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  .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب   

    )تابع ( من االتفاقية١٨املادة 
) تــــــابع (التقريــــــر الــــــدوري الــــــسابع للــــــسلفادور  

)CEDAW/C/SLV/7 و ،CEDAW/C/SLV/Q/7و ، Add.1(  
بناء على دعوة الرئيسة، اختذ أعـضاء وفـد الـسلفادور             - ١

  .أماكنهم إىل طاولة اللجنة
  ١٤ إىل ١املواد 

سـألت عمـا إذا كانـت هنـاك         : السيدة زو شياوكياو    - ٢
أهداف وخطط جملموعات معينة من النساء، وخباصـة الفتيـات          

 وطلبــت احلــصول علــى .الريفيــات وفتيــات الــشعوب األصــلية
املزيد من املعلومات عن أهداف القضاء على التمييز اجلنـساين          

، وإحــصاءات مفــصلة ٢٠٢١مبوجــب اخلطــة الوطنيــة للتعلــيم 
عــن معــدالت التوقــف عــن الدراســة، حــسب عوامــل تتــضمن 

وسيكون مـن املفيـد     . النوع اجلنساين واملنطقة واألصل العرقي    
تيجـــة احلمـــل وكيفيـــة معرفـــة عـــدد الفتيـــات الـــاليت طـــردن ن

أهنــا تــود بــصفة  قالــتو. اإلبــالغ عــن هــذه احلــاالت وتناوهلــا 
معرفــة مــا إذا كانــت القواعــد التمييزيــة قــد تغــريت يف  خاصــة 

ــة واخلاصــة  ــدارس العام ــساءلت عــن اإلجــ . امل ــة وت راءات الفني
ت بالنسبة ملتابعة وعالج حـاالت التحـرش        ذوالقانونية اليت اخت  
  .اجلنسي يف املدارس

قالــت إهنــا تــود احلــصول  : الــسيدة أروشــا دومينغيــز  - ٣
علــى معلومــات عــن أمنــاط االنتــهاكات الــيت عثــر عليهــا نظــام  

، )مــصانع التجميــع(“ مــاكيالدوراس”التفتــيش يف صــناعة الـــ 
ــذة ملع  ــدابري املتخـ ــن التـ ــهاكات،  وعـ ــذه االنتـ ــرتكيب هـ ــة مـ اقبـ

وأضافت أهنا ترحب أيـضا     . فيهم أصحاب العمل األجانب    مبا
صول علــــى إحــــصاءات عــــن العــــدد اإلمجــــايل للنــــساء باحلــــ

. “مـاكيالدوراس ”السلفادوريات الاليت يعملن يف صـناعة الــ         
ــا  و ــع     قالــت أهن ــا إذا كــان العمــل م ــة م ــضا يف معرف ترغــب أي

اجملتمع املدين سيستمر إىل أن جيري البت يف مـشروع القـانون            
احلــصول باملعــين مبنــع خمــاطر مكــان العمــل، كمــا أهنــا ترحــب  

 إحــصاءات عــن أثــر اتفــاق التجــارة احلــرة مــع الواليــات  علــى
وهي ترحب كذلك باحلـصول  . املتحدة األمريكية على النساء  

علــى تفاصــيل أمنــاط انتــهاكات عمــل األطفــال الــيت جــرى        
ــا، وخباصـــة يف حالـــة   وأخـــريا، . خـــدم املنـــازلالتعـــرف عليهـ

ــا ــساءلت عمــ ــان التف تــ ــل يتــــضمن  إذا كــ ــى العمــ تــــيش علــ
أمنــاط العمــل الــيت يقــوم هبــا   ساءلت عــن املهــاجرات، كمــا تــ 

واختتمــت كالمهــا قائلــة إنــه ســيكون مــن املهــم   . املهــاجرون
معرفة ما إذا كانت اللجنة القانونيـة املـشتركة بـني املؤسـسات             
التابعـــة للمعهـــد الـــسلفادوري للنـــهوض بـــاملرأة تعاونـــت مـــع 
ــشأن      ــدان أمريكــا الوســطى ب ــسائية األخــرى لبل املنظمــات الن

  .تصلة بالعامالت املهاجراتالقضايا امل
أعربـت عـن القلـق إزاء       :  كـداري  -السيدة هالربين     - ٤

بـشكل  “ العـدل ”و  “ املساواة”استمرار استخدام مصطلحي    
االفتقــار إىل الوضــوح ميكــن أن يــشكل    أن تبــاديل ، وقالــت  

وسـألت عـن    . عقبة يف سـبيل حتقيـق املـساواة يف سـوق العمـل            
 يتعلــق بالعمالــة وعمــا إذا كيفيــة تعريــف العمــل اإلجيــايب فيمــا 

وأعربــت عــن رغبتــها . كــان قــد جــرى تطبيــق نظــام احلــصص
أيــضا يف احلــصول علــى املزيــد مــن البيانــات بــشأن الفــصل        

ــسني   ــه يوجــد بعــض   . الرأســي واألفقــي بــني اجلن وأضــافت أن
؛ وينبغي للوفد املقدم    “عدالة األجور ”التشوش بشأن تعريف    

.  للجنـة بغيـة التوضـيح      ١٣ للتقرير أن يشري إىل التوصية العامة     
كما أهنا ترحب احلصول على معلومات عـن تفـاوت األجـور            
ــشأن     ــسانيا ب ــساء واألحــصاءات املــصنفة جن بــني الرجــال والن

  .إمكانية احلصول على استحقاقات الضمان االجتماعي
أثنت علـى التـزام احلكومـة       : السيدة أروشا دومينغيز    - ٥

وخباصــة بالنــسبة لتخفــيض بتنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، 
ومع ذلـك، أعربـت     ). ٥اهلدف رقم   (معدل الوفيات النفاسية    

عن أسفها لعدم اتباع احلكومة املبـادئ التوجيهيـة للجنـة عنـد             
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 توطلبــــ. وضـــع التقريــــر، وأوصــــت باتباعهــــا يف املــــستقبل 
 املتوقـع للمـرأة واألسـباب       راحلصول على معلومـات عـن العمـ       

 ةاحلصول على معلومات عن أيـ     الرئيسية للوفاة، كما رحبت ب    
وأضافت أن البيانـات الرمسيـة عـن    . برامج تتناول تلك القضايا  

معدالت الوفيـات النفاسـية متـضاربة، ومـن املفيـد إلقـاء نظـرة               
. ســـية يف العقـــد املاضـــيات النفعامـــة علـــى اجتاهـــات الوفيـــا 

أنه من املهم معرفة موقـف احلكومـة إزاء اإلجهـاض غـري              كما
 على إحصاءات رمسية عن الوفيات النامجـة      املشروع واحلصول 

وسيـساعد احلـصول علـى معلومـات عـن احلمـل يف سـن               . عنه
ــف       ــرامج التثقي ــر ب ــاس أث ــى قي ــد عل ــدالت املوالي ــة ومع املراهق

ــة إهنــا ترحــب باحلــصول علــى    . اجلنــسي وأهنــت كالمهــا قائل
ــة       ــص املناعـ ــريوس نقـ ــابة بفـ ــدالت اإلصـ ــن معـ ــات عـ معلومـ

 القطاعـــات، وعـــن بـــرامج اإليـــدز مقـــسمة حـــسب/البـــشرية
  .وأساليبها وآثارهااإليدز /فريوسالالوقاية من 

قالـت إن املعـدل     ): الـسلفادور  (امرييـز رالسيدة دي     - ٦
الوطين ملعرفة القارءة والكتابة زاد يف كل من املناطق احلـضرية    

. والريفيـة؛ ومــع ذلــك، كانــت الزيــادة أقــل يف املنــاطق الريفيــة 
، بالتعـــاون مـــع اجملتمـــع املـــدين وهلـــذا وضـــعت وزارة التعلـــيم

واملنظمات األخرى، بـرامج خاصـة للمنـاطق الريفيـة والفئـات            
ويـستهدف أحـد هـذه الـربامج حمـو أميـة            . الضعيفة من النـساء   

-١٥العمريـة    ز برنامج آخر على حمو أمية الفئـة        ويرك ،الكبار
ســنة  ٥٩-٢٥ يف املائــة والفئــة العمريــة ١٠٠بنــسبة ســنة  ٢٤

ــسبة  ــام    يف امل٩٧بن ــول ع ــة حبل ــدالت  . ٢٠١٠ائ ــرتبط املع وت
ــرا   ــة القـ ــدنيا ملعرفـ ــا   الـ ــي، كمـ ــالفقر اهليكلـ ــة بـ أن  ءة والكتابـ

املؤشرات التعليمية تتشابه بالنسبة للـسكان الـذين يعيـشون يف           
وحيـث أن معـدل التوقـف عـن         . فقر مدقع والشعوب األصلية   

الدراسة يرتفع ارتفاعا طفيفا لدى الفتيات عنـه لـدى الفتيـان،            
 بـــدأت بـــرامج للـــدعم التعليمـــي للفتيـــات، وخباصـــة يف  فقـــد

ــا معـــدالت التوقـــف عـــن الدراســـة    البلـــديات الـــيت تبلـــغ فيهـ
ويوجــد برنــامج للمتابعــة يــسمح لكــل جمتمــع حملــي   . أقــصاها

بالتعرف على القضايا املتعلقـة مبعـدالت التوقـف عـن الدراسـة             
ويركز برنامج آخر على التعلـيم عـن بعـد          . ووضع خطة عمل  

ــة ا ــوقفن عــن الدراســة مبواصــلة     بغي ــاليت ت ــات ال ــسماح للفتي ل
ــة دراســــتهن بغــــض ال . نظــــر عــــن أســــباب تــــركهن املدرســ

ــرتطالــب املراهقــات احلوامــل ب  وال ك املدرســة؛ ومــع ذلــك،  ت
فمن يفعلن ذلك يكون لـديهن خيـارات غـري تقليديـة ملواصـلة              

ــتهن ــرص؛      . دراس ــك الف ــات بتل ــن الفتي ــبري م ــدد ك ــع ع وينتف
ذه الربامج من الفتيات، وعدد كـبري منـهن         ومعظم الطلبة يف ه   

وعمـال علـى منـع التمييـز، ال جيـري           . وحيـدات المن األمهات   
ة للتوقف عـن الدراسـة، إال أنـه    نمجع بيانات عن األسباب املعي 

ــة لتقـــسيم تلـــك   يف املـــستقبل ريجســـي بـــذل اجلهـــود الالزمـ
  .املعلومات حسب الفئة

ــا   - ٧ ــسيدة دي بيني ــسلفادور (ال ــت إن): ال ــن ٥٦ قال  م
 تقـع يف منطقـة التجـارة       ١٢٠ الــ    “مـاكيالدوراس ”الـ  مصانع  
ـــ  ٦٦ ٨٠٠ويوجــد حــوايل  . احلــرة “ مــاكيال” مــن عمــال ال

وقد جـرى اختـاذ عـدد    .  يف املائة منهم٨٠تشكل النساء نسبة    
من اإلجـراءات لـصاحل العمـال املهـاجرين، مبـا يف ذلـك اتفـاق                

وا وإدخـال   لرصد العمـال املهـاجرين مـن هنـدوراس ونيكـاراغ          
تعديالت على قانون العمل تـستهدف تنظـيم معاملـة العـاملني            

ويتعـــاون موظفـــو العمـــل . املهـــاجرين مـــن أمريكـــا الوســـطى
واهلجــــرة بغيــــة مراقبــــة ورصــــد احلــــاالت اخلاصــــة للعمــــال  

وفيمــا يتعلــق مبلكيــة العقــارات، فقــد انتفــع آالف  . املهــاجرين
ىل الــسكان  قــانوين إعلــى حنــواألفــراد بــربامج نقــل األراضــي  

ــساء   ــرامج لتحــسني    . األصــليني، وخباصــة الن ــضا ب ــذت أي ونف
  .مستوى معيشة الفقراء واملهمشني من السكان

وأضـــافت أنـــه جتـــري يف اجلمعيـــة التـــشريعية مناقـــشة   - ٨
ــل،      ــان العمـ ــار يف مكـ ــع األخطـ ــين مبنـ ــانون املعـ ــشروع القـ مـ
ــم      ــة رق ــال لالتفاقي ــة االمتث ــوب مــن املؤســسات التجاري واملطل

نظمة العمل الدوليـة بـشأن الـسالمة والـصحة املهنيـتني          مل ١٥٥
ــا   ــة    . والربوتوكــول اخلــاص هب ــق ثقاف ــود خلل ــذلت اجله ــد ب وق
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 وكانــت .احلــوار، ويظهــر تأثريهــا يف نقــص شــكاوى العمــال 
السلفادور من أول البلدان اليت حتصل على مساعدة دولية من          
أجــل تنفيــذ بــرامج خاصــة ملكافحــة عمالــة األطفــال، ممــا عــاد  

وتعمـل جلنـة وطنيـة مـع        . النفع على ماليني األطفال وأسرهم    ب
عــدد مــن املنظمــات لتعزيــز اســتراتيجيات تعمــل علــى القــضاء 

ــال  ــة األطفــ ــة  . علــــى عمالــ ــة الوطنيــ وأخــــريا، شــــنت اللجنــ
للمؤســسات التجاريــة الــصغرى والــصغرية برناجمــا للمــساعدة   
التقنيــة مــن أجــل اإلنتــاج والتــسويق يف قطــاع احلــرف اليدويــة 

  .القطاع الزراعيو
ــو   - ٩ ــسيدة دي أبريغ ــسلفادور (ال ــت إن بعــض  ): ال قال

ومع ذلك فمعيار الوفيـات     . إحصاءات الوفيات النفاسية قدمية   
 إىل  ٢٠٠٥يونيـه   /النفاسية بناء على بيانات الفترة من حزيران      

.  يدل على أن الوفيات النفاسية قد تناقـصت    ٢٠٠٦مايو  /أيار
 مبضاعفات ارتفاع ضغط الـدم      ومعظم الوفيات النفاسية تتعلق   

. ويتعلق القليل جـدا منـها باإلجهـاض       . أو النـزيف أو العدوى   
ويبلـغ العمـر    .  عملية إجهاض سـنويا    ١٠ ٠٠٠ حوايل   جترىو

ــرامج محــل املراهقــات  .  ســنة٧٢املتوقــع للمــرأة  وحيــث أن ب
ومع ذلـك  . جديدة نسبيا، سيمر بعض الوقت قبل تقييم أثرها       

ويوجــد .  مــستقر منــذ عــدة ســنواتفمعــدل والدة املراهقــات
ــاع طفيـــف يف إصـــابة النـــساء بفـــريوس نقـــص املناعـــة        ارتفـ

وشـنت محـالت الوقايـة      . اإليدز عن إصابة الرجال بـه     /البشرية
وهي تتيح عـددا مـن      . اإليدز من منظور جنساين   /من الفريوس 

  .استراتيجيات الوقاية للقطاعات السكانية املتنوعة
قــال إن العمــر املتوقــع ): دورالــسلفا (الــسيد مــارتينيز  - ١٠

للمــرأة تــأثر بقــرار احلكومــة بإتاحــة رصــد طــيب أكثــر انتظامــا   
وأحـــد الـــربامج الـــيت تنفـــذ بـــدعم مـــن صـــندوق  . للمـــسنات

التضامن الصحي فرض ضريبة علـى الوقـود بغيـة متويـل تعزيـز              
 وجيري األخـذ    .الوصول إىل الرعاية الصحية يف املناطق الريفية      

ألمهــات والــصحة يف فتــرة مــا حــول مببــادرات لرصــد صــحة ا
 وللعمل بالتعاون مع نظـام الـصحة الـوطين يف املنـاطق          ،الوالدة

وحيـث أن   . اليت ترتفـع فيهـا الوفيـات النافـسية بـشكل خـاص            
 فمن الصعب احلـصول علـى معلومـات         ،اإلجهاض غري قانوين  

ب املوظفــون الطبيــون للتعــرف علــى هــذه ويــدرَّ. عــن حدوثــه
وكانــت هنــاك . توجــد تقــارير عــن ذلــكاحلــاالت، إال أنــه مل 

ــري     ــاض غـ ــات إجهـ ــروا عمليـ ــؤهلني أجـ ــوظفني مـ ــاالت ملـ حـ
ولقـي برنـامج    . مشروعة متنقلة، إال أنـه جـرى القـبض علـيهم          

اإليـدز جناحـا، وهـو      /الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         
برنامج ال يركـز علـى االمتنـاع فحـسب، بـل علـى اإلخـالص                

  .الفوعلى استخدام الر
نـه جتـري إحالـة    قالت إ): السلفادور (السيدة رامرييز   - ١١

حـــاالت التحـــرش اجلنـــسي يف املـــدارس إىل النظـــام القـــضائي 
وميكـن أن جيـري إقـصاء املعلمـني املـذنبني مـن غـرف             . مباشرة

ويوجــد بــرانج . الدراســة، وتتــاح املــساعدة النفــسية للــضحايا 
ــة التــصرف يف حــاالت     ــة علــى كيفي ــدريب املعلمــني والطلب لت

ويف املناطق اليت يوجد هبا أعـداد كـبرية مـن           . لتحرش اجلنسي ا
االت إىل احملـاكم أو إىل      حـ العمال املهاجرين، مل جتر إحالة أية       

ــيم ــوع     . وزارة التعل ــة التن ــى أمهي ــدريب املعلمــني عل وجيــري ت
واحلكومــــة علــــى درايــــة حبــــق أطفــــال . واالمتثــــال للقــــانون

مـل علـى كفالــة   تع، كمـا  املهـاجرين يف احلـصول علـى التعلــيم   
ــز       ــادرات لتجهي ــضمن مب ــرامج تت ــن خــالل ب ــك م ــة ذل إمكاني

  .املدارس حتهيزا كامال يف مناطق على حدود السلفادور
ــسيدة دي   - ١٢ ــينيتإالــ ــسلفادور (ينوســ قالــــت إن ): الــ

املهاجرين العابرين من خـالل الـسلفادور ال يعتـربون جمـرمني،            
يقـــات ري التحقجتـــوال حيبـــسون بـــل جيـــري إســـكاهنم إىل أن 

وقد وجد عدد من احلاالت تضمن نساء من ضـحايا          . الواجبة
  .االجتار
ا نـــقترمستخدم يـــ“ العدالـــة”وأضـــافت أن مـــصطلح   - ١٣
كــأداة للقيمــة املــضافة مــن أجــل إلقــاء   “ املــساواة”صطلح مبــ

ومــن الواضــح أن املــرأة ال تلقــي    . الــضوء علــى حالــة املــرأة   
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شئت مدرسـة ريفيـة     نأوعلى سبيل املثال؛    . املساواة يف املعاملة  
يتـــاح فيهـــا احلـــصول علـــى التعلـــيم بالتـــساوي بـــني الرجـــال   

نة كــان كــل الطلبــة مــن الرجــال؛     والنــساء، ولكــن بعــد ســ   
واسـتخدام كلمـة    . حتضر النساء بسبب أدوارهن التقليديـة      ومل
. يستهدف مكافحة مثـل هـذه احلـاالت والعقليـات         “ العدالة”

ــساعدة النــ      ــة مل ــادرات إجيابي ــاذ مب ــق  وجيــري اخت ــن طري ساء ع
ختفيف عبء األعمال املنـزلية وتيسري إمكانيـة حـصوهلن علـى           

واملرتبــات يف املناصــب احلكوميــة ثابتــة، وهلــذا . امليــاه والوقــود
فهي متساوية لكـل مـن اجلنـسني، ومـع ذلـك حتـصل املـرأة يف                 

 يف املائة عـن الرجـل       ٢٠قطاعات أخرى على أجر يقل بنسبة       
  .ألداء نفس العمل

ــسيدة  - ١٤ ــانال ــامج شــبكة    :  ت ــا إذا كــان برن ســألت عم
ــر      ــشون يف فق ــشية ملــن يعي ــد حــسن الظــروف املعي ــضامن ق الت

ــر كــذلك، فبأيــ    ــا  ةمــدقع، وإذا كــان األم ــة؟ وقالــت إهن  طريق
ترغب بصفة خاصة يف معرفة ما إذا كانت هنـاك ميـاه صـاحلة        

ــازل   ــاء يف املن ــشرب وكهرب ــاك مرافــق    ،لل ــت هن  ومــا إذا كان
 حتمل نفقاهتا والوصول إليهـا يف املنـاطق         للرعاية الصحية ميكن  

كمـا أهنــا ترحـب أيـضا باحلــصول علـى أرقـام حديثــة      . الريفيـة 
ــات الرضــع يف تلــك      ــات النفاســية ووفي ــشأن معــدالت الوفي ب

وأضــافت أنــه مــن غــري الواضــح مــا إذا كــان معــدل    . املنــاطق
. التوقف عن الدراسة للفتيات قد تنـاقص منـذ التقريـر الـسابق            

ــوء املــــ  ــتني    ويف ضــ ــصة اللــ ــة املتخصــ ــة والعنايــ ساعدة التقنيــ
تــستهدفان القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة الريفيــة وختفــيض   
مستوى الفقـر لـديها، تـساءلت عـن الـسبب يف حـصول عـدد                

ــساء      ــدد الن ــن ع ــن الرجــال أكــرب بكــثري م ــساعدة م ــى امل .  عل
ــرامج       ــاك ب ــا إذا كانــت هن ــة م ــها يف معرف وأعربــت عــن رغبت

ــر    ــة الفقـ ــة ملكافحـ ــن    خاصـ ــاوزن سـ ــن جتـ ــات ممـ ــني الريفيـ بـ
اخلمــسني، ومــا إذا كانــت توجــد خطــة ملــنح حقــوق الــضمان 

  .االجتماعي للعمال الزراعيني وخدم املنازل

ــا ترحـــب  :  كـــداري-الـــسيدة هـــالربين   - ١٥ قالـــت إهنـ
ــانون األســرة،     ــزواج يف ق باحلــصول علــى توضــيح ألحكــام ال

 ٣٨وترغـــب بـــصفة خاصـــة يف معرفـــة مـــا إذا كانـــت املـــادة  
 واإلسـهامات   ،القدرة علـى الكـسب    تعزيز  تتضمن قضايا مثل    

 وإمكانيــة احلــصول علــى املعاشــات التقاعديــة     ،غــري النقديــة 
وأضــافت أهنــا ســتكون ممتنــة للحــصول .  علــى احليــاةنيوالتــأم

علــى تأكيــد بــأن حقــوق امللكيــة لألفــراد يف حــاالت املعاشــرة  
إحــصاءات علــى ملتــزوجني، وابــدون زواج هــي نفــس حقــوق 

ــدون زوا  عــن ــصرحيات  ج، عــدد حــاالت املعاشــرة ب  وعــدد ت
وقالـت إنـه    .  سـنة  ١٨الزواج املمنوحة ألطفال مل يبلغـوا سـن         

وتـشري بعـض املـصادر      . توجد معـدالت مرتفعـة للتـبين الـدويل        
إىل أنه جيري حث النـساء علـى احلمـل بغيـة إتاحـة عـدد أكـرب          

 وطلبــت احلــصول علــى توضــيح .مــن الرضــع مــن أجــل التــبين
  .ملسألةهلذه ا
سألت عن كيفية معاقبة مرتكيب العنـف       : السيدة تان   - ١٦

العائلي، وعن عدد حاالت الوفاة نتيجة العنـف العـائلي الـذي            
، وعما إذا كانت قد أجريت دراسـة عـن          ٢٠٠٨ارتكب عام   

إمكانية منع هذه الوفيـات، ومـا هـي اإلجـراءات الوقائيـة الـيت               
.  الـربامج احلاليـة    جـري أي تقيـيم آلثـار      اختذت وإذا كـان قـد أُ      

ــسا ــرامج     ءوت ــدون يف ب ــيت يقــضيها املعت ــدة ال ــضا عــن امل لت أي
إعادة التأهيل االجتماعي، وعدد من اشتركوا يف هذه الـربامج          
من اجملرمني املعاودين، ومـا إذا كانـت العقوبـات أشـد صـرامة             
عليهم، وعدد احلاالت املبلغ عنها اليت كان على الشرطة فيهـا           

  . املنـزلأن خترج املعتدي من
وقالـــت إهنـــا ترجـــو احلـــصول علـــى إحـــصاءات عـــن   - ١٧

الطــالق ومعلومــات عــن النفقــة الــيت حتــصل عليهــا الزوجــة        
واألطفــال، مبــا يف ذلــك الفتــرة الــيت حيــصلون فيهــا علــى تلــك  

املـسؤول عـن األطفـال بعـد        وسيكون من املفيد معرفـة      . النفقة
 مـن   نـصيب  وما إذا كان حيق للمطلقة احلصول علـى          ،الطالق

أصول زوجها، وما إذا كانت املرأة حتصل على معونة قانونيـة           



CEDAW/C/SR.863 (A)
 

6 08-58715 
 

جمانيــة إن مل تــتمكن مــن حتمــل نفقــات متثيلــها، واملــدة الزمنيــة 
 ومــا هــو الــسبيل الــذي تتخــذه  ،الــيت يــستغرقها إمتــام الطــالق 

املطلقة إن مل ميتثل زوجها السابق ألحكام احملكمـة، وعمـا إذا            
ألثـر االقتـصادي للطـالق      كانت قد أجريت أية دراسات عن ا      

علــى النــساء واألطفــال، وعمــا إذا كــان االغتــصاب يف إطــار   
  .الزواج يعترب جرمية مبقتضى القانون احمللي

قالـــت إن قـــانون ): الـــسلفادور (الـــسيدة دي ســـول  - ١٨
األسرة ينص على ضـرورة اختيـار الـزوجني أحـد نظـم اإلرث              

ذي يكـرس   وحيق للشريك يف الـزواج الـ      . الثالثة قبل زواجهما  
الوقت ملهام غري نقدية احلصول على معاش تقاعدي تعويـضي          

 .واملساعدة القانونية اجملانيـة متاحـة     . ضمان اجتماعي ووتأمني  
وإذا رغبــت قاصــر حامــل يف الــزواج، ميكــن لوالــديها املوافقــة  

 يـصدر قـرارا بـشأن       أندعي العام   للمعلى الزواج، كما ميكن     
 أجــربن علــى احلمــل بغيــة  ومل جيــر اإلبــالغ عــن نــساء . احلالــة

وأطفال املعاشـرة بـدون زواج هلـم احلـق يف           . تقدمي طفل للتبين  
ــهوا مــن الدراســة بغــض      احلــصول علــى دعــم مــايل إىل أن ينت

الوقــت الــالزم إلمتــام  تلــف وخي. النظــر عــن مــستوى تعلــيمهم 
الطالق من حالـة إىل أخـرى؛ فعنـدما توجـد موافقـة مـشتركة               

ة عامــة ينبغــي أال تــستغرق يقــل الوقــت الــالزم لــذلك، وبــصف 
  .هذه العملية فترة أطول من سنة

قالــت إنــه وفقــا  ): الــسلفادور (الــسيدة دي رامرييــز  - ١٩
ــة  ٢٠٠٧لتعــداد عــام   ــاك اخنفــاض يف معــدل األمي . ، كــان هن

وتركــز بــرامج حمــو أميــة الكبــار علــى مواصــلة تعلــيم املــسنني، 
لـى حنـو    والواقـع أن املـرأة هـي الـيت انتفعـت ع           . وخباصة النساء 

وقـد وجـدت وزارة التعلـيم أن عـددا أقـل         . أكرب مـن الربنـامج    
من األطفـال يف املنـاطق الريفيـة يتـرك املدرسـة، ممـا يـدل علـى                  

وقد خصصت أرصدة برنامج شـبكة      . حتسن ظروفهم املعيشية  
التضامن للمـدارس مـن أجـل االحتياجـات الـيت تتـضمن الـزي               

 جـرى أيـضا   وقـد . املدرسي واألحذية والكتب ووسائل النقـل     

حتسني التغذية وإمكانية احلـصول علـى امليـاه الـصاحلة للـشرب         
  .والكهرباء ومرافق األسكان بصفة عامة

قـال إن مبـادرات مثـل       ): الـسلفادور  (السيد مارتينيز   - ٢٠
شبكة الـصحة الوطنيـة قـد حـسنت إمكانيـة وصـول الريفيـات         

وتـــستهدف . علـــى حنـــو مباشـــر إىل مرافـــق الرعايـــة الـــصحية 
ز الوطنية لألمومة الريفيات بغية ختفـيض معـدل الوفيـات         املراك

وتقع مجيع الوفيـات النفاسـية املبلـغ عنـها يف املنـاطق             . النفاسية
وقد اخنفض إىل حد ما معدل الوفيات النفاسـية بـني      . احلضرية

 الـــيت ينفـــذها صـــندوق التـــضامن جالريفيـــات كنتيجـــة للـــربام
كافحـة املعـدل    وجيري تنفيذ عدد من الـربامج بغيـة م        . الصحي

  .املرتفع لوفيات الرضع يف املناطق الريفية
وأضــاف أنــه يف احلــاالت الــيت ال يــشكل فيهــا العنــف   - ٢١

. العائلي فعـال إجراميـا، ميكـن للمعتـدي احلـصول علـى عـالج              
ــى تلقــي   وح ــق املعتــدي عل ــالعــالج ُييثمــا ال يواف ــا عَت رب مرتكب

يــات مــن والبيانــات عــن عــدد الوف. قــَدم للمحاكمــةجرميــة وُي
ــائلي عــام    ــدم .  غــري متاحــة بعــد ٢٠٠٨جــراء العنــف الع وتق

جرائم العنف العـائلي للمحاكمـة، وكـذلك حـاالت العـدوان            
 مـن القـانون اجلنـائي       ١٦٢وتـنص املـادة     . من جانـب الـشرطة    

  .على االغتصاب يف إطار الزواج
قالت إن أعمال   ): السلفادور ( سايس موران  ةالسيد  - ٢٢

ا املعتدون من أفراد الشرطة جيـري تناوهلـا         العدوان اليت يقوم هب   
يف نفس اليوم مثلها مثل أي عدوان يقوم به املواطنـون، فـضال        
عن تقدمي تقرير داخلي إضـايف إىل رئـيس اإلجـراءات التأديبيـة             

  .لضباط الشرطة
قالـت إهنـا تـود احلـصول        : السيدة تافاريس دا سيلفا     - ٢٣

ــرأة علــى معلومــات عــن متوســط الفــروق يف األجــور بــ     ني امل
  .والرجل

اقترحت أن يقوم الوفد املقدم للتقريـر،       : السيدة شني   - ٢٤
عند عودته إىل السلفادور، بدعوة مجيع أصحاب املـصلحة إىل          
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منتــدى عــام واإلبــالغ عــن املالحظــات اخلتاميــة الــصادرة عــن 
  .وتساءلت عن أكرب عقبة يف سبيل تنفيذ االتفاقية. اللجنة
قالـت إهنـا ترغـب أيـضا      : اري كد -السيدة هالربين     - ٢٥

وتـساءلت أيـضا عـن      . يف معرفة املزيد عن الفجـوة يف األجـور        
الطريقة اليت يصبح هبا الزوجان علـى درايـة بـنظم اإلرث عنـد              

، وكيفيـة تنـاول قـضية       “املمتلكـات ”الزواج، وكيفية تعريف    
  .املمتلكات غري احملسوسة

يـر  أوصـت بـأن يأخـذ التقر      : السيدة أروشا دومينغيز    - ٢٦
القـــادم يف احلـــسبان بنتـــائج نظـــام التفتـــيش بالنـــسبة للمتابعـــة  
وتقييم األثر فيما يتعلق بأكثر أمناط اجلـرائم شـيوعا يف صـناعة             

  .والصناعات احمللية“ ماكويالدوراس” الـ
قالــت إنــه بــالرغم مــن عــدم : الــسيدة دي إينوســينيت  - ٢٧

قانونيــة حــصول املــرأة علــى أجــر أقــل عــن العمــل املتــساوي،   
وسيجري األخـذ   .  يف املائة  ٢٠متوسط أجر املرأة يقل بنسبة      ف

العقبـات  وأشـد   . يف احلسبان باالقتراحات اليت تقـدمها اللجنـة       
صعوبة يف سبيل تنفيـذ االتفاقيـة نظـام الـسلفادور الـذي يتميـز               

  .بسلطة األب، ورغم إحراز تقدم، فقد كان بطيئا
ق أوضـحت أن املوثـ  ): السلفادور (السيدة دي سول   - ٢٨

أو غريه من املـوظفني العـامني يـشرحون للـزوجني الـراغبني يف              
مث ُيطلـب مـن     . الزواج عددا من التفاصيل بشأن هذه املؤسسة      

الـــزوجني أن يوقعـــا علـــى شـــهادة تـــشري إىل مجيـــع الـــشروط   
  .واالتفاقات اليت تسري عند الزواج

قالـــت إن أكثـــر  ): الـــسلفادور (الـــسيدة دي بينيـــا   - ٢٩
 عنـها التفتـيش شـيوعا هـي عـدم دفـع أجـور               اجلرائم اليت أسفر  

العمــــل اإلضــــايف واحلرمــــان مــــن احلــــق يف احلــــصول علــــى  
ــوزارة العمــل أن  . اســتحقاقات الــضمان االجتمــاعي  وميكــن ل

تشارك يف حل هذه املشاكل من خـالل عـدد مـن اإلجـراءات              
  .اإلدارية والقضائية

  .٠٠/١٧رفعت اجللسة الساعة   

  


