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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤-٦جنيف، 

 ر املقدمة من الدول األطراف مبوجبالنظر يف التقاري
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 السلفادور

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الثاين للسلفادور بشأن     -١
يف جلستيها السادسة   ) E/1990/6/Add.39(د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        تنفيذ العه 

، واعتمدت يف جلستها الثالثة     ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ و ٨والـثالثني والسـابعة والثالثني، املعقودتني يف        
 .خلتامية التالية، املالحظات ا٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١واخلمسني، املعقودة يف 

  مقدمة-ألف 

غري أهنا . ترحب اللجنة بارتياح بالتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف وبردودها اخلطية على قائمة املسائل -٢
، ردودها اخلطية قبل املوعد احملدد بوقت كاف ١٩٩٦تعرب عن أسفها ألهنا مل تقدم، على غرار ما حصل يف عام 

 .ألخرى للجنةلترمجتها إىل لغات العمل ا

 .ويسر اللجنة احلوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف -٣

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

تالحـظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صادقت خالل الفترة اليت يشملها التقرير الدوري الثاين على                 -٤
اقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق       الربوتوكول اإلضايف لالتف  عـدد مـن الصكوك الدولية، وخباصة        

 ١٩٤٨ لعام   ٨٧ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )بروتوكول سان سلفادور  ( االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
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 ١٩٤٩ لعام   ٩٨ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       ومحاية حق التنظيم النقايب   حبرية تكوين اجلمعيات    املـتعلقة   
 . بتطبيق مبادئ حق التنظيم النقايب والتفاوض اجلماعياملتعلقة

وتالحـظ اللجـنة بارتياح خمتلف خطط وتدابري الدولة الطرف، مثل الربنامج الرئاسي لتحقيق تكافؤ                -٥
الفرص، واخلطة واجمللس الوطين للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، وعمليات تفتيش أماكن العمل اليت تقوم 

لعامة لتفتيش أماكن العمل، وخمتلف التدابري الرامية إىل مساعدة املهاجرين السلفادوريني يف بلدان             هبـا املديرية ا   
 .أخرى

 من القانون اجلنائي    ٢٠٠ وباملادة   ١٩٩٦وترحب اللجنة بقانون مكافحة العنف املرتيل الذي اعُتِمد عام           -٦
 .، اليت جترِّم العنف املرتيل١٩٩٨اجلديد لعام 

، تعترف صراحة   ٢٠٠٥يونيه  /ة بكون السياسة الوطنية للسكن، اليت اعُتِمدت يف حزيران        وترحب اللجن  -٧
 .باحلق يف السكن كحق من حقوق اإلنسان

  العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعرضت خالل الفترة اليت يشملها التقرير لعدد من الكوارث الطبيعية،                -٨
، ٢٠٠٥ والعاصفة االستوائية وانفجار بركان سانتا أنا عام ٢٠٠١ وزالزل يف عام ١٩٩٨مثل إعصار ميتش عام 

 .مما أعاق تنفيذ العهد تنفيذاً كامالً

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

 تالحظ اللجنة بقلق أن بعض أعضاء مكتب املفوضة املسؤولة عن محاية حقوق اإلنسان، مبن فيهم املفوضة -٩
كما تشعر اللجنة بالقلق . نفسها، تلقوا، حسب املعلومات اليت وردت إليها، هتديدات يف إطار ممارستهم لواجباهتم

 .إزاء الغياب الواضح للتنسيق والتواصل بني هذه املؤسسة واحلكومة

تمييز الذي ، فإهنا تالحظ بقلق ال١٩٩٦وإذ ترحب اللجنة بإنشاء املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة عام  -١٠
تتعرض له املرأة يف السلفادور، والذي تدميه نزعات التحامل والظروف االجتماعية التقليدية رغم العدد اهلائل من  

 .الصكوك القانونية والربامج اليت اعتمدهتا الدولة الطرف

اج وذلك رغم وتالحظ اللجنة بقلق أن عدد األشخاص العاملني يف القطاع غري الرمسي ال يزال يثري االزع   -١١
 .معدل البطالة يف السلفادور يف السنوات األخريةاخنفاض 

وينتاب اللجنة قلق إزاء املستوى غري الكايف للحد األدىن لألجور، الذي ال يتيح للعمال وألسرهم مستوى  -١٢
 . من العهد٧املعيشة الالئق وفقاً للمادة 
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 وقانون العمل حبرية تكوين اجلمعيات واحلق يف        وتالحـظ اللجنة بقلق أنه بالرغم من اعتراف الدستور         -١٣
وما أثار إزعاج اللجنة التصريح بعدم      . اإلضـراب، فإن ممارسة هذه احلقوق تواجه يف الواقع جمموعة من العوائق           

 .قانونية معظم اإلضرابات بفعل القيود املفروضة على احلق يف اإلضراب

مل قد ازدادت يف السلفادور، فإهنا تشعر بالقلق إزاء         وإذ تالحـظ اللجنة أن عمليات تفتيش أماكن الع         -١٤
الوضع املتذبذب لبعض األشخاص فيما يتعلق بالعمل، وال سيما النساء الالئي يعملن يف مصانع التجميع والتجهيز 

اليت ال يراعي كثري منها أنظمة االستخدام وشروط العمل املنصوص عليها يف            ) maquiladoras(يف املناطق احلرة    
 .ون العملقان

وتالحـظ اللجـنة بقلق التقارير اليت تفيد بأن نظام الضمان االجتماعي الذي اعُتِمد يف السلفادور عام                  -١٥
 قـد عهد بإدارة صندوق املعاشات التقاعدية إىل هيئات من القطاع اخلاص، مما يتناىف مع مبدأ التضامن                  ١٩٩٨

ة أن هذا النظام ال يرسي اآلليات الالزمة اليت تكفل للعمال كما يزعج اللجن. املنصوص عليه يف نظام إعادة التوزيع
ويؤسف اللجنة أهنا مل تتلق رداً      . الزراعيني وخدم البيوت االستفادة منها، وال يساوي بني الرجل واملرأة يف املزايا           
 .على األسئلة الشفوية اليت طرحتها على وفد الدولة الطرف خبصوص هذه املسألة

بقلق أن احلد األدىن للتغطية املنصوص عليه يف النظام اجلديد للضمان االجتماعي ال يكفي وتالحظ اللجنة  -١٦
 .لضمان مستوى عيش الئق وال ميكِّن أصحاب املعاشات وأسرهم من احلصول على سلة الغذاء األساسي

لفقر، وإذ تالحـظ اللجـنة أن الدولة الطرف اختذت بعض اخلطوات ملكافحة الفقر، من قبيل خريطة ا                 -١٧
وسلسلة من خطط العمل اليت تركز على قطاعات حمددة من السكان، فإهنا تأسف للتباين اهلائل يف توزيع الثروة                  

كما ينتاب اللجنة قلق إزاء التفاوت بني املناطق الريفية         . يف السـلفادور وتـزايد اهلـوة بـني األغنياء والفقراء          
 .تعليم واألجور ونوعية سلة الغذاء األساسيواحلضرية، وخباصة فيما يتعلق باخلدمات الصحية وال

وتشعر اللجنة بالقلق ألنه بالرغم من اعتراف الدستور حبقوق الشعوب األصلية االقتصادية واالجتماعية              -١٨
ويقلقها على وجه اخلصوص أن الدولة الطرف مل ُتجِر         . والثقافية، فإن هذه احلقوق ليست مكفولة هلا يف الواقع        

 وأن انعدام اإلحصاءات جيعل من الصعب تقييم درجة متتعها          ١٩٣٠للشعوب األصلية منذ عام     تعـداداً سكانياً    
 .الفعال باحلقوق اليت حيددها العهد

 ١وتالحـظ اللجـنة بقلـق ما خلفه تنفيذ اتفاق التبادل احلر الذي دخل حيز النفاذ يف السلفادور يف                     -١٩
 . السكان ضعفاً باحلقوق املنصوص عليها يف العهد من آثار ضارة على متتع أشد قطاعات٢٠٠٦مارس /آذار

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء هشاشة وضع عدد متزايد من األسر اليت ليس لديها سكن الئق يف السلفادور                  -٢٠
 .واليت تقيم مثالً مبحاذاة السكك احلديدية أو األهنار أو يف مناطق الرباكني

أصل ثالثة تقريباً يهاجر بسبب نقص الفرص االقتصادية وأن وتالحظ اللجنة بقلق أن كل سلفادوري من  -٢١
هـذا األمر له تداعيات سلبية، من قبيل التفكك األسري وانعدام احلماية لألسر، وخباصة للنساء الاليت يضطررن   
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يد لتحمل مسؤولية أسر منفردة العائل، واألطفال واملراهقون الذين ال يتلقون ما يكفي من الرعاية، فضالً عن تزا                

 ).maras(العنف وشيوع عصابات الشبان 

ويقلـق اللجنة أن العنف يف السلفادور تزايد رغم اعتماد خطة البلد اآلمن وأن النساء يشكلن ضحاياه                  -٢٢
 وأن   واقتصادياً  من شباب مهمشني اجتماعياً    كما تالحظ بقلق أن عصابات الشبان تتشكل أساساً       . الرئيسـيني 

 .بيل البطالة وعمل األطفال والعنف يف احلواضر وتفكك األسرمعظمها نشأ بسبب مشاكل من ق

وتأسف اللجنة لكون عمل األطفال، رغم جهود الدولة الطرف للقضاء عليه، وال سيما يف قطاع قصب                 -٢٣
وتشعر اللجنة بالذعر إزاء    . السـكر، ال يزال يشكل ممارسة جارية يف السلفادور، وخباصة يف حقل خدم البيوت             

ـ    يت تفيد أن فتيات، منهن صغريات السن للغاية، يعملن كخادمات بيوت، ويؤسفها أهنا مل تتلق أي                الـتقارير ال
 .معلومات يف هذا الصدد من الدولة الطرف

وتـرى اللجنة أن امليزانية املخصصة لقطاع الصحة ال تكفي لتوفري الرعاية الكافية للسكان، وال سيما                 -٢٤
مكانية االستفادة من اخلدمات الصحية حمدودة لنقص املوارد املالية         وتالحظ أن إ  . الفـئات املستضـعفة مـنهم     

املخصصـة مـن الدولة الطرف للقطاع العام، وتفضيل القطاع اخلاص يف إدارة اخلدمات ومتويلها وتقدميها على        
 .حساب العاجزين عن دفع هذه اخلدمات

ة الطرف، غري قانوين يف مجيع األحوال، وتالحظ اللجنة بقلق أن اإلجهاض، مبوجب النظام القانوين للدول -٢٥
اإليدز من بني /حىت عندما تكون حياة األم يف خطر، وأن عمليات اإلجهاض السري وفريوس نقص املناعة البشري

 .األسباب الرئيسية لوفاة النساء

وأن توافر  وتالحظ اللجنة بقلق أن أسر تالميذ التعليم االبتدائي تضطر لدفع رسوم حىت يف النظام العام                 -٢٦
 .التعليم الثانوي والعايل يف مراكز خاصة بالدرجة األوىل قد يرفع معدل االنقطاع عن الدراسة

  االقتراحات والتوصيات-هاء 

تشـجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء حتقيقات للتعرف على أصحاب التهديدات اليت تلقاها أعضاء                -٢٧
كما توصيها بأن تتخذ التدابري الالزمة لضمان       . ن ومعاقبتهم سامكتـب املفوضة املسؤولة عن محاية حقوق اإلن       

حسـن سـري هذه املؤسسة، وذلك على سبيل املثال بتزويدها مبا يكفي من التمويل وتعزيز التعاون بينها وبني                   
 .احلكومة، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات

ل واملرأة يف مجيع ميادين احلياة، وذلك على        وتطلـب اللجنة من الدولة الطرف كفالة املساواة بني الرج          -٢٨
وجه اخلصوص باختاذ تدابري فعالة ملكافحة التمييز يف تعليم الفتيات والشابات وتيسري حصوهلن على العمل ودعم                

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد . مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي وكفالة ظروف العمل املالئمة
حقيق تكافؤ الفرص للرجل واملرأة وأن تكفل أن يكون ألنشطة املعهد السلفادوري للنهوض باملرأة أثر               قانونـاً لت  

 .على حياة املرأة
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وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تتخذ تدابري فعالة، من قبيل خطة عمل من أجل التوظيف، لكفالة                   -٢٩
 .معدل البطالةاخلفض التدرجيي لنسبة العاملني يف القطاع غري الرمسي و

وحتـث اللجـنة الدولـة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لكفالة أن ميكِّن احلد األدىن لألجور العمال            -٣٠
 .وأسرهم من التمتع مبستوى معيشة الئق

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لكفالة حرية تكوين اجلمعيات وإزالة العراقيل             -٣١
 .وتوصي بأالَّ تصبح القيود على اإلضراب ممارسة عامة. ة اليت حتول دون ممارسة احلق يف اإلضراباإلداري

وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إجراء عمليات التفتيش بانتظام ألماكن العمل، وال سيما مصانع      -٣٢
ملُرِضية لضحايا االنتهاكات والوسائل     وكفالة توفري ظروف العمل املنصفة وا      التجميع والتجهيز يف املناطق احلرة،    

 .واملعلومات الالزمة لإلبالغ عما تعرضوا له من انتهاكات

. ١٩٩٨ لنظام الضمان االجتماعي الذي اعُتِمد عام        وتوصـي اللجـنة الدولة الطرف بأن جتري تقييماً         -٣٣
ل العمال الزراعيني وخدم    وتطلـب مـنها إنشاء اآلليات الالزمة لضمان توسيع نطاق التغطية االجتماعية لتشم            

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف بأن تقدم . البيوت وغريهم ممن ال تشملهم، واملساواة يف املزايا بني الرجل واملرأة
 .يف تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن التقدم احملرز يف هذا الصدد

نشاء آليات فعالة لكفالة أن ميكن احلد األدىن وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة إل -٣٤
لتغطـية الضـمان االجتماعي أصحاب املعاشات وأسرهم، ممن ينتمون إىل نظام الضمان االجتماعي السابق أو                

 .اجلديد، من التمتع مبستوى معيشة الئق

سني استراتيجيتها وتدعـو اللجـنة الدولة الطرف إىل أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للحد من الفقر وحت           -٣٥
للتنمية االجتماعية، مبا يف ذلك تدابري للتنسيق بني خمتلف املؤسسات، وإجراء دراسات لتقييم أثر اخلطط وحتديد                

وينبغي أن تكفل هذه التدابري التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد بنفس القدر يف املناطق الريفية                 . نواقصها
الفقر "ن بشأبياهنا  الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تأخذ يف االعتبار ويف هذا. واحلضرية على حد سواء

 ٤ الذي اعتمدته يف     )E/C.12/2001/10" (والعهـد الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
 .٢٠٠١مايو /أيار

نفة حسب نوع اجلنس    وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على وضع مؤشرات وحتديد أهداف سنوية، مص            -٣٦
والسن والسكان احلضريني والريفيني والفئة العرقية، بغية حتديد االحتياجات اخلاصة للمحرومني واملهمشني أفراداً             

 .ومجاعات، وتطلب منها إدراج هذه املعلومات يف تقريرها الدوري املقبل

 ما سيجعل باإلمكان التيقن من وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على أن جتري تعداداً للسكان األصليني،           -٣٧
الوضع احلايل فيما يتعلق مبمارسة الشعوب األصلية الفعالة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأن تقدم              

 .معلومات بشأن التقدم احملرز يف هذا اجملال يف تقريرها الدوري املقبل
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 يف مفاوضاهتا واتفاقاهتا الثنائية مجيع التزاماهتا     وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تأخذ يف االعتبار          -٣٨

وتوصي . مبوجب العهد وأالَّ متس هذه املفاوضات واالتفاقات بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
تع ، على مت٢٠٠٦مارس / آذار١اللجنة الدولة الطرف بأن تقيِّم أثر اتفاق التجارة احلر، الذي دخل حيز النفاذ يف 

سـكاهنا، وخباصة أشد قطاعاهتا ضعفاً، باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأن تعتمد تدابري تصحيحية،              
كما توصيها بأن تنظر يف إمكانية إعادة تنشيط منتدى التشاور االقتصادي واالجتماعي، مع             . حسـب االقتضاء  

الدوري الثالث معلومات دقيقة ومفصلة بشأن هذا وتطلب منها أن تقدم يف تقريرها  . مـراعاة مـبادئه احملفِّـزة     
 .املوضوع

وتشـجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ اخلطوات الالزمة لكفالة احلق يف السكن، وأن تويل عناية                  -٣٩
وتدعوها إىل أن تتخذ تدابري وقائية فعالة تكفل بناء املساكن وفق معايري . خاصة للمناطق اليت تشكل مصدر اخلطر

مة الزالزل واألعاصري املدارية، وأن تعتمد خطة وطنية لتصنيف األقاليم وأن تتفادى البناء يف املناطق املعرضة                مقاو
بشأن احلق يف   ) ١٩٩١ (٤وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل تعليقيها العامني رقم          . للكـوارث الطبيعية  
 ١١ من املادة ١الفقرة (عمليات اإلخالء القسري : بشأن احلق يف السكن الالئق) ١٩٩٧ (٧السكن الالئق ورقم 

 ).من العهد

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة لتشجيع السكان على البقاء يف البلد، وذلك خبلق  -٤٠
ل وأن وحتثها على أن تقدم املساعدة للنساء املسؤوالت عن األسر املنفردة العائ. فرص العمل ودفع مرتبات منصفة

 .تنفذ برامج لدعم األطفال واملراهقني الذين هاجر آباؤهم

وتشـجع اللجـنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها من أجل مكافحة العنف وأن تعتمد تدابري                  -٤١
وتطلب منها أن تتخذ . إلدماج ومناء األطفال والشباب املنتمني إىل األسر املفككة بالتعرف عليهم منذ سن مبكرة

وتطلب منها  . ري الالزمة حلماية ضحايا العنف، وال سيما النساء، وأن جتري تقييماً ألثر برنامج البلد اآلمن              التداب
 .كذلك أن تدرج معلومات بشأن هذا املوضوع يف تقريرها الدوري املقبل

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل مكافحة عمل األطفال، وخباصة يف قطاع                 -٤٢
وتشجعها على أن تتخذ التدابري املناسبة، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة املالية، لألسر اليت تعاين من                .  البيوت خـدم 

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم       . الفقـر لتمكينها من توفري الرعاية واحلماية الكافيتني هلؤالء األطفال         
 .معلومات بشأن هذه املسألة يف تقريرها الدوري املقبل

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الالزمة إلرساء نظام وطين للصحة قوامه املساواة وفسح                -٤٣
 من العهد، يكفل اخلدمات الصحية األساسية لكافة السكان، وال سيما الفئات            ١٢فرص االستفادة، وفقاً للمادة     

 .املستضعفة، وذلك بزيادة امليزانية املخصصة هلذه األغراض

وحتـث اللجنة الدولة الطرف على إدخال إصالحات على قوانينها املتعلقة باإلجهاض والنظر يف مسألة                -٤٤
قبول استثناءات للحظر العام لإلجهاض يف حاليت إجرائه ألغراض العالج واحلمل الناجم عن االغتصاب أو سفاح        

اإليدز وكفالة العالج   /س نقص املناعة البشري   وتشجعها بقوة على أن تتخذ التدابري الالزمة ملكافحة فريو        . احملارم
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وتوصي اللجنة بأن تتناول املناهج الدراسية بشكل صريح موضوعي التربية اجلنسية        . الكـايف للمصابني هبذا الداء    
 .اإليدز/وتنظيم األسرة بغية نشر معلومات بشأن احلمل املبكر وانتقال فريوس نقص املناعة البشري

دولة الطرف أن تتخذ تدابري فعالة لكفالة احلق يف التعليم جلميع قطاعات السكان             وتطلـب اللجنة من ال     -٤٥
دون متيـيز، وأن تقدم معلومات مفصلة يف هذا الصدد يف تقريرها الدوري املقبل، مبا يف ذلك إحصاءات مصنفة                   

 .بشأن معدل االنقطاع عن الدراسة

سع هذه املالحظات اخلتامية على مجيع مستويات وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق وا -٤٦
كما تشجعها على أن  . اجملـتمع وأن تطلع اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل على مجيع اخلطوات املتخذة لتنفيذها             

تشـرك املنظمات غري احلكومية وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية مناقشة على الصعيد الوطين قبل تقدمي                  
 .لدوري املقبلتقريرها ا

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة بشأن اإلبالغ               -٤٧
 .مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان الدولية

وتطلـب اللجـنة من الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية الثالث والرابع واخلامس كوثيقة موحدة      -٤٨
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١أقصاه حبلول أجل 

- - - - - 


