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أوالً -املعلومات األساسية ومنهجية إعداد التقرير
 - 1يف  1حزيران/يونيه  ،2019بدأت السلفادور ولية حكومية جديد ة  ،ت سرتشد مببادئ
حتديث الدولة ،والكفاءة ،والفعالية ،والشفافية ،والدميقراطية ،واإلدماج .وترد يف هذا التقرير أوجه
التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان منذ متوز/يوليه  2014حىت اآلن ،استنادا إىل التوصيات
املنبثقة عن اجلولة الثانية من الستعراض الدوري الشامل للتقريرر املقردم يف عرام  ،2014وإىل
اللتزامات اليت تعهدت هبا السلفادور طوع ا إزاء سكاهنا .وتلقت السلفادور خالل اجلولة الثانية
من الستعراض الدوري الشامل  159توصية ،أبدت موقفها النهائي بشأهنا على النحو الوارد يف
نص اإلضافة إىل تقرير الفريق العامل املعين ابلستعراض الدوري الشامل (.)A/HRC/28/5/Add.1
 - 2وهذا التقرير هو مثرة العمل املشرتك بني الوكالت الذي نسقته وزارة الشؤون اخلارجية
مع املؤسسات التالية :وزارة الدفاع الوطين؛ ووزارة العدل واألمن العرام؛ ووزارة القتصراد؛ ووزارة
األشررلال العامررة والنقررل؛ ووزارة اإلس رركان؛ ووزارة العمررل والرعايررة الجتماعيررة؛ ووزارة الص ررحة؛
ووزارة املاليرة؛ ووزارة التعلريم والعلررم والتكنولوجيرا؛ ووزارة الثقافرة؛ ووزارة البيئررة واملروارد العبيعيررة؛
واملديرية العامة للهجرة وشؤون األجانب؛ واملديرية العامة للسجون؛ واملديرية العامة لإلحصاءات
والتعرداد؛ والشرررطة املدنيرة الوطنيررة؛ واألكادمييررة الوطنيرة لألمررن العرام؛ والصررندوق الجتمرراعي
لإلسكان؛ والصندوق الوطين لإلسكان الشعيب؛ واملعهد السرلفادوري للنهروض ابملررأة؛ واملعهرد
السلفادوري للنماء الشامل لألطفال واملراهقني؛ واملعهد الوطين للشباب؛ واملعهد السلفادوري
إلعادة التأهيل الشامل؛ والسجل الوطين لألشخاص العبيعيني؛ واجمللس الوطين للرعاية الشاملة
لألشرخاص ذوي اإلعاقرة؛ واجمللررس الروطين املعررين ابألطفرال واملرراهقني؛ واجمللررس الروطين لترروف
احلمايرة وسربل التنميررة للمهراجرين وأف رراد أُسررهم؛ وديروان رئرريس اجلمهوريرة مررن خرالل أما ترره؛
واجلمعيرة التشرريعية؛ وحمكمرة العردل العليرا؛ والوحرردة التقنيرة التنفيذيرة لقعراع العردل؛ ومكتررب
الوكيل العام للجمهورية؛ ومكتب املدعي العام للجمهورية؛ ومكتب الدفاع عن حقوق اإلنسان؛
واجمللس الوطين للقضاء؛ واللجنة الوطنية للبحث عرن األطفرال املفقرودين خرالل النرزاع املسرلح
الداخلي؛ واللجنة الوطنية للبحث عن األشخاص الباللني املفقودين يف سياق الن زاع املسلح يف
السلفادور؛ واجمللس التوجيهي لسجل ضحااي النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت وقعت
يف سررياق النر رزاع املسررلح ال ررداخلي؛ واجمللررس الت رروجيهي للسررجل الوحي ررد لضررحااي النتهاك ررات
اجلسر رريمة حلقر رروق اإلنس ر رران يف سر ررياق اجمل ر ررازر الر رريت وقع ر ررت يف إير ررل موث ر ررو واملنر رراطق اجمل ر رراورة
وأفراد أسرهم.
 - 3وأج رررت الدول ررة أيضر ر ا مش رراورة م ررع اجملتمر ررع امل رردين ووجه ررت دع رروة املش رراركة فيهر ررا إىل
املنظمات اليت يرتبط عملها بفئات منها املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي وملايرو اهلوية
اجلنسانية وحاملو صفات اجلنسني ،واألطفال ،والشعوب األصلية ،واألشخاص ذوو اإلعاقة،
وكبار السن ،واملرأة ،وضرحااي النتهاكرات اجلسريمة حلقروق اإلنسران يف سرياق النرزاع املسرلح.
وتلقت مالحظات وتعليقات من احتاد املواطنني من أجل إهناء جترمي اإلجهاض.
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اثنياً -متابعة التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل
ألف  -التصديق على املعاهدات (التوصيات من  1- 103إىل  3- 103ومن 1 - 105
إىل )23- 105
 - 4صردقت السررلفادور علررى نظررام رومررا األساسرري للمحكمررة اجلنائيررة الدوليررة ()2015
وسحبت حتفظها على ا تفاقية مناهضة التعذيب وغ ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ( .)2016أما التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من الختفاء
القسرري ،واتفاقيرة م كافحرة التمييرز يف جمرال التعلريم ،والربوتوكرول الختيراري لتفاقيرة مناهضررة
التعذيب وغ ه من ضروب املعاملة أو العقوبرة القاسرية أو الالإنسرانية أو املهينرة ،والربوتوكرول
الختياري لتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،فتوجد قيرد النظرر يف اجلمعيرة
التشريعية بلرض التصديق احملتمل عليها.

ابء  -اإلطار الدستوري والقانوين والسياسي (التوصيتان  24- 105و)25- 105
 - 5خالل الولية احلكومية للفررتة  ،2019- 2014اعتمردت السرلفادور ”خعرة التنميرة
اخلمسية للفرتة  ،“2019- 2014اليت وجهت عملية وضع اجلهاز التنفيذي للسياسات العامة
واخلعط والربامج ،وكذلك عملية تقييم أثرها.
 - 6وبلرض مواءمة اإلطار القانوين احمللي مرع املعراي الدوليرة حلقروق اإلنسران ،اعتُمردت
القروانني التاليرة :قررانون احلصرول علررى املعلومرات العامرة ()2011؛ والقررانون اخلراص ملكافحررة
الجتار ابألشخاص ()2014؛ وقانون جرب الضرر املعنوي ()2015؛ وقانون الثقافة ()2016؛
والقانون اخلاص املتعلق ابلتبين ()2016؛ وقانون قضاء املنازعات اإلدارية ( ) 2017؛ وقانون
الصررحة العقليررة ()2017؛ وقررانون اإلج رراءات اإلداريررة ()2018؛ والقررانون اخلرراص إل نش رراء
وتنظريم قاعرات حضرانة أبنراء العمرال ()2018؛ وقرانون حتسرني اللروائح التنظيميرة ()2018؛
وقر ررانون القض ر رراء عل ر ررى احل ر رواجز الب وقراطي ر ررة ()2019؛ والق ر ررانون اخلر رراص للهج ر رررة وش ر ررؤون
األجانب ()2019؛ وقانون النظام الوطين املتكامل للصرحة ( .)2019وابإلضرافة إىل ذلرك،
أُدخلت إصالحات قانونية على قانون العقوابت ،وقانون اإلجراءات اجلنائية ،وقانون األسرة،
وقانون العمل ،وقانون مكافحة العنف العائلي ،والقانون العام للتعليم؛ وقانون مهن التدريس؛
والقانون اخلاص الشامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة؛ والقانون اخلاص ل توف احلمايرة
وسبل التنمية ل لمهاجرين السلفادوريني وأفراد أسرهم.
 - 7وتُستكمل هذه التشريعات ابلسياسات العامة وخعط العمل والربامج والسرتاتيجيات
التالية :السياسة الوطنية للحماية الشاملة لألطفال واملراهقني للفرتة  2023- 2013؛ والسياسة
الوطنية لكفالة متتع املرأة حبياة خالية من العنف؛ والسياسة العامة املتعلقة ابلشعوب األصلية يف
الس ررلفادور؛ والسياسر ررة الوطنير ررة لصر ررحة الشر ررعوب األصر ررلية يف السر ررلفادور؛ والسياسر ررة العامر ررة
للثقافرة للفرررتة 2019- 2014؛ والسياسرة الوطنيررة للعمرل الالئررق؛ والسياسرة الوطنيررة للصررحة
للفرتة 2019- 2015؛ وسياسة وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا لإلنصاف واملساواة بني اجلنسني
وخعرة تنفيررذها للفرررتة 2020- 2016؛ وسياسرة املسرراواة واإلنصرراف برني اجلنسررني يف جمررال
الصحة؛ والسياسة الوطنية لإلسكان واملوئل؛ والسياسة الوطنية لإلدارة املتكاملة للموارد املائية؛
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والسياسة الوطنية لتوف احلماية وسبل التنمية للمهاجرين وأفراد أسرهم؛ وسياسة اجلهاز التنفيذي
ملشاركة املواطنني يف الشؤون العامرة؛ وخعرة العمرل الوطنيرة املتعلقرة ابلسياسرة الوطنيرة للحمايرة
الشاملة لألطفال واملراهقني للفرتة 2019- 2014؛ وخعة العمل الوطنية للفرتة 2022- 2017
لتنفيذ القرار  1325بشأن ”املرأة والسالم واألمن“؛ واخلعة الوطنية للمساواة للفرتة 2020- 2016؛
وخعررة العمررل املتعلق ررة ابلسياسررة الوطنيررة لكفال ررة متتررع املر ررأة حبيرراة خاليررة م ررن العنررف؛ واخلع ررة
السرتاتيجية الوطنية بشأن الرضاعة العبيعية للفررتة 2019- 2016؛ واخلعرة الوطنيرة للتنميرة
واحلما يرة واإلدمراج الجتمرراعي (اخلعرة الجتماعيررة)؛ واخلعرة الوطنيرة لررإلدارة املتكاملرة للم روارد
املائيررة؛ وخعررة العمررل الوطنيررة املتعلقررة ابلشررعوب األصررلية يف السررلفادور؛ وخعررة ”السررلفادور
اآلمنة“؛ واخلعة الوطنية ملياه الشرب وخدمات الصرف الصحي؛ والرب مج الوطين حملو األمية؛
وبرر مج أاررال التعلرريم املرنررة؛ وبررر مج إدارة السررجون ”أ أتل ر “؛ وبررر مج العمالررة والقابليررة
للتوظيف ”شباب بكل ما يلزمهم“؛ والسرتاتيجية الوطنية املشرتكة بني القعاعات ملنع محرل
الفتيات واملراهقات؛ واسررتاتيجية منرع قترل اإل ا والعنرف اجلنسري ضرد املررأة؛ والسررتاتيجية
الوطنية للنماء الشاملة يف مرحلة العفولة املبكرة للفرتة .2028- 2018

جيم  -التع وواون م ووس املاسس ووات الوطني ووة (ق وووق اإلنس ووان (التوص وويات م وون 4- 103
إىل  7- 103و 33- 103و 51- 103و)30- 105
 - 8مل كتب الدفاع عن حقوق اإلنسان يف السلفادور ولية دستورية ،وميرار مهامره علرى
الصعيد الوطين ،ويتمتع ابحلماية من التدخل اخلارجي ،حبكم مرتبته الدستورية وانتخاب رئيسه
من قبل اجلمعية التشريعية .وجرى رفع ميزانيته تدرجييا من  9,1ماليني دولر يف عام 2014
إىل  10.2ماليني دولر يف عام .2019
 - 9ويف عرام  ،2018أُنشر منصررب املفروض الرحلسرري حلقر وق اإلنسرران ،مبوجرب مرسرروم
تنفيرذي ،بلررض مواءمرة إجرراءات اجلهراز التنفيرذي ،والتنسريق مرع اجلمعيرة التشرريعية واجلهرراز
القضائي والنيابة العامة واملؤسسات املستقلة واحلكومات البلدية ،وإقامة حوار دائم مع اجلهات
الفاعلة وقعاعات اجملتمع املدين ،لتعزيز أوجه التقدم يف جمال ح قوق اإلنسان؛ وقد انتهت ولية
هذا املفوض الرحلسي يف  31أاير/مايو .2019

دال  -ا(ق وووق املدني ووة واملس وواواة وع وودم التمييو و (التوص وويات  1- 104و15- 104
و 16- 104ومن  32- 105إىل )36- 105
 - 10يف عام  ،2016سح بت السلفادور حتفظها على اتفاقية مناهضة التعذيب وغ ه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .وتعترب التشريعات الوطنية جرميرة
التعرذيب ”جرميرة ضرد اإلنسرانية“  ،وترنص ابلتراع علرى عردم سرقول العقوبرة عليهرا ابلتقررادم.
ويُدمج هذا اإلطار الوطين والدوع بشأن التعذيب يف برامج تدريب املرشحني للعمل يف صفوف
الشرطة اليت تُعدها األكادميية الوطنية لألمن العام.
 - 11ويف عام  ،2010اعتُمد املرسروم التنفيرذي رقرم ” 56أحكرام مكافحرة مجيرع أشركال
التمييرز يف اإلدارة العامررة علررى أسررا اهلويررة اجلنسرانية و/أو امليررل اجلنسرري“ ،الررذي اسررتُكمل
ابعتماد دليل للتدريب الذا يف جمال التنوع اجلنسي خاص مبوظفي األمن العام؛ وبوضع مؤشر
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اإلدماج املؤسسي للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي وملايري اهلوية اجلنسانية وحاملي
صفات اجلنسني من أجل تقييم تنفيذ املرسوم املذكور؛ وإنشاء بر مج ”دعم املبادرات اإلنتاجية
للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي وملايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني “ ؛
وإبطرالق سياسرة وزارة العرردل واألمرن العرام حلمايررة املثليرات واملثليرني ومزدوجرري امليرل اجلنسرري
وملايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني يف عام .2018
التحريض على ” الكراهية على أسا اهلوية اجلنساني ة والتعب
 - 12ويف عام  ،2015أُدرج
ُ
اجلنساين أو امليل اجلنسي“ ضمن ”ظروف التشديد“ يف حالة ارتكاب جرمييت القتل والتهديد
ابلقتل ،وأُرسي مبدأ عدم تقادم العقوبة يف قضرااي الضرعهاد ألسرباب سياسرية أو إيديولوجيرة
أو عنصرية أو دينية وبسبب امليل اجلنسي .وجتلى هذا اإلصالح يف إجراءات مثل :إنشاء جلنة
داخل مكتب املدعي العام للجمهورية معنية ابملتابعة وإصدار مبادئ توجيهية وتوصيات تستند إىل
هنرج قرائم علرى حقروق اإلنسرران ،يف احلرالت الريت يكرون فيهررا الضرحااي مرن املثليرات واملثليررني
ومزدوجي امليل اجلنسي وملايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني؛ وتعيني مدعني عامني
متخصصني على الصعيد الوطين؛ وتوف التدريب لتوعية املوظفني وتعزيز معارفهم بشأن جرائم
الكراهية؛ وإنشاء منتدى للحوار مع منظمات اجملتمع املدين واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل
اجلنسي وملايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني؛ وتوف التدريب لألطباء وخرباء العب
الشرعي التابعني ملعهد العب الشرعي ،من أجل التخصص يف التحقيق يف جرائم الكراهية.
 - 13وفيمرا يتعلررق ابحلررق يف اهلويرة والتعريررف ،يعررزز السرجل الرروطين لألشررخاص العبيعيررني
سياسة ملشاركة املواطنني وينفذ مبادئ توجيهية حمددة حلماية املثليات واملثليني ومزد وجي امليل
اجلنسي وملايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني ،من أجل منع التمييز ضد هذه الفئة
والفئات الضعيفة من السكان يف اخلدمات اليت يقدمها.
 - 14وحفزت وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا إجناز دراسة وطنية بشأن العنف القائم على
أس ررا نر رروع اجل ررنس واملير ررل اجلنسر ر ي ،مر ررن أجر ررل إنش رراء آلير ررة لتحس ررني اإلج ر رراءات املؤسسر ررية
للتصدي هلذه اآلفة .وعرالوة علرى ذلرك ،وفررت التردريب يف جمتلرف جمرالت املنراهج الدراسرية
ملا جمموعه  17 494مدرس ا ومساعدا تقني ا يف مرحلة العفولة املبكرة ،مع الرتكيز على حقوق
اإلنسرران ابعتباره ررا حمررورا ش ررامالا ،ووسررعت ت رردرجيي ا نع رراق التعلرريم م ررع الرتكيررز عل ررى األطف ررال
واملراهقني احملرومني وضعاف احلال ،وذلك يف إطار سياسة التعليم الشامل للجميع.
 - 15وأدجمت األكادميية الوطنية لألمن العام يف املنهاج الدراسي إلعداد ”التقنيني يف علوم
الشرطة“ مادة حقوق اإلنسان وموضوع ”وظيفة الشرطة والف ئات الضعيفة“ .ويُدرج نظام تعليم
القوات املسلحة مادة ”حقوق اإلنسان والقانون الدوع اإلنساين“ يف الدورات الدراسية املقدمة
يف مراكز تلقني القيادة العقائدية والتعليم العسكري.
 - 16ومنذ عام َّ ،2016
ينفذ بر مج دائم لنشر املبادئ التوجيهية التقنية للرعاية الصرحية
الشاملة للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي وملايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صرفات
اجلنسنيَّ ،
وينفذ داخل مؤسسات املستوى األول من الرعاية الصحية بر مج ” منع التمييز على
أسا التنوع اجلنسري“ .ويف العرام ذاتره ،أطلقرت وزارة العمرل والرعايرة الجتماعيرة خعرة رصرد
حقوق العمل لألشخاص املصابني بف و نقص املناعة البشرية؛ ونفذت خعة رصد الفجوة يف
األجور يف القعاع الزراعي؛ وأنشأت وحدة الرعاية الوقائية للفئات ذات األولويرة ،الريت نفرذت
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خعط رصد حقوق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة ،واألشخاص املصابني بف و نقص املناعة
البشرررية ،والعمررال املنر رزليني؛ ورصرردت ابإلض ررافة إىل ذلررك ارسررة احل ررق يف الرضرراعة العبيعي ررة،
والفجوات يف األجور بني الرجل واملرأة؛ وحقوق العمل للمرأة؛ وشرول التوظيف ورخص عمل
القاصرين؛ وحالة عمل األطفال؛ ومنحت وزارة العمل والرعاية الجتماعية أيض ا صفة الشخصية
العتبارية لنقاابت العامالت املنزليات والعامالت يف املنزل ،وأنشأت جلنة حقوق العمل مبشاركة
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي وملايري اهلوية اجلنسرانية وحراملي صرفات اجلنسرني
ومنظماهتم .وإنفاذا لقا نون حتقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة ،رصدت مستوى زايدة
توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة يف املؤسسات العامة.
 - 17ووضعت السلفادور ” بر مج املدن الشاملة للجميع“ ،لتعزيز إمكانية الوصول للجميع
يف جمرال األشررلال العامررة؛ ويف إطرار إنفرراذ قررانون التنميررة واحلمايرة الجتماع يررة ،اعتُمررد النظررام
الفرعرري للحمايررة الجتماعي ررة الشرراملة ،ال ررذي يضررم بر ررامج للحمايررة الجتماعي ررة غ ر القائم ررة
على الشرتاكات.
 - 18ومنذ عام  ، 2014ينفذ املعهد الوطين للشباب إجرراءات لتشرجيع وتعزيرز منظمرات
الشباب على الصعيد اإلقليمي ،حيث أنشأ ” 14هيئة للتنسيق على صعيد املق اطعات “ تضم
منظمات الشباب يف كل مقاطعة من مقاطعات البلد ،وتشكل األسا اإلقليمي للهيئة التوجيهية
املنصوص عليها يف القانون العام للشباب وللمجلس الوطين للشباب.
 - 19وع ررززت احلكوم ررة الس ررلفادورية مش رراركة اجملتم ررع امل رردين يف اجمل ررالس واهليئ ررات اإلداري ررة
للكيرا ت الرائردة يف اجملرالت ذات األ يرة علرى الصررعيد الروطين ،الريت تترألف أيضرا مرن ثلرري
اجملتمع املدين املنظم ،على قدم املساواة مع ثلي الدولة؛ ويتعلق األمر ،ضمن كيا ت أخررى،
ابجمللرس الروطين املعرين اب ألطفرال وامل رراهقني ،واجمللرس الروطين للرعايرة الشراملة لألشررخاص ذوي
اإلعاقرة ،واجمللرس الرروطين للردعم الشرامل لل رربامج اخلاصرة بكبرار السررن ،واجمللرس الروطين لألمررن
اللذائي والتلذوي ،واجمللس الوطين املعين ابلستدامة البيئية وقابلية التأثر ،واجمللس الوطين لتوف
احلماية وسبل التنمية للمهاجرين وأفراد أُسرهم ،واجمللس التوجيهي لسجل ضحااي النتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت وقعت يف سياق النزاع املسلح الداخلي ،واجمللس التوجيهي للسجل
الوحيد لضحااي النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف سياق اجملازر اليت وقعت يف إيل موثو
واملناطق اجملاورة وأفراد أسرهم ،واجمللس الوطين للشباب ،واللجنة الوطنية ملكافحة ف و نقص
املناعة البشرية ،واملعهد السرلفادوري للنمراء الشرامل لألطفرال واملرراهقني ،واملعهرد السرلفادوري
إلعادة التأهيل الشامل ،واملعهد السلفادوري للنهوض ابملرأة ،واملعهد الوطين للشباب.

هاء  -األمن العام وإقامة العدل (التوصيات مون  2- 104إىل  6- 104و10- 104
و  17 - 104و  28 - 105و  29 - 105و  31 - 105ومن 3 7 - 105
إىل  40- 105ومن  42- 105إىل )48- 105
 - 20تنفذ السلفادور سياسة أمنيرة تراعري حقروق اإلنسران ،مرن خرالل اسررتاتيجية تتجراوز
الرؤية القائمة على قمع اجلرمية ومالحقة مرتكبيها .ويف عام  ،2014أنشأت السلفادور اجمللس
الروطين لألمرن العررام والتعرايذ ،الررذي يترألف مرن مؤسسررات بعرة للجهرراز التنفيرذي واجلهرراز
القضائي والنيابة العامة ،وهيئات وطنية رائردة يف اجملرالت املتعلقرة ابملررأة واألطفرال واملرراهقني
GE.19-14078

7

A/HRC/WG.6/34/SLV/1

والشباب ،ومن احل كومات احمللية ،والشركات اخلاصة ،والكنائس ،ووسائط اإلعالم ،واألحزاب
السياسية ،و ثلني عن اجملتمع املدين واجملتمع الدوع؛ وقد توىل هذا اجمللس مسؤولية صياغة خعة
”السلفادور اآلمنة“.
 - 21ومرن برني النتررائج الريت حققتهررا خعرة ”السررلفادور اآلمنرة“ مررا يلري :احلررد مرن ظرراهرة
الشباب الذين ل يدرسون ول يعملون ،والنقعاع عن الدراسة ،وجرائم القتل؛ واعتماد سياسة
مكتب املدعي العام للمالحقة اجلنائية؛ وتقدمي مقرتح قانون النظام الوطين ملنع العنف؛ وإنشاء 19
مكتب ا حملياا لرعاية الضحااي ،ووحدات متخصصة لرعاية الضحااي يف مستشفيات الشبكة العامة؛
وتعزيز بر مج محاية الضرحااي والشرهود؛ وإنشراء  15وحردة لتقردمي الرعايرة املتخصصرة للنسراء
ضررحااي العنررف يف إطررار مكتررب الوكيررل العررام للجمهوريررة؛ ووضررع مشررروع القررانون والسياسررة
الشاملة املتعلقني برعاية ضحااي العنف ومحرايتهم؛ وتنظريم معرارض بشرأن إمكانيرة اللجروء إىل
القض اء ومنع العنف يف بلدايت حتظى ابألولوية يف خعة ”السلفادور اآلمنة“؛ وإنشاء مشاريع
يف القعاعات ذات األولوية.
 - 22ويف إطار هذه اخلعة دائم ا ،نفذ اجمللس الوطين للشباب اوذج ا للوقاية الجتماعية من
العنف مبشاركة الشباب ،مع الرتكيز على املنظمات اجملتمعية ،وأُنشئت هلذا اللرض  191جلنة
جمتمعية للشباب ونُظمت أنشعة ملنع العنف يف  56بلدية يف البلد .وابإلضافة إىل ذلك ،جرى
حتسني اهلياكل األساسية للسجون ،إبنشاء مركز ااء العفل داخل سرجن النسراء يف إيثرالكو؛
وتوسيع نعاق بر مج إدارة السجون ”أ أتل “ وتعزيزه ،مبشاركة القعاع اخلاص يف عمليرات
إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج؛ وتنفيذ مشروع اجلامعة اإلليكرتونية يف أربعة سجون.
 - 23ونفذت الشرطة املدنية الوطنية خعة املدار اآلمنة وفلسفة الشرطة اجملتمعية ،لتقليص
معدلت اجلرائم املرتكبة ضد العالب والسكان بصفة عامة .ويف عام  ،2016أُنشرئت أمانرة
املسؤولية املهنية ،اليت تضم مجيع وحدات رقابة الشرطة ،اليت تتحقق من مراعاة إجراءات الشرطة
حلقوق اإلنسان .وتعكف وحدة حقوق اإلنسان التابعرة للشررطة املدنيرة الوطنيرة علرى تصرميم
” سياسرة الشررطة املدنيرة الوطنيررة حلقروق اإلنسران“ ،مرن أجررل تعمريم مراعراة حقروق اإلنسرران
بعريقرة مؤسسرية .وابإلضررافة إىل ذلرك ،لرردى الشررطة املدنيررة الوطنيرة شررعبة متخصصرة لرعايررة
األطفال واملراهقني.
 - 24ومنذ حزيران/يونيه  ،2019تنفذ حكومة السلفادور خعة ”املراقبة اإلقليميرة“ ،الريت
تشمل بلدايت حتظى ابألولوية حبكم ارتفاع مؤشرات العنف املسجلة فيها ،واليت ترمي إىل استعادة
املناطق اليت تسيعر عليها اجلماعات اإلجرامية ،ومكافحة مصادر متويلها ،وإىل اع تماد تداب
حمددة للتدخل يف السجون .وتركز هذه اخلعة أيض ا على إعادة بناء النسيج الجتماعي واجملتمعي،
وتشمل هلذا اللرض إجراءات ملنع التحاق املراهقني والشباب ابلتنظيمات اإلجرامية ،مثل برامج
التدريب التقين يف جمتلف اجملالت ،واملنح الدراسية اجلامعية ،ومشاريع توف فرص العمل؛ وعالوة
على ذلك ،فهي تشمل إجناز أشلال عامة وتقدمي خدمات أساسية يف اجملتمعات احمللية ،وتساهم
فيها ابلتاع آليات التمويل التابعة للجهاز التنفيذي ،بتنسيق من املديرية الوطنيرة إلعرادة بنراء
النسيج الجتماعي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية اإلقليمية .وتعزز السلفادور مبادئ قيادة الشرطة
املدنيرة الوطنيرة الرريت ُحرددت يف إطرار اتفاقررات السرالم؛ وهلرذا السرربب ،تنفرذ القروات املسررلحة
السلفادورية بشكل استثنائي مهام لدعم الشرطة املدنية الوطنية ،وفق ا للولية الدستورية ومبوجب
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مرسوم تنفيذي .ويف  25متوز/يوليه  ،2018أُطلق رمسي ا ” بروتوكول العمل املشرتك بني الشرطة
املدنية الوطنية والقوات املسلحة السلفادورية ملنع ومكافحة اجلرمية والفساد ،مع التقيد الصارم
ابلقانون ومراعاة حقوق اإلنسان“.
 - 25وبررني عررامي  2016و ،2018ابشرررت العمررل آلي رةُ التنسرريق لتعزيررز الرقابررة الداخليررة
ملؤسسات األمن ،ا ليت ضمت وزارة الشؤون اخلارجية ،ووزارة العدل واألمن العام ،ووزارة الدفاع
الروطين ،ووزارة الداخليرة ،والريت شررارك فيهرا بصرفة مردعوين دائمررني مكترب الردفاع عرن حقرروق
اإلنسان و ثلون عن الكنائس ومنظمة األمم املتحدة والحتاد األورويب .ويف نيسان/أبريل ، 2019
قدمت مؤسسات ب عة للدولة ومنظمرات للمجتمرع املردين ،بردعم مرن مفوضرية األمرم املتحردة
السامية لشؤون الالجئني ،إىل اجلمعية التشريعية مشروع قانون حلماية ضحااي التشريد القسري
ورعايتهم ،تنفيذا حلكم بشأن احلماية املؤقتة صادر عن الدائرة الدستورية.
 - 26وتوجد يف السلفادور اللجنة املشررتكة برني القعاعرات للعدالرة اإلصرالحية ،الريت تنسرق
حمكمرة العرردل العليررا عملهررا ،والرريت حتفررز إقامرة ش رراكات مررن أجررل تعزيررز العدالررة واملمارسررات
اإلصالحية ،وتدريب الفاعلني الرئيسيني ،وتعميم املمارسات اجليدة يف جمال العدالة اإلصالحية.
ويف عام  ،2016أعدت هذه اللجنة بر مج م نع العنف ،مع الرتكيز على إجراءات تستهدف
األطفال واملراهقني املعرضني للخعر.
 - 27وتنفيذا لقانون احلصول على املعلومات العامة ،صممت املؤسسرات العامرة وأنشرأت
برواابت الشرفافية ،وأنشرأت وحردات لكفالرة احلصررول علرى املعلومرات العامرة ،وتعتمرد سياسررة
للمساءلة السنوية والدائمة.
 - 28ويف ع ررام  ،2017وقَّ ررع علر ررى ” الربوتوك ررول املشر رررتك ب ررني الوكر ررالت لعق ررد جلسر ررات
الستماع ومباشرة اإلجراءات القضائية من خالل تقنية التداول ابلفيديو“ كل من حمكمة العدل
العليرا ،ووزارة العرردل واألمرن العررام ،ومكتررب املردعي العررام للجمهوريررة ،ومكترب الوكيررل العررام
للجمهوريرة ،واجمللررس الروطين للقضرراء؛ وأُنشرئت  38قاعررة جللسرات السررتماع .وابإلضررافة إىل
ووسررعت نعراق الرردائرة الوطنيررة
ذلرك ،تعتمررد حمكمرة العرردل العليرا نظررام اإلبررالو اإللكررتوينَّ ،
للميسرين القضائيني ،اليت أُنشئت يف عام  ،2014ليشمل  8مقاطعات و 61بلدية ،وجيرري
هلذا اللرض تدريب قادة اجملتمعات احمللية يف جمال التشريعات واإلجراءات القضائية واإلدارية،
ليكونوا صلة وصل بني السكان واملوظفني القضائيني.
 - 29وبلرض تقليص آجال اإلجراءات السابقة للمحاكمة ،جييز القانون اجلنائي العام تسوية
جمتلف القضااي املتعلقة ابجلرائم البسيعة يف مكتب املدعي العام؛ وتوجد يف مكتب الدفاع العام
التابع ملكتب الوكيل العام للجمهورية أفرقة للوساطة ،تساعد يف تقليص عدد الدعاوى اجلنائية.
 - 30ويف عام  ،2016أُعلن عدم دستورية قانون العفو العام من أجل توطيد السالم الصادر
يف عرام  .1993وأصردر مكتررب املردعي العررام للجمهوريرة سياسرة ” املالحقررة اجلنائيرة ملرررتكيب
جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية يف سياق النرزاع املسرلح“ ،وأنشرأ ”فريرق املردعني العرامني
للتحقيررق يف اجل ررائم املرتكب ررة يف سررياق الن رزاع املس ررلح“ .وعررالوة علررى ذل ررك ،حققررت ال رردائرة
الدستورية إجنازات يف وضع معاي الجتهاد القضائي فيما يتعلق حبالت الختفاء القسري يف
سياق النزاع املسلح ،حيث اعتربت طلب اإلحضار أمام احملكمة آلية مناسبة يف هذه احلالت.
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 - 31ولردى معهرد العررب الشررعي فريررق متعردد التخصصررات لتقردمي اخلرردمات ألفرراد أسررر
ضحااي الختفاء القسرري املباشررين ،وبرر مج حاسرويب ملعاجلرة املعلومرات املتعلقرة ابألشرخاص
املفقودين والرفات اجملهولة اهلوية .ويف متوز/يوليه  ،2019أنشأ مكتب املدعي العام للجمهورية
” الوحدة املتخصصة يف قضااي األشخاص املفقودين“ ،املكلفة ابلتحقيق يف حالت الختفراء
اليت تقع يف الوقت الراهن؛ وابإلضافة إىل ذلك ،تعكف اجلمعيرة التشرريعية علرى دراسرة مقررتح
إلصالح قانون العقوابت ،بلرض رفع مدة عقوبة احلبس على جرمية ”الختفاء القسري“.
 - 32ويف جمررال العدال ررة النتقالي ررة ،أنش ررأت السررلفادور اجملل ررس الت رروجيهي للس ررجل الوحي ررد
لضررحااي النتهاكررات اجلسرريمة حلقرروق اإلنسرران يف س ررياق اجملررازر الرريت وقعررت يف إيررل موث ررو
واملن رراطق اجمل رراورة وأفر رراد أس رررهم ( )2017واللجن ررة الوطني ررة للبح ررث ع ررن األش ررخاص الب رراللني
املفقودين يف سياق النزاع املسلح يف السلفادور (.)2017

واو  -ا(قو و وووق االقتصو و ووادية واالجتماعيو و ووة والثقافيو و ووة (التوصو و وويات مو و وون 36- 103
إىل  40- 103و 44- 103ومن  52- 103إىل  55- 103ومن 31- 104
إىل  35- 104و 26- 105و)27- 105
الصحة
 - 33اسرتنادا إىل تقررارير بشررأن األم رراض اخلاضررعة للمراقبررة اإللزاميررة ،سررجلت السررلفادور،
خالل الفرتة من متوز/يوليه  2014إىل أاير/مايو  ،2019اخنفاض ا معردا يف عبء األمراض،
يعزى إىل حتسن مستوى احلصول على اخلدمات الصحية ،وزايدة نعاق اخلدمات ،وتعزيز النظام
العام من خالل اسرتاتيجية للرعاية الصحية األولية مشلت حماورها األفرقة اجملتمعية لصحة األسرة،
ودور األمومة ،ومنتدايت املشاركة ،والنهج املشرتك بني القعاعات ،وإنشاء املنظمات اجملتمعية،
ُ
ومعاجلة احملددات الجتماعية للصحة.
 - 34وجرررى رفررع ميزانيررة وزارة الصررحة ترردرجييا مررن  586,3مليررون دولر يف ع ررام 2014
إىل  668,2مليون دولر يف عام  .2019وبفضل هذه املوارد ،أنشأت هذه الوزارة شبكات شاملة
ومتكاملة يف جمال الصحة ،يف كل مسرتوى مرن مسرتوايت الرعايرة ،تترألف مرن  819مؤسسرة
صحية 789 :منها يف املستوى األول ،و 27يف املستوى الثاين ،و 3يف املستوى الثالث (مستشفى
متخصص يف طب النساء ،ومستشفى متخصص يف طب األطفال ،ومستشفى متخصص لعالج
الشباب والباللني من اإل ا والذكور) .وابإلضافة إىل ذلك ،جرى جتهيز املستشفيات ،وزايدة
املوارد البشرية ،واستحداا إجراءات للتحسني املستمر لنوعية اخلدمات.
 - 35وتوفر وزارة الصحة خد مات الرعاية املباشرة للمصابني ابألمراض احلرادة واملزمنرة وغر
املعدية والشائعة اليت تكتسي أ ية يف جمال دراسة األوبئة؛ وتقوم ابلرصد الوابئي ،وتوع اهتمام ا
مباشرا لوفيات األمهات واملواليد اجلدد واألطفال واملراهقني وأمراض هم ؛ وتوفر رعاية متخصصة
لضحااي النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ،وقدامى احملاربني ،واألشخاص مسلويب احلرية،
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي وملايري اهلوية اجلنسانية
وحراملي صرفات اجلنسرني ،واملصررابني ابلسرل وفر و نقررص املناعرة البشررية ،واملهرراجرين .ويف
عام  ،2017أُطلق اوذج الصحة احلضرية ،من أجل احلد من اإلقصاء الجتماعي ،ومحاية البيئة
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وإصالحها ،وتعزيز التنمية البشرية .وجرى التوقيع على اتفاق بني السجل الوطين لألشخاص
العبيعيني واملعهد السلفادوري للتأمني الجتماعي ووزارة الصحة لعتبار الوثيقة الوحيدة للتعريف
الشرل الوحيد لتحديد هوية املستفيدين من اخلدمات الصحية.
التعليم
 - 36جرى رفع ميزانية التعليم من  884,9مليون دولر يف عام  2014إىل  997,2مليون
دولر يف عام  .2019وابإلضافة إىل ذلك ،خفضت السلفادور إىل حد كب معدل األمية ،من
خرالل كفالرة مواصرلة التعلريم اسرتنادا إىل هنرج قرائم علرى املرونرة واإلدمراج واإلنصراف واجلررودة.
وخالل الفرتة قيد الستعراض ،وضعت وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا الربامج التالية :بر مج
حتسني اهلياكل األساسية املدرسية؛ وبر مج التلذية املدرسية للعالب يف املدار العامة املنتقاة؛
وبرر مج كررأ احلليرب الررذي يسررتهدف  3 246مؤسسرة تعليميررة يف البلرد؛ وبررر مج احلقيبررة
املدرسية ،الذي سلم أدوات وأزايء مدرسية إىل  5 127مؤسسة تعليمية على الصعيد الوطين،
استفاد منها  1 175 275طالب ا ،من مستوى احلضانة إىل مرحلة التعليم اإلعدادي.
الثقافة
 - 37يف عرام  ،2016اعتُمرد قررانون ا لثقافرة مررن أجرل وضررع النظرام القررانوين لتنميرة الثقافررة
ومحايتها وتعزيزها ،وكذلك املبادئ والتعاريف والنظام املؤسسي واإلطار القانوين الذي تقوم عليه
سياسة الدولة .ويف عام  ، 2018حتولت أمانة الثقافرة التابعرة لرديوان الرحلسرة إىل وزارة الثقافرة،
ال مرن عوامرل التماسرك واهلويرة والتحرول .وتشرجع ،مرن
الريت تعرزز الثقافرة ابعتبارهرا حقر ا وعرام ا
خرالل  159دارا للثقافررة علررى الصررعيد الرروطين ،املشرراريع الثقافيررة والفنيررة ،ورايدة األعمررال يف
الصرناعات الثقافيررة .وقررد كانررت املسررؤولة أيض ر ا عررن وضررع إج رراءات مررن أجررل صررون الررذاكرة
التارخيية يف السلفادور.
األشغال العامة والسكن والتنمية ا(ضرية
 - 38حسررنت السررلفادور ترردرجييا إمكانيررة احلصررول علررى السرركن واألراضرري القابلررة للبن رراء
واملوئل .ويف عام  ،2015اعتُمدت بصفة رمسية السياسة الوطنية للسكن واملوئرل ،الريت تتمثرل
أهردافها يف إعمررال احلررق يف السرركن ،مررع الرتكيررز علررى أشررد القعاعررات السرركانية ضررعف ا ،ويف
تقلريص العجررز السركين ،وزايدة مسررتوى اإلمررداد ابلعاقرة الكهرابئيررة وميراه الشرررب .ويف إطررار
متابعة هذه السياسة ،نُفذت الرربامج التاليرة :برر مج ” مرنح املسراكن لألسرر يف املنراطق األشرد
عرضة للخعر واملتضررة من إعصار إيدا“؛ وبر مج ”اإلسكان والتحسني الشامل للمستوطنات
احلضرية اهلشة ،املرحلة الثانية“؛ وبر مج ”التحسرني الشرامل للمسرتوطنات احلضررية اهلشرة“؛
وبر مج ” التحسني الشامل للمستوطنات احلضرية اهلشة املندرج يف إطار بر مج دعم اجملتمعات
احمللية املتضامنة يف السلفادور علرى الصرعيد الروطين“؛ وبرر مج ” تقلريص حرالت الضرعف يف
املسرتوطنات احلضررية اهلشرة يف منعقرة العاصرمة سران سرلفادور“ .ويف حزيران/يونيرره ،2019
أُنشرئت وزارة اإلسركان مرن خرالل دمرج الروزارة الفرعيرة لإلسركان والتنميرة احلضررية والصررندوق
الوطين للسكن الشعيب.
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 - 39ويف الفر رررتة املمتر رردة بر ررني حزيران/يونير رره  2014وأاير/مر ررايو  ،2018قر رردم الصر ررندوق
الجتماعي لإلسكان  25 301ائتمان مرن أجرل احلصرول علرى السركن ،اسرتفاد منهرا العردد
نفسه من األسر ،بللت قيمتها  455,86مليون دولر ،ونفذ هلذا اللرض برامج خاصة لفائدة
النسرراء ،والشررباب املرتاوحررة أعمررارهم بررني  18و 25سررنة ،واألشررخاص الررذين ليسررت ل ررديهم
اإلمك انيات املالية الكافية للحصول على التمويل العادي.
 - 40ونفذت وزارة األشلال العامة والنقل مشاريع لبناء وتوسيع و/أو حتديث العرق احلضرية
والعرق الريفية واحلواجز الوقائية والساحات و رات الدراجات ،وهو ما ساهم يف حتسني مستوى
معيشرة السركان ويف إجيرراد فررص العمررل علرى الصررعيد احمللري .ومررن خرالل مكتررب ئرب وزيررر
النقل ،وضعت الوزارة إجراءات لتحديث نظام النقل العام وحتسني مستوى تنقل السكان.
البيئة السليمة واملتوازنة
 - 41لدى السلفادور قانون للبيئة وسياسة بيئية وخعة وطنية بشأن تل املناخ  .ولتحسني
إدارة املخراطر ،جرررى تعزيرز اخلرردمات املناخيررة مرن خررالل إعررداد دراسرات وخ ررائط ومنتجررات
حمددة ،وأتهيل مركز الرصد املتكامل للمخاطر العبيعية ،وهو ما يتيح للنظام الروطين للحمايرة
املدنية إمكانية احلصول على املعلومات بلرض اإلنذار املبكر واحلد من املخاطر.
 - 42وفيما يتعلق ابملرافق الصحية ،جرى يف عام  2018زايدة عدد معارح النفاايت بثالثة ،
تستفيد منها  26بلدية يف البلد ،وتبلغ طاقتها الستيعابية  340طن ا من النفاايت يف اليوم .
ولدى السلفادور جرد للمواقع امللوثة مببيدات اآلفات أو املواد السامة وخريعة للمواقع احملرددة
ابعتبارها معارح أو مدافن لنفاايت مبيدات اآلفات .وجرى حىت اآلن القضاء على  86,1يف
املائة من النفاايت امللوثة يف البلد؛ وعالوة على ذلك ،وتنفيذا لربوتوكول مونرتايل ،جرى حىت
أاير/مايو  2018خفض إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لعبقة األوزون بنسبة  45يف املائة،
ابملقارنة مع عام .2014
 - 43وتعززت اإلد ارة املتكاملة للموارد املائية ابآلليات التالية :اخلعة الوطنية لإلدارة املتكاملة
للموارد املائية؛ والسياسة الوطنية لإلدارة املتكاملة للموارد املائية وخعة العمل املتعلقة هبا؛ ونظام
املعلومات املائية؛ ونظام حساب التدفقات اإليكولوجية؛ والتوصيات املتعلقة ابختيار طرق معاجلة
مياه اجملاري احلضرية يف مجهورية السلفادور .وابإلضافة إىل ذلك ،أُعد تقرير بشأن نوعية ميا ه
املواقررع اهليدروغرافيررة يف البلررد وجرررى توسرريع شرربكات رصررد امليرراه السررعحية واجلوفيررة .ومتل ررك
السلفادور جمترب نوعيرة امليراه ،الرذي حصرل علرى شرهادة اعتمراد اجلرودة ،ومثانيرة مواقرع مصرنفة
كأراضي رطبة مبوجب اتفاقية رامسار.
 - 44ويف أعوام  2017و 2018وُ ،2019حفزت محالت وطنيرة إلعرادة التشرج علرى
الصعيد الوطين .وتصدت السلفادور كذلك ،من خالل إجراءات منسقة بني وزارة البيئة واملوارد
املائية ووزارة الزراعة والثروة احليوانيرة ،آلاثر آفرات اللراابت الصرنوبرية ،ونفرذت الررب مج الروطين
إلصر ررالح الر ررنظم اإليكولوجي ر ررة واملنر رراظر العبيعي ر ررة .ويف أواخر ررر ع ر ررام  ،2018جر رررى تس ر ررجيل
مرا يفروق  126ألرف هكترار مرن األراضري قيرد الستصرالح ،مبشراركة بلردايت ورابعرات حمليرة
ومنظمات غ حكومية ومؤسسات حكومية.
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العمل والرعاية االجتماعية
 - 45عرززت وزارة العمرل والرعايرة الجتماعيررة إدمراج لروائح تنظيميررة تقنيرة يف أنظمرة العمررل
الداخليرة ملؤسسررات األعمررال التجاريررة ،مررن أجررل منررع التمييررز وضررمان املسرراواة يف التوظيررف
واحلصول على العمل ،وأعدت األدوات التالية :دليل تلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة
املتعلرق بتفترريذ العمررل؛ والرردليل العملرري ملسرراعدة املثليررات واملثليررني ومزدوجرري امليررل اجلنسرري
وملايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني؛ وبروتوكول محاية األشخاص الذين يُ بللون
عن التعرض للتحرش اجلنسي واملضايقات يف أماكن العمل؛ وبروتوكول إجرراءات التفتريذ يف
حالت وجود فجوات يف األجور بني الرجل واملرأة؛ ودليل العمل املتعلق إبجراءات رصد حقوق
العمل للعامالت يف املنزل.
 - 46ويف عام  ، 2017دخل حيز النفاذ قرار رفع احلد األدىن لألجور ،وهو ما يعين زايدة يف
القدرة الشرائية لنحو  237ألف شخص 42 ،يف املائة م نهم إ ا ،وفق ا لتقييم أجراه اجمللس
الوطين للحد األدىن لألجور.
ا(صول على مياه الشرب
 - 47اإلدارة الوطنية لقنوات املياه وشبكة اجملاري هي اهليئة الرئيسية إلدارة شبكة مياه الشرب
والصرف الصحي يف السلفادور ،وتوفر خدماهتا ملا نسربته  95,6يف املائرة مرن سركان املنراطق
احلضرية على الصعيد الوطين .ومن خالل هذه املؤسسة ،تشارك السلفادور يف منتدى أمريكرا
الوسعى واجلمهورية الدومينيكية ملياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ،وهو هيئة إقليمية بعة
ملنظومررة التكام ررل بررني دول أمريك ررا الوس ررعى ،وشرراركت أيضر را يف صررياغة ”الق ررانون اإلط رراري
اإلقليم رري املتعل ررق حب ررق اإلنس رران يف احلص ررول علر ررى مي رراه الش رررب املأمون ررة وخ رردمات الصر رررف
الصررحي“  ،ال ررذي يرمرري إىل إدم رراج هررذا احل ررق يف األطررر التش ررريعية للبلرردان األعض رراء .ول رردى
السرلفادور خعرة وطنيرة مليرراه الشررب والصررف الصرحيُ ،وضررعت اسرتنادا إىل الدراسرة الوطنيررة
ملسح وتشخيص شربكات اإل مرداد ابمليراه الريت ل ترديرها اإلدارة الوطنيرة لقنروات امليراه وشربكة
اجملاري ،املنجزة يف عام .2015
مكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي
 - 48خ ر ررالل الولير ر ررة احلكومير ر ررة للف ر رررتة  ،2019- 2014شر ر رررعت السر ر ررلفادور يف تنفير ر ررذ
” اس ررتاتيجية القضرراء علررى الفق ررر“ ،يف إطررار نظررام احلمايررة الجتماع ي ررة الشررامل ،مررن خ ررالل
إجراءات يف املناطق احلضرية والريفية .وتعكس نتائج الدراسة الستقصرائية املتعرددة األغرراض
بشأن األسر املعيشية ،املنجزة يف أعوام  2014و 2018و ،2019اخنفاض ا يف نسربة األسرر
املعيشررية الرريت تعرريذ حالررة الفقررر علررى الصررعيد الرروطين ،مررن  31,8يف املائررة يف ع ررام 2014
إىل  29,2يف املائة يف عام  2018مث  26,3يف املائة يف عام .2019
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زاي  -حقوق املرأة (التوصيات من  8- 103إىل  17- 103و 35- 103و41- 103
و 42- 103و 46- 103ومون  11- 104إىل  14- 104ومون 18- 104
إىل  24- 104ومن  49- 105إىل )62- 105
املعاجلة الشاملة للعنف ضد املرأة
 - 49يف عام  ،2016أُنش القضاء املتخصص لكفالة حياة خالية من العنف والتمييز للمرأة؛
الذي ينظر يف اجلرائم املنصوص عليها يف القانون اخلاص الشامل لكفالة حياة خالية من العنف
للمررأة ،ويف الشركاوى املقدمرة مبوجرب القرانون املتعلرق ابلعنرف العرائلي؛ ويرصرد ترداب الوقايرة
واحلماية املنصوص عليها يف القانون اخلاص الشامل لكفالة حياة خالية من العنرف للمررأة ويف
قانون املساواة واإلنصاف والقضاء على التمييز ضد املررأة؛ وينظرر يف جررائم التمييرز يف العمرل
وانتهاكات احلق يف املساواة .ويف نيسان/أبريل  ،2015أُضيفت إىل قانون اإلجراءات اجلنائية
املادة  - 16ألف ،اليت تنص على تفس هذا القانون على حنو يتوافق مع القانون اخلاص الشامل
لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة وقانون املساواة واإلنصاف والقضاء على التمييز ضد املرأة.
 - 50ولدى اجلهاز القضائي وحدات ملساعدة ضحااي العنف العرائلي ،والعترداء اجلنسري،
وإساءة معاملة األطفال؛ ووحدات للمساعدة يف حالت أزمات العتداء اجلنسي؛ وتستخدم
هذه الوحدات املتخصصة كلها قاعات جيسيل ألخذ اإلفادات أو إجراء الستجواابت خالل
اإلجراءات القضائية.
 - 51ووضرع املعهررد السرلفادوري للنهرروض ابملررأة السياسررة الوطنيرة لكفالررة حيراة خاليررة مررن
العنف للمرأة ،وما يلي من املبادئ التوجيهية وآليات تعزيز ومحاية حق املرأة يف حياة خالية من
العنرف :املبرادئ التوجيهيرة للبلرردايت مرن أجرل كفالررة املسراواة وحيراة خاليررة مرن العنرف للم ررأة
السلفادورية؛ ودليل املبادئ التوجيهية لتحديد أنواع العنف ضرد املررأة وأصرنافه؛ ودليرل تفسر
القانون اخلاص الشامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة استنادا إىل هنج نفسي  -اجتماعي؛
واملبررادئ التوجيهيررة لعتمرراد الوحرردات املؤسسررية لتقرردمي الرعايررة املتخصصررة للنسرراء ورص رردها
وتقييمهرا؛ واملبررادئ التوجيهيرة املتعلقررة ابعتمراد ُد ور اإلي رواء وسر عملهررا؛ وبروتوكرول الرعايررة
املتخصصة للنساء اللوا يتعرضن للعنف؛ واملبادئ التوجيهية ملنع العنف ضد املرأة وإشاعة مبدأ
املساواة وعدم التمييز يف األوسال التعليمية يف السلفادور؛ وبروتوكول العمل من أجل معاجلة
مسرألة العنرف اجلنسري يف األوسرال التعليميرة يف السرلفادور الرذي وضرعته وزارة التعلريم والعلررم
والتكنولوجيرا .ومرن خررالل مدرسرة التردريب مررن أجرل حتقيرق املسرراواة الفعليرة ،التابعرة للمعهررد
السلفادوري للنهوض ابملرأة ،يتسر إضرفاء العرابع املؤسسري علرى سياسرة للتردريب املهرين مرن
أجل تعزيز قدرة املؤسسات على تنفيذ اإلطار املعياري للمساواة الفعلية .وابإلضافة إىل ذلك،
حردد املعهرد السرلفادوري للنهروض ابملررأة قواعررد الررب مج اإلذاعري ”صروت املررأة“ ،وهرو منرررب
إلشاعة حقوق املرأة.
 - 52ويقردم برر مج ”مدينررة املررأة“ ،مرن خررالل وحردة معاجلرة العنررف اجلنسراين ،خرردمات
متكاملة ومتخصصة للنساء ضحااي العنف؛ ونفذت وزارة الصحة خعة الوقاية من مجيع أشكال
العنف ومعاجلتها الشاملة يف مؤسسرات املسرتوى األول مرن الرعايرة الصرحية .وأُنشرئت داخرل
املستشفيات الوطنية وحدات للرعاية املتخصصة لضحااي العنف ،ويقردم مكترب الوكيرل العرام
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للجمهوريرة الردعم القرانوين والنفسرري  -الجتمراعي للنسراء ضررحااي العنرف .ووضرعت الش ررطة
املدنية الوطنية بروتوكول معاجلة العنف والتمييز ضد املرأة على أسا نوع اجلنس ،وأعدت وزارة
األشلال العامة والنقل بروتوكول العمل يف حالت التمييز والعنف ضد املرأة.
 - 53ويف عررام  ،2016أطلررق املعهررد السررلفادوري للنهرروض ابمل ررأة ،علررى الصررعيد الرروطين،
النظام الوطين للرعاية ،الذي يتألف من  88وحدة مؤسسية للرعاية املتخصصة للنساء اللروا
يتعرضن للعنف .وابإلضافة إىل ذلك ،أنشأت وزارة العدل واألمن العام  19مكتبا حملي ا لرعاية
الضحااي يف مجيع أحناء البلد؛ ووضعت ،من خالل اللجنة الوطنية لرعاية الضحااي ،الربوتوكول
العام لرعاية ضحااي اجلرمية ،وخارطة العريق للرعاية الشاملة لضحااي التنقل الداخلي  .ووضعت
الشرطة املدنية الوطنية بروتوكول رعاية النساء ضحااي العنف ،وأنشأت  35وحدة معنية ابملرأة يف
جمتلف مراكز الشرطة على الصعيد الوطين ،وأجنزت أنشعة ملنرع العنرف ضرد املررأة ،مرن خرالل
تنظيم دورات تدريبية بشأن القانون اخلاص الشامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة وقانون
املساواة واإلنصاف والقضاء على التمييز ضد املرأة.
 - 54ويف عام  ،2017أعلنت الدائرة الدستورية عدم دستورية احلُكم الوارد يف قانون العمل
الذي يرهن التمتع ابحلق يف الستقرار الوظيفي واحلق يف الضمان الجتماعي خالل فرتة احلمل
ابلعم ررل مر رردة ل تقر ررل عر ررن س ررتة أشر ررهر ،حير ررث يُكفر ررل اآلن التمت ررع هبر ررذين احلقر ررني مر ررن دون
هذا الشرل.
 - 55وأدرجر ررت حكومر ررة السر ررلفادور يف إط ر ررار بر جمهر ررا للفر رررتة  2019- 2014إجر ر رراءات
وغاايت لتقليص معدل جرائم القتل وجرائم قتل اإل ا ،وأطلقت اسرتاتيج ية منع قتل اإل ا
والعنف اجلنسي .ويف عام  ،2018وقَّع املعهد السلفادوري للنهوض ابملرأة وجلنة تنسيق قعاع
العردل والوحرردة التقنيررة التنفيذيررة لقعرراع العرردل مررذكرة إعررالن للن روااي مررن أجررل تنفيررذ مشررروع
” إضفاء العابع املؤسسي على نظام املعلومات للتحليل النوعي والكمي لظاهرة العنف املؤدي
إىل قتل اإل ا يف السلفادور“.
 - 56وتعكف اجلمعية التشريعية على دراسة مسودة مشروع القانون اخلاص املتعلق برعايرة
ضحااي اجلرمية والعنف ومحايتهم وجرب ضررهم على حنو شامل.
تع ي املساواة بني الرجل واملرأة
 - 57يف جمررال املش رراركة السياس ررية ،يوج ررد يف السررلفادور ،برس ررم الولي ررة التشر رريعية 26 ،2021- 2018
ئبة برملانية و 27رئيسة بلدية .وخرالل الفررتة  ،2019- 2014تولرت  8نسراء مناصرب يف
جملر ررس احلكوم ر ررة 3 ،م ر ررنهن وزي ر ررات و 5ئب ر ررات وزراء .وس ر رريتعزز خر ررالل الولي ر ررة احلكومي ر ررة
للفرتة  2024- 2019مبدأ املناصفة يف تشكيلة جملس احلكومة ،ب توسيع نعاق مشاركة ا ملرأة .
ويف الوقت الراهن ،تشلل امرأ ن منصب الوكيل العام للجمهورية ومنصب املدافع عن حقوق
اإلنسان ،وتتوىل نساء أيض ا مناصب املسؤولية يف هيئات رائدة يف جمال السياسات العامة مثل
املعه ررد السر ررلفادوري للنه رروض ابمل ر ررأة ،واجمللر ررس ال رروطين املعر ررين ابألطف ررال وامل ر رراهقني ،واملعهر ررد
السلفادوري للنماء الشامل لألطفال واملراهقني ،واملعهد الوطين للشباب.
 - 58ويف عررام  ، 2017أطلقررت وزارة العمررل والرعايررة الجتماعيررة ووزارة القتصرراد واملعهررد
السلفادوري للنهوض ابملرأة بر مج ”إدارة مراعية للمساواة بني اجلنسني (شهادة ، “ ) IGUA L-ES
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لتعزيز املمارسات اجليدة يف الشركات اخلاصة واملؤسسات العامرة .ووقعرت هرذه اهليئرات أيضر ا
على مذكرة تفاهم إلنشاء ” الشراكة من أجل املساواة بني اجلنسني يف جمال العمل“.
 - 59ونظمت وزارة العمل والرعاية الجتماعية واملعهد السل فادوري للتدريب املهين واملعهرد
السلفادوري للنهوض ابملرأة ،بدعم من منظمة العمل الدولية ،محالت للتوعية العامة ترمري إىل
حتقيق تكافؤ الفرص واملساواة يف ظروف العمل للمرأة ،منها ما يلي :محلة ”األجر املتساوي عن
العمرل املتسرراوي“؛ ومحلرة ”عمررل لئرق وخررال مرن العنررف للمررأة“؛ ومحلررة ”ل جرنس للعمررل
والدراسرة والترردريب واملهررن ،ق ررار تعرروير مسرارك بيرردك“ .وخررالل عررام  ،2017نظمررت وزارة
العمررل والرعاي ررة الجتماعي ررة مع ررارض بش ررأن العمررل حص رررية ل لنس رراء ،وأجن ررزت املديري ررة العام ررة
لإلحصراءات والتعرداد الدراسرة الستقصرائية لسررتخدام الوقرت يف عرام  ،2017الريت شرركلت
املادة اخلام للحساب الفرعي للعمل املنزع غ املدفوع األجر.
 - 60واستنادا إىل إصالحات قانون العمل والقانون املتعلق أبايم الراحة والعُعل واإلجازات
املمنوحرة للمروظفني العرامني ،تقرررر يف عرام  2013مرنح إجرازة األبرروة مردة ثالثرة أايم مدفوعررة
ومددت إجازة األمومة إىل أربعة أشهر يف عام .2015
األجر يف حالة الولدة أو التبينُ ،
التدابري الرامية إىل القضاء على التميي ضد املرأة
 - 61أنش ر ر ررأت الس ر ر ررلفادور نظامر ر ر ر ا وطنير ر ر ر ا للمسر ر ر رراواة الفعلي ر ر ررة ،ول ر ر ررديها ”خع ر ر ررة وطنير ر ر ررة
للمسرراواة“ ( ،)2016تشرركل السياس ررة الوطنيررة لكفالررة حق رروق امل ررأة .وابإلضررافة إىل ذل ررك،
أنشأت السلفادور اللجنة الوطنية لتنفيذ القرار  1325بشرأن ”املررأة والسرالم واألمرن“ ،الريت
أهنت يف عام  2016إعداد خعة العمل الوطنية للفرتة  2022- 2017لتنفيذ هذا القرار.
 - 62وأطلق مكتب الوكيل العام للجمهورية محلة ”لست وحيدة ،أبللي“ ،لتشجيع اإلبالو
عرن جمتلرف أن رواع التمييرز .وعررالوة علرى ذلرك ،وضررع ”إجرراءات الرعايررة يف حرالت التعرررض
ألفعال التمييز“ ،اليت َّ
تنفذ يف وحداته الر  15للرعاية املتخصصة للمرأة على الصعيد الوطين.
 - 63واستثمر بر مج ”مدينة املرأة“ ،من خالل وحدة الستقالل املاع ،مبللا يتجاوز ثالثة
ماليني دولر ملنح ائتما ت للنساء؛ وأنشرأ ”صرندوق املررأة“ لفائردة النسراء ضرعيفات احلرال
اللوا يعيشن حالة الفقر املدقع واإلقصاء املاع؛ ووفر التدريب التقين واملهين ألكثر من مخسة
ويسر العمل لنساء يف جمالت التجارة والصناعة واخلدمات؛ وأقام شراكات
وستني ألف امرأة؛ َّ
اسرتاتيجية للتعاون الوطين والدوع ،من أجل تعزيز مشاريع الستقالل املاع.
 - 64وخررالل ع ررامي  2016و ،2017وضررعت وزارة العم ررل والرعايررة الجتماعي ررة خععر ر ا
لرصد إعمال حقوق املرأة يف جم ال العمل ،تتعلق مبمارسة حقوقهرا بصرفة عامرة ،وابلتمترع أبايم
الراحة ،وابحرتام احلق يف إجازة ما بعد الولدة ،وابلعمل الليلي ،وابلفجوة يف األجور بني املرأة
والرجل ،وبدفع مكافأة عيد ميالد املسيح.
 - 65ويف عررام  ،2015أُنش ررئت ”ش رربكة النس رراء املوظ ف ررات م ررن أج ررل املس رراواة“ ،لتعزي ررز
السياسات والربامج العامة للمساواة بني اجلنسني ،ولتنفيذ أحكام القوانني املتعلقة ابملساواة من
أجرل تعمرريم مراعراة الررنهج اجلنسرراين يف املؤسسرات .ولرردى جمتلررف املؤسسرات العامررة سياسررة
مؤسسية لإلنصاف واملساواة بني اجلنسني ،ومنها الشرطة املدنية الوطنية ،واألكادميية الوطنية
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لألمن العام ،ووزارة الثقافة ،ووزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا ،ووزارة الشؤون اخلارجية ،ومكتب
الوكيل العام للجمهورية ،وحمكمة العدل العليا ،ووزارة العدل واألمن العام ،ووزارة األشلال العامة
والنقل .وأعدت القوات املسلحة السلفادورية ،واألكادميية الوطن ية لألمن العام ،وحمكمة العدل
العليرا ،ومكتررب الوكيررل العرام للجمهوريررة ،وأمانررة اإلدمراج الجتمرراعي ،ووزارة العمررل والرعايررة
الجتماعية عمليات لتدريب وتوعية موظفيها يف جمالت حقوق املرأة ،واملساواة وعدم التمييز،
والنهج اجلنساين ،وحقوق الفئات الضعيفة ،والللة الشاملة للجميع.
ا(صول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
 - 66منرذ عرام  ،2012توجرد يف السرلفادور السياسرة الوطنيرة للصرحة اجلنسرية واإلجنابيررة؛
ووحردة الرعايررة الشراملة واملتكاملررة خلردمات الصررحة اجلنسرية واإلجنابيررة التابعرة لرروزارة الصررحة؛
واخلعة السرتاتيجية الوطنية للحد من وفيات األمهات يف فرتة ما حول الولدة ووفيات املواليد .
وكنتيجة لذلك ،اخنفضت نسبة هذه الوفيات إىل حد كب .
 - 67ويف عرام  ، 2016قرردمت وزارة الصرحة إىل اجلمعيررة التشرريعية مسررودة مشرروع قررانون
الصحة اجلنسية واإلجنابية ،اليت توجد حىت اآلن قيد املناقشة .ولكفالة احلصول على وسائل منع
احلمرل ،جرررى تنفيررذ بررر مج إ حتهررا جمررا ا يف مؤسسررات املسررتويني األول والثرراين مررن الرعايررة
الصحية؛ وتوسيع نعاق توف ها يف املناطق الريفية ومراكز اإلرشاد؛ ووضع مبادئ توجيهية تقنية
لتقدمي خدمات منع احلمل؛ وزايدة مستوى استخدام العاقمة كوسيلة طويلة األجل ملنع احلمل؛
وإدراج تقنية زرع إيتونوجيسريل يف القائمة الرمسية لوسائل منع احلمرل ،ابعتبارهرا وسريلة طويلرة
األجل ملنع احلمل؛ وبدء استخدام وسائل منع احلمل يف حالت العوارئ.
 - 68ويف عرام  ،2017اعتُمرردت السررتاتيجية الوطنيررة املشررتكة بررني القعاعرات ملنررع محررل
الفتيررات واملراهق ررات للفرررتة  ،2027- 2017ال رريت حترردد ثالث ررة حمرراور للعم ررل ،هرري :الوقاي ررة؛
واحلماية اخلاصة ،واللجوء إىل القضاء ،واستعادة احلقوق؛ وإدارة املعارف.
 - 69ولدى وحدة الصحة اجلنسية واإلجنابية ،التابعرة لررب مج ”مدينرة املررأة“ ،فريرق متعردد
التخصصرات مرن املهنيرني لتقردمي اخلرردمات املتخصصرة للنسراء؛ وجررى يف عرام  2016تنفيررذ
مشروع عيادة املخاطر اإلجنابية العالية إلزالة العوامل اليت تشكل خعرا على حياة املرأة احلامل
أو حيراة املولرود املنتظررر .وابإلضرافة إىل ذلررك ،وفَّرر ال ررب مج الفرعري ”مدينررة نسراء اجملتمعررات
احملليررة“  ،ابلتنسرريق مررع وزارة الصررحة ،خرردمات الصررحة اجلنسررية واإلجنابيررة للنسرراء يف املنرراطق
الريفية .ومن خالل بر مج ” مدينة املرأة الشابة“ ،جرى تنفيذ اسرتاتيجية منع محل املراهقات،
بتنظيم أايم تثقيفية يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية.
تشجيس حمو األمية يف صفوف النساء والفتيات
 - 70متكنرت السرلفادور مررن خفرض معرردل األميرة مرن خررالل الررب مج الرروطين حملرو األميررة،
الذي استفاد منه أكثرر مرن  36 000شراب وابلرغ جتراوزوا سرن الدراسرة ،داخرل نظرام التعلريم
الوطين وخارجه؛ وعالوة على ذلك ،كفلت السلفادور إمكانية مواصلة الدراسة يف إطار ب ر مج
أشكال التعليم املرنة :التعليم شبه احلضوري والتعليم املكثف والبكالوراي عن بعد.
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إهناء جترمي اإلجهاض
 - 71يف عام  ،2016قُدم إىل اجلمعية التشريعية مقرتح إلصالح قانون العقوابت ،فيما يتعلق
إبجهاض املرأة برضاها أو إجهاض املرأة لنفسها ،جييز عدم املعاقبة على اإلجهاض يف حالة تعرض
املرأة أو الفتاة أو املراهقة لالعتداء اجلنسي ،ويف حالة ضرورة إنقاذ حياة املرأة احلامل واحلفاظ على
صحتها ،ويف حالة وجود تشوه لدى اجلنني جيعل حياته خارج الرحم مستحيلة.
 - 72ويف عام  ،2018منحت حمكمة العردل العليرا العفرو لمررأتني أُدينترا ابرتكراب أفعرال
هلا صلة بعوارئ الولدة؛ ومنذ عام  2016حىت اآلن ،خففت وزارة العدل واألمن العام مخس
عقوابت صدرت يف حق نساء جرت إدانتهن ابرتكاب جرمية قتل عمد مقرتن بظروف مشددة،
هلا صلة بعوارئ الولدة؛ ولدى هذه الوزارة خعرة إلعرادة اإلدمراج ورد احلقروق خاصرة ابلنسراء
اللوا خضعن للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرمية القتل العمد املقررتن بظرروف مشرددة ألسرباب
تتعلق بعوارئ الولدة.

حاء  -حقو و وووق األطفو و ووال وامل و و وراهقني (التوصو و وويات مو و وون  19- 103إىل 31- 103
و 43- 103و 45- 103ومون  47- 103إىل  50- 103ومون 58- 103
إىل  61- 103وم و و و و و و و وون  7- 104إىل  9- 104و 25- 104و26- 104
و)41- 105
 - 73جيري تنفيذ السياسة الوطنية للحماية الشاملة لألطفال واملراهقني ،اليت توجه عمل النظام
الوطين للحماية الشاملة ،من خالل خعة العمل الوطنية للفرتة  .2019- 2014ويبني رصرد
مؤشرات اخلعة ،املنجز يف عام  ،2017اإلجنازات التالية :توسيع نعاق الرعاية املتخصصة لألطفال
واملرراهقني املصرابني أبمرراض مزمنرة؛ وإنشراء قاعرات للرضراعة العبيعيرة يف شربكة املستشررفيات
والوحدات الصحية وعيادات الشركات؛ وتوف خدمات الرعاية الصحية الوقائية واجملتمعية؛ وإنشاء
ُدور األمومة وحتقيق مستوى تاز من توف لقاحات األطفال .وجتدر اإلشارة كذلك إىل توسيع
املعهد السلفادوري للتأمني الجتماعي لنعاق خدمات العوارئ اخلاصة ابألطفال.
 - 74وينفذ اجمللس الوطين املعين ابألطفال واملراهقني اسرتاتيجية لتعميم حقوق األطفال واملراهقني
وتروجيها بني موظفي النظام الوطين للحماية ،واجلهات الفاعلة الوطنية واحمللية ،واألسر واجملتمعات
احمللية ،تشمل عمليات للتوعية والتدريب بشأن املبادئ التوجيهية للحماية وآليات الوقاية؛ وابإلضافة
إىل ذلك ،أصدر هذا اجمللس مبادئ توجيهية لس عمل نظا م احلماية الوطين بعريقة منسقة ،وحدد
مبادئ العمل من أجل اإلحالة الفعالة للقضااي املتعلقرة ب تهديرد األطفرال واملرراهقني أو انتهراك
حقوقهم .وتشكل إساءة معاملة األطفال جرمية مبوجب قانون العقوابت؛ ولذلك حفز اجمللس الوطين
املعين ابألطفال واملراهقني اسرتاتيجية إعالمية ملنعها ،من خالل محلة ”اترك بصمة يف حيا “ ومحلة
”احلماية تبدأ من البيت“ .ومنذ عام  2016حىت اآلن ،جيري بث الرب مج اإلذاعي ”حتدا معي“،
الذي يشجع تلي اا قائم ا على التأديب اإلجيايب ألساليب التنشئة .ويف عام  ، 2017جرى إصالح
قانون احلماية الشاملة لألطفال واملراهقني من أجل حظر أي شكل من أشكال العنف ضد األطفال
واملراهقني داخل مراكز التعليم العامة واخلاصة .ويعزز املعهد السلفادوري للنماء الشامل لألطفال
واملراهقني ،من خالل بر مج ”الرعاية يف مرحلة العفولة املبكرة“ ارسات التنشئة والرتبية اخلالية من
العنف ،ويوفر التدريب لألمهات واآلابء ومقدمي الرعاية و ثلي املؤسسات ،من خالل منهجية
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”أ أيض ا إنسان“ ،يف جمالت احلوار العاطفي ،وفهم سلوك األطفال واملراهقني ،واألدوات الالزمة
للتفاعل املالئم مع األطفال واملراهقني.
 - 75ويف عام  ،2016قبلت السلفادور أن تكون البلد الرائد للشراكة العاملية من أجل إهناء
العنف ضد األطفال واملراهقني ،اليت أُعلن عن إطالقهرا يف عرام  ،2018والريت وقَّرع يف إطارهرا
اجمللس الوطين املعين ابألطفال واملراهقني و ثلو املنظمات العاملة من أجل حقوق العفل مذكرة
تفاهم لوضع خارطة طريق إلهناء مجيع أشكال العنف ضد األطفال واملراهقني.
 - 76ويف عرام  ،2016أُنش ر اجمللررس الستشراري لألطفررال وامل رراهقني ،الرذي يضررم وميثررل
األطفال واملراهقني من مقاطعات البلد ال بالغ عددها  14مقاطعة ،والذي يعزز ارسة احلق يف
املشاركة .ولدى املعهد السلفادوري للنماء الشامل لألطفال واملراهقني مدرسة التدريب يف جمال
حقوق األطفال واملراهقني ،اليت توفر للموظفني العامني وعامة السكان دورات أساسية بشأن
قر ررانون احلماي ر ررة الش ر رراملة لألطف ر ررال واملر ر رراهقني .وابإلض ر ررافة إىل ذل ر ررك ،ينف ر ررذ املعه ر ررد ب ر ررر مج
”غ حياتك“ ،الذي يرمي إىل تعزيز ااء األطفال واملراهقني ضحااي ال عنف اجلنسي  ،وبر مج
”فاعلون متعوعون مضاعفون لألثر“ ،الذي يتوخى تعزيز القدرة على القيادة التشاركية لدى
املراهقني ،وبر مج ”جمموعات املشاركة“ ،الذي يهدف إىل إذكاء ارسة املواطنة لدى املراهقني ،
من خالل تعزيز املهرارات احلياتيرة ،وبرر مج ” مدينرة األطفرال واملرراهقني“ ،الرذي يعرزز متكرني
األطفرال واملرراهقني يف جمررال حقروقهم .ووضرع هررذا املعهرد أيض را خعرة الرعايرة مررن أجرل محايررة
األطفال واملراهقني على صعيد اجملتمعات احمللية ،اليت تشمل خدمات الرعاية املتكاملة يف جمالت
شىت واحلماية اخلاصة لألطفال واملراهقني املعرضني للعنف.
 - 77وينفذ مكتب الوكيل العام للجمهورية ،من خالل وحداته املتخصصة يف شؤون األطفال
واملراهقني ،بر مج ”اعرف حقوقك“ ،الذي يستهدف العالب؛ ويقدم ،من خالل وحدة الوقاية
النفسية  -الجتماعية ،حماضرات للعالب بشأن قانون احلماية الشاملة لألطفال واملراهقني ،ومنع
محل املراهقات ،والتحرش والعتداء اجلنسيني ،والجتار ابألشخاص ،والعنف العائلي ،واحرتام
الذات؛ وينظم معارض بشأن احلقوق لفائدة األطفال واملراهقني املرتبعة أوضاعهم ابلشارع.
 - 78ويف عرام  ،2017أدخلررت السرلفادور إصررالحا علرى قررانون األسررة وأللررت ُكلي را زواج
األطفال؛ وابإلضافة إىل ذلك ،جرى تقدمي ” السرتاتيجية الوطنية املشرتكة بني القعاعات ملنع
محل الفتيات واملراهقات“ للفرتة 2027- 2017؛ ويف عام  ،2018اعتُمدت ”السرتاتيجية
الوطنية للنماء الشامل يف مرحلة العفولة املبكرة للفرتة  ،“2028- 2018بلرض كفالة فرص
النماء الشامل لألطفال منذ مرحلة احلمل إىل سن التاسعة.
 - 79ووفررت وزارة الصرحة الرعايرة الشرراملة يف جمرال صرحة األطفررال واملرراهقني ،مرع مراعرراة
تعبيق املبادئ التوجيهية التقنيرة للرعايرة الشراملة علرى مجيرع أشركال العنرف ومقتضريات خعرة
”السررلفادور اآلمنررة“ .ونفررذت أيض ر ا بررر مج ”رعايررة الصررحة العقليررة لألطفررال واملر رراهقني يف
حالت اإلخفاق الدراسي“َّ .
وشكل نظام املدار الشاملة للجميع بدوام كامل السررتاتيجية
التعليمية اليت استخدمتها وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا مل نع النقعاع عن الدراسة.
 - 80وينص دستور اجلمهورية وقانون العمل وقانون احلم اية الشاملة لألطفال واملراهقني على
ضرما ت حلمايرة مرن تقرل أعمررارهم عرن  18سرنة مرن عمرل األطفررال ،مثرل حتديرد سرن العمررل
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وساعات العمل ،وحظر ارسة األنشعة غ الصحية أو اخلع ة .وعالوة على ذلك ،اقرتحت
اللجنة الوطنية للقضاء على عمل األطفال وضع التفاق الوزاري بشأن ”قائمة األنشعة واملهن
اخلع ة اليت ل جيوز أن ميارسها األطفال واملراهقون“ ( ،)2011ووضعت ”الربوتوكول املشرتك
بني الوكالت إلنقاذ األطفال واملراهقني من عمل األطفال ومحايتهم منه“.
 - 81ويعتررب القررانون اخلرراص ملكافحرة الجتررار ابألشررخاص ”اسرتلالل البشررر“ شرركالا مررن
أشكال جرمية الجتار ابألشخاص ،يعاقرب عليره ابحلربس مرن  16إىل  20سرنة ،عنردما تكرون
الضرحية مررن األطفررال واملرراهقني ،أو كبررار السررن ،أو األشرخاص ذوي اإلعاقررة .وحيرردد ضررمن
أشكال استلالل البشر السرتقاق ،والستلالل اجلنسي ،والعمل القسرري ،والتسرول القسرري.
ويف عام ُ ،2015وضع ”بر مج العمل للفرتة  ،“2017- 2015كأداة إدارية لتنفيذ ” خارطة
العريق جلعل السلفادور بلدا خاليا من عمل األطفال وأسوأ أشكاله“.
 - 82ولدى السلفادور  5 184مؤسسة تعليمية عامة ،توفر التعليم يف  196بلدية ،وتكفل
احلصول عليه للمراهقات والنساء احلوامل .وعالوة على ذلك ،تتيح  166قسما للتعليم املكثف
للعرالب الررذين جتراوزوا سررن الدراسرة واملعرضررني خلعرر النقعرراع عنهرا ،وترردرج عنصرر إمكانيررة
الوصول يف تصاميم حتسني أو بناء املؤسسرات التعليميرة .وقرد زاد بنسربة  30يف املائرة معردل
التحاق األطفال بصفوف التعليم من األول إىل الساد ومستوى جناح طالب املرحلتني األوىل
والثانية ،لتمكينهم من العودة إىل النظام التعليمي أبي شكل من أشكاله.
 - 83وجرى تنفيذ برر مج ”شرباب بكرل مرا يلرزمهم“ ،لتحسرني قابليرة التوظيرف مرن أجرل
إدماج الشباب ضعاف احلال بسبب العنف الجتماعي يف القعاع املهين وقعراع اإلنتراج .ويف
الفرتة من نيسان/أبريل  2016إىل أاير/مايو  ،2018سجلت وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا
يف نظام التعليم املرن  1 412شاابا ترتاوح أعمارهم بني  15و 29سنة ،أحاهلم بر مج ”شباب
بكل ما يلزمهم“.

طاء  -األشخاص مسلوبو ا(رية (التوصية )18- 103
 - 84حفزت السلفادور عملية إلعادة هيكلة نظام السجون ،متثلت أولويتها يف إعادة أتهيل
األشخاص مسلويب احلرية وإعادة إدمراجهم علرى حنرو فعرال ،ونفرذت هلرذا اللررض اروذج إدارة
السجون ”أ أتل “ ،الرذي ييسرر مشراركة النرزلء يف األنشرعة املهنيرة والثقافيرة والرايضرية ويف
الرعايرة الص رحية ،وإش رراك مروظفي األمررن ،ونقررل املعررارف ،ومشراركة أسررر النررزلء وجمتمعرراهتم.
وعالوة على ذلك ،أُنشئت مزارع بعة للسجون ملواجهة مشكلة اكتظاظ السجون ،واستُحدا
”املعرب املدرسررة“ يف جمتلررف السرجون ،إلعررداد الععررام للنررزلء .ويعتمرد هررذا النمرروذج نظررام
معلومات السجون ،الذي يسجل األشخاص مسلويب احلرية واملعلومات املتعلقة هبم ،مبا يف ذلك
بيا ت عن وضعهم القانوين ومدة عقوبتهم والربامج اليت يشاركون فيها ،ويصنفهم تبع ا خلعورهتم
بلرض حتديد مكان إيداعهم ومعاجلة وضعهم داخل السجن حبسب حالتهم الشخصية.
 - 85ونسقت وزارة العدل واألمن العام اللجنة التقنية للسجون ،اليت يتمثل هدفها يف دراسة
حالرة نرزلء السرجون وحتسرني ظرروفهم تردرجيي ا .ويف عرام  ،2018افتُرتح مركرز الرعايرة الصرحية
الشاملة لألشخاص املصابني ابألمراض املزمنة والنتكاسية ،ووقَّعت املديرية العامة للسجون على
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اتفاق مع السجل الوطين لألشخاص العبيعيني والبلدايت لتيس إجراءات العرتاف ابألطفال
واملراهقني الذين يكون آابؤهم أو أمهاهتم مسلويب احلرية وإدراجهم يف سجل املواليد.
 - 86ويف مراكز اإلدماج الجتماعي اخلاصة ابملراهقني اخلاضعني ل نظرام املسرؤولية اجلنائيرة،
جرى تنفيذ ” الررب مج اإلطراري للرعايرة الشراملة للمرراهقني اخلاضرعني لنظرام املسرؤولية اجلنائيرة
لألحداا“ ،ونفذت وزارة العدل واألمن العام برر مج ”مسرارات جديردة“ ،الرذي يسرتهدف
املراهقني الذين خضعوا للمحاكمة يف إطار القضاء اجلنائي ل ألحداا وصدرت يف حقهم تداب
غر احتجازيررة .ويف عررام  ،2017أدخلررت اجلمعيررة التشرريعية إصررالحا علررى القررانون اجلنررائي
لألحداا ،للسماح إبنشاء مراكز وسيعة ومراكز ملراقبة السرلوك خاصرة ابألحرداا اخلاضرعني
لنظام ا ملسؤولية اجلنائية الذين أمتوا سن الثامنة عشرة والذين حيتاجون إىل معاملة متخصصة إلعادة
أتهيلهم وإعادة إد ماجهم يف أسرهم ويف اجملتمع.

ايء  -امله و و وواجرون والالجئ و و ووون (التوص و و وويات  32- 103و 56- 103و57- 103
ومن  27- 104إىل )29- 104
 - 87اعتمرردت الس ررلفادور يف عررام  2011الق ررانون اخلرراص لت رروف احلمايررة وس رربل التنمي ررة
للمهاجرين السلفادوريني وأفراد أسرهم ،واعتمدت رمسيا يف عام ” 2017السياسة الوطنية لتوف
احلمايرة وسربل التنميررة للمهراجرين وأف رراد أسررهم“ .وأصرردر ” مكترب التنسرريق لرعايرة األطفررال
واملراهقني املهاجرين“ املبدأ التوجيهي التقين لستقبال ورعاية ومحاية األطفال واملراهقني الذين
يُعادون إىل البلد عن طريق الرب واجلو بسبب اهلجرة غ النظامية ( ،)2014وبروتوكول محاية
ورعاية األطفال واملراهقني السلفادوريني املهاجرين ( ،)2017لتنسيق إجراءات استقبال األطفال
املهاجرين ورعايتهم ومحايتهم .وابإلضافة إىل ذلك ،وضع خارطة طريق لرعاية األطفال واملراهقني
املعادين ولتحديد مكامن ضعفهم .ومن خالل مراكز رعاية األطفال واملراهقني واألسرة ،جيري
تنفيذ بر مج تتمثل حماوره يف الصحة ،والتلذية ،والتعليم ،والسكن ،والتدريب ،والفنون والثقافة،
والرتفيره والرايضرة ،والبيئرة ،واملشرورة القانونيرة ،والعمرل .وعرالوة علرى ذلرك ،توجرد لردى املعهررد
السلفادوري للنماء الشامل لألطفال واملراهقني خعة الرعاية الشاملة لألطفال واملراهقني املعادين
يف بيئتهم األسرية .وفيما يتعلق هبوية الباللني واألطفال واملراهقني املعادين إىل البلد وتعريفهم،
يسدي السجل الوطين لألشخاص العبيعيني املشورة ،ويبحث عن سجالت البيا ت الشخصية
ومينح األشخاص الباللني شهادة مؤقتة الستخدام إىل حني حصوهلم على الوثيقة الوحيدة للتعريف.
 - 88ويف عام  ،2019اعتُمد القانون اخلاص اجلديد للهجرة وشؤون األجانب ،الذي حيدد
فئات املهاجرين األجانب وينص على احلق يف التما اللجوء ،ويف وضع الالج  ،ويف اإلقامة
املؤقتة لدواع إنسانية ،يف مجلة حقوق أخرى .وتُعتررب املديريرة العامرة للهجررة وشرؤون األجانرب
املسؤولة عن توف الرعاية الشاملة لألجانب املوجودين قيد الحتجاز اإلداري ،مع الرتكيز على
صحة الفئات الضعيفة.
 - 89ومبوجب القانون اخلاص ملكافحة الجتار ابألشخاص ،املعتمد يف عام  ، 2014أُنش
اجملل ررس ال رروطين ملكافح ررة الجت ررار ابألش ررخاص ،الر ررذي أع ررد بروتوك ررو ال لرعاي ررة ض ررحااي الجتر ررار
وحدا السياسة الوطنية
ابألشخاص ،ونفذ محالت ومشاريع ملنع هذه اجلرمية ورعاية الضحاايَّ ،
ملكافحة الجتار ابألشخاص وخعة العمل املتصلة هبا ،ووفر التدريب ملوظفي املؤسسات العامة
واخلاصة ،ونظ م أنشعة للتوعية هبذا القانون اخلاص ومحالت ملنع هذه اجلرمية ومكافحتها.
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كاف  -املدافعون عن حقوق اإلنسان (التوصيتان  34- 103و)30- 104
 - 90عرززت السررلفادور التثقيرف يف جمررال حقروق اإلنسرران مرن أجررل بنراء ثقافررة لالع ررتاف
ابلدور الذي يضرعلع بره املردافعون عرن حقروق اإلنسران ،ووفررت منتردايت للحروار مرع جمتلرف
املنظمررات املدافعررة عررن حقرروق اإلنسرران ،بلرررض وضررع سياسررات اجتماعيررة قائمررة علررى هنررج
احلقوق واإلدماج.
 - 91وحيردد قررانون العقرروابت ضرمن الظررروف املشررددة للمسرؤولية اجلنائيررة وقرروع الشررخص
ضحية للجرمية بسبب ”عمله اإلنساين“ من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ،وتوجد قيد
الدراسرة مسرودة مشرروع ” قررانون العررتاف ابملردافعني عرن حقرروق اإلنسران ومحرايتهم الشرراملة
وكفالة احلق يف الدفاع عن حقوق اإلنسان“.

الم  -األشو ووخاص اوو اإلعاق و ووة (التوص و وويات  25- 103و 49- 103و52- 103
و)53- 103
 - 92مثة  4 371طالب ا من ذوي اإلعاقة يف مدار التعليم اخلاص ومؤسسات التعليم العادية
اليت توفر خدمات الدعم التعليمي ،و 898طالبا من ذوي اإلعاقة يف مستوى التعلريم العراع.
وبلرض حتسني مستوى اخلدمات املقدمة هلم ،توفر وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا املساعدة
التقنية الرتبوية للمدرس ني ،وأدجمت عنصر إمكانية الوصول يف اهلياكل األساسية التعليمية  .ويف
أاير/مرايو  ، 2019اعتمرد املعهرد الروطين للشررباب السياسرة الشراملة للجميرع واملنصرفة لكفالررة
املشاركة الفعالة للشباب ذوي اإلعاقة؛ ويف جمال الفنون ،تنفذ املدرسة الوطنية للرقص وشبكة ُد ور
الثقافة واملركز الوطين للفنون برامج جمتلفة لفائدة األطفال واملراهقني ذوي اإلعاقة.
 - 93وجرررى إدم رراج عناصررر اهلياك ررل األساسررية الش رراملة للجميررع والجتماعي ررة يف مش رراريع
األشلال العامة ،مثل مواءمة مرافق املستشفيات وفق ا ملبدأ التصميم العام ،وإنشاء رات منحدرة
يف اجلسور واألرصفة وحمعرات احلرافالت ،وتركيرب بالطرات هبرا نتروء حمسوسرة ابلرجرل إلرشراد
األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية ،وتركيب إشارات املرور للراجلني وعالمات التشوير ومصاعد
يف حمعرات ومواقرف وسرائل النقرل العرام لفائردة األشرخاص ذوي القردرة احملردودة علرى احلركررة،
وإنشاء مدارات ترفيهية  -ثقافية شاملة للجميع.
 - 94ووفرت مؤسسات مثل حمكمة العدل العليا ومكتب الوكيل العام للجمهورية التدريب
ملوظفيها يف جمال للة اإلشارة السلفادورية ،من أجل تقدمي اخلدمات لألشرخاص ذوي اإلعاقرة
السرمعية .وتعكررف اجلمعيرة التشررريعية يف الوقرت ال رراهن علرى مناقشررة مشرروع ”قررانون إدمرراج
األشخاص ذوي اإلعاقة“ ،الذي يتوافق مع معاي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

ميم  -الشعوب األصلية (التوصية )36- 104
اعرتف رمسيا بوجود الشعوب األصلية يف السلفادور مبوجب إصالح
 - 95يف عام ُ ،2014
دستوري ،وأُلزمت الدولة ابعتماد سياسات لتنمية اهلوية اإلثنية والثقافية هلذه الشعوب ،ورؤيتها
الكونيرة ،وقيمهررا ،و ارسراهتا الروحانيررة .وس ر اعي تعرداد السرركان واملسراكن املقبررل خصررائص
األقراليم والسركان األصرليني .ويررنص قرانون الثقافرة ( )2016علررى حرق الشرعوب األصررلية يف
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التمتررع الكام ررل حبقرروق اإلنس رران واحلر ررايت األساسررية املع رررتف هبررا يف دسر ر تور اجلمهوري ررة .ويف
ع ر ررام  ،2017حر ر ررددت وزارة الثقاف ر ررة تر ر ررداب لص ر ررون املمتلكر ر ررات الثقافي ر ررة لشر ر ررعب ه ر ر روات
السلفادوري ،وتعتمد وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا هلذا اللرض مواد للتدريب يف للة الناهوات
والتواصل الثقايف ،وجرى تدريب ما ل يقل عن  125مدرسا من جمتلف التخصصات يف للرة
شعب الناهوات وثقافته ويف التواصل الثقايف.
 - 96ويف عررام  ،2018اعتُم رردت رمسي را ” السياس ررة العام ررة املتعلقررة ابلش ررعوب األص ررلية يف
السلفادور“ ،وخعة العمل الوطنية املتعلقة ابلشعوب األصلية يف السلفادور ،والسياسة الوطنية
لصحة الشعوب األصلية .ومثة ستة مراسيم بلدية بشأن حقروق جمتمعرات السركان األصرليني،
وجلنة متعددة القعاعات معنية ابلشعوب األصلية ،تتألف من مؤسسات بعة للدولة ومنظمات
اجتماعية للشعوب األصلية.

نون  -جرب ضرر ضحااي الن اع املسلح (التوصيتان  33- 103و)48- 105
 - 97جرى جرب ضرر  4 997ضحية مسجلني رمسي ا من خرالل برر مج جررب ضررر ضرحااي
النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت وقعت يف سياق النزاع املسلح الداخلي ،الذي قدم،
يف إطرار الترداب الراميرة إىل صرون الرذاكرة التارخييررة ،نسرخة مرن تقريرر جلنرة تقصري احلقررائق يف
السلفادور؛ وأدرج هذه املسألة يف املناهج الدراسرية والرربامج اإلذاعيرة والتلفزيونيرة الوطنيرة ،مرن
خالل بر مج ”ذاكرة حيرة“؛ وعمرل مرن أجرل صرون ذاكررة النسراء ضرحااي اجملرازر ،مرن خرالل
إعداد الكتاب والرب مج الواثئقي املعنونني ” ،“La Memoria de las luciérnagasاللذين يتضمنان
ذكرايت ضحااي جمزرة إيل موثو  ،ومن خالل تنظيم معارض يف املتاحف ومعارض متنقلة؛ وأعلن
مواقرع اجملرازر ملكرا ثقافيرا؛ وعرزز الترردريب املسرتمر للقروات املسرلحة يف جمرال حقروق اإلنسرران
والقانون اإلنساين والستخدام املالئم للقوة.
 - 98ونُفرذت إجرراءات لالعررتاف مبسررؤولية الدولرة عرن اجملرازر املنفررذة خرالل النرزاع املسررلح
الداخلي ،وجيري تعزيز تداب جلرب الضرر يف حالت مثرل جمرزرة إيرل موثرو  ،تتمثرل يف برر مج
للتنمية يف املنعقة اليت وقعت فيها اجملزرة ،يشمل حتسني نظام مياه الشرب وخردمات الصررف
الصحي ،ووسائل التصال ،وإنشاء هياكل أساسية تعليمية وصحية.
 - 99ويف عام  ،2017أُنشئت اللجنة الوطنية للبحث عن األشخاص الباللني املفقودين يف
سياق النزاع املسلح الداخلي؛ ويف حزيران/يونيه  ،2019أمر رئيس اجلمهورية ،بصرفته القائرد
العام للقوات املسلحة ،أبن يُزال من على منشأة عسكرية اسم العقيد املشار إليه يف تقرير جلنة
تقصي احلقائق يف السلفادور ابعتباره أحد املسؤولني عن جمزرة إيل موثو .

سني  -آليات متابعة االستعراض
 - 100جرى تنسيق اإلجراءات املذكورة من خالل اهليكل املؤسسي املبني يف هذا التقرير؛ غ
أنه جرى إصالح يف إطار الولية احلكومية اجلديدة وأُنش نظام مؤسسي جديد ل تنفيذ التزامات
دولة السلفادور.
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 - 101وشكلت آليات ملتابعة تنفيذ اإلطار القانوين لكفالة املساواة للمرأة ،مثل اللجنة التقنية
املتخصصة والنظام الوطين للمساواة الفعلية ،أدوات قيمة ملتابعة تنفيرذ التوصريات املنبثقرة عرن
عملية الستعراض الردوري الشرامل .وابإلضرافة إىل ذلرك ،ومبوجرب املرسروم التنفيرذي رقرم 62
املؤرخ كانون األول/ديسمرب  ،2018أُنشئت اآللية املشرتكة بني الوكالت للوفاء ابللتزامرات
الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذها ومتابعتها.

عني  -التعاون مس آليات األمم املتحدة وإجراءاهتا اخلاصة
 - 102خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير ،استقبل البلد املقررين اخلاصني التاليني :املقررة اخلاصة
املعنية أبشكال الرق املعاصرة ( ،)2016واملقررر اخلراص املعرين حبرق اإلنسران يف احلصرول علرى
ميرراه الشرررب املأمون ررة وخرردمات الص رررف الصررحي ( ،)2016واملقررررة اخلاصر رة املعني رة حبق رروق
اإلنسران للمشرردين داخلير ا ( ،)2017واملقررررة اخلاصرة املعنيرة حبررالت اإلعردام خرارج القضرراء
أو إبجراءات موجزة أو تعسف ا ( ،)2018واملقرر اخلاص املعرين بتعزيرز احلقيقرة والعدالرة واجلررب
وضما ت عدم التكرار (.)2019
 - 103وخالل الفرتة ذاهتا ،قدمت السلفادور التقارير الدورية التالية :التقرير اجلامع للتقريرين
الدوريني الثامن والتاسع مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ( ، ) 2015
والتقريرر الرردوري السرابع مبوجررب العهررد الردوع اخلرراص ابحلقروق املدنيررة والسياسررية (،)2016
والتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني اخل امس والساد مبوجب اتفاقية حقوق العفل (،)2018
والتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثامن عشر والتاسع عشر مبوجب التفاقية الدولية للقضراء
على مجيع أشكال التمييز العنصري ( ،)2018والتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث
مبوجب اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( ،)2018والتقرير اجلرامع للتقريررين الردوريني
وفاء ابللتزامات الناشئة عن اتفاقية مناهضة التعذيب وغ ه من ضروب
الثالث والرابع املقدم ا
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (.)2019
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