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 مقدمة  
عقدددد القريدددق العامدددس املعدددل ابريدددتعرا، الددددورج الردددامس، املنرددد    جددد  قدددرار  لددد   -1

  تردددرين ال دددا / 15إىل  4، دورتدددل الرا عدددة وال الددد  مل القددد ة املمتددددة مدددن 1/5حقددد إل اان دددان 
تردرين  4تعرا، املتعلدق ابل دلقادور مل اسل دة ال ان دة، املعقد دة مل . وُأجرج اريد2019ن فمرب 

. وترأيددو وفددد ال ددلقادور زيبددة وويددر الرددوون ااارج ددة والت امددس والتنم ددة 2019ال ددا /ن فمرب 
ارقتصادية آز جريالدينا   ن  ي كايتان  دا. واعتمدد القريدق العامدس التقريدر املتعلدق ابل دلقادور مل 

 .2019تررين ال ا /ن فمرب  8رة، املعق دة مل جل تل العاش
، اختددار  لدد  حقدد إل اان ددان فريددق املقددررين التددا  2019كددان ن ال ا /يندداير   15ومل  -2

 )اجملم عة ال ال ة( لت  ري ايتعرا، احلالة مل ال لقادور:   رك نا فاي ، وامل   ك، وال اابن.
مددن مرفدق قددرار  5والققدرة  5/1اان ددان  مدن مرفددق قدرار  لدد  حقد إل 15ووفقدا  للققددرة  -3

 صدرت ال اثيق التال ة ألغرا، ايتعرا، احلالة مل ال لقادور: ،16/21اجملل  
 (؛A/HRC/WG.6/34/SLV/1)أ( )15تقرير وطل/عر، كتايب مقدم وفقا  للققرة  )أ( 
تددددل مق تدددد ة األمدددم املتحدددددة ال ددددام ة حلقدددد إل  )ب(  اان ددددان جتم دددل للمعل مددددات أعد 

 (؛A/HRC/WG.6/34/SLV/2)ب( )15)املق ت ة ال ام ة حلق إل اان ان( وفقا  للققرة 
)ج( 15مددددددددد جا أعد تدددددددددل املق تددددددددد ة ال دددددددددام ة حلقددددددددد إل اان دددددددددان وفقدددددددددا  للققدددددددددرة  )ج( 

(A/HRC/WG.6/34/SLV/3.) 
كدس مددن   وُأح لدو إىل ال دلقادور عددن طريدق اجملم عدة ال ال ددة قايمدة أيد لة أعددد  ا م دبقا   -4

أملان ا، والربتغال، و لج  ا، وكندا ابيم  م عة األصدقاء املعن دة ابلتنق دو واا داا واملتا عدة علد  
الصددع د الدد طل، وإيددبان ا، وأوروغدد اج، ويددل ف ن ا، وال دد يد، واململ ددة املتحدددة لربي ان ددا الع مدد  

األيددد لة مل امل قدددل وأيرلندددا الردددمال ة، والدد ردت املتحددددة األمري  ددة. وى دددن ارطددا  علددد   ددو  
 الرب ي لايتعرا، الدورج الرامس.

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

أشدددار وفدددد ال دددلقادور إىل تصدددديق الدولدددة علددد  م ال دددق دول دددة وإىل ج  د دددا مدددن أجدددس  -5
ل ة حلق إل اان ان. ويل ط الضد ء علد  إنرداء عددة م اءمة إطار ا القان   احمللي مل املعايري الدو 

موي ات واعتماد ي ايات عامة ترك دا علد  لتلدئ ف دات ال د ان. وأولدو ال دلقادور ا تمامدا  
خاصددددا  للحقدددد إل ارقتصددددادية وارجتماع ددددة وال قاف ددددة، واألمددددن العددددام، وإقامددددة العدددددل، وم افحددددة 

 اافات من العقاب.
رومدا األيايدي للمح مدة اسناي دة الدول دة ويدحبو حتق  دا  وصد قو ال لقادور علد  ن دام -6

أو امل  ندة.  عل  اتقاق ة منا ضة التعوي  وغري  مدن تدروب املعاملدة أو العق  دة القايد ة أو الاإن دان ة
(، والقددددان ن ااددددا  2011واعتمددددت القدددد ان  التال ددددة: قددددان ن ال صددد ل إىل املعل مددددات العامددددة )

(، والقدددان ن اادددا  2015(، وقدددان ن جدددرب الضدددرر املعنددد ج )2014مل افحدددة ارجتدددار ابلبردددر )
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(، وقدان ن 2017(، وقدان ن املناوعدات ااداريدة )2016(، وقدان ن ال قافدة )2016 ر ن التبل )
 (، والقددان ن ااددا  ءنردداء وتن ددد م2018(، وقددان ن ااجددراءات ااداريددة )2017الصددحة النق دد ة )

(، وقدان ن حت د  اللد ايل التن  م دة 2018حاب العمدس )مرافق لرعاية األطقال حتو إشراف أص
(، وقددان ن الن دام الد طل املت امددس 2019)(، وقدان ن القضداء علدد  احلد اجا البريوقراط دة 2018)

 (.2019( والقان ن ااا  لل جرة وشوون األجان  )2019للصحة )
رددداملة؛ واعتمددداد وف مدددا يتعل دددق ألقددد إل األطقدددال، ذكدددر ال فدددد الن دددام الددد طل للحمايدددة ال -7

، وخ دددة عملدددل 2023-2013ال  ايدددة ال طن دددة للحمايدددة الرددداملة لقطقدددال واملدددرا ق  للقددد ة 
الدديت تضددم نو ا ذجددا  للموشددرات؛ وإصدداس قددان ن األيددرة الددوج  2019-2014ال طن ددة للقدد ة 

؛ ألغددد  وواج األطقدددال؛ وتن ددد م ةدددات إعام دددة ملندددل ارعتدددداء علددد  األطقدددال واايددداءة اسن ددد ة
( الددوج ح  ددر أ ددل أشدد ال العنددئ 2017وتعددديس قددان ن احلمايددة الردداملة لقطقددال واملددرا ق  )

 تد األطقال واملرا ق  داخس موي ات التعل م العامة واااصة.
وف ما يتعلدق ألقد إل األشد ا  ذوج ااعاقدة، يدحبو ال دلقادور حتق  دا علد  اتقاق دة  -8

ي ايددة وطن ددة للحمايددة الردداملة لقشدد ا  ا  أيضددحقدد إل األشدد ا  ذوج ااعاقددة. و ددي تنقددو 
ذوج ااعاقدددة، ووتدددعو الدرايدددة اريتقصددداي ة ال طن دددة لقشددد ا  ذوج ااعاقدددة. وأشدددار ال فدددد 

 "فصدد ل الدددعم الدرايددي" وتنق ددو ي ايددة كددولك إىل يديددد العمددس ابريدد ات ج ة التعل م ددة املتم لددة مل
لراملة للجم ل واملنصقة ل قالة املراركة القعالدة وامل افقة عل  ال  اية ا ،التعل م الرامس للجم ل

للرباب ذوج ااعاقة، ومراعاة م  لة الت د  ات اااصدة  دووج ااعاقدة عندد تنق دو األشدغال العامدة، 
 لغدددة  والتددددري  املقدددد م ملددد ةقي احل  مدددة مل ل مدددة العددددل العل دددا، وم تددد  النايددد  العدددام ف مدددا يتعل دددق

 ااشارة ال لقادورية.
. 2014جددو ال ددلقادور ارعدد اف ألقدد إل الرددع ب األصددل ة مل ديددت ر ا مل عددام وأدر  -9

 ورح ددو، إتددافة إىل ذلددك، إدراج من ددد ر الرددع ب األصددل ة مل التعدددداد املقبددس لل دد ان وامل ددداكن،
واعتمدداد تدددا ري ةايددة وتددمازت للحقدداث علدد  الدد اان ال قددامل للغددة ز  اتددس، واعتمدداد ال  ايددة 

ل ة وخ ددة العمددس ال طن ددة للرددع ب األصددل ة، واعتمدداد ال  ايددة الصددح ة ال طن ددة للرددع ب األصدد
 ال طن ة للرع ب األصل ة.

وف ما يتعلق ابحلق مل الصحة، أشار ال فد إىل الاددة التدرجي دة مل م اان دة ووارة الصدحة،  -10
ددا علدد  ف ددات مع نددة، وإطدداإل اا ددة ال طن ددة للصددحة الدديت وتدد ع ا وأنرد ة  ندداء القدددرات الدديت ترك 

ريدد   ال ددلقادور أ دد  أ دد  ك لددة، والدديت أدرجددو تددمن أ ددداف ا تدد فري األدويددة واللدد اوم ال ب ددة، 
 وحت   اادمات، وتعايا الن ج ال قايي مل  ال الرعاية الصح ة.

ومل  ال التعل م، نقوت ال لقادور الربزمج ال طل حمل  األم ة، وأعد ت  رامج لتح    -11
دارس، كما قد مو  درامج وجبدات غواي دة مدريد ة مل مددارس عامدة لتدارة، اهل اكس األياي ة للم

 و م عة ل اوم مدري ة مل املدارس العامة مل كافة أرجاء البلد.
 وف مددا يتعلددق   افحددة الققددر، نقددوت ال ددلقادور ايدد ات ج ة القضدداء علدد  الققددر. واعتمدددت -12

ت  رامج لدددة دددف إىل ت  دري تد فري ، ونقو2015ال  اية ال طن ة لإلي ان وامل يس مل عام 
 تتدد فر لدددي م اام ان ددات املال ددة ال اف ددة للحصدد ل ر امل دداكن للن دداء، والرددباب، واألشدد ا  الددوين

  .2017عل  التم يس العادج. وعاوة عل  ذلك، مت رفل احلد األدىن لقج ر مل عام 



A/HRC/43/5 

GE.20-00007 4 

قددد  2019-2014األمددن للقدد ة وف مددا يتعلددق ابألمددن العددام، أشددار ال فددد إىل أن  خ ددة  -13
. وتتضدددمن 2019نُقدددوت وأن  خ دددة مراقبدددة أراتدددي الدولدددة قدددد  ددددأ تنق دددو ا مندددو حايران/ي ن دددل 

اا  تان ايتعادة األراتي، وإعادة حلمة الن د ج ارجتمداعي واجملتمعدي، وتنق دو األشدغال العامدة، 
ال طن دة تن  ق ا من أجدس إعدادة  ومراركة أ ل اادارات احل  م ة مل األعمال اليت تت ىل املديرية

 حلمة الن  ج ارجتماعي  ق ادة الري  .
ال  ايددة ال طن ددة  2017وف مددا يتعلددق ألقدد إل امل دداجرين، اعتمدددت ال ددلقادور مل عددام  -14

، أصدددرت سنددة تن دد ق 2014لتدد فري احلمايددة ويددبس التنم ددة للم دداجرين وأفددراد أيددر م. ومل عددام 
ت ج   ددة تقن ددة ريددتقبال األطقددال واملددرا ق  الددوين  مبدداد  دداجرين رعايددة األطقددال واملددرا ق  امل

 روت كد ر  حلمايدة ورعايدة  2017يُعادون إىل البلد وتقدمي الرعاية واحلمايدة هلدم، وأصددرت مل عدام 
األطقددددال واملددددرا ق  ال ددددلقادوري  امل دددداجرين. واعتمدددددت ال ددددلقادور، إتددددافة إىل ذلددددك، قددددان ز  

األجاندد  تضدم ن إطدار ةايدة للم دداجرين الضدعقاء. وانضدم و ال ددلقادور  خاصدا  لل جدرة وشدوون
 إىل ااطار ااقل مي الرامس للحماية واحلل ل، وأعد ت خ ة عمس وطن ة ذات صلة.أيضا  

وف ما يتعل ق   افحة اافات من العقداب علد  اسدرايم املرت بدة مل يد اإل النداا  امل دل ل  -15
 الددداخلي، أعلنددو ال ددلقادور عدددم ديددت رية قددان ن العقدد  العددام ) ندداء ال ددام(، وأنردد ت وحدددة خاصددة
 داخددس م تدد  النايدد  العددام للتحق ددق مل حددارت الندداا  امل ددل ل الددداخلي، ووتددعو ي ايددة املاحقددة

 سناي ددة ملددرت ا جددرايم احلددرب واسددرايم تددد اان ددان ة املرت بددة مل يدد اإل الندداا  امل ددل ل مل ال ددلقادور،ا
وأنردد ت اللجنددة املردد كة  دد  الق اعددات للعدالددة التصدداحل ة واللجنددة ال طن ددة للبحدد  عددن األشدد ا  

 دة منرد ة ع د رية املقق دين مل ي اإل الناا  امل ل ل مل ال لقادور، وأوالو من علد  واج البالغ 
ايم الر ص املرار إل ل مل تقرير سنة تقصي احلقايق مل ال لقادور عل  أن ل م وول عن اجملاور 

 اليت حصلو مل إيس م ل يت واألماكن القريبة من ا، وذلك   ج  أمر صادر عن الري  .
مل إطددار واباتددافة إىل ذلددك، تلق ددو ال ددلقادور ودراتف مددن لتلددئ امل ل قدد   دد ردت  -16

ااجددددراءات اااصددددة، و ددددم املقددددر ر ااددددا  املعددددل يفشدددد ال الددددرإل  املعاصددددرة،  ددددا مل ذلددددك أيددددباهبا 
وع اقب ددا، واملقددر ر ااددا  املعددل ألددق اان ددان مل احلصدد ل علدد  م ددا  الرددرب امل م نددة وخدددمات 

ة اااصة املعن ة الصرف الصحي، واملقر رة اااصة املعن ة ألق إل اان ان للمرردين داخل ا ، واملقر ر 
واملقدددر ر اادددا  املعدددل  تعايدددا  ا ،ألدددارت ااعددددام خدددارج القضددداء أو ءجدددراءات مددد جاة أو تع دددق

 احلق قة والعدالة واسرب وتمازت عدم الت رار.
وقدددد مو ال دددلقادور معل مددداتف  رددد ن امل افقدددة علددد  آل دددةف م دددوولة عدددن إدراج ارلتاامدددات  -17

 مت صصددة ايددات العامدة مددن جاند  ال ددل ة التنق ويدة؛ وإنردداء ل مدةمل خت دد ط وتنق دو ال   الدول دة
ل قالة ح اة خال ة من العنئ والتم  ا للمرأة؛ وتنق و الن ام ال طل لرعاية الن اء الل ايت ي اج ن 
العنددئ؛ واعتمدداد ال  ايددة ال طن ددة مددن أجددس ح دداة خال ددة مددن العنددئ تددد الن دداء، وإعددداد خ ددة 

ملندددل قتدددس اازان  2018؛ وإطددداإل ايددد ات ج ة مل عدددام 2021-2016عمدددس احل  مدددة للقددد ة 
والعندئ اسن دي؛ وإنرداء الن دام الد طل للب دازت وااحصداءات والتقدارير عدن العندئ تدد املددرأة؛ 
وايدددت مال الربوت كددد ل املعدددل ابلتحق دددق مل قضددداد قتدددس اازان؛ وإنرددداء املديريدددة ال طن دددة للن ددداء 

وامل ل   ومادوجدي امل دس اسن دي ومغدايرج اهل يدة اسن دان ة وحداملي واألطقال واملرا ق  وامل ل ات 
صقات اسن   والق ات الضع قة، مل م تد  النايد  العدام؛ ووتدل ي ايدة املاحقدة اسناي دة مل 
 حددارت العنددئ تددد املددرأة؛ وتنق ددو مبددادرة ت ددل ط الضدد ء الدديت ددددف إىل القضدداء علدد  أ ددل أشدد ال

 .العنئ تد الن اء والقت ات
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ومل م د لة احلقد إل اسن د ة وااأا  دة، قدد م ال فدد معل مدات عدن مردرو  قدان ن الصدحة  -18
 اسن د ة وااأا  دة؛ والدرايدة الديت دددف إىل إدخدال إصداحات علد  القدان ن اادا  الردامس ل قالدة

ولر ح اة خال ة من العنئ للمرأة، هبدف إدراج العنئ املدرتبط ابلد ردة تدمن أند ا  العندئ الديت تد
مل الن اء؛ واريد ات ج ة ال طن دة املرد كة  د  الق اعدات؛ ومدنل العقد  رمدرأت  أُدينتدا ابرت داب 

 الت ل دية، وكولك ختق ئ العق ابت ام  ن اء أخردت. ال  ار أفعال هلا صلة ألارت 
وف مدددا يتعلدددق ابلتددددا ري املت دددوة لضدددمان احلدددق مل العمدددس، أجدددرت ووارة العمدددس والضدددمان  -19

رجتماعي عمل ات تقت ش مل لتلئ أماكن العمس للتحقق من امت ال أرابب العمس لالتاامات ا
 القان ن ة،  ا مل ذلك اح ام حق إل العم ال والنقاابت؛ وقد جرى إنراء اجملل  األعل  للعمس.

وف ما يتعلق  نل ارجتار ابألطقال وحتديد الضدحاد مدن م، قدد مو ال دلقادور معل مداتف  -20
ن تنق و ا حلملة القل  األورإل ملنا ضة ارجتدار ابلبردر ولربوت كد ل العمدس التن د قي واملوي دي ع

 لدعم تحاد ارجتار.
 وف مددا يتعلددق ابمل دداعدة املقد مددة إىل األشدد ا  املرددر دين داخل ددا ، ذكددر ال فددد إدراج األفعددال -21

ارحت دددام إىل القضددداء،  ااجرام دددة مل القدددان ن مدددن أجدددس كقالدددة حدددق تدددحاد النددداوس الق دددرج مل
وصدد اغة مرددرو  قددان ن خددا   ردد ن تددحاد الترددريد الق ددرج الددداخلي، وإنردداء م اتدد  لل  ددة 

للتن ددد ق  ددد  املوي دددات مدددن أجدددس تقددددمي الرعايدددة   رعايدددة الضدددحاد، ووتدددل خري دددة طريدددق معن دددة
 روت كدد ل  الرداملة إىل تددحاد التردريد الددداخلي النداجم عددن العندئ، و ددي آل دة جيددرج حت يل دا إىل

 ، للت صدد ات2018تنق ددو ال ددلقادور، مل عددام أيضددا  عمددس حلددارت الترددريد الق ددرج الددداخلي، وذكددر 
املنب قة عن الدراية املعن ة ابلناوس الداخلي الناجم عن العنئ مل ال لقادور، وإىل اعتماد ااطدار 

 ااقل مي الرامس للحماية واحلل ل.
 اصددة املعن ددة ألددارت ااعدددام خددارج القضدداء أو ءجددراءاتوف مددا يتعلددق  ت صدد ات املقددر رة اا -22

مددد جاة أو تع دددقا ، أشدددارت ال دددلقادور إىل إقدددرار ااطدددار املقدددا  مي ف مدددا  دددص  ايدددت دام القددد ة 
وايددت دام األيددلحة القتاكددة؛ وإنردداء م تدد  عمددس قدد ات الرددرطة؛ وإنردداء ن ددام موشددرات معددل 

 ات األمددن؛ واتبددا  ايدد ات ج ة األمددن  ق ددادة الددري  ،ابلرصددد املردد ت ريددت دام القدد ة علدد  أيدددج قدد  
 ملراقبة أرات  ا. واليت ددف إىل تنق و خ ة

وف مددا يتعلددق ابحلرمددان مددن احلريددة واألوتددا  مل ال ددج ن، تنقددو ال ددلقادور ادد ذج إدارة  -23
 ال ج ن "أز أتغري"، وجيرج  ول ج  د للحد  من اكت اة ا.

 ال لقادور يفمه ة اريتعرا، الدورج الرامس، وشد رت الددول علد  مدا قد متدل، أقر ت وأخريا   -24
 من ت ص ات التامو  تحل  ا.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -ابء 
وفدددا   ب ددازت مل ألندداء جل ددة التحدداور. وتددرد الت صدد ات املقد مددة ألندداء جل ددة  74أدىل  -25

 ا التقرير.التحاور مل اساء "اثن ا " من  و
وأشددادت ف جددي ابل ددلقادور رعتماد ددا قددان ن الب  ددة، وال  ايددة الب   ددة، واا ددة ال طن ددة  -26

 ر ن تغري املناخ، وابس  د اليت  ولت ا ملنل التم  ا مل اادمة املدن ة عل  أيداس اهل يدة اسن دان ة 
 أو امل س اسن ي.
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ق دول دددة وابلتددددا ري املت دددوة لددددعم ورح بدددو فرن دددا  تصدددديق ال دددلقادور علددد  عدددد ة م ال ددد -27
 حق إل املرأة.

 تصديق ال لقادور عل  ن دام رومدا األيايدي للمح مدة اسناي دة أيضا  ورح بو ج رج ا  -28
 الدول ة وعل  يح  حتق ادا عل  اتقاق ة منا ضة التعوي ؛

ر ااجدراءات وأشادت أملان ا ابل دلقادور لت ج   دا دعد ة دايمدة إىل امل لقد   د ردت مل إطدا -29
اااصددة، وخلصددو إىل أن التقددد م احملددرو مل احلددد  مددن العنددئ واحلددد  مددن اكت دداث ال ددج ن يبعدد  

 عل  التقاؤل.
وح  ددو غ دداز ال ددلقادور علدد  وتددل الصدد غة الن اي ددة للقددان ن ااطددارج ااقل مددي  ردد ن  -30

  ت البلددد علدد حددق اان ددان مل احلصدد ل علدد  م ددا  الرددرب امل م نددة وخدددمات الصددرف الصددحي، و ن دد
 التصدج للتم  ا العنصرج واسن ا .

ونددد    ال ريدددي الريددد    رددد س خدددا   بدددادرات ال دددلقادور  رددد ن التصدددد ج للمرددداكس  -31
ارجتماع ددة الناأددة عددن العصدداابت وعنددئ العصدداابت، وابلتقددد م الددوج أحروتددل مل حتق ددق ال ددام 

 وارود ار للجم ل.
النتددايج الدديت حققت ددا مددن خددال  ددرزمج إنردداء مدددن  و ن دد ت  ندددوراس ال ددلقادور علدد  -32

شاملة للجم ل، وأعر و عدن ارت اح دا لددور ا الدرددج مل الردراكة العامل دة مدن أجدس إفداء العندئ 
 تد األطقال.

ورح بو آي دلندا ه د د ال دلقادور مل حتق دق امل داواة  د  اسن د ،  دا مل ذلدك التد اون  -33
تداال تردعر ابلقلدق إواء ايدتمرار جتدرمي الن داء والقت دات  ر ء، ول ن دا   اسن   مل  لد  الد ورا

 الت ل دية وااج ا، الاإرادج. ال  ار مل حارت 
وأشارت اهلند إىل التددا ري الديت اختدودا ال دلقادور مل م د لة تعايدا امل داواة  د  اسن د   -34

الصددح ة الردداملة واملت املددة والرعايددة الصددح ة، مددن خددال مبددادرات مددن قب ددس شددب ات اادددمات 
 والن ام ال طل للم اواة القعل ة.

 وأعر و إندون   ا عن تقدير ا للتقدم الوج أحروتدل ال دلقادور مل تنق دو الت صد ات امل روحدة -35
 خال ج لة اريتعرا، ال ان ة.

  طلورح دد  العددراإل ابعتمدداد ال ددلقادور ترددريعات وخ ددط جديدددة مل اءمددة ااطددار القددان   الدد -36
 مل املعايري الدول ة حلق إل اان ان.

 ون   ددو أيرلندددا ابنضددمام ال ددلقادور إىل الربوت كدد ل ارخت ددارج ال ددا  امللحددق ابلع ددد الدددو  -37
 اادا  ابحلقدد إل املدن دة وال  ايدد ة، اهلدادف إىل إلغدداء عق  ددة ااعددام، وشددجعو علد  يددن  ترددريعات

 ل قالة تنق و .
ورح بددو إي ال دددا ابلتح دد نات الددديت قامددو هبدددا ال ددلقادور مل إطدددار وددة فعال ددة احلمايدددة  -38

 وعدم التم  ا تد امل ل ات وامل ل   ومادوجي امل دس اسن دي ومغدايرج اهل يدة اسن دان ة وحداملي صدقات
 اسن  ، و تع   الناي  العام اسديد حلماية حق إل اان ان.

ر ا لل  دد ات الدديت اختددودا ال ددلقادور مل  ددال تعايددا حقدد إل وأعر ددو ال دداابن عددن تقدددي -39
املددرأة وال قددس، ول ن ددا أعر ددو عددن ايددتمرار شددع ر ا ابلقلددق إواء التقددارير املتعلقددة ابلعنددئ الددوج 

 ترت بل العصاابت،  ا مل ذلك جرايم القتس وأعمال ختري  املدارس.
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مت صصدة ل قالدة  علد  إنرداء ل مدة و ن  ت أ  رية رو الدىقراط ة الردعب ة ال دلقادور -40
 ح دداة خال ددة مددن العنددئ والتم  ددا للمددرأة، وعلدد  ال  ايددات الدديت ات بعت ددا ف مددا يتعل ددق ابلقضدداء علدد 

 التم  ا تد املرأة.
 ورح بو ل ت ان ا ابس  د اليت  ولت ا ال لقادور لتعايا    ة حق إل اان ان. -41
ال لقادور عل  ارتقاق دة الدول دة حلمايدة أ دل األشد ا  مدن ورحبو ل  مربا  ت ق ل  -42

 ارختقاء الق رج، وأي دت ج  د الدولة ف ما يتعل ق ابلقضاء عل  التم  ا تد  املرأة.
ورح بددو ملددديئ ابعتمدداد ال ددلقادور للقددان ن ااددا  الرددامس ل قالددة ح دداة خال ددة مددن  -43

 طن ة  ر ن  تغري املناخ.العنئ للمرأة، وأعر و عن تقاؤهلا مل خ ت ا ال  
وأقر ت امل   ك ابعتماد ال لقادور لن ج شامس  ر ن انعدام األمن. ورحبو ابلتعدديس  -44

الوج أدخلتل ال لقادور عل  قان ن العق ابت لتضم نل جرايم  دافل ال را  ة القايمة عل  أيداس 
 امل س اسن ي أو اهل ية اسن ان ة.

 يق ال دلقادور علد  ن دام رومدا األيايدي للمح مدة اسناي دةوألىن اسبس األي د عل  تصدد -45
 الدول ة، ون    ابلتح  نات اليت طرأت عل  ال  ايات املتعلقة ألق إل الق ات الضع قة.

وأشدددار املغدددرب ابرت ددداس إىل يدددح  حتقددد  ال دددلقادور علددد  اتقاق دددة منا ضدددة التعدددوي ،  -46
 واعتماد قان ن  ر ن م افحة ارجتار ابلبرر.

ح بو م ااار ابس  د اليت  ولت ا ال لقادور سعس ق ان ن دا ال طن دة مت افقدة مدل املعدايري ور  -47
الدول دددة حلقددد إل اان ددددان، ور يددد ما تعددددديس القدددان ن اادددا  الرددددامس ل قالدددة ح دددداة خال دددة مددددن 

 للمرأة. العنئ
ان، ورح بو ن بال ه  د ال لقادور ف مدا يتعل دق  تعايدا م تد  الددفا  عدن حقد إل اان د -48

 والقضاء عل  أكرب قدر من النقادت املل  لة وامل اد امل تنقدة ل بقة األووون.
 وأعر و   لندا عن قلق ا إواء جترمي ال لقادور لإلج ا، مل أ ل ال روف وإلاام امل ن د  -49

 عدن قلق دا إواءأيضدا  الصح   ابلتبل غ عن حارت ااج ا، املرتبل ف  ا إىل ال دل ات. وأعر دو 
 قان ن عق  جديد. طرس
 وقدمو ن  ويلندا ت ص ات. -50
وأشددارت ن جددريد ابرت دداس إىل اس دد د املبوولددة لتعايددا األطددر القان ن ددة واملوي ددات ة اهلادفددة  -51

 إىل تمان ةاية وتعايا حق إل اان ان واحلردت األياي ة.
 م دد لة تعايددا حقدد إل وأشددارت النددرويج إىل اا دد ات ااجيا  ددة الدديت اختددودا ال ددلقادور مل -52

املرأة، ل ن ا أعر و عن ايتمرار قلق ا إواء الترريعات املتعلقة اباج ا،، وإواء ارتقدا  م دت ى 
 العنئ وجرايم القتس.

ورح بدددو  نمدددا اباطدددار التردددريعي ولتلدددئ ال  ايدددات الددديت اعتمدددددا ال دددلقادور حلمايدددة  -53
 اان ان. وح  ت ا عل  م افحدة العندئ والتصدد جالق ات الضع قة، وابلتعاون امل مر مل آل ات حق إل 

 أليبا ل اسورية.
وأشدددادت ابراغددد اج  ددددور ال ددددلقادور الدددرددج ف مدددا يتعل ددددق ألمايدددة األطقدددال واملددددرا ق   -54

امل دداجرين، وابيل ددة املرددد كة  دد  ال كددارت لل فددداء ابرلتاامددات الدول ددة املتعلقدددة ألقدد إل اان دددان 
 اجراءات اليت ت قس حق إل الرع ب األصل ة.وتنق و ا ومتا عت ا، واب
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وأقدددددر ت  دددددريو ه ددددد د ال دددددلقادور مل افحدددددة اسنددددد س واسرىدددددة املن مدددددة، ومعاسدددددة احلالدددددة  -55
 ارقتصادية وارجتماع ة.

وأشددددارت القلبدددد  إىل ال  ايددددات وخ ددددط العمددددس الدددديت اعتمددددددا ال ددددلقادور للرددددباب  -56
ال طن دة األمن دة القايمدة علد  حقد إل اان دان، وتعايا دا واألطقال والن اء وامل داجرين، وي ايدت ا 

 للن ام القضايي.
ورحبددو الربتغددال ه دد د ال ددلقادور املبوولددة مل  ددال حقدد إل املددرأة، ول ن ددا أعر ددو عددن  -57

وعدددم ت  ددري احلصدد ل علدد  خدددمات  ،قلق ددا إواء ارتقددا  م ددت دت العنددئ تددد الن دداء والقت ددات
 ة واسن  ة.شاملة مل  ال الصحة ااأا  

ددا أنردد ت آل ددة وطن ددة اعددداد  -58 وأشددارت ال ددلقادور، ردا  علدد  األيدد لة الدديت ورددددا، إىل أف 
دا  التقارير واملتا عة، األمدر الدوج مدن شد نل أن يعدا و تنق دو الت صد ات املتعلقدة ألقد إل اان دان؛ وأف 

 تق م  دراية    س  و  ايل ة.
ال دلقادور عدن ق ام دا ءنرداء الن دام الد طل للم داواة  وف ما يتعلق ألق إل املرأة، أ لغو -59

؛ ووتددل ي ايددات العدالددة وامل دداواة 2020-2016القعل ددة؛ واعتمدداد اا ددة ال طن ددة للم دداواة للقدد ة 
   اسن   مل املوي ات العامة؛ وإعداد عمل ات تدري   ر ن حق إل املدرأة وامل داواة  د  اسن د  

وال ك ددا علدد  من دد ر امل دداواة  دد  اسن دد ، وحقدد إل الق ددات الضددع قة، وعدددم التم  ددا  دد  اسن دد ، 
واللغة الراملة للجم ل؛ واعتماد  روت ك رت الرعاية القان ن ة والنق دان ة ارجتماع دة لقشد ا  الدوين 

التعلد م  ةووراي اج  ن العنئ، لدى كس  من الررطة املدن ة ال طن ة وم تد  النايد  العدام؛ وعدن إعدداد 
وعددن تردد  س  لدد  ووراء مايددم لددإلدارة مل يددة وطن ددة  ردد ن العنددئ اسن ددا  وامل ددس اسن ددي؛ لدرا

 .2024-2019الق ة 
وألنددو ق ددر علدد  الددربامج واا ددط الدديت وتددعت ا ال ددلقادور لتح دد  م ددت دت املع رددة  -60

 والتنم ة ال طن ة، وعل  ختص ص ا م ارد للتعل م.
ه ددد د ال دددلقادور ف مدددا  دددص  تعايدددا الن دددام القضدددايي مل اج دددة وأشددادت أ  ريدددة كددد رد  -61

العنددئ والق دداد، إر  أفددا أشددارت إىل ارتقددا  ن ددبة جددرايم القتددس واسددرايم األخددرى. وأعر ددو عددن 
 تقدير ا رختاذ ال لقادور تدا ري لدعم الضحاد وةايت م من العنئ،  ن ف  م الن اء واألطقال.

ددد  ارحتددداد الرويدددي  -62 ابنضدددمام ال دددلقادور إىل اتقاق دددة منا ضدددة التعدددوي ، و تنقددد ل ورح 
التردددريعات لتعايدددا تنق دددو املعا ددددات الدول دددة، و دددادرات املقدددر رين اااصددد ، وابحلددد ار مدددل آل دددات 

 حق إل اان ان.
ورح و ال نغال ج د د ال دلقادور املبوولدة ف مدا يتعلدق ابحلصد ل علد  امل دا  والصدرف  -63

 واعتماد القان ن ااا  مل افحة ارجتار ابلبرر.الصحي، 
وأشادت صر  ا   ح  ال لقادور حتق ادا عل  اتقاق ة منا ضدة التعدوي  وابعتماد دا  -64

 خ ة ملراقبة أرات  ا هبدف منل العنئ واحلد  منل.
وأعر ددو يددل ف ن ا عددن ايددتمرار قلق ددا إواء انترددار العنددئ تددد املددرأة علدد  ن دداإل وايددل،  -65
ء عمل دددددات قتدددددس اازان، الددددديت تدددددولر مل القت دددددات القاصدددددرات. وح  دددددو علددددد  تعايدددددا احمل مدددددة وإوا

املت صصددة ل قالددة ح دداة خال ددة مددن العنددئ والتم  ددا للمددرأة؛ وأشددادت  تصددديق البلددد علدد  ن ددام 
 روما األيايي للمح مة اسناي ة الدول ة.
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املديريددددة ال طن ددددة للن دددداء، وءنردددداء  ،ورح بدددو إيددددبان ا ل ددددة ال ددددلقادور ملراقبددددة أراتددد  ا -66
 واألطقددال، واملددرا ق ، وامل ل ددات وامل ل دد  ومادوجددي امل ددس اسن ددي ومغددايرج اهل يددة اسن ددان ة وحدداملي

صددقات اسن دد  والق دددات الضددع قة، وابريدد ات ج ة ال طن دددة املردد كة  دد  الق اعدددات ملنددل ةدددس 
 القت ات واملرا قات.

ال لقادور مل آل ات حق إل اان ان، وعل  ج  د دا وألنو دولة فل    عل  تعاون  -67
 املبوولددة مل افحددة العنصددرية والتم  ددا، وارجتددار ابلبرددر،  ددا مل ذلددك مددن خددال اجمللدد  الدد طل مل افحددة

 ارجتار ابلبرر.
ددد ال ددلقادور  عقددد اجتمددا  مايدددة م ددتديرة مردد ت -68  دد  الدد وارات  ورح بددو ال دد يد  تع  

وح دو علد  م اصدلة اس د د مل  دال الصدحة اسن د ة وااأا  دة وحقد إل لتعايا حق إل اان ان. 
 الن اء والقت ات. 

ل رديت  قدان ن امل داواة واانصداف والقضداء علد  التم  دا تدد املدرأة مل  - ون   و ت م ر -69
ال لقادور، وابلقان ن ااا  الرامس ل قالة ح اة خال ة من العنئ للمرأة، وءلغداء قدان ن العقد  

 م ) ناء ال ام(. وأعر و عن ايتمرار شع ر ا ابلقلق إواء العنئ املتقر ي مل ال ج ن.العا
 وأشادت ترين دداد وت ابغد   تصدديق ال دلقادور علد  ن دام رومدا األيايدي للمح مدة اسناي دة -70

الدول ة، وابعتماد ا قان ن امل اواة واانصاف والقضداء علد  التم  دا تدد املدرأة، وابلتاام دا  رد ن 
 عايا التعل م وخقض معدل األم ة.ت

ورح بددو تدد ن  ابعتمدداد ال ددلقادور قدد ان  و ددرامج وطن ددة ددددف إىل تعايددا ن ددام حقدد إل  -71
 اان ان، وابنقتاس البلد عل  ايل ات الدول ة حلق إل اان ان.

وعلددد  خ دددة "ال دددلقادور  2018وألندددو ترك دددا علددد  ارنت ددداابت الددديت أجريدددو مل عدددام  -72
 . وأشارت إىل التقدد م الدوج أحروتدل ال دلقادور مل تدمان األمدن، وإىل التعدديات2016ايمنة" لعام 

إىل التقن ددات اسديدددة، الدديت ات بعددو أيضددا  الدديت أدخلت ددا علدد  قددان ن م افحددة اار دداب. وأشددارت 
 فجا  قايما  عل  حق إل اان ان، مل تدري  تباط الررطة ومعاقبت م.

ت ااجيا  ة اليت اختودا ال لقادور للقضاء علد  العندئ تدد وأشارت أوكران ا إىل اا  ا -73
املددرأة وال قددس، ور يدد ما "خ ددة ال ددلقادور ايمنددة" وقددان ن احلمايددة الردداملة لقطقددال واملددرا ق . 
ا أعر و عن قلق ا إواء ارتقا  معدل العنئ اسن ا ،  ا مل ذلك قتدس اازان، وحدارت  غري أف 

 ارختقاء الق رج.
لنددددو اململ ددددة املتحدددددة لربي ان ددددا الع مدددد  وأيرلندددددا الرددددمال ة علدددد  ج دددد د ال ددددلقادور وأ -74

املبوولة مل افحة ارجتار ابلبرر، والعنئ، والق اد. ودعت ا إىل دعم وتعايا حرية التعبدري للجم دل 
 واختاذ تدا ري ددف إىل منل العنئ تد الن اء والقت ات. 

ة عدددن قلق دددا إواء ارتقدددا  معددددرت العندددئ والق ددداد وأعر دددو الددد ردت املتحددددة األمري  ددد -75
واافات من العقاب مل ال لقادور. و ن دا عل  ارنت اابت الرائيد ة احلدر ة والناي دة الديت أجرددا 

وعلددد  إعافدددا عدددن آل دددة دول دددة جديددددة مل افحدددة اافدددات مدددن العقددداب  2019مل شدددباط/فرباير 
 والق اد.
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لدديت اختددودا ال ددلقادور للحددد  مددن التم  ددا علدد  أيدداس امل ددس ورح بدو أوروغدد اج ابلتدددا ري ا -76
اسن دددي، وابلتردددريل اسديدددد  رددد ن العندددئ والتم  دددا اسن دددان  . وأعر دددو عدددن تقددددير ا س  د دددا 
املت اصددلة للتصددديق علدد  امل ال ددق الدول ددة حلقدد إل اان ددان ول ددح  حتق ادددا، وعددن أمل ددا مل أن 

إل ااقل مدي  رد ن ال صد ل إىل املعل مدات واملرداركة العامدة تق م ال لقادور ابلتصديق علد  ارتقدا
 والعدالة مل امل ايس الب   ة مل أمري ا الات ن ة ومن قة البحر ال اريا )اتقاإل إي اي (.

وأشارت أ  رية فناويا الب ل قارية إىل حتددت ملح ة ت اج  ا ال لقادور، م دس التم  دا  -77
  ددتمر مل ق ددا  الصددحة، وارتقددا  معدددرت تددرت الدرايددة، والعنددئتددد الق ددات الضددع قة، والددنقص امل

 تد املرأة.
ينت مد ن يد اء مل الدرايدة  ر و ن  ت اسااير ال لقادور عل  تراجدل ةدا رة الردباب الدوين -78

 أو مل العمس، وعل  تراجل معدرت ترت الدراية، واخنقا، معدرت جرايم القتس.
ريدداي ا عاقددة مقت حددة وم مددرة مددل العديددد مددن ايل ددات وألنددو أنغدد ر علدد  ال ددلقادور ا -79

 الدول ة حلق إل اان ان.
و ن  دا األرجنت  عل  تنق و اي ات ج ة القضاء عل  الققر وعلد  ت ق دل إعدان املددارس  -80

 ايمنة واملباد  الت ج   ة امللحقة  ل. 
 ة وللتقدد م الدوج أحروتدل وألنو أي ال ا عل  ال دلقادور اجراي دا انت داابت وطن دة يدلم -81

 مل احلد  من العنئ مل البلد.
وأشددددادت النم ددددا ابا دددد ات الترددددريع ة الدددديت اختددددودا ال ددددلقادور لتعايددددا ةايددددة حقدددد إل  -82

الرددع ب األصددل ة وحقدد إل ال قددس. وأعر ددو عددن قلق ددا إواء ارتقددا  معددد رت اسرىددة تددد  الن دداء 
اسن ددي ومغددايرج اهل يددة اسن ددان ة وحدداملي صددقات والقت ددات وامل ل ددات وامل ل دد  ومادوجددي امل ددس 

 اسن   مل البلد.
ورح بدددو أذر  جدددان ابل  ايدددات واريددد ات ج ات العامدددة الددديت اعتمدددددا ال دددلقادور ف مدددا  -83

يتعل ق ألماية حق إل ال قدس وحقد إل امل داجرين، ومندل العندئ اسن دي تدد املدرأة، وتعايدا امل داواة 
    اسن  .

الب امدا علد  ال دلقادور لعمل دا امل دتمر مل  دال مندل العندئ  د  الردباب،  وألنو جار -84
وللددن ج الرددامس واملتعدددد الق اعددات الددوج تت بعددل مل افحددة العنددئ تددد املددرأة، ولدداددة لص صددات 

 م اان ت ا لق اَعي التعل م والصحة.
 وقد مو  لج  ا ت ص ات. -85
أدخلت دددا ال دددلقادور علددد  قدددان ن األيدددرة ملندددل وواج ورح بدددو الرباويدددس اباصددداحات الددديت  -86

األطقدددال، وأعر دددو عدددن تقددددير ا للتددددا ري الددديت اختدددودا مدددن أجدددس تعايدددا حقددد إل األشددد ا  ذوج 
ااعاقددة. وأعر ددو عددن أيددق ا إواء حددارت جددرايم ايددتغال األطقددال مل البغدداء و دد ع م ألغددرا، 

 اريتغال اسن ي.
ام ال ددلقادور   ددن  قددان ن امل دداواة واانصدداف والقضدداء ورح ددو  لغددارد مددل التقدددير ق دد -87

 عل  التم  ا تد املرأة ومنل وواج األطقال.
تدداال  ر وأشددارت   رك نددا فايدد  إىل أنددل علدد  الددرغم مددن اس دد د الدديت  ددولت ا ال ددلقادور، ف ددي -88

كبرية وخاصة مل  ال ةاية املدافع  عن حق إل اان ان وةاية   حق إل املرأة.ت اجل حتددت ف
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وأعر و كندا عن قلق ا إواء تقارير أفادت ءفراط مد ةقي إنقداذ القدان ن مل ايدت دام م  -89
 للق ة، وح و ال لقادور عل  إجراء حتق ق شامس مل  و  اردعاءات.

وأعر و ش لي عدن قلق دا إواء ايدتمرار الصد ر النم  دة واألح دام امل دبقة عدن دور املدرأة  -90
 ادورج، األمر الوج أد ى إىل ممارية العنئ تد املرأة، وخاصة العنئ العايلي.مل اجملتمل ال لق

 الديت أعدد دا ال دلقادور، 2019-2014وألنو الص  عل  خ ة التنم ة اام د ة للقد ة  -91
وعلد  تنق ددو ا ايدد ات ج ة م افحددة الققددر. كمددا رح بددو ابل  ايددات واا ددط ال طن ددة مل  ددارت 

 ة وةاية الب  ة.التعل م والصحة العام
وأشادت ك ل مب ا ابيتحداان ال لقادور ملنص  املقد ، الرائيدي لردوون حقد إل اان دان،  -92

 وابعتماد ا القان ن ااا  مل افحة ارجتار ابلبرر، وابلتدا ري اليت اختودا مل افحة الق اد.
األمدددن،  وأشدددادت ك يدددتاري ا  تنق دددو خ دددة ال دددلقادور ايمندددة للتصدددد ج للعندددئ وانعددددام -93

 ورح و التقدم الوج أحروتل ال لقادور مل  ال م افحة ارجتار ابلبرر والعنئ تد املرأة.
وألنددو كروات ددا علدد  اس دد د الدديت  ددولت ا ال ددلقادور ملنددل قتددس اازان والعنددئ تددد املددرأة،  -94

 ورحبددو اباصدداحات الددديت أدخلت ددا علددد  قددان ن األيدددرة ملنددل وواج األطقدددال. وشددجعو كروات دددا
 ال لقادور عل  اختاذ مايد من اا  ات لضمان حق إل الن اء والقت ات.

 ورح دو كد اب التقدددم الدوج أحروتددل ال دلقادور مل احلدد  مددن الققدر، واخنقددا، معددل وف ددات -95
 األم ات وم ت ى األم  ة.

وأشددددارت قددددرب  إىل اس دددد د الدددديت  ددددولت ا ال ددددلقادور ابعتماد ددددا ي ايددددات وايدددد ات ج ات  -96
 حة قتس اازان والعنئ تد املرأة، و رزمج إدارة ال ج ن "أز أتغري"، وخ ة ال لقادور ايمنة.مل اف
وأشادت الداارت  ا أحروتل ال دلقادور مدن تقدد م مل  دال حقد إل املدرأة عدن طريدق إلغداء  -97

 أ ل اريت ناءات ملنل وواج األطقال، ول ن ا أعر و عن قلق ا إواء جترمي ااج ا،.
ن   ددو اسم  ريددة الدوم ن   ددة ابلتقدددم الددوج أحروتددل ال ددلقادور مددن ح دد  وتددل إطددار و  -98

 لدعم ةاية وتعايا حق إل اان ان. ترريعي وموي ي
ورح ددو إكدد ادور اعتمدداد ال ددلقادور القددان ن ااددا   ردد ن اهلجددرة وشددوون األجاندد ،  -99

ة، والدددربزمج املعدددل واعتمددداد ي ايدددات عامدددة  رددد ن الردددع ب األصدددل ة واألشددد ا  ذوج ااعاقددد
 ابمل اواة    اسن  .

وأقر ت مصر ابس  د اليت  ولت ا ال لقادور ف ما يتعلدق ابلن د ، ألقد إل اان دان، م دس  -100
ابلتقد م الدوج أحروتدل أيضا  احلق مل التعل م والعمس والصحة، مل ا تمام خا  ابلرباب، وأقر ت 

 مل  ال م افحة العنئ تد املرأة.
 ددو  دداييت ابس دد د الدديت  ددولت ا ال ددلقادور حلمايددة حقدد إل اان ددان داخددس أراتدد  ا، ون    -101

 ور ي ما ف ما يتعلق ابمل ايس األمن ة، وخارج أرات  ا، ف ما يتعلق   تل احلماية املوقتة.
وف ما يتعلق اباجراءات اااصة  نل وم افحة التم  دا تدد امل ل دات وامل ل د  ومادوجدي  -102

 ،وةايدددة ح دددادم ويدددامت م ي ومغدددايرج اهل يدددة اسن دددان ة وحددداملي صدددقات اسن ددد امل دددس اسن ددد
أشددارت ال ددلقادور إىل أفددا أنردد ت سنددة  معن ددة  تعايددا أمددن م وت  ددري سدد ي م إىل القضدداء، إتددافة 
إىل سنة مر كة    الق اعات معن ة ألق إل اان ان والتن    اسن ي مل ي اإل احلرمان من احلريدة. 
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 ال  ايددة املوي دد ة لدد وارة العدددل واألمددن العددام  ردد ن رعايددة ف ددة امل ل ددات وامل ل ددد أيضددا  دت واعتمدد
، 2018ومادوجددي امل ددس اسن ددي ومغددايرج اهل يددة اسن ددان ة وحدداملي صددقات اسن دد ، مل عددام 

؛ وأدخلدددو إصددداحات علددد  القدددان ن 2019-2018العمدددس ذات الصدددلة للقددد ة  ووتدددل خ دددة
يض علدد  "ال را  ددة علدد  أيدداس اهل يددة اسن ددان ة والتعبددري اسن ددا  أو امل ددس اسنددايي ادراج التحددر 

 للم دوول ة اسناي دة مل حدارت ارت داب جدرايم القتدس والت ديددات اسن ي" تمن ال دروف املردددة
دا ع  ندو  ،ااجرام ة وعملو عل  إريداء مبددأ عددم تقدادم العق  دة مل م دس  دو  احلدارت؛ كمدا أف 

تدددحاد ا مدددن امل ل دددات وامل ل ددد  ومادوجدددي امل دددس  تحق دددق مل القضددداد الددديت كدددانمدددد ع  عدددام  لل
اسن ي ومغايرج اهل ية اسن ان ة وحاملي صقات اسن  ؛ ووفرت التدري  املت ص ص مل  دال 

اسن دددان ة أو التعبدددري  جدددرايم ال را  دددة املرت بدددة علددد  أيددداس امل دددس اسن دددي أو اهل يدددة التحق دددق مل
اسن ددا  للضددح ة، مددل ال ك ددا علدد  التحق قددات اسناي ددة، والبحدد  عددن األدل ددة اسناي ددة، وتقدددمي 

إىل مردرو  قدان ن اهل يدة اسن دان ة الدوج تدريدل أيضدا  األدل ة مل احملاكمدات. وأشدارت ال دلقادور 
 حال ا  اسمع ة الترريع ة.

 تاالستنتاجات و/أو التوصيا -اثنياا  
 يتجااو  ال ستدرس السلفادور التوصيات التالية، وستقدم ردوداا عليها يف وقت مناسب -103

 موعد انعقاد الدورة الثالثة واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
 التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مان االتتفااء 103-1

 )كوستاريكا( )ليتوانيا( )هندوراس(؛ القسري )أوكرانيا( )الربا يل( )السنغال( )العراق(
مضاعفة اجلهود الرامية إىل التصاديق علاى املعاهادات الدولياة حلقاوق  103-2

اإلنسان اليت مل تصبح السلفادور طرفاا فيها بعد، وال سيما االتفاقية الدولياة حلماياة 
 مجيع األشخاص من االتتفاء القسري )إكوادور(؛

االت التعاابيب، واالحتجااا  التعسااف ، املشاااركة يف منااع مجيااع حاا 103-3
واالتتفااء القسااري، وكابلس االسااتخدام املفار  للقااوة علاى أياادي قاوات الشاارطة، 

عن طريق التصديق على االتفاقية الدولية حلماياة مجياع األشاخاص مان أيضاا  وذلس
 االتتفاء القسري )إيطاليا(؛

االتتيااري  اإلسراع يف إمتام املشااورات للتصاديق علاى الربوتوكاول 103-4
 التفاقية مناهضة التعابيب وريا م مان ضاروع املعاملاة أو العقوباة القاساية أو الةإنساانية

 أو املهينة )جورجيا(؛
النظاااار يف التصااااديق علااااى الربوتوكااااول االتتياااااري التفاقيااااة مناهضااااة  103-5

ورياا م ماان ضااروع املعاملاااة أو العقوبااة القاسااية أو الةإنسااانية أو املهيناااة  التعاابيب
 نس( )شيل (؛)تو 

التصااديق علااى الربوتوكااول االتتياااري التفاقيااة مناهضااة التعاابيب  103-6
ورياا م ماان ضااروع املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو الةإنسااانية أو املهينااة )أوكرانيااا( 
)الااداكر ( )لكساامربل( )ليتوانيااا(؛ والتوقيااع والتصااديق علااى الربوتوكااول االتتياااري 

 لاة أو العقوباة القاساية أو الةإنساانيةالتفاقية مناهضة التعابيب وريا م مان ضاروع املعام
  أو املهينة )إسبانيا(؛
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املشاااركة يف منااع مجيااع حاااالت التعاابيب، واالحتجااا  التعسااف ،  103-7
واالتتفااء القسااري، وكابلس االسااتخدام املفار  للقااوة علاى أياادي قاوات الشاارطة، 

 عن طريق التصاديق علاى الربوتوكاول االتتيااري التفاقياة مناهضاة التعابيبأيضاا وذلس 
 أو املهينة )إيطاليا(؛ وري م من ضروع املعاملة أو العقوبة القاسية أو الةإنسانية

اإلسااراع يف عمليااة التصااديق علااى الربوتوكااول االتتياااري التفاقيااة  103-8
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )قربص(؛ واإلسراع يف إمتام املشاورات 
 للتصاديق علاى الربوتوكااول االتتيااري التفاقياة القضاااء علاى مجياع أشااكال التميياز ضااد

 املرأة )جورجيا(؛
التصديق علاى الربوتوكاول االتتيااري التفاقياة القضااء علاى مجياع  103-9

 أشكال التمييز ضد املرأة )أوكرانيا( )إسبانيا( )ليتوانيا(؛
التصديق علاى الربوتوكاول االتتيااري التفاقياة القضااء علاى مجياع  103-10

ياني ومزدوجا  أشكال التمييز ضد املارأة، واعتمااد تاداب  حلماياة النسااء واملثلياات واملثل
 امليل اجلنس  ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني من العنف )أملانيا(؛

التصديق علاى الربوتوكاول االتتيااري التفاقياة القضااء علاى مجياع  103-11
أشاكال التميياز ضاد املارأة، وإآااد للياة لتشاجيع مشااركة املارأة يف احليااة السياسااية 

 لقرار )كوستاريكا(؛ويف عمليات صنع ا والعامة
 التصديق على اتفاقية منظمة العمال الدولياة بشاان الشاعوع األصالية 103-12

 ( )ابراريواي( )هندوراس(؛169)رقم  1989والقبلية، لعام 
 مراعاة توصيات جلنة حقوق الطفل مراعاة كاملة هباد  تنفياب اتفاقياة 103-13

 حقوق الطفل بصورة فعالة )النمسا(؛
لية مفتوحة وقائمة على الكفاءة عناد اتتياار املرشاحني اعتماد عم 103-14

الااوطنيني النتخاااابت هيمااات معاهاادات األماام املتحاادة )اململكااة املتحاادة لربيطانيااا 
 وأيرلندا الشمالية(؛ العظمى

تعزياااز اةلياااة املشاااوكة باااني الوكااااالت للوفااااء اباللتزاماااات الدولياااة  103-15
 بعتها )ابراريواي(؛املتعلقة حبقوق اإلنسان وتنفيبها ومتا

مواصلة تعزيز اإلجاراءات الرامياة إىل تنفياب ورصاد التوصايات الاواردة  103-16
واملقبولااة يف االسااتعراض الاادوري الشااامل ماان تااةل اةليااة املشااوكة بااني الوكاااالت 
 ملراعاااة االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان وتنفياابها ورصاادها، وكاابلس  قيااق

 )اجلمهورية الدومينيكية(؛ 2030مة صلة مع تطة عام إنشاء للية إلقا
مواصلة تدعيم إطاراهتا القانونية واملؤسسية من أجل تعزياز حقاوق  103-17

 اإلنسان ومحايتها )نيج اي(؛
 مواصلة تعزيز املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، ماع ضامان يصاي  103-18

 موارد كافية لضمان استقةليتها وإدارهتا الباتية، وفقا ملبادئ ابريس )كولومبيا(؛
االضاطةع بعملياة شاااملة تضامف طائفااة كبا ة مان عثلاا  اجملتماع املااد   103-19

 عند تنفيب توصيات االستعراض الدوري الشامل )النرويج(؛ 
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لتميياز العنصاري تكثيف اجلهود جلعل األحكام القانونية املتعلقة اب 103-20
تتطااابق مااع االتفاقيااة الدوليااة للقضاااء علااى مجيااع أشااكال التمييااز العنصااري وتعزيااز 
جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز ضد الفتيات، وال سيما فيما يتعلاق بفارص 

 حصوهلنف على التعليم )دولة فلسطني(؛
الوطنياة ماع احلفاا  علاى الاديناميات اإلآابياة ملواءماة التشاريعات  103-21

 املواثيق الدولية )أذربيجان(؛
  ديد وتنفيب سياسات لتعزيز الثقة يف جمال إنفاذ القانون )قربص(؛ 103-22
 تكثيف اجلهود من أجل محاية حقوق الفمات الضعيفة )أذربيجان(؛ 103-23
ايااذ التااداب  الة مااة ملكافحااة التميياز علااى مجيااع املسااتوايت ومحايااة  103-24

ذوي  ساان للنسااء والفتياات املنتمياات إىل أقلياات إثنياة وحقاوق األشاخاصحقوق اإلن
املنظاور  اإلعاقة واملهاجرين واملشرفدين داتليا وري هم من الفماات الضاعيفة، ماع مراعااة

 اجلنسا  )إكوادور(؛
اساااتمرار مضااااعفة اجلهاااود الرامياااة إىل مكافحاااة اجلااارائم العنيفاااة،  103-25
لتمييز علاى أسااس اهلوياة اجلنساانية أو التعبا  اجلنساا  سيما تلس النامجة عن ا وال

 أو امليل اجلنس  )فيج (؛
 اياذ مزيد من اخلطوات للتصدي للجارائم املرتكباة ضاد األشاخاص، 103-26

وال ساايما اجلاارائم باادافع الكراهيااة، وإجااراء تقييمااات دوريااة واسااعة النطاااق يف هاابا 
 والربامج املناهضة للتمييز )ريياان(؛ الشان فيما يتعلق بكفاءة وفعالية السياسات

 تشاجيع اجلمعياة التشاريعية علاى املوافقاة علاى قاانون اهلوياة اجلنسااانية 103-27
 )ليسلندا(؛

تنفيب سياسات شااملة ملكافحاة التميياز هباد  مناع وإداناة وحظار  103-28
 ومغاايريمجيع أشكال العناف والتميياز ضاد املثلياات واملثلياني ومزدوجا  امليال اجلنسا  

 اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني )ليسلندا(؛
ضمان إجاراء  قيقاات شافافة ومساتقلة وةايادة يف قضاااي العناف  103-29

 ضد املرأة واملثليات واملثليني ومزدوج  امليل اجلنس  ومغايري اهلوياة اجلنساانية وحاامل 
 صفات اجلنسني )النرويج(؛

 الفمااات الضااعيفة يف القااانون واملمارسااةمواصاالة ضاامان محايااة حقااوق  103-30
 العملية، مبا يف ذلس حقاوق النسااء واألطفاال واألشاخاص ذوي اإلعاقاة، وكباار السان،

 واألقليات اإلثنية )اال اد الروس (؛
ساانف تشاااريعات  ظاار التميياااز علااى أسااااس املياال اجلنسااا  واهلوياااة  103-31

 )كندا(؛اجلنسانية 
واحلقاوق املدنياة والسياساية جملتماع املثلياات محاية احلاق يف اهلوياة،  103-32

 واملثليااني ومزدوجاا  امليااول اجلنسااية ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية وحااامل  صاافات اجلنسااني
 من تةل املوافقة على التداب  التشريعية أو اإلدارية الة مة لضمان حقوق األشاخاص

 ؛ذوي امليول اجلنسية واهلوايت اجلنسانية املختلفة )كولومبيا(
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املض  قدما يف اعتماد قاانون شاامل بشاان اهلوياة اجلنساانية مان أجال  103-33
 إدماج مغايري اهلوية اجلنسانية يف اجملتمع )أوروريواي(؛

 اعتماد اسواتيجية شاملة للتصدي للتمييز ضد األشخاص املنحدرين 103-34
من أصل أفريق ، مبا يف ذلس تنظايم محاةت توعياة لتعزياز التساامح واحاوام التناوفع 

 )جزر البهاما(؛
 ضمان املشاركة الكاملة والفعالة للنسااء واألطفاال واألشاخاص ذوي 103-35

اإلعاقة يف تنفيب اخلطة الوطنية املتعلقاة بتغا  املناا  يف مجياع مراحال التنفياب وصانع 
 القرار )فيج (؛

              مواصااااااالة ايااااااااذ تطاااااااوات للتخفياااااااف مااااااان لاثر تغااااااا  املناااااااا   103-36
 ليشيت(؛ - )تيمور
 تعزياز االساواتيجية الوطنياة للتصادي لتغا  املناا ، بسابلإ منهاا إنشااء 103-37

 للية للتصدي للجفا  يف املستقبل )جزر البهاما(؛
 واالجتماعياة املساتدامة، والتخفيافمواصلة تعزيز التنمية االقتصادية  103-38

 من حدفة الفقر و سني املستوى املعيش  للشعب )الصني(؛
 تنفيااب سياسااات إكائيااة اقتصااادية واجتماعيااة بغيااة القضاااء علااى الفقاار 103-39

 املدقع )قربص(؛
مواصلة إعداد برامج لبناء القادرات لتوعياة ماو ف  إنفااذ القاانون  103-40

 ارسة واجباهتم يف سياق ضامان األمان العاام، بسابل منهاا التعااونحبقوق اإلنسان أثناء ع
 مع دول أترى )إندونيسيا(؛

تعزيز اجلهود يف جمال مكافحاة ومناع مجياع أشاكال العناف، مباا يف  103-41
ذلس العنف اجلنس  واجلنسا ، واالتتفاء القساري واإلعادام تاارج نطااق القاانون 

اب  املتخابة متوافقاة ماع القاانون الادو  والتعبيب، مع احلرص علاى أن تكاون التاد
 حلقوق اإلنسان )ليتوانيا(؛

مضاعفة اجلهود لتنفيب تطفة السلفادور اةمنة، وال سيما اجلوانب  103-42
 الوقائية والتاهيلية منها )اجلبل األسود(؛

تكثيف اجلهود لتعزيز األمن ومحاية املواطنني، من تاةل يصاي   103-43
انني السارية بصورة فعالة، مع إعطاء األولوية للوقاية يف هبا اجملال موارد لتنفيب القو 

 والطويل )إسبانيا(؛ من تةل سياسات شاملة يف األمدين املتوسط
 مواصالة اجلهااود ماان أجال  سااني القاادرة علاى منااع العنااف والتصاادي 103-44

 للتحدايت املستمرة اليت يواجهها النظام العام واألمن البشري )تركيا(؛
 إنشاء للية وطنية فعالة ملنع التعبيب )أوكرانيا(؛ 103-45
التحقياااق يف انتهاكاااات و ااااو ات حقاااوق اإلنساااان الااايت يرتكبهاااا  103-46

أفااراد قااوات األماان ورياا هم ماان املسااؤولني احلكااوميني واملعاقبااة عليهااا، مبااا يف ذلااس 
 اإلعدام تارج نطاق القانون )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
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دف من اكتظا  السجون الرئيساية، و ساني األوضااع الرديماة يف احل 103-47
 السجون )مجهورية فنزوية البوليفارية(؛

وضع حدف حلاالت االتتفاء القسري لألشاخاص، و ارع عملياات  103-48
اإلعدام تارج نطاق القانون، وةاكمة املسؤولني عان هابم اجلارائم ومعااقبتهم وجارب 

 ية البوليفارية(؛ضرر الضحااي )مجهورية فنزو 
تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة حاالت اإلعدام تارج القضاء  103-49

 أو إبجراءات موجزة أو تعسافاا، وحااالت االتتفااء القساري، والتعابيب، ومجياع أعماال
 العنااف األتاارى، مااع تعزيااز قاادرات النظااام ومااواردم يف جمااال التحقيااق يف هاابم األعمااال

 واملعاقبة عليها )األرجنتني(؛
 أن تكااون سياسااات وإجااراءات األماان الااداتل  اياااذ تااداب  لضاامان 103-50

مراعية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلس إنشاء لليات للمةحقة علاى انتهاكاات حقاوق 
 اإلنسان اليت ترتكبها قوات األمن )أسواليا(؛

ع اإلشاارة إىل أنف السالفادور إلغاء عقوبة اإلعدام علاى مجياع اجلارائم، ما 103-51
 قد ألغت عقوبة اإلعدام على اجلرائم العادية )أسواليا(؛

اسااتعراض السياسااات والااربامج املتعلقااة ععمااال العنااف واإلجاارام  103-52
الاايت ترتكبهااا عصاااابت ماااراس، بغيااة اعتماااد تااداب  أكثاار فعاليااة ملنااع قتاال األطفااال 

 إجرامية )بلغاراي(؛واتتفائهم و نيدهم على أيدي مجاعات 
تكثيااااف اجلهااااود الراميااااة إىل  سااااني  اااارو  االحتجااااا  وإدتااااال  105-53

 إصةحات شاملة على إدارة نظام السجون )اال اد الروس (؛
تعزياااز اجلهاااود الااايت هتاااد  إىل احلااادف مااان ارتفااااع معااادفالت العناااف  103-54

 ليشيت(؛ - وضمان محاية ضحااي العنف )تيمور
ع يف الساااجون مااان تاااةل وقاااف التاااداب  األمنياااة  ساااني األوضاااا  103-55

 االستثنائية يف مرافق االحتجا  )الداكر (؛
ااذ عادة تااداب  تشامل تعزياز صااةحيات  103-56 تعزياز الساةمة العامااة ابيف

سةمة التحقيقات واملةحقاات  هبد  كفالة مكتب النائب العام املتعلقة ابلتحقيق،
 القضائية اجلنائية )الياابن(؛

اجلرائم، مواصلة تعزيز التداب  الوقائية والتاهيلية يف جمال مكافحة  103-57
 خباصااة ماان تااةل احلمااةت الاايت تسااتهد  الشااباع وإعااادة إدماااج أفااراد العصاااابت

 السابقني )مجهورية كوراي(؛
احلرص علاى أالف تاؤدفي مشااريع قاوانني املصااحلة الوطنياة إىل إضاعا   103-58
متانح العفاو لفماات معيناة مان  ال طرياق التاكاد مان أ ااالضاحااي، وذلاس عان  حقوق

  صر املةحقة القضاائية يف قائماة واحادة ريا  قابلاة للمراجعاة، وال تشاتمل اجلرائم، وال
على مبدأ  نفب إصدار أحكام ابلساجن يف أريلبياة القضاااي اساتنادا إىل قياود تتعلاق 

 ابلعمر )فرنسا(؛
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اعتماد تداب  ةدفدة ملةحقة مارتك  العناف اجلنسا  ضاد النسااء  103-59
 والفتيات وتقدميهم إىل العدالة وضمان احلق األساس  يف األمن واحلرية )هندوراس(؛

وضع تطة وطنية الياذ تداب  مشاوكة هباد  التحقياق يف ارتفااع  103-60
ناة والقضااء علاى ومةحقة اجل معدالت إفةت مرتك  العنف اجلنسا  من العقاع

 هبم احلالة )ليسلندا(؛
مواصاالة إصااةس مؤسسااات القضاااء واألماان العااام ماان أجاال منااع  103-61

 انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها قوات األمن )لكسمربل(؛
تعزياز تااداب  العدالااة االنتقاليااة، مان أجاال التحقيااق يف االنتهاكااات  103-62

واعتماد سياساة جارب وطنياة شااملة ملعاجلاة الضارر املرتكبة أثناء النزاعات املسلحة، 
 البي حلق ابلضحااي )املغرع(؛

الكاماال لضااحااي الناازاع  النظار يف اعتماااد قااانون بشااان تااوف  اجلاارب 103-63
 املسلفح )ب و(؛

مواصاالة إصااةس مؤسسااات القضاااء واألماان العااام ماان أجاال منااع  103-64
 انتهاكات قوات األمن حلقوق اإلنسان )صربيا(؛

للجارائم  القضاء علاى اإلفاةت مان العقااع، مباا يف ذلاس ابلنسابة 103-65
وحادات  املرتبطة ابلفسااد والعصااابت، و ايدة ميزانياة مكتاب النائاب العاام لتمكاني

 قوات األمن من التعامل مع اجلرائم من هبا القبيل )الوالايت املتحدة األمريكية(؛
ف  مااوارد كافيااة للتعاماال مااع تعجياال تنفيااب العدالااة االنتقاليااة وتااو  103-66

اجلاارائم املرتكبااة تااةل احلاارع األهليااة، مبااا يف ذلااس جماازرة إياال موثااو  )الااوالايت 
 املتحدة األمريكية(؛

مواصاالة إصااةس مؤسسااات العدالااة واألماان العااام بغيااة تعزيااز منااع  103-67
 انتهاكات حقوق اإلنسان ومحاية هبم احلقوق )أنغوال(؛

الة مة لضمان حقاوق الضاحااي يف احلقيقاة والعدالاة  اياذ التداب  103-68
 واجلرب، مع  نفب إصدار أحكام أو قواعد خمالفة للمعاي  الدولية )األرجنتني(؛

تعزيااز ساايادة القااانون ومكافحااة اإلفااةت ماان العقاااع عاارب إجااراء  103-69
ةاكماااة   قيقاااات وافياااة ونزيهاااة علاااى وجااائ السااارعة يف اجلااارائم العنيفاااة، مااان أجااال

 للضحااي )بلجيكا(؛ مرتكبيها ومعاقبتهم وتوف  اجلرب الكامل
اعتمااااد قاااانون شاااامل للعدالاااة االنتقالياااة يساااتويف املعااااي  الدولياااة  103-70

 حلقوق اإلنسان )كوستاريكا(؛
ضمان متتفع اللجنة الدولية ملكافحة الفساد واإلفةت من العقاع  103-71

 (؛يف السلفادور ابالستقةل السياس  )هاييت
اعتماد قانون مصاحلة وطنية يراعا  أصاوات الضاحااي ويسااعد يف  103-72

ضاامان احلقيقااة والعدالااة واجلاارب فيمااا يتعلفااق ابالنتهاكااات الفادحااة حلقااوق اإلنسااان 
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املرتكبااة أثناااء النزاعااات املساالحة، و نفااب وضااع مشااروع قااانون ماان شااانئ أن يعااز  
الفادحااة حلقااوق اإلنسااان الاايت اإلفااةت ماان العقاااع للمسااؤولني عاان االنتهاكااات 

 ارتكبت يف املاض  )هولندا(؛
التصاادي ألسااباع العنااف واجلرميااة بطريقااة شاااملة، بوسااائل منهااا  103-73

تنفيااب  اااج عدالاااة تصااااحلية، عااان طريااق إجاااراء  قيقاااات وافياااة يف مجياااع انتهاكاااات 
 حقوق اإلنسان، وكفالة تقدع اجلناة إىل العدالة )النرويج(؛

قااوق ضااحااي الناازاع املساالح يف احلقيقااة والعدالااة واجلاارب ضاامان ح 103-74
 )كرواتيا(؛

تعزيااز محايااة املااادافعني عاان حقااوق اإلنساااان والصااحفيني، وكفالاااة  103-75
حقهم يف العمل يف بيمة لمنة ومواتياة، مباا يف ذلاس عان طرياق إجاراء  قيقاات وافياة 

والوهيااب املبلفان عنهااا ونزيهاة علاى وجاائ السارعة يف مجيااع حااالت التهديااد والعناف 
 )أيرلندا(؛

اعتماااااد تشااااريعات تعااااو   ميااااع املاااادافعني عاااان حقااااوق اإلنسااااان  103-76
 و مايهم علااى فااو فعاال، مبااا يف ذلااس املادافعني عاان املثليااات واملثلياني ومزدوجاا  املياال

 اجلنس  ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني )فرنسا(؛
ة وشاملة لضمان بيمة لمناة ومواتياة للمادافعني تنفيب سياسات عام 103-77

 يف اجملتماع املاد ، وايااذ عن حقوق اإلنسان وللصاحفيني وريا هم مان اجلهاات الفاعلاة
 كافة التاداب  الة ماة لضامان املسااءلة عان أعماال العناف واالعتاداءات الايت يتعرضاون

 هلا )ليتوانيا(؛
حقاوق اإلنساان ومحاايتهم اعتماد قاانون لةعاوا  ابملادافعني عان  103-78

 وإنشاء للية حلمايتهم )املكسيس(؛
اياااااذ التااااداب  الة مااااة لكفالااااة احااااوام ومحايااااة عماااال الصااااحفيني  103-79

 ووسائل اإلعةم )إسبانيا(؛
معاقبة املسؤولني عن اهلجمات املساتمرة، واجلارائم وأعماال القتال  103-80

 فيني، واملثلياات واملثلياني ومزدوجاا املرتكباة حباقف املادافعني عان حقاوق اإلنساان والصاح
امليل اجلنس  ومغايري اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني، وكفالة محاية هابم 

 الفمات الضعيفة )مجهورية فنزوية البوليفارية(؛
ضاامان محايااة املاادافعني عاان حقااوق اإلنسااان بصااورة فعالااة، مبااا يف  103-81

ومزدوجااا  امليااال اجلنسااا  ومغاااايري اهلوياااة ذلاااس املااادافعني عااان املثلياااات واملثلياااني 
اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني واملادافعات عان حقاوق اإلنساان، وكفالاة إجاراء 

  قيقات وافية ونزيهة على وجئ السرعة يف اجلرائم املرتكبة ضدهم )النمسا(؛
وضااع سياسااات حكوميااة هتياام بيمااة لمنااة والئقااة لعماال الصااحفيني  103-82

 ق اإلنسان، وخباصة املدافعات عن حقوق اإلنسان )بلجيكا(؛واملدافعني عن حقو 
إعادة النظر يف التشريعات اجلنائية احلالية واعتماد تداب  تشاريعية  103-83

 تاصة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني )ملديف(؛
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مواصلة إرساء التداب  الرامية إىل منع التهديدات وأعماال العناف  103-84
 تستهد  املدافعني عن حقوق اإلنسان )األرجنتني(؛اليت 
التحقيااق يف مجيااع التقااارير بشااان ابالعتااداءات واملضااايقات الاايت  103-85

 استهدفت املدافعني عن حقوق اإلنسان )بوركينا فاسو(؛
تعزيز التداب  الرامية إىل مكافحة استغةل األطفال، وخباصة فيما  103-86

 اإلجرامية واال ار ابألطفال )مياكار(؛يتعلق ابألنشطة 
 مواصة ببل اجلهود ملكافحة اال ار ابلبشر )نيج اي(؛  103-87
اياااذ تاااداب  إل ااااء املمارساااات الشاابيهة ابلااارق ولتعزياااز عملياااات  103-88

التفتيش يف أماكن العمل من أجل ضمان احوام املعااي  القانونياة الايت  ظار العمال 
 )السنغال(؛اجلربي 

وضاااع اساااواتيجية وتطاااة عمااال شااااملتني ملناااع ومكافحاااة اال اااار  103-89
واالستغةل اجلنس  للنساء والفتياات، ماع الوكياز بوجائ تااص علاى ضاحااي عناف 

 ؛العصاابت )صربيا(
مواصاالة اجلهااود الراميااة إىل وضااع تطااة شاااملة ماان أجاال مكافحااة  103-90

 ؛اجلنس  للنساء والفتيات )دولة فلسطني(اال ار ابلبشر واالستغةل 
األطفااال  مواصاالة باابل اجلهااود ملكافحااة اال ااار ابلبشاار، وتاصااة 103-91

 )تونس(؛
وضاااع اساااواتيجية وتطاااة عمااال شااااملتني ملناااع ومكافحاااة اال اااار  103-92

واالستغةل اجلنس  للنساء والفتيات، مع الوكيز بوجئ تاص على اإلياباء املارتبط 
 ؛وكرانيا(ابلعصاابت )أ

وضااااع تطااااة عماااال وطنيااااة ملنااااع ومكافحااااة اال ااااار واالسااااتغةل  103-93
اجلنس  للنساء والفتيات، وخباصاة علاى أيادي العصااابت، تتضامفن تعزياز القادرات 

 هبد   دياد الضاحااي وتقادع الادعم هلام )اململكاة املتحادة لربيطانياا العظماى املؤسسية
 وأيرلندا الشمالية(؛

 ارع  من أجل إلغااء 2018ود اليت ببلت يف عام استكمال اجله 103-94
اإلجهاااض يف احلاااالت الاايت يكااون فيهااا احلماال نتيجااة اريتصاااع، أو ا ااار ابلبشاار، 

قاصااار، أو عناادما تكااون صاااحة أو حياااة املاارأة احلامااال يف  اعتااداء جنساا  علااى أو
تطار، أو عناد تشاخي  وفااة اجلناني، ومان أجال تعزياز املسااواة يف فارص احلصااول 

 دمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، وال سيما ابلنسبة للمراهقني )كندا(؛على ت
مواصلة التداب  الرامية إىل تعزياز ومحاياة حقاوق املهااجرين، وال سايما  103-95

 األطفال والشباع، ومكافحة اال ار ابلبشر )مصر(؛
االستثمار يف تعليم الشباع و ايدة يصي  املوارد لتعليمهم لك   103-96

 س هلم املزيد من فرص العمل يف اجملتمع )الياابن(؛تتا 
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مواصاالة إآاااد فاارص عماال للشااباع، ماان تااةل باارامج اإلدماااج  103-97
 االجتماع  والتعليم  والتحالفات مع الشركات اخلاصة )بنما(؛

ضمان إعمال حق اإلنسان يف احلصول على ميام الشرع املاموناة  103-98
 ماااد تااداب  وسياسااات مةئمااة وفعالااة هتااد وتاادمات الصاار  الصااح  عاان طريااق اعت

 إىل  سني اإلمدادات ابمليام نوعاا وكمفاا )أملانيا(؛
كفالة احلق يف احلصول على امليام وتادمات الصار  الصاح  املةئماة  103-99

 للجميع )الكرس  الرسو (؛
احلماياة مواصلة تنفيب اسواتيجية القضاء علاى الفقار وتعزياز نظاام  103-100

 االجتماعية الشامل )اهلند(؛
مواصااالة  ساااني املرافاااق العاماااة مباااا يف ذلاااس احلصاااول علاااى املياااام  103-101

اهلياكال األساساية  النظيفة وعلى بيمة صحية للعيش الكرع، فضةا عان دماج عنصار
 االجتماعية والشاملة للجميع يف مشاريع األشغال العامة )إندونيسيا(؛

 وجب التشريعات ابحلق يف احلصول على املياام وتادماتاالعوا  مب 103-102
 واعتماد تداب  فعالاة لتحساني املياام نوعااا وكمفااا، وال سايما يف املنااطق ،الصر  الصح 

 احلدودية )املكسيس(؛
 مواصلة اجلهود ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتماع  )املغرع(؛ 103-103
اساااتية الة مااة لضاامان احلااق يف اياااذ اإلجااراءات القانونيااة والسي 103-104

احلصول على ميام الشرع املامونة وتدمات الصر  الصح ، وملكافحة تلاو  املاوارد 
 املائية، مبا يف ذلس يف عمليات التعدين )الربتغال(؛

إعطاء األولوية لضامان احلاق يف احلصاول علاى املياام النظيفاة وتادمات  103-105
 املناطق الريفية )جزر الباهاما(؛الصر  الصح  للجميع، مبا يف ذلس يف 

مواصاالة اجلهااود الراميااة إىل القضاااء علااى الفقاار وتعزيزهااا يف إطااار  103-106
 نظام احلماية االجتماعية الشامل )كواب(؛

تكثيف اجلهود حلماية احلقوق االجتماعية واالقتصاادية للماواطنني  103-107
 )اال اد الروس (؛

ية واياذ املزياد مان التاداب  فيماا يتعلاق  سني نظام الرعاية الصح 103-108
 ديداا ابهلياكل األساسية واملوارد املخصفصة للصاحة النفاساية، مباا يف ذلاس تادريب 
 القااابةت، مااع الوكيااز علااى الرعايااة الصااحية لألمهااات واملواليااد تااةل فااوة احلماال وعنااد

 الوالدة )الكرس  الرسو (؛
الصااحية، مااع إعطاااء األولويااة ملنااع احلماال يف وضاع باارامج للرعايااة  103-109

سانف املراهقاة، مباا يشامل تاوف  التثقياف اجلنسا  الشاامل، فضاة عان إ حاة وساائل 
 تعرضاا هلبم املسالة )ليسلندا(؛ منع احلمل، مع إيةء اهتمام تاص للمناطق األشد
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 ايدة فرص احلصول على تدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مع  103-110
ء األولوية للتثقيف اجلنسا ، وتيسا  احلصاول علاى وساائل مناع احلمال، مباا يف إعطا

 ذلس وسائل منع احلمل يف احلااالت الطارئاة، وذلاس يف املنااطق الايت ترتفاع فيهاا معادالت
 العنف اجلنس  )املكسيس(؛

ضااامان حصاااول املااارأة علاااى الصاااحة اجلنساااية واإلجنابياااة واحلقاااوق  103-111
يل التشريعات املتعلقة ابإلجهاض، يف إطار عملياة تشااورية اإلجنابية، من تةل تعد

 شفافة تشمل اجملتمع املد  )النرويج(؛
اياااذ تاااداب  ملموساااة لضااامان التمتااع الكامااال ابلصاااحة واحلقاااوق  103-112

 اجلنسية واإلجنابية جلميع النساء والفتيات )السويد(؛
ابلنسااااء يف حااااالت  اعتمااااد بروتوكاااول للعمااال الطااا  فيماااا يتعلاااق 103-113

يتضمفن بنداا يتعلق ابلسرية املهنية، لضامان تاوف  احلماياة للماو فني  التوليد الطارئة
الطبيااني لكاا  يتمكنااوا ماان عارسااة كافااة اإلجااراءات الطبيااة الضاارورية حلمايااة حياااة 

 جنائية )أوروريواي(؛ ملةحقات النساء وصحتهنف دون التعرض
 لقطاع الصحة هبد  توف  الرعاية اجليادة،  ايدة امليزانية املخصصة 103-114

واحلدف من أوجئ عدم املساواة، و سني اهلياكال األساساية ملؤسساات الصاحة العاماة 
 )مجهورية فنزوية البوليفارية(؛

  ايدة امليزانية املخصصة لقطاع الصحة هبد  توف  الرعاية اجليادة، 103-115
كال األساساية ملؤسساات الصاحة العاماة واحلدف من أوجائ عادم املسااواة و ساني اهليا 

 ؛والتنسيق فيما بينها )اجلزائر(
إجراء  ليل شامل لفرص احلصول على تدمات الصحة اإلجنابياة  103-116

ومناااع احلمااال، ووضاااع اساااواتيجية هتاااد  إىل احلااادف مااان حااااالت محااال املراهقااااات 
 )أنغوال(؛

لاااى الرعاياااة تعزياااز التاااداب  الرامياااة إىل  ساااني فااارص احلصاااول ع 103-117
 الصحية للمرأة يف املناطق الفق ة أو الريفية )الربا يل(؛

ضمان إ حة التثقيف اجلنس  الشامل على مجيع املساتوايت، ماع  103-118
 تقدع معلومات ةدفثة من منظور حقوق اإلنسان ملنع محل املراهقات )هندوراس(؛

ساااية واإلجنابياااة ايااااذ تاااداب  فورياااة لتاااوف  الصاااحة واحلقاااوق اجلن 103-119
 للمرأة يف السلفادور، وال سيما يف املناطق اليت ترتفاع فيهاا معادالت العناف اجلنسا ،
مبااا يف ذلااس التثقيااف اجلنساا  الشااامل واحلصااول علااى وسااائل منااع احلماال املامونااة 

 والفعالة )نيو يلندا(؛
احلفا  على تعزيز قطاع الصحة العاماة علاى فاو شاامل ومواصالة  103-120

 لتغطية ابلرعاية األولية )كواب(؛ سني ا
 مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان احلصول على التعلايم اجلياد واجملاا  103-121

 حالة اهلياكل األساسية )جورجيا(؛ جلميع األطفال واملراهقني، و سني
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التنفيب الفعال خلطة التعليم الوطنياة هباد  مناع انضامام املاراهقني  103-122
 العصاابت اإلجرامية أو تعرفضهم لةستغةل )الكرس  الرسو (؛والشباع إىل 

ببل املزيد من اجلهود لتوف  الظرو  الايت  اد مان معادفالت تار   103-123
 موا بة الفتيات على الدراسة )اجلبل األسود(؛ الدراسة، وخباصة من أجل

 توف  التعليم االبتدائ  اجملا  جلميع األطفال )قطر(؛ 103-124
 ايدة امليزانيااة املخصصااة لقطاااع التعلاايم، ويصااي  مزيااد ماان املااوارد  103-125

للاااربامج الااايت هتاااد  إىل القضااااء علاااى األمفياااة واحلااادف مااان تااار  الدراساااة، وال سااايما يف 
 اجملتمعات احمللية اليت يستشري فيها العنف مبعدالت مرتفعة)كوستاريكا(؛

نعاادام املساااواة بااني الفتيااات اياااذ التااداب  لعسااراع يف القضاااء علااى ا 103-126
 والفتيان يف فارص احلصاول علاى التعلايم، ماع بابل املزياد مان اجلهاود يف املنااطق الريفياة

 )كرواتيا(؛
تعزيز إعمال احلق يف التعليم جلميع األطفال عان طرياق تابليل العقباات  103-127

 ليت تواجهها الفمات الضعيفة من السكان )نيبال(؛ا
د البشارية والتقنياة واملالياة الة ماة لتنفياب تطاة التعلايم توف  املوار  103-128

 ؛)صربيا( الوطنية على فو فعال
  ايدة امليزانيااة املخصصااة لقطاااع التعلاايم و سااني مسااتوام، وتااوف  103-129

اهلياكل األساسية املةئمة، والقضاء على الفجوة باني اجلنساني وباني املنااطق الريفياة 
والتصااادي بفعالياااة أكااارب لاااو   ،تفااااع معااادفالت األمفياااةواحلضااارية، والقضااااء علاااى ار 

 الدراسة )مجهورية فنزوية البوليفارية(؛
مواصاالة تعزيااز التااداب  الراميااة إىل  قيااق اإلملااام الكاماال ابلقااراءة  103-130

 والكتابة ومنع تر  الدراسة )شيل (؛
ء ضااامان اجلاااودة املةئماااة للتعلااايم واهلياكااال األساساااية، ماااع إياااة 103-131

للفمااات الضااعيفة والقضاااء علااى الفجااوة بااني اجلنسااني وبااني املناااطق  اهتمااام تاااص
 الريفية واملناطق احلضرية، من أجل القضاء على األمفية ومنع تر  الدراسة )اجلزائر(؛

 تكثيف اجلهود الرامية إىل ضمان مسااءلة مارتك  جارائم قتال اإلان  103-132
 والعنف ضد النساء والفتيات )مجهورية كوراي(؛

 ايدة باابل اجلهااود ماان أجاال منااع أعمااال العنااف ضااد املاارأة وقتاال  103-133
اإلان ، وال سيما تلس اليت تستهد  النساء اللاوا  يعشان يف أوضااع هشاة، ومان 

 أجل توعية وتوجيئ املشاركني يف تقدع الرعاية إىل الضحااي )إسبانيا(؛
هبد  تعزياز املسااواة باني اجلنساني والقضااء  صلة اتباع  ج شاملموا 103-134

الدولااة  علاى مجياع أشااكال العناف ضاد املاارأة، بوساائل منهااا توعياة عاماة الناااس وأجهازة
 بشان حقوق املرأة وسةمتها )إندونيسيا(؛

ايااااذ التاااداب  الة ماااة لوقاااف االساااتغةل اجلنسااا  الااابي ترتكبااائ  103-135
 حبق النساء والفتيات )العراق(؛ اإلجرامية العصاابت

 مضاعفة اجلهود إل اء العنف ضد املرأة )العراق(؛ 103-136
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تكثيااف اجلهااود الراميااة إىل منااع مجيااع أعمااال العنااف ضااد النساااء  103-137
والفتيات ومكافحتها واملعاقبة عليها، مبا يف ذلس ضمان رصاد ماوارد بشارية ومالياة 

 املعنية ببلس )أيرلندا(؛وتقنية كافية للمؤسسات والربامج 
 تنفيب التشريعات السارية بشان محاية املارأة مان مجياع أشاكال العناف 103-138

 ارع  والتمييز تنفيباا  ماا، وتعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف العائل ، وإلغاء
اإلجهاااض عناادما تكااون حياااة األم يف تطاار و/أو يف احلاااالت الاايت يكااون فيهااا احلماال 

 اريتصاع )إيطاليا(؛ ةنتيج
التعجيل ابعتماد تشريعات لتعزيز الدور البار  البي يؤديئ املعهاد  103-139

السلفادوري للنهوض ابملرأة وتعزيز برانمج "مدينة املرأة" مان أجال مكافحاة العناف 
 اجلنس  واجلنسا  ضدف الفتيات بصورة فعالة )لكسمربل(؛

 ،النسااء والفتياات مجياع أشاكال العناف ضادتعزيز التداب  اجلارياة ملناع  103-140
 ؛وقتل اإلان  )مياكار(

مواصلة النهج الشاامل خلادمات الادعم املقدفماة للنسااء واألطفاال  103-141
 ضحااي العنف واالستغةل )مياكار(؛

مواصاالة تعزياااز تقااادع اخلااادمات إىل ضاااحااي العناااف العاااائل  واالعتاااداء  103-142
اجلنس  وإساءة معاملة األطفال، مبا يف ذلس معاجلة األسباع اجلبرية هلبم احلاالت 

 )الفلبني(؛
 ملنااع العنااف والتمييااز اجلنسااانيني االسااتمرار يف وضااع سياسااات وطنيااة 103-143

 أحكااام مكافحااة مجيااع أشااكال التمييااز العنصااريواملضاا  قاادما يف التقاادم احملاار  يف تعزيااز 
 )ترينيداد وتوابريو(؛

التصاادفي لاازايدة حاااالت العنااف اجلنسااا  ماان تااةل تقاادع اخلاادمات  103-144
الكافيااة، واملشااورة القانونيااة، وضاامان إمكانيااة جلااوء النساااء إىل العدالااة، واحلاادف ماان 

 بوليفارية(؛اإلفةت من العقاع يف هبم احلاالت )مجهورية فنزوية ال
مواصلة العمل علاى مكافحاة العناف ضاد املارأة والطفال، وايااذ تاداب   103-145

حلماية ضحااي العنف القائم علاى امليال اجلنسا  واهلوياة اجلنساانية، ويصاي  ماوارد كافياة 
امليااال  للاااربامج الرامياااة إىل ضااامان متتفاااع النسااااء واألطفاااال واملثلياااات واملثلياااني ومزدوجااا 

 ري اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني بكامل حقوقهم )أسواليا(؛اجلنس  ومغاي
 ضمان محاية حقوق املرأة وتعزيز مكافحة العنف اجلنسا  )النمسا(؛ 103-146
مضااااعفة اجلهاااود ملناااع مجياااع أعماااال العناااف ضاااد املااارأة وةاربتهاااا  103-147

وذلااس بتخصااي  واملعاقبااة عليهااا، مبااا يف ذلااس العنااف العااائل  والعنااف اجلنساا ، 
موارد كافية للوالية القضاائية املتخصصاة يف اجلارائم املرتكباة ضاد املارأة، ولوحادات 

 للنساء )بلجيكا(؛ قوات الشرطة املتخصصة يف تقدع الدعم املؤسس 
النساااء  التحقيااق يف مجيااع التقااارير املتعلقااة ابلعنااف اجلنساا  ضااد 103-148

 اقبتهم )بوركينا فاسو(؛وةاكمة مرتك  هبم األفعال ومع ،والفتيات
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يصاااي  ماااوارد مالياااة وبشااارية كافياااة للمؤسساااات املكلفاااة مبناااع  103-149
هبااد  تقاادع املزيااد ماان اجلناااة إىل العدالااة ومساااعدة املزيااد ماان  العنااف اجلنسااا ،
 الضحااي )كندا(؛

تعزيااز السياسااات الراميااة إىل مكافحااة العنااف العااائل  واجلنساا ،  103-150
 مييز ضد جمتماع املثلياات واملثلياني ومزدوجا  امليال اجلنسا  ومغاايريوقتل اإلان ، والت

 اهلوية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني )قربص(؛
توف  موارد مالية للنهج الشاامل املتعلاق مبكافحاة العناف ضاد املارأة،  103-151

 املاارأةمان أجاال متابعاة التوصاايات السابعة والسااتني املقدفماة إىل الساالفادور بشاان حقااوق 
 اجلولتني األوىل والثانية )هاييت(؛ يف

 ضمان احلقوق الصحية واجلنسية واإلجنابية عن طرياق إ حاة اإلجهااض 103-152
املااامون والقااانو  يف مجيااع احلاااالت وجلميااع النساااء والفتيااات، وضاامان عاادم فاارض 
 عقوابت جنائية على النساء والفتيات اللوا  خيضاعن لعجهااض، أو علاى العااملني

 يف الرعاية الصحية البين ميارسونئ )فرنسا(؛
اعتماد تشريعات بشان اإلجهاض تتماشى مع االلتزامات الدولياة  103-153

حلقوق اإلنسان، مع مراعاة املؤشرات من قبيل املخاطر الطبية واالريتصاع وسفاس 
احملااارم، وضاامان تيساا  الوصااول إىل وسااائل منااع احلماال املناساابة والتثقيااف اجلنساا  

 لشامل )أملانيا(؛ا
رفض الادعوات املطالباة بازايدة  ريار قاوانني اإلجهااض ماع إعاادة  103-154

القااوانني والااربامج االجتماعيااة الاايت تعااز  احلياااة األساارية،  التاكيااد، يف الوقاات نفساائ، علااى
وتقدفم الدعم لألمهاات العاا ابت، و ما  حاق اجلناني يف احليااة يف مجياع الظارو ، وتنفياب 

 ني والربامج )الكرس  الرسو (؛هبم القوان
ضمان تيس  الوصاول إىل سابل اإلجهااض املاامون والقاانو ، مان  103-155

 تةل القيام كخطوة أوىل إبلغاء القوانني اليت  رفم اإلجهاض )السويد(؛
  اارع اإلجهاااض، واعتماااد تااداب  لتجنااب سااجن النساااء بساابب إلغاااء 103-156

 إرادي )ليسلندا(؛ ال توليد طارئة أو إجهاض حاالت
تشااااجيع إجااااراء حااااوار وطااااين مفتااااوس وشااااامل بشااااان اإلجهاااااض بغيااااة  103-157

 التوفيق باني املواقاف املتبايناة وإلغااء املناع التاام لعجهااض، لضامان حقاوق املارأة يف احليااة
 والصحة واالستقةل البا  والرفام )ليتوانيا(؛

الت اليت أجا ها القانون  رع اإلجهاض، على األقل يف احلا إلغاء 103-158
، أي عندما تكون صحة أو حيااة األم يف تطار، أو عنادما يكاون 1998حىت عام 

 اجلنني مصاابا بتشوهات تطا ة، أو يف احلااالت الايت يكاون فيهاا احلمال نتيجاة اريتصااع،
 أو اعتداء جنس  )املكسيس(؛

ل يف إجااا ة اإلجهاااض قااانوانا، إن مل يكاان بشااكل كلفاا ، فعلااى األقاا 103-159
احلاالت اليت يكون فيها احلمل نتيجاة سافاس ةاارم، أو اريتصااع، أو عنادما يكاون 

صاحتها يف تطار، علاى  اجلنني مصاابا بعيوع تلقياة، أو عنادما تكاون حيااة األم أو
 االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان )هولندا(؛ أن يكون القانون متوافقا مع خمتلف
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املنع التام لعجهاض ويف  رع النساء واحتجا هن إعادة النظر يف  103-160
مان  133بسبب ما يسمفى ابجلرائم املتصالة ابإلجهااض املنصاوص عليهاا يف املاادة 

 )نيو يلندا(؛ 133قانون العقوابت 
تعديل قانون منع اإلجهاض من أجل إلغاء إلزام املهنيني الصحيني  103-161

لاادى قااوات الشاارطة عنااد االشااتبام حباادو   واملااو فني العمااوميني ابلتبلياان عاان النساااء
 إجهاض )نيو يلندا(؛ عملية
 اارع اإلجهاااض وضاامان إ حااة تاادمات اإلجهاااض املااامون  إلغاااء 103-162

والقااانو  للنساااء والفتيااات يف احلاااالت الاايت يكااون فيهااا احلماال نتيجااة اريتصاااع، 
 اا )سلوفينيا(؛عندما تكون حياة األم يف تطر، وذلس على النحو املوصى بئ سابق أو

إعاادة النظاار يف القااوانني الاايت  ارفم اللجااوء إىل اإلجهاااض وضاامان  103-163
 حصاول مجيااع النساااء والفتياات علااى تاادمات الصااحة اجلنساية واإلجنابيااة، وكفالااة عاادم
تعرفض النساء للمحاكمة يف حاالت اإلجهاض الةإرادي )اململكة املتحدة لربيطانيا 

 (؛العظمى وأيرلندا الشمالية
 ااارع اإلجهااااض، وال سااايما يف حااااالت احلمااال النااااتج عااان  إلغااااء 103-164

 اريتصاااع أو عناادما تكااون حياااة األم يف تطاار، وتعزيااز التااداب  الة مااة لضاامان احااوام
 السلطات القضاائية يف هابا اجملاال مبادأ افاواض الارباءة واحلاق يف ةاكماة وفاق األصاول

 القانونية )إسبانيا(؛
 اارع  إجاراء التعااديةت الدسااتورية والتشااريعية الة ماة ماان أجاال إلغاااء 103-165

 اإلجهاض وإلغاء املنع املفروض عليئ )أسواليا(؛
 إ اء السجن اجلائر للنساء يف حاالت التوليد الطارئة )السويد(؛ 103-166
وضع حد الحتجا  النساء املاداانت بغا  وجائ حاق الرتكااهبنف جرمياة  103-167

 قتل يف حاالت اإلجهاض الةإرادي )بلجيكا(؛
اعتماد ما يلازم مان التاداب  التشاريعية مان أجال مناع  ارع النسااء  103-168

يف حاااالت اإلجهاااض الااةإرادي وضاامان عاادم تعرضااهنف لعقااوابت رياا  متناساابة يف 
 رئة )كولومبيا(؛حاالت التوليد الطا

إلغاء إلزام "املهنيني الصحيني" و"املو فني العموميني" ابلتبلين عن  103-169
النساء لدى قاوات الشارطة عناد االشاتبام حبادو  عملياة إجهااض ووقاف أي  قيقاات 

 جنائية يف قضااي اإلجهاض املشتبئ فيها استنادا إىل هبم البةريات )الداكر (؛
الة مة ملنع معاقباة النسااء يف حااالت التولياد الطارئاة  اعتماد التداب  103-170

 أو املضاعفات املتصلة ابلوالدة )بنما(؛
إعادة النظر يف القانون الوطين من أجل إلغاء األحكاام الايت تان ف  103-171

 على االحتجا  االحتياط  للنساء اللوا  تضعن لعمليات توليد طارئاة أو إجهااض
 إرادي )شيل (؛ ال

النظاار يف إمكانيااة إصاادار قااانون بشااان الرعايااة الشاااملة لضااحااي  103-172
 العنف اجلنسا  وتوف  احلماية واجلرب هلم )إكوادور(؛
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مواصلة النهج املتفبع فيما يتعلفاق بنظاام الادعم الاوطين للنسااء ضاحااي  103-173
 العنف )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(؛

وكة بني الوكااالت لتاوف  الرعاياة وضع بروتوكوالت متخصصة مش 103-174
 للفتيات واملراهقات واملراهقني ضحااي العنف اجلنس  )ب و(؛

مواصلة ايااذ تاداب  لتعزياز املسااواة باني اجلنساني علاى فاو فعاال  103-175
والقضاء على التمييز ضد املرأة، وخباصة التمييز يف األجور القائم على أسااس ناوع 

 اجلنس )اهلند(؛
مواصلة ببل اجلهود مان أجال تنفياب السياساات والاربامج الوطنياة  103-176

الاايت هتااد  إىل  ايدة تعزيااز املساااواة بااني اجلنسااني يف كااة القطاااعني العااام واخلاااص 
 )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(؛

مواصاالة اياااذ اخلطااوات الة مااة ماان أجاال تنفيااب األطاار القانونيااة  103-177
 لتمييز والعنف ضد املرأة )نيبال(؛ملكافحة مجيع أشكال ا

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز ضاد النسااء  103-178
 والفتيات واألقليات اإلثنية )السنغال(؛

تعزيااااز اجلهااااود الراميااااة إىل القضاااااء علااااى التمييااااز ضااااد الفتيااااات،  103-179
لصااحة اجلنسااية واإلجنابيااة ساايما فيمااا يتعلااق إبمكانيااة حصااوهلنف علااى التعلاايم وا وال

 ليشيت(؛ -)تيمور
مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز ضد الفتياات، وال سايما  103-180

 فيما يتعلق ابحلق يف التعليم واحلق يف الصحة اإلجنابية )تونس(؛
 ضمان وصول املرأة إىل العدالة )أوكرانيا(؛ 103-181
بشان املساواة واإلنصا  والقضاء على  2016تنفيب قانون عام  103-182

 التمييز ضد املرأة تنفيباا كامةا )بلغاراي(؛
تعزيز إمكانية حصاول النسااء الفقا ات والنسااء اللاوا  يعشان يف  103-183

 املناطق الريفية على الرعاية الصحية )بوركينا فاسو(؛
 يياز ضادف مواصلة ببل اجلهود من أجال القضااء علاى مجياع أشاكال التم 103-184

 تنفيباا فعفاالا )كواب(؛ 2016املرأة، عن طريق تنفيب اخلطة الوطنية للمساواة لعام 
 املض  يف تدعيم ما  قق من إجناا ات يف جماال تعزياز احلقاوق واملسااواة 103-185

 والرفام للنساء والفتيات )اجلمهورية الدومينيكية(؛
 شاااريع التمكااني االقتصاااديمواصاالة اجلهااود الراميااة إىل تعزيااز تنفيااب م 103-186

 املا  للمرأة )الفلبني(؛ االستبعادهبد  معاجلة مسالة 
مواصاالة اياااذ تااداب  تشااريعية وإداريااة لتعزيااز محايااة حقااوق املاارأة  103-187

 والطفل )الصني(؛
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مكافحة االستبعاد االجتماع  للقاصرين والتوصل إىل حلف ملسالة  103-188
حوبني املهااجرين مان السالفادور إىل بلادان أتارى يف تزايد عدد القاصرين ري  املص

 املنطقة )فرنسا(؛
تعزيز التاداب  الرامياة إىل ضامان حقاوق األطفاال واملاراهقني يف الصاحة  103-189

 )اهلند(؛ والتعليم
ايااذ مزيااد ماان التااداب  لتعزيااز احااوام حقااوق الطفاال، بساابل منهااا  103-190

تداب  هتد  إىل منع  واج األطفاال والازواج املبكار مكافحة عمالة األطفال وتنفيب 
 والزواج القسري )إيطاليا(؛

مواصلة بناء املنظومة الوطنية حلماياة األطفاال، وضامان تاوف  القادرات  103-191
 ؛الكافية حلماية األطفال املعرفضني للخطر )ملديف(

العةقااات القساارية تااارج إطااار  الااوويج حلملااة وطنيااة هتااد  إىل حظاار 103-192
 الزواج للفتيات واملراهقات واملعاقبة عليها )بنما(؛

ضمان التنفيب الكامال للخطاة الوطنياة حلماياة األطفاال واملاراهقني  105-193
 )الفلبني(؛

اياذ التداب  الة مة ملناع  نياد العصااابت للقاصارين، وال سايما   103-194
لألطفاال والشاباع مان تاةل بارامج هتاد  إىل  عن طريق إ حاة املزياد مان الفارص

 ؛اإلدماج االجتماع  وتعزيز األسرة وتوف  التعليم )أوكرانيا(
التعجياال إبصااةس قااانون األساارة، وإلغاااء االسااتثناءات ماان الساان  103-195

ساانة، ووضااع سياسااات هتااد  إىل التوعيااة ابةاثر الساالبية  18الاادنيا للاازواج وهاا  
 يات واملراهقات )شيل (؛للزواج املبكر على الفت

 محاية األسرة ابعتبارها الوحدة األساسية لتنمية اجملتمع )مصر(؛ 103-196
 باابل اجلهااود ماان أجاال تعزيااز التعلاايم الثنااائ  اللغااة للشااعوع األصاالية 103-197

 )ابراريواي(؛
تعزيااز السياسااات الراميااة إىل إعااادة إحياااء لغااة انهواتاال، واهلااوايت  103-198

 ع األصلية )ب و(؛الثقافية للشعو 
وضع معاي  إلدارة امليام تل  االحتياجات اخلاصة للفمات األكثر  103-199
 وال سيما للسكان الريفيني والشعوع األصلية )ب و(؛ اا،ضعف

وضاع حاادف للتمييااز ضادف الشااعوع األصاالية وضامان إعااادة أراضاا   103-200
 أسةفهم إليهم )مجهورية فنزوية البوليفارية(؛

مواصلة ببل اجلهود بني القطاعات لضمان تيسا  جلاوء الشاعوع  103-201
 األصلية إىل العدالة، سواء على املستوى الفردي أو اجلماع  )كولومبيا(؛

 تطااوير تاادمات للصااحة العقليااة اجملتمعيااة يكااون ةورهااا اإلنسااان، 103-202
 االجتماعياة - مبشاكل الصحة العقلياة أو ذوي اإلعاقاة النفساية و وم حقوق املصابني

 وإرادهتاام وأفضاالياهتم املسااتن ة، وذلااس مبااا يتماشااى مااع اتفاقيااة حقااوق األشااخاص ذوي
 اإلعاقة )الربتغال(؛
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 ذوي ابألشاخاص يتعلاق فيماا اعتماد  ج قاائم علاى حقاوق اإلنساان 103-203
 اإلعاقة )بلغاراي(؛

حبقهام يف إنشاء لليات وطنية تكفل متتع األشخاص ذوي اإلعاقة  103-204
 العمل والصحة والتعليم )قطر(؛

مواصاالة تعزيااز اإلجنااا ات والتقاادم احملاار  ماان تااةل جلنااة التنساايق  103-205
بشان رعاية األطفال واملراهقني املهاجرين، هباد  تعزياز حقاوق األطفاال املهااجرين 

 ورفاههم ومحايتهم )اجلمهورية الدومينيكية(؛
املشاااردين داتلياااا فيماااا يتعلفاااق ابملساااكن تنفيااب تاااداب  شااااملة حلماياااة  103-206

 وسبل العيش، وما إىل ذلس )مجهورية كوراي(؛ والتعليم
 اعتماااد إطااار وطااين قااانو  وسياسااا  ماان أجاال منااع التشاارد الااداتل  103-207

 .والتصدفي لئ وفقاا للمبادئ التوجيهية بشان التشريد الداتل  )النمسا(
الواردة يف هابا التقريار تعاربف عان موقاف الدولاة مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات  -104

)الاادول( الاايت قاادمتها و/أو الدولااة موضااوع االسااتعراض. وينبغاا  أالف يتفهاام أ ااا  ظااى بتاييااد 
 الفريق العامل ككتل.
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