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 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق
 والثالثون الرابعة الدورة

 ٢٠١٩ الثاين/نوفمرب تشرين ١٥-٤

 السلفادور بشأن جتميع  
 اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلومات -أوالا  
 دوريا  مراعاا  مع ،١6/٢١و ٥/١ اإلنسان حقوق جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُعد   -١

 املضاهااادا  هيئاااا  تقاااارير يف رد الاااوا للمضلوماااا  جتمياااع والتقريااار الشاااام   الااادوري االساااتضرا 
 مااوج  شاا   يف مقااد  وهااو الصاال ، ذا  املتحااد  األماا  واثئاا  ماان وغريهااا اخلاصاا  واإلجااراتا 

 ال لما   لضدد األقصى ابحلد تقي داا 

 حلقووق الدولية واهليئات اآلليات مع والتعاون (١)الدولية االلتزامات نطاق -اثنياا  
  (٢)اإلنسان

 أبن للسالفادور التشاريضي  اجلمضيا  املتحاد  لألم  القطري الفري  أوصى ،٢٠١٩ عا  يف -٢
 مان وغاري  التضاذي  م افحا  التفاقيا  االختيااري الربوتوكول على التصدي  يف النظر عملي  تسرع

 ملنااع فضالاا  وطنياا  آلياا  تنشاا  وأبن املهيناا ، أو اللإنساااني  أو القاسااي  الضقوباا  أو املضاملاا  ضاارو 
 واجلااااارب والضدالااااا  احلقيقااااا  بتض يااااا  املضاااااي اخلاااااا  املقااااارر أوصاااااى ،٢٠١٩ عاااااا  ويف (3)التضاااااذي 
 مان األشااا  مجياع حلمايا  الدوليا  االتفاقيا  علاى ابلتصدي  السلفادور الت رار عد  وضماان 
 والربوتوكاول لألشااا ، القسري ابالختفات املتضلق  األمري ي  نالبلدا واتفاقي  القسري، االختفات

 جااارائ  تقااااد  عاااد  واتفاقيااا  املااارأ ، ضاااد التمييااا  أشااا ال مجياااع علاااى القضاااات التفاقيااا  االختيااااري
  (٤)اإلنساني  ضد املرت ب  واجلرائ  احلر 

 ماان ديادالض ماع ومثمار  مفتوحا  علقا  األخاري  السانوا  يف أرسا  السالفادور أن وذكار -3
  (٥)اإلنسان حلقوق الدولي  اآلليا 
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 (6)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اثلثاا  
 عما  يف التادخ  إزات قلقهاا عان اإلنساان حبقاوق املضني  اللجن  أعرب  ،٢٠١٨ عا  يف -٤

 قااارارا  تنفياااذ ب فالااا  السااالفادور وأوصااا  عليااا   واهلجاااو  اإلنساااان حقاااوق عااان الااادفاع م تااا 
 مبركا  املتضلقا  للمبادئ التا  االمتثال ضوت يف بواليت  للضطلع ال افي  ابملوارد وت ويد  امل ت ؛
 تادخ  أي مان ومحايتا  ابرياس(؛ )مباادئ اإلنسان حقوق ومحاي  بتض ي  املضني  الوطني   املؤسسا

  (7)ل  مربر ال
 حبقاااوق امل لااا  الرائسااا  املفاااو  م تااا  بتض يااا  القطاااري املتحاااد  األمااا  فريااا  وأوصاااى -٥

 سياساااي  صاااياغ  إىل يفضااا  تشاااارك  حاااوار إلجااارات ال افيااا  ابملاااوارد ت وياااد  خااالل مااان اإلنساااان
  (٨)اإلنسان حلقوق طني و  وخط 

 اعتمااد بتضجيا  املارأ  ضاد التميي  على ابلقضات املضني  اللجن  أوص  ،٢٠١٩ عا  ويف -6
  (٩)ابملرأ  للنهو  السلفادوري للمضهد القيادي الدور تض ي  إىل ترم  تشريضا 

 القووانون مراعوواة مووع اإلنسووان  حبقوووق املتعلقووة الدوليووة االلتزامووات تنفيوو  -رابعاا  
 الساري اإلنساين دويلال

 القطاعات بني املشرتكة املسائل -ألف 
 (١٠)التمييز وعدم املساواة -١ 

 تُااااوائ  أبن الساااالفادور الضنصااااري التميياااا  علااااى القضااااات جلناااا  أوصاااا  ،٢٠١٤ عااااا  يف -7
 التمييا  أش ال مجيع على للقضات الدولي  االتفاقي  مع الضنصري التميي  بشأن القانوني  أح امها
  (١١)يالضنصر 

 لتضامين  ٢٠١٥ عاا  يف اجلناائ  القاانون بتضادي  اإلنسان حبقوق املضني  اللجن  ورح ب  -٨
 إزات قلقهااا عاان أعرباا  أهنااا بيااد اجلنساااني   اهلوياا  أو اجلنساا  املياا  أسااا  علااى ال راهياا  جرمياا 

 واملهاااجرين، األصاالي ، والساا ان أفريقاا ، أصاا  ماان املنحاادرين األشاااا  ضااد التميياا  اسااتمرار
 امليا  وم دوجا  واملثلي  واملثليا  اجلنس، قطاع يف الضامل  والنسات اإلعاق ، ذوي واألشاا 

 نقا  بفاريو  املصاب  واألشاا  اجلنس ، صفا  وحامل  اجلنساني  اهلوي  ومغايري اجلنس 
 مجيااع يف املباشاار وغااري املباشاار التميياا  حتظاار شااامل  تشااريضا  ابعتماااد وأوصاا  البشااري   املناعاا 
 محال  عادد وكذلك األمن وموظف  القوان  إنفاذ موظف  تدري  برامج عدد وب ايد   ،اجملاال
  (١٢)التنوع واحرتا  التسامح تشجيع إىل الرامي  التوعي 

 القضااااااات خااااااار  اإلعاااااادا  حباااااااال  املضنياااااا  اخلاصاااااا  املقاااااارر  تلقاااااا  ،٢٠١٨ عااااااا  ويف -٩
 تقاااارير القضاااات( خاااار  اإلعااادا  اال حبااا املضنيااا  اخلاصااا  )املقااارر  اا تضساااف أو ماااوج   إبجاااراتا  أو

 وم دوجااو واملثليااون املثليااا  هلااا تضاار  الااي ال راهياا  وجاارائ  واالعتااداتا  التميياا  أعمااال بشااأن
 ماان إفاال  مان هبااا يتصاا  وماا اجلنساا ، صاافا  وحااملو اجلنساااني  اهلوياا  ومغاايرو اجلنساا  امليا 

 إىل ترما  وبروتوكاوال  سياساا  فياذوتن بوضاع القطاري املتحد  األم  فري  وأوصى  (١3)الضقا 
   (١٤)الس اني  الفئ  هذ  ضد املرت ب  اجلرائ  يف التحقي  تض ي 
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 علااى للقضااات جهودهااا بتض ياا  الساالفادور الطفاا  حقااوق جلناا  أوصاا  ،٢٠١٨ عاا  ويف -١٠
 اجلنساااي  الصاااح  وخااادما  التضلاااي  علاااى حبصاااوهلن يتضلااا  فيماااا سااايما ال الفتياااا ، ضاااد التمييااا 
 القاانون، وخمالفا  والضنا  ابإلجارا  املتصال  النمطيا  ابلقوالا  يتضلا  فيما الفتيان وضد  ،واإلجنابي
  (١٥)اإلعاق  ذوي واألطفال األصلي  الشضو  أطفال وضد

 (١6)اإلنسان وحقوق التجارية واألعمال والبيئة التنمية -٢ 
 الشار  مياا  على احلصول يف اإلنسان حب  املضي اخلا  املقرر أوصى ،٢٠١6 عا  يف -١١

 املناخ، تغري مع للتضام  الوطني  االسرتاتيجي  بتض ي  السلفادور الصح  الصرف وخدما  املأمون 
 اجلفااااف حلااااال  مساااتقبلا  املناسااا  الوقااا  يف ابلتصااادي تسااامح فضالااا  آليااا  وضاااع منهاااا بطااارق
  (١7)الس ان من الضضيف  الفئا  أشد على وأتثريها

 والسياسية املدنية احلقوق -ابء 
 (١٨)شخصه على واألمان واحلرية احلياة يف الفرد حق -١ 

 عاان اا داخلياا للمشااردين اإلنسااان حبقااوق املضنياا  اخلاصاا  املقاارر  أعرباا  ،٢٠١٨ عااا  يف -١٢
 جااارائ  مضااادل وألن الضاااا ، يف اا عنفااا البلااادان أكثااار ٢٠١٥ عاااا  يف كانااا   السااالفادور ألن قلقهاااا
  (١٩)وابئي  عن  مستواي  الش ت، بضض تراجض  من الرغ  على بلغ، هبا املتصل  واجلرائ  القت 
 ذلاااك يف مباااا املضاصااار ، الااارق أبشااا ال املضنيااا  اخلاصااا  املقااارر  تلقااا  ،٢٠١6 عاااا  ويف -١3

 ذلااك يف مبااا ،مااارا  عصااااب  ترت باا  الااذي الضناا  بشااأن للقلاا  مثااري  تقااارير وعواقبهااا، أسااباهبا
  (٢٠)األراض  على والسيطر  املدار ، ختري  وأعمال املرأ ، ضد والضن  اإلانث، وقت  القت ،
 مان احلاد إىل الراميا  جهودها بت ثي  السلفادور اإلنسان حبقوق املضني  اللجن  وأوص  -١٤

  (٢١)الضحااي ومحاي  الضن  مضدال  ارتفاع
 الوطنياا  املدنياا  الشاارط  قتلااته  الااذين األشاااا  عاادد زايد  ارتفاااع قلقهااا عاان وأعرباا  -١٥

 والتضااااذي  القسااااري واالختفااااات التضسااااف  ابالحتجاااااز املتضلقاااا  التقااااارير وإزات املساااالح ، والقااااوا 
  (٢٢)للقو  املفرط واالستادا 

 ماان عاادد إزات قلقهااا عاان القضااات خااار  اإلعاادا  حباااال  املضنياا  اخلاصاا  املقاارر  وأعرباا  -١6
  (٢3)الضن  على التحريض حظر خرق شأهنا ومن كبار  مسؤولون هبا أدىل الي البياان 

 الادو؛؛ القاانون ماع اا متشاي حمادد  كجرميا   القانون نطاق خار  اإلعدا  بتضري  وأوص  -١7
 لااربامج ساايما الو  كافياا ،  مااوارد ختصااي  خالل ماان الضناا  منااع الساارتاتيجيا  األولوياا  وإبعطاات

  (٢٤) السابق الضصااب  أفراد إدما  إلعاد  سياسا  وبوضع للشبا ؛ املوجه  منض 
 الضدالا  مؤسساا  علاى تغياريا  إدخاال يف ابملضا  القطري املتحد  األم  فري  وأوصى -١٨

  (٢٥)األمن قوا  قب  من املرت ب  اإلنسان حقوق انتهاكا  منع هبدف الضا  واألمن
 الشاااؤون وحاااد  بتض يااا  القضاااات خاااار  اإلعااادا  حبااااال  املضنيااا  اخلاصااا  املقااارر  وأوصااا  -١٩

 خاااار  اإلعااادا  عملياااا  ادعااااتا  مجياااع يف حتقيقاااا  إلجااارات الوطنيااا  املدنيااا  للشااارط  الداخليااا 
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 واالختفاات القاانون نطااق خاار  اإلعادا  حااال  يف التحقيا  صالحيا  وبتض يا  القانون، نطاق
  (٢6)الدو؛ والتضاون املوارد زايد  خلل من والتضذي  القسري
 املتضلقاا  الضاا  املاادع  م تا  حيا صال بتض ياا  اإلنساان حبقاوق املضنياا  اللجنا  وأوصا  -٢٠

 توافاا  ماان لتأكاادابو  مرت بيهااا؛ ومقاضااا  التضااذي  حاااال  يف التحقياا  لاا  يتسااى حااى ابلتحقياا 
 تادري بو  الدوليا ؛ املضاايري ماع كااملا   اا توافقا تطبيقا  وعمليا  القاو  ابستادا  املتضل  احملل  التشريع
  (٢7)ضايريامل تلك على األمن وموظف  القانون إنفاذ موظف 
 اخلاصاا  اإلجااراتا  إطااار يف بااوالاي  وامل لفاا  املضاهاادا  هيئااا  ماان الضديااد ورح باا  -٢١

 بتنفياذ اإلنساان حلقاوق الساامي  املفوضا  وأوصا   (٢٨)السالفادور يف األمان سياد  خط  ابعتماد
  (٢٩)املنااع جواناا  علااى الرتكياا  مااع اإلنسااان، حلقااوق الدولياا  للمضااايري اا وفقاا شاااملا  اا تنفيااذ اخلطاا 

 تادابري مان عليا  تن  ما سيما الو  اخلط ، أن من ابلتأكد اإلنسان حبقوق املضني  اللجن  وأوص 
  (3٠)احلقوق على قائ  شام  هنج إطار يف ابل ام  تنفذ وأتهي ، منع
 الشااارط  وزنااا اان  الساااجون اكتظاااا  اساااتمرار إزات القلااا  عااان نفساااها اللجنااا  وأعربااا  -٢٢

 املقااارر  والتقااا   (3١)املرافااا  هاااذ  يف واللإنسااااني  القاساااي  الضاااي  ظاااروف وإزات ،الوطنيااا  املدنيااا 
 بلااغ وآخاارين ألسااابيع النااور يااروا   بسااجنات القضااات نطاااق خااار  اإلعاادا  حباااال  املضنياا  اخلاصاا 
 الضااادد إزات قلقهاااا عااان وأعربااا  مضهاااا  احلااادي  أجااا  مااان إليهاااا محلهااا  مضااا  تضااا  اا حاااد ضاااضفه 
 الاي املقاابل  وخالل  (3٢)السا  دات بساب  ذلك يف مبا االحتجاز، أثنات وفا ال حلاال  املذه 
 الشاار  ميااا  علااى احلصااول يف اإلنسااان حباا  املضااي اخلااا  املقاارر اسااتمع احملتجاا ين، مااع أجرياا 
  (33)عديد  ألاي  الشر  ميا  بنق  متضلق  لش اوى الصح  الصرف وخدما  املأمون 
 تااادابري نفااذ  أناا  إىل القضااات خااار  اإلعاادا  حباااال  ضنياا امل اخلاصاا  املقاارر  وخلصاا  -٢3
  (3٤)إنسانيته  من احملتج ين لتجريد السلفادور يف استثنائي  أمني 
 إعااد  بارامج تطبيا  دون حاال الساجون اكتظاا  أبن القطاري املتحاد  األما  فري  وأفاد -٢٤

  (3٥)كاملا   اا تطبيق اجلر  إىل الضود منع إىل الرامي  التأهي 
 مان احلد إىل الرامي  جهودها مبضاعف  السلفادور اإلنسان حبقوق املضني  اللجن  وأوص  -٢٥

 ي ااااون أن وب فالاااا  احلرياااا ؛ لساااال  بديلاااا  عقااااواب  تشااااجيع طرياااا  عاااان ساااايما وال االكتظااااا ،
 ظاااااروف ت ااااون وأن الظاااااروف، مجيااااع يف وضاااارورايا  ومضقاااااوالا  اا اسااااتثنائي اا تااااادبري  املؤقاااا  االحتجاااااز
 ملضاملاااا  الاااادنيا النموذجياااا  املتحااااد  األماااا  قواعااااد  مااااع متفقاااا  البلااااد سااااجون مجيااااع يف االحتجاااااز
 علاى احلصاول يف اإلنسان حب  املضي اخلا  املقرر وح   (36)مانديل( نيلسون )قواعد السجنات

 املسالوب  األشااا  إماداد  كفالا  علاى احل وما  الصاح  الصارف وخادما  املأمونا  الشار  ميا 
  (37)ملئم  صح  صرف وخدما  مرضي  جود  ذا  مبيا  متواصلا  اا إمداد حريته 
 “Yo Cambio” باارانمج تطبياا  نطاااق يوسااع أبن القطااري املتحااد  األماا  فرياا  وأوصااى -٢6

  (3٨)القاصرين احتجاز ظروف حتسن وأبن حريته  املسلوب  األشاا  مجيع ليشم 
 تقييااد تاادابري يف ابلنظاار القضااات خااار  اإلعاادا  حباااال  املضنياا  اخلاصاا  ر املقاار  وأوصاا  -٢7
 الدولياا  املنظمااا  مجيااع ومباانح الدولياا ، للمضااايري التااا  ابالمتثااال وتنفيااذها االحتجاااز أثنااات بديلاا 

 حلقاااوق الساااامي  املتحاااد  األمااا  ومفوضاااي  األمحااار، للصااالي  الدوليااا  اللجنااا  فيهاااا مباااا املساااتقل ،
  (3٩)السجون إىل الوصول إم اني  الوطي، الصضيد على املتاصص  ملنظما وا اإلنسان،
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 (٤٠)القانون وسيادة العقاب  من اإلفالت مسألة ذلك يف مبا العدل  إقامة -٢ 
 القضااااا  وتضياااا  اختيااااار عمليااا  تقناااا  ب فالاااا  اإلنسااااان حبقاااوق املضنياااا  اللجناااا  أوصااا  -٢٨

 القضااائ  األدات شاافافي  وكااذا وناا اهته ، وكفااات   اسااتقلليته  وضاامان القضااائي  واملستشااارين
 ماع اتمااا  تواممااا  القضاائي  واملستشاارين القضاا  أتديا  نظاا  تاوام  وب فالا  اجلماهريي؛ والتدقي 
  (٤١)القضائي  السلط  ابستقللي  املتضلق  األساسي  واملبادئ الضهد أح ا 
 كانا   الضنيف  اجلرائ  أن اا داخلي للمشردين اإلنسان وقحبق املضني  اخلاص  املقرر  وأفاد  -٢٩

 بضاد  عاا  شاضور ساياد  إىل ياؤدي مماا فيهاا، حتقا  كانا   ماا قلماا السالطا  أن حد إىل متفشي 
 بيئا  ساياد  إىل ياؤدي القانون إنفاذ وعد  اجلنائي   الضدال  ونظا  القانون إبنفاذ امل لف  يف الثق 
 أبفظاع يتضلا  فيماا حاى املقاضاا  مان مطلا  شاب  إفال  إطاار يف وتنشا  الضصاااب  فيهاا ت دهر
  (٤٢)الشرط  يف الثق  بنات إعاد  من بد ال إن  وقال  اجلرائ  
 وج  على ون يه  وافي  حتقيقا  إجرات ُي ف  أبن اإلنسان حبقوق املضني  اللجن  وأوص  -3٠

 اتماااا  جاارباا  الضااحااي ضاارر وجاارب  ،ومضاااقبته مرت بيهااا وحماكماا  الضنيفاا ، اجلاارائ  مجيااع يف الساارع 
 واحاااارتا  الضهااااد، أح ااااا  مااااع الضناااا  مل افحاااا  املتاااااذ  التاااادابري اتفاااااق بضاااامان اا أيضاااا وأوصاااا 
  (٤3)للوص  واملراهق  الشبا  تضر  دون األصول وف  احملاكم  ضماان 

 يف أ املنشا الضاحااي ملسااعد  احملليا  امل اتا  بتض يا  القطاري املتحاد  األم  فري  وأوصى -3١
 لرعاياا  شااامل  سياساا  وبوضااع ملئماا ، أساسااي  وهياكاا  مبااوارد ت وياادها خاالل ماان ٢٠١7 عااا 

  (٤٤)ضرره  وجرب ومحايته  الضن  ضحااي
 إقاماا  نظااا  ملؤسسااا  التقااي اجلاناا  وبتض ياا  للضدالاا  وطااي ميثاااق بوضااع اا أيضاا وأوصااى -3٢

 أبش ال املضني  اخلاص  املقرر  وأوص   (٤٥)القضائي  وامللحقا  ابلتحقيقا  يتضل  فيما الضدال 
 وضاااع منهاااا بطااارق القضاااائ ، النظاااا  داخااا  الضاااحااي محايااا  علاااى الرتكيااا  بااا ايد  املضاصااار  الااارق

  (٤6)واألطفال النسات حلماي  حمدد  بروتوكوال 
 يف تسااه  فضالا  وسياسا  تدابري بوضع السلفادور القطري املتحد  األم  فري  وأوصى -33
 اإلطاار ومبواتما  الضاما ؛ اخلدما  قاانون وابعتمااد اجلنا ؛ ومضاقب  فيها والتحقي  سادالف أفضال منع

  (٤7)الدولي  الت اما ا مع الفساد مل افح  اجلنائ 
 خااار  اإلعاادا  حباااال  املضنياا  اخلاصاا  واملقاارر  اإلنسااان حبقااوق املضنياا  اللجناا  ورح باا  -3٤

  (٤٨)الضا  الضفو قانون إبلغات يقض  ٢٠١6 عا  يف اا قرار  الضليا احمل م  إبصدار القضات
 أن ماااان اإلنسااااان حلقااااوق السااااامي  املتحااااد  األماااا  مفوضاااا  حااااذر  ،٢٠١٩ عااااا  ويف -3٥

 مناقشااات  جيااري الااذي الوطنيااا ، للمصاااحل  واإلصاالحي  االنتقالياا  الضدالااا  قااانون مشااروع يتضاامن
 يف املتاااورط  عااان الواقاااع حب ااا  الضفاااو إىل تفضااا  أن مي ااان اا أح امااا التشاااريضي ، اجلمضيااا  داخااا 

 واجلااارب والضدالااا  ابحلقيقااا  املضاااي اخلاااا  املقااارر وأعااار   (٤٩)اإلنساااان حلقاااوق خطاااري  انتهاكاااا 
 مشاااروع سااان عاااد  علاااى التشاااريضي  اجلمضيااا  وحاا  مماثلااا ، شاااواغ  عااان الت ااارار عاااد  وضااماان 
  حاد إىل مردهاا النتقاليا ا الضدالا  تضتاور الاي التاأخري وحااال  الثغارا  أن إىل وأشاار  (٥٠)القانون
 شاااام  قاااانون ابعتمااااد السااالفادور وأوصاااى الصااادد  هاااذا يف ح وميااا  سياسااا  وجاااود عاااد  كباااري
 دسااتوري  بضااد  القاضاا  ٢٠١6 عااا  قاارار يف عليهااا املنصااو  الشااروط يسااتويف االنتقالياا  للضدالاا 
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 حمل مااا  القضاااائي  الساااواب  فيهاااا مباااا اإلنساااان، حلقاااوق الدوليااا  املضاااايري وكاااذا الضاااا ، الضفاااو قاااانون
  (٥١)اإلنسان حلقوق األمري ي  البلدان
 يف يتمثاااا  احلقيقاااا  عاااان البحاااا  بوضااااو  تضااااوق الااااي الضقبااااا  إحاااادى أن إىل وأشااااار -36

 واللجنا  اخلاا  املقارر وأوصى  (٥٢)املسلح الن اع لفرت  الضس ري  احملفوظا  إىل الوصول استحال 
 خالل املرت با  ابالنتهاكاا  املتضلقا  املضلوماا  مجياع إىل الوصاول بضامان اإلنسان حبقوق املضني 
 االنتهاكااااا  يف كاماااا   حتقياااا  وإبجاااارات املساااالح ، القااااوا  حمفوظااااا  ذلااااك يف مبااااا الفاااارت ، تلاااك

  (٥3)للضحااي تضويضا  وتقدمي عنها املسؤول  ومضاقب  السابق 
 اجلنائياا   القضااائي  وامللحقااا  التحقيقااا  ركااود إزات القلاا  عاان اخلااا  املقاارر وأعاار  -37

 املرت با  ابجلارائ  املتضلقا  اجلنائ  التحقي  سياس  تنفيذ مسؤولي  الضا  املدع  يتحم  أبن وأوصى
 كااانون  يف واملضتمااد  الساالفادور يف املساالح الناا اع سااياق يف املرت باا  احلاار  وجاارائ  اإلنساااني  ضااد

 واملاليااا  البشاااري  ملاااواردا تض يااا  ذلاااك يف مباااا اللزمااا ، التااادابري يتااااذ وأبن ،٢٠١٨ األول/ديسااامرب
اا  ل اا  املتاصاا  الضااام  املاادع  لفرياا  املاصصاا   يف اجلنااائ  التحقياا  يف تقااد  إبحااراز يضج 
  (٥٤)صلحيات  إطار يف املسلح الن اع أثنات املرت ب  االنتهاكا 

 دخاا  الضفااو قااانون كااون  عاان الناااج  التحقيقااا  إجاارات يف الطوياا  التااأخر إىل وابلنظاار -3٨
 رمسيا  ا اماا  توجيا  إىل تاؤدي أن جيا  اجلاريا  التحقيقاا  إن قال بضيد، وق  منذ النفاذ حي 

  (٥٥)املسلح الن اع سياق يف املرت ب  اجلرائ  بشأن القصري املدى على وإداان 
 الن اع ضحااي ضرر جلرب قانوانا  تضتمد أبن السلفادور القطري املتحد  األم  فري  وأوصى -3٩

 موزويت إل قري  لوضع الشامل  االجتماعي  التنمي  برامج احرتا  مدى وبتقيي  ؛شاملا  اا جرب  املسلح
  (٥6)للضحااي وطي سج  وإبنشات االنتقالي ؛ للضدال  وطني  سياس  وبوضع اجملاور ؛ واألماكن

 قاااانون ابعتمااااد الت ااارار عاااد  وضاااماان  واجلااارب والضدالااا  ابحلقيقااا  املضاااي املقااارر وأوصاااى -٤٠
 النااا اع خااالل املاتفااا  واألطفاااال الباااالغ  عااان للبحااا  أنشااائ  الاااي اللجاااان ت وياااد علاااى يااان 
  (٥7)اللزم  وابملوارد مستدا  قانوين إبطار املسلح

 (٥٨)األساسية احلرايت -٣ 
 الاااي والتاويااا  الضنااا  أعماااال إزات قلقهاااا عااان اإلنساااان حبقاااوق املضنيااا  اللجنااا  أعربااا  -٤١

 أن شاأهنا مان الي اجلنائي  التشريضا  وإزات والصحفي ، نساناإل حقوق عن املدافض  تستهدف
 تااادابري ابعتمااااد وأوصااا  اجلمضياااا   ت اااوين وحريااا  السااالم  التجماااع يف احلااا  تقيياااد إىل تاااؤدي
 التشاريضا  يف النظار وإبعااد  والصاحفي ، اإلنساان حقاوق عان املدافض  حلماي  خاص  تشريضي 
  (٥٩)احلالي  اجلنائي 

 (6٠)الرق أشكال مجيع حظر -٤ 
 القانون ابعتماد اللجئ  لشؤون السامي  املتحد  األم  مفوضي  أقر  ،٢٠١٩ عا  يف -٤٢

 املضني  اخلربات جلن  أوص  ،٢٠١٨ عا  ويف  (6١)٢٠١٤ عا  يف ابلبشر االجتار مل افح  اخلا 
 اللزمااا  التااادابري ذابختاااا السااالفادور الدوليااا  الضماا  ملنظمااا  التابضااا  والتوصااايا  االتفاقياااا  بتطبياا 
 بياااع يف املتاااورط  األشااااا  ضاااد صاااارم  قضاااائي  وملحقاااا  شاااامل  حتقيقاااا  إجااارات لضااامان
  (6٢)اجلنس  االستغلل بغر  هب  واالجتار عشر  الثامن  سن دون أطفال



A/HRC/WG.6/34/SLV/2 

7 GE.19-14302 

 ملجا  إنشاات املارأ  ضاد التمييا  علاى ابلقضات املضني  اللجن  الحظ  ،٢٠١7 عا  ويف -٤3
 والفتيااا  الشااااب  تضاار  إىل تشااري الااي التقااارير إزات شااديد جاا ع انتاهبااا ل ناا  االجتااار  لضااحااي

 أساارهن  أفااراد قتاا  أو بقااتلهن التهديااد حتاا  اإلجرامياا  الضصااااب  يااد علااى اجلنساا  للسااتغلل
 ابلبشااار االجتاااار أعماااال وم افحااا  ملناااع عمااا  وخطااا  شاااامل  اسااارتاتيجي  بوضاااع اللجنااا  وأوصااا 

 املرتب  اإليذات على خا  بوج  الرتكي  مع والفتيا ، النسات ستهدفت الي اجلنس  واالستغلل
  (63)ابلضصااب 

 الضصااااب  أنشااط  عاان مضلومااا  املضاصاار  الاارق أبشاا ال املضنياا  اخلاصاا  املقاارر  وتلقاا  -٤٤
 مضاصاااار   رق أشاااا ال إىل وهلاااا ، ألول يباااادو كمااااا  ترقااااى، الااااي املمارسااااا  عاااان تقااااارير تتضاااامن
 الشابيه  للممارساا  النساات تضار  قابليا  مان ي ياد اجلنسا  ب  الشديد التميي  أن إىل وأشار 
 شاااري ا  يصااابحن أن علاااى الشاااااب  النساااات إرغاااا  مثااا  الضصاااااب ، أنشاااط  ساااياق يف ابلااارق

 السااااجون، يف الضصااااااب  ألفااااراد جنسااااي  خاااادما  يقاااادمن وأن الضصااااااب  ألعضااااات جنساااايا 
  (6٤)واالختفات اإلانث قت  ذلك يف مبا الضن ، أش ال لسائر وتضرضهن

 الساجون يف ال وجي  ابل ايرا  املتضلق  القانوني  األح ا  مبراجض  اخلاص  املقرر  وأوص  -٤٥
 تنفيااذ وبضاامان ابلاارق، الشاابيه  املمارسااا  ومنااع املاارأ  حلقااوق ال افياا  احلماياا  ضاامان أجاا  ماان
  (6٥)وفضاالا  كاملا   اا تنفيذ األح ا  تلك
 الضصااااب  أنشااط  يف لألطفااال القسااري التجنيااد إزات قلقهااا عاان اخلاصاا  املقاارر  وأعربا  -٤6
 سالو  عان تتحدث الي التقارير وإزات ابلرق، شبيه  ممارس  وهل ، ألول يبدو كما  يش  ، الذي

 عناااا  ماااان للهاااارو  حماولاااا  عنااااد مأموناااا  غااااري هجاااار  طاااارق والنسااااات املصااااحوب  غااااري األطفااااال
  (66)الضصااب 

 يتضرضااان ماااا اا كثاااري   املن لياااا  الضاااامل  النساااات ألن قلقهاااا عااان اصااا اخل املقااارر  وأعربااا  -٤7
 عان وياوقفن أجاورهن، هلان تادفع وال اا،جاد طويلا  لساعا  ويضملن القسري، والضم  للستغلل

 للعتاااادات ويتضرضاااان بااااذلك، إخطااااار تلقاااا  أو أجااار علااااى احلصااااول دون مفاجئاااا  بصااااور  الضمااا 
 الضامل  الطفل  وألن التنق ، يف حريتهن وتُقيد ذكورال املضيشي  األسر  أفراد يد على اجلنس 
 بوضاااع السااالفادور وأوصااا  األساابوع  يف أاي  سااابض  الياااو ، يف ساااع  ١6 حاااى يضملااان املن ليااا 
 املضايري امتثال لضمان الضم  مفتشي  عم  وحتس  ابلرق الشبيه  املمارسا  إلهنات حمدد  تدابري

  (67)القسري الضم  حتظر الي القانوني 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -جيم 
 (6٨)ومواتية عادلة عمل ظروف ويف العمل يف احلق -١ 

 يف الضاامل  النساات إزات قلقهاا عان املضاصار  الرق أبش ال املضني  اخلاص  املقرر  أعرب  -٤٨
 جلمضياااا ا ت اااوين حريااا  يف ابحلااا  التمتاااع عاااد  إىل تشاااري املضلوماااا  حيااا  التجميضااا  القطااااع
 دفاع وعاد  اخلطار  الضما  وظاروف للنقاااب  املناهض  القوي  املمارسا  بسب  السلم  والتجمع
  (6٩)للدول  االجتماع  الضمان اشرتاكا 

 يف النسااايج لطااارز مضهااان يُتضاقاااد اللاااوايت النساااات أن إىل تشاااري تقاااارير تلقااا  إهناااا وقالااا  -٤٩
 اا أيضا قلقهاا عان وأعربا  للغايا   مرتفضا  إنتاا  حبصا  ويطاالن مساجل  غاري عامل  بيو ن
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 التمااا  علااى جيااربن الضااامل  كااون  األطفااال عماا  يف املمارسااا  هااذ  تساااه  أن إم انياا  إزات
  (7٠)املطلوب  احلص  نتا إل أطفاهلن مساعد 

 الضما  مثا  اخلاا ، األمان قطااع يف االساتغللي  الضما  بظاروف اخلاصا  املقرر  وأُبلغ  -٥٠
 مبااالغ وخصاا  خطاار ، ظااروف يف والضماا  اا،جااد منافضاا  أجااور وتقاضاا  اا،جااد طويلاا  لساااعا 

 الضماا  ظااروف إزات قلقهااا عاان أعرباا  كمااا  والباا ا   األساالح  ت ااالي  لتغطياا  الضاماا  أجاار ماان
  (7١)القطاع هذا يف الضمال األطفال واستادا  األمسا  مصائد قطاع يف الصضب 
 ابلضمااااال املتضلقاااا  التجارياااا  املؤسسااااا  ملمارسااااا  التنظيماااا  اإلطااااار مبراجضاااا  وأوصاااا  -٥١

  (7٢)اإلنسان حلقوق الدولي  املضايري مع متشي  من للتأكد
 بااا  األجاااور يف الفجاااو  اتسااااع إزات هااااقلق عااان اإلنساااان حبقاااوق املضنيااا  اللجنااا  وأعربااا  -٥٢

 إلنشااات اللزماا  اخلطااوا  ابختاااذ الدولياا  الضماا  منظماا  خااربات جلناا  وأوصاا   (73)والنسااات الرجااال
 ال اما  االحارتا  ضامان هبادف واخلا ، الضا  القطاع  يف املوضوع  الوظيف  التقيي  تتيح آلي 
  (7٤)القيم  املتساوي الضم  لقات والنسات الرجال ب  األجر يف املساوا  ملبدأ

 (7٥)الئق معيشي مستوى يف احلق -٢ 
 الشار  ميا  على احلصول يف اإلنسان حب  املضي اخلا  املقرر الحظ ،٢٠١6 عا  يف -٥3

 ماان يضااانون الساالفادور ساا ان ماان املائاا  يف ٢٠ حااوا؛ أن الصااح  الصاارف وخاادما  املأموناا 
  (76)عقود منذ البلد شهد ا جفاف حال  أسوأ أعقا  يف الغذائ  األمن انضدا 
 فااار  حتسااا  يف األخاااري  الضقاااود يف السااالفادور أحرزتااا  الاااذي ابلتقاااد  االعااارتاف ورغااا  -٥٤

 يف اإلنساااان حبااا  املضاااي اخلااا  املقااارر الحاااظ الصاااح ، الصاارف وخااادما  املياااا  علاااى احلصااول
 يف علناااااا أ احل وماااااا  أن الصااااااح  الصاااااارف وخاااااادما  املأموناااااا  الشاااااار  ميااااااا  علااااااى احلصااااااول

 للوصاول اجلهاود من امل يد بذل ينبغ  وأن  البلد، يف امليا  نق  بسب  طوارئ حال  ٢٠١6 عا 
 الصاااح  الصااارف وظاااروف املياااا  إمااادادا  ولتحسااا  مساااتبضد ، تظااا  الاااي اجلماعاااا  تلاااك إىل

 حقاوق علاى اا قائما اا هنجا يادمج املائيا  املاوارد بشأن قانون ابعتماد وأوصى املستضمل   امليا  وإدار 
 الصااح  والصاارف للميااا  الوطنياا  اخلطاا  ووضااع اا،ضااضف الفئااا  ألشااد األولوياا  وإياالت اإلنسااان،

  (77)تشاركي  عملي  طري  عن
 الدسااتور، ماان 6٩ املاااد  إصاال  علااى ابملصااادق  القطااري املتحااد  األماا  فرياا  وأوصااى -٥٥
  (7٨)الصح  والصرف امليا  حلقوق الدستوري ابلطابع ويقر اعتماد  جرى الذي اإلصل  وهو
 الدوليا  الضما  منظما  خاربات وجلنا  املضاصر  الرق أبش ال املضني  اخلاص  املقرر  وأوص  -٥6

 األسار حاجا  مان التافيا  إىل والراميا  احملادد  األهاداف ذا  الفقار مان احلاد برامج يف ابملض 
  (7٩)منها امل يد وبتوفري األطفال، عم  أش ال أسوأ يف أطفاهلا إشرا  إىل

 (٨٠)الصحة يف احلق -٣ 
 يف واضاح  بناود وختصاي  للصح  املي اني  خمصصا  ب ايد  الطف  حقوق جلن  أوص  -٥7

  (٨١)األطفال لصح  املي اني 
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 لتض ياا  املبذولاا  اجلهااود املاارأ  ضااد التميياا  علااى ابلقضااات املضنياا  اللجناا  الحظاا  وبينمااا -٥٨
 احملدود األثر إزات ابلقل  تشضر  زال ما اإلجنابي ، الصح  خدما  على والفتيا  النسات حصول
 اإلجنابيا  الصاح  خادما  علاى احلصاول ملدى شام  حتلي  إبجرات اللجن  وأوص  اجلهود  هلذ 

 ماان للحااد واساارتاتيجي  واإلجنابياا  اجلنسااي  الصااح  قااانون اعتماااد وبتضجياا  احلماا ، منااع ووسااائ 
  (٨٢)املراهقا  مح  حاال 
 الفتيااا  وعاادد احلواماا  املراهقااا  عاادد ارتفاااع القلاا  مااع الطفاا  حقااوق جلناا  والحظاا  -٥٩

 تااوافر ضاامان ذلااك يف مبااا املراهقااا ، محاا  حاااال  مبضاجلاا  وأوصاا  اغتصااا   نتيجاا  احلواماا 
 اللزما  املاوارد وضامان اجلنساي ، الصاح  خادما  علاى والفتياان الفتياا  وحصاول احلما  مناع وسائ 
 (٢٠٢7-٢٠١7) املراهقاا  ساان يف احلماا  ملنااع القطاعااا  باا  املشاارتك  الوطنياا  االساارتاتيجي  لتنفيااذ
 بتوساايع الساالفادور القطااري املتحااد  األماا  فرياا  وأوصااى  (٨3)فضاااالا  اا تنفيااذ الصاال ، ذا  وبراجمهااا
 احلوامااا  ورعايااا  واملراهقاااا  الفتياااا  محااا  مناااع إىل الراميااا  االجتماعيااا  السياساااا  وضاااع نطااااق
 الااالز  التمويااا  وتاااوفري إاتحتااا  وضااامان الشاااام ، اجلنسااا  ابلتثقيااا  تتضلااا  قاااوان  وبسااان مااانهن؛
  (٨٤)اجلنس  التثقي  برامج وبتض ي  لتنفيذ ؛

 (٨٥)التعليم يف احلق -٤ 
 الدولااا  مي انياا  مااان املائاا  يف 6 ختصاااي  علااى يااان  الدسااتور أن إىل ذاتااا  الفرياا  أشااار -6٠

 النسااب  متتثاا  أبن احل وماا  وأوصااى ذلااك  نصاا  سااوى لاا  ُُيصاا  ال أناا  غااري التضلااي ، لقطاااع
 يف اإلدماا  لضامان التقنيا  الناحيا  مان كفايتهاا  مادى تقاي  وأبن الدساتور عليها ين  الي املئوي 
  (٨6)التضلي  نظا 
 األطفااال حصااول علااى للضناا  اهلائاا  األثاار إزات قلقهااا عاان الطفاا  حقااوق جلناا  وأعرباا  -6١
 ؛مارا  عصااب  فيها تنش  الي احمللي  اجملتمضا  يف تقع املدار  مضظ  إن حي  التضلي ، على
 الااي والصااضواب  املدرسااي ؛ األساسااي  اهلياكاا  وهشاشاا  للتضلااي ؛ املاصصاا  األمااوال كفاياا   وعااد 

 بضاامان وأوصاا  تضلاايمه   السااتئناف داخلياااا  املشااردون والطاال  املهاااجرون األطفااال يواجههااا
 اا تنفياذ السات  وعناصارها الوطنيا  التضلي  خط  تنفيذ أج  من اللزم  واملالي  والتقني  البشري  املوارد
  (٨7)الدراساااا  عااان املتااااوقف  عااادد وارتفاااااع املدرسااا  للتغياااا  اجلذريااا  األساااابا  ومبضاجلااا  ؛فضااااالا 

 مضاادل زايد  إىل الرامياا  جهودهااا تضاا ز أبن الساالفادور الدولياا  الضماا  منظماا  خااربات جلناا  وأوصاا 
  (٨٨)الثانوي التضلي  يف عنها التوق  مضدل من واحلد الدراس  متابض 
 تقااااارير ورود إزات قلقهااااا عاااان املااارأ  ضااااد التميياااا  علااااى ابلقضاااات املضنياااا  اللجناااا  وأعربااا  -6٢

 مااان لبناااا   الوالااادين مناااع وعااان الضصاااااب  قبااا  مااان املااادار  يف القساااري التجنياااد عااان تتحااادث
  (٨٩)للدراسااا  الفتياااا  متابضااا  نساااب  اخنفاااا  وإزات الضنااا ، هاااذا مااان حلماااايتهن الدراسااا  متابضااا 

 مااان املائااا  يف 3٠,3 أن إىل )اليونسااا و( والثقافااا  والضلااا  للرتبيااا  املتحاااد  األمااا  منظمااا  وأشاااار 
 توقفهن سب  أن ٢٠١6 عا  يف صرحن سن  ١7و سنوا  ١٠ ب  أعمارهن املرتاوح  الفتيا 

  (٩٠)واألموم  ابحلم  يرتب  الدراس  عن
 الااداخل  للتشاارد أن اا داخلياا للمشااردين اإلنسااان حبقااوق املضنياا  اخلاصاا  املقاارر  والحظاا  -63
 عااان التوقااا  مضااادال  يف الشاااديد االرتفااااع وأن التضلاااي ، علاااى احلصاااول إم انيااا  علاااى كباااري  أثااار
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 الاارق أبشاا ال املضنياا  اخلاصاا  املقاارر  وأوصاا   (٩١)األساار وتشاار د الضناا  إىل اا ج ئياا يضاا ى الدراساا 
  (٩٢)الضصااب  عن  من األطفال حلماي  املدار  يف األمن من امل يد بتوفري السلفادور املضاصر 

 مااااان املائااااا  يف 6٠ أن إذ مرتفضااااا ، تظااااا  الرساااااو  مضااااادال  أن اليونسااااا و والحظااااا  -6٤
  (٩3)احملدد  ال مني  الفرت  يف الساد  الص  يتمون فق  الطل 

 املنتما  الضمار مان الساابض  أطفاال مان فقا  املائ  يف ٤٨ أن اا أيض اليونس و والحظ  -6٥
 ماانه  املائاا  يف ٨٤ بااا مقارناا  القاارات  يسااتطيضون للاادخ  مخسااي  شاار   ألدىن املضيشااي  األساار إىل

  (٩٤)للدخ   مخسي شر   ألعلى املضيشي  األسر إىل املنتم 
 واعتماااد عشاار  الثانياا  ساان حاادود إىل اجملاااين التضلااي  نطاااق بتوساايع اليونساا و وأوصاا  -66

 وال تابااا  ابلقااارات  الااادخ  املنافضااا  املضيشاااي  األسااار أفاااراد إملاااا  مضااادال  زايد  إىل ترمااا  تااادابري
  (٩٥)الثانوي  املرحل  بضد الدراس  ومتابضته 

 ابملاادار  امللتحقاا  غااري األطفااال حتديااد عملياا  بتض ياا  املتحااد  األماا  مفوضااي  وأوصاا  -67
  (٩6)املضج  التضلي  برامج من االستفاد  إم اني  ومنحه 

 حمددة فئات أو حمددين أشخاص حقوق -دال 
 (٩7)النساء -١ 

 واإلنصااف املسااوا  قاانون ابعتمااد املارأ  ضد التميي  على ابلقضات املضني  اللجن  رح ب  -6٨
 اللجنااا  ورح بااا   (٩٨)تنفياااذ  برصاااد وأوصااا  ،٢٠١6 عاااا  يف املااارأ  ضاااد التمييااا  علاااى توالقضاااا
  (٩٩)للمرأ  الضن  من خالي  حيا  لتوفري الشام  اخلا  القانون بسن اإلنسان حبقوق املضني 
 السالفادور ألن قلقهاا عان القضاات خاار  اإلعادا  حبااال  املضنيا  اخلا  املقرر  وأعرب  -6٩

 يف 7٠ مان أكثار يف الضاحااي وألن اإلانث، قتا  حااال  عادد يف مهاول فااعارت تساجي  تواص 
  (١٠٠)القاصرا  من ه  احلاال  من املائ 
 القضااائي  امللحقااا  عاادد الخنفااا  قلقهااا عاان اإلنسااان حبقااوق املضنياا  اللجناا  وأعرباا  -7٠

 والفتيااا ، النسااات ضااد واجلنساا  املناا ؛ الضناا  مضاادال  وارتفاااع اإلانث بقتاا  املرتبطا  واإلداان 
 يف االغتصااا  حااال  عان اإلبال  ولضااد  الضصاااب ، قبا  مان اجلنساا  اساتغلهلن ذلاك يف مباا

 املااااارأ  ضاااااد الضنااااا  أعماااااال مجياااااع ملناااااع جهودهاااااا مبضااااااعف  السااااالفادور وأوصااااا   (١٠١)الضااااااد 
 وضااامان الضصاااااب ، أعضاااات أيااادي علاااى املرت بااا  تلاااك فيهاااا مباااا عليهاااا، واملضاقبااا  وم افحتهاااا

 املساااعد  علااى وحصااوهل  الضااحااي وجاارب ومضاااقبته ، اجلنااا  وحماكماا  األعمااال تلااك يف ياا التحق
  (١٠٢)واحلماي 

 سان  عشار  اثنتاا عمرهن البالغ الفتيا  قابلي  إزات قلقها عن الطف  حقوق جلن  وأعرب  -7١
 االساتغلل ألغارا  ماارا  عصاااب  قبا  مان للساتهداف ،“الضارائس” باا وامللقباا  فوق، فما
 باا  مشاارتك  متاصصاا  بروتوكااوال  بوضااع القطااري املتحااد  األماا  فرياا  وأوصااى  (١٠3)جلنساا ا

 الطف  حقوق جلن  وأوص   (١٠٤)اجلنس  الضن  ضحااي واملراهقا  الطفل  لرعاي  املؤسسا 
 الفتيااااا  ضااااد واجلنساااااين اجلنساااا  الضناااا  م افحاااا  هباااادف الشاااااب  املاااارأ  مديناااا  باااارانمج بتض ياااا 
  (١٠٥)فضال  بصور 
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 متاصصا  قضاائي  واليا  إبنشاات املارأ  ضاد التمييا  علاى ابلقضاات املضنيا  اللجنا  ورحب  -7٢
 الشاارط   قااوا  داخاا  للنسااات لاادع  متاصصاا  مؤسسااي  ووحاادا  املاارأ  ضااد املرت باا  اجلاارائ  يف

 فضااال، حنااو علااى املتاصصاا  القضااائي  الوالياا  لتنفيااذ ال افياا  املااوارد بتاصااي  اللجناا  وأوصاا 
 وأوصاى  (١٠6)اجلنسا  با  املسااوا  إبطاار القانون إنفاذ وموظف  واحملام  قضا ال وع  وإبذكات
 عااد  ماان مؤلفاا  حماااك  ابعتبارهااا املتاصصاا  احملاااك  قاادرا  بتض ياا  القطااري املتحااد  األماا  فرياا 

 املقاااااارر  وأوصاااااا   (١٠7)مبهامهااااااا للضااااااطلع اللزماااااا  ابملااااااوارد ت وياااااادها خاااااالل ماااااان أشاااااااا 
 املاارأ  ضااد الضناا  ملنااع شاارط  ضااابطا  بنشاار اا داخلياا للمشااردين نساااناإل حبقااوق املضنياا  اخلاصاا 

  (١٠٨)ل  والتصدي
 اخلاصاا  اإلجااراتا  إطااار يف بااوالاي  وامل لفاا  املضاهاادا  هيئااا  ماان الضديااد وأعاار  -73
 احلما  فيهاا ي اون الاي احلااال  يف ذلاك يف مباا اإلجهاا ، لضملياا  التاا  احلظر إزات القل  عن

 اا،ضااضيف احلماا  ي ااون أو خطاار يف األ  حيااا  ت ااون عناادما أو حمااار ، ساافا  أو اغتصااا  نتيجاا 
  (١٠٩)القانوين وغري املأمون غري اإلجها  إىل سوات حد على والفتيا  النسات يدفع ما وهو
 ابإلجهااا  املتضلا  قانوهناا تاانق ح أبن السالفادور اإلنساان حبقااوق املضنيا  اللجنا  وأوصا  -7٤

 املااارأ  صاااح  أو حياااا  كاناا   ماااى وفضااااالا  ومااأموانا  قانونيااااا  إهنااااتا  طوعااااا  احلماا  تإهناااا جاااواز لي فاا 
 الفتااا  أو املاارأ  بصااح  يضاار أن احلماا  شااهور إمتااا  شااأن ماان كااان  أو خطاار، يف احلاماا  الفتااا  أو

 اغتصاا  عان النااتج احلما  حاال  يف وخاص  ابلغ ، مضاان  يف هلا يسب  أو ابلغاا  ضرراا  احلام 
 املارأ  ضاد التمييا  علاى ابلقضاات املضنيا  اللجنا  وقادم   (١١٠)الضاضي  احلم  أو ار حم سفا  أو

  (١١١)مماثل  توصيا 
 ١٥٩ عان يقا  ال ماا أن القضات خار  اإلعدا  حباال  املضني  اخلاص  املقرر  والحظ  -7٥
 املتضلاا  الضقااواب  قااانون إطااار يف الساجن ٢٠١7 األول/أكتااوبر تشاارين حاادود إىل أودعاا  امارأ 

 ومنظمااا  اإلنسااان حلقااوق املتحااد  األماا  آليااا  أن إىل وأشااار  ابإلجهااا   املتصاال  ابجلاارائ 
 حقااااوق علااااى اا حفاظاااا اإلجهااااا  عاااان اجلرمياااا  صااااف  ناااا ع إىل ابنتظااااا  دعاااا  األمري ياااا  البلاااادان
  (١١٢)النسات
 املوقضا ، الضقاواب  تناسا  عاد  بشاأن قلقها عن اإلنسان حبقوق املضني  اللجن  وأعرب  -76
 الساااجن حاااد تصااا  إذ إرادي، ال إلجهاااا  خضاااضن اللاااوايت النساااات علاااى املشااادد، القتااا  همااا بت

 با  االنتحاار مضادل ابرتفااع إفاادا  مان وردهاا ماا بشأن اا أيض قلقها عن وأعرب  عاماا  ألربض 
 النسااات عاان ابإلباال  الضاماا  املستشاافيا  يف اإلدارياا  أو الطبياا  املااوظف  وقيااا  احلواماا  النسااات

 القضااات خاار  اإلعاادا  حبااال  املضنياا  اخلاصا  املقاارر  وأوصا   (١١3)لإلجهااا  يقصادهنا وايتاللا
 توليديااا  طاااوارئ بساااب  الساااجن النساااات فيهاااا أودعااا  الاااي احلااااال  مجياااع ملراجضااا  آليااا  إبنشاااات

  (١١٤)أتخري دون سراحهن إطلق هبدف ابإلجها ، متصل  جرائ  أو
 خاار  اإلعادا  حبااال  املضنيا  اخلاص  واملقرر  اناإلنس حلقوق السامي  املفوض  وأوص  -77

  (١١٥)تضديلها على وابملوافق  اا،مؤقت الضقواب  قانون من ١33 املاد  تطبي  بوق  القضات
 اإلجهاااا ، مساااأل  حاااول واساااض  مناقشااا  بتنظاااي  القطاااري املتحاااد  األمااا  فريااا  وأوصاااى -7٨

 الساري  علاى أماور مجلا  يف يان  طاي بروتوكاول وابعتمااد نسائي ، مجضيا  ابألسا  فيها تشار 
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 التضاار  ماان اخلااوف دون الطااي اإلجهااا  ميارسااوا كاا   الطبياا  الضمااال ساالم  لضاامان املهنياا 
  (١١6)جنائي  مللحقا 

 احلياا  يف احملادود  النساات مشاارك  إزات قلقهاا عان اإلنساان حبقاوق املضني  اللجن  وأعرب  -7٩
 ابلقضااات املضنياا  اللجناا  وأوصاا   (١١7)القاارار اختاااذ مناصاا  يف متثيلهااا ونقاا  والضاماا ، السياسااي 

 بطارق ،املؤسساا  مجياع يف املسااوا  حتقي  إىل الرامي  اجلهود بذل مبواصل  املرأ  ضد التميي  على
 للنسااات خااا  اهتمااا  إياالت مااع املاارأ ، متثياا  لتض ياا  اخلاصاا  التاادابري اسااتادا  نطاااق توساايع منهااا
  (١١٨)التميي  من ومتشاب   متضدد  أش االا  يواجهن اللوايت
 املسااوا ؛ لتحقيا  السياساي  األحا ا  قانون مبراجض  القطري املتحد  األم  فري  وأوصى -٨٠

 والتنمياا  الرعاياا  تااوفري عاان املشاارتك  ابملسااؤولي  املتضلقاا  الوطنياا  السياسااا  علااى اا هنائياا وابملوافقاا 
 املؤسسااااي  اآلليااااا  وإبنشااااات الفلحااااا ؛ والنسااااات األصاااالي  والشااااضو  األرايف لنسااااات الشااااامل 
  (١١٩)لتنفيذها اللزم 

 (١٢٠)األطفال -٢ 
 قصاااا  قطاااااع يف احملاااارز ابلتقااااد  املضاصاااار  الاااارق أبشاااا ال املضنياااا  اخلاصاااا  املقاااارر  أقاااار   -٨١

 السياقا ، من الضديد يف األطفال عم  أش ال أسوأ انتشار استمرار إىل أشار  ل نها الس ر،
 املناا ؛ والضماا  األمسااا ، مصااائد قطاااع يف والضماا  الشااوارع، يف التسااول علااى اإلكاارا  ذلااك يف مبااا

 ال افيااا  ابلقااادر  متتضااا  ب فالااا و  الطفااا ، حلمايااا  الاااوطي النظاااا  بناااات مبواصااال  وأوصااا  وال راعااا  
  (١٢١)للاطر املضرض  األطفال حلماي 
 األساار ، قاانون إصال  بتضجيا  املاارأ  ضاد التمييا  علاى ابلقضااات املضنيا  اللجنا  وأوصا  -٨٢

 للاا وا  السالبي  ابآلاثر والتوعيا  ساان ، ١٨ يف احملادد  للا وا  الادنيا الساان مان االساتثناتا  وإلغاات
  (١٢٢)الفتيا  على املب ر
 الااذي ،٢٠١7 لضااا  7٥٤ رقاا  املرسااو  إبصادار اإلنسااان حبقااوق املضنياا  اللجناا  ورح با  -٨3
  (١٢3)احلاال  مجيع يف عشر  الثامن  سن دون األطفال زوا   ظر
 الضنا  فيا  يتساب  الاذي الضارر مادى إزات ابلقلا  تشاضر الطفا  حقاوق جلنا   زالا ماو  -٨٤

  (١٢٤)مارا  عصااب  قب  من للتجنيد  تضرضه قابلي  سيما ال لألطفال، اإلجرام 
 للشابا  مي ان ال أنا  اا داخليا للمشاردين اإلنساان حبقوق املضني  اخلاص  املقرر  والحظ  -٨٥
 األساار مان الضدياد تسامح وال الضصااااب   لسايطر  اخلاضاض  األحياات بضااض يف عاديا  حياا  عاي 

 الاداخل  والتشارد وللضنا  الضصاااب   أفاراد سايطر  حت  وقوعه  خشي  للض  ابخلرو  لألطفال
 تشري مضلوما  املضاصر  الرق أبش ال املضني  اخلاص  املقرر  وتلق   (١٢٥)األطفال على هائ  أثر
 عرضاااا  أقاااا  جيضلهاااا  اجلنائياااا  املسااااؤولي  ساااان ألن األطفااااال صااااغار تسااااتهدف الضصااااااب  أن إىل

  (١٢6)القضائي  للملحق 
 املتضلقااا  والاااربامج السياساااا  يف النظاار إبعااااد  السااالفادور الطفاا  حقاااوق جلنااا  وأوصاا  -٨6

 قتااا  ملناااع فضاليااا  أكثااار تااادابري العتمااااد ماااارا  عصاااااب  ترت بهاااا الاااي واإلجااارا  الضنااا  أبعماااال
 للضنا ، اجلذريا  األسابا  ومبضاجلا  اإلجراميا ؛ اجلماعاا  ياد علاى وجتنياده  واختفاائه  األطفال

  (١٢7)والتميي  الفقر مث 
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 (١٢٨)اإلعاقة ذوو األشخاص -٣ 
 اإلعاقاااا  ذوي األطفااااال صااااح  بشااااأن املتاااااذ  ابلتاااادابري نفسااااها اللجناااا  رحباااا  بينمااااا -٨7

 مساااأل  إزات اإلنساااان حقاااوق علاااى قاااائ  هناااج ابعتمااااد أوصااا  عااانه ، البيااااان  ومجاااع وتضلااايمه 
  (١٢٩)اإلعاق 

 (١3٠)األصلية والشعوب األقليات -٤ 
 االجتماعياا  احلالاا  إزات قلقهااا عاان ضنصااريال التميياا  علااى ابلقضااات املضنياا  اللجناا  أعرباا  -٨٨

 وأوصاا  هباا   واالعاارتاف إباارازه  عااد  وإزات أفريقاا ، أصاا  ماان املنحاادرين للساا ان واالقتصااادي 
  (١3١)إبرازه  وزايد  أفريق  أص  من املنحدرين ابلس ان للعرتاف خط  ابعتماد السلفادور

 للعارتاف قاانوين إطاار صالي األ الشاضو  ماع ابلتشاور يوضع أبن اا أيض اللجن  وأوص  -٨٩
 إحصاااائي  ببيااااان  ابالحتفاااا  اإلنساااان حبقاااوق املضنيااا  اللجنااا  وأوصااا   (١3٢)ومحايتهاااا حبقوقهاااا
  (١33)األصلي  الس ان عن موثوق 
 إعااد  إىل الراميا  اجلهاود مبواصال  الضنصري التميي  على ابلقضات املضني  اللجن  وأوص   -٩٠

 األخااارى األصااالي  الشاااضو  لغاااا  كانااا   إذا ماااا لتحدياااد خطاااوا  وابختااااذ الناهواتااا  لغااا  إحياااات
 اللزما  اخلطاوا  ابختااذ إليهاا، ختلا  الاي النتاائج إىل اا اساتناد وابلقياا ، السالفادور، يف تستاد 

  (١3٤)إحيائها عاد إل
 م افحااا  إىل الرامياا  واسااارتاتيجيا ا سياسااا ا مجياااع بتضاام  السااالفادور اا أيضاا وأوصاا  -٩١

 نسااات هلااا تتضاار  الااي املتضاادد  التميياا  أشاا ال ملضاجلاا  كوساايل   جنسااانياا  منظااوراا  الضنصااري التميياا 
  (١3٥)أفريق  أص  من واملنحدرين األصلي  الس ان

 (١36)داخلياا  واملشردون اللجوء وملتمسو ونوالالجئ املهاجرون -٥ 
 بلادان تضامن كا   اإلقليميا  اجلهاود بتض ي  السلفادور القطري املتحد  األم  فري  أوصى -٩٢
  (١37)حقوقها السلفادوري  املهاجرين ومقصد عبور
 ورعاياا  محاياا  بروتوكااول وابعتماااد املهاااجرين رعاياا  مركاا  إبنشااات الطفاا  حقااوق جلناا  ورح باا  -٩3

 القطاري املتحاد  األما  فريا  وأوصاى  (١3٨)٢٠١7 عاا  يف السلفادوري  املهاجرين واملراهق  األطفال
  (١3٩)املصحوب  غري القصر املهاجرين محاي  مسأل  للهجر  الوطني  السياس  بتضم 
 للضماااال التميي يااا  املضاملااا  إزات قلقهاااا عااان الضنصاااري مييااا الت علاااى القضاااات جلنااا  وأعربااا  -٩٤

 الوطنيا  اهلجار  تشاريضا  اتسااق بضامان اإلنساان حبقاوق املضني  اللجن  وأوص   (١٤٠)املهاجرين
  (١٤١)الدولي  املضايري مع
 الااي احلاااال  إزات قلقهااا عاان اللجئاا  لشااؤون السااامي  املتحااد  األماا  مفوضااي  وأعرباا  -٩٥
 احلااا؛ القااانون إبصاال  وأوصاا  القسااري   اإلعاااد  عااد  مباادأ احلدودياا  الساالطا  فيهااا حتاارت   

  (١٤٢)الدولي  املضايري مع مواتمت  هبدف اللج  صف  إلقرار
 يف الشااديد االرتفاااع اا داخلياا للمشااردين اإلنسااان حبقااوق املضنياا  اخلاصاا  املقاار ر  والحظاا  -٩6

 حلمايا  فضاال نظاا  وجاود عاد  وإزات ضصاااب ،ابل املتصا  للضنا  نتيجا ا  الاداخل  التشرد مستوى
  (١٤3)داخلياا  املشردين
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 الصاادر ٤١١/٢٠١7 ابلقارار اللجئا  لشؤون السامي  املتحد  األم  مفوضي  ورح ب  -٩7
 عان انمجا  داخلا  قساري تشاريد ظااهر  بوجاود يقار حيا  الضلياا للمح ما  الدستوري  الدائر  عن

 يف كباري   ثغارا  هناا  تا ال ال ألنا  ابلقلا  تشاضر تا ال ال فإهناا ذلاك، ومع األمن  وانضدا  الضن 
 ،٤١١/٢٠١7 القاارار وتنفيااذ متابضاا  آلياا  إبقاماا  وأوصاا  اا داخلياا املشااردين حقااوق محاياا  جمااال

 التوجيهيا  املباادئ ذلاك يف مباا الضنا ، لضاحااي الشامل  ابلرعاي  املتضل  القانون مشروع وابعتماد
 األشاااا  حقااوق وتض ياا  محاياا  أجاا  ماان ال افياا  املااوارد بتاصااي و  الااداخل ، التشااريد بشااأن

  (١٤٤)التوجيهي  املبادئ مع اا متشي اا،داخلي املشردين
 اا علن تقر أبن السلفادور اا داخلي للمشردين اإلنسان حبقوق املضني  اخلا  املقرر  وأوص  -٩٨

  (١٤٥)الداخل  التشرد ظاهر  بوجود
 واجلنسااين اجلنسا  الضنا  ملناع وطنيا  سياس  بوضع طريالق املتحد  األم  فري  وأوصى -٩٩
 للهوياا  قااانون مناقشاا  وبتشااجيع ؛قسااراا  املشااردا  واملراهقااا  والفتيااا  النسااات لاا  تتضاار  الااذي

 اهلوياا  ومغااايري اجلنساا  املياا  وم دوجاا  واملثلياا  املثليااا  حقااوق حلماياا  عماا  وخطاا  اجلنساااني 
 الضناااا  ماااان الناااااج  وكااااذا القسااااري ابلتشااااريد يناملهاااادد اجلنساااا  صاااافا  وحااااامل  اجلنساااااني 
  (١٤6)عليهما واملوافق  اجلنساين،
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