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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
   ٢٠١٠فرباير / شباط١٩- ٨جنيف، 

تحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً       موجز أعدته مفوضية األمم امل        
   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ج(١٥ للفقرة

  *السلفادور    

 إىل عمليـة    )١(صلحةاملأصحاب  تسعة من   ورقات مقدمة من    لهذا التقرير هو موجز       
االستعراض الدوري الشامل، وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس             

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . اإلنسانحقوق  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو قـرارات فيمـا يتـصل                

وقد أشري بصورة منهجية يف حواشي هناية النص إىل مراجـع املعلومـات             . مبطالبات حمددة 
وقد ُيعزى االفتقار إىل املعلومات . النصوص األصلية قدر املستطاع   الواردة يف التقرير ومل ُتغيَّر      

عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقـات    
والنصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة متاحة على موقع املفوضـية          . بشأن هذه املسائل  

أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي         التقريروروعي يف إعداد    . على شبكة اإلنترنت  
  .أربع سنوات
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً 

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
مكتب املدعي العام حلقوق    (ذكر مكتب املدعي العام املعين حبماية حقوق اإلنسان           -١

نظام روما  :  أو االنضمام إليها ما يلي     أن من بني الصكوك اليت ُينتظر التصديق عليها       ) اإلنسان
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالشعوب األصلية           

؛ والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      )١٦٩رقم  (والقبلية يف البلدان املستقلة     
الالإنسانية أو املهينة؛ والربتوكول االختياري     وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو         

التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ والربوتوكول االختياري للعهد الـدويل             
  . )٢(مناهضة التمييز يف التعليماخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية 

 السلفادور علـى التـصديق علـى        اإلعدام ملناهضة عقوبة    العامليالتحالف  وحثّ    -٢
واهلـادف إىل   الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          

  . )٣(إلغاء عقوبة اإلعدام

  اإلطار الدستوري والتشريعي   -باء   
قال مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان إن السلفادور وافقت على اختصاص حمكمة   -٣
لدان األمريكية حلقوق اإلنسان، على أن ينطبق هذا االختصاص على احلاالت اليت قُّدمت             الب

وأضاف أن الدولة ال تقبل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، حمتجة بأن           . بعد إنشاء احملكمة  
  . )٤(االنضمام إىل نظام روما األساسي يشكل انتهاكا لدستور اجلمهورية

ام حلقوق اإلنسان ضعف اإلرادة السياسية فيما يتعلق مبتابعة         وبّين مكتب املدعي الع     -٤
املقترحات املقدمة من املنظمات غري احلكومية، كمشروع القانون املتـصل مبيـاه الـشرب              
وقطاع الصرف الصحي، واالقتراح األويل املتعلق بصياغة مشروع قانون بشأن معرفة مصري            

واإلصالحات الدستورية املتعلقة جبملة أمور منها      األطفال الذين فُِقدوا إبان الصراع املسلح،       
  . )٥(إقرار حقوق اإلنسان للسكان األصليني

وذكرت شبكة األطفال والشباب أن قانون احلماية الشاملة لألطفـال واملـراهقني              -٥
، ومع ذلك ال تزال هناك مسائل تبعث على القلق من بينها عدم احلظر              ٢٠٠٩اعُتمد يف عام    

البدنية، وعدم التعمق يف معاجلة مسألة تبين األطفال، وتعقيد نظام احلمايـة،            الصريح للعقوبة   
وعدم وضوح الرؤية بشأن توفري التمويل الالزم لكفالة تطبيق القانون، وأمهية حتديد واليـة              

  .)٦(قضائية خاصة
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  اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان  -جيم   
 عدم كفاية املوارد، كما سلط الضوء       يشري مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان إىل        -٦

على احلاجة إىل عدد أكرب من املوظفني املتخصصني، وتوسيع اخلدمات املؤسسية، وتوفري نظم 
ويعرب مكتب املدعي العام عـن      . )٧(معلومات حديثة لتسجيل الشكاوى ومتابعة احلاالت     

دم تقـارير عـن     أسفه من أن غالبية مؤسسات الدولة املكلفة بصون حقوق اإلنسان مل تق           
، ذكر أن الشرطة املدنية الوطنية، وهـي        ٢٠٠٩-٢٠٠٦وخالل الفترة   . تنفيذها للتوصيات 

مؤسسة كثريا ما يرد ذكرها يف سياق األحكام املتعلقة بقضايا مت النظر فيها يف السلفادور، مل                
 يف ٤٧,٨٢ يف املائة من احلاالت، بينما عاجل مكتـب املـدعي العـام    ٤٨,٧٤تعاجل سوى  

  . )٨(منها ائةامل
ويعرب مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان عن أسفه إزاء عدم قيام ديوان املـدعي                -٧

العام باختاذ إجراءات قانونية ملواجهة األفعال اليت شكلت هتديدا الستمرار املكتب ومشلـت             
هتديدات بالقتل واإليذاء اجلسدي، والنيل من الشرف واحلرية الشخصية، وكان ذلك نتيجة            

عدم رضا اإلدارات السابقة عن عمل هذه املؤسسة بصورة مـستمرة لفـضح واسـتنكار               ل
  . )٩(االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان

وتذكر شبكة األطفال والشباب أن اإلطار املؤسسي الذي اعتمدتـه الـسلفادور              -٨
ال واحلماية يعزز إنشاء شبكات اإلدماج والتعاون والتنسيق اليت من شأهنا توفري الرصد الفع       ال

  . )١٠(الشاملة حلقوق األطفال

  التدابري السياساتية  -دال   
يبّين مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان االفتقار املنهجي للمعلومات واإلحصائيات            -٩

املفصلة حبسب نوع اجلنس، وعدم توفر بيانات حمددة عـن مـشاركة املـرأة يف خمتلـف                 
  .)١١(احلياة مناحي
طفال والشباب عن قلقها إزاء عدم توفر إحصائيات عن املعوقني،           وتعرب شبكة األ    -١٠

وتشري إىل أن ممثلي هذه الشرحية من . مما حيول دون وضع الربامج واإلستراتيجيات املتعلقة هبم
املواطنني يرون أن األسئلة اليت طُرحت هبذا الشأن يف سياق اإلحصاء الـسادس للـسكان               

ري التقنية اليت متكّن من تسجيل املعلومات ذات الـصلة          مل تستوف املعاي  ) ٢٠٠٧(واملساكن  
  .)١٢(بشكل سليم، مما أدى إىل جتميع معلومات غري مفيدة وتفتقد إىل الدقة
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
  .ال ينطبق

  نتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسا  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
يوضح مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان عدم وجود تدابري إجيابية لتحسني وضع              -١١

، كان عدد املقاعد اليت حصلت عليها النـساء يف  ٢٠٠٩املرأة يف امليدان السياسي؛ ففي عام   
لبلديات البالغ   من ا  ٢٩ مقعدا، وتتوىل النساء إدارة      ٨٤ مقعدا فقط من     ١٦اجمللس التشريعي   

 يف املائة من مقاعد جمالس البلـديات وتـشغل          ٨٠ بلدية؛ كما يشغل الرجال      ٢٦٢عددها  
  .)١٣( يف املائة٢٠النساء 
وترى شبكة األطفال والشباب أن الشباب يتعرضون إىل قدر كبري مـن الوصـم،                -١٢

ب غـري أكفـاء     ويعود ذلك إىل الثقافة السائدة لدى الراشدين اليت متيل إىل اعتبار الـشبا            
 "الـسطحية " و "اجلنـوح "للمشاركة يف اختاذ القرارات، وتربطهم بـصفات مـن قبيـل            

  .)١٤("القدرة عدم"و

  احلق يف احلياة ويف احلرية ويف السالمة الشخصية  -٢  
 إىل أن فرض عقوبة اإلعدام يف اجلرائم         ملناهضة عقوبة اإلعدام   العامليالتحالف  أشار    -١٣

، وأن السلفادور مل تشهد تنفيذ عقوبة إعدام        ١٩٨٣ الدستور يف عام     العادية قد أُلغي مبوجب   
  .)١٥(١٩٧٣منذ عام 

 شهد  ٢٠٠٩ن النصف األول من عام      إويقول مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان         -١٤
 يف املائة، مما جعل البلد واحدا من البلدان األشد عنفا يف            ٢٧,٦زيادة يف جرائم القتل بنسبة      

وترى شبكة األطفال والشباب أن معدل جرائم القتل يف السلفادور بلغ           . )١٦(ةأمريكا الالتيني 
 عاما، وغالبية   ١٩ و ١٥ من القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بني        ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ١٤,٥

 قطعـة سـالح     ٢٠٧ ٠٠٠وتشعر الشبكة بقلق خاص إزاء وجود       . )١٧(هؤالء من الذكور  
  . )١٨( يف املائة منها٥٢خيص ناري مسجلة بأمساء أفراد انتهت صالحية ترا

جلنة الدفاع عن   (وذكرت جلنة أمريكا الالتينية والكارييب للدفاع عن حقوق النساء            -١٥
أن النظرة اجلنسانية املتدنية للمرأة ال تزال سائدة، بالرغم من إحراز بعـض             ) حقوق النساء 

ة والعنف املرتيل، وينعكس التقدم املتمثل، على سبيل املثال، يف وضع سياسة وطنية تتعلق باملرأ  
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. )١٩(تدين أوضاع املرأة بوضوح يف ارتفاع حاالت الوفيات اليت مل حتظ باالهتمـام الـالزم              
وأوصت جلنة الدفاع عن حقوق النساء بإنشاء آلية وطنية تتوىل جتميع اإلحصاءات املتعلقـة              

مل تعتمـد تـدابري   ويقول مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان إن الدولة . )٢٠(بوفيات النساء 
، بلغـت   ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠١وخالل الفترة مـن     . فعالة ملنع العنف ضد النساء واملعاقبة عليه      

 حالة ال يزال الكثري منها رهن التحقيق ومل تـصدر عقوبـات             ٢ ٦٦٠حاالت قتل النساء    
 ٥ ٨٦٩كما يالحظ املكتب أن الشكاوى املتعلقة باعتداءات جنسية بلغت          . )٢١(بشأهنا بعد 
 ٨٨، وبلغت نسبة النساء مـن بـني الـضحايا           ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٢يف الفترة من    شكوى  

  . )٢٢(املائة يف
 مـن املثلـيني     ١٢ أن   "دعونا نعيش يف سـالم    "وورد مؤخرا عن املؤسسة العاملية        -١٦

والسحاقيات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية لقوا حـتفهم يف الـسلفادور             
  . )٢٣(جمتمع املثلينيبسبب العنف املتزايد ضد 

وذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق             -١٧
 أن السلفادور انتهكت احلق يف احملاكمة العادلة ويف احلماية ٢٠٠٧اإلنسان قد أعلنت يف عام 

لتحري يف  القضائية والسالمة الشخصية الثنني من أقرباء شخص تعرض للقتل، بسبب عدم ا           
  . )٢٤(التهديدات واملضايقات اليت تعرض هلا هذان الشخصان

وذكر املركز الدويل للعدالة عرب الوطنية ومعهد حقوق اإلنسان يف جامعة أمريكـا               -١٨
أن الدائرة الدستورية يف احملكمة العليا مل تصدر، منذ انتهاء          ‘ خوسيه سيمون كناس  ‘الوسطى  

ت االختفاء ومل تضع تقييما ألوجه التقصري اخلطرية من         الصراع املسلح، أحكاما بشأن حاال    
 عقب احلكـم الـذي    ٢٠٠٩وبدأ هذا الوضع يتغري يف عام       . جانبها خالل سنوات الصراع   

 على أيدي الوحدات املسلحة، وكانت تلك هي املرة ١٩٨١صدر بشأن فتاة اختفت يف عام  
طلبت من مكتب املـدعي العـام       األوىل اليت تعترف فيها احملكمة بوجود ظاهرة االختفاء و        

  . )٢٥(الشروع يف التحقيقات ذات الصلة
، وافقت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان علـى         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦ويف عامي     -١٩

قبول ثالث شكاوى منفصلة تدعي مسؤولية السلفادور دولياً عن حاالت االختفاء القسري            
. )٢٦(ائية ومعاقبة اجلناة وتعويض الـضحايا     لألطفال وعدم قيامها بالتحقيق واملالحقات القض     

هو وسيلة غري فعالة عند  املثول أمام احملكمة القائم على ضرورةنتصاف واعتربت اللجنة أن اال
التحقيق يف حاالت االختفاء، نظرا إىل أن السلطات القضائية تطلب من املـتظلمني تقـدمي               

علقة حباالت االختفـاء القـسري يف       ووجدت اللجنة أن القضايا املت    . الدليل على احتجازهم  
  . )٢٧(ذلك الوقت مل تؤد إىل توضيح احلقائق املتعلقة بالتحقيق ومعاقبة اجلناة

وأشارت شبكة األطفال والشباب إىل استمرار املعهد السلفادوري للتنمية الـشاملة             -٢٠
ال بـسبب مـا     يف تقدمي الرعاية لألطف   ) معهد تنمية األطفال واملراهقني   (لألطفال واملراهقني   

وتناولت الشبكة التقارير الصادرة عن املعهد اليت مفادها        . يواجهونه من إساءة معاملة وإمهال    
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 يف املائة من األطفال الذين يرعاهم املعهد قد تعرضوا لإليذاء اجلسدي، بينما تعيش         ٤٥,٥أن  
م حلقـوق   ويعرب مكتب املدعي العا   . )٢٨( يف املائة يف وسط يسوده العنف املرتيل       ٦٥نسبة  

وذكر املكتب أنه الحظ خالل     . اإلنسان عن قلقه إزاء عنف الشباب والعنف املرتيل واجلنسي        
. )٢٩(السنوات األخرية أن األطفال والشباب يقعون ضحايا بشكل يومي النعدام األمن العام           

وأبدت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان انزعاجها الشديد إزاء عدم معاقبـة غالبيـة              
تكيب أعمال العنف ضد النساء، وأشارت إىل أن هذا الوضع يؤدي إىل استمرار القبـول               مر

   .)٣٠(االجتماعي هلذه األفعال
وتعرب شبكة األطفال والشباب عن قلقها من أن قانون محاية الطفل الذي اعتمـد                -٢١

ـ    . )٣١(مؤخرا ال حيظر العقوبة البدنية على حنو صريح        ضاء علـى   وأشارت املبادرة العاملية للق
مجيع العقوبات البدنية لألطفال إىل أهنا ال تزال بصدد حتديد ما إذا كانـت اإلصـالحات                

ويف . القانونية األخرية متنع بصورة فعالة مجيع أشكال العقوبات البدنية اليت ُتمارس يف املنازل            
ـ ٢١٥، وتنص املادة  "احلق يف التأديب  " من قانون العقوبات على      ٢٠٤حني تنص املادة     ن  م

، "بالطريقة املناسبة وبصورة معقولـة    ] أطفاهلم[تأديب  "مدونة األسرة على واجب اآلباء يف       
فإن القانون اجلديد املتعلق بتوفري احلماية الشاملة لألطفـال واملـراهقني الـذي اعتمـد يف              

وال يزال لزاما علـى املبـادرة       .  منه ٣٨، حيظر العقوبة البدنية يف املادة       ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
. املية إثبات أن احلق يف التأديب يستثين مجيع أشكال العقوبة البدنية، مهما كانت بـسيطة           الع

، ال  ٢٠٠٤كما أشارت املبادرة إىل أن القانون املتعلق بالعنف املرتيل، بصيغته املنقحة يف عام              
  . )٣٢(حيظر صراحة العقوبة اجلسدية لألطفال

رقام املتعلقة بعدد األطفال العـاملني يف       وتبّين شبكة األطفال والشباب عدم دقة األ        -٢٢
وأوصت الشبكة بـأن اسـتغالل      . )٣٣(السلفادور وأن هذه األرقام تتفاوت حبسب املصدر      

األطفال يف اجلنس ينبغي أال يعترب ضرباً من أسوأ أشكال عمالة األطفال، ألن تصنيفه علـى                
  . )٣٤(هذا النحو يقّيد كيفية التعامل معه

عي العام حلقوق اإلنسان أن األوضاع يف السجون حباجـة إىل           وأوضح مكتب املد    -٢٣
االهتمام هبا، وذلك نظرا ملشكلة االكتظاظ وعدم مالءمة اهلياكل األساسية وعـدم فعاليـة              

  . )٣٥(برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف اجملتمع
ماية  طفل قد أُدخلوا مراكز احل     ٣ ٠٠٠وتقول شبكة األطفال والشباب إن حوايل         -٢٤

وتـبني  . استجابة للتدابري املتخذة من جانب معهد تنمية األطفال واملراهقني وحماكم األسرة          
 يف املائة من األطفال والشباب يتلقون الرعاية يف املنازل أو يف مراكز رعايـة               ٧٣الشبكة أن   

  . )٣٦( يف املائة يف مراكز تابعة للمعهد٢٧تديرها منظمات غري حكومية، ويتم إدخال 
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
أوضح معهد حقوق اإلنسان يف جامعة أمريكا الوسطى واملركز الدويل للعدالة عرب              -٢٥

قد دخل حيز النفاذ وينص على عـدم إقامـة          ) تعزيز السالم (الوطنية أن قانون العفو العام      
تهاكات حلقوق اإلنسان إبان الصراع املسلح، وهو       دعاوى جنائية أمدنية ضد املتورطني يف ان      

اسـتنادا إىل  مينع بالتايل الضحايا من اللجوء إىل احملاكم لالنتصاف واحلصول على تعويضات          
ويعرب مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان      . )٣٧(املعلومات املتحصل عليها من جلنة احلقيقة     

ئم احلرب اليت وقعت أثناء الصراع املسلح مل        عن قلقه ألن غالبية اجلرائم ضد اإلنسانية وجرا       
  . )٣٨(ُيعاقب عليها بعد، ويعود السبب بصورة أساسية إىل بدء سريان هذا القانون

إىل تطبيق خطط حماربة اجلرمية اليت تؤدي   ويشري مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان         -٢٦
ة من جانب الـشرطة الوطنيـة       إىل زيادة االحتجاز التعسفي وانتهاك احلق يف احملاكمة العادل        

وتقول شبكة األطفال والشباب أن السلفادور تعكف منـذ عـام           . )٣٩(وديوان املدعي العام  
، "مد يد العون  " و "التعامل برفق " و "التعامل الصارم " على وضع مبادرات أُطلق عليها       ٢٠٠٤

  . )٤٠(وذلك هو اإلطار الرئيس للتعامل مع املراهقني والشباب
 األطفال والشباب إن لوائح العدالة اجلنائية لألحداث اليت اعُتمـدت           وتقول شبكة   -٢٧

األوضـاع غـري    "فاستبدال مبدأ   . مؤخرا قد واجهت عددا من العوائق يف املمارسة العملية        
ن الُنُهج التقليدية ال تـزال هـي        إ يشكل حتديا للنظام، إذ      "احلماية الشاملة " مببدأ   "النظامية

ويف املمارسة العملية، يصعب جتاوز مفـاهيم       . ظفني القضائيني السائدة يف أوساط بعض املو    
  . )٤١(إخضاع األطفال للحماية القضائية والتعامل معهم كأشخاص اعتباريني

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 مل ُيـدرجوا    ٢٠٠٠ يف املائة من مواليد عام       ٩,٨تقدر شبكة األطفال والشباب أن        -٢٨

وُيعد تسجيل املواليد .  طفل حباجة إىل تسجيلهم    ٦٧٢ ٠٠٠ املدين؛ وهناك حوايل     يف الِسجِل 
  . )٤٢(اخلطوة األوىل لكفالة وجود الشخص قانونا ومنحه اجلنسية

 أن مـن الـضروري أن تعتـرف         "دعونا نعيش يف سالم   " وترى املؤسسة العاملية      -٢٩
  . )٤٣(السلفادور حبق املثليني يف الزواج وتبين األطفال

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري والتجمع السلمي، واحلق يف املـشاركة يف احليـاة                 -٥  
  العامة والسياسية

قدم معهد حقوق اإلنسان يف جامعة أمريكا الوسطى واحتاد الـصحفيني ومجعيـة               -٣٠
تـيح  اإلذاعات والربامج العامة مذكرة مشتركة أشاروا فيها إىل أن القانون يف السلفادور ال ي             

وأشارت املذكرة إىل وجـود  . احلق يف االطالع على املعلومات املوجودة لدى اهليئات العامة      
املركز الدويل للعدالة عرب     ويالحظ. )٤٤(مبادرتني قانونيتني جتري مناقشتهما يف جملس الشيوخ      



A/HRC/WG.6/7/SLV/3 

GE.09-17241 8 

الوطنية ومعهد حقوق اإلنسان يف جامعة أمريكا الوسطى أن مـشروع القـانون املتعلـق               
ية واالطالع على املعلومات العامة، وهو بانتظار املوافقة عليه من جانـب اجمللـس              بالشفاف

  . )٤٥(التشريعي، سيمكن من إنشاء جملس ُيعىن بالشفافية والوصول إىل املعلومات
 من قانون االتصاالت السلكية والالسـلكية       ٨٤وبينت املذكرة املشتركة أن املادة        -٣١

وبالرغم من أن ذلك يـؤدي    . دات بطرحها يف مزاد علين     تنص على توزيع الترد    ١٩٩٧لعام  
إىل احلد من التعسف وعدم الشفافية يف عملية منح التراخيص، إال أنه يفـضي إىل اسـتبعاد                 

وتشري املذكرة  . العديد من القطاعات من البث اإلذاعي، وال سيما أفراد اجملموعات الضعيفة          
  . )٤٦(إلعالمإىل عدم وجود قوانني حتول دون احتكار وسائل ا

وأشارت املذكرة املشتركة إىل زيادة االعتداءات اجلسدية واللفظية اليت تـستهدف             -٣٢
 ٢٠٠٨مـايو   / اعتداًء يف الفترة بني أيار     ١٤وقد ُسجل وقوع    . ٢٠٠٧الصحفيني منذ عام    

وخالل السنوات األخرية، تبني أن املوظفني، مبن فيهم رجال الشرطة، . ٢٠٠٩أبريل /ونيسان
ويكشف حتليل منط االعتداءات أن العديد منها يرتبط مبا تنشره وسائل           . ناة الرئيسيون هم اجل 
وينطبق ذلك بصفة خاصة على احملافظات حيث يتعرض الـصحفيون العتـداءات            . اإلعالم

  . )٤٧(عندما يتناولون مسائل حساسة كتهريب املخدرات والصراعات االجتماعية والفساد
أن املنظمات االجتماعية ومنظمات حقوق اإلنسان أدانت       كما أشارت املذكرة إىل       -٣٣

االعتداءات اجلسدية واللفظية، مبا يف ذلك التهديدات بالقتل اليت استهدفت مـن ينتقـدون              
وتبني املـذكرة أن غالبيـة مـرتكيب هـذه          . احلكومة وبعض جمموعات املصاحل االقتصادية    

رة اإلفالت من العقاب وحيـول دون       االعتداءات ال تتم معاقبتهم، مما يؤدي إىل تفشي ظاه        
ووفقا للبيانات اليت ُجمعت يف املذكرة املشتركة، حـدثت         . )٤٨(ممارسة احلق يف حرية التعبري    

 ٢٩وقد ُسـجِل وقـوع      . زيادة كبرية يف عدد اهلجمات ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان         
  . )٤٩(٢٠٠٥اعتداًء ضد مدافعني عن حقوق اإلنسان منذ عام 

ويقول مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان إن املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                -٣٤
وخالل . يتعرضون بشكل خاص لالنتهاكات خالل املظاهرات السلمية واالجتماعات العامة        

، تعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان الستخدام القوة املفرطة ضدهم          ٢٠٠٩-٢٠٠٦الفترة  
 احملاكم ووضعت تشريعات تقييدية ملعاقبتهم على       من جانب سلطات الدولة اليت قدمتهم إىل      

ويبني مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان أن بعض املنظمـات  . )٥٠(األنشطة اليت يقومون هبا   
غري احلكومية اليت تعمل يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع عنها تصطدم برفض الدولـة               

هلذه املنظمات واملوافقة على أنظمتـها      الطرف التعامل مع طلبات منح الشخصية االعتبارية        
  . )٥١(األساسية واختاذ قرار بشأهنا

وأشارت املذكرة املشتركة إىل أن التشهري وتشويه السمعة والقذف مـن اجلـرائم               -٣٥
اجلنائية اليت ُيعاقب عليها بالسجن يف السلفادور، وُتشدد العقوبة إذا مت نشر املعلومات عـن               

 جراء  "منعهم من ممارسة املهنة   "يتعرض املهنيون والصحفيون إىل     وقد  . طريق وسائل اإلعالم  
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وبينت املذكرة املشتركة أن قضايا التشهري الـيت ُرفعـت ضـد            . ارتكاب مثل هذه اجلرائم   
 ٢٠٠٥، وارتفع عدد هذه القضايا يف عـام         ٢٠٠٤ قضية منذ عام     ١٢صحفيني بلغ عددها    

ذكرة أن الدستور ُيقر احلق يف الرد،       كما الحظت امل  . )٥٢(عندما أُقيمت مخس دعاوى أخرى    
 من ١٤ومتت اإلشارة إىل املادة . بيد أنه ال يوجد قانون إلعمال هذا احلق يف املمارسة العملية

اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان اليت تدعو كافة الدول إىل احترام احلق يف الرد، وهو               
كـت حقـوقهم بـسبب التقـارير        ما يتيح وسيلة انتـصاف لألشـخاص الـذين انُتهِ         

  . )٥٣(السيئة اإلخبارية
ويلفت مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان النظر إىل ضرورة إجـراء إصـالحات               -٣٦

عاجلة للنظام االنتخايب إلتاحة قدر أكرب من االستقاللية للهيئـة القـضائية العليـا املعنيـة                
سية، ومتكني املواطنني مـن اإلدالء      باالنتخابات، واعتماد التحول الدميقراطي لألحزاب السيا     

بأصواهتم داخل وخارج البلد، ومنح النساء واملعوقني وغريهـم فرصـا متكافئـة لـإلدالء      
ويقول مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان إنه مل ُتتخذ تدابري إجيابية لتحسني            . )٥٤(بأصواهتم

  . )٥٥(الوضع السياسي للنساء

  واتيةاحلق يف العمل ويف ظروف عمل م  -٦  
يشري مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان إىل االفتقار بصورة مقلقـة إىل العمـل                -٣٧

الالئق، ويسلط الضوء على حقيقة أن مثانية من بني كل عشرة عمال ال جيدون عمال الئقا،                
وذلك بسبب البطالة أو سوء ظروف العمل أو عدم احلصول على احلد األدىن من التغطيـة                

  . )٥٦(ويرافق هذا االجتاه إضعاف حريات نقابات العمال. وراالجتماعية واألج
 وذكرت جلنة الدفاع عن حقوق النساء أن التفاوتات بني الرجال والنساء يف سوق               -٣٨

العمل تتضح من معدالت توظيف اجملموعتني ونوع الوظائف اليت يشغلوهنا والقطاعات املهنية         
 يف  ٨٢ائية املتعدد األغراض لألسر، تتركز نسبة       ووفقاً للدراسة االستقص  . اليت يتركزون فيها  

التجارة، والتصنيع، وخدمـة املنـازل،      : املائة من قوة العمل النسوية يف أربعة قطاعات هي        
ونصف النـساء العـامالت يف جمـال الـصناعة          . واخلدمات العامة واالجتماعية والصحية   

وتبـّين أن  . )٥٧(وجتهيز البضائعُيستخدمن يف مهن متدنية األجور، وتعمل غالبيتهن يف جتميع     
وبّينت التحليالت أن األعمال املرتلية غري      . النساء يعملن يوميا ساعة إضافية مقارنة بالرجال      

  . )٥٨(٢٠٠٥ يف املائة من إمجايل الناتج احمللي يف عام ٣٢املدفوعة األجر بلغت نسبتها 
نسان على قبول شكوى    وافقت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإل      ،٢٠٠٦ويف عام     -٣٩

تتعلق مبسؤولية السلفادور دوليا عن انتهاك حقوق اإلنسان لألعضاء املؤسسني لواحد مـن             
وأشارت الدولة إىل أن القانون احمللي      . )٥٩(االحتادات ألهنا رفضت االعتراف القانوين باالحتاد     

عمـال حلمايـة    الذي ينص على حق العمال يف االنضمام إىل اجلمعيات املهنية أو نقابات ال            
ينطبق بصورة حصرية على العاملني يف القطاع اخلـاص، ويف املؤسـسات   "وتعزيز حقوقهم   
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الرمسية املستقلة وهي الوحيدة اليت يتمتع العاملون فيها باحلق يف االعتراف القانوين وباحلماية             
  . )٦٠("أثناء ممارسة عملهم

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٧  
يعرب مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان عن قلقه العميق إزاء تواصـل تـدهور                -٤٠

املستوى املعيشي لسكان السلفادور الناجم عن تنفيذ منوذج للتنمية يعطي األولوية خلصخصة            
 يف  ٣٠,٦ووفقاً للبيانات الرمسية، فقد ارتفع مستوى الفقر مـن          . اخلدمات العامة األساسية  

 ١٠، وهو ما يشكل تدهورا يبلغ حـوايل         ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٤٠   إىل ٢٠٠٦املائة عام   
. )٦١(درجات مئوية، ويضاهي املستويات اليت ُسجلت يف هناية تسعينات القـرن العـشرين            

وذكـر أن الدولـة مل      . ويقول املكتب إن الدولة مل ختصص موارد كافية للتنمية االجتماعية         
ألساسية، وال سيما بالنسبة للمجموعات الـسكانية     تكفل استدامة اإلمدادات وتوفري السلع ا     

  . )٦٢(املتدنية الدخل
 شكاوى باسـتمرار تتعلـق      ىويوضح مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان أنه يتلق         -٤١

بنقص الدواء وعدم مالءمة اهلياكل األساسية للمستشفيات وعجز النظم الصحية والتعليميـة            
والشباب إىل الزيادة املفرطة يف أسعار الدواء الـيت         وتشري شبكة األطفال    . )٦٣(وما إىل ذلك  

وقد اقُترِح وضـع    .  يف املائة مقارنة باملعايري الدولية     ٥٢,٢ اليت تبلغ    -يدفعها السلفادوريون   
وبالرغم من زيـادة التغطيـة      . سياسة وطنية لألدوية تعمل على تنظيم األسعار يف األسواق        

ة وال متلك األسر املال الالزم لشراء األدويـة الـيت           بالرعاية الصحية، فإن نوعية الرعاية سيئ     
  . )٦٤(يوصفها األطباء

 يف املائة مـن األطفـال يف     ١٥,٥وتقول شبكة األطفال والشباب إهنا الحظت أن          -٤٢
 يف املائـة مقارنـة      ٤الصف األول يعانون من سوء التغذية، ويشكل ذلك اخنفاضا بنـسبة            

 حيث كانت   ٢٠٠٠دراسة استقصائية أُجريت يف عام      بالبيانات اليت مت التحصل عليها عقب       
  .)٦٥( يف املائة١٩,٥هذه النسبة 

وبّينت جلنة الدفاع عن حقوق النساء أن السنوات األربع املاضية شـهدت زيـادة                -٤٣
وتالحظ اللجنة  . اإليدز يف السلفادور  / البشرية كبرية يف حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة      

لتعامل مع مسائل احلياة اجلنسية واإلجناب، وأن تدابري الوقاية من هذا           أن هناك رؤية منهجية ل    
الفريوس تشدد على العفة والوفاء املتبادل وتأخري سن بداية احلياة اجلنسية، وهو ما يعكـس               

وال يوجـد يف    . موقف السلطات الدينية اليت تؤثر يف صياغة السياسات العامة وقوة تطبيقها          
وتقر شبكة  . )٦٦(سي يقوم على احلقائق العلمية ويركز على احلقوق       البلد حىت اآلن تثقيف جن    

األطفال والشباب بالتقدم احملرز يف التعامل مع أوضاع األطفال املصابني بفـريوس نقـص              
املناعة، بيد أهنا تعرب عن القلق إزاء التركيز احملدود على األطفال يف السياسات الراميـة إىل                
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 إىل الالمركزية يف تقدمي الرعاية، وحمدودية الرعاية الـشاملة          التصدي هلذا املرض، واالفتقار   
  .)٦٧( لأليتام املتأثرين بفريوس نقص املناعةةاملتاح
ويذكر مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان أن السلفادور ُتعد يف الوقت الراهن من               -٤٤

، ومع ذلـك، مل     )٦٨(البلدان اليت هبا أعلى مستويات تلوث وتدهور بيئي يف أمريكا الالتينية          
تتخذ احلكومة أية تدابري لعكس هـذا االجتـاه أو التخفيـف مـن آثـاره أو التكيـف                   

  . )٦٩(التغريات مع
وبّينت جلنة الدفاع عن حقوق النساء وجود نقص يف املـساكن، حيـث تتـوافر                 -٤٥

  يف املائة من سـكان املنـاطق  ٣٧ يف املائة من سكان املناطق احلضرية و       ٦٣املساكن حلوايل   
 يف املائـة    ٣٢ يف املائة، وتعاين     ٦٦وتبلغ نسبة املساكن املصنفة على أهنا حبالة جيدة          الريفية،

 ٦٠من املساكن من أوجه قصور يف بعض اجلوانب؛ وعالوة على ذلك، أوضحت اللجنة أن               
  .)٧٠(يف املائة من األسر املتدنية الدخل ال متتلك عقارات

  احلق يف التعليم  -٨  
الدفاع عن حقوق النساء إن الدستور ينص علـى أن جلميـع سـكان      تقول جلنة     -٤٦

السلفادور احلق يف التعليم قبل املدرسي واألساسي متهيدا إلعـدادهم ليـصبحوا مـواطنني              
صاحلني، بيد أن هناك تفاوتات كبرية بني املناطق فيما يتعلق بالوصول إىل التعليم، فاملنـاطق               

 ٧,٥دارس حيث يصل متوسط سنوات الدراسـة إىل         احلضرية هبا أعلى معدل لاللتحاق بامل     
وتالحظ شـبكة   . )٧١(٢٠٠٦ سنة دراسية يف عام      ١,٧ب سنة وهو ما فاق املتوسط الوطين       

األطفال والشباب أن السلفادور هي واحدة من البلدان ذات املعدالت األدىن فيمـا يتـصل               
  . )٧٢(بإكمال التعليم االبتدائي

 النساء أن الدراسات اليت أُجريت يف طائفـة مـن           وتوضح جلنة الدفاع عن حقوق      -٤٧
البلدان بّينت أن أداء السلفادور قياساً مبختلف املؤشرات املتعلقة بالتعليم كمعرفة املهـارات             
األساسية للقراءة والكتابة، وااللتحاق مبدارس التعليم الثانوي ومتوسط سـنوات الدراسـة،            

ر إىل املوارد وعدم الكفاءة يف ارتفاع معدالت        وينعكس االفتقا . يزال يف مستويات متدنية    ال
التسرب املدرسي وإعادة الصفوف، ويؤدي ذلك إىل االرتفاع املطرد يف حاالت التحـرش             

وتـبني شـبكة    . )٧٣(واإليذاء اجلنسيني وحاالت احلمل اليت ال يتم تناوهلا يف التقارير الرمسية          
طق الريفية يف السلفادور ال حتصل علـى        األطفال والشباب أن مدارس التعليم الثانوي يف املنا       

وتبلغ نسبة الطالب يف مستوى إكمال الدراسة الثانوية العليا أقل          . مجيع املستلزمات املدرسية  
  . )٧٤(من ثلث املراهقني الذين هم يف العمر املناسب هلذا املستوى

  األقليات والسكان األصليون  -٩  
قد أن تكون نسبة السكان األصليني قد       ذكرت شبكة األطفال والشباب أن من املعت        -٤٨

 من أقاليم البلد    ١٣، وأهنم يعيشون يف     ٢٠٠٧ يف املائة من جمموع السكان يف عام         ١٢بلغت  
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وقالت إن غالبية هؤالء السكان األصليني تعيش حتت وطأة الفقر أو          .  إقليماً ١٤البالغ عددها   
بعادهم بشكل تام من اإلحصائيات  كاست"عنصرية مستترة"الفقر املدقع، كما أهنم يعانون من      

كما أن  . الوطنية للسكان وال تتوفر معلومات عن احتياجاهتم وحالة متتعهم حبقوقهم يف البلد           
ويـرى  . )٧٥(االفتقار إىل املعلومات بشأن أطفال السكان األصليني هو أيضا من دواعي القلق   

هلؤالء السكان وكفالـة    مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان أن من الضروري إجراء تعداد           
  . )٧٦(االعتراف الدستوري حبقوقهم

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
أوضح مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان أن السلفادور مل تتمكن مـن ختفـيض                -٤٩

واجلهود املبذولـة لالعتـراف حبقـوق       . أعداد األشخاص الذين يضطرون إىل مغادرة البلد      
وتقول شبكة األطفال والشباب إن حـوايل       . )٧٧( اخلارج ال تزال غري كافية     السلفادوريني يف 

 يف املائة من السكان املهاجرين من املناطق الريفية ال ميكنهم اصطحاب أطفاهلم، ومن مثّ               ٦٠
وتؤدي هذه الظاهرة إىل    . تقع مسؤولية رعايتهم على األجداد واخلاالت واألعمام واألقارب       

ويالحـظ  . واالجتماعي لألطفال والشباب وختلق مناذج أسرية جديدة      إعاقة النمو العاطفي    
مكتب املدعي العام عدم وجود سياسات ملساعدة هذه األسر لتجنـب تـدهور النـسيج               

  . )٧٨(االجتماعي الذي يدعم هؤالء األطفال
ـ              -٥٠   تامـاً  الًاويرى مكتب املدعي العام حلقوق اإلنسان أن السلفادور ال متتثـل امتث

هتا الدولية املتعلقة حبماية األجانب املوجودين يف إقليمها، ال سـيما أولئـك الـذين               اللتزاما
يتعرضون للتمييز ويتمتعون حبقوق حمدودة يف اللجوء إىل حماكم العمل، واحلـصول علـى              

  . )٧٩(اخلدمات الصحية الالئقة واحلرية الشخصية، على سبيل املثال

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
شري املذكرة املشتركة إىل التعريف الفضفاض للمفاهيم الواردة يف القانون اخلـاص            ت  -٥١

، ومينح هذا القانون سـلطة      ٢٠٠٦املتعلق بالتصدي لألعمال اإلرهابية، الذي اعتمد يف عام         
تقديرية ميكن إساءة استعماهلا من جانب الـسلطات احلكوميـة لتقييـد حريـة التعـبري                

  . )٨٠(مسوغات دون
د املركز الدويل للعدالة عرب الوطنية ومعهد حقوق اإلنسان يف جامعة أمريكـا             وأور  -٥٢

. الوسطى أن القانون اخلاص املتعلق باإلرهاب ُيجّرم االحتجاجات الشعبية وتعبئة اجلمـاهري           
وهناك العديد من الشكاوى املعروضة على الدائرة الدستورية يف احملكمة العليا بشأن عـدم              

 الذي مل تتم إجازته بعد، بالرغم من أنه معروض على احملكمة منذ أكثر              دستورية هذا القانون  
وذكر مكتب  . )٨١(من عامني، وهذه الفترة تتجاوز املهلة الزمنية املعقولة للبت يف هذا القانون           

 من أعضاء منظمات اجملتمع املدين تعرضوا لالحتجـاز         ١٤املدعي العام حلقوق اإلنسان أن      
وأدت هذه القضية . ٢٠٠٧م يف احتجاجات سلمية جرت يف عام واحملاكمة بسبب مشاركته
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إىل إجراء إصالحات قانونية الغرض منها تشديد العقوبات على جرائم اإلخالل باألمن العام،             
وهذه يف األساس ذريعة لتجرمي االحتجاجات الشعبية ميكنها ختويف اجملتمع من ممارسة هـذا    

  . )٨٢(الشكل من أشكال التعبري العام

  االجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -الثاً ث  
تبّين شبكة األطفال والشباب أن مثة أدلة على حدوث تقدم ملحوظ يف تقليل وفيات     -٥٣

األطفال نظرا للتراجع املطرد يف معدالت اخلصوبة، وزيادة االستفادة من خدمات األمومـة             
  . )٨٣(والطفولة خالل السنوات األخرية

من األهداف اإلمنائية لأللفية    ‘ ٣‘ جلنة الدفاع عن حقوق النساء أن اهلدف         وذكرت  -٥٤
املتعلق بالقضاء على التفاوتات اجلنسانية يف التعليم االبتدائي والثانوي قد حتقق بالفعل، حيث             
ال توجد تفاوتات كبرية بني الصبيان والفتيات يف االلتحاق بالتعليم يف الـسلفادور، فمعـدل               

 ١٠٠  بلغت نسبته  ١٩٩١ يف املائة منذ عام      ٩٩عدد الصبيان والفتيات الذي كان      التكافؤ بني   
  . )٨٤(يف املائة يف الوقت الراهن، وتتساوى هذه املعدالت يف املناطق احلضرية والريفية

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية األساسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  التقنيةبناء القدرات واملساعدة   -خامساً  
  .ال ينطبق
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