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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 الدورة الثانية واألربعون
   ٢٠٠٨نوفمرب / الثاينتشرين ٧ -أكتوبر / األولتشرين ٢٠

  قائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير الدورية  
 *السلفادور  

ل ملــــا قبــــل الــــدورة يف التقريــــر الــــدوري الــــسابع للــــسلفادور  نظــــر الفريــــق العامــــ 
)CEDAW/C/SLV/7.( 

 
 حملة عامة  

 تـبني  وينبغـي أن     . إعداد التقرير الدوري الـسابع     خطوات معلومات بشأن    توفرييرجى   - ١
 يف ذلـــك، وطـــابع مـــشاركتها ومـــداها، الـــيت شـــاركتهـــذه املعلومـــات اإلدارات احلكوميـــة 

كــان اعتمــد  مــشاورات مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، ومــا إذا  تكانــت قــد أُجريــإذا  وعمــا
 .وُعرض على الربملاناحلكومة التقرير من جانب 

أي مـدى  واىل  معلومات بشأن حالة مجع البيانات يف البلد بصفة عامـة،         توفريُيرجى  و - ٢
لقـة  حسب نوع اجلـنس مبـا يف ذلـك البيانـات املتع    هذا على أساس توزيعها  البيانات مجعرى  جي

 كيفيـــة مجـــع احلكومـــة   توضـــيحوُيرجـــى كـــذلك  . بـــسكان الريـــف وبالـــشعوب األصـــلية   
تقريـر   لالتفاقية، وكيفيـة اسـتخدام هـذه البيانـات يف            املختلفةبشأن تنفيذ األحكام     للمعلومات

ويف رصـد التقـدم احملـرز صـوب حتقيـق املـساواة الفعليـة بـني النـساء               السياسات ووضع الـربامج     
 .والرجال

 

 .ت دون حترير رمسيصدر * 
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ــة، ويرجــى       - ٣ ــة مــواد االتفاقي ــر لكاف ــة التقري التكــرم ُيرجــى توضــيح أســباب عــدم تغطي
 .١٦ و ٩ و ٨استكمال املعلومات بشأن تنفيذ املواد ب

 
 اإلطار التشريعي واملؤسسي  

الــيت الدوليــة  مــن الدســتور، فــإن املعاهــدات  ١٤٤يــشري التقريــر إىل انــه وفقــا للمــادة   - ٤
مبجـرد دخوهلـا حيـز النفـاذ ومـن مث            تصبح مـن قـوانني اجلمهوريـة         الدولة الطرف ليها  تصدق ع 

قـد اسـُتند   أحكـام االتفاقيـة   مـا إذا كانـت    معلومـات بـشأن     تـوفري ويرجى  . جتب القانون احمللي  
 مـن الـسوابق القـضائية       وتوفري أمثلة يف احملاكم الوطنية خالل الفترة املشمولة باالستعراض        إليها  

 . ذات الصلة
يف سياق االستعراض التشريعي اجلاري واملـشار إليـه يف التقريـر ُيرجـى توضـيح مـا إذا                    - ٥

 املـرأة بالرجـل   لجنة القضائية قد صاغت أي اقتراحات لإلصـالح بغيـة حتقيـق مـساواة               لكانت ا 
ــه اللجنــة يف مالحظاهتــا   حبكــم القــانون وحبكــم الواقــع يف مجيــع اجملــاالت  ، وفقــا ملــا أوصــت ب

 معلومات مـستكملة بـشأن خطـة العمـل الـيت أعـدهتا              توفريويرجى كذلك   . )١(لسابقةاخلتامية ا 
اللجنة للسنوات األربع القادمة واملعنية بتدريب أعضاء اهليئة القضائية وأفـراد اخلـدمات األمنيـة         

 .اقية أحكام االتفمبا يف ذلك بشأن حبماية حقوق املرأة، ة املتعلقاتبشأن التشريع
ــبنيو - ٦ ــري ــاملرأة،    التقري ــهوض ب ــسلفادوري للن ــام يف إطــار   أن املعهــد ال دوره بوصــفه ق

ث خطــط عمــل كــأدوات لتنفيــذ  وضــع ثــالبالوكالــة الرائــدة للــسياسة الوطنيــة بــشأن املــرأة،   
لتخصصات متعـددة، علـى     الشامل  وبني املؤسسات   التنسيق فيما   ، من خالل    السياسات العامة 

 معلومــات تفــصيلية بــشأن تنفيــذ خطــط وفريتــوُيرجــى .  احلكــومي وغــري احلكــوميالــصعيدين
العمليـة  إىل  املـرأة  بإمكانيـة وصـول   ذات األولوية، وال سـيما يف مـا يتعلـق            جماالهتاالعمل هذه و  
ــسياسية،  ــة     وال ــة، والرعاي ــيم والعمال ــة، والتعل ــة الــصحية والطبي ــة، والرعاي اخلــدمات االجتماعي
علـى التـدابري الـيت      ن األثـر املترتـب       معلومـات تفـصيلية بـشأ      تـوفري ويرجى كـذلك    . االجتماعية

 .اختذت بالفعل
 

 القوالب النمطية والتعليم  
 اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                    أعربت - ٧

األسـرة  الرجـل واملـرأة يف    عن القلـق إزاء اسـتمرار القوالـب النمطيـة حيـال أدوار ومـسؤوليات                

__________ 
 .٢٥٠، الفقرة (A/58/38) ،٣٨ون، امللحق رقم انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمس )١( 
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، مـن قبيـل     خمتلفـة  قامـت مببـادرات      الطـرف  التقرير أن الدولة     يبنيو. )٢(بصفة عامة ويف اجملتمع   
يـة  غ، ب “مـشروع حتـسني األسـرة     ”، و   “برنامج التعلـيم مـدى احليـاة      ”،  “برنامج تعزيز القيم  ”

األسـرة  الرجـل واملـرأة يف       بـأدوار ومـسؤوليات      املتعلقـة القضاء على القوالب النمطيـة التقليديـة        
 جـري وُيرجـى تبيـان مـا إذا كـان قـد أُ           . )٣(ة عامة، وفقا ملـا أوصـت بـه اللجنـة          ويف اجملتمع بصف  

هلـذه الـربامج ومـا إذا كـان قـد      بالنـسبة  الرئيـسية   والصعوبات  تقييم لألثر بغية حتديد اإلجنازات      
 احلــايل يف امليزانيــة االعتمــادوُيرجــى توضــيح مــا إذا كــان . جــرى اختــاذ أي إجــراءات عالجيــة

 معلومات بشأن اخلطوات املتخـذة إلدمـاج قواعـد          توفريوُيرجى  . مج كافيا هلذه الربا املخصص  
 معلومـات عـن     وكـذلك  املدرسـية،    الـربامج املساواة بني اجلنـسني ومبـادئ حقـوق اإلنـسان يف            

ألبــوة ممارســة الرجــل ل مــع تــشديد خــاص علــى بــني األبــوينالكتـب الــيت تركــز علــى املــساواة  
 .بشكل يتسم باملسؤولية

 حــسب نــوع اجلــنس بــشأن مــشاركة البنــات   موزعــة بيانــات إحــصائية فريتــوُيرجــى  - ٨
لمـشاركة  املئويـة ل نسب الوالصبيان، والنساء والرجال يف خمتلف املراحل املدرسية، مبا يف ذلك      

كافة مـستويات   مالك املوظفني ل  يف اجملاالت األكادميية املختلفة على املستوى اجلامعي، وبشأن         
 . التعليميالنظام

 
 ف املرتكب ضد املرأةالعن  

 اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة عن القلق إزاء استمرار العنف ضد املـرأة              أعربت - ٩
ازديـاد العنـف يف الـسلفادور،       احلقيقة املتمثلـة يف     ويلتزم التقرير الصمت إزاء     . )٤(يف السلفادور 

هــي الــضحية فتئــت مــا ، وأن املــرأة )البلــد اآلمــن(“ ســيغورد بــايي ”علــى الــرغم مــن خطــة  
 حلمايـة ضـحايا    الطـرف  معلومات بشأن اخلطـوات الـيت اختـذهتا الدولـة            توفري وُيرجى   .الرئيسية

ذلـك  ، و “بـايي سـيغورد   ”سيما النساء، وإلجراء تقييم لألثر املترتب على برنـامج           العنف، وال 
، SLV/CO/2/C.12/E(فقا للتوصية احملددة للجنـة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              و

 .  شواغل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةتعزز اليت ٤١ و ٢٢الفقرتان 
  معلومــات عــن أســباب كافــة أشــكال العنــف ضــد املــرأة يف الــسلفادورتــوفريوُيرجــى  - ١٠

، مبا يف ذلك نتائج أي دراسة استقصائية علـى الـسكان بـشأن العنـف                ومداها ومعدل انتشارها  
حـسب  حبيـث تكـون موزعـة       متاحـة،   أخـرى   معلومـات    وأبيانـات إحـصائية     أو أي   ضد املـرأة    
__________ 

 .٢٦٥املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
 .٢٦٦املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
 .٢٥٧املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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تـوفري  ويرجى كـذلك    . كان ذلك ممكنا  حيثما  احلضري  /العرق والسن وتعكس التوزيع الريفي    
يات األخـرى،   ستراتيجتنفيذ اال الطرف ل  اليت اختذهتا الدولة     امللموسةمعلومات بشأن اخلطوات    

ــالتحقمنــها وال ســيما املتعلقــة  ــاة يق يف العنــف املزعــوم ضــد النــساء والبنــات؛   ب ومقاضــاة اجلن
الضحايا؛ وبرامج التدريب وإذكاء الوعي ألعضاء اهليئـة القـضائية، والـشرطة، فـضال        وتعويض  

 .إعالم النساء حبقوقهناليت هتدف إىل األمية القانونية حمو عن محالت 
 االجتار غري املشروع  

ــا اخل   - ١١ ــة، يف مالحظاهت ــت اللجن ــدابري      حث ــاذ ت ــى اخت ــة الطــرف عل ــسابقة، الدول ــة ال تامي
ملكافحة ظاهرة االجتار غري املشروع بالنساء والبنات وبيعهن واستغالل البغايـا وجتميـع بيانـات            

ية عامـة للتـصدي   اسـتراتيج منهجية موزعة حسب نوع اجلنس بشأن هذه الظواهر بغية صياغة       
بيانـات عـن عـدد النـساء والبنـات الـاليت جيـري              ويرجـى تـوفري     . )٥(هلذه القضايا ومعاقبة اجلنـاة    

ويرجى كذلك تـوفري معلومـات      . االجتار هبن عن طريق نقلهن إىل السلفادور أو منها أو عربها          
ية املشتركة بني املؤسسات حملاربة االستغالل اجلنـسي ألغـراض جتاريـة،            ستراتيجبشأن تنفيذ اال  

 .تاملشار إليه يف التقرير وأثره على النساء والبنا
وقد ذكرت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسـبابه ونتائجـه، أن األشـخاص                - ١٢

 دوالر لتهريبـهم إىل     ٥ ٠٠٠ و   ٤ ٠٠٠يف السلفادور يدفعون، حسبما يقال، ما يتـراوح بـني           
داخل الواليات املتحدة األمريكية؛ ومع ذلك فإن العديد مـن النـساء واألطفـال ال يـصلون إىل                  

والعديــد منــهم جيــري االجتــار هبــم يف جمــال اســتغالهلم جنــسيا   . النهائيــة بــل خيتفــون وجهتــهم 
أو يعثر عليهم مقتولني بالقرب مـن حـدود املكـسيك           /يغتصب آخرون و  ولألغراض التجارية،   

، وتـــبني املقـــررة اخلاصـــة يف ٤٣، الفقـــرة )E/CN.4/2005/72/Add.2(مـــع الواليـــات املتحـــدة 
آخـر لالجتـار بالبـشر يـشمل االختطـاف وتـبين األطفـال عـن طريـق                  تقريرها أيـضا أن مثـة بعـدا         

ويزعم أن كثريا من الرضع، وأغلبيتهم من البنـات، يؤخـذون مـن الـسلفادور ألجـل          . االحتيال
ويرجـى تـوفري معلومـات      . التبين التجاري أو عن طريق االحتيـال يف أمريكـا الـشمالية وأوروبـا             

تيجيات الـيت تنفـذها الدولـة ملنـع هـذه األنـواع مـن               بشأن هذه املسألة، وكذلك بـشأن االسـترا       
 .انتهاكات حقوق النساء والبنات

__________ 
 .٢٧٢املرجع نفسه، الفقرة  )٥( 
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 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة  

 مالحظاهتا اخلتامية السابقة، عن القلق بشأن تدين مـستوى مـشاركة            يفأعربت اللجنة    - ١٣
 التقريـر   يـبني و. )٦(ة اجملـاالت   ويف الوظائف الرفيعـة املـستوى يف كافـ         يةالسياسالشؤون  املرأة يف   

ــودا عنــد مــشاركتها يف   .  وتنافــسها عليهــاصــنع القــرار وظــائف أن املــرأة مــا زالــت تواجــه قي
 معلومات عما إذا كانت قد جرت أية مناقـشات بـشأن اسـتخدام تـدابري خاصـة                  توفريويرجى  
نـسني، وفقـا     من خالل نظام احلصص، بغيـة تعجيـل حتقيـق املـساواة بـني اجل               مبا يف ذلك  مؤقتة،  

علــى ، ٢٥ و رقـم  ٢٣ للجنــة رقـم  والتوصـيتني العـامتني  مــن االتفاقيـة،   ٤مـن املـادة    ١لفقـرة  ل
 .)٧(النحو الذي أوصت به اللجنة

 
 املزايا االجتماعية واالقتصادية: العمالة  

ــز ضــد املــرأة     أعربــت - ١٤ ــة أشــكال التميي ــة بالقــضاء علــى كاف ــة املعني ، )٨( كــل مــن اللجن
، ١٤، الفقـرة  E/C.12/SLV/CO/2( يـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     واللجنة املعن 

 الــيت تعــاين منــها النــساء العــامالت يف صــناعات  غــري املــستقرةعــن القلــق إزاء ظــروف العمــل  
التجميعية، حيث تنتهك حقوق اإلنسان للمرأة يف العديد مـن احلـاالت، وخباصـة       “ املاكويال”

 التقريـر   يـذكر ذلك االفتقار إىل مرافق الصرف الـصحي، و       مبا يف   الصحة  فيما يتعلق بالسالمة و   
املتـصلة  خطـار   الوقايـة مـن األ    مـشروع قـانون بـشأن       تقـوم حاليـا بدراسـة       أن اجلمعية التشريعية    

ــصحة       مب ــستخدم كإطــار تنظيمــي لتحــديث األنظمــة املتعلقــة بال ــذي ســوف ي كــان العمــل، ال
 معلومـات   تـوفري ويرجـى   . ا يف القطـاع التجميعـي     والسالمة يف أمـاكن العمـل كافـة، وال سـيم          

أسـفرت عنـها الدراسـة       نتـائج    أيـة تفصيلية بشأن مشروع القـانون، فـضال عـن حالتـه الراهنـة و             
 .الربملانية

وزارة العمــل احلــرص تــوخى معلومــات بــشأن التــدابري املتخــذة لكفالــة تــوفري ويرجــى  - ١٥
مـل يف أمـاكن العمـل، وال سـيما يف مـصانع             الواجب فيما يتعلق بالعنف وانتهاكات معـايري الع       

التجميــع واملنــازل اخلاصــة حيــث تعمــل النــساء والبنــات دون محايــة؛ ورصــد معــايري العمــل يف 
 معلومـات   تـوفري وكـذلك   . لعدالـة إىل ا  اجلناة   وتقدميمصانع التجميع؛ والتحقيق يف الشكاوى؛      

مـن االسـتغالل االقتـصادي      لشابات   اليت اختذهتا احلكومة لكفالة محاية ا      العمليةبشأن اخلطوات   
 .واجلنسي

__________ 
 .٢٧٣املرجع نفسه، الفقرة  )٦( 
 .٢٧٤املرجع نفسه، الفقرة  )٧( 
 .٢٦٩املرجع نفسه، الفقرة  )٨( 
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 مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة،       يفوأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة          - ١٦
عن القلق بشأن عـدم إيـالء األولويـة للمـرأة يف سياسـة العمالـة وأوصـت باختـاذ تـدابري لكفالـة                        

يــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الــصلة الــيت   مــن االتفاقيــة واتفاق١١االمتثــال ألحكــام املــادة 
معلومـات بـشأن اخلطـوات املتخـذة لتيـسري حـصول            ويرجى توفري    )٩(صدقت عليها السلفادور  

، ولكفالـة  ذي القيمـة املـساوية  لعمـل  عـن ا لاللتـزام مببـدأ األجـر املتـساوي       واملرأة علـى العمـل،      
 علـى قـدم    الضمان االجتمـاعي  نظام  ولضمان استفادة املرأة والرجل من      ظروف عمل مالئمة؛    

 .املساواة
ــوفريويرجــى  - ١٧  يف ســوق العمــل الرمســي وغــري  املــرأة بيانــات إحــصائية عــن مــشاركة  ت

، مبـا يف    بالرجـل  حسب القطاعات، وحسب املناطق احلضرية والريفية، مقارنـة          موزعةالرمسي،  
ات فـضال عـن     ويرجى بيـان أي معوقـات جلمـع هـذه البيانـ           . عرب مرور الوقت  ذلك االجتاهات   

 معلومـات بـشأن مجيـع املبـادرات         تـوفري لك  ذويرجـى كـ   .  لتجاوز تلك العقبـات    املرتآةالتدابري  
ومــشاركتهن  العمــل الرمســي شاركة نــساء الــشعوب األصــلية يف ســوقالــيت اختــذت لكفالــة مــ

 . يف سوق العمل غري الرمسياحلالية
 

 الصحة  
 الطـرف نه وفقا لقـوانني الدولـة      املتمثلة يف أ  باحلقيقة  ويلتزم التقرير الصمت فيما يتعلق       - ١٨

 السرية هي من ضـمن      عمليات اإلجهاض فإن اإلجهاض خمالف للقانون يف كافة احلاالت وأن         
 معلومــات بــشأن اخلطــوات الــيت اختــذهتا تــوفريويرجــى . األســباب الرئيــسية للوفيــات النفاســية

عنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       ملعاجلة هذه املسألة وفقا لتوصية اللجنة امل       الطرفالدولة  
ــةو ــان E/C.12/SLV/CO/2( الثقافيـ ــذلك  . )٤٤ و ٢٥، الفقرتـ ــى كـ ــوفريويرجـ ــصاءات تـ  إحـ

 وكـذلك عـزى إىل اإلجهـاض غـري اآلمـن أو تتـصل بـه،           الـيت تُ   حـاالت االعـتالل   أو  /للوفيات و 
تــدرج  معلومــات بــشأن مبــادرات الــصحة الوقائيــة الــيت تــستهدف الــشابات، كمــا ينبغــي أن   

 .هذه املسألة يف نساء الشعوب األصليةأثر عن معلومات 
لـضمان   باعتماد تـدابري     الطرفوأوصت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، الدولة         - ١٩

إيـالء اهتمـام خـاص      توفري إمكانية الوصول إىل خدمات الرعايـة الـصحية وتوسـيع نطاقهـا مـع                
ــرامج وسياســـات   ــادة نـــشر للتنفيـــذ بـ ــووزيـ ــر  وقـــد أورد )١٠(التثقيف اجلنـــسيبـــعي الـ التقريـ

ــة     ــرةاالســتراتيجيات الــيت نفــذهتا وزارة الــصحة العامــة واملــساعدة االجتماعي -٢٠٠٣ يف الفت
__________ 

 ٢٦٨ و ٢٦٧املرجع نفسه، الفقرتان  )٩( 
 .٢٦٠املرجع نفسه، الفقرة  )١٠( 
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ــدمات    ٢٠٠٥ ــسي واخلـ ــالتثقيف اجلنـ ــق بـ ــا يتعلـ ــة، فيمـ ــرأة املقدمـ ــضرية  يف  للمـ ــاطق احلـ املنـ
سياسات والـربامج، وإن    جـري تقيـيم ألثـر هـذه الـ          ويرجى توضيح ما إذا كان قـد أُ        - والريفية

 معلومــات عــن النتــائج الــيت حتققــت، مبــا يف ذلــك الــدروس  تــوفريكــان األمــر كــذلك، يرجــى 
 .املمارساتوأفضل املستفادة 

 الضعيفة من النساء والنساء الريفياتفئات ال  
إجـراءات  ”بـني اجلنـسني ضـمن      التقرير أن وزارة الزراعة قـد أدرجـت املـساواة            يذكر - ٢٠

، ٢٠٠٩-٢٠٠٤ للفتـرة    تطوير الزراعة واألعمال الزراعيـة التجاريـة      لعامة املتصلة ب  السياسات ا 
اسـتراتيجية النمـو االقتـصادي واحلـد        ”، وكـذلك يف     “العمالةإجراءات  جمموعة  على  واملركزة  
 حتــسني هــذه مــدى معلومــات تفــصيلية بــشأن تــوفري، ويرجــى “ يف املنــاطق الريفيــةمــن الفقــر

االقتــصادية للنــساء الريفيــات ونــساء الــشعوب األصــلية،       - يــةالــسياسات للحالــة االجتماع 
ــا أوصـــت بـــه اللجنـــة يف   هلـــنلخـــدمات والـــدعم الالزمـــني ل هـــاوتوفري ــا ملـ ــا ، وفقـ مالحظاهتـ
، ويرجــى كــذلك توضــيح مــا إذا كانــت النــساء يف القطــاع الزراعــي يــستفدن مــن )١١(اخلتاميــة

 .مبادرات احلكومة إلصالح األراضي
 للعمــال املهــاجرين القــادمني مــن  غــري املــستقرر الــصمت بــشأن الوضــع ويلتــزم التقريــ - ٢١

ء واألطفـال يعيـشون   أن النـسا احلقيقة املتمثلة يف   ، فضال عن    نيكاراغوا وهندوراس غواتيماال، و 
 ضـحايا لالسـتغالل يف جمـال العمـل وسـوء املعاملـة              يـصبحون  من الترحيل و   حتت وطأة اخلوف  

تــــه اللجنــــة املعنيــــة بالقــــضاء علــــى التمييــــز العنــــصري  يف املــــدارس العامــــة، وفقــــا ملــــا أثار 
)CERD/2/SLV/CO/13   معلومـات بـشأن التـدابري املتخـذة لكفالـة          ويرجى توفري   . )١٢، الفقرة

 . حق املرأة املهاجرة يف احلماية ضد االستغالل االقتصادي والعنف
 

 الربوتوكول االختياري  
ــي - ٢٢ االنـــضمام إىل الربوتوكـــول /لـــىح أي تقـــدم حمـــرز جتـــاه التـــصديق ع ويرجـــى توضـ

لك ذويرجـى كـ   . ٢٠٠١ابريـل   / نيـسان  ٤ يف   الدولـة الطـرف   االختياري لالتفاقية الذي وقعتـه      
 . من االتفاقية٢١، من املادة ١ة الفقراملدخل على تعديل الصوب قبول احملرز تبيان التقدم 

 
 

__________ 
 .٢٦٢املرجع نفسه، الفقرة  )١١( 


