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تقرير من السلفادور بشأن التوصيات اليت قدمتـها الـدول خـالل            
االستعراض الدوري الشامل يف الدورة السابعة جمللس األمم املتحـدة          

  ٢٠١٠رباير ف/ شباط١٩-٨حلقوق اإلنسان، 
تعرب السلفادور عن تقديرها لالهتمام الذي أبداه اجملتمع الدويل مبا ُيحرز من تقدم               -١

يف جمال حقوق اإلنسان يف السلفادور، كما تعرب عن شكرها للـدول واملنظمـات غـري                
احلكومية اليت شاركت، من خالل ممثليها، يف احلوار التفاعلي بشأن تقرير السلفادور املقـدم         

 ١١٨وقد قّدم مـا جمموعـه   . ٢٠١٠فرباير /ار االستعراض الدوري الشامل يف شباط    يف إط 
 توصية إىل عملية تشاور كي تنظر       ٤٠ توصية منها بينما أحيلت      ٧٨توصية قبلت السلفادور    

  .فيها خمتلف مؤسسات الدولة

  جريت مشاورات بشأهناالتوصيات اليت أُ    
ـ   ق بالتوقيع والتصديق علـى أهـم        ـفيما يتعل   -٢ وق اإلنـسان   ـمعاهـدات حق
، تقبل السلفادور هذه التوصيات بالنظر إىل أمهيتـها         )٣٩-٢٦ و ٢٣ و ١٩-١ التوصيات(

بالنسبة لتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف السلفادور وتوافقها مع التزام السلفادور 
  .باالمتثال للقواعد احملّددة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 اإلشارة إىل أنه من أجل التصديق على خمتلف املعاهدات املوصى بالتـصديق             وجتدر  -٣
 السلفادور عملية مشاورات داخلية متعددة القطاعات مبشاركة اجملتمع         جريعليها، سوف تُ  

املدين بغية تشجيع احلوار بشأن مدى توافق كل صك من الصكوك الدولية اليت هي موضـع               
وسوف جتري هذه العمليـة قبـل       . دستور السلفادوري مع خمتلف أحكام ال   السلفادور  نظر  

كما أن هذه العملية سـتزيد      . إحالة كل صك إىل اجلمعية التشريعية للنظر يف التصديق عليه         
من القيمة املوضوعية للمناقشات التشريعية ذات الصلة، مما يهيئ األوضاع للتنفيـذ الفّعـال              

  .للصكوك بعد التصديق عليها
وتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد         وفيما يتعلق بالرب    -٤

غ جملس حقوق اإلنسان بأهنا قد وقّعت على هذا الربوتوكـول           بلّاملرأة، تود السلفادور أن تُ    
 / وأن هذا الصك قد أحيل إىل اجلمعيـة التـشريعية يف نيـسان             ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٤ يف

  .لفادور قد رفضت التوصيةولذلك ال ميكن القول إن الس. ٢٠١٠ أبريل
إالّ أن السلفادور لن ختفي على اجمللس أن التصديق على الربوتوكول يلقى معارضة               -٥

ويف هذا الصدد، تود احلكومة أن توضح أهنا ستتصرف،         . حملية قوية من قبل خمتلف األوساط     
حملـدد  كما يف حالة املعاهدات األخرى املوصى بالتصديق عليها، وفقاً لنظـام الـسلطات ا             

وبالتايل فإن اجلمعية التشريعية هي اليت ستتخذ القرار النهائي فيما يتعلـق            . مبوجب الدستور 
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بالتصديق بعد أن تنظر بكل العناية الواجبة يف مجيع احلجج واحلجج املضادة املطروحة فيمـا               
 ،لنـا وكما ق. واضحة متاماًعليه يتصل بالربوتوكول، لكي تكون اآلثار املترتبة على التصديق    

فإن هذا اإلجراء سوف يطبق على مجيع املعاهدات األخرى اليت قطعت الـسلفادور علـى               
  .نفسها التزاماً بشأهنا

أما فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية              -٦
ن  وهـو خيـضع اآل     ٢٠٠٩سـبتمرب   /واالجتماعية والثقافية، فقد مت التوقيع عليه يف أيلول       

  .إلجراءات حملية تتصل بالتصديق عليه
ري حاليـاً اختـاذ     جيل بالتوصيات املقّدمة بشأن حقوق الطفل واملراهق،        صوفيما يت   -٧

إجراءات لضمان توفري املوارد الالزمة لكفالة التنفيذ الفّعال للقانون الشامل املتعلق حبمايـة             
التوصية املتعلقة برفع الـسن الـدنيا   أما فيما يتصل ب). ٢٠التوصية رقم (األطفال واملراهقني  

تجدر اإلشارة إىل أنه إذا كان عمر الـشخص     ف،  )٣٣ و ٣٢التوصيتان  ( سنة   ١٨للزواج إىل   
 سنة، فإن هذا يعترب عائقاً أمام الزواج مبوجب التـشريعات احلاليـة املتعلقـة               ١٨يقل عن   
درج الـزواج   لية تُ ص تعريف الزواج القسري كجرمية، فإن التشريعات احمل       وفيما خي . باألسرة

إالّ أن  . القسري باعتباره عنصراً من عناصر الفعل اجلنائي املتمثل يف االجتـار باألشـخاص            
  .متثال هلذه التوصيةالاحلكومة تتعهد باختاذ خطوات لضمان ا

وفيما يتعلق باحلق يف التعليم، وبتحسني فرص االلتحاق بالتعليم الثانوي على وجـه             -٨
، فقد تعهدت احلكومة احلالية بتوفري      )٣٢التوصية رقم   (ية  ف املناطق الري  التحديد، وال سيما يف   

املوارد الالزمة لتحسني نوعية كل من التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي على املستوى الوطين،             
  .بلتذلك فإن هذه التوصية قد قُلو. مبا يف ذلك يف املناطق الريفية

ىل القضاء على املمارسات واملواقف التمييزية اليت       وفيما يتصل بالتوصية اليت تدعو إ       -٩
تؤثر يف جمموعات شىت، مبا يف ذلك النساء واملثليات واملثليون ومزدوجو امليـول اجلنـسية               

متالزمة نقـص   /ومغايرو اهلوية اجلنسانية واألشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية        
يف قبول هذه التوصية، حيث إن      جبدية  ادور  ، تنظر السلف  )٢٢التوصية رقم   (املناعة املكتسب   

ـ      ستبعد موقف احلكومة احلالية يقوم على االهتمام بتلك القطاعات اليت كانـت، تارخييـاً ُت
  .وتتعرض للتمييز

وقد بوشر يف اختاذ إجراءات باالشتراك مع اجملتمع املدين هبدف القـضاء التـدرجيي       -١٠
وغريها من القطاعات الـيت     أعاله  على التمييز ضد تلك القطاعات من السكان املشار إليها          

  .تقل أمهية ال
ـ   ٢٠١٠مايو  /وقد أنشئت مديرية التنّوع اجلنسي يف أيار        -١١ ع انتـهاج   شجي هبدف ت

ة جامعة تعود بالفائدة على املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري           سياسات عام 
ولتحقيق الغرض نفسه املتمثل يف القضاء على ممارسات وسلوكيات التعصب . اهلوية اجلنسانية
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والتمييز القائمني على أساس امليول اجلنسية، فقد أقر الرئيس الدسـتوري للجمهوريـة، يف              
األحكام املتعلقة بتجنب مجيـع     " الذي ينص على     ٥٦ املرسوم التنفيذي رقم     مايو أيضاً، /أيار

وهذا ". أو امليل اجلنسي  /أشكال التمييز يف جهاز اخلدمة املدنية على أساس اهلوية اجلنسانية و          
يربهن على االلتزام التام للدولة بضمان احترام وصون حقوق اإلنسان للمثليـات واملثلـيني              

  .سية ومغايري اهلوية اجلنسانيةومزدوجي امليول اجلن
كما أن السلفادور تقبل االقتراح الذي يدعو إىل تصديقها على اتفاقية اليونـسكو               -١٢

  ).٣٩التوصية رقم (املتعلقة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم 
وقد تقرر أيضاً قبول التوصية اليت تدعو السلفادور إىل تنظيم محلة وطنية لتوفري وثائق   -١٣
  .وقد اختذت بالفعل اخلطوات األوىل هلذه الغاية) ٢١التوصية رقم (وية جلميع سكاهنا اهل
وقررت السلفادور قبول التوصيات املتعلقة بتقصري مدة احلبس االحتياطي وحتـسني             -١٤

  ).٣١ و٣٠ و٢٨التوصيات (أوضاع السجون واحلّد من اكتظاظها 
 ٣٤التوصيتان  (ر ما قّدم من توصيات      وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، تقبل السلفادو        -١٥
مبا يف ذلك مـن خـالل       "تدعيم النظام الصحي الوطين،     " دراسة إمكانية "تدعو إىل   ) ٣٥و

وإىل ضرورة أن يكون هذا النظام قائماً على أساس         " واخلاصالعام  الشراكات بني القطاعني    
. الوفّيات النفاسية معّدالت  خفض  اإلنصاف وتيّسر الوصول إليه، لتحقيق مجلة أهداف منها         

 هتدف  ٢٠١٤-٢٠٠٩ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن السياسة الصحية احلالية للفترة            
إىل تعزيز النظام الصحي الوطين على حنو شامل عن طريق تزويد كل السكان خبدمات رعاية               

ات التثقيف وينبغي النظر يف هذا السياق إىل خدم . فّعالة يتاح الوصول إليها على قدم املساواة      
، مع التركيزبـصفة خاصـة علـى النـساء          )٣٦التوصية رقم   (والصحة اجلنسية واإلجنابية    

  .واملراهقني، والوقاية من الوفيات النفاسية
 بشأن التحقيقات اجلنائية اليت جيـب أن حتتـرم          ٢٩وتقبل السلفادور التوصية رقم       -١٦

  .ترم القانون ومعايري حقوق اإلنسانتعزيز اإلجراءات القضائية اليت حتبشأن حقوق اإلنسان و
وفيما يتعلق جبعل قوانني اهلجرة متوافقة مع املعايري الدولية، فإن احلكومة مـستعدة               -١٧

  .من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للمهاجرين) ٤٠التوصية رقم (ية صلالمتثال هلذه التو
قـد  ف، )٣٨صية رقم التو(وفيما يتصل مبواصلة تنفيذ اخلطة الوطنية إلدارة األراضي          -١٨

  .صيةوتقرر قبول هذه الت
، )٣٧التوصية رقـم    (ويسرنا أن نقول إن احلكومة ستقوم، على النحو املوصى به             -١٩

يشمل خمتلف القطاعات االجتماعية    وبتشجيع إجراء حوار وطين كاملٍ يقوم على املشاركة،         
اآلثار املترتبة على القـوانني     واهليئات العامة املعنية، بشـأن حق النساء يف الصحة اإلجنابية و         

  .التقييدية املتعلقة باالجهاض
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وفيما يتعلق بالتوصيات اليت قدمها الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو              -٢٠
رت احلكومة موقفهـا مـن االختفـاء        ، غيّ )٢٧التوصية رقم    (٢٠٠٧غري الطوعي يف عام     

 اليت انتهكت حقوق اإلنسان خـالل فتـرة         القسري واعترفت علناً بوجود هذه املمارسات     
ا يف حـاالت    جهزهتكما اعترفت الدولة باملشاركة املباشرة أو غري املباشرة أل        . الرتاع املسلح 

وهلذا السبب، مت مؤخراً إنشاء     . االختفاء هذه، وخباصة القوات املسلحة وأجهزة األمن العام       
اكات حقوق اإلنسان اليت حـدثت يف       اللجنة الوطنية جلرب األضرار اليت حلقت بضحايا انته       

 وهي هيئة مشتركة بني املؤسسات ستقدم اقتراحـات إلدراجهـا يف            ،سياق الرتاع املسلح  
الربنامج الرئاسي جلرب األضرار اليت حلقت بضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان             

. ملتعلقة جبرب األضـرار يف عملها باملعايري الدولية ا  اللجنة  ، وسوف تفي     املسلح  بالرتاع ةاملرتبط
ومثة عنصر هام من عناصر عمل اللجنة الوطنية ينبغي تسليط الضوء عليه، وهو يتمثل يف بدء                

ذ يف االعتبـار توصـيات      خولذلك فإن الدولة ستأ   . حوار مبشاركة منظمات متثل الضحايا    
در الذي يسمح   الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي بغية القيام، بالق           

من الفريـق العامـل     مع كل   به اإلطار الدستوري للبلد، بوضع إجراءات التنسيق الضرورية         
  .واملنظمات املمثلة للضحايا

وفيما خيص التوصية املتصلة بالتقرير املتعلق بالسلفادور الذي قدمته جلنة مناهـضة              -٢١
ث ومناقشة هذا التقرير    ، تعكف احلكومة على حب    )٢٨التوصية رقم    (٢٠٠٩التعذيب يف عام    

  .وما تضمنه من توصيات بغية تنفيذها وفقاً جملاالت اختصاص خمتلف هيئات الدولة
وتتعهد السلفادور مبواصلة العمل على تعزيز حقوق اإلنسان، وهي تؤيد أهدف آلية              -٢٢

  .االستعراض الدوري الشامل حىت يتسىن احترام وضمان حقوق اإلنسان يف مجيع البلدان

      .  

  
  


