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 رأةد املاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض
  الدورة الثانية واألربعون

ــشرين األول٢٠ ــوبر / ت ــاين ٧ -أكت ــشرين الث  / ت
      ٢٠٠٨ نوفمرب

  السلفادور: لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاملالحظات اخلتامية ل    
  
ــة    - ١ ــرأة   نظــرت اللجن ــز ضــد امل ــة بالقــضاء علــى التميي ــسابع   املعني ــدوري ال ــر ال يف التقري

 تــــشرين ٣١ املعقــــودتني يف ٨٦٣  و٨٦٢يف جلــــستيها ) CEDAW/C/SLV/7(للــــسلفادور 
ــوبر /األول ــئلة    . ٢٠٠٨أكتـ ــضايا واألسـ ــة القـ ــرد قائمـ ــة   وتـ ــها اللجنـ ــيت طرحتـ ــة الـ يف الوثيقـ

CEDAW/C/SLV/Q/7 يقة  يف الوثالسلفادور، وردودCEDAW/C/SLV/Q/7/Add.1.  
  

  مقدمة    
تبــدي فإهنــا ها لتقــدمي الدولــة الطــرف تقريرهــا الــسابع، عــراب اللجنــة عــن تقــديرمــع إ  - ٢

وتعـرب  . عـداد التقـارير الدوريـة     إلاللجنـة   وضعتها  أسفها لكونه ال يّتبع املبادئ التوجيهية اليت        
األسـئلة  القـضايا و اللجنة أيضا عن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـدميها ردودا خطيـة علـى قائمـة                 

  .ريق العامل ملا قبل الدورةاليت طرحها الف
ــة الطــرف إلرســاهلا وفــدا      - ٣ ــة علــى الدول ــة للمعهــد  برئاســة وتــثين اللجن املــديرة التنفيذي

ــاملرأة  ــهوض ب ــسلفادوري للن ــضمان   عــن ا ممــثلني ضــمو ال ــذكور، ووزارة العمــل وال ملعهــد امل
لعموميـــة  ااالجتمــاعي، ووزارة التعلــيم، واألمانــة الوطنيــة لــشؤون األســرة، ووزارة الــصحة       

 اللجنـة عـن تقـديرها للحـوار املفتـوح           وتعرب. الوطنيةاملدنية  ، والشرطة   واملساعدة االجتماعية 
  .والبّناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
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  اجلوانب اإلجيابية    
ــة لتنفيــذ االتفاقيــة مــن خــالل اإلصــالح       - ٤ ــة مــع االرتيــاح اجلهــود املبذول تالحــظ اللجن

ري حاليا والذي تضطلع به الدولة الطـرف يف جمـاالت العمالـة والـصحة               التشريعي الشامل اجلا  
ويف هــذا الــصدد، ترحــب اللجنــة بوجــه خــاص بالقــانون   . والقــانون اجلنــائي والعنــف العــائلي 

جتـار باألشـخاص    اللتجـرمي ا  اجلنـائي   قانون  الاملتعلق بالعنف العائلي، وبالتعديالت املدخلة على       
  .لوالتحرش اجلنسي يف أماكن العم

ــرة      - ٥ ــرأة للفتـ ــة اجلديـــدة لـــشؤون املـ ــاد الـــسياسة الوطنيـ ــة أيـــضا باعتمـ   وترحـــب اللجنـ
 الــيت تغطــي طائفــة عريــضة مــن اجملــاالت تــشمل التعلــيم والــصحة والعمالــة    ،٢٠٠٩-٢٠٠٥

كمــا حتــيط علمــا مــع التقــدير بالنــهج املــشترك بــني  . واملــشاركة الــسياسية والعنــف ضــد املــرأة
ــة صــياغة الــسياسات واخلطــط ورصــدها،    املؤســسات الــذي تعتمــده ال  ــة الطــرف يف عملي دول

 مشتركة بني الوزارات مثـل اللجـان املـشتركة بـني املؤسـسات         ا جلان هاوذلك من خالل تشكيل   
وإنـــشائها وحـــدات  جتـــار بالبـــشر،  الالعـــائلي واللجنـــة الوطنيـــة ملناهـــضة ا    العنفاملعنيـــة بـــ 
عـن ترحيبـها بربنـامج شـبكة التـضامن          تعـرب اللجنـة     كما  . بالشؤون اجلنسانية  معنية ومكاتب

)Programa Red Solidaria (          الـذي يهـدف إىل تـوفري خـدمات أساسـية لألسـر الـيت تعـاين مـن
  .الفقر املدقع وإىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

وتالحــظ اللجنــة مــع التقــدير اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف ملتابعــة املالحظــات       - ٦
ــ ــة   اخلتامي ــصادرة عــن اللجن ــسابقة ال ــة ة ال ــة الطــرف   . متابعــة وافي ــالتزام الدول ــضا ب وترحــب أي
ــإيالء ــها عرضــها علــى الربملــان       ب ــة بــسبل من ــة احلالي ــة لتنفيــذ املالحظــات اخلتامي ــة الواجب العناي

  .عموما واجلمهور
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات
 املنــهجي واملــستمر جلميــع لتزام الدولــة الطــرف بالتنفيــذابــاللجنــة يف حــني تــذكر   - ٧

الشواغل والتوصـيات الـواردة     على الدولة الطرف أن تويل      ترى أن   فإهنا  أحكام االتفاقية،   
بنـاء  و. املالحظات اخلتامية األولوية مـن اآلن وحـىت تقـدمي التقريـر الـدوري املقبـل            هذه  يف  

طة الــيت هتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف التركيــز علــى هــذه اجملــاالت يف األنــشعلــى ذلــك، 
تضطلع هبا لتنفيذ االتفاقية واإلبالغ يف تقريرها الدوري املقبل عما اختذ من إجراءات وما              

اخلتاميــة إىل مجيــع الحظــات وهتيــب أيــضا بالدولــة الطــرف إحالــة هــذه امل. حتقــق مــن نتــائج
 والـسلطة  الوزارات املعنية وغريها من اهلياكل احلكومية من مجيع املستويات، وإىل الربملـان       

  .ليافع، بغية كفالة تنفيذها تنفيذا القضائية
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  الربملان
فيمــا تؤكــد اللجنــة جمــددا أن احلكومــة تتحمــل املــسؤولية الرئيــسية عــن التنفيــذ التــام      - ٨

ُتــساءل علــى وجــه اخلــصوص عــن ذلــك، فإهنــا  و االتفاقيــة مبوجــباللتزامــات الدولــة الطــرف 
 وتــدعو الدولــة الطــرف إىل تــشجيع علــى أن االتفاقيــة ملزمــة جلميــع أجهــزة احلكومــة، تــشدد 

إجراءاتـه وحـسب االقتـضاء، اخلطـوات الالزمـة      لواليتـه و برملاهنا الـوطين علـى أن يتخـذ، وفقـا           
لتقريرهـا املقبـل مبوجـب    كومـة  حلكتابـة ا  وبعمليـة  فيما يتعلـق بتنفيـذ هـذه املالحظـات اخلتاميـة        

  .التفاقيةا
  

  التصديق على الربوتوكول االختياري
اللجنــة بــاجلهود املبذولــة للتعجيــل بعمليــة التــصديق علــى الربوتوكــول         مــع إحاطــة   - ٩

رة يف اجلمعيـة  ستعـرب عـن قلقهـا إزاء عمليـة التفـاوض املتعـ      فإهنا االختياري امللحق باالتفاقية،  
  .التصديق على الربوتوكول املذكورتعرقل التشريعية واليت 

ــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مواصــلة تعجيــل        - ١٠ ة التــصديق علــى  عمليــوت
بـأن التـصديق عليـه هـو        تعتقـد اعتقـادا راسـخا        حيث أهنا     لالتفاقية االختياريالربوتوكول  

تـصميمها علـى الـسعي إىل التنفيـذ التـام           عـن   تعبري عن اإلرادة السياسية للدولـة الطـرف و        
  .لالتفاقية وحتقيق املساواة بني الرجل واملرأة

  
  االتفاقيةالتعريف ب

 من الدسـتور تـنص علـى أن املعاهـدات           ١٤٤لجنة مع التقدير أن املادة      فيما تالحظ ال    - ١١
الدولية اليت تربمها السلفادور مع غريها من الـدول أو مـع املنظمـات الدوليـة تـصبح جـزءا مـن                     

بـشكل مباشـر يف احملـاكم        إليهـا    حتكـام قوانني اجلمهوريـة حـال دخوهلـا حيـز النفـاذ وميكـن اال             
 العــاملني يف جمــالبــني حــىت  ، الــوعي بأحكــام االتفاقيــةزاء قلــةإ، فــإن القلــق يــساورها الوطنيــة
.  ما يتبني من قلة عدد السوابق القـضائية الـيت استـشهد فيهـا بتلـك األحكـام                  ، على حنو  القانون

ضعفة ستـ  قلـة درايـة النـساء حبقـوقهن، وال سـيما الفئـات امل      إزاءوتعرب اللجنة أيضا عن القلـق      
ساء الشعوب األصلية واملهاجرات والعـامالت يف املنـازل ويف          هن الريفيات ون  أال و  ،من النساء 

  ).مصانع التجميع(صناعة التصدير 
ــة بإ   - ١٢ ــة وتوصــي اللجن ــة  قام ــة عــن االتفاقي ــرامج تثقيفي ــا يف ذلــك الربوتوكــول  ،ب  مب

ها منـ  وبرامج أخرى عن حقـوق املـرأة، يـستفيد           ،االختياري امللحق هبا والسوابق القضائية    
 القانون ومنهم القضاة واحملامون وممثلو االدعاء العاملني يف جمال  مجيع  على وجه اخلصوص    

 حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ             كمـا . اجلمهـور عمومـا   ووموظفو إنفاذ القوانني،    
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النـساء  توعيـة   برامج شاملة حملـو األميـة القانونيـة، بغـرض            تدابري خاصة، مبا يف ذلك وضع     
ضعفة مــن النــساء وذلــك حــىت ستــ تــستهدف الفئــات املحبقــوقهن، وال ســيما التــدابري الــيت

  .احلقوقتلك يتمكن من ممارسة 
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة
إزاء ما يبدو من عـدم وجـود فهـم واضـح للتـدابري اخلاصـة املؤقتـة         يساور اللجنة القلق      - ١٣

ـــرة   واألســباب ة مباشــرالقابلــة للتطبيــق  مــن االتفاقيــة ٤ مـــــن املــادة ١الــيت تتخــذ وفقــا للفقــ
سـيما يف جمـاالت العمـل      لدى شرائح واسعة يف اجملتمع الـسلفادوري، وال     ،إىل تطبيقها الداعية  

 من االتفاقية تقـيم األسـاس القـانوين    ٤ من املادة    ١وبالنظر إىل أن الفقرة     . واملشاركة السياسية 
 يف ذ القــرارمــستوى متثيــل املــرأة يف مناصــب اختــا ومــع أخــذ تــدين  لبــدء تنفيــذ تلــك التــدابري،  

يف سـوق العمـل، فـإن اللجنـة         وضـعها اجملحـف     ، وخباصة متثيلها الـسياسي، فـضال عـن          االعتبار
الفعليـة  قلقة فعال إزاء عدم اختاذ الدولة الطرف تـدابري خاصـة مؤقتـة مـن أجـل حتقيـق املـساواة                     

 .بني اجلنسني

التطبيـق  بليـة   بشأن قا اجلمهور  إىل توعية   الدولة الطرف   تسعى  وتوصي اللجنة بأن      - ١٤
أمهيــة التــدابري اخلاصــة املؤقتــة يف التعجيــل و مــن االتفاقيــة، ٤ مــن املــادة ١املباشــر للفقــرة 

وتوصي أيضا بأن تأخذ الدولة الطـرف بتـدابري خاصـة           . بعملية حتقيق املساواة بني اجلنسني    
 وينبغي .السياسيل ، يف مجلة ميادين منها العمالة واجملا٢٥مؤقتة تتماشى والتوصية العامة    

قابلـة للقيـاس وضـمن حـدود        حـصص   غايـات وأهـداف و    علـى أسـاس     تلك التدابري   وضع  
 .بفعاليةمبا يتيح رصد التدابري  ،زمنية

  
 نهوض باملرأةاملعنية بالة الوطنية ألجهزا

الـسلفادوري للنـهوض بـاملرأة       مع أن اللجنة تقر بأمهية األعمال اليت اضطلع هبا املعهـد            - ١٥
 العنف العائلي، فضال عن الدور الرئيسي الـذي ينبغـي أن يـضطلع بـه يف                 من أجل القضاء على   

ــة جمــاالت       تنــسيق سياســات املــساواة بــني اجلنــسني وتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف كاف
املعهـد، وحمدوديـة املـوارد      قلـة إطـالع النـاس علـى أعمـال           احلوكمة، فـإن القلـق يـساورها إزاء         

 . يتسم بالفعالية والكفاءةأداء يعيق بشكل خطري أداءه لوظائفه البشرية واملالية املتاحة، مما

ة القائمـة للمـساواة بـني اجلنـسني         ألجهـز وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ا        - ١٦
جلعلها أكثر فعالية عن طريق التعريـف هبـا بالقـدر الكـايف وختويلـها مـا يكفـي مـن الـسلطة                       

ورصـــد  تويات وتعزيـــز قـــدرهتا علـــى تنـــسيقواملــوارد البـــشرية واملاليـــة علـــى مجيـــع املـــس 
اإلجراءات املتخذة على الصعيدين الوطين واحمللي الرامية للنهوض باملرأة وتعزيز املـساواة          
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وهتيـــب اللجنـــة كـــذلك بالدولـــة الطـــرف أن تعـــزز التعـــاون بـــني املعهـــد  . بـــني اجلنـــسني
 .السلفادوري للنهوض باملرأة ومكتب أمني املظامل حلقوق اإلنسان

  
  البيانات وحتليلهامجع

تأسف اللجنة لكـون التقريـر مل يقـدم مـا يكفـي مـن البيانـات اإلحـصائية بـشأن حالـة                         - ١٧
املعلومات عن اآلثـار والنتـائج املترتبـة علـى          من  املرأة يف كافة اجملاالت اليت تشملها االتفاقية أو         

 .التدابري املتخذة لتحقيق املساواة بني النساء والرجال

للجنة بالدولة الطرف أن تقـيم نظامـا شـامال جلمـع البيانـات، مبـا يف ذلـك                   وهتيب ا   - ١٨
ملـرأة ومـدى التقـدم احملـرز علـى       ااملتعلقـة بوضـع     مؤشرات قابلة للقياس لتقيـيم االجتاهـات        

وتــدعو الدولــة الطــرف أن . الرجــلواملــرأة يف التحقيــق الفعلــي للمــساواة بــني الــزمن  مــر
دولية يف ما تبذله مـن جهـود يف جمـال مجـع البيانـات       تلتمس، حسب االقتضاء، املساعدة ال    

وتطلــب اللجنــة أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن ُتــدرج يف تقريرهــا املقبــل بيانــات   . وحتليلــها
احلـضرية،  املنطقـة  الريفية و املنطقة  اجلنس وحسب   نوع  وحتليالت إحصائية مصنفة حسب     

املـرأة  وضـع  يت حتققت مـن أجـل عـرض     ُتبني اآلثار املترتبة على التدابري املتخذة والنتائج ال       
وتـدعو اللجنـة    . سيما فيما يتعلق مبـسألة العنـف       يف جماالت عدة على حنو أكثر مشوال، وال       

الدولة الطرف إىل إيالء عناية خاصة جلمع البيانات فيما يتعلق بأكثر فئات النساء ضـعفا،               
مالت باملنــازل مبــا يف ذلــك نــساء األريــاف ونــساء الــشعوب األصــلية واملهــاجرات والعــا    

 .)مصانع التجميع (والعامالت يف صناعة التصدير
  

 املنظمات غري احلكومية والرابطات النسائية

بينمــا ترحــب اللجنــة حبيويــة اجملتمــع املــدين يف الدولــة الطــرف، تعــرب عــن القلــق إزاء   - ١٩
النـسائية،  سـيما منـها الرابطـات        حمدودية التعاون بني السلطات واملنظمات غري احلكوميـة، وال        

وتعرب اللجنة عن قلقها ملا يبدو من انعدام الـتفهم مـن جانـب الدولـة     . يف جمال تنفيذ االتفاقية 
الطرف للدور الرئيسي الـذي تـضطلع بـه تلـك املنظمـات فيمـا يتـصل بتنفيـذ االتفاقيـة وتعزيـز                       

  .املساواة بني اجلنسني

مع منتظم الية وعلى حنو وحتث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بشكل أكثر فع  - ٢٠
وتوصـي اللجنـة    . سيما الرابطات النـسائية، يف تنفيـذ االتفاقيـة         املنظمات غري احلكومية، ال   

الدولــة الطــرف كــذلك بــأن تتــشاور مــع املنظمــات غــري احلكوميــة أثنــاء إعــداد تقريرهــا     
 .الدوري املقبل
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 القوالب النمطية القائمة على التحيز اجلنسي

دابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف مــن أجــل القــضاء علــى التنميطــات  خمتلــف التــرغــم   - ٢١
اجلنسانية، فإن اللجنـة يـساورها بـالغ القلـق إزاء تفـشي املواقـف القائمـة علـى الـسلطة األبويـة                       
وجتذّر القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار املـرأة والرجـل ومـسؤولياهتما يف األسـرة ويف أمـاكن                

 يـشكل عوائـق جـسيمة أمـام متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان املكفولـة هلـا،                     العمل ويف اجملتمـع، ممـا     
. كافة أشكال العنـف، ويعيـق تنفيـذ االتفاقيـة بـشكل كامـل             عدم التعرض ل  سيما حقها يف     وال

 بوضــع اســتراتيجية شــاملة  إزاء عــدم قيــام الدولــة الطــرف بعــد وتــشعر اللجنــة كــذلك بــالقلق 
 .على التحيز اجلنسيللقضاء على القوالب النمطية القائمة 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إىل إعداد وتنفيـذ بـرامج                - ٢٢
مجيـع مـستويات اجملتمـع      يف   للمساواة بني الرجـل واملـرأة        فضلفهم أ حتقيقا ل لتوعية  شاملة ل 

يري وينبغـي أن ترمـي تلـك اجلهـود إىل تغـيري املواقـف النمطيـة واملعـا        . ودعـم تلـك املـساواة   
الثقافيــة بــشأن مــسؤوليات املــرأة والرجــل وأدوارمهــا يف األســرة ويف أمــاكن العمــل و يف    

ــان     ــه املادت ــنص علي ــع، حــسبما ت ــدعم   ) أ (٥و ) و (٢اجملتم ــز ال ــة، وإىل تعزي ــن االتفاقي م
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد  كمــا . اجملتمعــي للمــساواة بــني املــرأة والرجــل 

ضاء على القوالب النمطية القائمة على التحيز اجلنسي، بطرق منـها           استراتيجية شاملة للق  
باملوضوع يف املناهج الدراسية، وتدريب املدرسني وتثقيف وسائط اإلعـالم          إدراج التوعية   

ــان علــى وجــه     وعامــة اجلمهــور، مبــا  يف ذلــك اختــاذ إجــراءات موجهــة إىل الرجــال والفتي
 .التحديد

  
  العنف ضد املرأة    

املعهـد الـسلفادوري للنـهوض      اختـذها   للجنة مع التقدير التـدابري املختلفـة الـيت          تالحظ ا   - ٢٣
 ،، وإسـاءة معاملـة األطفـال      العـائلي باملرأة ملعاجلة مسألة العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف               

ــسي،   ــداء اجلن ــات األســرية  ”يف إطــار وذلــك واالعت ــامج حتــسني العالق املنفــذ يف ســياق   “برن
التحـرش   ضحاياباإلمكانية املتاحة حاليا ل   وترحب اللجنة أيضا    . ملرأةتعلقة با  امل السياسة الوطنية 

 إزاء ها القلـق  ال يـزال يـساور    غـري أن اللجنـة      . إىل احملـاكم  هبـذا الـصدد     شكاوى  لتقدمي  اجلنسي  
 العنـف ضـد املـرأة يف الدولـة الطـرف، وال سـيما العنـف داخـل                   معدالت وقوع أعمال  ارتفاع  

، واالغتــصاب والتحــرش اجلنــسي يف املــدارس وأمــاكن  يانتــداء اجلنــساألســرة، والعنــف واالع
العتبــارات قتــل النــساء جتلــى يف  الــذي البــالغ اللجنــة حــاالت العنــف يــثري جــزعكمــا . العمــل

القائمة اليت جتـرم    تنفيذ األحكام    ضعف اللجنة القلق إزاء     يساوروعالوة على ذلك،    . جنسانية
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 اجلنـاة إفـالت  إزاء التحقيقـات يف احلـاالت املبلـغ عنـها، و     عـدم كفايـة     إزاء  العنف ضد املرأة، و   
  .من العقاب

العتمــاد هنــج شــامل  االهتمــام  أولويــة إيــالءوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى    - ٢٤
 للجنة بشأن   ١٩لعنف ضد النساء والفتيات، آخذة يف االعتبار التوصية العامة          للتصدي ل 

الطـرف إىل رصـد تنفيـذ التـشريعات القائمـة      كما تـدعو اللجنـة الدولـة     . العنف ضد املرأة  
 يقعـن ضـحايا     الئـي  حصول النـساء والفتيـات ال      لكفالة وذلك   ، العنف ضد املرأة   اليت جترم 

ال فعــمــرتكيب هــذه األ مقاضــاةكفالــة ووعلــى ســبل انتــصاف فعالــة، للعنــف علــى احلمايــة 
جنــة أيــضا وتوصــي الل. احليلولــة دون إفالهتــم مــن العقــاب  و،ومعاقبتــهم علــى حنــو فعــال 

ُتراعـى فيهـا االعتبـارات اجلنـسانية، مـن       ،العنـف ضـد املـرأة     بشأن   ية تدريب بإجراء دورات 
الـسلطة  العـاملني يف  إنفاذ القـوانني، و   ب  املعنيني وظفنيامل، وال سيما    ينيعمومالملوظفني  أجل ا 

القضائية، ومقدمي اخلدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتـهم جبميـع أشـكال العنـف ضـد             
ىل اختاذ تـدابري    إ كما تدعو اللجنة الدولة الطرف       . بفعالية لتصدي هلا ، ومتكينهم من ا   ةاملرأ
 األسباب اجلذريـة ملعظـم أشـكال العنـف الـيت            تعد املواقف االجتماعية والثقافية اليت      لتغيري

  .املرتكبة بسبب التحيز اجلنساينتستهدف النساء، وال سيما جرائم القتل 
  

  لبشربااالجتار     
 الحظ اللجنة مع التقدير التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للتـصدي لظـاهرة االجتـار              ت  - ٢٥
ــشربا ــل  ، لب ــن قبي ــة   م ــة الوطني ــشاء اللجن ــةإن ــة    ب املعني ــل اخلدم ــشر دلي االجتــار باألشــخاص، ون

صياغة  بـ  مكتـب النائـب العـام للجمهوريـة       قيام  كافحة االجتار باألشخاص، و    املتعلق مب  اخلارجية
القلـق  غـري أن    . االسـتغالل اجلنـسي التجـاري     ملكافحـة   للعمل فيمـا بـني املؤسـسات        استراتيجية  

إزاء  ومـن مث  إزاء عدم كفاية التحقيقـات يف حـاالت االجتـار بالنـساء والفتيـات،                اللجنةيساور  
 يــساوروعــالوة علــى ذلــك، . ومعاقبتــهمهتم  مقاضــا الــذين تــتمللجنــاةنخفض جــدا العــدد املــ

  . ر هبنجاملت لنساءلزاء عدم وجود مالجئ متاحة اللجنة القلق أيضا إ
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودهـا ملكافحـة مجيـع أشـكال االجتـار               - ٢٦

 مجع وحتليل البيانات الواردة من الـشرطة        إىلكما تدعو الدولة الطرف     . بالنساء والفتيات 
محايــة حقــوق اإلنــسان فالــة كومعاقبتـهم، و  لبــشربامقاضــاة املتجــرين و ،واملـصادر الدوليــة 
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف        . نإعـادة تأهيلـه   توفري سبل   ، و ر هبن تجاملللنساء والفتيات   

 لتمكينهن من اإلدالءعلى الدعم الكايف  ر هبنجاملتمن  النساء والفتيات كفالة حصولىل إ
ع على وض كذلك  تشجع اللجنة الدولة الطرف     و.  دون خوف  نجرين هب اشهادة ضد املت  ب

، وتوفري تدريب شـامل  بالبشر برامج للتوعية، وإجراء حبوث عن األسباب اجلذرية لالجتار       
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مقـــدمي خـــدمات الرعايـــة الـــصحية، و العدالـــة اجلنائيـــة،  جمـــاللمحـــامني، والعـــاملني يفل
، لبشر با االستغالل اجلنسي واالجتار  بواملسؤولني عن إنفاذ القانون يف مجيع املسائل املتعلقة         

  .اجملاورةالبلدان  الثنائي واملتعدد األطراف مع عاون على املستوينيمواصلة التو
  

  سية واملشاركة يف احلياة العامةاملشاركة السيا    
فـإن   علـى املـستوى الـسياسي،        رفيعـة مناصـب   تشغل   املرأة   بأن تعترف اللجنة    يف حني   - ٢٧

ــالقلــق يــساورها إ ــة هازاء اخنفــاض متثيل ــنقص  اهيــساوركمــا .  يف اهليئــات املنتخب  القلــق إزاء ال
 املتمثــل يف بــدأ الــدميقراطي باملالواضــح يف وعــي واهتمــام األحــزاب الــسياسية وهيئــات إدارهتــا 

  . يف احلياة السياسية واحلياة العامةمع الرجل  متكافئةمشاركة املرأة مشاركة كاملة و
ة تـدابري    االنتخابيـة املقبلـ    تضمني القـوانني   كفالةوحتث اللجنة الدولة الطرف على        - ٢٨

وجـود   كفالـة ، وال سـيما عـن طريـق          مـع الرجـل    لضمان مشاركة املرأة على قدم املـساواة      
، هـا كال اجلنسني لضمان التكافؤ يف العمليـة االنتخابيـة وكـذلك يف نتائج            ل  دنيا نسبة مئوية 

.  يف القـوائم االنتخابيـة     على قدم املساواة  ملرأة والرجل   امشاركة  وذلك من خالل تشجيع     
ؤقتـة  املاصـة  اخلتـدابري  المبـا فيهـا     مطـردة،   جنة الدولة الطرف على اختاذ تـدابري        وتشجع الل 

 زيـادة متثيـل   تـسريع  للجنة، ل٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة ٤ من املادة ١وفقا للفقرة   
كمـا  .  السياسية واحليـاة العامـة، وال سـيما يف اهليئـات املنتخبـة             ميادين احلياة املرأة يف مجيع    

يـة،  قيادتـويل مناصـب     لنـساء علـى     انة أن تنفذ الدولة الطرف بـرامج لتـدريب          تقترح اللج 
 مطلبـا   ، باعتبـار هـذه املـشاركة      محالت توعية بشأن أمهية مـشاركة املـرأة يف صـنع القـرار            و

 يف تقريرهـــا  نتـــائج هـــذا التقيـــيم  ب تفيـــد م تـــأثري هـــذه التـــدابري، و  دميقراطيـــا، وأن تقـــيّ 
  .املقبل الدوري

  
  التعليم
قـانون التعلـيم،   الـيت ينطـوي عليهـا      حظ اللجنة مـع التقـدير األحكـام غـري التمييزيـة             تال  - ٢٩

تستهدف زيادة مشاركة الفتيات يف النظـام املدرسـي،         اليت  ربامج االستباقية   الوخمتلف التدابري و  
الـيت تتـيح    رنـة   املترتيبـات   الوبرامج حمو األميـة الـيت تـستهدف املـرأة بـصفة رئيـسية، فـضال عـن                   

 اللجنـة إزاء     يساور زالبيد أن القلق ال ي    . نمواصلة دراسته توقفن عن الدراسة    ي  ئالالللفتيات  
ــة امــستوى ارتفــاع  ــنيألمي ــة، وإزاء اســتمرار    ب ــاطق الريفي ــساء، وال ســيما يف املن  صــفوف الن

بـني   ، يف خمتلـف مـستويات التعلـيم املدرسـي      ، والرسوب ن الدراسة م سربالتارتفاع معدالت   
  . من الفتيان الفتيات أكثر صفوف



CEDAW/C/SLV/CO/7  
 

08-60308 9 
 

وحتـث اللجنـة الدولـة الطــرف علـى مواصـلة اختـاذ تــدابري اسـتباقية خلفـض معــدل           - ٣٠
ــة لــدى النــساء وإىل مواصــلة   ــوفرياألمي  جلميــع النــساء  النظــامي وغــري النظــامي  التعلــيم ت

وحتـث اللجنـة أيـضا احلكومـة علـى وضـع بـرامج              . ال سـيما يف املنـاطق الريفيـة       ووالفتيات  
 الفتيـات   سربتـ  يف التعلـيم االبتـدائي، وختفـيض معـدل           ن الدراسة م ات الفتي سربت لدرء

 الطالبــات احلوامــل واألمهــات الــشابات، يف املــدارس ن فــيهن، مبــن الدراســةمــ والــشابات
 الــشابات بغيــة تزويــد احلــوافز لآلبــاء، تقــدمي مــن خــالل أمــور منــهاالثانويــة واجلامعــات، 

  .لا املساواة مع الرجقدمعلى وق العمل يف ساملهارات واملعارف الالزمة للمشاركة ب
  

  العمالة    
للنـساء يف سـوق العمـل، علـى حنــو     ع اجملحــف عمومـا  يـساور اللجنـة القلـق مـن الوضـ       - ٣١
يتجلى يف الفجوة يف األجور بـني النـساء والرجـال، وهـو أمـر ال تفيـد الدولـة الطـرف بـأي                   ما

ستويني األفقـي والعمـودي، والـصعوبة       معلومات عنه يف تقريرها، والعزل املهين للمرأة علـى املـ          
وتالحظ اللجنة مع التقـدير أن وزارة       . اليت تعاين منها النساء للوصول إىل مناصب صنع القرار        

ــشأت يف عــام     ــد أن ــضمان االجتمــاعي ق ــشؤون   ٢٠٠٥العمــل وال ــة بال  الوحــدة اخلاصــة املعني
ــة، هبــدف رصــد االمتثــال مل    ــز يف ميــدان العمال عــايري العمــل يف مــشاريع  اجلنــسانية ومنــع التميي

. يف مكـان العمـل  بـني اجلنـسني   الصناعات التصديرية رصدا وثيقا، والتحقيق يف قـضايا التمييـز    
ــا ــصناعات        وم ــرأة يف العمــل يف ال ــة احلرجــة حلقــوق امل ــال احلال ــة حي ــساور اللجن ــق ي زال القل

ــساء يف هــذه الــصناعات علــى الــضمان االجتمــا     عي، التــصديرية، وال ســيما عــدم حــصول الن
ويـساور اللجنـة    . والظروف غري املناسبة اليت يعملن فيها، وتعرضهن للعنف والتحرش اجلنـسي          

القلق أيضا من احلالة غـري املـستقرة خلادمـات املنـازل واملهـاجرات العـامالت يف القطـاعني غـري              
  .النظامي والريفي

ا يف ذلـك تـدابري      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف اختاذ مجيع التدابري املالئمـة، مبـ             - ٣٢
للمـرأة يف   اجملحـف   املـساواة مبـا يتـيح معاجلـة الوضـع           حتقيـق   خاصة مؤقتـة، وتعزيـز آليـات        

وتوصي بتكثيف اجلهود للقضاء على العزل املهـين األفقـي والعمـودي علـى              . سوق العمل 
وهتيـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن         . السواء، وردم الفجوة يف األجور بـني املـرأة والرجـل          

ثر التدابري املتخذة وما حتققه من نتائج يف القطاعني العام واخلاص، وأن تبلغ عنـها               تراقب أ 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز عمل الوحدة اخلاصـة          . يف تقريرها الدوري القادم   

املعنية بالشؤون اجلنسانية ومنع التمييز يف ميدان العمالـة، حبيـث يـتم رصـد ظـروف عمـل                   
ومعاقبة منتهكي حقوق املرأة يف الصناعات التصديرية، وتعزيز إمكانية         املرأة رصدا فعاال،    

وتوصي اللجنـة أيـضا باعتمـاد تـدابري تـشريعية وإداريـة وغـري               . جلوء العامالت إىل القضاء   
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ذلك من التدابري اليت تضمن حصول خادمات املنازل واملهاجرات العـامالت يف القطـاعني              
جتماعي وغريه من استحقاقات العمل، مبـا يف ذلـك          غري النظامي والريفي على الضمان اال     

املقبـل  وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الـدوري  . إجازة األمومة املدفوعة األجر 
معلومــات عــن أثــر التــدابري املتخــذة والنتــائج احملققــة، وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل   

مـع  ماشـي  يتتـساوي القيمـة مبـا    اعتماد تشريعات تـضمن املـساواة يف األجـر عـن العمـل امل            
  .١٣العامة  التوصية

تـشغيل األطفـال، وعلـى الـرغم مـن اجلهـود       تتعلـق ب وعلى الرغم من وجود تـشريعات        - ٣٣
ــالغ إزاء      املبذولــة والــربامج املنفــذة للقــضاء علــى هــذه املمارســة، فــإن اللجنــة يــساورها قلــق ب

ــيما الفت     ــة الطــرف، ال س ــال يف الدول ــشغيل األطف ــتمرار ت ــائهم    اس ــى من ــه عل ــات، وإزاء تبعات ي
  .الشخصي ومتتعهم حبقهم يف التعليم والرعاية الصحية

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى تعزيـز جهودهـا للقـضاء علـى تـشغيل األطفـال                    - ٣٤
ودعم التعليم كوسيلة لتمكني الفتيات والفتيان، لضمان الفهم الواضح للحد األدىن لسن 

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          .  مجيع أحناء الدولة الطرف    العمل، والتقيد به فعليا يف    
اختاذ خطوات استباقية لضمان حـصول مجيـع األطفـال، وال سـيما الفتيـات، علـى التعلـيم                   
األساسي والرعاية الصحية واحلماية اليت تؤمنها معايري العمـل الـدنيا الـيت وضـعتها منظمـة                 

  .العمل الدولية
  

  الصحة
 التقدير العـدد الكـبري مـن الـسياسات والـربامج واخلـدمات الـصحية                تالحظ اللجنة مع    - ٣٥

اليت وضعتها الدولة الطرف، لكنها تبدي قلقهـا مـن أن فئـات النـساء املستـضعفة، ال سـيما يف                     
. املنــاطق الريفيــة، مــا زالــت تعــاين مــن صــعوبات يف احلــصول علــى خــدمات الرعايــة الــصحية  

األمهـات أثنـاء فتـرة       املتضاربة املتاحة بشأن وفيات      ويساور اللجنة القلق أيضا من اإلحصاءات     
ويـثري جـزع اللجنـة ارتفـاع عـدد          . تكـوين صـورة دقيقـة عـن احلالـة         تتح للجنة    واليت مل النفاس  

 للقـانون،   ةالوالدات يف صفوف املراهقات، إضافة إىل ارتفاع عدد عمليات اإلجهاض املخالفـ           
كمـا  . الـصحة البدنيـة والنفـسية للمـرأة       اليت تـشمل شـابات صـغريات جـدا، وتـؤثر سـلبا علـى                

يساور اللجنة قلق من الفعالية احملدودة لربامج التربية اجلنسية للفتيات والفتيان يف إطار املنـاهج               
اإليـدز،  /املناعـة البـشرية  نقـص   كما تأسف لعدم توفر معلومـات عـن مـسألة فـريوس             . املدرسية

  .ذه الظاهرة يف الدولة الطرفالبادي هلتأنيث الوعن 
، وتوصـي بـإجراء حبـث شـامل         ٢٤وتسترعي اللجنـة االنتبـاه إىل توصـيتها العامـة             - ٣٦

وتوصـي أيـضا بـالتعزيز    . لالحتياجات الصحية اخلاصـة بالنـساء، مبـا فيهـا الـصحة اإلجنابيـة        
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لمرأة والرجل، وتوفري وسـائل منـع احلمـل         لاملايل والتنظيمي لربامج تنظيم األسرة املوجهة       
وحتـث اللجنـة   . ساء والرجـال، مبـن فـيهم املراهقـون وصـغار البـالغني            على نطاق واسع للنـ    

الدولة الطرف على تعزيز برامج التربية اجلنسية للفتيات والفتيان علـى حـد سـواء هبـدف                 
كمـا تطلـب إىل الدولـة الطـرف تـضمني تقريرهـا الـدوري               . غرس سلوك جنـسي مـسؤول     

والوقاية منها بني املراهقـات، مبـا       معلومات عن أثر الربامج يف خفض حاالت احلمل         املقبل  
. كل من الفتيـات والفتيـان     لدى  يف ذلك الربامج الرامية إىل غرس سلوك جنسي مسؤول          

معلومـات عـن حـاالت      املقبل  وتطلب أيضا إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري          
وحتـث  .  بـه أو اعتالل الصحة النامجة عن اإلجهـاض املخـالف للقـانون أو املتعلقـة             /الوفاة و 

اللجنة الدولة الطرف على تسهيل قيام حوار وطين عن حق املرأة يف الصحة اإلجنابية، مبـا                
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على معاجلة اجلوانـب         . يف ذلك القوانني املقيدة لإلجهاض    

الـسلطة بـني املـرأة      يف  فـارق   الاإليدز، مبـا يف ذلـك       /اجلنسانية لفريوس نقص املناعة البشرية    
والرجل الذي مينع املرأة يف غالب األحيان من اإلصرار على اتباع ممارسات جنـسية آمنـة                

كما تشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتوعية وتعليم النساء والفتيات   . ومسؤولة
وحتـث اللجنـة    . اإليـدز /فريوس نقص املناعة البشرية   ببطرق حيمني هبا أنفسهن من اإلصابة       

الكـشف عـن اإلصـابة بفـريوس     فالة منح النـساء والفتيـات احلـق يف      الدولة الطرف على ك   
اإليدز، وحصوهلن على ما يتصل بذلك من خدمات الرعاية الصحية          /نقص املناعة البشرية  

  .واالجتماعية
  

  الفقر والتمكني االقتصادي
 مع ترحيب اللجنة باملبادرات والربامج االجتماعية اليت قامت هبا الدولة الطـرف والـيت             - ٣٧

الــاليت تعــشن يف فقــر مــدقع، فإهنــا تعــرب عــن قلقهــا حيــال    النــساء الالئــي هتــدف إىل متكــني 
استمرار ارتفاع مستويات الفقر واالسـتبعاد االجتمـاعي بـني صـفوف النـساء الـسلفادوريات،                
وخباصة الريفيات ونساء الشعوب األصلية واملهاجرات، باإلضـافة إىل العوائـق الـيت حتـول دون                

  .احلقوق االجتماعية األساسيةحصوهلن على 
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز املبـادرات الراميـة إىل تـشجيع الـتمكني                     - ٣٨

، واضــعة يف )Programa Red Solidaria(االقتــصادي للمــرأة، كربنــامج شــبكة التــضامن 
 وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف أيـضا علـى             .اعتبارها احلالة اخلاصة ملختلف فئات النساء     

  .إنشاء آليات ترصد بانتظام أثر السياسات االجتماعية واالقتصادية على املرأة
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  إعالن ومنهاج عمل بيجني
حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى االنتفـاع بـإعالن ومنـهاج عمـل بـيجني انتفاعـا                       - ٣٩

كامال يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية، حيـث أن إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني يعـززان              
معلومــات الــدوري املقبــل م االتفاقيــة، وتطلــب إىل الدولــة الطــرف تــضمني تقريرهــا أحكــا
  .الشأن هبذا
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة هـو خطـوة ال غـىن عنـها                       - ٤٠

أحكــام راعــاة وموتــدعو إىل إدمــاج منظــور جنــساين  . لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
يف مجيع ما يبذل من جهود إلجناز األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلـب إىل      بوضوح  االتفاقية  

  .الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات هبذا الشأن
  

  التصديق على معاهدات أخرى    
قـوق  حلالتـسعة   صكوك الرئيـسية الدوليـة      إىل الـ  الـدول   انـضمام   تالحظ اللجنة أن      - ٤١

. اسـية يف مجيـع منـاحي احليـاة       يعزز متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األس            )١(اإلنسان
طرفا مل تصبح  اليت ةاللجنة تشجع حكومة السلفادور على التصديق على املعاهدفإن  لذا،

  .االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريهي فيها بعد، و
  

   اخلتاميةتعميم املالحظات    
تطلب اللجنة تعميم هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف السلفادور بغيـة       - ٤٢

ــة  ــات       توعي ــانيون واملنظم ــسياسيون والربمل ــون وال ــسؤولون احلكومي ــيهم امل ــن ف ــاس، مب الن
لمــرأة علــى  لساواة املــالتــدابري املتخــذة لكفالــة   بالنــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان،    

وتطلـب  . يلزم اختاذه من خطوات إضافية يف هذا الصدد       مبا   والفعلي، و  الصعيدين القانوين 
إىل الدولة الطرف أن تواصل تعزيز تعميم االتفاقية وبروتوكوهلـا االختيـاري، والتوصـيات     
العامــة الــصادرة عــن اللجنــة، وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني، والوثيقــة اخلتاميــة للــدورة     

املـساواة  : ٢٠٠٠ املرأة عام ”ة العامة، بشأن موضوع     االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعي   
__________ 

 اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل    )١(  
والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال            
التمييز ضـد املـرأة، واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                           

واالتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،              املهينة، واتفاقية حقوق الطفل،      أو
  .واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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، وال سـيما علـى املنظمـات        “بني اجلنسني، والتنمية والـسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين           
  .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

  
  ١، الفقرة ٢٠املادة     

ــديل           - ٤٣ ــن، تع ــت ممك ــرب وق ــل، يف أق ــى أن تقب ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ت
  . من االتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١ الفقرة

  
  متابعة املالحظات اخلتامية

مبعلومـات خطيـة    تني،  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيهـا، يف غـضون سـن              - ٤٤
وتطلـب اللجنـة     .٢٨ و   ٢٤عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الـواردة يف الفقـرتني           

تنظــر يف التمــاس التعــاون واملــساعدة يف اجملــال الــتقين، مبــا يف أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن 
ذلك اخلدمات االستشارية، مىت كان ذلك ضـروريا ومناسـبا لتنفيـذ التوصـيات املـذكورة                

  .أعاله
  

  موعد تقدمي التقرير املقبل    
 علــى الــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه  أن تــرّدتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف    - ٤٥

 مـن  ١٨ وذلك يف تقريرها الدوري املقبل الذي سيقدم مبوجب املادة        ،تاميةاملالحظات اخل 
الثامن اجلامع للتقريرين وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري     .االتفاقية
  .٢٠١٤عام  يفوالتاسع 

  
  


