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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الرابعة والثالثون
 ١٥-٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩

جتميع بشأن السلفادور
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١6مع مراعاا دوريا
االس ااتضرا ال اادوري الش ااام والتقري اار جتمي ااع للمضلوم ااا ال اوارد يف تق ااارير هيئ ااا املضاه اادا
واإلجاراتا اخلاص ا وغريهااا ماان واثئ ا األم ا املتحااد ذا الصاال  ،وهااو مقااد يف ش ا مااوج
تقيدا ابحلد األقصى لضدد ال لما

اثنيا -نطاق االلتزامات الدولية( )١والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقووق
()٢
اإلنسان
 -٢يف عا  ،٢٠١٩أوصى الفري القطري لألم املتحاد اجلمضيا التشاريضي للسالفادور أبن
تسرع عملي النظر يف التصدي على الربوتوكول االختيااري التفاقيا م افحا التضاذي وغاري مان
ضاارو املضامل ا أو الضقوب ا القاسااي أو اللإنساااني أو املهينا  ،وأبن تنش ا آلي ا وطني ا فضال ا ملنااع
التض ا ااذي ( )3ويف ع ا ااا  ،٢٠١٩أوص ا ااى املق ا اارر اخل ا ااا املض ا ااي بتض يا ا ا احلقيقا ا ا والضدالا ا ا واجل ا اارب
وضماان عد الت رار السلفادور ابلتصدي علاى االتفاقيا الدوليا حلمايا مجياع األشااا مان
االختفات القسري ،واتفاقي البلدان األمري ي املتضلق ابالختفات القسري لألشااا  ،والربوتوكاول
االختياااري التفاقي ا القضااات علااى مجيااع أش ا ال التميي ا ضااد امل ارأ  ،واتفاقي ا عااد تقاااد ج ارائ
( )٤
احلر واجلرائ املرت ب ضد اإلنساني
 -3وذكار أن السالفادور أرسا يف السانوا األخاري علقا مفتوحا ومثمار ماع الضدياد ماان
( )٥
اآلليا الدولي حلقوق اإلنسان
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اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

( )6

 -٤يف عا  ،٢٠١٨أعرب اللجن املضني حبقاوق اإلنساان عان قلقهاا إزات التادخ يف عما
م ت ا الاادفاع عاان حقااوق اإلنسااان واهلجااو علي ا وأوص ا الساالفادور ب فال ا تنفيااذ ق ارارا
امل ت ؛ وت ويد ابملوارد ال افي للضطلع بواليت يف ضوت االمتثال التا للمبادئ املتضلقا مبركا
املؤسسا الوطني املضني بتض ي ومحاي حقوق اإلنسان (مباادئ ابرياس)؛ ومحايتا مان أي تادخ
( )7
ال مربر ل
 -٥وأوصااى فري ا األم ا املتحااد القطااري بتض ي ا م ت ا املفااو الرائس ا امل ل ا حبقااوق
اإلنسااان ماان خاالل ت ويااد ابمل اوارد ال افي ا إلج ارات ح اوار تشااارك يفض ا إىل صااياغ سياسااي
( )٨
وخط وطني حلقوق اإلنسان
 -6ويف عا  ،٢٠١٩أوص اللجن املضني ابلقضات على التميي ضاد املارأ بتضجيا اعتمااد
( )٩
تشريضا ترم إىل تض ي الدور القيادي للمضهد السلفادوري للنهو ابملرأ

رابعا -تنفي و االلتزامووات الدوليووة املتعلقووة حبقوووق اإلنسووان مووع مراعوواة القووانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطاعات
 -١املساواة وعدم التمييز

()١٠

 -7يف ع ااا  ،٢٠١٤أوص ا ا جلن ا ا القض ااات عل ااى التميي ا ا الضنص ااري الس االفادور أبن تُا اوائ
أح امها القانوني بشأن التميي الضنصري مع االتفاقي الدولي للقضات على مجيع أش ال التمييا
()١١
الضنصري
 -٨ورحب اللجن املضني حبقوق اإلنسان بتضادي القاانون اجلناائ يف عاا  ٢٠١٥لتضامين
جرمي ا ال راهي ا علااى أسااا املي ا اجلنس ا أو اهلوي ا اجلنساااني بيااد أهنااا أعرب ا عاان قلقهااا إزات
اسااتمرار التمييا ضااد األشاااا املنحاادرين ماان أصا أفريقا  ،والسا ان األصاالي  ،واملهاااجرين،
واألشاا ذوي اإلعاق  ،والنسات الضامل يف قطاع اجلنس ،واملثليا واملثلي وم دوجا امليا
اجلنس ومغايري اهلوي اجلنساني وحامل صفا اجلنس  ،واألشاا املصاب بفاريو نقا
املناع ا البش اري وأوص ا ابعتماااد تش اريضا شااامل حتظاار التميي ا املباشاار وغااري املباشاار يف مجيااع
اجملاال  ،وب ايد عدد برامج تدري موظف إنفاذ القوان وموظف األمن وكذلك عادد محال
()١٢
التوعي الرامي إىل تشجيع التسامح واحرتا التنوع
 -٩ويف ع ا ااا  ،٢٠١٨تلقا ا ا املق ا اارر اخلاصا ا ا املضني ا ا ا حب ا اااال اإلع ا اادا خ ا ااار القض ا ااات
أو إبج اراتا مااوج أو تضسااف ا (املقاارر اخلاص ا املضني ا حب ااال اإلعاادا خااار القضااات) تقااارير
بشااأن أعمااال التميي ا واالعتااداتا وج ارائ ال راهي ا الااي تضاار هلااا املثليااا واملثليااون وم دوجااو
امليا اجلنسا ومغاايرو اهلويا اجلنساااني وحااملو صاافا اجلنسا  ،وماا يتصا هبااا مان إفاال ماان
الضقا ( )١3وأوصى فري األم املتحد القطاري بوضاع وتنفياذ سياساا وبروتوكاوال ترما إىل
()١٤
تض ي التحقي يف اجلرائ املرت ب ضد هذ الفئ الس اني
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 -١٠ويف عاا  ،٢٠١٨أوصا جلنا حقااوق الطفا الساالفادور بتض يا جهودهااا للقضااات علااى
التميي ا ضااد الفتي ااا  ،ال ساايما فيمااا يتضل ا حبصااوهلن علااى التضل ااي وخاادما الصااح اجلنس ااي
واإلجنابي  ،وضد الفتيان فيما يتضلا ابلقوالا النمطيا املتصال ابإلجارا والضنا وخمالفا القاانون،
()١٥
وضد أطفال الشضو األصلي واألطفال ذوي اإلعاق
 -٢التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()١6

 -١١يف عا  ،٢٠١6أوصى املقرر اخلا املضي حب اإلنسان يف احلصول على مياا الشار
املأمون وخدما الصرف الصح السلفادور بتض ي االسرتاتيجي الوطني للتضام مع تغري املناخ،
بطاارق منهااا وضااع آلي ا فضال ا تساامح ابلتصاادي يف الوق ا املناس ا مسااتقبلا حلاااال اجلفاااف
()١7
وأتثريها على أشد الفئا الضضيف من الس ان

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

()١٨

 -١٢يف عااا  ،٢٠١٨أعرب ا املقاارر اخلاص ا املضني ا حبقااوق اإلنسااان للمشااردين داخلي ا ا عاان
قلقهااا ألن الس االفادور كان ا يف ع ااا  ٢٠١٥أكثاار البل اادان عنف اا يف الض ااا  ،وألن مضاادل ج ارائ
()١٩
القت واجلرائ املتصل هبا بلغ ،على الرغ من تراجض بضض الش ت ،مستواي عن وابئي
 -١3ويف ع ااا  ،٢٠١6تلق ا املق اارر اخلاص ا املضني ا أبش ا ال ال اارق املضاص اار  ،مب ااا يف ذل ااك
أسااباهبا وعواقبهااا ،تقااارير مثااري للقلا بشااأن الضنا الااذي ترت با عصااااب مااارا  ،مبااا يف ذلااك
()٢٠
القت  ،وقت اإلانث ،والضن ضد املرأ  ،وأعمال ختري املدار  ،والسيطر على األراض
 -١٤وأوص اللجن املضني حبقوق اإلنسان السلفادور بت ثي جهودها الراميا إىل احلاد مان
()٢١
ارتفاع مضدال الضن ومحاي الضحااي
 -١٥وأعربا عاان قلقهااا ارتفاااع زايد عاادد األشاااا الااذين قتلااته الشاارط املدني ا الوطني ا
والقا اوا املس االح  ،وإزات التق ااارير املتضلقا ا ابالحتج اااز التضس ااف واالختف ااات القس ااري والتض ااذي
()٢٢
واالستادا املفرط للقو
 -١6وأعربا املقاارر اخلاصا املضنيا حباااال اإلعاادا خااار القضااات عاان قلقهااا إزات عاادد ماان
()٢3
البياان الي أدىل هبا مسؤولون كبار ومن شأهنا خرق حظر التحريض على الضن
 -١7وأوص بتضري اإلعدا خار نطاق القانون كجرميا حمادد متشاي ا ماع القاانون الادو؛؛
وإبعطاات األولويا السارتاتيجيا منااع الضنا ماان خالل ختصااي ماوارد كافيا  ،وال ساايما لاربامج
()٢٤
منض املوجه للشبا ؛ وبوضع سياسا إلعاد إدما أفراد الضصااب السابق
 -١٨وأوصى فري األم املتحد القطري ابملضا يف إدخاال تغياريا علاى مؤسساا الضدالا
()٢٥
واألمن الضا هبدف منع انتهاكا حقوق اإلنسان املرت ب من قب قوا األمن
 -١٩وأوص ا املقاارر اخلاص ا املضني ا حباااال اإلعاادا خااار القضااات بتض ي ا وحااد الشااؤون
الداخلي ا للشاارط املدني ا الوطني ا إلج ارات حتقيقااا يف مجيااع ادعاااتا عمليااا اإلعاادا خااار
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نطاق القانون ،وبتض يا صالحيا التحقيا يف حااال اإلعادا خاار نطااق القاانون واالختفاات
()٢6
القسري والتضذي من خلل زايد املوارد والتضاون الدو؛
 -٢٠وأوصا اللجنا املضنيا حبقاوق اإلنساان بتض يا صالحيا م تا املاادع الضاا املتضلقا
ابلتحقيا حااى يتسااى لا التحقيا يف حاااال التضااذي ومقاضااا مرت بيهااا؛ وابلتأكااد ماان توافا
التشريع احملل املتضل ابستادا القاو وعمليا تطبيقا توافقا ا كااملا ماع املضاايري الدوليا ؛ وبتادري
()٢7
موظف إنفاذ القانون وموظف األمن على تلك املضايري
 -٢١ورحبا الضديااد ماان هيئااا املضاهاادا وامل لفا بااوالاي يف إطااار اإلجاراتا اخلاصا
ابعتماد خط سياد األمان يف السالفادور( )٢٨وأوصا املفوضا الساامي حلقاوق اإلنساان بتنفياذ
()٢٩
اخلطا تنفيااذا شاااملا وفق اا للمضااايري الدوليا حلقااوق اإلنسااان ،مااع الرتكيا علااى جوان ا املنااع
وأوص اللجن املضني حبقوق اإلنسان ابلتأكد من أن اخلط  ،وال سيما ما تن عليا مان تادابري
()3٠
منع وأتهي  ،تنفذ ابل ام يف إطار هنج شام قائ على احلقوق
 -٢٢وأعربا ا اللجنا ا نفس ااها ع اان القلا ا إزات اس ااتمرار اكتظ ااا الس ااجون وزنا ا اان الش اارط
املدني ا الوطني ا  ،وإزات ظ ااروف الض ااي القاس ااي واللإنس اااني يف ه ااذ املرافا ا ( )3١والتق ا املق اارر
اخلاصا املضنيا حباااال اإلعاادا خااار نطاااق القضااات بسااجنات يااروا النااور ألسااابيع وآخارين بلااغ
ضااضفه حاادا تض ا مض ا محله ا إليهااا ماان أج ا احلاادي مضهااا وأعرب ا عاان قلقهااا إزات الضاادد
املذه حلاال الوفا أثنات االحتجاز ،مبا يف ذلك بساب دات السا ( )3٢وخالل املقاابل الاي
أجريا مااع احملتجا ين ،اسااتمع املقاارر اخلااا املضااي حبا اإلنسااان يف احلصااول علااى ميااا الشاار
()33
املأمون وخدما الصرف الصح لش اوى متضلق بنق ميا الشر ألاي عديد
 -٢3وخلص ا املقاارر اخلاص ا املضني ا حباااال اإلعاادا خااار القضااات إىل أن ا نفااذ تاادابري
()3٤
أمني استثنائي يف السلفادور لتجريد احملتج ين من إنسانيته
 -٢٤وأفاد فري األما املتحاد القطاري أبن اكتظاا الساجون حاال دون تطبيا بارامج إعااد
()3٥
التأهي الرامي إىل منع الضود إىل اجلر تطبيقا كاملا

 -٢٥وأوص اللجن املضني حبقوق اإلنسان السلفادور مبضاعف جهودها الرامي إىل احلد مان
االكتظ ااا  ،وال س اايما ع اان طريا ا تش ااجيع عق ااواب بديلا ا لس اال احلريا ا ؛ وب فالا ا أن ي ااون
االحتجا اااز املؤق ا ا تا اادبريا اسا ااتثنائيا ومضقا ااوالا وضا اارورايا يف مجيا ااع الظا ااروف ،وأن ت ا ااون ظا ااروف
االحتج اااز يف مجي ااع س ااجون البل ااد متفقا ا م ااع قواع ااد األما ا املتح ااد النموذجيا ا ال اادنيا ملضاملا ا
السجنات (قواعد نيلسون مانديل)( )36وح املقرر اخلا املضي حب اإلنسان يف احلصاول علاى
ميا الشار املأمونا وخادما الصارف الصاح احل وما علاى كفالا إماداد األشااا املسالوب
()37
حريته إمدادا متواصلا مبيا ذا جود مرضي وخدما صرف صح ملئم
 -٢6وأوصااى فري ا األم ا املتحااد القطااري أبن يوسااع نطاااق تطبي ا ب ارانمج ”“Yo Cambio
()3٨
ليشم مجيع األشاا املسلوب حريته وأبن حتسن ظروف احتجاز القاصرين
 -٢7وأوص ا املقاارر اخلاص ا املضني ا حباااال اإلعاادا خااار القضااات ابلنظاار يف تاادابري تقييااد
بديل ا أثنااات االحتجاااز وتنفيااذها ابالمتثااال التااا للمضااايري الدولي ا  ،ومباانح مجيااع املنظمااا الدولي ا
املس ااتقل  ،مب ااا فيه ااا اللجنا ا الدوليا ا للص االي األمح اار ،ومفوض ااي األما ا املتح ااد الس ااامي حلق ااوق
()3٩
اإلنسان ،واملنظما املتاصص على الصضيد الوطي ،إم اني الوصول إىل السجون
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 -٢إقامة العدل مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()٤٠

 -٢٨أوصا ا اللجنا ا املضنيا ا حبق ااوق اإلنس ااان ب فالا ا تقنا ا عمليا ا اختي ااار وتضيا ا القض ااا
واملستشااارين القضااائي وضاامان اسااتقلليته وكفااات ون ا اهته  ،وكااذا شاافافي األدات القضااائ
والتدقي اجلماهريي؛ وب فالا تاوام نظاا أتديا القضاا واملستشاارين القضاائي توامما ا اتما ا ماع
()٤١
أح ا الضهد واملبادئ األساسي املتضلق ابستقللي السلط القضائي
 -٢٩وأفاد املقرر اخلاص املضني حبقوق اإلنسان للمشردين داخلي ا أن اجلرائ الضنيف كانا
متفشي إىل حد أن السالطا قلماا ماا كانا حتقا فيهاا ،مماا ياؤدي إىل ساياد شاضور عاا بضاد
الثق يف امل لف إبنفاذ القانون ونظا الضدال اجلنائي وعد إنفاذ القانون ياؤدي إىل ساياد بيئا
ت دهر فيهاا الضصاااب وتنشا يف إطاار إفال شاب مطلا مان املقاضاا حاى فيماا يتضلا أبفظاع
()٤٢
اجلرائ وقال إن ال بد من إعاد بنات الثق يف الشرط
-3٠
الساارع
وأوصا ا
ضماان

وأوص اللجن املضني حبقوق اإلنسان أبن يُ ف إجرات حتقيقا وافي ون يه على وج
يف مجيااع اجلارائ الضنيفا  ،وحماكما مرت بيهااا ومضاااقبته  ،وجاارب ضاارر الضااحااي جاربا اتما ا
أيضا ا ا بض اامان اتف اااق الت اادابري املتا ااذ مل افحا ا الضنا ا م ااع أح ااا الضه ااد ،واحا ارتا
()٤3
احملاكم وف األصول دون تضر الشبا واملراهق للوص

 -3١وأوصى فري األم املتحاد القطاري بتض يا امل اتا احملليا ملسااعد الضاحااي املنشاأ يف
عااا  ٢٠١7ماان خاالل ت وياادها مب اوارد وهياك ا أساسااي ملئم ا  ،وبوضااع سياس ا شااامل لرعاي ا
()٤٤
ضحااي الضن ومحايته وجرب ضرره
 -3٢وأوصااى أيضاا بوضااع ميثاااق وطااي للضدالا وبتض يا اجلانا التقااي ملؤسسااا نظااا إقاما
الضدال فيما يتضل ابلتحقيقا وامللحقا القضائي ( )٤٥وأوص املقرر اخلاص املضني أبش ال
ال اارق املضاص اار ب ا ايد الرتكي ا عل ااى محاي ا الض ااحااي داخ ا النظ ااا القض ااائ  ،بط اارق منه ااا وض ااع
()٤6
بروتوكوال حمدد حلماي النسات واألطفال
 -33وأوصى فري األم املتحد القطري السلفادور بوضع تدابري وسياسا فضالا تسااه يف
منع أفضال الفساد والتحقي فيها ومضاقب اجلنا ؛ وابعتمااد قاانون اخلدما الضاما ؛ ومبواتما اإلطاار
()٤7
اجلنائ مل افح الفساد مع الت اما ا الدولي
 -3٤ورحب ا اللجن ا املضني ا حبقااوق اإلنسااان واملقاارر اخلاص ا املضني ا حباااال اإلعاادا خااار
()٤٨
القضات إبصدار احمل م الضليا قرارا يف عا  ٢٠١6يقض إبلغات قانون الضفو الضا
 -3٥ويف ع ااا  ،٢٠١٩ح ااذر مفوض ا ا األم ا ا املتح ااد الس ااامي حلق ااوق اإلنس ااان م اان أن
يتضاامن مشااروع قااانون الضدال ا االنتقالي ا واإلصاالحي للمصاااحل الوطني ا  ،الااذي جيااري مناقشاات
داخا ا اجلمضيا ا التشا اريضي  ،أح اما اا مي اان أن تفضا ا إىل الضف ااو حب ا ا الواق ااع ع اان املت ااورط يف
انتهاك ااا خط ااري حلق ااوق اإلنس ااان( )٤٩وأع اار املق اارر اخل ااا املض ااي ابحلقيقا ا والضدالا ا واجل اارب
وضااماان عااد الت ارار عاان ش اواغ مماثل ا  ،وح ا اجلمضي ا التش اريضي علااى عااد ساان مشااروع
القانون( )٥٠وأشاار إىل أن الثغارا وحااال التاأخري الاي تضتاور الضدالا االنتقاليا مردهاا إىل حاد
كبااري عااد وجااود سياس ا ح ومي ا يف هااذا الصاادد وأوصااى الساالفادور ابعتماااد قااانون شااام
للضدالا االنتقاليا يسااتويف الشااروط املنصااو عليهااا يف قارار عااا  ٢٠١6القاضا بضااد دسااتوري
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قااانون الضفااو الض ااا  ،وكااذا املضااايري الدولي ا حلقااوق اإلنس ااان ،مبااا فيهااا الس اواب القضااائي حمل م ا
()٥١
البلدان األمري ي حلقوق اإلنسان
 -36وأشا ااار إىل أن إحا اادى الضقبا ااا الا ااي تضا ااوق بوضا ااو البح ا ا عا اان احلقيق ا ا يتمث ا ا يف
استحال الوصول إىل احملفوظا الضس ري لفرت الن اع املسلح( )٥٢وأوصى املقارر اخلاا واللجنا
املضني حبقوق اإلنسان بضامان الوصاول إىل مجياع املضلوماا املتضلقا ابالنتهاكاا املرت با خالل
تل ااك الف اارت  ،مب ااا يف ذل ااك حمفوظ ااا القا اوا املس االح  ،وإبجا ارات حتقيا ا كاما ا يف االنتهاك ااا
()٥3
السابق ومضاقب املسؤول عنها وتقدمي تضويضا للضحااي
 -37وأعاار املقاارر اخلااا عاان القل ا إزات ركااود التحقيقااا وامللحقااا القضااائي اجلنائي ا
وأوصى أبن يتحم املدع الضا مسؤولي تنفيذ سياس التحقي اجلنائ املتضلقا ابجلارائ املرت با
ضااد اإلنساااني وجارائ احلاار املرت با يف سااياق النا اع املساالح يف الساالفادور واملضتمااد يف كااانون
األول/ديساامرب  ،٢٠١٨وأبن يتاااذ التاادابري اللزم ا  ،مبااا يف ذلااك تض ي ا امل اوارد البش اري واملالي ا
املاصص ا لفري ا املاادع الضااام املتاص ا ل ا يضج ا إبح اراز تقااد يف التحقي ا اجلنااائ يف
()٥٤
االنتهاكا املرت ب أثنات الن اع املسلح يف إطار صلحيات
 -3٨وابلنظاار إىل التااأخر الطوي ا يف إج ارات التحقيقااا الناااج عاان كااون قااانون الضفااو دخ ا
حي النفاذ منذ وق بضيد ،قال إن التحقيقاا اجلاريا جيا أن تاؤدي إىل توجيا ا اماا رمسيا
()٥٥
وإداان على املدى القصري بشأن اجلرائ املرت ب يف سياق الن اع املسلح
 -3٩وأوصى فري األم املتحد القطري السلفادور أبن تضتمد قانوانا جلرب ضرر ضحااي الن اع
املسلح جربا شاملا؛ وبتقيي مدى احرتا برامج التنمي االجتماعي الشامل لوضع قري إل موزويت
()٥6
واألماكن اجملاور ؛ وبوضع سياس وطني للضدال االنتقالي ؛ وإبنشات سج وطي للضحااي
 -٤٠وأوصااى املقاارر املضااي ابحلقيق ا والضدال ا واجلاارب وضااماان عااد الت ارار ابعتماااد قااانون
ياان علااى ت ويااد اللجااان الااي أنشاائ للبح ا عاان البااالغ واألطفااال املاتف ا خاالل الن ا اع
()٥7
املسلح إبطار قانوين مستدا وابملوارد اللزم
 -٣احلرايت األساسية

()٥٨

 -٤١أعرب ا اللجن ا املضني ا حبقااوق اإلنسااان ع اان قلقهااا إزات أعمااال الضن ا والتاوي ا ال ااي
تستهدف املدافض عن حقوق اإلنسان والصحفي  ،وإزات التشريضا اجلنائي الي مان شاأهنا أن
تااؤدي إىل تقييااد احل ا يف التجمااع الساالم وحري ا ت ااوين اجلمضيااا وأوص ا ابعتماااد تاادابري
تشريضي خاص حلماي املدافض عان حقاوق اإلنساان والصاحفي  ،وإبعااد النظار يف التشاريضا
()٥٩
اجلنائي احلالي
 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()6٠

 -٤٢يف عا  ،٢٠١٩أقر مفوضي األم املتحد السامي لشؤون اللجئ ابعتماد القانون
اخلا مل افح االجتار ابلبشر يف عا  )6١(٢٠١٤ويف عا  ،٢٠١٨أوص جلن اخلربات املضني
بتطبي ا االتفاقيااا والتوصاايا التابض ا ملنظم ا الضم ا الدولي ا الساالفادور ابختاااذ التاادابري اللزم ا
لضاامان إج ارات حتقيقااا شااامل وملحقااا قضااائي صااارم ضااد األشاااا املتااورط يف بيااع
()6٢
أطفال دون سن الثامن عشر واالجتار هب بغر االستغلل اجلنس
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 -٤3ويف عا  ،٢٠١7الحظ اللجن املضني ابلقضات علاى التمييا ضاد املارأ إنشاات ملجا
لضااحااي االجتااار ل نا انتاهبااا جا ع شااديد إزات التقااارير الااي تشااري إىل تضاار الشااااب والفتيااا
للسااتغلل اجلنس ا علااى يااد الضصااااب اإلجرامي ا حت ا التهديااد بقااتلهن أو قت ا أف اراد أساارهن
وأوص ا اللجن ا بوضااع اس ارتاتيجي شااامل وخط ا عم ا ملنااع وم افح ا أعمااال االجت ااار ابلبش اار
واالستغلل اجلنس الي تستهدف النسات والفتيا  ،مع الرتكي بوج خا على اإليذات املرتب
()63
ابلضصااب
 -٤٤وتلقا املقاارر اخلاصا املضني ا أبشا ال الاارق املضاصاار مضلومااا عاان أنشااط الضصااااب
تتض اامن تق ااارير ع اان املمارس ااا ال ااي ترق ااى ،كم ااا يب اادو ألول وهلا ا  ،إىل أشا ا ال رق مضاص اار
وأشار إىل أن التميي الشديد ب اجلنسا ي ياد مان قابليا تضار النساات للممارساا الشابيه
ابل اارق يف س ااياق أنش ااط الضص ااااب  ،مث ا إرغ ااا النس ااات الش ااااب عل ااى أن يص اابحن ش اري ا
جنس اايا ألعض ااات الضص ااااب وأن يق اادمن خ اادما جنس ااي ألفا اراد الضص ااااب يف الس ااجون،
()6٤
وتضرضهن لسائر أش ال الضن  ،مبا يف ذلك قت اإلانث واالختفات
 -٤٥وأوص املقرر اخلاص مبراجض األح ا القانوني املتضلق ابل ايرا ال وجي يف الساجون
ماان أجا ضاامان احلمايا ال افيا حلقااوق املارأ ومنااع املمارسااا الشاابيه ابلاارق ،وبضاامان تنفيااذ
()6٥
تلك األح ا تنفيذا كاملا وفضاالا
 -٤6وأعربا املقاارر اخلاصا عاان قلقهااا إزات التجنيااد القسااري لألطفااال يف أنشااط الضصااااب
الذي يش  ،كما يبدو ألول وهل  ،ممارس شبيه ابلرق ،وإزات التقارير الي تتحدث عان سالو
األطف ااال غ ااري املص ااحوب والنس ااات ط اارق هج اار غ ااري مأمونا ا عن ااد حماول ا ا لله اارو م اان عن ا ا
()66
الضصااب
 -٤7وأعرب ا املق اارر اخلاص ا ع اان قلقه ااا ألن النس ااات الض ااامل املن لي ااا كث ااريا م ااا يتضرض اان
للستغلل والضم القسري ،ويضملن لساعا طويلا جادا ،وال تادفع هلان أجاورهن ،وياوقفن عان
الضما ا بص ااور مفاجئا ا دون احلص ااول عل ااى أج اار أو تلقا ا إخط ااار ب ااذلك ،ويتضرض اان للعت اادات
اجلنس على يد أفراد األسر املضيشي الذكور وتُقيد حريتهن يف التنق  ،وألن الطفل الضامل
املن ليااا يضملاان حااى  ١6ساااع يف اليااو  ،ساابض أاي يف األساابوع وأوص ا الساالفادور بوضااع
تدابري حمدد إلهنات املمارسا الشبيه ابلرق وحتس عم مفتشي الضم لضمان امتثال املضايري
()67
القانوني الي حتظر الضم القسري

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

()6٨

 -٤٨أعرب املقرر اخلاص املضني أبش ال الرق املضاصار عان قلقهاا إزات النساات الضاامل يف
القط اااع التجميضا ا حيا ا املضلوم ااا تش ااري إىل ع ااد التمت ااع ابحلا ا يف حريا ا ت ااوين اجلمضي ااا
والتجمع السلم بسب املمارسا القوي املناهض للنقاااب وظاروف الضما اخلطار وعاد دفاع
()6٩
اشرتاكا الضمان االجتماع للدول
 -٤٩وقال ا إهنااا تلق ا تقااارير تشااري إىل أن النسااات الل اوايت يُتضاقااد مضهاان لطاارز النساايج يف
بيو ن عامل غاري مساجل ويطاالن حبصا إنتاا مرتفضا للغايا وأعربا عان قلقهاا أيضاا
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إزات إم اني ا أن تساااه هااذ املمارسااا يف عم ا األطفااال كااون الضااامل جيااربن علااى التمااا
()7٠
مساعد أطفاهلن إلنتا احلص املطلوب
 -٥٠وأُبلغ املقرر اخلاصا
لساااعا طويلا جاادا ،وتقاضا
ماان أجاار الضاما لتغطي ا ت ااالي
الصضب يف قطاع مصائد األمسا

بظاروف الضما االساتغللي يف قطااع األمان اخلاا  ،مثا الضما
أجااور منافضا جاادا ،والضما يف ظااروف خطاار  ،وخصا مبااالغ
األساالح والبا ا كمااا أعرب ا عاان قلقهااا إزات ظااروف الضم ا
()7١
واستادا األطفال الضمال يف هذا القطاع

 -٥١وأوصا ا مبراجضا ا اإلط ااار التنظيما ا ملمارس ااا املؤسس ااا التجاريا ا املتضلقا ا ابلضم ااال
()7٢
للتأكد من متشي مع املضايري الدولي حلقوق اإلنسان
 -٥٢وأعرب ا اللجن ا املضني ا حبقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا إزات اتساااع الفجااو يف األجااور ب ا
الرجااال والنسااات( )73وأوصا جلنا خاربات منظما الضما الدوليا ابختاااذ اخلطاوا اللزما إلنشااات
آلي تتيح التقيي الوظيف املوضوع يف القطاع الضا واخلا  ،هبادف ضامان االحارتا ال اما
()7٤
ملبدأ املساوا يف األجر ب الرجال والنسات لقات الضم املتساوي القيم
 -٢احلق يف مستوى معيشي الئق

()7٥

 -٥3يف عا  ،٢٠١6الحظ املقرر اخلا املضي حب اإلنسان يف احلصول على ميا الشار
املأمون ا وخاادما الصاارف الصااح أن ح اوا؛  ٢٠يف املائ ا ماان س ا ان الساالفادور يضااانون ماان
()76
انضدا األمن الغذائ يف أعقا أسوأ حال جفاف شهد ا البلد منذ عقود
 -٥٤ورغ ا االع ارتاف ابلتقااد الااذي أحرزت ا الساالفادور يف الضقااود األخااري يف حتس ا فاار
احلصااول علااى امليااا وخاادما الصاارف الصااح  ،الحااظ املقاارر اخلااا املضااي حب ا اإلنسااان يف
احلص ا ااول عل ا ااى مي ا ااا الش ا اار املأمونا ا ا وخ ا اادما الص ا اارف الص ا ااح أن احل وما ا ا أعلنا ا ا يف
عا  ٢٠١6حال طوارئ بسب نق امليا يف البلد ،وأن ينبغ بذل امل يد من اجلهاود للوصاول
إىل تلااك اجلماعااا الااي تظ ا مسااتبضد  ،ولتحس ا إماادادا امليااا وظااروف الصاارف الصااح
وإدار امليا املستضمل وأوصى ابعتماد قانون بشأن املاوارد املائيا يادمج هنجاا قائماا علاى حقاوق
اإلنسااان ،وإياالت األولويا ألشااد الفئااا ضااضفا ،ووضااع اخلط ا الوطنيا للميااا والصاارف الصااح
()77
عن طري عملي تشاركي
 -٥٥وأوصااى فري ا األم ا املتحااد القطااري ابملصااادق علااى إصاال املاااد  6٩ماان الدسااتور،
()7٨
وهو اإلصل الذي جرى اعتماد ويقر ابلطابع الدستوري حلقوق امليا والصرف الصح
 -٥6وأوص املقرر اخلاص املضني أبش ال الرق املضاصر وجلنا خاربات منظما الضما الدوليا
ابملض يف برامج احلاد مان الفقار ذا األهاداف احملادد والراميا إىل التافيا مان حاجا األسار
()7٩
إىل إشرا أطفاهلا يف أسوأ أش ال عم األطفال ،وبتوفري امل يد منها
 -٣احلق يف الصحة

()٨٠

 -٥7أوص جلن حقوق الطف ب ايد خمصصا املي اني للصح وختصاي
()٨١
املي اني لصح األطفال
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 -٥٨وبينمااا الحظ ا اللجن ا املضني ا ابلقضااات علااى التميي ا ضااد امل ارأ اجلهااود املبذول ا لتض ي ا
حصول النسات والفتيا على خدما الصح اإلجنابي  ،ما زال تشضر ابلقل إزات األثر احملدود
هلذ اجلهود وأوص اللجن إبجرات حتلي شام ملدى احلصاول علاى خادما الصاح اإلجنابيا
ووسااائ منااع احلم ا  ،وبتضجي ا اعتماااد قااانون الصااح اجلنسااي واإلجنابي ا واس ارتاتيجي للحااد ماان
()٨٢
حاال مح املراهقا
 -٥٩والحظا جلنا حقااوق الطفا مااع القلا ارتفاااع عاادد املراهقااا احلواما وعاادد الفتيااا
احلوام ا نتيج ا اغتصااا وأوص ا مبضاجل ا حاااال مح ا املراهقااا  ،مبااا يف ذلااك ضاامان ت اوافر
وسائ مناع احلما وحصاول الفتياا والفتياان علاى خادما الصاح اجلنساي  ،وضامان املاوارد اللزما
لتنفيااذ االس ارتاتيجي الوطني ا املشاارتك ب ا القطاعااا ملنااع احلم ا يف ساان املراهق ا ()٢٠٢7-٢٠١7
وبراجمهااا ذا الصاال  ،تنفيااذا فضاااالا( )٨3وأوصااى فري ا األم ا املتحااد القطااري الساالفادور بتوساايع
نطاااق وضااع السياسااا االجتماعي ا الرامي ا إىل منااع مح ا الفتي ااا واملراهقااا ورعاي ا احلوام ا
ماانهن؛ وبساان ق اوان تتضل ا ابلتثقي ا اجلنس ا الشااام  ،وضاامان إاتحت ا وتااوفري التموي ا الاالز
()٨٤
لتنفيذ ؛ وبتض ي برامج التثقي اجلنس
 -٤احلق يف التعليم

()٨٥

 -6٠أشااار الفري ا ذات ا إىل أن الدسااتور ياان علااى ختصااي  6يف املائ ا ماان مي اني ا الدول ا
لقطاااع التضلااي  ،غااري أن ا ال ُُيص ا ل ا سااوى نص ا ذلااك وأوصااى احل وم ا أبن متتث ا النسااب
املئوي الي ين عليها الدساتور وأبن تقاي مادى كفايتهاا مان الناحيا التقنيا لضامان اإلدماا يف
()٨6
نظا التضلي
 -6١وأعربا جلنا حقااوق الطفا عاان قلقهااا إزات األثاار اهلائا للضنا علااى حصااول األطفااال
على التضلي  ،حي إن مضظ املدار تقع يف اجملتمضا احمللي الي تنش فيها عصااب مارا ؛
وعااد كفايا األماوال املاصصا للتضلااي ؛ وهشاشا اهلياكا األساسااي املدرسااي ؛ والصااضواب الااي
يواجههااا األطفااال املهاااجرون والطاال املشااردون داخلي اا السااتئناف تضلاايمه وأوص ا بضاامان
املوارد البشري والتقني واملالي اللزم من أج تنفيذ خط التضلي الوطنيا وعناصارها السات تنفياذا
()٨7
فض اااالا؛ ومبضاجلا ا األس اابا اجلذريا ا للتغيا ا املدرسا ا وارتف اااع ع اادد املت ااوقف ع اان الدراسا ا
وأوصا جلنا خاربات منظما الضما الدوليا الساالفادور أبن تضا ز جهودهااا الراميا إىل زايد مضاادل
()٨٨
متابض الدراس واحلد من مضدل التوق عنها يف التضلي الثانوي
 -6٢وأعربا ا اللجنا ا املضنيا ا ابلقض ااات عل ااى التمييا ا ض ااد املا ارأ ع اان قلقه ااا إزات ورود تق ااارير
تتحاادث عاان التجنيااد القسااري يف املاادار ماان قب ا الضصااااب وعاان منااع الوالاادين لبنااا ماان
()٨٩
متابض ا الدراس ا حلمااايتهن م اان هااذا الضن ا  ،وإزات اخنفااا نس ااب متابض ا الفتي ااا للدراس ا
وأشااار منظم ا األم ا املتح ااد للرتبي ا والضل ا والثقاف ا (اليونس ا و) إىل أن  3٠,3يف املائ ا م اان
الفتيا املرتاوح أعمارهن ب  ١٠سنوا و ١7سن صرحن يف عا  ٢٠١6أن سب توقفهن
()٩٠
عن الدراس يرتب ابحلم واألموم
 -63والحظا املقاارر اخلاصا املضنيا حبقااوق اإلنسااان للمشااردين داخليا ا أن للتشاارد الااداخل
أثاار كبااري علااى إم اني ا احلصااول علااى التضلااي  ،وأن االرتفاااع الشااديد يف مضاادال التوق ا عاان
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الدراسا يضا ى ج ئياا إىل الضنا وتشاارد األساار( )٩١وأوصا املقاارر اخلاصا املضنيا أبشا ال الاارق
()٩٢
املضاصر السلفادور بتوفري امل يد من األمن يف املدار حلماي األطفال من عن الضصااب
 -6٤والحظ ا ا اليونس ا ا و أن مض ا اادال الرس ا ااو تظ ا ا مرتفض ا ا  ،إذ أن  6٠يف املائ ا ا م ا اان
()٩3
الطل فق يتمون الص الساد يف الفرت ال مني احملدد
 -6٥والحظ اليونس و أيضا أن  ٤٨يف املائ فقا مان أطفاال الساابض مان الضمار املنتما
إىل األساار املضيشااي ألدىن شاار مخسااي للاادخ يسااتطيضون القارات مقارن ا ب ا  ٨٤يف املائ ا ماانه
()٩٤
املنتم إىل األسر املضيشي ألعلى شر مخسي للدخ
 -66وأوص ا اليونس ا و بتوساايع نطاااق التضلااي اجملاااين إىل حاادود ساان الثاني ا عشاار واعتماااد
تاادابري ترم ا إىل زايد مضاادال إمل ااا أف اراد األساار املضيشااي املنافض ا الاادخ ابلق ارات وال تاب ا
()٩٥
ومتابضته الدراس بضد املرحل الثانوي
 -67وأوصا مفوضااي األما املتحااد بتض يا عملي ا حتديااد األطفااال غااري امللتحقا ابملاادار
()٩6
ومنحه إم اني االستفاد من برامج التضلي املضج

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة
 -١النساء

()٩7

 -6٨رحب اللجن املضني ابلقضات على التميي ضد املارأ ابعتمااد قاانون املسااوا واإلنصااف
والقضااات علااى التميي ا ضااد امل ارأ يف عااا  ،٢٠١6وأوص ا برصااد تنفيااذ ( )٩٨ورحب ا اللجن ا
()٩٩
املضني حبقوق اإلنسان بسن القانون اخلا الشام لتوفري حيا خالي من الضن للمرأ
 -6٩وأعرب املقرر اخلا املضنيا حبااال اإلعادا خاار القضاات عان قلقهاا ألن السالفادور
تواص تساجي ارتفااع مهاول يف عادد حااال قتا اإلانث ،وألن الضاحااي يف أكثار مان  7٠يف
()١٠٠
املائ من احلاال ه من القاصرا
 -7٠وأعربا اللجنا املضنيا حبقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا الخنفااا عاادد امللحقااا القضااائي
واإلداان املرتبطا بقتا اإلانث وارتفاااع مضاادال الضنا املنا ؛ واجلنسا ضااد النسااات والفتيااا ،
مباا يف ذلاك اساتغلهلن اجلنسا مان قبا الضصاااب  ،ولضااد اإلبال عان حااال االغتصااا يف
الض ا اااد ( )١٠١وأوص ا ا الس ا االفادور مبض ا اااعف جهوده ا ااا ملن ا ااع مجي ا ااع أعم ا ااال الضن ا ا ض ا ااد امل ا ارأ
وم افحته ااا واملضاقبا ا عليه ااا ،مب ااا فيه ااا تل ااك املرت با ا عل ااى أي اادي أعض ااات الضص ااااب  ،وض اامان
التحقيا يف تلااك األعمااال وحماكما اجلنااا ومضاااقبته  ،وجاارب الضااحااي وحصااوهل علااى املساااعد
()١٠٢
واحلماي
 -7١وأعرب جلن حقوق الطف عن قلقها إزات قابلي الفتيا البالغ عمرهن اثنتاا عشار سان
فما فوق ،وامللقباا ب ا ”الضارائس“ ،للساتهداف مان قبا عصاااب ماارا ألغارا االساتغلل
اجلنس ا ( )١٠3وأوصااى فري ا األم ا املتحااد القطااري بوضااع بروتوكااوال متاصص ا مشاارتك ب ا
املؤسسا لرعاي الطفل واملراهقا ضحااي الضن اجلنس ( )١٠٤وأوص جلن حقوق الطف
بتض يا ا با ارانمج مدينا ا املا ارأ الش اااب هب اادف م افحا ا الضنا ا اجلنسا ا واجلنس اااين ض ااد الفتي ااا
()١٠٥
بصور فضال
10
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 -7٢ورحب اللجنا املضنيا ابلقضاات علاى التمييا ضاد املارأ إبنشاات واليا قضاائي متاصصا
يف اجلارائ املرت با ضااد املارأ ووحاادا مؤسسااي متاصصا لاادع للنسااات داخا قاوا الشاارط
وأوص ا اللجن ا بتاصااي امل اوارد ال افي ا لتنفيااذ الوالي ا القضااائي املتاصص ا علااى حنااو فضااال،
وإبذكات وع القضا واحملام وموظف إنفاذ القانون إبطاار املسااوا با اجلنسا ( )١٠6وأوصاى
فري ا األم ا املتحااد القطااري بتض ي ا قاادرا احملاااك املتاصص ا ابعتبارهااا حماااك مؤلف ا ماان عااد
أش ا اااا م ا اان خ ا االل ت وي ا اادها ابملا ا اوارد اللزما ا ا للض ا ااطلع مبهامه ا ااا( )١٠7وأوصا ا ا املق ا اارر
اخلاص ا املضني ا حبقااوق اإلنسااان للمشااردين داخلي ا ا بنشاار ضااابطا شاارط ملنااع الضنا ضااد امل ارأ
()١٠٨
والتصدي ل
 -73وأعاار الضديااد ماان هيئااا املضاهاادا وامل لف ا بااوالاي يف إطااار اإلجاراتا اخلاص ا
عن القل إزات احلظر التاا لضملياا اإلجهاا  ،مباا يف ذلاك يف احلااال الاي ي اون فيهاا احلما
نتيجا اغتصااا أو ساافا حمااار  ،أو عناادما ت ااون حيااا األ يف خطاار أو ي ااون احلما ضااضيفا،
()١٠٩
وهو ما يدفع النسات والفتيا على حد سوات إىل اإلجها غري املأمون وغري القانوين
 -7٤وأوصا اللجنا املضنيا حبقااوق اإلنساان السالفادور أبن تاانقح قانوهناا املتضلا ابإلجهااا
لي ف ا ج اواز إهنااات احلم ا طوع ا ا إهناااتا قانوني ا ا ومااأموانا وفضاااالا مااى كان ا حيااا أو صااح امل ارأ
أو الفتااا احلاما يف خطاار ،أو كااان ماان شااأن إمتااا شااهور احلما أن يضاار بصااح املارأ أو الفتااا
احلام ضررا ابلغا أو يسب هلا يف مضاان ابلغ  ،وخاص يف حاال احلما النااتج عان اغتصاا
أو سفا حمار أو احلم الضاضي ( )١١٠وقادم اللجنا املضنيا ابلقضاات علاى التمييا ضاد املارأ
()١١١
توصيا مماثل
 -7٥والحظ املقرر اخلاص املضني حباال اإلعدا خار القضات أن ماا ال يقا عان ١٥٩
امارأ أودعا إىل حاادود تشارين األول/أكتااوبر  ٢٠١7الساجن يف إطااار قااانون الضقااواب املتضلا
ابجلارائ املتصاال ابإلجهااا وأشااار إىل أن آليااا األم ا املتحااد حلقااوق اإلنسااان ومنظمااا
البل اادان األمري يا ا دعا ا ابنتظ ااا إىل نا ا ع ص ااف اجلرميا ا ع اان اإلجه ااا حفاظا اا عل ااى حق ااوق
()١١٢
النسات
 -76وأعرب اللجن املضني حبقوق اإلنسان عن قلقها بشاأن عاد تناسا الضقاواب املوقضا ،
بتهم ا القت ا املشاادد ،علااى النسااات الل اوايت خضااضن إلجهااا ال إرادي ،إذ تص ا حااد السااجن
ألربض عام ا وأعرب عن قلقها أيض ا بشأن ماا وردهاا مان إفاادا ابرتفااع مضادل االنتحاار با
النسااات احلواما وقيااا املااوظف الطبيا أو اإلداريا يف املستشاافيا الضاما ابإلباال عاان النسااات
اللاوايت يقصادهنا لإلجهااا ( )١١3وأوصا املقاارر اخلاصا املضنيا حبااال اإلعاادا خاار القضااات
إبنشااات آلي ا ملراجض ا مجيااع احلاااال الااي أودع ا فيهااا النسااات السااجن بسااب ط اوارئ توليدي ا
()١١٤
أو جرائ متصل ابإلجها  ،هبدف إطلق سراحهن دون أتخري
 -77وأوص املفوض السامي حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املضنيا حبااال اإلعادا خاار
()١١٥
القضات بوق تطبي املاد  ١33من قانون الضقواب مؤقت ا ،وابملوافق على تضديلها
 -7٨وأوصااى فري ا األم ا املتحااد القطااري بتنظااي مناقش ا واسااض حااول مسااأل اإلجهااا ،
تشار فيها ابألسا مجضيا نسائي  ،وابعتمااد بروتوكاول طاي يان يف مجلا أماور علاى الساري
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املهني ا لضاامان ساالم الضمااال الطبي ا ك ا ميارس اوا اإلجهااا
()١١6
مللحقا جنائي

الطااي دون اخلااوف ماان التضاار

 -7٩وأعرب اللجن املضني حبقاوق اإلنساان عان قلقهاا إزات مشاارك النساات احملادود
السياسااي والضاما  ،ونقا متثيلهااا يف مناصا اختاااذ القارار( )١١7وأوصا اللجنا املضنيا
على التميي ضد املرأ مبواصل بذل اجلهود الرامي إىل حتقي املسااوا يف مجياع املؤسساا
منهااا توساايع نطاااق اسااتادا التاادابري اخلاصا لتض يا متثيا املارأ  ،مااع إياالت اهتمااا خااا
()١١٨
اللوايت يواجهن أش االا متضدد ومتشاب من التميي

يف احلياا
ابلقضااات
 ،بطارق
للنسااات

 -٨٠وأوصى فري األم املتحد القطري مبراجض قانون األحا ا السياساي لتحقيا املسااوا ؛
وابملوافق ا هنائي اا علااى السياسااا الوطني ا املتضلق ا ابملسااؤولي املشاارتك عاان تااوفري الرعاي ا والتنمي ا
الش ااامل لنس ااات األرايف والش ااضو األص االي والنس ااات الفلح ااا ؛ وإبنش ااات اآللي ااا املؤسس ااي
()١١٩
اللزم لتنفيذها
 -٢األطفال

()١٢٠

 -٨١أق اار املق اارر اخلاصا ا املضنيا ا أبشا ا ال ال اارق املضاص اار ابلتق ااد احمل اارز يف قط اااع قصا ا
الس ر ،ل نها أشار إىل استمرار انتشار أسوأ أش ال عم األطفال يف الضديد من السياقا ،
مبااا يف ذلااك اإلكارا علااى التسااول يف الشاوارع ،والضما يف قطاااع مصااائد األمسااا  ،والضما املنا ؛
وال راع ا وأوص ا مبواصاال بنااات النظااا الااوطي حلماي ا الطف ا  ،وب فال ا متتض ا ابلقاادر ال افي ا
()١٢١
حلماي األطفال املضرض للاطر
 -٨٢وأوصا اللجنا املضنيا ابلقضااات علاى التمييا ضاد املارأ بتضجيا إصال قاانون األساار ،
وإلغاات االساتثناتا مان الساان الادنيا للا وا احملادد يف  ١٨ساان  ،والتوعيا ابآلاثر السالبي للا وا
()١٢٢
املب ر على الفتيا
 -٨3ورحبا اللجنا املضنيا حبقااوق اإلنسااان إبصادار املرسااو رقا  7٥٤لضااا  ،٢٠١7الااذي
()١٢3
ظر زوا األطفال دون سن الثامن عشر يف مجيع احلاال
 -٨٤وما زالا جلنا حقاوق الطفا تشاضر ابلقلا إزات مادى الضارر الاذي يتساب فيا الضنا
()١٢٤
اإلجرام لألطفال ،ال سيما قابلي تضرضه للتجنيد من قب عصااب مارا
 -٨٥والحظ املقرر اخلاص املضني حبقوق اإلنساان للمشاردين داخليا ا أنا ال مي ان للشابا
عاي حياا عاديا يف بضااض األحياات اخلاضاض لسايطر الضصااااب وال تسامح الضدياد مان األساار
لألطفال ابخلرو للض خشي وقوعه حت سايطر أفاراد الضصاااب وللضنا والتشارد الاداخل
أثر هائ على األطفال( )١٢٥وتلق املقرر اخلاص املضني أبش ال الرق املضاصر مضلوما تشري
إىل أن الضص ااااب تس ااتهدف ص ااغار األطف ااال ألن س اان املس ااؤولي اجلنائيا ا جيضلها ا أقا ا عرضا ا
()١٢6
للملحق القضائي
 -٨6وأوص ا جلن ا حقااوق الطف ا الساالفادور إبعاااد النظاار يف السياسااا وال اربامج املتضلق ا
أبعمااال الضن ا واإلج ارا الااي ترت بهااا عصااااب مااارا العتماااد تاادابري أكثاار فضالي ا ملنااع قت ا
األطفال واختفاائه وجتنياده علاى ياد اجلماعاا اإلجراميا ؛ ومبضاجلا األسابا اجلذريا للضنا ،
()١٢7
مث الفقر والتميي
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 -٣األشخاص ذوو اإلعاقة

()١٢٨

 -٨7بينم ااا رحب ا ا اللجن ا ا نفس ااها ابلت اادابري املتا ااذ بش ااأن ص ااح األطف ااال ذوي اإلعاق ا ا
وتضلاايمه ومجااع البي اااان عاانه  ،أوص ا ابعتماااد هنااج ق ااائ علااى حق ااوق اإلنسااان إزات مس ااأل
()١٢٩
اإلعاق
 -٤األقليات والشعوب األصلية

()١3٠

 -٨٨أعربا اللجنا املضنيا ابلقضااات علااى التمييا الضنصااري عاان قلقهااا إزات احلالا االجتماعيا
واالقتصااادي للسا ان املنحاادرين ماان أصا أفريق ا  ،وإزات عااد إبارازه واالع ارتاف هبا وأوص ا
()١3١
السلفادور ابعتماد خط للعرتاف ابلس ان املنحدرين من أص أفريق وزايد إبرازه
 -٨٩وأوص اللجن أيض ا أبن يوضع ابلتشاور ماع الشاضو األصالي إطاار قاانوين للعارتاف
حبقوقهااا ومحايته ااا( )١3٢وأوص ا اللجن ا املضني ا حبقااوق اإلنس ااان ابالحتفااا ببي اااان إحص ااائي
()١33
موثوق عن الس ان األصلي
 -٩٠وأوص اللجن املضني ابلقضات على التميي الضنصري مبواصال اجلهاود الراميا إىل إعااد
إحيااات لغ ا الناهوات ا وابختاااذ خط اوا لتحديااد مااا إذا كان ا لغااا الشااضو األصاالي األخاارى
تستاد يف السالفادور ،وابلقياا  ،اساتنادا إىل النتاائج الاي ختلا إليهاا ،ابختااذ اخلطاوا اللزما
()١3٤
إلعاد إحيائها
 -٩١وأوص ا أيض ا ا الساالفادور بتضاام مجيااع سياسااا ا واس ارتاتيجيا ا الرامي ا إىل م افح ا
التمييا الضنصااري منظااورا جنساااني ا كوساايل ملضاجلا أشا ال التمييا املتضاادد الااي تتضاار هلااا نسااات
()١3٥
الس ان األصلي واملنحدرين من أص أفريق
 -٥املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخليا

()١36

 -٩٢أوصى فري األم املتحد القطري السلفادور بتض ي اجلهاود اإلقليميا كا تضامن بلادان
()١37
عبور ومقصد املهاجرين السلفادوري حقوقها
 -٩3ورحبا جلنا حقااوق الطفا إبنشااات مركا رعايا املهاااجرين وابعتماااد بروتوكااول محايا ورعايا
األطفال واملراهق املهاجرين السلفادوري يف عاا  )١3٨(٢٠١7وأوصاى فريا األما املتحاد القطاري
()١3٩
بتضم السياس الوطني للهجر مسأل محاي املهاجرين القصر غري املصحوب
 -٩٤وأعرب ا جلن ا القضااات علااى التميي ا الضنصااري عاان قلقهااا إزات املضامل ا التميي ي ا للضمااال
املهاجرين( )١٤٠وأوص اللجن املضني حبقاوق اإلنساان بضامان اتسااق تشاريضا اهلجار الوطنيا
()١٤١
مع املضايري الدولي
 -٩٥وأعربا مفوضااي األما املتحااد السااامي لشااؤون اللجئا عاان قلقهااا إزات احلاااال الااي
حتاارت فيهااا الساالطا احلدودي ا مباادأ عااد اإلعاااد القساري وأوصا إبصاال القااانون احلااا؛
()١٤٢
إلقرار صف اللج هبدف مواتمت مع املضايري الدولي
 -٩6والحظا املقاارر اخلاصا املضنيا حبقااوق اإلنسااان للمشااردين داخليا ا االرتفاااع الشااديد يف
مستوى التشرد الاداخل نتيجا ا للضنا املتصا ابلضصاااب  ،وإزات عاد وجاود نظاا فضاال حلمايا
()١٤3
املشردين داخليا
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 الصاادر٢٠١7/٤١١  ورحب مفوضي األم املتحد السامي لشؤون اللجئا ابلقارار-٩7
عن الدائر الدستوري للمح ما الضلياا حيا يقار بوجاود ظااهر تشاريد قساري داخلا انمجا عان
 فإهناا ال تا ال تشاضر ابلقلا ألنا ال تا ال هناا ثغارا كباري يف،الضن وانضدا األمن ومع ذلاك
،٢٠١7/٤١١ جمااال محاي ا حقااوق املشااردين داخلي اا وأوص ا إبقام ا آلي ا متابض ا وتنفيااذ القارار
 مباا يف ذلاك املباادئ التوجيهيا، وابعتماد مشروع القانون املتضل ابلرعاي الشامل لضاحااي الضنا
 وبتاصااي امل اوارد ال افي ا ماان أج ا محاي ا وتض ي ا حقااوق األشاااا، بشااأن التشاريد الااداخل
)١٤٤(
 متشي ا مع املبادئ التوجيهي،املشردين داخلي ا
املضني حبقوق اإلنسان للمشردين داخلي ا السلفادور أبن تقر علن ا

)١٤٥(

 وأوص املقرر اخلا-٩٨
بوجود ظاهر التشرد الداخل

 وأوصى فري األم املتحد القطري بوضع سياس وطنيا ملناع الضنا اجلنسا واجلنسااين-٩٩
الااذي تتضاار ل ا النسااات والفتيااا واملراهقااا املشااردا قس ارا؛ وبتشااجيع مناقش ا قااانون للهوي ا
اجلنساااني وخط ا عما حلماي ا حقااوق املثليااا واملثلي ا وم دوج ا امليا اجلنس ا ومغااايري اهلوي ا
اجلنسا اااني وحا ااامل صا اافا اجلنس ا ا املها ااددين ابلتش ا اريد القسا ااري وكا ااذا النا اااج ما اان الضن ا ا
)١٤6(
 واملوافق عليهما،اجلنساين
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