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جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقريرين الدوريي الثدامن عشدر
رالتاسع عشر للسلفادري*
 -1نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثامن عشر والتاسع عشرر لللرلدارور
( ،)CERD/C/SLV/18-19املق ر رردمني يف واحق ر ررة واه ر ررد  ،يف لل ر ررتح ا  2743و( 2744انظ ر ررر
 CERD/C/SR.2743و ،)SR.2744املعق ر ر ر ني يف  7و 8آب/أغل ر ر  .2019واعتم ر رردت يف
للت ا  ،2762املعق ر يف  22آب/أغل  ،2019هذه املالهظات اخلتامحة.

ألف -مقومة
رهررا اللجنررة تقررد التقريررر اجلررامع للتقري ررين الرردوريني الثررامن عشررر والتاسررع عشررر للدولررة
-2
ال ررر  .و عرررب اللجنررة عررن ار حاه ررا للا ر ار ال رريد الررذ أ ر ررل مررع و ررد الدولررة ال ررر و ر
املعل مات اإلضا حة اليت وا اها هبا.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
ره ررا اللجن ررة ت رردير الدول ررة ال ررر يف  9ش ررفاا /اير  2015عل رررب ال و ر ر
-3
االختحار ال داقحة هق ق ال د املتعلر إب راء قد الفالغات.
-4
عت

و ره ررا اللجن ررة إبع ررالر الدول ررة ال ررر ال ررارر يف  23آذار/م ررار  ،2016ال ررذ
حل ابخت اص اللجنة تلقي الفالغات الدررية والنظر ح ا و قاً للمار  14من اال داقحة.

 -5و رهررا اللجنررة أيت راً ابعتمررار الدول ررة ال ررر يف عررا  2018اللحاس ررة العامررة ش ر ر
الشع ب األصلحة واللحاسة ال احة ال طنحة ش ر الشع ب األصلحة وخ ة العمر ال طنحرة شر ر
الشع ب األصلحة.

__________

*

اعتمدهتا اللجنة يف رورهتا التاسعة والتلعني ( 29-5آب/أغل
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جيم -دراعي القلق رالتوصيات
البياانت اإلحصائية رتعواد السكان
 -6أتسف اللجنة لعد قد معل مات إه ائحة ش ر الت حفة الدميغرا حرة لللرنار م رندة
حبلررا الدتررات اإلانحررة ونر ا اجلررن واللررن ،علرررب ر يتررحد للجنررة إمنانحررة قحررحم ملررت ندحررذ
اال داقح ررة واللحاس ررات العام ررة املتعلق ررة ابلدت ررات املعرض ررة للتمحح ررل العن ررر  ،وال س ررحما الش ررع ب
األصلحة واللنار املنادرور من أص أ ريقي وامل ا رور والال ت ر وملتمل اللج ء واملشرررور
راخلحاً واألشخاص عدمي اجلنلحة وغريهم من غري امل اطنني (املار .)2
 -7إن اللجند ددة ،يف ضد ددوء توصد دديتقا السد ددابقة  ،CERD/C/SLV/CO/16-17الفقد ددر )9
رتوصيتقا العامة يقم  )1973 4فيما يتعلق بتقومي التقايير من قبل الورل األطدرا بشدأن
الرتكيبة الوميغرافية للسكان ،حتث الورلة الطر على اختاذ توابري من أجل ما يلي:
ت ددوفري معلوم ددات مفص ددلة ع ددن الس ددكان ربي دداانت مو وق ددة ر و ددة رش دداملة
(أ)
رمصنفة حبسب الفئات اإل نية رنوع اجلنس رالسن بشأن الرتكيبة الوميغرافيدة للسدكان ،بغيدة
اختاذ توابري تتوافق مع التزامات الورلة الطر مبوجب االتفاقية؛
(ب) ضمان مشايكة الشعوب األصلية رالسكان املنحويين من أصل أفريقدي يف
عملية اعتماد رتنفيذ منقجية تعواد السكان السابع؛
(ج) ض ددمان إدم ددا مب ددوأ التحوي ددو ال ددذاد للقوي ددة يف تع ددواد الس ددكان الس ددابع،
فيما يتعلق ابلشعوب األصلية رالسكان املنحويين من أصل أفريقي؛
(ر) تنظ دديم سل ددة س ددابقة لتع ددواد الس ددكان للتوعي ددة بش ددأن الش ددعوب األص ددلية
رالسكان املنحويين من أصل أفريقي.
تعريف التمييز العنصري
 -8حتررحا اللجنررة علم راً ابملررار  3مررن الدسررت ر واملررار  30مررن قرران ر الثقا ررة لعررا 2016
املتعلقتررني ابمللرراوا وعررد التمححررل .غررري أتررا نرررر اإلع رراب ع رن قلق ررا إ اء عررد دايررة عريررف
التمححررل العن ررر يف الن ر ص القان نحررة للدولررة ال ررر  ،ابلنظررر إي أنررل ال يشررم حررع عناصررر
عريررف التمحح ررل العن ررر املن ر ص علح ررا يف اال داقحررة ،وااص ررة حم ررا يتعلررر ا رراب النراهح ررة
العن رية .ويف هذا ال در ،شعر اللجنة ابلقلر إ اء مرا يرتلدظ رل امل ظدر ر العرام ر مرن عفرارات
عن رية ومتححلية جتاه املنتمني إي الشع ب األصلحة (املار .)1
 -9إن اللجنددة ،إذ تضددع يف االعتبدداي توصددياةا العامددة يقددم  )1993 14بشددأن الفقددر 1
مد ددن املد دداد  1مد ددن االتفاقيد ددة ،ريقد ددم  )2002 29بشد ددأن التمييد ددز علد ددى أسد ددا النسد ددب،
ريقم  )1993 15بشأن املاد  4من االتفاقية ،ريقم  )2013 35بشأن مكافحدة ططداب
الكراهية العنصرية ،تكري توصياةا إىل الورلة الطر ابختاذ توابري من أجل ما يلي:
مواءمة أحكام القوان القائمة بشأن التمييز العنصري مع التعريف الدوايد يف
(أ)
املاد  1من االتفاقية ،من طالل اعتماد قانون أساسي هبدذا الشدأن ريف هدذا السديا  ،تشدود
اللجنة على أمهية اعتماد قانون ود ملكافحة التمييز العنصدري ،CERD/C/SLV/CO/16-17
الفقر )11؛
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(ب) اعتماد سياسة رطنية للتوعية بشأن مناهضة التمييز العنصري رلتعزيدز احلدواي
ب الثقافات ترمي إىل مكافحة القوالب النمطيدة العنصدرية رططداب الكراهيدة العنصدرية رمجيدع
أشكال التمييز العنصري  ،CERD/C/SLV/CO/16-17الفقر .)12
حظر التمييز العنصري
 -10ش ر ررعر اللجن ر ررة ابلقل ر ررر ألر شر ر رريعات الدول ر ررة ال ر ررر  ،وال س ر ررحما ق ر رران ر العقر ر ر ابت،
ال شم حع أن اا العق ابت املن ص علح ا يف املار  4من اال داقحة (املار .)4
 -11توصي اللجنة الورلة الطر مبواءمة أحكدام قوانينقدا القائمدة املتعلقدة رميدة التمييدز
العنصددري ،رال سدديما املدداد  30مددن قددانون الثقافددة راملدداد  292مددن قددانون العقددوابت ،مددع
أحكام املاد  4من االتفاقية  ،CERD/C/SLV/CO/16-17الفقر )12
اإلطاي القانوين ملكافحة التمييز العنصري
 -12يلرراور اللجنررة القلررر إ اء عررد و ر ر هحتررة عامررة منرسررة شررن ص رريد للقترراء علرررب
التمححرل العن ررر  .وإذ حتررحا اللجنررة علمراً ر ر مديريرة الشررع ب األصررلحة التا عررة لر ار الثقا ررة،
رري ش ررعر ابلقل ررر ألر ندح ررذ اال داقح ررة حم ررا يتعل ررر ابلش ررع ب األص ررلحة ينا ررر ض ررمن ن رراق
اللحاسات الثقا حة (املار .)2
 -13توصي اللجنة ،يف ضوء توصيتقا العامة يقم  )1993 17بشدأن إنشداء مسسسدات
رطنية لتيسري تنفيذ االتفاقية ،الورلة الطر ابختاذ توابري من أجل ما يلي:
إنشدداء كيددان عددام مكلددف مبكافحددة التمييددز العنصددري ،لويد صددالحية تلقددي
(أ)
الشكارى بشأن التمييز العنصري رموايد مالية كافية رموظفون مسهلون؛
(ب)

كفالة التمويل الكايف ملكتب الوفاع عن حقو اإلنسان؛

(ج) تعزيز مويريدة الشدعوب األصدلية مدن طدالل توسديع نطدا مقامقدا رتزريدوها
ابلتمويل الكايف راملوظف املسهل .
التمييز اهليكلي
 -14حتررحا اللجنررة علم راً ابلترردا ري املتخررذ يف ادررالني االقت ررار واال تمرراعي ،مث ر اخل ررة
اخلملر ر ررحة الن محر ر ررة للتنمحر ر ررة للد ر ر ررت  2019-2014وقر ر رران ر التنمحر ر ررة والماير ر ررة اال تماعح ر ر ررة
لعررا  2014واس رتا حجحة القترراء علرررب الدقررر لعررا  .2017وحتررحا اللجنررة أيت راً علم راً إبنشرراء
منتررا الرعايررة اال تماعحررة يف عررا  .2019غررري أر اللجنررة الهررظ مررع القلررر أر ظرررو الدقررر
واإلق رراء اال تم رراعي ال ر رلا ررسار ش ررن غ ررري متناس ررا عل رررب الش ررع ب األص ررلحة والل ررنار
املنادرين من أص أ ريقري ،و رذلا امل را رين والال ترني وملتملري اللجر ء واألشرخاص عردميي
اجلنلحة واملشررين راخلحاً وغريهم من غري امل اطنني (املاراتر  2و.)5
 -15إن اللجنددة ،إذ تضددع يف اعتبايهددا توصدديتقا العامددة يقددم  )2009 32بشددأن مع د
رنطددا التددوابري اخلاصددة الددوايد يف االتفاقيددة ،توصددي الورلددة الطددر ابعتمدداد سياسددة رطنيددة
ش دداملة ملكافح ددة التميي ددز العنص ددري رالعنصد درية تع ددزا عل ددى ددو فع ددال اإلدم ددا االجتمد داعي
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رتقلددم مسددتو ت الفقددر رعددوم املسددارا الددي ال ت دزال عاليددة ربددس املنتم د إىل الشددعوب
األص ددلية راملنح ددويين م ددن أص ددل أفريق ددي ،م ددع إعط دداء األرلوي ددة للت ددوابري الرامي ددة إىل حتسد د
املستوى املعيشي لألطفال املنتم إىل هات الفئت
حالة املنحويين من أصل أفريقي
 -16حتحا اللجنة علمراً تقرد مقرت لتعردي الدقرر الثانحرة مرن املرار  63مرن رسرت ر الدولرة
ر ر سررنار منارردرين مررن أصر أ ريقرري يف
ال ررر إي اجلمعحررة التشرريعحة ،يتتررمن االعرتا
الفلد .وإذ حتحا اللجنة علماً ابملفاررات الرامحة إي االعتا تاريخ اللنار املنادرين مرن أصر
أ ريقرري واقرا ت م ،رري شررعر ابلقلررر إ اء عررد و ر ر سحاسررة وطنحررة لمايررة هقر ق م .ويلرراورها
القلررر ررذلا إ اء عررد و ر ر حررار عررا منرسررة حتديررداً لشررسور اللررنار املنارردرين مررن أص ر
أ ريقي (املاراتر  2و.)5
 -17توصي اللجنة ،يف ضوء توصيتقا العامة يقم  )2011 34بشأن التمييدز العنصدري
ض ددو الس ددكان املنح ددويين م ددن أص ددل أفريق ددي ،الورل ددة الط ددر ابخت دداذ الت ددوابري الالام ددة م ددن
أجل ما يلي:
التعجيل ابعتماد اإلصالح الوستويي الرامي إىل االعرتا بوجود السكان
(أ)
املنحويين من أصل أفريقي يف الورلة الطر ؛
(ب) إط ددال مب دداديات حلماي ددة حق ددو الس ددكان املنح ددويين م ددن أص ددل أفريقد دي
مبشايكة جمتمعاةم رمنظماةم؛
رتعزيزها

(ج)

إنش دداء كي ددان عام ددة حلماي ددة حق ددو الس ددكان املنح ددويين م ددن أص ددل أفريق ددي

اإلطاي القانوين املتعلق حبقو الشعوب األصلية
 -18حتررحا اللجنررة علم راً ابالع رتا الدسررت ر ابلشررع ب األصررلحة ،واشررروا القرران ر املتعلررر
حبق ق الشع ب األصلحة الذ ي د قحد النظر يف اجلمعحة التشريعحة .وحتحا اللجنة علمراً إبرراج
ش ر هق ق الشع ب األصرلحة يف القران ر العرا للثقا رة ،وابملراسرحم الفلديرة اللرفعة املتعلقرة
حبق ق جمتمعرات الشرع ب األصرلحة .غرري أر اللجنرة شرعر ابلقلرر ألر وضرع املعرايري واللحاسرات
العامررة يلررتند إي ا داقحررة منظمررة العمر الدولحررة لعررا ( 1957رقررم  )107املتعلقررة حبمايررة ورمر
الشررع ب األصررلحة وغريهررا مررن الشررع ب القفلحررة وشررفل القفلحررة يف الفلرردار امللررتقلة ،الرريت قرردت
أمهحت ا وصالهحت ا يف القان ر الردو ابلنظرر إي منااهرا االسرتحعاي .وعرالو علررب ذلرا ،شرعر
اللجنررة ابلقلررر إ اء عررد دايررة التشرراور شر ر التشرريعات املتعلقررة ابلشررع ب األصررلحة ،وال سررحما
ش ر املراسحم الفلدية ومشروا القان ر املتعلر حبق ق الشع ب األصلحة (املاراتر  2و.)5
 -19توصي اللجنة الورلة الطر مبا يلي:
تسد دريع رتد ددري التصد ددويق عل ددى اتفاقيد ددة منظمد ددة العم ددل الورليد ددة لعد ددام 1989
(أ)
يقددم  )169بشددأن الشددعوب األصددلية رالقبليددة يف البلددوان املسددتقلة ،يف ضددوء توصدديات اللجنددة
املتكري  ،CERD/C/SLV/CO/14-15الفقر  ،15ر CERD/C/SLV/CO/16-17الفقر )16؛
4
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(ب)

التنفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية بشأن الشعوب األصلية؛

(ج) ضد ددمان حد ددق الشد ددعوب األصد ددلية يف املشد ددايكة راملشد دداري احلد ددر راملسد ددبقة
راملستنري بشأن التطويات التشريعية املتعلقة حبقوققا.
األياضي راألقاليم راملوايد الطبيعية
 -20شررعر اللجنررة ابلقلررر إ اء هحررا الشررع ب األصررلحة واللررنار املنارردرين مررن أص ر أ ريقرري
لألراضري .وابإلضررا ة إي ذلرا ،و حنمررا متلرا الدولررة ال رر  ،مررن خرال مع ررد اإلصرال اللراعرري،
سجالً لألراضي يتعلر لنار املناطر الريدحرة ،لحلرل لردي ا أ معل مرات شر ر هحرا الشرع ب
األص ررلحة أو األش ررخاص املنا رردرين م ررن أصر ر أ ريق رري لألراض رري .ويل رراور اللجن ررة القل ررر أيتر راً إ اء
م ررا ي ا ن ررل م ررن ص ررع ابت يف ال ر عل رررب املح رراه ل رفا ن رردرهتا ،وإ اء و ر ر ع رراابت د رراقم
ال ضع (املاراتر  2و.)5
 -21توصي اللجنة الورلة الطر مبا يلي:
مواصددلة جقودهددا الراميددة إىل ضددمان حيدداا األياضددي راألقدداليم مددن طددالل
(أ)
تسليم سنوات امللكية الفرديدة راجلماعيدة للشدعوب األصدلية رالسدكان املنحدويين مدن أصدل
أفريقد د ددي ،يف ضد د ددوء توصد د دديتقا العامد د ددة يقد د ددم  )1997 23بشد د ددأن حقد د ددو الشد د ددعوب األصد د ددلية
 ،CERD/C/SLV/CO/16-17الفقر )17؛
(ب) تنفيذ التدوابري الدوايد بشدأن سايدة األياضدي راألقداليم راملدوايد الطبيعيدة يف
ططددة العمددل الوطنيددة بشددأن الشددعوب األصددلية رالراميددة إىل كفالددة احلمايددة القانونيددة ألياضددي
الشعوب األصلية ،راحملافظة على أياضيقا رأقاليمقا رموايدها الطبيعيدة رسايتقدا ،فضدالن عدن
ضمان أمنقا الغذائي رالتغذري استنادان إىل يؤيتقا الكونية رهويتقا؛
(ج) صددون رتعزيددز جلنددة احلددواي ب د رااي البيئددة رمنظمددات الشددعوب األصددلية،
رخباصة فيما يتعلق بسياسات مواجقة األامة املناطية؛

(ر) اعتمدداد تددوابري ترمددي إىل كفالددة حصددول الشددعوب األصددلية رجمتمعددات السددكان
املنحويين من أصل أفريقي على املياه ،مبا يف ذلك توابري للحماية من هجمات العصاابت
املشايكة راملشاري املسبقة راملوافقة احلر راملسبقة راملستنري
 -22حتحا اللجنة علماً نص قان ر الثقا رة علررب هرر الشرع ب األصرلحة يف املشرار ة يف ا راذ
الق ررارات الرريت متل ر ا و ررنص املررار  32مررن هررذا القرران ر ،و ررذلا املراسررحم الفلديررة علرررب ال ررعحد
احملل رري ،عل رررب ه ررر ه ررذه الش ررع ب يف املش رراور  .وحت ررحا اللجن ررة علم ر راً إبنش رراء اللجن ررة املتع رردر
الق اعات املعنحة ابلشع ب األصلحة راخ و ار الثقا ة ،و نص مشروا القان ر املتعلر ابلشع ب
األصلحة علرب إنشاء جمل للشع ب األصلحة ،واقت منظمات الشع ب األصرلحة املتعلرر إبنشراء
ادلر النر مي للشرع ب األصررلحة يف اللرلدارور .وإذ الهرظ اللجنررة أر الدولرة ال رر أ رررت
مشاورات مع الشع ب األصلحة ،ي شعر ابلقلر ألر هذه املشاورات مل جتر علرب ر مناسرا
ومن جي ومع املنظمات اخلاصة ابلشع ب األصلحة (املاراتر  2و.)5
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 -23توصي اللجنة الورلة الطر ابختاذ التوابري الالامدة لضدمان حدق الشدعوب األصدلية
يف أن تُستشاي خبصوص أي توبري تشريعي أر إدايي قو ميس حبقوققا ،بغرض احلصول على
موافقتقدا احلدر راملسددبقة راملسدتنري  ،مددع ضدمان إجدراء املشدداريات علدى ددو مالئدم رمنقجددي
رشفا ركفالة التمثيل املناسب للشعوب املتضدري رمراعدا اخلصدائم الثقافيدة لكدل شدعب
رتقاليوه ،مبا فيقا تلك املتعلقة ابختاذ القدرايات رهلدذا الغدرض ،حتدث اللجندة الورلدة الطدر
على ما يلي:
اختدداذ عمليددة رضددع ططددة العمددل الوطنيددة بشددأن الشددعوب األصددلية كمثددال
(أ)
على املمايسات اجليو فيما يتعلق إبجراء املشاريات؛
(ب) النظر ،مع االهتمام الواجدب ،يف مقدرتح إنشداء ا لدس احلكدومي للشدعوب
األصلية يف السلفادري الذي قومت منظمات الشعوب األصلية؛
(ج) إجد دراء مش دداريات بش ددأن رض ددع بررتوك ددول أر إط دداي مسسس ددي رطد د
لضمان احلق يف املشاري راملوافقة احلر راملسبقة راملستنري ؛

ط ددر

(ر) ض ددمان التش دداري الواج ددب م ددع الش ددعوب األص ددلية يف جم ددال رض ددع رتنفي ددذ
إجراءات رااي الثقافة املتعلقة هبا؛
(ه) إجراء مشاري  ،يف أقرب رقت ممكن ،بشأن مشررع القانون املتعلق حبقو
الشعوب األصلية ،ركذلك بشأن رضع رتنفيذ املراسيم البلوية؛
(و) مواءمددة احلددق يف املشدداري املنصددوص عليد يف املراسدديم البلويددة مددع القددوان
الوطنية رأحكام االتفاقية.
احلقو الثقافية للشعوب األصلية
 -24حنما حتحا اللجنة علماً ابلتدا ري الرامحة إي إهحاء لغة النراه ات  -حفحر  ،ري شرعر ابلقلرر
إ اء ع ررد و ر ر رردا ري ااال ررة حم ررا يتعل ررر لغ ررة حل ررو لش ررعا ا رراويرا ولغ ررة ر ر لش ررعا لحنن ررا.
ويلاور اللجنة القلر أيتاً إ اء التدا ري املتخذ لتشجحع الرر التقلحديرة للشرع ب األصرلحة واسرتخدا
معار ا التقلحدية ،من رور استشرارهتا أو ال ر علررب م ا قت را ،ومرن رور ضرمابت شر ر هق ق را
يف هذا ادا (املار .)5
 -25توصي اللجنة الورلة الطر مبا يلي:
رضع سياسة لصون رتعزيدز مجيدع لغدات الشدعوب األصدلية ،بصدر النظدر
(أ)
عن مستوى استخوامقا ،مبا يف ذلك تنظيم يوم رط جلميع لغات الشعوب األصلية؛
(ب) اعتم دداد الض ددماانت الالام ددة حلماي ددة احل ددر التقليوي ددة للش ددعوب األص ددلية
رمعايفقد ددا التقليويد ددة علد ددى النحد ددو الواجد ددب ،رلكفالد ددة اسد ددتخوامقا علد ددى أسد ددا التشد دداري
معقددا رالتوايددع العددادل للفوائددو ،مددع مراعددا الفقددر ي) مددن املدداد  8مددن االتفاقيددة املتعلقددة
ابلتنوع البيولوجي.
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حالة النساء املنتميات إىل الشعوب األصلية رمجاعات املنحويين من أصل أفريقي
 -26حتررحا اللجنررة علم راً ق ر انني أايررة امل ررأ  ،مث ر قرران ر امللرراوا واإلن ررا والقترراء علرررب
التمححل ضد املرأ  ،والقان ر اخلاص الشام لندالة هحا خالحة من العنف للمررأ  ،وسحاسرة مع رد
اإلصررال اللراعرري املتعلقررة ابمللرراوا وعررد التمححررل .و الهررظ اللجنررة أنررل ررر إعرردار اللحاسررة
املتعلقة ابلنلاء الريدحات واملنتمحات إي الشع ب األصلحة وامللارعات .غري أتا الهرظ مرع القلرر
ع ررد و ر ر ر قر ر انني و رردا ري خاص ررة شر ر ر النل رراء املنتمح ررات إي الش ررع ب األص ررلحة و اع ررات
املنادرين من أص أ ريقي .و حمرا يتعلرر ابل راة اجلنلرحة واإلةا حرة ،يلراور اللجنرة القلرر أيتراً
إ اء جت ررر اإل رراع يف ح ررع ال رراالت ،وهر ر م ررا ىل ررف أار رراً فر ررياً عل رررب النل رراء املنتمح ررات إي
الشع ب األصلحة و اعات املنادرين من أص أ ريقي (امل ار  1و 2و.)5
 -27حت ددث اللجن ددة ،يف ض ددوء توص دديتقا العام ددة يق ددم  )2000 25بش ددأن أبع دداد التميي ددز
العنصري املتعلقة بنوع اجلنس ،الورلة الطر على ما يلي:
تكثيف جقودها من أجل مكافحة التمييز املتعود األشدكال الدذي تتعدرض
(أ)
ل د النسدداء املنتميددات إىل الشددعوب األصددلية رمجاعددات املنحددويين مددن أصددل أفريقددي ،بطددر
منقا تعميم مراعا املنظوي اجلنساين يف مجيع السياسات راالسرتاتيجيات الرامية إىل مكافحة
التمييز العنصري؛
(ب) اعتم دداد ت ددوابري لكفال ددة حص ددول النس دداء املنتمي ددات إىل الشد دعوب األص ددلية
رمجاعددات املنحددويين مددن أصددل أفريقددي علددى التعلدديم رالعمددل رالرعايددة الصددحية ،مددع مراعددا
االطتالفات الثقافية؛
(ج) كفالة حصول النساء املنتميات إىل الشعوب األصلية رمجاعات املنحويين
مددن أصددل أفريقددي علددى طددومات الصددحة اجلنسددية راإلاابيددة ،رإعدداد النظددر يف التش دريعات
املتعلقة ابإلجقاض ،بغرض ضمان توافققا مع حقو اإلنسان األطرى ،مثدل احلدق يف احليدا
رحق املرأ يف الصحة البونية رالعقلية؛
(ر) اعتم دداد ت ددوابري لض ددمان ساي ددة النس دداء املنتمي ددات إىل الش ددعوب األص ددلية
رمجاعددات املنحددويين مددن أصددل أفريقددي مددن العنددف اجلنسدداين ررقددايتقن مند  ،ركددذلك حلمايددة
الضحا رإجراء حتقيقات شاملة يف مجيع حاالت العنف اجلنساين.
حالة املشردين داطليان راملقاجرين رغريهم من غري املواطن
 -28حتحا اللجنة علماً ابعتمار الدولة ال ر يف عا  2019القان ر اخلاص لشسور اهلجر
واأل انر ررا ،الر ررذ يتتر ررمن هظ ر رراً للقح ر ر ر القائمر ررة علر رررب أس ر ر من ر ررا العر رررق ،و ر رردا ري لماير ررة
األش ررخاص ع رردميي اجلنل ررحة .غ ررري أر اللجن ررة ش ررعر ابلقل ررر إ اء قا لح ررة ع رررع املش ررررين راخلح راً
وامل ررا رين وغ ررريهم م ررن غ ررري املر ر اطنني للتمحح ررل العن ررر  ،وإ اء ع ررد ق ررد معل م ررات يف ه ررذا
ال در (املاراتر  2و.)5
 -29حتث اللجنة الورلة الطر على ما يلي:
أن تكفددل ،قددانوانن رممايس دةن ،سايددة املقدداجرين رالالجئ د رملتمسددي اللجددوء
(أ)
رعوميي اجلنسية رغريهم من غري املواطن راملشردين داطليان ،رفقان لالتفاقية؛
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(ب) أن جتم ددع بي دداانت مص ددنفة بش ددأن احلال ددة االجتماعي ددة  -االقتص ددادية هلد دذه
الفئات السكانية رتعتمو توابري طاصة حلمايتقا من مظاهر التمييز العنصري.
الشكارى املقومة إىل النظام القضائي
 -30حتحا اللجنة علماً عد و ر سج لقتااي التمححل العن رر لرد احملنمرة العلحرا .ويف
هذا ال در ،نرر اللجنة اإلعراب عن قلق ا إ اء املعل مات اليت قردمت ا الدولرة ال رر ومدارهرا
أنرل ال رد أمرا احملرا م واهلحترات القترائحة للدولرة ال رر أ شرناو شر ر التمححرل العن ررر
(املاراتر  2و.)5
 -31تكددري اللجنددة توصدديتقا بشددأن تنفيددذ سددالت إعالميددة ،رال سدديما ب د أشددو ش درائ
السددكان ضددعفان ،مددن أجددل التوعيددة حبقددو اإلنسددان ،رخباصددة احلددق يف عددوم التمييددز ،ركددذلك
بسبل االنتصا القانونية املتاحة رتوصي اللجنة الورلة الطر مر أطرى مبراعا توصديتقا
العامددة يقددم  )2005 31بشددأن منددع التمييددز العنصددري يف إداي رسددري عمددل نظددام العوالددة
اجلنائية  ،CERD/C/SLV/CO/16-17الفقر )13
تنفيذ القرايات املتعلقة حبماية حقو اإلنسان
 -32حتحا اللجنة علماً قرار احملنمة العلحرا ال رارر يف عرا  ،2016الرذ أعلنرل حرل عرد
رست رية قان ر العد العرا وأمررت ابلتاقحرر يف االنت ا رات اخل رري لقر ق اإلنلرار الريت وقعرل
خررال ررت الن رلاا الررداخلي املاضرري .وحتررحا اللجنررة علم راً إبنشرراء وهررد خاصررة راخ ر منتررا
املرردعي العررا للتاقحررر يف القتررااي املت ررلة ابلن رلاا امللررلد الررداخلي .و شررعر اللجنررة ابلقلررر إ اء
عد قرد معل مرات مد رلة عرن سرف ر التررر الدعالرة املتاهرة للتراااي ،وال سرحما املنتمر ر
من م إي الشع ب األصلحة ،وضاااي جملريت ال أوخا وإي م ا يت (املاراتر  2و.)5
 -33توصددي اللجن دة الورلددة الطددر ابختدداذ التددوابري الالامددة لتنفيددذ ق دراي احملكمددة العليددا،
رخباصة فيما يتعلق ابعتماد توابري تشريعية جلرب ضري الضحا رإجراء حتقيقات فعالة ،مبا يف
ذلك يف القضا املتصلة مبجزيد ال أرطا رإيل مو دود رتوصدي اللجندة الورلدة الطدر
ابختاذ التوابري الالامة العتماد قانون تقومي التعويض الشامل للضحا
التعليم رالرعاية الصحية املراعيان لتعود الثقافات
 -34حتحا اللجنة علماً ابللحاسرة ال راحة ال طنحرة شر ر الشرع ب األصرلحة وابلتردا ري الرامحرة
إي الت عح ررة ابلتعل ررحم املراع رري لتع رردر الثقا ررات وإي علي ررله .وحت ررحا اللجن ررة علمر راً إبنش رراء مدرس ررة
لترردريا م ر ظدي املسسلررات العامررة يف جمررا هق ر ق الشررع ب األصررلحة واللررنار املنارردرين مررن
أصر أ ريقرري .غررري أر اللجنررة شررعر ابلقلررر إ اء عررد قررد معل مررات شر ر نتررائ هررذه الترردا ري
وإ اء ع ررد و ر ر ر سحاس ررة مش ررت ة ررني الثقا ررات يف جم ررا ال رراة والتعل ررحم خاص ررة ابلل ررنار
املنادرين من أص أ ريقي (املاراتر  2و.)7
 -35حتث اللجنة الورلة الطر على مواصلة جقودها الرامية إىل تعزيز نظم الرعايدة الصدحية
رالتعليم املراعي لتعود الثقافات ،رال سيما مدن طدالل القيدام ،ابلتنسديق مدع الشدعوب األصدلية،
بتنفيددذ السياسددة الصددحية الوطنيددة بشددأن الشددعوب األصددلية راإلجدراءات املنصددوص عليقددا بشددأن
8

GE.19-15731

CERD/C/SLV/CO/18-19

هذين ا ال يف ططة العمل الوطنية املتعلقة ابلشدعوب األصدلية رتوصدي اللجندة الورلدة الطدر
ابختاذ توابري يف جمايل الصحة رالتعليم تراعي راقع السكان املنحويين من أصل أفريقي

دال -توصيات أطرى
التصويق على املعاهوات األطرى
 -36إن اللجنة ،إذ تضع يف اعتبايها عوم قابلية مجيع حقدو اإلنسدان للتجزئدة ،تشدجع
الورل دةل الطددر علددى النظددر يف التصددويق علددى املعاهددوات الورليددة حلقددو اإلنسددان الددي
تصو عليقا بعو ،رال سيما املعاهوات ذات األحكام الي هلا صلة مباشر ابجلماعات الي
قددو تتعددرض للتمييددز العنصددري ،مبددا يف ذلددك االتفاقيددة الورليددة حلمايددة مجيددع األشددخاص مددن
االطتفدداء القسددري رالربرتوكددول االطتيددايي التفاقيددة مناهضددة التعددذيب رغددريه مددن ضددررب
املعاملددة أر العقوبددة القاسددية أر الالإنسددانية أر املقينددة رتشددجع اللجنددة الورلددة الطددر علددى
االنضددمام إىل اتفاقيددة عددام  1961املتعلقددة خبفددض حدداالت انعددوام اجلنسددية رأطدريان ،توصددي
اللجن ددة الورل ددة الط ددر ن تنظ ددر يف التص ددويق عل ددى اتفاقي ددة البل ددوان األمريكي ددة ملكافح ددة
العنصرية رالتمييز العنصري رما يتصل بذلك من أشكال التعصب
تعويل املاد  8من االتفاقية
 -37توصددي اللجنددة الورلددة الطددر ابلتصددويق علددى تعددويل الفقددر  6مددن املدداد  8مددن
االتفاقية ،الذي اعتُمو يف  15كدانون الثاينيينداير  1992يف االجتمداع الرابدع عشدر للدورل
األطرا يف االتفاقية ،رأقرت اجلمعية العامة يف قرايها 47ي111
متابعة إعالن ربرانمج عمل ديرابن
 -38توصددي اللجنددة ،يف ضددوء توصدديتقا العامددة يقددم  )2009 33بشددأن متابعددة مددسبر
اسد ددتعراض نتد ددائج ديد ددرابن ،ن تنفد ددذ الورلد ددة الطد ددر  ،عند ددو تطبيد ددق أحكد ددام االتفاقيد ددة يف
نظامقددا القددانوين الددواطلي ،إعددالن ربددرانمج عمددل ديددرابن اللددذين اعتمددومها املددسبر العدداملي
ملكافح ددة العنصد درية رالتميي ددز العنص ددري رك ددره األجان ددب رم ددا يتص ددل ب ددذلك م ددن تعص ددب يف
أيلوليسبتمرب  ،2001مع مراعا الو يقة اخلتامية ملدسبر اسدتعراض نتدائج ديدرابن املعقدود يف
جنيددف يف نيسددانيأبريل  2009رتطلددب اللجنددة إىل الورلددة الطددر أن تددوي يف تقريرهددا
الوريي املقبدل معلومدات دود عدن ططدم العمدل رالتدوابري األطدرى املتخدذ لتنفيدذ إعدالن
ربرانمج عمل ديرابن على الصعيو الوط
العقو الوريل للمنحويين من أصل أفريقي
 -39يف ض د د ددوء قد د د دراي اجلمعي د د ددة العام د د ددة 68ي 237ال د د ددذي أعلن د د ددت فيد د د د اجلمعي د د ددة
الفرت  2024-2015عقوان درليان للمنحويين من أصل أفريقي ،رقراي اجلمعية 69ي16
بشددأن بددرانمج األنشددطة لتنفيددذ العقددو ،توصددي اللجنددة الورلددة الطددر ن تعددو رتنفددذ بددرانمج
توابري رسياسات مناسبان ابلتعارن مع الشعوب املنحوي من أصدل أفريقدي راملنظمدات املعنيدة
هبددا رتطلددب اللجنددة إىل الورلددة الطددر أن تددوي يف تقريرهددا املقبددل معلومددات دقيقددة عددن
التددوابري امللموسددة املعتمددو يف ذلددك اإلطدداي ،مددع مراعددا توصدديتقا العامددة يقددم )2011 34
بشأن التمييز العنصري ضو املنحويين من أصل أفريقي
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التشاري مع ا تمع املوين
 -40توصددي اللجنددة الورلددة الطددر مبواصددلة التشدداري را د التحدداري مددع منظمددات ا تمددع
املددوين العاملددة يف جمددال سايددة حقددو اإلنسددان ،رال سدديما املنظمددات الددي تعمددل علددى مكافحددة
التمييز العنصري ،يف سيا إعواد التقرير الوريي املقبل رمتابعة هذه املالحظات اخلتامية
نشر املعلومات
 -41توصي اللجنة الورلة الطر إباتحة تقاييرها لعامة اجلمقدوي رتيسدري االطدالع عليقدا
رقددت تقددوميقا ،رإباتحددة املالحظددات اخلتاميددة للجنددة املتعلقددة بتلددك التقددايير جلميددع اهليئددات
احلكوميددة املكلفددة بتنفيددذ االتفاقيددة ،مبددا فيقددا البلددو ت ،رنشددرها يف املوقددع الشددبكي لددوااي
اخلايجية ابللغات الرمسية رغريها من اللغات الشائع استخوامقا يف البلو ،حسب االقتضاء
متابعة هذه املالحظات اخلتامية
 -42تطل ددب اللجن ددة إىل الورل ددة الط ددر  ،رفقد دان للفق ددر  1م ددن امل دداد  9م ددن االتفاقي ددة
رامل دداد  65م ددن نظامق ددا ال ددواطلي ،أن تق ددوم ،يف غض ددون س ددنة راح ددو م ددن اعتم دداد ه ددذه
املالحظات اخلتامية ،معلومات عن تنفيذها التوصيات الوايد يف الفقرت  17ر 19أعاله
الفقرات ذات األمهية اخلاصة
 -43تود اللجنة أن توج انتباه الورلة الطدر إىل األمهيدة اخلاصدة للتوصديات الدوايد يف
الفقد درات  21ر 27ر 29ر 33أع دداله ،رتطل ددب إىل الورل ددة الط ددر أن تق ددوم يف تقريره ددا
الوريي املقبل معلومات مفصلة عن التوابري امللموسة املتخذ لتنفيذ تلك التوصيات
إعواد التقرير الوريي املقبل
 -44توصي اللجندة الورلدة الطدر ن تقدوم تقريرهدا اجلدامع لتقريريقدا الدوريي العشدرين
راحلادي رالعشرين ،يف ر يقة راحو  ،حبلول  30كانون األرليديسمرب  ،2022مدع مراعدا
املب ددادل التوجيقي ددة لتق ددومي التق ددايير ال ددي اعتم ددوةا اللجن ددة أ ن دداء درية ددا احلادي ددة رالس ددبع
 )CERD/C/2007/1رمعاجلددة مجيددع النقددايف املثدداي يف هددذه املالحظددات اخلتاميددة ريف ضددوء
ق دراي اجلمعيددة العامددة 68ي ،268حتددث اللجنددة الورلددة الطددر علددى التقيددو ابحلددو األقصددى
لع د ددود الكلم د ددات الب د ددال  21 200كلم د ددة للتق د ددايير الوريي د ددة ر 42 400كلم د ددة للو يق د ددة
األساسية املوحو
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