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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العشرون
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ - أكتوبر/ تشرين األول٢٧

 ته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً         موجز أعد     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *فادورالسل    

 إىل عملية   )١( جهة صاحبة مصلحة   ١٤ هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من        
بع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس         وهو يتَّ . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو             .١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار        
 يف حواشي هناية الـنص مراجـع        وقد ذُكرت بصورة منهجية    .فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة   

. املعلومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري             
، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مـستقل إلسـهامات          ١٦/٢١بقرار اجمللس     وعمالً

ناء على التقيد   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة ب         
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان           . الكامل مببادئ باريس  

وروعيت يف إعداد التقريـر دوريـة       . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      
  .االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة يف األمم املتحدة  *  
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وطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة      املعلومات املقدمة من املؤسسة ال      -أوالً  
  موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس

أشار مكتب النائب العام املعين بالدفاع عن حقوق اإلنسان إىل أنه بـالرغم مـن                 -١
. )٢(اعتماد قوانني هامة لضمان حقوق اإلنسان، ال تزال هناك ثغرات يف النظـام القـانوين              

  .)٣(ىت اآلن خطة وطنية حلقوق اإلنسانتوجد ح وال
 ملنظمـة العمـل     ١٦٩االتفاقية رقم   : وال تزال الصكوك التالية تنتظر التصديق عليها        -٢

؛ والربوتوكوالت االختيارية التفاقية مناهـضة       الدولية؛ واتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم      
مييز ضد املرأة؛ ونظام روما األساسي للمحكمة       التعذيب واتفاقية القضاء على مجيع أشكال الت      

كما مل تنـضم الدولـة      . اجلنائية الدولية؛ واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        
  .)٤(١٩٦١ و١٩٥٤تصدق على االتفاقيتني املتعلقتني بانعدام اجلنسية لعامي  ومل
 واملثلـيني ومزدوجـي امليـل       ومثة ارتياح العتماد تدابري مواتية حلقوق فئة املثليات         -٣

. اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني، لتفادي مجيع أشـكال التمييـز            
  . )٥(جتر املوافقة بعد على قانون يعزز احترام هويتهم ومل
 خطوة حنو نقل جرمية التعـذيب إىل        ٢٠١١ويشكل إصالح قانون العقوبات عام        -٤

وصى مكتب النائب العام املعين بالدفاع عن حقوق اإلنسان         وأ. صنف اجلرائم ضد اإلنسانية   
  .)٦(ه يف معايري البلدان األمريكيةباستخدام مفهوم التعذيب املنصوص علي

ومل تتصد الدولة للعنف بطريقة شاملة ومناسبة، وهو ما جعـل أعمـال اجملموعـات                 -٥
  .)٧(اد العسكرينيطة واألفراإلجرامية تتجاوز قدراهتا وهي أعمال ينضاف إليها عنف أفراد الشر

وأوصـى  . ومما يثري القلق مشاركة العسكريني يف مهام األمن العام منذ التـسعينات             -٦
  . )٨(ظر يف وقف هذا التعاون تدرجيياًمكتب النائب العام املعين بالدفاع عن حقوق اإلنسان بالن

 ، بلـغ عـدد    ٢٠١٤فربايـر   /ففـي شـباط   . ويسري نظام السجون حنو االهنيار      -٧
. )٩(حيث جتاوز الطاقة االستيعابية للسجون بأكثر من ثـالث مـرات          ،  ٢٦ ٦٨٠ احملتجزين

وفيما يتعلق مبكافحة فساد موظفي السجون، حالت مشاكل هيكلية دون احلد من دخـول              
  .)١٠(ورة وارتكاب جرائم داخل السجوناملواد احملظ

بطلب العفـو مـن     ورحب مكتب النائب العام املعين بالدفاع عن حقوق اإلنسان            -٨
الضحايا واالعتراف مبسؤولية الدولة يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، لكنه اعترب أن            

  . )١١(وضع برنامج ملنح تعويضات للضحايا ال يزال معطالً
وأوصى مكتب النائب العام املعين بالدفاع عن حقوق اإلنسان بأن تتخـذ الدولـة                -٩

التدابري واإلجراءات الالزمة لتوضـيح    عن البيئة، وبأن تتخذ  تدابري للتحقيق يف مقتل مدافعني    
  . )١٢(مالبسات هذه اجلرائم ومنع إفالت اجلناة من العقاب
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 بأن تدمج يف القوائم االنتخابية    ) ٢٠١٣فرباير  /شباط(وُيلزم قانون األحزاب السياسية       -١٠
 السياسية مل متتثـل هـذا       املنظمات  غري أن غالبية   . يف املائة من النساء    ٣٠ تقل عن    نسبة ال 
   .)١٣(الشرط
وال يزال الفقر وانعدام املساواة واإلقصاء االجتماعي عقبات رئيسية أمـام التقـدم               -١١
  . )١٤(مستويات أفضل من التنمية البشرية، ومن مث جيب التصدي هلا بصورة شاملة حنو
، ٢٠١٣يوليه /من متوزاً وبالرغم من عدم كفاية الزيادة يف احلد األدىن لألجور اعتبار  -١٢

  تقليص الفوارق اهلائلـة يف     بغي العمل على وجه االستعجال على      وين .اًإجيابياً  فإهنا تبقى أمر  
  .)١٥(احلد األدىن لألجور بني املناطق احلضرية والريفية

ومل يصدَّق بعد على التعديل الدستوري الذي يعترف باحلق يف الغذاء، وليس هناك               -١٣
  .)١٦(ذهاينص على إنف قانون
وبذلت جهود كبرية يف إعادة بناء شبكة املستشفيات العامة وتوسيع نطـاق التغطيـة                -١٤

 ٥١,٨، بلغ معدهلا    ٢٠١٠ففي عام   : ومثة أمر إجيايب هو اخنفاض معدل الوفيات النفاسية       . الصحية
 ومع ذلـك،  . )١٧(٢٠١٢ عام   ٤٤,٣ مولود حي، بينما اخنفض إىل       ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل    

  .)١٨( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٢,٥ميثل االستثمار يف الصحة بالكاد 
 ).٢٠١٢أغسطس  /آب(ومن األمور اإلجيابية وجود سياسة للصحة اجلنسية واإلجنابية           -١٥

  . )١٩(ومع ذلك، ال يزال احلظر املطلق على اإلجهاض ساري املفعول
ماية حلقوق السلفادوريني يف اخلـارج      وجتدر اإلشارة إىل اجلهود املبذولة لتوفري احل        -١٦

تستمر انتهاكات حقوق العمال املقيمني بصفة نظامية أو غري          ومع ذلك، . وحقوق املهاجرين 
  . )٢٠(غري قابل للتأجيلاً وقد أصبح إصالح تشريعات اهلجرة أمر. نظامية يف البلد

ن التشاور مـع    ويربز من بني الشواغل البيئية الرئيسية ترخيص مشاريع التعدين دو           -١٧
  . )٢١(املواطنني ودون مراعاة ظروف البلد

  ملقدمة من أصحاب املصلحة اآلخريناملعلومات ا  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
الـسلفادور  ) جلنة البلدان األمريكية  (أوصت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان         -١٨

لى الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد             بالتصديق ع 
  . )٢٢(املرأة
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 ملنظمة العمل   ١٨٩ الدولة بالتصديق على االتفاقية رقم       ٣وأوصت الورقة املشتركة      -١٩
  . )٢٣(الدولية بشأن العمال املرتليني

تصديق على الربوتوكـول    وأوصى االئتالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام السلفادور بال         -٢٠
  . )٢٤(امللحق باالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

  والتشريعياإلطار الدستوري   -٢  
يف جمـال حقـوق     اً  هاماً  قانونياً  اعترب معهد الدراسات النسائية أن للسلفادور إطار        -٢١
ية الشاملة لألطفال واملراهقني، الـذي صـدر        إىل قانون احلما  اً  والطفل واملراهق مشري   املرأة
، وقانون املساواة واإلنصاف والقضاء     ٢٠١٢ لكنه مل يدخل حيز النفاذ إال عام         ٢٠٠٩ عام

، والقانون اخلاص الشامل من أجل حياة خالية من العنف       ٢٠١١على التمييز ضد املرأة، لعام      
ومما يـضعف  . ٢٠١٢إال عام  لكنه مل يدخل حيز النفاذ     ٢٠١٠ضد املرأة، الذي صدر عام      

تطبيق هذه التشريعات عدم وجود إرادة سياسية واضحة لتنفيذها، ومثال ذلك عدم تضمنها             
  . )٢٥(حمددة متعلقة بامليزانيةاً بنود
 الدولة بأن حتدد بوضوح امليزانية املخصصة لتنفيذ قانون         ٨وأوصت الورقة املشتركة      -٢٢

 األطفال   وأن تنظم محلة لنشره وتنشئ آليات لوصول       )٢٦(احلماية الشاملة لألطفال واملراهقني   
  .)٢٧(واملراهقني إىل العدالة

 مبواءمة القانون اخلاص الشامل من أجل حياة خالية         ٨كما أوصت الورقة املشتركة       -٢٣
من العنف ضد املرأة مع قانون العقوبات، لكيال تكون جرائم من قبيل القتل العمد للنـساء                

  .)٢٨(اضيقابلة لتأويالت الق

   اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق  -٣  
اعترب معهد الدراسات النسائية أن إضعاف معهد السلفادور للنهوض باملرأة واجمللس             -٢٤

تعترض التنفيذ الفعال للتشريعات اجلديدة املتعلقة هبذه        الوطين للطفولة واملراهقة يشكل عقبة    
يف ميزانيته، كما حدثت تغريات     اً  وقد شهد معهد السلفادور للنهوض باملرأة اخنفاض      . لاملسائ

  . )٢٩(غري متوقعة وغري منتظمة يف لوائحه وإدارته
 باعتماد السياسة الوطنية للحماية الـشاملة للطفولـة         ٦ورحبت الورقة املشتركة      -٢٥

ية من التكامل لضمان املـصلحة      بيد أن نظام احلماية الشاملة مل يصل درجة كاف        . واملراهقة
  .)٣٠(لالفضلى للطف

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
باالستعراض الـدوري الـشامل       أن إجراءات التعريف   ٦اعتربت الورقة املشتركة      -٢٦
فاملواطن العادي جيهل وجود هذه اآللية والفوائد اليت ميكـن أن           . تكن باملستوى املطلوب   مل

  . )٣١(وقهجتلبها لتمتعه حبق
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 الـدويل   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون           -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إىل استمرار التمييز ضد املرأة بفعل التحيز والظـروف          ٦أشارت الورقة املشتركة      -٢٧

 والربامج القائمة يف هـذا      الرغم من الصكوك القانونية   االجتماعية التقليدية للثقافة األبوية، ب    
  .)٣٢(اجملال
 بأن الدولة قد اختذت خطوات للقضاء على التمييز ضـد       ١واعترفت الورقة املشتركة      -٢٨

فئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني،            
اً  بأن تعتمد الدولة قانون    ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٣(امل دائماً بالرغم من أهنا مل ُتنفذ بالك     

ـ            هلويتـهم اجلنـسانية    اً  بشأن اهلوية اجلنسانية وتضمن حق مجيع األشخاص يف العـيش وفق
ملثليات واملثليني  ا، وبالتايل تكييف التشريعات احمللية مع املعايري الدولية حلقوق          )٣٤(يفهموهنا كما

  .)٣٥(وية اجلنسية وحاملي صفات اجلنسنيسي ومغايري اهلومزدوجي امليل اجلن
لوجود درجة عالية من الوصم والتمييز، جيد مغايرو        اً   أنه نظر  ١واعتربت الورقة املشتركة      -٢٩

اهلوية اجلنسية واملتشبهون باجلنس اآلخر أنفسهم يف مواجهة أوضاع تنطوي على انعدام املـساواة        
وأوصـت  . )٣٦(ة واالجتماعية والقانونية، ويف ممارسة حقـوقهم      واإلقصاء يف اجملاالت االقتصادي   

 الدولة بالتحقيق يف عمليات القتل واملمارسات املتـسمة بـالتمييز ورهـاب             ٨الورقة املشتركة   
  .)٣٧(نني ذوي امليول اجلنسية املختلفةاملثليني، وبتعزيز احلماية االجتماعية والقانونية للمواط

  الشخصيرية وأمنه حق الفرد يف احلياة واحل  -٢  
حث االئتالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام السلفادور على إلغاء عقوبة اإلعـدام              -٣٠

  .)٣٨(ا تلك املرتكبة يف أوقات احلرببالنسبة جلميع اجلرائم، مبا فيه
 إىل وجود مناخ من العنف املعمم بـسبب عـصابات           ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٣١

فالعنف جيد الظروف املواتية لـه يف       . يتعاطون األعمال اإلجرامية  وجمموعات الشباب الذين    
توصلت العـصابتان    ،٢٠١٢ويف بداية عام    . غياب التعليم واألزمات األسرية وندرة الفرص     

  مقارنـة ٢٠١٣ حاالت وفاة أقل يف عام     ١٠٤تسجيل   الرئيسيتان إىل هدنة بينهما أّدت إىل     
  . )٣٩(٢٠١٢بعام 
مل تكن ‘ سالفاتروتشا‘و‘ ١٨‘ إىل أن اهلدنة بني العصابتني ٨شتركة وأشارت الورقة امل   -٣٢

ومن دواعي القلـق    .  تفاقمت أعمال العنف من جديد     ٢٠١٤قابلة لالستمرار، ففي بداية عام      
وأوصت الورقة  . عدم فعالية الدولة يف تنفيذ سياسة أمنية شاملة وفعالة يف إطار حقوق اإلنسان            

. )٤٠(مبشاركة قطاعات متعددة  اً  استراتيجياً   سياستها اجلنائية حتديد    الدولة بأن حتدد   ٨املشتركة  
 الدولة بتدريب أفراد الشرطة ليتولوا مسؤوليتهم يف محاية السكان          ٥وأوصت الورقة املشتركة    

  .)٤٢(اجلذرية للعنف واإلجرام يف البلد، ومبعاجلة األسباب اهليكلية و)٤١(بكفاءة ونزاهة
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 تسجيل أكثر من ألف حالة اختفاء يف سياق العنف حىت ٨كة  وذكرت الورقة املشتر    -٣٣
 وتتعلق العديد من احلاالت اليت تورطت فيها العصابات حباالت        . ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول 

وتنتهك هذه األفعال . اختفاء طلبة عثر عليهم يف وقت الحق قتلى أو مدفونني يف مقابر سرية          
رية يف البلد ويف اختيار مكـان إقامتـه، مبـا أن            حق الشخص يف احلياة والتعليم والتنقل حب      

 الدولة  ٨وأوصت الورقة املشتركة    . جمموعات العصابات تسيطر على مناطق معينة من البلد       
  . )٤٣(بالتحقيق يف هذه الوقائع وتوضيح مالبساهتا ومقاضاة اجلناة

ة رئيسية من    إىل أن إنشاء قوة الشرطة املدنية كان نتيج        ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٣٤
ومع ذلك، ُتستخدم القوات املسلحة يف دوريات مشتركة مع قـوة           . نتائج اتفاقات السالم  

للتقرير الوطين املقدم من الـسلفادور إىل       اً  ، وفق "مؤقتاً"وهو ما كان إجراء     . الشرطة املدنية 
 الـسلفادور   ٣وأوصت الورقـة املـشتركة      . )٤٤(٢٠٠٩االستعراض الدوري الشامل عام     

راف بسلطة وزارة العدل واألمن العام ووزارة الشؤون العامة وقوة الـشرطة املدنيـة              باالعت
  .)٤٥(ومحايتها بوصفها املؤسسات الوحيدة املسؤولة عن األمن العام

وأعربت جلنة البلدان األمريكية عن أسفها الستخدام أفراد القوات املـسلحة يف مراقبـة       -٣٥
  .)٤٦(ذُكر أن اجلنود يسيئون معاملة السجناء وأفراد أسرهمو. حميط املنطقة األمنية لبعض السجون

يف العنف ضد املـرأة،     اً  وقال معهد الدراسات النسائية إن السلفادور تعرف تصاعد         -٣٦
ويرتكـب  . حيث يسود اإلفالت من العقاب وانعدام سبل وصول الـضحايا إىل العدالـة            

الت املبلغ عنها يف حق أطفال       يف املائة من احلا    ٧٠وترتكب نسبة   .  ساعات ٣اغتصاب كل   
 ساعات تقتل امـرأة،     ١٠ويف كل   . )٤٧( يف املائة من الضحايا    ٩٠ومراهقني وتشكل اإلناث    

ـ    . ني من كل ثالث مفقودات قتيلتني يف وقت الحق        تويعثر على اثن   شري كما يوقع عنف الع
  .)٤٨(من الضحايااً كبرياً بدوره عدد

أن الدولة مل توفق يف وضع وتنفيذ اسـتراتيجية         وأشار معهد الدراسات النسائية إىل        -٣٧
 عن القلق من    ٨وأعربت الورقة املشتركة    . )٤٩(شاملة وفعالة للتصدي جلرائم العنف اجلنسي     

الدولة بتعزيـز   مقاومة بعض القضاة لتصنيف قتل النساء على أنه جرمية قتل األنثى، وأوصت       
ي؛ وهتيئة الظروف لالمتثال هلـا بأمانـة        نشر القوانني اليت حتمي املرأة على الصعيد اجلماهري       

ئي جيرؤن علـى اإلبـالغ عـن        ومتابعة املسؤولني عن تنفيذها؛ وضمان سالمة النساء الال       
  .)٥٠(اجلناة
 أن العنف عامة، والقتل بدافع الكراهية الختالف امليول         ١وأبرزت الورقة املشتركة      -٣٨

وال تشمل  .  منه مغايرات اهلوية اجلنسانية    اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية خاصة، أكرب بالء تعاين       
وأوصـت  . )٥١(الصكوك املصممة حلماية املرأة من العنف النساء مغايرات اهلوية اجلنـسانية          

 الدولة باختاذ إجراءات من منظور خالٍ من التمييز والتحيـز يف حـاالت         ١الورقة املشتركة   
ت واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي    العنف والقتل بدافع الكراهية اليت ترتكب ضد فئة املثليا        

  .)٥٢(ومغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني
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 ١٩١ ٠٠٠عن بيانات رمسية، إىل أن أكثر مـن     ، نقالً ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٣٩
وينتشر عمل ". خطرة"منهم يف أعمال   طفال١١٠ً ٦٢٦ويعمل . طفل يعملون يف السلفادور

ووضعت الدولة خريطـة طريـق      ).  يف املائة  ٦٢,٦(املناطق الريفية   األطفال بشكل أكرب يف     
هذا الصدد، حيث حددت أنه ينبغي القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفـال حبلـول                يف
  .٢٠٢٠ال جبميع أشكاله حبلول عام ، والقضاء على عمل األطف٢٠١٥ عام
األطفـال  " ضمامان" عن القلق لعدم تسليط الضوء على        ٨وأعربت الورقة املشتركة      -٤٠

ـ             اً إىل اجلرمية املنظمة وعلى استغالهلم االقتصادي يف األوساط الريفية حيث يواجهون ظروف
كما مل يسلط الضوء علـى  . تعرض صحتهم للخطر جراء التعرض للمواد الكيميائية الزراعية     

طفال  الدولة بتعزيز إجراءات رصد فئة األ٨وأوصت الورقة املشتركة . العمل املرتيل للطفالت
  .)٥٣(العاملني من خالل برامج تسهم يف توفري خيارات لتعزيز اقتصاد األسرة

وفيما يتعلق باألطفال الذين يعملون أو يعيشون يف الـشوارع، أعربـت الورقـة                -٤١
عن عدم وجود دراسات شـاملة       عن األسف لعدم رعايتهم رعاية شاملة، فضالً       ٤املشتركة  

ذلك، أشارت إىل أن األطفال الذين يعملون أو يعيشون يف         وإضافة إىل   . )٥٤(عن هذه الظاهرة  
للتوصيات املقدمـة يف    اً  واستمرار. )٥٥(ضحايا للعنف واالستغالل اجلنسيني   الشوارع يقعون   

 الدولة بتيسري جلـوء     ٤اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، أوصت الورقة املشتركة         
؛ ومكافحة إفـالت    )٥٦(العدالة يف الشوارع إىل     األطفال واملراهقني الذين يعملون أو يعيشون     

؛ )٥٧( ذلك االعتداء اجلنسي، من العقـاب      مرتكيب مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبا يف       
  .)٥٨(للوقاية من إساءة معاملة األطفالووضع برامج توعية 

 الضوء على ارتكاب الشرطة وأفراد الـشرطة احملليـة          ٤وسلطت الورقة املشتركة      -٤٢
مة حاالت عنف لفظي وبدين ال لزوم هلا ضد األطفال الذين يعيشون أو يعملـون يف                بالعاص

للتوصيات املقدمة يف اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الـشامل،         اً  واستمرار. )٥٩(الشوارع
 احلكومة بتكثيف اجلهود الرامية إىل التدريب على املعاملـة غـري       ٤أوصت الورقة املشتركة    

  .)٦٠(ذين يعملون أو يعيشون يف الشوارعالعنيفة لألطفال ال
) املبادرة العاملية (وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال            -٤٣

األوىل من االستعراض الدوري الشامل توصـية حبظـر          إىل أن احلكومة قبلت خالل اجلولة     
العقوبة البدنية لألطفال ليست حمظورة     ومع ذلك، فإن    . )٦١(العقوبة البدنية يف كافة السياقات    

يف املرتل وأماكن الرعاية البديلة وبعض أشكال الرعاية النهارية، حيث يـنص            اً  واضحاً  حظر
وحثت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنيـة         . )٦٢("حق التأديب "القانون على   

ري الشامل على تقدمي توصيات حمددة      لألطفال أعضاء الفريق العامل املعين باالستعراض الدو      
  .)٦٣(من مجيع التشريعات ذات الصلةاً إلغاًء صرحي" حق التأديب"إىل السلفادور بإلغاء 
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  فالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإل  -٣  
، غُريت بعض مـواد قـانون       ٢٠١٠ أنه ابتداء من عام      ٨ذكرت الورقة املشتركة      -٤٤
 سنة املدة القـصوى الحتجـاز       ١٥ إىل   ٧زادت من   اً  أكثر تشدد  رائم األحداث بأخرى  ج

وإضافة إىل ذلك، ال توجد أي برامج إلعـادة         . املراهقني املسؤولني عن بعض أنواع اجلرائم     
 بـأن تنفـذ     ٨وأوصت الورقة املشتركة    . اإلدماج وتفتقر مراكز االحتجاز إىل البنية التحتية      

 التصاحلية وليس فقط العقابية إزاء الشباب، وكذا بوضع بـرامج شـاملة             الدولة هنج العدالة  
  .)٦٤(بشكل يراعي خصائص نزالء السجون وبيئة العنف السائداً مصممة خصيص

 أن قانون العفو العام جعل من املستحيل اتباع العديـد           ٣واعتربت الورقة املشتركة      -٤٥
. )٦٥(يوع ثقافة اإلفالت مـن العقـاب      من توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة، وأفضى إىل ش       

، كيمـا يقـام     ١٩٩٣لعام  " قانون العفو العام  " احلكومة بإلغاء    ٣وأوصت الورقة املشتركة    
  .)٦٦(العدل ويقدم املسؤولون عن اجلرائم إىل احملاكمة أمام النظام القانوين

ل قانون وشددت جلنة البلدان األمريكية على أنه جيب على السلفادور ضمان أال حيو            -٤٦
العفو العام دون التحقيق فيما وقع من انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان أثناء الرتاع املسلح،              

  .)٦٧(وأال يعرقل حتديد هوية املسؤولني عن تلك اجلرائم ومقاضاهتم ومعاقبتهم يف هناية املطاف
 ، أمرت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان السلفادور بـأن         ٢٠١٢ويف عام     -٤٧

تعمل، حسب االقتضاء وبأكرب درجة من احلرص، على فتح وإعادة فتح ومواصلة واستكمال             
التحقيقات يف مجيع الوقائع الناشئة عن االنتهاكات اليت أعلنت يف احلكم الصادر يف مـذابح               

  .)٦٨(املوزويت وما حوهلا من أجل حتديد هوية اجلناة ومقاضاهتم ومعاقبتهم
النسائية أن جلوء سلطات عليا من اجلهاز التنفيذي إىل إخفاء   واعترب معهد الدراسات      -٤٨

 قساوسة يـسوعيني،    ٦جمموعة من العسكريني اهلاربني املطلوبني للعدالة الدولية بتهمة قتل          
مستخدمة مباين الدولة وبدعم قضاة من احملكمة العليا، قد أثر على املؤسـسات وحقـوق               

  .)٦٩(اإلنسان وسيادة القانون
 أن اللجنة الوطنية للبحث عـن األطفـال املفقـودين           ٨لورقة املشتركة   وذكرت ا   -٤٩
     /، وسـجلت، حـىت كـانون األول   ٢٠١٠الرتاع الداخلي املسلح قد أنشئت يف عام         أثناء

منهم يف عـداد املفقـودين، يف حـني            طفالً ٥٣٦وقد ظل   .  حالة ٩٢٧،  ٢٠١٣ديسمرب  
وأعربـت  .  حالـة ٢٣٩رهم يف  حالة وُجمع مشل األطفال مع أس     ٣٨٩وضحت مالبسات   

 عن األسف من تعذر الوصول إىل حمفوظات القوات املسلحة، ولكون فترة ٨الورقة املشتركة 
 بأن تواصل اللجنة    ٨وأوصت الورقة املشتركة    . ٢٠١٤مايو  / أيار ٣١عمل اللجنة تنتهي يف     

ح الوطنية للبحث عن األطفال املفقودين عملها من خالل مشروع قانون وضـمان توضـي             
  .)٧٠(مالبسات مجيع احلاالت املبلغ عنها
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  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -٤  
 أن مدونة األسرة مل تعدل بعد من أجل رفع احلد األدىن            ٨ذكّرت الورقة املشتركة      -٥٠

 سنة، وأوصت الدولة بإصالح التشريعات ذات الصلة كـيال تتعـرض            ١٨لسن الزواج إىل    
  . )٧١(ملبكر والقسريالطفالت واملراهقات للزواج ا

 أن األطفال غري املسجلني بدأوا جيـدون أنفـسهم يف   ٤والحظت الورقة املشتركة      -٥١
 ٤وأوصت الورقـة املـشتركة      . )٧٢(مهم أطفال تعيش أسرهم يف الشوارع     الشوارع، ومعظ 

الدولة باحلرص على احترام حق األطفال الذين يعيشون يف الشوارع يف احلصول على هويـة            
  .)٧٣(جيلهم يف سجل املواليدوضمان تس

  اركة يف احلياة العامة والسياسيةحرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املش  -٥  
 املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق       - مل تسجل منظمة خط الدفاع األمامي       -٥٢

املتعلقـة  أي تقـدم ملمـوس يف تنفيـذ التوصـيات           ) منظمة خط الدفاع األمامي   (اإلنسان  
عن حقوق اإلنسان اليت حظيت بالقبول أثناء االستعراض الدوري األول للحالـة يف              باملدافعني
ومن . )٧٥( بيئة تفتقر إىل األمن باستمرار     ويعمل املدافعون عن حقوق اإلنسان يف     . )٧٤(السلفادور

 والنشطاء يف   املدافعني عن حقوق اإلنسان املعرضني للخطر هناك الصحافيون والقادة اجملتمعيون         
جمال البيئة ومن ينظمون محالت لفائدة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري              

كما أن املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ينـددون         . اهلوية اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني    
حقوق بالفساد واإلفالت من العقاب والذين يعملون يف جمال التعويضات وينددون بانتهاكات            
  .)٧٦(اإلنسان املرتكبة أثناء احلرب األهلية واملدافعني عن حقوق املرأة معرضون للخطر بدورهم

والحظت منظمة خط الدفاع األمامي أن املدافعات عن حقوق اإلنـسان الالئـي               -٥٣
يناضلن ضد اإلفالت من العقاب ومن أجل حقوق املرأة معرضات للتهديدات علـى حنـو               

واجهن عمليات انتقام خطرية بسبب عملهن دعماً لآلخرين، وأهنـن          خاص، وأهنن ال زلن ي    
. )٧٧(للعنف القائم على نوع اجلـنس     اً  معرضات ملخاطر خاصة باملرأة وعادة ما يشكلن هدف       

وأوصت منظمة خط الدفاع األمامي احلكومة بضمان حق املدافعات عن حقوق اإلنسان يف             
  .)٧٨(الالزمة لضمان محايتهن التدابري ممارسة أنشطة حقوق اإلنسان واختاذ

وتلقت جلنة البلدان األمريكية معلومات مفزعة بشأن الـسلفادور حيـث أثـرت               -٥٤
  .)٧٩(اهلجمات على املدافعني عن حقوق اإلنسان بشكل خطري على احترام حقوق اإلنسان

وأوصت منظمة خط الدفاع األمامي احلكومة بأن تديل ببيانات عامة ومتكـررة عـن                -٥٥
اهلام الذي يضطلع به املدافعون عن حقوق اإلنسان والصحافيون؛ وبأن توفر للمدافعني عن             الدور  

حقوق اإلنسان املعرضني للخطر على وجه السرعة تدابري محاية كافية تالئم احتياجاهتم األمنيـة              
كما أوصت منظمة خط الدفاع األمامي احلكومة بتنفيذ التوصيات املتعلقـة باملـدافعني             . الفردية
  . )٨٠(كامالًاً حقوق اإلنسان اليت قبلتها أثناء االستعراض الدوري الشامل األخري تنفيذ عن
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   التمتع بشروط عمل عادلة ومواتيةاحلق يف العمل ويف  -٦  
 إىل أن نسبة العمل الالئق يف البلد ال تتجاوز عمالً واحداً    ٧أشارت الورقة املشتركة      -٥٦

طالة قد اخنفض، فإن حجم العمالة غـري الرمسيـة          وبالرغم من أن معدل الب    . من كل مخسة  
  . )٨١(وال تزال األجور غري كافية، وال سيما يف القطاع اخلاص. زال ينذر باخلطر ما
 وظيفـة   ٧٠ ٠٠٠ إىل أن قطاع جتهيز الصادرات ولّـد         ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٥٧

وأشارت، . الر يف الشهر دو١٩٥,١٠ يف املائة منها، براتب يصل متوسطه إىل ٩٠تشغل النساء 
نقالً عن مصادر مستقلة، إىل أن العاملني يف هذا القطاع يعانون من طـول سـاعات العمـل        
ويتعرضون لسوء املعاملة وتتعرض النساء منهم لتحرشات جنسية كما أن العديدين منهم غـري              

ة العمل   بأن جتري وزار   ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٢(مسجلني يف نظام الضمان االجتماعي    
  .)٨٣(لعمال فيه بعمل وظروف عمل الئقنيعمليات مراقبة دورية هلذا القطاع لضمان متتع ا

 عاملة مرتلية، وأهنـن     ١٠٨ ٠٠٠ إىل أن هناك حوايل      ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٥٨
 مسجالت يف النظام الصحي     عاملة منهن فقط   ١ ٢٠٠حيصلن على احلد األدىن لألجور و      ال

 يف املائة من عامالت املنازل يعملن بعقود شفوية، ويتعرضن، عالوة على ذلك،             ٨٩كما أن   
 أن اإلطار القانوين الرامـي إىل       ٧وأفادت الورقة املشتركة    . )٨٤(إىل االعتداء البدين واجلنسي   

نازل إطار ضـعيف،    متديد الضمان االجتماعي ليشمل األشخاص الذين يزاولون العمل يف امل         
  .)٨٥(ك للسلطة التقديرية ألرباب العملمبا أن التقيد به من عدمه مترو

.  أن الدولة ال حتمي حقوق العمل النقايب كما ينبغـي          ٧واعتربت الورقة املشتركة      -٥٩
وحىت عندما تتناهى إىل علمها حاالت فصل من العمل ألسباب نقابيـة وحـاالت فـصل                

  . )٨٦(تدخلها كافياً لضمان احترام هذه احلقوقمسؤولني نقابيني، مل يكن 
 ٨٧ أنه منذ دخول اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقـم           ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٦٠
 حيز النفاذ، سجلت زيادة يف اتفاقات العمل اجلماعية يف القطاع العام، لكـن هنـاك                ٩٨و

  . )٨٧(عوائق تعترض تنفيذها تتصل بامليزانية

  ئقضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الاحلق يف ال  -٧  
 إىل أن اتفاقات السالم قد جنحت يف إهناء الرتاع املـسلح            ٣أشارت الورقة املشتركة      -٦١

سريعاً، لكن على حساب عدم معاجلة املشاكل النامجة عن أوجه قصور اجتماعية واقتـصادية              
 جيب علـى البلـد االسـتمرار يف         وإذا كان ألهداف اتفاقات السالم أن تتحقق،      . )٨٨(قاسية

 ٣وأوصت الورقـة املـشتركة      . )٨٩(أوجه التفاوت وتعزيزها ومضاعفتها   املبادرات اليت ختفف    
  .)٩٠( من أجل القضاء على أوجه التفاوتاحلكومة بوضع خطة عمل قائمة على حقوق اإلنسان

ورية تعيش يف    يف املائة من األسر السلفاد     ٣٤,٥ إىل أن    ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٦٢
  . )٩١(ويربز هذا التفاوت بشكل أعمق بني املناطق الريفية واحلضرية. فقر
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 يف تغطيـة    ٢٠١٣ و ٢٠٠٩ عن إحراز تقدم بني عامي       ٧وأبلغت الورقة املشتركة      -٦٣
ومع ذلك، ال ميكن    . )٩٢(فقد زاد عدد املنتسبني واملسامهني كليهما     . نظام املعاشات التقاعدية  

وأكدت الدولة أهنا ليست . امة املالية للنظام ونوعية مبالغ املعاشات التقاعديةالتيقن من االستد
وإضـافة إىل   . )٩٣(تقبلية لنظام املعاشات التقاعدية   لديها دراسة كاملة عن احلالة الراهنة واملس      

احلرة من منافع   ذلك، يتواصل استبعاد القطاعات الضعيفة مثل العمال املرتليني وممارسي املهن           
  .)٩٤(ن االجتماعيالضما
 أن االفتقار إىل الغذاء الكايف هو الـسبب الرئيـسي           ٧وذكرت الورقة املشتركة      - ٦٤

الرتفاع معدالت سوء التغذية اليت تصيب األطفال، وال سيما الذين تتـراوح أعمـارهم              
 ومن األسباب الرئيسية لسوء التغذية ندرة إنتاج األغذية وعـدم           .اًشهر  ٢٤ أشهر و  ٦  بني

 سكانية واسعة على تلبية احتياجاهتا االستهالكية، نظراً لتدين مستويات الـدخل            قدرة فئة 
  .)٩٥(والعمالة

له اً   أن الدولة قد أخفقت يف بناء العدد الذي كان خمطط          ٧وأعلنت الورقة املشتركة      -٦٥
 يف املائة من األسر     ٦١وتعيش نسبة   . )٩٦(من املساكن االجتماعية يف السنوات اخلمس املاضية      

ولسكان الريف فرص   .  مساكن تعتريها أوجه قصور على صعيد اخلدمات أو التجهيزات         يف
  .)٩٧(أقل من سكان املناطق احلضرية يف حتسني مساكنهم

 بأن الدولة قد منحت سندات امللكية ألسـر مل تكـن     ٧واعترفت الورقة املشتركة      -٦٦
ف األسر يف حالـة متذبذبـة       ومع ذلك، ال تزال آال    . تتمتع باألمن القانوين حليازة األراضي    

 ٢٠١٣وقد أثار برنامج البيت اآلمن، الذي أطلقته الشرطة عام          . )٩٨(مالئماًاً  متلك سكن  وال
يف صفوف السكان الذين ليست حبوزهتم سندات       اً  هبدف حتسني حالة انعدام األمن، شكوك     

. توا أهنـم مالكهـا    بيتاً وعلى سكاهنا أن يثب    اً  حيث جتري زيارة اجملتمعات احمللية بيت     . ملكية
  .)٩٩(وتعوز آالف األسر سندات امللكية، وهو ما قد جيعلها عرضة لعمليات اإلخالء

 يف املائة من السكان احلضريني لـديهم        ٨٣,٥ إىل أن    ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٦٧
.  يف املائة٣٩,٨إمكانية الوصول إىل مياه الشرب، يف حني تتدىن النسبة يف املناطق الريفية إىل          

ويتزود معظم سكان الريف من األهنار، وهـي يف كـثري مـن احلـاالت ملوثـة بفعـل                   
. )١٠١(ولعل أحد أخطر التهديدات اليت يواجهها احلق يف املياه هو التعـدين           . )١٠٠(الشركات

وهناك قوانني شىت تـنظم  . للمعايري الدوليةاً وال يوجد إطار تنظيمي مناسب إلدارة املياه وفق      
، اقُترح سن قانون عام للمياه، ٢٠١٢ويف عام . )١٠٢(لكنها متناقضة أو غامضةاستخدام املياه  

 الدولة  ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠٣( مل يكن قد اعتمد بعد     ٢٠١٤لكن حىت بداية عام     
؛ واالعتراف باحلق يف بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛         )١٠٤(باعتماد القانون العام للمياه   

  .)١٠٥(نسان ومشاع بني الناساه حق من حقوق اإلواالعتراف بأن املي
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  احلق يف الصحة  -٨  
 أن اإلجهاض ال يزال غري قانوين مهما كانت الظـروف           ٧ذكرت الورقة املشتركة      -٦٨

اليت تستدعيه، مما خيلق الظروف املواتية الستمرار ممارسة اإلجهاض السري اليت ال تزال أحد              
 إىل أن حاالت احلمل بني ٨وأشارت الورقة املشتركة   . )١٠٦(األسباب الرئيسية لوفيات النساء   

طفلة ومراهقـة   ٢٥ ٠٦٨، أجهضت ٢٠١٢ففي عام . املراهقات ما فتئت توصف بالوبائية   
وذكر معهد الدراسـات  . )١٠٧( عاماً يف املراكز الصحية للبلد   ١٩ و ١٠تتراوح أعمارهن بني    

 ٢٠١١سنة مررن بتجربة احلمل عـام        ١٩ يف املائة من النساء البالغات       ٤٣,٣النسائية أن   
  .)١٠٨( يف املائة من مراهقات البلد مارسن اإلجهاض٢٦,٤ وأن
 أن السلفادور قد نفذت تدابري عقابية تشجع االضطهاد         ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٦٩

 وهو ما ينتهك حق املرأة يف احملاكمـة حـسب           ،بصورة غري متناسبة يف حاالت اإلجهاض     
وتناهى إىل علم جلنة البلدان األمريكية أن جترمي ترويج املدافعات عن           . )١٠٩(األصول القانونية 

  .)١١٠(عالجي ممارسة منطية يف السلفادورحقوق اإلنسان لعمليات اإلجهاض ال
 أن الدولة مل متتثل للتوصيات اليت قبلتها خالل االستعراض          ٢واعتربت الورقة املشتركة      -٧٠

وطلبت . )١١١( بتنقيح ما يتصل باإلجهاض يف قانون العقوبات       الدوري الشامل األول فيما يتعلق    
 من الدول أن تكرر التوصيات اليت قدمتها للـسلفادور بإعـادة النظـر يف               ٢الورقة املشتركة   

تشريعاهتا الوطنية وإسقاط الصفة اجلرمية عن اإلجهاض، حبيث تسمح به يف حاالت االغتصاب             
ـ         على صحة املر  اً  وعندما يكون احلمل خطري    ع أة أو حياهتا ويف حاالت التشوهات اليت تتناىف م

 الدولة مبنع اإلبالغ عن النـساء الالئـي يلجـأن إىل            ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٢(احلياة
، وتعليـق إدانـة     )١١٣(ارئ التوليد بتهمة جرمية اإلجهـاض     املستشفيات العامة يف حاالت طو    

  .)١١٤( تشريعاهتا تعيد الدولة النظر يفجبرمية اإلجهاض حىت النساء
 أن النظام الصحي ليست له موارد كافية كما مل يعتمد           ١واعتربت الورقة املشتركة      -٧١

استراتيجيات مالئمة لضمان وصول فئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري            
  .)١١٥(اهلوية اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني إىل خدمات الصحة الشاملة

 باالخنفاض املطرد يف حاالت اإلصابة بفريوس نقـص         ٧الورقة املشتركة   واعترفت    -٧٢
ومع ذلك، ال ينبغـي االعتقـاد أن        . املناعة البشرية املسجلة خالل السنوات الثالث األخرية      

  . )١١٦(الفريوس مل يعد ميثل مشكلة أو خطراً

  احلق يف التعليم  -٩  
لكامل التوصيات املتعلقة بـالتعليم      أن احلكومة مل تنفذ با     ٤ذكرت الورقة املشتركة      -٧٣

 يف  ٣فعلى سبيل املثال، ختصص نـسبة       . الواردة يف تقرير االستعراض الدوري الشامل األول      
وأشارت . )١١٧( يف املائة لألمن   ٢٢املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للتعليم، بينما ختصص نسبة          

 يف املائة من األطفـال      ٩٣,٧يعادل   إىل أن التسجيل يف التعليم األساسي        ٧الورقة املشتركة   
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وال يزال االستثمار يف التعلـيم      .  يف املائة  ٣٥,٤بينما ال تتجاوز النسبة يف التعليم اإلعدادي        
 ٨وأوصت الورقـة املـشتركة   . )١١٨( وخباصة يف التعليم الثانوي يف املناطق الريفية      اً،منخفض

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل؛        ٦ الدولة بزيادة امليزانية املخصصة للتعليم حىت تصل إىل       
علـى  اً  وقائماً  وضمان أن يشمل التعليم اجلميع، ويتسم باجلودة واالحترام، ويكون تشاركي         

 الدولة بالتركيز على التعليم يف املناطق الريفية اليت         ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٩(احلقوق
  .)١٢٠(تواجه القدر األكرب من احلرمان

 إىل مناخ اخلوف والقلق الذي تعانيه بعض األسر الـيت           ٣ت الورقة املشتركة    وأشار  -٧٤
فهذه العصابات تستهدف األطفال واملـراهقني عنـد        . تضطر إىل دفع رسوم إىل العصابات     

عن معلومات من وزارة التعليم، إىل أن         أشارت، نقالً  و .)١٢١(عودهتم من املدرسة إىل منازهلم    
وأُفيـد أن الـشرطة     . )١٢٢(طر كربى من مثل هذه األنشطة      ملخا  مدرسة معرضة  ٣٣٥هناك  
  .)١٢٣(٢٠١٣ حالة ابتزاز عام ٩٥٤ت عن أبلغ
 إىل استمرار التسرب املدرسي وتدين االهتمام باملواظبة        ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٧٥

فالتشكيالت اإلجراميـة منهمكـة     . على املدرسة موضحة أن لألمر صلة بظاهرة العصابات       
وإضافة إىل ذلك، يؤثر عنف العـصابات تـأثرياً         . )١٢٤(يف جتنيد الشباب واألطفال   باستمرار  

 حالة قُتل فيها تالميذ خالل      ٢٨٩فقد سجلت وزارة التعليم     . على االلتحاق باملدارس  اً  سلبي
من صغار الـسن إىل     اً  كبرياً  ويطال العنف االجتماعي يف البلد عدد     . السنوات األربع املاضية  

  . )١٢٥( مغادرة اهلياكل املدرسية اليت يتعرضون فيها للعنف وانعدام األمندرجة تضطرهم إىل
 الدولة حبماية التالميذ داخـل املـدارس وخارجهـا،          ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٧٦
  .)١٢٦(واالبتزاز واالختطاف واالغتصاببهم الوقوع ضحايا للتحرش يوجتن
تـسلط  "لطالب يقعـون ضـحايا    إىل أن العديد من ا ١وأشارت الورقة املشتركة      -٧٧

وأن الدولة ال متلك مناهج تضمن احلصول على التربية اجلنسية واإلجنابية دون وصم             " األقران
وية اجلنـسية وحـاملي     ومتييز إزاء فئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهل         

 فعالة للقضاء على     الدولة بوضع سياسات   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٧(صفات اجلنسني 
تسلط األقران يف املدارس وضمان احلق يف التعليم على قدم املساواة لفئة املثليـات واملثلـيني      

  . )١٢٨(ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صفات اجلنسني

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
طـين لألشـخاص ذوي      أنه ال يوجد حىت اآلن تعـداد و        ٨ذكرت الورقة املشتركة      -٧٨

  . )١٢٩(اإلعاقة، وأوصت مبواءمة قانون تكافؤ الفرص مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  ليةالشعوب األص  -١١  
 إىل أنه بالرغم مـن االعتـراف الدسـتوري بالـشعوب     ٧أشارت الورقة املشتركة    -٧٩

. )١٣٠(ة يف املمارسـة   فإن حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليست مـضمون        األصلية،
فالدولة مل تتبع اخلطوات احملددة إلضفاء الطابع الرمسي على االعتراف القـانوين والـسياسي              

  .)١٣١(بالشعوب األصلية

  رون والالجئون وملتمسو اللجوءاملهاج  -١٢  
 أن البطالة واالبتـزاز والعنـف أجـربت العديـد مـن             ٣ذكرت الورقة املشتركة      -٨٠

وقد غريت اهلجـرة اهليكـل األسـري والتكـوين االجتمـاعي           . جرةالسلفادوريني على اهل  
. وتسبب نزوح املهاجرين يف تفكك النـسيج االجتمـاعي        . للمجتمعات احمللية يف السلفادور   

 ٥٢ ومتثل املرأة أكثر من     .اً شخص يغادرون البلد يومي    ٢٠٠للبيانات الرمسية، فإن حوايل     اً  ووفق
 املـرأة يف    وما زال العنف اجلنسي ضد    . القراءة أو الكتابة  يف املائة منهم وال يستطيع معظمهم       

  .)١٣٢(سياق اهلجرة مستمراً
 الدولة خبلق فرص اجتماعية واقتصادية مواتيـة لنمـاء          ٨وأوصت الورقة املشتركة      -٨١

كما أوصت الدولة بتعزيز اختاذ إجـراءات       . األسر وزيادة فرص العمل وترسخ التعليم اجليد      
بلدان اليت يوجد هبا سلفادوريون من أجل تيسري مل مشل األسر، وبالتـايل    عالية املستوى مع ال   

  .)١٣٣( املخاطر على األطفال واملراهقنيتقليل

  ، والقضايا البيئيةاحلق يف التنمية  -١٣  
بنمط من املضايقات املوجهة ضد نشطاء      اً  أحاطت منظمة خط الدفاع األمامي علم       -٨٢

ليت ترتكبها شركات التعدين وال سيما يف املنطقة الشمالية         البيئة الذين يفضحون االنتهاكات ا    
وقد أخفقت احلكومة يف حتديد مصدر التهديدات املتكـررة         . الوسطى من مقاطعة كابانياس   

  . )١٣٤(املوجهة إىل العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان ويف تقدمي اجلناة إىل احملاكمة
ال عدد من املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين        وعلمت جلنة البلدان األمريكية باغتي      -٨٣

لبيئة وبأراضـي جمتمعـاهتم     بااً  يعارضون تطوير صناعات التعدين اليت ميكن أن تلحق ضرر        
  . )١٣٥(احمللية
 إىل أن السلفادور تبقى حتت هتديد حمتمل من مشاريع          ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٨٤

ع تلـوث   اجملاورة، ومل تتخذ حىت اآلن تدابري ملنالتعدين اليت تقع يف مناطق احلدود مع البلدان   
  .)١٣٦(املساحات املائية الوطنية
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