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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

                الدورة السابعة
      ٢٠١٠      فرباير  /      شباط  ١٩- ٨      جنيف، 

ية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة      جتميع للمعلومات أعدته املفوض       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  السلفادور    

                                                                                     هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
    ائق                                                                                          اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وث              

                                                            وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات            .                                 األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    
                                                                                               من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عدا تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن              

  .                                                               املبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده جملس حقـوق اإلنـسان                     يتبع هيكل        وهو    .        املفوضية
      وقـد    .  ُ                                                                              ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير            و

          ويف حـال     .                                          االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات                دورية                              روعي يف إعداد التقرير أن    
                                  ر والوثائق املتاحة، إذا كانـت                               ُ                                 عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقاري        

                                                                            وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة             .          تزال صاحلة   ال
                                                                 ُ                            الرمسية، فإن عدم وجود معلومات بشأن مسائل حمددة أو التركيز عليها قد ُيعزى إىل عـدم                

                                                                  أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية           /                           التصديق على معاهدة ما و    
   .           حلقوق اإلنسان
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  معلومات أساسية وإطار العمل  - أوالً

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
                             املعاهدات العامليـة األساسـية حلقـوق

  ) ٢ (      اإلنسان
                               تاريخ التـصديق أو االنـضمام     

         أو اخلالفة
ــصاصات         التحفظات /       اإلعالنات ــراف باالخت                   االعت

                     احملددة هليئات املعاهدات
ـ          كال                                         االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أش

                 التمييز العنصري
   ):  ١٤      املادة  (                الشكاوى الفردية        ال يوجد     ١٩٧٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠

  ال
                                 العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية

                     واالجتماعية والثقافية
 -       ال يوجد     ١٩٧٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠

                         الشكاوى املتبادلة بني الـدول       ال يوجد     ١٩٧٩       نوفمرب /             تشرين الثاين  ٣٠                                         العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال   ):   ٤١      املادة  (

             للعهد الـدويل       األول                    الربوتوكول االختياري 
                              اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 - ) ٩           من املادة  ٢       الفقرة  (    نعم      ١٩٩٥      يونيه  /        حزيران ٦

 -  )  ٢٩           من املادة  ١    قرة    الف (    نعم      ١٩٨١      أغسطس  /    آب  ١٩            ز ضد املرأة                  مجيع أشكال التميي                  اتفاقية القضاء على
                         الشكاوى املتبادلة بـني الـدول       ال يوجد      ١٩٩٦      يونيه  /        حزيران  ١٧                        اتفاقية مناهضة التعذيب

   ال    ):  ٢١      املادة  (
   ال   ):  ٢٢      املادة  (                الشكاوى الفردية 
    نعم   ):  ٢٠      املادة  (                إجراءات التحقيق 

 -       ال يوجد     ١٩٩٠      يوليه  /     متوز  ١٠                    اتفاقية حقوق الطفل
                           التفاقية حقوق الطفل املتعلق                  الربوتوكول االختياري

                                بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
  : ٣                     إعالن ملزم مبوجب املادة      ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان  ١٨

      سنة  ١٦
- 

                                الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق
                          ببيع األطفال وبغـاء األطفـال      املتعلق       الطفل  

                                واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 -  م  نع     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ١٧

                                      االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال
                       املهاجرين وأفراد أسرهم

 ،  ٩٢           من املادة      ١   ة     الفقر (     نعم        ٢٠٠٣     مارس  /      آذار  ١٤
ــ  ؛  ٤٨   و  ٤٧   و  ٤٦    واد       واملـ

  )  ٦١           من املادة  ٤        والفقرة 

                         الشكاوى املتبادلة بني الـدول
   ال    ):  ٧٦      املادة  (

  ال   ):  ٧٧      املادة  (                الشكاوى الفردية 
 -    نعم     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤        اإلعاقة    ذوي   اص    األشخ     حقوق        اتفاقية

       حقـوق           التفاقيـة          االختياري          الربوتوكول
        اإلعاقة    ذوي       األشخاص

 ٦         املادتان   (                  إجراءات التحقيق       نعم     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤
    نعم   ): ٧ و

التوقيع ()٣(واالجتماعية والثقافية االقتصادية باحلقوق اخلاص يلالدو للعهد االختياري الربوتوكول :                                        ً     املعاهدات األساسية اليت ليست السلفادور طرفا  فيها
 أشكال على مجيع القضاء التفاقية االختياري والسياسية، والربوتوكول املدنية باحلقوق اخلاص الدويل للعهد الثاين االختياري والربوتوكول، )٢٠٠٩فقط، 
  .القسري االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية واالتفاقية التعذيب، مناهضة التفاقية ختيارياال والربوتوكول، )٢٠٠١التوقيع فقط،  (املرأة ضد التمييز

  
                            التصديق أو االنضمام أو اخلالفة                               صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

    نعم                                اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها    جرمية            اتفاقية منع 
  ال  ة                        للمحكمة اجلنائية الدولي      األساسي          نظام روما 

     نعم   ) ٤ (      بالريمو         بروتوكول 
      ١٩٦١   و    ١٩٥٤                           نعم، باستثناء اتفاقييت عامي    ) ٥ (        اجلنسية     وعدميو        الالجئون 

    نعم  ) ٦ (                               والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا    ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢                     اتفاقيات جنيف املؤرخة 
    نعم  ) ٧ (                     ملنظمة العمل الدولية       األساسية          االتفاقيات 

  ال ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) اليونسكو(حدة للتربية والعلم والثقافة  األمم املت     منظمة اتفاقية
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يع مواصلة تسراصة السلفادور إىل اخلجراءات اإلعاهدات واملهيئات من دعت عدة   -١
 دـض التمييز أشكال مجيع على القضاء التفاقية االختياري عملية التصديق على الربوتوكول

؛ )٩(القسري االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية االتفاقيةعلى التصديق ؛ و)٨(املرأة
 بشأن الشعوب ١٦٩وإىل اختاذ خطوات للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 من ١٤؛ وإصدار اإلعالنات املنصوص عليها يف املادة )١٠(األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة
 من ٢٢ و٢١، واملادتني )١١(العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية

 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ٧٧ و٧٦، واملادتني )١٢(اتفاقية مناهضة التعذيب
النظر يف  وإضافة إىل ذلك، دعيت السلفادور إىل. )١٣(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 وـاليونسك ةـ وعلى اتفاقي)١٤(الدولية ائيةاجلن للمحكمة األساسي روما التصديق على نظام
، )١٦( والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب)١٥(التعليم جمال يف التمييز ملكافحة

واالجتماعية والثقافية،  االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل للعهد االختياري والربوتوكول
  . )١٧(والسياسية املدنية باحلقوق اصاخل الدويل للعهد الثاين االختياري والربوتوكول

  تشريعي اإلطار الدستوري وال  - باء  
 أن اجلمعية التـشريعية وافقـت       )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     ذكرت    -٢

 . )١٨( على القانون املتعلق باحلماية التامة لألطفال واملراهقني٢٠٠٩باإلمجاع عام 

 منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق املعاهدات       ، أشارت جلنة خرباء   ٢٠٠٩ويف عام     -٣
ختـضع حاليـاً    والتوصيات إىل أن املسودة األولية لقـانون اهلجـرة ووضـع األجانـب              

  .)١٩(والتنقيح للتشاور
 مجيع اعتبار ضمان منها أمور جبملة التعذيب مناهضة جلنة أوصت ،٢٠٠٩ عام ويف  -٤

  . )٢٠(اجلنائي مبوجب القانون جرائم التعذيب هضةمنا اتفاقية إليها تشري اليت التعذيب أفعال
 الـضحايا  حبماية اخلاص القانون اعتماد إىل بتقدير التعذيب مناهضة جلنة وأشارت  -٥

  .)٢١(٢٠٠٦ عام والشهود

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  - جيم  
ـ  الوطنية للمؤسسات الدولية التنسيق جلنة اعتمدت ،٢٠٠٦يف عام   -٦  بتعزيـز  ةاملعني

  .)٢٢("ألف املركز"يف ‘ اإلنسان حقوق عن للدفاع العام املدعي مكتب‘اإلنسان  حقوق ومحاية
القيام جبملـة   ، حثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان السلفادور على         ٢٠٠٣ويف عام     -٧

ومـده بالـدعم    للدفاع عن حقوق اإلنسان     أمور منها تقدمي املساعدة ملكتب املدعي العام        
 للدفاع العام وأشارت اليونيسيف إىل أن مكتب املدعي. )٢٣(ضماناً الستقاللهالتام  املؤسسي

، ٢٠٠٩ويف عـام  . )٢٤( عزز قدرته على رصد إعمال حقوق الطفل قداإلنسان حقوق عن
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مزاعم التدخل يف عمل هذه املؤسسة الوطنيـة        إزاء  أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها       
 حتقيقاهتا وحثت الدولة الطرف على محاية أنشطتها وختـصيص      خاللإليها  هتديدات  توجيه  و

  . )٢٥(ميزانية كافية هلا
 والفريق العامل املعين حباالت     )٢٦(ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -٨

 )٢٨( وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       )٢٧(االختفاء القسري أو غري الطوعي    
 السلطات الـسلفادورية إىل     )٣٠( وجلنة القضاء على التمييز العنصري     )٢٩(وق الطفل وجلنة حق 

  .تعزيز تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين

  تدابري السياسة العامة  -دال   
اخلطـة الوطنيـة    "، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أن          ٢٠٠٩يف عام     -٩

نصت على تـدابري لتحـسني      )" ٢٠٠٩-٢٠٠٦(عمل األطفال   للقضاء على أسوأ أشكال     
، رحبـت   ٢٠٠٨ويف عـام    . )٣٢( وأنه سيجري وضع خطة وطنية ثانية      )٣١(النظام التعليمي 

-٢٠٠٥اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالسياسة الوطنية املتعلقة باملرأة للفترة             
لة أمور منها تقدمي اخلدمات األساسـية        وبربنامج شبكة التضامن الذي يرمي إىل مج       ٢٠٠٩

  . )٣٣(لألسر اليت تعيش يف فقر مدقع
  بقلق ما خلفه تنفيذ اتفاق     والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       -١٠

وأوصت السلفادور بأن   أشد فئات السكان ضعفاً     آثار ضارة على حقوق     التجارة احلرة من    
منتـدى التـشاور    إنشاء  ابري تصحيحية وتنظر يف إمكانية إعادة       تقيِّم هذه اآلثار وتعتمد تد    
  .)٣٤(االقتصادي واالجتماعي

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  لتعاون مع هيئات املعاهداتا  -١  
           حالة اإلبالغ           رد املتابعة       ختامية           آخر مالحظات             ُ    ُ         آخر تقرير قُدم وُنظر فيه  )  ٣٥ (            هيئة املعاهدة

                    القضاء علـى التمييـز   جلنة
         العنصري

ــه منــ       ٢٠٠٦     مارس  /    آذار     ٢٠٠٥      فرباير  /    شباط ــأخر تقدمي  ذ                    ت
     ٢٠٠٧      أبريل  /     نيسان

                             م التقريران الرابع عشر واخلامس ّ ّد ُ قُ
     ٢٠٠٩     مايو  /          عشر يف أيار

            االقتـصادية         احلقـوق       جلنـة 
          والثقافية           واالجتماعية

                            حيل موعد تقدمي التقـارير الثالـث  -     ٢٠٠٦      نوفمرب  /           تشرين الثاين   ٠٤  ٢٠      ديسمرب  /          كانون األول
ــانون ــامس يف ك ــع واخل                       والراب

     ٢٠١٠      ديسمرب  /    األول
     يوليه /   متوز                  تأخر تقدميه منذ        ٢٠٠٣      يوليه  /   متوز     ٢٠٠٢      يوليه  /   متوز                           اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

٢٠٠٤     
                        م التقرير الـسادس يف كـانون ّ ّد ُ قُ

     ٢٠٠٩      يناير  /     الثاين
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           حالة اإلبالغ           رد املتابعة       ختامية           آخر مالحظات             ُ    ُ         آخر تقرير قُدم وُنظر فيه  )  ٣٥ (            هيئة املعاهدة

                   قضاء على التمييز ضد     ال    جلنة
       املرأة

                     حيل موعد تقدميه يف تشرين     ٢٠٠٨      نوفمرب  /           تشرين الثاين     ٢٠٠٧      أبريل  /     نيسان
     ٢٠١٠       نوفمرب /     الثاين

                  التقريرين الثـامن       تقدمي         حيل موعد 
     ٢٠١٤       عام         والتاسع يف

   يف      ثالـث                            حيل موعد تقدمي التقرير ال      -     ٢٠٠٩      نوفمرب  /           تشرين الثاين     ٢٠٠٧      يوليه  /   متوز                  مناهضة التعذيب   جلنة
     ٢٠١٣    عام 

                            م التقريران الثالـث والرابـع يف ّ ّد ُ قُ  -      ٢٠٠٤      يونيه  /      حزيران     ٢٠٠٢      يوليه  /   متوز             حقوق الطفل   جلنة
     ٢٠٠٨      فرباير  /    شباط

                          الربوتوكول االختياري التفاقية
                        حقوق الطفل املتعلق بإشراك
                        األطفال يف الرتاعات املسلحة

                  علومـات يف التقريـرين  امل       أدرجت    -     ٢٠٠٦      يونيه  /      حزيران     ٢٠٠٥      يناير  /           كانون الثاين
             املقـدمني إىل جلنـة                 الثالث والرابع   
     ٢٠٠٨      فرباير  /      شباط يف           حقوق الطفل 

ـــاري                    الربوتوكــول االختي
                         التفاقية حقوق الطفل املتعلق
                        ببيع األطفال وبغاء األطفـال
                      واستغالل األطفال يف املـواد

         اإلباحية

     أبريـل /                          م التقرير األول يف نيسان     ّ ّد ُ قُ  -  - -
٢٠٠٨     

ــة  ــة ب         اللجن ــال          املعني       العم
          املهاجرين 

                            حيل موعد تقدمي التقرير الثـاين يف  -     ٢٠٠٨      نوفمرب  /           تشرين الثاين     ٢٠٠٧      أغسطس  /  آب
     ٢٠١٠      ديسمرب  /          كانون األول

ــوق ــة حبق ــة املعني                   اللجن
                  األشخاص ذوي اإلعاقة

                           حيل موعد تقدمي التقريـر األول يف - - -
     ٢٠١٠     مايو  /    أيار

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال              هت دعوة دائمةُ  ُوج

    مـايو /         أيـار    ١٠- ٦ (                                                  املقرر اخلاص املعين مبـسألة اسـتخدام املرتزقـة                                                         آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
 ٧- ٢ (         املـرأة      ضـد       العنف      مبسألة       املعنية      اخلاصة          ؛ واملقررة )  ٣٦ ( )    ٢٠٠٢
                                               ؛ والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري       )  ٣٧ ( )    ٢٠٠٤       فرباير   /    شباط

  . )  ٣٨ ( )    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ٧- ٥ (             أو غري الطوعي 

 -                                   الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

          ت موجزة أو  ءا                                                        املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجرا                       ُ                             الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
  )    ٢٠٠٦         طلبت عام  (      تعسفا 

  -                 متابعة الزيارات
                                                       أعرب أعضاء الفريق العامل املعين حباالت االختفـاء القـسري أو غـري                 ن أثناء البعثات      التعاو /      التيسري

                                   لدعم الذي تلقوه من احلكومة لضمان جناح ل                             الطوعي عن امتناهنم العميق     
  . )  ٣٩ (       الزيارة

ـ    ُ      أُرسلت                                    خالل الفترة املشمولة باالستعراض،                                                 الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة     جبملـة   ق                    سبع رسائل تتعل
                  وردت احلكومة على مخس  .                            جمموعات خاصة وامرأة واحدة               جهات منها   

   .                                يف املائة من الرسائل اليت بعث هبا  ٧١                          رسائل، وهو ما ميثل ردا على 

            واليات يف إطار ب       مكلفون          أرسلها          ً  استبياناً  ١٦      من   ٧         ور على               ردت السلفاد   )  ٤٠ (                                            الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
  . )  ٤٢ (                 يف املواعيد احملددة )  ٤١ (          اءات اخلاصة    اإلجر

أو غري الطوعي   ، بعث الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري         ٢٠٠٨يف عام     -١١
تقرير عن تنفيذ توصياته يف أعقاب الزيـارة        تقدمي  برسالة إىل حكومة السلفادور يطلب إليها       

  .)٤٣(لقي هذا التقرير، معربا عن أسفه لعدم ت٢٠٠٧القطرية اليت قام هبا عام 
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 وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن تقديرها للدعوات املوجهة إىل الفريـق العامـل       -١٢
وإىل املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد       املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي        

  .)٤٤(وعواقبهاملرأة وأسبابه 

القانون اإلنـساين    مع مراعاة    قوق اإلنسان، تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حب      - باء  
  الواجب التطبيق الدويل 

  املساواة وعدم التمييز  -١  
بالرغم من خمتلف التدابري املتخذة، أشارت جلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            -١٣

، وأعربت اللجنـة املعنيـة      )٤٥(إىل التمييز الذي تواجهه املرأة     ٢٠٠٦عام   بقلق يف    والثقافية
بويـة  إزاء تفشي املواقـف األ قلقها أيضاً  عن ٢٠٠٨عام  يف  قضاء على التمييز ضد املرأة      بال

شكل عوائق جسيمة أمام متتع املرأة حبقوق اإلنسان املكفولة         ت اليت   واألفكار النمطية املتأصلة  
قـف  ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل اختاذ تدابري لتغيري املوا            . )٤٦(هلا

، االجتماعية والثقافية اليت تعد األسباب اجلذرية ملعظم أشكال العنف اليت تـستهدف املـرأة         
  . )٤٧(وخباصة عمليات القتل املدفوعة بالتحامل القائم على نوع اجلنس

لـسلفادور بتوعيـة عامـة      وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ا          -١٤
ـ    أاجلمهور بش   وبـدء العمـل هبـا يف جمـايل     خاصـة مؤقتـة،  راءات ن أمهية اختـاذ إج

  . )٤٨(والسياسة العمل
 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن عصابات الـشبان           توالحظ  -١٥

)maras(    نشأ بسبب  قد   اجتماعياً واقتصادياً وأن معظمها      ني مهمش ن تتشكل أساساً من شبا
وأوصـت  . )٤٩(والعنف يف احلواضر وتفكك األسر    مشاكل من قبيل البطالة وعمل األطفال       

جلنة حقوق الطفل السلفادور باعتماد استراتيجيات شاملة تعاجل مجلة أمور منها األسـباب             
اجلذرية للعنف واجلرمية يف صفوف املراهقني، مبا يف ذلك الـسياسات الراميـة إىل إدمـاج                

إمكانية الوصول إىل التعلـيم والعمالـة       املراهقني املهمَّشني يف اجملتمع؛ واختاذ تدابري لتحسني        
  . )٥٠(واملرافق الترفيهية والرياضية

 بني القائم التفاوت العنصري التمييز على القضاء جلنة الحظت ،٢٠٠٦ عام ويف  -١٦
 اليت املوثوقة التقارير وبني إثنياً، متجانس السلفادوري اجملتمع أن يفيد الذي السلفادور تقييم
 كما. )٥١(البلد يف تعيش والكاكاوتريا واللنكاس ببيل - لناؤوال امث يةأصل شعوباً بأن تفيد

. )٥٢(البلد يف عنصري متييز يوجد ال بأنه السلفادور تأكيدات بشأناللجنة عن قلقها  أعربت
 اعتراف من بالرغم ألنها قلقه عن والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق جلنة وأعربت
 هلا مكفولة ليست والثقافية، واالجتماعية االقتصادية، فإن حقوقها ةاألصلي الشعوبب الدستور

 تكثيف على السلفادور العنصري التمييز على القضاء جلنة وشجعت. )٥٣(املمارسة العملية يف
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 لضمان تدابري اختاذهبذه احلقوق، وخباصة  األصلية الشعوب متتع زيادة سبيل يف جهودها
  .)٥٤(الشرب مياه على هلاوحصو لألراضي الشعوب تلك حيازة
 أطفال ُيواجهه يزال ال الذي التمييز إزاءقلقها  عن الطفل حقوق جلنة أعربتو  -١٧
 ملنع جهودها بتكثيف السلفادور وأوصت والفتيات ةاإلعاق ذوو واألطفال ةاألصليشعوب ال

  .)٥٥(القائم حبكم األمر الواقع التمييز أشكال مجيع واستئصال
 منها مورالقيام جبملة أ على السلفادور املهاجرين بالعمال ملعنيةا اللجنة وشجعت  -١٨

، دون أي متييز، أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع متتع ضمان أجل من جهودها تكثيف
 املهاجرين العمال مجيع حقـوق حلماية الدوليـة االتفاقيـة يف عليها املنصوص باحلقوق
  . )٥٦(أسرهم وأفراد

  ياة واحلرية واألمن الشخصياحلق يف احل  -٢  
عقوبة اإلعـدام وأوصـت      العمل ب  أشارت جلنة مناهضة التعذيب بارتياح إىل تعليق        -١٩

فيما يتعلق باجلرائم العسكرية املنصوص عليها يف القوانني العسكرية أثناء وقوع           أيضاً  بإلغائها  
  .)٥٧(حرب دولية

 أو غري   االت االختفاء القسري  ، كانت أمام الفريق العامل املعين حب      ٢٠٠٧ويف عام     -٢٠
اختفـاء  حـاالت   مصري ضحايا    وأمبكان  فيما يتعلق    حالة تنتظر التوضيح     ٢ ٢٧٠الطوعي  

الواردة يف  تقديرات  عن ال العدد كثرياً   هذا  يقل  و.  الرتاع املسلح الداخلي    فترة قسري تعود إىل  
  .)٥٨( شخص٥ ٥٠٠  رمبا كانوا أكثر من بأن ضحايا االختفاء القسريةتقرير جلنة احلقيق

 أن ارتفاع مـستويات العنـف       ٢٠٠٧والحظ التقرير السنوي للمنسق املقيم عام         -٢١
، ذكـر   ٢٠٠٥ويف عـام    . )٥٩(األولويةعلى سبيل   مثار قلق   واجلنوح وانعدام األمن ال تزال      

أن  إىل أن منظمة الصحة العاملية تعترب        األمني العام يف تقريره أن العنف واسع االنتشار، مشرياً        
وأشارت . )٦٠( نسمة يف السنة يصبح آفة     ١٠٠ ٠٠٠كل  ل ١٠معدل جرائم القتل إذا جتاوز      

 ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٦١ اليونيسيف إىل تقارير أفادت أن معدالت جرائم القتل قد تراجعت من          
  .)٦١(٢٠٠٨عام يف   نسمة١٠٠ ٠٠٠ لكل ٤٩,٦ إىل ٢٠٠٧  عام يفنسمة
ن االرتفاع املفرط لعدد األطفال ضحايا      بشأعن قلقها   ربت جلنة حقوق الطفل     عوأ  -٢٢

 قتلـوا يف   طفال٢٤١ً أن حوايل ٢٠٠٩وذكرت اليونيسيف عام  . )٦٢(اجلرمية والعنف والقتل  
ويف الفترة  . )٦٣( سنة ١٧ و ١٣، أغلبهم تترواح أعمارهم بني      ٢٠٠٩عام  من  النصف األول   

كمـا أن   . تصاب قصَّر  حالة اغ  ٤٤٨لت  ّج، سُ ٢٠٠٩يوليه  /يناير إىل متوز  /من كانون الثاين  
 إصـابة   ٢٧٣القلق، حيث سجلت الشرطة املدنية الوطنية ما جمموعـه          تثري  ر  إصابات القصَّ 

  .)٦٤(خالل الفترة نفسها
 واللجنة املعنية حبقـوق     )٦٥(وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       -٢٣

انتشار حوادث  كثرة   من   قلقهارأة عن    واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل       )٦٦(اإلنسان
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تكثيف جهودها ملنـع    بمناهضة التعذيب الدولة الطرف     وأوصت جلنة   . )٦٧(العنف ضد املرأة  
ومكافحة العنف ضد املرأة والطفلة، وخباصة االعتداء اجلنسي والعنف املرتيل والقتل العنيـف     

   .)٦٨( دون عقاب ال جيب أن تبقىهذه اجلرائم وقالت إن. للمرأة
 من أفراد القوات املسلحة يف      ٤ ٠٠٠وأشارت جلنة مناهضة التعذيب بقلق إىل دمج          -٢٤

مـن  هي بطبيعتها   وحدات الشرطة املسماة فرق املهام املشتركة من أجل التدخل يف شؤون            
  .)٦٩(، بدال من دعم جهاز الشرطة ليقوم مبهمتهل الشرطةاعمأ

يع والشامل واحملايد والفعال يف مجيع      وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بالتحقيق السر       -٢٥
يتـوىل  وينبغـي أن    . البالغات املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة على يد موظفي حفظ النظام         

  .)٧٠(جهاز مستقلهذه التحقيقات إجراء 
 علـى االعتـداء    حـوادث  إزاء قلقهـا  عن اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة وأعربت  -٢٦

 الـيت  التحقيقات من القليل العدد وإزاء اجلنسية، ميوهلم بسببقتلهم،   وحىت بل األشخاص،
  .)٧١(القانونية غري األعمال هذه يف جترى
، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة إىل احلكومـة تقـدمي             ٢٠٠٩يف عام   و  -٢٧

ضد النقابيني واحتجـاز    خطرية  تقارير من ارتكاب أعمال عنف      ذكرته  مالحظاهتا على ما    
  .)٧٢(النقابينيالقادة 
واللجنة املعنية حبقـوق    ) ٧٣(وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       -٢٨

بشأن التقارير اليت أفادت أن بعض أعضاء مكتـب املـدعي العـام    قلقهما  عن   )٧٤(اإلنسان
ممارسـتهم  أثناء  للدفاع عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم املدعية العامة نفسها، تلقوا هتديدات            

مناهضة التعذيب عن قلق مماثل بشأن هذا األمـر         جلنة  ، أعربت   ٢٠٠٩ويف عام   . اهتملواجب
  .)٧٥(وبشأن بقاء هذه األفعال دون عقاب

االحتياطي وارتفاع  قلقها إزاء طول فترة احلبس      وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن        -٢٩
  .)٧٦( هذا النوع من االحتجازاملوجودين رهنعدد األشخاص 

 )٧٨(اإلنسان حبقوق املعنية واللجنة ٢٠٠٩ عام )٧٧(التعذيب مناهضة ةجلن وأعربت  -٣٠
 عدد أن السلفادور رتوذك. اخلطرية االكتظاظ شكلةقلقهما إزاء م عن ٢٠٠٣ عام

كما . سرير ٩ ٠٠٠ مقابل اًشخص ٢١ ٦٧١ إىل يصل احلرية من حملرومنياألشخاص ا
 إىل أدى ما وهو السجون، مراقبة عدمو الرتالء بني العنف ملستويات أسفها عن اللجنةأعربت 
 حاالت إزاءقلقها  بالغ عن الطفل حقوق جلنة وأعربت. زينجاحملت صفوف يف وفيات
 احتجاز مراكز يف األساسية اإلنسان حلقوق العام االحترام وعدم املعاملة وسوء التعذيب
 األعضاء تفتيش أن على بدورها التعذيب مناهضة جلنة وشددت. )٧٩(اجلاحنني األحداث
 عدم كفالة الطرف الدولة على وأن مهينة أو قاسية معاملة تشكل أن ميكن للمرأة احلميمة
  . )٨٠(الضرورة دعن إال إليه اللجوء
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 مركـز  إىل حمتجزين بنقل املتعلقة املزاعم إىل بقلق التعذيب مناهضة جلنة وأشارت  -٣١
 االنفـرادي،  احلبس رهن حتجازباال املتعلقة واملزاعم السلطات، من تنفيذي أمر دون األمن

  .)٨١(اخلاص اإليداع نظام إطار يف االحتجاز وظروف
 أغلبية أن ٢٠٠٩ عام واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم ملكتب تقرير والحظ  -٣٢

 االجتـار  ضـحايا  وقعـوا  سلفادور ال مواطينمن   أهنم على هوياهتم حددت الذي الضحايا
 يف املشتبه املوظفني مع التحقيق لعدم أسفها عن التعذيب مناهضة جلنة وأعربت. )٨٢(الداخلي
  .)٨٣(املالئم العقاب ومعاقبتهم مقاضاهتم وعدم األعمال هذه مارتكاهب
 يف املائة من السكان الذين تتـراوح  ٩,٨وأشارت اليونيسيف إىل تقديرات تفيد أن    -٣٣

 جلنة احلقـوق االقتـصادية      توأعرب. )٨٤(م عمالة األطفال  طاهل سنة ت  ١٧ و ٥أعمارهم بني   
خـرباء  جلنـة    و )٨٦( واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       )٨٥(واالجتماعية والثقافية 
الستمرار عمل األطفال، وأعربت جلنة حقـوق الطفـل         قلقها   عن   )٨٧(منظمة العمل الدولية  

الـة األطفـال    بوجه خاص عن قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد األطفال خدم املنـازل، وإزاء ح             
  . )٨٨(العاملني يف مزارع قصب السكر ويف ظروف أخرى خطرية

  ، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونلإقامة العد  -٣  
أوصت جلنة مناهضة التعذيب بضمان االستقالل التام للجهاز القضائي وبإنشاء هيئة             -٣٤

  .)٨٩(مستقلة حلمايته
يف تقريره عن   أو غري الطوعي،     حباالت االختفاء القسري      الفريق العامل املعين   أحاطو  -٣٥

تقييم لعـدم االمتثـال     علما ب العامة،   الذي قدمه األمني العام إىل اجلمعية        ٢٠٠٧بعثته عام   
لتوصيات جلنة احلقيقة، مشريا إىل املوافقة على قانون العفو بوصفها مثاال واضحا على رفض              

صى الفريق العامل السلفادور باختاذ خطوات فعالـة        وأو. )٩٠(ه من استنتاجات  ما توصلت إلي  
وحثـت  . )٩١(اعماهلقيقة واإلنصاف وإعادة التأهيل وإ    لضمان احلقوق يف العدالة ومعرفة احل     

  .)٩٢(جلنة مناهضة التعذيب الدولة الطرف على إلغاء قانون العفو العام من أجل توطيد السالم
الـسلطات  أو غـري الطـوعي    فاء القسري   ودعا الفريق العامل املعين حباالت االخت       -٣٦

إىل أن تتيح لألطراف املعنية أية معلومات أو وثائق قد تكون ال تزال سرية، وذلك                املختصة
وحـث  . لحق يف املعلومـات   سياق اإلعمال التام ل   لتحسني نتائج البحث عن املختفني، يف       

 تنفيذ هذه التوصية وإجيـاد      القانونية اليت تعوق  األحكام  التشريعية على إلغاء    الفريق اجلمعية   
  .)٩٣(اإلطار القانوين للشفافية والوصول إىل املعلومات

واسع هو   أن اإلفالت من العقاب على نطاق         بقلق والحظت جلنة مناهضة التعذيب     -٣٧
إصالحات إجراء  وأوصت ب)٩٤(القضاء على التعذيبنجاح يف عدم اللأحد األسباب األساسية 

كمـا ينبغـي    . ة مستقلة ملراقبة سلوك قوات الشرطة وانضباطها      تشريعية من أجل إنشاء هيئ    
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أي فعل من هذه األفعال املنافية التفاقيـة مناهـضة          مرتكبو   فلتللدولة الطرف ضمان أال ي    
  .)٩٥(عقاب وأن تكون التحقيقات فيها ذات طابع جنائي وفعالة وشفافةمن الالتعذيب 

 الشعوبجمموعات   ههواجت ملاقلقها   نع العنصري التمييز على القضاء جلنة وأعربت  -٣٨
 املناسبة التدابري كل اختاذ إىل السلفادور ودعت القضاء إىل االحتكام يف صعوبات من األصلية
  .)٩٦(املقاضاة رسوم دفع منالشعوب األصلية  إعفاء إمكانية ذلك يف مبا احلالة، هذه لتصحيح

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -٤  
قوق الطفل قلقها ألن قانون األسرة يسمح بعقد الزواج بني طفلني مل            أبدت جلنة ح    -٣٩

. )٩٧(الفتاةمحلت  إذا  أو  ولد  هلما  كان  البلوغ اجلنسي أو    أدركا   عاماً إذا    ١٤يتجاوز عمرمها   
 يف املائة من السكان يف السلفادور مل        ٩,٨ألن ما يقدر بنسبة     قلقها  عن بالغ   اللجنة  وأعربت  

  .)٩٨(وال ميلكون أية شهادة ميالديسّجلوا عند والدهتم 
حتديات هامة تواجه محاية األطفـال مـن العنـف          أن هناك   وذكرت اليونيسيف     -٤٠

يعيشون )  مليون ١,١( يف املائة من أطفال السلفادور       ٤٣وأكدت أن   . واالعتداء واالستغالل 
ألعـوام  يف اويف دراسة استقصائية أجرهتـا اليونيـسيف   . )٩٩(دون أحد الوالدين أو كليهما 

ة أطفـال أهنـم تعرضـوا لالعتـداء         ، ذكر سبعة من كل عشر     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥
  .)١٠٠(منازهلم يف
. وأوضحت اليونيسيف أن ثقافة اإليداع يف املؤسسات اإلصالحية ال تزال سـائدة             -٤١

لألطفـال   ي املعهـد الـسلفادور    ، ذكر ٢٠٠٨ويف دراسة أجرهتا اليونيسيف يف هناية عام        
 "احلمايـة "يف إطار تدبري من تدابري      املأوى   يوفر هلم     طفال ٣ ٠١٨ جمموعه   واملراهقني أن ما  

 .)١٠١(عهد ذاتهملاقاضي األسرة أو صادر عن نتيجة حكم 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم إعطاء األولوية املناسـبة للتـبين علـى        -٤٢
رية مكرسة رمسيا فيما يتعلق وقالت اليونيسيف إنه ال توجد إجراءات إدا      . )١٠٢(املستوى احمللي 

بعض املخالفات يف   وإن هناك   بالتبين، ولذلك يطبق بعض املوظفني معايري تعسفية وشخصية؛         
على موظفني متخصصني يف املوضوع ومدربني تـدريبا      صول  التبين، ومثة حتدٍّ يف احل    عمليات  

  . )١٠٣(خمالفات يف عمليات التبينمالئما لكشف أي 

معيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة      اجلعتقد، والتعبري وتكوين    حرية الدين أو امل     -٥  
  يف احلياة العامة والسياسية

شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري السلفادور على اختاذ ما يلزم من تـدابري            -٤٣
لتيسري إمكانية وصول الشعوب األصلية دومنا قيود إىل مراكز الفترة السابقة علـى الفتـرة               

  .)١٠٤(سبانية من أجل إقامة شعائرها الدينيةاإل
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املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني       وجهت  ،  ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٤ويف    -٤٤
 إىل املعلومات الواردة إليها بـشأن        على وجه االستعجال   عن حقوق اإلنسان انتباه احلكومة    

 أن  ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٦لومات الواردة يف    وأفادت املع . أعضاء احتاد نقابات عمال السلفادور    
الشرطة وأن مكاتب   قبل  ضحية سوء معاملة من     قد وقع   أمني احتاد نقابات عمال السلفادور      

أن تكون هذه األفعال ذات صلة      من  وأُعرب عن خماوف    . حمت دون أمر قضائي   االحتاد اقتُ 
  .)١٠٥(دفاعا عن احلرية النقابية من نشاط مبا يقوم به االحتاد

وبالرغم من إقرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بوجـود املـرأة يف                 -٤٥
متثيـل   مستوى   تدينقلقها إزاء    عن   ٢٠٠٨عام  يف  بالتعيني، فقد أعربت     ُتشغل   مناصب عليا 

تـضمني القـانون    أمور منـها    القيام جبملة   املرأة يف اهليئات املنتخبة وحثت احلكومة على        
وأعربت جلنة القـضاء    . )١٠٦(بل تدابري لضمان مشاركة املرأة على قدم املساواة       االنتخايب املق 

مشاركة الشعوب األصلية يف احلكومة ويف مستوى قلقها إزاء تدين    على التمييز العنصري عن     
وأعربت اللجنة املعنيـة    . )١٠٧(إدارة الشؤون العامة على مجيع املستويات ويف الوظائف العامة        

لعدم متكن العمال السلفادوريني املهاجرين يف اخلارج من ممارسة    قلقها  ن عن   بالعمال املهاجري 
  .)١٠٨(حقهم يف التصويت

  ظروف عمل عادلة ومواتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف   -٦  
اج الحظت اليونيسيف انعدام املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل، من حيث االندم     -٤٦

وهو ما يشري إىل عدم اختاذ أية إجراءات عملية للتـصدي           ،  ةليف مكان العمل واألجور احملصّ    
 واللجنة املعنية   )١١٠(وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     . )١٠٩(هلذا القصور 

بشأن احلالة احلرجة حلقـوق العـامالت يف        ا  مقلقه عن   )١١١(بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
عن قلقهـا   لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        وأعربت ال . صناعات جتهيز الصادرات  

خلادمات املنازل والعامالت املهاجرات يف القطاعات غـري        احملفوفة باملخاطر   ن احلالة   م أيضاً
  .)١١٢(الرمسية ويف األرياف

، الحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أنـه          ٢٠٠٦ويف عام     -٤٧
اف الدستور وقانون العمل حبرية تكوين اجلمعيات واحلق يف اإلضراب، فإن           بالرغم من اعتر  

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق    . )١١٣(تواجه جمموعة من العوائق   يف الواقع   ممارسة هذه احلقوق    
ويف . )١١٤(أن تكفل لكل شخص احلق يف إنشاء النقابات واالنضمام إليهاباإلنسان السلفادور 

خرباء منظمة العمل الدولية إىل السلفادور أن تكفل تطبيق اتفاقيـة           ، طلبت جلنة    ٢٠٠٩عام  
منظمة العمل الدولية اخلاصة حبق التنظيم واملفاوضة اجلماعية على املوظفني العموميني، مبا يف             

؛ وأن تتخذ التدابري الالزمة لتعديل املـادة        )١١٥(ذلك عن طريق إصالح الدستور إذا لزم األمر       
اسـتثناء  إمكانية إبقاء   صبح اإلضرابات ممكنة يف القطاع العام، مع         من الدستور كي ت    ٢٢١

؛ والـسماح بانتخـاب   )١١٦(وحيد للموظفني العموميني الذين ميارسون السلطة باسم الدولة       
  . )١١٧(لتويل مناصب نقابيةالعمال األجانب 
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   الئقيمعيشالتمتع مبستوى احلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٧  
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أسفها للتباين اهلائل يف توزيـع          أبدت جلنة احل    -٤٨

 فجـوة والحظت اليونيسيف أن . )١١٨(الثروة يف السلفادور وتزايد اهلوة بني األغنياء والفقراء       
يف املنطقة؛ حيث يعيش ستة من كل عشرة أطفـال يف           فجوات  من بني أعلى ال   هي  التفاوت  

 يف املائة من النـاتج      ١٧ت ال تزال تدعم االقتصاد حيث متثل        ؛ وأن التحويال  )١١٩(فقرحالة  
  .)١٢٠() يف املائة١٣,٤(احمللي اإلمجايل، وهي نسبة أعلى بكثري من العبء الضرييب 

أي ،  من الشبان الذكور أساسـاً     وذكرت اليونيسيف أن حوايل مليوين سلفادوري       -٤٩
الحظـت  كما . )١٢١(، قد هاجروا البلد السكان املقيمني حاليا يف   يف املائة من   ٣٠يقارب   ما

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن عدد األشخاص العاملني يف القطـاع             
وأوصت اللجنة السلفادور باختـاذ التـدابري الالزمـة         . )١٢٢(زعغري الرمسي ال يزال يثري اجل     

ودفع مرتبات منصفة، وحثتها    لتشجيع السكان على البقاء يف البلد، وذلك خبلق فرص العمل           
على أن تقدم املساعدة للنساء املسؤوالت عن األسر الوحيدة العائل وأن تنفذ برامج لـدعم               

  . )١٢٣(األطفال واملراهقني الذين هاجر آباؤهم
وأشارت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق إىل التقارير اليت تفيد              -٥٠

 قد عهد بإدارة صـندوق املعاشـات      ١٩٩٨جتماعي الذي اعُتِمد عام     بأن نظام الضمان اال   
مبدأ التضامن املنصوص عليه    مما يعين التخلي عن     التقاعدية إىل مؤسسات من القطاع اخلاص،       

، وإىل أن احلد األدىن للتغطية املنصوص عليه يف النظـام اجلديـد             )١٢٤(يف نظام إعادة التوزيع   
ن مستوى عيش الئق وال ميكِّـن أصـحاب املعاشـات    للضمان االجتماعي ال يكفي لضما    

  . )١٢٥(وأسرهم من احلصول على سلة الغذاء األساسي
وأشارت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أن إمكانية االستفادة من             -٥١

 اخلدمات الصحية حمدودة بسبب نقص املوارد املالية املخصصة للقطاع العام، وتفضيل القطاع 
اخلاص يف إدارة اخلدمات ومتويلها وتقدميها على حساب العاجزين عن دفـع مثـن هـذه                

باختاذ التدابري الالزمة إلرساء نظام وطين للـصحة قوامـه          اللجنة  وأوصت  . )١٢٦(اخلدمات
للـسكان  اخلدمات الصحية األساسـية     توفري  فرص االستفادة، حبيث يكفل     إتاحة  املساواة و 

  . )١٢٧(، وذلك بزيادة امليزانية املخصصة هلذه األغراضلضعيفةاوال سيما الفئات كافة، 
 )١٢٨(إزاء ارتفاع نسبة احلمل لدى املراهقات     قلقها  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن        -٥٢

زعها الرتفاع عدد حـاالت     جأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن          كما  
ـ  مبسألة املعنية اخلاصةة ، شددت املقرر٢٠٠٤ويف عام . )١٢٩(اإلجهاض غري القانوين ف العن

بعمليـات  القـضايا املتعلقـة     ن أغلب   أل جترمي اإلجهاض يتسم بالتمييز       أن ملرأة على ضد ا 
ات مستوى تعليمي   وشابات فقريات وذ  ختص  اإلجهاض غري القانوين املعروضة على احملاكم       

 التمييز ضد املرأة جبملة أمور منـها تعزيـز          وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على    . )١٣٠(متدٍن
 السلفادور أيضا على تسهيل   اللجنة  وحثت  . لنساء والرجال إىل ا برامج تنظيم األسرة املوجهة     
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آثـار القـوانني املقيـدة      يـشمل   مبا  حق املرأة يف الصحة اإلجنابية،      بشأن  قيام حوار وطين    
املتعلـق  يف   التثق ٢٠٠٩ت عام   أدجم وأشارت اليونيسيف إىل أن احلكومة    . )١٣١(لإلجهاض

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلق      . )١٣٢(الصحة اجلنسية واإلجنابية يف املناهج الدراسية     ب
  .)١٣٣(٢٠٠٩مماثل عام 

 ٢٠٠٥ من الوفيات النفاسية يف فترة العـامني         ٢٦,٨وأشارت اليونيسيف إىل أن       -٥٣
والحظت جلنة احلقوق . )١٣٤(سنة ١٩ و١٥ن تتراوح أعمارهن بني تتعلق حباالت م  ٢٠٠٦و

فريوس نقص  اإلصابة ب االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن عمليات اإلجهاض السري و        
وأشارت اليونيـسيف  . )١٣٥(من بني األسباب الرئيسية لوفاة النساءهي اإليدز  /ةاملناعة البشري 

تتعلق بفتيات   ةناعة البشري  يف املائة من حاالت احلوامل املصابات بفريوس نقص امل         ٢٢إىل أن   
نصف مجيع املصابني تقل أعمارهم عن       ما يزيد عن      سنة وأن  ١٩ و ١٠تتراوح أعمارهن بني    

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة السلفادور على التصدي           . )١٣٦( سنة ٢٤
  .)١٣٧(اإليدز/للجوانب اجلنسانية لفريوس نقص املناعة البشرية

 الصريح باالعتراف والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق جلنة رحبت نيح ويف  -٥٤
 ،)١٣٨(٢٠٠٥ لعام للسكن الوطنية السياسية يف اإلنسان حقوق من كحق السكن يف باحلق
 داعتمإىل او واألعاصري، الزالزل مقاومة معايري وفق املساكن بناء كفالة إىل السلفادور دعتفقد 
  . )١٣٩(الطبيعية للكوارث املعرضة املناطق يف البناء يتفادإىل و قاليماأل لتصنيف وطنية خطة

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
 واللجنة املعنية بالقـضاء علـى       )١٤١( وجلنة حقوق الطفل   )١٤٠(الحظت اليونيسيف   -٥٥

 يف انتـشار  وجـه التحـسن      أ )١٤٣(ة وجلنة خرباء منظمة العمل الدولي     )١٤٢(التمييز ضد املرأة  
وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل السلفادور تكثيف جهودها لتحـسني            . التعليم

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة          . )١٤٤(عمل النظام التعليمي يف البلد    
قية لتقليص نسبة أمية املـرأة      أمور منها مواصلة اختاذ تدابري استبا     القيام جبملة   السلفادور على   

ـ   التسرب  نع   إىل م  ، من بني ما هتدف إليه     ،هتدفبرامج  ووضع   ابات شاملدرسي للفتيات وال
  .)١٤٥(وتقليص نسبته، مبن فيهن احلوامل من التلميذات وصغريات األمهات

اآلمنـة  مـاكن   إمكانية وصول األطفال واألسر إىل األ     أن  وأشارت اليونيسيف إىل      -٥٦
  . )١٤٦(شكل حتدياًتزال تالتسلية ال للترفيه و

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
لدولـة  ملا ذكرتـه ا   الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أنه يصعب، وفقاً            -٥٧

الطرف، حتديد هوية الشعوب األصلية، حيث إن تلك الشعوب أنفسها تفضل أحياناً عـدم              
، حـسب بعـض    بدرجة كـبرية  األمر يعزى أيضاً أن هذا    اللجنة  والحظت  . حتديد هويتها 

، حيث اغتيل عدد كـبري مـن     ١٩٨٣ وعام   ١٩٣٢التقارير، إىل األحداث اليت وقعت عام       
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لعدم حتديد هوية مرتكيب تلـك األفعـال        قلقها  بالغ  عن  اللجنة  أعربت  و. السكان األصليني 
البلدان نة   توصيات جل  نفذأن ت على  السلفادور  اللجنة  وشجعت  . )١٤٧(وحماكمتهم ومعاقبتهم 

لـضحايا  ل، وأن تعتمد برناجماً جلرب الضرر ولتقدمي تعويض مادي          األمريكية حلقوق اإلنسان  
التمـسك هبويتـهم     من الثقة يتـيح للـسكان األصـليني          جواًهتيئ  حبيث  حيثما أمكن،   

  . )١٤٨(خوف بال

 املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  

لعمال املهاجرين بإبرام سلفادور التفاقات ثنائيـة     بالرغم من ترحيب اللجنة املعنية با       -٥٨
ألن العمال احلـدوديني معرضـون بـشدٍة        قلقها  ، فقد أعربت عن     )١٤٩(ومتعددة األطراف 

دور على تنفيذ   وشجعت اللجنة السلفا  . لظروف عمل غري منصفة وغري ذلك من التجاوزات       
الـذي  وسوية الوضع القانوين    تاملتعلق ب املشروع التجرييب املشترك بني السلفادور وهندوراس       

يرمي إىل حتسني وضع العمال احلدوديني، وعلى أن ُتدرج يف تشريعاهتا الوطنية تعريفاً للعامل              
  . )١٥٠(احلدودي وأحكاماً خاصة تتعلق حبماية حقوق هؤالء العمال

عدم احتـرام مبـدأ     ملزاعم املتعلقة ب  إزاء ا وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها         -٥٩
  .)١٥١( بصورة منهجية" اإلعادة القسريةعدم"

 العمـال  إبعـاد  عدم ضمان إىل السلفادور املهاجرين بالعمال املعنية اللجنة ودعت  -٦٠
 املختـصَّة  الـسلطات  تتَّخـذه  بقرارٍ إال الطرف الدولة أراضي من أسرهم وأفراد املهاجرين
 مجيـع  حقـوق  حلماية دوليةال االتفاقية مع يتماشى حنو وعلى القانون حيدده إلجراء وفقـاً
 القـرار  هـذا  يف النظـر  إعـادة  إمكانيـة  وإتاحـة  أسـرهم،  وأفراد املهاجرين العمال
  . )١٥٢(االستئناف عند

  مكافحة اإلرهابيف سياق حقوق اإلنسان   -١١  
، اتصل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١يف    -٦١

 مـن   ١ة اإلرهاب باحلكومة فيما يتعلق بالتعريف الوارد يف املادة          اإلنسان يف سياق مكافح   
، حيث اعتـربه واسـعا وفـضفاضا بـشكل          )٢٠٠٦(قانون مكافحة األعمال اإلرهابية     

، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل السلفادور تقـدمي           ٢٠٠٩ويف عام    .)١٥٣(مفرط
، مبا يف ذلك نسخة من أحكـام        ٢٠٠٦معلومات عن تطبيق قانون مكافحة اإلرهاب لعام        

القانون على متظـاهرين مل     هذا  اليت طبق فيها    وهذه األعمال   خبصوص  احملاكم اليت صدرت    
  .)١٥٤(يرتكبوا أعمال عنف
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   والعوائق، وأفضل املمارسات،اإلجنازات  - ثالثاً  
ـ   انعدام املساواة   ترى املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أن            -٦٢ بب هـو س

القمع  العوامل اليت أطلقت، إىل جانب    أحد  شكل  أنه  االضطراب االجتماعي احلايل يف البلد، و     
  . )١٥٥(١٩٩٢ إىل ١٩٨٠من  سنة ١٢اليت استمرت ملدة احلرب األهلية رارة العسكري، ش

، الحظت جلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة أن           ٢٠٠٦ويف عام     -٦٣
ويف . )١٥٦(من الكوارث الطبيعية خالل الفترة املشمولة بـالتقرير       عدد  قد ُنكبت ب  السلفادور  

 ١٢ية ال تزال، بعد مـرور       ، أقرت جلنة حقوق الطفل أن عملية املصاحلة الوطن        ٢٠٠٤عام  
  . )١٥٧(، تواجه بعض الصعوبات)١٩٩٢-١٩٨٠(الرتاع املسلح انتهاء  علىعاماً 
  السالم السلفادورية، قال األمني العام     ويف الذكرى السنوية اخلامسة عشرة التفاقات       -٦٤

 إن السلفادور ال تزال تواجه بعض التحديات يف جماالت مثل األمـن العـام               لألمم املتحدة 
برنامج عمـل   متثل  والعدالة االجتماعية ومحاية البيئة، وأشار إىل أن األهداف اإلمنائية لأللفية           

، ذكرت اليونيسيف   ٢٠٠٩ويف عام   . )١٥٨( اتفاقات السالم  ت به وعدا  للمساعدة يف الوفاء مب   
أن اإلقصاء وانعدام املساواة والعنف تبقى هي التحديات اهليكلية األساسية، وأهنا تفاقمـت             
جراء زيادات أسعار النفط والغذاء واألزمة االقتصادية العاملية، مع ما هلا من تأثري خاص على               

  .)١٥٩(ضعفاًاألطفال وفئات السكان األكثر 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنيةهم أ  - رابعاً  

  تعهدات الدولة الطرف  - ألف  
احلكومة يف توضيح سياسة    علماً مع االرتياح برغبة     جلنة مناهضة التعذيب    أحاطت    -٦٥

املعاهدات الدولـة الـيت     مبوجب  االعتراف التام بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان         
حلق يف معرفة احلقيقة ويف الوصول إىل العدالة وتلقي التعويضات          صدقت عليها؛ واالعتراف با   

  .)١٦٠( احلصول عليهالضحايا انتهاكات حقوق اإلنساناليت حيق املالئمة 

  توصيات حمددة للمتابعة  - باء  
يف إليها  إىل السلفادور أن تقدم      ، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     ٢٠٠٣يف عام     -٦٦

بأحكام املتعلقة   ١٨ و ١٣ و ١٢ و ٧ التوصيات الواردة يف الفقرات      غضون سنة معلومات عن   
الشرطة الوطنيـة يف انتـهاكات حقـوق        ، وبتورط    جلنة احلقيقة  ات ومبتابعة توصي  ،التقادم
الـوارد   وبتوضيح تعريف التعذيب ،وبأمن املدعية العامة حلقوق اإلنسان وموظفيها     ،  اإلنسان

  . رد على سبيل املتابعةي أم قدَّمل يو. )١٦١(يف قانون العقوبات
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 ، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل السلفادور أن تقدم          ٢٠٠٦ويف عام     -٦٧
 فيمـا   ١٥ و ١٢ و ١٠ يف غضون سنة معلومات عن تنفيذ توصياهتا الواردة يف الفقرات            إليها

 ،القبلية بشأن الشعوب األصلية و١٦٩يتصل بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     
 واالتفاقـات  ،أسـرهم  وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية وتنفيذ االتفاقية

العمال املهاجرين من نيكاراغوا، والتعديل املدخل على قانون         أوضاع   تسويةمن أجل   املربمة  
هم بـال   التمسك هبويتاألصليني للسكان يتيح جو من الثقةهتيئة العفو العام ومجلة أمور منها 

  . ملتابعةعلى سبيل اومل يقدم أي رد . )١٦٢(خوف
أو غـري   الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري        اليت قام هبا    بعثة  الوعقب    -٦٨

 إىل مراجعة اجلمعية التشريعية   منها دعوة    أمور    مجلة إىلالفريق  ، دعا   ٢٠٠٧عام  الطوعي يف   
العقوبـات املنـصوص    سـيما   تفاء القسري، وال    ف جرمية االخ  عّراألحكام القانونية اليت تُ   

عتقد أهنم مسؤولون عن حـاالت      ؛ وأوصى احلكومة باختاذ خطوات ملساءلة من يُ       )١٦٣(عليها
؛ وأوصى بقوة بوضع وتنفيذ خطة فعالة للبحث        )١٦٤(االختفاء القسري مبوجب القانون املدين    

 حقيقية ملنظمات اجملتمـع     تتضمن مشاركة ) األطفال املختفني تصر على   ال تق (عن املختفني   
  . )١٦٥(اهليئة التشريعيةوتقرها املدين 
، طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل السلفادور           ٢٠٠٨ويف عام     -٦٩

 للتوصـيات   يف غضون سنتني معلومات مكتوبة عن اخلطوات املتخذة تنفيـذاً         إليها  أن تقدم   
ة يف  أد املرأة ومشاركة املـر    ة بتدابري التصدي للعنف ض     املتصل ٢٨ و ٢٤الواردة يف الفقرتني    

ن الـتقين   التعاوالتماس  السلفادور بالنظر يف    اللجنة  وأوصت  . العمليات االنتخابية والسياسية  
  . )١٦٦( تلك التوصياتوطلب املساعدة يف تنفيذ

 يراًيف غضون سنة تقرإليها وطلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل الدولة الطرف أن تقدم   -٧٠
 ١٥و) تعريـف التعـذيب    (١٠ للتوصيات الواردة يف الفقـرات       عن التدابري املتخذة تنفيذاً   

) احلرمان من احلرية (١٨و) السالم وتوصيات جلنة احلقيقة توطيد أجل من العام العفو قانون(
  .)١٦٧()العنف ضد املرأة وقتل اإلناث (٢٠و

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
 إىل ضرورة   ٢٠١١-٢٠٠٧ار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة         أش  -٧١

منها احلكم الدميقراطي والتنمية االقتـصادية      وحتظى باألولوية   اليت  االت  اجملاختاذ إجراءات يف    
  . )١٦٨(وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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