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  مقدمة   -أوالً  
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ٢٠٠٧مارس  /ذارآ ٣٠ر يف   وقعت السلفادو   -١

 / تـشرين األول   ٤لإلجراء الدسـتوري يف     اً  وبروتوكوهلا االختياري وصّدقت عليهما وفق    
وأودعت صكوك التصديق ذات الصلة لدى األمني العام لألمـم املتحـدة            . ٢٠٠٧ أكتوبر

  . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ يف
توقـع  : "قية مث التصديق عليها، أبدت السلفادور التحفظ العام التايل        وبتوقيع االتفا   -٢

حكومة مجهورية السلفادور اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري،          
مادامت ، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول  ١٣اللذين اعتمدهتما اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف        

 من التعاليم واملبادئ والقواعد الواردة يف دسـتور مجهوريـة           أحكامها ال متس أو تنتهك أياً     
  ".سيما يف قائمة املبادئ اليت يعلنها السلفادور، ال

 )١(وقدمت كل من أملانيا والربتغال واجلمهورية التـشيكية وسـلوفاكيا والـسويد             -٣
يف القـانون  للممارسة املكرسة اً ووفق. على التحفظ العاماً والنمسا وهولندا فيما بعد اعتراض   

أمام بدء نفاذ االتفاقية بني السلفادور والدول آنفة        اً  تشكل هذه االعتراضات عائق    الدويل ال 
وأتاح إعداد هذا التقرير فرصة لدراسة واستعراض ممارسات الدولة يف جمال اإلعاقـة             . الذكر

 ويطرح هذا الوضع حتديات كـبرية أمـام       . وكذلك إلبراز نقص السياسات العامة الشاملة     
السلفادور اليت ستستعني بالتوصيات اليت ستقدمها اللجنة املعنية حبقـوق األشـخاص ذوي             
اإلعاقة عند النظر يف التقرير، لصياغة وتنفيذ سياسات عامة مستنرية تركز علـى حقـوق                

  . اإلنسان وتشجع مشاركة املواطنني احلقيقية والفعالة
فاقية وتنسيق إطارها القانوين احمللي مع      وحتتاج السلفادور إىل مواءمة قوانينها مع االت        -٤

وهلذا الغرض، فإن الدولـة الطـرف،      . املعايري املكرسة فيها ومع تفسريات اللجنة ألحكامها      
تطبيقاً منها لسياسة حقوق اإلنسان املعتمدة من اإلدارة احلاليـة وآخـذاً بعـني االعتبـار                

 يف اإلجراءات املعروضة أدناه،     لالعتراضات املقدمة من دول شىت على التحفظ العام، ستنظر        
  .، عند بلورهتا بالكامل، إىل األمني العام لألمم املتحدة بصفة اجلهة الوديعةوستحيلها رمسياً

إىل التوصيات  اً  وتسلم حكومة السلفادور بأمهية آلية التقارير الدورية، بالنظر أساس          -٥
ليت ستقدمها اللجنة أثناء عملية     واملالحظات اليت تقدمها هيئات املعاهدات بصفة عامة وتلك ا        

وستمكن هذه التوصيات واملالحظات احلكومة من حتديد جماالت الـسياسة          . التقارير احلالية 
مفوضية األمم املتحدة الـسامية     اليت دأبت   وأخذا بالتوصيات   . العامة اليت تقتضي حتسينات   

ديدة يف جمال حقـوق      لسياستها اجل  ، ستنظر احلكومة، تطبيقاً    على إصدارها  حلقوق اإلنسان 

__________ 

، انظـر جمموعـة معاهـدات األمـم         )باللغتني اإلنكليزية والفرنسة فقط   (لالطالع على نص التحفظات      )١(
 :على العنوان املتحدة

 http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

15&chapter=4&lang=en&clang=_en . ٢٠١١سبتمرب / أيلول٦آخر مطالعة. 
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اإلنسان، يف مالحظات وتوصيات خمتلف اللجان من زاوية متعددة التخصصات إىل جانـب            
  .حوار من شأنه أن يسهل التنفيذ حبسن نيةاستثارة منظمات اجملتمع املدين بغية 

  معلومات عامة  -ثانياً  

  اخلصائص الدميغرافية للسلفادور  -ألف  
ـ اً  كيلـومتر  ٢١ ٠٤٠,٧٩ساحة  متتد مجهورية السلفادور على م      -٦ وتقـسم  اً  مربع

. وعاصمة البلد هي سان سلفادور    .  حمافظة ٢٦٢ مقاطعة و  ١٤ألغراض سياسية وإدارية إىل     
ويقع البلد يف جنوب غرب أمريكا الوسطى على ضفاف احمليط اهلادئ وهو البلد الوحيد يف               

مـن  اً  الشمالية وجـزء  ويتقاسم حدوده   . أمريكا الوسطى الذي ال يطل على البحر الكارييب       
. حدوده الشرقية مع هندوراس، يف حني حتده من الشرق مياه خليج فونسيكا ونيكـاراغوا             

إىل التعداد السكاين السادس    اً  واستناد. وحيده من الغرب غواتيماال ومن اجلنوب احمليط اهلادئ       
اد التابعة لوزارة   والتعداد السكين اخلامس، الذين قامت هبما املديرية العامة لإلحصاءات والتعد         

 ٥ ٧٤٤ ١١٣، يبلغ عدد الـسكان      ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٧ و ١٢االقتصاد يف الفترة ما بني      
  . يف الكيلومتر املربعاً  ساكن٢٧٣نسمة أي ما يعادل 

وتفيد منشورات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأن السلفادور حتولـت إىل جمتمـع               -٧
 مدن البلد املشتتة ومتباينة احلجم أكثر من مليوين    وتضم. حضري باألساس يف العقود األخرية    

نسمة يعيشون يف حوايل نصف مليون أسرة معيشية يف مناطق تعترب ظروف املعيـشة فيهـا                
  . )٢(يف مستوطنات حضرية مترديةاً  يف املائة من فقراء البلد حالي٥٨ويعيش . متردية

   االقتصاديالوضع  -باء  
  .)٣(اد يف أمريكا الوسطى بعد كوستاريكا وغواتيماالالسلفادور هي ثالث أكرب اقتص  -٨
 ١٩٩٠، سجلت السلفادور أسوأ أداء اقتصادي هلـا منـذ عـام             ٢٠٠٩ويف عام     -٩
اً إذ تقلص الناتج احمللي اإلمجايل يف األرباع الثالثة األوىل وتراجعـت أيـض            ) املرجعية السنة(

تغري الرئيسي يف الطلب العاملي  وتراجعت التحويالت، وهي امل   . مؤشرات منو السلع واخلدمات   
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة مقارنـة      ٣٢٢,٦والناتج احمللي اإلمجايل، مبقدار     

 ٣٣ ٤٢١جمموعه  اً   تراجع ٢٠٠٩نوفمرب  / وسّجل مؤشر العمالة يف تشرين الثاين      ٢٠٠٨ بعام
  .٢٠٠٨ نوفمرب/وظيفة مقارنة بتشرين الثاين

__________ 

 .٢٠١٠خريطة الفقر احلضري واإلقصاء االجتماعي يف السلفادور،  )٢(
 .٢٠١٠أغسطس / صندوق النقد الدويل ووكالة االستخبارات املركزية، آب:املصدر )٣(
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 يف التجارة، تراجع عجز ميزان مدفوعات احلساب اجلاري يف          وبسبب اخنفاض كبري    -١٠
 مليون دوالر   ١٧٩ حيث بلغ    ٢٠٠٨سبتمرب  / عما كان عليه يف أيلول     ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

  .من دوالرات الواليات املتحدة
 زيادة طفيفة يف    ٢٠١٠أغسطس  /وتبني اإلحصاءات الشهرية للبنك املركزي يف آب        -١١

ىل حتسن األداء يف قطاع الزراعة والصناعة والكهرباء والتجزئـة          النشاط االقتصادي تعزى إ   
  . والقطاع املايل

  ومبادئ والتزاماتعامة تعاريف   -ثالثاً  

  اإلطار القانوين احمللي  -ألف  
وقـد  . ١٩٨٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠بدأ نفاذ دستور مجهورية السلفادور يف         - ١٢

 وهو القـانون األعلـى يف       ١٩٨٢عيب يف عام    سّنته اجلمعية التأسيسية املنتخبة بتصويت ش     
وعالوة على اللوائح املنظمة للحياة السياسية للدولة وملؤسساهتا واملقيـدة للتحيـز            . البلد

والتعسف من جانب حكامها، يكرس الدستور ضمانات حلماية حقوق مجيـع املـواطنني            
بـأمر مـن    اً  نونمتييز وصالحيات لتقييد تلك احلقوق يف الظروف املنصوص عليها قا           بال

 أي املعاهـدات    - تنظم العالقة بني القانون الدويل      اً  كما يتضمن أحكام  . السلطة املختصة 
   .والنظام القانوين احمللياً الدولية حتديد

  :ويرد نص هذه األحكام أدناه  -١٣
تعترب املعاهدات الدولية اليت تربمها السلفادور مـع دول أخـرى             -١٤٤املادة 

ـ       منظمات دولية من   أو ألحكـام تلـك    اً   قوانني اجلمهورية حال بدء نفاذها، طبق
  .املعاهدات وأحكام هذا الدستور

تعديل أو إلغاء أحكام متفق عليهـا يف معاهـدة نافـذة يف    اً ال جيوز قانون   
  . ويف حال تنازع بني املعاهدة والقانون، ترجح أحكام املعاهدة. السلفادور

ات تقيد أو متس بـأي حـال مـن       ال جيوز التصديق على معاهد      -١٤٥املادة 
وال تعتـرب   . األحوال أحكام الدستور إال إذا اقترن التصديق بالتحفظات املناسـبة         

  . من قانون اجلمهوريةاً أحكام املعاهدات اليت قدمت بشأهنا حتفظات جزء
تغـري   ال جيوز إبرام معاهدات أو التصديق عليها وتقدمي تنازالت          -١٤٦املادة 

 نظام حكم اجلمهورية أو تتعدى أو تقوض سالمة إقليمهـا           بأي حال من األحوال   
  . وسيادهتا واستقالهلا أو احلقوق أو احلريات األساسية لشعبها
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وتطبق األحكام آنفة الذكر على املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت تربم مع             
حكومات أو منشآت وطنية واليت تقبل دولـة الـسلفادور مبوجبـها اخلـضوع              

  .مة دولة أخرىالختصاص حمك
ويف حالة املعاهدات واالتفاقات، ال متنع األحكام السابقة دولة السلفادور،            

  . عند ظهور تنازع، من عرض القرار على التحكيم أو على حمكمة دولية
حيتاج التصديق على أي معاهدة أو اتفاق تعرض الدولة مبوجبـه             -١٤٧املادة 

ة إىل تأييد مبا ال يقل عن ثالثة أربـاع          على التحكيم منازعة متصلة حبدود اجلمهوري     
  .أصوات النواب املنتخبني

وتقتضي أية معاهدة أو اتفاقية تربمها السلطة التنفيذية خبـصوص اإلقلـيم              
  .إىل التأييد مبا ال يقل عن ثالثة أرباع أصوات النواب املنتخبنياً السيادي أيض

...  
 إقامة العـدل، فهـي خمولـة    إذ متارس احملاكم سلطتها املتمثلة يف   -١٤٩املادة 

  .إلبطال أية أحكام يف املعاهدات تتعارض ومبادئ الدستور
عاهدة ما، بصفة عامة، بالصيغة اليت أقرهـا        ملوتصدر إعالنات ال دستورية       

  .الدستور للقوانني واملراسيم واللوائح التنظيمية
القانوين احمللـي، يفيـد     ورغم أن هذه األحكام حتد نطاق املعاهدات الدولية داخل النظام             -١٤

 وهي اهليئة املكلفـة بالرقابـة الدسـتورية         -التفسري الصادر عن الدائرة الدستورية للمحكمة العليا        
 بأن العالقة بني األحكام الدستورية اليت تكرس احلقوق األساسـية           -والسلطة العليا لتفسري الدستور     

 عالقة هرمية وإمنا عالقة توافق أو تنسيق،        وأحكام املعاهدات الدولية اليت تكرس حقوق مماثلة ليست       
وعلى هذا األساس، ال ميكـن أن تعتـرب         . )٤(حبيث ينبغي التسليم بوجود صلة جوهرية بني الطرفني       

  . ر على أهنا مكملة للدستورمعاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان ال دستورية وينبغي أن تفس
  . دات الدولية التالية املتصلة مبوضوع االتفاقيةوصّدقت السلطات املختصة للسلفادور على املعاه  -١٥

اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص             )أ(  
 ٢٠٠١ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧ذوي اإلعاقة، وقد ُنشرت يف اجلريـدة الرمسيـة يف           

 ؛ )٣٥٣، اجمللد ٢٣٨ رقم(

__________ 

، الـصادر عـن   ٥٢/٢٠٠٣ من ديباجة احلكم بعدم الدستورية رقم ٣ - انظر على سبيل املثال الفقرة خامساً  ) ٤(
من ديباجة  ) ب( - باء -٣- ؛ والفقرة رابعاً  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بتاريخ      

 .٢٠١٠يوليه / متوز٢٩احلكم بعدم الدستورية الصادر عن الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بتاريخ 
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دة التأهيـل املهـين والعمالـة       اتفاقية منظمة العمل الدولية بـشأن إعـا         )ب(  
 ٤٧١، وقد صّدقت عليها اجلمعية التشريعية يف املرسوم رقم )١٥٩رقم  (١٩٨٣ ،)املعوقون(

 ؛)٢٩٢، اجمللد ١٧٧رقم  (١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٥الصادر يف اجلريدة الرمسية يف 

 ١٩٥٨، )يف الوظيفـة واملهنـة  (اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز      )ج(  
 الصادر يف اجلريدة ٧٨، وقد صّدقت عليها السلفادور يف املرسوم التشريعي رقم         )١١١قم  ر(

  ).٣٢٤، اجمللد ١٥٧رقم  (١٩٩٤أغسطس / آب٢٦الرمسية يف 
وتسلّم الدولة  . ويعترب دستور السلفادور أن الفرد هو مصدر أنشطة الدولة وهدفها           -١٦

للفرد ميكن أن تتدىن بسبب عوامل خمتلفة قد        بأن القدرات البدنية والعقلية والنفسية واحلسية       
أمام اندماجه الكامل يف   اً  تكون موروثة أو مكتسبة، مما يقلل حظوظه بني أقرانه ويشكل عائق          

ومن هذا املنطلق اعتمدت الدولة قانون تكافؤ الفرص لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة           . اجملتمع
ن شأهنا أن تتـيح لألشـخاص ذوي اإلعاقـة           باعتبارها آلية متكينية م    )٥(ولوائحها التنفيذية 

  .االندماج الكامل يف اجملتمع دون أي ضرب من ضروب التمييز
لتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص   سابق لسبق اً ومبا أن القانون املذكور آنف      -١٧

  . يقتضي بال شك مواءمته وتنسيقه مع االتفاقيةفإنه ذوي اإلعاقة وبدء نفاذها، 

  وطين لألشخاص ذوي اإلعاقةاجمللس ال  -باء  
يوجد يف السلفادور جملس وطين معين باألشخاص ذوي اإلعاقة، وهـو املؤسـسة               -١٨

املشرفة على السياسة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة واملنسقة للمبادرات املتعلقـة هبـم يف              
  . خمتلف القطاعات

مبوجـب املرسـوم    ) اجمللس الوطين (وأنشئ اجمللس الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة         -١٩
 هبدف وضـع سياسـة وطنيـة        ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٦ املؤرخ   ١١١التنفيذي رقم   

 ١٣٦مبوجب املرسـوم التنفيـذي رقـم        اً  وخضع لإلصالح الحق  . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
 / كانون الثـاين   ١٥ واملنشور يف اجلريدة الرمسية يف       ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ
إال أن أمانة اإلدماج االجتماعي، اليت أنشئت داخل ديوان         ). ٣٧٤، اجمللد   ٩رقم   (٢٠٠٦ يناير

 للتأكد من أن الـسياسات      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١رئيس اجلمهورية عقب تغيري احلكومة يف       
العامة تعزز اإلدماج االجتماعي والقضاء على التمييز وتقوم على احترام حقـوق اإلنـسان،              

  : ومن تلك العيوب ما يلي.  اخلطرة يف هيكل اجمللس الوطينوقفت فيما بعد على بعض العيوب

__________ 

 ٢٧ مـؤرخ    ٨٨٨قة مبوجب مرسوم تـشريعي رقـم        ُسّن قانون تكافؤ الفرص لفائدة األشخاص ذوي اإلعا        ) ٥(
، اجمللـد   ٩٥العـدد رقـم      (٢٠١١مايو  / أيار ٢٤، ومنشور يف اجلريدة الرمسية بتاريخ       ٢٠١١أبريل  /نيسان
، ٢٠٠٠نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٨ املؤرخ   ٩٩وُسنت اللوائح التنفيذية مبوجب املرسوم رقم       ). ٣٤٧ رقم

 ).٣٤٩، اجمللد رقم ٢٢٦العدد رقم  (٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١املنشور يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 
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  أقلية؛  كانت منظمات اجملتمع املدين املشاركة يف اهليئة العامة للمجلس الوطين  )أ(  
  مل تكن خمتلف فئات األشخاص ذوي اإلعاقة ممثلة داخل اجمللس الوطين؛  )ب(  
قرارات املعتمـدة يف    كان مستوى متثيل احلكومة يقيد اجلدوى السياسية لل         )ج(  

اجمللس الوطين مبا أن الوزراء كانوا، خبالف تركيبة اجملالس الوطنية األخرى، خارج هيئة صنع              
  القرار اليت ال تضم سوى مندوبني عنهم؛

  .كان اجمللس الوطين يفتقر إىل آليات لتنفيذ قراراته  )د(  
 مـن أداء دوره بفعاليـة        إىل إدخال التغيريات الالزمة لتمكني اجمللس الوطين       وسعياً  -٢٠

باعتباره الوكالة الرئيسية املسؤولة عن قضايا اإلعاقة، ألغى جملس الوزراء املرسـوم املنـشئ              
  .عنهاً آخر عوضاً للمجلس وأصدر رئيس اجلمهورية مرسوم

 ١٧ املـؤرخ  ٨٠وأنشئ اجمللس الوطين احلايل مبوجب املرسـوم التنفيـذي رقـم           -٢١
ومتثلـت  . ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢٢ر يف اجلريدة الرمسية يف       واملنشو ٢٠١٠يونيه  /حزيران

  : التغيريات الرئيسية فيما يلي
التوازن يف متثيل احلكومة واجملتمع املدين، إذ يشارك يف اهليئة العامة سـبعة               )أ(  

  ممثلني لكل طرف ونواهبم؛
تشارك يف اجمللس منظمات جمتمع مدين متثل مجيع أشكال اإلعاقة مبا فيهـا               )ب(  

إلعاقات البدنية والبصرية والسمعية والذهنية والفكرية؛ إضافة إىل منظمات تـدعم أسـر             ا
  األطفال ذوي اإلعاقة ومؤسسات نشطة يف هذا اجملال؛

  ميثل احلكومة وزراء أو نواب؛  )ج(  
أصبحت املديرية العامة ألمانة اإلدماج االجتماعي تضطلع بدور األمانـة            )د(  

تسهر على تنفيذ القرارات املعتمدة يف اهليئة العامة وتيّسر األنشطة          التنفيذية للمجلس الوطين و   
  .العملية واالستراتيجية للمجلس

ويتحمل اجمللس الوطين مبوجب املرسوم اجلديد مسؤولية بلورة وتـصميم سياسـة              -٢٢
وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذ هذه السياسة ورصدها وتقييمها وصـياغة اللـوائح             

  . شخاص ذوي اإلعاقةاملتعلقة باأل
واهليئة العامة هي املستوى األعلـى،      . وينقسم اجمللس اجلديد إىل ثالثة مستويات       - ٢٣

. ومتثل األمانة التنفيذية املـستوى األوسـط      . وهي عبارة عن هيكل للتداول وصنع القرار      
وتأيت يف املستوى الثالث جلنة تقنية مسؤولة عن ضمان جدوى عمليـات اجمللـس مـن                

  .ني التقنية والعلميةالناحيت
  :وتضطلع اهليئة العامة للمجلس األعلى بالوظائف التالية  -٢٤
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صياغة سياسة وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة وعرضـها علـى رئـيس              )أ(  
وجيب أن تكون السياسة الوطنية قائمة على احلقوق وأن تعكس          . اجلمهورية للموافقة عليها  

  .يف هذا اجملالااللتزامات الدولية والوطنية للسلفادور 
ضمان امتثال السياسة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة، والتحقق بانتظـام            )ب(  

  من هذا االمتثال وإبرام أي اتفاقات قد تكون الزمة هلذا الغرض؛
ضمان امتثال واحترام املعايري الدوليـة والتـشريعات احملليـة املتعلقـة              )ج(  

ارية أو قانونية قد تكون الزمـة يف هـذا          باألشخاص ذوي اإلعاقة واختاذ أي إجراءات إد      
    لإلطار القانوين؛اً الصدد وفق

إقرار ونشر تقرير وطين سنوي عن امتثال السياسة الوطنية لألشخاص ذوي             )د(  
  اإلعاقة وتقرير عن امتثال املعايري الدولية والتشريعات احمللية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة؛

يس اجلمهورية ملمارسة مهامه املتمثلة يف سن القوانني تقدمي مقترحات إىل رئ  ) ه(  
وتعديلها وإلغائها لتيسري عملية مواءمة التشريعات احمللية مع االلتزامات الدولية للسلفادور يف            

  جمال حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة؛
ستخدام صالحياته الدستورية من أجل تعزيز      التقدمي مقترحات إىل الرئيس       )و(  

يـشمل   الية يف ممارسة واحترام ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقـة، مبـا            الفع
  االعتبارات املتصلة باألموال املخصصة من امليزانية هلذا الغرض؛

إقرار ونشر املبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة بتنفيـذ الـسياسة الوطنيـة              )ز(  
  لألشخاص ذوي اإلعاقة؛

ليل واالستقصاء والبحث الالزمة لتقييم احلالـة       اإلشراف على أعمال التح     )ح(  
، وله يف ذلك طلب املساعدة مـن       دقيقاً الراهنة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف السلفادور حتليالً      

  اهليئات العامة واخلاصة العاملة يف هذا اجملال؛
ضمان توافر إحصاءات رمسية منسقة ودقيقة وحمدثة خبصوص حالة األشخاص            )ط(  

  استخدامها كأداة لصياغة وحتديث السياسة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ذوي اإلعاقة و
  تسمية أعضاء اللجان واألفرقة العاملة اليت تراها الزمة؛   )ي(  
اعتماد اللوائح التنظيمية الداخلية للمجلس الوطين وأية لوائح أخرى تراهـا          )ك(  

  ضرورية إلدارته وملمارسة وظائفه؛
  .رى املنصوص عليها قانوناًمجيع الوظائف األخ  )ل(  

  :مما يلياً وتتألف اهليئة العامة للمجلس الوطين حالي  -٢٥
  :ممثلو املؤسسات التالية  )أ(  
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  األمانة املعنية باإلدماج االجتماعي؛ '١'
  وزارة الصحة والرفاه االجتماعي؛ '٢'
  وزارة العمل والضمان االجتماعي؛ '٣'
  ضرية؛وزارة األشغال العامة والنقل واإلسكان والتنمية احل '٤'
  وزارة التعليم؛ '٥'
  وزارة املالية؛ '٦'
  .وزارة الداخلية '٧'
سبعة ممثلني ونواهبم ينتخبون من منظمات اجملتمع املـدين العاملـة يف              )ب(  

  :اجملاالت التالية
  مجعيات األشخاص ذوي اإلعاقات البدنية؛ '١'
  مجعيات األشخاص ذوي اإلعاقات السمعية؛ '٢'
  مجعيات األشخاص ذوي اإلعاقات البصرية؛ '٣'
  ت األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية؛مجعيا '٤'
  مجعيات األشخاص ذوي اإلعاقات الفكرية؛ '٥'
  مجعيات والدي وأسر األطفال ذوي اإلعاقات املختلفة؛ '٦'
املؤسسات العاملة يف جمال اإلعاقة أو اليت تقدم الـدعم لألشـخاص ذوي       '٧'

  .اإلعاقة، مبا يف ذلك إعادة التأهيل
مية أن يشاركوا يف مجيع اجللسات العامة       ويطلب صراحة من ممثلي املؤسسات احلكو       -٢٦

ويف ظروف استثنائية ميكن أن يكلف الوزراء نواهبم بتمثيلـهم وأن ميثـل             . اليت يدعون إليها  
  . األمانة املعنية باإلدماج االجتماعي موظف جتري تسميته صراحة هلذا الغرض

  :ا يليويتضمن اإلطار املؤسسي والقانوين املنظّم لعمل اجمللس الوطين م  -٢٧
 مرسوم إنشاء اجمللس الوطين؛  )أ(  

السياسة الوطنية املتعلقة بتكافؤ الفرص لفائدة األشـخاص ذوي اإلعاقـة             )ب(  
  ؛ ٢٠٠٠أبريل /واملعتمدة يف نيسان

 ٨٨٨املرسوم رقـم    (قانون تكافؤ الفرص لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة          )ج(  
، ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٢٤رمسية يف    والصادر يف اجلريدة ال    ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٧ املؤرخ

  ؛)٣٤٧، اجمللد ٩٥ رقم(
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املرسـوم  (لوائح تنفيذ قانون تكافؤ الفرص لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة            )د(  
 كـانون   ١ والصادر يف اجلريدة الرمسية يف       ٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ املؤرخ   ٩٩ رقم
  ؛ )٣٤٩، اجمللد ٢٢٦رقم (، ٢٠٠٠ديسمرب /األول

ئ التوجيهية التقنية املتعلقة بتيسري دخول املباين واملرافـق احلـضرية           املباد  ) ه(  
  ؛)٢٠٠٣فرباير / شباط١٧ املؤرخ ٢٩القرار رقم (واستخدام املواصالت واالتصاالت 

املنقحـة واملوافـق   (ملبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة بإعادة التأهيل الشامل    ا  )و(  
  ؛)١٩٩٨عليها واملعتمدة يف عام 

ة للمركبات الـيت    ملبادئ التوجيهية املتعلقة بإصدار لوحات تراخيص خاص      ا  )ز(  
 ١ إعاقات أو اليت تستخدم لنقلهم، وقد بدأ نفاذ هـذه املبـادئ يف               يقودها أشخاص ذوو  

  ؛٢٠٠٢يونيه /حزيران
  .املبادئ التوجيهية املتعلقة بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف القوة العاملة  )ح(  

عملية انتخاب األعضاء املمـثلني للمجتمـع       من  لس الوطين اجلديد    اجملانتهى  وقد    -٢٨
املدين، وسيعقد اجتماعه االفتتاحي ويباشر يف الوقت املناسب عملية مراجعة وصياغة السياسة    

وتنفذ حكومة السلفادور بالفعل السياسة الوطنية املتعلقـة        . الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة   
  .ي اإلعاقةبتكافؤ الفرص لفائدة األشخاص ذو

   األشخاص ذوي اإلعاقةنسبة السكان من  -جيم  
يفيد السجل الوطين لألشخاص الطبيعيني، الذي يقّيد فيـه مجيـع مـن تتجـاوز                 -٢٩

 سنة وهلم وثيقة هوية وطنية، بأن جمموع األشخاص ذوي اإلعاقة يف السلفادور        ١٨ أعمارهم
 مـن هـؤالء يف      ٩٧ ٨٤٥ويعيش  . ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ أشخاص يف    ١٩٦ ٨٠٧ بلغ

ويفيـد الـسجل بـأن عـدد الـذكور          .  يف املناطق الريفية   ٩٨ ٩٦٢املناطق احلضرية و  
  .٨٢ ٦٥٤ واإلناث ١١٤ ١٥٣ يساوي
 ١٨من ذوي اإلعاقة تتراوح أعمارهم بـني        اً   شخص ٢٢ ٢٨٨ويفيد السجل بأن      -٣٠

يبلغون من  اً   شخص ٨٥ ١٦٥ سنة، و  ٦٤ سنة و  ٣١بني  اً   شخص ٨٩ ٣٥٤ سنة، و  ٣٠سنة و 
  .  سنة فما فوق٦٥لعمر ا

 ٢٣٥ ٣٠٢ وسّجل آخر تعداد سكاين أجرته املديرية العامة لإلحصاء والتعداد وجـود            -٣١
 يف املائة من جمموع     ٤,١من األشخاص املصابني بشكل من أشكال اإلعاقة، وهو ما يعادل           

   .سكان البلد
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  مواد االتفاقيةفرادى معلومات متصلة ب  -رابعاً  

  ٥املادة     
  اة وعدم التمييزاملساو    

 من االتفاقية مبدأي املساواة وعدم التمييز بعبارات مماثلة ملا استخدم           ٥تكرس املادة     -٣٢
لذلك يعترف مببدأ املساواة بني البشر وما يتصل        . يف معاهدات دولية أخرى حلقوق اإلنسان     

  .رالسلفادو من القواعد اآلمرة يفاً به من حذر جلميع ضروب التمييز باعتباره جزء
وترد أحكام من هذا القبيل يف دستور السلفادور وال يتضمن اإلطار القانوين احمللي               -٣٣

بسبب اإلعاقة لذلك ال يوجد يف السلفادور متييز        اً  أي حكم قد يعزز أو يشجع أو يولد متييز        
  . قانوين يعزى إىل اإلعاقة

 وحاالت التمييـز    واعتمدت السلفادور تدابري إجيابية للحد من أوجه عدم املساواة          -٣٤
وحيق لألشخاص املعوقني،   . الفعلية بسن قانون تكافؤ الفرص لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة        

هلذا القانون أن يتمتعوا باحلماية من أي ضرب من ضـروب التمييـز أو االسـتغالل                اً  وفق
قـانون  من مبدأ عدم التمييز يكـرس ال      اً  املعاملة املهينة أو املسيئة بسبب إعاقتهم وانطالق       أو

  : احلقوق اجلوهرية التالية
احلق يف إعادة التأهيل الشامل، الذي يتعني على الدولة مبوجبه إقرار وإدارة              )أ(  

ما قد يلزم من خدمات ومؤسسات تأهيلية وتصحيحية، وتـوفري التجهيـزات والتـدريب              
ـ   . للموظفني، وتشجيع مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أسرهم        ل وتضع إعادة التأهي

باختاذ إجراءات لتيسري الوقاية من اإلعاقة والكـشف        اً  على عاتق الدولة التزام   اً  الشامل أيض 
  املبكر عنها وتشخيصها يف الوقت املناسب ومعاجلتها بسرعة؛

احلق يف أن تكفل املرافق املعمارية إمكانية التنقل الربي ودخول املباين العامة            )ب(  
ذلك إزالة العقبات اليت حتول دون وصول األشـخاص         ويقتضي  . واخلاصة املفتوحة للعموم  

ذوي اإلعاقة إىل اخلدمات ودخوهلم األماكن أو املباين اخلاصة اليت تقدم فيها اخلـدمات، إىل           
وجـوب  اً  ويعين احترام احلق يف الوصول والدخول أيـض       . جانب استخدام إشارات مناسبة   

رات يف املرافق العامـة واخلاصـة      يف املائة من أماكن وقوف السيا      ٣ختصيص ما ال يقل عن      
للمركبات اليت يقودها أشخاص معوقون أو تستخدم لنقلهم وأن تكون تلك األماكن قريبـة        

ولضمان امتثال هذا الشرط، ينبغي أن حتمل املركبات اليت يقودها أشخاص . من مدخل املباين
  .ملختصةذوو إعاقة أو املستخدمة لنقلهم شارة ورخصة صادرتني عن سلطات النقل ا

وجوب جتهيز املباين مبصاعد يسهل دخوهلا      اً  ومتلي اعتبارات الوصول والدخول أيض      -٣٥
بصرية وملسية وإشارات مسموعة وآليـات طـوارئ يـسهل          اً  وتشغيلها، وتستخدم رموز  

يف استعمال املواصالت العامة وهو مرتبط بقـانون   اً  وتثار هذه املسألة أيض   . استعماهلا عموماً 
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ويقر املتطلبـات   . واملرور وسالمة الطرقات، وهو القانون الذي ينظم هذا اجملال        النقل الربي   
التقنية اخلاصة باملواصالت العامة، اليت حتدد بوضوح التحـويرات والتجهيـزات والرمـوز             

ويعترب عدم توفري اخلدمة بسبب اإلعاقة خمالفة بالغة        . واإلشارات الالزمة يف املواصالت العامة    
  :باعتبارات الوصول والدخولاً  احلقوق التالية أيضوتتأثر. اخلطورة
ينص اإلطار القانوين على متتع مجيع األشخاص دون متييز         : احلق يف التعليم    )أ(  

سياسـة  اً  واعتمدت وزارة التعليم مؤخر   . بفرص تعليمية متساوية يف مجيع مستويات التعليم      
يف تطوير حـق األشـخاص ذوي   اً  منها املضي تدرجيي  اً  وطنية للتعليم اإلدماجي تتوخى أمور    

 اإلعاقة يف التعليم؛

يعترب هذا احلق واسع النطاق وتنشأ عنه التزامات بالنـسبة إىل           : احلق يف العمل    )ب(  
فعلى سبيل املثال، يطلب إىل أصحاب العمل يف القطـاعني          . القطاعني العام واخلاص على السواء    

 يف الشركة أو يف وحدة العمل؛اً ظف مو٢٥توظيف ما ال يقل عن شخص واحد ذي إعاقة لكل 

مجيع األشخاص متـساوون  : " من دستور السلفادور على أن    ٣تنص املادة     )ج(  
وال جيوز تقييد ممارسة احلقوق املدنية على أساس اختالف اجلنسية أو العـرق             . أمام القانون 

األحكـام،  ورغم هـذه    ". وال يعترف باملناصب أو االمتيازات الوراثية     . اجلنس أو الدين   أو
 بـسبب   - وعلى رأسهم األشخاص ذوي اإلعاقة       -تنتهك حقوق فئات كبرية من السكان       

  . نقص الوصول إىل املعلومات واالتصاالت واألماكن املتيسرة واملشاركة احلقيقية
وينظم املعهد السلفادوري للتدريب املهين برامج مصممة ملنع التمييز على أسـاس              -٣٦

.  أو املظهر أو احلالة االجتماعية أو االقتصادية أو األفكار الـسياسية           اجلنس أو القدرة البدنية   
 ٧٥ تلقّى ما ال يقل عـن        ٢٠١٠مارس  / وآذار ٢٠٠٨يناير  /ويف الفترة ما بني كانون الثاين     

  .يف إطار برناجمه املتعلق باإلعداد للعملاً شخص ذوي إعاقة تدريب
يف جمـال   اً  ملموساً  اقان أحدثا فرق  اتفاً   أيض ٢٠٠٩ديسمرب  /وُوقّع يف كانون األول     -٣٧

ويتوخى االتفاقان إرساء نظام اعتماد لتيسري تنميـة  . التدريب املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة  
واالتفاقـان كالمهـا   . مهارات ومعارف األشخاص ذوي اإلعاقة وإضفاء طابع رمسي عليها      

ـ   AGORAثالثيان؛ ويتمثل أطراف االتفاق األول يف مشروع         ين يف أمريكـا     للتدريب امله
الالتينية، واألمانة املعنية باإلدماج االجتماعي، واملعهد السلفادوري للتدريب املهـين؛ أمـا            

والشراكة من أجل فـرص العمـل       اً  أطراف االتفاق الثاين فهما املؤسستان املذكورتان آنف      
  ).POETA(بواسطة التكنولوجيا يف األمريكتني 
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  ٦املادة     
  النساء ذوات اإلعاقة    

ومل تول احلكومات   . تتعرض النساء بصفة خاصة حلاالت العنف واخلطر االجتماعي         -٣٨
السابقة أمهية كبرية أو رمسية للقضايا اجلنسانية، وكان يطلب إىل منظمات اجملتمع املدين حتمل 

  . املسؤولية عن محاية وتعزيز حقوق النساء ذوات اإلعاقة
سلفادوري للنهوض بـاملرأة، بالتعـاون مـع        ويف ظل اإلدارة احلالية قّدم املعهد ال        -٣٩

منظمات نسائية غري حكومية، مشروع قانون أويل بشأن املساواة واإلنصاف والقضاء علـى        
  . يتناول احلالة اخلاصة للنساء ذوات اإلعاقةاً التمييز ضد املرأة يف السلفادور، وهو يتضمن فرع

 متنوعة حلماية حقوق اإلنـسان      واختذ املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة إجراءات       -٤٠
ويف الفترة . اخلاصة بالنساء ذوات اإلعاقة منذ التصديق على االتفاقية والربوتوكول االختياري     

، مشلت هذه اإلجراءات وضع برامج إلعـادة        ٢٠١٠مارس  / إىل آذار  ٢٠٠٨مايو  /من أيار 
  . التأهيل ونظام للسجالت اإلحصائية

دخاهلا يف السياسة الوطنية للمرأة، اليت صاغها وعرضها        وُنظر يف التعديالت املقترح إ      -٤١
  .٢٠٠٨يناير /على الربملان قسم املرأة يف رابطة املكفوفني يف كانون الثاين

، قّدمت مساعدة تقنية    ٢٠١٠أبريل  / ونيسان ٢٠٠٨أبريل  /ويف الفترة ما بني نيسان      -٤٢
ه الـصليب األمحـر     ، وهو مشروع منوذجي ينفـذ     AGORAإىل املرحلة األوىل من مشروع      

ومن املزمع مواصلة تقدمي املساعدة التقنية يف املرحلة الثانية من املشروع حيث            . السلفادوري
  .متعدد املياديناً ستكون القضايا اجلنسانية موضوع

وإضافة إىل ذلك ُنظمت حلقات عمل لتدريب املدرسني والطالب علـى القـضايا         -٤٣
يليدون، وقُّدمت مساعدة تقنية لتنظيم املؤمتر الـوطين        اجلنسانية يف مدرسة الصم غريسيلدا ز     

، وتلقى مخسة مـوظفني     ٢٠٠٩أكتوبر  /األول للنساء ذوات اإلعاقة املعقود يف تشرين األول       
  . على استخدام لغة اإلشارات السلفادوريةاً يف املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة تدريب

  عاقة األنشطة الوقائية اخلاصة باألشخاص ذوي اإل    
  اجملموع  املشاركون الذكور املشاركات اإلناث  عدد املبادرات  الفئة  العام

 ٠٩٤ ١ ٢٣٣ ٨٢٥ ٣٦  األشخاص ذوو اإلعاقة ٢٠٠٨

 ١١٧ ١ ١٨٨ ٨٩٥ ٣٤  األشخاص ذوو اإلعاقة ٢٠٠٩

 ٦٩  ١٥  ٥١  ٣   األشخاص ذوو اإلعاقة ٢٠١٠

 ٢٨٠ ٢ ٤٣٦ ٧٧١ ١ ٧٣  اجملموع 
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عهد السلفادوري للنهوض باملرأة سلسلة مـن مبـادرات         ، اختذ امل  ٢٠٠٨ويف عام     -٤٤
واستشريت . التوعية الرامية إىل منع العنف املرتيل ضد النساء ذوات اإلعاقة يف مجيع األعمار            

قبل إطالق املبادرات منظمات شىت تعمل مع هذه الفئة من السكان، مبـا فيهـا مدرسـة                 
وري إلعادة تأهيل املعوقني ومركـزاه يف       املكفوفني ومدرسة التعليم اخلاص واملعهد السلفاد     

شرق البلد وغربه واملستشفيات الوطنية ومدرسة الصم يف كوخـوتيبيكي ووحـدة إعـادة      
وتشمل حماور تركيز الربنـامج  . التأهيل الطيب التابعة للمعهد السلفادوري للتأمني االجتماعي   

ية والعنف املرتيل واالعتداء اخلاص هبذه الفئة حقوق النساء وحقوق الطفل وأمناط احلياة الصح
  .اجلنسي واإلساءة إىل األطفال والصحة العقلية واالعتداد بالنفس

  ٧املادة     
  األطفال ذوو اإلعاقة    

 على متتع مجيع األطفال ذوي اإلعاقة بكل احلقوق واحلريات كاملـة، قُـّدم    حرصاً  -٤٥
لة يف املقاطعات السبع ملناطق      من املوظفني العاملني يف مراكز التنمية الشام       ١٠٢تدريب إىل   

وأجريـت عمليـات    .  طفالً ٧٥٥برعاية  اً  البلد الوسطى والوسطى اجلنوبية اليت تضطلع مع      
 مراكز يف منطقة سان السلفادور بغرض تقييم املوظفني وحالة األطفال الـذين             ٩تفتيش يف   
 ما صيغ من    ومتابعة) ذوي احتياجات خاصة     طفالً ٤٢ما أفضى إىل حتديد وإحالة      (يرعوهنم  
واستخدمت الزيارات إلجراء استقصاء للمقيمني األطفال من أجل جتميع معلومات          . خطط

عن مشاكلهم اللغوية واحتياجاهتم اللمسية والسمعية والبصرية بغيـة إحالتـهم إىل رعايـة              
 .متخصصة وصياغة خطط املتابعة املناسبة

إلشراف على مراكز رفـاه     يف التعليم التحضريي با   اً   متخصص ١٨وتقوم فرقة تضم      -٤٦
الطفل يف البلد حيث تقدم رعاية مجاعية وفردية، كما تعمل على تعزيز املشاركة والتعـاون               

وترتبط هبذه املراكز مدرسـة للوالـدين يـسدي فيهـا           . وتشجيع أمناط السلوك اإلجيابية   
نجاح يف  ومشورة لألسر بشأن كيفية هتيئة الظروف الالزمة لل       اً  املتخصصون يف التعليم توجيه   

  . إعادة إدماج األطفال يف البيئة األسرية
 تشرين  ٤" مدرسة االحتياجات اخلاصة     ٢٠١٠داخل املركز يف عام     اً  وُدّشنت رمسي   -٤٧

، وهو تاريخ تصديق السلفادور على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقـة   "٢٠٠٧أكتوبر  /األول
االتفاقية فيما يتعلق بـاحلق يف      وبروتوكوهلا االختياري، وذلك يف إطار ضمان امتثال أحكام         

ويرتبط هبذه املدرسة مركز رعاية يتبع فيه األطفال محية صحية بفـضل توجيهـات              . التعليم
  . أخصائيي التغذية التابعني للمعهد السلفادوري لنماء الطفل واملراهق

  :املؤسسات التاليةاً وبتنسيق مع منظمات غري حكومية أخرى يدعم املركز أيض  -٤٨
 The Padre Vito Guarato (ؤسسة األب فيتو غواراتو للعمـل اإلنـساين  م  )أ(  

foundation for humanitarian work( ؛ ومراهقاً طفال٤٣ً، اليت تليب االحتياجات األساسية لنحو 
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 Pro-Hogar(مجعية بروه هـوغر برمـاننيت دي باراليـسيس سـرييربال       )ب(  

Permanente de Parálisis Cerebral(ية لألطفال املصابني بشلل دماغي توفر الرعاية ، وهي مجع
 مقيمني؛اً ومراهق  طفال٨٢ً نصف مقيمني و ومراهقاً طفال٣٣ً لنحو

اليت توفر رعاية داخلية ) Mensajeros de la Paz(مجعية منساخريو دي ال باز   )ج(  
   مقيمني؛ ومراهقاً طفال١٤ً لنحو

 The Paraíso Down El Salvador(مؤسسة دي بارايزو داون إلـسافادور    )د(  

foundation( مصابني مبتالزمة داوناً ومراهق  طفال٦٥ً، اليت توفر رعاية خارجية لنحو.  
وتنظم ثالثة مرات يف السنة زيارات ترفيهية إىل محامات استشفائية لتعزيز الرعايـة               -٤٩

وورشات " أمسيات سعيدة "مسابقات يف الرسم و   اً  وتنظم أيض . املقدمة إىل أطفال املؤسسات   
).  من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       ٣٠انظر املادة   : العالج بالفن (رسم وتصميم   

. وينظم تدريب املوظفني يف هذا اجملال بالتنسيق مع مكتب الدفاع عـن حقـوق اإلنـسان             
، )إما بسبب اإلعاقة أو بسبب االحتياجات التعليمية اخلاصة       (حلق التعليم دون متييز       وإعماالً
  . مجيع أطفال املدراس التحضريية باحلق يف التعليميتمتع

  ٨املادة     
  إذكاء الوعي    

نظّم اجمللس الوطين حلقات عمل للتوعية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقد شارك              -٥٠
فيها طالب يف الصحافة واالتصاالت والعالقات العامة يف مخس جامعات يف السلفادور، منها   

خوسي ماتياس ديلغادو وجامعة ألربتو ماسفرير وجامعة كريستينا جامعة التكنولوجيا وجامعة 
وإضافة إىل ذلك، نظم اجمللس األعلى، بالتعاون مـع صـحيفة           . ديالس أمسبلياس دي ديوس   

، )٧(، ومع مجعيات متثل األشخاص ذوي اإلعاقـة، وجمموعـة روبلـي           )٦(برينسا غرافيكا  ال
، ثالثة محالت حتت    )قدم الرعاية التأهيلية  وهي مؤسسة ت  (ومؤسسة تيليتون برو ريابيلتاسيون     

، وُنشرت يف إطارها معلومات عن مسائل اإلعاقة يف الصحيفة الصباحية           "احترم حقي "شعار  
  .وُوّزعت يف جممعات التسوق الرئيسية يف البلد

على صياغة مبادئ توجيهية أساسية لألشـخاص ذوي        اً  وساعد اجمللس الوطين أيض     -٥١
وع التزام املواطن وبناء القدرات املؤسسية الرامي إىل ضـمان احتـرام            اإلعاقة يف إطار مشر   

حقوق اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة يف السلفادور، وذلك بقيادة معهد حقوق اإلنسان            
  .التابع جلامعة أمريكا الوسطى

__________ 

 . يف السلفادور هي أكثر الصحف اإلخبارية اليومية قراءة وانتشاراًال برينسا غرافيكا ) ٦(
 .جمموعة روبلي هي شركة استثمار وتطوير عقاري هلا أنشطة واسعة النطاق يف السلفادور وأمريكا الوسطى ) ٧(
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وتويل احلكومة احلالية أمهية كبرية لاللتزامات املتصلة باالتفاقية، اليت تتعهد الـدول              -٥٢
مبوجبها بإذكاء وعي اجملتمع وتعزيز احترام اختالف األشخاص ذوي اإلعاقة، وهلذا السبب،            

إىل ضمان حصول ذوي اإلعاقات السمعية على املعلومات العامة، تتاح مجيع البيانات            اً  وسعي
  . شارات وبصيغ الترمجة املرئيةالعمومية املتعلقة بتعزيز املواطنة وحقوق اإلنسان بلغة اإل

بعـني  اً  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات البدنية أو احلسية أو الذهنية تأخذ أيض          و  -٥٣
  .االعتبار يف وضع خمتلف الربامج

وتضمنت أنشطة وزارة العمل والرفاه االجتماعي سلسلة من حلقات العمل الرامية             -٥٤
  . عاقةإىل توعية شركات البلد وحتسني امتثاهلا قانون تكافؤ الفرص لفائدة األشخاص ذوي اإل

  ٩املادة     
  الوصولإمكانية     

 من الفصل الثالث من قانون تكافؤ الفرص لفائدة األشـخاص ذوي   ١٢تنص املادة     -٥٥
تكفل اهليئات املسؤولة عن إقـرار خطـط    : "اإلعاقة، فيما يتعلق بإمكانية الوصول، على أن      

اهتـا واملواقـف    ومشاريع التنمية احلضرية خلو مجيع البنايات اجلديـدة وملحقاهتـا وجتهيز          
واألرصفة واحلدائق واملنتزهات والطرقات واملرافق الطبية وغريها من املرافق العامة أو اخلاصة            
املفتوحة للعموم أو خلدمة العموم من حواجز ميكن أن حتول دون وصول األشـخاص ذوي               

ـ       . اإلعاقة إىل املرافق واخلدمات املقدمة فيها      راءة وجيب توافر رموز واضحة بصيغ سهلة الق
  ".والفهم يف مجيع تلك املرافق

ويفيد اجمللس األعلى لتنظيم حلقات عمل بالتنسيق مع الشبكة احلكومية الدولية للتعاون              -٥٦
التقين يف البلدان األيبريية األمريكية من أجل إذكاء وعي وسائط اإلعالم والوكاالت احلكوميـة              

  . تستجيب ملقتضيات أحكام االتفاقيةواخلاصة مبسؤوليتها املشتركة عن ضمان إتاحة اتصاالت
وُنظمت حلقات عمل للتعريف والتوعية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،             -٥٧

وذلك يف وحدات عسكرية متنوعة لفائدة وحدة التنسيق والدعم املعنية باملعوقني من أفـراد              
ع أفراد اجملتمع   القوات املسلحة وموظفي خدمات النقل يف أمريكا الوسطى الذين يتعاملون م          

وكان موضوع حلقات العمل إتاحـة      . وموظفي املراكز الثقافية واملكتبات العمومية يف البلد      
  .املعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة

ويتوىل مكتب نائب وزير اإلسكان والتنمية احلضرية يف احملافظات اخلاضعة لواليته،             -٥٨
وافق عليها يف خمتلف مكاتـب املـشورة        التحقق من أن مجيع خطط البناء العامة واخلاصة امل        

العمومية وإجراءات البناء ومعايريه تتضمن مرافق متيسرة وبنية أساسـية مناسـبة لوقـوف              
  . املركبات اليت يقودها أشخاص ذوي إعاقة أو املستخدمة لنقلهم
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ينص على أن قانون اً وهلذا الغرض، حتتوي مجيع القرارات املتعلقة جبدول مشاريع بند   -٥٩
كافؤ الفرص لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة ولوائحها التنفيذية وأي تشريعات أخرى ذات            ت

  .الصلة جيب أن تأخذ بعني االعتبار يف مجيع تصاميم املشاريع املعروضة للموافقة
وبناء عليه، تقوم السلطات، لدى دراسة اخلطط قبل منح رخصة البناء بالتحقق من               -٦٠

وقبل املصادقة على املـبىن،  .  مراعاة كافية يف تصميم املشروع    مراعاة اعتبارات يسر الوصول   
للخطط املوافق عليها ومن استيفاء     اً  من إكمال األشغال وفق   اً  جيب أن تتحقق السلطات أيض    

  .شروط يسر الوصول
 ١٤٢ وتاريخ كتابة التقرير، طُلب ما جمموعـه         ٢٠٠٨مايو  /ويف الفترة ما بني أيار      -٦١

. شرط يسر الوصـول   اً   حالة ُحدد فيها مجيع    ٨٢سات اجلدوى يف    وأُقرت درا . رخصة بناء 
 رخصة لبناء هياكل عامة وخاصة بعد التحقق مـن اسـتيفاء            ٤٨وإضافة إىل ذلك، ُمنحت     

  . اخلطط املقدمة شرطي يسر الوصول وتوافر أماكن وقوف املركبات اخلاصة باملعوقني
 استيفاء شروط يسر الوصول      بعد التحقق من    مبىن مكتمالً  ١٢على  اً  وُصدق مؤخر   -٦٢

  . املنصوص عليها يف قانون تكافؤ الفرص لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة
وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة كبرية من املباين املشيدة قبل الفترة املـشمولة بـالتقرير                 -٦٣
  . ختضع للقواعد احلالية ومل تطبقها وال تستويف بذلك شروط يسر الوصول مل

على تطبيق أمر تنفيذي يتعلق بضمان امتثال القانون واللوائح         اً  طات حالي وتعمل السل   -٦٤
، ويف املدى املتوسط، من املزمع أيـضاً . القائمة والقضاء على املمارسات املفضية إىل اإلقصاء  

بغية ضمان التصميم املوحد، عرض مشروع قانون أويل خبصوص إزالة احلـواجز اهلندسـية              
  .  العامة يف السلفادورواحلضرية واستخدام األماكن

مـدن  " للخطة الوطنية األوىل لتيسري الوصول، جيري العمل على مـشروع            وتنفيذاً  -٦٥
سيمكّن وزارة األشغال العامة، بالتنسيق مع األمانة املعنية باإلدمـاج االجتمـاعي            " إدماجية

ساسية وبالتعاون مع مؤسسات وهيئات أخرى، من اإلشراف على التحويل املنهجي للبنية األ           
  ".التصميم لفائدة اجلميع"والبيئات احلضرية من خالل تنفيذ برنامج 

وتشرف وزارة األشغال العامة على هذه اخلطة الوطنيـة األوىل، وهـي إحـدى                -٦٦
املؤسسات املسؤولة عن رصد امتثال املعايري املكرسة يف املبادئ التوجيهية التقنيـة املتعلقـة              

  .احلضرية واستخدام املواصالت واالتصاالتبتيسري دخول املباين واملرافق 
ووزارة األشغال العامة بصفتها الوكالة املشرفة على تنفيذ هذه اخلطة الوطنية األوىل              -٦٧

ستأخذ بعني االعتبار مسائل يسر الوصول لدى حتديد بنود العطاءات وشروطها وسـتكفل             
وعلى هذا النحو . دة كل فرد منهااستيفاء مجيع أشغال الوزارة املتطلبات احملددة ومن مث استفا     

  . سيبىن بلد مالئم للجميع
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وتقوم وحدة االستجابة اجملتمعية التابعة لوزارة األشغال العامة بالفعل بتطبيق املبادئ             -٦٨
التوجيهية للتصميم اإلدماجي، على حنو ما يتجلى يف بناء سبعة منحـدرات لتيـسري تنقـل            

  ). Avenida Sur( شارع اجلنوب ٤٣ األشخاص ذوي اإلعاقة على األرصفة عند
وخيطط معهد التأمني االجتماعي إلدخال تعديالت متنوعة على اخلصائص املاديـة             -٦٩

والبنية األساسية ملكاتبه بغية تيسري دخول وتنقل املستعملني واملوظفني املصابني بشكل مـن             
  .أشكال اإلعاقة

سـان سـلفادور ووحـدة      ويف صيدليات مركز سان خاسينتو الطيب يف مقاطعة           -٧٠
االستشارة املتخصصة واملركز الطيب يف زاكاتيكولوكا، أُعيد جتهيز فضاءات االستقبال لتيسري           

وُصّممت خصائص املبىن أو ُعّدلت هبـدف       . دخول املستعملني املتنقلني يف كرسي متحرك     
هدة وميكن مشا .  يف مشاريع األشغال الكربى    سيما التيسري دخول األشخاص ذوي اإلعاقة،      

حيث أضيفت املدارس اخلاصة باألشخاص     اً،  ذلك يف مراكز اخلدمة اجملهزة أو املشيدة حديث       
  . ذوي اإلعاقة أو أُدرجت يف التصميم األصلي

واختذت وزارة العمل والضمان االجتماعي مجيـع اخلطـوات املناسـبة إلدخـال               -٧١
 املصابني بـشكل مـن      التعديالت الالزمة على البنية األساسية حبيث يسهل على األشخاص        

  . أشكال اإلعاقة دخول مكاتبها
ومكتب ختطيط املنطقة احلضرية لسان سلفادور هيئة بلدية مستقلة أنشئت بقرار مـن               -٧٢

، ٢٤ ، رقـم  ١٩٩٠فرباير  / شباط ٣اجلريدة الرمسية الصادرة يف     (جملس حمافظي سان سلفادور     
لتنمية احلضرية، وإسداء املشورة إىل     وهذا املكتب خمتص يف حبث وحتليل قضايا ا       ). ٣٠٦اجمللد  

جملس احملافظني باقتراح برامج ومشاريع التنمية االستراتيجية وإدارة األراضي، ومراقبة تطبيـق            
املبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة بتيسري دخول املباين واملرافق احلضرية واسـتخدام املواصـالت         

اص ذوي اإلعاقة يف البيئة املاديـة، وتنفيـذ         واالتصاالت، اليت هتدف إىل ضمان سالمة األشخ      
  . لوائح قانون التنمية واستخدام األراضي يف املنطقة احلضرية واحملافظات اجملاورة

 ١ ٥٩١ أصدر مكتب التخطيط ٢٠١٠مايو / وأيار٢٠٠٨مايو /ويف الفترة ما بني أيار  -٧٣
 ١ ٠٣٤حتديد شوارع و  بشأن إعادة تنظيم و   اً   قرار ١٣٧بشأن طلبات تصنيف مواقع و    اً  قرار

ورغـم  .  بناية بعد التحقق من امتثال خطط البناء األصـلية         ٦٤٥رخصة بناء، وصّدق على     
املبادرات والقوانني املتنوعة املعتمدة ال تلحظ منظمة اجملتمع املدين العاملة لألشـخاص ذوي             

 التقـدم   اإلعاقة يف السلفادور سوى تغيري طفيف أو أي تغيري على املستوى الوطين مبـا أن              
ومازال يتعني على مبادرات تيسري     . الطفيف احملرز احنصر يف سان سلفادور واملناطق احلضرية       

  .على امتثال القانون بقدر أكرب أن تصل إىل املناطق الريفيةاً الوصول حرص
 وجود ضرورة ملحة للشروع يف عملية       ٢٠٠٩وأبرز تعداد التسجيل املدرسي لعام        -٧٤

ة بغية تيسري دخول الطالب واملدرسني وموظفي اإلدارة والـزوار إىل           تكييف للبنية األساسي  
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 يف املائة من املؤسسات     ٧,٦٣ويف القطاع احلكومي، مل تكّيف سوى       . املؤسسات التعليمية 
  .التعليمية حبيث يتيسر دخوهلا إىل حد ما على النحو املبني يف الشكل أدناه

  ١الشكل 
  تيّسر البنية األساسية

  
  .قطاع التعليم احلكومي. ٢٠٠٩داد وزارة التعليم لعام تع  :املصدر
 وضعت املديرية الوطنية للبنية األساسية التعليمية       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٤ويف الفترة ما بني عامي        -٧٥

  . لبناء وجتهيز مجيع املرافق التعليميةاً مبادئ توجيهية لتصميم أماكن التعليم، وتطبق هذه املبادئ حالي
 ٢٠٠٩ديـسمرب   /سة التعليمية اإلدماجية املقدم يف كانون األول      وينص مقترح السيا    -٧٦

 يف املائة من املؤسسات التعليمية كل       ١٠على حتوير تدرجيي للبنية األساسية من خالل جتهيز         
  ).الدرابزين واملراحيض واملنحدرات( سنة مبجموعات الوسائل األساسية لتيسري الوصول

يالت املدخلة على البنية األساسـية اهلندسـية        واكتملت يف الديوان الرئاسي التعد      -٧٧
  . لالتفاقيةاً واالتصاالت الالزمة لتحسني الوصول طبق

  ١٠املادة     
  احلق يف احلياة    

للمعايري املكرسـة يف    اً  تكفل السلفادور حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة، وفق          -٧٨
اشرة حتقيقات ومالحقة جنائيـة يف  وتشمل ضمانات احلق يف احلياة تدابري تتعلق مبب  . االتفاقية

  . حق كل من يتسبب يف وفاة شخص ذي إعاقة
 من القانون اجلنائي، تعّرف جرمية القتل العمد بأهنـا تعمـد            ١٢٨ومبوجب املادة     -٧٩

.  سـنة  ٢٠ سنوات و  ١٠التسبب يف وفاة شخص ويعاقب فاعلها بالسجن فترة تتراوح بني           
أي عند جتريد   (تل العمد عند سبق اإلصرار والترصد       ، تشدَّد خطورة الق   ١٢٩باملادة    وعمالً

 جمموعات الوسائل األساسية لتيسري الوصول

مراحيض مبنحدرات
الدرابزين/املنحدرات

انعدام املرافق
املراحيض
الدرابزين
املنحدرات
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أو عند إسـاءة    ) الضحية من وسائل الدفاع عن نفسها أو استغالل عجزها عن درء االعتداء           
أي استغالل ضعف الضحية بسبب سنها أو عوامـل مماثلـة أخـرى           (استعمال موقف قوة    

 عليه يف هاتني احلالتني     ويعاقب) استخدام أساليب حتد من قدرهتا على الدفاع عن نفسها         أو
  . سنة٥٠ سنة و٣٠بالسجن فترة تتراوح بني 

  ١١املادة     
  حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية    

تقر حكومة السلفادور بأن خطة عمل احلماية املدنية فيها تفتقر إىل مكون خـاص                -٨٠
 تدارك هـذا  غري أن األمانة املعنية باإلدماج االجتماعي تعمل على       . باألشخاص ذوي اإلعاقة  

  . األمر بالتعاون مع مديرية احلماية املدنية التابعة لوزارة الداخلية
وتعرَّف احلماية املدنية، مبوجب قانون احلماية املدنية والوقاية من الكوارث وختفيفها             -٨١

بأهنا خدمة عامة هتدف إىل الوقاية من تأثريات أية كوارث حتل بالناس أو مبمتلكاهتم أو بالبيئة            
ويعرف القانون الكـوارث   .  باخلدمات العامة كما هتدف إىل التخفيف منها والتصدي هلا         أو

بأهنا خسائر يف األرواح تقترن بإصابات بدنية وأضرار باملمتلكات وبالنظام اإليكولوجي للبلد      
ويكفل القانون توافر خدمات احلماية املدنية   . سببها ظواهر طبيعية أو اجتماعية أو تكنولوجية      

  . من االتفاقية١١للمادة اً دد كبري وطائفة متنوعة من احلاالت طبقيف ع
وتشمل املبادئ املتنوعة اليت يقوم عليها قانون احلماية املدنية والوقاية من الكـوارث               -٨٢

، الذي يقتضي أن يكون اإلنسان اهلدف الرئيـسي جلميـع           "مبدأ الكرامة البشرية  "وختفيفها  
" مبدأ العموميـة  "يفها وجلميع مساعي احلماية الضرورية، و     جهود الوقاية من الكوارث وختف    

الذي يقتضي متتع مجيع األفراد دون متييز حبقوق متساوية يف احلصول على املساعدة واملعونة              
  .واحلماية الفعالة ملمتلكاهتم يف حال حدوث كارثة

  ١٢املادة     
   مام القانونراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع آخرين أاالعت    

مجيـع  : " من دستور السلفادور اليت تـنص علـى أن         ٣يعترف هبذا املبدأ يف املادة        -٨٣
وال جيوز تقييد ممارسة احلقوق املدنية على أساس اختالف         . األشخاص متساوون أمام القانون   

  ".وال يعترف باملناصب أو االمتيازات الوراثية. اجلنسية أو العرق أو اجلنس أو الدين
ويقر الدستور، باعتباره القانون األعلى يف البلد، اإلطار العـام للنظـام القـانوين                -٨٤

إال أن القانون املدين يفرق يف التعامل مع األعمال وإعالنات النوايا، إذ يـنص              . السلفادوري
على أهنا ال ميكن أن تصدر إال عن أشخاص ذوي أهلية قانونية ويعترب بناء عليه أن األشخاص 

واألطفال دون الرابعة عشرة والصم العاجزين عن إبالغ مقصدهم بوضوح غري اً عقلياملختلني 
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ومبوجب القانون املدين يعتـرب     . وال تنشأ عن أعماهلم من مث التزامات طبيعية       اً  مؤهلني قانوني 
  .غري مؤهلني قانوناًاً القّصار من الكبار واألشخاص االعتباريون أيض

فة الذكر على أهنا ال تكفل حقوق أولئك األشـخاص          وينبغي أال تفسر األحكام آن      -٨٥
: بل إن التشريع الثانوي املنفذ لقانون األسرة ينص على أنه. اًأهنم يعتربون غري مؤهلني قانون مبا
ال جيوز اعتبار أي شخص غري مؤهل دون قرار صادر عن حمكمة وقائم على أسس قانونية                "

  ".لنيابة اإلقليمي للدفاع عن ذلك الشخصبعد تدخل النائب العام للجمهورية أو وكيل ا
ورغم أن األحكام آنفة الذكر سبقت دخول االتفاقية حيـز النفـاذ بالنـسبة إىل                 -٨٦

السلفادور، فإن حقوق األشخاص ذوي األهلية القانونية املنقوصة حممية يف الدستور، األمـر             
 ومصاحل القصار وغريهم    الذي يكلف النائب العام للجمهورية مبسؤولية محاية األسرة والفرد        

وبنـاء  . من األشخاص عدميي األهلية القانونية وتوفري املساعدة القانونية لألشخاص املعوزين         
عليه، جيب أن يكفل النائب العام أو وكيل النيابة اإلقليمي عدم بقاء القصار أو األشـخاص                

ر أو شخص عـدمي     على كل قاص  اً  عدميي األهلية القانونية بال وصاية وأن يعني القاضي وصي        
  .األهلية القانونية ال وصي عليه

  . غري أن من احملتمل إىل حد كبري أن تكون هذه األحكام غري متواءمة وأحكام االتفاقية  -٨٧
وتقر حكومة السلفادور بأن تنفيذ االتفاقية يقتضي إعادة النظر يف اإلطار الذي كان               -٨٨

من مفهوم محاية     يستدعي هذا التغيري انتقاالً   وس. يسترشد به يف حاالت رفع األهلية القانونية      
املمتلكات العائد إىل القرن التاسع عشر حنو منوذج يقوم على محاية حقوق اإلنسان واحترام              

  . لالتفاقيةاً حرية واستقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهم طبق
أشكال التمييز ضد األشـخاص     جلنة القضاء على مجيع     اً  وترأست السلفادور مؤخر    -٨٩

وقد طلبت إىل األمانة التقنية، خالل رئاسـتها،  . ذوي اإلعاقة التابعة ملنظمة الدول األمريكية 
إعداد دراسة مقارنة عن خمتلف أساليب الوصاية والكفالة ونزع األهلية القانونية وتبعات كل             

كال التمييز ضد األشـخاص     حالة فيما يتصل باتفاقية الدول األمريكية للقضاء على مجيع أش         
  . ذوي اإلعاقة

وكان الغرض من هذه الدراسة التأكد من نطاق النموذج اجلديـد بغيـة إعـداد                 -٩٠
اإلسهامات والعناصر القانونية واملفهومية الالزمة إلدخال ما يتعني إدخاله من تعديالت على            

  .اإلطار القانوين
اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي     ويف هذا الصدد، تود السلفادور أن تطلب إىل           -٩١

 ١٢مع ممارسات هيئات معاهدات أخرى، نطاق املادة اً اإلعاقة ختصيص يوم يناقش فيه، متشي     
من االتفاقية وتبعاهتا بالنسبة إىل تغيري النموذج، ونطاق األحكام الـيت تكفـل املـساواة يف            

 حق التصرف يف املمتلكـات  احلقوق، والظروف اليت ميكن أن يقبل فيها احلرمان الكامل من         
بصفة مؤقتة أو دائمة إن ُوجدت ظروف من هذا القبيل، وتدابري احلماية والضمانات الـيت               

  .ينبغي تطبيقها حلماية تلك احلقوق
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  ١٣املادة     
  إمكانية اللجوء إىل القضاء    

حملفني تتلقى األمانة العامة للمحكمة العليا طلبات من احملاكم الوطنية وتعني مترمجني    -٩٢
غري أن اجلهود الرامية . يتحدثون بلغة اإلشارات السلفادورية ملساعدة ذوي اإلعاقات السمعية 

 بصفوف املوظفني   - الذين ييسرون احلق يف القضايا ذات الصلة         -إىل إحلاق هؤالء املترمجني     
  . الدائمني يف اهليئة املسؤولة عن اإلجراءات جهود مل تكلل بالنجاح

ذلك، أدخلت احملكمة العليا حتويرات مهمة علـى املراكـز القـضائية            وإضافة إىل     -٩٣
فأدجمت مرافق تيسري وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، مثل املنحدرات واملـصاعد،      . الرئيسية

هبدف تقدمي املساعدة إىل الناس عامـة       " مراكز مساعدة املستعمل  "بعنوان  اً  وأقرت مشروع 
  . ني إمكانية جلوئهم إىل القضاءومنهم األشخاص ذوو اإلعاقة، ومن مث حتس

وميثل االكتظاظ أحـد    . وتعمل املديرية العامة للسجون على إعادة جتهيز السجون         -٩٤
ومن جهة أخرى، يتلقى مجيع احملتجزين بـال متييـز          . أخطار املشاكل اليت يواجهها السجناء    
  .رعاية طبية يف حدود املوارد املتاحة

يف إجراءات قضائية يف الفترة من كانون       اً  وا طرف وُوضع سجلّ لألشخاص الذين كان      -٩٥
 يف املائة من هـؤالء متـهمني بينمـا          ٧,٦٩؛ وكان   ٢٠١٠سبتمرب  /يناير إىل أيلول  /الثاين
  ). ٢انظر الشكل ( يف املائة منهم ضحايا ٩٢,٣ كانوا
 ٣٤,٦١حماكم حتقيق ودرجة أوىل بنسبة      : وكانت احملاكم اليت نظرت يف القضايا كالتايل        -٩٦

 ٧,٧ويف  .  يف املائـة   ٧,٧ يف املائة؛ وحماكم ابتدائية بنسبة       ٥٠يف املائة؛ وحماكم صلح بنسبة      
يف مراكز الـدعم النفـسي االجتمـاعي        اً  نفسياً  املائة من القضايا، تلقّى أشخاص عالج      يف
  ). ٢املرفق، الشكل  انظر(

ملنطقـة الوسـطى    ا: وكانت النسب املئوية للقضايا املعاجلة حبسب املناطق كالتايل         -٩٧
 يف املائة؛ واملنطقـة الغربيـة   ٣٨,٤٦ يف املائة؛ ومنطقة الوسط اجلنويب بنسبة   ٢٣,٠٧ بنسبة

  ).٣انظر املرفق، الشكل ( يف املائة ٢١,٢٦ يف املائة؛ واملنطقة الشرقية بنسبة ١٧,٢٦بنسبة 
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   ٢الشكل 
 -ينـاير   /الثاينكانون  (اجلرائم املرتكبة يف حق أشخاص ذوي إعاقة حبسب نوع اجلرمية           

  )٢٠١٠أغسطس /آب

  
  .األمانة العامة للمحكمة العليا  :املصدر

  ١٤املادة     
   وأمنهحرية الشخص    

عقدت مشاورات مع رئيسي املديرية العامة للسجون ووحدة حقوق اإلنسان يف السجون              -٩٨
 حريتهم معاملة متساوية مع غريهم مـن        هبدف ضمان معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة احملرومني من       

  .املشار إليها يف االتفاقية حبسب طبيعة إعاقتهم" الترتيبات التيسريية املعقولة"خالل توفري 
 من االتفاقية طُلب إىل املديرية العامة للـسجون         ١٤ من املادة    ٢وخبصوص الفقرة     -٩٩

جن أوسولوتان، مأل اجمللس الوطين     بساً  وبدء. توفري قائمة للسجناء أو احملتجزين ذوي اإلعاقة      
 استمارات تسجيل خاصة بالسجناء ذوي اإلعاقة واستجيب إىل احتياجاهتم املتـصلة مـثالً            

  . بالبدالت والظروف األسرية والتدريب املناسب

  ١٥املادة     
   عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

باعتمـاد  اً  السلفادور إجراءات للحد من انعدام املساواة الفعلي وذلك حتديد        اختذت    -١٠٠
ومبقتضى هذا التشريع يتمتع األشخاص     . قانون تكافؤ الفرص لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة      

اعتداء على احلرية اجلنسية 
4% 

 حماولة القتل العمد
7% 

الشروع يف االغتصاب
4% 

 حماولة االغتصاب
4% 

اعتداء جنسي على قاصر 
  شخص غري مؤهل  أو

4% 

االغتصاب املقترن
بظروف مشددة لقاصر

شخص غري مؤهل  أو
واالعتداء اجلنسي 

املقترن بظروف مشددة
لقاصر أو شخص غري

  مؤهل
15% 

العنف املرتيل
23% 

هتديد حمدد مقترن بظروف مشددة
7% 

اعتداءات جنسية أخرى 
8% 

حماولة السرقة
8% 

العالج النفسي، العنف املرتيل 
8% 

اغتصاب قاصر أو شخص غري مؤهل
8% 
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ذوي اإلعاقة باحلق يف احلماية من مجيع أشكال التمييز أو االسـتغالل أو املعاملـة املـسيئة                 
  .ةاملهينة بسبب اإلعاق أو

وعلم اجمللس الوطين أن بعض األشخاص ذوي اإلعاقة العاملني أو احملـرومني مـن                -١٠١
فطُلب إىل املديرية . حريتهم يف سجون السلفادور قّدموا شكاوى خبصوص املعاملة الالإنسانية        

أن تكفل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف السجون املعنية وحصول          اً  العامة للسجون تباع  
  . على الرعاية الالزمة حبسب طبيعة إعاقتهمأولئك السجناء 

  ١٦املادة     
  التعرض لالستغالل والعنف واالعتداءعدم     

شارك اجمللس الوطين يف اجتماعات متنوعة عقدها املعهد الـسلفادوري للنـهوض              -١٠٢
ومشلت املواضيع املناقشة يف تلك االجتماعات مشاكل       . باملرأة هبدف صياغة تقاريره البحثية    

  . غالل والعنف واالعتداء اليت تواجهها النساءاالست
واقترح أن ينظر املعهد يف تناول مواضيع اخلدمات اخلاصة بالنساء ذوات اإلعاقـة،               -١٠٣

وإمكانية الوصول، واالستعانة مبترمجني متخصصني يف لغة اإلشارات الـسلفادورية لتيـسري            
جمللس الوطين واملعهد هذه املواضـيع      وعاجل ا . احلصول على املعلومات، والتوعية حبقوق املرأة     

وتتمثل الغاية من ذلك يف تعزيز احترام حقوق النـساء          . ومواضيع أخرى على وجه التحديد    
ذوات اإلعاقة حبيث يدركن حقوقهن ويتسىن هلن الوصول إىل اآلليات اليت تساعدهن علـى              

  . محاية أنفسهن من العنف واالستغالل
س الوطين بإسداء املشورة وتقدمي توصيات إىل املعهـد         ، يقوم اجملل  ٢٠٠٨ومنذ عام     -١٠٤

السلفادوري لنماء الطفل واملراهق هبدف التوعية حبقوق األطفال ذوي اإلعاقـة وضـمان             
وبناء عليه، ُنظّم عدد من األنشطة بالتعاون مع . حصوهلم على رعاية مالئمة ومناسبة التوقيت   

  . اصاملعهد وأجريت عدة زيارات إىل مركز تعليمه اخل
يف أنشطة الشبكة املعنية باألطفال واملراهقني مـن أجـل          اً  وشارك اجمللس الوطين أيض     -١٠٥

  . وقد صاغ التوصيات املناسبة بشأن إعمال حقوق األطفال واملراهقني. ترويج مواضيع االتفاقية
وشارك اجمللس الوطين يف سلسلة من حلقات العمل الرامية إىل دراسة آثار قـانون                -١٠٦
ويتمثل أحد اإلجنازات الكربى يف تضمني هذا القانون مادة خاصة          . ة األطفال واملراهقني  محاي

  . مبوضوع اإلعاقة
ويوجد يف السلفادور عدد من املؤسسات املسؤولة عن منـع ومكافحـة أعمـال                -١٠٧

ومـن بـني هـذه      . االستغالل والعنف واإلساءة اليت تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقـة        
لسلفادوري للنهوض باملرأة ومكتب الدفاع عن حقوق اإلنسان واملعهـد          املؤسسات املعهد ا  

  . السلفادوري لنماء الطفل واملراهق
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  ١٧املادة     
  يةسالمة الشخصالمحاية     

يعترف دستور السلفادور حبق مجيع األشخاص يف احلياة ويف الـسالمة اجلـسدية       - ١٠٨
ية والتمتع باحلماية عند احلفاظ علـى       والعقلية ويف احلرية واألمن والعمل واالمتالك وامللك      

وهلذا الغرض ينص الدستور، دون أي متييز كان، على آليات          . هذه احلقوق والدفاع عنها   
  .قضائية متنوعة

وإذ نص دستور السلفادور على محاية السالمة اجلسدية والعقلية للـشخص، فقـد               -١٠٩
 مـن هـذا     ٢١وتنص املادة   . لعملاعتمد البلد القانون العام للوقاية من املخاطر يف مكان ا         

أماكن العمل، وبالتحديد املمرات واألبواب والسالمل واملراحيض واألماكن : "القانون على أن 
الحتياجات هـؤالء   اً  اليت يستخدمها أو يشغلها عمال ذوو إعاقة جيب أن تكون مكيفة وفق           

ري دخول املبـاين واملرافـق      املبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة بتيس    جاء يف    العمال على حنو ما   
احلضرية واستخدام املواصالت واالتصاالت والصادرة عن اجمللس الـوطين املعـين بإدمـاج         

  ".األشخاص ذوي اإلعاقة
 املتعلق بالسياسة الوطنية للصحة     ٩٣وكُرس عدد من املبادئ يف األمر التنفيذي رقم           -١١٠

 ٢٦ذا القرار يف اجلريدة الرمسيـة يف        ، وُنشر ه  )٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٥(والسالمة املهنيتني   
يضم "ومن هذه املبادئ مبدأ الشمول الذي     ). ٣٧١، اجمللد   ١١٧رقم   (٢٠٠٦يونيه  /حزيران

النساء احلوامـل   (خمتلف قطاعات النشاط اإلنتاجي يف البلد مع مراعاة حالة الفئات الضعيفة            
، ومبدأ عدم التمييز    )"والعمال األطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السن وفئات أخرى        

قبول االختالفات بني البشر وتقديرها بالتساوي بصرف النظر عـن اجلـنس            "املعّرف بأنه   
  ). العرق أو الدين أو اآلراء االجتماعية أو السياسية أو املهنة أو اإلعاقة أو

وتتضمن املكونات االستراتيجية للسياسة الوطنية آنفة الذكر املكون األول، الـذي             -١١١
لتنفيذ التـدابري الالزمـة     اً  توّخى تعزيز النظام الوطين للقوانني واللوائح واملعايري التقنية دعم        ي

حلماية حياة األشخاص وسالمتهم البدنية حبسب خصائص الفئات املمثلة يف سوق العمـل             
  ). النساء والرجال والكبار واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة وما إىل ذلك(

  ١٨املادة     
  التنقل واجلنسيةحرية     

مينح دستور السلفادور حق اجلنسية باملولد، دون أي متييز لألشخاص املولـودين يف               -١١٢
السلفادور واألطفال املولودين يف اخلارج من أب سلفادوري أو أّم سـلفادورية وملـواطين              

وبعبارة أخرى، يعترف الدستور بــقانون      . أمريكا الوسطى واحتاد أمريكا الوسطى سابقاً     
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وإضافة إىل ذلك، يعتـرف باجلنـسية   ).  من الدستور٩٠املادة (سقط الرأس وبقانون الدم  م
  ).٩١ من املادة ١الفقرة (املزدوجة واملتعددة ملن هم من أصل سلفادوري 

أن حيصلوا  اً  يف احتاد أمريكا الوسطى سابق    اً  وجيوز ملواطين دول أخرى مل تكن عضو        -١١٣
ويشترط مـن األمـريكيني اإلسـبان       . لبلد مخس سنوات  على اجلنسية شريطة اإلقامة يف ا     

منح اجلنـسية لـشخص     اً  وميكن أيض . واألمريكيني الالتينيني اإلقامة يف السلفادور ملدة سنة      
تعترف له اجلمعية التشريعية خبدمته اجلليلة للجمهوريـة، وألجـنيب أو أجنبيـة متـزوجني               

  . زواج أو بعدهالبلد قبل بسلفادوري أو سلفادورية بعد سنتني من اإلقامة يف ال
وتشمل أسباب فقدان اجلنسية املكتسبة بالتجنيس اإلقامة أكثر من سنتني متعاقبتني             -١١٤

 وميكن أيضاً . يف بلد املنشأ أو التغيب أكثر من مخس سنوات دون إذن من السلطات املختصة             
 تفقد جنـسية    وال).  من الدستور  ٩٤املادة  (سحب اجلنسية من اجملّنس نتيجة لقرار تنفيذي        

املولد إال إذا ختلى عنها الشخص صراحة أمام السلطة املختصة، وميكن استعادهتا بتقدمي طلب              
  ).٩١ من املادة ٢الفقرة (إىل السلطة ذاهتا 

وينص التشريع الثانوي على أن وجود األشخاص يبدأ عنـد الـوالدة، أي لـدى                 -١١٥
. ستور تسجيل مجيع األطفال فور والدهتـم      وهكذا يقتضي الد  . اًانفصال اجلنني عن األم متام    

 من  ٣٦وجيب على الوالدين تزويد أبنائهم باحلماية واملساعدة والتعليم واألمن؛ وتنص املادة            
وهلذا السبب، ينظم قانون    . من هويته اً  يكون جزء اً  الدستور على حق الطفل يف أن حيمل امس       

وتركيبها وتغيريهـا واسـتخدامها     أمساء األشخاص الطبيعيني استحداث األمساء واكتساهبا       
  . ألحكام االتفاقيةاً ومحايتها دون متييز وفق

وعلى الرغم من ذلك، تفيد بيانات النيابـة العامـة للجمهوريـة بـأن مـا يزيـد                    -١١٦
 / يف املائة من السكان يفتقرون إىل شـهادة مـيالد يف آذار            ١٠ سلفادوري أو    ٦٠٠ ٠٠٠ عن

  . بعد الوالدة  طفال١ً ٧٥٧ ٩٣٥من أصل   طفال٨٦ً ٦٢٣ومل يسجل الوالدون . ٢٠٠٨ مارس
الدستور على أن مجيع األشـخاص دون      ينص  وخبصوص حرية التنقل يف السلفادور        -١١٧

بالقيود املنصوص عليهـا  اً متييز أحرار يف دخول إقليم اجلمهورية أو البقاء فيه أو مغادرته رهن      
ومن بـني   . واللوائح التنظيمية يف هذا الصدد    وبناء عليه، ُسّنت جمموعة من القوانني       . قانوناً

هذه القوانني قانون إصدار جوازات السفر واعتمادها وتصاريح الدخول، الـذي يتـضمن             
، مبا أنـه    بإصدار جواز سفر عادي داخل البلد لألشخاص غري املؤهلني قانونياً         اً  خاصاً  حكم

ذن من اجلهـة الرمسيـة      وجيب احلصول على إ   . يتعني التأكد من موافقة احلاضن أو الوصي      
املختصة لدى املديرية العامة للهجرة من أجل متكني غري املؤهلني أو القصار أو الصبيان مـن                
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وجتدر اإلشارة إىل وجوب احلـصول علـى        . احلصول على جواز سفر ومن مث مغادرة البلد       
  . )٨(فر شخص غري مؤهل بصحبة حاضنه أو الوصي عليهاموافقة السلطة املختصة كلما س

، أصدرت املديرية العامة للهجرة وشؤون األجانب تعليمات        ٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   -١١٨
  :بشأن إصدار جوازات السفر واشترطت فيها ما يلي

لتعريفه القانوين؛ وجاء يف هذا التعريف أن       اً  جيب أن يكون عدم األهلية مطابق       )أ(  
ف النظر عن أوقات الـصحوة؛   املرض العقلي املزمن والعضال، بصر    : أسباب عدم األهلية تشمل   "

  ؛ "على فهم اآلخرين وتبليغهم مقصدهم بوضوحاً والصمم، ما مل يكن الشخص األصم قادر
 ٢٩٢املادة  (عن السلطة القضائية    اً  جيب أن يكون قرار عدم األهلية صادر        )ب(  

 مـن   ٢٨؛ وخبصوص اإلجراء املتعلق جبوازات السفر؛ يرد يف الـصفحة           )من قانون األسرة  
يمات اخلاصة بإصدار اجلوازات أن على الشخص أن حيصل على إذن لطلب جواز ومن              التعل

  .مث ملغادرة البلد
ويف حالة األشخاص ذوي اإلعاقات البدنية، تطبق املديرية العامة للهجرة وشـؤون              -١١٩

ففـي حالـة    . األجانب إجراءات خاصة تدابري خاصة لتفادي التأخري يف هذه اإلجـراءات          
 الذراعني أو جزء منهما، تسمح اإلجراءات اإلدارية باالستعاضـة عـن            األشخاص مبتوري 

  . التوقيع ببدائل منها بصمات األصابع
وجتدر اإلشارة إىل أنه ال تتوافر حىت اآلن بيانات إحصائية مفصلة عن األشـخاص                -١٢٠

البيانات عملية داخلية جلمع اً إال أنه توجد حالي. ذوي اإلعاقة الذين جلأوا إىل خدمات اهلجرة
  . هبدف صياغة سياسات شاملة وإدماجية

 ومعظمهـم مـن     -ويتمثل أحد اجلوانب امللحوظة يف حاالت إعادة السلفادوريني           -١٢١
ويف هذه احلاالت، تنـسق املديريـة       .  من الواليات املتحدة األمريكية واملكسيك     -املهاجرين  

الطفل واملراهق وسلطة املـوانئ     العامة للهجرة وشؤون األجانب مع املعهد السلفادوري لنماء         
املستقلة ووزارة الصحة والرفاه االجتماعي ووزارة اخلارجية الستقبال األشخاص ذوي اإلعاقة           

  ).١انظر املرفق، اجلدول (العائدين إىل البلد مع إعطاء األولوية ملن قّدمت بشأهنم طلبات 
وع لتقـدمي املـساعدة     وتزمع املديرية العامة للهجرة وشؤون األجانب بلورة مشر         -١٢٢

االجتماعية واالقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم وتعزيز املنافسة النفسية املقدمة يف           
  . االستجابة إىل املشاكل املتصلة باهلجرة غري القانونية

__________ 

 / آذار ١٠ املـؤرخ    ١٠٢٠واعتمادها وتصاريح الدخول، املرسوم القانوين رقم       قانون إصدار جوازات السفر      ) ٨(
، )٢٧٤، اجمللد رقم    ٤٨العدد رقم    (١٩٨٢مارس  / آذار ١٠، املنشور يف اجلريدة الرمسية بتاريخ       ١٩٨٢مارس  
 .٥٣و ) ه(٢١املادتان 
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  ١٩املادة     
  دماج يف اجملتمعالعيش املستقل واإل    

لفرص لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة     جاء يف الفقرة الثالثة من ديباجة قانون تكافؤ ا          -١٢٣
القدرات البدنية والعقلية والنفسية واحلسية لإلنسان ميكن أن تتدىن بسبب عوامل خمتلفـة              أن
أمام إدماجه الكامل   اً  تكون موروثة أو مكتسبة، مما يقلل حظوظه بني أقرانه ويشكل عائق           قد
اإلعاقة من إجيـاد مكـاهنم يف       لذلك يتعني اختاذ تدابري لتمكني األشخاص ذوي        . اجملتمع يف

تشجيع األشـخاص ذوي    " على   ٧وإضافة إىل ذلك تنص املادة      . اجملتمع دون أي متييز كان    
اإلعاقة وأسرهم على املشاركة يف مجيع املؤسسات واجملموعات العامة واخلاصة الـيت تـوفر              

ل األسـرة   غري أنه يوجد يف السلفادور قانون ينص صراحة على حتم         ". برامج إعادة التأهيل  
 تسمح به   اوالدولة واألشخاص ذوي اإلعاقة مسؤولية ضمان احلق يف االستقالل يف حدود م           

  . طبيعة اإلعاقة
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدم اجمللس الوطين، ألغراض تصميم وبناء شركات             -١٢٤

ماريـة  وجامعات ومعاهد تكنولوجية، مشورة مستمرة إىل تقنيني وطالب يف اهلندسـة املع           
واهلندسة املدنية والتصميم البيئي ومجعيات األشخاص ذوي اإلعاقة، بشأن حمتوى وتطبيـق            
املبادئ التوجيهية التقنية لتيسري الوصول، بالتركيز على واجب توفري سبل وصـول متكـن              

  . األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع باستقاللية أكرب
رة إىل مديريـة االنتخابـات التابعـة        وإضافة إىل ذلك، أسدى اجمللس الوطين مشو        -١٢٥

للمحكمة االنتخابية العليا خبصوص وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل مراكز االقتـراع يف             
 ٢٠٠٨ديـسمرب   /االنتخابات البلدية والربملانية والرئاسية يف الفترة ما بـني كـانون األول           

  .٢٠٠٩مارس /وآذار
نقل وخدمات املرور العابر يف أمريكا      وينسق اجمللس الوطين مع مكتب نائب وزير ال         -١٢٦

ويف هـذا اإلطـار، تقـدم       . الوسطى عملية إصدار ُرخص سياقة األشخاص ذوي اإلعاقة       
املساعدة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يطلبون رخصة سياقة من مكتب نائـب وزيـر               

ويـشارك  . وسطىالنقل أو املديرية العامة للمرور العابر أو خدمات املرور العابر يف أمريكا ال            
يف عملية إصدار لوحات املركبات التابعة ألقـارب األشـخاص ذوي           اً  اجمللس الوطين أيض  

  . اإلعاقة أو املركبات اليت يقودها أشخاص ذوو إعاقة
، أسدى اجمللس الوطين مشورة بشأن تصميم مـشروع         ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان   - ١٢٧

درسة مجهورية هاييت الواقعة يف مدينـة       يف م " املدرسة اإلدماجية ومركزها املعين بالتنوع    "
مشروع ممول من وكالة التعاون اإلمنائي اإليطالية ومنفذ بالتنسيق مـع             سونسونايت، وهو 

  .وزارة التعليم
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  ٢٠املادة     
  يشخصالتنقل ال    

حيصل األشخاص ذوو اإلعاقة يف السلفادور على أجهزة املساعدة وتيسري التنقل بعد              -١٢٨
 من قبيل صندوق احملاربني املعوقني أو املعهد الـسلفادوري للتـأمني            التسجيل يف مؤسسات  

ويتوىل املعهد السلفادوري إلعادة    . االجتماعي أو مركز إعادة التأهيل املهين للقوات املسلحة       
  . تأهيل املعوقني توفري هذه االستحقاقات لألفراد غري املسجلني يف حدود ميزانية الوكالة

التأهيل الوطين للقوات املسلحة يف إطار بـرامج املـساعدة          وقّدم مركز إعادة      - ١٢٩
لتقـومي العظـام    اً   جهاز ٩٢و) أطراف سفلى وعليا  (اً   اصطناعي  طرفاً ٧٩٠  يوفرها،  اليت

  ). وسندات  ضبانات(
  ٣الشكل 

األشخاص ذوو اإلعاقة املزودون بأجهزة لتقومي العظـام مفـصلة حبـسب احلاجـة              
  )وسندات  ضبانات(

  

، بلغ إمجايل األشخاص ذوي ٢٠١٠مارس / إىل آذار٢٠٠٨مايو /ويف الفترة من أيار  -١٣٠
  ).٣انظر املرفق، الشكل (اً  شخص٢ ٢٤٤اإلعاقة احلاصلني على أطراف اصطناعية 

كراسـي متحركـة،     :وإضافة إىل ذلك، قُّدم عدد من أجهزة تيسري التنقل، وهي           -١٣١
ب األطراف االصطناعية، وعكاكيز، وقطع غيـار، ووسـادات         وعكاكيز الساعد، وجوار  

ويف مقاطعة سان ميغيل يف . العكاز، واملشايات، ولوحات وقليمات للكتابة خاصة باملكفوفني
ـ           لـصناعة األطـراف    اً  شرق البلد أنشأ معهد الضمان االجتماعي للقوات املـسلحة مرفق

  ). ١انظر املرفق، اجلدول (االصطناعية وإصالحها 

مايو إىل كانون/من أيار
 ٢٠٠٨ديسمرب /األول

يناير/من كانون الثاين
 /إىل كانون األول

 ٢٠٠٩ديسمرب 

ينـاير/من كانون الثاين
 ٢٠١٠مارس/إىل آذار
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من األحذية الطبية،   اً   زوج ٣٣: وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قُّدمت البنود التالية        -١٣٢
اصطناعية، اً   عين ١٤ مساعة طبية لضعاف السمع، و     ١٢من العدسات التدرجيية و   اً   زوج ٣٧و

  ).٤انظر املرفق، الشكل (وزوج من العدسات الالصقة 
 غري حكومية معنية باألشـخاص      ويف اآلن ذاته، تقدم مؤسسات خاصة ومنظمات        -١٣٣

  . ذوي اإلعاقة خدمات مماثلة بأسعار منخفضة ويف املتناول
وبإمكان احلكومة أن تؤكد أن السلفادور تستجيب، بفـضل جامعـة خاصـة،               - ١٣٤
املعايري الدولية للتدريب والتصديق واالعتماد املهين يف جمال أجهـزة تقـومي العظـام                إىل

  . واألطراف االصطناعية

  ٢١ادة امل    
  الرأي واحلصول على املعلوماتوحرية التعبري     

وفيما يلي  .  من الدستور احلق األساسي يف احلرية دون أي متييز         ٦ و ٢تكفل املادتان     -١٣٥
  :نص املادتني

يتمتع مجيع األشخاص باحلق يف احلياة ويف السالمة اجلسدية والعقلية ويف           : ٢املادة  
وامللكية والتمتع باحلماية عند احلفاظ علـى هـذه         احلرية واألمن والعمل واالمتالك     

  .احلقوق والدفاع عنها
...  

جيوز جلميع األشخاص التعبري عن آرائهم وتبليغها حبرية مـا مل يكـن يف             : ٦املادة  
  .ذلك إخالل بالنظام العام أو مساس بقيم الغري أو شرفه أو خصوصيته

حراسة، لكـن أي    وال ختضع ممارسة هذا احلق لسابق فحص أو رقابة أو             
ويعترف . شخص خيرق القانون يف ممارسة هذا احلق حيّمل مسؤولية املخالفة املرتكبة          

  . الدستور حبق الرد كوسيلة حلماية حقوق الفرد وحرياته األساسية
وبعبارة أخرى، تعترف السلفادور باحلق يف حرية التعبري كحق أساسي للحفاظ على           -١٣٦

كـذلك تعتـرف    . لتطوير وممارسة حقوق اإلنسان األخرى    الدميقراطية وكدعامة جوهرية    
ما يـسمى حريـة     اً  السلفادور بأن حرية التعبري ال تقتصر على حرية الكالم بل تشمل أيض           

املعلومة اليت ينبع منها احلق يف التماس املعلومات وتلقيها ونشرها بال حدود وال تبعات سوى               
  . حتمل املسؤوليات ذات الصلة

قانون احلصول على   اً   صوت ٥٥، اعُتمد بأغلبية    ٢٠١٠ديسمرب  /ن األول  كانو ٢ويف    -١٣٧
ويعترف القانون حبق كل مواطن يف طلب الوثائق العامـة مـن الدولـة              . املعلومات العامة 

  . واملؤسسات احلكومية، وذلك يف إطار اجلهود الرامية إىل ضمان شفافية احلكم يف السلفادور
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وخيتار رئيس اجلمهورية مفوضي هـذا      . ذ هذا القانون  وكُلّف معهد الشفافية بتنفي     -١٣٨
نقابـات العمـال    : املعهد ضمن قائمة من املرشحني تقدمها قطاعات اجملتمع اخلمسة التالية         

ويضطلع . واملهن ومجعيات الصحفيني واجملموعات الصناعية   ) اجلامعات(واألوساط األكادميية   
  . نتخاهبم من جديدسنوات وال جيوز است املفوضون بوظائفهم على مدى 

وميثل الشفافية واحلصول على املعلومات العامة شرطني أساسيني ملشاركة املواطنني            -١٣٩
  . الفعالة اليت تساعد على تدعيم املؤسسات العامة والنهوض بالدميقراطية وإنفاذ سيادة القانون

ة من االتفاقيـة غـري معتـرف هبـا صـراح          ) أ(٢١ومع ذلك، فإن أحكام املادة        -١٤٠
  .لألشخاص ذوي اإلعاقة وال لغريهم ال

من االتفاقية، تترجم البالغات الرمسية إىل لغـة        ) ب(٢١وخبصوص متطلبات املادة      -١٤١
ويشمل ذلك الرسائل الرمسية املوجهة من املسؤولني       . ٢٠٠٩اإلشارات السلفادورية منذ عام     

مهورية والبث التلفزيـون  احلكوميني يف االحتفاالت أو التظاهرات العامة، ورسائل رئيس اجل 
ومن دواعي األسف أن البالغات الرمسية ال تتـرجم مجيعهـا           . جللسات اجلمعية التشريعية  

وجتدر اإلشارة إىل أن استخدام لغة اإلشارات الـسلفادورية يتـيح     . بالضرورة إىل لغة برايل   
ح خطاب اجلهة   من احلكومة إىل عامة الناس لكنه ال يتي       اً  من جهة واحدة موجه   اً  خطاباً  حالي

  . املقابلة للحكومة، وهو أحد التحديات اليت مازال يتعني ختطيها
وخبصوص استعمال آليات التضخيم أو األساليب والصيغ املتيسرة، ينبغي التـشديد             -١٤٢

على أن املواقع الشبكية الرمسية للمؤسسات العامة تصمم هبدف التوافق التـام مـن حيـث        
 املعايري واملبادئ التوجيهية احملددة يف مبادرة تيسري دخول املواقـع           اجلوانب التقنية املطلوبة مع   

  . الشبكية والتوجيهات اخلاصة بإتاحة احملتويات الشبكية
ـ اً   موظف ٣٣وخبصوص تيسري دخول املواقع الشبكية، يذكر أن          -١٤٣ ـ اً  حكومي اً مكلف

. مكثفـاً اً  باالتصاالت يف املؤسسات والوزارات وغريها من الوكاالت العامة تلقوا تـدريب          
معايري تيسري الدخول   اً  حكومياً  شبكياً   موقع ٤٥وعالوة على ذلك، أُدجمت فيما ال يقل عن         

  : الثالثة عشرة التالية
عند دخول صفحة حمذوفة، هل تظهر رسـالة تـشرح          : ٢-١-املعيار باء   )أ(  

  إجيادها يف موقع آخر؟كيفية 
لوسـم لغـة اإلنترنـت      اً  هل يقدم املوقع حمتوى مالئم    : ٢-٢-املعيار باء   )ب(  

"HTML tag META NAME"؟  
  ؟هل تتاح املعلومات امللونة بصيغة غري ملونة أيضاً: ١-٢-املعيار جيم  )ج(  
  تفتح؟هل مييز املوقع بني الروابط اليت فُتحت وتلك اليت مل : ٢-٢-املعيار جيم  )د(  
هل يستطيع مستخدم أدوات برامج العرض البصري أن        : ٣-٢-املعيار جيم   ) ه(  

  يعّدل أو يغّير حجم احلروف املستعملة؟
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هل يوجد نص بديل خيدم الغرض ذاته الـذي ختدمـه   : ٥-٢-املعيار جيم   )و(  
  مجيع العناصر غري النصية كالصور والعناصر املتحركة بغية شرح حمتوياهتا؟

هل أن عنصر العنوان، الذي يبني اسم املوقع أو املؤسسة         : ٢-١-ر دال املعيا  )ز(  
  ؟"<HTML tag <title  "وارد يف صيغة وسم

أُسـند  ) الصفحات غري املتاحة عن طريـق بوابـات       ( :٧-١-املعيار دال   )ح(  
  للمحتوى؛ عنوان

الـنص  ) الصفحات غري املتاحة عن طريق بوابات     : (٨- ١- املعيار دال   )ط(  
  ؛متاح للصفحة

سـجل  ) الصفحات غري املتاحة عن طريق بوابـات      : (١-٢-املعيار دال   )ي(  
  البحث متاح؛

، وعند حدوث خطأ    JavaSciptتعتمد االستمارات بلغة    : ٣-٢-املعيار دال   )ك(  
  يعاد املستخدم إىل الصفحة ذاهتا ويزود بإرشادات عما يتعني تصحيحه؛ 

  لضرورية يف االستمارات؛إبراز خانات املعلومات ا: ٤-٢-املعيار دال  )ل(  
  .خارطة املوقع متوفرة: ٦-١-املعيار هاء  )م(  
ـ        -١٤٤ علـى  اً وتعكف مديرية جتديد التكنولوجيا واحلواسيب التابعة ملكتب الرئيس حالي

 هـذا   ويبىن. الدوليةتنفيذ مشروع وطين يكفل استجابة املواقع الشبكية احلكومية إىل املعايري           
  . ديث املواقع الشبكية وتوحيدهااملشروع على أعمال مشروع حت

، شاركت دائرة تكنولوجيا املعلومات التابعة للمعهد ٢٠٠٩ديسمرب /ويف كانون األول  -١٤٥
السلفادوري للتأمني االجتماعي يف حلقة عمل بشأن تيسري دخول املواقع الشبكية ُنظمت برعاية 

وتسىن للمشاركني  . وي اإلعاقة األمانة املعنية باإلدماج االجتماعي ومديرية شؤون األشخاص ذ       
وبعد إعادة تـصميم املوقـع   . معرفة املزيد عن مسألة تيسر املعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة      

 بات ٢٠٠٩يونيه /الشبكي للمعهد السلفادوري للتأمني االجتماعي الذي بدأ تشغيله يف حزيران
  .  يف املائة٨٠ بنسبة اًاملوقع ميتثل املبادئ التوجيهية واملعايري التقنية املذكورة آنف

وأفادت األمانة املعنية باإلدماج االجتماعي بأن الدورة اإلعالميـة األوىل املتعلقـة              -١٤٦
 وكانـت موجهـة     ٢٠٠٩ديسمرب  /بتيسري دخول املواقع الشبكية ُعقدت يف كانون األول       

  : للفروع التالية يف إدارة تطوير نظم املعلومات
  واالتصاالت؛شعبة تكنولوجيا املعلومات   )أ(  
  شعبة احللول والتنفيذ؛  )ب(  
  ؛)دائرة خدمات املستعمل(شعبة الصحافة   )ج(  
  . شعبة خدمات املستعمل  )د(  
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ونظّمت األمانة املعنية باإلدماج االجتماعي اجتماعات مع مديري وسائط اإلعـالم             -١٤٧
ة الرمسيـة   وعرضت الدعم والتوجيه هبدف استجابة مواقعهم الشبكي      اً  وتوجيهاً  وقدمت دعم 

يتـوخى اعتمـاد    اً  مقترحاً  وصاغت األمانة أيض  . إىل معايري تيسري احلصول على املعلومات     
لكنها اً  فهذه اللغة تدرس حالي   . اجمللس الوطين عملية تصديق على لغة اإلشارات السلفادورية       

غري مصدق عليها، وهو ما ميكن أن يقّوض حق األشخاص ذوي اإلعاقـات الـسمعية يف                
  .ى معلومات وحقهم يف حرية التعبرياحلصول عل

  ٢٢املادة     
  احترام اخلصوصية    

. تنظم سرية معلومات املستعمل يف املبادئ التوجيهية التقنية ملؤسسات إعادة التأهيل            -١٤٨
كذلك جيب على الوكاالت اليت تدير قواعد البيانات أن تقوم بتحديث معلومات املستخدم             

  . ا بصورة دائمة وسريةوجتميعها يف موقع مركزي وختزينه
وتتضمن االستقصاءات األسرية متعددة األغراض أسئلة ترمي إىل مجع معلومـات             - ١٤٩

وعالوة على ذلك وقعت اتفاقـات بـني الـسجل الـوطين            . عن هذه الفئة من السكان    
لألشخاص الطبيعيني واجمللس الوطين بغية توفري املعلومات املطلوبة يف إطار التقيد مببدأ احلق             

  . اخلصوصيةيف
وال توجد قواعد بشأن املمارسات اليت خترق خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقـة              -١٥٠

ويوفر القـدر ذاتـه مـن احلمايـة         . بسبب إعاقتهم مبعىن العبارات املستخدمة يف االتفاقية      
  . للمعلومات الشخصية والصحية والتأهيلية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة أو بسائر الناس

  ٢٣املادة     
  احترام البيت واألسرة    

ـ . ال يوجد يف السلفادور متييز على أساس اإلعاقة يف األمور املتصلة باألسرة             -١٥١ اً وطبق
ألحكام االتفاقية، جيوز لألشخاص ذوي اإلعاقة البالغني سن الزواج أن يتزوجوا بناء علـى              

ارتباط رجل وامرأة هبدف ويعّرف قانون األسرة الزواج بأنه . املوافقة احلرة والكاملة للزوجني  
  .باملوافقة احلرة واملتبادلة من الطرفني املتعاقديناً رهناً بناء حياة كاملة ودائمة مع

وكضمان للموافقة احلرة، ينص قانون األسرة على أن افتقار شـخص إىل كامـل                -١٥٢
م  أمـا  مطلقـاً اً  ملكاته العقلية وعجزه عن اإلعراب عن موافقته الواضحة أمر يشكل حاجز          

 أمام الزواج؛ بل إن هذا احلـاجز         حاجزاً اوهكذا فإن اإلعاقة ال تشكل يف حد ذاهت       . الزواج
وهو ما جيب التحقـق منـه بـصورة         (نابع من عدم القدرة على املوافقة على الزواج حبرية          

  . من أي لُبساً ، كما أن التعبري عن هذه املوافقة بأي طريقة جيب أن يكون خالي)موضوعية
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. وجد يف السلفادور قيود حتدد عدد األطفال والفترات الفاصلة بـني والداهتـم            وال ت   -١٥٣
إىل اً  وسـعي . تؤثر اإلعاقة على احترام أو ضمان حق كل شخص يف أن يقرر هذه املسائل              وال

تعزيز فعالية الربامج احلكومية للصحة اجلنسية واإلجنابية، من املهم بيان خمتلف وسائل التعـبري              
خدمها األشخاص ذوو اإلعاقة، مثـل لغـة برايـل أو لغـة اإلشـارات               الشخصي اليت يست  

  .السلفادورية، لضمان حصول كل شخص على ما يلزمه من معلومات الختاذ قرارات مستنرية
وحيق لألشخاص ذوي اإلعاقة ممارسة حقوقهم يف الكفالة أو احلضانة أو الوصـاية               -١٥٤
  . التبين على قدم املساواة مع غريهم أو

يتناول قانون األسرة مسألة السلطة األبوية، اليت تعرَّف بأهنا جمموعـة الـسلطات             و  -١٥٥
ـ           ر داث أو القـصّ   والواجبات اليت حيددها القانون لآلباء واألمهات فيما يتصل بأبنائهم األح

لذلك تشمل  . هبدف محايتهم وتربيتهم ومساعدهتم وهتيئتهم للحياة ومتثيلهم وإدارة ممتلكاهتم        
  .الرعاية الشخصية والتمثيل القانوين وإدارة املمتلكات: ة ثالثة عناصر هيالسلطة األبوي

وتتمثل الرعاية الشخصية يف سياق السلطة األبوية يف جمموعـة مـن الـسلطات                -١٥٦
وإدماجه يف اجملتمع وتعليمـه     اً  سليماً  والواجبات احملددة للوالدين هبدف ضمان منو الطفل منو       

وميارس التمثيل القانوين عنـدما يكـون       . يته وتأديبه وتوجيهه  األخالق والدين والتكفل بترب   
. لألهلية املدنية الالزمة ألخذ تعهدات ملزمة عن وعي تـام         اً  الطفل يف حداثة سنه أو مفتقر     

وإضافة إىل ذلك، تفترض إدارة امللكية التزام الوالدين باحلفاظ على ممتلكات الطفل وإدارهتا             
  . وزيادة قيمتها مبرور الزمن

وال ميكن حرمان شخص من السلطة األبوية بسبب اإلعاقة إال يف حاالت اإلصـابة            -١٥٧
ويف هذه احلـاالت،  . مبرض عقلي من شأنه أن يؤثر على ممارسة تلك السلطة على حنو سليم        

  . يكون التجريد من السلطة األبوية مبثابة آلية حلماية الطفل وليس عقوبة للوالد ذي اإلعاقة
وجد نقص يف الربامج أو اآلليات الالزمة لتزويـد األشـخاص ذوي            ومع ذلك، ي    -١٥٨

وال توجد معلومات عن الرعاية     . اإلعاقة أو أسرهم مبعلومات عن تأثريات اإلعاقة والعيش هبا        
  . داخل األسرة املباشرة أو يف ظروف أسرية داخل جمتمع األطفال ذوي اإلعاقة املتخلّى عنهم

  ٢٤املادة     
  التعليم    

وم وزارة التعليم عن طريق إدارة التعليم اإلدماجي بتنفيذ برامج لفائدة الطـالب             تق  -١٥٩
، بوشر مشروع منوذجي لـدمج فـصول        ٢٠٠٨ويف عام   . املصابني بنوع من أنواع اإلعاقة    

آكاخوتال وخوايووا وسونـسونايت وكوسـكتالن   (حتضريية يف مخسة مراكز للتعليم اخلاص      
ومشلت برامج التعليم   . سني يف ميدان التعليم التحضريي    ولتحسني تدريب املدر  ) وإيلوباسكو
  . اً تلميذ٧٥التحضريي 
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 بأن عدد األطفال دون سن      ٢٠٠٧وأفاد التعداد السادس للسكان والسكن يف عام          -١٦٠
، أجرت وزارة التعليم دراسـة وطنيـة        ٢٠٠٩ويف عام   . ٥٥٥ ٨٩٣الرابعة كان يساوي    

 خاصة عن طريق نظام التعليم أو املساعدة املقدمة من  لتحديد نسبة السكان الذين تلقوا رعاية     
وأدرجت هذه املتغريات يف تعداد التسجيل املدرسي الـذي بـّين           . املنظمات غري احلكومية  

  . يف التعليم التحضريي دون سن الثالثة قد تلقوا تلك الرعايةاً  تلميذ٢ ٩٩٧ أن
 سياسـة وطنيـة للتعلـيم       ، شرعت وزارة التعليم يف صـياغة      ٢٠٠٩ويف أواخر عام      -١٦١

وضع مبادئ توجيهية عامة ملختلف اخلطط والربامج واملـشاريع الراميـة إىل            "التحضريي هبدف   
ضمان تعليم األطفال الصغار والتنمية الشاملة، وذلك مبشاركة منظمات وطنية وحملية وحكوميـة       

ر األساسـي لألسـرة     وهو ما ُيعاضد الدو   اً،  أي أن اجملتمع املدين معين أيض     . وغري حكومية شىت  
  ". واجملتمع احمللي يف مساعدة األطفال دون سن السادسة على التأهب للحياة على أفضل حنو

  ٤الشكل 
  التعليم التحضريي

  
  وزارة التعليم  :املصدر
التعلـيم  "ومن بني االستراتيجيات املعروضة يف هذه السياسة اسـتراتيجية بعنـوان            -١٦٢
  . ، وهو ما يؤكد مسؤولية تزويد األطفال الصغار بالتعليم"دماجي واالهتمام بالتنوعاإل

وهذه االستراتيجية ستمكن النظام من القيام بالتعديالت الالزمة لضمان بدء عملية             -١٦٣
  . تعليم األطفال دون سن السادسة ومواصلتها وإكماهلا

ويتـيح هـذا    .  التعليم العادي واخلاص   ملدارساً  وطنياً  وصّممت وزارة التعليم مقرر     -١٦٤
لقدراهتم اً  املقرر لطالب املدارس اخلاصة فرصة االلتحاق مبدرسة عادية ومتابعة دراستهم وفق          

وعالوة على ذلك، يتوافر الدعم الدراسي واملساعدة اإلضافية للطـالب          . أو لنموهم املعريف  
  . ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة

القطاع اخلاصالقطاع العام 
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عم الدراسي برناجمني، أوهلما برنامج دعـم الـتعلم يف الفـصل            وتوفر خدمات الد    -١٦٥
واخلدمات النفسية، الذي يتوخى تيسري التعلم يف مؤسسات التعليم األساسي ويركز علـى             

وهو . تقدمي مساعدة مباشرة إىل الطالب الذين يواجهون صعوبات أصلية أو ظرفية يف التعلم            
الذين حيتاجون أو يطلبون الدعم هبـدف حتـسني         املساعدة التقنية إىل املدرسني     اً  يقدم أيض 

ويف . ممارساهتم التعليمية كي تتوافق واحتياجات طالهبم الفردية واخلاصة يف جمـال التعلـيم            
 خدمـة مـن     ٧١٨ دوالر على مشاريع ترمي إىل حتـسني         ٧١٨ ٠٠٠، أُنفق   ٢٠٠٨ عام

  .خدمات الدعم الدراسي
رك الذي يساعد الطالب املنتشلني من أسوأ       والربنامج الثاين هو برنامج فصول التدا       -١٦٦

وتوجد فصول التدارك يف املدارس اليت تسجل أعلى معدالت التسرب        . أشكال عمل األطفال  
أو التسجيل املتأخر بسبب العمل، ومتكّن الطالب من البقاء يف املدرسة كامل اليوم وإهنـاء               

 دوالر مـن    ٦٠٠ ٠٠٠  فـصالً  ١٣٤وبلغ االستثمار الـسنوي لفائـدة       . السنة الدراسية 
  . طالب٩ ٠٠٠ أجل
  :ويوجد برناجمان يقدمان املساعدة التكميلية ومها التاليان  -١٦٧

، ُوّزعت بدالت   ٢٠١٠يناير  /منذ كانون الثاين  : جمموعة األدوات املدرسية    )أ(  
يف التحضريي واملرحلتني الثانية والثالثة من التعليم       اً   تلميذ ١ ٣٦٧ ٦١١وأحذية جمانية على    

 يف التعلـيم    ٢٠٠٩ تلميذ أحصاهم تعداد عـام       ١ ٥٠٤ ٠٠٠ساسي واخلاص من أصل     األ
 التحضريي واالبتدائي والثانوي؛

 ٨٥٧ ٤٣٠، انتفع هبذه الربامج     ٢٠٠٩يف عام   : برامج الوجبات املدرسية    )ب(  
 ٤٥٢ ٨٥٦، ُوّسعت التغطية فـشملت      ٢٠١٠ويف عام   .  مؤسسة تعليمية  ٤ ١٦٧يف  اً  طالب
 مؤسـسة   ٤ ٩٣١يف  اً   طالب ١ ٣١٠ ٢٨٦ مؤسسة تعليمية من أصل      ٧٦٤يف  اً  إضافياً  طالب

 ٢٠٠٩وكانت امليزانية املخصـصة لعـام       . تعليمية يف كامل املناطق البلد الريفية واحلضرية      
 دوالر لتوسيع التغطية، فبلغ     ٢ ٨٨٩ ٤٥٨ دوالر وزِدت مبا يساوي      ١٠ ٤٣٣ ٦٧٤ مبقدار

 .  دوالر١٣ ٣٢٣ ١٣٢ جمموعها

وهي تتيح إدخال   . ، صيغت سياسة التعليم اإلدماجي وبدأ تنفيذها      ٢٠٠٩ام  ويف ع   -١٦٨
تعديالت على نظام التعليم الوطين بغرض إزالة احلواجز اليت تعوق التعلم والتـشجيع علـى               

وإضافة إىل ذلك، أُعيد النظر يف القواعد املؤسسية لضمان امتثال مشروع التعلـيم   . املشاركة
، وُبذلت جهود يف سبيل تصميم نظام لرصد ومتابعة تنفيذ تلك          املؤسسي على الصعيد الوطين   
  .القواعد يف النظام التعليمي

وتدير وزارة التعليم مدرسة وطنية للمكفوفني، توفر أنشطة تعليمية باسـتخدام لغـة               -١٦٩
فيها  من الدورات التدريبية اخلاصة باملدرسني مبا     اً  ، أعّدت الوزارة عدد   ٢٠٠٨ومنذ عام   . برايل
  . يف مراكز تدريب املعلمني يف البلداً  مدرس٣١٥ريب اختياري على التنوع حضره تد
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ملدة يوم يف موضوع التعليم اإلدمـاجي  اً تدريباً  مهني٣٦٠وعالوة على ذلك، تلقّى       -١٧٠
وسيقدم التدريب إىل غايـة     .  أي بالتزامن مع بداية الفترة املشمولة بالتقرير       ٢٠٠٨منذ عام   

  . وكالة التعاون اإلمنائي اإليطالية بدعم من ٢٠١٢ عام
 ٣٦ ٨٥٠ ما مقداره    ٢٠٠٨، استثمر يف عام     "اهلوية اللغوية للصم  "وفيما يتعلق مبسألة      -١٧١
متعدد الـصفوف لفائـدة ذوي         فصالً ١٧ دوالر يف    ٢٥ ٥٠٠ يف مخس مدارس و    دوالراً

 للتقنـيني    دوالر لشراء أمـاكن    ١٦٠٠وإضافة إىل ذلك، ُخّصص مبلغ      . اإلعاقات السمعية 
  . واملعلمني يف دروس لغة اإلشارات يف جامعات بالسلفادور

اً  دوالر ٢٠ ٤٣٥، ُمنحت رابطة الصم السلفادورية إعانة مبقـدار         ٢٠١٠ويف عام     -١٧٢
هبدف تصميم وتنفيذ استراتيجيات تتعلق باستخدام لغة اإلشارات السلفادورية كلغـة أوىل            

عليمية اخلاصة باملدرسني ذوي اإلعاقات الـسمعية       للتواصل ووضع املقررات يف اخلدمات الت     
وأُسندت منح دراسية إىل طالب هبدف متكينهم من مواصلة تعليمهم          . على املستوى الوطين  

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨ دوالر يف عامي ٢٠ ٤٠٠العايل، وبلغ مقدار تلك املنح 
لثـانوي،  وكل عام يطبع بلغة برايل اختبار قدرات الطالب املسجلني يف التعلـيم ا              -١٧٣

وعالوة على ذلك، طُبع بلغة برايل يف       . إضافة إىل تقييم املستوى األكادميي ومهارات التعليم      
  . من جمموعة سيبوتس للعلوم الطبيعية والرياضياتاً  كتاب٩٦ ما يعادل ٢٠٠٩ عام

بلغـة اإلشـارات    اً  قامت وزارة التعليم خبطوات يف سبيل اإلدماج؛ وانتدبت مترمج          -١٧٤
اً، عامة يف الوزارة، وقامت، خالل احتفاالت االستقالل الوطين اليت دامت شـهر           لألحداث ال 

وُعّين مدرسون صم يف    . بنشر النشيد الوطين للسلفادور بلغة اإلشارات على موقعها الشبكي        
ويف سياق إدارة اختبار قدرات الطالب املسجلني يف التعليم         . مدارس ذوي اإلعاقات السمعية   

توى األكادميي ومهارات التدريس، تبذل جهـود لـضمان مـشاركة           الثانوي وتقييم املس  
  . للمتطلبات الواردة يف أدلة االختباراً مترمجني، وفق

ويوجد تعداد للتعليم العايل لكنه ال حيتوي متغريات للحصول على معلومات بشأن              -١٧٥
ـ   أولذلك ال يوجد سجل لعدد طالب التعليم العايل         . الطالب ذوي اإلعاقة   ادين  طالب مي

  . دراسية حمددة
ويقدم نوع آخر من أنواع املساعدة بواسـطة حلقـات تعلـيم األشـخاص                - ١٧٦
، قُـدمت تلـك   ٢٠٠٩ و٢٠٠٨وعلى مدى عامي . اإلعاقات البصرية والسمعية    ذوي

من ذوي اإلعاقات  اً   شخص ٢٨من ذوي اإلعاقات السمعية و    اً   شخص ٥٧٣  املساعدة إىل 
ن هذا الربنامج من تعليم القـراءة والكتابـة ألولئـك    ومكّ. البصرية يف شىت أحناء البلد  

ويف حالة املكفوفني، وفّر الربنامج . األشخاص، ومعظمهم يف سن الثالثة عشرة أو ما فوق
  . إعادة التأهيلاً أيض
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 اجملموع  إناث  ذكور  فترة املساعدة
     ٢٠٠٨أبريل / نيسان-فرباير /شباط

 ٢٥٥ ١٣١ ١٢٤  حلقة الصم
 ٣٨ ٢٠ ١٨   اخلاصة بالصمحلقة املتطوعني
 ٨ ٥ ٣  حلقة املكفوفني

 ٣٠١    اجملموع
      ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين-مارس /آذار

 ٢٧٠ ١٠٧ ١٦٣  حلقة الصم
 ١٠ ٧ ٣  حلقة املتطوعني اخلاصة بالصم

 ٢٠ ٩ ١١  حلقة املكفوفني
 ٣٠٠    اجملموع

املرونـة يف مـستوى      إدخال املزيد من     - (EDÚCAME)" علّمين"وتوخى برنامج     -١٧٧
املرحلة الثالثة وشهادة التعليم الثانوي من خالل توفري أشكال جديدة من املـساعدة، منـها               
املساعدة عن طريق اإلنترنت، هبدف ختفيض عدد التالميذ كبار السن وإعادة الشباب الذين             

دة إىل  ويف إطار هذا الربنـامج، قُـدمت املـساع        . انقطعوا عن الدراسة إىل النظام التعليمي     
  . الطالب ذوي اإلعاقات السمعية

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨ 
  ٤  ٣  الفروع
  ٤٢  ٣١  املنتفعون

ويف سياق إعداد هذا التقرير، أجريت مشاورات مع أشخاص ذوي إعاقة وأفراد من               -١٧٨
أسرهم ومنظمات من اجملتمع املدين، وأشارت هذه األطراف إىل أن البلد يفتقر إىل سياسـة               

إىل اً  ي تشمل مدارس املناطق الريفية واحلضرية خارج العاصمة، نظـر         وطنية للتعليم اإلدماج  
وال يذهب معظـم األطفـال ذوي       . نقص املدرسني املؤهلني املدربني على التعليم اإلدماجي      

إىل مـدارس   اً  اإلعاقة يف املناطق الريفية إىل املدرسة، أما من يسعهم الذهاب فيتجهون عموم           
وعالوة على ذلك، ال يكتـسب هـؤالء        . وع إعاقتهم التعليم اخلاص، بصرف النظر عن ن     

  .الطالب مجيع املعارف األكادميية الالزمة ملتابعة املقرر على قدم املساواة مع سائر الطالب

  ٢٥املادة     
  الصحة    

يعترف الدستور بأن الفرد مصدر أنشطة الدولة وهدفها، وجيب على الدولة أن تكفـل                -١٧٩
وصـحة سـكان   . والثقافة والرفاه االقتصادي من مجلة أمور أخرى    متتع سكاهنا باحلرية والصحة     

  . السلفادور سلعة عامة؛ وبناء عليه، جيب على الدولة واألفراد ضمان احلفاظ عليها ورعايتها
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ويتوخى قانون تكافؤ الفرص لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة إرساء قواعد تكـافؤ              -١٨٠
. لية والنفسية واحلسية الوراثية منـها واملكتـسبة       الفرص لفائدة ذوي اإلعاقات البدنية والعق     

 من القانون على التوايل باحلق يف احلـصول علـى           ٥ واملادة   ٢ من املادة    ٦وتعترف الفقرة   
. املساعدة من موظفني أكفاء من أجل التعايف الكامل إىل جانب احلق يف إعادة التأهيل التامة              

  .ضافات أو التنقيحات الالزمةوتبذل جهود يف سبيل تعديل القانون بإدخال اإل
لوطين لفريوس  وخبصوص الصحة اإلجنابية، أُدمج املكون املتعلق باإلعاقة يف الربنامج ا           -١٨١

اإليدز بغية مجع بيانات تستخدم لوضع مؤشرات واالستجابة بفعالية إىل      /نقص املناعة البشري  
  . احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة من الوقاية والعالج

حني يقر األشخاص ذوو اإلعاقة وأفراد أسرهم ومنظمات اجملتمع املدين بـأن            ويف    -١٨٢
اإلدارة احلالية ألغت الرسوم الطوعية املتصلة باخلدمات الصحية يف املستشفيات الوطنية، ترى            
هذه األطراف أن مراكز الرعاية الصحية األولية والثانوية يف شبكات املستشفيات الوطنيـة             

  .  هندسية وتواصليةتزال حتتوي عقبات ال
وخبصوص األدوية والعالج اخلاص لألمراض أو لنتائج إعاقة ما، يواجه قطاع الصحة      -١٨٣
يف وسائل املساعدة واألدوية الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقات البدنية مثـل الـشلل             اً  نقص

  . الثنائي ومرض السكري والفشل الكلوي
 والرفاه االجتماعي ال توجـد آليـات        ويف امليدان اخلاضع إلشراف وزارة الصحة       -١٨٤

  .لتحديد وتقييم نوعية اخلدمات املقدمة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة
، مل تكن هناك إحصاءات موثوق هبا فيما يتعلق بإعادة التأهيـل؛            ٢٠٠٩وإىل غاية عام      -١٨٥

  .٢٠١٠ مارس/إىل آذار ٢٠٠٩مايو /لذلك تقدم بيانات العالج لفترة سنة فقط من أيار
مركز : ويقدم املعهد السلفادوري إلعادة تأهيل املعوقني خدماته يف تسعة مرافق هي            -١٨٦

إعادة التأهيل الشامل لألطفال واملراهقني؛ ومركز جهاز العضالت واهليكل العظمي، والعيادة           
اخلارجية ألمراض الشيخوخة؛ ومركز سارا سلديفار للمسنني؛ ومركز يوخينيـا دوينيـاس            

وفني؛ ومركز إعادة التأهيل املهين؛ ومركز السمع والنطق؛ واملركز الغريب          إلعادة تأهيل املكف  
  .إلعادة التأهيل الشامل؛ واملركز الشرقي إلعادة التأهيل الشامل

 مستشفى يف البلـد؛ وتقـدم       ٣٠وتوفر وزارة الصحة خدمة العالج الفيزيائي يف          -١٨٧
  . وحدة صحية٢٠اخلدمة ذاهتا يف 

من ذوي اإلعاقة تلقوا العالج من      اً   شخص ٣٤ ٤١٤حصائية بأن   وتفيد البيانات اإل    -١٨٨
 ١٩ ٥٦٩ بـأن    ٢٠٠٨وتفيد سجالت عـام     . ٢٠١٠فرباير  / إىل شباط  ٢٠٠٨ بداية عام 
، تلقـى   ٢٠٠٩ويف عـام    . مبـا يـشمل مجيـع األمـراض         تلقوا العالج إمجاالً  اً  شخص
، ٢٠١٠فربايـر   /اطوشبيناير  /ويف كانون الثاين  . من ذوي اإلعاقة  اً   شخص ١١ ٩١٦ العالج
 ١٦ ٩٩٧ومثّل الرجـال    . من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة      زيارة أولية  ٢ ٩٢٩ ُسجلت
  . تلقوا العالجاً  شخص٣٤ ٤١٤ أصل من ١٧ ٤١٧والنساء 
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االستشارات األوىل اليت يقوم هبا األشخاص ذوو اإلعاقة يف املعهد السلفادوري إلعـادة                 
  )٢٠١٠فرباير /شباط - ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين(تأهيل املعوقني 

٢٠٠٨*  ٢٠١٠  **٢٠٠٩***  
 ٢٠٠٨يناير /اجملموع كانون الثاين

  ٢٠١٠فرباير / شباط-
  اجملموع  اإلناث  الذكور  اجملموع  اإلناث  الذكور  اجملموع  اإلناث  الذكور  اجملموع  اإلناث  الذكور  املؤشر/املتغري

األشخاص الذين 
حبسب (تلقوا العالج 

الفئة العمرية، على 
 ٤١٤ ٣٤ ٤١٧ ١٧ ٩٩٧ ١٦ ٩٢٩ ٢ ٤٨١ ١ ٤٤٨ ١ ٩١٦ ١١ ٨٨٠ ٥ ٠٣٦ ٦ ٥٦٩ ١٩ ٠٥٦ ١٠ ٥١٣ ٩  )متداد سنواتا

 ٧٦٦ ١ ٩٨١ ٧٨٥ ٤٠٦ ٢٤٩ ١٥٧ ٣٦٠ ١ ٧٣٢ ٦٢٨ ٨٦٧ ٥ ٥٠٥ ٢ ٣٦٢ ٣  دون سن الواحدة

٢٩٦ ٣ ٢٠٣ ١ ٠٩٣ ٢ ٦٧٠ ٢٥٧ ٤١٣ ٦٢٦ ٢ ٩٤٦ ٦٨٠ ١     ٤- ١ 

٢٣٤ ٢ ٧٦٧ ٤٦٧ ١ ٤٥٣ ١٦٤ ٢٨٩ ٧٨١ ١ ٦٠٣ ١٧٨ ١ ٨٦٨ ٢ ١٠٢ ١ ٧٦٦ ١  ٩- ٥ 

٨٥٠ ١ ٧٣٣ ١١٧ ١ ٣٣٧ ١٣٠ ٢٠٧ ٥١٣ ١ ٦٠٣ ٩١٠ ٢١٠ ٢ ٠٠١ ١ ٢٠٩ ١  ١٩-١٠ 

٧١٧ ٣٤١ ٣٧٦ ١٣٦ ٥٤ ٨٢ ٥٨١ ٢٨٧ ٢٩٤ ٣٦٠ ٥ ٣٩١ ٣ ٩٦٩ ١  ٢٩-٢٠ 

٧٩٤ ٤٦٧ ٣٢٧ ١٣٦ ٨٧ ٤٩ ٦٥٨ ٣٨٠ ٢٧٨     ٣٩-٣٠ 

٩٥٤ ٦٤٤ ٣١٠ ١٨٧ ١٢٩ ٥٨ ٧٦٧ ٥١٥ ٢٥٢     ٤٩-٤٠ 

١٠٥ ١ ٧٩٨ ٣٠٧ ٢٠٢ ١٤٠ ٦٢ ٩٠٣ ٦٥٨ ٢٤٥     ٥٩-٥٠ 

 ١٢٩ ٢ ٤٢٧ ١ ٧٠٢ ٤٠٢ ٢٧١ ١٣١ ٧٢٧ ١ ١٥٦ ١ ٥٧١ ٢٦٣ ٣ ٠٥٦ ٢ ٢٠٧ ١   سنة٦٠فوق 

  .نظام الدراسات الوبائية؛ املعهد السلفادوري إلعادة تأهيل املعوقني ومعيار قياس اخلطأ  :املصدر
 .ج املتصل باإلعاقة مجيع األمراض وال تقتصر على العال٢٠٠٨تشمل أرقام عام   *

 . العالج املتصل باإلعاقة فقط٢٠٠٩تشمل أرقام عام   **
  .فرباير فقط/يناير وشباط/ شهري كانون الثاين٢٠١٠تغطي أرقام عام   ***

  )٢٠٠٩املعهد السلفادوري إلعادة تأهيل املعوقني، (االستشارات األوىل حبسب نوع اإلعاقة     
 النسبة املئوية  اإلعاقة

  صبية العضلية العظمية وغريها من الوظائف املتصلة باحلركةالوظائف الع
  الوظائف العقلية

  وظائف الصوت والكالم
  الوظائف احلسية ووظيفة الشعور باألمل

جهاز القلب والشرايني، واجلهاز الدموي واملناعي والتنفسي؛ واجلهاز : وظائف أخرى
  اهلضمي واأليضي والصماوي واجللدي واهلياكل ذات الصلة 

٥٤  
٢٨  
١٣  
٤  
١  

  ١٠٠  اجملموع

 ٢٠٠٨مـايو   /ويف جمال العالج الفيزيائي، تفيد إحصاءات وزارة الصحة للفترة من أيار            -١٨٩
 استشارة أوىل ُصّنفت حبـسب فئـات األعمـار          ٨٨ ٢٦٥ إجراء   ٢٠١٠مارس  /إىل آذار 

  ). ٢املرفق، اجلدول  انظر(



CRPD/C/SLV/1 

43 GE.11-46271 

 استـشارة  ٧٥ ٣٦٣إجـراء  وسّجلت شبكة الصحة الوطنية التابعة لوزارة الصحة      -١٩٠
  ).٣انظر املرفق، اجلدول (بالنسبة إىل السكان عامة 

 حصة عـالج فيزيـائي      ١ ١٩٩ ٤٧٧وتفيد بيانات شبكة الصحة الوطنية بإجراء         -١٩١
  ).٤انظر املرفق، اجلدول  (٢٠١٠مارس / إىل آذار٢٠٠٨مايو /خالل فترة من أيار

نام على االستشارات الطبية من جانب      ويف أعقاب اتفاقات السالم، ُسّجل طلب مت        -١٩٢
وبناء عليه، ُعّززت بعض مؤسسات القـوات       . األشخاص ذوي اإلعاقة نتيجة للرتاع املسلح     

املسلحة من قبيل وحدة التنسيق والدعم اخلاصة بأفراد القوات املسلحة املعوقني، اليت تقـدم              
 املنتج بالتنـسيق مـع   رعاية طبية وتشجع عودة األشخاص ذوي اإلعاقة إىل العمل والنشاط     

  . مؤسسات حكومية ومنشآت خاصة أخرى
 ٩٣٤ويتقاضى  . ذوي إعاقة يف السلفادور   اً   شخص ١٠ ٤٤٨وتفيد التقارير بوجود      -١٩٣

مـن  اً   منهم معاش  ٤ ٨٥٥من مؤسسة الضمان االجتماعي للقوات املسلحة، و      اً  منهم معاش 
نـاجني  اً   شخص ٢ ٢٢٥ حني يعترب    صندوق احملاربني اجلرحى واملعوقني يف الرتاع املسلح يف       

  .  من وحدات عسكرية شىت٣٦٥من انفجارات ألغام وأُعفي 
 قطعـة أرض    ١ ٦٨٢وبالتنسيق مع املعهد السلفادوري لإلصالح الزراعي، ُوّزعت          -١٩٤

.  قطعة أخرى  ٣ ٠٩٧ومن املقرر توزيع    . وهي أراض سكنية وزراعية   . على املستوى الوطين  
 ٦١٥لتنسيق مع املركز الوطين لتكنولوجيا الزراعـة واحلراجـة،          وعالوة على ذلك، ُمنح با    

  . حمّسنة وأمسدةاً حيتوي بذوراً زراعياً  كيس٢٨٨حزمة زراعية و
وتفيد وحدة التنسيق والدعم املعنية بأفراد القوات املسلحة املعوقني بأهنا قامت يف   - ١٩٥
 من هذه املساكن    ٦٨ز  وتوىل جتهي .  مرتالً ٧٧وترميم  اً   مسكن ٧٥٠ بتوزيع   ٢٠٠٩  عام

 مساكن ألفـراد املعـوقني يف       ٩مكتب نائب وزير السكن والتنمية احلضرية، وُمنحت        
  . القوات املسلحة

 ٩٣٤ويتقاضى  . ذوي إعاقة يف السلفادور   اً   شخص ١٠ ٤٤٨وتفيد التقارير بوجود      -١٩٦
مـن   اً منهم معاش  ٤ ٨٥٥من مؤسسة الضمان االجتماعي للقوات املسلحة، و      اً  منهم معاش 

نـاجني  اً   شخص ٢ ٢٢٥صندوق احملاربني اجلرحى واملعوقني يف الرتاع املسلح يف حني يعترب           
  . من وحدات عسكرية شىت٣٦٥من انفجارات ألغام وأُعفي 

وُنظّمت محالت صحية وأخرى متعلقة بطب األسنان والعيون يف مجيع أحناء البلـد               -١٩٧
  . لفائدة هذه الفئة من السكان وأسرهم
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  ٢٦ة املاد    
  التأهيل وإعادة التأهيل    

إعـادة  "الفصل الثـاين،  (حيدد قانون تكافؤ الفرص لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة    -١٩٨
قواعد الرعاية الـشاملة الـيت ينبغـي أن تقـدمها           ) ١١ إىل   ٥، املواد من    "التأهيل الشامل 

نفيـذ هـذا     من الئحة ت   ١٦وتفيد املادة   . املؤسسات احلكومية إىل األشخاص ذوي اإلعاقة     
القانون بأن وزارة الصحة والرفاه االجتماعي مسؤولة عن تصميم الربامج الوقائية وختطيطها            
وتنسيقها ومراقبتها، والكشف املبكر عن اإلعاقات وتشخيصها يف الوقت املناسب، ومتابعة           

  .عالج األشخاص ذوي اإلعاقة وإعادة تأهيلهم
قانون على أن تتوىل املؤسـسات الـصحية         من الئحة تنفيذ هذا ال     ١٧وتنص املادة     -١٩٩

غري أن من الـالزم حتـسني      . تصميم وترويج التدابري الوقائية يف إطار التعاون بني الوكاالت        
  .آليات هذا التعاون

ويفيد املعهد السلفادوري إلعادة تأهيل املعوقني بوجوب سببني رئيـسيني للتغطيـة              -٢٠٠
كز تلك اخلدمات يف سان سلفادور وسانتا آنا وسانت         متر: احملدودة خلدمات إعادة التأهيل ومها    

  . ميغيل؛ ونقص التنسيق بني خدمات العالج الفيزيائي املقدمة من شبكة الصحة الوطنية واملعهد
وخبصوص الشروع يف عملية إعادة التأهيل يف أقرب مرحلة ممكنة مع إجراء تقيـيم                -٢٠١

فادوري إلعادة تأهيل املعوقني إجراءات متعدد التخصصات، يتخذ وزارة الصحة واملعهد السل   
عندما يلتمس األفراد مساعدة يف املراكز الصحية، دون انتظار أن حتدد اخلدمات الالمركزية             

  . يف املناطق الريفية احلاالت اليت قد تستدعي االهتمام هبا
واختذ املعهد السلفادوري للتأمني االجتماعي خطوات للقضاء على مجيع أشـكال             -٢٠٢
  .مييز يف العمل والتمييز الذي حيول دون اإلدماج االجتماعي على النحو امللخص أدناهالت

ولطاملا ُعهد بتقدمي خدمات إعادة التأهيل الصحي والشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة             -٢٠٣
إىل وحدة املعهد املعنية بالطب وإعادة التأهيل اليت ميكن أن تعتمد على خدمات إعادة التأهيل         

  . وشبكة من املرافق الصحيةالالمركزية
ومن املقرر أن تستأنف إدارة التعليم والبحوث التابعة ملعهد التـأمني االجتمـاعي               -٢٠٤

تدريب أخصائيني يف العالج الفيزيائي وإعادة التأهيل؛ وحظيت هذه اخلطط مبوافقة املديرية             
  . ٢٠١١الفرعية للصحة وسيبدأ تنفيذها يف عام 

 من قانون التأمني االجتماعي، ٤٨للمادة اً ب على املعهد، وفقوعالوة على ذلك، جي    -٢٠٥
  . أن يوفر ما يلزم من أطراف اصطناعية وأجهزة لتقومي العظام

 من الئحة تنفيذ خمطط التأمني االجتماعي على أن ُتدفع معاشـات       ٤٠وتنص املادة     -٢٠٦
ـ  الورثة لألبناء دون سن السادسة عشرة أو دون سن احلادية والعشرين إ         يف اً ذا كـانوا طالب

  . مؤسسة عامة أو مرخص هلا من الدولة أو بصرف النظر عن السن إذا كانوا ذوي إعاقة
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ومعهد إعادة التأهيل املهين للقوات املسلحة هو فرع ال مركزي تابع ملعهد الضمان               -٢٠٧
إعاقـة  وهو يتوىل إعادة التأهيل الكامل لألفراد الذين أصيبوا ب        . االجتماعي للقوات املسلحة  

  .نتيجة للرتاع املسلح ويسهر على إعادة إدماجهم يف احلياة املهنية
  : اخلدمات التاليةاً ويوفر مركز إعادة التأهيل املهين للقوات املسلحة حالي  -٢٠٨

 ؛)األطراف السفلى والعليا(صناعة وإصالح األطراف االصطناعية   )أ(  

 ؛)نداتضبانات وس(صناعة وإصالح أجهزة تقومي العظام   )ب(  

توفري عيون اصطناعية ومساعات طبية لضعاف الـسمع وأحذيـة طبيـة              )ج(  
 ؛وعدسات متدرجة وجتميلية والصقة

توفري كراس متحركة، وكراس خاصة للمصابني بشلل رباعي، وعكاكيز،           )د(  
وعصي للمكفوفني، ولوحات وقليمات للكتابة، وكلسات، وقطـع غيـار، ووسـادات،            

   تعليق مطاطية؛وضمادات مطاطية، وإسارات
  .أشكال أخرى من املساعدة الطبية املوصوفة  ) ه(  
لذلك طلب إىل فرقـة     . مالية صعبة اً  ويعيش معظم األشخاص ذوي اإلعاقة أوضاع       -٢٠٩

اإلرسال اخلاصة للقوات املسلحة توفري خدمات حالقني اثنني ملن يزورون املؤسسة للقيـام             
  .بإجراءات متنوعة أو ألسباب أخرى

، افُتتح فرع ملركز إعادة التأهيل املهين للقوات املسلحة يف          ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ويف  -٢١٠
مقاطعة سان ميغيل يف شرق البلد، لتقريب اخلدمات ممن يعوزهم الوقـت أو اإلمكانـات               

األشخاص املقيمـون يف    اً  ويستفيد من هذه املبادرة أيض    . للذهاب إىل مكاتب سان سلفادور    
  .ان وأنيون يف شرق البالدمقاطعات موراسان وأوسولوت

من عكاكيز الـساعد،    اً   زوج ٤٣، و متحركاًاً   كرسي ١٥٦، قُدم   ٢٠٠٩ويف عام     -٢١١
للمكفوفني، وهي هبات مقدمة من وكاالت دعـم متنوعـة   اً  عص ٥٥، و إبطياًاً   عكاز ٥٠و
  ).٥انظر املرفق، اجلدول (

  ٢٧املادة     
  العمل والعمالة    

اإلدماج "الفصل اخلامس، (ئدة األشخاص ذوي اإلعاقة يضع قانون تكافؤ الفرص لفا  -٢١٢
على عاتق الدولة ووكاالهتا ومؤسساهتا املستقلة وحمافظاهتـا وشـركاهتا          ") يف القوة العاملة  

كما . بضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف جمال العمل       اً  اخلاصة وجهات أخرى التزام   
  . يعرض القانون آليات رصد الوفاء هبذه االلتزامات
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وتضطلع إدارة العمل التابعة لوزارة العمل والرفاه االجتماعي مبسؤولية حتليل حالـة              -٢١٣
ويستند حتليلها إىل توصيفها اخلاص للباحثني عن عمل       . العمالة وتعزيز اإلجراءات ذات الصلة    

. عن مـوارد خارجيـة      وعروض أصحاب العمل وقاعدة بياناهتا اخلاصة بالشركات فضالً       
  . دارة بالدور النشط املناسب يف سوق العملوهكذا تقوم اإل

ومتثل أحد السبل إىل زيادة استخدام مستعملي مراكز التوظيف ذوي اإلعاقة واحلد              -٢١٤
من معدالت البطالة الوطنية أثناء الفترة املشمولة بالتقرير يف شبكة العمالة الوطنيـة، وهـي               

 مبساعدة جهات منـها احملافظـات   مبادرة مشتركة قادهتا وزارة العمل والضمان االجتماعي     
  . ومراكز التدريب املهين

وتنسق شبكة العمالة الوطنية بني خمتلف مراكز التوظيف واملكاتب الفرعية من أجل              -٢١٥
  . بلوغ هدفها الرئيسي املتمثل يف ربط الباحثني عن عمل بعروض العمل

  امتثال القانون    
ة األشخاص ذوي اإلعاقة، أجرت املديريـة       يف إطار إنفاذ قانون تكافؤ الفرص لفائد        -٢١٦

بني   عملية تفتيش يف مجيع أحناء البلد يف الفترة ما         ٢٦ ٧٣١العامة ملفتشيات العمل ما جمموعه      
  . شركة خمالفة للقانون٨١، وتبني من خالهلا وجود ٢٠١٠مارس / وآذار٢٠٠٨مايو /أيار

قني املختلفـة يف مجيـع      ومع ذلك، كشفت عملية التشاور مع ممثلي منظمات املعو          -٢١٧
  . ربوع البلد عن ارتفاع مستوى البطالة، ونقص الوصول إىل املؤسسات العامة واخلاصة

وتتوخى السياسة املؤسسية دعم ارتقاء األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل واجملتمـع              -٢١٨
ـ اً  وتنفذ حالي . من خالل توفري برامج تدريب وفرص عمل وإنفاذ التشريعات املنطبقة          ة ثالث

مـشروع يـوفر    ) ب(مشروع يوفر التدريب على تكنولوجيا املعلومـات؛ و       ) أ: (مشاريع
  .مشروع بشأن متويل املشاريع بالغة الصغر) ج(التدريب على إقامة املشاريع؛ و

 ٢٤وخيضع إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف مكان العمل يف السلفادور للمواد من      -٢١٩
ويتضح مـن إسـهامات     . ة األشخاص ذوي اإلعاقة    من قانون تكافؤ الفرص لفائد     ٢٦ إىل

 ٢٥املؤسسات احلكومية املستشارة بشأن هذا القانون أن استخدام شخص ذي إعاقة لكـل              
  .هدف مل يتحقق بعد عامالً
، تعمل وزارة العمل والضمان االجتمـاعي وأمانـة اإلدمـاج           ٢٠٠٩ومنذ عام     -٢٢٠

 من أجل إنشاء آليات جتلب األشخاص       االجتماعي على تقريب احملافظات واملنشآت اخلاصة     
  .ذوي اإلعاقة إىل سوق العمل وتكيف أماكن العمل لتسهل عليهم دخوهلا
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  ٥الشكل 
عدد األشخاص ذوي اإلعاقة املسجلني يف شبكة العمالة الوطنية، حبسب الفئة املهنيـة،             

  ٢٠١٠مارس / آذار- ٢٠٠٨مايو /أيار

  

ويهـيمن العمـال    . ني حبسب الفئة املهنية    عدد األشخاص املسجل   ٥ويبني الشكل     -٢٢١
  .الذكور على فئة املهن البسيطة

  األشخاص ذوو اإلعاقة املوظفون يف شركات خاصة، حبسب اجلنس والفئة املهنية    
  اجملموع

 اإلناث  الذكور  اجلنس والفئة املهنية
 ٩٢ ٢٠٩  اجملموع

 - ١  ذيونكبار املوظفني احلكوميني ومديرو الشركات واملديرون التنفي
 ٣ -  املهنيون

 ٢ ٤  التقنيون واملهنيون ذوو الصلة
 ١٩ ٣٣  البائعون

 ١٠ ١٥  عمال قطاع اخلدمات والبائعون يف احملالت التجارية واألسواق
 ١ ١  عمال الزراعة والصيد البحري من ذوي املهارات

 ١٧ ٣٧  باقي العاملني يف الصناعات احلرفية والصناعات ذات الصلة
 ٢٤ ٣٥  وحدات تشغيل اآلالت وجتميعهااملنشآت و

 ١٦ ٦٧  املهن البسيطة

  . املكاتب اإلقليمية واحمللية التابعة للمديرية العامة للضمان االجتماعي والعمالة  :املصدر

عمال قطاع اخلدمات وعمال املبيعـات يف
 احملالت التجارية واألسواق

 البائعون

 التقنيون واملهنيون ذوو الصلة

 املهنيون

ار املوظفني احلكوميني ومديرو الشركاتكب
 واملديرون التنفيذيون

عمال الزراعة والصيد البحري مـن
 ذوي املهارات

باقي العاملني يف الصناعات احلرفية والصناعات
 ذات الصلة

 املنشآت ووحدات تشغيل اآلالت وجتميعها

 بسيطةاملهن ال

 ذكور
 إناث
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  ٦الشكل 
  األشخاص ذوو اإلعاقة املستخدمون يف شركات خاصة، حبسب اجلنس

  

ني االجتماعي يف تنفيذ برنامج يرمي      وشرعت شعبة موارد املعهد السلفادوري للتأم       -٢٢٢
، عندما ٢٠٠٤يوليه /إىل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف القوة العاملة، وكان ذلك يف متوز  

  .على املستوى الوطيناً موظف ١١  ٦١٩ موظفني ذوي إعاقة من أصل ١٠٦استنتج وجود 
 ١١ ٧٣٩أصل من اً  موظف١٣٤، كان العدد قد ارتفع إىل ٢٠٠٥فرباير /ويف شباط  -٢٢٣
واختذ املعهد املزيد من اإلجراءات      . يف املائة من جمموع املوظفني     ١,١٤أي ما يعادل    اً  موظف

  .٢٠٠٩ديسمرب /يف كانون األول
 .١٩٦٨للوقاية من املخاطر واحلوادث واألمراض املهنية منذ عام         اً  وينفذ املعهد برناجم    -٢٢٤
ومبا أن الصحة املهنيـة تعتـرب       . ة أنشئت إدارة الصحة املهني    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٤ ويف

إحدى دعائم التنمية يف السلفادور فإن اإلدارة تعمل على تعزيز ومحايـة صـحة العمـال                
. ووقايتهم من املخاطر املهنية الناشئة عن ظروف العمل يف خمتلف جماالت النشاط االقتصادي            

يف العمـل   الوقايـة مـن احلـوادث       ) أ(وتغطي الصحة املهنية أربعة فروع أساسية هـي         
  .الطب املهين) د(بيئة العمل و) ج(اإلصحاح املهين و )ب(و

وركّز املعهد جلّ عمله على الوقاية من احلوادث يف العمل وتعزيز الطب املهين بسبل             -٢٢٥
  :منها التالية
  دعم الصحة املهنية؛  )أ(  
  توفري التدريب واملشورة للجان املعنية بالصحة والسالمة املهنيتني؛  )ب(  
  التفتيش العام؛  )ج(  
  استخدام خارطة خماطر؛  )د(  
  التحقيق يف احلاالت اخلاصة؛  ) ه(  

  شخصا٢٠٩ً
69% 

الذكور
 اإلناث

  شخصا٩٢ً
31%  
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  التحقيق يف حوادث العمل؛  )و(  
  االستشارات الطبية؛  )ز(  
إقرار االستشارة الطبية قبل التوظيـف للـراغبني يف العمـل يف املعهـد                )ح(  

  السلفادوري للضمان االجتماعي؛
  املراقبة الوبائية؛  )ط(  
  .دابري اإلصحاحت  )ي(  
ويضطلع هبذه األنشطة يف أماكن متنوعة منـها الـشركات املنتـسبة إىل املعهـد                 -٢٢٦

ومراكز الدعم واملكاتب اإلداريـة     ) مثل العيادات اخلاصة  (السلفادوري للضمان االجتماعي    
وزارة العمل والضمان االجتماعي، ووزارة الصحة والرفـاه        اً  وتشمل األنشطة أيض  . للمعهد
  . اعي ووزارة البيئة واملوارد الطبيعية وجامعة السلفادوراالجتم
  . صحياًاً  مدرب٨٤ أطباء و٩ويتوىل تنفيذ الربنامج الشامل للصحة املهنية   -٢٢٧
ويركز معهد إعادة التأهيل املهين للقوات املسلحة على إجياد الوظائف ويساعد على              -٢٢٨

 وكخطوة أوىل، جيري حتديث البيانات      .انتشال األشخاص ذوي اإلعاقة من الفقر واالتكال      
يناير من هـذا    /ويف كانون الثاين  . الشخصية كي يتسىن حتديد املستعملني العاطلني عن العمل       

  . إىل املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي بغرض اخلضوع للتقييماً  مرشح١٥العام، أحيل 
ذا اً   شخـص  ١١ توظيف   مع وزارة العمل والضمان االجتماعي    اً  ونّسق املركز أيض    -٢٢٩

؛ وينذر يف   )يف بلنياريو لوستشوروس  (إعاقة يف وحدة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة السياحة         
ويستخدم معهد الضمان االجتماعي للقـوات      . تثبيت ستة منهم على األقل يف وظيفة دائمة       

  .  عمال٤٠٣ذا إعاقة من أصل اً  شخص٢٤املسلحة 
تدريب املهين واملعهد السلفادوري إلعادة تأهيل املعوقني       وقّدم املعهد السلفادوري لل     -٢٣٠

 من قانون تكافؤ الفرص ٢٤باملادة  معلومات عن النسبة املئوية للموظفني ذوي اإلعاقة، عمالً  
، وقّـع املعهـد     ٢٠٠٩ويف عام   ). ٦انظر املرفق، اجلدول    (لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة     

 مع األمانة املعنية باإلدماج االجتماعي هبدف دعم        السلفادوري للتدريب املهين اتفاقي تعاون    
  .تدريب األشخاص ذوي اإلعاقة وتوظيفهم

  ٢٨املادة     
   واحلماية االجتماعية الئق الةمستوى املعيش    

تود السلفادور التشديد على عدم وجود متييز قانوين ميكن أن يـؤثر علـى ممارسـة                  -٢٣١
غري أهنـا تقـر     .  الئق ويف محاية اجتماعية    األشخاص ذوي اإلعاقة حقهم يف مستوى معيشة      

  . على احترام هذا احلقاً بوجود متييز فعلي، سيما فيما يتصل باحلق يف العمل، وهو ما يؤثر سلب
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ومن املعروف بصفة عامة أن فقه اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               -٢٣٢
 فما بعُد، حيدد أربعة مستويات مـن        ١١والثقافية، كما تطّور منذ صدور تعليقها العام رقم         

وينطبـق  . الواجبات هي واجب االحترام وواجب احلماية وواجب تيسري وواجب اإلعمال         
الواجب األخري بصفة خاصة على األشخاص الذين يعترف بعجزهم عن ممارسة حقـوقهم             

  . مبفردهم والذين حيتاجون من مث إىل تدخل الدولة مباشرة لضمان احترام حقوقهم
 سيما تـوفري الغـذاء واللبـاس        -واحلق يف مستوى معيشة الئق ومحاية اجتماعية          -٢٣٣

 ميكن عادة بلوغه إىل حد كبري إما جبهود فردية أو بواسطة األسـرة مـن              -والسكن الالئق   
غري أن احلرمان املنهجي من الفرص التعليميـة،        . خالل الدخل الناتج عن مشروع أو وظيفة      

رمان من فرص العمل يعين، يف حالة األشخاص ذوي اإلعاقـة، أن            الذي ينتج عنه مباشرة ح    
  .احتمال إعمال هؤالء األشخاص حقوقهم مبفردهم احتمال ضعيف

لذلك ينبغي أن تضع الدولة آليات      .  ما يعوق التمييز الفعلي إعمال هذا احلق       وكثرياً  -٢٣٤
ل على الـسكن    تدارك توفر برامج خاصة تتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة أو ألسرهم احلصو          

غري أن السلفادور تفتقر إىل برامج خاصة من هذا         . والغذاء واللباس لضمان متتعهم هبذا احلق     
. القبيل وإىل آليات لتعويض أو تدارك الفوارق يف إعمال هذا احلق بسبب التمييـز الفعلـي               

أن غياب هذه الربامج ال يعين أن نظام الدولة أو سياسـاهتا تـرفض األشـخاص ذوي                  بيد
وتـود  . لالستفادة مـن احلمايـة االجتماعيـة      اً  فاإلعاقة يف حد ذاهتا ليست شرط     . عاقةاإل

السلفادور أن تشدد على وجود نقص يف برامج السكن والغذاء واللباس اخلاصة باألشخاص             
  .ذوي اإلعاقة

وبعد توقيع اتفاقات السالم، تعهدت احلكومة بضمان توفري الظروف املالئمة إلعادة             -٢٣٥
ألشخاص املعوقني من ضحايا الرتاع املسلح يف اجملتمع وإعادهتم إىل سـوق العمـل؛   إدماج ا 

 ١٩٩٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٣ املعتمد يف    ٤١٦لذلك أصدرت املرسوم التشريعي رقم      
وأقّر هذا املرسوم قانون استحقاقات اجلرحـى       . ١٩٩٣يناير  / كانون الثاين  ١٤والنافذ منذ   

ومـن  . ملسلح، الذي حّدد تواريخ لدفع معاشات أصحاب احلق     واملعوقني من ضحايا الرتاع ا    
الواضح أن فترة قد مّرت بني تاريخ بدء نفاذ القانون وتاريخ أول دفعة رمسية، وهـي فتـرة         

  . تدفع خالهلا املعاشات مل
ومل يتسّن تسوية مشكلة ختلف الدولة عن دفع املعاشات يف تلك الفترة إال مبساعدة                -٢٣٦

 ١٨٣الدويل، عن طريق تعديل القانون الوارد يف املرسوم التشريعي رقـم            وكاالت التعاون   
واستمرت حالة االرتباك وعدم االمتثال هذه إىل غاية        . ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ املؤرخ
من قبل منظمات قدماء احملاربني املعوقني املنـتفعني        اً  ، عندما أثريت املسألة جمدد    ٢٠٠٨ عام

أغسطس من ذاك العام، أجريت دراسة للبت يف شرعية ديون          / آب ويف. مبدفوعات الصندوق 
الدولة املمكنة اليت يتعني تسديدها هلؤالء احملاربني القدماء وعدد األشخاص املعنيني واملبـالغ             

  . املستحقة الدفع
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وعندما ُعرضت الدراسة على جملس اإلدارة احلايل للصندوق، ُحـّدد عـدد مـن                -٢٣٧
غفال آالف األفراد من نطاق الدراسة، وعدم دقة تقديرات جممـوع           النقائص منها إمكانية إ   

املبالغ املستحقة الدفع، وضعف احلجج القانونية لدعم تقدمي عريـضة كاملـة إىل الـسلطة               
الوحدتان القانونية واملالية وإدارة    (ومع ذلك، أُمرت الوحدات التشغيلية للصندوق       . التنفيذية
  . تلخص نتائجها يف اجلدول أدناه، الًبإجراء دراسة أكثر مشو) املعاشات

  )بدوالرات الواليات املتحدة(جمموع املبالغ املستحقة     
  اجملموع للفترة املعنية  عدد املنتفعني  املنتفعون

 ٣٤٣٫٣٩ ٣٤٠ ١١  ١٥٧ ٨  اجلرحى واملعوقون

 ٩٧٢٫٦٥ ٢٤٤ ٨  ١٣٤ ١٠  نياملنتفعون من أقارب احملاربني املتوفّ

 ٣١٦٫٠٤ ٥٨٥ ١٩ ٢٩١ ١٨  اجملموع

: معاشات على أساس جدول مصنف حبسب مستوى اإلعاقة       اً  ويدفع الصندوق حالي    -٢٣٨
 ٢٣٠,٧٦مبقدار  اً   يف املائة معاش   ١٠٠ إىل   ٦٠إذ يتلقى املصابون بإعاقة تتراوح نسبتها من        

للمصابني بإعاقة تتـراوح نـسبتها      اً   دوالر ٩٢,٣٠إىل  اً  دوالرا؛ وُيخفض هذا املبلغ تدرجيي    
 يف املائـة    ١٠ إىل   ١ويتلقى املصابون بإعاقة تتراوح نسبتها مـن        .  يف املائة  ٢٠إىل   ١١ من

  .  دوالرا٦٨٥,٧١ًيف دفعة واحدة مبقدار اً معاش
 ٦٩,٢٣وفيما يتعلق باألقارب، يتقاضى الوالد أو الوالدة الباقيان على قيد احليـاة               -٢٣٩

 ٧٦,١٥را؛ ويتلقـى األطفـال    دوال٥٧,٦٩دوالرا؛ وإذا كان اثنني فإن كال منهما يتلقى         
  . متساوية من إمجايل االستحقاقاً ويتلقى الوريث الرابع ومن بعده حصص. اًدوالر
ويف حال وفاة مقاتل جريح أو معوق، ينقل املعاش إىل األبناء إذا كانوا دون الثامنة                 -٢٤٠

  . عشرة أو دون اخلامسة والعشرين وهم متفرغون للتعليم
  .د أبناء، يقسم املعاش بني الوالدين واألزواج الباقني على قيد احلياةويف حال عدم وجو  -٢٤١
مل تكن قط كافيـة لتغطيـة االحتياجـات         اً  واملعاشات املنصوص عليها قانون     - ٢٤٢

  . للمنتفعني  األساسية
 بأن تكلفة سلة الغـذاء      ٢٠٠٩وأفاد استقصاء األسر املعيشية متعدد األغراض لعام          -٢٤٣

يف األوسـاط القرويـة يف    اً   دوالر ٢٧,٨٦يف املدن و  اً   دوالر ٤٤,٣٣ت  األساسية للفرد بلغ  
 أفـراد  ٣,٧٩وبلغت تكلفة هذه السلة يف حالة األسرة العادية املكونـة مـن    . ٢٠٠٩ عام

اً  دوالر ٣٣٦,٠٢، بينما بلغت تكلفة سلة الغذاء الكبرية         دوالراً ١٦٨,٠١يعيشون يف مدينة    
 أفـراد   ٤,٣٤ يف حالة األسرة العادية املكونة من        وبلغت تكلفة هذه السلة   . ٢٠٠٩يف عام   

اً  دوالر ٢٤١,٨٢بينما بلغت تكلفة سلة الغذاء الكبرية       اً،   دوالر ١٢٠,٩١يعيشون يف قرية    
  .٢٠٠٩يف عام 
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ـ  ٨ ٦٩١من أصل   )  منتفعاً ٥ ٢٨٦( يف املائة    ٦٠وُصّنف    -٢٤٤ بالـصندوق يف   اً   منتفع
 يف  ٣٠ إىل   ١١بإعاقة تتراوح نسبتها مـن       ضمن فئة املصابني     ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 

على أهنم مصابون بإعاقـة     )  منتفعاً ٢ ٣٥٣( يف املائة    ٢٧,٠٧ويف هذه الفئة، ُصّنف     . املائة
ـ      ٢٠ إىل   ١١تتراوح نسبة من     وهـو  اً   دوالر ٩٢,٣٠مقـداره   اً   يف املائة ويتلقـون معاش

وبالكاد )  دوالراً ٩٩,٠٥(ية  يكفي لتغطية تكلفة سلة الغذاء األساسية يف املناطق الريف         ال ما
أمـا  ).  دوالراً ١٦٢,٢٧( يف املائة من تكلفة سلة الغذاء األساسية يف املدن           ٥٦,٨٨يغطي  
مصنفني على أهنم مصابون بإعاقة تتراوح       )اً منتفع ٢ ٩٣٣( وعددهم    يف املائة  ٣٣,٧٥البقية  

وهو مـا يغطـي   ، اً دوالر١٣٨,٤٦مقداره اً  يف املائة فيتلقون معاش٣٠ إىل  ٢١نسبتها من   
 يف املائة ٨٥,٣٣تكلفة سلة الغذاء األساسية يف األرياف خبالف املدن، حيث ال يغطي سوى          

  . من تلك التكلفة
) حيث توجد أغلبية املعوقني من ضحايا احلرب      (ويتضح مما سبق أن سكان األرياف         -٢٤٥

 بالصندوق املصنفني على    فمعاشات املنتفعني . كانوا أكثر املتأثرين باألزمة االقتصادية احلالية     
 يف املائة ال تكفي لتغطية تكلفـة سـلة          ٢٠ إىل   ١١أهنم مصابون بإعاقة تتراوح نسبتها من       

  . الغذاء األساسية يف املناطق الريفية
 يف  ٦٠وباملثل ال يتلقى قدماء احملاربني املعوقون املقيمون يف املدن ما يكفي لتغطيـة                -٢٤٦

ووحـدهم  . مالية عـصيبة  اً  ألساسية، فتجدهم يعيشون أوضاع   املائة من تكلفة سلة الغذاء ا     
يف الـشهر  اً  دوالر٢٣٠,٧٦احملاربون املعوقون القلة الذين يتلقون املعاش األقـصى البـالغ       

ميكنهم تغطية تكلفة سلة الغذاء األساسية يف املدينة، لكنهم يعجزون عن تغطيـة تكـاليف               
  . كهرباء وما إىل ذلكالتعليم والنقل واللباس واألحذية واملاء وال

وبذلك تكون املعاشات غري كافية لتغطية متطلبات العيش الكرمي، لكن املشهد يزداد           -٢٤٧
قتامة إذا ما نظرنا إىل حالة العمالة يف البلد؛ إذ ال يواجه املعوقني من ضحايا احلرب حواجز                 

ارتفـاع  اً  اجتماعية وأخرى متصلة بالسن يف احلصول على وظيفة فحسب، بل يعانون أيض           
إضافة إىل ضـخامة عـدد األشـخاص منقوصـي          )  يف املائة  ٤٠أكثر من   (معدل البطالة   

  . االستخدام، وهو ما يزيد اآلثار السلبية يف املناطق احلضرية

  ٢٩املادة     
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    

مبمارسة احلقـوق   تقر السلفادور بأهنا يف حاجة إىل حتسني نظامها القانوين املتصل             -٢٤٨
وفيما يتعلق حبق التصويت، وهو فرصة املشاركة يف احلياة العامة من خالل اإلدالء             . السياسية

طوات لـضمان   خببصوت، قامت احملكمة االنتخابية العليا بصفتها أعلى السلطات االنتخابية          
يارهم إمكانية التصويت للمصابني بإعاقات بصرية، إذ مسحت هلم باالستعانة بشخص من اخت          

  . أو باستخدام خانة برايل الواردة يف ورقة االقتراع
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غري أن مراكز االقتراع عادة ما تكون يف املدارس احلكومية أو املباين العامة، الـيت                 -٢٤٩
يستويف مجيعها معايري التصميم املالئم لكل الفئات أو إمكانية الوصول، مما جيعل دخـول               ال

 ذوو اإلعاقات  سيما العلى األشخاص ذوي اإلعاقة     اً  جد اًمقصورة االقتراع يف الغالب عسري    
  . البدنية أو البصرية

. اًويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة الراغبون يف الترشح ملنصب عام مـشاكل أيـض              -٢٥٠
غري مقبول على حـق     اً   من القانون االنتخايب قيد    ٢٢٢وعلى وجه اخلصوص، تفرض املادة      

). جزء من احلكومة احملليـة    (نتخاب يف اجملالس البلدية     األشخاص ذوي اإلعاقة يف التماس اال     
 على أنه ال جيوز للمكفوف أو األصم أو األخرس أو املختل            ٢٢٢ من املادة    ٤وتنص الفقرة   

 من قـانون عـدول      ٦ من املادة    ٢كذلك، تنص الفقرة    . أن يترشح للمجلس البلدي   اً  عقلي
  . ارسة مهنة عدل اإلشهاد ملماإلشهاد على أن املكفوفني والصم والبكم غري مؤهلني

وجتدر اإلشارة إىل أن مهنة عدل اإلشهاد منصب عام مبا أن عدل اإلشهاد يصدق على   -٢٥١
أصل الوثائق ويسبغ من مث طابع اليقني القانوين على عقود وإجراءات معينة يف العالقات املدنية               

وتلـتمس  . ء ما حبضوره  وتتمثل مهنة عدل اإلشهاد يف التصديق على حدوث شي        . بني األفراد 
 سـيما  الالسلفادور آراء اللجنة وتوجيهاهتا فيما يتعلق مبقبولية هذه القيود مبوجب االتفاقية، و           

  . مقارنة ممارسة السلفادور مبمارسات البلدان األخرى اليت تطبق النظام الالتيين لعدول اإلشهاد
ـ       ) ب(٢٩وخبصوص املادة     -٢٥٢ ن أي نـوع متنـع      من االتفاقية ال توجد أي حواجز م

مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف الشؤون العامة بواسطة املنظمات غـري احلكوميـة أو              
أو بواسطة املنظمات احمللية أو اإلقليمية أو الوطنية أو         ) مبا يف ذلك إدارهتا   (األحزاب السياسية   

  . الدولية اليت متثل األشخاص ذوي اإلعاقة

  ٣٠املادة     
   والرياضةأنشطة الترفيه والتسليةلثقافية واملشاركة يف احلياة ا    

توجد يف هذا اجملال مبادرات وبرامج متفرقة إىل حد ما؛ فال وجود لربامج منهجي                 -٢٥٣
لتنـسيق  اً غري أن املعهد الوطين للرياضة واملعهد السلفادوري للسياحة بـذال جهـد          . شامل

ة مبا فيهـا األنـشطة اخلاصـة        عملهما من أجل تدعيم األنشطة الثقافية والرياضية والترفيهي       
  . باألشخاص ذوي اإلعاقة

وقام املعهد الوطين للرياضة بتكييف املرافق الرياضية وتـرويج وتنظـيم دورات تدريبيـة                -٢٥٤
  . لألخصائيني العاملني مع األشخاص ذوي اإلعاقة، عالوة على تنظيم أحداث رياضية للفرق الدولية

حة باتت قرارات جتديد وصيانة احلدائق ومراكـز        وبفضل املعهد السلفادوري للسيا     -٢٥٥
وأنـشأت  . الترفيه تأخذ بعني االعتبار مسألة سهولة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليهـا           

  . وهي جوقة للصم، إضافة إىل فرقة رقص معاصر" جوقة األيادي"األمانة املعنية بالثقافة 
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منها اً   املسلحة املعوقني بأن فريق    وأفادت وحدة التنسيق والدعم املعنية بأفراد القوات        -٢٥٦
شارك يف كأس األخوة، وهي مسابقة دولية لكرة القدم للمبتورين ُنظمت يف مدينة كريسبو              
مبقاطعة إنتري ريوس يف األرجنتني، وفاز هذا الفريق بامليدالية الربونزية بعد أن حل يف املركز               

ات املسلحة السيد ماوريسيو فونيس،     وتولّى رئيس اجلمهورية والقائد األعلى يف القو      . الثالث
  .تسليم فريق املبتورين لوحة اعتراف مبا حققوه من جناح يف هذا احلدثاً، مؤخر
ونظم اجمللس الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة محلة لترويج األنشطة املهنية والتعليمية             -٢٥٧

ومجعياهتم، وأجرى  والرياضية والفنية املراعية لنوع اجلنس واخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة          
بذلك فرصة ساحنة للتعريـف     اً  يف إطارها مقابالت وأصدر تقارير ونشرات صحفية، متيح       

  . باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  التزامات حمددة  -خامساً  

  ٣١املادة     
  اإلحصاءات والبياناتمجع     

حالة األشـخاص   توجد آليات جلمع معلومات بشأن االلتزامات املتصلة باالتفاقية و          -٢٥٨
وتعمل األمانة التقنية ملكتب الـرئيس      . حىت اآلن اً  لكنها مل حتقق جناح   اً،  ذوي اإلعاقة عموم  

على إعادة صياغة جمموعات إعالمية جديدة لتغطية اخلدمات املتنوعة املقدمة من الدولة، كما             
 أخـرى،  تعمل على إعداد عناصر يف استقصاء األسر املعيشية متعدد األغراض وأدوات قياس     

مبا فيها إحصاء السكان املشترك بني عمليات التعداد، إضافة إىل تعداد جديـد سيتـضمن               
  .متغريات تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة

  ٣٢املادة     
  التعاون الدويل    

 لتـدريب   ٢٠٠٨ يف عـام      دوالراً ٢٢ ٠٥٧,٨٨تفيد وزارة التعليم بتخـصيص        -٢٥٩
، ٢٠١٠ويف عـام    . اً دوالر ٢٣ ٤٢٢,٦٤   إىل ٢٠٠٩ووصل املبلغ يف عام     . مدرسي الصم 

من املنحة املقدمة إىل اجلمعية السلفادورية للصم لتوفري دعـم          اً   دوالر ٦ ٥٦٤,٩٧اسُتخدم  
  . يف مدارس للصماً  مدرس٧٥تقين لفائدة 

منها اً  وتشرف وزارة التعليم على مدرسة وطنية للمكفوفني يتعلم فيها الطالب أمور            -٢٦٠
علـى حتديـد    اً   دوالر ٤ ٩٦٨,٨٠، ُصـرف مبلـغ      ٢٠٠٨ويف عام   . استخدام لغة برايل  

، ُصرف  ٢٠٠٩ويف عام   . اً مدرس ١٧املكفوفني يف املدارس وتقدمي دعم تقين لفائدة         الطالب
على توفري الدعم التقين واللـوازم للمكفـوفني الـذين بلـغ            اً   دوالر ٥٢ ٩٥١,٧٢ مبلغ
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اجلمعيـة الـسلفادورية    ، تلقـت    ٢٠١٠ويف عـام    . حسب التعـداد  اً   طالب ٢٩٠ عددهم
 ٤٤٤ دوالر من أجل توفري الدعم التقين واللـوازم للمكفـوفني يف             ٦٥ ٠٠٠ للمكفوفني

  . مؤسسة تعليمية
ويتابع معلمو املدارس اخلاصة دورات تدريبية سنوية علـى نفقـة وزارة التعلـيم،                -٢٦١
  دوالرات يف  ٢٤ ٨٠٩,٨٧ و ٢٠٠٨يف عـام    اً   دوالر ٢٢ ٦٨٨,٧٧بلغت تكلفتـها     وقد
  .٢٠١٠ دوالر يف عام ٥٥ ٠٠٠ و٢٠٠٩ عام

من الدورات التدريبية للمعلمني، مبـا      اً  ، أعدت وزارة التعليم عدد    ٢٠٠٨ومنذ عام     -٢٦٢
  .يف مراكز تدريب املعلمنياً  معلم٣١٥فيها دورة اختيارية عن التنوع حضرها 

اً  مهني ٣٦٠، ُنظّمت حلقات عمل بشأن التعليم اإلدماجي لفائدة         ٢٠٠٨ومنذ عام     -٢٦٣
وأفادت وزارة التعليم . من شىت مناطق البلد، وذلك بدعم من وكالة التعاون اإلمنائي اإليطالية    

  . ٢٠١٢بأن حلقات العمل سيتواصل عقدها إىل غاية عام 
علـى مخـس مـدارس للـصم        اً   دوالر ٣٦ ٨٥٠، أُنفق مبلـغ     ٢٠٠٨ويف عام     -٢٦٤
وخاص بالـصم هبـدف تـشجيع    خمتلط الصفوف   فصالً ١٧ دوالر على    ٢٥ ٥٠٠ ومبلغ

 دوالر لتغطية تكاليف دورات تدريبية على لغـة         ١ ٦٠٠وُمنح مبلغ   . توظيف مدرسني صم  
، ٢٠١٠ويف عـام    . اإلشارات لفائدة موظفني تقنيني ومدرسني يف جامعات بالـسلفادور        

لتصميم وتنفيذ استراتيجيات لتـرويج     اً   دوالر ٢٠ ٤٣٥ُمنحت اجلمعية السلفادورية للصم     
ام لغة اإلشارات السلفادورية كلغة رئيسية للتواصل والتدريس يف اخلدمات التعليميـة           استخد

 دوالر لطالب   ٢٠ ٤٠٠وإضافة إىل ذلك، قُّدمت منح مبقدار       . الوطنية لفائدة التالميذ الصم   
  . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨صم بغية مساعدهتم على مواصلة تعليمهم العايل يف عامي 

، ُنفّذ مشروع مقترح مـن جامعـة دون         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف الفترة ما بني عامي        -٢٦٥
بوسكو واملعهد السلفادوري إلعادة متويل املعوقني بتمويل من الـصندوق الكنـدي لنقـل              

بيي دي نياغارا    التكنولوجيا، وذلك لصنع أجهزة لتقومي العظام وأطراف اصطناعية من نوع         
"Pie de Niágara."  

يره وكالة التعاون اإلمنائي الكندية عملـه       وأكمل صندوق نقل التكنولوجيا الذي تد       -٢٦٦
وقد شّجع نقل التكنولوجيا أي تبادل مناذج أو هنج كندية مكرسـة            . ٢٠٠٩مارس  /يف آذار 

تقوم على اخلربة أو املعرفة املتخصصة مع منظمات شريكة يف السلفادور متكنت بنجاح مـن     
  . تكييف تلك املعارف

مث ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢( على مخس سـنوات      وكانت والية الصندوق يف األصل متتد       -٢٦٧
 ماليـني   ٣,٥(، وبلغت ميزانيته مخسة ماليني دوالر كندي        ٢٠٠٩مارس  /ُمّددت إىل آذار  

  . لتمويل مشاريع فردية) دوالر من دوالرات الواليات املتحدة
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بالتركيز (وإدارة البيئة   ) بالتركيز على الصحة  (وأُعطيت األولوية للتنمية االجتماعية       -٢٦٨
  ).اع املياهعلى قط
وساهم يف بناء قدرات وزارة الصحة والرفاه         ومّول الصندوق تسعة مشاريع إمجاالً      -٢٦٩

  . االجتماعي اليت نفّذت ستة منها
اً  دوالر ٢١ ٧٤٩ ٢٧٥، خّصص صندوق احملاربني املعوقني مبلـغ        ٢٠٠٩ويف عام     -٢٧٠

  ).٧انظر املرفق، اجلدول (لدفع االستحقاقات 
املالية تفاصيل امليزانية املخصصة للربامج املتعلقة باألشـخاص ذوي         وقّدمت وزارة     -٢٧١

  ).٨انظر املرفق، اجلدول (اإلعاقة 

  ٣٣املادة     
  التنفيذ والرصد على الصعيد الوطين    

عّينت السلفادور اجمللس الوطين لألشخاص ذوي اإلعاقة ليكون اهليئة املسؤولة عـن       -٢٧٢
كـذلك  . نصوص عليه بوضوح يف اختصاصاته اجلديدة     رصد تنفيذ االتفاقية، على النحو امل     

تضطلع اللجنة الدائمة املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة بالرصد املستمر، وهي جلنة أنـشأها             
جنـة الدائمـة عمـل      لمكتب حمامي حقوق اإلنسان بالتعاون مع اجملتمع املدين؛ وتكمل ال         

  . ته على دورها النقدي جتاههااحلكومة حمافظة يف اآلن ذا
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  املرفق
  ١الشكل 

 -ينـاير   /كانون الثـاين  (املؤسسة  /جرائم ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، حبسب احملكمة      
  )٢٠١٠آب /أغسطس

  
  .األمانة العامة للمحكمة العليا  :املصدر

  ٢الشكل 
 -ينـاير   /كانون الثـاين  (جرائم ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، حبسب املنطقة اجلغرافية         

  )٢٠١٠آب /أغسطس

  
  .األمانة العامة للمحكمة العليا  :املصدر

 املنطقة الشرقية،
21.30% 

  املنطقة الغربية،
17.30% 

 املنطقة الوسطى اجلنوبية،
38.50%  

 املنطقة الوسطى،
23.10% 

 %7.70حماكم ابتدائية، 
حماكم حتقيق وحماكم

 %34.60، ابتدائية

 %50، حماكم صلح

اكز الدعم النفسي مر
 %7.70، )العالج النفسي(
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  ٣الشكل 
  )أطراف عليا وسفلى(األطراف االصطناعية املقدمة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة 

  
   .مركز القوات املسلحة إلعادة التأهيل املهين  :املصدر

  ٤الشكل 
  ص ذوي اإلعاقةاملعينات التقنية ومعينات احلركة والتنقل املقدمة إىل األشخا

  
  .مركز القوات املسلحة إلعادة التأهيل املهين  :املصدر
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 / كانون األول-مايو /أيار
 ٢٠٠٨ديسمرب 

كانون-يناير/كانون الثاين
 ٢٠٠٩ديسمرب/األول

/ آذار-يناير/كانون الثاين
 ٢٠١٠مارس

/ كانون األول-مايو /أيار
 ٢٠٠٨ديسمرب 

 كانون -يناير /كانون الثاين
 ٢٠٠٩ديسمرب /األول

/  آذار- يناير /كانون الثاين
 ٢٠١٠مارس 

أحذية طبية
عدسات متدرجة
مساعات طبية لضعاف السمع
عيون اصطناعية
عدسات الصقة
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  ١اجلدول 
األشخاص ذوو اإلعاقة املعادون إىل الوطن الذين تقدم إليهم الرعاية مبوجـب برنـامج              

  ٢٠١٠مايو /أيار - يناير/مرحبا بك يف وطنك، كانون الثاين
  ية باإلعادة إىل الوطنإجراءات الوحدة املعن  عدد احلاالت  التشخيص  اإلعاقة

  إعاقة جسدية
أشخاص أعيدوا من املكسيك    

  إىل الوطن 

التنسيق مع وزارة الشؤون اخلارجية، واملعهد   ٣  بتر أطراف سفلى
السلفادوري لنماء الطفل واملراهق، ووزارة الصحة 

وعند . وسلطة املوانئ املستقلة بشأن قبول مريض
وتقدم . الضرورة، يوفر السكن يف مركز املهاجرين

وتعطى األولوية للمساعدة . كل أشكال الرعاية
   .عند القبول

  إعاقة ذهنية
أشخاص أعيدوا من املكسيك    
والواليات املتحدة األمريكيـة    

  إىل الوطن

إعاقة ذهنيـة، اخـتالل     
  ذهاين، الوسواس القهري 

التنسيق مع وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة الصحة   ٦
لطة املوانئ وس) مستشفى األمراض النفسية(

ويف حال تعذّر . التسليم إىل العائلة. املستقلة
االتصال بأحد أفراد العائلة عند الوصول، ُيوفر 

وتقدم كل أشكال . السكن يف مركز املهاجرين
الرعاية لفترة غري حمدودة إىل حني حتديد مكان 

  .وتعطى األولوية للمساعدة عند القبول. العائلة
  إعاقة بصرية

  )عمى تام(
ّزرق، تشوه مفـصلي،    ال

التهاب الشعب اهلوائيـة    
  املزمن، العمى منذ الوالدة

التنسيق مع وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة الصحة   ٢
يف . التسليم إىل العائلة. وسلطة املوانئ املستقلة

حال تعذّر االتصال بأحد أفراد العائلة عند 
تقدم . الوصول، يوفر السكن يف مركز املهاجرين

لرعاية لفترة غري حمدودة إىل أن كل أشكال ا
  .يستطيع الشخص التكفل بنفسه

  اختالالت متصلة باملخدرات
أشخاص أعيدوا من الواليات    

  املتحدة األمريكية إىل الوطن

اإلدمان على تناول القّنب    
  واملشروبات الكحولية

التنسيق مع وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة الصحة   ٣
ويف . لتسليم إىل العائلةوا. وسلطة املوانئ املستقلة

غياب إخطار مسبق من أية سلطة، يوفر السكن 
وتقدم كل أشكال الرعاية لفترة غري حمدودة إىل 

  .حني حتديد مكان العائلة
  إعاقة جسدية

أشخاص أعيدوا من الواليات    
  املتحدة األمريكية إىل الوطن

ارتفاع ضغط الـدم، داء     
، ٢السكري من النـوع     

فلى يف األطراف الس   كسر
  التهاب العظم والنقي أو

التنسيق مع وزارة الصحة بشأن النقل بواسطة   ٢
سيارة إسعاف وتقدمي املساعدة الطبية؛ والتنسيق 

مت . مع وزارة اخلارجية لتحديد مكان العائلة
  .يف حالة واحدةاً التسليم شخصي

  إعاقة جسدية
أشخاص أعيدوا من نيكاراغوا    

  إىل الوطن

جروح رصاصة يف اليـد     
  ليسرى والصدر والرأسا

التنسيق مع سلطة املوانئ املستقلة لالستعانة   ٣
مبوظفني من وزارة الشؤون اخلارجية واهلالل األمحر 
يف تقدمي املساعدة عند الوصول، والتنسيق مع 

  . وزارة الصحة لتقدمي املساعدة يف نفس الوقت
    ٢٠    اجملموع

  .رجيةاملديرية العامة للهجرة والشؤون اخلا  :املصدر



CRPD/C/SLV/1 

GE.11-46271 60 

  ٢اجلدول 
األشخاص احلاصلون على العالج الفيزيائي ألول مرة يف مرافق وزارة الصحة، حبـسب             

  ٢٠١٠مارس /آذار-٢٠٠٨مايو /الفئة العمرية، أيار
  النسبة املئوية  اجملموع  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  )السنوات(الفئة العمرية 

٣٠٫٤٠ ٨٣٣ ٢٦ ٧٦٢ ٣ ١٦٥ ١٤ ٩٠٦ ٨ ٩–٠ 

٨٫٨٣ ٧٩٦ ٧ ٢٨٧ ١ ٠٥٣ ٤ ٤٥٦ ٢ ١٩–١٠ 

٣٩٫٠٩ ٥٠٠ ٣٤ ٤٠٠ ٦ ٩٣١ ١٧ ١٦٩ ١٠ ٥٩–٢٠ 

 ٢١٫٦٨ ١٣٦ ١٩ ٥٠٩ ٣ ٠٢٦ ١٠ ٦٠١ ٥  سنة فما فوق٦٠

 ١٠٠٫٠٠ ٢٦٥ ٨٨ ٩٥٨ ١٤ ١٧٥ ٤٦ ١٣٢ ٢٧  اجملموع

  .نظام املزود باخلدمات، وزارة الصحة  :املصدر

  ٣اجلدول 
  )٢٠١٠ مارس/آذار - ٢٠٠٨مايو /أيار(األسباب املمكنة لإلصابة بإعاقة 

٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
M54.5  ٠٧٨ ٣٥  أمل أسفل الظهر M54.5 ٨١٧ ٧٥  أمل أسفل الظهر M54.5 ٨٦٣ ١٩  أمل أسفل الظهر 

G40.9 ٢٥٥ ٧  صرع، غري حمدد M25.5 ٩٣٣ ١٦  أمل املفاصل M25.5 ٦٦٠ ٤  أمل املفاصل 

M25.5 ٢٤٨ ٧  أمل املفاصل G40.9 ٦٩٨ ١٠  صرع، غري حمدد G40.9 ٥٩٥ ٢  صرع، غري حمدد 

T15.9     جسم غريـب يف
 العني اخلارجية، جزء  

  غري حمدد

٨٠٥ ٣ T16 ٤٧٤ ٧  جسم غريب يف األذن T15.9      جسم غريب يف العـني
  اخلارجية، جزء غري حمدد

٠٦٦ ٢ 

T16 ٦٤٤ ٣  جسم غريب يف األذن T15.9  جــسم غريــب يف
العني اخلارجية، جزء   

  غري حمدد

٩١٥ ٦ M43.6 ٨٥٢ ١  صعر 

M54.9 ١٠١ ٣  أمل الظهر M43.6 ٥٩٠ ٦  صعر M54.9 ٧١٣ ١  أمل الظهر، غري حمدد 

N18.9    ،مرض كلوي مزمن
  غري حمدد

٠١٨ ٣ M54.9 ٢١٣ ٦  أمل الظهر، غري حمدد T16 ٤٦٦ ١  جسم غريب يف األذن 

M43.6 ٨٨٥ ٢  صعر M54.4      أمل قطين مع التـهاب
  العصب الوركي

٨١٧ ٥ N18.9 كلوي مزمنفشل  ،
  غري حمدد

٢٥٠ ١ 

M54.4 قطين مع التهاب     أمل 
  العصب الوركي

٤٤٠ ٢ N18.9 ٦٤١ ٤   كلوي مزمنفشل M54.4  أمل قطين مع التهاب
  العصب الوركي

١٦٢ ١ 

M54.3 ٢٦٢ ١  التهاب العصب الوركي M54.3 ٠٦٦ ٣  التهاب العصب الوركي M54.3 ٩٨١  التهاب العصب الوركي 

  . الوفيات، وزارة الصحة/نظام االعتالل  :املصدر
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  ٤اجلدول 
  )٢٠١٠ مارس/آذار - ٢٠٠٨مايو /أيار(احلصول على عالج فيزيائي يف مرافق وزارة الصحة، 

 عدد حاالت العالج الفيزيائي الفترة
 ١١٤ ٤٥٥  ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول - مايو/أيار

 ٢٠٨ ٥٧٤  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول -يناير /كانون الثاين

 ١٥٥ ١٧٠  ٢٠١٠مارس /آذار - يناير/كانون الثاين

 ٤٧٧ ١٩٩ ١  اجملموع

  .نظام املزود باخلدمات، وزارة الصحة  :املصدر

  ٥دول اجل
  *األشخاص ذوو اإلعاقة املزودون بأجهزة املساعدة

 ٢٠١٠مارس / آذار-يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
 ٤٠٧ ٦٣٠ ١ ٩٣٦  كلسات قطنية

 صفر ٢٠ ٢٥  عكاكيز الساعد

 ٢٢ ٨٥ ٥٢  كراسي متحركة

 صفر ٢ صفر  للمصابني بالشلل الرباعيكراسي متحركة 

 ٥٤ صفر ٧٠  وسادات

 ٤ ١٥ ٦  عصي اثنائية للمكفوفني

 صفر صفر ٢  عصي بأطراف من األلومينيوم

 صفر ٤ صفر  عصي بأطراف من اخلشب

 صفر ١٢٩ ٨٤ عكاكيز

 ٤٥ ٣١٩ ٢٧٨  قطع غيار

 ١٧ ٣٠ ٣٥  كلسات الضغط

 ٦ ٢٠ ٢٢  إسارات تعليق مطاطية

 ٢ ٢ ٢  مشايات حديدية

 صفر ٧ ٥  لوحات كتابة للمكفوفني

 صفر ٥ ٦  قلم برايل
 صفر ٦٧ ٧٢  ضمادات مطاطية

 صفر ٣ صفر  أفرشة مائية
 ٢ ١    عصي ثالثية القوائم

 ٥٥٩ ٣٣٩ ٢ ٥٩٥ ١  اجملموع

  .مركز القوات املسلحة إلعادة التأهيل املهين  :راملصد
  .وم مستخدم ُزّودوا بأجهزة مساعدة إىل غاية الي٤ ٤٩٣  *
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  ٦اجلدول 
  األشخاص ذوو اإلعاقة املستخدمون يف املعهد السلفادوري إلعادة تأهيل العاجزين

 النسبة املئوية  اجملموع  الذكور  اإلناث  املناصب  املركز
 ٣٫٢٣ ٣ ٣ صفر ٩٣  اإلدارة التنفيذية

مركز إعادة التأهيل الشامل لألطفال 
 ٧٫٦٣ ٩ ٢ ٧ ١١٨  واملراهقني

 ٤٫٨٥ ٥ ٤ ١ ١٠٣  العظميمركز اجلهاز اهليكلي 
 ٥٫٢٦ ٢ ١ ١ ٣٨  العيادة اخلارجية ألمراض الشيخوخة

 ٤٫١٣ ٥ ٤ ١ ١٢١  للمسنني Sara Zaldívarمركز 
 إلعادة التأهيل Eugenia Dueñasمركز 

 ١٤٫٥٥ ٨ ٧ ١ ٥٥  املكفوفني
 ٥٫٨٨ ٢ ١ ١ ٣٤  مركز إعادة التأهيل املهين

 ٤٫٩٢ ٣ ١ ٢ ٦١  مركز السمع والنطق
 ٥٫١٧ ٣ ١ ٢ ٥٨  الشرقي إلعادة التأهيل الشاملاملركز 

 ٣٫٦٤ ٢ ١ ١ ٥٥  املركز الغريب إلعادة التأهيل الشامل
 ٥٫٧١ ٤٢ ٢٥ ١٧ ٧٣٦  اجملموع

  .إدارة املوارد البشرية، املعهد السلفادوري إلعادة تأهيل العاجزين  :املصدر

  ٧اجلدول 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(قني ميزانية االستحقاقات املدفوعة من صندوق احملاربني املعو

 )الدوالر األمريكي(املبلغ   الفئة
 ٨٢٠٫٠٠ ٩٧٢ ١٧  معاشات وبدالت ١

  ٩٦٥٫٠٠ ٩٣٦  مدخالت زراعية وجتهيزات اإلنتاج ودروس للمنتفعني ٢

 ٤٠٧٫٤٢ ٧٥٨  منتجات وأدوية  ٣

 ٤٣٤٫٥٨ ٥٤٩ إعادة اإلدماج وخدمات الصحة الذهنية واخلدمات القانونية والسكنية ٤

 ٤٠٠٫٠٠ ٤٥٢  )جتهيزات ومباين وآالت(ورشة عمل بشأن األطراف االصطناعية  ٥

 ٤١٠٫٠٠ ٣٢٣  )املوظفون الدائمون(رواتب  ٦

 ٤٧٠٫٠٠ ٢٦٨  خدمات صحية ٧

 ٤٥٠٫٠٠ ١٥٦  )جتهيزات تكنولوجيا املعلومات والربجميات واملركبات(أصول ثابتة  ٨

 ٥٢٠٫٠٠ ١٣٧  خدمات الدعم التشغيلي واإلداري ٩

 ٠٠٥٫٠٠ ١١٥  الوقود ١٠

 ٦٩٣٫٠٠ ٦٥  )صيانة املركبات واإلعالن(مسائل أخرى  ١١

 ٧٠٠٫٠٠ ١٢  )بورصة السندات(املبالغ املسددة إىل مركز التسجيل الوطين مقابل حجز البضائع  ١٢

 ٢٧٥٫٠٠ ٧٤٩ ٢١  اجملموع 
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  ٨اجلدول 

  )٢٠١٠-٢٠٠٨ميزانية الفترة (موارد برامج املتعلقة باإلعاقة 
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جمموع الفترة   ٢٠٠٩  ٢٠٠٨

  الوحدة/املؤسسة
املوارد املصّوت 

  املوارد املخصصة  املوارد املعّدلة  عليها
املوارد املصّوت 

  املوارد املخصصة  املوارد املعّدلة  عليها
املوارد املصّوت 

 املوارد املخصصة  املوارد املعّدلة  عليها
املوارد املصّوت 

  عّدلةاملوارد امل  عليها
 ٥٧١ ٢٠١ ٢٨٥ ١٩٤ ٥٧٠ ٣٨٨ ١٤٢ ٤٠٣ ٥٧٠ ٣٨٨ ٢٨٥ ١٩٤ ٥٧١ ٢٠١ ٢٨٥ ١٩٤ ٢٨٥ ١٩٤ ٥٧١ ٢٠١ ٢٨٥ ١٩٤  مكتب رئاسة اجلمهورية

اجلمعية السلفادورية إلعادة   
 ٢٨٦ ٢  - ٥٧٢ ٤ -  ٢٨٦ ٢   ٢٨٦ ٢   التأهيل

اجمللس الوطين لألشـخاص    
 ٢٨٥ ١٩٤ ٢٨٥ ١٩٤ ٥٧٠ ٣٨٨ ٥٧٠ ٣٨٨ ٥٧٠ ٣٨٨ ٢٨٥ ١٩٤ ٢٨٥ ١٩٤ ٢٨٥ ١٩٤ ٢٨٥ ١٩٤ ٢٨٥ ١٩٤ ٢٨٥ ١٩٤  ذوي اإلعاقة

اللجنة الوطنية املعنية باأللعاب    
 ٠٠٠ ٥  - ٠٠٠ ١٠ -  ٠٠٠ ٥   ٠٠٠ ٥   )١(األوملبية للمعوقني

  وزارة املالية
٨٠٥ ٥١٢ ٣٧ ٥١٥ ٤٦٧ ٣٦ ٢٧٥ ٧٤٩ ٢١ ٢٧٥ ٧٤٩ ٢١ ٢٧٥ ٧٤٩ ٢١ ٥٣٠ ٧٦٣ ١٥ ٥٣٠ ٧٦٣ ١٥ ٢٤٠ ٧١٨ ١٤ 

٥١٢ ٣٧ 

٣٤٧ ٥٧٥ ٤٢ ٠٣٠ ٩٩٠ ٢٢ ٨٠٥ 

برنــامج إعــادة تأهيــل 
 ٨٠٥ ٥١٢ ٣٧ ٥١٥ ٤٦٧ ٣٦ ٢٧٥ ٧٤٩ ٢١ ٢٧٥ ٧٤٩ ٢١ ٢٧٥ ٧٤٩ ٢١ ٥٣٠ ٧٦٣ ١٥ ٥٣٠ ٧٦٣ ١٥ ٢٤٠ ٧١٨ ١٤  )٢(األشخاص ذوي اإلعاقة

٥١٢ ٣٧ 

٣٤٧ ٥٧٥ ٤٢ ٠٣٠ ٩٩٠ ٢٢ ٨٠٥ 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ - - ٠٠٠ ٠٠٠ ٢  وزارة الدفاع

معهد الضمان االجتماعي   
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢   ٠٠٠ ٠٠٠ ٢  للقوات املسلحة

 - - ٨٢٠ ٩٢٢ ٢ ٨٢٠ ٩٢٢ ٢ ٢٣٠ ٧٥٣ ١ ٧٠٥ ٠٦١ ١ ٧٠٥ ٠٦١ ١ ١١٥ ٨٩٢ ١١٥ ٨٦١ ١ ١١٥ ٨٦١ ١ ١١٥ ٨٦١  )٣(وزارة التعليم

   ٢٤٠ ٦٧٥ ٢ ٢٤٠ ٦٧٥ ٢ ٦٥٠ ٥٠٥ ١ ٤١٥ ٩٢٢ ٤١٥ ٩٢٢ ٨٢٥ ٧٥٢ ٨٢٥ ٧٥٢ ١ ٨٢٥ ٧٥٢ ١ ٨٢٥ ٧٥٢  مؤسسة التعليم اخلاص

اللجنة الوطنيـة املعنيـة     
   ٨٦٠ ٣٨ ٨٦٠ ٣٨ ٨٦٠ ٣٨ ٤٣٠ ١٩ ٤٣٠ ١٩ ٤٣٠ ١٩ ٤٣٠ ١٩ ٤٣٠ ١٩ ٤٣٠ ١٩  باأللعاب األوملبية للمعوقني

 Roberto Callejasمنظمـة  
Montalvo Cerebral Palsy 

Home  ٧٢٠ ٢٠٨ ٧٢٠ ٢٠٨ ٧٢٠ ٢٠٨ ٨٦٠ ١١٩ ٨٦٠ ١١٩ ٨٦٠ ١١٩ ٨٦٠ ٨٨ ٨٦٠ ٨٨ ٨٦٠ ٨٨   

ــاه  ــصحة والرف وزارة ال
 ٤٤٧ ٢٠٢ ١٦ ٣٥٠ ٧٥٨ ١٥ ٧٨٦ ٢٩٧ ٨ ٥٨٢ ٥٦١ ٨ ٣٤٠ ١٤٤ ٨ ٦٠٥ ٦٣٥ ٧ ٨٦٥ ٦٤٠ ٧ ٠١٠ ٦١٤ ٧  االجتماعي

٩٣٣ ١٥ 

٥٧٥ ٦٩٨ ٨ ٢٦٠ ١٩٩ ٨ ٣٩١ 

عهد السلفادوري إلعادة   امل
إعانـات  (تأهيل املعوقني   
 ٧٧٥ ٩٠٦ ١٤ ٧٢٠ ٥٩٣ ١٤ ٦٠٤ ٨٦٣ ٧ ٧٣٥ ٩٢١ ٧ ٨٦٥ ٥٣٠ ٧ ٩٤٤ ٩٨٢ ٦ ٠٤٠ ٩٨٥ ٦ ٨٥٥ ٠٦٢ ٧  )الصندوق العام

٨٤٦ ١٤ 

١٢٠ ٤٥٢ ٨ ٨٠٥ ٩٥٢ ٧ ٥٤٨ 

املعهد السلفادوري إلعـادة    
 ٤٥٥ ١٩٦ ٤٥٥ ١٩٦ ٨٤٣ ٩٨٦ ٦٧٢ ١٩٥ ١ ٦٣٠ ٠٦٤ ١ ١٨٢ ٣٨٤ ٨٤٧ ٥٨٩ ٤٧٥ ٥٦٣ ٦٦١ ٦٠٢ ٨٢٥ ٦٠٥ ١٥٥ ٥٠١  )متويل ذايت(تأهيل املعوقني 

مؤسسة إعـادة تأهيـل     
 ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠  )FUNTER(املعوقني 

وزارة العمل والـضمان    
 ٨٤٥ ٠٢٤ ١ ٨٤٥ ٠٢٤ ١ ٨٧٥ ١٠٦ ٢ ٨٧٥ ١٠٦ ٢ ٦٩٠ ٠٤٩ ٢ ٨٤٥ ٠٢٤ ١ ٨٤٥ ٠٢٤ ١ ٨٤٥ ٠٢٤ ١ ٠٣٠ ٠٨٢ ١ ٠٣٠ ٠٨٢ ١ ٨٤٥ ٠٢٤ ١  االجتماعي
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩-٢٠٠٨جمموع الفترة   ٢٠٠٩  ٢٠٠٨

  الوحدة/املؤسسة
املوارد املصّوت 

  املوارد املخصصة  املوارد املعّدلة  عليها
املوارد املصّوت 

  املوارد املخصصة  املوارد املعّدلة  عليها
املوارد املصّوت 

 املوارد املخصصة  املوارد املعّدلة  عليها
املوارد املصّوت 

  عّدلةاملوارد امل  عليها
ـاجلرحى     الصندوق املعـين ب
 ٨٤٥ ٠٢٤ ١ ٨٤٥ ٠٢٤ ١ ٨٧٥ ١٠٦ ٢ ٨٧٥ ١٠٦ ٢ ٦٩٠ ٠٤٩ ٢ ٨٤٥ ٠٢٤ ١ ٨٤٥ ٠٢٤ ١ ٨٤٥ ٠٢٤ ١ ٠٣٠ ٠٨٢ ١ ٠٣٠ ٠٨٢ ١ ٨٤٥ ٠٢٤ ١  واملعوقني ضحايا نزاع مسلح

األشغال العامة، والنقـل    
 ٠٠٠ ٢٠٠ - - - - - - - - - -  ، والتنمية احلضريةوالسكن

البنية األساسية واخلدمات   
 ٠٠٠ ٢٠٠  - - -        الشاملة

املعهد السلفادوري للتأمني   
 - ٢٤٠ ٨٥٣ ١ - - ٨٧٠ ٩٥١ ٣ - - ١٣٠ ٩٦٩ ١ - - ٧٤٠ ٩٨٢ ١   )٤(االجتماعي

عالج املرضى اخلـارجيني    
والطب الفيزيائي وإعـادة    

  ٢٤٠ ٨٥٣ ١ - - ٨٧٠ ٩٥١ ٣   ١٣٠ ٩٦٩ ١   ٧٤٠ ٩٨٢ ١  التأهيل

 ٣٣٨ ٧٠٠ ٥٤ ٦٦٠ ٢٦١ ٣٦ ٤٦١ ٨٦٤ ٦٠ ٠٨٩ ١٤٨ ٦١ ٢٢٥ ٣٦٩ ٦٤ ٨٩٦ ٣٢٧ ٣٤ ٩٧٨ ٥٩٨ ٣٤ ٩٩٠ ٩٧٣ ٣٥ ٥٦٥ ٥٣٦ ٢٦ ١١١ ٥٤٩ ٢٦ ٢٣٥ ٣٩٥ ٢٨  اجملموع

ت عليه يف األصل، إضافة إىل أي زيادات أو ختفيضات ختـضع هلـا           تشمل امليزانية املعّدلة املخصصات املنصوص عليها يف قانون امليزانية كما ُصوّ            :مالحظة
  .هذه املخصصات ألسباب خمتلفة، على أساس القانون املعمول به

 .ال توجد معلومات بشأن امليزانية املخصصة  )١(
 .امج احملاربني املعوقني دوالر ُخّصص لربن١٩ ٥٨٥ ٣١٧يساوي اً إضافياً  تشمل امليزانية املعّدلة مبلغ٢٠١٠بالنسبة إىل عام   )٢(
 .٢٠١٠يف عام " التعليم"حتت عنوان اً ال توجد معلومات بشأن املؤسسات اليت تلقت منح  )٣(
 . ال توجد معلومات بشأن امليزانية املعّدلة أو املخصصة  )٤(

       


