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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق              -١

 ١٩  إىل ٨، دورته الـسابعة يف الفتـرة مـن          ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  
 ٩وأُجري االستعراض املتعلق بالسلفادور يف اجللسة الرابعة املعقودة يوم          . ٢٠١٠ر  فرباي/شباط
نـدماج والنـهوض    الوترأس وفد السلفادور نائب الوزير املكلـف با       . ٢٠١٠فرباير  /شباط

الفريـق   واعتمـد . االقتصادي بوزارة الشؤون اخلارجية، كارلوس ألفريدو كاستينادا ماغانيا       
  .٢٠١٠فرباير / شباط١١تعلق بالسلفادور يف جلسته الثامنة املعقودة يف العامل هذا التقرير امل

، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التاليـة         ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
االحتاد الروسي ومجهورية   : من أجل تيسري االستعراض املتعلق بالسلفادور     ) اجملموعة الثالثية (

  .كوريا ونيكاراغوا
، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   ووفقاً  -٣

  :املتعلق بالسلفادور
  ؛(A/HRC/WG.6/7/SLV/1)) أ(١٥عرض خطي مقدَّم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  ) أ(  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/7/SLV/2)) ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
(A/HRC/WG.6/7/SLV/3).  

وأحيلت إىل السلفادور عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً كل من               -٤
 يا العظمـى  الدامنرك، التفيا، اململكة املتحدة لربيطان    ،  أملانيا، اجلمهورية التشيكية  األرجنتني،  

وهذه األسئلة متاحة على املوقـع الـشبكي اخلـارجي    . يرلندا الشمالية، النرويج، هولندا  آو
  .لالستعراض الدوري الشامل

  عملية االستعراضموجز مداوالت   -أوالً   
وترد التوصيات اليت قدمت أثناء هـذا       .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٤٢أدىل    -٥

  .ين من هذا التقريراحلوار يف اجلزء الثا

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
اعترف وفد السلفادور بأن إعداد التقرير الوطين كان مبثابة حتـد إذ كـان عليهـا          -٦

بأن احلكومة اً وأقر أيض. تضمني هذا التقرير معلومات عن التدابري اليت اختذهتا إدارتني خمتلفتني 
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. يتعلق بالوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمـال حقـوق اإلنـسان          اً  ارخييتاً  تكون قد سددت دين   
بأن تدرج يف سياساهتا العامة توصيات آليـة األمـم املتحـدة            اجلديدة  التزمت اإلدارة    وقد

  .اإلنسان حلقوق
وذكر الوفد أن احلكومة بصدد استحداث عملية تشاورية داخليـة لكـي يتـسىن                -٧

نظام روما األساسـي  اليت مل تنضم إليها السلفادور بعد، مثل التصديق على الصكوك الدولية  
، ٢٠٠٩سبتمرب  /وباإلضافة إىل ذلك، وقعت السلفادور، يف أيلول      . للمحكمة اجلنائية الدولية  

على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،          
  . متواصلةوال تزال عملية التصديق الداخلية

وألفـت النظـر إىل     . وعرض الوفد اإلطار القانوين الذي يكفل احلريات األساسية         -٨
ـ       علـى  اً مشروع قانون يتعلق بالوصول إىل املعلومات والشفافية يعكف جملس الشيوخ حالي

  . تعىن بأخالقيات احلكم٢٠٠٦حبثه، وكذلك إىل إنشاء حمكمة يف عام 
متواصلة ملنع التعذيب ومكافحته، عن طريـق       ، جهود   ٢٠٠٠وقد بذلت، منذ عام       -٩

وقد أدى ذلك اإلجراء إىل منع توظيف       . فرز املتقدمني لعضوية األكادميية الوطنية لألمن العام      
  .عناصر أمنية متورطة يف انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

نية اليت أنشئت   وقد كُلِّف العديد من املؤسسات العمومية، مثل الشرطة املدنية الوط           -١٠
. ، ومكتب النائب العام، مبهمة ضمان األمـن العـام         ١٩٩٢مبوجب اتفاقات السالم لعام     

واعترف الوفد بأن السياسة الرمسية السائد، اليت تتمحور حول كبح ممارسة القمع على يـد               
الشرطة والتصدي لتعميم االحتجاز االحتياطي، مل تعمل عملها بل أدت بالبلد إىل أن أصبح              

أكثـر الفئـات    اً   عام ١٨وتشكل النساء والفتيات دون سن      . د أخطر البلدان يف املنطقة    أح
 ملكافحة األنشطة اإلجراميـة     اجلديدة إجراءات استثنائية ومؤقتة    وقد اختذت اإلدارة     .اًضعف

  .وملنع انتهاكات حقوق اإلنسان
 سلسلة من التـدابري     وفيما يتعلق بالنظام االنتخايب، اختذت احملكمة االنتخابية العليا         -١١

ومن ذلك على سبيل املثال، وضع برنـامج        . الرامية إىل كفالة حق كل مواطن يف التصويت       
رائد بشأن االنتخاب يف مكان اإلقامة، وتعزيز مشاركة املواطنني ذوي اإلعاقة، والنظـر يف              

  .إمكانية السماح للمقيمني يف اخلارج باالنتخاب
ت جديدة هي قانون اإلجراءات اجلنائية والقانون       ، اعُتمدت مدونا  ٢٠٠٨ويف عام     -١٢

بسبب احلاجـة إىل تـدريب      اً  وال يزال تطبيق هذه القوانني متوقف     . املدين والقانون التجاري  
  .العاملني يف اجملال القانوين

) Red Solidaria(وعملت اإلدارة اجلديدة على تعزيز وتوسيع برنامج شبكة التضامن   -١٣
وينتـهج  . فقر يف البلديات اليت يشكل فيها الفقر املدقع مشكلة حـادة  الرامي إىل مكافحة ال   

، )Comunidades Solidarias -اجملتمعات احمللية املتضامنة (الربنامج، الذي يطلق عليه اآلن اسم 
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ويأخـذ  . لتحسني الصحة واإلصحاح والتغذية والتعليم لألسر املعنية        ومتكامالًاً  مشولياً  هنج
 ألن املرأة هي املتصرف الرئيسي يف اإلعانات املقدمـة يف         اً  ظور جنساين نظر  مبناً  الربنامج أيض 

 ١٠٦ ٠٠٠وقد استفاد من الربنامج . إطار هذا الربنامج، كما أنه يأخذ بنهج قائم على احلقوق       
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٤أسرة يف الفترة ما بني 

 يف التقريـر    وتوشك السلفادور على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مثلما ذُكـر           -١٤
  .املرحلي الثاين

 يف املائـة، يف حـني بلـغ         ١٤,١فقد اخنفض معدل األمية يف السلفادور إىل نسبة           -١٥
 أعوام، ويف ذلك حتسن مقارنة مبا كان عليـه األمـر يف             ٥,٩متوسط االنتظام يف املدارس     

 وقد ألزمت احلكومة نفسها بتحسني هـذه      .  أعوام ٥,٦ عندما كان املعدل هو      ٢٠٠٤ عام
ووّجه الوفد النظر إىل إنشاء األمانة املعنية بالثقافة لتحل حمل اجمللس الوطين للثقافـة              . األرقام
  .على املستوى املؤسسي لكوهنا تتبع الرئيس مباشرةاً وتعكس هذه األمانة تطور. والفنون

وقد اختذت احلكومة يف    . سيضمن اإلطار القانوين للسلفادور احلق يف الصحة      و  -١٦
د خطوات مبنية على هنج يراعي حقوق اإلنسان ترمي إىل توسـيع نطـاق              هذا الصد 

وقد . التغطية الصحية يف املناطق الريفية واملراكز احلضرية ذات الكثافة السكانية العالية          
 يف املائـة مـن      ٢٩,٧ يف املائة حيث بلغ      ١٢,٧زاد معدل التغطية االجتماعية بنسبة      

  .موع السكان يف املائة من جم٢٣,٩القوى العاملة و
وافية بشأن عدة برامج تـستند إىل       اً  وفيما يتعلق باحلق يف العمل، قدم الوفد شروح         -١٧

املشاركة الثالثية األطراف وترمي إىل إجياد فرص عمل، ال سيما لفئـات ضـعيفة معينـة                
 ٣٩ ٠٠٠ومن جهة أخرى، فقد خسرت الـسلفادور        . كالشباب واملسنني وذوي اإلعاقة   

 منصب عمل جديد    ١٠٠ ٠٠٠وتعتزم اإلدارة استحداث    . زمة املالية منصب عمل بسبب األ   
  .بفضل برنامج للعمالة املؤقتة وحتسني اهلياكل األساسية العامة واخلاصة

وتعكف احلكومة  . وقد أدرجت مبادئ التنمية املستدامة يف املناهج الدراسية الوطنية          -١٨
تخفيـف مـن املخـاطر االجتماعيـة        على الترويج لنموذج إدارة مراعية للبيئة من أجل ال        

  .واالقتصادية والبيئية املتصلة بالكوارث الطبيعية
وقد بلغ جمموع عدد األسر اليت استفادت من صـناديق تـدعم إجنـاز مـشاريع                  -١٩

 مـساكن   ٢٠٠١ أسرة من ضحايا زلزال عام       ٨ ١٥٣ أسرة، بينما تلقت     ٨ ٣٠٥ إسكانية
بثوران بركـان    متضررة بإعصار ستان و     أسرة ٤١ ٠٤٧وعالوة على ذلك، تلقت     . جديدة

  .إيالماتيبيك مستندات ملكية مساكنهم
وقد اعترف الرئيس فونيس أن ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املرتكبة             -٢٠

أثناء الرتاع املسلح حيق هلم معرفة احلقيقة وهلم احلق يف إحقاق العدالـة وحـصوهلم علـى                 
وأقر . اكرة لضمان عدم تكرار مثل هذه األفعال مرة أخرى        تعويضات، وأقر بأمهية صون الذ    
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مبسؤولية الدولة واعتذر عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبها موظفون           اً  أيض
  .وأنشئت جلنة مكلفة بتقدمي اقتراح إىل الرئيس خبصوص تعويض الضحايا. عموميون

ملعين بالتنمية املتكاملـة لألطفـال      ، شرع املعهد ا   ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٢١
وكان . واملراهقني يف تنفيذ عملية ترمي إىل وضع سياسة وطنية هتدف إىل محاية هاتني الفئتني             

  .ذلك مبثابة اخلطوة األوىل يف حتديد أهم املشاكل اليت تواجه هاتني الفئتني
ييـز ضـد املـرأة    واحلكومة ملتزمة باتباع توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التم     -٢٢

تفاقية وستشجع جملس الشيوخ على مناقشة إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري ال          
إىل اخلطة الوطنية ملنع العنف     اً  وأشار الوفد أيض  . ةالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ      

امية إىل مكافحـة     وأوضح التدابري اليت اختذهتا حكومته والر      اً،املرتيل والقضاء عليه قضاًء مربم    
  .العنف ضد املرأة واالعتداء اجلنسي ضد الفتيات

 بيبـيلس   -النـاهوا   واعترفت السلفادور بوجود شعوب أصليني يف البلد، ال سيما            -٢٣
  .واللنكاس والكاكاوبريا

، استحدث منصب نائب وزيـر الـشؤون اخلارجيـة املكلـف            ٢٠٠٥ويف عام     -٢٤
وتنوي اإلدارة اجلديدة تعزيز احلماية القنـصلية حلقـوق         . بالسلفادوريني املقيمني يف اخلارج   

عن كفالة احترام حقوق اإلنسان لألجانب يف اإلقلـيم           اإلنسان لرعاياها يف اخلارج، فضالً    
 يف انتهاج سياسة وطنية ترمي إىل استئصال شأفة ظاهرة          ٢٠٠٨وقد ُبدئ منذ عام     . الوطين

  .االجتار باألشخاص
عن السياسات احلكومية واألطر املؤسسية املوجهة لتحسني        اًشرحاً  وقدم الوفد أيض    -٢٥

  .يدزإلا/أوضاع املعوقني واملسنني واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
واختتم الوفد عرضه باإلشارة إىل النهج اجلديد الذي تنتهجه احلكومة فيما يتعلـق               -٢٦

تشجيع مشاركة اجملتمع املـدين     بإدارة السجون، وهو النهج الذي يرمي، يف مجلة أمور، إىل           
. يف السعي إىل إجياد حلول ملشكلة اكتظاظ السجون ولغريها من املشاكل املشتركة األخرى            

  .وتعتزم أكادميية إدارة السجون تثقيف مجيع موظفي هذه اإلدارة يف جمال حقوق اإلنسان

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
الوفود حكومة السلفادور على تقريرها الـوطين الـشامل، وعلـى           شكر عدد من      -٢٧

ورحب بعض الوفـود    . حرصها على الشمولية يف عملية اإلعداد، وعلى العرض الذي قّدمته         
والحـظ  . باخلطوات اإلجيابية اليت اختذها البلد لتعزيز اتفاقات السالم وسيادة القانون         اً  أيض

 ٢٠٠٩االنتخابات الرئاسية الـيت جـرت يف عـام          العديد من الدول األمهية اليت تكتسيها       
  .واعترفت بالتزام اإلدارة اجلديدة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
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باجلهود اليت بذلتها السلفادور لتوطيد دعائم السلم وتعزيـز         ورحبت اجلزائر     -٢٨
باجلهود اً  ورحبت اجلزائر أيض  . حقوق اإلنسان ولضمان عدم تكرار األحداث السابقة      

، عن استفادة   ٢٠٠٥ذهلا البلد ملكافحة الفقر، وهي اجلهود اليت أسفرت، يف عام           اليت ب 
عدد من البلديات اليت ابتليت بارتفاع معدالت الفقر من خدمات األمـن الغـذائي              

  .وقدمت اجلزائر توصيات. والتعليم والصحة
احلـق  ورحبت كوبا باجلهود اليت بذلتها السلفادور ملكافحة الفقر وكذلك إلعمال             -٢٩

ونّوهت بأوجه التقدم اليت حتققت يف جماالت . يف الغذاء واحلق يف العمل والضمان االجتماعي
التعليم والصحة، مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة يف املناطق الريفية؛ ومتديد سـاعات عمـل               

؛ ٢٠٢١العيادات الصحية يف املراكز اآلهلة بالسكان؛ واعتماد خطة التعليم الوطنيـة لعـام              
باإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة ملنـع التمييـز        اً  ورحبت أيض . وفري التعليم الثانوي اجملاين   وت

  .وقدمت كوبا توصيات. ومحاية السكان الضعفاء
والحظت سلوفينيا أنه بالرغم من أن التمييز على أساس اإلعاقة اجلسدية أو العقلية               -٣٠

يف جماالت التعليم والعمـل     اً  فعلياً   ينفذ تنفيذ  يف السلفادور، فإن هذا القانون مل     اً  حمظور قانون 
وتيسر سبل الدخول إىل املباين، وطلبت معلومات عن التدابري اليت توخى البلد اختاذها للقضاء         

وذكرت سلوفينيا أنه بالرغم من اخلطوات اإلجيابية املتخذة لكفالة حقـوق        . على هذا التمييز  
طفال الذين يقال إهنم يعانون اإلساءة اجلـسدية أو         األطفال، فإهنا تشعر باجلزع إزاء عدد األ      

أن القانون املتعلق حبماية الطفولة ال حيظر       اً  وذكرت أيض . يعيشون يف جو من العنف األسري     
  .وقدمت سلوفينيا توصية. العقوبة اجلسدية صراحة

ورحبت مجهورية فرتويال البوليفارية بتنفيذ السلفادور سياسات اجتماعية من أجل            -٣١
وأشارت يف هذا الصدد إىل التدابري اليت اختذت        . اية وتعزيز ما لسكاهنا من حقوق اإلنسان      مح

ملكافحة الفقر بتنفيذ برامج للعمالة والصحة والتعليم والتغذية، وال سيما لـصاحل الـسكان              
وأشادت فرتويال بتنفيذ برنامج اجملتمعات احمللية املتـضامنة يف املنـاطق الريفيـة             . الضعفاء
. رية، وكذلك اجلهود اليت بذلتها احلكومة لتعزيز نظام احلماية االجتماعيـة للجميـع            واحلض

  .وقدمت فرتويال توصية
ونّوهت إكوادور باخلطوات اليت اختذت حلماية األطفال والنساء بوجـه خـاص،              -٣٢

وأشارت إىل استعداد السلفادور للعمل مع احلكومات األخرى        . وكذلك الضحايا والشهود  
وتساءلت . ة حلماية األشخاص الذين يعربون إقليمها يف طريقهم إىل أمريكا الشمالية          يف املنطق 

عن الوضع الذي آل إليه مشروع قانون اهلجرة، وكذلك عن اآلثار السلبية التفاق التجـارة               
 مثلما الحظت ذلك اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية        اً،احلرة على فئات اجملتمع األكثر ضعف     

  . والثقافيةواالجتماعية
وذكرت تركيا أن استحداث مكتب النائب العام للدفاع عن حقوق اإلنسان يعـد               -٣٣

خطوة هامة يف سبيل تعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان وأفادت أن من املمكن حتسني احترام    
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وشجعت السلفادور  . األحكام اليت يصدرها النائب العام من قبل املؤسسات احلكومية املعنية         
اعاة التوصيات اليت قدمتها جلنة مناهضة التعذيب ورحبت باجلهود املبذولة يف سـبيل  على مر 

وشجعت تركيا السلفادور على ختصيص مزيد من املوارد للتنمية االجتماعية          . ذلك حىت اآلن  
ورحبت باالعتراف باحلق يف الصحة باعتباره حق أساسـي مـن حقـوق    . وملكافحة الفقر 

بالقضاء على  اً  ورحبت أيض . رز يف تقليص معدل وفيات الرضع     اإلنسان وأشادت بالتقدم احمل   
والحظت بقلق انتشار حاالت العنف ضـد النـساء         . الفوارق بني اجلنسني يف جمال التعليم     

  .وقدمت توصية. بكثرة
وأعربت كندا عن انزعاجها للمعلومات اليت تفيد بتورط رجال الـشرطة املدنيـة               -٣٤

عن استخدام القـوة      عية والقبض التعسفي واالعتقال، فضالً    الوطنية يف عمليات قتل غري شر     
وبينما الحظت كندا بقلق ما أوردته التقارير عن تعـرض          . املفرطة وإساءة معاملة السجناء   

ناشطني يف اجملتمع املدين وأعضاء منظمات غري حكومية من هتديدات ومـضايقات وقتـل،              
وراح اً عمليات القتل اليت وقعت مؤخررحبت باعتزام السلطات إجراء حتقيقات مستفيضة يف 

أن اكتظاظ السجون والظروف القاسـية  اً والحظت أيض. ضحيتها ناشطون يف اجملتمع املدين 
  .وقدمت كندا توصيات. واخلطرية اليت تسود فيها مما يهدد صحة السجناء وحياهتم

ين حلمايـة  ورحبت قريغيزستان باجلهود اليت بذلتها السلفادور لتعزيز نظامها الـوط    -٣٥
وأشارت بارتياح إىل املشروع اهلادف إىل حتديث اجلهاز القضائي ورحبت          . حقوق اإلنسان 

إىل سياسة البلد الوطنية املتعلقـة      اً  وأشارت أيض . جبهودها الرامية إىل حتسني النظام التعليمي     
وذكرت قريغيزستان أن السلفادور يف حاجة إىل إيـالء مزيـد مـن             . باألطفال واملراهقني 

  .وقدمت توصيات. الهتمام لقضايا اهلجرة والالجئني واالجتار باألشخاصا
وأثنت مصر على اجلهود اليت بذلتها احلكومة لتدعيم اهلياكل األساسـية حلقـوق               -٣٦

على احلـوار   اً  اإلنسان بإنشائها مكتب النائب العام للدفاع عن حقوق اإلنسان، وأثنت أيض          
وأقـرت  .  حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان الذي جتريه مع مقدمي االلتماسات إىل   

كذلك باجلهود املبذولة ملكافحة الفقر يف املناطق احلـضرية والريفيـة، مـع مراعـاة دور                
وطلبت مصر معلومات عن الـسياسة الـيت   . املركزي، وكذلك لتعزيز احلقوق الثقافية   املرأة

ت للصحة يقـوم علـى أسـاس        تتبعها السلطات العامة بغية استحداث نظام وطين للخدما       
وقـدمت  . الصحية األولية الشاملة، وعن اخلطوات العملية األخـرى ذات الـصلة           الرعاية
  .توصيات مصر
وهنأت كازاخستان السلفادور لبلوغها بعض غايات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة             -٣٧

 حقـوق   إىل هنـج  اً  وشجعتها على مواصلة تنفيذ سياسة اجتماعية واقتصادية فعالة اسـتناد         
ورحبت كازاخستان باعتماد القانون املتعلق باحلماية الشاملة لألطفال وأعربت عن          . اإلنسان

وأثنت على السلفادور   . أملها يف أن يعاجل هذا القانون مجيع اجلوانب املتصلة حبقوق األطفال          
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وقـدمت  . العترافها حبقوق الشعوب األصلية والختاذها خطوات لتعزيز هذه احلقوق        اً  أيض
  .زاخستان توصيةكا
. ونّوهت مجهورية كوريا باملبادرات العديدة اليت أطلقت لتعزيـز حقـوق املـرأة              -٣٨

وأشارت إىل بواعث القلق إزاء ارتفاع عدد حاالت أعمال العنف ضد النساء اليت أثارهتـا                
واللجنة اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وطلبت تقدمي مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتـدابري               
ورحبت كوريا بتعاون السلفادور مع اإلجـراءات       . احملددة اليت اختذت ملنع العنف ضد املرأة      

  .وقدمت توصيات. اخلاصة
نية حلماية حقوق اإلنـسان     واعترفت النرويج بالتزام السلفادور بتعزيز نظمها الوط        -٣٩

ورحبت باالعتذار الذي قدمه الرئيس موريسيو فونيس على انتهاكات حقوق اإلنسان الـيت             
وأعربت النرويج عن القلق إزاء ارتفاع عدد االعتداءات        . ارتكبتها الدولة أثناء احلرب األهلية    

ليت يتعرضون هلا،   على املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني املستقلني وأعمال التخويف ا         
وكذلك إزاء تراجع املشاركة الرمسية للمرأة يف شؤون اإلدارة العامة واحلكومة وعلى املستوى 

  .وقدمت النرويج توصيات. الوزاري ويف الربملان
ورحب االحتاد الروسي بالتغيريات اليت أدخلت على التشريعات وعلى هياكل الدولة             -٤٠
والحظ التدابري اليت اختذت ملكافحة الفقر واألميـة        . ١٩٩٢م  إلبرام اتفاق السالم يف عا    اً  تبع

واعترف بأن السلفادور   . واألمراض وملعاجلة مشكلة السكن وحلماية حقوق الفئات الضعيفة       
  .وقدم توصية. تواجه حتديات، ال سيما يف جمال التنمية

ـ         -٤١ دم كـبري  ونّوهت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية مبا أحرزته السلفادور مـن تق
وإجنازات كبرية يف جمال مشاركتها يف نظام البلدان األمريكية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان             

إىل أن  اً  وأشارت أيـض   .وأثنت على السلفادور لتحليها حبسن النية واالنفتاح يف هذا الصدد         
تلـف  يف جمال تنفيذ توصيات خم    اً  كبرياً  السلفادور قد أحرزت، يف إطار األمم املتحدة، تقدم       

ورحبـت مجهوريـة الو     . ينتظر اإلجنـاز  اً  كبري  اللجان، واستدركت قائلة إن هناك عمالً     
. الدميقراطية الشعبية بإنشاء السلفادور عدة مؤسسات لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان      

  .توصيات وقدمت
ورحبت املكسيك بقرار السلفادور إجراء دراسة عن املعاهدات الدوليـة حلقـوق              -٤٢

ختيـاري  االربوتوكول  م إليها بعد، وكذلك السعي إىل التصديق على ال        ض مل تن  اإلنسان اليت 
ة وتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع      للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي      

وأكدت املكسيك على أمهية تكميل اإلطار التشريعي بنظام        . املكلفني بآليات حقوق اإلنسان   
واقترحت بأن تطلب السلفادور مساعدة تقنية من املفوضية الـسامية          قضائي مستقل وفعال    

يف تنفيذ التشريعات الدولية والوطنية يف جمال حقوق اإلنسان،         اً  حلقوق اإلنسان للمضي قدم   
  .وقدمت املكسيك توصيات. وباألخص للقضاء على التمييز ضد املرأة
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ون قبل ذلـك بوضـعية       سلفادوري كانوا يتمتع   ٧٠٠ونوهت بنما بتسوية وضعية       -٤٣
. واستفسرت عن التدابري الرامية إىل تسهيل انتخـاب األشـخاص ذوي اإلعاقـة            . الالجئ

ونّوهت بإنشاء أمانة لالندماج االجتماعي، مكلفة بالسياسات املتعلقة بالفئـات الـضعيفة،            
وتساءلت يف هذا الصدد إن كان هناك توجه إلدخـال الـشعوب األصـلية يف البيانـات                 

  .وقدمت توصية.  الوطنيةاإلحصائية
وأفادت أذربيجان أن التزام السلفادور بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عـن طريـق               -٤٤

وذكـرت أن   . إدراج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف تشريعاهتا الوطنية أمر جدير بالثنـاء           
 إىل  ٢٠٠٦ اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أشارت بقلـق يف عـام           

التمييز الذي تواجهه املرأة وأن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة أعربـت يف                 
 عن القلق إزاء انتشار املواقف األبوية املتسلطة والـصور النمطيـة الراسـخة،              ٢٠٠٨ عام
وقـدمت  . أمام متتع النساء حبقـوق اإلنـسان املكفولـة هلـن        اً  كبرياً  يشكل عائق  ما وهو
  .توصية جانأذربي
ورحبت هولندا بتوجيه السلفادور دعوة دائمة إىل مجيـع املكلفـني بـاإلجراءات               -٤٥

وأعربت عن القلق إزاء استمرار تعرض املرأة للتمييز رغم التـدابري الـيت اختـذهتا               . اخلاصة
وأشارت . إزاء ارتفاع حوادث أعمال العنف ضد النساءاً وأعربت عن قلقها أيض  . السلفادور

إىل أن التقارير تفيد بأن االعتداءات ضد املدافعني عن حقوق اإلنـسان ظلـت دون              هولندا  
عقاب، وأثارت قضية االكتظاظ الشديد يف السجون، وهو ما أدى حسب ما أفـادت بـه                

  .وقدمت هولندا توصيات. التقارير إىل انتشار العنف داخل السجون
 لتعزيز االنـدماج االجتمـاعي      وهنأت الربازيل السلفادور على اجلهود اليت بذلتها        -٤٦

وأعربت الربازيل عن القلق إزاء . ومكافحة الفقر ضمن إطار نظام احلماية االجتماعية للجميع       
التقارير املتعلقة بعمل األطفال، ال سيما يف املناطق الريفية، وتساءلت عن التـدابري املتخـذة               

وصيات اللجنة املعنية بالقضاء على     ورحبت بالتزام السلفادور بتنفيذ ت    . لتوفري احلماية لألطفال  
التمييز ضد املرأة وشجعتها على اختاذ إجراءات لتعميم مراعاة حقوق املـرأة علـى مجيـع                

وقـدمت  . مستويات السياسات العامة ومضاعفة جهودها لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        
  .الربازيل توصيات

لسلفادور لتحسني املـساواة بـني      ونّوهت إسبانيا باخلطوات اليت اختذهتا حكومة ا        -٤٧
 مـن   ٣اجلنسني يف املدارس االبتدائية والثانوية، وهو ما جعلها قريبة من حتقيـق اهلـدف               

  .وقدمت توصيات. األهداف اإلمنائية لأللفية
ورحبت كولومبيا باجلهود اليت بذلتها السلفادور لتقدمي تعويضات لضحايا الـرتاع             -٤٨

بـاجلهود املبذولـة لتنفيـذ      اً  ونّوهت أيض . ١٩٩٢لسالم لعام   مع اتفاقات ا  اً  املسلح، متاشي 
وأشارت على وجـه    . توصيات هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة       

الذي أفرزته توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على        "مدينة املرأة "اخلصوص إىل الربنامج املعنون     



A/HRC/14/5 

11 GE.10-12177 

وقـدمت  . لى مواصلة تطوير برامج من هذا القبيـل       التمييز ضد املرأة، وشجعت احلكومة ع     
  .كولومبيا توصيات

التزام بلده بامتثـال توصـيات هيئـات املعاهـدات          اً  وأكد وفد السلفادور جمدد     -٤٩
واإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك املالحظات اليت قدمتها اللجنة املعنيـة              

ثقافية فيما يتعلق باآلثار اليت من احملتمل أن تترتب عـن           باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال   
 والتوصيات اليت   اً،اتفاق التجارة احلرة، والتوصيات اليت قدمتها جلنة مناهضة التعذيب مؤخر         

  .٢٠٠٧قدمها الفريق العامل املعين باالختفاء القسري يف عام 
 عرفت عملية إعداده    ووّجه الوفد النظر إىل مشروع قانون ملكافحة العنف اجلنساين          -٥٠

وعالوة على اعتماد هذا القانون، أقرت السلفادور       . مشاركة واسعة من جانب اجملتمع املدين     
للتصدي للمشكلة اخلطرية املتمثلة يف العنف ضد النساء          باحلاجة إىل وضع سياسة أكثر مشوالً     

 عن العنـف    وأقرت احلكومة بالعجز عن إجياد إحصاءات وطنية متكاملة وشاملة        . واألطفال
وشددت على احلاجة إىل ختصيص     . اجلنساين، وأكدت التزامها بوضع هذا النظام اإلحصائي      

أموال من امليزانيات األمنية على الصعيدين الوطين والبلدي لالضطالع هبذه اجلهود، وإشراك            
  .منظمات اجملتمع املدين والشبكات احمللية يف هذه العملية

سلفادور شرعت يف مناقشة فنية خبصوص إمكانية سحب        إن ال   وأضاف الوفد قائالً    -٥١
 وقـد   .اًحتفظاهتا على خطة عمل القاهرة وتتوقع اختاذ قرار سياسي هنائي يف هذه املسألة قريب             

ملعهد تنمية املرأة مبهمة قيادة اجلهود الوطنية ملكافحة التمييز ضد النساء والفتيات، مبا يف             ُعهد  
 لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة           ذلك عن طريق زيادة امتثال البلد     

وتفعيل احلوار التشريعي بشأن التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى            
وقد جرى يف اآلونة األخـرية زيـادة امليزانيـة املؤسـسية            . ةمجيع أشكال التمييز ضد املرأ    

  .لذلك اًتبع
تداءات والتهديدات اليت تعرض هلا املدافعون عن حقـوق         وأبرز الوفد أن معظم االع      -٥٢

أن الشكاوى اليت قدمت مكنت احلكومة من تقـدمي         اً  اإلنسان هي اآلن قيد التحقيق، مضيف     
من احلماية ألمني املظامل الـذي تلقـى        اً  وقدمت احلكومة مزيد  . احلماية لعدد من الضحايا   

  .كتب أمني املظاملمضاعفة لتعزيز ماً هتديدات هو اآلخر، وبذلت جهود
وقد وقّع رئيس اجلمهورية على مرسوم قضى بإنشاء جلنة وطنية تعىن بالبحث عـن                -٥٣

للمعايري اليت حددهتا حمكمة البلـدان      اً  األطفال الذين اختفوا أثناء الرتاع املسلح، وذلك وفق       
حملكمـة  وقد باتت السلفادور تقر اآلن بالسلطة الكاملة هلـذه ا         . األمريكية حلقوق اإلنسان  

وبالطابع امللزم لتوصياهتا، وخطت كذلك خطوة إىل األمـام يف احلـوارات الـيت جتريهـا                
ـ            مع علـى  اً  أصحاب االلتماسات يف شىت القضايا اليت تعكف جلنة البلدان األمريكية حالي

  .فيها النظر
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وأشارت السلفادور إىل اجلهود اليت تبذهلا حلماية وكفالة حقوق األشـخاص ذوي              -٥٤
وشدد على أن أمانة االندماج االجتماعي مكلفة بتعزيز حقوق اإلنسان للفئات اليت            . ةاإلعاق
ما تتعرض لإلقصاء أو التهميش، مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة واملسنون والسكان            اً  كثري

  .األصليون واألشخاص املعرضون للتمييز بسبب ميوهلم اجلنسية
ا احلكومة بالتزاماهتا باالعتراف بـضحايا      وتساءلت فرنسا عن الكيفية اليت ستفي هب        -٥٥

احلرب األهلية وبتعويضهم ومىت سيكون ذلك وما هي الطرائق اليت ستعتمدها هلذا الغرض،              
واستفسرت عن الوالية احملددة اليت أسندت للجنة الوطنية املعنية بالبحـث عـن األطفـال               

 ال يزال يـثري مـشكلة       والحظت أن العنف ضد النساء واألطفال     . املختفني وعن تشكيلتها  
اجتماعية حادة وطلبت معلومات عن املوارد املالية والبشرية اليت رصدت لتنفيـذ القـانون              

  .وقدمت فرنسا توصيات. املتعلق باحلماية الشاملة لألطفال واملراهقني
وذكرت بيالروس أن السلفادور مصممة، بالرغم من املشاكل العديدة اليت تواجهها             -٥٦

.  حقوق اإلنسان، على مواصلة تعزيز سيادة القانون وتوطيد دعائم الدميقراطية          يف جمال محاية  
وأشارت بيالروس بارتياح إىل اخلطوات اليت اختذهتا السلفادور لتعزيز األسـس التـشريعية             

ورحبت باخلطوات اليت اختذت للقضاء علـى األميـة         . والقضائية من أجل حقوق اإلنسان    
وأفادت بيالروس أنه يـتعني     . ة الفقر واالجتار باألشخاص   وحتسني اخلدمات الصحية وحمارب   

وقـدمت  . بذل املزيد من اجلهود يف جمال األمن العام ويف جمال حقوق النـساء واألطفـال              
  .بيالروس توصيات

بالتزاماهتا الدولية    كامالًاً  ونّوهت شيلي بالتزام احلكومة بوضع سياسة تعترف اعتراف         -٥٧
عن احلق يف معرفة احلقيقة والوصول إىل القضاء واحلـصول            يف جمال حقوق اإلنسان، فضالً    

وذكرت شيلي مسألة الفقر على أهنا أحد أكـرب التحـديات الـيت          . على تعويضات مناسبة  
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . برنامج اجملتمعات احمللية املتضامنة   تواجهها السلفادور وأثنت على     

كلفني بالواليات يف إطـار اإلجـراءات       رحبت بقرار احلكومة توجيه دعوة مفتوحة إىل امل       
  .وقدمت شيلي توصيات. اخلاصة التابعة لألمم املتحدة

ورحبت آيرلندا مع االرتياح باعتماد القانون املتعلق باحلمايـة الـشاملة لألطفـال           -٥٨
، فإهنـا   ٢٠١٠أبريل  /وبينما تتطلع إىل بدء سريان مفعول هذا القانون يف نيسان         . واملراهقني

 املوارد املالية املخصصة لتنفيذه، ال سيما بالنظر إىل العدد الكبري وغري املتناسب             تأسف لنقص 
وأعربت آيرلندا عن القلق إزاء انتشار العنف ضـد النـساء           . لألطفال ضحايا شىت اجلرائم   

واألطفال، وخاصة تلك احلاالت اليت تنطوي على وفاة بسبب العنف أو علـى اسـتغالل               
  .ت آيرلندا توصيات وقدم.جنسي أو عنف مرتيل

تـشابولتيبيك يف   وذكرت ماليزيا أن السلفادور سعت، منذ التوقيع على اتفاقـات             -٥٩
، إىل هتيئة الظروف الالزمة لتدعيم السلم وذلك بتعزيز دعائم الدميقراطية وسيادة            ١٩٩٢ عام

وقد أسفرت تلك اجلهود عن إنشاء عدد من املؤسسات اليت كلفت بالسهر علـى              . القانون
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وأشارت ماليزيا إىل أن آثار األزمة املالية العاملية، اليت أدت          . ترام وإعمال حقوق اإلنسان   اح
وكان من دواعي   . على التمتع حبقوق اإلنسان   اً  إىل فقدان عدد كبري من الوظائف، أثرت سلب       

اطمئنان ماليزيا مالحظتها أن السلفادور ملتزمة بتعزيز املساعي الستحداث مناصب عمـل            
  .وقدمت ماليزيا توصيات. سني اخلدمات العامة وترقية اهلياكل األساسيةجديدة وحت

 وإلغاء عقوبـة  ١٩٧٣والحظت إيطاليا بارتياح عدم تطبيق عقوبة اإلعدام منذ عام       -٦٠
، باستثناء تلك اجلرائم اليت تثبت مبوجب القـانون         ١٩٨٣اإلعدام على مجيع اجلرائم يف عام       
وبالرغم من التقدم احملرز يف جمال حقوق املـرأة وبدايـة           . العسكري واملرتكبة وقت احلرب   

العمل بسياسة وطنية بشأن املرأة وبقانون عن العنف املرتيل، أشـارت إيطاليـا إىل انتـشار         
وأضافت أن مما يبعث على القلق ارتفـاع        . املواقف التمييزية اليت تعاين منها املرأة يف اجملتمع       

كبرية مـن   اً  بأن أعداد اً  ، علم ٢٠٠٩ السلفادور يف عام      يف املائة يف   ٣٠معدل اجلُناح بنسبة    
  .وقدمت إيطاليا توصيات. ما تظل بدون عقاباً جرائم قتل النساء كثري

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تقديرها إلقرار السلفادور بالتراث الثقـايف             -٦١
 التنمية االقتصادية واالجتماعية    والتارخيي واإلثين لسكاهنا األصليني وأشادت باهتمامها بتعزيز      

بسعي السلفادور لوضع وتنفيـذ     اً  وأشادت الواليات املتحدة أيض   . والثقافية هلؤالء السكان  
منوذج إنساين جديد إلدارة السجون وبقرارها إشراك اجملتمع املدين يف السعي إلجياد حلـول              

 مع الشباب الساخط عـن      عن تواصلها   للمشاكل اليت تعاين منها مؤسساهتا العقابية، فضالً      
  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. طريق خلق فرص اقتصادية وبرامج اجتماعية هلم

وطلبت أملانيا معلومات عن اجلهود الرامية إىل تقدمي اجلناة إىل العدالة، وعن عـدد                -٦٢
  . وقدمت أملانيا توصيات.  يف أعمال العنف اليت أجرهتاالتحقيقات الناجحة

بسبب  احلكومة واجملتمع    تواجههااململكة املتحدة بالتحديات اخلطرية اليت      وسلمت    -٦٣
العصابات اإلجرامية، وأشارت إىل أن بطء نظام العدالة وعدم         واملستويات العالية من العنف     

قـد  فعاليته، والفترات الطويلة لالحتجاز السابق للمحاكمة والعنف واالكتظاظ يف السجون           
ورحبت مبشروع حتديث النظام القـضائي،  . تقدمي اجلناة إىل العدالة  ىل  الرامية إ هود  اجلتعرقل  

 املنـاطق النائيـة     يف ءالقـضا احملاكم وتطبيق   مبا يف ذلك املبادرات الرامية إىل حتديث مرافق         
 بوضع  سلمتوبينما  . فعاليةمبزيد من ال   مرتكيب اجلرمية املنظمة     مقاضاةوتدريب القضاة على    

سياسة وطنية بشأن املرأة، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير املتعلقة باستمرار التمييـز               
 واستفسرت عن اخلطـوات املزمـع     . والعنف اللذين تواجههما النساء واألطفال واألقليات     

راض عن مشاركة اجملتمع املدين يف متابعة االستع      أيضاً  سألت  و.  ملعاجلة تلك الشواغل   اختاذها
  .  توصياتاململكة املتحدةوقدمت . الدوري الشامل

العمل باجلهود اليت بذلتها السلفادور يف جمال حقوق اإلنسان و        ب أوروغواي   ونّوهت  -٦٤
لجنة الالدعوات اليت وجهتها    ب أوروغواي   رتوذكّ. الذي مت اجنازه يف عملية املصاحلة الوطنية      

نة القضاء على التمييز العنصري واللجنـة املعنيـة         القضاء على التمييز ضد املرأة، وجل     املعنية ب 
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باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع           
ويف هذا الصدد، رحبت مبشاركة اجملتمع املدين يف عملية إعداد التقرير الـوطين مـن        . املدين

بالسياسة الوطنية املتعلقة باملرأة، وبقـانون      اً  أيضورحبت  . أجل االستعراض الدوري الشامل   
  . توصياتوقدمت أوروغواي . مكافحة العنف املرتيل

سياسات السلفادور الرامية إىل إجالء احلقيقة بشأن انتـهاكات         ب األرجنتني   هتونّو  -٦٥
حقوق اإلنسان اليت ارتكبت خالل الرتاع املسلح، وحتقيق العدالة لضحاياها ودفع تعويضات            

االعتراف الرمسي بأن عمالء ينتمون إىل املؤسسات العامـة وغريهـا مـن             ب وأشادت. هلم
املنظمات شبه العسكرية قد ارتكبوا انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان وتعسفوا يف استعمال            

. ويف هذا الصدد، تساءلت عن إمكانية التفكري يف تقييـد قـانون العفـو العـام               . السلطة
اجلـنس  على أساس نـوع     عن التدابري املتخذة للحد من التمييز       استفسرت األرجنتني    كما

 جمال الوقاية من    عن إمكانية اعتماد منظور جنساين يف       والقضاء على العنف ضد املرأة، فضالً     
  . وقدمت توصيات. اإليدز ومعاجلة املصابني به/فريوس نقص املناعة البشرية

ادور من أجل محاية وتعزيـز حقـوق        وأثنت أوكرانيا على اجلهود اليت تبذهلا السلف        -٦٦
اإلنسان، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز التشريعات، ومكافحة التمييز وتعزيز املـساواة بـني               

والحظت بقلق املشكلة   . اجلنسني، ومحاية حقوق الطفل واختاذ التدابري الالزمة ملكافحة الفقر        
  . وقدمت أوكرانيا توصيات. اخلطرية املتمثلة يف قتل اإلناث

واهلـادف إىل   اً  وهنأت لكسمربغ السلفادور على اعتماد القانون الذي صدر مؤخر          -٦٧
 يف معدالت االلتحاق باملـدارس،      بأوجه التحسن اليت حتققت مؤخراً    محاية األطفال ورحبت    

وأعربت عن قلقها إزاء ارتفـاع معـدالت        . ويف جمايل األمن والعنف ضد النساء واألطفال      
الشراكة املتينة اليت أقامتها مع السلفادور يف جمال التنميـة          بغ   لكسمرب هتونّو. جرائم القتل 

ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز احلـق يف         . والتعاون هبدف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     
  . وقدمت لكسمربغ توصيات. التعليم والرعاية الصحية واحلكم الرشيد

األمريكية من أجل تعزيز حقوق ورحب العراق مبشاركة احلكومة يف منظومة البلدان   -٦٨
وطلب معلومـات عـن     . للمعايري الدولية اً  اإلنسان وأشار إىل اعتماد عدد من القوانني وفق       

  . توصياتوقدم العراق . اآلليات املتاحة حلماية حرية التعبري ودور العدالة يف هذا الصدد
قرارات نظـام  وهنأت غواتيماال احلكومة على جهودها لضمان االمتثال لتوصيات و    -٦٩

وأشارت غواتيماال إىل أن الفريق العامل املعين حبـاالت         . حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية   
 ملتابعـة ، لكن احلكومة مل تقدم أي تقريـر         ٢٠٠٧االختفاء القسري زار السلفادور يف عام       

ـ        . التوصيات اليت قدمها هذا الفريق     ب وسلطت غواتيماال الضوء على اجلهود اليت يبذهلا مكت
 عـن  الوصول إىل العدالـة، وسـأل        إلتاحةالنائب العام للجمهورية وغريه من املؤسسات       

وقـدمت  . الشعوب األصـلية إىل العدالـة      سكاهنا من    اإلجراءات املتخذة لضمان وصول   
  . توصياتغواتيماال 
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. وأشادت الصني بالسلفادور ألهنا اختذت تدابري لتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها          -٧٠
عليها ملا تبذله من جهود وما حتققه من إجنازات يف جماالت تعزيز تدريب موظفي              أثنت   كما

اجلهاز القضائي، ومكافحة الفقر، ورفع معدل االلتحاق باملدارس، وحتسني الصحة العامـة،            
وأشـارت  . وتعزيز الرعاية االجتماعية هبدف دعم األسر الفقرية، ومحاية الفئات الـضعيفة          

.  تواجه صعوبات وحتديات عديدة فيما يتعلق بنظامهـا القـضائي          الصني إىل أن السلفادور   
  . معقولنظام قانوين مسألة االفتقار إىل وسألت الصني عن التدابري احملددة اليت سُتعتمد ملعاجلة 

 املدافعني عن حقـوق     االعتداءات على وأعربت سلوفاكيا عن قلقها إزاء تزايد عدد          -٧١
قدون احلكومة أو اجملموعات التجارية اهلامة، وشـجعت        اإلنسان، وخباصة أولئك الذين ينت    

كما أشارت إىل عدم حماسبة اجلناة يف كثري        . احلكومة على ضمان شرعيتهم وتأمني محايتهم     
 وبعدم  ١٩٨٣ورحبت بإلغاء عقوبة اإلعدام فيما يتعلق باجلرائم العادية يف عام           . من األحيان 

ع يف مراكز االحتجاز والسجون، أعربـت       وفيما يتعلق باألوضا  . ١٩٧٣تطبيقها منذ عام    
وقـدمت  . أسفها لعدم وجود البنية التحتية الالزمة، مما أدى إىل اكتظـاظ الـسجون             عن

  . توصياتسلوفاكيا 
 التصدي للتحـديات    بروح منفتحة يف   السلفادور   حتليوالحظت التفيا مع التقدير       -٧٢

 املكلفـني  دعوة دائمة إىل مجيـع ورحبت بإعالن البلد بأنه سيوجه   . اخلاصة حبقوق اإلنسان  
 اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، ودعت مجيع البلدان األخرى إىل           بواليات يف إطار  

  . حتذو حذوهاأن 
 السلفادور ملكافحة الفقر وتقليل أوجه عدم       اختذهتا كوستاريكا باجلهود اليت     ونّوهت  -٧٣

اية االجتماعية الشاملة، الـذي مل يكتـف        بنظام البلد للحم  اً  ورحبت أيض . املساواة يف البلد  
وشجعت . مبكافحة الفقر، بل تناول يف مجلة أمور، األمن الغذائي والعمالة والتنمية االقتصادية
على هـذا   كوستاريكا السلفادور على مواصلة جهودها لتحسني الظروف املعيشية لسكاهنا          

ة العامة من أجل معاجلة أوجـه       وعلى تعزيز املنظور اجلنساين يف مجيع جوانب السياس       النحو  
  . توصياتوقدمت كوستاريكا . التفاوت على حنو شامل

 يف جمايل التعليم والصحة منذ أن تسلمت اإلدارة         امللفتةوالحظت بوليفيا التحسينات      -٧٤
 بـسبب إرث الـصراع      اليت ال تزال قائمة   وأعربت عن تفهمها للتحديات     . اجلديدة السلطة 

  . توصياتوقدمت . املفروضة صاديةاملسلح والسياسات االقت
وأعربت بولندا عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته السلفادور يف تعزيز ومحاية حقوق              -٧٥

 وبربنامج شبكة   ٢٠٠٩-٢٠٠٥وأشارت إىل السياسة الوطنية املتعلقة باملرأة للفترة        . اإلنسان
 عقبات خطرية ال تزال      وذكرت أن  اً، من بني التدابري اليت اعتمدت مؤخر       على أهنما  التضامن

اجلنساين العنف  ب تتعلق   أكرب منها رغم ذلك تعيق متتع املرأة حبقوقها اإلنسانية، نتيجة ملشكلة          
  . توصياتوقدمت بولندا . املرتيل واجلنسيو
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وأشار وفد السلفادور إىل الشواغل املتعلقة بالسن الدنيا للزواج، وهي مسألة تـضر               -٧٦
. د حظيت باهتمام خاص من جانب جلنة حقوق الطفـل         بالفتيات بشكل خاص، وكانت ق    

 ، إذا رأت ذلك مناسباً    ،وذكرت احلكومة أهنا ستعيد النظر يف التشريعات ذات الصلة وتقترح         
  . للمعايري الدولية حلقوق اإلنساناً  وفقإصالحات قانونية

  بعض الشواغل  عنوأكدت السلفادور التزامها بإجراء دراسات يف الوقت املناسب           -٧٧
 تعريف التعذيب مواءمة مبا يف ذلك احلاجة إىل اً،اليت أثريت يف األسئلة اليت قدمتها الوفود سلف

 اجلنس وغريها من اجلرائم مـع املعـايري الدوليـة            نوع واالختفاء القسري والعنف القائم على    
بذلت  يتاستعداده لتقاسم املعلومات املتعلقة باجلهود ال     على  اً   الوفد أيض  شددو. حلقوق اإلنسان 

  . واألطفال  ملعاجلة مشكلة العنف، ال سيما وأهنا تؤثر يف الفئات الضعيفة، مثل النساءاً مؤخر
، تركـز    حىت وقت قريـب    اليت كانت، واعترف الوفد بفشل سياسات األمن العام         -٧٨

، علـى حـساب منـع اجلرميـة،         الذي متارسه الشرطة والقمع   تسلط   على   بالدرجة األوىل 
وأعلنت السلفادور أهنا بدأت يف تنفيذ خطة لوضع        . اجلناةايا وإعادة تأهيل    واالهتمام بالضح 

راقبة حتسني املة وعلى  يوستركز السياسة اجلديدة على املراقبة الشرط     . سياسة أمنية عامة شاملة   
يف السجون؛ ومعاجلة ظاهرة اإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت يرتكبها أعوان الدولـة؛              

ـ هيكلة هذه القوات الشرطة الوطنية؛ وإعادة اتمهور يف قوواستعادة ثقة اجل  لـروح  اً ، وفق
  . اتفاقات السالم

وسلطت السلفادور الضوء على الشواغل املتعلقة مبشكلة اإلفالت مـن العقـاب،              -٧٩
وذكـر  . وأعربت عن تقديرها للتوصيات اليت قدمتها الدول بغية معاجلة هذه املسألة اخلطرية           

 يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان وغريها من اجلرائم الـيت     ية جار اتالوفد أن التحقيق  
  . ارتكبها قادة الشرطة، وأن مشروع قانون لتعزيز مكتب املفتش العام جتري مناقشته

وأكدت السلفادور من جديد قبوهلا جبدول األعمال الذي اقترحه الفريـق العامـل               -٨٠
 وفـد    واختتم اً،عززته جلنة مناهضة التعذيب مؤخر    املعين حباالت االختفاء القسري، والذي      

 للتوصيات واألسئلة والتعليقات اليت أديل هبـا أثنـاء           باإلعراب عن تقديره    كلمته السلفادور
  . احلوار التفاعلي

  توصياتالأو /االستنتاجات و  - ثانياً  
حبثتـها  ترد فيما يلي قائمة بالتوصيات اليت قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي واليت              -٨١

  : هاحظيت بتأييد والسلفادور
تدعيم إطارها القانوين وآليتها لتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها              -١
  ؛ )الو الدميقراطية الشعبية مجهورية(
  ؛ )كندا( قوانني محاية حقوق املرأة هاتعزيز تنفيذ  -٢
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 هبدف الدفاع عـن حقـوق       والتنفيذيتعزيز اهليكل األساسي القانوين       -٣
  ؛ )رمص( املرأة
  ؛ )الربازيل(اعتماد تشريعات جنائية حمددة حلماية حقوق املرأة   -٤
اختاذ تدابري لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة العامة، من حيث التشريعات             -٥

  ؛ )النرويج(ومن حيث اإلجراءات امللموسة 
مواصلة التشجيع على إنشاء جلنة وطنية للبحث عن الفتيات والفتيـان             -٦

  ؛ )كولومبيا( خالل الصراع الداخلي املسلح الذين اختفوا
حث اللجنة الوطنية املعنية بالبحث عن األطفال الذين اختفـوا خـالل         -٧

  ؛ )األرجنتني(الصراع املسلح على بدء عملها 
مواصلة جهودها لضمان التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان مـن خـالل              -٨

  ؛ )ابوليفي(اإلعداد التشاركي خلطة وطنية حلقوق اإلنسان 
وضع استراتيجية وطنية منسقة لضمان محاية مجيـع حقـوق اإلنـسان              -٩

  ؛ )كندا(واحلريات املدنية 
تسريع اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك من              -١٠

القـضائية  واالقتصادية  والسالمة  خالل معاجلة املشاكل املتعلقة بالسالمة العامة       
  ؛ )ماليزيا(والتنمية البشرية 

التعجيل باختاذ مجيع التدابري املمكنة للحد من منو معـدالت اجلرميـة،              -١١
ووضع وتنفيذ سياسة واضحة ملنع اجلرمية، مبا يف ذلك إصالح القضاء والشرطة            

  ؛ )إيطاليا(الوطنية هبدف مكافحة الفساد وحتقيق مزيد من الشفافية 
تمع احمللي وأعـضاء    وضع وتنفيذ خطة عمل لضمان سالمة نشطاء اجمل         -١٢

  ؛ )كندا(املنظمات االجتماعية ومحاية حقوقهم اإلنسانية 
ضمان الشرعية الكاملة للمدافعني عن حقوق اإلنسان وضمان محايتهم           -١٣

  ؛ )سلوفاكيا(لتجنيبهم املضايقات اليت يتعرضون هلا يف كثري من األحيان 
ن يف احلوار الـسياسي     إشراك اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسا        -١٤
  ؛ )النرويج( التشريعات، من خالل عمليات تشاور مفتوحة وشفافة وضعويف 
 وسياسات وبرامج لدعم املـرأة يف       حمددة األهداف وضع استراتيجيات     -١٥

اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        اً  املطالبة حبقوقها، وفق  
  ؛ )كندا(ضد املرأة 
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صلة التعاون مع األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى لتعزيـز          موا  -١٦
  ؛ )مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(حقوق اإلنسان 

 توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة ملواصلة هذا            -١٧
  ؛ )مجهورية كوريا(التعاون 

  ؛ )سلوفاكيا(توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة   -١٨
توجيه دعوة دائمة إىل مجيـع اإلجـراءات اخلاصـة التابعـة لألمـم                -١٩

  ؛ )الربازيل( املتحدة
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحـدة،             -٢٠

  ؛ )اململكة املتحدة(وضمان تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات 
عية والسياساتية الالزمة لضمان املساواة الكاملة       اختاذ مجيع التدابري التشري    -٢١

  ؛ )إيطاليا(بني الرجل واملرأة 
زيادة اجلهود املبذولة ملكافحة التمييز والعنف ضـد املـرأة ومكافحـة       -٢٢

اإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم، من خالل املؤسسات الوطنية، مبا يف ذلك  
  ؛ )كوستاريكا(دماج االجتماعي النااملعهد السلفادوري للنهوض باملرأة وأمانة 

تكثيف اجلهود ملنع التمييز ضد أطفال السكان األصـليني واألطفـال             -٢٣
  ؛ )ماليزيا(املعوقني والفتيات والقضاء عليه 

مواصلة تضمني السياسات االجتماعية تدابري ملكافحة التمييز وبـرامج           -٢٤
ذوي اإلعاقـات    واألقليـات اإلثنيـة واألشـخاص        ني األصلي السكانلصاحل  

اإليدز واألشـخاص الـذين     /واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     
  ؛ )كولومبيا(يواجهون التمييز على أساس ميوهلم اجلنسية 

إىل مكافحـة التمييـز     اً  سن وإنفاذ القوانني وتنفيذ برامج هتدف حتديد        -٢٥
  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(وتعزيز حقوق السكان األصليني 

تكثيف اجلهود ملنع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات والعنف املرتيل            -٢٦
  ؛ )تركيا (ووفيات النساء بسبب العنف

  ؛ )النرويج(تكثيف اجلهود ملنع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات   -٢٧
اختاذ تدابري لتغيري املواقف االجتماعية والثقافية اليت تـشكل الـسبب             -٢٨

  ؛ )هولندا(ر أشكال العنف ضد املرأة اجلذري ألكث
  ؛ )هولندا(وضع آلية وطنية لتقدمي إحصاءات عن وفيات النساء   -٢٩
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تكثيف محالت التوعية الرامية إىل تغيري املواقف االجتماعيـة وأمنـاط             -٣٠
للعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك جرائم القتـل بـدافع           اً  السلوك اليت تشكل أساس   

  ؛ )نياسباإ( التحيز ضد املرأة
تعزيز اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيـات،             -٣١

للتوصيات الـيت   اً  وخباصة االعتداء اجلنسي، والعنف املرتيل، وقتل اإلناث، وفق       
  ؛ )شيلي(قدمتها جلنة مناهضة التعذيب 

تكثيف جهودها لتحسني الوضع فيما يتعلـق بـالعنف ضـد النـساء               -٣٢
 القيام حبمالت توعية ومحالت تثقيف حبقوق اإلنسان وبرامج         والفتيات، وكذلك 

تدريبية ألفراد الشرطة وتوفري املزيد من املوارد للدوائر القضائية املنوط هبا معاجلة  
  ؛ )يرلنداآ( هذه املسائل

تكثيف جهودها ملنع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وخباصـة            -٣٣
، على النحو    مبمارسة العنف عليهن   لنساءاقتل  االعتداء اجلنسي والعنف املرتيل و    

  ؛ )أذربيجان(الذي أوصت به جلنة مناهضة التعذيب 
مواصلة جهود مكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك عن طريق اختـاذ               -٣٤
فعالة هتدف إىل منع هذا العنف ومعاقبة مرتكبيه وضمان عدم إفالهتم من             تدابري

  ؛ )أوروغواي(العقاب 
عملية اإلصالح التشريعية اجلارية هبدف مكافحة انعدام األمـن         تسريع    -٣٥

والعنف ضد النساء واألطفال وتعزيز تلك التدابري، مبا يف ذلك عن طريق حتسني             
اإلحصاءات أو الربامج التعليمية يف املدارس فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واملساواة           

  ؛ )لكسمربغ(بني اجلنسني 
االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء        وضع خطط عملية ملكافحة       -٣٦

  ؛ )مصر( واألطفال
تعزيز التدابري الالزمة حلماية الفتيان والفتيات واملراهقني من مجيع أشكال   -٣٧

عن اختاذ تدابري للقضاء على عمالة األطفـال ومكافحـة            العنف ضدهم، فضالً  
  ؛ )كوستاريكا(استغالل األطفال واملراهقني من اجلنسني 

ابري حمددة حلظر العقاب البدين لألطفال يف مجيع البيئات، مبا يف           اختاذ تد   -٣٨
  ؛ )سلوفينيا(ذلك يف املرتل 

اختاذ التدابري التشريعية واإلدارية ملكافحة العنف ضد البنني والبنـات،            -٣٩
  ؛ )شيلي(والقضاء على عمالة األطفال 
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 ادأفـر تكثيف جهودها ملنع ومكافحة العنف ضد األطفال وغريهم من            -٤٠
  ؛ )أملانيا(اجلماعات الضعيفة 

مواصلة الربنامج اهلادف إىل حتديث نظامها القضائي مبـساعدة اهليئـات             -٤١
   ؛)اجلزائر( السكان شرائحالدولية واختاذ تدابري لتحسني الوصول إىل العدالة جلميع 

حقوق  تعزيز آليات املراقبة للتأكد من أن الشرطة املدنية الوطنية، حتترم           -٤٢
  ؛ )كندا (، عند اضطالعها بأنشطتها،كامالًاً سان وسيادة القانون احتراماإلن
 اتإجراء حتقيق كامل يف مـزاعم الفـساد واإلجـرام داخـل قـو               -٤٣

  ؛ )كندا( الشرطة
التحقيق الكامل يف مجيع ادعاءات سوء املعاملة والعنف ضد اجلهـات             -٤٤

  ؛ )كندا(الفاعلة يف اجملتمع املدين، وتقدمي مرتكبيها للعدالة 
 ضد املدافعني   ارتكبتالتحقيق بشكل كامل وفعال يف االنتهاكات اليت          -٤٥

  ؛ )النرويج(عن حقوق اإلنسان والصحفيني وتقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة 
 ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان      االعتداءاتالتحقيق بشكل سليم يف       -٤٦

  ؛ )هولندا(وحماكمة مرتكبيها 
بري الالزمة لضمان إجراء حتقيقات شفافة ومستقلة وحمايدة يف         اختاذ التدا   -٤٧
  ؛ )النرويج( العنف ضد النساء والفتيات قضايا
 قتل اإلناث، وكذلك معاقبة مرتكيب قضاياضمان فعالية التحقيق يف مجيع   -٤٨

  ؛ )أوكرانيا(تلك اجلرائم، واعتماد تدابري إضافية ملكافحة هذه الظاهرة 
لتحقيقات بغية مساءلة مرتكيب جرائم القتل بدافع التحيز        زيادة فعالية ا    -٤٩

  ؛ )بولندا(اجلنساين 
الجئ املضحايا العنف اجلنساين إىل العدالة وإىل       الفعال ل وصول  الضمان    -٥٠

  ؛ )بولندا(ضحايا هذا النوع من العنف، وتأمني محاية الشرطة هلم املخصصة ل
ـ          -٥١  قـضايا ل التحقيـق يف     إرساء عملية قانونية وقضائية فعالة مـن أج

ـ الذين تثبـت    األطفال، وضمان تقدمي     اختفاء إىل العدالـة   عنـها    تهمسؤوليم
  ؛ )املتحدة اململكة(

تسريع اجلهود املبذولة لتحسني الوضع القـائم يف مراكـز االحتجـاز              -٥٢
  ؛ )سلوفاكيا( والسجون

 التجاوزات اليت ترتكبها عـصابات      وكبحوضع خطط ملموسة ملعاجلة       -٥٣
عن املمارسات الفاسدة ملوظفي السجون       ناء ضد السجناء اآلخرين، فضالً    السج
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الذين يتغاضون عن العنف وغريه من الظروف خطرية يف مراكز االحتجـاز يف             
  ؛ )الواليات املتحدة (ويزيدوهنا تفاقماًالبلد 
 حقـوق اإلنـسان     والتثقيف يف جمال  توفري ما يكفي من التدريب املهين         -٥٤

  ؛ )كندا( املدنية للشرطة الوطنية
 حقوق اإلنسان على مجيع املـستويات يف   للتثقيف يف جمال  إدراج برامج     -٥٥

القوات املسلحة والشرطة، وتقدمي ضمانات بالشفافية ومشاركة اجملتمع املدين يف          
  ؛ )سبانياإ(كل مشروع من مشاريع التعاون املتصلة بالعدالة واألمن 

حقهـم يف   من ممارسـة     والصحفيني    منظمات اجملتمع املدين   متكنضمان    -٥٦
  ؛ )النرويج(حرية التعبري واملشاركة يف التجمعات العامة والتظاهرات السلمية 

مع وكاالت األمـم  يف سبيل ذلك التعاون والقضاء على عمالة األطفال       -٥٧
  ؛ )الربازيل(املتحدة مثل منظمة العمل الدولية 

طفـال ومحايـة العمـال      بذل مزيد من اجلهود للقضاء على عمالة األ         -٥٨
  ؛ )بيالروس( األحداث

اختاذ تدابري فعالة ملنع عمالة األطفال، وخباصة يف احلاالت اليت يعمل فيها              -٥٩
  ؛ )أملانيا(األطفال يف بيئة خطرة 

  ؛ )بيالروس(بذل مزيد من اجلهود ملعاجلة مشكلة البطالة   -٦٠
وف املعيـشية   مواصلة تعزيز احلقوق االقتصادية بغيـة حتـسني الظـر           -٦١

  ؛ )العراق( للسكان
 للحماية االجتماعية، مبا يف     شاملمواصلة اجلهود الرامية إىل إقامة نظام         -٦٢

ذلك ضمان األمن الغذائي والعمالة والضمان االجتمـاعي وتطـوير اإلنتـاج            
  ؛ )الروسي االحتاد(

ـ املعنية  لجنة  الللتوصية اليت قدمتها    اً  اختاذ التدابري الالزمة، وفق     -٦٣ احلقوق ب
االقتصادية واالجتماعية، من أجل تعزيز النظام الصحي الوطين علـى أسـاس            

، وضمان اخلدمات الـصحية األساسـية       إىل خدماته املساواة وسهولة الوصول    
  ؛ )أوكرانيا(جلميع السكان، ال سيما الفئات الضعيفة 

 الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة       خدماتحتسني فرص وصول املرأة إىل        -٦٤
  ؛ )لكسمربغ(ومتتعها هبذا احلق ات املتصلة هبا واخلدم
مواصلة اجلهود ملكافحة الفقر من خالل برامج شاملة موجهة إىل املناطق             -٦٥

  ؛ )كوبا(على حد سواء الريفية واحلضرية 
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االستمرار يف زيادة وتعزيز الربامج االجتماعية اليت هتدف إىل مكافحـة             -٦٦
  ؛ )ية فرتويال البوليفاريةمجهور(الفقر واالستبعاد االجتماعي 

تكثيف اجلهود هبدف مواصلة احلد من الفقر، وال سـيما يف املنـاطق               -٦٧
  ؛ )بيالروس( الريفية
االستمرار يف القيام باألعمال والربامج الرامية إىل ضـمان اخلـدمات             -٦٨

  ؛ )كوبا(الصحية والتعليمية للجميع 
 إىل منع الفتيات والفتيان اعتماد سياسات اإلدماج االجتماعي اليت هتدف  -٦٩

  ؛ )املكسيك(واملراهقني من التسرب من املدرسة 
مـن نـسبة األميـة يف       اً  تعزيز التـدابري الراميـة إىل احلـد تـدرجيي           -٧٠
  ؛ )األرجنتني( البلد
مواصلة جهودها للقضاء على األمية، والنظر يف حث بلـدان أخـرى              -٧١

  ؛ )يفيابول(مشاركة يف هذا املسعى على التعاون معها 
  ؛ )١()اجلزائر(مواصلة املبادرات يف جمال اإلسكان وتكثيفها   -٧٢
انتهاج سياسة قويـة هتـدف إىل تعزيـز ومحايـة حقـوق الـسكان                 -٧٣

  ؛ )كازاخستان( األصليني
 الـسكان تعزيز اإلطار القانوين لتوفري اليقني القانوين حلمايـة حقـوق             -٧٤

  ؛ )املكسيك( نياألصلي
ضمان حقوق املهاجرين، ال سيما العمال املهـاجرين        مواصلة جهودها ل    -٧٥

  ؛ )مصر(وأفراد أسرهم 
  ؛ )قريغيزستان(بذل جهود إضافية للعمل مع الالجئني واملهاجرين   -٧٦
إنشاء آلية فعالة وشاملة ملتابعة التوصيات الناجتـة عـن االسـتعراض              -٧٧

  ؛ )النرويج(الدوري الشامل 
ت مع متثيل واسع للمجتمع املدين ملتابعة       إنشاء آلية مشتركة بني املؤسسا      -٧٨

  ؛ )أوروغواي(نتائج االستعراض 

__________ 

مواصلة وتكثيف املبادرات يف جمـال اإلسـكان يف         : قدمت هذه التوصية يف احلوار التفاعلي بالصيغة التالية        )١(
 . اليت حتدد هدف توفري بيت لكل شخص٢٠١٤-٢٠٠٩إطار اخلطة للفترة 
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عليها يف الوقت املناسـب،     اً  وستدرس السلفادور التوصيات التالية وتقدم ردود       -٨٢
الدورة الرابعة عشرة جمللس حقوق اإلنسان، يف       تقدمي هذه الردود     موعد   على أال يتجاوز  

  : ٢٠١٠يونيه /حزيران
االنضمام إىل بروتوكوالت االتفاقيات اليت سبق أن وقعـت         العمل على     -١

  ؛ )العراق(عليها 
التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنـسان، وال سـيما             -٢

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة           
ألساسي للمحكمة اجلنائية والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ونظام روما ا      

  ؛ )شيلي( الدولية
النظر يف التوقيع أو التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة              -٣

مناهضة التعذيب، ونظام روما األساسي، والربوتوكول االختياري الثاين للعهـد          
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة           

   ؛)الربازيل(التمييز ضد املرأة مجيع أشكال ى القضاء عل
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب          -٤

واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والتصديق علـى           
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد              

   ؛)سبانياإ( املرأة
 التفاقية مناهضة   ة االختياري التالنظر يف التصديق املبكر على الربوتوكو        -٥

التعذيب والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،          
  ؛ )سلوفاكيا(واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

ول االختياري التفاقية القـضاء   النظر يف إمكانية التصديق على الربوتوك        -٦
  ؛ )األرجنتني(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وعلى نظام روما األساسي 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال           -٧
  ؛ )مجهورية كوريا وهولندا(التمييز ضد املرأة 

 منظمة العمل الدولية رقـم      ةلى اتفاقي عاختاذ التدابري الالزمة للتصديق       -٨
لى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وبوجه خـاص،         ع و ١٦٩

أو االنضمام  لى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري          ع
  ؛ )غواتيماال( إليها
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل             -٩

باحلقوق املدنية والسياسية، بغية إلغاء عقوبة اإلعـدام بـشكل هنـائي            اخلاص  
  ؛ )فرنسا( وكامل
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التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل             -١٠
  ؛ )سبانياإ(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

 النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل             -١١
  ؛ )إيطاليا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل اخلـاص              -١٢
  ؛ )لكسمربغ(باحلقوق املدنية والسياسية 

 حلماية مجيع األشـخاص مـن       ة الدولي االتفاقيةالتوقيع والتصديق على       -١٣
  ؛ )فرنسا(االختفاء القسري 

 إنفاذها من أجل ضمان     ة الدولي االتفاقيةكانية التصديق على    النظر يف إم     -١٤
  ؛ )األرجنتني(يف أقرب وقت ممكن 

النظر يف إمكانية التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة              -١٥
  ؛ )بنما(الدولية، على النحو املقترح من قبل جلنة حقوق الطفل 

ة اجلنائية الدوليـة، املوقـع      التصديق على نظام روما األساسي للمحكم        -١٦
  ؛ )إيطاليا (١٩٩٨ عام
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك     -١٧

  ؛ )سلوفاكيا(االنضمام إىل اتفاق امتيازات احملكمة وحصاناهتا 
التصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب              -١٨

  ؛ )ةاملتحد اململكة(
 بشأن الـشعوب    ١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           -١٩

  ؛ )قريغيزستان(األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة 
إعطاء األولوية لتوفري املوارد الالزمة من أجل ضمان التنفيـذ الفعـال               -٢٠

  ؛ )يرلنداآ(ماية األطفال واملراهقني املتعلق حبللقانون الشامل 
  ؛ )الربازيل(القيام حبملة وطنية لتوفري وثائق اهلوية للجميع    -٢١
حتديد تدابري ملموسة ملكافحة املواقف االجتماعية والثقافية اليت تـؤدي             -٢٢

تعزيز احلقوق اجلنـسية واإلجنابيـة      على  على وجه التحديد    والعمل  إىل التمييز،   
ظروف العمل بالنـسبة    للنساء والفتيات؛ والعمل من أجل املساواة يف األجور و        

للمرأة يف أماكن العمل؛ واحلد من التمييز ضد األشخاص املصابني بفريوس نقص            
اإليدز؛ وزيادة إدماج السحاقيات واملثليني جنـسياً ومـشتهي         /املناعة البشرية 

  ؛ )اململكة املتحدة(اجلنسني واحملولني جنسياً يف القطاعني العام واخلاص 



A/HRC/14/5 

25 GE.10-12177 

  ؛ )لكسمربغ(إلغاء عقوبة اإلعدام    -٢٣
اً شيا وذلك مت  اً،تعديل التشريعات ذات الصلة إللغاء عقوبة اإلعدام كلي          -٢٤
الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              مع

  ؛ )سلوفاكيا( والسياسية
تقييم إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام على اجلرائم العسكرية والتصديق على    -٢٥

 االختياري الثـاين للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              الربوتوكول
  ؛ )األرجنتني( والسياسية

تعديل القانون العسكري من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة جلميـع              -٢٦
  ؛ )فرنسا(اجلرائم 

تنفيذ التوصيات اليت تقدم هبا أعضاء الفريق العامـل املعـين حبـاالت                -٢٧
  ؛ )فرنسا (٢٠٠٧طوعي بعد زيارهتم عام االختفاء القسري أو غري ال

اختاذ تدابري فعالة على وجه السرعة خلفض مدة احلـبس االحتيـاطي،               -٢٨
لتوصيات جلنة مناهضة   اً  وكذلك ملنع التعذيب وسوء املعاملة واملعاقبة عليهما وفق       

  ؛ )املكسيك( التعذيب
ة تتـسم   حتقيقات جنائي  إجراء اعتماد وتنفيذ إصالحات تستهدف تيسري       -٢٩

باملسؤولية واملصداقية وحتترم حقـوق اإلنـسان، والقـضاء علـى الفـساد             
لضمان القبض على األشخاص الـذين يـشتبه يف خـرقهم للقـانون              القضائي

الواليـات  (وحماكمتهم وإدانتهم بطريقة تتسم بالكفاءة واملـساءلة والـشفافية          
  ؛ )األمريكية املتحدة
السجون واحلد مـن اكتظاظهـا،      اختاذ خطوات لتحسني األوضاع يف         -٣٠

  ؛ )كندا(وكذلك خفض فترة االحتجاز السابق للمحاكمة 
اختاذ التدابري الالزمة لوضع حـد ألوضـاع الـسجون الـيت تتـسم            -٣١

يؤدي إىل انتشار العنف على نطـاق واسـع يف أوسـاط             الشديد مما  باالزدحام
  ؛ )هولندا( السجناء

؛ ة عامـاً  دنيا للزواج إىل الثامنة عشر    تعديل قانون األسرة لرفع السن ال        -٣٢
واعتبار الزواج القسري جرمية؛ وتكثيف التدابري التثقيفيـة يف جمـال الـصحة             
اإلجنابية، وحتسني ظروف الوصول إىل التعليم الثـانوي، خاصـة يف املنـاطق              

  ؛ )سبانياإ( الريفية
احملددة النظر يف تعديل قانون األسرة من أجل رفع السن الدنيا الزواج،               -٣٣
  ؛ )بولندا(بأربع عشرة سنة اً حالي
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دراسة إمكانية تعزيز النظام الصحي الوطين، مبا يف ذلك مـن خـالل                -٣٤
  ؛ )ماليزيا(الشراكات بني القطاعني العام واخلاص 

 وزيادة ميزانية النفاسيةوفيات المضاعفة اجلهود الرامية إىل خفض معدل        -٣٥
قوم على اإلنصاف ويسهل الوصـول      الصحة هبدف ضمان نظام صحي وطين ي      

  ؛ )لكسمربغ( من التقرير الوطين ٤٨النحو الوارد يف الفقرة  إليه، على
اعتماد وتنفيذ مجيع التدابري الالزمة لتشجيع وضمان استفادة الفتيـات             -٣٦

واملراهقات والنساء من خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية بشكل مالئم، مبا يف           
 احلمل املناسبة، وخدمات تنظيم األسرة وتوفري املعلومات        ذلك توفري وسائل منع   

 حاالت احلمل املبكر    للوقاية من واملرافق اخلاصة بالتوليد، مع إيالء اهتمام خاص        
  ؛ )أملانيا(وحاالت اإلجهاض غري املأمون 

الشروع يف حوار وطين بشأن حق املرأة يف الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك                -٣٧
القوانني املقيدة لإلجهـاض، ومنـها القـوانني الـيت جتـرم            يتعلق بعواقب    ما

  ؛ )لكسمربغ( اإلجهاض
مواصلة تنفيذ توصية اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             -٣٨

ملعايري البناء اً  خطة وطنية إلدارة األراضي وفقدعت فيها إىل اعتمادوالثقافية اليت   
  ؛ )اجلزائر(اطر الكوارث الطبيعية املعمول هبا يف املناطق املعرضة ملخ

  ؛ )قريغيزستان(التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم    -٣٩
بذل مزيد من اجلهود لتحديث وتعديل القوانني املتعلقة باهلجرة جلعلـها              -٤٠

  ؛ )قريغيزستان(تتماشى مع املعايري الدولية 
واردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف         أو التوصيات ال  /ومجيع االستنتاجات و     -٨٣

وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
   .حتـظى بتأييد الفريق العامل ككل

  التعهدات وااللتزامات الطوعية   - ثالثاً  
 السلفادور دعـوة مفتوحـة ودائمـة إىل اإلجـراءات اخلاصـة جمللـس          وجهت  -٨٤
  . اإلنسان قوقح
وسوف تنضم السلفادور إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب              -٨٥

  .٢٢ و٢١وسوف تعترف باختصاص االتفاقية مبوجب املادتني 
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
The delegation of El Salvador was headed by the Vice-Minister for Integration and 

Economic Promotion of the Ministry for Foreign Affairs, Carlos Alfredo Castaneda 
Magaña,  and was composed of four members: 

• Byron Fernando Larios López, Permanent Representative of El Salvador to the 
United Nations Office and Other International Organizations in Geneva;   

• David Morales, Director General for Human Rights; 

• Carmen Elena Castillo-Gallandat, Minister Counsellor, Permanent Mission of El 
Salvador to the United Nations Office and Other International Organizations in 
Geneva.  

        


