا ال ا يال    اااذ مزيـد مـن التـدابري حل
 امليال ا نسي ومغايرج ا وية ا نسانية وحاملي صفات ا نسني. و دما ال ا يال توصيات.

ورحبــا كنــدا بــاةطوات الــيت ااــذ ا الســلفادور للتصــدج للعنــف ضــد املــرأة. ورحبــا أيوــاا  -41
. ومــل ذلــ    ــددت  الطفــالعزيــز حقــوق تحســني تنفيــذ الــ امه الوطنيــة الراميــة    تاملبذولــة لبــا هود 

 كندا علأ أمهية اااذ تدابري لتحسني محاية األطفال من العنف. و دما كندا توصيات. 
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ـــد. وأ ـــادت  -43 ـــة    تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان ا ســـياق معقر ونورهـــا  ـــيلي بـــا هود الرامي
عــــز ا املشــــاركة أن ي ة الطفــــال و ــــانون األحــــزاب السياســــية الــــذج مــــن  ــــ نه ــــانون محايــــاعتمــــاد ب

السياســية للمــرأة. ودعــا  ــيلي    القوــاء علــأ النمــاذج الينقافيــة الــيت تنطــوج علــأ متييــز ضــد 
احلماية القوابية  ومكافحة اإلفالت من العقاب. و دما علأ صول احلُسُبال املرأة  و   تيسري 
  يلي توصيات. 

عراض الـدورج الشـامال األول.  السـتكولومبيا با هود الرامية    تنفيذ توصـيات نو ها  و  -44
مـــل آليـــات حقـــوق اإلنســـان. و ـــدما  تعاونـــه هبـــا البلـــد ا يبـــديها نورهـــا بالشـــفافية الـــيت كمـــا 

 كولومبيا توصيات.
ـــن ا  ـــال حقـــوق اإلنســـان  ل ســـيما حقـــوق املـــرأة  -45 وأ ـــادت كوســـتاريكا ب وجـــه التحسح

عنـف املمـارف ضـد النسـاء واألطفـال  والقطاع الصحي. وأعربا عن  لقها   اء العنـف  ل سـيما ال
بوصـــفه ســـبباا لله ـــرة  و  اء ا يـــار نظـــام الســـ ون. ودعـــا    تقويـــة ا هـــود الراميـــة     ســـني 

 توصيات.كوستاريكا األحوال املعيشية لألطفال. و دما  
تنفيـــذ توصـــيات ا ولـــة األو  مـــن جهــود لالســـلفادور  ــا بذلتـــه وأ ــادت كـــوت ديفـــوار  -46

بالتـــدابري املتاـــذة ملكافحـــة بصـــفة خاصـــة الـــدورج الشـــامال. وأعربـــا عـــن ســـرورها لالســـتعراض 
 ر توصيات.االتمييز ضد الوعفاء  ولومان املساواة ا ةتلف اجملالت. و دما كوت ديفو 

ونورهــــا كوبــــا بالتقــــدم احملــــر  ا تعزيــــز ومحايــــة حقــــوق اإلنســــان. وأ ــــادت بــــاةطوات  -47
مكافحــة ا رميــة بالتــا  ا هــا  القوــابي واألمــن العــام  و عمــال  املتاــذة ملكافحــة التمييــز و ســني

 التقدم احملر  ا  ال الصحة. و دما كوبا توصيات.نو ها بوالفساد. و 
وأعربــا ا مهوريــة التشــيكية عــن تقــديرها للتفاصــيال املقدمــة بشــ ن حقــوق اإلنســان ا  -41

 ايــــة املطــــاد علــــأ ال وتوكــــول  تصــــديق االالســــلفادور. ورحبــــا أيوــــاا بــــاةطوات الراميــــة    
 الختيارج لتفا ية مناهوة التعذيب. و دما توصيات.

محايـة حقـوق  ـال ا  قـق مـن  جنـا ات ا  ـمجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة نو ها و  -49
الصــدد. ورحبــا هــذا   و ــ عا الســلفادور علــأ  حــرا  مزيــد مــن التقــدم ا وتعزيزهــا اإلنســان

 ور عوواا ا  ل  حقوق اإلنسان. و دما توصيات.بانتااب السلفاد
ورحبــا  كــوادور بالتصــديق علــأ ال وتوكــول الختيــارج امللحــق بالعهــد الــدو  اةــاص  -50

  وهــو مــا 1015-1014بــاحلقوق ال تصــادية والجتماعيــة والينقافيــة  وب نــامه احلكومــة للفــمة 
. ونورهــا بالسياســات العامــة املتعلقــة يكفــال اســتلهام حقــوق اإلنســان ا توجيــه أعمــال احلكومــة

 باملساواة  واألمن الغذابي والتغذوج  والصحة  والبي ة  والتعليم. و دما  كوادور توصيات.
وأ ـــادت مصـــر بـــاةطوات اإلجيابيـــة الـــيت ااـــذ ا الســـلفادور لتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان   -51

ت الوطنيـــة واجملتمـــل املـــدف بشـــ ن وبانوـــمامها    التفا يـــات الدوليـــة  و شـــاورا ا مـــل الوكـــال
 مكانيــة التصــديق علــأ الصــكوك األخــرى. وطلبــا مصــر مزيــداا مــن املعلومــات عــن جتربــة  دمــاج 

 أطفال الشوارع ا اجملتمل السلفادورج. و دما مصر توصيات. 
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أ ـــادت  ســـتونيا بالتصـــديق علـــأ ال وتوكـــول الختيـــارج الينـــاف امللحـــق بالعهـــد الـــدو   -51
ـــــة والسياســـــية  وبتوجيـــــه دعـــــوة دابمـــــة    اةـــــاص بـــــاحل املكلفـــــني بوليـــــات ا  طـــــار قوق املدني

اإلجــراءات اةاصــة  و ــ عا الســلفادور علــأ المتينــال لطلبــات هي ــات املعاهــدات. وا ســياق 
العــماد باللتزامــات املتعلقــة قريــة التعبــري   ــ عا  ســتونيا الســلفادور أيوــاا علــأ تعزيــز محايــة 

ابا اإلعـــالم. ودعـــا    ااـــاذ خطـــوات ملنـــل العنـــف ضـــد النســـاء  واملينليــــات العـــاملني ا وســـ
واملينليني ومزدوجي امليال ا نسي ومغـايرج ا ويـة ا نسـانية وحـاملي صـفات ا نسـني  ودعـا    

 تعديال التشريل املتعلق باإلجهاض. و دما  ستونيا توصيات.
م األمـــــن  والفتقـــــار    الفـــــرص وأ ـــــارت الوليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة    أن انعـــــدا -53

كبـرية للسـكان. ونورهـا بالتقـدم احملـر  ا نـزوس     حركـات احلوكمـة تـؤدج ال تصادية  وضـعف 
مكافحــــة اإلفــــالت مــــن العقــــاب  ولكنهــــا أ ــــارت    اففــــاض معــــدلت اإلدانــــة  و   تفشــــي 

 دج أوضـاع السـ ونبـني السـلطات  وتـر الفساد. وأ ارت أيواا    أن عدم احمام مبدأ الفصـال 
 من األسباب املينرية للقلق. و دما توصيات.  مها
منــل عمــال األطفــال  و ــ عا الســلفادور علــأ  ــال ورحبــا أملانيــا بالتقــدم احملــر  ا  -54

الصدد. وأ ارت    أنه رغـم تقـدم عمليـة املصـاحلة الوطنيـة  ل يـزال هذا اعتماد خطة وطنية ا 
وهــو مـا يت لــأ ا ارتفــاع معــدل  تــال األطفــال وا األوضــاع وضـل حقــوق اإلنســان  يينــري القلــق  

 الال نسانية للس ون. و دما أملانيا توصيات.
ورحبا غانا  شـروع القـانون الـذج يهـدد    التصـدج للتمييـز ضـد املصـابني بفـريوف  -55

اليت  بواعث القلقاإلعراب عن اإليد   ويعمد ب ن هذم املس لة ترتبا بتنمية البلد. وكررت غانا 
أعربــا عنهــا  نــة حقــوق الطفــال   اء العنــف املمــارف ضــد األطفــال  وعمــال األطفــال  و مكانيــة 

 جتنيد األطفال ا العصابات. و دما غانا توصيات.
وأ ادت اليونـان بالسـتينمار ا السياسـات والـ امه الجتماعيـة. و ـددت علـأ وجـود  -56

نــــزع الطــــابل عمليــــة  جنــــا  قهــــا   اء عــــدم  ــــديات  ل ســــيما ا  ــــال التعلــــيم. وأعربــــا عــــن  ل
  ل ســيما  ــوات الشــرطة. وطلبــا معلومــات بشــ ن املؤسســات األمنيــة العامــةالعســكرج لعمــال 

 التصديق علأ نظام روما األساسي للمحكمة ا نابية الدولية. و دما اليونان توصيات.
؛ وبتصــديقها ورحبــا غواتيمــال بانتاــاب الســلفادور عوــواا ا  لــ  حقــوق اإلنســان -57

علــــأ ال وتوكــــول الختيــــارج امللحــــق بالعهــــد الــــدو  اةــــاص بــــاحلقوق ال تصــــادية والجتماعيــــة 
والينقافيــة  وباإلصــالس الدســتورج الــذج يهــدد    العــماد بالشــعوب األصــلية. وأعربــا عــن 

ني بشــ ن حقــوق املهــاجرين  واملســاواة بــني ا نســني  وحقــوق املــواطن اتتقــديرها لعتمــاد تشــريع
 املقيمني ا اةارج ا التصويا. وأ ارت    عدم وجود تعريف ةدد للتمييز.

  ونــورم بعــزم ومحايتهــا وأ ــاد الكرســي الرســو  بــا هود الراميــة    تعزيــز حقــوق اإلنســان -51
احلكومـة علـأ محايـة حقـوق املهـاجرين واملســاعدة ا  دمـاجهم ا اجملتمـل  وهـو أمـر بـالف األمهيــة 

لقصر غري املصحوبني بذويهم. وأ اد أيواا باملبادرة الرامية    ضمان التسـ يال السـليم للنساء وا
 توصيات.الكرسي الرسو  للمواليد  بوصفه دفاعاا  جيابياا عن حياة اإلنسان. و دم 
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وأعربا آيسلندا عن  لقها   اء حظر اإلجهاض وجترميه   ا ا ذل  ا حالت تعرض  -59
   أن انتشـار العنـف ا نسـاف يبعـث كـذل  حـالت الغتصـاب. وأ ـارت  حياة املـرأة للاطـر و 

أيواا علأ القلق  و  عا السلفادور علأ ضمان التنفيذ الفعال للقانون املتعلق قماية النساء. 
 و دما آيسلندا توصيات.

ورحبا  ندونيسيا بالتدابري املتاذة لتعزيز حقوق اإلنسان  ومنها اعتماد تشريل يهـدد  -60
الســــلفادوريني د القــــانون اةــــاص املتعلــــق قمايــــة   محايــــة املــــرأة مــــن العنــــف والتمييــــز  واعتمــــا 

 . و دما  ندونيسيا توصيات.والنهوض هبم املهاجرين وأفراد أسرهم
نقــ  وأ ـادت أيرلنــدا بالتشــريل املتعلــق  كافحــة العنــف ا نســاف  ولكنهــا أ ــارت     -61
ا ارتفــاع مســتويات العنــف ا نســاف   ــا ا ذلــ  العنــف القــابم لتنفيــذم. ولحظــالال مــة وارد املــ

ــــة ا نســــانية. وأ ــــارت    أن اإلفــــالت مــــن العقــــاب عــــن  ــــال ا نســــي أو ا وي علــــأ أســــاف املي
 انتهاكات حقوق اإلنسان ل يزال يينري القلق. و دما أيرلندا توصيات. 

لفيــة املتعلــق خبفــه وفيــات وهنــ ت  يطاليــا الســلفادور علــأ  قيــق ا ــدد اإلاــابي لأل -61
األمومة  وذل   بال املوعد احملـدد لتحقيقـه. وأعربـا عـن تقـديرها للتـدابري الـيت ااـذ ا السـلطات 

ـــــزواج  ـــــد ســـــن ال ـــــل ققـــــوق الطفـــــال  ل ســـــيما  دي ســـــنة. و ـــــدما  11  بالـــــدنيا لتحســـــني التمت
 توصيات.  يطاليا
  والوـــمان الجتمــــاعي  ورحبـــا الكويـــا  ـــا  قـــق مـــن  جنـــا ات ا  ـــالت العمـــال -63

ا ديـــدة  وذلـــ  مشـــاريل األعمـــال ومســـتويات املعيشـــة. وأ ـــادت بـــاةطوات املتاـــذة ملســـاعدة 
مؤسســات و البالغــة الصــغر بتنســيق األنشــطة بــني و ارة ال تصــاد والل نــة الوطنيــة املعنيــة باملشــاريل 

 األعمال الت ارية الصغرية. و دما الكويا توصيات. 
تدابري الرامية    تعزيز ومحاية احلقوق السياسـية والجتماعيـة وال تصـادية  ورحب لبنان بال -64

مـــن الدســـتور لالعـــماد بالشـــعوب األصـــلية   63ل ســـيما التعـــديالت الـــيت أُدخلـــا علـــأ املـــادة 
الجتــار باأل ــااص. ورحــب لبنــان أيوــاا بــا هود املبذولــة بشــ ن ملكافحــة و نشــاء اجمللــ  الــوطا 

 وتوكول الختيارج لتفا ية مناهوة التعذيب. و دم لبنان توصية.ال  التصديق علأ 
التصـــديق علـــأ ال وتوكـــول بوأ ـــارت لكســـم ر     ـــراكتها مـــل الســـلفادور. ورحبـــا  -65

الختيارج اليناف امللحق بالعهد الدو  اةاص باحلقوق املدنية والسياسية  وبالنتابه املش عة اليت 
مومــة  وأ ــارت    أن العنــف ا نســي ل يــزال يبعــث علــأ خفــه وفيــات األ ــال  ققــا ا 

القلــق   ذ  ن التـــدابري املنفرـــذة مل  ــد منـــه  ل بقـــدر ل يكـــاد يُــذكر. و الـــا  ن جتـــرة اإلجهـــاض 
 . و دما لكسم ر توصيات.يبعث علأ القلق أيواا يزال  ل
 ومحايـة الطفـال والتنميـة بش ن العنف ا نسـافاملتاذة ورحبا ماليزيا بالتدابري التشريعية  -66

الجتماعية  و ا  قق من  جنا ات ا  الت الرعاية الصحية والسالمة العامة وحقوق األطفـال 
ذوج اإلعا ة. وأ ارت أيواا    الصكوك القانونية املتعلقة  كافحـة ا رميـة والفسـاد  و   وضـل 

 نظام  امال للحماية الجتماعية. و دما ماليزيا توصيات.
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ـــة  منهـــا ال وتوكـــول الختيـــارج الينـــاف  -67 ورحبـــا بـــاراغواج بالتصـــديق علـــأ صـــكوك دولي
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 

ورحبــــا باإلصــــالس الدســــتورج الــــذج يعــــمد بالشــــعوب األصــــلية. و ــــ عا بــــاراغواج  املــــرأة.
 سياستها الصحية املتعددة الينقافات. و دما باراغواج توصيات.تطوير السلفادور علأ مواصلة 

ـــه دعـــوة دابمـــة     -61 ـــن  طـــار حقـــوق اإلنســـان  ورحـــب بتوجي ونـــورم ا بـــال األســـود بتحسح
إلجـــراءات اةاصـــة وبالتصـــديق علـــأ ال وتوكـــول الختيـــارج امللحـــق ااملكلفـــني بوليـــات ا  طـــار 

بالعهــد الــدو  اةــاص بــاحلقوق ال تصــادية والجتماعيــة والينقافيــة. وأ ــار    أن الــتحفا علــأ 
ال وتوكـــول الختيـــارج الينـــاف امللحـــق بالعهـــد الـــدو  اةـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والسياســـية  وهـــو 

وبـــة اإلعـــدام  وجـــب القـــانون العســـكرج  يبعـــث علـــأ القلـــق. الـــتحفا الـــذج يســـم  بتو يـــل عق
واستفســــر ا بــــال األســــود عــــن التــــدابري الــــيت اُاــــذت ملنــــل تعــــذيب األطفــــال و ســــاءة معــــاملتهم  

 وحلمايتهم من العنف. و دم ا بال األسود توصيات.
ورحـــب املغـــرب بالتصـــديق علـــأ ال وتوكـــول الختيـــارج امللحـــق بالعهـــد الـــدو  اةـــاص  -69
احلقوق ال تصــادية والجتماعيــة والينقافيــة  وال وتوكــول الختيــارج الينــاف امللحــق بالعهــد الــدو  بــ

ــــاعماد الســــلفادور بالشــــعوب األصــــلية   ــــاحلقوق املدنيــــة والسياســــية  ورحــــب أيوــــاا ب اةــــاص ب
وبا هود الوطنية املبذولة للتصدج لالجتار باأل ااص  وقماية حقوق أعواء منظمـات اجملتمـل 

ملــدف  وبغنشــاء الل نــة الوطنيــة املعنيــة بالبحــث عــن األطفــال الــذين اختفــوا أثنــاء النــزاع املســل  ا
 الداخلي  وبتعزيز اإلطار املؤسسي  ل سيما فيما يتعلق ققوق املرأة. 

اإلجــــراءات املكلفــــني بوليــــات ا  طــــار ورحبـــا هولنــــدا بالــــدعوة الدابمــــة املوجهـــة     -70
تعلق بتعزيز حقوق املرأة. وا سياق اإلعراب عن األمال ا أن حيقق مشروع اةاصة  وبالقانون امل

العنـف ا نسـاف أوجـه  سحـن  لحظـا هولنـدا كافحـة النظام املتكامال ألمريكا الوسطأ املعا  
استمرار التمييز ضد املرأة  وأعربا عن  لقها   اء وضل املـدافعني عـن حقـوق اإلنسـان. و ـدما 

 هولندا توصيات.
ا ونورهــــا نيكــــاراغوا  بــــادرات احلكومــــة الراميــــة    تلبيــــة الحتياجــــات الجتماعيــــة   -71

الصــحة والتعلــيم و  امــة العــدل  و   مكافحــة العنــف ا نســاف والجتــار بالبشــر. ورغــم  ــالت 
استمرار التحديات  أعربا نيكاراغوا عن أملها ا أن تتي  عوـوية السـلفادور ا  لـ  حقـوق 

 ان فرصة للتشارك ا أفوال املمارسات وللوفاء بالتزاما ا. و دما نيكاراغوا توصيات.اإلنس
وهنــــ ت النــــرويه الســــلفادور علــــأ انوــــمامها    ال وتوكــــول الختيــــارج الينــــاف امللحــــق  -71

بالعهـد الـدو  اةـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياســية  ورحبـا باعتـذارها عـن األحـدا  الـيت و عــا 
 ويت وبالتــدابري التعويوــية املتاــذة بشــ ن هــذم األحــدا . وأعربــا عــن  لقهــا   اء ا مذقــة املــو 

التـــام العنـــف املمـــارف ضـــد النســـاء واألطفـــال مـــن العقـــاب  و  اء احلظـــر أعمـــال  فـــالت مـــرتك  
 لإلجهاض. و دما النرويه توصيات. 
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لعهــد الـــدو  ونورهــا  ســبانيا بالتصـــديق علــأ ال وتوكـــول الختيــارج الينــاف امللحـــق با -73
اةاص باحلقوق املدنية والسياسية. وأعربا عن  لقها   اء عدم املسـاواة بـني ا نسـني والتمييـز 
ضـــد املـــرأة والطفـــال. ورحبـــا باعتمـــاد  ـــانون مكافحـــة العنـــف ا نســـاف  الـــذج وضـــل تعريفـــاا 

ـــادرات الراميـــة     ســـني وضـــل املينليـــ لقتـــال ـــة الطفـــال. وأ ـــادت باملب ات إلنـــا   و ـــانون محاي
واملينليني ومزدوجي امليـال ا نسـي ومغـايرج ا ويـة ا نسـانية وحـاملي صـفات ا نسـني. و ـدما 

  سبانيا توصيات.
الجتــار باأل ــااص  وبالسياســة كافحــة وأ ــادت بــريو بغنشــاء اجمللــ  الــوطا املعــا   -74

باعتماد القانون الجتار باأل ااص؛ و كافحة الوطنية واإلطار السياسي والسماتي ي املتعلقني  
املتعلـق بالتنميـة الجتماعيــة واحلمايـة الجتماعيــة؛ وبتنفيـذ عمليـة تصــويا السـلفادوريني املقيمــني 

 خارج البلد. و دما بريو توصيات.
ورحبــا الفلبــني  واءمــة التشــريعات احملليــة مــل أحكــام القــانون الــدو  حلقــوق اإلنســان   -75

ــــدو  ا  ــــا بقيمــــةونورهــــا  ــــات حقــــوق التعــــاون ال ل التينقيــــف ققــــوق اإلنســــان ا  ســــني آلي
اإلنســان. وأ ــادت بـــا هود الراميــة    تعزيــز حقـــوق اإلنســان و ســني تـــدابري مكافحــة الجتـــار 

الجتـــار كافحـــة بالبشـــر  وطلبـــا تفاصـــيال عـــن فعاليـــة هـــذم التـــدابري  ل ســـيما مـــا يتعلـــق منهـــا  
 توصيات.الفلبني باألطفال. و دما 

نـــدا بســـن التشـــريل الـــذج يشـــري    محايـــة األطفـــال واملـــراهقني  وأعربـــا ا ورحبـــا بول -76
الو ــا نفســه عــن بواعــث  لـــق   اء التنفيــذ الســليم للتشــريل القـــابم  وهــو  ــانون محايــة األطفـــال 

. وأ ــارت    أنــه رغــم ا هــود املبذولــة ملكافحــة عمــال األطفــال  ينبغــي 1009واملــراهقني لعــام 
  هذا الصدد. و دما بولندا توصيات. حرا  مزيد من التقدم ا

املكلفـني بوليـات ا  طـار  ورحبا ال تغال بالدعوة الدابمة اليت وجهتها السـلفادور    -77
اص اإلجـراءات اةاصـة  وبتصــديقها علـأ ال وتوكـول الختيــارج الينـاف امللحـق بالعهــد الـدو  اةــ

ــــة والسياســــية  و  ــــارج بــــاحلقوق املدني ــــاحلقوق ال وتوكــــول الختي امللحــــق بالعهــــد الــــدو  اةــــاص ب
ال تصـــادية والجتماعيـــة والينقافيـــة  وباعتمـــاد مؤسســـتها الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان ضـــمن الف ـــة 
مألــفم. وأعربــا عــن  لقهــا   اء التفــاوت بــني ا نســني ا  ــال التعلــيم  وطلبــا معلومــات عــن 

تصـديق علـأ نظـام رومـا األساسـي التدابري املتاذة ا هذا الصدد. ورحبـا بـاةطوات املتاـذة لل
 للمحكمة ا نابية الدولية. و دما ال تغال توصيات.

مجهوريــة كوريــا  ــا أحر تــه الســلفادور مــن تقــدم  ل ســيما توجيههــا دعــوة دابمــة نو هــا و  -71
اإلجــراءات اةاصــة  وبغنشــاء الل نــة الوطنيــة املعنيــة بالبحــث عــن املكلفــني بوليــات ا  طــار    

لــذين اختفــوا أثنــاء النــزاع املســل  الــداخلي  وبن ــاس تنفيــذ برنــامه املــدن اآلمنــة للمــرأة. األطفــال ا
 توصيات.مجهورية كوريا و دما 
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محاية حقوق اإلنسان وبتحسـن التشـريعات   ال ونورم ال اد الروسي بالتقدم احملر  ا  -79
كافحـــة العنـــف ا نســـاف الوـــمانات الجتماعيـــة. ورحـــب بـــا هود الراميـــة    متوســـيل نطـــاق وب

  وبـا هود ةالتنفيذيـالسـلطة واملنز   وبالتشريل املتعلق بغتاحة وصـول ا مهـور     واعـد بيانـات 
املبذولـــة حلمايـــة حقـــوق املهـــاجرين الســـلفادوريني  ل ســـيما القصـــر غـــري املصـــحوبني بـــذويهم ا 

 الوليات املتحدة. و دم ال اد الروسي توصيات.
ـــز الـــيت أُدخلـــا فورة بالتعـــديالت ورحبـــا ســـنغا -10 ـــابي مـــن أجـــال تعزي علـــأ القـــانون ا ن

محايــــة النســــاء واألطفــــال مــــن العنــــف املنــــز . ونورهــــا بغنشــــاء الل نــــة التقنيــــة اةاصــــة املعنيــــة 
باإل ــراد علــأ تنفيــذ القــوانني والسياســات ذات الصــلة. وأ ــادت ســنغافورة بــالقرار الــو ارج 

. املـــراهقنياألطفـــال و اســـتادام فيهـــا طـــرية الـــيت حُيظـــر الـــذج حـــدد األنشـــطة اة 1011لعـــام 
 توصيات.سنغافورة و دما 
تنفيـــذ السياســـة خـــالل واستفســـرت ســـلوفينيا عـــن النتـــابه امللموســـة الـــيت  ققـــا مـــن  -11

الشـــاملة ملكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأة. وطلبـــا معلومـــات بشـــ ن اعتمـــاد تـــدابري للقوـــاء علـــأ 
ول سيما فيما يتعلق باإلجراءات الطبيـة  حيـث ُيشـم   التمييز ضد األ ااص ذوج اإلعا ة 

احلصــول علــأ املوافقــة املســتنرية لأل ــااص ذوج اإلعا ــة  بــال ااــاذ هــذم اإلجــراءات. و ــدما 
 سلوفينيا توصيات.

ورحبــا املكســي  بــا هود املبذولــة للتو يــل والتصــديق علــأ الصــكوك الدوليــة  ل ســيما  -11
 نابيـــة الدوليـــة  وبـــاةطوات املتاـــذة لســـحب الـــتحفا علـــأ نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة ا

اتفا ية مناهوة التعذيب وغريم مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الال نسـانية أو املهينـة  
بتوجيــه املكســي  ممــا يتــي  اللتــزام بــال وتوكول الختيــارج لتفا يــة مناهوــة التعــذيب. ورحبــا 

اإلجـراءات اةاصـة  وبالتقـدم احملـر  ا  عمـال حقـوق يات ا  طار املكلفني بول دعوة دابمة   
 الشعوب األصلية. و دما املكسي  توصيات.

ونورهــــــا ســــــرج لنكــــــا باملبــــــادرات الراميــــــة    مكافحــــــة الســــــتبعاد الجتمــــــاعي و    -13
منــل العــماد بــاحلقوق الصــحية. وأ ــادت بتعزيــز حقــوق األطفــال وبالســماتي يات الراميــة    

ـــا بـــا هود العنـــف ضـــد الشـــباب.  حقـــوق املـــرأة وبالتـــدابري الراميـــة    منـــل بتعزيـــز املتعلقـــة ونوه 
 العنف ا نساف ا املدارف. و دما سرج لنكا توصيات.

ورحبــا دولــة فلســطني بوضــل  طــار  ــانوف وطــا لتعزيــز املســاواة بــني ا نســني والقوــاء  -14
ضـــد املـــرأة  وأعربـــا ا الو ـــا نفســـه عـــن  لقهـــا   اء  علـــأ التمييـــز ا نســـاف ومكافحـــة العنـــف

استمرار القوالب النمطية التمييزية املتعلقة ب دوار املرأة. وأ ـادت بالتـدابري املتاـذة حلمايـة حقـوق 
 توصيات.دولة فلسطني األطفال. و دما 

وعوا بــه   وأ ـارت الســويد    رأج املقـررة اةاصــة املعنيـة  ســ لة العنـف ضــد املـرأة وأســبابه -15
أن حظـــر اإلجهـــاض يشـــكال ةـــاطر علـــأ النســـاء والفتيـــات. ولحظـــا الســـويد أن الغرفـــة ومفـــادم 

 الدستورية للمحكمة العليا مل تبا ا دستورية  انون املصاحلة الوطا. و دما السويد توصيات.
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ـــــة حلقـــــوق اإلنســـــان   -16 ـــــأ الصـــــكوك الدولي ـــــا هود املبذولـــــة للتصـــــديق عل ـــــد ب وأ ـــــادت تايلن
ني ل تــزالن مســتهدفتني حقــوق النســاء واألطفــال  وأ ــارت    أن هــاتني الف تــبغعمــال لتزامــات وبال

أ ــارت    الــدور اإلجيــايب للتعلــيم ا منــل انوــمام الشــباب    اجملموعــات اإلجراميــة  كمــا بــالعنف.  
 . و دما تايلند توصيات.الصحيةوعرضا تقدة املساعدة ا األمور املتعلقة بالتغطية 

وسلرما ترينيداد وتوباغو ب ن السلفادور تواجه  ديات ا تنفيذ برا ها املتعلقة ققـوق  -17
اإلنسان  وا الوفاء بالتزاما ا. وأ ادت بتـدابري اإلصـالس الدسـتورج املتعلقـة ققـوق األ ـااص 
ــــز ضــــد النســــا ء املنتمــــني    الشــــعوب األصــــلية  وبالتشــــريل الرامــــي    مكافحــــة العنــــف والتميي

 واألطفال. و دما توصيات.
نظـام مركـزج لتسـ يال اسـتحدا  ورحبا تركيـا بالقـانون املتعلـق قمايـة حقـوق املـرأة  وب -11

  اء العنــف املمــارف ضــد املــرأة  لقهــا املواليــد  وبغصــالس النظــام الصــحي الــوطا. وأعربــا عــن 
يــة    مكافحــة الرامالســلفادور جهــود ألطفــال للتعــذيب والقتــال . و ــ عا وادعــاءات تعــرض ا

 الشامال للحماية الجتماعية. و دما تركيا توصيات.ها الفقر  بوسابال منها تطبيق نظام
ورحبــا اململكــة املتحــد ل يطانيــا العظمــأ وأيرلنــدا الشــمالية بالتصــديق علــأ ال وتوكــول  -19

ب سياســـية  وطلبـــا ســـحالختيـــارج الينـــاف امللحـــق بالعهـــد الـــدو  اةـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة وال
ال وتوكــول. ورحبــا أيوــاا بالتقــدم احملــر  ا  ــال احلقــوق الصــحية وحقــوق  االــتحفا علــأ هــذ

األطفال والنساء  و  عا التنفيذ املتسق للتشريعات الوطنية والدولية. وا محا  سـني معاملـة 
  وضـمان محايـة سـ الت انتهاكـات حقـوق أو العفـوج النساء الاليت تعرضن لإلجهـاض املتعمـد

 ن. و دما توصيات.اإلنسا
وهنـــ ت فرنســـا الســـلفادور علـــأ انتااهبـــا عوـــواا ا  ـــال حقـــوق اإلنســـان. واستفســـرت عـــن  -90

  خطــــريةالــــذج ل يــــزال يشــــكال مشــــكلة  ســــتُتاذ ملكافحــــة العنــــف ضــــد املــــرأة التــــدابري ا ديــــدة الــــيت
 نسا توصيات.. و دما فر ور ستعيد النظر ا جترة اإلجهاضواستفسرت أيواا عما  ذا كانا السلفاد

ورحبــا أوروغــواج بالتصــديق علــأ ال وتوكــول الختيــارج الينــاف امللحــق بالعهــد الــدو   -91
 ــا ا حقــوق اإلنســان  ا  ــال اةــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية  وبالتقــدم التشــريعي احملــر  

حــد مــن ســن تشــريل ملكافحــة التمييــز القــابم علــأ نــوع ا ــن  أو امليــال ا نســي  وتشــريل للذلــ  
الفقر. ودعا أوروغواج    تعزيز ا هـود الراميـة     عمـال حقـوق الطفـال. وأ ـادت بـاةطوات 

وضــل تعريــف لقتــال هــي خطــوات مشلــا املتاــذة لست صــال العنــف ا نســاف ومحايــة الوــحايا  و 
 اإلنا . و دما أوروغواج توصيات.

وتوكول الختيارج الينـاف علأ ال   1014وأ ادت سرياليون بتصديق السلفادور ا عام  -91
امللحق بالعهد الدو  اةـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية. وا سـياق اإل ـارة    ا هـود املبذولـة 
لتعزيز حقوق الطفال    عا سرياليون السلفادور علأ اااذ مزيد من التدابري  ووضـل مزيـد مـن 

ألطفــــال    عصــــابات الــــ امه للحــــد مــــن أســــوأ أ ــــكال عمــــال األطفــــال  واحلــــد مــــن انوــــمام ا
 الشوارع. و دما سرياليون توصيات.
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القـــانون املتعلـــق  1009وذكــر وفـــد الســـلفادور أن ا معيـــة التشـــريعية اعتمـــدت ا عـــام  -93
باحلماية الشاملة لألطفال واملراهقني. وأضـاد أن ا معيـة التشـريعية أنشـ ت أيوـاا نظامـاا جديـداا 

اجملل  الوطا املعا بالطفولة واملراهقـة الـذج تتبعـه أيوـاا حلماية األطفال واملراهقني  يشرد عليه 
دابــرة للعدالــة ةصصــة حلمايــة األطفــال. وأ ـــار الوفــد    اســتمرار وجــود  ــديات أمــام  ســـني 

 محاية األطفال  وهي تتعلق بالتنفيذ التدرجيي  ذا النظام املتاص  واستفادة السكان منه.
ق مزيد من التحسن  فقـد ُأحـر  تقـدم ا  طـاع التعلـيم. ورغم أن من املهم مواصلة  قي -94

وتو  احلكومة أولوية للطفولة املبكرة. ونظراا    أن النتظام ا املـدارف يـرتبا بالغـذاء واألوضـاع 
 .الجتماعية لألطفال  نُفذت برامه تكفال توفري الغذاء واملالب  واللوا م املدرسية للتالميذ

نية باحلمايـة تكفـال وصـول األطفـال واملـراهقني    العدالـة   ذ ميكـنهم و ال  ن اجملال  املع -95
 أن يقدموا    هذم اجملال  مبا رة  كاوى بش ن انتهاك حقوق اإلنسان املكفولة  م.

 (.19و 31وتابل  ابالا  ن القانون املذكور أعالم حيظر العقوبة البدنية )املادتان  -96
ــذ بالتنســيق مــل وتوجــد سياســات واســماتي يات ت -97 تعلــق بالصــحة ا نســية واإلجنابيــة  تُنفر

 و اريت التعليم والصحة.
ويشــــارك األطفــــال واملراهقــــون مشــــاركة فعالــــة ا وضــــل السياســــات الــــيت تــــؤثر علــــيهم    -91
 يشاركون ا الو ا الراهن ا وضل خطة مخسية. كما
امليــال ا نســي واملتحــولني  وتلتــزم الســلفادور بغعمــال حقــوق املينليــات واملينليــني ومزدوجــي -99

التمييــز القــابم علــأ امليــال  56جنســياا وحــاملي صــفات ا نســني. وحيظــر املرســوم التنفيــذج ر ــم 
ا نســي أو ا ويــة ا نســانية. و ــد نُفــذت عــدة تــدابري لوــمان احلصــول علــأ العمــال والتعلــيم مــن 

واملتحولني جنسانياا وحاملي دون متييز  ولومان سالمة املينليات واملينليني ومزدوجي امليال ا نسي 
 صفات ا نسني.

اجمللــ  الــوطا لتعــويه ضــحايا انتهاكــات  104وأُنشـ   وجــب املرســوم التنفيــذج ر ــم  -100
حقــوق اإلنســان الــيت حــدثا أثنــاء النــزاع املســل . وجيــرج  حــرا  تقــدم  ــو تقــدة التعويوــات ا 

  الت الصحة والتعليم والذاكرة التارخيية.
الســـماتي ية املعنونـــة ممدينـــة املـــرأةم وصـــول املـــرأة علـــأ  ـــو كامـــال    املعـــارد  وتكفـــال -101

 وممارسة حقو ها  ل سيما احلقوق ذات الصلة قياة خالية من العنف والتمييز.
وا اةتـــام  أ ـــار الوفـــد    أن ا ولـــة الينانيـــة لالســـتعراض الـــدورج الشـــامال أتاحـــا فرصـــة  -101

جنــا ات املتعلقــة ققــوق اإلنســان. وأ ــار الوفــد    أن التوصــيات املقدمــة لتبــادل املعلومــات بشــ ن اإل
 ستسهم ا محاية وتعزيز حقوق اإلنسان ا بلدم  وسيُنظر فيها عند  ديد أولويات البلد.
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 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
، دنررا التوصرريات المقدمررة أثنرراء جلسررة التحرراور والمدرجررة أنظرررت السررلفادور  رري  -103

 :وهي تحظى بتأييدها
مواصلة عمليرة التدرديق علرى الدراود الدوليرة، ال سريما  ري مجرا   103-1

 حقوق اإلنسان )كوت ديفوار(؛
تيسررررير اسررررتاما  الملررررادرات القاإمررررة الراميررررة  لررررى التدررررديق علررررى  103-1

 من تقريرها الوطني )بيرو(؛ 7الداود الدولية المدرجة  ي الفقرة 
الراميررة  لررى التدررديق علررى االتفاليررة الدوليررة لحمايررة  تاثيررف الجدررود 103-3

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(؛
ضمان حماية ماتب المردا ع عرن حقروق اإلنسران مرن أي تردخل أو  103-4

 ضغط خارجي )اللرتغا (؛
 لى لجنة مناهضة  3102تقديم تقريرها الذي تأخر تقديمه منذ عار  103-5

 التعذيب )غانا(؛
اتخرراخ خاررروات  ضرررا ية لماا حرررة الجريمررة، ال سررريما الجريمرررة التررري  103-6

 يات لحمايتدم )االتحاد الروسي(؛يرتالدا الشلاب، وتنفيذ استراتيج
الحد من انعدار أمرن المرواطنين، مرن منظرور مسرتدار وطويرل األجرل،  103-7

مرررع التدررردي لاسرررلاب الجذريرررة للعنرررف وماا حرررة اإل ررر ت مرررن العقررراب، و ررري 
 الولت نفسه احترار حقوق اإلنسان )السويد(؛

التررري تجرررر ر اتخررراخ تررردابير لمواصرررلة تحسرررين  نفررراخ القررروانين القاإمرررة  103-1
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(؛
والعنررف القرراإمين اعتمراد ترردابير تافررل حمايرة النسرراء ضررحايا التمييرز  103-9

 على أساس ميلدن الجنسي أو نوع الجنس )األرجنتين(؛

__________ 

 مل ُ رر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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ضررمان  جررراء تحقيقررات عاجلررة  رري جميررع حرراالت العنررف القرراإم  103-10
على نوع الجنس، ومقاضاة مرتاليه، وتعزيز سلل وصو  الضحايا  لى العدالة، 
وحدرررررررولدن علرررررررى الخررررررردمات الدرررررررحية واالجتماعيرررررررة والررررررردعم الحارررررررومي 

 التشياية(؛ )الجمدورية
مواصررلة وتعزيررز تاليررق السياسررة الراميررة  لررى حمايررة المرررأة وتمايندررا،  103-11

 بارق مندا تشديد العقوبة على مرتالي جريمة لتل اإلناث )مدر(؛
 ندرراء منرراف اإل رر ت مررن العقرراب علررى أعمررا  العنررف المرتالررة ضررد  103-11

ت ومقاضراة الجنراة النساء، وخلك بضمان  جراء تحقيقات شراملة  ري هرذ  الحراال
وضررمان وصررو  الضررحايا  لررى العدالررة و لررى سررلل انتدرراف  عالررة وحدررولدم علررى 

 خدمات الدعم المناسلة ) سلانيا(؛
اعتماد خاة عمل وطنية  يما يتعلق بقرار مجلس األمن بشأن المررأة  103-13

 والس ر واألمن )اللرتغا (؛
 )االتحاد الروسي(؛ اعتماد خاة وطنية لحماية المرأة من العنف 103-14
مواصلة جدودها من أجل اتخاخ مزيد من التدابير العملية التي تافرل  103-15

 حماية المرأة من جميع أشاا  التمييز والعنف )دولة  لساين(؛
اتخرررراخ مزيررررد مررررن الترررردابير العمليررررة لماا حررررة العنررررف ضررررد النسرررراء  103-16

 واألطفا  )تايلند(؛
لررى تحسررين وضررع النسرراء وماا حررة العنررف مواصررلة الجدررود الراميررة   103-17

 ضدهن ) رنسا(؛
تحسررين أوضرراع احتجررراح الجررانحين القدرررر، بمررا  ررري خلررك تحسرررين  103-11

سررلل حمررايتدم مررن العنررف المعسسرري، وتعزيررز وصررولدم  لررى التعلرريم وبرررام   عررادة 
التأهيررل بمررا يافررل  عررادة  دمرراجدم مسررتقل ا  رري المجتمررع واحترررار حقررولدم علررى 

 كندا(؛نحو كامل )
مواصررلة جدودهررا الراميررة  لررى منررع تعرررض األطفررا  للتعررذيب و سرراءة  103-19

 المعاملة  ي جميع الظروف )دولة  لساين(؛
 (،3112بذ  جدد حقيقري لتاروير لرانون حمايرة األطفرا  والمرراهقين ) 103-10

وتو ير الموارد اللشرية والمالية ال حمة لتنفيذ  بدورة  عالة علرى جميرع مسرتويات 
 لحاومة ) سلانيا(؛ا
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اتخاخ تدابير  عالة لتنفيذ القانون المتعلق بالحمايرة الشراملة لاطفرا   103-11
والمررررراهقين، مررررن أجررررل استلدررررا  العنررررف الررررذي يعرررراني منرررره األطفررررا  والفتيررررات 

 والمراهقون )كوستارياا(؛
وضررع معشرررات لتقيرريم ومتابعررة التنفيررذ الفعررا  للسياسررة الوطنيررة المتعلقررة  103-11
، واعتمرررراد سياسررررات تعليميررررة لمنررررع 3132-3102مايررررة األطفررررا  والمررررراهقين )بح

 التسرب من جميع مستويات التعليم و عادة  دماج األطفا  الُمرحَّلين )الماسيك(؛
تاريس مزيد من الجدد واالهتمار لمنع العنف ضد األطفرا ، وحظرر  103-13

ألمرراكن، والقضرراء علررى العقوبررة اللدنيررة حظررراا صررريحاا بموجررب القررانون  رري جميررع ا
 أسوأ أشاا  عمل األطفا ، وولاية األطفا  من العيش  ي الشوارع ) ستونيا(؛

وضررع سياسررة شرراملة لمنررع العنررف ضررد األطفررا ، بسررلل مندررا اتخرراخ  103-14
جميررع الترردابير الضرررورية لولايررة األطفررا  مررن التعرررض للتعررذيب و سرراءة المعاملررة، 

ن التعررض للتدديردات والتجنيرد القسرري مرن ومن العيش والعمل  ي الشوارع، ومر
 جانب العدابات )ألمانيا(؛

تاثيررررف الجدررررود الراميررررة  لررررى القضرررراء، بدرجررررة كليرررررة، علررررى جميررررع  103-15
األشرراا  المحتملررة للعنررف ضررد األطفررا ، ووضررع سياسررات شرراملة تضررمن حقرروق 

 األطفا ، بمن  يدم األطفا  خوو اإلعالة، بغض النظر عن جنسدم )غانا(؛
 مواصلة وضع وتنفيذ سياسات شاملة لمنع العنف ضد األطفا  )تركيا(؛ 103-16
تعزيررز الترردابير الراميررة  لررى منررع عمررل األطفررا  والعنررف ضرردهم، و قرراا  103-17

 التفاليات منظمة العمل الدولية والداود الدولية األخرى خات الدلة ) يااليا(؛
علررى أسرروأ أشرراا  عمررل مواصررلة تعزيررز الجدررود الراميررة  لررى القضرراء  103-11

 األطفا ، ال سيما  ي المناطق الريفية )بولندا(؛
مواصررلة جدودهررا الراميررة  لررى استلدررا  عمررل األطفررا ، بالتعرراون مررع  103-19

 اليونيسيف والمنظمات الدولية خات الدلة )سنغا ورة(؛
تعزيررز سياسرراتدا المتعلقررة بعمررل األطفررا ، والقضرراء علررى االسررتغ    103-30

 ي لاطفا  )ترينيداد وتوباغو(؛االلتداد
 عداد واعتماد سياسة شاملة لمساعدة األطفا  وولرايتدم مرن العريش  103-31

  ي الشوارع )سلو ينيا(؛
ضرررمان التعررراون والمشررراركة الااملرررة مرررن جانرررب وحررردات الحاومرررة  103-31

المحلية والشركاء من المجتمع المدني  ي تنفيرذ لروانين وبررام  ماا حرة االتجرار 
 لشر )الفللين(؛بال
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اتخرراخ مزيررد مررن الخارروات إلعمررا  حقرروق الضررحايا، بارررق مندررا د ررع  103-33
تعويضات لضحايا النزاع المسلح الداخلي، واستا ع  ماانية التعاون مرع اإلجرراءات 

 الخاصة التابعة لامم المتحدة  ي هذا الددد )ألمانيا(؛
ى المرردا عين عررن  جررراء تحقيقررات عاجلررة  رري جميررع االعتررداءات علرر 103-34

 حقوق اإلنسان، ومقاضاة مرتاليدا )هولندا(؛
تعزيز المساواة بين الرجا  والنساء  ي سوق العمل، بارق مندا د ع  103-35

 أجر متساٍو عن العمل المتساوي القيمة، ودعم الرعاية والمدار المنزلية )شيلي(؛
 ن )كوبا(؛مواصلة جدودها الرامية  لى تحسين مستوى معيشة الساا 103-36
 حراح مزيد من التقردر نحرو القضراء علرى أسرلاب الفقرر المردلع، بوصرفه  103-37

عررام ا رإيسررياا  رري حرراالت جنرروا األحررداث واالتجررار باألشررخاص، ال سرريما الدررغار، 
المتعلقرررة بماا حرررة االتجرررار  3102وخلرررك بالتنفيرررذ الدرررارر للسياسرررة الوطنيرررة لعرررار 

 باألشخاص )الارسي الرسولي(؛
مواصلة تنفيرذ سياسرتدا الوطنيرة المتعلقرة باإلسراان مرن أجرل معالجرة  103-31

 مشالة نقص المساكن )الاويت(؛
مواصلة اإلجراءات الرامية  لى تحسين  عما  حق اإلنسان  ري المراء،  103-39

 )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛ 46/323 ي  طار لرار الجمعية العامة 
جل تنمية لاراع الدرحة علرى نحرو مسرتدار بذ  جدود متواصلة من أ 103-40

بما يافل تو ير الخدمات الالية العالية الجودة لجميع المواطنين )جمدورية كوريا 
 الشعلية الديمقراطية(؛

ضمان حدو  جميع النساء والفتيات علرى خردمات الدرحة الجنسرية  103-41
 واإلنجابية ) سلانيا(؛

نرة  ري مجرا  الخردمات الاليرة ضمان حقروق النسراء  ري الرعايرة ا م 103-41
 وخدمات الدحة اإلنجابية )السويد(؛

تاثيف الجدود الرامية  لى تحسرين تنظريم الدياكرل األساسرية والمرا رق  103-43
الموجودة المتعلقة بالتعليم، لضمان المساواة بين جميع األطفا   ي الحدو  علرى 

 ان(؛التعليم  ي المناطق الحضرية والريفية على السواء )اليون
سريما  تخديص مزيد من الموارد المالية لتحسين المرا ق التعليميرة، ال 103-44

  ي المناطق الريفية، وتشجيع االلتحاق بالمدارس على جميع المستويات )تايلند(؛
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تاثيررف  جراءاتدررا الراميررة  لررى تعزيررز وحمايررة حقرروق األطفررا  الررذين  103-45
ان المسرراواة  رري حدررو  األطفررا  يعيشررون  رري المنرراطق الريفيررة، بارررق مندررا ضررم

 الذين يعيشون  ي المناطق الحضرية والريفية على التعليم )ماليزيا(؛
تشررجيع تعلررريم القرررراءة والاتابرررة، ال سرريما  ررري المنررراطق الريفيرررة، مرررع  103-46

 تركيز هذ  الجدود على النساء والفتيات ) ستونيا(؛
تعليم بجميع مسرتوياته، العمل على حيادة معد  انتظار األطفا   ي ال 103-47

ألغراض مندا  عالة و ضعاف لدرات المنظمات اإلجرامية علرى  يقراع الدرغار  ري 
 دّوامة األنشاة غير القانونية والعنف ) يااليا(؛

تعزيز جدودها الرامية  لى التددي للتفاوت بين الفتيات والفتيران  103-41
االنقاررراع عرررن الحدرررو  علرررى التعلررريم، والتدررردي كرررذلك الرتفررراع معرررد    ررري

 الدراسة )اللرتغا (؛
مواصررلة وضررع برررام  مدرسررية أكثررر شررموالا لضررمان تحسررين  دمرراج  103-49

 األطفا  خوي اإلعالة وأطفا  الشعوب األصلية )أنغوال(؛
مواصررلة تشررجيع التحرراق األطفررا  بمعسسررات التعلرريم، ال سرريما  رري  103-50

 اليون(؛المناطق الريفية وعلى مستوى المدارس الثانوية )سير 
وضع سياسة  عالة لضمان التثقيف الجنسي غير التمييزي  ي جميرع  103-51

مراحل النظار التعليمي وعلى جميع المستويات، و قاا ألحدث المعلومات العلمية 
 واستناداا  لى ند  يقور على حقوق اإلنسان )كولومليا(؛

اليرة حقروق مواصلة تعزيز  طارها المعسسي بمرا يترواءر مرع أحارار اتف 103-51
 األشخاص خوي اإلعالة )جمدورية  نزوي  اللوليفارية(؛

مواصلة جدودها الرامية  لى ترو ير الرعايرة الضررورية لاشرخاص خوي  103-53
 اإلعالة، بمن  يدم األطفا  خوو اإلعالة )ماليزيا(؛

اتخررراخ تررردابير لتعزيرررز تمترررع الشرررعوب األصرررلية برررالحقوق االلتدرررادية  103-54
 والثقا ية ) يااليا(؛واالجتماعية 

 حررراح تقررردر  ررري التعرررداد النررروعي للشرررعوب األصرررلية  ررري السرررلفادور  103-55
 )كولومليا(؛

 تشجيع اعتماد تشريع وطني جديد بشأن الدجرة )سيراليون(؛ 103-56
تعزيررررز الجدررررود الراميررررة  لررررى ضررررمان سرررر مة المدرررراجرين وحقررررولدم  103-57

 )بنغ ديش(؛
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ة لمراعاة المدالح الفضرلى للافرل  ري جميرع اعتماد  جراءات رسمي 103-51
العمليرات، ال سرريما العمليررات المتعلقررة بررالدجرة واللجرروء، مررع االسترشرراد بملرراد  

 للجنة حقوق الافل )شيلي(؛ 06توجيدية مندا التعليق العار رلم 
دعررررم العمليررررة الجاريررررة المتمثلررررة  رررري حمايررررة األطفررررا  والمررررراهقين،  103-59

دجرة غير الشرعية، وتو ير مرا يلرزر مرن الرعايرة والتسردي ت بتوعيتدم بتداعيات ال
 المناسلة إلعادتدم  لى الوطن و عادة  دماجدم  ي المجتمع )مدر(؛

تنفيرررذ برنرررام  وطنررري لررردعم القّدرررر، مرررن أجرررل الحرررد مرررن ترررد قات  103-60
 المداجرين )االتحاد الروسي(؛

لمشرالة اللالغرة التعاون على الدعيد اإللليمي مرن أجرل  يجراد حرل ل 103-61
الخاورة المتمثلة  ري تزايرد عردد القّدرر غيرر المدرحوبين برذويدم المدراجرين مرن 

 السلفادور  لى بلدان أخرى  ي المناقة ) رنسا(.
وتحظى التوصيات التالية بتأييد السلفادور التي ترى أندا نُفذت بالفعل أو أندا  ي  -104

 طور التنفيذ:
راميررة  لررى تنفيررذ اتفاليررة مناهضررة التعررذيب مواصررلة وتعزيررز الجدررود ال 104-1

 ) ندونيسيا(؛
سررريما  مواصرررلة وضرررع بررررام  متقدمرررة تافرررل الحقررروق األساسرررية، ال 104-1

 للفلات الضعيفة )جمدوريا كوريا الشعلية الديمقراطية(؛
مواصلة جدودها الرامية  لى  شراد الجدات صاحلة المدلحة، بمرا  يدرا  104-3

 لحاومة  ي تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتدا ) ندونيسيا(؛المجتمع المدني، كشريك ل
وضرررع سياسرررة شررراملة لترررذليل العقلرررات التررري تعتررررض التنفيرررذ الفعرررا   104-4

 للقوانين القاإمة التي تحمي النساء واألطفا  )النروي (؛ 
 نفرراخ التشررريعات القاإمررة المتعلقررة بحقرروق النسرراء واألطفررا  والمررراهقين  104-5

 )سيراليون(؛
مواصلة وتعزيز اإلجراءات المتخذة لتحسرين  عمرا  حقروق األطفرا   104-6

 والنساء، وحق جميع سااندا  ي الدحة )كوبا(؛
مواصرررلة تنفيرررذ السياسرررة الوطنيرررة المتعلقرررة بترررو ير الحمايرررة الشررراملة  104-7

 )الجزاإر(؛ 3132-3102لاطفا  والمراهقين، للفترة 
افرل تمترع األطفرا  والمرراهقين تخديص موارد كا ية لللررام  التري ت 104-1

 تمتعاا كام ا بحقولدم )أستراليا(؛
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اتخررراخ جميرررع الخاررروات الضررررورية للتنفيرررذ الاامرررل للنظرررار الررروطني  104-9
للحماية المتااملة لاطفا  والمراهقين، بارق مندا تو ير التمويل المناسب، على 

تااملررة لاطفررا  النحررو المندرروص عليرره  رري السياسررة الوطنيررة لتعزيررز الحمايررة الم
 والمراهقين )اللراحيل(؛ 

تماررين الشررلاب وتعزيررز مشرراركتدم  رري عمليررات اتخرراخ القرررار التررري  104-10
 تسدم  ي تنمية الللد )نيااراغوا(؛

 مواصلة جدودها الرامية  لى القضاء على التمييز ضد المرأة )بنغ ديش(؛ 104-11
نسرررراء  رررري المجرررراالت اتخرررراخ ترررردابير تافررررل المعاملررررة المتسرررراوية لل 104-11

 االجتماعية والمدنية )هولندا(؛
تاثيررف  جراءاتدررا الراهنررة مررن أجررل القضرراء علررى التمييررز ضررد المرررأة  104-13

 الناا(؛ على جميع مستويات المجتمع )سري
اتخرررراخ ترررردابير محررررددة لحمايررررة النسرررراء مررررن الولرررروع ضررررحية للتمييررررز  104-14

يق التثقيف ووسراإط اإلعر ر، وترو ير والعنف، بسلل مندا تعزيز حقوق المرأة عن طر 
الترردريب المتواصررل للمسررعولين الحارروميين، والحررد مررن التفاوتررات بررين الجنسررين، 

 وتماين المرأة )تركيا(؛
مواصررلة جدودهررا الراميررة  لرررى استلدررا  أ عررا  العندرررية واألشررراا   104-15

 األخرى للتمييز )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛
ابير لمنرررع التعرررذيب والمعاللرررة عليررره و قررراا لتوصررريات لجنرررة اتخررراخ ترررد 104-16

 مناهضة التعذيب )الماسيك(؛
بذ  جدود متضا رة من أجل تاوير النظار الشرامل لتثقيرف الشررطة،  104-17

، بددف تعزيز وحماية حقروق اإلنسران 3102وهو النظار الذي ُألر  ي أيار/مايو 
 دور(؛على نحو  عا  بوصفدا موضوعاا رإيسياا ) كوا

 يررر ء أولويرررة عاليرررة لتنفيرررذ التشرررريع المتعلرررق بالتدررردي للعنرررف ضرررد  104-11
 النساء )أستراليا(؛

اتخرراخ جميررع الخارروات الضرررورية لضررمان التنفيررذ الفعررا  للتشررريع الرامرري  104-19
 لرررى ماا حرررة العنرررف ضرررد النسررراء والفتيرررات، واتخررراخ تررردابير محرررددة لحمايرررة النسررراء 

 قاإم على أساس الميل الجنسي والدوية الجنسانية )أيرلندا(؛والفتيات ضحايا العنف ال
اتخررراخ جميرررع التررردابير الضررررورية التررري تافرررل التنفيرررذ الاامرررل والفعرررا   104-10

للقرروانين المتعلقررة بحمايررة النسرراء والفتيررات، مررن أجررل تعزيررز حقرروق الضررحايا، وكررذلك 
 اب )لاسملرغ(؛لمنع    ت مرتالي أعما  العنف ضد النساء والفتيات من العق
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بذ  جميع الجدود الضرورية لضمان التنفيذ الاامل للقانون الخراص  104-11
والشامل المتعلق بتمتع النساء بحياة خالية من العنف، وهرو القرانون الرذي اعُتمرد 

 )أوروغواي(؛ 3101 ي تشرين الثاني/نو ملر 
الرروطني مواصررلة ماا حررة العنررف ضررد النسرراء عمرر ا بوطارهررا القررانوني  104-11

 المتعلق بالمساواة )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛
مواصرررلة اتخررراخ اإلجرررراءات التررري تافرررل السررر مة اللدنيرررة والنفسرررية  104-13

بشأن اإلطار  3103للنساء، و قاا لحملة التوعية المستمرة التي انالقت  ي عار 
 القانوني للمساواة الفعلية ) كوادور(؛

تدابير القانونية واإلدارية لحماية النساء والفتيات مرن مواصلة تنفيذ ال 104-14
 العنف المنزلي والجنسي )سنغا ورة(؛

 تعزيز تنفيذ لانون الحماية المتااملة لاطفا  والمراهقين )ألمانيا(؛ 104-15
النظر  ي تنفيذ حملة للتوعية بقانون حماية األطفرا  والمرراهقين الدرادر  104-16
 تاحة وصو  األطفا  والمراهقين  لى العدالة )بولندا(؛، وبآليات  3112  ي عار
 اإلسراع بعملية وضع لانون خاص بشأن االتجار باألشخاص )الفللين(؛ 104-17
اتخرراخ الخارروات الضرررورية لضررمان اعتمرراد تشررريع جديررد لماا حررة  104-11

 االتجار باللشر )ترينيداد وتوباغو(؛
تجررار باألشررخاص والمعاللررة مواصررلة بررذ  الجدررود مررن أجررل منررع اال 104-19

 عليه )جمدورية  نزوي  اللوليفارية(؛
التنفيذ الاامل للتوصيات المتعلقرة بالمردا عين عرن حقروق اإلنسران،  104-30

وهرري التوصرريات الترري لللتدررا أثنرراء االسررتعراض الرردوري الشررامل السررابق، بمررا  رري 
المردا عين عرن خلك  جراء تحقيقات كاملرة و عالرة  ري االنتداكرات المرتالرة بحرق 

 حقوق اإلنسان والدحفيين، ومقاضاة المسعولين عن ارتاابدا )النروي (؛
مواصررلة تعزيررز ترردابير ماا حررة الفقررر المرردلع، والترردابير الترري ترردعم  104-31

 اإلدماج االجتماعي )جمدورية  نزوي  اللوليفارية(؛
تمرراعي مواصررلة جدودهررا الراميررة  لررى ماا حررة الفقررر واالسررتلعاد االج 104-31

 )الجزاإر(؛
مواصررلة تنفيررذ ترردابيرها الراميررة  لررى الحررد مررن الفقررر عررن طريررق نظررار  104-33

 الحماية االجتماعية الشاملة )الاويت(؛
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 -دعررم وتعزيررز السياسرررات الحاوميررة المتعلقرررة بالتنميررة االجتماعيرررة  104-34
المنراطق االلتدادية، بوساإل مندا  ي ء مزيد من االهتمار بأي تفاوت محتمل بين 

 الحضرية والريفية  ي هذا الددد )مدر(؛
مواصررررررلة تقويررررررة برامجدررررررا التعليميررررررة ومواصررررررلة تعزيررررررز السياسررررررات  104-35

االجتماعية السليمة التي تافل تو ير السلع والخدمات المتعلقة بالدرحة والغرذاء 
 والحماية االجتماعية لشعلدا )جمدورية  نزوي  اللوليفارية(؛

للتشاور مع الشعوب األصلية من أجرل اعتمراد سياسرات   نشاء آليات 104-36
 وتشريعات تعزح حقوق هذ  الشعوب )الماسيك(.

التوصرريات التاليررة، وسررتقدر ردوداا عليدررا  رري ولررت مناسررب  روسررتدرس السررلفادو  -105
 يتجرررراوح موعررررد انعقرررراد الرررردورة الثامنررررة والعشرررررين لمجلررررس حقرررروق اإلنسرررران  رررري آخار/ ال

 : 3102 مارس
تدديق على االتفالية الدولية لحماية جميرع األشرخاص مرن االختفراء ال 105-1

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 (؛
واصرررلة النظرررر  ررري التوليرررع والتدرررديق علرررى اللروتوكرررو  االختيررراري م 105-1

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(؛
علرررى صررراود مدمرررة أخررررى تتعلرررق بحقررروق اإلنسررران، مثرررل التدرررديق  105-3

اللروتوكرروالت التيسرريرية التفاليررة القضرراء علررى جميررع أشرراا  التمييررز ضررد المرررأة، 
 واتفالية مناهضة التعذيب )اليونان(؛

التدررررررديق علررررررى نظررررررار رومررررررا األساسرررررري للمحامررررررة الجناإيررررررة الدوليررررررة،  105-4
 جميع أشاا  التمييز ضد المرأة )بولندا(؛واللروتوكو  االختياري التفالية القضاء على 

مواصرررلة جدودهررررا الراميرررة  لررررى التدرررديق علررررى اتفاليرررة حمايررررة جميررررع  105-5
 األشخاص من االختفاء القسري )األرجنتين(؛

 التدديق على نظار روما األساسي للمحامة الجناإية الدولية ) يااليا(؛ 105-6
نظرررار رومرررا األساسررري النظرررر علرررى نحرررو  يجرررابي  ررري التدرررديق علرررى  105-7

 للمحامة الجناإية الدولية )ترينيداد وتوباغو(؛
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مواصلة جدودها من أجل االنضمار  لى نظار روما األساسي للمحامرة  105-1
 الجناإية الدولية )كوستارياا(؛

مواصررلة عمليررة انضررمامدا  لررى نظررار رومررا األساسرري للمحامررة الجناإيررة  105-9
 الضرورية إلدماجه  ي تشريعاتدا الوطنية )لاسملرغ(؛الدولية، واتخاخ جميع التدابير 

استاما  اإلجراءات القانونية الداخلية من أجل التدديق علرى نظرار  105-10
 روما األساسي للمحامة الجناإية الدولية )الجلل األسود(؛

 نجراح عمليررة التدررديق علرى نظررار رومررا األساسري للمحامررة الجناإيررة  105-11
 الدولية )اللرتغا (؛

االنضمار  لى نظار روما األساسي للمحامة الجناإيرة الدوليرة، ومواءمرة  105-11
تشريعاتدا الوطنية لاي تتوا ق تماماا معه، واالنضرمار  لرى االتفراق المتعلرق بامتيراحات 

 المحامة الجناإية الدولية وحداناتدا ) ستونيا(؛
علرررى جميرررع التدرررديق علرررى اللروتوكرررو  االختيررراري التفاليرررة القضررراء  105-13

 أشاا  التمييز ضد المرأة )باراغواي(؛
التدرررديق علرررى اللروتوكرررو  االختيررراري التفاليرررة القضررراء علرررى جميرررع  105-14

 أشاا  التمييز ضد المرأة )السويد(؛
التدرديق علرى اللروتوكررو  االختيراري التفاليررة القضراء علررى جميرع أشرراا   105-15

 )سيراليون(؛ 3110عت عليه  ي عار التمييز ضد المرأة، وهو اللروتوكو  الذي ول
التدرررديق علرررى اللروتوكرررو  االختيررراري التفاليرررة القضررراء علرررى جميرررع  105-16

 أشاا  التمييز ضد المرأة من أجل تو ير مزيد من الحماية للمرأة )كوستارياا(؛
النظر  ي التدديق على اللروتوكرو  االختيراري التفاليرة القضراء علرى  105-17

 ز ضد المرأة )جمدورية كوريا(؛جميع أشاا  التميي
القضررراء اعتمررراد اللروتوكرررو  االختيررراري التفاليرررة اسررتاما   جرررراءات  105-11

 )تركيا(؛على جميع أشاا  التمييز ضد المرأة 
تسرريع عمليرة التدرديق علرى اللروتوكرو  االختيراري التفاليرة مناهضررة  105-19

 يب )الجمدورية التشياية(؛و نشاء آلية ولاإية وطنية  عالة لمنع التعذ ،التعذيب
 التدديق على اللروتوكو  االختياري التفالية مناهضة التعذيب )للنان(؛ 105-10
 )باراغواي(؛ 042رلم التدديق على اتفالية منظمة العمل الدولية  105-11



A/HRC/28/5 

27 GE.14-24556 

الملحررررق بالعدررررد الرررردولي سررررحب الررررتحفب علررررى اللروتوكررررو  الثرررراني  105-11
جميررع الجررراإم  رري و لغرراء عقوبررة اإلعرردار ة، الخرراص بررالحقوق المدنيررة والسياسرري

 )الجلل األسود(؛
الثراني الملحرق بالعدرد الردولي جميع التحفظات على اللروتوكرو  سحب  105-13

  لى  لغاء عقوبة اإلعدار ) رنسا(؛الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدادف 
 بحيرري يحترررر كررل  رررع مررن ،علررى الفدررل بررين السررلااتالمحا ظررة  105-14

 )الواليات المتحدة األمرياية(؛األخرى ع و لفر لدستورية السلاة ال روع الحاومة 
الرذي يحتررر اإلنسران  ري جميرع مراحرل  التشرريع القراإمعلرى اإلبقاء  105-15

 حياته )الارسي الرسولي(؛
وصررولدم علررى ، وضررمان الضررعفاءتعزيررز الترردابير الراميررة  لررى حمايررة  105-16

 ليعية )كوت ديفوار(؛ لى الموارد الانحو كامل 
مررن أجررل التدرردي ألوجرره تعزيررز الترردابير المعسسررية والتشررريعية مواصررلة  105-17

ال سريما  ، لى الفلات الضعيفةاأل راد المنتمين التي تعثر على التفاوت عدر المساواة و 
  ي المناطق الريفية، من حيي الحدو  على التعليم والدحة والعمل )سري الناا(؛

علررى تنرراو  ي رري وضررع وتنفيررذ برنررام  وطنرري لحقرروق اإلنسرران النظررر  105-11
األطرراف جميرع مراعاة  شراد الس مة العامة والعنف، مع مساإل مثل شامل نحو 

 )نيااراغوا(؛االجتماعية الفاعلة 
 وضع واعتماد خاة وطنية لحقوق اإلنسان )بيرو(؛تشجيع  105-19
مرن أجررل توصريات الدوليررة التنفيررذ رصرد لدراسرة  ماانيررة  نشراء نظررار  105-30

حقروق اإلنسران واإلجرراءات تيسير مندجة ومتابعة التوصيات المقدمة مرن هيلرات 
 الخاصة )باراغواي(؛

المتعلقرة  نشاء آليات لتقييم ومتابعرة تنفيرذ السياسرات واللررام  العامرة  105-31
ع التمييرز بجميرالسياسات واللرام  خات الدلة بماا حة ال سيما ، حقوق اإلنسانب

االستعراض الدوري الشرامل المقدمة  ي  طار التوصيات مراعاة ، مع هأسسو أشااله 
 حقوق اإلنسان )كولومليا(؛من ا ليات األخرى المعنية بو 

ية انبالتشاور مع المجتمع المدني، بشرأن الدويرة الجنسروضع لانون،  105-31
الحقروق من يعترف بحقدرم  ري اختيرار هرويتدم الجنسرانية ضر ،ياا انلمتحولين جنسل

 ) سلانيا(؛ ، واعتماد هذا القانونالمدنية والسياسية األخرى
ع ومنرررالمسررراواة تحقيرررق مرررع التزامدرررا ببمرررا يتوا رررق دا اتتشرررريعمواءمرررة  105-33

 الميل الجنسي )كندا(؛أساس على القاإم حظر التمييز وخلك بالتمييز، 
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حقروق ز وحمايرة تعزيرالمتعلقة بسياساتدا  لتقويةاتخاخ تدابير ملموسة  105-34
وخلررك ، ومزدوجرري الميررل الجنسرري ومغررايري الدويررة الجنسررانيةالمثليررين و  المثليررات

 الاراهية ضد هعالء األ راد )اللراحيل(؛تاا ح جراإم من خ   سياسات عامة 
المثليرررات لضرررمان تمترررع  ،ولاإيرررةالمواصرررلة التنفيرررذ الفعرررا  لللررررام   105-35

ايري الدوية الجنسانية بحقولدم على نحرو  والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغ
 )شيلي(؛كامل وحمايتدم من أ عا  العنف والتمييز التي تعثر عليدم 

لدررررويتدم  و قرررراا الحيرررراة والنمررررو  رررري األشررررخاص ضررررمان حررررق جميررررع  105-36
 )كولومليا(؛ الجنسانية التي يختاروندا

بات، العدرراوالفسرراد وأنشرراة اإلجررار  لررى استلدررا  السررعي مواصرلة  105-37
العنررف والقتررل، ال سرريما أ عررا  اإلنسرران، بالغررة لحقرروق انتداكررات تررعدي  لررى الترري 

القررررانون  نفرررراخ والشررررفا ية  رررري المناسررررب، التركيز علررررى التعلرررريم والعمررررل وخلررررك برررر
 )الارسي الرسولي(؛

سررياق  رري  ،جررذور العنررف والجريمررةالتدرردي لتعزيررز الترردابير الراميررة  لررى  105-31
 للشلاب )النروي (؛اإلص حية واعتماد ند  العدالة  ،ظمةلجريمة المنماا حتدا ل

لرروات اتخرراخ  جررراءات واسررعة النارراق لنررزع الاررابع العسرراري لعمررل  105-39
 لمعسسات المناسلة )اليونان(؛ لى االمسعولية عن األمن العار و سناد  ،الشرطة
 أ ررررادوتررردريب أعمرررا  األمرررن المدنيرررة، العسررراريين  ررري مشررراركة  ندررراء  105-40

 حماية الساان بافاءة ونزاهة )النروي (؛ ي  تدمبمسعولياالضا ع الشرطة على 
حمايرررة األطفرررا  مرررن االسرررتغ   مرررن أجرررل برررذ  مزيرررد مرررن الجدرررود  105-41

بارق مندا وضع تشريع يحدد السن الدنيا ل لتحاق بالعمل ويضرمن االلتدادي، 
 )الجمدورية التشياية(؛ ظروف عمل الإقة

القضرراء علررى مررن أجررل ظررار القضرراإي وسررلاة  نفرراخ القررانون النتقويررة  105-41
ال سررريما السررر مة العامرررة، جرررراإم العنرررف الواسرررعة االنتشرررار والمنظمرررة التررري تدررردد 

 (؛كوريامدرسية )جمدورية  الليلة س مة ال
 بمرا يضرمن اتخراخ  جرراءات ؛تحسين شفا ية وكفاءة نظامدا القضاإي 105-43

اعررات المجتمررع )المملاررة المتحرردة للرياانيررا لجميررع لاعاجلررة عادلررة ومفتوحررة و 
 يرلندا الشمالية(؛أالعظمى و 
المخددة السابقة للمحاكمة وحيادة الموارد مدة اإلجراءات  تقليص 105-44

 )الواليات المتحدة األمرياية(؛النظار الجزاإي إلص ا 
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وكر ء النيابرة المحققرين و بتعزيز لردرات  ،ماا حة اإل  ت من العقاب 105-45
 القضاء )الواليات المتحدة األمرياية(؛وجداح والحد من الفساد  ي القااع العار 

ترردابير لمنررع وماا حررة اإل رر ت مررن العقرراب علررى اتخرراخ مزيررد مررن ال 105-46
 ةالتدديرد والمضرايقأعمرا  جميرع وخلرك برالتحقيق  ري  ،انتداكات حقروق اإلنسران

طفرررا  والمررردا عين عرررن األضرررد والعنرررف واالختفررراء القسرررري، ال سررريما خويرررف والت
 يرلندا(؛أجميع الجناة عن أ عالدم )ضمان مساءلة حقوق اإلنسان، و 

يشرال الرذي  ،0222الدادر  ي عرار النظر  ي تعديل لانون العفو العار  105-47
 لحقوق اإلنسان )جمدورية كوريا(؛االنتداكات الجسيمة عقلة أمار معاللة مرتالي 

مررن  ،العدالررة االنتقاليررةمسرراإل  رري يررة جوهر اتخرراخ خارروات ملموسررة و  105-41
النرزاع المسرلح المرتالة أثنراء لحقوق اإلنسان الخايرة أجل التددي ل نتداكات 

 )السويد(؛ 0223-0272 ي الفترة الداخلي 
تجررررريم الضرررررورية إللغرررراء والتشررررريعية الدسررررتورية التعرررردي ت  جررررراء  105-49

 ؛)أستراليا(عليه الحظر المفروض اإلجداض و لغاء 
جميررع الترردابير العقابيررة و ندرراء تجرررر اإلجدرراض القرروانين الترري  لغرراء  105-50
 يسلندا(؛آ)بشأنه 
ال سرررريما ضررررحايا االغتدرررراب، تعررررديل تشررررريعدا المتعلررررق بوجدرررراض  105-51
 ؛)لاسملرغ(لخار شديد صحة المرأة و ي حالة تعرض  ،ضحايا القدرال

 (؛المتعلق باإلجداض )النروي  داتعديل تشريع 105-51
 رري مجررا  الدوليررة التزاماتدررا مررع يتوا ررق اعتمرراد تشررريع بشررأن اإلجدرراض  105-53

المخررراطر الاليرررة واالغتدررراب وسررررفاا مثرررل معشرررررات مرررع مراعررراة حقررروق اإلنسررران، 
 )ألمانيا(؛ُسُلل الحدو  على وساإل منع الحمل المناسلة تحسين كفالة و المحارر، 
 حيرراة األر أو صررحتداض  خا كرران الحمررل يعررر تجررريم اإلجدرراض عرردر  105-54
 اغتداب ) سلانيا(؛ياون الحمل ناجماا عن ، وعندما للخار
 ،الدررحة والحقرروق الجنسررية واإلنجابيررةبشررأن نقرراع عررار مفترروا  برردء 105-55
الرررذي ينقرررذ حيررراة المررررأة واإلجدررراض الرررذي ُيجررررى  ررري تجرررريم اإلجدررراض  لغررراء و 

 ؛مدورية التشياية(المحارر )الجسفاا حاالت الحمل النات  عن االغتداب أو 
اإلجدررراض ا مرررن ضرررمان  تاحرررة خررردمات  لغررراء تجرررريم اإلجدررراض، و  105-56

يررنجم حملدررن عررن اغتدرراب أو ال ترري تاررون ال ترري للنسرراء والفتيررات  والقررانوني
 للخار )سلو ينيا(؛معرضة  نأو صحتد نحياتد
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 رررري لارررري يأخررررذ المتعلررررق باإلجدرررراض تشررررريعدا النظررررر  رررري مراجعررررة  105-57
محررارر، أو سررفاا الغتدرراب أو الاالترري يرنجم  يدررا الحمررل عرن الحرراالت االعتلرار 

 )السويد(؛معرضة للخار عندما تاون حياة المرأة 
الحرراالت علررى األلررل  رري اإلجدرراض ا مررن، ضررمان  تاحررة عمليررات  105-51

خاررر، و رري صررحتدا معرضررة للالحامررل أو أو الفترراة الترري تاررون  يدررا حيرراة المرررأة 
 يسلندا(؛آاغتداب )عن يدا الحمل  ينجم الحاالت التي 

ال تررري ط عررن جميررع النسرراء والفتيررات و دون شررر ومررن   رروراا اإل ررراج  105-59
 يسلندا(؛آ) ُسجّن بسلب  جداضدن  جداضاا متعمداا أو عفوياا 

ال تررري ُسرررجّن بسرررلب  جداضررردن جميرررع النسررراء والفتيرررات اإل رررراج عرررن  105-60
 ) سلانيا(؛الجناإية المتعلقة بدذ  الدوا ع   جداضاا متعمداا أو عفوياا، وشاب سج تدن

منررع علررى وسرراإل ، ال سرريما الشرراباتجميررع النسرراء، ضررمان حدررو   105-61
السررية وغيرر التمييزيرة المقدمرة مرن وخدمات الدحة الجنسية واإلنجابيرة  ،الحمل

 يرلندا الشمالية(؛أ)المملاة المتحدة للرياانيا العظمى و دون اإل داا عن الدوية 
خرردمات الدررحة و ضررمان الحدررو  علررى التثقيررف الجنسرري الشررامل  105-61

 .يسلندا(آالجنسية واإلنجابية، بما  ي خلك وساإل منع الحمل )
مولرف الدولرة تعلر عرن جميع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة  ي هذا التقرير و  -106

فدرم أندرا تحظرى بتأييرد )الدو ( التي لدمتدا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينلغري أن يُ 
 الفريق العامل كال.
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 المر ق

 تشايلة الو د  
[English only] 

The delegation of El Salvador was headed by Mr. Carlos Alfredo Castaneda, Vice-

Minister for Foreign Affairs and composed of the following members: 
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• Ms. Tania Camila Rosa, Director General for Human Rights, Ministry for Foreign 

Affairs;  

• Mr. Jorge Alberto Jiménez, Director General for Integral Social Development, 

Ministry for Foreign Affairs; 

• Ms. Carmen Elena Castillo, Minister Counsellor, Permanent Mission in Geneva;  

• Ms. Matilde Hernández de Espinoza, Under-Secretary for Social Inclusion;  

• Ms. Zaira Navas, Director of the National Council for Children and Adolescents; 

• Ms. Gloria Martínez, Director for International Systems of Human Rights 

Protection, Ministry for Foreign Affairs. 

    


