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    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 التقرير الدوري السابع للدول األطراف  
 

 *السلفادور  
 
 

 

طـالع علـى التقريـر األويل املقـدم مـن حكومـة الـسلفادور، انظـر               لال .يصدر هـذا التقريـر دون حتريـر رمسـي          * 
CEDAW/C/5/Add.19ولالطــالع علــى التقريــر الــدوري .  الــذي نظــرت فيــه اللجنــة خــالل دورهتــا اخلامــسة

 الـذي نظـرت فيـه اللجنـة خـالل دورهتـا             CEDAW/C/13/Add.12الثاين املقدم من حكومة الـسلفادور، انظـر         
على التقريرين الدوريني الثالث والرابع املوحدين املقدمني من حكومـة الـسلفادور،    ولالطالع  . الثالثة عشرة 

ولالطالع على التقرير الـدوري اخلـامس املقـدم مـن حكومـة الـسلفادور، انظـر        . CEDAW/C/SLV/3-4انظر  
CEDAW/C/SLV/5           ولالطالع على التقرير الـدوري الـسادس، انظـر ،CEDAW/C/SLV/6       الـذي نظـرت فيـه 

 .خالل دورهتا السابعة والعشريناللجنة 
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 مقدمة -أوال  
وافقت السلفادور على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، املعروفـة                  

 جمللـــس احلكومـــة ٣١٧، مبوجـــب القـــرار التنفيــذي رقـــم  )CEDAW(مبختــصرها باالنكليزيـــة  
 ٧٠٥ خــالل املرســوم رقــم ، ومت التــصديق عليهــا مــن١٩٨١مــايو / أيــار٤الثوريــة الــصادر يف 

 /أيلــول ٣، وبــدأ نفاذهـا يف  ١٩٨١يونيـه  / حزيـران ٢الـصادر عـن جملــس احلكومـة الثوريــة يف    
 . من االتفاقية٢٧، وفقا للمادة ١٩٨١سبتمرب 
وتسلِّم السلفادور بأمهية االلتزامات الناجتة عـن التـصديق علـى االتفاقـات واملعاهـدات                

املعاهـدات  ” مـن دسـتور اجلمهوريـة، حيـث ورد أن           ١٤٤ادة  الدولية، على النحو املقرر يف امل     
مع منظمات دولية تـشكل جـزءا مـن قـوانني     الدولية اليت أبرمتها السلفادور مع دول أخرى أو        

وال ميكــن للقــانون تعــديل أو إبطــال مــا اتفــق عليــه يف معاهــدة  . اجلمهوريــة لــدى بــدء نفاذهــا
 بـــني املعاهـــدات والقـــانون، تكـــون ويف حالـــة حـــدوث تـــضارب. وقِّعـــت عليهـــا الـــسلفادور

 ونظرا ملا تقدم، تشكل اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد         .“األرجحية للمعاهدة 
املرأة جزءا من القوانني الثانوية للبلد، مما ينطـوي علـى ضـرورة بـذل كـل اجلهـود الالزمـة مـن                     

 مـن االتفاقيـة الـيت تـنص         ١٨دة  وبذلك، يقدم هذا التقرير امتثـاال للمـا       . أجل تنفيذها ومتابعتها  
لألمـم املتحـدة، للنظـر مـن ِقَبـل           العـام    تتعهـد الـدول األطـراف بـأن تقـدم إىل األمـني            ”على أن   

اللجنة، تقريرا عما اختذته من تدابري تشريعية وقضائية وإداريـة وغريهـا مـن أجـل إنفـاذ أحكـام             
 .“هذه االتفاقية، وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد

ــزام ولــذلك، أعــدت إجابــة لكــل مالحظــة مــن     ويقــدم هــذا   التقريــر تنفيــذا هلــذا االلت
شـاغل  أهـم  ”املالحظات اليت أبـدهتا اللجنـة اعتبـارا مـن املالحظـات الـصادرة عـن اللجنـة عـن                  

ومــع مراعــاة التوصــيات اخلاصــة بالبيانــات املفــصلة حــسب نــوع اجلــنس    “ اللجنــة وتوصــياهتا
وتقـدم  . وجهة إىل النساء من السكان وأثر هذه الربامج       والعمليات اليت تعكس تطور الربامج امل     

أيضا معلومات عّما أجنزته دولة السلفادور مع الـسكان مـن الـشعوب األصـلية ومـع املولَّـدين،                   
 .ممن ميثلون خصائص البلد

النظر يف التقريرين الدوريني الثالث والرابـع املوحـدين والتقريـر اخلـامس              -ثانيا  
 ر مقدم لنظر اللجنةتقري: والتقرير السادس

تعرب اللجنة عن شواغلها ألنه مل يتم تطبيق القوانني والسياسات بـصورة فعالـة رغـم                 
ومن دواعي قلق اللجنـة أيـضا أن دسـتور الـسلفادور ال يـشمل حظـر               . حتديد اجملاالت 

التمييز القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس، بـصورة حمـددة، وال يتـضمن تعريـف التمييـز                      
ــوارد يف االتف ــة، عــالوة علــى أن التــشريعات تــذكر املــساواة يف ممارســة احلقــوق     ال اقي
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وتـشعر اللجنـة    . املدنية والسياسية وال تذكر احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        
فقط هو الذي يعاقب عليـه القـانون اجلنـائي، وألن           “ اخلطري”بالقلق أيضا ألن التمييز     

 .ن الزراعيما زالت هناك مفاهيم متييزية يف القانو
فاملــساواة يف ممارســة احلقــوق املدنيــة والــسياسية . حتظــى شــواغل اللجنــة باهتمــام بــالغ 

 .تنسحب أيضا على تطبيق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف السلفادور
ويتضح يف هذا السياق، أن احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة تعـاجل يف املـواد                  
 : دستور مجهورية السلفادورالتالية من

، حيـث يـرد     )البـاب الثـاين، الفـصل األول، األسـرة        ( احلقوق االجتماعيـة     - ٣٢املادة   • 
ــضع     األســرة هــي الوحــدة األسا ”: أن ــيت ت ــة، ال ــة الدول ســية للمجتمــع وحتظــى حبماي

ــصادية،      ــة واالقت ــة والثقافي ــها االجتماعي ــشريعات الالزمــة لوحــدهتا ورفاههــا وتنميت الت
 .“اهليئات واخلدمات املالئمة لتحقيق ذلكوتنشئ 

ــاين  ( العمــل والــضمان االجتمــاعي  - ٣٧املــادة  •  ــاين، الفــصل الث  العمــل”): البــاب الث
وتقـوم الدولـة بتوظيـف      . وظيفة اجتماعية حتظى حبماية الدولة وال تعترب مادة للتجـارة         

عمــل يــدويا أو مجيــع املــوارد املتاحــة هلــا لتــوفري العمــل للعــاملني، ســواء كــان ذلــك ال   
وتقــوم الدولــة . فكريــا، ولــضمان الظــروف االقتــصادية للحيــاة الكرميــة هلــم وألســرهم

كذلك بتـشجيع عمـل األشـخاص ذوي العاهـات أو اإلعاقـات البدنيـة أو الفكريـة أو                   
 .االجتماعية وبتوظيفهم

ق يف  يعتـرب احلـ   ”): البـاب الثـاين، الفـصل الثالـث       ( التعليم العلمي والثقايف     - ٥٣املادة   • 
وبالتــايل فاحلفــاظ عليــه وتــشجيعه . يال مــن حقــوق اإلنــسانالتعلــيم والثقافــة حقــا أصــ

 .“ونشره واجب من واجبات الدولة وغاياهتا األساسية
إن ”): البـاب الثـاين، الفـصل الرابـع       ( الصحة العامة والرعايـة االجتماعيـة        - ٦٥املادة   • 

فـراد الـسهر علـى احملافظـة        وعلـى الدولـة واأل    .  سكان اجلمهوريـة مـصلحة عامـة       صحة
وتقــرر الدولــة الــسياسة الوطنيــة للــصحة وتنظمهــا وتــشرف علــى   . عليهــا واســتعادهتا

 .“تنفيذها
البـــاب ( املواطنــون وحقـــوقهم وواجبــاهتم الــسياسية واهليئـــة االنتخابيــة     - ٧١املــادة   • 

نة  سـ  ١٨يعترب مجيع أهل السلفادور من سـنة        ”: احلقوق والواجبات السياسية  ) الثالث
 .“مواطنني

 :تتمثل احلقوق السياسية للمواطنني يف” - ٧٢املادة  • 
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 ممارسة حق االنتخاب؛ • 
 التجمع لتكوين أحزاب سياسية وفقا للقانون واالنضمام إىل األحزاب القائمة؛ • 
 .االختيار لشغل الوظائف العامة وفقا للشروط احملددة يف الدستور والقوانني الثانوية • 
ــادة  •  ــصادي  - ١٠١امل ــام االقت ــصل اخلــامس ( النظ ــام   ”): الف ــستجيب النظ جيــب أن ي

ســا، ملبــادئ العدالــة االجتماعيــة الــيت تعمــل علــى ضــمان حيــاة كرميــة  االقتــصادي أسا
وتشجع الدولة التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة مـن خـالل زيـادة             . جلميع سكان البلد  

وتقـوم لـنفس الغـرض حبـثّ        . وارداإلنتاج والقدرة اإلنتاجيـة واالسـتخدام الرشـيد للمـ         
 .قطاعات اإلنتاج املختلفة وتدافع عن مصاحل املستهلك

يف البلـد، هنـاك مـادة مـن         “ معاقبة التمييز اخلطري فقط   ”وفيما يتصل بقلق اللجنة إزاء       
مواد القانون اجلنائي تتصل بالتمييز وتكمـل املعاقبـة عليـه، هبـدف احملافظـة علـى احلـق يف عـدم                      

 كـل  - ٢٩٢؛ املـادة   التعـديات املتـصلة بـاحلق يف املـساواة        : ه املـادة تقرر،حرفيـا    وهذ. التمييز
موظف عام أو ممثل للسلطة أو السلطة العامة حيـرم شـخص مـن أي حـق مـن احلقـوق الفرديـة                       
املعترف هبا يف الدستور بسبب اجلنسية أو العرق أو نوع اجلنس أو الدين أو أية حالـة أخـرى،                    

اوح مــن ســنة إىل ثــالث ســنوات وبعــدم األهليــة للقيــام بالوظيفــة أو  يعاقــب بالــسجن ملــدة تتــر
 .العمل لنفس الفترة

وفيما يتصل مبـا أبدتـه اللجنـة مـن شـواغل إزاء اسـتمرار التمييـز يف القـانون الزراعـي،                       
يتــضح أن الــسلفادور ال يوجــد يف تــشريعاهتا قــانون زراعــي، ولــذلك فهــي ال تعلــم مــن أيــن     

 .جاءت تأكيدات اللجنة
وتقوم وزارة الزراعة والثروة احليوانية، من جانبها، بزيادة الطاقة اإلنتاجية للمـرأة مـن               

خالل تشجيع حقوق امللكية وإمكانية وصول املرأة إليهـا، علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل، إىل           
ــوارد   ــا (رأس املــال وامل ــات والتكنولوجي ــة،  ) األراضــي، واالئتمان واملعلومــات واملــساعدة التقني

وظيف، واألسواق والتجارة، يف ظروف متساوية مع الرجـل، مـع تنـشيط املعـايري الزراعيـة                 والت
يف إطار قانوين ينظم التعاونيات الزراعية وذلك تنفيذا هلدف من أهداف جمال الزراعة والثـروة               

 .احليوانية وصيد األمساك والزراعة املائية والتغذية من السياسة الوطنية للمرأة
ملكيـة أراضـي   مراجعة الوضع الراهن لتقنني ”لغرض، ومن خالل إجراء وحتقيقا هلذا ا   

النــساء الريفيــات، مــن أجــل تنــشيط اآلليــات املنــشأة وضــمان مؤاتاهتــا بالنــسبة للمــرأة بــصورة  
ضمان القانوين على األراضـي يف قطـاع الزراعـة والثـروة احليوانيـة، مـع                البرنامج  ، ينفذ   “فعالة
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 امـرأة   ١٩ ٤٧٠، اسـتفاد منـها مـا جمموعـه          )١(ة لإلسـكان  منح قطع أراضي وتقـسيمات صـغري      
 .٢٠٠٥-٢٠٠٣ رجالً خالل الفترة ١١ ٦٨٢ و
  

 ١الشكل 

 املستفيدات من الضمان القانوين على األراضي/املستفيدون
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النساء الرجال

 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج مبدأ عدم التمييز يف تشريعاهتا بصورة  
املة، كما ورد يف االتفاقية وأن حتقق بذلك تقدما يف حتقيق املساواة القانونية ك

وباملثل، أوصت اللجنة . بوصفها شرطا ضروريا لتحقيق املساواة الفعلية للمرأة
بتعديل أو إلغاء املفاهيم غري املطابقة ملا نصت عليه االتفاقية من أجل محاية التمتع 

 .حبقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة
متــها املعاهــدات الدوليــة الــيت أبر” مــن دســتور اجلمهوريــة علــى أن ١٤٤تــنص املــادة  

لـدى   تـشكل جـزءا مـن قـوانني اجلمهوريـة         السلفادور مع دول أخرى أو مع منظمات دولية         
 .، مبا يتفق وأحكام املعاهدة ذاهتا وأحكام هذا الدستوربدء نفاذها

عليه يف معاهدة وقّعت عليها وال ميكن أن يعدل أو يبطل القانون ما اتفق  
. ويف حالة وجود تضارب بني املعاهدة والقانون، تكون األرجحية للمعاهدة. السلفادور

ويتبني من قراءهتا أن االتفاقية جزء من قوانني السلفادور وأهنا حتتل مرتبة أعلى من القوانني 
 . القانونالثانوية، وأن هلا األرجحية القانونية عند وجود تضارب بينها وبني

__________ 
 .ال ينطبق على النص العريب )١( 
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وهذا، باإلضافة إىل اجلهود املستمرة املبذولة من أجل التوفيق بني املعاهدات  
والقوانني الثانوية من خالل تشكيل اللجان وأفرقة العمل اخلاصة الرامية إىل تنقيح اجلوانب 
د التمييزية للقوانني، أدى إىل تشكيل اللجنة القانونية املشتركة بني املؤسسات التابعة للمعه

السلفادوري للنهوض باملرأة، اليت تضم ممثلني جمللس اإلدارة، ورئاسة الوحدة القانونية 
للمعهد، وممثلي حمكمة العدل العليا، ومكتب املدعي العام للجمهورية، واجلمعية التشريعية 
ة واألمانة الوطنية لألسرة، واألمانة التقنية للرئاسة، واجمللس الوطين للهيئة القضائية، ووزار

احلكم وحماكم األسرة املكلفة بتنقيح القوانني ومطابقتها للمعايري الدولية، مع الرجوع إىل 
ومن جهة أخرى تعتمد اجلمعية التشريعية على اللجنة . املؤسسات املشاركة، وفقا للموضوع

. ةالتقنية املشتركة بني املؤسسات والتابعة للجنة املرأة والطفولة واملراهقة للجمعية التشريعي
 .وتقوم كل من اللجنتني بعمل منسق ومشترك بني املؤسسات

تشعر اللجنة بقلق إزاء ضآلة اإلجراءات املتخذة من أجل التدريب، والتوعية وتعميم  
 .االتفاقية

تقوم دولة السلفادور من خالل املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة، بالتنسيق  
تعميمها وتنفيذها، على املستوى احلكومي وغري بني املؤسسات، لدعم مواد االتفاقية و فيما

كما تقوم بإعداد التقارير . احلكومي، بغية تشجيع تنفيذ االتفاقية وكل ما يتصل بتقدم املرأة
 .القطرية املقدمة إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 والرجال من ويشمل عنصر التدريب على النظرية اجلنسانية الذي يستهدف النساء 
خمتلف األعمار واملستويات التعليمية، والذي يقدمه املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة يف 
أحناء اإلقليم الوطين، مجيع التعهدات الدولية اليت صدقت عليها من أجل تشجيع تعميمها 

 .وتنفيذها من جانب الدولة
رة على تشجيع وتعمل مؤسسات حكومية أخرى من قبيل األمانة الوطنية لألس 

وتعميم حقوق املرأة، بغية تشجيع القضاء على التمييز ضد املرأة يف مراحل حياهتا املختلفة، 
وقد قامت األمانة الوطنية للمرأة بإعداد وتعميم الصكوك التالية من . وخاصة املرأة املعوقة
 :أجل القيام هبذه املهمة

 .فولة واملراهقةالسياسة الوطنية لتحقيق التنمية املتكاملة للط • 
 .السياسة الوطنية للرعاية املتكاملة للمسنني • 
 .قانون الرعاية املتكاملة للمسنني • 
 .السياسة الوطنية لتحقيق التكافؤ لألشخاص املعوقني • 



CEDAW/C/SLV/7  
 

07-33542 7 
 

 .اخلطة االستراتيجية للصحة العقلية • 
ساهم يف توصي اللجنة الدولة الطرف بتطبيق برامج النشر والتدريب والتوعية اليت ت 

التعريف باالتفاقية، خاصة بني نساء السلفادور وكذلك املوظفني املكلفني بإقامة 
 .العدل

ــذ          ــيت تنف ــني املؤســسات ال ــشتركة ب ــف اللجــان امل ــستعملها خمتل ــة أداة ت ــرب االتفاقي تعت
الــسياسة الوطنيــة للمــرأة، والــيت تــدرج هــذه االتفاقيــة يف عمليــات التــدريب والتوعيــة املوجهــة 

 . والنساءللرجال
وتشكل هذه اللجان املـشتركة بـني املؤسـسات يف كـل مـن جمـاالت الـسياسة الوطنيـة                     
ولدى اجملال القانوين جلنة قانونية مكلفة بـالتنقيح املـستمر للقـوانني العتيقـة واملعاصـرة،                . للمرأة

وكذلك بإعداد مشاريع تعديالت للقوانني تكفـل احتـرام احلريـات األساسـية للمـرأة وحقـوق                 
نسان اخلاصة هبـا، وقـد بـادرت هيئـات حكوميـة خمتلفـة هبـذه العمليـة مـع تنفيـذ االلتزامـات                      اإل

 .الدولية والسياسة الوطنية للمرأة
وقد ترتب على هذه املهمة إدماج املرأة يف البحث عن اإلجابات سواء يف جمـال إقامـة        

 .ددةالعدل أو اإلدارة العامة، والوعي حبقوق اإلنسان وواجباته، بصورة حم
أوال، تيـسري   : وتركزت خطط عمل السياسة الوطنية للمرأة على نـوعني مـن األنـشطة             

تنسيق وتدريب الفنيني من اجلنسني العاملني يف إقامة العدل وثانيـا، تيـسري حـصول املـرأة علـى             
. معرفة أساسية حبقوقهـا وباإلمكانيـات العمليـة لالسـتفادة مـن نظـام العدالـة مـن مجيـع جوانبـه                

، مـع توسـيع نطـاق تطبيقهـا يف        ٢٠٠٩-٢٠٠٥هذه العملية يف خطة العمل للفتـرة        واستمرت  
 .اإلدارة العامة وقطاعات أخرى من السكان

م احلقـوق،   حتقيـق ممارسـة مبـدأ املـساواة أمـا         ”ويتمثل اهلـدف احملـدد يف هـذا اجملـال يف             
ة خطــة ووضــعت اللجنــة القــضائي. “للرجــال والنــساء، علــى كافــة مــستويات النظــام القــضائي

عمل لتنفيذ هذا اهلدف للسنوات األربع املقبلـة، وتـشمل هـذه اخلطـة تـدريب املكلفـني بإقامـة                    
 .العدل، من النساء والرجال

 :وتتخذ املؤسسات احلكومية اإلجراءات التالية تنفيذا للسياسة الوطنية للمرأة 
 يف مقاطعـات    املوجـودة (على الصعيد احمللي، يتم دوريا، من خالل شبكة دور الثقافـة             • 

ـــ  ــاملرأة واملتــصلة    ) ١٤البلــد ال بتعمــيم حقــوق املــرأة واالتفاقيــات املتــصلة بالنــهوض ب
باملــسائل املتعلقــة بــاالعتزاز بالــذات وعواقــب احلمــل املبكــر، واملــساواة بــني اجلنــسني، 

 .واملرأة عرب التاريخ، وغري ذلك
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االت اإلسـكان، والـصحة     تتخذ األمانة الوطنيـة لألسـرة تـدابري موجهـة للمـرأة، يف جمـ               • 
“ بلـد آمـن   ”والعمل والتعليم، والتعريف حبقوقها، مبا يتفق مع خطة احلكومة املعنونـة            

وتنـسق  “ فرص للمـرأة رئيـسة األسـرة املعيـشية        ”وخاصة يف الربنامج الرئاسي املعنون      
 .اإلجراءات مع املؤسسات العامة واخلاصة واملنظمات الدولية

د السلفادوري للنهوض باملرأة كهيئة حكومية حتـرص علـى          ترحب اللجنة بإنشاء املعه    
تنفيــذ الــسياسة الوطنيــة للمــرأة وإن كانــت تــشعر بــالقلق ألن املعهــد ال يقــوم بالــدور  
الذي جيب أن يقوم به بوصفه هيئة رائـدة ومعياريـة وألنـه لـيس لديـه الـسلطة الكافيـة                     

أجــل حتديــد سياســة شــاملة  مــن الناحيــة الــسياسية واملؤســسية واملتعلقــة بامليزانيــة مــن   
للقضاء على التمييز ضـد املـرأة وتنفيـذ هـذه الـسياسة ومراقبتـها وضـماهنا حبيـث تنفـذ                     

كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجـود        . بصورة فعالة يف قطاعات احلكومة املختلفة     
صلة نشطة، بالشكل الكايف، بني املعهد واملؤسسات النسائية اليت متثل مـصاحل اجملتمـع               

 .يناملد
وضــع املعهــد الــسلفادوري للنــهوض بــاملرأة، بوصــفه اهليئــة الرائــدة للــسياسة الوطنيــة     
، ثالث خطط عمل متثل األداة اليت تيسر تنفيذ السياسة، من خالل التنسيق فيمـا بـني                 )٢(للمرأة

 جهــة تنفيذيــة علــى املــستوى احلكــومي وغــري   ٤٣املؤســسات وبــني التخصــصات املتعــددة و  
 بتعيني هيئات تنـسيق وجلـان لتخطـيط الـسياسة وإلضـفاء الطـابع املؤسـسي                 ، تقوم )٣(احلكومي

 .على املنظور اجلنساين
وباملثل، فمن املسلَّم به أن أنشطة الوقايـة والرعايـة الـيت يقـوم هبـا املعهـد الـسلفادوري                     

 إىل تعــديل قــانون مكافحــة ٢٠٠٤للنــهوض بــاملرأة فيمــا يتــصل بــالعنف املنـــزيل أدى يف ســنة  
 ألـف، حيـث     - ٦املنـزيل وأقر وضع املعهد كهيئة رائـدة، علـى النحـو الـوارد يف املـادة                 العنف  
ــسياسات      ”جــاء  ــدة مكلفــة بإعــداد ال ــة رائ ــاملرأة كهيئ ــهوض ب ــسلفادوري للن يعمــل املعهــد ال

والربامج واخلطط واملشاريع املتصلة مبكافحـة العنـف املنــزيل والعنايـة بـه وإدارة هـذه املـشاريع                    
ومــن أجــل التنفيــذ الفعــال هلــذه املهمــة، يقــوم املعهــد    . سيقها والعنايــة بتنفيــذهاوتقييمهــا وتنــ

ــري       ــات غـ ــة واملنظمـ ــسات احلكوميـ ــشاركة املؤسـ ــشجيع مـ ــاملرأة بتـ ــهوض بـ ــسلفادوري للنـ الـ
ــة وغريهــا،      ــائس واملنظمــات الدولي ــة والــشركات اخلاصــة والكن ــة، واحلكومــات احمللي احلكومي

ة إلدمـاج مؤسـسات الدولـة املختلفـة للدولـة واجملتمـع مـن               وعليه إنـشاء آليـات التنـسيق الالزمـ        
 .“أجل منع مشكلة العنف املنـزيل والعناية هبا واحلماية منها واملساعدة على حلها

__________ 
 .سةمرفق هيكل هلذه السيا.  من جماالت العمل١٢ حماور للتنمية، و ٤تتضمن السياسة الوطنية للمرأة  )٢( 
 .أدرجت املؤسسات اليت يتم تنسيق تنفيذ اخلطة الوطنية للمرأة معها يف اجلزء اخلاص باملرفقات )٣( 
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كمــا قــام املعهــد الــسلفادوري للنــهوض بــاملرأة بتنــسيق تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة ملكافحــة  
رك بــني املؤسـسات ملكافحــة العنــف  العنـف املنـــزيل وتنقيحهــا، وأعـّد هلــذا الغــرض اتفـاق مــشت   

 .)٤( مؤسسة١٥املنـزيل والعناية به، تشارك يف تنفيذه 
ويقوم املعهد، بوصفه اهليئة الرائدة، بتشجيع وتطـوير عمليـات تـشاركية متكاملـة مـن              

أجل إجراء عمليات التشخيص، والتدريب وإعداد املـشاريع، مـع إدمـاج املنظـور اجلنـساين يف                 
ــة، وذلــك    سياســات املؤســسات ا ــة وهيئــات احلكــم احمللــي واملؤســسات غــري احلكومي حلكومي

باإلضــافة إىل تــدريب األفرقــة التقنيــة واإلداريــة للقطــاع العــام والفنــيني والطــالب، وقطاعــات   
 .أخرى، على الصعيد الوطين

األمانـة  : ويتألف جملـس إدارة املعهـد الـسلفادوري للنـهوض بـاملرأة مـن اهليئـات التاليـة          
ــة لأل ــروة      الوطني ــة والث ــيم والزراع ــة، والتعل ــة االجتماعي ــة والرعاي ــصحة العام ســرة ووزارات ال

احليوانية، والعمـل والـضمان االجتمـاعي، واحلكـم، ومؤسـسات اخلدمـة املدنيـة ومنـها مكتـب                
املدعي العام للجمهورية والنيابـة العامـة وممثـل جلنـة املـرأة ملنظمـة الـدول األمريكيـة، مـع متثيـل                       

وميتني للمـرأة، تـشاركان يف اختـاذ القـرارات وتـدجمها يف سياسـاهتا القطاعيـة                 منظمتني غري حك  
 .من أجل حتقيق القضاء على خمتلف أشكال التمييز ضد املرأة

 من قانون إنـشاء املعهـد الـسلفادوري للنـهوض بـاملرأة تتـوىل               ٩ و   ٦ومبوجب املادتني    
قانونيـة املهـام واالختـصاصات املعهـودة     األمانة الوطنية لألسرة ورئيسة جملس اإلدارة وممثلتها ال  

 .إليها مبوجب ذلك القانون مع القيام باملساعي الالزمة لدعم ميزانية تلك املؤسسة
وقد وضـعت خطـوط أساسـية مـع أهـم املؤشـرات اإلحـصائية لكـل جمـال كجـزء مـن                        

م ويـتم تقيـي   . رصد تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة، وحددت مؤشرات لتنفيذ كـل مـن األنـشطة             
آثار األنشطة بالتنسيق مع جلان التنسيق باملؤسسات بغية وضـع اسـتراتيجيات جديـدة للتـدخل      

 .إلجراء التغيريات املالئمة
وقد كثف املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة عمله، خالل السنوات األربـع املاضـية،              

العمـل الـشاق،    وقد استحق هبذا    . على الصعيد الوطين وكذلك على الصعيد اإلقليمي والدويل       
ــة الرائــدة واملنــسقة للهــدف      ــة املعهــد بوصــفه اهليئ  مــن األهــداف ٣أن تعــيِّن احلكومــة املركزي

ــة، حتــت اســم    ــة لأللفي ــق ”اإلمنائي ــم الفري ــاون باالحتــاد   “ ٣ رق ــثلني لوكــاالت التع ــضم مم  وت
 

__________ 
 .أرفقت أمساء املؤسسات املشاركة يف هذا االتفاق )٤( 
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ة  تــساهم يف حتقيــق االلتزامــات الدوليــ تكــون هيئــة”، بغــرض أن )٥(األورويب واألمــم املتحــدة
املتصلة باملساواة بني اجلنسني وتقدم املـرأة، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، علـى وجـه التحديـد،                   

 .“من أجل حتقيق جمتمع يسوده العدل واملساواة يف السلفادور
وعلى الصعيد اإلقليمي، قامـت الـسلفادور، مـن خـالل املعهـد الـسلفادوري للنـهوض                 

ة باملنطقـة، لتـشكيل جملـس وزيـرات وهيئـات لـشؤون             باملرأة، جبهود مشتركة مع وزارات املرأ     
وقـد أعـد    . ، امللحـق بأمانـة التكامـل االقتـصادي ألمريكـا الوسـطى            )٦(املرأة يف أمريكا الوسطى   

 مـن أجـل إدراج مـصاحل املـرأة يف جـدول             ٢٠٠٩-٢٠٠٦هذا اجمللس خطة استراتيجية للفترة      
 األولويــة الســتراتيجيات  أعمــال التكامــل بأمريكــا الوســطى ومؤســساته، وقــد منحــت فيــه       
 .االستقالل االقتصادي والصحة املتكاملة واملشاركة السياسية للمرأة

وتعترف احلكومة والدولة السلفادورية مبا اكتسبه املعهد السلفادوري للنهوض بـاملرأة            
من مستويات املسؤولية، بالنسبة لتنفيذ االسـتراتيجيات الـيت تـساهم يف إدمـاج املـرأة يف قطـاع                

وقــد قــام املعهــد، يف هــذا الــصدد، وبالتنــسيق مــع احلكومــات احملليــة، بإنــشاء مراكــز  . نتــاجاإل
التدريب واإلنتاج للمرأة، وبتنفيذ مبادرات منتجة من أجـل املـرأة يف البلـديات شـديدة الفقـر،                  
ذلك أن املـسامهة يف حتـسني حالـة املـرأة رئيـسة األسـرة املعيـشية مـن بـني الـربامج الـيت تنفـذها                           

 .اسةالرئ
وقــام املعهــد، مــن جانبــه، بوضــع اســتراتيجيات موجهــة إىل حتــسني نوعيــة حيــاة هــذا    

 مـن مراكـز التـدريب واإلنتـاج للمـرأة يف البلـديات         ٩القطاع من السكان، ويهدف إىل تنفيـذ        
وسوف يتم تنفيذ هذه املراكز وفقا الحتياجات املـرأة يف املنطقـة، حبيـث تكـون                . شديدة الفقر 

 .قدراهتا واملشاركة يف التنمية احملليةموجهة إىل دعم 
تــشجع اللجنــة الدولــة علــى مواصــلة دعــم دور املعهــد الــسلفادوري للنــهوض بــاملرأة     

بوصفه هيئة رائدة ومعيارية، مـع تزويـده بامليزانيـة الكافيـة ومنحـه الـسلطة الالزمـة يف                   
ساواة بـني   إطار مؤسسات الدولة، حبيث يعمل على إدماج املنظور اجلنساين وتعزيز امل          

__________ 
االحتاد األورويب، والوكالـة اإلسـبانية للتعـاون        : هي“ ٣الفريق رقم   ”مؤسسات التعاون الدويل املشاركة يف       )٥( 

ــدويل ــساين ل الــ ــاع اجلنــ ــامج، والقطــ ــائي  ربنــ ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــات    األمــ ــة للواليــ ــة الدوليــ ــة التنميــ ووكالــ
للطفولة، وهيئة التعاون اليابانية، ووكالة      املتحدة   األممالسلفادور، وهيئة أوكسفام أمريكا، ومنظمة      /املتحدة

 .تقنية للرئاسة بالسلفادور، وهيئة التعاون اإليطالية، واألمانة الOIT/IPECالتعاون األملانية وهيئة 
غواتيماال، هندوراس، السلفادور، نيكاراغوا،    : البلدان املشاركة يف جملس وزيرات وهيئات شؤون املرأة هي         )٦( 

 .كوستاريكا وبنما
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ــسني ــسائية         . اجلن ــات الن ــع املنظم ــا أكــرب م ــد تعاون ــيم املعه ــأن يق وأوصــت كــذلك ب
 .للمجتمع املدين وأن يشارك معها يف العمل

نظــرا العتــراف احلكومــة مبــا قــام بــه املعهــد مــن أعمــال، حــصل علــى زيــادة نــسبتها      
 شـرحها يف البيـان      ، وقد كان ذلك عقب عملية يـرد       ٢٠٠٦ يف املائة يف امليزانية لسنة       ٧٣,٤٠

 .٢٠٠٦ إىل سنة ٢٠٠٢املقارن التايل لتوسع املؤسسة وامليزانية السنوية، من سنة 
 ٢الشكل 

 رسم بياين مقارن للتوسع املؤسسي وزيادة امليزانية السنوية
 ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٢من 

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

المرتبات األصول/الخدمات األصول الثابتة المجموع

2002

2003

2004

2005

2006

 

طنية للمرأة وتنفيذها يف ومع زيادة امليزانية سوف ينتشر نطاق تدخل السياسة الو 
، وخاصة، اهتمامها )٧( اخلاصة هبا١٢األقاليم، مع حماور التنمية األربع وجماالت التدخل الـ 

باحتياجات املرأة الريفية، وتنفيذ املشاريع االستثمارية اليت تشمل فتح مكاتب للمعهد 
 مقاطعيت سونسونايت السلفادوري للنهوض باملرأة من أجل العناية بضحايا العنف املنـزيل يف

 مراكز للتدريب واإلعداد واإلنتاج للمرأة باملعدات، يف البلديات ٦ومورازان، وتزويد 
املسجلة بوصفها شديدة الفقر، والتابعة للحكومات احمللية، والعمل املنسق مع املنظمات 

 .احلكومية

__________ 
 .مرفق هيكل السياسة الوطنية للمرأة )٧( 
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حلكومية، مع وسوف يتيسر تنفيذ وتنسيق مشاريع التنمية احمللية مع املؤسسات غري ا 
 .التوسع اإلقليمي

 
 ٣الشكل 

 ٢٠٠٦ وسنة ٢٠٠٥ميزانية سنة 
 

 

 

 

 

 

 
تالحظ اللجنة مع القلق أن الدستور يشري إىل مبدأ املساواة، بينما تستخدم لفظتا  

 .املساواة والتكافؤ كمترادفني يف الربامج واخلطط
رمسيا، بضمان إمكانية حصول النساء والرجال على يتصل استخدام لفظة املساواة،  

 .)٨(املوارد الالزمة للنمو كأشخاص، بغية حتقيق تكافؤ الفرص
رمسيا، بالنسبة للرجال والنساء، فيما يتصل مبمارسة “ املساواة”كما تستخدم لفظة  

 .حقوق اإلنسان، وأمام قوانني مجهورية السلفادور
 املساواة والتكافؤ مترادفتني، حيث أن األوىل تشري ويف هذا السياق، ال تعترب لفظتا 

 .إىل احلصول على املوارد والثانية إىل ممارسة حقوق اإلنسان
“ ؤالتكاف”و “ املساواة”تناشد اللجنة الدولة الطرف أن حتيط علما بأن لفظيت  

 مترادفتني وال جيوز استخدامهما بشكل متبادل، وأن االتفاقية ترمي إىل تعتربان ال
 .القضاء على التمييز ضد املرأة وإىل ضمان املساواة بني النساء والرجال

__________ 
 .يف املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة“ املنهج األساسي للجنسني” )٨( 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Año 2005 Año 2006  ٢٠٠٥سنة  ٢٠٠٦سنة 
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، فـإن مجيـع األفـراد متـساوون     ٣وفقا ملـا أقـره دسـتور مجهوريـة الـسلفادور، يف املـادة                
وال جيــوز وضــع قيــود علــى التمتــع بــاحلقوق املدنيــة علــى أســاس االخــتالف يف  . أمــام القــانون

 .وال يعترف بوظائف أو امتيازات وراثية. أو الديانةاجلنسية أو العرق أو نوع اجلنس 
واملعهد الـسلفادوري للنـهوض بـاملرأة هـو اهليئـة الرائـدة للـسياسة الوطنيـة للمـرأة الـيت                      

واملـساواة  دعم التنمية املتكاملة للمرأة يف مجيع جماالت اجملتمع، يف ظروف مـن التكـافؤ               ”تقرر  
 .“مليات التنمية الوطنيةمع الرجل، من خالل مشاركتها النشطة يف ع

، تعـرف الـسلفادور هـذه اللفظـة،         “ساواةاملـ ” للفظة   )٩(ومع مراعاة تعريف اليونسكو    
 :رمسيا، على النحو التايل

 “املساواة يف الفرص واحلقوق للنساء والرجال” • 
 “االعتراف باحتياجات املرأة” • 
 .“احلصول على املساواة يف النتائج، نتيجة ملا تقدم” • 

ستحقق املرأة املـساواة يف اجملـال االجتمـاعي والـسياسي واالقتـصادي إذا تـوفرت هلـا         و 
نفس الفرص املتاحة للرجل للوصول إىل التعلـيم والـصحة وامللكيـة واالئتمانـات والتكنولوجيـا                

 .وما إىل ذلك
ترحب اللجنة، مع التقدير، باجلهود اليت قامت هبا الدولة الطـرف يف مكافحـة العنـف                 

يل مــع قيامهــا مــؤخرا بإنــشاء خطــة وطنيــة ملكافحــة العنــف املنـــزيل، مــع الــشعور  املنـــز
وتـشعر اللجنـة بـالقلق أيـضا إزاء         . بالقلق إزاء استمرار العنف ضد املرأة يف السلفادور       

النتائج القانونية املترتبة على التوفيق بني املعتدي والـضحية يف مرحلـة مـا قبـل اإلجـراء                  
 . غري صاحل الضحيةالقانوين مما قد يكون يف

يرجع أساس العنف ضد املرأة الظاهر يف اجملاالت العامة واخلاصة إىل عدم املـساواة يف                
ممارسة السلطة من خالل املؤسسات االجتماعية مبختلف أنواعها، واليت توجد املـرأة يف وضـع               

لـسن  غري مؤات أمام الرجل، مـع جمموعـات ضـعيفة أخـرى منـها األطفـال واملـراهقني وكبـار ا                    
ويعترب القـضاء علـى أوجـه عـدم املـساواة املـذكورة ذات الطـابع النـوعي          . واألشخاص املعوقني 

. واالجتماعي واهليكلـي مهمـة تتجـاوز اإلجـراءات القانونيـة ودعـم اهلياكـل األساسـية املأمونـة             
ويلزم إجياد عمليات تدخل ترمي إىل إحـداث تغـيريات يف األمنـاط الثقافيـة الـيت تـضع املـرأة يف                      

 .حالة غري مؤاتية بالنسبة للعنف وال توفر هلا احلماية منه
__________ 

 .برنامج ثقايف من أجل السالم، اليونسكو، السلفادور. ألفاظ جديدة لعامل جديد )٩( 
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وترى دولة السلفادور أن العنـف ضـد املـرأة مـشكلة اجتماعيـة خطـرية تتطلـب تنفيـذ                     
ــة والتوعيــة، وتــستهدف الرجــال والنــساء    ــرامج  . بــرامج موجهــة حنــو الوقاي وتقتــضي إعــداد ب

ومتعـدد االختـصاصات، وتـسمح    للرعاية ذات طابع مشترك بـني املؤسـسات وبـني القطاعـات           
 .باملعاجلة املتكاملة يف إطار حقوق اإلنسان

ويف هــذا الــسياق، حــدد املعهــد الــسلفادوري للنــهوض بــاملرأة، بوصــفه اهليئــة الرائــدة    
لقــانون مكافحــة العنــف املنـــزيل واخلطــة الوطنيــة ملكافحــة العنــف املنـــزيل واالهتمــام بــه، هــدفا 

ــة    يتمثــل يف الكــشف عــن املــشكلة ا   ــها بتقــدمي احلماي ــة للعنــف ضــد املــرأة ومكافحت الجتماعي
ــسائدة        ــة ال ــة والوطني ــايري الدولي ــستند إىل املع ــشطة داعمــة ت ــة للــضحايا، مــن خــالل أن والرعاي

وهبذا يوىل اهتمام خاص ملكافحة العنف املنــزيل واالهتمـام بـه، حيـث يعتـرب                . واخلاصة بالعنف 
كـذلك، قـام املعهـد الـسلفادوري للنـهوض      . أةشكال شديد االنتشار ومفـرط للعنـف ضـد املـر      

باملرأة بالتنسيق مع اللجنة املشتركة بـني املؤسـسات ملكافحـة العنـف املنــزيل واالهتمـام بـه مـن             
 .خالل برنامج سالمة العالقات األسرية، حتقيقا هلذا اهلدف

ويف إطــار احتــرام حقــوق اإلنــسان وممارســتها، بــادرت دولــة الــسلفادور بالعمــل مــع    
ــادين علــى     امل ــة النفــسية وإعــادة التثقيــف للرجــال املعت ــة والرعاي عتــدين، خاصــة يف جمــال الوقاي

وأقــرت العقوبــة املــسماة   . العنــف، بغيــة إقامــة عالقــات أفــضل فيمــا بــني الرجــال والنــساء        
 :وفيما يلي وصفها. بالعقوبات الثانوية والعالج الواردة يف مواد القانون اجلنائي

 العقوبات الثانوية
 : العقوبات الثانوية هي- ٤٦ادة امل

  سنة؛٣٥ شهور إىل ٦عقوبة عدم األهلية الكاملة ملدة تتراوح من  - ١ 
  سنة؛٣٠ شهور إىل ٦عقوبة عدم األهلية اخلاصة، ملدة تتراوح من  - ٢ 
 عقوبة الطرد من األراضي الوطنية بالنسبة لألجانب؛ - ٣ 
 شـهور   ٣احملـرك، ملـدة تتـراوح مـن         عقوبة احلرمان من قيـادة الـسيارات ذات          - ٤ 

 . سنوات يف احلاالت احملددة، بصورة خاصة، يف القانون٦إىل 
تقرر عقوبة العـالج كعقوبـة ثانويـة يف اجلـرائم املتعلقـة باحلريـة اجلنـسية، بعـد                - ٥ 

 .الكشف من أخصائي
ومع ذلك، ميكـن فـرض عقوبـة عـدم األهليـة كعقوبـة أساسـية يف احلـاالت احملـددة يف                       

 .ا القانونهذ
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 .ويكون تنفيذ العقوبات الثانوية بالتزامن مع تنفيذ العقوبة األساسية 
 عقوبة العالج

تتألف عقوبة العالج من احلضور املنتظم يف جلسات لـدعم إعـادة التثقيـف              :  ألف - ٦١املادة  
النفــسي واالجتمــاعي، قــد تكــون فرديــة أو مجاعيــة، مــع فنــيني يــساعدون احملكــوم عليــه علــى   

 . أمناط السلوك العنيفةتعديل
ومــن جهــة أخــرى، قــام املعهــد الــسلفادوري للــضمان االجتمــاعي، بإعــداد الربنــامج     
ويــشمل هــذا الربنــامج دورات للوقايــة مــن العنــف . “ العنــف اجلنــساين وإدارتــهعنــم”املعنــون 

املنــــزيل والعنايـــة بـــه، ويـــستهدف مـــوظفني متعـــددي التخصـــصات مـــن األطبـــاء واملمرضـــني 
يني النفسانيني واملعلمني يف جمال الـصحة، مـن اجلنـسني، بغيـة متكينـهم مـن الكـشف                   واألخصائ

 .عن حاالت العنف بني املرضى من اجلنسني
تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ تـدابري عمليـة مـن أجـل متابعـة تطبيـق القـوانني،                     

 هـذه   بـشأن العنـف ضـد املـرأة، واإلشـراف علـى      ١٩مع مراعـاة التوصـية العامـة رقـم         
وأن تـضمن، بـصورة خاصـة،       . التدابري، مع تقييم فعاليتها وإجـراء التعـديالت املالئمـة         

 .أال تكون النتائج القانونية للصلح املنصوص عليه يف القانون ضارة لذلك القانون
حققت السلفادور أوجـه تقـدم كـبرية يف احلمايـة القانونيـة، فيمـا يتـصل بـالعنف ضـد                      

قـانون مكافحـة    : القـوانني اخلاصـة مبنـع العنـف املنــزيل ومعاقبتـه، ومنـها             املرأة، ومنـها املعـايري و     
العنف املنـزيل، ودليل تطبيق قانون مكافحة العنف املنـزيل والقانون اجلنائي، والسياسة الوطنيـة             

ويعتــرب املعهــد الــسلفادوري (للمــرأة، واخلطــة الوطنيــة ملنــع العنــف داخــل األســرة والعنايــة بــه   
 ).اهليئة الرائدة للسياسة واخلطةللنهوض باملرأة 

ويف هذا اإلطار، قام املعهد السلفادوري للنهوض بـاملرأة مبتابعـة ورصـد وصـول املـرأة                  
ــة ملقتــضيات      ــة والعملي ــة املــستمرة مبطابقــة اإلجــراءات القانوني ــة، باإلضــافة إىل العناي إىل العدال

نونيــة املــشتركة بــني   حقوقهــا، بــشكل مــستمر، وتــتم هــذه العمليــة مــن خــالل اللجنــة القا        
املؤسسات، الـيت تـضم ممـثلني قـانونيني حملكمـة العـدل العليـا، واجمللـس الـوطين للهيئـة القـضائية                       
ــرة،         ــاكم األس ــاعي وحم ــضمان االجتم ــل وال ــة ووزارة العم ــام للجمهوري ــدعي الع ــب امل ومكت

ــرة وامل       ــة لألس ــة الوطني ــة، واألمان ــة اجلمهوري ــة لرئاس ــة الفني ؤســسات ووزارة احلكــم، واألمان
املسؤولة عن تنقيح واقتراح تعديالت للقوانني الوطنية، من املنظور اجلنساين، وذلـك مـن أجـل     
إلغاء األحكام التمييزية ضد املرأة وحتقيق ممارسة مبـدأ املـساواة أمـام القـانون للرجـال والنـساء                   

 .على املستويات املختلفة للنظام القانوين
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رة للقـوانني الـيت حتبـذ صـياغة تكفـل احتـرام       ومع ذلك، جترى تعديالت دائمة ومـستم    
احلريات األساسية وحقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة، وإصدار هذه القـوانني وتطبيقهـا، يف ضـوء               

 .التحليل اجلنساين وعدم التمييز، من أجل تنفيذ االلتزامات الوطنية والدولية
ون اجلنائي، بني مـا أجنـز   وتتم معاجلة العنف املنـزيل وصورته بإخضاعه للعقوبة يف القان   

من تعديالت القـوانني والقواعـد وإلغائهـا، بغـرض تغـيري املمارسـات القانونيـة والعرفيـة املؤيـدة           
 .الستمرار العنف املنـزيل والتسامح فيه

ويف القانون اجلنائي، يعاقب املعتـدي الـذي يعـّرض حيـاة املـرأة للخطـر أو يهـددها أو                     
 :اهتا على النحو التايل، يف اجلرائم التاليةيعتدي على عفافها أو على ممتلك

 أي شخص يعترب عضو يف األسرة وفقـا ملفهـوم قـانون مكافحـة               - ٢٠٠املادة  : العنف املنـزيل 
 مـن نفـس القـانون،    ٣العنف املنـزيل، ويرتكب أي شكل من أشكال العنـف الـواردة يف املـادة          

 . سنوات٣يعاقب بالسجن ملدة من سنة إىل 
اإلجراءات القانونية املقـررة يف القـانون سـالف الـذكر، مـن أجـل مباشـرة                 ويلزم تنفيذ    

 .اإلجراء اجلوائي
 يعاقـب كـل شـخص يـأيت تـصرفا غـري مقبـول مـن املتلقـي،                   - ١٦٥املـادة   : التحرش اجلنـسي  

وينطوي على ألفـاظ أو ملـسات أو إشـارات أو أي سـلوك لـه طـابع أو مـضمون جنـسي، وإن                        
 . سنوات٦ إىل ٣ة، يف حد ذاته، بالسجن ملدة من كان هذا ال يعترب جرمية خطري

 إىل ٤ ســـنة بالـــسجن ملـــدة ١٥يعاقـــب التحـــرش اجلنـــسي بـــشخص يقـــل ســـنه عـــن  
 .سنوات ٨

إذا حــدث التحــرش اجلنــسي باســتغالل التفــوق النــاتج عــن أيــة عالقــة، تفــرض غرامــة   
 . يوم٢٠٠ إىل ١٠٠قيمتها مرتب 

ل شخص يرتكب أفعاال جنسية متنوعة مع شـخص         ، ك ١٦٦املادة  : األفعال اجلنسية املتنوعة  
 إىل ٤ سنة، عـن طريـق اخلـداع، يعاقـب بالـسجن ملـدة        ١٨ سنة ويقل عن     ١٥يزيد عمره عن    

 . سنوات٨
 ٨ سـنة بالـسجن ملـدة        ١٦وتعاقب األفعال اجلنسية املتنوعة مع شخص يقل سـنه عـن             

 . سنة١٢سنوات إىل 
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ن يشجع أو ييسِّر إفساد شخص يقـل سـنه عـن             كل م  - ١٦٧املادة  . إفساد القصَّر واملعوقني  
 سـنوات إىل  ٦ سنة أو يعاين قصورا عقليا من خالل أفعال شهوانية متنوعة، بالسجن ملـدة             ١٨
 . سنة، حىت لو وافق هذا الشخص على املشاركة فيها١٢

أي قريب أو غريـب يـساعد علـى مـا ورد وصـفه يف الفقـرة الـسابقة يعاقـب بالعقوبـة                        
 .ها الثلثالقصوى مضاف إلي

 سـنة يف حـاالت   ١٤ سـنة إىل  ١٢ تفرض عقوبة السجن ملـدة  - ١٦٨املادة . اإلفساد املشدد 
 :إفساد القصَّر، على النحو التايل

  سنة؛١٥إذا كانت الضحية من سن أقل من  )١ 
إذا مت ذلك عن طريق اخلداع أو العنف أو إسـاءة اسـتعمال الـسلطة أو الثقـة،                 )٢ 

 اليب التخويف؛أو أي أسلوب آخر من أس
إذا مت ذلــك عــن طريــق أحــد اآلبــاء أو املتــبين أو األخ املــسؤول عــن تربيــة          )٣ 

 .الضحية أو رعايتها أو العناية هبا أو حراستها أو أبناء الزوج أو اخلليل
 - ١٦٩ املـادة    - التحريض على األفعال اجلنسية أو اإلباحية وتشجيعها واملـساعدة عليهـا          

 سـنة   ١٨ع أي شكل من أشكال استعمال َمن يقل سنهم عـن            خيضع كل شخص يقوم بتشجي    
يف أفعال جنسية أو إباحية أو تيسريها أو إدارهتا أو متويلها أو احلث عليها أو تنظيمها، بـشكل                  

 . سنوات٨ إىل ٣فردي أو منظم، أو عام أو خاص لعقوبة السجن ملدة 
ام بـأي مـن األنـشطة    شخص يأذن عن دراية، باستخدام أو إجيـار مـبىن للقيـ      ويعترب أي    

 .الوارد وصفها يف الفقرة السابقة، مشاركا يف املسؤولية، بنفس املقدار
كل شخص يقوم بدفع    :  ألف - ١٦٩ املادة   - تقاضي أجر عن األفعال اجلنسية أو اإلباحية      

 سـنة  ١٨أجر أو بالوعـد بالـدفع أو بتقـدمي مزايـا أخـرى، أيـا كانـت، لـشخص يقـل سـنه عـن                          
 إىل  ٣أجل قيام القاصر بأفعال جنسية أو إباحية، يعاقب بالـسجن ملـدة             لشخص ثالث، من     أو
 . سنوات٨

 يعاقــب كــل شــخص يتــسبب يف ممارســة شــخص للبغــاء،  - ١٧٠ املــادة .التــسبب يف البغــاء
سواء بصورة نشطة إو بإساءة استعمال موقف احتياج، أو يف إبقائـه يف هـذه احلالـة، بالـسجن                   

 . سنوات١٠ إىل ٦ملدة 
 ١٨ سـنة عنـدما يقـل سـن الـضحية عـن            ١٢ سـنوات إىل     ٨دة العقوبـة مـن      مـ وتكون   

 .سنة
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وعنــد حــدوث أي مــن هــذه األمــور باســتغالل التفــوق النــاتج عــن أيــة عالقــة، تــشدد   
 .العقوبة بنسبة تصل إىل ثلث احلد األقصى

 يعاقب جمرد عرض أو تقدمي خـدمات        - ألف   - ١٧٠املادة  .  من الغرباء  هعرض البغاء وطلب  
 . سنوات٨ إىل ٤ء للغرباء بالسجن ملدة البغا

ــرة        ــواردة يف الفق ــة ال ــنفس العقوب ــاء أو التماســها ل وخيــضع جمــرد طلــب خــدمات البغ
 .السابقة

 يعاقب كل شخص يقوم بأفعال الـدعارة أو العـروض البذيئـة        - ١٧١املادة  . العروض البذيئة 
 ســنة أو مــن ١٨ ســنهم عــن أو غــري الالئقــة يف األمــاكن العامــة أو أمــام اجلمهــور أو مــن يقــل 

 . سنوات٤يعانون من قصور عقلي أو يعمل على قيام آخرين هبا، بالسجن ملدة سنتني إىل 
 يعاقب كـل شـخص يقـوم، بأسـلوب مباشـر، مبـا يـشمل                - ١٧٢املادة  . إنتاج املواد اإلباحية  

ع أو  الوسائط اإللكترونيـة، بإنتـاج أفـالم أو جمـالت أو منـشورات أو مـواد إباحيـة مـن أي نـو                      
نقلها أو نشرها أو توزيعها أو تأجريهـا أو بيعهـا أو تقـدميها أو إنتاجهـا أو تنفيـذها أو عرضـها             

 سـنة أو يعـانون مـن قـصور عقلـي بالـسجن ملـدة                ١٨أو اإلشارة إليها، بني من يقل سنهم عن         
 . سنوات٥إىل  ٣

وخيــضع لــنفس العقوبــة كــل مــن يعلــن، بــشكل ظــاهر، عــن مــضمون هــذه األفــالم أو  
 عــن طريــق الوســائل الت أو املنــشورات أو مــواد أخــرى، مبــا يف ذلــك املــواد القابلــة للنقــلاجملــ

 ســنة أو يعــانون مــن قــصور ١٨اإللكترونيــة، عنــدما تكــون غــري مالئمــة ملــن يقــل ســنهم عــن  
 .عقلي

 ســنة أو املعــوقني أو القاصــرين عقليــا يف ١٨اســتخدام األشــخاص الــذين يقــل ســنهم عــن 
 كل من يقوم بإنتاج صور أو باسـتخدام صـوت شـخص             - ١٧٣املادة  : يةإنتاج املواد اإلباح  

 سنة أو معوق أو قاصر عقليا أو نسخها أو توزيعهـا أو نـشرها أو اسـتريادها                  ١٨يقل سنه عن    
أو تصديرها أو تقدميها أو متويلها أو بيعها أو االجتار هبا أو تروجيها بـأي شـكل كـان، بـصورة               

ــة أو أي وســائط    مباشــرة أو مــن خــالل الوســائل امل   ــصرية أو الظاهري ــسمعية الب ــة أو ال علوماتي
أخرى، إذا كانت هذه الصور تعـرض أنـشطة جنـسية أو إباحيـة أو ذات طـابع جنـسي سـافر،                    

 . سنة١٢ سنوات إىل ٦سواء كانت صرحية أو حقيقية أو مصطنعة، يعاقب بالسجن ملدة 
 خاصـة يـستخدم     نفس العقوبـة علـى كـل مـن يقـوم بتنظـيم عـروض عامـة أو                 وتفرض   

فيهــا األشــخاص املــشار إلــيهم يف الفقــرة الــسابقة يف أفعــال إباحيــة أو شــهوانية، أو يــشارك يف  
 .هذه العروض
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كـل مـن يف حيازتـه مـواد إباحيـة تـستخدم فيهـا               :  ألـف  - ١٧٣املـادة   : حيازة املواد اإلباحيـة   
باحيـة أو    سـنة أو معـوقني أو قاصـرين عقليـا يف أنـشطة إ              ١٨صورة أشـخاص يقـل سـنهم عـن          

 . سنوات٤شهوانية، يعاقب بالسجن ملدة سنتني إىل 
 مـن القـانون احلـايل     ١٧٣ إىل   ١٦٩ليهـا يف املـواد      ‘ختضع اجلـرائم املـشار      :  باء - ١٧٣املادة  

ألقصى عقوبة مفروضة مضاف إليها مدة تـصل إىل ثلـث احلـد األقـصى املقـرر للعقوبـة وعـدم                     
 :كوم هبا إذا قام هبذه األفعال أي مناألهلية ملمارسة املهنة خالل الفترة احمل

اآلباء أو األبناء أو األخـوة أو األبنـاء بـالتبين أو األزواج أو َمـن هـم يف عالقـة            -أ  
 عرفية أو أفراد األسرة حىت الدرجة الرابعة من القرابة أو الثانية من املصاهرة؛

  من هذا القانون؛٣٩مجيع األشخاص املشار إليهم يف املادة  -ب  
 األشخاص املكلفني بالوصاية أو احلماية أو اإلشراف على الضحية؛ - ج 
أي شــخص يــستغل التفــوق الناشــئ عــن العالقــات القائمــة علــى الثقــة أو          -د  

 .العالقات العائلية أو التعليمية أو عالقات العمل أو أية عالقة أخرى
ص بوصـفه عـضوا      أي شخص يعمل على االجتار باألشـخا       - ٣٦٧املادة  : االجتار باألشخاص 

 . سنوات٨ إىل ٤يف منظمة دولية أو نيابة عنها، ألي غرض كان، يعاقب بالسجن ملدة 
إذا كان االجتار بنساء السلفادور أو أطفاهلا، ميكن زيـادة العقوبـة مبـدة تـصل إىل ثلـث           

 .العقوبة القصوى املقررة
خـال أجانـب يف      كل شخص حيـاول إد     - ألف   ٣٦٧املادة  : االجتار غري املشروع باألشخاص   

اإلقليم الوطين أو يدخلهم بنفسه أو من خالل آخرين، أو يـأويهم أو يرشـدهم، بغـرض جتنـب      
 . سنوات٨ إىل ٤ضوابط اهلجرة يف هذا البلد أو بلدان أخرى، يعاقب بالسجن ملدة 

وخيــضع لــنفس العقوبــة كــل شــخص يقــوم بــإيواء املــواطنني أو بنقلــهم أو بإرشــادهم     
 .هلجرة هلذا البلد أو بلدان أخرىبغرض تفادي ضوابط ا

كما خيضع لنفس العقوبـة األشـخاص ممـن حيملـون وثـائق مـزورة أو مزيفـة يف حماولـة                       
للعمل علـى إخـراج مـواطنني سـلفادوريني أو حـاملي أيـة جنـسية أخـرى ويـستخدمون وثـائق                      

 .سليمة يكون أصحاهبا أشخاصا آخرين
ــة يف اخلــارج أو كــان  إذا تعــرض الــشخص موضــع هــذه اجلــرائم للحرمــان مــن      احلري

ضــحية جلــرائم أيــا كــان نوعهــا، أو تــويف نتيجــة ألعمــال عنيفــة وذات طــابع إجرامــي، نتيجــة   
 . الرتكاب هذه اجلرمية، تزاد العقوبة بنسبة الثلثني
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 كل شخص يقوم حلـسابه أو بوصـفه عـضوا يف منظمـة     - باء ٣٦٧املادة  : االجتار باألشخاص 
ــة أو دوليــة وبغــرض احلــصو    ل علــى مزايــا اقتــصادية، بتجنيــد األشــخاص أو نقلــهم أو      وطني

حتــريكهم أو استــضافتهم أو التــأثري علــيهم، داخــل اإلقلــيم الــوطين أو خارجــه، للقيــام بانــشطة  
االســتغالل اجلنــسي، مــع إبقــائهم ألداء أعمــال وخــدمات شــاقة، مماثلــة للــرق، أو الستئــصال    

 ٨ إىل ٤جباريـــة، يعاقـــب بالـــسجن ملـــدة أعـــضاء، أو عمليـــات التـــبين املزيفـــة أو الزجيـــات اإل
 .سنوات

من ييسر أي من األنشطة السابقة أو يـشجعها أو يـساعد عليهـا يعاقـب بالـسجن       ل  ك 
 . سنوات٦ إىل ٣ملدة 

يف حالة القيام هبذه األنشطة يف أماكن جتارية أو ذات طابع يتطلب تصريح الـسلطات                
 .قيام بإغالق هذه األماكن فورااملعنية، على هذه السلطات إلغاء التصاريح مع ال

 تعاقــب اجلرميــة املــشار إليهــا يف - جــيم ٣٦٧املــادة : الظــروف املــشددة لالجتــار باألشــخاص
 باء من هذا القانون بالعقوبة القـصوى املقـررة، مـضاف إليهـا ثلـث املـدة القـصوى         ٣٦٧املادة  

 :يةمع عدم األهلية ملمارسة املهنة خالل فترة احلكم، يف احلاالت التال
إذا ارتكبها موظفون أو عاملون رمسيون وتابعون للبلديات أو الـسلطة العامـة              - ١ 

 .أو وكالء للسلطة أو للشرطة املدنية الوطنية
 . سنة١٨عندما يقل سن الضحية عن  - ٢ 
إذا ارتكبها شخص مـستغال التفـوق النـابع عـن عالقـات قائمـة علـى الثقـة أو               - ٣ 

 .و عالقات عمل أو أية عالقات أخرىعالقات منـزلية أو تعليمية أ
إذا تعرض الشخص اخلاضع هلـذه اجلـرائم للحرمـان مـن احلريـة يف اخلـارج أو                 - ٤ 

كان ضحية جلرائم أيا كان نوعهـا، أو تـويف ألسـباب ذات طـابع إجرامـي أو                
 .تتصل بسوء النية، نتيجة الرتكاب اجلرمية السابقة

 .طار الزواجيعاقب القانون اجلنائي العنف اجلنسي يف إ
 :  من القانون اجلنائي على ما يلي٢٠٠تنص املادة 

 العنف املنـزيل
 يعاقب أي عـضو مـن أعـضاء األسـرة، وفقـا ملـا ورد يف قـانون مكافحـة العنـف                       - ٢٠٠املادة  

 مـن ذلـك الـنص القـانوين،         ٣املنـزيل، ميارس العنف بأي شكل مـن األشـكال احملـددة يف املـادة               
 . سنوات٣بالسجن ملدة سنة إىل 
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 من قانون مكافحـة العنـف املنــزيل         ٣ويف هذا اإلطار القانوين، يكمل ما يتصل باملادة          
 .مفاهيم وأشكال العنف املنـزيل الواردة يف هذه املادة

 مفهوم العنف املنـزيل وأشكاله
 يعتــرب أي إجــراء أو إمهــال، ســواء كــان مباشــرا أو غــري مباشــر، يــسبب معانــاة أو    - ٣املــادة 
 .نفسية أو جنسية أو وفاة لألشخاص أفراد األسرة عنفا منـزلياأضرار 

 :ومن أشكال العنف املنـزيل ما يلي 
أي إجــراء أو إمهــال، مباشــرا كــان أو غــري مباشــر، يكــون    : العنــف النفــسي  -أ  

الغرض منه التحكم يف أعمال أشخاص آخرين أو تـصرفاهتم أو معتقـداهتم أو              
تخويف أو الضرب أو التهديد املباشر أو غـري         قراراهتم أو حتقريها من خالل ال     

املباشــر أو اإلذالل أو العــزل أو أي تــصرف أو إمهــال يــسبب ضــررا للــصحة   
ــات      ــة واإلمكاني ــة املتكامل ــد املــصري، أو التنمي ــى حتدي النفــسية، أو للقــدرة عل

 الشخصية؛
مة األعمال أو التصرفات أو حاالت اإلمهال اليت تعـّرض الـسال          : العنف البدين  -ب  

 البدنية لشخص آخر للخطر أو للضرر؛
ــسي  -ج   ــف اجلن ــات      : العن ــتمرار يف عالق ــى االس ــيت جتــرب شــخص عل ــال ال األعم

جنسية جسدية أو شـفوية، أو املـشاركة فيهـا، بـالقوة أو التـشهري أو اإلكـراه                  
أو التهديــد أو الرشــوة أو التحــريض أو التخويــف أو أي أســلوب يلغــي إرادة 

ملثل، يعترب إجبار املعتدي للشخص املُعتَدى عليه علـى         وبا. الشخص أو حيّدها  
 .القيام بأي من هذه األفعال مع شخص ثالث، عنفا جنسيا

ــم    : العنـــف األبـــوي -د   ــام املالئـ ــؤثر علـــى االهتمـ ــال الـــذي يـ ــراء أو اإلمهـ اإلجـ
باحتياجــات األســرة أو أي مــن األشــخاص املــشار إلــيهم يف هــذا القــانون أو   

ــام؛    ــذا االهتم ــل ه ــع اإلضــرار باألشــياء أو األدوات أو املمتلكــات أو    يعرق م
 .إضاعتها أو تدمريها أو حجزها أو اختالسها أو االستيالء عليها

 مـن القـانون اجلنـائي املعـايري الـسارية لتعـويض             ١٧٤وباإلضافة إىل ذلك، تقـرر املـادة         
 .النساء ضحايا العنف
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 تعويضات خاصة
ملـشار إليهـا يف الفـصلني األول والثـاين مـن هـذا البـاب                 يعاقب مرتكبـو اجلـرائم ا      - ١٧٤املادة  

 :بتقدمي تعويضات من خالل
املساعدة يف مجيـع النفقـات الـيت تكبـدهتا الـضحية مـن أجـل العنايـة الطبيـة أو                      - ١ 

 النفسية؛ 
 .توفري النفقات الكاملة لفترة العجز الطيب للضحية - ٢ 
دم تطبيــق هــذا القــانون مــن جانــب  هنــاك أيــضا عقوبــة عامــة، يف قــانون العقوباتـــ لعــ   

 :املوظفني العاْمني، يرد وصفها فيما يلي
 كـل مـستخدم أو موظـف عـام، أو ممثـل             - ٢٩٢املـادة   : التعديات اخلاصة باحلق يف املساواة    

لسلطة أو للسلطة العامة حيرم شخص من أي حق من احلقوق الفرديـة املعتـرف هبـا يف دسـتور                    
ص أو عرقــه أو جنــسه أو ديانتــه أو أي حالــة أخــرى،   اجلمهوريــة بــسبب جنــسية هــذا الــشخ  

 ســنوات مــع عــدم أهليــة القيــام بالوظيفــة أو العمــل للفتــرة   ٣يعاقــب بالــسجن لفتــرة ســنة إىل  
 .نفسها

 يعاقب النائب العام أو املوظف املعـّين منـه الـذي يغفـل العمـل                - ٣١١املادة  : إغفال التحقيق 
را الختــصاصاته، ويكــون خارجــا عــن نطــاق علــى التحقيــق يف أي فعــل إجرامــي خيطــر بــه نظــ

 . سنوات٥ إىل ٣القانون، بالسجن ملدة 
وخيضع هؤالء املـوظفني لـنفس العقوبـة عنـد عـدم تنفيـذ اإلجـراءات العقابيـة املناسـبة،                

 .أمام القاضي املختص أو احملكمة املختصة، عند علمهم بوقوع حادث إجرامي
 .نفس الفترة، يف مجيع هذه احلاالتوتفرض أيضا عدم أهلية القيام بالوظيفة ل 

 يعاقب املستخدم أو املوظف العام، أو ممثل السلطة أو الـسلطة  - ٣١٢املادة : إغفال اإلخطار 
العامة الـذي يـصل إىل علمـه، يف معـرض ممارسـته ملهامـه أو نتيجـة هلـا، وقـوع حـادث يعاقـب                      

غرامة قيمتها مرتـب     ساعة، بفرض    ٢٤عليه ويغفل إخطار املوظف املسؤول بذلك يف غضون         
 . يوم١٠٠ إىل ٥٠

وتفرض نفس الغرامة على رئيس املستـشفى أو العيـادة أو أيـة مؤسـسة أخـرى مماثلـة،                    
سواء كانت عامة أو خاصة، واملسؤول عنها، يف حالة عدم إخطاره املوظف املختص بـدخول               

ني أن تعتــرب،  التاليــة لــذلك، يف احلــاالت الــيت يــتع٨األشــخاص املــصابني، خــالل الــساعات الـــ 
 .منطقيا، ناجتة عن جرمية
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 يعاقب من يعـصي أمـراً أو تـدبريا وقائيـا            - ألف   ٣٣٨املادة  : العصيان يف حالة العنف املنـزيل    
احتياطيا وللحماية، تفرضه سلطة عامة تطبيقـا لقـانون مكافحـة العنـف املنــزيل، بالـسجن ملـدة              

 . سنوات٣سنة إىل 
 :يلويتضمن قانون مكافحة العنف املنـز
 .التزام املوظفني املختصني باإلخطار

 :يلزم اإلخطار باألفعال اليت تشكل عنفا منـزليا: ١٤املادة 
 املوظفون الذين يتعرفون عليها يف معرض ممارسة مهامهم؛ -أ  
ــذين     -ب   ــرون الـ ــخاص اآلخـ ــون واألشـ ــون واملعلمـ ــصيادلة واملمرضـ ــاء والـ األطبـ

الرعايـة االجتماعيـة، الـذين يطلعـون     ميارسون مهناً متصلة بالـصحة والتعلـيم و       
 .على هذه األمور يف سياق تقدمي خدماهتم يف معرض ممارستهم ملهنتهم

يــصدر القاضــي أو القاضــية حكمــه، يف نفــس اجللــسة، اســتنادا إىل مــا يعرضــه         : ٢٨املــادة 
نـه  احلاضرون، ما دامت األمـور ال حتتـاج إىل دليـل، ومراعـاة لاللتزامـات الـيت يقـدمها املبلّـغ ع                     

 :وتقبلها الضحية) عنها(
 .إقرار األحداث اليت تشكل العنف املنـزيل واملبلّغ عنها )أ( 
 .عزو العنف إىل من أحدثه )ب( 
 .لى هذا الشخص املعتدي يف اجللسة عفرض تنفيذ ما التزم به الشخص )ج( 
الة عـدم   تقرير التدابري الوقائية واالحتياطية أو املتعلقة باحلماية والالزمة، يف ح          )د( 

 .االتفاق عليها قبل ذلك
فرض على املعتدي أن يدفع للضحية تعويضا عن األضـرار الناشـئة عـن عنـف                )هـ( 

الـــسلوك أو التـــصرفات، ومنـــها اخلـــدمات الـــصحية، ومثـــن األدويـــة، وقيمـــة 
 .إىل النفقات الناشئة عن العنف املستخدم‘املمتلكات، باإلضافة 

وجي على املعتـدي أو املعتديـة أو االنـضمام          فرض العالج النفسي أو السيكول     )و( 
ــساعدة     ـــزيل، مبـ ــصة يف العنـــف املنـ ــة املتخصـ ــساعدة الذاتيـ ــات املـ إىل جمموعـ

الـربامج املختلفـة الـيت      أساليب العالج اخلاصـة بـالعنف املنــزيل، مـع اسـتخدام             
وميكـن أيـضا تطبيـق هـذا التـدبري مـن بدايـة              . ةتنظمها مؤسسات محاية األسـر    

 .ب متابعته، على أي حالاإلجراءات، وجي
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ويف القرار نفسه خيطـر املعتـدي مبـا يتعـرض لـه مـن عقوبـات يف حالـة عـدم التنفيـذ أو                   
 .عند العودة إىل أفعال العنف املنـزيل

تالحظ اللجنـة مـع القلـق نقـص الـربامج الالزمـة للتربيـة اجلنـسية ونـشرها ومعـدهلا يف                       
نـــاطق الريفيـــة ويف زيـــادة العـــدوى  النـــسبة املرتفعـــة حلمـــل املراهقـــات، خاصـــة يف امل 

متالزمــة نقــص /بــاألمراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقبـات الـيت تـصادفها املـرأة           ). اإليدز(املناعة املكتسب   

ة مـن  يف سبيل الوصول إىل اخلدمات الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات الراميـة إىل احلمايـ         
 .حاالت السرطان

وقــد قامــت، يف هــذا الــصدد، . هتــتم دولــة الــسلفادور اهتمامــا كــبريا بالتربيــة اجلنــسية  
وتنفــذ . بإعـداد بـرامج للوقايــة والعنايـة، علــى الـصعيد الـوطين، بالتنــسيق فيمـا بــني املؤسـسات       

 مــن أجــل التعلــيم”وزارة الــصحة والرعايــة االجتماعيــة، بالتنــسيق مــع وزارة التعلــيم، برنــامج 
والــشباب علــى عــزة الــنفس، وتعلــم املــسامهة يف تــدريب الطفولــة واملراهقــة ”وهدفــه “ احليــاة

واختـذت عـدة   . “ُحسن تنظيم العواطف واجلانب اجلنساين واالعتماد على خطة حمددة للحيـاة        
الذين ضاعفوا ما لديهم من معلومات مـع        (تدريب الشباب   : تدابري لتنفيذ تلك الربنامج مشلت    

اإليدز واألمراض املنقولة باالتـصال     /يف جمال الوقاية من الفريوس    )  من الشبان والشابات   غريهم
مـشاريع مـن   ”اجلنسي، والوقاية من محل املراهقات، والعنف على أساس نوع اجلنس، ووضع          

ومت، باإلضــافة إىل ذلــك إعــداد مــواد تعليميــة للتربيــة اجلنــسية املتكاملــة ونــشرها “ أجــل احليــاة
 .علمني والطالب عليهاوتدريب امل

 يف املائة من اخلدمات الـصحية للـسكان         ٨٠وتوفر وزارة الصحة والرعاية االجتماعية       
 يف املائـة، ونظـام الـضمان        ١٥ويغطي املعهد الـسلفادوري للـضمان االجتمـاعي         . بصورة عامة 

 . يف املائة٣ يف املائة والقطاع اخلاص ٢االجتماعي التعليمي 
الرعايـة االجتماعيـة، مـن خـالل برنـامج فـريوس نقـص املناعـة           وتعمل وزارة الـصحة و     
 :اإليدز، على حتقيق هدفني رئيسيني/البشرية

اإليـدز  /الفـريوس /ختفيض نـسبة حـدوث األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي             - ١ 
 ونقلها؛

 .احلد من اآلثار االجتماعية هلذه األمراض - ٢ 
 وخـدمات الرعايـة، وتطـوير املؤسـسات         الوقايـة :  عناصـر  ٤ويتألف هذا الربنـامج مـن        

 مركـزا للخـدمات     ١٢٠ولـدى وزارة الـصحة والرعايـة االجتماعيـة          . ومراقبة األوبئة وتقييمها  
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الصحية تـشمل الوحـدات الـصحية واملستـشفيات وتقـوم باختبـار مقايـسة االمتـصاص املنـاعي                   
أو /ا، للنـساء احلوامـل و     لفريوس نقص املناعة البشرية، جمان    ) ELISAاختبار  (املتصل باالنزميات   

ــارا مــن ســنة  . املرضــى املعرضــني للخطــر  ــساء   ٢٠٠٤واعتب ــا، للن ــار، جمان ، جيــرى هــذا االختب
احلوامـل، فــإذا كانــت النتيجــة إجيابيــة بالنــسبة لـألم، يقــدم هلــا العــالج اجملــاين باألدويــة املــضادة   

وس، مـع حتقيـق     للفريوسات الرجعيـة مـن أجـل التقليـل مـن خطـر إصـابة الطفـل املولـود بـالفري                    
 .)١٠(اخنفاض يف عدد حاالت النقل الرأسي للفريوس

وقد ساهم هذا األسلوب يف ختفيض عدد األطفال املـصابني عـن طريـق النقـل الرأسـي         
لفـريوس نقــص املناعــة البــشرية، حيــث أن وزارة الـصحة العامــة والرعايــة االجتماعيــة ســجلت   

واخنفـض عـدد األطفـال    . ٢٠٠٣ل سـنة   طفال من اجلنسني قد أصيبوا هبذه الطريقة خـال     ١٦٠
، اخنفــــض عــــدد اإلصــــابات اليوميــــة  ٢٠٠٥ويف ســــنة . ٢٠٠٤ يف ســــنة ٢٠املــــصابني إىل 

وكـان عـدد احلـاالت املكتـشفة كـل يـوم       .  حـاالت ٥ - ٤حاالت جديدة يف اليوم إىل       ٦ من
 حــىت شــهر  ٤,٢ وكــان هــذا العــدد  ٢٠٠٤ حــاالت يف ســنة  ٦، وبلغــت ٢٠٠٣يف ســنة  ٤

 .٢٠٠٥يه يون/حزيران
أهم االستراتيجيات الـيت نفـذهتا وزارة الـصحة العامـة والرعايـة االجتماعيـة خـالل الفتـرة                   

 ، يف جمال التربية اجلنسية والعناية باملرأة يف املناطق احلضرية والريفية٢٠٠٥-٢٠٠٣
 .منع احلمل وتوزيع هذه الوسائل على املستوى الوطينيات وسائل قإنشاء جلنة سو • 
 .الوطنية ملراقبة معدل وفيات األمهات وحديثي الوالدةاللجنة  • 
 .إعداد دليل التعليم املستمر للقابالت • 
 .محلة لتطبيق معايري تنظيم األسرة • 
برنــامج لــدعم املعلومــات اخلاصــة بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة ملــوظفي كامــل الــشبكة  • 

 .الوطنية للنظام األساسي للصحة املتكاملة
 .ذج احلد من وفيات األمهات وحديثي الوالدة يف سونسونايتتنفيذ منو • 
 مـن مراكـز األمومـة التابعـة لـوزارة الـصحة            ٢٨تنفيذ نظام التدريب قـرب الـوالدة يف          • 

 .العامة والرعاية االجتماعية
 .اللجنة املشتركة بني املؤسسات للوقاية من سرطان عنق الرحم • 

__________ 
 .يعّرف النقل الرأسي للفريوس بنقله من األم إىل الطفل أثناء احلمل أو الوالدة )١٠( 
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ــصلة   •  ــسائل املت ــدريب يف امل ــامج للت ــه إىل    برن ـــزيل موّج ــة واجلــنس والعنــف املن  بالرجول
 .املوظفني الطبيني واإلداريني

 .وضع معايري وطنية للعناية قبل الوالدة وأثنائها وبعدها • 
 .تدريب املوظفني الصحيني يف املواضيع املتصلة باجلنس والصحة • 
ووسـائل منـع    . ئـة  يف املا  ٦٧زيادة النسبة املئويـة السـتعمال وسـائل تنظـيم األسـرة إىل               • 

وهـي أكـرب   (احلمل اليت يتم تشجيعها يف الدوائر الصحية املختلفة هي احلبوب واحلقن            
 .والوسائل الرمحية والتعقيم) نسبة من الوسائل املستعملة

 بــني النــساء الفقــريات يف املنــاطق  الوقايــة مــن ســرطان عنــق الــرحم ”وضــع مــشروع  • 
ويني األول والثــاين مــن العنايــة واملــروجني ت وأطبــاء املــستمبــشاركة املمرضــا“ الريفيــة

ــورازان     ــاز ومــ ــة يف مقاطعــــات البــ ــام األساســــي للــــصحة املتكاملــ الــــصحيني للنظــ
ويهدف املشروع إىل ختفيض معدل الوفيات من سـرطان عنـق الـرحم             . وكوستاكالن

 .من خالل الوقاية والكشف والعالج املناسب
ــذ مــشروع   •  ــدائل الكــشف امل ”تنفي ــب ــدقيق لصف ــرحم   ل ال ــق ال ــة مــن ســرطان عن لوقاي

)Tamizaje()مبــشاركة األطبــاء واملمرضــني واملــروجني الــصحيني للنظــام األساســي  )١١ 
 .للصحة املتكاملة يف شاالتنانغو ونويفا كونسبسيون

، “ان عنـق الـرحم    طمنوذج لالتصال ولتنفيذ النوايا يف الوقاية مـن سـر         ”تنفيذ مشروع    • 
وجني الصحيني للنظام األساسي للصحة املتكاملـة يف        مبشاركة األطباء واملمرضني واملر   

 .سنسونتبيكوي ويوباسكو
محالت توعية ليوم واحد على املستوى احمللـي مـن أجـل التوزيـع الفعـال لوسـائل منـع                     • 

 .احلمل يف اجملتمعات احمللية
تنفيــذ نظــام حاســويب لتــسجيل اســتعمال وتوزيــع وســائل منــع احلمــل علــى الــصعيد       • 

 .الوطين
 املوجـودة يف    ٢٧نفيذ نظام للمعلومات اخلاصة بفترة الوالدة يف عيـادات األمومـة الــ              ت • 

البلد، بدعم من مستشفى الدكتور راؤول أرغويو اسكوالن، ومستشفى بنيامني بلـوم          
لألطفـــال بوصـــفها مؤســـسات مـــشاركة ملركـــز الـــوالدة والتنميـــة البـــشرية ألمريكـــا  

 .الالتينية
__________ 

 .الكشف املفصل والدقيق للوقاية من سرطان عنق الرحم) tamezaje(تعين لفظة  )١١( 
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سـسات والوكـاالت لتخفـيض معـدل وفيـات األمهــات      وضـع خطـة مـشتركة بـني املؤ     • 
وتشمل اخلطة مجيع املؤسـسات الـصحية يف        . ٢٠٠٩-٢٠٠٤وحديثي الوالدة للفترة    

القطاع العام واخلاص وغري احلكومي اليت تقدم خـدمات املراقبـة قبـل الـوالدة والعنايـة            
 .أثناء الوالدة والنفاس

 . األمهات ونشرهابدء تنفيذ اخلطة الوطنية لتخفيض معدل وفيات • 
إعداد األدلة واملواد التعليمية لدعم املراقبة يف املؤسسات قبـل الـوالدة وأثنائهـا وتنظـيم        • 

 .األسرة
تقدمي املساعدة التقنية من جانب اخلرباء االستـشاريني ملركـز الـوالدة والتنميـة البـشرية                 • 

ــات ا     ــة يف أوروغــواي حــول اســتخدام نظــام املعلوم ــالوالدة  ألمريكــا الالتيني خلــاص ب
وإدارته ووضع بروتوكـوالت للبحـوث الطبيـة علـى أسـاس البيانـات الـيت تعمـل علـى                    
حتسني خدمات العناية باألمهات يف الفترة احمليطة بالوالدة مع األطبـاء املتخصـصني يف              

 . املوجودة على الصعيد الوطين٢٨طب األطفال وأمراض النساء مبراكز األمومة الـ 
اليت تنظم العناية بالتوليد من قبيل األدلة اخلاصة مبعـدالت الوفيـات أثنـاء     إعداد الوثائق    • 

الوالدة، على املستويني الثاين والثالث من العناية، وأدلة مراقبة معدل وفيات األمهـات           
يف الفترة القريبة من الوالدة، والكتيبـات املـستخدمة يف نظـام املعلومـات اخلـاص هبـذه                  

 .الفترة
 إلدارة أهم مضاعفات حاالت الـوالدة لألطبـاء واملمرضـني يف مراكـز              دورات تدريبية  • 

 .٢٨األمومة الـ 
 وحـدات   ٧توزيع معدات ومواد الدعم اخلاصة بالعنايـة بالتوليـد علـى املستـشفيات و                • 

 .صحية
تقــدمي مركــز مراقبــة األمــراض بأطالنتــا املــساعدة يف جمــال دعــم حبــوث خــط األســاس  • 

 .ملعدل وفيات األمهات
التنسيق مع هيئة بلـديات مجهوريـة الـسلفادور واإلدارة العامـة لإلحـصاء والتعـداد، يف               • 

 .جمال إعداد اإلحصاءات احليوية
إعـــداد ملـــصقات ونـــشرات لتوزيعهـــا علـــى البلـــديات ومؤســـسات الـــصحة يف هـــذا  • 

 .القطاع، دعما لبحوث خط األساس ملعدل وفيات األمهات
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ــداد بروتوكــول للبحــث واألدو   •  ــات     إع ــدل وفي ــة خلــط أســاس مع ــة الداعم ات واألدل
 .األمهات على الصعيد الوطين

 .بدء مرحلة مجع البيانات على الصعيد الوطين لدعم البحوث • 
 . من املمرضني باملنطقة الشرقية لدعم العناية بالتوليد وحبديثي الوالدة١٦٠تدريب  • 
رابطـة التمـريض، ومجعيـة طـب        إعداد إعالن مشترك بني مجعية التوليد بالـسلفادور، و         • 

األطفال ووزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية لدعم تنفيـذ التـدابري اخلاصـة خبطـة              
 .ختفيض معدل وفيات األمهات

التعاقد مع منظمات غري حكومية من أجل متديد العناية باألمومـة والـوالدة يف املنـاطق                 • 
ــة    ــاطق الريفيـ ــورة يف املنـ ــاع اخلطـ ــابان  املتـــسمة بارتفـ ــاالتنانغو وأهواشـ ملقاطعـــات شـ

 .وكابانياس ومورازان
ــة      •  ــو، مبقاطعـ ــورازان، وإيزالكـ ــة مـ ــوين، مبقاطعـ ــديات بركـ ــام علـــى بلـ ــز االهتمـ تركيـ

اســتراتيجية متكــني ”سونــسونايت، وشــاالتنانغو، مبقاطعــة شــاالتنانغو، مــن أجــل حــث  
 .“املرأة واألسرة واجملتمع احمللي

ليمــي، لتــدريب مقــدمي اخلــدمات يف بــاراغواي وبوليفيــا تطــوير برنــامج التــدريب اإلق • 
 .“استراتيجية متكني املرأة واألسرة واجملتمع احمللي”وهندوراس يف جمال 

وضع اخلطة االستراتيجية الوطنيـة لتخفـيض معـدل الوفيـات مـن سـرطان عنـق الـرحم                    • 
 .يتصل هبا من تكاليف مالية وما

مراقبــة اجلــودة اخلارجيــة، متخــصص يف حتليــل  اخلــبريات يف /تــأليف فريــق مــن اخلــرباء  • 
 .اخلاليا على الصعيد الوطين

تزويد فريق الكشف باملناظري على عنـق الـرحم مبـا يلـزم للحـصول علـى نوعيـة أفـضل             • 
من الكشف علـى عينـات عنـق الـرحم، والعـالج بالتربيـد وغـري ذلـك يف مستـشفيات                     

 .بلديات مورازان والباز وسان رافائل وكويوتيبيكي
حتديث قطاع الصحة يف جمـال معـايري الوقايـة مـن سـرطان عنـق الـرحم وعالجـه، مـن                       • 

 .جانب جلنة استشارية
 .طبع مواد تعليمية لدعم معايري الوقاية من سرطان عنق الرحم والتحكم فيه • 
 .نشر دليل لنموذج العناية اجلديد يف املراكز الريفية للصحة والتغذية • 
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 . على مبادرة الوحدات الصحية الصديقة للطفولة واألمهاتإضفاء الطابع الرمسي • 
تدريب فريق من امليّسرين من اجلنسني للـدورة اإلرشـادية للرضـاعة الطبيعيـة يف وزارة           • 

 .الصحة والرفاه االجتماعي واملعهد السلفادوري للضمان االجتماعي
ن واملرشــدين مــن  دورات تدريبيــة يف اجملــال اإلرشــادي للرضــاعة الطبيعيــة للميــّسري      • 

 .اجلنسني
 مـن املستـشفيات الـيت هبـا     ٢٧متابعة نظـام رصـد الـدعم املباشـر للرضـاعة الطبيعيـة يف           • 

 .دائرة لألمومة
مراقبة برنامج دعـم األغذيـة واإلشـراف عليـه، مـن خـالل نظـام ضـمان اجلـودة الـذي                    • 

 القمــح يــشمل امللــح املــزود بــاليود والــسكر الــذي حيتــوي علــى فيتــامني ألــف ودقيــق   
 .والذرة املزود باحلديد، وحامض الفوليك وفيتامينات أخرى من اجملموعة باء

 
 استخدام علم اخلاليا يف دراسة سرطان عنق الرحم

هنـــاك معـــدل مرتفـــع مـــن حـــاالت ســـرطان عنـــق الـــرحم والوفيـــات الناجتـــة عنـــه يف  
مــت وزارة ، قا٢٠٠٣ففــي ســنة . الــسلفادور، وفقــا لبيانــات ســجل األورام ملعهــد الــسرطان  

“ املعـايري التقنيـة   ”الصحة العامة والرعايـة االجتماعيـة بإصـدار وتـوفري الـصيغة الرمسيـة لكتيـب                 
وكانت نقطة االنطـالق    . “والربنامج اخلاص هبا، مع إعادة توجيه األنشطة حنو أضعف الفئات         

 .للوقاية من هذا املرض من خالل احلصول على عينات للخاليا
صحة العامـة والرعايـة االجتماعيـة، بلـغ عـدد العينـات الــيت مت       ووفقـا لبيانـات وزارة الـ    
، بزيـادة نـسبتها   ٢٠٠٣ عّينة يف سـنة   ٢٤٩ ٦٢٩، و   ٢٠٠٢ عّينة يف سنة     ٢٠٨ ٤٠٨حتليلها  

ــة ٢٠ ــة يف التغطي ــغ هــذا العــدد  .  يف املائ ــة يف ســنة  ٢٣٥ ٦٨٩وبل  ١٨٦ ٠٩٤ و ٢٠٠٤ عّين
 .٢٠٠٥سبتمرب من سنة /عّينة حىت شهر أيلول

املـصابة بالـسرطان سـريع االنتـشار        ) خاليـا عنـق الـرحم     ( نسبة عينات اخلاليـا      وكانت 
يف )  يف املائـة ٠,٤٩ (٠,٠٠٤٩، و ٢٠٠٢مـن اجملمـوع يف سـنة      )  يف املائة  ٠,٢٨ (٠,٠٠٢٨

 .٢٠٠٢سنة 
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 العينات اليت مت حتليلها السنة

١٩٨ ٦٤٣  ٢٠٠١      
٢٠٨ ٤٠٨  ٢٠٠٢ 
٢٤٩ ٦٢٩  ٢٠٠٣ 
٢٣٥ ٦٨٩  ٢٠٠٤ 

 /كانون الثاين
  أيلول-يناير 
 سبتمرب
١٨٦ ٠٩٤  ٢٠٠٥      

 
 

     
 
 

 “برنامج العناية املتكاملة باملرأة”وقام املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي بإعداد 
النفاس، مع ومن عناصر الربنامج، العناية املتكاملة باملرأة أثناء فترة احلمل والوالدة و 

التركيز على األخطار، بغية حتقيق أفضل حالة للصحة البدنية والعقلية لثنائية األم والطفل 
 .وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتنظيم األسرة
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 ١اجلدول 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ أهم املؤشرات
ــاين ــانون الثـــ ــاير /كـــ  ‐ينـــ

 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

 ١٣ ٩٠٩  ٢٣ ٧٩٨ ٢١ ٧٨١ ٢٠ ٩٢٠ عدد املرضى املسجلني
  يف املائة٦٢,٦   يف املائة٦١,٤  يف املائة٥٨  يف املائة٥٨ مؤشر التسجيل املبكر

  يف املائة٤٩   يف املائة٥٦  يف املائة٥٢  يف املائة٥٧ مؤشر االستشارات بعد الوالدة
 ة يف املائ٧٩   يف املائة٩٤  يف املائة٩٧  يف املائة١٠٩ الوالدات احلاصلة على العناية
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ومـن أوجـه التقـدم احملققـة مـع          . تزايد عدد املرضـى احلاصـلني علـى العنايـة، كـل سـنة              
تنفيذ برنامج العناية بـاملرأة، زيـادة التغطيـة بتحليـل عينـات اخلاليـا للوقايـة مـن سـرطان الـرحم                  

دت حاالت أخذ عينات خاليـا عنـق        والثدي، من خالل تشجيع الزيارات إىل املؤسسات، وزا       
الرحم واملهبل من مرضى زيارات املرة األوىل يف حياهتم؛ وكذلك تصوير الثدي باألشعة، مـن              
خــالل االتــصال املباشــر باجملتمعــات احملليــة ورصــد مراكــز العنايــة ذات التغطيــة املنخفــضة مــع   

 .زيارات املتابعة للتحقق من تنفيذ املعايري
 مرحلة انقطاع الطمثالعناية باملرأة يف 

، هبدف تقدمي العنايـة للمـرأة يف املرحلـة الـسابقة          ٢٠٠٤مايو  /بدأ هذا الربنامج يف أيار     
النقطــاع الطمــث وبعــدها، مــن خــالل تــدابري تكفــل تــشجيع وحــث الكــشف عــن األمــراض   
املزمنــة يف الوقــت املناســب والتوفيــق بــذلك يف اإلدارة املناســبة لألعــراض الــيت تــصاحب هــذه   

. ومت كــذلك االهتمــام بالكــشف عــن هــشاشة العظــام يف الوقــت املناســب. حلــة مــن احليــاةاملر
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 ١١٦ ٥٤٧وقـد متـت العنايـة بنحـو         .  سـنة  ٦٠ و   ٤٠وتراوح سن املستفيدات املعتىن هبن بني       
 .٢٠٠٥يوليه /امرأة حىت متوز

ــصحية          ــضمان ســبل الوصــول إىل اخلــدمات ال ــدابري ل ــة باختــاذ ت ــة الدول توصــي اللجن
ها، مــع االهتمــام بــصورة خاصــة بتطبيــق بــرامج وسياســات التــرويج والتوعيــة وتوســيع

اخلاصة بالتربية اجلنـسية، خاصـة بـني املـراهقني، مبـا يف ذلـك مـا يتـصل بأسـاليب منـع                       
احلمــل املتاحــة هلــن يف اجملتمــع بأمجلــه، مــع وضــع يف االعتبــار أن تنظــيم األســرة يعتــرب  

اصــة علــى الوقايــة مــن األمــراض املنقولــة  مــسؤولية كــال القــرينني والتأكيــد بــصورة خ
 .اإليدز ومكافحتها/باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية

من أجل حتسني نظام الصحة، مع التوسع يف التغطيـة وحتـسني نوعيـة العنايـة، أنـشـأت           
حكومة الـسلفادور صـندوق التـضامن الـصحي، الـذي سـيتم بواسـطته تقـدمي الرعايـة الـصحية                    

ألماكن اليت ال ميكن الوصـول إليهـا بالـسيارة أو الـيت تـصادف صـعوبات يف الوصـول              لسكان ا 
 سـاعة   ٢٤وستوفر الوحدات الصحية املنشأة اخلـدمات علـى مـدار الــ             . إىل الوحدات الصحية  

 .وخالل أيام األسبوع السبعة، مما سييسر وصول املرأة إليها
 خالل برنامج الوقاية من فـريوس       وتعمل وزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية من       

اإليدز، وبالتنسيق مـع وزارة التعلـيم علـى أن تـشكل الوقايـة مـن فـريوس                  /نقص املناعة البشرية  
، ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخــالل الفتــرة . نقــص املناعــة البــشرية جــزءا مــن الربنــامج الرمســي للدراســة 

اكـز الدراسـة الثانويـة يف     يف املائـة مـن مر  ٥٠ يف املائة من املـدارس االبتدائيـة و     ٥٠متت تغطية   
القطاع العام، اليت لـديها معلمـني مـدربني يف هـذا اجملـال وأدلـة تعليميـة مالئمـة لـسن الطـالب                        

 .والطالبات
ونظمت محالت للوقاية، كانت حماورها األساسية االمتناع والوفـاء والتـأخر عـن بـدء                

 الكــبرية مثــل نــوادي   العالقــات اجلنــسية، وكــذا توزيــع الرفــاالت يف األمــاكن ذات األمهيــة      
الديــسكو أو احلانــات أو احلــدائق العامــة، ويعتمــد يف ذلــك علــى التنــسيق مــع املنظمــات غــري    

 .احلكومية
ومــن جهــة أخــرى، فنظــرا ألن العامــل الثقــايف مــن العقبــات الــيت تواجههــا املــرأة عنــد   

ــة       ــرارات اخلاصــة بتنظــيم األســرة ووقــت إقام ــا أو اختــاذ الق ــارات اخلالي ــات إجــراء اختب  عالق
جنسية، شجع املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة، من خـالل تنفيـذ الـسياسة الوطنيـة للمـرأة،           
ــصحة         ــدريب اخلاصــة بال ــه والت ــرامج الكــشف والتوجي ــرأة إىل ب ــصحة، وصــول امل يف جمــال ال

ويـستهدف  “ بيـة يف جمـال احليـاة اجلنـسية        التر”وأعد برناجما تدريبيا بعنـوان      . اجلنسية واإلجنابية 
 .ن بصورة عامة، على الصعيد الوطينلطالب والسكاا
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تشعر اللجنة بقلـق إزاء ارتفـاع مـستوى الفقـر بـني النـساء وخاصـة، النـساء الريفيـات                    
 .ونساء الشعوب األصلية

تتميز الـشعوب األصـلية يف الـسلفادور خبلفيـة ثقافيـة يـصعب إدراكهـا للوهلـة األوىل،                 
الالتينيـة، ذلـك أن املالمـح الثقافيـة الـيت عـادة مـا متّيـز         وذلك خالفا للبلدان األخرى يف أمريكا      

 .الشعوب األصلية من غريها، مثل اللغة والزي التقليدي، غري موجودة
وتوجــه الــسياسات العامــة إىل الــسكان بــصورة عامــة، مبــا يــشمل جمتمعــات الــشعوب   
 .األصلية

قطاعـات، واملنـشأة يف     وميثل سكان الشعوب األصلية يف اللجنة التقنية املشتركة بـني ال           
، مبشاركة وزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية، ووزارة العالقـات اخلارجيـة،    ٢٠٠١سنة  

ووزارة التعلــيم، ووزارة البيئــة، ووزارة الزراعــة والثــروة احليوانيــة، والــشعوب األصــلية بقيــادة  
والثقافيـة اخلاصـة هبـذه      اجمللس الوطين للثقافة والفنون، من أجل التصدي للمشاكل االجتماعية          

، ٢٠٠٥الــشعوب، بــصورة شــاملة، والــيت جــرى الــسعي إىل إعطائهــا دفعــة جديــدة يف ســنة     
 .مسح بتوحيد اجلهود والعمل بني احلكومة والشعوب األصلية ومنظمات التعاون الدويل مما

وكــان أول عمــل قامــت بــه تلــك اللجنــة حتديــد املالمــح العامــة للــشعوب األصــلية يف   
، ذلـك أن الـسلفادور، وقّعـت        ٢٠٠١ر بدعم من البنك الدويل، وبدأ العمل يف سـنة           السلفادو

ــدويل، ووحــدة         ــون، والبنــك ال ــة والفن ــوطين للثقاف ــيم واجمللــس ال ــني وزارة التعل ــى اتفــاق ب عل
املساعدة التقنية بوزارة الزراعة والثروة احليوانية، مـن أجـل إجـراء هـذا البحـث وذلـك إدراكـا                

وكان هـذا البحـث تـشاركيا مـن أجـل االعتمـاد علـى تـشخيص                 .  األصلية منها حلالة الشعوب  
 .أويل للشعوب األصلية يف هذا البلد

 أيــضا، بــدأ اجمللــس الــوطين للثقافــة والفنــون أيــضا العمــل مــع نــساء    ٢٠٠٢ويف ســنة  
الشعوب األصلية حيث عقد اللقاء الوطين األول لنساء الشعوب األصلية يف مناطق الريفوجيـو              

 /حزيـــران ٣٠ إىل ٢٧ مـــن املـــشاركني، يف الفتـــرة مـــن ١٥٠ا وشـــاالتنانغو، حبـــضور والباملـــ
وكان من بني أهداف اللقـاء حتديـد دور املـساعدة يف التنميـة الوطنيـة وتـشجيع                 . ٢٠٠٢ يونيه

وكـان الغـرض مـن وضـع منظـور          . دور ذوي اخلربات بني قيـادات الـشعوب األصـلية يف البلـد            
 .منها تطوير هذه القيادات من خالل مشاريع حملية مقترحةللمستقبل التوصل إىل خيارات ل

وبإجياز، تناولت رئاسة شـؤون الـشعوب األصـلية جمـاالت خمتلفـة مـن منظـور التوعيـة                    
 :وفتح آفاق جديدة للعمل مع السكان من الشعوب األصلية يف السلفادور ومنها
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 الفقـر الـيت يعـاين       يف هذا الصدد، تـشعر دولـة الـسلفادور بـالقلق أيـضا إزاء مـستويات                
منها شعب السلفادور، يف املناطق الريفية، ولذلك، تنفـذ احلكومـة احلاليـة، مـن خـالل األمانـة                   
التقنية للرئاسة وصندوق االستثمار االجتماعي للتنميـة احملليـة، برنـامج شـبكة التـضامن، الـذي                 

، علـى   )صـلها العرقـي   دون التمييز ضـد املـرأة بـسبب أ        (أُعد مع مراعاة إدراج املنظور اجلنساين       
أن يكون هدفه األساسي حتسني اإلدارة املتكاملـة لظـروف حيـاة األسـر الريفيـة الـيت تعـيش يف                     
فقر مدقع، مع توسيع الفرص املتاحة هلا وتوفري موارد اخلـدمات الـصحية األساسـية واحلـصول                 

 من هذه الفـرص     على التنمية املنتجة واالئتمانات الصغرية، اليت تسمح بدعم قدراهتا لالستفادة         
 .وحتسني نوعية احلياة الشخصية واجملتمعية

ــن       ــرة مـ ــرة، خـــالل الفتـ ــة لألسـ ــة الوطنيـ ــامج، قامـــت األمانـ ــذا الربنـ ــسامهة يف هـ ومـ
 أسـرة،   ٣٠ ٠٠٠ حىت هذا التاريخ، بتقدمي الدعم الغذائي إىل أكثـر مـن             ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

 حتسني حالة التغذية للرضع واحلوامـل       من خالل عملية اإلغاثة املوسعة والتأهيل اليت هتدف إىل        
واملرضــعات يف فتــرات الرضــاعة، واملــرأة الــيت تعــيش يف فقــر مــدقع أو الــيت ال يتــوفر هلــا األمــن 

ومت أيضا تعزيز املؤسسات الصحية على الـصعيد الـوطين بـدعمها باملعـدات واألدويـة                . الغذائي
 مقعـد بعجـل   ١٠ ٠٠٠فري أكثـر مـن    وخالل تلك الفترة، مت تـو     . واملساعدات التقنية واألغذية  

 .لألشخاص املعوقني
وجرى تيسري فـتح حـساب االئتمـان للمـرأة منظمـة املـشاريع الـصغرية، مـع التـشديد،            

 .بصورة خاصة، على املرأة رئيسة األسرة املعيشية، من خالل صندوق التضامن لألسرة
كمهمـة أساسـية، إجيـاد      وفيما يتصل مبا تقدم، تولت وزارة الزراعة والثروة احليوانيـة،            

الظروف اليت تيسر وتنشط التنمية املستدامة واملتساوية للمـرأة والرجـل، فيمـا يتعلـق باألنـشطة               
 .املتصلة بالزراعة والثروة احليوانية والغابات ومصائد األمساك

ومــع قيــام قطــاع الزراعــة والثــروة احليوانيــة والثــروة املائيــة واألمســاك والتغذيــة بتنفيــذ     
 الوطنيـة للمـرأة، اختـذت وزارة الزراعـة والثـروة احليوانيـة إجـراءات ترمـي إىل القـضاء                  السياسة

على التمييز ضد املرأة الريفية، ودعم قدراهتا، واملسامهة يف ختفيض مستويات الفقـر الـيت تعـاين                 
منها، مع املضي يف عملية قائمة على األبعـاد االسـتراتيجية لتحـسني األحـوال املعيـشية ونوعيـة                   

ياة للمنتجني من اجلنسني يف جماالت الزراعة والثـروة احليوانيـة والغابـات ومـصائد األمسـاك،             احل
والتنفيذ الفعلي لتكافؤ الفرص بني النساء والرجال، مما ساهم يف حتقيق أهداف اخلطـة الوطنيـة                

 .للمرأة وأنشطتها
 مــن ١٠ ٣٤٣ومت، يف هــذا اإلطــار، تقــدمي املــساعدة التقنيــة والعنايــة املتخصــصة إىل    

 ٢٧ مــن هــؤالء، مــن خــالل  ٤٥ ٣٩١ مــن املنــتجني، أي مــا جمموعــه  ٣٥ ٠٤٨املنتجــات و 
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 والغابـات ومـشاريع التنميـة    )١٢(وكالة إرشادية تابعة للمركز الوطين لتكنولوجيا تربيـة املواشـي     
الريفية لسكان مشال شـرقي الـسلفادور ومـشروع التنميـة الزراعيـة لـصغار املنـتجني يف املنطقـة                     

سطى، ومشروع التنمية الريفية املستدامة للمناطق الضعيفة بيئيا يف منطقة تريفنيو والربنـامج             الو
 يف البلـد    ١٤ مع تغطيـة املقاطعـات الــ         )١٣(البيئي للسلفادور وبرنامج التعمري والتحديث الريفي     

 .وإدراج فيها مجيع خطط عمل السياسة الوطنية للمرأة وأهدافها وأنشطتها

 ٦الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 يف حتــسني وصــول املــرأة إىل نظــم املعلومــات التجاريــة  )١٤(ومت تنفيــذ أنــشطة ســامهت 
وكذلك االسـتراتيجيات والتـدابري الـيت تنـشط التنظـيم الرمسـي وغـري الرمسـي للمـرأة املنتجـة أو                      

صول علـى خـدمات   التنظيم املخـتلط علـى أسـاس مـصاحلها واحتياجاهتـا، مـن أجـل تيـسري احلـ             
ــات         ــات وصــيد األمســاك، واالئتمان ــة املواشــي والغاب ــة وتربي ــال الزراع ــة يف جم ــساعدة التقني امل

ويــشمل ذلــك، تنظــيم أســواق املنتجــات وإعــداد اســتراتيجيات للــسوق . والتـسويق واألســواق 
ــة والعالمــات      ــوجيههم إىل إقامــة املــشاريع التجاري ــتجني لت إلدمــاج احتياجــات املنتجــات واملن

 .املتاجر، لتنمية األسواق احملليةو
__________ 

 )١٢( CENTA. 
 )١٣( PRODERNOR ، وPRODAP II و ،PRODERT و ،PAES و ،PREMODER. 
 من جمـال الزراعـة والثـروة احليوانيـة وصـيد األمسـاك والزراعـة                ٨,٢تطابق هذه األنشطة اهلدف االستراتيجي       )١٤( 

 .والتغذية من السياسة الوطنية للمرأة

 
 املنتجون من النساء والرجال الذين تلقوا العناية املتخصصة واملساعدة التقنية

لالرجا
 النساء
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 ٧الشكل 

 
وبدأ تنفيذ مشاريع تبادل البذور احملسنة مـن احلبـوب األساسـية ممـا يـساهم يف حتـسني                    

 .األمن الغذائي ملنتجي ومنتجات زراعة الكفاف
مـن أجـل حتـسني     ) الطيور واخلنازير واملـاعز   (إعداد مشاريع النماذج األساسية لإلنتاج احليواين       

 .قتصاد املرأة الريفيةا
 مدرسة يف البلد، من أجل حتـسني األمـن     ٢٥جيري تنفيذ برنامج البساتني املدرسية يف        

الغذائي للشباب يف املناطق الريفية، وذلك من خالل وكاالت اإلرشاد التابعـة للمركـز الـوطين     
 .لتكنولوجيا الزراعة والثروة احليوانية
 تقنية لشباب املناطق الريفية إعداد برنامج التدريب واملساعدة ال

تنفيــذ برنــامج ملــصاحبة املــرأة الريفيــة، مــع الزيــارات املنـــزلية مــن أجــل دعــم قــدراهتا اإلنتاجيــة  
 .والتنظيمية
نفذت مشاريع خمتلفـة إلعـادة بنـاء اهلياكـل األساسـية الـيت أتلفتـها الـزالزل يف املنـاطق                

 .اق من املرأةالريفية، حيث مت االعتماد على مشاركة واسعة النط
تـصميم وتنفيــذ برنــامج توليــد ونقــل التكنولوجيـا اخلاصــة بإنتــاج احلبــوب األساســية والفواكــه   

 .واملوارد الطبيعية، الذي يستفيد منه الرجال والنساء
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تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تضع استراتيجية للقـضاء علـى الفقـر، تـويل االهتمـام،                 
ية ونساء الـشعوب األصـلية مـع ختـصيص املـوارد مـن             على سبيل األولوية، للمرأة الريف    

امليزانيــة، واختــاذ التــدابري املالئمــة للتعــرف علــى حالتــهن، بغيــة صــياغة الــسياسات          
والــربامج احملــددة والفعالــة الــيت تــؤدي إىل حتــسني وضــعهن االجتمــاعي واالقتــصادي،  

 .وضمان حصوهلن على ما يلزم من خدمات ودعم
 تــدابري الــسياسة”ثــروة احليوانيــة إدراج املنظــور اجلنــساين يف بــدأت وزارة الزراعــة وال 

، وفقــا ٢٠٠٩-٢٠٠٤العامــة لتنميــة الزراعــة والثــروة احليوانيــة والــصناعات الزراعيــة للفتــرة    
، فضال عن إدماج املنظور اجلنـساين يف اسـتراتيجية النمـو االقتـصادي يف الريـف                 “مليثاق العمل 
 .الفقرواحلد من 
مبوجـــب ) FOSOFAMILIA(ضامن لألســـر املنظمـــة للمـــشاريع وأنـــشئ صـــندوق التـــ 

، بغــرض اإلذن باالئتمانــات، بالــشروط الــسائدة يف الــسوق  ١٩٩٩ لــسنة ٦٢٧املرســوم رقــم 
للمشاريع الصغرية يف قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والثـروة احليوانيـة، واحلـرف ومجيـع               

تجيب الحتياجـات املـرأة الـسلفادورية       األنشطة املنتجة على املـستوى الـوطين، ويفـضل مـا يـس            
 .رئيسة األسرة املعيشية، بصرف النظر عن أصلها العرقي

ومـن أجــل توسـيع تغطيــة مـنح القــروض اإلنتاجيــة، مت التوقيـع علــى اتفـاق مــع املعهــد       
الــسلفادوري للنــهوض بــاملرأة مــن أجــل إنــشاء آليــات التنــسيق إلتاحــة الفــرص للمــرأة رئيــسة   

ملستفيدة من برنـامج سـالمة العالقـات األسـرية، بغـرض املـسامهة يف تنميتـها                 األسرة املعيشية وا  
وتكّيـف املنهجيـة املـستخدمة لتناسـب كـل شـخص أو جمموعـة يف        . املتكاملـة وحتـسني حالتـها   

تتـألف كـل منـها مـن     (األماكن اليت حتتاج إىل ذلك، على أساس إنتاج جمموعـات للمتـضامنني    
لــصغرية الـيت تعمـل يف أنـشطة الكفـاف ومل حتـصل علــى      مـن املـشاريع ا  ) شخـصني علـى األقـل   

 .ائتمانات من مؤسسات أخرى
وسعياً إىل دعم التنميـة اإلنتاجيـة للمـرأة مـن خـالل مـنح االئتمانـات، مت، خـالل سـنة              
، تنفيــذ جمموعــة مــن األنــشطة الــيت تبحــث عــن حتقيــق أقــصى قــدر ممكــن مــن الفوائــد   ٢٠٠٤
من جمموعة العمالء مـن النـساء رئيـسات األسـر املعيـشية،              يف املائة    ٧٥كذلك جند أن    . للمرأة

 .وُهن األغلبية، تقمن بأنشطة جتارية
 ٢٠٠٥-٢٠٠٢كان مـنح االئتمانـات الـيت تركـز االهتمـام علـى املـرأة خـالل الفتـرة                     

 :على النحو التايل
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 ٢اجلدول 
 )يونيه/حزيران (٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة

 ٤ ٢٥١,٠٠ ٤ ٠٢٧,٠٠ ٣ ١٠٦,٠٠ ١١ ٣٣٩,٢ ة للمرأةعدد االئتمانات املمنوح
 ) يف املائة تقريبا٨٠( ) يف املائة٧٧( ) يف املائة٧٥( ) يف املائة٨٠( 

ــات ــدوالرات الوالي ــالغ ب متوســط املب
 ٤٥٠,٠٠ ٤٠٢,٠٠ ٤٠٥,٠٠ ٢٤٧,٠٠ املتحدة

 

 ٨الشكل 

 االئتمانات املمنوحة للمرأة
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عدد االئتمانات الممنوحة للمرأة

 

  الشعوب األصلية يف السلفادورسكان
تبــدي دولــة الــسلفادور اعترافهــا بأمهيــة هــؤالء الــسكان مــن خــالل مؤســسات منــها     

ــاملرأة بوصــفه اهليئــة الرائــدة      اجمللــس الــوطين للثقافــة والفنــون واملعهــد الــسلفادوري للنــهوض ب
 للــسياسة الوطنيــة للمــرأة، حيــث توجــد خطــة للعمــل وتــدابري وضــعت خصيــصا للمــسامهة يف 

 .النهوض هبم
والــشعوب األصــلية الــيت حــددهتا دولــة الــسلفادور مــن خــالل اجمللــس الــوطين للثقافــة    
ــون ــم)١٥(والفنـ ــاهوا :  ُهـ ــا     -نـ ــانتا آنـ ــشابان، وسـ ــات اهواتـ ــودين يف مقاطعـ ــيلس، املوجـ  بيبـ

__________ 
املـساعدة التقنيـة واجمللـس      مالمح الشعوب األصلية يف السلفادور، الشعوب األصـلية، البنـك الـدويل، وحـدة                )١٥( 

 .٢٠٠٣الوطين للثقافة والفنون، سنة 

 ٢٠٠٥يونيه/حزيران
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وسونسونايت وال ليربتاد، وسان سلفادور وكوسكاتالن والبـاز وتـشاالتنانغو وسـان فيـشينيت،              
 يف ١٠ويــشكلون .  مقاطعــات اوســولوتان وســان ميغيــل ومــورازان وال أونيــون واللنكــاس يف

 .املائة من سكان السلفادور
 نساء الشعوب األصلية

سعيا إىل وضع برنامج يتفق واحتياجـاهتن، أجريـت عمليـات تـشخيص وجهـت إدارة                 
 شــامل ويف هــذا اإلطــار، أويل اهتمــام. املــشاريع الــيت تــساهم يف حتــسني حالــة هــؤالء الــسكان

لنساء الشعوب األصلية يف بلديات ناهويزالكو وسانتو دومينغـو دي غوزمـان، وسـان خوليـان             
ديل دبتو، وسونسونايت وبلدية غواتاجياغوا وديبتو ومـورازان، الـيت أوكلـت إليهـا اإلدمـاج يف        
قطــاع اإلنتــاج مــن خــالل تكــوين مجعيــات وتعاونيــات للحرفيــات والتــدريب يف جمــال البيئــة    

نسني ومـشاركة املـواطنني، وحلقـات حمـو األميـة وتنميـة مهـارات تنظـيم املـشاريع                   وشؤون اجل 
 .وتشمل اإلدارة والتسويق والعناية بالعمالء والتكاليف والبيع وما إىل ذلك

ويف بلديات أخرى، منها تاكوبا ودبتو ودي اهواشـابان، مت التـدريب يف جمـال الطـب                  
 .ضرورة إنقاذ القيم التقليدية يف جمال الطبالطبيعي وتربية النباتات الطبية، نظرا ل

ويــتم تنــسيق إدمــاج املــرأة يف قطــاع اإلنتــاج مــع مؤســسات متخصــصة منــها املعهــد      
، الــذي اختــذ التــدابري التاليــة خــالل الفتــرة  )INSAFOCOOP(الــسلفادوري لتعزيــز التعاونيــات 

٢٠٠٤-٢٠٠٢: 
 . بالبلد١٤يف املقاطعات الـ  من التعاونيات ذات املنظور اجلنساين ١٢٢مت تشكيل  • 
 . دورة أساسية عن املساواة بني اجلنسني على الصعيد الوطين١٣٥نظمت  • 
 امــرأة مــن خــالل تنظــيم دورات أساســية يف التعاونيــات، علــى  ٤ ٦٠٠جــرى متكــني  • 

 .الصعيد الوطين
ــات إىل      •  ــرأة يف التعاوني ــشاركة امل ــسبة م ــع متوســط ن ــر  ٤٣ارتف ــة خــالل الفت ة  يف املائ

 .املذكورة
 . يف املائة٣٤كان متوسط نسبة الوظائف اليت تشغلها املرأة يف قطاع التعاونيات  • 
 . يف املائة٤٤زادت مشاركة املرأة يف املناصب اإلدارية من رابطات التعاونيات إىل  • 
موظفـات املؤسـسات،    /نظمت محالت للتوعية، مدهتا يـوم واحـد، تـستهدف مـوظفي            • 

، حىت يعمـل هـؤالء علـى مـضاعفة الـوعي بـاملنظور اجلنـساين، يف                 على الصعيد الوطين  
 .الرابطات التعاونية
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رغــم اخنفــاض معــدل األميــة بــصورة عامــة، تــشعر اللجنــة بقلــق إزاء اســتمرار وجــود    
مــشكلة األميــة، خاصــة يف املنــاطق الريفيــة، وارتفــاع معــدل انقطــاع اإلنــاث عــن           

 .يت يسكنها الشعوب األصليةالدراسة، ال سيما يف املناطق الريفية وال
وضعت وزارة التعليم بـرامج وطنيـة تركـز االهتمـام علـى النـساء مـن سـكان الريـف،                      

وذلك بوصفها مـسؤولة عـن التعلـيم يف البلـد ومـع وضـع يف االعتبـار االلتزامـات الدوليـة الـيت                        
حتقيـق  صّدقت دولة السلفادور عليها فيما يتـصل بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة ومـن أجـل                      

وقد حقق برنامج حمو األمية والتعليم األساسـي        . املساواة مع الرجل يف احلقوق يف جمال التعليم       
للكبــار مــن اجلنــسني إجنــازات هامــة يف تيــسري وصــول املــرأة البالغــة إىل التعلــيم، ممــا مســح            

 .بالتخفيض التدرجيي ملعدل األمية بني النساء كما يتبني مما يلي
 

 ٩اجلدول 
 ة بالنسبة للمرأةتطور األمي

 ) سنوات فما فوق١٠من سن (
 

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

  يف املائة١٧,٧٠  يف املائة١٨,٤٠  يف املائة١٨,٣٠  يف املائة١٨,٨٠  يف املائة١٩,٩٠
 

 .الدراسة االستقصائية املتعددة األغراض لألسر املعيشية، وزارة االقتصاد: املصدر    
  

أن النسبة املئوية لألمية ما زالت مرتفعة، فال شك أنه مت حتقيق أوجـه             وعلى الرغم من     
تقدم ملحوظة يف الكفاح من أجل رفع املستوى التعليمي للمرأة البالغة واليت تعيش يف املنـاطق                

 .الريفية من البلد، بصورة خاصة
تــوفري نفــس شــروط التوجيــه يف جمــال احليــاة الوظيفيــة والتــدريب املهــين،    )أ( 

ــدبلومات يف     وإمك ــى الــ ــصول علــ ــات واحلــ ــول إىل الدراســ ــة الوصــ انيــ
املؤســـسات التعليميـــة، مـــن مجيـــع الفئـــات، ســـواء يف املنـــاطق الريفيـــة أو 
احلضرية، من مظاهر املساواة اليت جيب ضماهنا يف مرحلة التعلـيم الـسابقة          
للمدرســة والتعلــيم الــتقين واملهــين، مبــا يف ذلــك التعلــيم املهــين العــايل،        

 ؛ التدريب املهين، جبميع أنواعهوكذلك يف
املوجه ملعلمي حمو األمية    برامج التدريب يف جمال تطبيق املنظور اجلنساين يف التعليم           • 

 .ومروجي حلقات حمو أمية الكبار، من اجلنسني
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ــامج ســاج   •  ــسلفادور) SAGE(برن ــة    ال ــة الوطني ــيم واألمان ــذه وزارة التعل ــذي تنف ، ال
 والــشركات اخلاصــة ووســائط اإلعــالم، ويتــوخى -  علــى مــستوى الدولــة-لألســرة 

الربنــامج تنظــيم محــالت التوعيــة حــول هــذه املــسألة لــسكان الــسلفادور، مــن خــالل   
وســائط النــشر والــصحافة املطبوعــة، واإلذاعــة، وامللــصقات اإلعالنيــة واإلعالنــات        
املتنقلــة يف النقــل اجلمــاعي، وشــرائط الفيــديو، وكــذلك تنظــيم حلقــات عمــل لتوعيــة  

وكانــت أهــم إجنــازات هــذه احلملــة  . القــادة والقيــادات الدينيــة مــن الكبــار والــشباب 
حتديد مسألة تعليم الطفلة كموضع اهتمام يف اخلطة الوطنية وإشـراك وسـائط اإلعـالم          

 .اجلماهريي يف البلد يف هذه املهمة
م األساسـي    يف املرحلـة الثالثـة مـن التعلـي         برنامج التوجيه املهين من املنظـور اجلنـساين        • 

ــسبة الختيــار مهنــة          ــدم خيــارات بالن ــه للخرجيــات واخلــرجيني ويق ــو يــوفر التوجي وه
 .للدراسة يف املستقبل

، التــزام دولــة  إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف خطــة التعلــيم للجميــع يف الــسلفادور       • 
 .٢٠٠٠داكار، السنغال، سنة “ توفري التعليم للجميع”السلفادور يف منتدى 

في التعلــيم مــن نفــس املــستوى املهــين واحمللــي إىل بــرامج الدراســات وصــول مــوظ )ب( 
 ؛واالمتحانات وكذا الفرق املدرسية من نفس النوعية

الـــيت تكفـــل اســـتخدام شـــباب النـــساء والرجـــال  مراكـــز مـــوارد التلمـــذة  • 
 .للحواسيب واملكتبات املدرسية، على قدم املساواة

جال والنساء يف مجيـع مـستويات       القضاء على كل مفهوم منطي ألدوار الر       )ج( 
التعلــيم ويف مجيــع أشــكاله، مــن خــالل تنــشيط التعلــيم املــشترك وأنــواع     
التعلــيم األخــرى الــيت تــساهم يف حتقيــق هــذا اهلــدف وخاصــة، مــن خــالل 

 .تعديل الكتب والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم
بـرامج الدراسـة، املـواد    : ويلإدراج املنظور اجلنـساين يف منـاهج وأدوات التعلـيم األ           • 

ودليــل املــدارس لألمهــات ) األدلــة املنهجيــة وكتيبــات العمــل ومــا إىل ذلــك(التعليميــة 
 .واآلباء

 مـن أجـل التعلـيم    “والتعليم املـشترك  تكافؤ الفرص   ”إنتاج الوحدات النمطية املعنونة      • 
يش واملـساواة يف    التعلـيم مـع املـساواة، ومعـايري التعـا         : التقين املتوسط وتنـاول مواضـيع     

 .املراكز التعليمية، تداخل اجلانب اجلنساين يف املناهج
 .إدماج املنظور اجلنساين يف النصوص التعليمية للطفولة واملرحلة االبتدائية • 
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الــذي يــسعى إىل املــسامهة يف  “ املــساواة بــني اجلنــسني يف قاعــة الدراســة  ”مــشروع  • 
ألجهزة واملوارد اليت تـساعد علـى التعـرف        حتسني املمارسات التربوية من خالل منح ا      

بـسهولة أكـرب علـى كـل مـا يلمـح إىل متييـز وهتمـيش واسـتبعاد قـد حيـول دون التنميـة             
ويف إطار هذا املشروع، أعـدت مـوارد ودراسـات منـها حبـث خـط                . الكاملة لإلنسان 
كل  ومجيـع املـواد الـيت تـش    ،“واة بني اجلنسني يف قاعـة الدراسـة      املسا”األساس املعنون   

 الــيت “حقيبــة األدوات اخلاصــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف قاعــة الدراســة ”جــزءا مــن 
 . مركز مدرسي منوذجي للمشروع٥ ٠٠٠وزعت على 

اخــصائيو التعلــيم مــن ” يف الدراســة لــشهادة املرشــدات التربــويني/توعيــة املرشــدين • 
سني يف جمـال  ، واهلدف من ذلك هو متكـني املرشـدين التربـويني مـن اجلنـ      “أجل احلياة 

إدارة األهــداف العرضــية مــن أجــل حــث املعلمــني مــن اجلنــسني علــى تغــيري مــواقفهم   
وتـشمل هـذه الدراسـة      .  التلمـذة  -وسلوكهم بشكل يؤدي إىل حتسني عمليـة التعلـيم          

املــساواة بــني اجلنــسني يف قاعــة الدراســة، واإلدارة اإلجيابيــة للنـــزاعات،   :  وحــدات٦
نــساين، ومــشروع احليــاة واملهــارات االجتماعيــة، ومنــع  والتعلــيم الــشامل للجانــب اجل

 .وقوع الكوارث، والوقاية من اإلدمان
 ويـديره املرشـدون التربويـون       التوعية والتدريب يف املنظور اجلنساين وتكافؤ الفرص       • 

الــذين تتــضمن مهــامهم التحقــق مــن تنفيــذ املعــايري التعليميــة يف قاعــات الدراســة،          
ملعاهــد التكنولوجيــة الوطنيــة، يف املنــاطق الوســطى والغربيــة      واملعلمــون الفنيــون يف ا 

مــن أجــل ضــمان إدمــاج “ جعيــة للجنــسنيراجلهــات امل”والــشرقية، املعروفــون باســم 
 .البنات

ع  معاهـد لالبتكـار التعليمـي تابعـة ملـشرو          ٨التمييز اجلنسي يف    ” عن   حبث تشخيصي  • 
يف عـدم اسـتمرار البنـات يف    ، بغية تدوين العوامل الـيت تـساهم      )APREMAT(أبرميات  

 .الدراسة يف التعليم التقين املتوسط وتقدمي حل للمشاكل من هذا النوع
املـساعدة،  ( يـبني أهـم املؤشـرات التعليميـة     “حالة تعليم البنـات والـصبيان  ”حبث عن    • 

ــل      ــة والعمـ ــساعدة يف املدرسـ ــة، املـ ــاق باملدرسـ ــام لاللتحـ ــدالت اخلـ ــرجيني ) املعـ للخـ
 .واخلرجيات

مــاج منظــور املــساواة بــني اجلنــسني يف الــصور والتــسجيل الــصويت جلميــع املنتجــات إد • 
 . البصرية اليت تنتجها وحدة الفيديو بوزارة التعليم-السمعية 

نفــس فــرص احلــصول علــى املــنح الدراســية واإلعانــات األخــرى ملواصــلة  )د( 
 .الدراسة
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م، مـن خـالل برنـامج املـنح         قامـت وزارة التعلـي    : ختصيص املنح من املنظور اجلنـساين      • 
 ٥٠,٥، بتقدمي احلوافز واملـنح الدراسـية إىل         ٢٠٠٣-٢٠٠٠لرئاسة اجلمهورية للفترة    
ــساء و   ــة مــن الن ــة مــن الرجــال ٤٩,٤يف املائ ــدمت ٢٠٠٤وخــالل ســنة  .  يف املائ ، ق

ــساء و  ٥٧جــوائز إىل  ــة مــن الن ــة مــن الرجــال ٤٢,٧ يف املائ ــنح  .  يف املائ ــدمت امل وق
 يف االعتبـار معـايري التفـوق الدراسـي، ونـوع اجلـنس، وقلـة املـوارد                  الدراسية مع وضع  

 .وغري ذلك)  املناطق احلضرية اهلامشية-املناطق الريفية (االقتصادية، واألصل 
نفس فرص الوصول إىل الربامج التعليميـة التكميليـة، مبـا يف ذلـك بـرامج                 )هـ( 

ورة خاصـة إىل احلـد      حمو األمية الوظيفية وحمو أمية الكبار، مع النظـر، بـص          
 .من الفروق املوجودة بني معارف الرجل واملرأة، بالقدر املمكن

التعليم املعجل، البكالوريا املعجلـة، قاعـات       : ابتكار أساليب جديدة للعناية التعليمية     • 
الدراســة البديلــة، التلمــذة مــن ُبعــد، مراكــز جديــدة للتعلــيم مــن ُبعــد، التــدريب    

وتأخـذ  . يف حلقات حمو األمية والتعليم األساسي للكبـار       واملهارات الالزمة للعمل    
وباملثـل، تتـوخى اخلطـة      . مبنظور املساواة والتكافؤ بـني اجلنـسني      مجيع هذه الربامج    
ــيم   ــة للتعل ــتراتيجيات     (٢٠٢١الوطني ــة واس ــسياسات التعليمي ــع إىل ال ــيت تتطل ال

قيـق إمكانيـة    بـرامج ومـشاريع متنوعـة، هـدفها النـهائي حت          )  سنة ١٥تنفيذها لفترة   
 .الوصول إىل التعليم اجليد يف ظل تكافؤ الفرص للمرأة والرجل

ختفيض معدل ترك املرأة للدراسة وتنظيم برامج للشابات والشبان الـذين            )و( 
 ؛تركوا الدراسة قبل األوان

كــان مؤشــر التكــافؤ بــني اجلنــسني يف التعلــيم االبتــدائي والثــانوي الناشــئ عــن صــايف    • 
ــسجيل   ــدالت تـ ــسنة   معـ ــصبيان لـ ــات والـ ــصاحل  ٥,٩٥ - ٢٠٠٤البنـ ــادة لـ ، أي بزيـ

 لغــري صــاحل البنــت، علــى صــعيد ٠,٩١ويبلــغ مؤشــر التكــافؤ بــني اجلنــسني . الــصبيان
، ١,٠٠الريف، بينمـا جنـد أن هنـاك تكـافؤ يف املنـاطق احلـضرية حيـث يكـون املعـدل                    

املعـدالت  ويف املـستوى العـايل، توضـح     . وبذلك تتاح نفس الفـرص للبنـات والـصبيان        
ــات    ــصاحل البن ــسبة طفيفــة ل ــروق ملحوظــة يف   . اخلــام وجــود ن ــل، ف وتوجــد، يف املقاب

 سـنوات فمـا فـوق متثـل أكـرب نـسبة             ١٠مستويات حمو األمية، ذلك أن املرأة من سـن          
 ). يف املائة٢٧,١(من األميني، خاصة على صعيد الريف 

ــاك ثغــرة يف  وعنــد التحليــل املتعمــق ألوجــه عــدم املــساواة بــني اجلنــسني،        جنــد أن هن
ــة   ــساعدة املدرســية للقطاعــات الريفي ــساعدة املدرســية  ٢٠٠٤ويف ســنة . امل  بلغــت امل
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وباملثل، تركـزت األميـة يف املـرأة        .  للرجل ٣٤,٥ يف املائة مقابل     ٢٩,٥املقدمة للمرأة   
 .وعلى مستوى الريف

املــرحلتني ويتــضح مــن البيانــات أن التكــافؤ بــني اجلنــسني مل يتحقــق مــن التــسجيل يف    
، حيـث   ٢٠٠٤االبتدائية والثانوية على املستوى الوطين أو يف املناطق الريفية، يف سـنة             

وتتمثـل اجلهـود املبذولـة يف حتقيـق نـسبة      . يظل هناك اجتاه طفيـف، لغـري صـاحل البنـات        
 .)١٦( لتكافؤ اجلنسني وتوجد يف التعليم االبتدائي يف املرحلة الثانية٠,٥

ـــ  •   مــن منظــور جنــساين ويتعلــق حبقــوق  )١٧(عــداد أدلــة التعــايشإ”مــشروع منــوذجي ل
ــسان ــشابات     “اإلن ــز ضــد ال  لوضــع معــايري للعالقــات يف اجملتمــع التعليمــي دون التميي

 .احلوامل واألمهات، مع االعتراف حبقهن يف االستمرار يف الدراسة الرمسية
ــيم الرمســ      •  ــل واألمهــات يف نظــام التعل ــات احلوام ــع  ضــمان اســتمرار املراهق ــع من ي، م

وأنـشئ مكتـب    . مؤسسات التعليم الوطنية واخلاصة من طرد املراهقات بسبب احلمـل         
للعنايــة بــاجلمهور يف وزارة التعلــيم، ويتلقــى املكتــب الــشكاوى اخلاصــة بــالتمييز ضــد 
الطالبــات احلوامــل واألمهــات، ويقــوم مبتابعــة هــذه الــشكاوى ويفــرض علــى املركــز    

 .التعليمي إعادة الطالبات إليه
برنامج التعليم من أجل احليـاة، بالتنـسيق مـع وزارة التعلـيم، واألمانـة الوطنيـة لألسـرة                   • 

ويتـوخى هـذا الربنـامج، ضـمن عناصـره،          . ووزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعيـة     
املنظور اجلنساين، الـذي يطبـق حبيـث يتخلـل مجيـع األنـشطة املنفـذة يف الربنـامج علـى                     

ــيم الرمســي   ــة للمعلمــني، إســداء املــشورة    (مــستوى التعل ــة املهني ــاهج، التنمي تطــوير املن
الشباب اجملند، اآلباء واألمهات، الشباب املـشارك يف املـدارس          (وغري الرمسي   ) التربوية
 .)١٨()املفتوحة

املعــايري واإلجــراءات اخلاصــة مبنــع حــدوث حــاالت احلمــل يف  ”إعــداد واعتمــاد أدلــة  • 
املعـايري واإلجـراءات اخلاصـة مبنـع االعتـداء اجلنـسي            ”و  “ املراكز املدرسية والعناية هبا   

 .“يف املراكز املدرسية والعناية به

__________ 
 .تقرير التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية )١٦( 
 .تتوخى أدلة التعايش النظام التأدييب لكل مؤسسة من منظور احترام حقوق اإلنسان وتكوين القيم )١٧( 
لـيم علــى مـستوى الدولـة، وتقـوم بتــشجيع وحـث وتنظـيم إنــشاء       املـدارس املفتوحـة هـي برنــامج لـوزارة التع     )١٨( 

األفرقــة والنــوادي والفــرق وحلقــات العمــل مــع الــشباب، يف هياكــل املدرســة، خــالل اإلجــازات املدرســية    
 .السنوية
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برنــامج شــباب البلــد الــذي تنفــذه مجيــع وزارات احلكومــة واهليئــات اخلاصــة والــذي     • 
يــستهدف تقــدمي العنايــة املتكاملــة للمــراهقني والبــالغني والــشباب مــن اجلنــسني فيمــا     

العقلية والبدنية، والتعليم والقـيم، والفنـون والثقافـة، والعمـل           يتصل بالنهوض بالصحة    
وتنمية الرباعات واملهارات، ومحاية البيئة واحملافظة عليها، وتـشجيع املوهبـة والتفـوق،             

، وإن  ٢٠٠٤وقـد انتـهى الربنـامج يف سـنة          . والرياضة واالسـتفادة مـن أوقـات الفـراغ        
 . إىل دعم الربامج لصاحل الشبابكان قد مت إنشاء أمانة الشباب، نظرا للحاجة

 توفري نفس فرص املشاركة، بنشاط، يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛ )ز( 
ــة، الــيت تــستهدف      •  ــة البدني ــة ذات املنظــور اجلنــساين للتربي ــة املنهجي تــصميم األدل

 .معلمي الصف األول إىل التاسع
اليت تساهم يف ضـمان صـحة   إمكان احلصول على املواد اإلعالمية احملددة        )ح( 

األسرة ورفاهها، مبا يف ذلك تقدمي املعلومات وإسداء املشورة فيما يتـصل           
 .بتنظيم األسرة

 )١٩( قيادة شبابية من اجلنسني على منهجية املساواة بني األنداد٦ ٠٠٠مت تدريب  • 
منع حدوث : من أجل معاجلة بعض املواضيع مع شباب آخرين من اجلنسني ومنها 

 بني املراهقات، والوقاية من األمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي وفـريوس               احلمل
 .اإليدز، والعنف اجلنسي ومشاريع احلياة/نقص املناعة البشرية

دليـل منـهجي    : “التعليم املتكامـل للجانـب اجلنـساين      ”إنتاج مواد تعليمية من أجل       • 
انـب اجلنـساين، وحـدة      جملموعة التعليم من أجل احلياة، وحدة املراهقـة، وحـدة اجل          

الصحة اجلنسية واإلجنابية، دليل التوعية حول التعليم املتكامـل للجانـب اجلنـساين     
نـسري يف طـرق     ”، مطويـة    “أفكـر يف مـستقبلي    ”يف األسرة، مطويـة مـشروع حيـايت         

 .“األمومة واألبوة املسؤولة: لكل شيء وقت”، مطوية “الرجولة: جديدة
قانوين حلاالت التحـرش اجلنـسي واالعتـداء اجلنـسي يف           العناية باملستوى التقين وال    • 

 .املراكز املدرسية ومتابعتها
توصي اللجنة بتكثيف اجلهود ملعاجلـة هـذه املـشكلة، بتنفيـذ الـربامج واخلطـط بـشكل                   

 .متصل، خاصة يف املناطق الريفية واليت يعيش فيها السكان األصليون

__________ 
ويــتم يف هــذه احلالــة، تــدريب القيــادات الــشبابية مــن اجلنــسني، الــيت تقــوم،  . “بــني النظــراء”تعــين املــساواة  )١٩( 

 .ويكفل هذا املنهج تفهما واستيعابا أفضل هلذا املوضوع. شابات أُخر/ا، بتدريب شبانبدوره
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 يف املائة مـن األسـر املعيـشية    ٣٤من يف الوقت الراهن، تتألف األسر السلفادورية      
الــيت ترأســها املــرأة، علــى املــستوى الــوطين، ولــذلك تعمــل اخلطــة احلاليــة للحكومــة علــى  
تطــوير الــربامج الــيت تــستهدف هــؤالء الــسكان، بغيــة تدريبــهم ودعــم إدمــاجهم يف ســوق 

نفيـذ  وباملثـل، تقـوم وزارات التعلـيم والـصحة والعمـل بتنـسيق اجلهـود مـن أجـل ت             . العمل
 .اليت تساهم يف حتسني حالة السكان من النساء يف املناطق الريفية )٢٠(الربامج

ويقوم املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة، بوصـفه اهليئـة الرائـدة للخطـة الوطنيـة                
للمرأة، بتنفيذ خطة إدماج املرأة يف قطاع اإلنتـاج الـيت تـشمل مراكـز التـدريب واإلنتـاج                   

 بلدية، وعنصر التدريب، الذي يتضمن ٢١املبادرات اإلنتاجية يف  بلديات، و٩للمرأة يف 
مواضيع نوع اجلنس والبيئـة، واملـشاركة املدنيـة والـسياسية والتنميـة احملليـة، والوقايـة مـن               

 .اإليدز، ومنع حدوث العنف املنـزيل، وغري ذلك/فريوس نقص املناعة البشرية
ــدفا      ــام لل ــدعي الع ــب امل ــة أن مكت ــام يف    وجــدير باملالحظ ــسان، ق ــوق اإلن ــن حق ع ع

ــة      ٢٠٠٥أغــسطس /آب ٩ ــثلني للمجموعــات العرقي ــضم مم ــستمر ت ــة للحــوار امل ــشاء هيئ ، بإن
معروفة باسم اهليئة الدائمة لشؤون الشعوب األصلية، بغيـة طـرح حلـول للمـشاكل الـيت يعـاين                   

شعوب ويف إطـار هـذه اهليئـة، يوجـد جملـس التنـسيق الـوطين للـ                . منها هذا القطاع من السكان    
 .األصلية يف السلفادور، ومنظمات أخرى للشعوب األصلية

 ٢٠٠٥ خطة الشعوب األصلية، - ١العنصر   
 

 املوضوع

تكلفــــــــة الوحــــــــدة 
بــــــــــــــــــــدوالرات (

 )الواليات املتحدة

التكاليف اإلمجاليـة   
بــــــــــــــــدوالرات (

 )الواليات املتحدة

دورإعداد وحدة منطية عن تداخل الثقافات والشعوب األصلية يف الـسلفا      
ــشعوب( ــصال للـ ــيم واالتـ ــالم والتعلـ ــتراتيجية لإلعـ ــشمل اسـ ــى أن تـ علـ

 ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ )األصلية
 ٤ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠  حلقة عمل ملدة يومني على الصعيد املركزي٢
الوسـطى والـشرقية( حلقة عمل ملدة يومني يف كل من املناطق الـثالث            ٢

 ١٢ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠  حلقات يف اجملموع٦)= والغربية
 ١٠ ٥٠٠ ٣٠٠ ليوم واحد مع السلطات احمللية حلقة عمل ٣٥

 ٣١ ٥٠٠ اجملموع  

 

__________ 
 .ترد الربامج واملشاريع اليت تنفذ يف املناطق الريفية، يف أجزاء أخرى من هذا التقرير )٢٠( 
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 ٢٠٠٥ خطة الشعوب األصلية، - ٢العنصر   
 

 املوضوع

تكلفــــــــة الوحــــــــدة 
بــــــــــــــــــــدوالرات (

 )الواليات املتحدة

التكاليف اإلمجاليـة   
بــــــــــــــــدوالرات (

 )الواليات املتحدة

الــصحةدراســة انثروبولوجيــة للمعــارف واملواقــف واملمارســات اخلاصــة ب
ــم أفـــضل ــلية، للتوصـــل إىل فهـ ــة، يف جمتمعـــات الـــشعوب األصـ والتغذيـ

 ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ للممارسات التقليدية وحتديد املمارسات اجليدة وتشجيعها
مـن“ الـصحة والتغذيـة املـشتركة بـني الثقافـات         ”إعداد دليل تدرييب عن     
ــبكة الـــصحة ــون (أجـــل شـ ــون، املـــساعدون، املروجـ ــاء، املمرضـ )األطبـ

ــشبك ــي   وال ــع احملل ــة للمجتم ــا إىل(ة التقليدي ــدات، وم ــون، واملول املتطوع
 ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ مبشاركة املثقفني الصحيني لوزارة الصحة واملعاجلني التقليديني) ذلك
)SIBASI( حلقات عمـل تدريبيـة ملـدة يـومني علـى مـستوى سيباسـي                 ٩
ــاد، ســان ســلفادور     ( ــل، الليربت ــورازان، ســان ميغي ،)توناكــاتيبيكوي(م

وتـــدرس). ميتابـــان سونـــسونايت، املنطقـــة اجلنوبيـــة، البـــاز، اهواشـــابان 
احللقات لشبكة اجملتمع احمللي الـيت تـشمل األطبـاء واملمرضـني واملـروجني
ــالعالج ــائمني بـ ــة، والقـ ــصحة اجملتمعيـ ــال الـ ــديني يف جمـ ــاملني التقليـ والعـ

ــد ــراد. الطبيعــي والتولي ــدريب أف وســوف تــشمل حلقــة العمــل نفــسها ت
 ٣٦ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ جمموعات ملراكز اإلرشاد. فاالسعا
 ٥٦ ٠٠٠ اجملموع  

 
 ٢٠٠٥ خطة الشعوب األصلية، - ٣العنصر 

 

 املوضوع

تكلفــــــــة الوحــــــــدة 
بــــــــــــــــــــدوالرات (

 )الواليات املتحدة

التكاليف اإلمجاليـة   
بــــــــــــــــدوالرات (

 )الواليات املتحدة

ــدين يف٣٥ ــسجل امل ــوظفي ال ــوم، مل ــدة نــصف ي ــة مل ــة عمــل للتوعي  حلق
 ١٠ ٥٠٠ ٣٠٠ لبلديات اليت تشمل الشعوب األصليةا

 
. وقام هذا الربنامج أيضا بدراسات انطالقا من وجود الشعوب األصلية يف الـسلفادور             

غواتاجيـاغوا،  :  جمتمعـات فيهـا وجـود كثيـف للـشعوب األصـلية وهـي              ٨ووقع االختيار علـى     
نتو دومينغـو دي  وسان سيمون، وخواتيكا، وسان خوزي كانكاسكوي وكويـسناهوات وسـا     
ــشعوب األصــلية     ــة ال ــدء مــشروع تنمي ــانغو، لب ــاليم  . غوزمــان وماســاهوات وغوياي وتوجــد أق

 - اليت رتبت بوصـفها خاصـة بالـشعوب األصـلية، موزعـة يف املنـاطق اجلغرافيـة                   ٨البلديات الـ   
 بلــديات يف املنطقــة الــشرقية، وبلديــة واحــدة يف  ٣: الــسياسية واإلداريــة الــثالث للبلــد، وهــي 

 . بلديات يف املنطقة الغربية٤املنطقة الوسطى، و 



CEDAW/C/SLV/7

 

48 07-33542 
 

 توزيع بلديات وجمتمعات الشعوب األصلية
 حسب املناطق واملقاطعات

 شبكة تضامن األسر
 

 الشعب األصلي اجملتمع احمللي البلدية املقاطعة املنطقة

    أبيلينيس- ١   غواتاجياغوا-١  
 اللنكا   البورتريرو- ٢   سان سيمون- ٢   مورازان- ١ الشرقية

    باتويال- ٣   خواتيكا- ٣  
ــشريت    كونسيبسيون- ٤   كانكاسكوي- ٤   تشاالتينانغو- ٢ الوسطى ــه -ال  يف طريق

 إىل االنقراض
    سان لوكاس- ٥   كويسناهوات- ٥  

   سونسونايت- ٣ الغربية
  سانتو دومينغو    - ٦

 بيبيل/ناهوات   الكاريزال- ٦ دي غوزمان
    هوندوريتاس- ٧   ماساهوات- ٧   سانتا انا- ٤ 
    ال رودا- ٨   
    سان مارتني- ٩   غوايامانغو- ٨   اهواتشابان- ٥ 
  

ومن جهة أخرى، أدرج سـؤال يف تعـداد الـسكان واملـساكن الـذي سـيجري يف سـنة                     
ن مــن ، عــن األصــل العرقــي للــسكان، وذلــك مــن أجــل معرفــة عــدد األفــراد املنحــدري  ٢٠٠٧

 .الشعوب األصلية يف السلفادور بدقة أكرب
ــل        ــرأة والرجـ ــأدوار املـ ــصلة بـ ــة املتـ ــاط التقليديـ ــتمرار األمنـ ــق السـ ــة بقلـ ــشعر اللجنـ تـ

 .ومسؤوليات كل منهما يف األسرة واجملتمع، بصورة عامة
تقوم مؤسسات منها األمانة الوطنية لألسـرة بتنـسيق األعمـال الـيت تـساهم يف القـضاء                   
 .ط التقليدية اليت تؤدي إىل هتميش املرأة والتمييز ضدهاعلى األمنا
وجيري تطوير وتنفيذ برنامج تعزيز القيم الذي يهـدف إىل بـث املمارسـات اجليـدة يف                  

ويــتم تنفيــذ . العالقــات األســرية، مــع تــشجيع االحتــاد واالحتــرام وممارســات التعــايش اجليــدة   
ملختلفــة، ومنــها التلفزيــون واإلذاعــة  ســبق مــن خــالل نــشر الرســائل يف وســائط اإلعــالم ا    مــا

 .والصحافة
ويتم أيضا تطوير وتنفيـذ برنـامج التعلـيم مـن أجـل احليـاة وهدفـه املـسامهة يف تـدريب                       

ــم        ــى تعل ــم، وعل ــشكل املالئ ــذات، بال ــزاز بال ــة االعت ــشباب علــى تنمي ــراهقني وال األطفــال وامل
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ــة واجلنــسية حبيــث يــستطيع كــل منــهم     تنظــيم وحتديــد مــشروع  الــتحكم يف اجلوانــب العاطفي
 .للحياة

التثقيـــف املتكامـــل يف ) ب(مـــشروع احليــاة،  ) أ: (ويهــتم الربنـــامج باجملــاالت التاليـــة   
الوقايـة مـن اإلدمـان،    ) د(منع حدوث العنف املنـزيل وعنف العصابات،     ) ج(اجلانب اجلنسي،   

 .منع وقوع الكوارث) هـ(
ك الـيت تـساهم يف تغـيري األدوار    ويتم تشجيع تنفيذ أحكام قانون األسـرة، وخاصـة تلـ     

 العالقــات الشخــصية واملاليــة بــني -التقليديــة الــيت تــسيء إىل املــرأة، والــواردة يف البــاب الثــاين 
ال جيــوز ألي مــن الــزوجني أن ” ٣٩ العالقــات الشخــصية، املــادة -الــزوجني، الفــصل األول 

أو تكميـل معارفـه، وجيـب    طة قانونيـة أو القيـام بدراسـات    حيد مـن حـق اآلخـر يف القيـام بأنـش       
ويكـون العمـل    ... تقدمي التعاون واملساعدة مـن أجـل ذلـك، والعنايـة بتنظـيم احليـاة يف املـرتل                   

 .“والعناية باألوالد مسؤولية الزوجني كليهما
مت التوقيع على اتفاق التعـاون الـتقين مـع مكتـب املـدعي العـام للجمهوريـة، مـن أجـل                       

الة من األمانة الوطنيـة لألسـرة، مـن أجـل محايـة حقـوق املـرأة                 التنسيق والتعاون يف احلاالت احمل    
 .واملصلحة العليا لألطفال من اجلنسني

ومت يف هـذا اجملـال اختـاذ    . وجرى نشر أمهية القانون بالنسبة هلوية األطفال من اجلنسني        
بـات  عرض على اجلمعية التشريعية مشروع القانون املؤقت اخلاص بإث        : عدة تدابري منها ما يلي    

األشــخاص القــصَّر غــري املــسجلني يف ســجل األحــوال العائليــة يف الــسجل الــوطين لألشــخاص   
الطبيعيني، ومت توقيـع اتفـاق للتنـسيق مـن أجـل وضـع اسـتراتيجيات لنـشر مـا يتـصل بـاحلق يف                         

 .وقدمت املشورة القانونية يف كل ما يتصل بالعالقات العائلية. اهلوية
ال ومسؤولياهتم داخل األسرة، قـدم مكتـب املـدعي          ومسامهة يف حتسني عالقات الرج     

، )١٢١(العام للجمهورية اخلدمات القانونية والنفسية واالجتماعية اجملانية يف حـاالت الـزواج             
ــاء والبنــات  ) ٣٧٨(والطــالق  ــراف باألبن ، )٦٠١(واملــساعدات الشخــصية  ) ١ ٨٢٧(واالعت

 ).٥ ١٤٥(، وحتديد النفقة )٦٥٥(والعنف املنـزيل 
 
 )CONCULTURA(لس الوطين للثقافة والفنون اجمل

يقوم اجمللس الوطين للثقافـة والفنـون بإذاعـة الـربامج اخلاصـة حبقـوق املـرأة ودورهـا يف                     
) EDUSAT(وحلقـات إيدوسـات     “ حقـوق املـرأة   ”املعنونـة    املتحـدة    األمـم اجملتمع يف حلقـات     

طـــة التليفزيـــون الثقافيـــة مـــن خـــالل حم“ التعـــايش يف األســـرة”و “ املـــرأة والعلـــوم”املعنونـــة 
، من أجل نشر حقوق املرأة واملـسامهة يف التخلـي عـن املمارسـات العنيفـة              ١٠التعليمية، القناة   
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اليـوم  ”وباملثل، يشارك عدد كبري مـن النـساء، يف التلفزيـون التثقيفـي، يف بـرامج منـها              . ضدها
ــوم مناســب  ــشباب يف صــف ”، و “ي ــيم  ”، و “ال ــة جــودة التعل ، “الثــومشــباب ”، و “حاف

 .“الفنون التشكيلية”، و “عامل النقد”، و “حوار ثقايف”، و “املشهد الثقايف” و
ــسلفادورية مــن        ــة للمــرأة ال ــة الثقافي ــدير اهلوي ــى املــسامهة يف تق ومت العمــل كــذلك عل

منظــور جنــساين، مــن خــالل املــشاركة يف اللجنــة املــشتركة بــني املؤســسات الــيت تــضم املعهــد 
املرأة واجمللس الوطين للثقافة والفنون، وهيئة التعاون اإلسبانية، ورئاسـة          السلفادوري للنهوض ب  

من خالل وضـع اسـتراتيجية ملدرسـة حلقـات العمـل            ) مقاطعة كوسكاتالن (بلدية سوتشيتوتو   
اخلاصة بالوظائف التقليدية يف سوتشيتوتو، من أجل إدماج أكـرب عـدد مـن النـساء يف حلقـات                   

ــة   العمــل اخلاصــة بالوظــائف الــيت    ــة التقليدي ــشمل . تعتــرب قاصــرة علــى الرجــال، مــن الناحي وت
ويـتم كـل ذلـك مـن        . الدراسات املقدمة يف تلك املدرسة احلـدادة والبنـاء والنجـارة والكهربـاء            

أجــل حتقيــق رؤيــة تــدريب اليــد العاملــة املؤهلــة القــادرة علــى العمــل يف تــرميم التــراث الثقــايف   
 .واملعماري للبلد

سياسات وتنفيــذ الــربامج املوجهــة حنــو املــرأة والرجــل، والــيت توصــي اللجنــة بوضــع الــ 
تـــساهم يف ضـــمان القـــضاء علـــى األمنـــاط املرتبطـــة بـــاألدوار التقليديـــة يف األســـرة، والعمـــل، 

 .والسياسة واجملتمع
وقّع مكتب املدعي العام للجمهورية على اتفاقا مـع اجمللـس الـوطين لألمـن العـام، مـن                    

، الـذي يـستهدف املراكـز املدرسـية، خاصـة يف املنـاطق              “ألفضلاألسر ا ”أجل إعداد مشروع    
اهلامشية، وذلك بغرض املسامهة يف تغيري األمناط الثقافية املتـصلة مبـسؤوليات الرجـل واملـرأة يف                 

ويتمثل هذا املـشروع يف تقـدمي املـساعدة التقنيـة القانونيـة يف حـاالت العنـف املنــزيل،                    . األسرة
ويعتمـد، يف تنفيـذه، علـى دعـم         . اين منـها الطـالب يف املراكـز املدرسـية         واملعاملة السيئة اليت يع   

املعهـد الــسلفادوري للتنميـة املتكاملــة للطفولـة واملراهقــة وجامعـة فرانشيــسكو غافيـديا، وهبــذا      
: املشروع أوليت العناية للمراكز املدرسية التالية، املوجودة يف املناطق املعرضـة للخطـر الـشديد       

ــة أوروغــواي  ــشا دي اســكالون،    مجهوري ــاليزا، وكون ــك، ال فورت ــا، كويزالتيبي ــة إيطالي ، منطق
 . شخص بني طلبة ومعلمني وأمهات وآباء، يف املتوسط١ ٥٠٠حيث استفاد ما يقرب من 

 حلقة عمـل عـن أمهيـة مـشاركة        ٤٠وجرى تنفيذ برنامج توعية، حيث نظم أكثر من          
بلديـة، والـيت يـشارك فيهـا نـواب اجملـالس البلديـة              املرأة يف اجملتمعات احمللية والبلديات للتنميـة ال       

ســان ميغيــل، : والقــادة والتقنيــون مــن اجلنــسني، مــن مؤســسات حمليــة أخــرى يف املــدن التاليــة  
وبركـــوين وتـــوروال، وكويولتيتـــان، وســـان رافائيـــل اوبراخويلـــو، وســـان بـــدرو نونوالكـــو،   

تريا، وسانتا آنا، وسـان خوليـان،   وزاكاتيكولوكا، وسانتياغو نونوالكو، وكانديالريا ديال فرون    
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ــسومايت      ــونيت وسونـ ــل مـ ــو ديـ ــان أنطونيـ ــان، وسـ ــو دي غوزمـ ــانتو دومينغـ ــا، وسـ وإتيكويزايـ
 .وخواخوا
تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم العناية، على سبيل األولويـة، بـاملرأة يف سياسـات العمـل،       

الـيت ميـر    حيث ميكن أن يؤدي ذلك إىل مواصلة إضعاف عمليات التكيف االقتصادي            
ــة        ــة للتوفيــق بــني املــسؤوليات العائلي ــدابري الكافي ــد، وخاصــة، عــدم وجــود الت هبــا البل

 .واملهنية، مع استمرار الفروق يف األجور املمنوحة عن األعمال املتساوية يف القيمة
هتيئـة الظـروف الـيت تيـسر إجيـاد          : تنص السياسة الوطنية للتوظيف علـى أن هـدفها هـو           

 جمــال التوظيــف واألجــور يف ظــروف تتــسم باملــساواة والــشفافية، مــن  فــرص أفــضل للمــرأة يف
خالل اعتماد تدابري فعالة للوساطة وتكييـف سـوق العمـل، مـن أجـل التـأثري بـشكل إجيـايب يف                      

 .نوعية حياة أغلبية السكان
 :وتتجه أهم خطوط هذه التدابري إىل حتقيق ما يلي 

منظمـات  /العـامالت ومنظمـي   /ة العـاملني  دعم وتقريب اخلدمة العامة للتوظيف جملموع      • 
املشاريع يف املواقع اجلغرافية، اإلقليميـة واحملليـة، مـع حتقيـق فعاليـة الالمركزيـة يف هـذه               

 .الدائرة، وتيسري سبل وصول مجيع السكان إىل العمل وتطبيق معايري تكافؤ الفرص
ــة التوظيــف، مــع العمــل علــى القــضاء علــى أوجــه الــنقص يف ا     •  / لعــاملنيحتــسني نوعي

العــامالت مــن خــالل التــدريب، واإلعــالم والتوجيــه املهــين وحتــسني ظــروف العمــل،   
 .نتيجة لذلك

تــشجيع املــشاركة فيمــا بــني املؤســسات يف املنتــديات الــيت تعقــد علــى الــصعيد احمللــي    • 
مع معاجلـة متكاملـة تـربط، بـشكل متـسق، بـني التـدابري               ) املناطق الصغرى (واإلقليمي  

يب والتوجيه واإلعالم والتوظيف، اليت ميكن أن تعمل، يف نفـس الوقـت،    احملددة للتدر 
على إجياد اهلياكـل األساسـية الـدنيا الالزمـة لتـشجيع التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة                  

 .لألحياء التابعة للبلديات، وبالتايل للبلد
لـة  إقامة نظام فعال لتحليل سـوق العمـل مـن أجـل احلـصول علـى رؤيـة مباشـرة وكام                     • 

وسريعة ملناخ العمل تسمح بإعداد إسقاطات الجتاهـات هـذا الـسوق، بغيـة التخطـيط              
 .الستراتيجيات حمددة لتحسني احلالة الوطنية للعمل

تشجيع تطوير الربامج واملشاريع اخلاصة بالتدريب واإلدمـاج يف العمـل، مبـا يتفـق مـع                  • 
ت الـيت يـصعب إدماجهـا يف        املتطلبات احلاليـة ملراكـز اإلنتـاج الـيت تـستهدف اجملموعـا            
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سوق العمل ومنها الشباب وكبار السن واملرأة رئيـسة األسـرة املعيـشية، واألشـخاص               
 .املعوقني

العـامالت  /زيادة برامج املساعدة التقنية والتدريب من أجل حـث التعاونيـات للعـاملني        • 
ــشدي       ــع الت ــة، م ــات التعاوني ــراغبني يف تكــوين أو توســيع اجلمعي ــذات وال د حلــساب ال

 .بصورة خاصة على الريف
ــة         •  ــة واإلداري ــساعدة التقني ــصغرية، وامل ــات ال ــامج متخــصص لالئتمان ــوير برن ــم تط دع

والتنظيمية من أجل تـشجيع العمـل املـستقل وإقامـة املـشاريع الـصغرية جـدا والـصغرية            
للقطاعات االقتـصادية الـيت متـر بأزمـة وجملموعـات حمـددة مـن العـاملني الـذين يـصعب                     

 .إدماجهم
 :ومن جهة أخرىـ توجد تدابري لسياسات نشطة للعمل، منها 
 برنامج الوساطة من أجل العمل - ١ 
 إدارة الربامج لتكيف سوق العمل - ٢ 
 حتليل سوق العمل - ٣ 
 :وسيتم القيام مبا يلي يف إطار هذه التدابري 

 الشبكة الوطنية لفرص العمل - ١  
شاركة جهـات فاعلـة خمتلفـة يف اجملتمـع          إنشاء شبكة وطنيـة لـسوق العمـل ممـا مسـح مبـ              

أصحاب املشاريع والكنائس ومنظمات اجملتمع املدين، والعاملني واملؤسسات العامـة، يف            : منها
 .هذه اجلهود واملسامهة يف جناحها

وتــرى منظمــة العمــل الدوليــة أن هــذا الربنــامج مــن أهــم املبــادرات املوجهــة إىل حــث  
املواطنــات علـى خدمــة معاصــرة إلدارة التوظيــف مبــشاركة  /وتنظـيم وتيــسري حــصول املــواطنني 

 .اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة، على الصعيد احمللي
ــدى وزارة العمــل      ــا، كــان ل ــذ ســنة تقريب ــصعيد   ٨ومن  مكاتــب للعمــل فقــط علــى ال
 مكتبا إلدارة العمـل، مـع وجـود الـشبكة الوطنيـة لفـرص               ٣٥وهناك حاليا ما جمموعه     . الوطين
 .العمل
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 مهرجانات التوظيف - ٢  
تــنظم مهرجانــات العمــل علــى املــستوى الــوطين، مــن أجــل تقريــب فــرص العمــل           

 .لقطاعات كبرية من السكان، وذلك مبشاركة املؤسسات التجارية يف القطاعات املختلفة
ومن خـالل املراكـز الثالثـة املوجـودة يف مقاطعـات سـان سـلفادور وسـانتا آنـا وسـان                 

 شـخص مـن هـذا القطـاع اخلـاص مـن الـسكان، يف جمـاالت                  ٧٠٠ر من   ميغيل، مت تدريب أكث   
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 
 الشباب واملرأة رئيسة األسرة املعيشية

 ١٣ رئيـسة األسـرة املعيـشية حـىت اآلن مـن بـرامج التـدريب يف                  استفاد الشباب واملرأة   
ومـن املقـرر    . ناعة واخلـدمات  بلدية من منطقة غولفو دي فونسيكا، يف جماالت الـسياحة والـص           

العامالت وأصحاب املشاريع من اجلنـسني مـن هـذا          / من العاملني  ٢ ٠٠٠أن يستفيد أكثر من     
وتلحــق خرجيــات دورات التــدريب، مباشــرة، بنظــام الوســاطة مــن أجــل  . الربنــامج يف املنطقــة

 .العمل، على املستوى احمللي
 

 دعم املؤسسات الصغرى والصغرية
اعدة التقنيـة والتـدريب، مـن خـالل اللجنـة الوطنيـة للمؤسـسات               أعدت أنـشطة للمـس     

التجاريــة الــصغرى والــصغرية، مــع التــشديد بــصورة خاصــة علــى إنتــاج وتــسويق املــصنوعات   
 شـخص مـن خـالل مراكـز التنميـة احلرفيـة علــى       ٣ ٠٠٠احلرفيـة وقـد اسـتفاد منـها أكثـر مـن       

 .م يف إنتاج وتسويق املصنوعات احلرفيةوجدير بالذكر أن املرأة تقوم بدور ها. الصعيد احمللي
ــشبكة         ــاون للمــشاركة يف ال ــع اتفــاق تع ــه مت توقي ــذكر أن ــشطة، ي ويف إطــار هــذه األن

الوطنية لفرص العمل مع رابطة التنمية لألمهات الوحيدات واألرامل رئيـسات األسـر املعيـشية               
 . عضوة٣ ٠٠٠يف السلفادور اليت تضم أكثر من 

 : االتفاق مت تشجيع التدابري التاليةويف اجلزء الرئيسي من 
 .تركيب برنامج حاسويب للوساطة من أجل العمل بني املشاركني • 
تدريب املـوظفني املكلفـني بـإدارة مكتـب العمـل يف مـسائل الوسـاطة والتوجيـه املهـين                    • 

 .وحتليل سوق العمل
ــبكة مكاتـــب التوظ    •  ــة يف شـ ــشواغر املتاحـ ــاق الـ ــائف وإحلـ ــات الوظـ ــشر إعالنـ يـــف نـ

 .بالشركات املستفيدة من الشبكة
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 .تشجيع مهرجانات العمل للنساء منظمات املشاريع • 
وجدير بالذكر أيضا أنه مت، مـن خـالل إدارة التوظيـف بـوزارة العمـل، وضـع برنـامج                   

 امــرأة وتوظيــف ٣٨ ٢٤٨دائــم ملهرجانــات العمــل وللوســاطة مــن أجــل العمــل مــع تــسجيل   
 :التالية، كما يتبني من اجلداول ١٥ ٩٢٧

 
 ١١اجلدول 

 جدول بيانات النساء املسجالت واحلاصالت على العمل من خالل مهرجانات العمل
 

 احلاصالت على عمل املسجالت السنة
٣٢٢ ٩٥٠ ١٩٩٩ 
٤٢٦ ١ ١٠٣ ٢٠٠٠ 
١ ٣٥٣ ١ ٥١٤ ٢٠٠١ 
١ ٣٠٠ ١ ٥٩١ ٢٠٠٢ 
١ ٩٨٢ ١ ٢٣٤ ٢٠٠٣ 
٩٤٨ ١ ٦٦٦ ٢٠٠٤ 
 ٦ ٣٣١ ٨ ٠٥٨ اجملموع

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 النساء املسجالت واحلاصالت على العمل يف مهرجانات العمل

ساء
 الن
عدد

    
    

  املسجالت 
 احلاصالت على العمل

 السنة
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ويتـضح أيـضا    . ويالحظ من الشكل أن عدد النساء املسجالت تزايد من سنة إىل سنة            
 .أن عدد اللوايت حصلن على العمل آخذا يف االرتفاع

 
 ١٢اجلدول 

جدول بيانات النساء املسجالت واحلاصـالت علـى العمـل مـن خـالل نظـام الوسـاطة مـن               
 أجل العمل

 
 احلاصالت على عمل املسجالت السنة
٢٩٠ ٢ ٢٤٢ ١٩٩٩ 
٣٦٣ ٣ ٢٧١ ٢٠٠٠ 
١ ٥٩٨ ٤ ٤٩١ ٢٠٠١ 
١ ٨٤٥ ٥ ٤٦٠ ٢٠٠٢ 
٢ ٤٤٧ ٧ ٣٧٦ ٢٠٠٣ 
٣ ٠٥٣ ٧ ٣٥٠ ٢٠٠٤ 
 ٩ ٥٩٦ ٣٠ ١٩٠ اجملموع
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لى العمل من خالل نظام الوساطة من النساء املسجالت واحلاصالت ع
 أجل العمل

 السنة
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 احلاصالت على العمل
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يالحظ مـن هـذا الـشكل البيـاين أن مـنحىن الزيـادة للنـساء املـسجالت والنـساء الـاليت                
 .ةدخلن سوق العمل تزايد بصورة ملحوظة، سنة بعد سن

التـدريب  ”ومت أيضا يف إطار اخلطة الوطنية للنهوض بالعمـل تطـوير املـشروع املعنـون                 
، بـدعم   )AECI-MINTRAB(“ من أجـل العمالـة والتـدريب املهـين يف منطقـة خلـيج فونـسيكا               

 :وقد حقق املشروع النتائج التالية. من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل
ــا إلدارة التوظيـــف يف  ١٣تمـــاعي أنـــشأت وزارة العمـــل والـــضمان االج   ــا حمليـ  مكتبـ

بلديات منطقة خليج فونسيكا، كجزء مـن اسـتراتيجية تطبيـق الالمركزيـة يف اخلـدمات العامـة                  
 ١ ٠٣٤ شخـصا منـهم      ٢ ٠١٢وبـذلك، مت تـسجيل      . ٢٠٠٣للعمل، وذلك ابتـداء مـن سـنة         

 .٢٠٠٣ رجالً منذ سنة ٩٧٨امرأة و 
 شخصا إىل مؤسسات جتارية خمتلفة، منـهم        ١ ٣٣٨ويف خالل الفترة املذكورة أرسل       
 مـن هـؤالء مـن    ١١٣ منهم على وظائف، وخترج ٧٥٤ امرأة ومت التعاقد مع ما جمموعه        ٧٣٥

 . امرأة٦٣الدورات التدريبية، منهم 
 ١٧ دورة للتـدريب املهـين يف        ٢٤وخالل السنوات الثالث لتنفيـذ املـشروع، نظمـت           

 ٣٩٧وختـرج   .  وعرضية، يف منطقة خليج فونسيكا      وحدات منطية تكميلية   ٥ختصصاً وأعدت   
 . امرأة١٩٤شخصا من هذه الدورات، منهم 

 :وفيما يلي بعض الربامج اليت مت تنظيمها 
 إصالح منشآت األلياف الزجاجية • 
 البناء والسباكة • 
 خدمة املطاعم والبارات • 
 إصالح احلواسيب وصيانتها • 
 خدمة غرف الفنادق • 
 ل املعدنيةحلام اهلياك • 
 التقنيات األساسية إلدارة املكاتب • 
 االنكليزية للعناية باجلمهور • 
 خدمة املوائد يف املطاعم والبارات • 
  بلدية سان ميغيل-اإلرشاد السياحي  • 



CEDAW/C/SLV/7  
 

07-33542 57 
 

 خدمات الغسيل واملكوى • 
 حتضري األغذية وطبخها • 

لتشديد على حتقيـق     خطوط عرضية جيري من خالهلا ا      ٥وجدير بالذكر أنه يتم حتديد       
تكافؤ الفرص للرجال والنساء يف أمـاكن العمـل وذلـك كجـزء أساسـي مـن برنـامج التـدريب                     

 التلمذة، بغرض تشجيع الظروف الـيت       -ومت يف هذا اجملال من العمل إعداد أدلّة التعليم          . املهين
 .حتقق املساواة مع التشديد بصورة خاصة على هتيئة هذه الظروف

آلتية من أجل تيسري انضمام املـرأة ذات املـسؤوليات األسـرية واملـوارد              وتقدم احلوافز ا   
 :الشحيحة إىل برامج التدريب

تــوفري املواصــالت لنقــل املــستفيدين مــن الــدورات إىل مركــز التــدريب املهــين ملؤســسة  • 
، املوجـودة يف أول املقاطعـات يف شـرق البلـد، خـالل سـنيت       )ASIGOLFO(أسيغولفو  
 .٢٠٠٤ و ٢٠٠٣

تنفـذ اسـتراتيجية مراكــز التـدريب املتنقلــة بغـرض تقريــب األنـشطة التعليميــة مـن كــل        • 
 .٢٠٠٥بلدية، اعتبارا من سنة 

ــدورات         •  ــرويج لل ــن أجــل الت ــازل، م ــارة املن ــضا بزي ــديرات العمــل أي ــديرو وم ــوم م يق
التدريبية وتوعية أعضاء جمموعة األسرة ألجل دعم مشاركة املـرأة يف هـذه الـدورات،       

 .شديد على رعاية األبناء وعلى تكافؤ الفرص يف اختيار الدورات غري التقليديةمع الت
ينفــذ برنــامج تــدرييب يتــسم باملرونــة يف املواعيــد، لتيــسري إدمــاج املــرأة رئيــسة األســرة    • 

 .املعيشية، والعاملني الذين لديهم مسؤوليات أسرية أخرى
 حتليل سوق العمل - ٣  

االجتمـــاعي، بالتنـــسيق مـــع املعهـــد الـــسلفادوري  وضـــعت وزارة العمـــل والـــضمان   
للتدريب املهين، أسلوبا دائما لتحليل سوق العمـل، حبيـث يـستجيب تـصميم الـربامج املختلفـة                  

 .للتدريب املهين لالحتياجات احلقيقية لقطاعات اإلنتاج
وأعدت دراسات هامة لسوق العمل من أجل توجيه تـصميم بـرامج التـدريب املهـين،                 
 :ومن أهم هذه الربامج. ٢٠٠٤يف سنة 

الغربيـــة والوســـطى (حبـــث احتياجـــات التـــدريب يف املنـــاطق الرئيـــسية الـــثالث للبلـــد  • 
 ).والشرقية
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دراســة الحتياجــات الــسكان الناشــطني اقتــصاديا مــن التــدريب يف املنــاطق الــيت تتلقــى  • 
 .حتويالت عائلية كثرية

اريع التجاريـة الـصغرية واملتوسـطة       دراسة عن دعـم القـدرة اإلنتاجيـة والتنافـسية للمـش            • 
)PYMES(         مــن أجــل االســتفادة مــن مزايــا معاهــدة التجــارة احلــرة مــع الواليــات ،

 .املتحدة
تقرير عن مطالب التدريب للمؤسـسات الـيت يرعاهـا نظـام الوسـاطة مـن أجـل العمـل                     • 

 .وغري ذلك
 اجمللـس الـوطين     وتعمل مؤسسات منها األمانة الوطنية لألسرة اليت تقـوم بالتنـسيق بـني             

لرعاية املسنني املتكاملة وبرامج رعاية املسنني، من جهتـها، علـى متابعـة تنفيـذ التـدابري التاليـة،                    
 :وغريها

ــسني      )أ  ــن اجلن ــرامج ألصــحاب املعاشــات م ــوم   (وضــع ب ــدريب وتق ــدم الت وتق
 ،)بأنشطة ترفيهية وثقافية وما إىل ذلك

 تشجيع إنشاء جلان للمتقاعدين، )ب 
دابري للعناية املتكاملة باملسنني، وخاصة يف جمـال اخلـدمات الـصحية يف        وضع ت  )ج 

 شبكة املراكز الصحية بأكملها، على الصعيد الوطين،
 تشجيع احلق يف املعاشات التقاعدية وإجراء تسويات هلذه املعاشات، )د 
إنشاء وحدة لرعاية املسنني يف مجيـع املؤسـسات الـيت يـشملها اجمللـس الـوطين                  )هـ 

 ،)CONAIPAM ()٢١(رعاية املتكاملة لربامج املسننيلل
 إنشاء منح عمل للمعوقني واملسنني املتطلعني إىل العمل، )و 
العمـل جلـزء مـن اليـوم يف         : إدارة مشاريع اإلدماج يف قطـاع العمـل مـن قبيـل            )ز 

احملالت التجارية ومهرجانات للمـسنني أصـحاب املـشاريع، وغريهـا، حيـث متثـل املـرأة أغلبيـة                   
 .املستفيدين
__________ 

صحة والرعايــة األمانــة الوطنيــة لألســرة ووزارة الــ : يــشمل اجمللــس الــوطين للرعايــة املتكاملــة لــربامج املــسنني  )٢١( 
االجتماعية ووزارة التعليم ووزارة العمل والـضمان االجتمـاعي، واملعهـد الـسلفادوري للـضمان االجتمـاعي                 
واملعهد الوطين للمعاشات التقاعدية للموظفني العموميني، ومكتب املدعي العام للجمهورية، معهد الـضمان             

ادور، وهيئـة بلـديات مجهوريـة الـسلفادور،     االجتماعي للقوات املسلحة، ورابطة طـب الـشيخوخة يف الـسلف          
ورابطــة الــشركات اخلاصــة، وممثلــو الرابطــات واملؤســسات القانونيــة املــسجلة لــدى اللجنــة الوطنيــة لألســرة  

 .والعاملة لصاحل املسنني
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، ٢٠٠٥ امرأة من رئيسات األسـر املعيـشية، يف سـنة    ١ ٠٠٠وقد استفادت أكثر من     
ــد حــىت        ــة للبل ــصناعة املــشغوالت التقليدي ــات احلياكــة واملكــاوي ل حيــث حــصلن علــى ماكين

 .تستطعن إنشاء جتارة خاصة
ظــام وقــام املعهــد الــسلفادوري للتــدريب املهــين، بوصــفه اهليئــة الرائــدة واملنــسقة لن         

ــة     التـــدريب املهـــين، بإعـــداد التـــدريب والتكـــوين يف فـــروع وجمـــاالت خمتلفـــة، موجهـــة لتلبيـ
 .٢٠٠٤-٢٠٠٠احتياجات األنشطة االقتصادية لقطاع اإلنتاج، يف خطته التنفيذية للفترة 

 مــن قــانون التــدريب املهــين، يهــدف املعهــد الــسلفادوري للتــدريب   ٢ووفقــا للمــادة  
ت التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة للبلــد مــن املــوارد البــشرية املؤهلــة املهــين إىل تلبيــة احتياجــا

 .وهتيئة الظروف املؤاتية لتحسني ظروف احلياة للعاملني من اجلنسني وألفراد أسرهم
ويف هــذا اإلطــار، وتنفيــذا للــسياسة الوطنيــة للمــرأة، يــشجع وصــول املــرأة إىل بــرامج   

ل تيـسري إدماجهـا يف سـوق العمـل مـع حتقيـق تكـافؤ                التدريب املهين واستمرارها فيها، من أجـ      
 :الفرص واألهداف التالية

تشجيع إقامة مـشاريع خاصـة للتـدريب املهـين يف الوظـائف التقليديـة وغـري التقليديـة،                    • 
 .هبدف متكني إدماج املرأة السلفادورية يف جمال العمل

يــة وغــري التقليديــة لتيــسري  إحلــاق املــرأة املعوقــة مبــشاريع التــدريب يف الوظــائف التقليد  • 
 .إدماجها يف جمال العمل

ــن خــالل وســائط اإلعــالم         •  ــة، م ــصورة دائم ــدريب املهــين، ب ــرامج الت اإلعــالن عــن ب
اجلماهريية والبديلة وحفز مـشاركة املـرأة يف التـدريب علـى الوظـائف التقليديـة وغـري                  

 .التقليدية
مج التـدريب املهـين املختلفـة مـع تيـسري       تشجيع تنفيذ نظام ملتابعـة املـرأة املدربـة يف بـرا            • 

 .إدماجها يف عامل العمل
، حيــث يــتم إنتــاج املعلومــات  ٢٠٠٠وأنــشئ مرصــد ســوق العمــل اعتبــارا مــن ســنة   

املتــصلة بالعناصــر الــيت تــدخل يف ســوق العمــل ونــسخها وتنظيمهــا وحتليلــها، لغــرض دراســة     
 .قتصادية واالجتماعية لسوق العملومتابعة الواقع املتغري لآلليات اليت تنظم العالقات اال

ويتم حتليل هذه املعلومات لتحديد السياسة املؤسسية ووضـع تـدابري ترمـي إىل حتـسني               
 .نوعية التدريب املهين والعمل يف السلفادور

 :وفيما يلي األهداف احملددة للمرصد 
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ــصادية        •  ــة االقت ــات التنمي ــين لطلب ــدريب امله ــتجابة الت ــق اس ــسامهة يف حتقي ــد، يف امل للبل
 .احلاضر واملستقبل

يلـزم   الدراسة الدائمة خلـصائص سـوق العمـل وتطـوره واجتاهاتـه، مـن أجـل تـوفري مـا                    • 
 .لعملية ختطيط التدريب املهين

 .املسامهة يف تدعيم الربط بني التدريب املهين والعمل يف البلد • 
لتـأثري بـرامج التـدريب    التغذية املرتدة لنظام التدريب املهين مـن خـالل عمليـات تقيـيم               • 

 .املهين املختلفة
 : جماالت من أجل تنفيذ هذه األهداف٥ويعمل مرصد سوق العمل يف  

 
 ١٠اجلدول 

 
رقم 
 اهلدف اجملالمسلسل

 .متابعة تطور االقتصاد وسوق العمل واجتاهات كل منهما وحالته اإلعالم والتحليل ١

 عروض العمل ٢
ــة طلبــات التــدريب    للمجموعــات املــستهدفة مــن  توصــيف وحتديــد كمي

 .السكان الناشطني اقتصاديا واقتراح التدابري الالزمة
 .موظفات املؤسسات/حتديد طلبات التدريب اخلاصة مبوظفي طلبات العمل ٣

٤ 
احلصول على معلومات عن حالة أسواق العمـل يف مواقـع إقليميـة حمـددة              التحليل اإلقليمي

 .وتوفري هذه املعلومات
 .متابعة وتقييم أثر الربامج املختلفة للتدريب املهين  وتقييم األثراملتابعة ٥
  

ــه         ــصاد بأكمل ــل ســلوك االقت وجيــري مــن خــالل املعلومــات املقدمــة مــن املرصــد حتلي
والقطاعــات املختلفــة للنــشاط االقتــصادي وفروعهــا، واجتاهــات ســوق العمــل وحتديــد جمــال     

 .ختطيط الربامج املختلفة اليت تنفذ
ه الربامج نظام التدريب املهين، وقد بـدأت بربنـامج التـدريب األّويل املوجـه               وتضع هذ  

ــذة يف املؤســسة      ــل والتلم ــسكان يف جمــال أســاليب التأهي ــدريب   -إىل ال ــامج الت  املركــز، وبرن
 .الناشطات يف املؤسسات/العامالت الناشطني/املستمر املوجه إىل العمال

 الشباب والبالغني من احلاصلني علـى تعلـيم         وبرنامج التدريب األّويل يتمثل يف تدريب      
ضعيف وليس لديهم معرفة وخربة والعاطلني أو العاملني عمالة ناقصة، على ممارسـة مهنـة مـن                 

 .أجل حتسني قدرهتم على االندماج يف جمال العمل
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 برناجمــا ٨١٦، ٢٠٠٤وقــد نظــم املعهــد الــسلفادوري للتــدريب املهــين، خــالل ســنة     
 يف املائـة مـن   ٤٢ يف املائة منـهم مـن النـساء، و    ٥٨ مشاركا، كان  ١٩ ٣٨٥تدريبيا من أجل    

 . بلدية٢١٢ للبلد، مع تغطية ١٤وتنظم الدورات يف املقاطعات الـ . الرجال
، نـذكر تربيـة النحـل وزراعـة         ٢٠٠٤ومن الدورات التدريبية اليت نظمت خـالل سـنة           

تربيتـها، وتربيـة مواشـي التـسمني        الشطة والبابايـا والطمـاطم، وخطـة وقايـة الـدجاج البّيـاض و             
ودجـــاج التـــسمني، وتربيـــة اخلنـــازير والتجـــارة والطباعـــة والكهربـــاء وميكانيكـــا الـــسيارات   

 .واملصنوعات احلرفية وما إىل ذلك
 يف املائـة عّمـا كانـت عليـه     ٧وقد زادت مشاركة املرأة يف هذه الـربامج كلـها، بنـسبة          
 .٢٠٠٣يف سنة 

  املركز- على نظام املؤسسة برنامج التدريب األّويل،  
 املركــز، اســتراتيجية للتــدريب مــن منظــور     -متثــل املهــن الوظيفيــة لنظــام املؤســسة      

اجتماعي، ومن مميزاهتا الرئيسية ربط التـدريب العملـي يف املؤسـسة بالنظريـة املقدمـة يف مركـز           
رد االقتـصادية   وهذا النـوع مـن التـدريب موّجـه، يف األغلبيـة، إىل الـشباب ذي املـوا                 . التدريب

 .الشحيحة الذين ال ميكنهم االستمرار يف الدراسات العليا
 سـنة، الـذين أمتـوا    ٢٥ إىل ١٦ املركز موّجه إىل الشباب من سـن  -وبرنامج املؤسسة    

ويتمثــل اهلــدف األساســي هلــذا .الدراســة حــىت الــصف الــسادس علــى األقــل، وفقــا للتخــصص 
ن اجلنسني، ملمارسة مهن مؤهلـة، تتطلـب ممارسـتها    الربنامج يف إعداد عاملني ناشطني جدد، م 

 .مهارة يدوية ومعلومات تقنية ال ميكن احلصول عليها إال على فترات طويلة نسبيا
وهدف الربنـامج هـو تـشجيع وضـمان ظـروف املـساواة هلـذا القطـاع اهلـام مـن القـوة                      

ة العمـــل، مـــن قبيـــل العاملـــة يف الـــربامج املختلفـــة للوســـاطة وإدارة العمـــل الـــيت تنفـــذها وزار
 .مهرجانات العمل ونظام التوظيف الذي تنفذه الشبكة الوطنية لفرص العمل

وإضــافة إىل هــذه التــدابري، مت إصــدار برنــامج حاســويب للوســاطة العماليــة، يعتــرب أداة     
خفيفــة وفعالــة، تــشمل منوذجــا للعنايــة اخلاصــة وموقعــا شــبكيا لــإلدارة الذاتيــة، يف جمــال تعبئــة 

 .لبشرية واختيارهااملوارد ا
وتسمح هذه األداة لطـاليب العمـل، بتنظـيم الوصـول إىل فـرص العمـل مـن منــازهلم أو                  

من مركز املعلومات اخلاص هبم، وتضعنا يف مقدمة وزارات العمل األخـرى يف منطقـة أمريكـا             
 .الوسطى
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ث وتتميز اخلدمة املقدمة من خالل هـذه الـشبكة بكوهنـا عامـة وجمانيـة ومتكافئـة، حيـ         
تسعى إىل تشجيع مبادئ تكافؤ الفرص جلميع السكان، واحملافظة على هذه املبـادئ دون متييـز                

وتسمح هذه األداة للعاملني بالوصول إىل أماكن عمل متعـددة ومرتبطـة بـربامج              . من أي نوع  
ــسلفادوري للتــدريب املهــين والوصــول إىل الــسكان       التــدريب املختلفــة الــيت ينفــذها املعهــد ال

 .عداً من مراكز املقاطعاتاألكثر ُب
ــهوض           ــن أجــل الن ــدريب م ــة والت ــامج للتوعي ــذ برن ــه مت تنفي ــضا أن ــذكر أي وجــدير بال

 .باملساواة يف أحوال العمل يف املناطق احلرة
 امــرأة، بــصورة مباشــرة، يعملــن ٦٠٠وقــد اســتفاد مــن هــذا الربنــامج مــا يقــرب مــن   

البـشرية يف املنطقـة احلـرة الدوليـة،         مشغالت لآلالت الصناعية، ومشرفات ومـديرات للمـوارد         
وأهـم مواضـيع    . عاملـة  ٢ ٠٠٠وهي من أهم مراكز اإلنتـاج لقطـاع النـسيج، وتعمـل هبـا حنـو                 

برنامج التدريب والتوعية املذكورة املساواة بـني اجلنـسني وتـشجيع األحـوال املالئمـة للـسالمة                 
 .والصحة املهنية

بتــها، جيــدر ذكــر إنــشاء الوحــدة اخلاصــة ويف جمــال رصــد تنفيــذ املعــايري العماليــة ومراق 
 .بشؤون اجلنسني ومبكافحة حاالت التمييز بني العمال يف وزارة العمل والضمان االجتماعي

ويتمثـــل اهلـــدف األعلـــى هلـــذه الوحـــدة يف ضـــمان احلقـــوق العماليـــة للمجموعـــات    
 متـس صـحتهن     الضعيفة، ومنها النساء احلوامل الالئي ميكن أن خيـضعن لألفعـال التعـسفية الـيت              

 .واستقرارهن يف العمل، بسبب حالتهن
 عاملــة وإفــادهتن حــىت هــذا التــاريخ، كجــزء مــن برنــامج ٢ ١١٥وقــد متــت العنايــة بـــ  

 شكوى من نـساء، مت حـىت اآلن التوصـل إىل حـل              ٨٣ووردت  . الرصد واملراقبة لتلك الوحدة   
ة حبمايـة حقـوق املـرأة،    وكلـها مرتبطـ  .  ملفاً إلجراءات عقابيـة  ٢٥ منها، وخيضع    ٦٠مؤات لـ   

 .وخاصة حباالت متصلة بالفصل يف حالة احلمل والتمييز العمايل
ــيش العمــل         ــة لتفت ــدعيم وحتــديث اإلدارة العام ــى ت ــه مت العمــل عل وخالصــة القــول إن

واإلدارات التنفيذية األخـرى يف وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي، بغيـة تزويـدها بـاألجهزة                  
والوظيفية اليت تيّسر القيام مبهامها املتصلة مبراقبة تنفيـذ املعـايري القانونيـة             التكنولوجية والعضوية   

للعمل، واملساعدة والـضمان االجتمـاعي، مـن أجـل حتقيـق مـستويات أعلـى مـن الواليـة علـى                      
احلقوق العمالية املعترف هبا يف النظـام القـانوين للعمـال والعـامالت يف البلـد، خاصـة يف قطـاع                

وسيستمر أيضا العمل على التحـسني املـستمر لنوعيـة خـدمات التفتـيش       . ريةالصناعات التصدي 
 مــن ٤٤العمــايل والتنــسيق بــني املؤســسات لــدعم نظــام التفتــيش الــتقين املــشار إليــه يف املــادة    

 .دستور اجلمهورية، لزيادة محاية احلقوق العمالية
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 مــن االتفاقيــة ١١ توصــي اللجنــة باختــاذ التــدابري الالزمــة لــضمان تنفيــذ أحكــام املــادة  
 .واليت صّدقت السلفادور عليها العمل الدولية نظمةوتطبيق االتفاقيات ذات الصلة مل

كانت أوجه التقدم اهلامة اليت حتققت مؤخرا نتيجة لاللتزامات اليت تعهـدت هبـا دولـة                 
 مـن   وقد اختذت وزارة العمل والضمان االجتماعي التـدابري التاليـة         . السلفادور، يف جمال العمل   

 :أجل حتسني تطبيق قوانني العمل
نــشر وتوزيــع رســائل تعميميــة جديــدة عــن تنفيــذ القــانون فيمــا يتعلــق بالفــصل غــري      • 

) القــوائم الــسوداء(القــانوين للقــادة النقــابيني وأعمــال التمييــز العماليــة ضــد النقابــات   
 ).٢٠٠٥(والعقوبات اليت تطبق على هذه املخالفات 

اريـة ملـوظفي التفتـيش العمـايل حـول التطبيـق الفعـال لاللتزامـات                إعداد التعليمات اإلد   • 
/ القانونية املشار إليها يف الرسائل التعميمية وفرض تقـدمي تقـارير منتظمـة إىل املفتـشني            

 ).٢٠٠٥(املفتشات 
مبـــادرة التفتـــيش املتكاملـــة حلمايـــة الـــضمان االجتمـــاعي واشـــتراكات املعاشـــات         • 

، وذلــك )٢٠٠٤(س مــن جانــب أربــاب العمــل    لألشــخاص العــاملني مــن االخــتال   
 .بالتنسيق مع مكتب مراقب املعاشات واملعهد السلفادوري للضمان االجتماعي

توقيع مذكرة تفاهم بني الوزارة ومكتب أمني املظامل لضمان توفري املـساعدة القانونيـة             • 
 ).٢٠٠٤(اجملانية لألشخاص العاملني عند عرضهم مطالبة عمالية 

 ١٢٢ إىل   ٧٣د موظفي الوزارة املشاركني يف مراقبة تنفيذ معايري العمل مـن            زيادة عد  • 
 .بغرض القيام بتغطية أكرب ملراكز العمل) ٢٠٠٤-٢٠٠٢(شخصا 

مسـح    مما ٢٠٠٥ مليون دوالر يف سنة      ٢اعتماد السلطة التنفيذية مليزانية إضافية قدرها        • 
أجـل تنفيـذ معـايري العمـل،        مـن   ) إضـافية (إضـافيا   ) موظفـة ( موظفـا    ١٥٤بالتعاقد مـع    

 ).٢٠٠٥(ميثل أكثر من ضعف القوة املوجودة  مما
تعــديل قــوانني العمــل حلظــر اختبــارات احلمــل أو الــشهادات الطبيــة اخلاصــة هبــذه           • 

 ).٢٠٠٤(االختبارات كشرط للحصول على العمل 
نون نشر وتوزيع رسالة تعميمية جديدة توضح أن اختبـارات احلمـل تعتـرب خمالفـة للقـا                 • 

 ).٢٠٠٥(وختضع لعقوبات، وأن تطبيق هذا احلكم ميثل أولوية من أولويات الوزارة 
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ــة        •  ــادئ التوجيهيـ ــرر املبـ ــصاد، تقـ ــع وزارة االقتـ ــسيق مـ ــاهم، بالتنـ ــذكرة تفـ ــع مـ توقيـ
 لــضمان تنفيــذ املعــايري  )٢٢(واإلجــراءات اخلاصــة باالســتفادة مــن قــانون املنطقــة احلــرة  

ــل  ــية للعمـ ــشرت وزارة ا. األساسـ ــا بـــني      ونـ ــة لتوزيعهـ ــالة تعميميـ ــل أيـــضا رسـ لعمـ
املديرات ومستخدمي املناطق احلرة حول الشروط والواجبات اخلاصـة بتنفيـذ       /املديرين

القـــوانني العماليـــة، أخطـــرهتم فيهـــا بـــاإلجراءات املقـــررة يف املـــذكرة بـــني الـــوزارتني  
)٢٠٠٥.( 

دعــم احلــوار دف هبــ“ للجميــع تقــدم -االنــسجام العمــايل ”بــدء الــوزارة يف برنــامج  • 
االجتماعي يف جمال العمل، وخاصة فيما يتصل حبرية تكـوين اجلمعيـات واملفاوضـات              

 ).٢٠٠٥(اجلماعية يف القطاع العام 
تالحظ اللجنة بقلق خاص عـدم اسـتقرار أحـوال العمـل للمـرأة العاملـة يف الـصناعات                    

ة احلقـوق  التصديرية حيث تنتهك حقوق اإلنسان اخلاصة هبن بصورة متكـررة وخاصـ         
 .املتصلة بتدابري السالمة والصحة

تعمل وزارة العمل والضمان االجتماعي، من خـالل املبـادئ التوجيهيـة للتـشغيل الـيت                 
وضعتها، ومكاتب العمل اخلاصة هبا يف األقاليم واملقاطعات، يف مجيـع أحنـاء اجلمهوريـة، علـى                 

لـصناعات التـصديرية مـن خـالل        الرصد املستمر لظروف العمل للعاملني والعامالت يف قطاع ا        
عمليات التفتيش املربجمة وغري املربجمـة أي أهنـا تقـوم بعمليـات تفتـيش رمسيـة وبنـاء علـى طلـب              
العمال مقدمي الشكاوى اخلاصة باإلضرار باحلقوق العمالية والسالمة والصحة املهنية جلماعـة            

وتـدل الـربامج    .  يف املائـة منـه     ٨٣العاملني يف هذا اجملال من االقتصاد الوطين حيـث متثـل املـرأة              
ــوزارة املــذكورة        ــه ال ــواردة فيمــا يلــي العمــل الــذي تقــوم ب ــادرات واملــشاريع ال ــدابري واملب والت

 .للمسامهة يف حتسني ظروف العمل والسالمة والصحة املهنية يف الصناعات التصديرية
 حتسني أحوال السالمة والصحة املهنية  

ارة العمــل والــضمان االجتمــاعي للمــسامهة يف رفــع كانــت أهــم مبــادرة قامــت هبــا وز • 
مستوى أحوال الصحة والسالمة املهنية للمرأة العاملة يف قطاع الـصناعات التـصديرية             

وأربـاب العمـل   ) العـامالت (ومجيع القطاعات األخرى، أن قامت، مبـشاركة العـاملني       
 أمـاكن العمـل   يف قطاع احلكومة بوضع مشروع القانون العام للوقاية من األخطـار يف          

وعنـد  . وهو معروض على اجلمعية التشريعية للسلفادور، وهي يف سـبيل املوافقـة عليـه             
بدء نفاذه سيصبح هذا القـانون اإلطـار املعيـاري الـذي يـسمح بتحـديث نظـم أحـوال                    

__________ 
 .تستخدم عبارة املنطقة احلرة يف البلد لتسمية الصناعات التصديرية )٢٢( 
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الصحة والسالمة املهنيـة يف مراكـز العمـل بالبلـد وخاصـة يف قطـاع صـناعة التـصدير،                    
 .وبة للصحة والسالمة املهنية للنساء العامالت يف هذا القطاعمع زيادة املعايري املطل

حتقق، بقيادة السلفادور، ومن خـالل وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي إنـشاء مقـر                  • 
ملؤسسة دعم املركز اإلقليمي للصحة والسالمة املهنية الذي تتمثل رسـالته يف املـسامهة        

ملتـصلة بـه مـن خـالل تنفيـذ برنـامج            يف احلد من أخطار العمل واألمـراض واحلـوادث ا         
وتـسعى  . للتدريب والتلمذة للحد من األخطار واألمراض واحلـوادث اخلاصـة بالعمـل           

املؤســسة أيــضا إىل حتــسني الــصحة املهنيــة وإىل إجيــاد آليــات للــسالمة يف بيئــة العمــل،  
ودعــم قــدرات وزارات العمــل يف املنطقــة والــيت تعمــل علــى تــوفري الــصحة والــسالمة  

وترى املنظمات الدوليـة أن هـذه املبـادرة تعتـرب مبـادرة فريـدة لتحقيـق التماثـل             . يةاملهن
ــة       ــة يف منطق ــسالمة املهني ــصحة وال ــدابري ال ــسبة إىل ت ــق يف اآلراء بالن ــسيق والتواف والتن
أمريكــا الوســطى، وتكــون بــذلك منوذجــا ُيحتــذى يف منــاطق أخــرى مــن األمــريكتني  

 .والعامل
شر املواد التربوية التعليمية اخلاصة بالصحة والسالمة املهنيـة يف          تنفيذ برنامج ترويج ون    • 

 .املؤسسات
النسخة اإللكترونيـة ملنهجيـة التقيـيم الـذايت لتكـاليف وفوائـد االسـتثمار يف الـصحة                  ) أ  

 ).جمموعة أدوات(والسالمة املهنية يف املؤسسات 
املوجـودة يف مركـز     وتسمح هـذه املنهجيـة بـالتعرف علـى مـستويات األخطـار املهنيـة                  

 .العمل، وكذلك اآلليات والتدابري الالزمة للحد منها والتحكم فيها
ومت أيضا توفري جمموعة من احللول اليت تسمح باحلصول على تكـاليف االسـتثمار الـيت                

تتطلبــها التــدابري الوقائيــة ومقارنتــها بالنفقــات الــيت تتحملــها املؤســسة يف حالــة وقــوع  
 يستطيع صـاحب املؤسـسة التعـرف باألرقـام علـى الوفـورات              حادث يف العمل، حبيث   

 .اليت حيققها االستثمار يف السالمة والصحة املهنية
وستوفر هـذه املنهجيـة، قريبـا، يف نـسخة إلكترونيـة ممـا سيـسمح للمؤسـسات بـإجراء                   

التقيــيم الــذايت بــسهولة كــبرية، عــن طريــق اجلــداول والبطاقــات اإللكترونيــة لألحــوال  
مستويات اخلطر املوجودة يف مركز العمـل، مـن أجـل تنفيـذ التـدابري الوقائيـة                 اخلطرة و 
وقد قامت مؤسـسات صـناعة املنـسوجات التـصديرية يف البلـد، بالوقايـة مـن                  . الالزمة

 .األخطار واألمراض املهنية اليت تتعرض هلا العامالت يف ذلك القطاع
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وتقـدم هـذه   . مها ومراقبتـها دليل تصميم برامج السالمة والصحة املهنية وتقيي    ) ب  
ــذات لكــي يتعــرف أصــحاب       ــة املنظمــة يف نب ــة جمموعــة مــن اخلطــوات العملي املنهجي
املؤسسات على ما يتألف منه برنامج للـسالمة مـن األخطـار املهنيـة وكيـف يقّيمـه يف                   
مركــز العمــل اخلــاص بــه أو مؤســسته بأبــسط األســاليب العمليــة ومبــشاركة مجيــع         

ويـوفر الـدليل آليـات إلعـداد برنـامج للوقايـة مـن        . ية اإلنتـاج  األشخاص املتصلني بعمل  
 :األخطار يف املؤسسة يشمل ما يلي

 سياسة للوقاية من األخطار للمؤسسة•   
 سجل حلوادث العمل واألمراض املهنية•   
 تصميم خطة للطوارئ والتقييم•   
 .ختطيط مجيع األنشطة املتصلة بالوقاية من األخطار ومراقبتها•   

ويؤكد الدليل دور جلان السالمة والصحة املهنيـة الـيت حتولـت إىل أداة فعالـة لتحـسني                   
ولــذلك، قامــت وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي   . ظــروف العمــل يف املؤســسات 

باحلث على إنشائها ودعمها يف القطاعات اإلنتاجية املختلفـة، دون ملـل، وخاصـة يف               
 .قطاع إنتاج املنسوجات التصديرية

 جمموعة من املواد التعليمية لعمليات التدريب )ج  
تـــدخل هـــذه املـــواد يف الكتيبـــات التعليميـــة املختلفـــة املوجهـــة، بـــصورة خاصـــة، إىل    

العامالت والعـاملني يف قطـاع املنـسوجات التـصديرية، ويـسعى مـضموهنا إىل تعريـف                 
وتـسمح  . هاهؤالء، بلغة سهلة، باألخطار املهنية يف مكـان عملـهم وكيفيـة الوقايـة منـ               

هذه املواد التعليمية للعامالت والعـاملني يف هـذه الـصناعة بتحقيـق مـستوى أعلـى مـن                
املعرفة والوعي بالنسبة هلذا املوضوع وتوجههم إىل االستخدام السليم ملعدات احلمايـة        
ــة يف      الشخــصية الــيت يوفرهــا هلــم مركــز العمــل، وإىل القيــام أيــضا بــدور أكثــر دينامي

 .لمؤسسةالنشاط الوقائي ل
وتعترب هذه املواد التعليمية أساليب مالئمة لقيام املؤسـسات يف البلـد بـدعم قـدراهتا يف              

جمال الوقاية من األخطار املهنية يف مواجهة املعايري اجلديدة اليت جيري إعدادها يف هـذا         
الصدد، وتسمح أيضا باحملافظـة علـى معـايري الـسالمة والـصحة املهنيـة ورفـع مـستواها          

ار نفـاذ معاهـدات التجـارة احلـرة الـيت وقّعـت عليهـا الـسلفادور، وتعـود بفائـدة                     يف إط 
كبرية على كل العاملني يف مجيع القطاعات وخاصة قطاع املنسوجات التـصديرية مـع              

 .ضمان وجود أماكن عمل تتسم بالصحة والسالمة
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ها وزارة  برامج أخرى للتدريب والتوعية يف جمال السالمة والصحة املهنية اليت حتث           • 
العمل والضمان االجتماعي من أجل النـهوض بظـروف الـسالمة والـصحة املهنيـة               

 .ورفع مستواها
ــسوجات       - ١ ــاع صــناعة املن ــة يف قط ــصحة املهني ــسالمة وال ــشروع ال ــصديرام  يـــــةلت

)BID-SIECA( 
ويهـدف إىل   ) BID-SIECA(برعايـة برنـامج حتـديث سـوق العمـل           ينفذ هذا املشروع     

وعي لدى عمال وعامالت الصناعات التصديرية، وكذلك وعي أربـاب العمـل            رفع مستوى ال  
 .يف هذا القطاع من اإلنتاج، مع توفري أدوات عملية لإلدارة الوقائية

 :ويتألف هذا الربنامج من العناصر التالية 
ــة مــن  ١٦يتــصل هــذا الربنــامج بإعــداد  : برنــامج التــدريب - ١   دورة عــن الوقاي

 .م يف مناطق حرة خمتلفة يف البلداألخطار املهنية تنظ
يــشري “ تــصميم وإعــداد جملــة إعالميــة مــصورة”تــشمل : اســتراتيجية النــشر - ٢ 

ــاملني       ــه كــل مــن الع ــة للمــشروع، وإىل توجي ــشطة املختلف مــضموهنا إىل األن
 .من األخطار املهنية يف نشاطهم اإلنتاجيوأرباب العمل إىل الوقاية 

 .يري اجلديدة يف جمال الوقاية من األخطار املهنيةتقدمي الدعم إلصدار املعا - ٣ 
 مشروع هتيئة البيئة الصحية للعمل - ٢

ــة          ــدول األمريكي ــصحة لل ــة ال ــم منظم ــضل دع ــشروع بف ــذا امل ــداد ه ــب -مت إع  مكت
 بالتنــسيق مــع وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي واملعهــد الــسلفادوري  -خــدمات املــشاريع 
 .للضمان االجتماعي

ــن   ــيجري م ــشر    وس ــذا املــشروع ن ــيت هتــدف إىل  جمموعــة مــن األدوات  خــالل ه  ال
 .النهوض بصحة العمال من منظور متكامل

وســـُيدّرس هـــذا املنـــهج يف املؤســـسات املختلفـــة مـــن خـــالل دورات يـــتم حـــضورها  
شخصيا أو من ُبعد وتنظمهـا جلنـة وطنيـة للتيـسري، تـضم ممـثلني للمؤسـسات الـيت تعمـل علـى                        

 .حة املهنيةالنهوض بالسالمة والص
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تصميم أول دورة للحصول على درجة املاجستري يف السالمة املهنية والوقايـة مـن               - ٣
 األخطار املهنية

أُعد برنامج دراسات للحصول على أول درجة ماجـستري يف الـسالمة املهنيـة والوقايـة                 
هلندسـية يف  من األخطار املهنية بدعم من جامعة الفنون اهلندسـية بالـسلفادور وجامعـة الفنـون ا               

ويعترب هـذا الربنـامج جهـدا       . وباالتفاق مع وزارة العمل والضمان االجتماعي     ) إسبانيا(مدريد  
غري مسبوق يف البلد وسيـسمح بوجـود فنـيني يـستطيعون القيـام بوظـائف املـستوى األعلـى يف                     

سألة وهذه املبادرة تعود بفائدة كبرية على البلد، ذلـك أن مـ           . جمال السالمة والصحة يف العمل    
الوقاية مـن األخطـار املهنيـة حتولـت إىل مـسألة ذات أولويـة يف إطـار معاهـدات التجـارة احلـرة                    
اليت تتطلب مستويات مرتفعـة مـن الـصحة والـسالمة املهنيـة يف املؤسـسات الـيت توظـف عـددا                      
كبريا مـن العمـال، مثـل الـصناعات التـصديرية ومـستويات رفيعـة مـن التأهيـل بالنـسبة للفنـيني                       

 .ني باإلدارة يف هذا اجملال باملؤسسات املذكورةاملكلف
دعــم إعــادة التنظــيم اهليكلــي جملــال التفتــيش بــوزارة العمــل  ”ونفــذ أيــضا مــشروع  

، وهدفه الرئيسي هو تقدمي الدعم لوزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي             “والضمان االجتماعي 
دمـة املـستفيدين وتنظـيم       وظيفية تساهم يف إقرار منوذج جديد خل       -يف إدخال تغيريات عضوية     

العمليات يف اإلدارة العامة للتفتيش علـى العمـل فـضال عـن تـدريب هيئـة مفتـشي العمـل علـى                     
وقـد حثـت تغطيـة هـذا املـشروع          . وضع إجراءات التفتيش ومنوذج للجودة والتحسن املـستمر       

عـات علـى    املكاتب املركزية لوزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي ومكاتبـها يف األقـاليم واملقاط              
ومت، يف إطــار تنفيــذ هــذا املــشروع، . القيــام باختــصاصات اإلدارة العامــة للتفتــيش علــى العمــل

تنقيح وإعادة صـياغة خطـوات إجـراء التفتـيش ومجيـع اخلـدمات األخـرى الـيت تقـدمها اإلدارة                 
املـذكورة، بغيـة تنـشيط اإلجابـة علـى املـستفيدين وتقـصري املـدة املطلوبـة لإلجابـة، أي تعجيــل           

توفري خـدمات التفتـيش للعـامالت يف قطـاع الـصناعات التـصديرية فيمـا يتـصل مبراقبـة تنفيـذ                و
 .قوانني العمل

 بغرض احلصول علـى     تركيب النظام اإللكتروين ملتابعة حاالت التفتيش على العمل        • 
مراقبة إلكترونية لكل طلـب تفتـيش يبلـغ لـإلدارة العامـة للتفتـيش علـى العمـل وتـوفري                    

 .ية للمستفيد عن وضع حالته أو الطلب املقدم منه إىل اإلدارة العامةمعلومات فور
، بغية تدريب هيئة ملفتشي العمـل يف كـل          تنفيذ خطة التنمية املستمرة ملفتشي العمل      • 

البلد على اكتساب األفكـار واملهـارات التقنيـة اخلاصـة بـالتفتيش علـى العمـل وحتقيـق                   
وهـذه اخلطـة املتكاملـة لتـدريب     .  بـه املفتـشون   الكفاءة والفعالية يف العمل الـذي يقـوم       
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مفتــشي العمــل تنتــهي إىل حتقيــق مزيــد مــن اجلــودة يف أعمــال التفتــيش، ومحايــة أكــرب  
 .للحقوق العمالية للعمال والعامالت، خاصة يف قطاع الصناعات التصديرية

يف ،  إنشاء وحدة خاصة للشؤون اجلنسانية ومنع األفعال التمييزية يف جمـال العمـل             • 
، يف إطــار اهليكــل التنظيمــي لــإلدارة العامــة للتفتــيش علــى العمــل، ٢٠٠٥يوليــه /متــوز

تتمثــل وظيفتــها الرئيــسية يف منــع حــدوث حــاالت التمييــز بــني العــامالت والعمــال يف 
أو ) اإليـدز (قطاع الصناعات التصديرية، بسبب محلهم لفريوس نقص املناعـة البـشرية            

ــايب، ومت  ــة هــذه احلــاالت احلمــل أو االنتمــاء النق ــق   . ابع ــسعي إىل حتقي ويعــين هــذا، ال
احلماية اخلاصة للعمال والعامالت، من مرحلة ما قبل التعاقد وخـالل اسـتمرار عالقـة               

 .العمل، مع محايتهم من التمييز، وخاصة لألسباب املبينة
التحــسني املــستمر لظــروف العمــل يف الــصناعات ”إعــداد احللقــة الدراســية املعنونــة  • 

، مبشاركة نشطة من موظفي التفتيش على العمـل،         ٢٠٠٦يوليه  /يف متوز “ ريةالتصدي
ــد  ــع أحنــاء البل ــى      . يف مجي ــدريب عل ــشو العمــل الت ــدرييب يتلقــى مفت ــشاط الت وهبــذا الن

التمييـز والتحـرش اجلنـسي يف       : اجلوانب التقنية للتفتيش على احلـاالت املعقـدة، ومنـها         
للمعـايري الـيت حتكـم احلقـوق العماليـة          مكان العمـل، ويكتـسبون رؤيـة واسـعة النطـاق            

 .للمرأة العاملة يف هذا القطاع
إعادة تنظيم وزارة العمل والـضمان االجتمـاعي بتجهيـز مـبىن جديـد ومعاصـر سـيوفر           • 

أحوال األمن والرفاه للمستفيدين واملـوظفني يف هـذه الـوزارة، مـع زيـادة يف ميزانيتـها                   
ــع    ــد م ــشي العمــل و   ٩٩مسحــت بالتعاق ــن مفت ــسالمة   ٤٠ م ــيني يف جمــال ال ــن الفن  م

والــصحة املهنيــة، باإلضــافة إىل املوجــودين ممــا ســيتيح الفرصــة لــدعم جهــات حمــددة     
بوزارة العمل والضمان االجتماعي، هدفها مراقبـة تنفيـذ قـانون العمـل يف املؤسـسات                

 .وخاصة يف صناعات ومؤسسات قطاع الصناعات التصديرية
جتمـــاعي بالتنـــسيق والتعـــاون مـــع املنظمـــات غـــري تعمـــل وزارة العمـــل والـــضمان اال • 

احلكومية اخلاصة باملرأة، على املشاركة يف أنشطة نشر احلقوق العمالية للمرأة العاملـة             
يف الصناعات التصديرية، والعناية بطلبات التفتيش يف مراكـز العمـل الـيت هبـا مـا يـشري           

 .لإىل احتمال وجود خمالفة لألحكام القانونية اخلاصة بالعم
تتــوىل وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي مراقبــة احلقــوق العماليــة للمــرأة العاملــة يف    • 

قطـاع الـصناعات التـصديرية ومجيـع القطاعــات األخـرى، مـن خـالل آليـات التفتــيش         
والتثقيف، وعلى سبيل املثال، عنـدما يتقـدم رب العمـل لـإلدارة العامـة للتفتـيش علـى                

ى النظــام الــداخلي للعمــل يف مؤســسته، يالحــظ،   العمــل للحــصول علــى املوافقــة علــ  
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بصورة خاصة، أن تكون اللغة املستخدمة يف كل حكم من أحكام هذا الصك متفقـة               
مع املنظور اجلنساين، وال يسمح، بأي حـال مـن األحـوال، بـإدراج أحكـام يف النظـام                 
الــداخلي تنطــوي علــى عنــصر أو ُبعــد متييــزي، خاصــة خــالل عمليــة اختيــار مــوظفي   

 .ؤسسةامل
، ويتــألف مــن جمموعــة مــن    دليــل التقيــيم الــذايت للمعــايري العماليــة    إعــداد ونــشر   • 

االستبيانات أو األسئلة، جممعة وفقا جملاالت التنفيذ، وجتمـع بـني أهـم املعـايري العماليـة                 
ــام       ــة القي ــساري، بغي ــانون العمــل ال الــيت جيــب أن ينفــذها رب العمــل، واملنظمــة يف ق

مستوى التنفيذ الـذي بلغـه مركـز العمـل فيمـا يتـصل باألحكـام                 لتحديد   باختبار ذايت 
 .القانونية للعمل والضمان االجتماعي والسالمة والصحة املهنية

 :ومن أهداف هذه املبادرة لوزارة العمل والضمان االجتماعي ما يلي 
تعريف رب العمل بـأهم املعـايري العماليـة الواجـب تنفيـذها، والـيت تنظمهـا تـشريعات                    • 

 .عمل الساريةال
 .العمل على أن يبدأ رب العمل يف العمليات السابقة لتنفيذ القانون • 
 .تشجيع التنفيذ الطوعي للقانون • 

 :وتضم الوثيقة املذكورة أسئلة متكّن رب العمل من التقييم الذايت يف اجملاالت التالية 
 .جمال العالقات العمالية • 
 .جمال األجور • 
 .جمال يوم العمل • 
 .جمال الراحة األسبوعية • 
 .جمال اإلجازات • 
 .جمال أوقات الفراغ • 
 .جمال املكافآت • 
 .جمال توظيف املرأة • 
 .جمال توظيف القصَّر • 
 .جمال السالمة والصحة املهنية • 
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 .جمال الضمان االجتماعي • 
 .جمال حق تكوين اجلمعيات • 
 .جمال التمييز العمايل • 

دولــة الطــرف أن تعمــل علــى تطبيــق تــشريعات العمــل بكــل دقــة يف    تناشــد اللجنــة ال 
الصناعات التصديرية، مبا يف ذلك اإلشراف على التنفيذ ورصـده، خاصـة فيمـا يتـصل       
بتدابري السالمة والصحة املهنية يف جمال العمل، وتطلب إدراج هذا اجلانـب يف التقريـر          

 .املقبل
ــاعي ووزار    ــضمان االجتم ــصاد، خــالل ســنة   قامــت وزارة العمــل وال ، ٢٠٠٥ة االقت

بتوحيــد اإلشــراف علــى مؤســسات املنــاطق احلــرة واملــستودعات، مــن خــالل مــذكرة تفــاهم    
ومبــادرة لــدعم تنــسيق العمــل، بغــرض ضــمان إعمــال احلقــوق وتنفيــذ االلتزامــات املقــررة يف    

ت ولكل من الوزارتني سـلطة اإلشـراف علـى مؤسـسا          . قانون املناطق احلرة للصناعة والتسويق    
 .الصناعات التصديرية والتطبيق الفعال للغرامات املناسبة

ووفقــا هلــذا االتفــاق، تقــوم اإلدارة العامــة لتفتــيش العمــل وإدارة التجــارة واالســتثمار   
بإنــشاء آليــات تطبيــق اجلــزاءات، وذلــك وفقــا لإلجــراءات املقــررة يف القــانون لتنظــيم املنــاطق   

لومــات اخلاصــة بالقطاعــات املعنيــة، بــصورة دوريــة،   وتقــوم الوزارتــان بتقاســم املع . الــصناعية
كــذلك، جيـب أن تقـوم اإلدارة العامـة لتفتــيش العمـل بإخطـار إدارة التجــارة      . تنفيـذا ملـا تقـدم   

 .واالستثمار حباالت عدم تنفيذ قانون املناطق احلرة، لكي تطبق األخرية العقوبات املناسبة
صناعة والتـــسويق فـــإدارة التجـــارة  مـــن قـــانون املنـــاطق احلـــرة للـــ٣١ووفقـــا للمـــادة  

 -واالستثمار هي اليت تفرض العقوبة اإلدارية املناسبة بعد عقـد جلـسة مـع املخـالف املفتـرض                   
 مؤســسة للــصناعات ١٤٢ أن هنــاك ٢٠٠٤وتــبني إحــصاءات ســنة . لكفالــة احلــق يف الــدفاع

ظيفـة، تـشغل    و٧٤ ١٧٤توفر )  يف مناطق أخرى ٨١ منها يف املناطق احلرة و       ٦١(التصديرية  
 .املرأة أغلبها

ــذه املؤســـسات يف    ــناعية وهـــي ١٣وتتجمـــع هـ ــة صـ ــان  :  منطقـ ــارتولو، وسـ ــان بـ سـ
مــاركوس، والربوغريــسو، وإكسبورتــسالفا، والبيــدريغال، وأمرييكــان بــارك، وإنترناســيونال،   

 .، وسانتا تكال، وسانتا لوتشيا١٠وليدو، ومريامار، وسان آنا، واملنطقة احلرة 
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 لإلشرافتقدمي الدعم 
وقّعت وزارة العمل والـضمان االجتمـاعي ثالثـة تعميمـات موجهـة إىل اإلدارة العامـة                  

لتفتيش العمل واإلدارة العامة للعمل، تعزيزا ملـا التزمـت بـه الـوزارة يف جمـال التفتـيش، يهـدف                     
ت اثنان منها إىل منع التمييز يف جمال التعاقد ويشدد الثالث علـى ضـرورة إعـادة أعـضاء النقابـا                  

 أن تتحقــق اإلدارات ٠٠١/٠٥ويطلــب التعمــيم رقــم . املفــصولني بغــري وجــه حــق إىل عملــهم
املذكورة من عدم اشتراط أرباب العمل، يف القطاعني العام واخلاص، إجراء اختبـارات احلمـل               

ويــسعى التعمــيم رقــم  . اإليــدز، وقــت التعاقــد مــع الــشخص  /وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
يز يف التعاقد مـع األشـخاص الـذين كـانوا أعـضاء يف منظمـة نقابيـة أو                    إىل منع التمي   ٠٠٢/٠٥

 باالهتمــام بإعــادة الرئاســات النقابيــة الــيت مت  ٠٠٣/٠٥ويوصــي التعمــيم رقــم  . املنــتمني إليهــا
 .فصلها ألسباب مل يتم تربيرها

بالرغم من وجود قوانني يف جمال االجتار مع ما ذكر عن وجود مـشروع قـانون حـول       
األطفال من اجلنسني، تالحـظ اللجنـة بقلـق مـشكلة البغايـا واالجتـار بالنـساء                 استغالل  

والبنات، وغياب الدراسات والتحلـيالت واإلحـصاءات املفـصلة حـسب نـوع اجلـنس        
 .حول حدوث هذه احلاالت

تعترف السلفادور بتعريـف االجتـار باألشـخاص الـوارد يف بروتوكـول بـالريمو والـذي                  
 بواسطة التهديد بـالقوة   و نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقباهلم       جتنيد أشخاص أ  ”يقرر أنه   

أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلـداع أو اسـتغالل                  
الــسلطة أو اســتغالل حالــة استــضعاف أو بإعطــاء أو تلقّــي مبــالغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة    

ــه ســيطرة علــى شــخص آخــر     لغــرض االســتغالل ويــشمل االســتغالل، كحــد أدىن   شــخص ل
اســتغالل دعــارة الغــري أو ســائر أشــكال االســتغالل اجلنــسي أو الــسخرة أو اخلدمــة قــسرا، أو    

 .“االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء
ــع االجتــار باألشــخاص والع       ــسلفادور مبكافحــة ومن ــصدد، التزمــت ال ــذا ال ــة ويف ه ناي

ــوطين         ــصعيد ال ــى ال ــسقة عل ــة، واختــذت إجــراءات من ــها هبــذه اآلف ــاً من بــضحاياه، وذلــك وعي
وفيمــا يلــي مــا نفذتــه ومــا تقــوم  . واإلقليمــي مــع جهــات أخــرى وتواصــل اختــاذ هــذه التــدابري 

 :بتنفيذه
 على الصعيد الدويل

 :انضمت السلفادور للصكوك املعيارية الدولية التالية 
 .١٩٩٠فل، اليت صّدقت عليها سنة اتفاقية حقوق الط • 
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 املتعلقـة حبظــر أسـوأ أشــكال عمـل األطفــال، الـيت صــّدقت عليهـا ســنة      ١٨٢االتفاقيـة   • 
٢٠٠١. 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اليت صـّدقت عليهـا مبوجـب             املتحدة   األمماتفاقية   • 
 ٢٠٠٣أكتوبر / األولتشرين ١٦ املؤرخ ١٦٥مرسوم القانون رقم 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال املكمـل             • 
ــة  ــمالتفاقي ــة      املتحــدة األم ــة عــرب احلــدود الوطني ــة املنظم بروتوكــول (ملكافحــة اجلرمي
 تـشرين  ١٦ املـؤرخ    ١٦٦، الذي صّدقت عليه مبوجب مرسـوم القـانون رقـم            )بالريمو
 .٢٠٠٣أكتوبر /األول

حة تدريب املهاجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـو، املكمـل التفاقيـة              بروتوكول مكاف  • 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية الذي صّدقت عليـه مبوجـب             املتحدة   األمم

 .٢٠٠٣أكتوبر / األولتشرين ١٦ املؤرخ ١٦مرسوم القانون رقم 
ل واستغالهلم يف البغـاء     الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفا        • 

 ٢٤ويف إنتـاج املــواد اإلباحيــة، الــذي صــّدقت عليــه اجلمعيــة التــشريعية لبلــدنا بتــاريخ  
 .٢٠٠٤فرباير /شباط

 الوطينلصعيد على ا
 :أدخلت السلفادور التعديالت التالية يف معايريها الوطنية 
ــن أجــل           ــذلك وم ــة ول ــار باألشــخاص جرمي ــرب االجت ــوطين، يعت ــصعيد ال ــى ال ــه عل منع

 باء يف القانون اجلنائي، وهي خاصة باالجتـار باألشـخاص،           - ٣٦٧ومكافحته، أدرجت املادة    
 كـانون  ٨، ونـشرت يف اجلريـدة الرمسيـة يـوم     ٣٦٢، اجمللـد   ٢١٠مبوجب مرسوم القانون رقـم      

كــذلك، أدخــل تعــديل آخــر يــشمل الظــروف املــشددة هلــذا النــوع مــن    . ٢٠٠٤ينــاير /الثــاين
توصيف جرمية االجتـار باألشـخاص، ومتـت املوافقـة عليـه مبوجـب مرسـوم                اجلرائم، الستكمال   

، ونــشر يف اجلريــدة الرمسيــة رقــم ٢٠٠٤أكتــوبر / األولتــشرين ٧ املــؤرخ ٤٥٧القــانون رقــم 
 .٢٠٠٤نوفمرب / الثاينتشرين ٨، بتاريخ ٣٦٥، اجمللد ٢٠٧

م أو لـه يعاقب كـل مـن يقـوم بتجنيـد أشـخاص أو نق     ”وتنص املواد املذكورة على أن   
تنقيلهم أو إيوائهم أو استقباهلم داخل البلد أو خارجها، للقيام بأي شكل مـن أشـكال االجتـار       

وتـنص  .  سـنوات ٨ إىل   ٤باألشخاص، من أجل احلصول على مزايـا اقتـصادية، بالـسجن ملـدة              
أيضا على زيادة العقوبة بنسبة ثلث املـدة القـصوى املـذكورة عنـدما يكـون سـن الـضحية أقـل                      

 .نة أو تكون الضحية شخصا معوقا س١٨من 
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وجدير بالذكر أنه تقرر معاقبة كل من ييّسر أي شكل من أشكال االجتار أو يـشجعه               
 . سنوات٦ إىل ٣أو يهيئ الظروف املؤاتية له بالسجن ملدة 

وقد التزمت السلفادور، بوصفها دولة طرف يف اتفاقية حقوق الطفل، باختـاذ التـدابري               
فعالـة حلمايـة األطفـال واملـراهقني مـن اجلنـسني مـن االعتـداء اجلنـسي ومـن                    الفورية الالزمة وال  

مجيع أشكال االستغالل اجلنسي التجاري، من خالل السياسة الوطنية احلاليـة للتنميـة املتكاملـة       
 .للطفولة واملراهقة

بني املعهـد الـسلفادوري للتنميـة       “ ميثاق تفاهم ”وتنفيذا هلذه السياسة مت التوقيع على        
ــل والــضمان االجتمــاعي، ووزارة       امل ــة ووزارة التعلــيم، ووزارة العم ــة للطفولــة واملراهق تكامل

الـــصحة والرعايـــة االجتماعيـــة ووزارة العالقـــات اخلارجيـــة، واملعهـــد الـــسلفادوري للنـــهوض 
باملرأة، واجمللس الوطين للهيئـة القـضائية، ومكتـب النائـب العـام للجمهوريـة، والـشرطة املدنيـة                   

جلمعية التشريعية، وجلنة األسـرة واملـرأة والطفولـة، ورابطـة التنـسيق الوطنيـة للمـرأة                 الوطنية، وا 
ــل، ومؤســسة        ــورازان وســان ميغي ــة مل ــة للمجتمعــات احمللي ــة التنمي ــسلفادورية، ورابطــة رعاي ال

 .هويياس، وشبكة مكافحة االستغالل اجلنسي التجاري للبنات والصبيان واملراهقني
إنــشاء هيئــة عمــل للقــضاء علــى االســتغالل  ”: م املــذكورواهلــدف مــن ميثــاق التفــاه  

ــة         ــه وإقام ــة من ــه واحلماي ــسلفادور ومنع ــراهقني يف ال ــات وامل ــصبيان والبن ــسي التجــاري لل اجلن
ول املقترحـات واخلطـط واألنـشطة الـيت تنفـذ          االتصاالت املناسبة والدائمة واجلارية واملنسقة ح     
نفيــذ املالئـم لإلجــراءات الراميـة إىل مواجهــة   باالشـتراك مـع املؤســسات املـشاركة مــن أجـل الت    

 .مشكلة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال واملراهقني يف السلفادور، بصورة فعالة
ومشلــت االلتزامــات املقــررة يف هيئــة العمــل احلــث والــدعم واملــشاركة بــصورة نــشطة   

اخلطـة  لـك يف    وبرؤية مشتركة، وفقا الختصاص كل من املؤسسات املشتركة، وقد انعكـس ذ           
الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي التجـاري لألطفـال واملـراهقني والقـضاء عليـه والعنايـة        

 .املتكاملة بضحاياه
ــوع        ــوخى هــذه اخلطــة إجــراء الدراســات، وفــصل البيانــات اإلحــصائية حــسب ن وتت

 وهـو   اجلنس، ومع ذلك، بدأ بربنامج تدرييب للموظفني الفنيني يف مدرسـة التـدريب القـضائي،              
 .خاص بتطبيق هذه الصكوك

وقامت وكالة العالقات اخلارجية لرعاية السلفادوريني يف اخلارج، من جانبها، بتنفيـذ             
 :اإلجراءات التالية
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  املكسيك-زيارة إىل احلدود مع غواتيماال 
ــارة عمــل إىل احلــدود مــع غواتيمــاال       ــوزارة زي ــة ال  ٢٥ املكــسيك يف -نظمــت وكال

افتتـــاح مركـــز لرعايـــة املهـــاجرين ) ١: (، لألغـــراض التاليـــة٢٠٠٥يـــه يول/متـــوز ٢٧ و ٢٦ و
التعرف على أحوال املهاجرين علـى احلـدود بـني         ) ٢(السلفادوريني على حدود الهاتشادورا،     

غواتيماال واملكسيك فيما يتصل باملعاملة اليت يلقاها مواطنوها املعتقلـون بـسبب اهلجـرة بـدون                
ــائق،  ــسألة اال  ) ٣(وث ــصور مل ــار باألشــخاص،     وضــع ت ــاجرين واالجت ــشروع بامله ــري امل ــار غ جت

التواجد يف أهم مواقع احتجاز مواطين البلدين أو عبورهم، ووضع ملصقات إعالمية عـن               )٤(
 .أخطار اهلجرة بدون وثائق سفر وغري ذلك

وقد مشلت هذه البعثة أعضاء مـن اجلمعيـة التـشريعية واملؤسـسات احلكوميـة والدوليـة                  
 .مع املدين ووسائط اإلعالمومنظمات اجملت

ــة     ٢٠٠٢أغــسطس /آبويف   ــارة إىل هــذه احلــدود، حيــث أمكــن رؤي ، متــت أول زي
 .ظاهرة اهلجرة بدون وثائق وحالة احترام حقوق املهاجرين من بلدنا

 :وحققت الزيارة النتائج التالية 
 مع غواتيماال

ــسلفادور وغواتيمــا      ــة مــن جانــب ســفاريت ال ــائق التالي ــع الوث ال واإلدارة العامــة مت توقي
 :للهجرة يف كل من البلدين

مذكرة تفاهم بـني مجهوريـة الـسلفادور ومجهوريـة غواتيمـاال حلمايـة ضـحايا                 )أ( 
 االجتار باألشخاص واالجتار غري املشروع باملهاجرين؛

تكوين جهاز لتيسري عودة املهاجرين السلفادوريني إىل الوطن بصورة منظمـة            )ب( 
 طريق الرب، من املكسيك، بني اإلدارة العامة للـهجرة وشـؤون األجانـب              وسريعة ومأمونة، عن  

 يف مجهورية السلفادور واإلدارة العامة للهجرة يف مجهورية غواتيماال؛
مــذكرة تفــاهم بــني مجهوريــة الــسلفادور ومجهوريــة غواتيمــاال لتنفيــذ جهــاز    )ج( 

ادور ممــن تكــون أوضــاعهم خمالفــة اهلجــرة للحمايــة املؤقتــة والتنظــيم ملــواطين غواتيمــاال والــسلف
 ويثبتون وجود أصول هلم يف بلد املقصد؛

وجرى العمل مع غواتيماال على وضـع خطـة عمـل لتنفيـذ مـا ورد يف املـذكرة سـالفة                   
وتتـوخى هـذه اخلطـة تـدابري        . الذكر حول االجتار باألشخاص، وذلك يف إطار جلنة تقنية ثنائية         
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ة الـيت تتطلبـها مواجهـة هـذه الظـاهرة وهـي الوقايـة والرعايـة                 للتنفيذ املشترك يف اجملاالت الثالثـ     
 .واملكافحة

 مع املكسيك
مت توقيع مذكرة تفاهم بني حكومـة مجهوريـة الـسلفادور وحكومـة الواليـات املتحـدة                  

/  أيـار  ١٧املكسيكية حلماية املرأة والقـصَّر مـن ضـحايا االجتـار غـري املـشروع باألشـخاص، يف                   
 .٢٠٠٥مايو 

ــر /باطويف شــهر شــ   ــأن     ٢٠٠٦فرباي ــات املتحــدة املكــسيكية ب ، أبلغــت ســفارة الوالي
الــسلفادور اســتكملت الــشروط القانونيــة الداخليــة املطلوبــة لبــدء نفــاذ االتفــاق، وفقــا للمــادة   
الثامنة من املذكرة املشار إليها، ولذلك سـوف يبـدأ وضـع خطـة العمـل املالئمـة يف االجتمـاع                     

جريت املساعي الالزمة للحصول على الـدعم الـتقين واملـايل مـن     وأ. الثنائي املقبل مع املكسيك   
 .بعض اهليئات ووكاالت التعاون الدويل ملتابعة بعض التدابري بإرشاد منها وبالتعاون معها

 وضع استراتيجية متكاملة لالتصاالت، حول مسألة اهلجرة 
املختلفـة  تقرر ضرورة وضع استراتيجية لالتصاالت، مـن أجـل التعـرف علـى املـسائل                 

 . املكسيك-املتصلة باهلجرة، نتيجة لزيارة مناطق احلدود مع غواتيماال 
ــامجوشــارك يف هــذه اجلهــود    ــة للــهجرة   ، األمــم املتحــدة اإلمنــائي برن واملنظمــة الدولي
، بتنـسيق مـن وكالـة    )MERIDIANO 89 (٨٩للطفولة وهيئة مرييـديانو   املتحدة األممومنظمة 

املعنية بالسلفادوريني يف اخلارج ووضعت أول مـسودة لالسـتراتيجية    وزارة العالقات اخلارجية    
. اليت ستبدأ حبملـة للتوعيـة بأخطـار اهلجـرة بـدون وثـائق، وتـشمل مـسألة االجتـار باألشـخاص                

 .وستشرك اإلذاعة والصحافة والتلفزيون يف هذه احلملة
ووزارة التعلـيم،  للطفولـة   املتحدة األمموقد شنت وكالة الوزارة، بالتنسيق مع منظمة        

محلة عن أخطار الطريق الشمايل لتعريف طالب املدارس الثانوية، علـى الـصعيد الـوطين، هبـذه                 
 .األخطار، وذلك كجزء من اجلهود املبذولة

 إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص 
، ١١٤أنــشئت اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، مبوجــب املرســوم رقــم    

ديـسمرب  / األولكـانون  ١، الـصادرة يف  ٣٦٩، اجمللـد  ٢٢٤الذي نشر يف اجلريدة الرمسيـة رقـم      
، بغرض مكافحة هـذه اآلفـة بـصورة متكاملـة، مـن خـالل تنفيـذ خطـة وطنيـة للقـضاء                       ٢٠٠٥

علــى االجتــار باألشــخاص، وفقــا لاللتزامــات الــيت مت التعهــد هبــا، فيمــا يتــصل بالنظــام القــانوين  
 .للسلفادور
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ــ  ــة مهامهــا يف وتول ــة، منــذ ٥، وعقــدت ٢٠٠٦مــارس / آذار٦ت اللجن  دورات عادي
 .سبتمرب/أيلولذلك التاريخ وحىت شهر 

وتتـوىل مهـام    (وزارة العالقـات اخلارجيـة      : وتضم اللجنة األمانات واملؤسـسات التاليـة       
رة العمـل  ووزارة احلكـم، ووزارة املاليـة، ووزارة التعلـيم، ووزا         ) رئاسة اللجنة وأمانتها الدائمة   

والضمان االجتماعي،ووزارة الصحة والرعاية االجتماعية، ووزارة الـسياحة، واألمانـة الوطنيـة            
لألســـرة، والـــشرطة املدنيـــة الوطنيـــة، واإلدارة العامـــة للـــهجرة وشـــؤون األجانـــب، واملعهـــد   

 .السلفادوري للرعاية املتكاملة للشباب واملراهقة، واملعهد السلفادوري للنهوض باملرأة
 :وتقوم اللجنة باملهام التالية تنفيذا هلذا اهلدف 
إعداد خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة االجتـار باألشـخاص حيـث تقـرر حتديـد                    )أ 

ــود مكافحــة االجتــار        ــا جه ــه إليه ــيت جيــب أن توّج ــة ال اجملــاالت ذات األولوي
 باألشخاص يف بلدنا ومنعه واستعادة ضحاياه والعناية هبم؛

هـــود الراميــــة إىل إجــــراء البحـــوث يف جرميــــة االجتــــار   إدمـــاج وتنــــسيق اجل  )ب 
باألشـــخاص ومنعهـــا والعنايـــة بـــضحاياها، مـــن خـــالل املؤســـسات الوطنيـــة  

 واهليئات الدولية؛
تطــوير أنــشطة التــدريب والــتمكني يف هــذا اجملــال، مــع وضــع يف االعتبــار          )ج 

 األشكال املختلفة لالجتار باألشخاص،
 فحة آفة االجتار باألشخاص بني السكان؛نشر اجلهود الرامية إىل مكا )د 
اقتراح املبادرات التشريعية اليت تعترب مناسبة من خـالل أي عـضو مـن أعـضاء                 )هـ 

 اللجنة ومبوافقة رئيس اجلمهورية؛
تقدمي توصـيات إىل أعـضاء اجلهـات احلكوميـة باللجنـة، حـول اإلجـراءات أو          )و 

 املشاريع اليت تفيد هذه املسألة؛
جــراءات الراميــة إىل دعــم وتيــسري مــشاركة املؤســسات العامــة       تــشجيع اإل )ز 

 واخلاصة يف مكافحة االجتار باألشخاص ومنعه والعناية بضحاياه؛
التعاون، بناء علـى طلـب وزارة العالقـات اخلارجيـة، يف إعـداد التقـارير ذات                  )ح 

 الطابع الدويل، املطلوبة منها حول هذا املوضوع؛
ة، والـدورات واملـؤمترات املتخصـصة، علـى الـصعيد       حضور احللقات الدراسـي    )ط 

 الوطين والدويل؛
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تقدمي اقتراحـات إىل رئاسـة اللجنـة بـشأن مبـادرات ترمـي إىل دعـم مـشاركة                    )ي 
 بلدنا يف احملافل الدولية اليت تعاجل هذا املوضوع؛

مسائل أخرى ترى اللجنة ضرورة القيام هبا من أجل تنفيذ هدفها األساسـي،              )ك 
 . أفضلعلى حنو

وتقرر كذلك أن تعتمد اللجنة علـى مـشورة املنظمـة الدوليـة للـهجرة ومنظمـة العمـل            
الدولية وعلى التعـاون الـتقين هلـاتني املنظمـتني مـن خـالل الربنـامج الـدويل للقـضاء علـى عمـل                        

للطفولــة وجلنــة البلــدان األمريكيــة املعنيــة بــاملرأة، واجلهــات   املتحــدة األمــماألطفــال، ومنظمــة 
 .ضرورة مشاورهتا“ اللجنة”رى اليت ترى األخ

 .٢٠٠٦مارس / آذار٦وقد توىل أعضاء اللجنة مهام منصبهم يف  
 دليل اخلدمة اخلارجية يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص 
انطالقا من التزام السلفادور مبنع االجتار باألشخاص والعناية به ومكافحته، أُعـّد دليـل          

 منظمـة ، يف جمال مكافحة االجتـار باألشـخاص، ُنـشر بتمويـل مـن               للخدمة اخلارجية للسلفادور  
 .العمل الدولية

أعـضاء  (والغرض من هذا الدليل هو تعريف وتوعية املمثلني الدبلوماسيني والقنـصليني     
ــسلفادورية  ــة ال ــة اخلارجي ــة االجتــار باألشــخاص ) اخلدم ــة معلومــات   . بآف ــشمل هــذه الوثيق وت

ود ضحايا حمتملني، مع املعلومات الالزمة واملؤسسات الوطنيـة         جيب القيام به يف حالة وج      عّما
 .اليت جيب إبالغها هبذا الشأن

 مأوى لضحايا االجتار باألشخاص 
ــهجرة          ــة لل ــة الدولي ــسلفادور واملنظم ــة ال ــني حكوم ــاهم ب ــذكرة تف ــى م ــع عل مت التوقي

: األشـخاص إقامة مأوى ملساعدة ضحايا االجتار ب     ”ومؤسسة هويالس من أجل تنفيذ مشروع       
، وذلـــك بفـــضل منحـــة قـــدرها  ٢٠٠٥نـــوفمرب / الثـــاينتـــشرين ٣٠، يف “مـــشروع منـــوذجي

أبريــل / نيــسان٢٩وبــدأت األنــشطة يف .  دوالر مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ٢٣٥ ٠٠٠
وجيــري التنــسيق مــع مؤســسة هــويالس، بالتنــسيق مــع اللجنــة الفرعيــة املــشتركة بــني  . ٢٠٠٦

وقـد مت   . وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص واملنظمة الدولية للـهجرة       املؤسسات التابعة للجنة ال   
ــة بنحــو    ضــحية مــن جنــسيات خمتلفــة، منــهم َمــن ُهــم مــن نيكــاراغوا     ٥٨حــىت تارخيــه العناي

 .وهندوراس وغواتيماال واملكسيك وكولومبيا والسلفادور
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 اإلطار اإلقليمي
، يف إطـار    ٢٠٠٦مـارس   /آذار ١٠ و   ٩عقد اجتماع تقين يف مدينة غواتيماال، يـومي          

املؤمتر اإلقليمي للهجرة، حيث جـرى العمـل بـصورة مـشتركة مـع البلـدان األعـضاء يف املـؤمتر                     
اإلقليمـي للــهجرة علــى إعــداد اخلطــوط اإلقليميـة للحمايــة اخلاصــة يف حــاالت عــودة األطفــال   

جتمـاع الفريـق    واملراهقني من اجلنسني، ومـن املـأمول أن تـتم املوافقـة علـى هـذه اخلطـوط يف ا                   
نــوفمرب / الثــاينتــشرين ٢٩-٢٧االستــشاري اإلقليمــي املعــين بــاهلجرة املقــرر عقــده يف الفتــرة   

٢٠٠٦. 
تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ تدابري ملكافحـة ظـاهرة االجتـار بالنـساء والبنـات                  

واستغالل البغايا، وتقييم هـذه الظـاهرة ومجـع وتنظـيم البيانـات املفـصلة حـسب نـوع                   
جلــنس هلــذه الظــاهرة بغيــة صــياغة اســتراتيجية واســعة النطــاق ملعاجلــة هــذه املــشكلة     ا

 .ومعاقبة من يرتكبها
أعــّد مكتــب املــدعي العــام للجمهوريــة اســتراتيجية تــشارك فيهــا املؤســسات ملكافحــة   

وتـشمل هـذه االسـتراتيجية      . االستغالل اجلنـسي التجـاري، اسـتجابة لـدواعي القلـق املـذكورة            
ت عمل للتبـادل واملـشاركة يف وضـع خريطـة جغرافيـة واجتماعيـة للمـسار احلـرج                  تنظيم حلقا 

ــدريب علــى كتيــب القواعــد       لالجتــار باألطفــال واملــراهقني، وحلقــات دراســية متخصــصة للت
اخلاصة بالشرطة وكتيب قواعد تطبيق املعـايري لإلجـراءات الـيت تتجنـب زيـادة معانـاة األطفـال                   

ا االســتغالل اجلنــسي التجــاري أو مــن املعرضــني خلطــره،  واملــراهقني مــن اجلنــسني مــن ضــحاي 
واملوافقة على املنهج املقترح للتدريب يف األكادمييـة الوطنيـة لألمـن العـام، فيمـا يتـصل بتـدخل                    
الشرطة حلماية األطفال واملراهقني مـن ضـحايا االسـتغالل اجلنـسي التجـاري أو مـن املعرضـني         

 .خلطره
نــسبة مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية، وكــذا يف تــشعر اللجنــة بقلــق إزاء اخنفــاض  

 .املناصب العليا يف اجملاالت كافة
 هيئــة تــرأس ٧٣ مــن ٢٠٠٩-٢٠٠٤يتــألف جهــاز احلكــم يف الــسلفادور، يف الفتــرة   

 يف املائة، وتتوىل منـصب نائـب رئـيس اجلمهوريـة والـوزير              ٢٨,٧٦ منها، أي بنسبة     ٢١املرأة  
وهــذا . ة ومــدير الــشركة، وأمــني الرئاســة ومفــوض الرئاســة  ونائــب الــوزير، ورئــيس املؤســس 

 يف املائــة، ممــا يعــين زيــادة نــسبتها     ١١,٧٦داللــة كــبرية، ذلــك أن هــذه النــسبة كانــت       لــه
 .املائة يف ١٧
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 ١٥الشكل 
 نسبة املشاركات يف احلكومة املركزية خالل الفترتني األخريتني
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 ارةاملرأة يف الوز

 مشاركة املرأة يف املناصب اخلاضعة لالنتخابات الشعبية
، أن املــرأة الــسلفادورية هلــا  ٢٠٠٣توضــح نتــائج انتخابــات جمــالس البلــديات، لــسنة    

حدود معينة عند املشاركة يف التنافس علـى مناصـب صـنع القـرارات اخلاصـة هبـذه األحـداث،               
 تغـريات كـبرية حيـث تكـون مـشاركتها           وخاصة داخل األحزاب السياسية، اليت مل يطرأ عليها       

صغرية من ناحية العدد، يف اجملاالت األكثـر أمهيـة، أساسـا، ذلـك أن مـسامهتها يف تنميـة البلـد                       
ويالحـظ، رغـم ذلـك،      . حمصورة، بشكل منتظم ودائم، يف جمال حمـدد وغـري ظـاهر، وال تـزال              

ب اجملــالس البلديــة واملــالك وبــني نــوا) مــن املــستوى الثــاين(زيــادة النــساء يف املناصــب النقابيــة 
 .والنواب، يف االنتخابات األخرية

ونظرا ألن احلكومات احمللية هي أقرب اجملاالت بالنسبة للمـواطنني واملواطنـات، فهـي               
اليت ينعكس ويظهر فيها عمل املرأة ويتعرف السكان والقيادات السياسية عليها فيهـا، وجيـري               

ويف هذا اإلطار، وضـع كـشف   .  شغلها باالنتخاب العامالعمل على انتخاهبا للوظائف اليت يتم    
للبلديات اليت تقودها املرأة والرجل يف املناطق األربع للبلد، من أجل التعرف علـى الـصعوبات                

وعلـى أسـاس هـذه النتـائج، تنفـذ          . اليت تصادفها املرأة فيما يتصل مبشاركتها املدنية والـسياسية        
ــة   ــشجيع املــشاركة املدني ــساهم يف حتــسني    اســتراتيجية لت ــشاركية ت ــسياسية وخطــة عمــل ت  وال

 .أوضاع هؤالء السكان وحالتهم
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ويتم، على أساس هذه النتائج، تنفيذ استراتيجية لتشجيع املشاركة املدنية والـسياسية،             
ــادات األحــزاب        ــة وقي ــادات اجملتمعي ــدريب القي ــة، وت ــي، مــن خــالل التوعي ــصعيد احملل ــى ال عل

 .زها بذاهتا ودعم قدراهتاالسياسية، بغرض زيادة اعتزا
سياســة مؤســسية للمــساواة ) COMURES(وتنفــذ هيئــة بلــديات مجهوريــة الــسلفادور  

بني اجلنسني، من أجل زيادة مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية، وأنـشئت جلنـة األسـرة واملـرأة         
 الـسياسة  والطفولة، يف إطار جملس إدارة اهليئة، وقد حثت اللجنة، كهيئة نقابيـة، وضـع هيكـل             

 .املؤسسية للشؤون اجلنسانية، بدعم من املنظمات الدولية
موظفـات هيئـة بلـديات      /ويقدم مضمون هـذه الـسياسة وعناصـر تـشغيلها إىل مـوظفي             

 بلديـة   ٢٦٢، لتوعيتهم يف هـذا اجملـال، ومت أيـضا نـشره يف              )COMURES(مجهورية السلفادور   
ضوات النقابـات فيمـا يتـصل باملـساواة بـني           عـ /يف أربع مناسبات إقليمية، لتطبيقها على أعـضاء       

اجلنــسني كعنــصر جــوهري يف الدميقراطيــة التــشاركية والتنميــة احملليــة وهتيئــة الظــروف املؤاتيــة   
للمــساواة بــني اجلنــسني يف األحــوال والفــرص وضــمان الوصــول إىل عمليــات صــنع القــرارات  

 .على الصعيد احمللي
كومية وغـري احلكوميـة والدوليـة لتنفيـذ         ونظمت أيضا حلقات العمل مع املنظمات احل       

 .نفس اهلدف
وقدم الـدعم للرابطـة الوطنيـة لنائبـات اجملـالس البلديـة والنقيبـات ورئيـسات البلـديات                    

الــسلفادوريات يف تنظــيم مؤمتراهتــا الوطنيــة الــستة مــن أجــل تــشجيع تبــادل اخلــربات يف جمــال    
 .اإلدارة البلدية

 منافــسات للعمــل ٣ور مــع املــشاركة يف تنظــيم  وقــدم الــدعم إىل بلديــة ســان ســلفاد   
اإلجيايب، لتشجيع املـشاركة الـسياسية للمـرأة يف التنميـة احملليـة، وذلـك بالتنـسيق مـع منظمـات                  

، مـن أجـل مكافـأة البلـديات الـيت      )Las Dignas(“ الس دجينـاس ”غري حكوميـة للمـرأة، منـها    
انياهتــا، وقــد خصــصت ميزانيــة  تعمــل علــى حتقيــق تكــافؤ اجلنــسني يف خططهــا وبراجمهــا وميز  

 .ومنهجية وموارد لضمان مشاركة املرأة يف السلطات احمللية
ومن جهة أخرى، يشكل حتقيق التكافؤ االجتمـاعي والقـضاء علـى التمييـز جـزءا مـن                   

ــتورية  ــات الدس ــه       . الوالي ــانون، وأن ــام الق ــساوون أم ــع األشــخاص مت ــرر أن مجي ــتور يق فالدس
ق املدنيـة علـى أســاس االخـتالف يف اجلنـسية أو نـوع اجلــنس      ض قيـود علــى احلقـو  جيـوز فـر   ال
 .الديانة أو
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 بتنــوع الــسكان وبوجــود أوجــه لعــدم املــساواة ويقــرر  ١٩٨٢ويعتــرف دســتور ســنة  
ضــرورة وضــع آليــات حمــددة للتغلــب علــى أوجــه عــدم املــساواة القائمــة علــى أســاس الطبقــة     

 .واألصل العرقي والديانة ونوع اجلنس
أخرى منها الصندوق االجتماعي للتنمية احمللية سياسـة وخطـة عمـل       وتنفذ مؤسسات    

املساواة بني اجلنسني، من أجل أن تعمل مجيع أنشطة الصندوق علـى إدمـاج املنظـور اجلنـساين        
 بلـديات  ٨وقـدم الـدعم إىل   . وتيسري احلـد مـن الفـروق التارخييـة املوجـودة بـني املـرأة والرجـل                

يــل أوبراخويلــو وســانتياغو نونوالكــو، وتزاكاتيكولوكــا   ســان بــدرو، ونونوالكــو وســان رفائ (
يف جمال إعـداد سياسـاهتا لتكـافؤ اجلنـسني وخطـط          ) وكويولتيتان وبريكوين والبايزنال وتوروال   

العمل من خالل تنظيم حلقات العمل، يف هـذا اإلطـار، ومـن أجـل تزويـد احلكومـات البلديـة                     
 .ه البلدياتبأداة تسمح باحلد من الفروق بني اجلنسني يف هذ

 
النساء يف اجملالس التشريعية حسب الفترات، النائبات األساسيات والعضوات املناوبات، 

 ٢٠٠٦ إىل ١٩٨٨من 
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  فترات٤النسبة املئوية لرئيسات البلديات خالل 
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 إىل حتقيق زيادة يف عدد النساء املشتركات توصي اللجنة باعتماد استراتيجيات ترمي 
يف اختاذ القرارات على مجيع املستويات مبا يف ذلك اختاذ تدابري خاصة مؤقتة، 

 من االتفاقية، وأن تدعمها أنشطة ٤ من املادة ١هو منصوص عليه يف الفقرة  ملا وفقا
قطاع اخلاص، هتدف إىل النهوض باملرأة يف مناصب اإلدارة، يف القطاع العام ويف ال

مع برامج خاصة للتدريب ومحالت للتوعية بأمهية مشاركتها يف احلياة السياسية 
 .للبلد

تنعكس أوجه التقدم احملققة، مع تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة يف جمال املشاركة  
ت املدنية والسياسية، يف زيادة ملحوظة ملشاركة املرأة يف االنتخابات وزيادة النقيبات والنائبا

 .يف اجملالس البلدية
وتتمثل االستراتيجية احملددة لزيادة عدد النساء يف اختاذ قرارات السياسة الوطنية  

زيادة املشاركة االجتماعية والسياسية، مع ”للمرأة، يف جمال املشاركة املدنية والسياسية يف 
تحقيق املساواة بني تشجيع ممارستها حلقوقها املدنية والسياسية والنهوض بالقيادة النسائية ل

وتنفذ األهداف االستراتيجية التالية، حتقيقا . املرأة والرجل يف سبل الوصول إىل السلطة
 :لذلك
 .تشجيع مشاركة املرأة يف التنمية احمللية لزيادة قدرهتا على اختاذ القرارات وتنفيذها • 
 .تمع هبااحلث على ممارسة احلقوق املدنية والسياسية للمرأة واعتراف اجمل • 
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تنمية القدرات والقيادات النسائية لتمكني املرأة من الوصول إىل صنع القرارات  • 
 .واملشاركة يف اهلياكل العامة واخلاصة مع توفري تكافؤ الفرص

تالحظ اللجنة عدم كفاية املعلومات املفصلة حسب نوع اجلنس املوجودة يف  
 . األصليةوكذلك بالنسبة لنساء الشعوب. التقارير املقدمة

يقوم املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة، بالتنسيق مع اإلدارة العامة لإلحصاء  
والتعداد التابعة لوزارة االقتصاد، بأنشطة ترمي إىل إنتاج معلومات مفصلة حسب نوع 
اجلنس، وبذلك فإن املعلومات الواردة يف التقارير املقبلة، واملقدمة على املستوى الدويل 

ومن جهة أخرى، جند أن .  العمر ونوع اجلنس واملوقع اجلغرايف وما إىل ذلكمفصلة حسب
نساء الشعوب األصلية مشموالت، تنفيذا للسياسة الوطنية للمرأة، بغية إدراجهن يف 

 .االستراتيجيات الوطنية، بصورة حمددة، من أجل حتسني حالتهن
ية اجلهود، يف الوقت وفيما يتصل بنساء الشعوب األصلية، تبذل املؤسسات احلكوم 

احلايل، لتحديد معامل هؤالء السكان، حيث كانوا على هامش السياسات احملددة لسنوات 
 .طويلة
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 املرفقات 
 املؤسسات اليت تقوم بتنسيق تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة •

مكتب املدعي العام للجمهورية، وحمكمة العدل العليا، واجمللس الوطين للهيئة  
ووزارة التعليم، واملعهد السلفادوري للنهوض باملرأة، ووزارة الصحة القضائية، 

العامة والرعاية االجتماعية، والصحة العسكرية، ووزارة العمل والضمان 
االجتماعي، واملعهد السلفادوري للنهوض باحلركة التعاونية، واملعهد السلفادوري 

ية البلدية، واحملكمة العليا ، واملعهد السلفادوري للتنم)INSAFORP(للتدريب املهين 
لالنتخابات، وصندوق االستثمار للتنمية احمللية، واألمانة الوطنية لألسرة، ومكتب 
املدعي العام للجمهورية، والصندوق االجتماعي لألسرة، واجمللس الوطين للثقافة 
والفنون، ومكتب النائب العام للجمهورية، واملعهد السلفادوري حلماية الطفولة 

راهقة، والشرطة املدنية الوطنية، ومصرف النهوض بالزراعة والثروة احليوانية، وامل
 ومشروع OCP و DGFCR و DGA و UFAGواملدرسة الوطنية للزراعة، وهيئات 

، )PRODERNOR(التنمية الريفية لسكان املنطقة الشمالية الشرقية للسلفادور 
، )PRODAP II(ة الوسطى ومشروع التنمية الزراعية لصغار املنتجني يف املنطق

ومشروع التنمية الريفية املستدامة للمناطق اهلشة بيئيا يف منطقة تريفينيو 
)PRODERT( واملركز الوطين لتكنولوجيا الزراعة والثروة احليوانية والغابات ،
)CENTA( ووزارة احلكم، وإدارة املالهي العامة، وإذاعة السلفادور، واملعهد ،

اضية يف السلفادور، واللجنة األوليمبية للسلفادور، ورابطة الوطين لأللعاب الري
الرياضيني يف سيلياس دي رويداس، واحتاد البادمنتون، واحتاد املبارزة، واحتاد 
الدراسات ووزارة البيئة واملوارد الطبيعية، واملعهد لوطين للمعاشات، ومراقبة 

وزارة املالية، وجلنة البلدان املعاشات، واإلدارة العامة لإلحصاء والتعداد التابعة ل
 .األمريكية املعنية باملرأة التابعة ملنظمة الدول األمريكية

 املؤسسات غري احلكومية • 
CI AMUR, AZO, ADS, UTEC, UJMD, UCA AMUR, FE Y ALEGRIA Y CCC. ADS, 

CALMA, CARE DE EL SALVADOR, FSV, PLAN INTERNACIONAL, 

PARROQIA SAN LUIS MARIONA, CCNIS. 
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 :املؤسسات التابعة لالتفاق املشترك بني املؤسسات ملنع العنف املنـزيل والعناية به • 
اهليئة القضائية لوزارة احلكم، ووزارة الصحة العامة والرعاية االجتماعية، ووزارة  

التعليم، ومكتب النائب العام للجمهورية، ومكتب املدعي العام للجمهورية، واملعهد 
ري للتنمية البلدية، واملعهد السلفادوري للتنمية املتكاملة للطفولة واملراهقة، السلفادو

ووزارة الدفاع الوطين، واملعهد السلفادوري للضمان االجتماعي ووزارة الزراعة 
والثروة احليوانية، ووزارة العمل والضمان االجتماعي، وهيئة الصليب األمحر 

 املعنية باملرأة، واملعهد السلفادوري للنهوض السلفادورية، وجلنة البلدان األمريكية
 .باملرأة
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 هيكل السياسة الوطنية للمرأة

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 أهداف السياسة الوطنية للمرأة يف السلفادور

التنمية االقتصادية املستدامة التنمية االجتماعية محاية املواطنني والنهوض هبم  اهليكل املؤسسي

 امليزانية -
ام املعلومـات   ـــــــــــــــنظ -

 واملؤشرات اجلنسانية
 دعم املؤسسات -

 جماالت العمل

  التعليم-  ١
  الصحة-  ٢
  األسرة-  ٣
  وسائط اإلعالم-  ٤
  الثقافة-  ٥
  ممارسة الرياضة- ٦

 واإلدمــاج يف لـــــالعم - ٧
 نشاط اإلنتاج

الزراعــــــــــــة والثـروة    - ٨
نيـــــــــــــة وصيد  احليوا

األمســـــاك والزراعــــة  
 املائية والتغذية

البيئــــــــــة والتنميــــــة   - ٩
املستدامة

  العنف ضد املرأة-  ١٠
  التشريعات-  ١١
 املشاركة املدنيــــــــــــة  -  ١٢

 والسياسية
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