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  .٠٠/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

  )تابـع ( من االتفاقية١٨ املادة
 مــــن الــــسلفادورالتقريــــر الــــدوري الــــسابع املقــــدم    

)CEDAW/C/SLV/7و  CEDAW/C/SLV/Q/7 و Add.1(  
عــضاء وفــد الــسلفادور   أ اختــذ ،بــدعوة مــن الــرئيس    - ١

  .مقاعدهم إىل طاولة اللجنة
ــانيت   - ٢ ــسيدة دي إنوس ــسلفادور (ال ــت، ):ال ــي  قال وه

 مـن دسـتور     ٣ ، إن املادة  )CEDAW/C/SLV/7(لتقرير  تعرض ا 
ــائم علـــ    ــز القـ ــر التمييـ ــسلفادور حتظـ ــنس الـ ــوع اجلـ  وإن. ى نـ

 ١٥٥ قت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم      احلكومة صدّ 
. املتعلقة بالسالمة والـصحة املهنيـتني والربوتوكـول امللحـق هبـا           

وقالت إن السياسة الوطنية املتعلقة بالسالمة والصحة املهنيـتني         
، وكان مشروع القـانون العـام املتعلـق مبنـع           ٢٠٠٦قرت عام   أُ

. لعمـل قـد قُـدم إىل اجلمعيـة التـشريعية إلقـراره            أخطار مكـان ا   
  .٢٠٠٤ وكان قد أنشيء برنامج شبكة التضامن عام

ــني      - ٣ ــشتركة بـ ــة املـ ــة القانونيـ ــة إن اللجنـ وتابعـــت قائلـ
ــاملرأة،      ــهوض ب ــسلفادوري للن ــد ال ــة للمعه املؤســسات والتابع
وهو الوكالة الرائدة املعنية بالسياسات الوطنية املتعلقـة بـاملرأة،        

، ٢٠٠٩-٢٠٠٥مت، بناء على تقييم خطط العمـل للفتـرة          قا
خبلــق جمــاالت عمــل تركــز علــي التنميــة االجتماعيــة والتنميــة    
االقتصادية املستدامة ومحاية املواطنني واالرتقـاء هبـم، وأخـرى          

. اجملــاالتمؤســسية، مــع وضــع مؤشــرات أداء لكــل مــن هــذه 
ق بتنفيــذ بــرامج وطنيــة تتعلــ   ونظــم املعهــد شــبكات مكلَّفــة    

بالتــدريب والتوعيــة يف اجملــال اجلنــساين ومنــع العنــف املنـــزيل،  
وهو عضو يف عدد من اللجان الوطنيـة املنـشأة ملعاجلـة خمتلـف              

ومسؤول عـن اسـتعراض القـانون الـوطين هبـدف           . قضايا املرأة 

إزالة التشريعات التمييزية وتعـديل التـشريعات الثانويـة جلعلـها           
  .الدولية متسقة مع االتفاقيات

وقالت إن احلكومة زادت خمصصات امليزانية للمعهـد          - ٤
يف املائــة اعتبــارا مــن  ٦٨الــسلفادوري للنــهوض بــاملرأة بنــسبة 

وازدادت أيضا املسامهات من الوكاالت العاملـة       . ٢٠٠٦عام  
ــا ــام . دولي ــصورة مؤقتــة    ٢٠٠٨ويف ع ــرة األوىل ب ــوىل للم ، ت

ونظـم أيـضا    . رئاسة جملس وزراء أمريكا الوسطى املعين باملرأة      
 األمريكـي الثـاين للـشؤون اجلنـسانية، الـذي           – املؤمتر اإلبـريي  

انعقــــد أثنــــاء مــــؤمتر القمــــة الثــــامن عــــشر لرؤســــاء الــــدول  
 األمريكيــة، مــن أجــل تــصميم وتنفيــذ - واحلكومــات اإليربيــة

 أمريكــي ملنــع العنــف املنـــزيل والعنــف القــائم - برنــامج إيــربي
ون مـع املعهـد الـوطين       وبالتعـا . على نوع اجلـنس بـني الـشباب       

للمرأة، نظم أيضا االجتماع السادس للجنة الوطنيـة املـشتركة           
بني السلفادور واملكسيك مـن أجـل وضـع اتفاقيـة للتعـاون يف              

  .واخلاص تنفيذ منوذج العدل اجلنساين يف القطاعني العام
وتابعــت قائلــة إن معهــد النــهوض بــاملرأة هــو الوكالــة   - ٥

نع ومعاجلة العنف املنـزيل، الـيت أقـرت        الرائدة للخطة الوطنية مل   
وقـــد نفـــذت احلكومـــة خطـــة البلـــد اآلمـــن  . ٢٠٠٢يف عـــام 

ــية    ــدمات األساسـ ــام يف اخلـ ــتثمار العـ ــات االسـ لترتيـــب أولويـ
وإمكانيــة الوصــول الفعــال إىل هــذه اخلــدمات ملعاجلــة العنــف   

وقـــام أيـــضا بتنـــسيق اللجنـــة املـــشتركة بـــني  . هـزيل ومنعــــاملنـــ
العنف املنـزيل ومعاجلته، الـيت وفـرت للـضحايا         املؤسسات ملنع   

ــا   ــا مفتوحـ ــا هاتفيـ ــه النفـــسي   ٢٤خطـ ــا والتوجيـ ــاعة يوميـ سـ
وحلقــات عمــل للتوعيــة ومالجــئ لــضحايا ســوء املعاملــة مــن  

وإضافة إىل ذلك، يقوم برصد إمكانية جلـوء      . النساء واألطفال 
املــــرأة إىل القــــضاء واحتــــرام اإلجــــراءات القانونيــــة الواجبــــة 

  .الصلة تعلق بالتشريع ذيي فيما
 ٢٠٠٤وقالــت إن قــانون العقوبــات ُعــدل منــذ عــام     - ٦

لكي ينص على جترمي االجتار باألشـخاص، وأنـشئت باملرسـوم           
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وإضـافة  . جلنة وطنية ضد االجتـار باألشـخاص    ١١٤ التشريعي
إىل ذلـــك، متــــت صــــياغة مبــــادئ توجيهيــــة بــــشأن االجتــــار  

ملجـأ لـضحايا    باألشخاص ألعضاء الـسلك اخلـارجي وأنـشئ         
واُتخــذت تــدابري إضــافية جهويــة . االجتــار الــوطنيني والــدوليني

ــة،    ــا الالتينيـ ــار باألشـــخاص يف أمريكـ ــة االجتـ ــة لدراسـ ووطنيـ
ــراهقني      ــال واملـ ــن األطفـ ــار مـ ــحايا االجتـ ــة ضـ ــة معاجلـ وكفالـ
ــشأن      ــشرطة بـ ــراءات للـ ــع إجـ ــاهنم، ووضـ ــادهتم إىل أوطـ وإعـ

  .اجلرائم هذه
حتـــديث الرعايـــة الـــصحية وتابعـــت قائلـــة إن عمليـــة   - ٧

التركيــز علــى املــرأة،   : وإصــالحها حــددت مخــس أولويــات   
ــا،       ــع مراحــل حياهت ــرأة يف مجي ــصحية للم ــوفري اخلــدمات ال وت
ووضــع مؤشــرات لرصــد نوعيــة الرعايــة الــصحية، وختــصيص   

ــل    ــة، والتمويـ ــاس الالمركزيـ ــى أسـ ــوارد علـ ــشئ  . املـ ــد أنـ وقـ
ىل الرعايـة   صندوق التضامن الصحي لتأمني إمكانية الوصـول إ       

الصحية للمرأة يف املنـاطق الريفيـة؛ واحلوامـل يف تلـك املنـاطق               
. حـول فتــرة الــوالدة  أيـضا حيــصلن علـى الرعايــة لألمومـة ومــا   

وتقــوم وزارة الــصحة العامــة واملــساعدة االجتماعيــة ووزارة     
التربية بتنفيذ برامج وطنية للوقاية والرعاية مـن أجـل التـصدى            

اإليـدز، ومنـع    /ص املناعـة البـشرية    لقضايا مـن قبيـل فـريوس نقـ        
ــسي    ــوفري التثقيــف اجلن ــد هــبط  . احلمــل بــني املراهقــات وت وق

  يف٩٩,٧ مولــود حيــا مــن ١٠٠ ٠٠٠معــدل الوفيــات لكــل 
  .٢٠٠٧ يف عام ٥٠,٧ إىل ١٩٩٤عام 
وقالـــت إن معـــدل األميـــة بـــني النـــساء اخنفـــض مـــن     - ٨

 .٢٠٠٧يف املائـة عـام       ١٦,١ إىل   ٢٠٠٠يف املائة عام     ١٩,٩
وأتيحــت دراســات وتــدريبات وبــرامج عــن املــساواة والعــدل   
بــني اجلنــسني يف حماولــة الستئــصال األفكــار النمطيــة التقليديــة 

يتعلق باجلنسني يف سوق العمل وحتـسني إمكانيـة وصـول            فيما
ومت إنــشاء مكتــب . التقليديــة املــرأة إىل الوظــائف واملهــن غــري 

ــة وصــول املراه    ــة إمكاني ــة لكفال ــة العام ــل  للخدم ــات احلوام ق
واملقـصود مـن    . يكفلـه القـانون    واألمهات إىل التعليم، وفقا ملا    

 كفالـة الوصـول إىل التعلـيم        ٢٠٢١خطة التعليم الوطنيـة لعـام       
  .الفرص اجليد النوعية للرجل واملرأة على أساس تكافؤ

واستطردت قائلة إن احلكومة صدقت علـى اتفاقيـات           - ٩
لقة باملـساواة يف األجـور،       املتع ١٠٠ منظمة العمل الدولية رقم   

، )يف االســــتخدام واملهنــــة (علقــــة بــــالتمييز  ت امل١١١ ورقــــم
املــــسؤوليات العائليــــة،   املتعلقــــة بالعمــــال ذوي١٥٦ ورقــــم
عــدت أو.  املتعلقــة بأســوأ أشــكال عمــل األطفــال١٨٢ ورقــم

احلكومة أيضا خطة وطنية للقضاء تدرجييا على أسـوأ أشـكال            
لعمــل تــدابري لتعزيــز املــساواة واختــذت وزارة ا. عمــل األطفــال

ــرامج      ــززت بـ ــة، وعـ ــوة العاملـ ــدل يف القـ ــسني والعـ ــني اجلنـ بـ
التــدريب وأنــشأت وحــدة خاصــة لألمــور اجلنــسانية ملكافحــة  
التمييز يف مكان العمـل، وعقـدت معـارض عمـل مـع التركيـز               

وكذلك تكفـل الـسياسات     . بوجه خاص على األعمال للمرأة    
تكـافؤ يف الفـرص لألشـخاص       والتشريعات واألنظمة الوطنية ال   

  .اإلعاقة ذوي
ــة لتنفيــذ قــانون األســرة مــن      - ١٠ وأعطــت احلكومــة أولوي

. أجل تغيري األدوار التقليدية اليت تضع املرأة يف موقـع الـضعف        
واختذت أيضا تدابري لتضييق الفجوة بـني اجلنـسني، وأدرجـت            
نساء يف جملـس الـوزراء مـن أجـل إبـراز املـسامهة الـيت تقـدمها                  

يف  ٢٨,٧فقــد شــغلت املــرأة . أة يف مناصــب صــنع القــراراملــر
 إىل  ٢٠٠٥املائة من هـذه املناصـب خـالل الفتـرة املمتـدة مـن               

يف املائــة مــن مناصــب القــضاء   ٣٣,٣وتــشغل املــرأة . ٢٠٠٩
 يف ١٦,٧ يف احملكمــة العليــا ومقاعــد القــضاة االحتياطيــة، و    

قاعــــد يف املائــــة مــــن امل ٢٥ املائــــة مــــن املقاعــــد الربملانيــــة و
وتـشغل املـرأة منـصب نائـب       . االحتياطية يف اجلمعية التشريعية   

ــة     ــة ووزارة التربي ــشؤون اخلارجي ــة ووزارة ال ــيس اجلمهوري رئ
  .الوزير وعددا من مناصب نائب

وتعترب احلكومة أن التنميـة االجتماعيـة، كاسـتراتيجية           - ١١
وطنية طويلة األجل، متثل أكرب التحـديات، وتـسعى إىل توليـد            
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ــ ــة     االس ــق التنمي ــن طري ــصادي ع ــدم يف اجملــال االقت تقرار والتق
وقد الحظ البنك الـدويل أن اقتـصاد الـسلفادور تظهـر            . احمللية

عليــه دالئــل االنتعــاش ويعتربهـــا مــن أحــسن بلــدان أمريكـــا       
الالتينية وضـعا لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول عـام               

الــسلفادور وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يــصنف  . ٢٠١٥
تــزال  وال. يف الدرجــة الوســطى مــن ُســلًَم التنميــة االجتماعيــة 

هناك حتديات كبرية، منها ضرورة زيادة متكني املـرأة، بيـد أن            
يتعلــق حبمايــة  احلكومــة متفائلــة وملتزمــة بتحــسني احلالــة فيمــا

  .للمرأة حقوق اإلنسان
  ٦ إىل ١املواد 
ــان   - ١٢ ــسيد فلينترم ــة   : ال ــت اهليئ ــضائية ســأل إن كان الق

تـــستطيع أن تتجـــاوز قانونـــا حمليـــا يتعـــارض مـــع االتفاقيـــة       
. كانــت تــستطيع، فهــل فعلــت ذلــك يف أي وقــت مــضى وإذا

ورحـــب باإلشـــارة الـــواردة يف الـــردود علـــى قائمـــة القـــضايا  
ــسائل  ــنص ٩ ، صCEDAW/C/SLV/Q/7/Add.1(واملـــ  يف الـــ

ــزيإلا ــوي     ) نكلي ــذي حتت ــت ال ــبكة اإلنترن ــى ش ــع عل إىل املوق
 لقــضايا احملكمــة العليــا الــيت اســتندت فيهــا إىل أحكــام  مــوجزا

كانت هناك حمـاكم     إذا االتفاقية، وأعرب عن تشوقه ملعرفة ما     
وقـال إنـه يـود      . دنيا استندت إىل أحكام االتفاقية يف أي قضية       

املـــرأة، الـــوارد يف  أن يعـــرف إن كـــان تعريـــف التمييـــز ضـــد 
ملــصطلح يف  مــن االتفاقيــة، يــنعكس يف تعريــف هــذا ا ١ املــادة

ــي  ــانون احملل ــساءل عمــا . الق ــس  إذا وت ــم  ـكانــت الن ــى عل اء عل
حبقهـــن يف اللجـــوء إىل احملـــاكم وهـــل هنـــاك برنـــامج لتقـــدمي   
املساعدة القانونية للمرأة العـاجزة عـن دفـع تكـاليف خـدمات             

ــامي ــا  . احملـ ــأل عمـ ــا، سـ ــزم    إذا وختامـ ــة تعتـ ــت احلكومـ كانـ
  .باالتفاقية التصديق على الربوتوكول امللحق

ــان القـــضاة   : الـــسيدة ســـيمونوفيتش   - ١٣ ســـألت إن كـ
وقالـت إهنـا   . واحملامون يتلقون تـدريبا علـى اسـتعمال االتفاقيـة     

تــود أن تعــرف أيــضا إن كــان التقريــر قــد اعتمدتــه احلكومــة    
ــع      ــشأنه م ــشاوارات ب ــان وهــل جــرت أي م ــه إىل الربمل وقدمت

ــة املنظمـــات غـــرب ــه   وإذا. احلكوميـ كـــان التقريـــر قـــد اعتمدتـ
  .اللجنة كومة فكيف تعرف احلكومة العمل الذي تقوم بـهاحل
قالــــت إن  ): الــــسلفادور  (الــــسيدة دي إنوســــانيت    - ١٤

االتفاقية تعلو على القـانون الـوطين وقـد اسُتـشهد هبـا يف عـدد                
وتستطيع احملكمـة العليـا واحملـاكم الـدنيا االسـتناد        . من القضايا 

ــة، وال  ــوانني تتعــ  إىل أحكــام االتفاقي . ارض معهــاتوجــد أي ق
وأوضــحت أن تعريــف التمييــز الــوارد يف االتفاقيــة يتــسق مــع   

ــوطين   ــانون ال ــه يف الق ــامني   . تعريف ــة للمحــامني الع ــاك هيئ وهن
القادرين على حتمل تكـاليف      تقوم بتمثيل النساء والرجال غري    

يـزال قيـد     الربوتوكـول االختيـاري فـال      أما. اخلدمات القانونية 
وهنـاك عـدد مـن الـربامج        . يعيةالنظر من جانب اجلمعية التـشر     

اليت تعزز تعريف رجـال القـانون باالتفاقيـة، ومـع ذلـك هنـاك               
والتقريـر  . فجوات يف هذا اجملال تعمل احلكومة علـى تـضييقها       

يقتــضية  أقرتــه احلكومــة، وشــارك يف عمليــة اإلبــالغ، وفقــا ملــا
حكوميـــة، أعـــضاء يف املعهـــد  القـــانون، أربـــع منظمـــات غـــري

ــهو  ــسلفادوري للن ــاملرأةال ــى أي حــال،   . ض ب ومــن املهــم، عل
وجــرت . احلكوميــة زيــادة تطــوير التعــاون مــع املنظمــات غــري 

مــشاورات مــع أعــضاء الربملــان وســوف حيــاول الوفــد العمــل    
بــــصورة أوثــــق معهــــم يف املــــستقبل وســــوف يقــــدم تقريــــرا 

  .النتائج عن
سألت عـن وضـع املعهـد       : السيدة تافاريس دا سيلفا     - ١٥

ــهو ــه اتــصال باحلكومــة   الــسلفادوري للن ــاملرأة، وهــل لدي ض ب
هــــو دوره يف وضــــع  علــــى مــــستوى جملــــس الــــوزراء ومــــا 

ــسانية   ــسياسات الــيت تراعــي القــضايا اجلن ــود  . ال وقالــت إهنــا ت
ــا  ــوارد املخصـــص  إذا أيـــضا أن تعـــرف مـ ــة املـ ة ـكانـــت ميزانيـ

هــو مقــدار االعتمــادات  للقــضايا اجلنــسانية قــد ُخفــضت ومــا 
ــ. الـــصلة ذات  املعهـــد يركـــز علـــى العنـــف  بدو أنـوحيـــث يـ

ــا   ــرف مـ ــود أن تعـ ـــزيل، تـ ــة    املنـ ــذة ملعاجلـ ــدابري املتخـ ــي التـ هـ
. األشـــكال األخـــرى مـــن العنـــف القـــائم علـــى نـــوع اجلـــنس 

وأضافت قائلة إن مثة حاجة أيضا إىل مزيد من املعلومات عـن            
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والية املعهد واملوارد املتاحة لـه وقدرتـه علـى تلبيـة احتياجـات           
ــسا   ــات مــن الن ــاء مبركــزه لكــي   أضــعف الفئ ء، وينبغــي االرتق

  .فاعلية يتمكن من أداء وظائفه بصورة أكثر
هي التدابري اخلاصـة     سألت ما : السيدة سيمونوفيتش   - ١٦

املؤقتة الـيت اعتمـدت وهـل يعتـرف القـانون الـداخلي بأحكـام               
ــادة ١ الفقــرة ــذ   ٤  مــن امل ــانوين لتنفي ــة كأســاس ق  مــن االتفاقي
  .التدابري تلك
طلبـت االسترشـاد باملبـادئ التوجيهيـة        : السيدة شـني    - ١٧

ــادم     ــدوري الق ــر ال ــداد التقري ــة يف إع ــىن  . للجن وأوضــحت مع
، والحظــت أن املعلومــات   )تــدابري خاصــة مؤقتــة  (املــصطلح 

كافيـة، وخباصـة تلـك       الواردة يف التقرير عن هذه التـدابري غـري        
. املــصممة لتعزيــز مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة  

ت إن كــان القــانون احمللــي يــأذن باســتخدام مثــل هــذه وتــساءل
وينبغـي أن تقـدم احلكومـة حـوافز         . التدابري وهـل تعتـرب متييزيـة      

ــسات وأن    ــن املؤسـ ــا مـ ــسياسية وغريهـ ــزاب الـ ــرض  لألحـ تفـ
أخفقــــت يف حتقيــــق احلــــصص املقــــررة  عقوبــــات عليهــــا إذا

  .املرأة ملشاركة
 نفــذ وقالــت إن املعهــد الــسلفادوري للنــهوض بــاملرأة   - ١٨

ــدابري ضــد   ـــزيل  عــددا مــن الت ــامج  . العنــف املن ــوان برن وإن عن
حتــسني العالقــات األســرية مــضلل ألنــه يهــدف يف احلقيقــة إىل 

وكـــذلك مـــشروع رصـــد . مكافحـــة العنـــف داخـــل األســـرة 
الرجل واملـرأة خيفـي طبيعـة العنـف      وخفض جرائم العنف ضد   

عنـف  املستهدف، يف حني ينبغي أن يشري العنوان حتديـدا إىل ال          
ــل  ضــد ــرأة والطف ــى     . امل ــترحب باحلــصول عل ــا س ــت إهن وقال

ــم       ــصادرة حبقهـ ــام الـ ــاة واألحكـ ــاة اجلنـ ــن مقاضـ ــيل عـ تفاصـ
ومعاملتهم، وعلى إحـصاءات أكثـر تفـصيال عـن عـدد النـساء              
الاليت قُتلن يف حاالت العنف املنـزيل، ومعلومـات إضـافية عـن            

وأخـريا،  . يف ذلك مقاضاة الفـاعلني     حالة املضايقة اجلنسية، مبا   
  .وانتظاما جيب أن يكون مجع البيانات أكثر تفصيال

كانــت  إذا ســألت عمــا: الــسيدة تافــاريس دا ســيلفا  - ١٩
يتعلـق بأمنـاط الـتفكري       هناك برامج لتشجيع التغري الثقـايف فيمـا       

بدو، يفلتــون مــن  ـيــ وقالــت إن اجلنــاة، علــي مــا   . اجلنــسوي
 يف تقـدمي    العقاب باستمرار، ويبدو أن ضـحايا العنـف يتـرددن         

جير أي حتقيق ملعرفـة عـدد حـاالت العنـف الـىت              الشكاوى ومل 
ــاملرأة أن يأخــذ يف   . أدت إىل املــوت وينبغــي ملعهــد النــهوض ب

اعتبـاره توصــيات آليـة املتابعــة التفاقيــة البلـدان األمريكيــة ملنــع    
ــد  ــف ضــ ــصاله    العنــ ــه واستئــ ــة عليــ ــرأة واملعاقبــ ــة (املــ اتفاقيــ

. ظاهرة وفاة النـساء نتيجـة للعنـف       يتعلق ب  فيما) باريا دو بيليم
ــق       ــهج اســتباقي لتحقي ــة بن ــضروري أن تأخــذ احلكوم ــن ال وم

  .الثقايف التغيري
ــاو   - ٢٠ ــسيدة زو خياوكي كانــت قــد   إذا ســألت عمــا : ال

ــة لتنفيــذ التــشريعات ذات   ــدابري عملي الــصلة وتنفيــذ  اختــذت ت
ــرامج ضــد  ــر واختــذت      ب العنــف وهــل أجريــت تقييمــات لألث

وقالت إهنـا ترحـب باحلـصول علـى معلومـات           . تدابري للمراقبة 
عن أي برامج نفذهتا احلكومة ملعاجلة مشكلة حمدوديـة املـوارد           
املخصصة لضحايا العنف املنــزيل وافتقـار الـضحايا إىل الـوعي            

ــن      ــة املتاحــة هل ــساعدة القانوني ــات عــن امل ــوقهن، ومعلوم . حبق
ــا  ــة     إذا وســألت عم ــة كافي ــشرية ومالي ــوارد ب ــوفر م كانــت تت

نفيــد التعــديل الــذي أدخــل علــى قــانون العنــف املنـــزيل عــام   لت
 معلومـات عـن     لـى ، وقالت إهنـا ترغـب يف احلـصول ع         ٢٠٠٤

احلكومـة حتتـاج     أكرب العقبـات الـيت جيـب التعلـب عليهـا، وإن           
  .اجلمهور إىل خطة شاملة طويلة األجل لتوعية

ــسيدة شــوتيكول   - ٢١ ــات إضــافية عــن   : ال ــت معلوم طلب
ــش  اخنفــاض معــدل إصــدار  ــضايا االجتــار بالب ر، ـ األحكــام يف ق

وقالــت، يبــدو أن الــسلطات القــضائية حتتــاج إىل مزيــد مــن       
ــدريب ــة    . التـ ــرامج حلمايـ ــاك أي بـ ــت هنـ ــساءلت إن كانـ وتـ

ــة الطلــب      ــضحايا لتلبي ــشهود وهــل يكفــي ملجــأ واحــد لل . ال
ــوفر       ــدريب املت ــضا باملعلومــات عــن الت ــا ترحــب أي وقالــت إهن

ــاء وجــودهن يف امل   ــضحايا أثن ــبني   . لجــألل ــد أن ي ــي للوف وينبغ
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كانت اللجنـة الوطنيـة ملناهـضة االجتـار باألشـخاص قـد              إذا ما
حققت يف حاالت قتل العامالت عمـدا، وينبغـي لـه أن جييـب         

وارد ـاف البنـات والنـساء الـ      ـق باختط ـة املتعل ـؤال اللجن ـعلى س 
ة ـا واألسئلــــــــــ مـــــــــن قائمــــــــة القـــــــــضاي ٤ يف الــــــــصفحة 

)CEDAW/C/SLV/Q/7 .(إهنـــــا ترحـــــب مبزيـــــد مـــــن وقالـــــت 
املعلومات عن الكيفية الـيت جتـري هبـا إحالـة املتـاجرين بالبـشر               
إىل القـــــضاء وعـــــن أي دراســـــات عـــــن االجتـــــار والبغـــــاء،  

  .بإجرائها توجد مثل هذه الدراسات فإهنا توصي مل وإن
قالـت إن جملـس     ): الـسلفادور  (السيدة دي إنوسانيت    - ٢٢

ــضم أرب    ــاملرأة ي ــهوض ب ــد الن ــات   إدارة معه ــثلني للمنظم ــة مم ع
احلكومية، وعددا من الـوزراء احلكـوميني وممـثلني ملكتـب             غري

وهنــاك جلنــة قانونيــة رفيعــة املــستوى جتتمــع      . املــدعي العــام 
شـــهريا، وحـــسب االقتـــضاء، لدراســـة التـــشريعات التمييزيـــة  
والتــشاور مــع الــوزراء وتقــدمي مــشاريع قــوانني إىل اجلمعيــة       

ــرئيس واملــسؤولني  وللمعهــد اتــصال مب. التــشريعية اشــر مــع ال
األمانة الوطنية لـشؤون     يف ذلك مسؤويل   الرفيعي املستوى، مبا  

ه ينبغـي جعلـه هيئـة دائمـة         ـوقالت إهنـا توافـق علـى أنـ        . األسرة
وعلى مستوى واحد مـع وزارات الدولـة، وقـد اُتخـذ يف هـذا             

  .التشريع الصدد عدد من التدابري من بينها تعديل
العنف املنــزيل واالنتـهاك اجلنـسي       وقالت إن مكافحة      - ٢٣

ــة  ــا األولويـ ــضيتان هلمـ ــاطق   . قـ ــشئت مكاتـــب يف املنـ ــد أنـ وقـ
محــالت التــدريب والتوعيــة يف  ومكاتــب مركزيــة لتعهــد كــل 

. اجملال اجلنساين اليت تركز على األفكار النمطية يف هـذا اجملـال           
وأوضـــــحت أن البلـــــديات أطلقـــــت مبـــــادرات تدريبيـــــة يف 

منــها شــبكات تــضامن تــؤمن  ٧٧نــشأت اجملتمعــات احملليــة، وأ
ــة   ــاطق الريفي ــاء للمن ــاء والكهرب ــادرات أخــرى  . امل وُنفــذت مب

تستهدف مجيـع الفئـات مـن النـساء، ومـن ذلـك، علـى سـبيل                 
املثال، أن إحدى البلـديات غـريت بيئـة املطـابخ فيهـا بتركيـب             

وأقيمـت  . أفران إلراحـة املـرأة مـن عـبء الطـبخ علـى األرض             
تعمــل بوقــود الــديزل إلزالــة مــشكلة مطــاحن كــبرية للحبــوب 

ونتيجــة . املــشي ثــالث ســاعات للوصــول إىل أقــرب طــاحون  
هلــــذه املــــشاريع اســــتطاع عــــدد مــــن ربــــات األســــر البــــدء  

  .جتارية مبشاريع
ــا   - ٢٤ ــت، فيمــ ــة،    وقالــ ــة املؤقتــ ــدابري اخلاصــ ــق بالتــ يتعلــ
املدونات القانونية أخذت تتغري مع ظهـور معـايري جديـدة،            إن

وأوضــحت أن صــندوق التــضامن . وإنــشاء شــبكات التــضامن
ــوفرب     ــاملرأة لتـ ــع معهـــد النـــهوض بـ ــرة مـ ــائلي يعمـــل مباشـ العـ

ومـــع أن . تـــسهيالت ائتمانيـــة لـــصاحبات املـــشاريع الـــصغرية
يـة  الوحدات اجلنسانية يف البلديات كبرية وتتوىل املسؤولية احملل      

ر مركـزا   ـعن االستثمار يف متكـني املـرأة، هنـاك أيـضا إثنـا عـش              
وفـضال عـن ذلـك،    . للتدريب واإلنتاج لتعزيز جهود البلديات    

أنشأت األمانة الوطنية لشؤون األسرة برناجمـا لتقـدمي مـساعدة     
وأوضــــحت أن . اء يف حــــاالت الكــــوارثـة إىل النــــسـفوريــــ

النمطيـة جيـري يف     يتعلـق باألفكـار      التدريب على التوعيـة فيمـا     
  .النائية كافة أحناء البلد، مع إعطاء األولوية للمناطق

قالــت إن هنــاك ): الــسلفادور(الــسيدة دي رامرييــز   - ٢٥
برناجما لتوفري الدعم للنـساء املهمـشات، وهنـاك خاصـة ثـالث             
منظمات تعمل مباشرة مع نساء الشعوب األصلية واملنظمـات         

ة جلنة مسؤولة عن سياسـة      وقد أنشأت وزارة التربي   . احلكومية
ــلية،   التعلـــيم يف القـــضايا املتعلقـــة مبجتمعـــات الـــشعوب األصـ

ــا ـــ  مبـ ـــيف ذلـــك ب ـــذل اجلهـ ـــ ـود للحفـ ــة النهوات ــى لغـ  لـاظ علـ
(Nahuatl) .        ،وقد راعت املديرية العامة لإلحـصاءات والتعـداد

ــه عــام    ــذي أجرت ــسكان ال ــة  ٢٠٠٧يف تعــداد ال ، طلــب اللجن
ن مفـصلة حبـسب     ـ اجلنـسي  احلصول علـى بيانـات عـن كـل مـن          

يف املائـة    ٠,٢عوامل مثل العمر والعرق واإلثنية، فوجدت أن        
  .األصلية من السلفادوريني يعتربون أنفسهم من الشعوب

يتعلق باألفكار النمطيـة، يف إطـار خطـة التعلـيم            وفيما  - ٢٦
، قالــت إن تعزيــز التعلــيم الــشامل جيــري ٢٠٢١الوطنيــة لعــام 

ا اجلنــسانية والتثقيــف ـاج القــضايمــن خــالل بــذل جهــود إلدر
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يتعلــق مبنــع التمييــز بــني اجلنــسني يف املنــهاج الدراســي يف  فيمــا
تــصميم برنـامج تعليمــي   ومت. مراحــل التعلـيم مـن  كـل مرحلــة  

يتكون من ستة مكونات تتعلق باجلنس واحلياة، مبـشاركة مـن           
القطاعـــــات الدينيـــــة واملدنيـــــة واحلكوميـــــة، لغـــــرس القـــــيم 

فري التعليم يف جمال اجلنس واجلنسانية، وتـوفري        السلفادورية وتو 
 األفكـار النمطيـة املتعلقـة       ريالتدريب للمعلمني، يف حماولـة لتغـي      

  .اجلنس بنوع
رت اإلصـالحات   ، يـسَّ  ٢٠٠٨أبريـل عـام     /ويف نيسان   - ٢٧

التشريعية الـيت متـت مبـشاركة نقابـات املعلمـني إحالـة حـاالت               
حملاكم مباشـرة بـدال مـن       املضايقة اجلنسية يف مكان العمل إىل ا      

ــدرت يف     ــذلك صـ ــة لـ ــة، ونتيجـ ــات اإلداريـ ــها إىل اهليئـ إحالتـ
ويف مرحلــة . ســنة ٣٧ إىل ٦ حالــة أحكــام بالــسجن مــن  ٢٨

ــرأة    ــشكل املـ ــدائي تـ ــيم االبتـ ــوع   ٧٠التعلـ ــن جممـ ــة مـ يف املائـ
املعلمــني، وهــذه النــسبة أقــل يف مراحــل التعلــيم العــايل ولكــن   

  .املعلمني ية بنيالنساء يشكلن فيها أيضا الغالب
قـال، مفـصال إجابـات      ): الـسلفادور (السيد مارتينيز     - ٢٨

زميالته، إن أول قضية يف احملكمة العليا اسُتند فيها إىل أحكام            
االتفاقيــة كانــت قــضية تتعلــق بــالعنف املنـــزيل والقــضية الثانيــة  
تتعلــق بــدفع نفقــة األطفــال وحقــوق زيــارهتم، والثالثــة تتعلــق   

وأضــــاف أن . متــــزوجني فــــصلني غــــريحبقــــوق عــــشريين من
قـضية أخـرى، يـرد       ١٢االستشهاد بأحكام االتفاقية جرى يف      

  .اإلنترنت تفصيلها يف موقع احملكمة العليا على شبكة
ة االجتـار   ـوتابع قائال إن ممثلـي اللجنـة الوطنيـة ملناهـض            - ٢٩

باألشخاص قاموا بوضع مشروع خطـة عمـل وطنيـة ملكافحـة            
وضــح أن الــسلفادور هــي بلــد عبــور   وأ. االجتــار باألشــخاص

ومنشأ معا للمهاجرين، يتـدفق املهـاجرون مـن الـسلفادور إىل             
الواليات املتحدة، وتشكل الـسلفادور جـسرا مـن وإىل بلـدان            

والتــدابري الــيت جيــب اختاذهــا تــشمل إنــشاء  . يف أفريقيــا وآســيا
ســجل موحــد يف مكاتــب اهلجــرة للــتمكن مــن مجــع بيانــات    

 بـرا وجـوا وحبـرا تـسهيال للتحقيـق واختـاذ             دقيقة عن املسافرين  
ــضحايا االجتــار   . اإلجــراءات ــشئ ملجــأ ل ــد أن ــساء   وق ــن الن م

واألطفــــال يــــوفر هلــــم الــــسكن باجملــــان، والــــدعم العــــاطفي 
  .العمل والتدريب من أجل

واســـتطرد قـــائال إن اســـم برنـــامج حتـــسني العالقـــات   - ٣٠
أنشئ بعـد  العائلية جيب أن ينظر إليه يف سياقه التارخيي، حيث     

سنوات فقط من انتهاء النـزاع املـسلح، واعُتـرب هـذا االسـم              ٤
ــاعي  ــد الـــسالم االجتمـ ــا يولّـ ــم   وال. إجيابيـ ــيري االسـ ــن تغـ ميكـ

ــيري  إال ــة  حبــدوث تغ ــات الثقافي ــاظر يف العقلي ــا. من ــسمية  وأم ت
الرجــل  املــشروع املتعلــق برصــد وخفــض جــرائم العنــف ضــد  

ة للتعـاون الـدويل، الـيت       واملرأة فقد جاءت من الوكالة اإلسباني     
وإن كـون إسـبانيا طرفـا يف شـبكة          . قدمت التمويل للمشروع  

مقــدمي اخلــدمات جيعــل مــن املهــم احملافظــة علــى االتــساق يف  
  .الربامج أمساء
وقــال إن القــانون املتعلــق بــالعنف املنـــزيل يــنص علــى    - ٣١

ــى       ــشجيع عل ــى أســاس الت ــوم عل ــف تق ــرتكيب العن ــات مل عقوب
. إجرامـي بطبيعتـه    دام االعتداء املرتكب غري    االسلوك، م  تغيري

. وبناء على ذلـك، ُيفـرض العـالج النفـسي يف غالـب األحيـان              
وقــد بينــت دراســات األثــر الــيت تركــز علــى إجابــات ضــحايا   

يف املائـــة منـــهن الحظـــن  ٩٠العنـــف املنــــزيل مـــن النـــساء أن 
اخنفاضا يف عنف السلوك من جانـب أزواجهـن بعـد التـدريب             

تـــشرين  ٢٥وســـوف تنـــشر يف . توعيـــة اجلنـــسانيةيف جمـــال ال
نتــائج دراســة لألثــر بنــاء علــى إجابــات   ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين

ويتــبني مــن العقوبــات أن العنــف املنـــزيل واملــضايقة   . املعتــدين
واإلحـــــصاءات املتعلقـــــة . اجلنـــــسية يعتـــــربان مـــــن اجلـــــرائم

وقـد صـدرت     باالنتهاكات اجلنسية واملضايقة اجلنسية متـوافرة     
ويف قطاع التعلـيم،    . م بالسجن يف حق عدد من املعتدين      أحكا

ــاكم    ــسية إىل احملـ ــضايقة اجلنـ ــات باملـ ــال االهتامـ ــام . حتـ ويف عـ
الــشرطة الوطنيــة  ، رفعــت قــضية مــن هــذا القبيــل ضــد٢٠٠٥

  .احملاكمة يعرف نتيجة جرت حماكمتها ولكنه ال
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قتــل ”يــشري حتديــدا إىل   وقــال إن القــانون احمللــي ال    - ٣٢
لكن من املستقر يف قانون العقوبات اعتبار قتـل املـرأة            و “املرأة

وهنـاك  . بسبب نوع اجلنس جرمية وتطبق فيها عقوبات قاسية       
قاعدة بيانـات موحـدة تـضم إحـصاءات عـن التحقيقـات الـيت               
جتــري يف مثــل هــذه اجلــرائم وتــستخدم كأســاس لإلحــصاءات 

ويظهـــر مـــن البيانـــات اإلحـــصائية معـــدل مـــنخفض . الرمسيـــة
حبادثـة قتـل    ميكـن التـساهل ولـو    تـل املـرأة، ولكـن ال     حلاالت ق 

وُيحــتفظ بــسجالت احملــاكم وتتعــزز . واحــدة مــن هــذا القبيــل
ــسات،     ــن املؤسـ ــع احمللـــي ومـ ــن اجملتمـ ــدعم مـ ــات بالـ التحقيقـ

وقــال إن اإلحــصاءات . وبالتــدريب علــى التحقيقــات العدليــة 
ــضا أن   ــبني أيـ ــل   ٨تـ ــن كـ ــن   ١٠مـ ــات تعرضـ ــساء متزوجـ نـ

خــذت تــدابري وقــد اتُّ. ل العنــف املنـــزيلكامــا مــن أشــ لــشكل
ــة،       ــن وزراء الدول ــدد م ــشاركة ع ــسقة، مب ــة من ــشاء مداخل إلن

وأوضـح أن مثـة تـدابري متاحـة         . ملكافحة هـذه املـشكلة الثقافيـة      
أيضا متعددة التخصصات ومـشتركة بـني املؤسـسات، تـشمل           
ــساعدة    ــة واملــ ــساعدة االجتماعيــ ــسيكولوجي واملــ ــدعم الــ الــ

إصـالحات قانونيـة تـشمل تـدابري هامـة مثـل         وهنـاك   . القانونية
ــتباه يف      ــى االشـ ــاء علـ ــوت بنـ ــيش البيـ ــشرطة بتفتـ ــسماح للـ الـ

أنكــرت املــرأة أهنــا كانــت   وحــىت لــو. حــدوث عنــف منـــزيل 
ضــحية عنــف منـــزيل يــستطيع ضــابط الــشرطة أن يطلــب مــن   

سـاعات إذا اشـتبه      ٨املعتدي مغادرة البيت ملدة قـد تـصل إىل          
 اعتمـــاد التـــشريع اجلديـــد املتعلـــق ومت. معاملـــة بوقـــوع ســـوء

بعقوبة املتاجرين باألشخاص، برغم وجود ثغـرات يف تـدريب          
وكانت هناك حاالت تتعلق باختطـاف      . املسؤولني عن تنفيذه  

وقــد أجريــت . بنــات ونــساء بقــصد االجتــار باألعــضاء احليويــة
  .املشكلة دراسات هلذه

ــا  - ٣٣ ــ): الــسلفادور (الــسيدة دي بيني ة قالــت إن احلكوم
ــها       ــن بينــ ــاالت، مــ ــن اجملــ ــدد مــ ــا إىل عــ ــت اهتمامهــ وجهــ

مليون دوالر   ٢اجلنساين، ورصدت مبلغا إضافيا قدره       التمييز
يلـزم مـن     لوزارة العمل والضمان االجتماعي، بعضه لتعيني ما      

ــة    ــايري احلكومي ــال للمع ــوظفني لالمتث ــل  . امل ــدى وزارة العم ول
ــرامج لتدريــ  ضاة يف ب املفتــشني والقـــوالــضمان االجتمــاعي ب

قضايا التمييـز اجلنـساين وكفالـة احلمايـة مـن التمييـز يف مكـان                
العمــل، ولــديها أيــضا عــدد مــن االتفاقــات مــع املؤســسات        
مــصممة لتوجيــه االنتبــاه إىل القــضايا اجلنــسانية بوســائل منــها   

ويراقـب مكتـب معـين بالقـضايا اجلنـسانية          . التدريب والتوعيـة  
ملعاملــة املتــساوية يف   التمييــز وا  مــدى االمتثــال لقواعــد عــدم   

، الــيت أفــرز هلــا   )maquiladora ( أمــاكن الــصناعة التجميعيــة  
  .بالذات مفتشون هلذا الغرض

قالت إهنـا تريـد مزيـدا       :  كاداري -السيدة هالبريين     - ٣٤
كانــت األجهــزة الوطنيــة تتعــاون مــع   إذا مــن املعلومــات عمــا

، املؤســسات األخــرى ومــع وزارات الدولــة بغيــة محايــة املــرأة  
  .معها وكيف تتعاون

سألت إن كانـت هنـاك تقييمـات ألثـر          : السيدة شني   - ٣٥
التدريب اجلنساين املقدم ملفتـشي مـصانع التجميـع وهـل ازداد            

. عدد حاالت املضايقة اجلنسية املبلغ عنها بعد ذلـك التـدريب          
وقالت إهنا تود أيضا أن تعرف إن كان مثة أي تدريب منـتظم             

  .التجميع عينني خصيصا ملصانعامل يتلقاه املفتشون غري
قـال إن اللجنـة ترجـو مـع التقـدير           : السيد فلينترمـان    - ٣٦

أن يتــضمن التقريــر القــادم حتلــيال للــدعاوى الــيت نظــرت فيهــا   
 إذا وتــساءل عمــا. احملــاكم واســُتند فيهــا إىل أحكــام االتفاقيــة 

ــا    ــا فيمــ ــة وآراؤهــ ــة للجنــ ــيات العامــ ــق  كانــــت التوصــ يتعلــ
الربوتوكول االختياري تـشكل جـزءا مـن        باملراسالت يف إطار    

وقـال إنـه يـود أن يعـرف         . املنهاج والتدريب اخلاصني بالقضاة   
ــا ــى      مـــ ــصديق علـــ ــق التـــ ــة يف طريـــ ــات الباقيـــ ــي العقبـــ هـــ

  .االختياري الربوتوكول
قالـت إهنـا سـتقدر اإلجابـات     : السيدة سـيمونوفيتش    - ٣٧

  .املؤقتة على األسئلة اليت أثريت بشأن التدابري اخلاصة
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قالــــت إن  ): الــــسلفادور  (الــــسيدة دي إنوســــانيت    - ٣٨
القانون السلفادوري كاف بنفسه ولكـن االستـشهاد بأحكـام          

كـان لتعزيزهـا، واسُتــند     باالتفاقية يف قضايا احملكمة العليـا إمنـا      
وأردفـت قائلـة إن     . إىل أحكام االتفاقية أيضا يف قضايا أخـرى       

ئية يف خمتلــف مثــة برناجمــا أنــشئ لتــدريب أعــضاء اهليئــة القــضا  
الصكوك الدولية، وُصـممت مكونـات للتـدريب اجلنـساين يف           

ــشرية     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــف وف ــل العن ــضايا مث ــدز/ق . اإلي
اقيـــــات أيـــــضا تـــــدريب طـــــالب القـــــانون يف االتفوجيـــــري 
  .الدولية والصكوك

وتابعـــــت قائلـــــة إن مـــــسألة اعتمـــــاد الربوتوكـــــول    - ٣٩
يعية ومـع أن عـددا مـن    االختياري هي اآلن أمام اجلمعية التشر  

ــات، ال   ــذه املفاوضـ ــاركوا يف هـ ــرباء شـ ــة بعـــض   اخلـ ــزال مثـ يـ
ــى إرســال     . اخلــالف ــصور عل ــد مق ــوذ الوف وأوضــحت أن نف

  .املفاوضات رسائل يسأل فيها عن حالة
وقالت إنه قـد مت تنفيـذ بعـض التـدابري اخلاصـة املؤقتـة                 - ٤٠

مــن بينــها إنــشاء شــبكة التــضامن الــسالفة الــذكر يف عــدد مــن 
ح فـتح   يالبلديات، ومبادرة صندوق التضامن العـائلي الـذي يتـ         

وأنــــشئت وحــــدات للــــشؤون . اعتمــــادات ائتمانيــــة للمــــرأة
اجلنــسانية يف البلــديات الريفيــة واحلــضرية تيــسر للمــرأة إنــشاء  
ــرف     ــرامج تُع ــة اخلاصــة، وُنفــذت كــذلك ب منظماهتــا التمكيني

ــم  ــة ”باســ ــادرات اإلجيابيــ ــة  “املبــ ــدابري مؤقتــ ــممت تــ ، وُصــ
  .الكوارث حلاالت

قالــت إن هنــاك ): الــسلفادور(الــسيدة دي رامرييــز   - ٤١
ويف حـني  . عددا من التدابري اليت تكفل التعليم للبنات األطفال     

ختتلف إدارة أنظمة التعلـيم مـن مكـان إىل آخـر، حتـاول كلـها                
إشراك األبوين يف اجلهـود الراميـة إىل زيـادة مـشاركة البنـات،              

توفري التدريب على الطرق اليت ميكـن هبـا         وتقوم وزارة التربية ب   
وجيـري يف البلـديات الـيت ترتفـع فيهـا           . تشجيع هذه املـشاركة   

معدالت التسرب من املدارس االبتدائية وتكرار الصفوف بني        

البنات تنفيذ بـرامج تركـز علـى تـشجيع الـصفوف االختياريـة              
وأُدخلت إصالحات دستورية جلعـل الدراسـة الثانويـة         . للبنات
يـــة، األمـــر الـــذي زاد مـــن إمكانيـــة وصـــول الفتيـــات إىل   جمان

وكــذلك املــنح الدراســية والتمويــل لتغطيــة اللــوازم      . التعلــيم
املدرسية وتكاليف املعيـشة يـسرت أيـضا التعلـيم الـتقين العـايل              

يفــتح هلــن طريــق الوصــول إىل الوظــائف   اجملــاين للفتيــات، ممــا
نـــسانية يف وجيـــري التأكيــد علـــى القـــضايا اجل . التقليديـــة غــري 

مرحلــة التعلــيم الثــانوي أمــال يف أن تبــدأ الفتيــات عالقــاهتن       
اجلنـــسية يف فتـــرة متـــأخرة عـــن الـــنمط الثقـــايف الـــدارج هلـــذه 

وجيري أيضا بذل جهود ملساعدة الفتيـات احلوامـل         . العالقات
ويتوافر الـدعم جلميـع الفتيـات، سـواء         . على البقاء يف املدرسة   

ــيم أو خارجــه و   ــصرف النظــر عــن ســبب   داخــل نظــام التعل ب
  .النظام تركهن ذلك

قالـت إن ديـوان     ): السلفادور (السيدة دي إنوسانيت    - ٤٢
ة حلقـوق   يـ املظامل املعين حبقـوق اإلنـسان هـو أعلـى هيئـة تنظيم            

وتابعت قائلة إن الوفد يعمل أيضا مـع        . اإلنسان يف السلفادور  
مكتــب املــدعي العــام حلقــوق اإلنــسان ويتواصــل مــع هيئــات    

ويتعاون أيضا مـع عـدد مـن اللجـان          . نسان األخرى حقوق اإل 
ــداء      ــاع وإسـ ــد األوضـ ــايري، ورصـ ــيح املعـ ــات يف تنقـ واملنظمـ

وجرى تنفيذ قدر كبري من العمل أيضا على الـصعيد         . املشورة
وقــد . احمللــي لرصــد حــاالت العنــف ضــد املــرأة والنظــر فيهــا   

  .حينها كانت هذه االتصاالت سلسة ويف
قالــت إن تــدريب  ): لــسلفادورا (الــسيدة دي بينيــا   - ٤٣

املفتشني عالـي التكلفة ولذلك جيري مجع األموال مـع هيئـات           
ــها ــامالت يف الـــصناعة  . أخـــرى لتغطيتـ وأكـــدت تعريـــف العـ

  .احلقوق التجميعية حبقوقهن وتوفري املتابعة هلذه
اقترحــت أن يــسترشد الوفــد : الــسيدة ســيمونيفيتش  - ٤٤

 مزيـد مـن اإليـضاح     للجنة للحصول علـى   ٢٥ بالتوصية العامة 
  .“التدابري اخلاصة املؤقتة”ملعىن 
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  ٩ إىل ٧املواد من 
 ٢٥ أشــار إىل أن التوصــية العامــة : الــسيد فلينترمــان  - ٤٥

املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة توضـح التـزام الـدول األطـراف            
ــتناد إىل       ــد االس ــن املفي ــد جتــد م ــة ق ــة، وأن احلكوم يف االتفاقي

وقـال إنـه    .  يف تنفيذ هذه التـدابري     ٤ ادة من امل  ١ أحكام الفقرة 
يكفـــي أن ُيتـــرك االمتثـــال لألحـــزاب الـــسياسية، وتـــساءل   ال

هي العقبات الباقية اليت تعوق اعتماد تدابري خاصة مؤقتـة           عما
لكفالــة مــشاركة املــرأة يف احليــاة الــسياسية علــى قــدم املــساواة 

  .الرجل مع
 إن بعـض    قالـت ): الـسلفادور  (السيدة دي إنوسانيت    - ٤٦

ــق وال   ــد حتقـ ــدم قـ ــا   التقـ ــثري ممـ ــة الكـ ــزال مثـ ــه  يـ ــب عملـ . جيـ
وأوضحت أنه، لكي ميكن انتخـاب الـشخص يلـزم أن يكـون             
ــى هــذه األحــزاب أن      ــشترط عل عــضوا يف حــزب سياســي وُي
تستفيد مـن التـدريب اجلنـساين املتـاح وأن تنفـذ تـدابري العـدل           

وقالـت إن بعـض هـذه األحـزاب تـضم عـددا مـن               . اخلاصة هبا 
نساء يف عضويتها ولكهنا تضعها يف مواقـع جتعـل حظهـن يف             ال

االنتخاب معدوما، ولذلك كانت اخلطوات اليت اختـذت حـىت          
ــري ــة اآلن غـ ــزاب    . كافيـ ــع األحـ ــد مـ ــاوض الوفـ ــوف يتفـ وسـ

  .اجلنسانية السياسية ويزيد من تدريبها يف القضايا
ــز   - ٤٧ ــسيدة دي رامرييـ ــسلفادور (الـ ــحت أن ): الـ أوضـ

جديـد، وأن أول انتخابـات يف       ئ  لسلفادور شي الدميقراطية يف ا  
ونظـام احلكـم مجهـوري      . وقـت قريـب نـسبيا      البلد جرت منذ  

ومتثيلي ويقوم على قوائم مغلقة للمرشـحني تقـدمها األحـزاب      
ــانون يتعلـــق   . الـــسياسية ــا يف مـــشروع قـ ــر حاليـ وجيـــري النظـ

باألحزاب السياسية، من شـأنه أن ُيحـدث تغـيريات يف الثقافـة            
ومــىت حتقــق نظــام االنتخــاب املباشــر يــصبح مــن   . ويف النظــام

وقـد  . السهل تنفيذ تدابري خاصة مؤقتـة لزيـادة مـشاركة املـرأة           
ــدابري     ــاذ التـ ــسياسية باختـ ــزاب الـ ــاع األحـ ــود إلقنـ ــذلت جهـ بـ
الــضرورية يف هــذا الــصدد وقــد حتقــق بعــض التقــدم وطنيــا        

يف ذلـــك انتخـــاب امـــرأة ملنـــصب نائـــب رئـــيس   وحمليـــا، مبـــا
 ولعـل التركيـز ينبغــي أن   .ل مـرة يف تـاريخ البلـد   اجلمهويـة ألو 

  .االنتخايب ينصب على تغيري النظام
قالــت إهنــا تــود أن تعــرف    : الــسيدة زو خياوكيــاو   - ٤٨

نسبة النساء يف األحزاب السياسية وهـل لـدى هـذه األحـزاب             
جلان للمرأة، وإذا كان لديها مثل هذه اللجان فهل هلا اتـصال            

  .تقاريرال بالوفد املكلف بإعداد
قالت إن التـدابري اخلاصـة   : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ٤٩

املؤقتة ميكن اختاذها حىت يف البلدان اليت تعمل بطريقـة القائمـة            
املغلقـــة ألن مـــن املمكـــن املطالبـــة حبـــد أدىن لنـــسبة كـــل مـــن  
اجلنـــسني كـــشرط لقبـــول القائمـــة، واقترحـــت اختـــاذ مثـــل       

  .التدابري هذه
ــسيدة دي رامرييـــــ   - ٥٠ ــسلفادور (زالـــ ــت إن ): الـــ قالـــ

األحزاب السياسة حتتاج إىل الناخبـات للفـوز يف االنتخابـات،           
وختتلـــف نـــسبة . أمانـــات للمـــرأة ولـــذلك فـــإن لـــديها كلـــها

مــشاركة املــرأة يف األحــزاب بــاختالف احلــزب ولكنــها نــسبة  
وقـــد اُتخـــذت خطـــوات كـــبرية يف جمـــال . جـــديرة باالعتبـــار

وتنظـــر اجلمعيـــة  . ياتاملـــشاركة املدنيـــة علـــى كـــل املـــستو    
التشريعية حاليـا يف مقتـرح يطلـب أن ُيـشترط علـى األحـزاب               
ــساء بــني املرشــحني يف قوائمهــا     ــسبة الن ــسياسية أن تكــون ن ال

  .يف املائة ٤٠االنتخابية 
  .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   

  


