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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        جتميع      
 ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥ وفقاً للفقرة 

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥والفقرة 

  السلفادور    

 واإلجـراءات   ،جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات        هذا التقرير   
تقارير املفوضـية    ، ويف الدولة املعنية والتعليقات املقدمة من    الحظات  امل يف ذلك  اخلاصة، مبا 

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . ُمقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات  وجهات نظر أو  آراء أوةيتضمن التقرير أي وال. يقة املرجعيةُيرجى الرجوع إىل الوث   
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها    خبالف ما من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        على حنو   ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات الـيت حـدثت      االستعراض   دوريةالتقرير  وروعيت يف إعداد    . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة يف
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(اناملعاهدات الدولية حلقوق اإلنس    
 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة أثناء اجلولة السابقة  

ــصديق أو ــضمام  الت االن
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
مجيع أشكال التمييز العنـصري     

)١٩٧٩(  
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

)١٩٧٩(  
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     ا

  )١٩٧٩(املدنية والسياسية 
   اتفاقية القضاء على مجيع

أشكال التمييـز ضـد املـرأة       
)١٩٨١(  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

  )١٩٩٦(أو الالإنسانية أو املهينة 
  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

اقيـة  الربوتوكول االختياري التف  
حقوق الطفل بـشأن اشـتراك      
 األطفال يف املنازعات املـسلحة    

)٢٠٠٢(  
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل بشأن بيع األطفال     
واستغالل األطفال يف البغاء ويف     

  )٢٠٠٤(املواد اإلباحية 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  )٢٠٠٣(أسرهم 
حقوق األشخاص ذوي   اتفاقية  
  )٢٠٠٧(اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )٢٠١٤(والسياسية 

الربوتوكول االختياري التفاقية
مناهضة التعذيب وغريه مـن
ضروب املعاملـة أو العقوبـة
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ة مجيعاالتفاقية الدولية حلماي  
األشخاص مـن االختفـاء

  القسري 
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 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة أثناء اجلولة السابقة  

الربوتوكــول االختيــاري األول   أو اإلعالنات/التحفظات و
امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص      

حتفظ (باحلقوق املدنية والسياسية    
، ٩ مـن املـادة      ٢على الفقرة   

١٩٩٥(  
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     

حتفـظ علـى    (التمييز ضد املرأة    
  )١٩٨١، ٢٩ من املادة ١الفقرة 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل بـشأن اشـتراك      
األطفال يف املنازعات املـسلحة     

 من املادة   ٢إعالن بشأن الفقرة    (
، حتديد سن التجنيد بالسادسة     ٣

  )٢٠٠٢عشرة، 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل بشأن بيع األطفال     
واستغالل األطفال يف البغاء ويف      

إعـالن عـام،    (اد اإلباحية   املو
٢٠٠٤(  

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد      

إعالنات بـشأن املـادة     (أسرهم  
، ٤٨ إىل   ٤٦، واملواد مـن     ٣٢

، والفقرة  ٦١ من املادة    ٤والفقرة  
  )٢٠٠٣، ٩٢ من املادة ١

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     
  )٢٠٠٧حتفظ عام، (اإلعاقة 

التفاقيـة    االختياري الربوتوكول
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     

  )٢٠٠٧حتفظ عام، (

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

، ٢حتفظ علـى املـادة      (والسياسية  
٢٠١٤ (  

  

  

إجراءات الشكوى والتحقيق   
  )٣(واإلجراءات العاجلة

الربوتوكول االختيـاري األول    
عهد الدويل اخلـاص    امللحق بال 

باحلقوق املدنيـة والـسياسية     
)١٩٩٥(  

الربوتوكول االختيـاري امللحـق     
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   

  )٢٠١١ (١١ و١٠املادتان 

االتفاقية الدولية للقضاء على
ــز ــكال التميي ــع أش مجي

   ١٤العنصري، املادة 
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 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة أثناء اجلولة السابقة  

تفاقية الربوتوكول االختياري ال    
القضاء على مجيع أشكال التمييز   

  )٢٠٠١توقيع، (ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة    

١٩٩٦ (٢٠(  
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،    

  )٢٠٠٧ (٦املادة 

 التفاقيـة   يالربوتوكول االختيـار  
حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقـدمي      

  ) ٢٠١٣توقيع، (البالغات 
  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق
  ٤١املدنية والسياسية، املادة 

الربوتوكول االختياري التفاقية
القضاء على مجيـع أشـكال

توقيـع،(التمييز ضد املـرأة     
٢٠٠١(  

اتفاقية مناهـضة التعـذيب،
  ٢٢ و٢١املادتان 

 التفاقيةيالربوتوكول االختيار 
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء

توقيـع، (تقدمي البالغـات،  
٢٠١٣ (  

االتفاقية الدولية حلماية حقوق
مجيع العمال املهاجرين وأفراد

  ٧٧ و٧٦أسرهم، املادتان 
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع
األشـخاص مـن االختفــاء

  القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    
 دَّق عليها مل ُيص اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة أثناء اجلولة السابقة  

االنــضمام  التــصديق أو
 اخلالفة أو

  )٤(بالريموبروتوكول 

 اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة      
  اجلماعية واملعاقبة عليها

   )٥(االتفاقيات املتعلقة بالالجئني
/  آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

 والربوتوكوالت  ١٩٤٩أغسطس  
اإلضافية األول والثـاين والثالـث      

  )٦(امللحقة هبا
يات األساسية ملنظمة العمل    االتفاق
  )٧(الدولية

ــي   ــا األساس ــام روم نظ
  للمحكمة اجلنائية الدولية

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية
  )٨(١٨٩و١٦٩رقم 

االتفاقيات املتعلقة بعـدميي 
  )٩(اجلنسية

اتفاقية اليونسكو ملكافحـة
 التمييز يف جمال التعليم

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       ُشّجعت السلفادور على التصديق على كل من          -١
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع   ، و)١٠(األشخاص من االختفاء القسري 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        ، و )١١(أشكال التمييز ضد املرأة   
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اتفاقية البلـدان األمريكيـة      و ،)١٢(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        
اتفاقية عدم تقادم جرائم ، و)١٤(، ونظام روما األساسي)١٣(بشأن االختفاء القسري لألشخاص  

، ٩٧، واتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة رقـم          )١٥(احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية    
، واتفاقيـة   )١٩(ة، واالتفاقيات املتعلقة بانعدام اجلنـسي     )١٨(١٨٩، و )١٧(١٦٩، و )١٦(١٤٣و

  . )٢٠(اليونسكو ملكافحة التمييز يف جال التعليم
 ٣٢وقُدمت إىل السلفادور توصيات بسحب اإلعالنات اليت أصدرهتا بشأن املـواد              -٢
 من االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال           ٦١ من املادة    ٤ والفقرة   ٤٨ و ٤٦و

 مـن   ١٤الختياري املنصوص عليه يف املادة      ، وإصدار اإلعالن ا   )٢١(املهاجرين وأفراد أسرهم  
  .)٢٢(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
، أوصت املقّررة اخلاصة املعنية مبسألة العنـف ضـد املـرأة مبواءمـة       ٢٠١١يف عام     -٣

  . )٢٣(نع العنف ضد املرأة واملعاقبة والقضاء عليهاتفاقية البلدان األمريكية ملالتشريعات الوطنية مع 
وأعرب الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي عن قلقه لعدم               -٤

ـ              إدخال تعديل  اً على جترمي االختفاء القسري أو العقوبات املقـررة هلـذه اجلرميـة، خالف
  .)٢٤(لتوصيته

ـ   ورحبت عدة هيئات معاهدات       -٥ انون محايـة األطفـال واملـراهقني       باعتمـاد ق
، ساور اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة القلق         ٢٠١٣ويف عام   . )٢٥(٢٠٠٩ لعام

وأوصت جلنـة   . )٢٦(لعدم اشتمال القانون على إجراءات حمددة حلماية األطفال ذوي اإلعاقة         
  .)٢٧(حقوق الطفل بتنفيذه فعليا

اصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفـال        املقّررة اخل ، أوصت   ٢٠١١ويف عام     -٦
 بأن ترفع احلكومة مستوى الوعي بقانون محاية األطفال         واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

، وُتلـزم القطـاع     )٢٨(واملراهقني وتزيد توفري التدريب يف جماله جلميع اجلهات الفاعلة املعنية         
ة والالسلكية، ومقـدمي خـدمات اإلنترنـت،        شركات االتصاالت السلكي  (اً  اخلاص قانون 

تقع عرب شبكاهتا، وحتجـب إمكانيـة        االنتهاكات اليت قد   باإلبالغ عن ) وحمّركات البحث 
  .)٢٩(تصفح املواقع الشبكية املسيئة

، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن ُتتمم السلفادور مواءمة تشريعاهتا          ٢٠١٠ويف عام     -٧
بيع األطفال واستغالل   تياري التفاقية حقوق الطفل بشأن      الربوتوكول االخ  الوطنية مع أحكام  

وجتّرم بيع األطفال بغـرض التبّنـي غـري املـشروع           ،  )٣٠(األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية     
  .)٣١(والستخدامهم يف العمل اجلربي ونقل أعضائهم ألغراض رحبية
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لعدم اتفاق إطـار    ا  وأعربت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن قلقه          -٨
الدولة الطرف التشريعي املتعلق باإلعاقة اتفاقاً تاماً مع أحكام اتفاقية حقـوق األشـخاص              

  .)٣٢(اإلعاقة ذوي

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٣٣(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
)٣٤(املركز أثناء اجلولة الراهنة  املركز أثناء اجلولة السابقة   اإلنساناملؤسسة الوطنية حلقوق

  )٢٠١١(ألف   )٢٠٠٦(ألف   نيابة الدفاع عن حقوق اإلنسان

أشار مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور إىل ضرورة إنشاء إطار مؤسـسي               -٩
فإن إنشاء جلنة مشتركة    ملتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان، ولذلك          

  .)٣٥(ملؤسسات هبذا الغرض مسألة أساسيةبني ا
وساور جلنة حقوق الطفل القلق لتعرض نيابة الدفاع عن حقوق اإلنسان لتهديدات،            -١٠

وأوصت بأن حتمي السلفادور أنشطة النيابة من أي تدخل أو ضغط خارجي ال مـربر لـه                 
  .)٣٦(وتتابع تنفيذ توصياهتا

  ون مع آليات حقوق اإلنسانالتعا  -ثانياً  

  )٣٧(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة 

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قدم منذ 
  حالة اإلبالغآخر املالحظات اخلتامية  االستعراض السابق

جلنة القضاء على التمييز  
  العنصري

سُينظر يف التقريرين السادس ٢٠١٠أغسطس /آب  ٢٠٠٩/٢٠١٣  ٢٠٠٦مارس /آذار
عشر والـسابع عـشر يف

  ٢٠١٤أغسطس /آب
بـاحلقوق  اللجنة املعنية   

  االقتصادية واالجتماعية
  والثقافية

نوفمرب /تشرين الثاين
٢٠٠٦  

حيل موعد تقدمي التقريـر  ٢٠١٤مايو /أيار  ٢٠١١
  ٢٠١٩السادس يف عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  نساناإل

أكتـوبر/تشرين األول   ٢٠٠٩  ٢٠٠٣يوليه /متوز
٢٠١٠  

حيل موعد تقدمي التقريـر
   ٢٠١٤السابع يف عام 



A/HRC/WG.6/20/SLV/2 

7 GE.14-13075 

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الواردة 

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قدم منذ 
  حالة اإلبالغآخر املالحظات اخلتامية  االستعراض السابق

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة 

أكتوبر /تشرين األول
٢٠٠٨  

حيل موعد تقدمي التقريرين  -  -
الثامن والتاسع يف عـام

٢٠١٤  
فمرب نو/تشرين الثاين  جلنة مناهضة التعذيب

٢٠٠٩  
موعد تقدمي التقرير تأخر   -  -

  ٢٠١٣عام منذ الثالث 
-٢٠٠٤يونيه /حزيران جلنة حقوق الطفل 

 ٢٠٠٦يونيه/حزيران
ــة (٢٠٠٨ إىل جلنـ

حقوق الطفـل فيمـا
ـ   الربوتوكوليتعلق ب

االختيــاري التفاقيــة
حقوق الطفل بـشأن
بيع األطفال واستغالل
األطفال يف البغاء ويف

 )املواد اإلباحية

ينـاير/انون الثـاين  ك
بشأن اتفاقيـة (٢٠١٠

حقـــوق الطفـــل
الربوتوكول االختياريو

التفاقية حقوق الطفـل
بشأن بيـع األطفـال
واستغالل األطفـال يف
)البغاء ويف املواد اإلباحية

حيل موعد تقدمي التقريرين
اخلامس والسادس يف عام

٢٠١٦ 

اللجنة املعنيـة حبمايـة     
حقوق مجيـع العمـال     

  وأفراد أسرهماملهاجرين

نـوفمرب/تشرين الثـاين  
٢٠٠٨ 

حيل موعد تقدمي التقريـر ٢٠١٤أبريل /نيسان ٢٠١٤
 ٢٠١٩الثالث يف عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
األشخاص ذوي اإلعاقة

ينحيل موعد تقدمي التقرير   ٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٠١١ –
الثاين والثالـث يف عـام

٢٠١٨ 

  ددة املقدمة من هيئات املعاهداتالردود على طلبات املتابعة احمل  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدمت يف   املوضوع  موعد تقدمي املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

؛ ١٩٩٣قانون العفو الـصادر عـام         ٢٠١١
  )٣٨(وحقوق الشعوب األصلية

-  

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

 لعقاب علـى انتـهاكات    اإلفالت من ا    ٢٠١١
حقوق اإلنسان املوثّقة من جانب جلنـة       
احلقيقة والتحقيق فيها، وخباصة مقتـل      
السيد مونسيغنور أوسكار رومريو؛ جترمي     
اإلجهاض؛ االحتجاز لـدى الـشرطة؛     

   )٣٩(االحتجاز السابق للمحاكمة

ــالتان   ــلت رس أُرس
تــذكرييتان يف عــامي 

  )٤٠(٢٠١٣ و٢٠١٢

ء اللجنة املعنية بالقـضا   
  على التمييز ضد املرأة

العنف ضد املرأة؛ املشاركة الـسياسية        ٢٠١٠
  )٤١(واملشاركة يف احلياة العامة

-  
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  قُدمت يف   املوضوع  موعد تقدمي املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة
) توطيـد الـسالم   (قانون العفو العام      ٢٠١٠  جلنة مناهضة التعذيب 

وتوصيات جلنة احلقيقة؛ أحوال سجون     
ر؛ العنف ضـد املـرأة وقتـل        القُّص

  )٤٢(اإلناث

أُرسلت رسالة تذكريية   
  )٤٣(٢٠١١ام يف ع

  )٤٤(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة احلالة أثناء اجلولة السابقة 

 نعم  ال دعوة دائمة

  )٢٠٠٢(املرتزقة  الزيارات اليت أُجريت
  )٢٠٠٤(العنف ضد املرأة 
 )٢٠٠٧(حاالت االختفاء 

  )٢٠١٠(العنف ضد املرأة 
  )٢٠١٠(بيع األطفال 

  )٤٥()٢٠١٢ (االحتجاز التعسفي
  )٢٠١٢(الشعوب األصلية 

 )٢٠١٢(استقالل القضاة واحملامني 

 - -  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  اإلعدام بإجراءات موجزة الزيارات املطلوب إجراؤها

ت احلكومة على   ورّد. خالل الفترة قيد االستعراض   اً   بالغ ١٢أُرسل   وعلى النداءات العاجلةدعاءات الردود على رسائل اال
 .عشرة بالغات منها

الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري الطـوعي              تقارير وبعثات املتابعة
  )٤٦()تقرير(

أشار الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي إىل أنه قد أحال                -١١
 ٩ منذ   حالة منها  ٢ ٢٧١ اآلن يف حنو     ومل ُيبت حىت  . حالة ٢ ٦٦٢إىل احلكومة منذ إنشائه     

  .)٤٧(٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
تعاونت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مع اجلهات الفاعلة يف البلد              -١٢

ملقرِّر اخلاص املعين بالشعوب األصـلية  يف نشر العديد من التوصيات، مبا يف ذلك نشر تقرير ا        
وتوصيات آليات حقوق اإلنـسان املتعلقـة       ) ٢٠١٣يف عام   (بالتعاون مع وزارة اخلارجية     

، نشر كل من املفوضية ومكتب منظومة األمم املتحـدة          ٢٠١٠ويف عام   . بالعنف ضد املرأة  
ع نشر جتميـعٍ     املُزم يف السلفادور ونيابة الدفاع عن حقوق اإلنسان جتميعاً للتوصيات، ومن         

  .)٤٨(٢٠١٤جديد يف عام 
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، مع مراعاة القـانون     قوق اإلنسان املتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية      -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
، الحظت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة برضا اعتماد          ٢٠١٣يف عام     -١٣
إال أن اللجنة    .)٤٩(٢٠١١ى التمييز ضد املرأة يف عام       ون املساواة واإلنصاف والقضاء عل    قان

 عن قلقها الستمرار انتشار القوالب النمطية       ٢٠١٠املعنية حبقوق اإلنسان قد أعربت يف عام        
  .)٥٠(ما يتعلق بدور املرأة يف اجملتمعوأشكال التحيز في

ألة العنف ضد املرأة باختاذ تدابري حمددة حلمايـة         املقّررة اخلاصة املعنية مبس   وأوصت    -١٤
  .)٥١(ن اجلنسية أو هوياهتن اجلنسانيةالنساء ضحايا التمييز والعنف بسبب ميوهل

، ساور جلنة القضاء على التمييز العنصري القلق لعـدم اشـتمال            ٢٠١٠ويف عام     -١٥
لـواردة يف   اصـر ا  التشريعات الداخلية على تعريف للتمييز العنصري يتفق مـع مجيـع العن           

  .)٥٢(االتفاقية
الستمرار تعّرض األطفال الذين يعيـشون يف املنـاطق         وأسفت جلنة حقوق الطفل       -١٦

الريفية وأطفال الشعوب األصلية وأطفال األسر املهمشة اقتصادياً ملواقف متييزية ولالسـتبعاد            
 الرئيـسي النتـشار      ما يصوَّر املراهقون تصويراً خاطئاً بوصفهم السبب       وكثرياً. االجتماعي

ة وصـم األطفـال،     وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعاجل السلفادور ظاهر       . العنف يف البلد  
  .)٥٣(وخباصة املراهقون

عدم وجود أحكام قانونية وأشارت اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل      -١٧
  .)٥٤(ترف باإلعاقة كأحد أسباب التمييزتع
ألمم املتحدة يف السلفادور أن ممارسة التمييز ضد املثليـات          ورأى مكتب منظومة ا     -١٨

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلُناثى من السكان ال تزال           اً  واملثليني جنسي 
  .)٥٥(على أشّدها يف البلد

  وسالمة شخصه يف احلياة واحلرية  الفردحق  -باء  
علـى  اً   عام ٢٠لتعسفي إىل أنه عقب مضي      أشار الفريق العامل املعين باالحتجاز ا       -١٩

إبرام اتفاقات السالم، زاد الوعي على نطاق واسع يف البلد بضرورة مواصلة التقدم يف مراعاة               
وكان على البلد التعامل . احترام حقوق اإلنسان وتعزيزها وإرساء الدميقراطية وسيادة القانون      

عات جتارة املخدرات الـيت دفعـت       مع ظاهرة العنف املنظّم الذي متارسه عصابات وجممو       
شـدة   كما أشار الفريق العامـل إىل     . مبعدالت اجلرمية يف البلد إىل مستويات بالغة االرتفاع       
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تشعر جلنة حقوق الطفل    و. )٥٦(من العقاب وفشل السياسات القمعية    انتشار ظاهرة اإلفالت    
ينتمي عدد كبري منهم إىل   بقلق بالغ إزاء االرتفاع الشديد يف عدد جرائم قتل األطفال، الذين            

 معدالت  وحثت اللجنة السلفادور على التصدي الرتفاع      .)٥٧()"maras"(عصابات الشباب   
  .)٥٨(اجلرمية والعنف يف البلد

تشاطر جلنة حقوق الطفل جلنة مناهضة التعذيب ما أعربت عنه من شواغل بشأن             و  -٢٠
. يف سياق مكافحـة العـصابات  ادعاءاٍت بتعرض األطفال للتعذيب وسوء املعاملة، وخاصة  

يب مجيع التدابري الالزمة ملنع تعرض األطفـال للتعـذ        وأوصت اللجنة بأن تتخذ السلفادور      
  .)٥٩(وسوء املعاملة يف مجيع الظروف

يب ومازالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقةً إزاء ارتفاع عدد األشخاص مـسلو             -٢١
  .)٦٠(احلرية يف سجون البلد املكتظة

أوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بأن تتخذ السلفادور تدابري عاجلة           و  -٢٢
 رهن احلبس واإلفراج الفوري     لتحديد مجيع األشخاص الذي قَضْوا عقوباهتم لكنهم ما زالوا        

وتزيد عدد القضاة املعّينني لإلشراف على السجون كي يتسىن هلم مراقبة وضـع             ،  )٦١(عنهم
وتزيد إىل أقصى حدٍّ ممكن عدد املُدانني املُفـَرج عنـهم           ،  )٦٢(بةً فعالة  مراق احملتجزين القانوين 

  .)٦٣( إطار نظم العقوبات شبه املفتوحةمبوجب تدبري اإلجراء املشروط أو احملكوم عليهم يف
ة ال تزال تشكل    وساور اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قلق ألن اإلعاق           -٢٣

أحوال ذوي اإلعاقة يف الـسجون      وأوصت اللجنة السلفادور برصد      .)٦٤(سبباً لسلب احلرية  
  .)٦٥(وغريها من مراكز االحتجاز

يـزال  ال   وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن عدد النساء القتيالت            -٢٤
 أن  وأوضحت املقّررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد املـرأة         . )٦٦(ثابتاً أو آخذاً يف الزيادة    

اإلفالت من العقاب على اجلرائم والفوارق االجتماعية االقتصادية وسطوة الثقافة الذكوريـة            
وأوصـت  . )٦٧(تعّرض النساء ألعمال عنٍف متعـددة     انتشار العنف يف البلد، و     تزال تعزز  ال

املقرِّرة اخلاصة بأن ترسم احلكومة سياسةً شاملة ومنسقة ومزّودة باملوارد املناسـبة إلزالـة              
  .)٦٨(ن فعالية تنفيذ القوانني القائمةلعقبات احلائلة دوا

وأبرز مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور اعتماد القانون اخلاص الشامل املتعلق              -٢٥
كما ينص القانون   . )٦٩(عنف، الذي يشمل جترمي قتل اإلناث     بكفالة متتع النساء حبياة خالية من ال      

  .)٧٠( يتعرضن ألعمال عنفساء الالئيعلى ضمانات إجرائية لصاحل الن
وأشار مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور إىل أن مكتـب املـدعي العـام                 -٢٦

للتحقيـق يف   للجمهورية قد أعّد، بدعمٍ من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، بروتوكوالً 
فالت من   لإل لصحيح تالفياً ومن الالزم ضمان تنفيذ هذه األداة على النحو ا        . جرائم قتل اإلناث  

عمـل للتـصدي     ، اعُتمد، كذلك، بروتوكول   ٢٠١٣ويف عام   . )٧١(العقاب على هذه اجلرمية   
  .)٧٢(ظر اعتماده من اجلمعية التشريعيةللعنف اجلنسي يف جمتمع املؤسسات التعليمية، وُينت
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سياسة شاملة ملنع العنـف ضـد       وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضع السلفادور          -٢٧
 .)٧٤(ة مبوجب القانون يف مجيع األوساط وحتظر العقاب البدين صراح)٧٣(ألطفالا

وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أن اإلطار املعتمد ملنع              -٢٨
. االجتار بالبشر واملقاضاة عليه ال حيمي الضحايا محايةً فعالة، وخباصة ضحايا االجتار الـدويل      

وى مركز واحد الستقبال البنات الضحايا، يف حني ال ميكن إيـواء النـساء              فليس بالبلد س  
  قانونـاً  ويناقش الكونغرس حالياً  . البالغات والبنني والرجال الضحايا يف أي مراكز استقبال       

تماد تشريع جديد ملكافحـة    وشجعت املفوضية احلكومة على اع     .)٧٥( ملكافحة االجتار  جديداً
عمل ملكافحته ال تقتصر فقط على مسأليت املنع واملقاضاة، وإمنـا           وإعداد خطة   ،  )٧٦(االجتار

  .)٧٧( آليات حلماية الضحايا ومساعدهتمإنشاءاً تشمل أيض
وأفاد مكتب منظومة األمم املتحدة بزيادة ظاهرة عمل األطفال بني سن اخلامـسة               -٢٩

ويف  .)٧٨(٢٠١٢ و ٢٠١٠ يف املائـة بـني عـامي         ٨,٩بنـسبة    والسابعة عشرة يف البلد   
عن قلقهـا   اً  ، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جمدد        ٢٠١٤ عام

كما أعربت عن قلقها بشأن ورود تقارير       . الستمرار عمل األطفال، وال سيما يف اخلدمة املرتلية       
قـوق  وأعربت كل من اللجنة املعنيـة حب      . )٧٩(د كبري من األطفال يف أعمال خطرة      باخنراط عد 

 وساور اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي       )٨٠(اإلنسان وجلنة حقوق الطفل عن شواغل مماثلة      
  .)٨١(عاقة يف التسّول، وخباصة األطفالاإلعاقة بالغ القلق إزاء استغالل ذوي اإل

أليٍ اً  عدم تعرض األطفال مطلق   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضمن السلفادور          -٣٠
 األطفال، ومكافحة استغالل األطفال اقتـصادياً، وضـمان اتفـاق           من أسوأ أشكال عمل   

  .)٨٢(ملعايري الدولية الواجبة التطبيقتشريعاهتا الوطنية املتعلقة باحلد األدىن لسن العمل مع ا

وساور جلنة حقوق الطفل قلق لتزايد عدد األطفال الذين يعملون أو يعيـشون يف                 -٣١
وأوصت اللجنة بأن تضع السلفادور     . ى أيدي عصابات  الشوارع وتزايد تعّرضهم للتجنيد عل    

وأعربت منظمـة األمـم      .)٨٣(طفال من العيش والعمل يف الشوارع     سياسة شاملة حلماية األ   
يـدات  إزاء ما يتعرض له األطفال يف البلد مـن هتد          عن قلقها ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

  .)٨٤(وجتنيد قسري من جانب عصابات

   مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل،  -جيم  
رأى مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور أن من املسائل حامسة األمهية ضمان             -٣٢

وأوصى املقّرر اخلاص املعين باستقالل      .)٨٥( إقامة العدل مبهامه دون أي تدخل      اضطالع نظام 
ة القـضائية    حنو عاجل أي تدخل يف استقالل السلط       القضاة واحملامني بأن ُيقيَّم ويعالَج على     

وأن ؛  )٨٧(بع تعيني القضاة معايري موضـوعية     وبأنه ينبغي أن يتّ   ،  )٨٦(املؤسسي وكل ما يهدده   
كما ينبغي مراجعة نظام التدابري ؛ )٨٨(إجراء تعيني قضاة احملكمة العليا  تراجع اجلمعية التشريعية    
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م زهلم إال ألسباب جدية تتعلق بسوء الـسلوك أو عـد  التأديبية احلايل للقضاة لضمان عدم ع    
  .)٨٩(الكفاءة، وفقاً إلجراءاٍت عادلة

وأوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بأن حتافظ السلفادور على ختصيص             -٣٣
وتعّزز عمل قسم التحقيقات ، )٩٠(الدولة مليزانية السلطة القضائية  يف املائة من إيرادات      ٦نسبة  
ن جهود  ئية باحملكمة العليا ومكتب املفتش العام جلهاز الشرطة الوطنية املدنية، كجزء م           القضا

  .)٩٢(عزز برامج محاية الضحايا والشهودوت، )٩١(مكافحة اإلفالت من العقاب
وأفاد مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور بدخول قانون اإلجراءات اجلنائية             -٣٤

ذ بنظـام إجـراءات     االجتاه إىل األخ  اً  لذي يتأكد مبوجبه جمدد   ، ا ٢٠١١حيز النفاذ يف عام     
  .)٩٣(املختلط االهتام
عدم وجود نظام لقضاء األحداث على النحو       وساور جلنة حقوق الطفل قلق إزاء         - ٣٥

  .)٩٤(املنصوص عليه يف االتفاقية
 اللجوء  وأوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بأنه يتعّين على الدوام عدم            -٣٦
  .)٩٥(جاز القّصر إال كتدبري استثنائياحت إىل
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن اخلطوات اليت اختـذها البلـد                -٣٧

 ال تكون كافية لوضع حد لإلفالت       ملعاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف املاضي قد       
عن قلقها الستمرار نفـاذ قـانون       اً  جمددوأعربت اللجنة   . من العقاب على هذه االنتهاكات    

كما ساورها قلق بشأن تطبيق مبـدأ التقـادم علـى           . )٩٦(١٩٩٣العفو العام الصادر عام     
وأوصت اللجنـة بـأن تواصـل       . )٩٧(انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان وقعت يف املاضي      

 جلنـة   ان املوثقـة مـن ِقبـل      التحقيقات املتعلقة جبميع انتهاكات حقوق اإلنس     السلفادور  
وأبرز مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور أن الدائرة الدستورية باحملكمة           . )٩٨(احلقيقة

  .)٩٩( دعوى عدم دستورية قانون العفو٢٠١٣سبتمرب /القضائية العليا قد قَبِلت يف أيلول
حدوث إفالت   الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي        وأكد    -٣٨
وعدم حصول الضحايا علـى      )١٠٠(العقاب يف معظم حاالت االختفاء القسري يف البلد       من  

وأوصت جلنة القـضاء    . )١٠١(دولة على اعتماد خطة وطنية للجرب     اجلرب حىت اآلن، وشجع ال    
على التمييز العنصري بتفعيل توصية جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان باعتماد برنـامج             

  .)١٠٢(دي للضحايا، مىت تسىن ذلكعويض ماجرب وتقدمي ت

والحظ مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور ببالغ القلق اهلجوم الذي ُشـنَّ               -٣٩
 على مجعية البحث عن األطفال املفقودين، وأسفر عن إتـالف           ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٤ يف

  .)١٠٣(ل الرتاع املسلّحمعلومات حيوية للبحث عن األطفال الذين اختفَوا خال
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  اج واحلياة األسريةاحلق يف الزو  -دال  
ساور اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قلق بشأن القواعد الـيت جتـّرد                -٤٠

ذوي اإلعاقة الذهنية أو النفسية االجتماعية أو السمعية من األهلية القانونية ملمارسة حقوقهم             
  .)١٠٤(والعالقات الشخصيةيف جماالت األسرة واألمومة 

عن قلقها ألن قانون األسرة مازال ُيجيز تـزويج         اً  وأعربت جلنة حقوق الطفل جمدد      -٤١
سن الثامنة عشرة حداً أدىن لـسن       وأوصت بإقرار   . األطفال يف سنٍ ال تتجاوز الرابعة عشرة      

  .)١٠٥(الزواج لكل من البنات والبنني
يف املناطق الريفية   وساور جلنة حقوق الطفل قلق إزاء عدم تسجيل املواليد، وخباصة             -٤٢

الستمرار اً ، وساور اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قلق أيض       )١٠٦(واملناطق النائية 
الريفيـة وعـدم    عدم تسجيل األطفال واملراهقني والبالغني ذوي اإلعاقة القاطنني يف املناطق           

  .)١٠٧(حيازهتم وثائق هوية
اً رمسياً  قرار أي إجراءات إدارية للتبّني إقرار     كما ساور جلنة حقوق الطفل قلق لعدم إ         -٤٣

وأوصت بأن توائم السلفادور اإلجراءات ذات الصلة مـع أحكـام االتفاقيـة،             . حىت اآلن 
  التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف           والربوتوكول االختياري 

 جمال التبين علـى     ألطفال والتعاون يف  بشأن محاية ا   املواد اإلباحية، واتفاقية الهاي   ويف   البغاء
  .)١٠٨(الصعيد الدويل

وأسفت جلنة حقوق الطفل الرتفاع عدد األطفال املودعني يف مؤسسات ويف مراكز              -٤٤
  .)١٠٩(سوء املعاملة يف بعض هذه املراكزالرعاية ولورود ادعاءات بشأن تعرض األطفال ل

لمي واحلق يف املشاركة يف احلياة      حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الس       -هاء  
   العامة واحلياة السياسية

إىل قدرة الصحفيني    )اليونسكو(أشارت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٤٥
 ٢٠٠٩يف عامي   بيد أهنا سّجلت مقتل صحفيْين      . على العمل بأمان بوجه عام يف السلفادور      

كو السلفادور على التحقيق يف كل ما ُيرتكب من وحثت اليونس. )١١٠(، على التوايل ٢٠١١و
  .)١١١(تداءات على الصحفيني واإلعالمينياع
وأشار مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور إىل دخول قانون إمكانية تـداول      -٤٦

  .)١١٢(توقع أن يعزز التحقيقات الصحفيةوُي ،٢٠١١املعلومات العامة حيز النفاذ يف عام 
ب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور بتعديل قانون األحزاب السياسية،          مكتوأفاد    - ٤٧

وأعربـت  . )١١٣( يف املائة  ٣٠غل باالنتخاب بنسبة    بتحديد حصة املرأة من املناصب اليت ُتش      
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها لشدة اخنفاض مستوى متثيل النساء يف املناصب العامة              

  .)١١٤(ل باالنتخابو املناصب اليت ُتشغأ
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آليـات  وأشارت اللجة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إىل افتقار البلـد إىل               -٤٨
كانيـة  ، وعدم كفاية التدابري اليت تـضمن إم       تكفل لذوي اإلعاقة إمكانية التصويت السري     

  .)١١٥(وصوهلم إىل مراكز االقتراع

إجراء التـصويت يف اخلـارج   ورحب مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور ب         -٤٩
  .)١١٦(٢٠١٤مرة األوىل يف انتخابات عام الذي ُنفذ لل

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ارتفاع معدالت البطالة            -٥٠

صت اللجنة الدولة بتكثيف جهودها كـي يـستفيد         وأو. القطاع غري الرمسي   وعدد العاملني يف  
  .)١١٧(لعمل والضمان االجتماعي األساسيةالعاملون يف قطاع االقتصاد غري الرمسي من معايري ا

وتأسف اللجنة لتفاوت احلد األدىن لألجور يف خمتلف فروع األنشطة، وال سيما يف               -٥١
 األدىن  على كفالة أن حيقق احلـد     وحثت اللجنة الدولة    . قطاعي الزراعة وصناعة املنسوجات   

  .)١١٨(لألجور مستوى معيشة الئق
وأوضح مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور أن األحوال االقتصادية يف البلد              -٥٢

وأفاد . غري مواتية خللق فرص عمل مناسبة أو فرص عمل ميكن أن تندرج يف فئة العمل الالئق            
  .)١١٩(دل احلد األدىن لألجور أو تفوقهابأن تكلفة سلة الغذاء األساسية تع

وكررت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تأكيـد اسـتمرار             -٥٣
واة يف األجور   وأوصت اللجنة الدولة بكفالة املسا    . التفاوت اهلائل يف األجور بني الرجل املرأة      

تحدة يف السلفادور بأن قانون املساواة      وأفاد مكتب منظومة األمم امل    . )١٢٠(بني الرجل واملرأة  
اواة يف األجور وظـروف  بشأن املساً واإلنصاف والقضاء على التمييز ضد املرأة يضم أحكام  

  .)١٢١(عمل املرأة
وأوصت املقّررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بأن تبذل السلفادور العنايـة               -٥٤

تهاكات معايري العمل يف مكان العمل، وال سـيما يف        الواجبة ملكافحة العنف واملضايقات وان    
  .)١٢٢(صانع ويف املنازل اخلاصةامل

عن قلقهـا   اً  وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جمدد         -٥٥
  .)١٢٣(م مشروعية عدد كبري من اإلضراباتبشأن تقييد ممارسة حق اإلضراب وإعالن عد

  مان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشة الئقاحلق يف الض  -ايز  
عن قلقها لفداحة   اً  أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جمدد         -٥٦

وأوصت اللجنة الدولة بإيالء اهتمام لسد الثغرات       . عدم املساواة يف توزيع الثروة يف السلفادور      
  .)١٢٤( فيما يتعلق بربامج مكافحة الفقرق الريفيةالقائمة بني املناطق احلضرية واملناط
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ـ اً  وأشارت اللجنة إىل أن الدولة مل تستحدث نظام         -٥٧ للـضمان االجتمـاعي،    اً  عام
وأوصـت  . وأسفت لعدم كفالة تغطية املزارعني وعمال اخلدمة املرتلية باخلدمات االجتماعية         

ع العاملني على ما يكفـي      مجياللجنة الدولة بتقييم نظام الضمان االجتماعي لضمان حصول         
  .)١٢٥(من خدمات

وأعربت اللجنة عن أسفها ألن نظام الصحة واألمومة اخلاص بالعاملني يف اخلدمـة               -٥٨
ن العاملني يف القطاع    يغطي األشخاص اآلخري   ، غري إلزامي وال   ٢٠١٠املرتلية، املنشأ يف عام     

  .)١٢٦(غري الرمسي

اقتصار تـدابري احلمايـة    خاص ذوي اإلعاقة إىل     وأشارت اللجنة املعنية حبقوق األش      -٥٩
  .)١٢٧(إلعاقة النامجة عن الرتاع املسلح على محاية ذوي ااالجتماعية أساساً

ورحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد تعـديالت            -٦٠
صديق الربملـان علـى   ت إلدماج احلق يف الغذاء ويف املياه، وأوصت ب٢٠١٢دستورية يف عام   

  .)١٢٨(التعديالت هذه

وأفاد مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور بإنشاء اجمللس الوطين لألمن الغذائي              -٦١
تنفيذها يستوجب وضع    ، إال أن  ٢٠١١ واعتماد سياسة األمن الغذائي يف عام        ٢٠٠٩يف عام   

  .)١٢٩(األمن الغذائي ُيعتمد بعد قانون ومل. لدعمها برامج لتفعيلها وسن قانون

وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل عـدم كفايـة       -٦٢
. امليزانية املخصصة لقطاع اإلسكان، وارتفاع العجز يف وحدات اإلسكان االجتماعي القائمة          

الك القـانوين   وأبدت اللجنة قلقها ملا قد يترتب على القانون اخلاص لضمان امللكية أو االمت            
من آثارٍ سلبية ألنه يقضي بتنفيذ إجراء سريع إلجالء األشخاص غري ) ٢٠٠٩لعام (للعقارات 

وأوصت اللجنة الدولة باعتماد قـانون بـشأن        . احلائزين على صكوك ملكية من عقاراهتم     
  .)١٣٠(ء القسري يفي باملعايري الدوليةعمليات اإلجال

  احلق يف الصحة  -حاء  
مـشكلة   حقوق الطفل قلق ألن احلصول على اخلدمات الصحية ال يزال         ساور جلنة     -٦٣
  .)١٣١(برية ، وخاصة يف املناطق الريفيةك

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن القانون اجلنائي احلايل ُيجـّرم               -٦٤
ـ              سن اإلجهاض جبميع أشكاله، والختاذ إجراءات قانونية ضد بعض النساء الالئي كـّن يلتم

وأوصت اللجنة بأن تعّدل السلفادور قانوهنا املتعلق باإلجهاض        . العالج يف املستشفيات العامة   
وأعربت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية       . )١٣٢(وقف مقاضاة النساء بتهمة اإلجهاض    وت

  .عن شواغل مماثلة )١٣٤( وجلنة حقوق الطفل)١٣٣(واالجتماعية والثقافية
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ثت جمموعة من خرباء األمم املتحدة املستقلني احلكومة على إعادة          ، ح ٢٠١٣ويف عام     -٦٥
وأدان اخلرباء بقوة قرار الدائرة الدستورية    . النظر يف قانون اإلجهاض ويف ممارسته احلالية يف البلد        

وأوضحوا أن قرار احملكمـة     . باحملكمة القضائية العليا رفض طلب امرأة إهناء َحمل يهدد حياهتا         
  .)١٣٥(اناة بدنية وعاطفية هائلة ودائمةة تلك املرأة للخطر ويتسبب هلا يف معهذا يعّرض حيا

وأشار مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور إىل أن الدولة تتجنـب إعـالن                -٦٦
  .)١٣٦(هناإذ مل ُيجَر حىت هذا التاريخ حوار وطين بشأ. موقفها إزاء مسألة إهناء احلمل طواعيةً

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقهـا لعـدم              -٦٧
كفاية خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وعدم مالءمتها، وخاصة للشباب والنساء، األمـر            
الذي ما زال يؤدي، رغم بعض التحسن، إىل ارتفاع معدالت الوفيـات النفاسـية ومحـل               

نة الدولة مبضاعفة مساعيها الرامية إىل احلد من ارتفاع معدل محل           وأوصت اللج . املراهقات
املراهقات، وضمان توفر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وإمكانية احلصول عليها، وخباصة      

  .)١٣٨( جلنة حقوق الطفل عن آراء مماثلةوأعربت. )١٣٧(يف املناطق الريفية

التمييز ضـد ذوي     اإلعاقة قلق بشأن     وساور اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي       -٦٨
دون موافقتهم موافقةً حرة عـن    اإلعاقة يف إعمال احلق يف الصحة، وتنفيذ اإلجراءات الطبية          

  .)١٤٠(عقيم القسري للنساء ذوات اإلعاقةوألن قانون الدولة الطرف جييز الت، )١٣٩(علم

  يف التعليماحلق   -طاء  
فاض امليزانية املخصصة للتعليم، واخنفاض نسبة      ساور جلنة حقوق الطفل قلق إزاء اخن        -٦٩

التحاق املراهقني مبرحلة التعليم الثانوي، وهو ما يزيد من خطر تعّرضهم للتجنيد على أيدي              
عصابات، وإزاء تفاوت إمكانية التعليم بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية وبـني البنـات              

ات والبـنني املـنقطعني عـن       وارتفاع عدد البن  والبنني، واستمرار ظاهرة األمية يف البلد ،        
التحـاق   وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان السلفادور على حتسني نـسبة         . )١٤١(الدراسة
وشـجعت   .)١٤٢( البنات يف املنـاطق الريفيـة      جبميع مراحل التعليم، وخباصة نسبة     األطفال

 سـيما    جمال التعليم، وال   اليونسكو السلفادور على مواصلة جهودها يف مكافحة التمييز يف        
وتكثيف جهودها الرامية إىل التصدي ملعدالت االنقطـاع        ،  )١٤٣(التمييز ضد البنات والنساء   

  .)١٤٤(زيز املساواة يف إمكانية التعليمعن الدراسة، وتع

ورأى مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور أن التعليم الثانوي يواجه حتديات              -٧٠
هلياكل األساسية وانتشار حالة من العنف، وهو ما يعوق التنقل إىل املدارس نقص ا كبرية أوهلا

  .)١٤٥(ع تكاليف النقل املتصلة بالتعليمويرف

وأوصى مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور بإجراء دراسة تشخيصية حمدَّثة             -٧١
حتياجات من هذه   ، ولال ملظاهر التقدم الذي أُحرز يف تنفيذ الربامج أو اخلطط يف جمال التعليم           

  .)١٤٦(الربامج أو اخلطط
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وأشار مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور إىل بلوغ نسبة األميـة يف املنـاطق      -٧٢
ويـشكل  .  يف املائة يف صفوف الرجال     ١٨ يف املائة يف صفوف النساء، مقابل        ٢٣الريفية إىل   

أحد التحديات الرئيسية الـيت ينبغـي       تفاوت إمكانية حمو األمية حبسب نوع اجلنس واملنطقة         
  .)١٤٧(ظى بأكرب تركيز جلهود حمو األميةومتثّل النساء الريفيات الشرحية اليت ينبغي أن حت. جماهبتها

وساور اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قلق إزاء اخنفـاض معـدالت               -٧٣
استحداث منوذج تعليم   فادور ب وأوصت اللجنة السل  . التحاق األطفال ذوي اإلعاقة باملدرسة    

  .)١٤٨(شامل للجميع

ونّبه مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور إىل عدم التغلب بعد على التحدي               -٧٤
ومـن  .  يف املائة١٠٠املتمثل يف الوصول بنسبة املعلمني يف نظام التثقيف اجلنسي الشامل إىل        

م التثقيف اجلنسي الشامل التابع لوزارة      التحديات األخرى يف هذا السياق، حتديث مناهج نظا       
  .)١٤٩( إىل التعليم املتوسطدرسي ووصوالًبالتعليم قبل املاً ، بدءرمسياًاً التعليم حتديث

  احلقوق الثقافية  -ياء  
أشاد املقّرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية بربامج إحياء اللغـة الناواتليـة،               -٧٥

وساور جلنة القـضاء علـى       .)١٥٠(مماثلة يف مناطق أخرى   نفيذ برامج   وحثّ احلكومة على ت   
وحثت . )١٥١(التمييز العنصري قلق الستمرار عدم إيالء اللغات األصلية األمهية اليت تستحقها          

  .)١٥٢(تاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على اعتماد تدابري إلحياء هذه اللغات والثقافا

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
جتريـد ذوي اإلعاقـة     ة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قلق إزاء         ساور اللجن   -٧٦

الذهنية أو النفسية االجتماعية أو السمعية أو البصرية من األهلية القانونية يف القانون املـدين               
وحثت اللجنـة الـسلفادور علـى    . وقانون األسرة، باحلَْجر عليهم أو إقرار فقداهنم األهلية   

ْجر على أساس اإلعاقة بآلية لدعم عملية اختـاذ القـرارات حتتـرم             االستعاضة عن نظام احل   
  .)١٥٣(ستقالل األشخاص وإرادهتم وميوهلما

وأوصت جلنة حقوق الطفل السلفادور حبماية وتعزيز حقوق األطفـال ذوي             - ٧٧
  )١٥٤(اإلعاقة، وخباصة فيما يتعلق بوصوهلم إىل التعليم واخلدمات الصحية

   األصليةاألقليات والشعوب  -الم  
اعترف مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور مبا أحرزه البلد مـن تقـدم يف                 -٧٨

، اعتذر رئيس الدولة إىل الشعوب األصلية عن        ٢٠١٠ويف عام   . االعتراف بالشعوب األصلية  
ورأى املقرر اخلـاص املعـين حبقـوق        . )١٥٥(حايا االضطهاد والَبطش يف املاضي    وقوعهم ض 
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 أن احلكومة قد اختذت خطوةً تارخيية حنو االعتراف بالـشعوب األصـلية             الشعوب األصلية 
  .)١٥٦("متعدد األعراق والثقافات"ن بلد كجزء مهم م

، رحبت املقررة اخلاصة املعنية حبقوق الشعوب األصـلية         ٢٠١٤يونيه  /ويف حزيران   -٧٩
، وحثـت    من الدستور اليت تعترف بالشعوب األصـلية       ٦٣بالتصديق على تعديالت املادة     

  .)١٥٧(داث سياسات تعزز حقوق هذه الشعوباحلكومة على مواصلة استح

، رأى املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية أن التعـديالت           ٢٠١٣ويف عام     -٨٠
، سيساعدان على ١٦٩الدستورية، إىل جانب التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

وأضاف أنه ينبغـي    . )١٥٨(ن أن ُتبىن عليه تعديالت أخرى     ميكتوطيد األساس القانوين الذي     
  .)١٥٩(وسياساتللحكومة أن تضمن التشاور مع الشعوب األصلية فيما قد ميّسها من برامج 

ر إىل  وساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلق إزاء هتميش الشعوب األصلية واالفتقا            -٨١
نة حقوق الطفل قلق إزاء ما تتعـرض لـه          كما ساور جل  . )١٦٠(تدابري خاصة لتعزيز حقوقها   

  .)١٦١(اهتا اليومية وإزاء حجبهم ثقافياًالشعوب األصلية من متييز يف حي

ورأى مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور أن التمييز ضد الشعوب األصـلية      -٨٢
يد من  ، كخدمات الصحة أو التعليم حيث يلزم بذل مز        يكمن يف عدم مواءمة اخلدمات ثقافياً     

 النظـام الـوطين     سالف الشعوب األصلية ومعارفهم يف     أ اجلهود من أجل إدماج ممارسات    
  .)١٦٢(للصحة أو التعليم

وأسفت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الفتقار الدولـة إىل             -٨٣
كمـا  . اعيةآلية قانونية لالعتراف حبق الشعوب األصلية يف احلصول على صكوك ملكية مج           

مع الـشعوب األصـلية     اً  تشعر اللجنة بقلق لعدم الشروع على حنو منهجي يف التشاور فعلي          
واحلصول على موافقتها احلرة واملسبقة عن علم يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة باستغالل             

 سياساهتا  وأوصت اللجنة الدولة بأن ُتدمج يف     . املوارد الطبيعية املوجودة يف أراضيها التقليدية     
آليات لالعتراف حبقوق الشعوب األصلية يف أراضـيها ومواردهـا، وُتجـري، كـذلك،              
مشاورات تشمل احلصول على موافقة الشعوب احملتمل تأثّرها بأنشطة التنقيب عن املعـادن             

  .)١٦٣(د الطاقة الكهرمائية واستغالهلماوتولي

ن التحديات املاثلة أمام البلد     ورأى مكتب منظومة األمم املتحدة يف السلفادور أن م          -٨٤
. )١٦٤(تمع واعتماد تدابري لالعتـراف هبـم      السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اجمل       إظهار

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها بشأن احلالة االجتماعيـة االقتـصادية              
الـسلفادور علـى    وحثت اللجنة   . للسكان املنحدرين من أصل أفريقي وعدم االعتراف هبم       

حتسني مستوى متتع السكان املنحدرين من أصل أفريقي باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة            
  .)١٦٥(وإظهارهم يف اجملتمعاً والثقافية واعتماد خطة لالعتراف هبم عرقي
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
أن قانون اهلجرة احلـايل     أوضحت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني          -٨٥

ويعكف ديوان الرئاسة منـذ     .  مع املعايري الدولية    وأنه مل يُعد متوائماً    ١٩٥٨صادٌر منذ عام    
وأوصت مفوضية   .)١٦٦(ى دراسة مشروع قانون جديد للهجرة     عل ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 

ـ             . )١٦٧(رةشؤون الالجئني احلكومة بأن تدعم اعتماد تشريعات وطنية جديدة يف جمال اهلج
، أوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم      ٢٠١٤عام   ويف

ملـسائل املتعلقـة    الدولة باختاذ التدابري الالزمة لصوغ وتنفيذ سياسة للهجرة تشمل مجيـع ا           
  .)١٦٨(باهلجرة الدولية

 ٩٠ ٠٠٠ أكثر من    وأفادت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بإبعاد         -٨٦
، بينهم عدد ٢٠١١ و٢٠٠٩سلفادوري من بلدان يف أمريكا الشمالية يف الفترة ما بني عامي     

  .)١٦٩(كبري من األطفال
وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل أن من املسائل حامسة              -٨٧

لسلفادور، أن ُتنشئ احلكومـة     األمهية، يف سياق تدفقات املهاجرين املختلَطة اليت تصل إىل ا         
اخلاصة جلميع فئات لتتمكّن من تلبية االحتياجات آلياٍت مناسبة لتحديد املهاجرين وإحالتهم 

وأوصت املفوضية بأن تدير احلكومة تدفقات       .)١٧٠(دوليةالماية  احملتاجني إىل احل  األشخاص  
  .)١٧١(احلمايةعلى حنوٍ يراعي متطلبات اهلجرة املختلَطة 

ا أشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إىل زيادة عدد األسر اليت             كم  -٨٨
خالل الشهور املاضية، وإىل استقبال البلد تدفقات        رلديها أطفال وتلتمس اللجوء يف السلفادو     

ـ            دين مـن بلـدان يف أمريكـا        من أطفاله املنفصلني عن ذويهم أو غري املصحوبني هبـم املُبع
مل وأوصت املفوضية بأن تعتمد احلكومة إجراءات رمسية حلماية الطفل، مبا يش           .)١٧٢(الشمالية

تتخذه من   وتأخذ هذه املصاحل يف االعتبار يف مجيع ما       ،  )١٧٣(إجراءات لتحديد مصلحته الفضلى   
وأبدت اللجنة املعنيـة حبمايـة      . )١٧٤( أطفاالً اهلجرة واللجوء اليت تضم    قرارات خالل عمليات  

  .)١٧٥(م وجلنة حقوق الطفل شواغل مماثلةل املهاجرين وأفراد أسرهحقوق مجيع العما
وساور اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم قلق بشأن              -٨٩

املعاملة التمييزية اليت يلقاها العمال املهاجرون الذين هم يف وضع غـري نظـامي يف املنطقـة      
 متتع مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املقيمني يف هذا        الشرقية من البلد، وأوصت بضمان    

  .)١٧٦(احلقوق املعترف هبا يف االتفاقيةاإلقليم ب
السلفادوريني باجلهود املبذولة من أجل دعم العمال املهاجرين         وأحاطت اللجنة علماً    -٩٠

أجل إعـادة   وأوصت بتعديل برامج دعم املهاجرين العائدين من         .)١٧٧(العائدين إىل وطنهم  
  .)١٧٨(إدماجهم يف اجملتمع على حنو دائم
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 Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 
on El Salvador from the previous cycle (A/HRC/WG.6/7/SLV/2). 

 2 The following abbreviations have been used in the present document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art.1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. Inquiry 
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; 
and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; 
CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. 
 6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 

in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
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