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 مقدمة

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تقدم ١٧ و١٦عمالً باملادتني  -١
وريني املوحدين الثاين والثالث، حكومة السلفادور إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تقريريها الد

اللذين حيتويان على معلومات بشأن اإلجراءات املتخذة والتقدم احملرز يف جهودها املبذولة لضمان مراعاة احلقوق 
 .املعترف هبا يف العهد

الوثيقة (وقد جرى إعداد هذا التقرير وفقاً ملالحظات اللجنة اخلتامية على التقرير األويل للسلفادور  -٢
E/C.12/1/Add.4  مع جتميع املبادئ التوجيهية بشأن شكل وحمتوى التقارير )١٩٩٦مايو / أيار٢٨املؤرخة ،

مايو / أيار٩ املؤرخة يف  HRI/GEN/2/Rev.1الوثيقة   (املقدمة من الدول األطراف، مع معاهدات حقوق اإلنسان الدولية           
قات العامة والتوصيات العامة اليت اعتمدهتا هيئات حقوق       ، ومع التوصيات العامة للجنة الواردة يف جتميع التعلي     )٢٠٠١

 ).٢٠٠١أبريل /نيسان ٢٦ املؤرخة يف  HRI/GEN/1/Rev.5الوثيقة   (اإلنسان التعاهدية  

وقد صدرت املعلومات الواردة يف التقرير عن فريق مؤسسي مشترك بالتنسيق مع وزارة الشؤون  -٣
حمكمة العدل العليا؛ وزارة العمل والضمان االجتماعي؛ وزارة : ةاخلارجية، وتشكل أعضاؤه من املؤسسات التالي

الصحة والرفاه االجتماعي؛ وزارة التعليم؛ وزارة البيئة واملواد الطبيعية؛ وزارة الزراعة والثروة احليوانية؛ وزارة 
لفادوري لتقدم املرأة؛ األشغال العمومية؛ األمانة الوطنية لألسرة؛ املعهد السلفادوري حلماية األحداث؛ املعهد الس

اجمللس الوطين املعين بالثقافة والفنون؛ املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية؛ املعهد السلفادوري للضمان 
؛ الصندوق االجتماعي احلضريةاالجتماعي؛ معهد القوات املسلحة للضمان االجتماعي؛ دائرة اإلسكان والتنمية 

سكان؛ املعهد الوطين لدراسات األراضي؛ صندوق االستثمار االجتماعي لإلسكان؛ الصندوق الوطين العام لإل
للتنمية احمللية؛ معهد احلرية والتقدم؛ الدائرة العامة لإلحصائيات والتعداد؛ اإلدارة الوطنية إلمدادات املياه 

 .والصرف

 وهي فترة عرفت    ،٢٠٠٣ديسمرب  / إىل كانون األول   ١٩٩٥يناير  /ويغطي التقرير الفترة من كانون الثاين      -٤
حتـوالت قانونية ومؤسسية عميقة يف السلفادور عقب التوقيع على اتفاقات السالم يف شابولتبيك، املكسيك، يف                

، وأساساً فيما يتعلق باحلريات املدنية والسياسية واخلطوات اليت اختذت إلعادة بناء ١٩٩٢يناير / كانون الثاين ١٦
ولقد شجعت اتفاقات السالم، اليت وضعت حداً الثنيت عشرة سنة من . حلرباقتصاد البالد وتغيريه، والذي دمرته ا

 الدميقراطية، وعلى إعادة إعمار البنية      وعلى تعزيز ودعم  الـرتاع املسلح، على التسامح اإليديولوجي والسياسي،        
ية االقتصاد  األساسـية االجتماعـية واإلنتاجية اليت دمرت، وعلى تنفيذ سياسات االقتصاد الكلي الستقرار وتنم             

 . والتمتع هباقوق اإلنسان واحلريات األساسيةحلولقد خلقت هذه التغّيرات مناخاً مالئماً للممارسة العامة . الوطين

جيب كذلك لفت االنتباه إىل الصعوبات اليت جرى التصدي هلا يف السنوات املشمولة بالتقرير، وال سيما و -٥
، وفترات اجلفاف واسعة االنتشار، والزلزالني      ١٩٩٨صار ميتش يف    الصـعوبات اليت سببتها الطبيعة يف شكل إع       

، وكذلك اهلبوط املستدام يف أسعار النب الدولية، وارتفاع أسعار النفط، وحاالت الركود             ٢٠٠١اللذين وقعا يف    
ورغم هذه الصعوبات تعيد    .  وغريه من األمراض   ومحى الضنك االقتصـادي الدويل، وأوبئة الفريوسات الدوارة،       

 .احلكومة التأكيد على التزامها مبكافحة الفقر بوسائل التنمية البشرية املقترنة بوسائل تلبية احتياجات السكان
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 ملحوظ بني الدميقراطية ومراعاة مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، كما أن وجود             ترابطومثـة    -٦
 .اح التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدولة احملكومة بقواعد القانون هو مبثابة العامل احلاسم لنج

وجديـر بالذكر هنا التزام الدولة بضمان أوسع قدر ممكن من التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية                -٧
والثقافية، ودور املؤسسات الوطنية املختصة، مثل حمكمة العدل العليا، ومكتب النائب العام للجمهورية، ومكتب     

 عن محاية حقوق اإلنسان، ووكاالت ورابطات محاية املستهلك، ونقابات العمال، يف اجلهود اليت املفوض املسؤول
يـبذهلا اجملـتمع املـدين لضـمان احترام هذه احلقوق، حيث إن هلا تأثرياً كبرياً على الشؤون العامة والنهوض                    

 .باإلجراءات املتعلقة باحلقوق اليت تبني أهنا قد انتهكت

 أن االدعاءات بانتهاكات احلقوق األساسية تشكل مؤشراً على وجود انتهاكات من هذا وعلى الرغم من -٨
ويف رأي احلكومة، فمن األمهية مبكان توضيح أنه ليس هناك أي           . القبـيل، فإهنا ال حتدد بالضرورة وقائع اجلرائم       

 أال يغيب عن البال أن عدد وفضالً عن ذلك، ينبغي  . عالقة تلقائية بني عدد الشكاوى والعدد الفعلي لالنتهاكات       
 .تجاوز عادة عدد االنتهاكات املتحقق منهايالشكاوى 

وضح للجنة أن بعض املسائل املشمولة هبذا التقرير قد جرى معاجلتها بالفعل ضمن             نوينـبغي كذلك أن      -٩
 . بذلكتقارير أخرى للسلفادور رفعتها اللجان املختصة؛ وترد يف هذا التقرير الصالت واملراجع املتصلة

ومن املعروف جيداً أن النظام القضائي واإلجراء الفوري من طرفه، يلعب دوراً حامساً فيما يتعلق بالتمتع    -١٠
وبناء على ذلك، فإن اجلهود ما زالت مستمرة لتعزيز إدارة العدالة           . جبمـيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     

حتياجات الناس فيما يتعلق حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية       واحلفاظ على قدراهتا يف االستجابة بصورة سليمة ال       
 .والثقافية

وفـيما يتصل باملسائل االقتصادية، فإن اإلجراءات اليت اختذت كان هلا آثارها اإلجيابية، كما أهنا أيضاً                 -١١
حيح زخم أثارت االنتقادات، بعضها ال أساس له من الصحة والبعض منها صحيحة، وهو ما استخدم كمعيار لتص

: ويعمل النظام االقتصادي للسلفادور يف الوقت الراهن مبوجب ترتيبات ثنائية العملة         . السياسات حسب االقتضاء  
فدوالر الواليات املتحدة األمريكية متداول حبرية يف البلد، وكذلك العملة الوطنية، الكولون؛ بسعر صرف للدوالر 

 . كولون٨,٧٥قدره 

خرية إنشاء هيئات حكومية للعمل يف جوانب حمددة من التنمية االقتصادية ولقد شاهدت السنوات األ -١٢
واالجتماعية والثقافية؛ وهي مستمرة يف تنفيذ الربامج؛ والسياسات واخلطط واملشروعات يف جماالت اختصاصها، 

 ويف ميدان الصحة .ففي جمال التعليم، فإن تغطية النظام قد مت توسيعها كماً وكيفاً. كما سيظهر من خالل التقرير
العامة، فإن النظم الصحية األساسية املتكاملة قد أنشئت، وهي تعمل اآلن على تسهيل وصول الناس إىل اخلدمات 

ويف حالة الشؤون الثقافية، منح الدعم لسلسلة من اخلطط واملشروعات املصممة . الصحية يف مجيع أحناء البالد
 .ها، وتبذل اجلهود لترميم التراث الثقايف واحلفاظ عليهلدفع عجلة الثقافة والفنون مبختلف تعابري

 السلفادور خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير إىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص توقد انضم -١٣
 ال يفوإىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطف) ١٩٩٥(باحلقوق املدنية والسياسية 
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، حتت رعاية األمم املتحدة، يف حني أهنا صادقت حتت رعاية منظمة الدول األمريكية )٢٠٠١( املسلحة الرتاعات
 ) اتفاقية بليم دوبارا(على االتفاقية املشتركة بني الدول األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله 

فاقية األمريكية بشأن حقوق اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية ، واعترفت بالوالية القضائية لالت)١٩٥٥(
واتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على مجيع أشكال ) ١٩٩٥) (بروتوكول سان سلفادور(واالجتماعية والثقافية 

، كما أصبحت طرفاً يف عدة اتفاقيات ملنظمة العمل )٢٠٠١(التمييز العنصري ضد األشخاص ذوي العاهات 
 .وليةالد

. ٢٠٠١مرض اإليدز، وهي تنفذها منذ /وقد صاغت احلكومة سياساهتا من أجل الوقاية من فريوس اإليدز -١٤
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن السلفادور قد تابعت التقدم احملرز يف احلالة املقدمة إىل جلنة البلدان األمريكية حلقوق 

مرض اإليدز، بغية حتسني معاجلتهم وتزويدهم /يدزاإلنسان، بشأن األشخاص الذين يعيشون مع فريوس اإل
؛ وتعاجل هذه احلالة مبوجب إجراءات التسوية الودية، وهو ما يظهر رغبة االسترجاعيةبالعقاقري املضادة للفريوسات 

 .الدولة يف معاجلتها كمسألة من مسائل محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

األشخاص الذين هم حتت والية دولة السلفادور، يتمتعون بفوائد النظام وهو وإن وبناء على ذلك، فإن  -١٥
كان ال يعترب معصوماً، فإنه يسعى إىل الوفاء بالضمانات الدستورية بأكرب قدر ممكن من الكفاءة، وإىل ضمان 

 .احترام احلقوق واحلريات الدميقراطية

 ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ اإلنسان، مع احلكومة طوال عامي وعمل مكتب األمم املتحدة التابع ملفوضية حقوق -١٦
 حقوق اإلنسان يف مفوض محاية حلقوق اإلنسان، ووضع تدابري لتعزيز مكتب التقينمبوجب مشروع التعاون 

 األمم املتحدة يف البالد، وأجرى حلقات دراسية تدريبية ملوظفي ملنظومةالسلفادور وقدرات حقوق اإلنسان 
روع هو عبارة عن استمرار ملشاريع التعاون التقين اليت نفذها املكتب يف الفترة ما بني وكاالت الدولة؛ وهذا املش

، واليت اهتمت بالتدريب والتوثيق لتعزيز نظام محاية حقوق اإلنسان على مستوى عدة وكاالت ٢٠٠٠-١٩٩٧
 فائدة وزارة األمن العام، مستهدفة، ودعم منوذج البالد يف جمال األمن العام، استناداً إىل حكم القانون، ومن أجل

 .والشرطة املدنية الوطنية، وهيئة التفتيش العامة للشرطة املدنية الوطنية، واألكادميية الوطنية لألمن العام

 .فيما يلي سرد للمعلومات بشأن حالة السلفادور فيما خيتص بتطبيق أحكام العهد الدويلو -١٧

 ١ املادة �ألف 

 ١الفقرة 

فادور أن ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري تعترب شرطاً أساسياً للضمان الفعال حلقوق تدرك دولة السل -١٨
اإلنسان الضرورية واحترامها، وللنهوض بتلك احلقوق وتعزيزها، وهي تكرر متسكها القوي هبذا املبدأ األساسي              

 .للقانون الدويل

ادة وقدرهتا على احلكم منوطة بالشعب،       من الدستور، فإن السلفادور دولة ذات سي       ٨٣وطـبقاً للمادة     -١٩
 .الذي ميارس قدرته بالطريقة املوضوعة ويف إطار احلدود الدستورية
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وقد . ومـن الطرق اليت ميارس هبا الشعب احلق يف تقرير املصري، االنتخاب الدميقراطي الدوري حلكامه               -٢٠
ى انتخاب ثالثة رؤساء ونواب للرؤساء      فقد جر : جرت انتخابات حرة وشفافة منذ التوقيع على اتفاقات السالم        

؛ وشكلت أربعة جمالس تشريعية وانتخبت جمالس بلدية يف أربع          ٢٠٠٤ و ١٩٩٩،  ١٩٩٤بطـريقة دميقراطية يف     
 ؛ وانتخب نواب الربملان األمريكي املركزي يف ثالث مناسبات         )٢٠٠٣ و ٢٠٠٠،  ١٩٩٧،  ١٩٩٤(مناسـبات   

 ).٢٠٠٣ و٢٠٠٠، ١٩٩٤(

ساسي للحفاظ على الشكل    األبدأ  املقائل بأنه ال جيوز لرئيس ما أن خيلف نفسه، هو           ويعتـرب املـبدأ ال     -٢١
 .املوضوع للحكومة وللنظام السياسي

 من الدستور حبق الشعب يف أن ينتفض ضد احلكومة فقط ألغراض استعادة النظام              ٨٧وتعـترف املادة     -٢٢
حكومة والنظام السياسي أو عقب أي انتهاك       الدستوري إذا ما اضطرب بسبب انتهاك قواعد الشكل املؤسسي لل         

 .خطري للحقوق الواردة يف الدستور

وقـد اعترف هبذا احلق بغية متكني الشعب من اختاذ أي إجراء مباشر، ومثالً عندما يكون من الضروري              -٢٣
هم بالطريقة  تنحية املسؤولني الذين وجهت إليهم االهتامات واستبداهلم مؤقتاً حىت يأيت مسؤولون جدد يف مناصب             

 .املنصوص عليها يف الدستور

فلكل شخص احلق يف احلياة، ويف السالمة البدنية        : ويـنص الدسـتور كذلـك على احلقوق الشخصية         -٢٤
والذهنية، ويف احلرية، ويف األمن، والعمل، واحلق يف اقتناء املمتلكات والتمتع باحلماية من أجل احملافظة على هذه                 

 .احلقوق والدفاع عنها

وتؤدي وكاالت احلكومة وظائفها بصورة مستقلة ويف إطار السلطات وميادين التخصص املنصوص عليها  -٢٥
وبناء على ذلك، فإن كل . يف الدستور والقوانني اليت حتكم ممارسة الدولة للسلطة، وهي اليت تنبع من الشعب

والفروع الرئيسية للدولة هي التشريع . وكالة من وكاالت الدولة متارس السيادة عن طريق أفراد اخلدمة املدينة
 .اإلدارة واحملاكمةو التشريعوهي متارس السلطات األساسية للدولة وهي . والتنفيذ والقضاء

وينص الدستور، باإلضافة إىل الوكاالت الرئيسية للدولة، على إنشاء عدد من اهليئات األخرى املهمة  -٢٦
حقوق اإلنسان، الذي ينهض ويشرف على مراعاة احلقوق مكتب املفوض املسؤول عن محاية : بصورة خاصة

واحلريات األساسية لكل فرد يف وجه اإلدارة العامة؛ ومكتب النائب العام للجمهورية الذي حيمي مصاحل الدولة 
واجملتمع؛ ومكتب املدعي العام للجمهورية الذي يشرف على مصاحل األسرة واألطفال وغريهم من األفراد؛ 

تخابية العليا، وهي أعلى سلطة فيما يتعلق باالنتخابات؛ وحمكمة مراجعة احلسابات؛ اليت تضمن واحملكمة االن
 .صرف نفقات وكاالت الدولة طبقاً للقانون

 ٢الفقرة 

ارس السلفادور عليه الوالية والسيادة، ال  مت من الدستور على أن اإلقليم الوطين الذي٨٤تنص املادة  -٢٧
ة إىل اجلزء الرئيسي من األراضي، اجلزر واملياه اإلقليمية وخليج فونسيكا املدار بصورة نتقص وهو يضم، باإلضافُي
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ومتارس السلفادور كذلك السيادة . مشتركة، واجملال اجلوي، والتربة السفلى، واملساحة املتوازية القارية واجلزرية
 .والتربة السفلى املتعلقة بذلكوالوالية على البحر، وقاع البحر 

 .تلك الدولة التربة السفلى، اليت جيوز هلا فيها منح االمتيازات الستغالهلاومت -٢٨

ويقوم النظام االقتصادي على مبادئ العدالة االجتماعية، وتلعب الدولة دوراً داعماً يف التعاون مع قطاع اإلنتاج                 -٢٩
، أقامت الدولة نظاماً للحريات     ١٩٨٩ومنذ  . لضـمان أن كـل سكان البالد يتمتعون حبياة كرمية تعترب حقاً لكل البشر             
 .االقتصادية كوسيلة لتعزيز التنمية وإحداث تأثري إجيايب على نوعية حياة الناس

ومن مث، فإن النظام االقتصادي للبالد يقوم على نظام السوق احلرة، والنهوض باملساواة جلميع السكان، واحلماية                -٣٠
دمات بوصفها إرث السلفادوريني من أبناء البلد وسكان أمريكا الوسطى          اخلاصـة للتجارة صغرية احلجم، والصناعة واخل      

 ).١١٥الدستور، املادة (

 .وتشجع الدولة وحتمي امللكية اخلاصة بغية زيادة ثروة البالد وإتاحة الفوائد النامجة عنها ألكرب عدد من سكاهنا -٣١

وصناديق والالسلكية  يئات االتصاالت السلكية    وقد جرى وضع برنامج لتحديث الدولة والكيانات العامة مثل ه          -٣٢
وقـد متخض ذلك عن زيادة ملحوظة يف وصول اجلماهري إىل وسائط االتصال احلديثة؛ وفضالً عن ذلك، فإن       . الـتقاعد 

العـدد املـتزايد من صناديق التقاعد سيحسن بشكل كبري من إمكانات حصول األشخاص املتقاعدين على معاش عادل                  
 .وحمترم

 من الدستور، تلتزم الدولة بالنهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية بفضل زيادة اإلنتاج            ٢-١٠١قاً للمادة   وطب -٣٣
ولنفس الغاية، جيب عليها دعم خمتلف قطاعات اإلنتاج والدفاع عن مصاحل           . واإلنتاجـية واالسـتعمال الرشيد للموارد     

ستهلك، الذي تقع مسؤولية تطبيقه على عاتق الدائرة العامة حلماية          ويعاجل هذا اجلانب األخري قانون محاية امل      . املستهلكني
املسـتهلك التابعة لوزارة االقتصاد؛ وأي مواطن يقطن اجلمهورية يرى أن حقوقه االستهالكية قد انتهكت، جيوز له أن    

 .يتقدم بطلب إىل هذه اهليئة

 ٣الفقرة 

الً، مدافعة عنيدة عن التقيد مببدأ تقرير مصري الشعوب،         كانـت السلفادور، طوال تارخيها وبوصفها بلداً مستق        -٣٤
وذلـك يف العالقات بني الدول، سواء بصورة ثنائية أو يف املنظمات واحملافل الدولية اليت تشارك فيها، حيث أدانت كل                    

 .تدخل أجنيب عندما تطلَّب األمر ذلك

الحترام املتبادل، والتعايش السلمي، والتضامن     وعـلى هذا األساس، تنهض السلفادور يف عالقاهتا اخلارجية، با          -٣٥
الدميقراطي، والتعاون االقتصادي، ودائماً على أسس مبادئ عدم التدخل، وتقرير مصري الشعوب، واالمتناع عن استخدام               

 . القانونية للدول، والتسوية السلمية للصراعات، واحترام حقوق اإلنسانالقوة، واملساواة

ن الداخلية، فإن القوات املسلحة هي املسؤولة عن الدفاع عن سيادة الدولة وسالمة             وفيما يتعلق بالشؤو   -٣٦
وجيـوز للرئيس أن يستخدم القوات املسلحة بغية مساندة الدستور عندما يتعني احلفاظ على السالم               . أراضـيها 

 .الداخلي ويف حاالت الطوارئ، رهناً بأن تكون مجيع وسائل االنتصاف األخرى قد استنفدت
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 ٢ املادة �ء با

 ١الفقرة 

إنـنا لنكرر التأكيد على أن الدستور يقوم كمبدأ أساسي لالعتراف بأن الفرد هو مصدر أنشطة الدولة                  -٣٧
 .وغايتها

والدسـتور واضح متاماً فيما يتعلق باحلماية اليت ينبغي للدولة أن توفرها جلميع سكان اجلمهورية، ألن                 -٣٨
ها هي حقوق مضمونة ألهنا مالزمة للبشر ومن مث ال جيوز أن ختضع ألي نوع من احلقوق اليت تعترف هبا وتدافع عن

 .التفرقة

، يعترف باإلنسان بوصفه مصدراً وهدفاً ألنشطة       "البشر وأهداف الدولة  : " وهو ١ من املادة    ١والبـند    -٣٩
عام، وترسيخ التزام الدولة    الدولة، اليت ينبغي تنظيمها بطريقة تسمح بضمان العدالة، واليقني القضائي، والصاحل ال           

 .بتأمني التمتع باحلرية والصحة والثقافة والرفاه االقتصادي والعدالة االجتماعية

وحتت البند الثاين   ") احلقوق الفردية ونظام االستثناءات    ("١من الفصل   ") احلقوق الفردية  ("١والفـرع    -٤٠
ص يف احلياة، والسالمة البدنية واألخالقية،      ، ينص على حق كل شخ     ")احلقـوق والضمانات الفردية األساسية    ("

واحلـرية، واألمن، والعمل، وملكية األمالك اخلاصة، واحلق يف التمتع باحلماية يف جمال احلفاظ على هذه احلقوق                 
والدفـاع عـنها؛ وهو ينص كذلك على مبدأ املساواة بني مجيع األشخاص أمام القانون دون متييز على أساس                   

وهو يذهب أبعد من ذلك بضمان احلق يف محاية الشرف اخلاص،           . أو اجلـنس أو الديـن     اجلنسـية أو العـرق      
وخصوصية الفرد واألسرة، وعزة النفس، وهو ينص على التعويض يف حالة الضرر ذي الطبيعة األخالقية، وذلك                

 .طبقاً للقانون

 بشأن العمل والضمان    يضع الدستور أحكاماً  ") احلقوق االجتماعية (" مـن البـند الثاين       ٢يف الفـرع     -٤١
 الصحة العامة ٤ على أحكام بشأن التعليم، والعلم، والثقافة، ويتناول الفرع      ٣االجـتماعي، بينما حيتوي الفرع      

 .والرفاه االجتماعي

ولذكر بعض األمثلة خبصوص حرية التجمع، ينص الدستور        . وحقوق اإلنسان حممية على مدى الدستور      -٤٢
يف القطاع اخلاص، ودون أي متييز يقوم على اجلنسية واجلنس واملعتقدات الدينية أو             أن املوظفني والعمال    "عـلى   

اآلراء السياسية، وبغض النظر عن النشاط أو طبيعة العمل املؤدى، هلم حرية التجمع للدفاع عن مصاحلهم اخلاصة 
؛ )٤٧املادة  " (لهم نفس احلق  أما العاملون يف املؤسسات العامة املستقلة ف      . وتشكيل روابط مهنية ونقابات العمال    

من حلظة دخول األجانب إىل أراضي اجلمهورية، فهم جمربون "وخبصوص موضوع اجلنسية، ينص الدستور على أنه 
؛ )٩٦املادة  " ( محايتهم بواسطة السلطات والقانون    السلطات واالمتثال للقانون وسيحصلون على احلق يف      على إطاعة   

عندما جيري استخدام العمال يف نفس الشركة أو املؤسسة ويف "على أنه وعـن الضـمان االجتماعي، فهو ينص    
ظـروف مماثلـة، فـإهنم سيحصـلون على أجر متساو عن عمل متساو، بغض النظر عن اجلنس أو العرق، أو                     

جلميع سكان اجلمهورية "؛ وبالنسبة للتعليم، ينص الدستور على أن )١-٣٨املادة " (االعتقادات الدينية أو اجلنسية
وتتوىل . احلـق والواجب يف احلصول على التعليم االبتدائي ورياض األطفال إلعدادهم للحياة كمواطنني نافعني             
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، وخبصوص موضوع الصحة العامة والرفاه االجتماعي ينص        )١-٥٦املادة  " (الدولة إقامة مدارس التعليم اخلاص    
الدولة ويلتزم األفراد بضمان محاية الصحة     وتلتزم  . صحة سكان اجلمهورية تشكل نفعاً عاماً     "الدسـتور على أن     
 ).١-٦٥املادة " (الشخصية واستعادهتا

؛ وتنص املادة   )١٧القانون اجلنائي، املادة    (وحيمـي التشريع الثانوي املساواة القضائية لكل األشخاص          -٤٣
 . من القانون على جرائم التمييز يف املسائل املتعلقة بالعمل٢٤٦

، بشأن العمل اإلجباري أو     ١٠٥ و ٢٩ر على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقمي        وقد وقّعت السلفادو   -٤٤
، وجرى  ١٩٥٨نوفمرب  / يف القانون احمللي يف تشرين الثاين      ١٠٥وقد أدجمت االتفاقية    . القهـري وإلغائـه متامـاً     

 أية شكاوى أو ومنذ التصديق على هذين الصكني، مل تقدم. ١٩٩٤يوليه / متوز١٤ يف ٢٩التصديق على االتفاقية 
 .تقارير بشأن التقاعس عن االمتثال لتشريع العمل الدويل املذكور أو انتهاك قواعده منذ تاريخ دخوله حيز التنفيذ

ومبسـاعدة دولية، تبذل السلفادور جهودها لضمان التنمية التدرجيية للحقوق االقتصادية واالجتماعية             -٤٥
ويف هذا  . اهدات الدولية ذات الصلة وغريها من الصكوك القانونية       والثقافـية املنصـوص عليها يف الدستور واملع       

الصدد، حصلت على املوارد التقنية واملالية، وأساساً يف جماالت اإلسكان والصحة والتعليم والكهربة الريفية وطرق 
 .هور البيئيالوصول، من أجل النهوض بالتنمية احمللية واملشاركة القاعدية، ومكافحة االستبعاد، والفقر والتد

 ٢الفقرة 

 من الدستور، ومن بني عدة أمور أخرى، باحلق يف املعاملة املتساوية، وحتظران             ٥٨ و ٣تعـترف املادتان     -٤٦
وأي شخص ينتهك هذا احلق يكون معرضاً للعقاب . مجـيع أنواع التمييز على أساس اجلنسية أو العرق أو الدين        

تعرف السلفادور أي حاالت متييز ضد شخص على أي من هذه           ومل  .  من القانون اجلنائي   ٢٩٢مبوجـب املادة    
 .األسس

 ٣الفقرة 

ورغـم أن الـتجارة، والصـناعة واخلدمات صغرية احلجم مقصورة على املولودين يف السلفادور، فإن                 -٤٧
 وال يسمح ). ١١٥املادة  (الدستور مينح احلق يف االخنراط يف هذه األنشطة للمولودين يف أمريكا الوسطى كذلك              

لألجانـب باقتـناء أمـوال عقارية ثابتة يف املناطق الريفية إال إذا كان للسلفادوريني نفس احلق يف بلدان منشأ                    
 ).١٠٩املادة (األجانب، باستثناء احلالة اخلاصة باألراضي للمشروعات الصناعية 

 ٣ املادة �جيم 

؛ )١٩٨١(أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية القضاء على مجيع : إن السـلفادور طرف يف الصكوك التالية      -٤٨
؛ )١٩٥١(؛ واتفاقية البلدان األمريكية املعنية مبنح احلقوق املدنية للمرأة )١٩٩٤(واتفاقية احلقوق السياسية للمرأة 

؛ واتفاقية البلدان األمريكية املعنية مبنع العنف ضد املرأة         )١٩٧٨(واالتفاقـية األمريكـية املعنية حبقوق اإلنسان        
؛ والربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية املعنية حبقوق       )١٩٩٥) (اتفاقية بيليم دو بارا   (بة والقضاء عليه    واملعاق
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؛ واالتفاقية  )١٩٩٥) (بروتوكول سان سلفادور  (اإلنسـان يف جمـال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          
). ٢٠٠٢(ال التمييز ضد األشخاص من ذوي العاهات املشتركة بني البلدان األمريكية املعنية باستئصال مجيع أشك

 . ٧وهي أيضاً طرف يف عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، واليت أشري إليها حتت املادة 

وتضـم الوكـاالت واملؤسسـات الـيت حددت بشكل خاص لتطبيق مبدأ املساواة اجلنسانية، املعهد                 -٤٩
 بوصفه اآللية الوطنية ١٩٩٩-١٩٩٤وجب اخلطة االجتماعية للحكومة  مب)١(السلفادوري لتقدم املرأة، الذي أنشئ

لوضـع املـنظور اجلنساين يف صلب الشؤون العامة، مسامهاً بذلك يف تقدم املرأة ويف حتسني أوضاعها، وتأسيس        
 .املساواة اجلنسانية، وإزاحة العقبات أمام مشاركة املرأة يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية

 إنشاء هذا املعهد كأساس لتطوير السياسة الوطنية للمرأة، من أجل النهوض باملساواة يف الفرص بني وأتى -٥٠
 من قانون املعهد بأن يقوم هو وغريه من وكاالت الدولة بصياغة السياسة الوطنية              ٣وتناشد املادة   . الرجل واملرأة 

 .للمرأة وضمان تنفيذها

؛ وهي قد وضعت أول خطة عمل       ١٩٩٧ واعتمدت يف    ١٩٩٦لمرأة يف   وقد صيغت السياسة الوطنية ل     -٥١
، وأدجمت يف برنامج احلكومة،     ٢٠٠٤-٢٠٠٠؛ وصيغت خطة جديدة وأخذ هبا للفترة        ١٩٩٩-١٩٩٧للفـترة   

وتضم براجمها املؤسسية وضع اجلنسانية يف صلب مجيع األنشطة املوضوعة على جدول األعمال العام وعلى أساس              
طتان اهتمتا بتنفيذ التدابري املتعلقة بالتشريع، والتعليم، والصحة، واملشاركة الشعبية، واألسرة،           وهاتان اخل . شامل

والعمـل، والعـنف املرتيل، والزراعة، وتربية احليوانات الزراعية، ومصايد األمساك، وإمدادات الغذاء، ووسائل              
 .االتصاالت، والثقافة، والبيئة

 إىل تعزيز وضع املرأة السلفادورية وظروفها بفضل ضمان أن تقوم           وتسـعى السياسـة الوطنـية للمرأة       -٥٢
 .مشاركتها يف تنمية البالد على أساس املساواة يف الفرص مع الرجل والتشجيع على تقاسم املسؤولية

زيادة املسامهة االجتماعية والسياسية للمرأة عن طريق تعزيز        ) ١: (وتضم األهداف احملددة هلذه السياسة     -٥٣
املسامهة يف التطور الشامل    ) ٢(تها كقائدة بغية حتقيق احلصول املتكافئ للسلطة بالنسبة للمرأة والرجل؛           مشارك

للمرأة بتشجيعها على تقاسم املسؤوليات بني أفراد األسرة، وحتسني الظروف املعيشية للمرأة اليت ترأس األسرة،               
ملساعدة على تأمني تكافؤ الفرص للمرأة يف سوق ا) ٣(واإلعـالن عـن ممارسة حقوق املرأة بغية تعزيز األسرة؛         

العمالة بإزالة التمييز اجلنساين الذي يتسبب يف الفروق يف األجور ويعوق وصول املرأة إىل مناصب صنع القرار يف   
توفري احلوافز  ) ٤(مكان العمل؛ وبتوسيع جماالت التدريب للمرأة يف خمتلف الفروع التشغيلية وقطاعات اإلنتاج؛             

ئط االتصـاالت لكي تعرض صورة للمرأة تقوم على عدم التمييز وإزالة األمناط اجلنسية واستخدام هذه                لوسـا 
الوسائط واألنشطة الثقافية للنهوض باملساواة اجلنسانية ومسامهة املرأة يف احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف إطار              

 والرعاية للضحايا  وحظر ظاهرة العنف ضد املرأة وتوفري احلمايةحتديد) ٥(مـن االحـترام لتنوع اهلوايات والتجارب؛      
 .بواسطة تدابري موضوعية تقوم على أساس التشريعات الدولية والوطنية احلالية املعينة مبثل هذا العنف

                                                      

، واملنشور يف اجلريدة الرمسية     ١٩٩٦فرباير  / شباط ٢٩ املؤرخ يف    ٦٤٤باملرسـوم التشـريعي رقـم        )١(
(Diario Oficial)  ١٩٩٦مارس / آذار١، بتاريخ ٣٣٠، اجمللد ٤٣رقم. 
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) التشريعية والتنفيذية والقضائية  (ولقد صممت هذه السياسة بطريقة تضمن دعم خمتلف وكاالت الدولة            -٥٤
 .ات احمللية، واملؤسسات املستقلة، واملنظمات القاعدية والسياسية، وخاصة رابطات املرأةوالسلط

 وهو رئيس األمانة الوطنية لألسرة -ويتألف جملس إدارة السياسة الوطنية للمرأة من رئيس حبكم وظيفته    -٥٥
حة والرفاه االجتماعي،   ورؤساء وزارة العمل والضمان االجتماعي، ووزارة الص      ) السـيدة األوىل لـلجمهورية    (

ووزارة الداخلية، ووزارة الزراعة والثروة احليوانية، ووزارة التعليم، ومكتب النائب العام، ومكتب مفوض محاية              
حقـوق اإلنسان، ومكتب املدعي العام، وممثلني عن املنظمات غري احلكومية للمرأة، وممثل السلفادور لدى جلنة                

 .رأةالبلدان األمريكية املعنية بامل

وكان استثمار هذه السياسة يف تدريب املوارد البشرية للدولة، إجراًء ملحاً وضرورياً خللق ظروف حتقيق  -٥٦
ومن مث، هنض املعهد بأنشطة التدريب لضمان بلوغ        . جمتمع عادل ومتكافئ من ناحية العالقات بني الرجل واملرأة        

 .أهداف السياسة الوطنية للمرأة

إنشاء اللجنة القضائية املشتركة بني املؤسسات، واملكونة من ممثلني عن املعهد           ،  ٢٠٠٠وشـاهد عـام      -٥٧
السـلفادوري لتقدم املرأة، واحملكمة العليا، واجمللس الوطين للقضاة، ومكتب املدعي العام، ومكتب مفوض محاية      

، ووزارة العمل والضمان حقوق اإلنسان، واجلمعية التشريعية، ووزارة الصحة والرفاه االجتماعي، ووزارة التعليم
 .وجيوز أن تنضم مؤسسات أخرى رهناً باملسألة قيد النظر. االجتماعي، ووزارة الزراعة والثروة احليوانية

واهلدف الرئيسي للجنة هو إجراء حتليالت اجتماعية قانونية لتحديد الثغرات، وأوجه التناقض، والقواعد              -٥٨
منها كذلك تقدمي مقترحات لتعديل التشريعات إللغاء أي حكم قانوين قد واألحكام اليت متيز ضد املرأة؛ ومطلوب 

يسـهل التمييز أو حيول دون متتع املرأة مبنافع املبادئ الدستورية للمساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس                  
 .اجلنس

موحدة للتعديالت  إصدار دراسة   ) أ: (واختـذت اللجنة اإلجراءات التالية، من بني عدة إجراءات أخرى          -٥٩
استعراض التعديالت على القانون اجلنائي، وقانون األسرة، وقانون     ) ب(الـيت أجريت على قانون العنف املرتيل؛        

استعراض قانون ) د( من قانون األسرة؛ ٤٦حتليل تدابري محاية مرتل األسرة، واستعراض املادة        ) ج(العنف املرتيل؛   
 .حته وزارة الصحةمرض اإليدز، الذي اقتر/فريوس اإليدز

 ومثة إدراك بأن املرأة السلفادورية     . وتظهـر عـدة دراسـات أن املرأة هي املنتج الرئيسي لغذاء األسرة             -٦٠
ال تتمـتع يف سوق العمالة بنفس ظروف وطرق إمكانيات الرجل، ألن القطاع احلضري غري رمسي والشركات                 

 .يت تعمل فيها املرأةالصغرية هي جماالت سوق العمال بصورة متزايدة، وهي ال

وطبقاً لبعض املؤشرات، فإن غالبية حضور املرأة هو يف القطاع غري الرمسي والشركات الصغرية، حيث                -٦١
 يف املائة ٥١ يف املائة من إمجايل العمالة يف الشركات الصغرية على كامل التراب الوطين وبنسبة             ٦٥تستأثر بنسبة   

وتسعى السياسة الوطنية للمرأة إىل زيادة مشاركة املرأة يف اجملال          . الرمسيمن األشخاص العاملني يف القطاع غري       
 .االقتصادي
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 )نسب مئوية(إمجايل عدد الشركات الصغرية حبسب اجلنس والفئة التشغيلية 

 املهنيةالفئة  اإلمجايل رجال نساء
 حساب خاص ٪١٠٠,٠٠ ٪٣٠,٠ ٪٧٠,٠
 رب عمل ٪١٠٠,٠٠ ٪٦١,١ ٪٣٨,٩
٦٥,٠ 

)٣٠٤ ٧٢٣( 
٣٥,٠٪ 

)١٦٣ ٩٩٤( 
١٠٠,٠٠٪ 

)٤٦٨ ٧١٧( 
 اإلمجايل

 .١٩٩٨، مسح الشركات الصغرية، FOMMI/DIGESTYC :املصدر 

والنساء يف غالبيتهن   . ومعظـم النسـاء العامالت يف قطاع الشركات الصغرية هّن عامالت مستقالت            -٦٢
 بني الرجل واملرأة يف الشركات موجودات يف شركات األنشطة املعيشية، يف حني أن هناك مشاركة متوازنة نسبياً  

 يف املائة من النساء الناشطات اقتصادياً على عملهن يف          ٥٣,٧وحتصل نسبة   . الصغرية املوّسعة والبسيطة التراكم   
 يف املائة من الرجال النشطني اقتصادياً حيصلون        ٤١بعض أشكال األنشطة داخل القطاع غري الرمسي، يف حني أن           

 .على ذلك

 قطاعات ال اجلنس يف الشركات الصغرية يف املشاركة حبسب
 )نسب مئوية (١٩٩٨ و١٩٩٥ة، ياملعيش

١٩٩٥ ١٩٩٨ 
 الفئة نساء رجال الفرق نساء رجال الفرق

 األنشطة املعيشية ٪٧٠,٢ ٪٢٨,٨ ٤١,٤+ ٪٦٧,٠ ٪٣٣,٠ ٣٠+

 تراكم بسيط ٪٥٣,٠ ٪٤٧,٠ ٦,٠+ ٪٥٠,٤ ٪٤٩,٦ ٠,٩+

 اكم موسعتر ٪٢٥,٠ ٪٧٥,٠ ٥٠- ٪٤٥,٨ ٪٥٤,٢ ٨,٤-

 .DIGESTYC وFOMMI I and II: املصدر 

وُتظهـر األرقام الرمسية املتاحة اخلاصة بالقطاع العام أن فجوة األجور بني الرجل واملرأة متيل إىل الثبات              -٦٣
 .بالنسبة ملختلف مستويات نظام الرواتب ومستويات التعليم املتقدم

صول املتكافئ على الوظائف، قد حتسنت لصاحل املرأة،        وعلى الرغم من أن بعض املؤشرات اخلاصة باحل        -٦٤
فمـا زال هـناك وظائف هبا القليل من النساء أو ال توجد هبا نساء قط، وعلى سبيل املثال يف فئات عمال البناء    

 .إخل.... وامليكانيكا والربادة، وميكانيكا املعدات اإللكترونية 

املصانع، وقطاع املناطق احلرة، واخلدمات املرتلية، ولكن       وتوجـد معظم العامالت يف اخلدمات واملهن و        -٦٥
 .ومشكلتهن الرئيسية تكمن يف البطالة واخنفاض األجور، والعزل غري املربر. أساساً يف القطاع غري الرمسي
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 من الدستور، وقد وردا يف املادتني       ١-٣٨ واملادة   ٣واملسـاواة القانونية بني الرجل واملرأة حتميها املادة          -٦٦
 . من قانون العمل١٢٣ و١٢

وأخـرياً، وكما حيدث يف بلدان أخرى، تتعرض النساء يف السلفادور ملشاكل العنف املرتيل، وذلك رغم                 -٦٧
 .اجلهود اليت تبذهلا خمتلف اهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية لكبح هذه املشاكل

 ٤ املادة -دال 

وارد يف هذه املادة من العهد ينطبق على مجيع األشخاص الواقعني تشـري دولة السلفادور إىل أن احلكم ال   -٦٨
 .حتت واليتها، كما يتضح من احلجج الواردة يف هذا التقرير

 ٥ املادة �هاء 

 ١الفقرة 

تشـري دولـة السلفادور إىل أن احلكم الوارد يف هذه الفقرة ينطبق على مجيع األشخاص الواقعني حتت                   -٦٩
 .جج الواردة يف هذا التقريرواليتها، كما يتضح من احل

 ٢الفقرة 

تعترف دولة السلفادور بأن البشر هم أصل نشاطها وغايتها، وهي تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان                -٧٠
وبناء على ذلك، ال    . أن تكون خمتلف الصكوك الدولية اليت صادقت عليها تتمشى مع الدستور الذي حيكم البالد             

 .حلقوق اإلنسان واحلريات املقررةحد  أو دتقييتسمح بأن يكون هناك أي 

 ٦ املادة �واو 

  من املبادئ التوجيهية٨الفقرة 

أكتوبر / تشرين األول  ١٩ املؤرخة   CEDAW/C/SLV/3-4الوثيقة  : قدمـت السـلفادور التقارير التالية      -٧١
 تشرين  ١٩  املؤرخة CEDAW/C/SLV/5، الـيت تشـري يف الفـرع السادس إىل احلق يف العمل؛ الوثيقة               ٢٠٠١
املساواة يف حقوق العمالة  (١١، الـيت تشـري يف الفرع السابع من اجلزء الثاين إىل املادة         ٢٠٠١أكـتوبر   /األول
، اليت تشري يف اجلزء الثالث إىل       ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ املؤرخة   CEDAW/C/SLV/6، والوثيقة   )والعمل
اليت ما زالت سارية،    ووذكرت معلومات من هذه التقارير،      ). إجراءات عدم التمييز يف شؤون العمالة      (١١املادة  

 .مرة أخرى يف فروع خمتلفة من التقرير احلايل

 على التوايل فيما ٢٠٠٢ و٢٠٠١وتلفت السلفادور االنتباه أيضاً إىل التقارير اليت رفعتها ملنظمة العمل الدولية يف  -٧٢
 ).١٢٢رقم  (١٩٦٤، واتفاقية سياسة العمالة، )١١١رقم  (١٩٥٨) العمالة والتشغيل(يتعلق باتفاقية التمييز 
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 من املبادئ التوجيهية) أ(٩الفقرة 

 . من الدستور قد أرست مبدأ حرية التعيني٢٣ال ختضع العمالة يف السلفادور للسلطة الوطنية املباشرة، ألن املادة  -٧٣

رة العمل والضمان االجتماعي، بتجميع     وتقـوم دائرة اإلحصائيات ومعلومات التكنولوجيا التابعة لوزا        -٧٤
املعلومات املتعلقة بالشركات، وساعات العمل واألجور على أساس املسح الذي يفرز األرقام بشأن إدارة العمالة، 

 .واالندماج يف سوق العمل، والوظائف يف املصانع والتجارة، إخل

الزراعة، : اليت توفر معظم العمالة    ملـيون وظيفة موزعة على قطاعات االقتصاد         ٢,٤ويوجـد حالـياً      -٧٥
 .الصناعة، التجارة، اخلدمات، البناء، النقل، واخلدمات املرتلية

وبالنسبة .  وظيفة سنوياً  ٤٧ ٠٠٠وقد ارتفع إمجايل العمالة يف خمتلف قطاعات النشاط االقتصادي بنحو            -٧٦
 .لزراعة والصناعة والتجارةومعظم الوظائف اجلديدة كانت يف ا. ٨٩ ٠٠٠، كان هذا الرقم ٢٠٠١للعام 

 ومن املقدر أن اتفاقات     ٢٠٠٤ - ٢٠٠٢ وظيفة جديدة يف الفترة      ٢٢٤ ٢٠١واملتوقع أن تكون هناك      -٧٧
 ٣٣ ٠٠٠الـتجارة احلرة اليت جرى التوقيع عليها، ستولد كل سنة خالل هذه الفترة طلباً إضافياً مباشراً قدره                  

ومن املأمول أن يتم خلق وظائف جديدة بصورة مباشرة         .  وظيفة ٦٦ ٠٠٠وظيفة جديدة وطلباً غري مباشر على       
والوظائف اجلديدة املولدة   . )٢(يف الـزراعة والصناعة وبصورة غري مباشرة يف التجارة، واخلدمات، والنقل والبناء           

 .طلب احملليمبوجب اتفاقات التجارة احلرة هي يف االقتصاد الرمسي، وسيتوقف هيكل الوظائف غري املباشرة على سلوك ال

والتوقعات بالنسبة لعدد الوظائف وقيمة الصادرات إىل البلدان اليت وقعت معها السلفادور اتفاقات جتارة  -٧٨
 مليون دوالر أمريكي عن الفترة ٥ ٩١٨ وظيفة و٤٠٥ ٠٠٠حرة أو اليت يتفاوض معها على ذلك، هي يف حدود 

٣(٢٠٠٥ - ٢٠٠٤(. 

 حالة العمالة

مؤشرات سوق العمالة من عملية املسح األسرية املتعددة األغراض اليت تقوم هبا سنوياً جيري احلصول على  -٧٩
وتقوم معظم املفاهيم واملقاييس املستخدمة يف . )٤(الدائـرة العامـة لإلحصائيات والتعداد التابعة لوزارة االقتصاد      

 .من املؤمتر الدويل إلحصائيات العمالةعملية املسح على أساس املعايري الدولية لقياس العمالة والبطالة املعتمدة 

وتضـم مؤشـرات سوق العمالة إمجايل السكان، والسكان يف سن العمل، والسكان الناشطني اقتصادياً     -٨٠
، )اإلمجايل، احلضري والريفي  (، والقطاعات احلضرية الرمسية وغري الرمسية، والبطالة        )اإلمجايل، احلضري والريفي  (

 .، وإمجايل معدل املشاركة)اإلمجايل، احلضري والريفي(، ومعدل البطالة )ية ويف املدن الكربىاحلضر(والعمالة الناقصة 
                                                      

 ". تطور العمالة يف االقتصاد"انظر املرفق  )٢(
 ".توقعات خلق الوظائف القائمة على الصادرات"ظر املرفق ان )٣(
 ".اجلوانب املنهجية لعملية املسح األسرية املتعددة األغراض"انظر املرفق  )٤(
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وعقب مجع وتقييم البيانات، تستخدم هذه البيانات للتنبؤ بسلوك السكان الناشطني اقتصادياً والسكان              -٨١
ك االحتياجات الكمية والكيفية    بصـورة عامة، بغية حتديد متطلبات قطاع اإلنتاج من اليد العاملة املاهرة وكذل            

 .بالنسبة للتدريب املهين

، يف حني أن    ٤ ٧٧٧ ٩٩٥، أقرت عملية املسح بأن جمموع السكان يف سن العمل بلغ            ٢٠٠٠ويف عام    -٨٢
 يف ٣٧,٢ يف املائة يف املناطق احلضرية و     ٦٢,٨ (٢ ٤٩٦ ٣٦٥السـكان الناشطني اقتصادياً يف تلك السنة كانوا         

 يف املائة من إمجايل السكان الناشطني اقتصادياً، ٩٣وكانت نسبة األشخاص املستخدمني ). طق الريفيةاملائة يف املنا
 . يف املائة٧واستحوذت البطالة على 

، وجمموع السكان الناشطني اقتصادياً ٤ ٩٤٦ ٩٩١، بلـغ جممـوع السكان يف سن العمل      ٢٠٠١ويف   -٨٣
 ). يف املائة يف املناطق الريفية٣٧,٩ية و يف املائة يف املناطق احلضر٦٢,١ (٢ ٦٣٤ ٥٩٥

 يف املائة يف    ٣٨,٧: ، كان توزيع األشخاص العاملني يف الفرع االقتصادي على النحو التايل          ٢٠٠٢ويف   -٨٤
 يف ١٢,٩ يف املائة يف التجارة، والفنادق، واملطاعم، و٢٩,٧الزراعة، والثروة احليوانية، والصيد، وصيد األمساك، و

 .ناعة التحويلية، واستخدم األشخاص الباقون يف فروع أخرى من اقتصاد البالداملائة يف الص

 من كل مائة شخص يف سن       ٥٢ يف املائة، أي أن      ٥٢,٢ إىل   ٢٠٠٠ووصـل معدل إمجايل املشاركة يف        -٨٥
ة  يف املائ  ٦٦هناك نسبة   ت  ويف نفس هذه السنة، كان    . العمل كانوا يعملون، أو يقدمون خدماهتم يف سوق العمل        

 هي ٢٠٠١وكانت األرقام عن سنة .  يف املائة من العمالة الناقصة، والبقية عاطلة ٢٧من العاملني بصورة كاملة و    
 . يف املائة من العاطلني٧ يف املائة عمالة ناقصة، و٢٨,١ يف املائة عمالة كاملة، و٦٤,٩

، يعين أن مجيع    ٢٠٠١فرباير  /طيناير وشبا /وكـان اخلراب والدمار الذي سببته الزالزل يف كانون الثاين          -٨٦
واشتملت األهداف الرئيسية لربنامج    . موال املتوفرة لدى الدولة كان وال بد من استخدامها ملتطلبات الطوارئ          األ

 إمـدادات املـياه واإلصحاح؛     ) ب(إزاحـة األنقـاض؛     ) أ: (اسـتعادة العمالـة الريفـية عـلى مـا يـلي           
الطرق واملسالك الريفية؛ ) و(تثبيت التربة؛  ) ه(دة تأهيلها وتعمريها؛ ترميم املدارس وإعا) د(الصحة العامة؛ ) ج(
 تنظــيف قــاع األهنــار؛ ) ط(تثبيــت مناكــب املســالك احمللــية؛ ) ح(إصــالح املســارات احمللــية؛ ) ز(
إعادة تأهيل  ) م(البىن األساسية ملصايد األمساك؛     ) ل(مساعدات مصايد األمساك؛    ) ك(مسـاعدات الزراعة؛    ) ي(

 .إعادة تأهيل املكاتب اإلقليمية) س(مشاتل الفواكه؛ ) ن(ات النب؛ زراع

 مليون دوالر أمريكي؛ ٣٢٤,٤ إىل ٢٠٠١ووصل جمموع االستثمار الذي عبأته الدولة هلذه األغراض يف  -٨٧
ــاء  ــرى إنش ــثاين  ٩٤١ ٤٠٩وج ــانون ال ــن ك ــترة م ــتعادهتا يف الف ــرى اس ــيفة أو ج ــناير / وظ  ي

 .)٥(٢٠٠١يونيه / حزيران-

 

                                                      

 ".برنامج استعادة العمالة الريفية"انظر املرفق  )٥(
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 حالة البطالة

 يف املائة، وهو أعلى يف املناطق الريفية منه يف املناطق           ٧ كـان معدل البطالة الوطنية املفتوحة        ٢٠٠٠يف   -٨٨
 هم األشد تضرراً ٢٩-١٥وكان الناشطون اقتصادياً يف الفئة العمرية ).  يف املائة على التوايل٦,٦ و٧,٥(احلضرية 

 يف  ١١,٥يف املناطق احلضرية؛ وكان املعدل هو       )  شخصاً ٩٩ ٩٥٣(املائة   يف   ١٠,٧من البطالة املفتوحة، مبعدل     
 .املائة يف املناطق الريفية

وأشارت عملية املسح األسرية املتعددة األغراض إىل أنه على املستوى الوطين، كان هناك عدد أكرب من                 -٨٩
 يف املائة   ٣,٧ و ٩,٠ن مفتوحان مها    معدال (٢٠٠٠الرجال العاطلني عنه بالنسبة للمرأة على املستوى الوطين يف          

 ).على التوايل

وأظهـرت األرقام املقدمة من مرصد سوق العمل التابع للمعهد السلفادوري للتدريب املهين، أن معدل                -٩٠
ولكنه هبط )  يف املائة٧,٠ (١٩٩٩عن معدل عام )  يف املائة٧,٣( كان أعلى بصورة طفيفة ٢٠٠٠البطالة يف عام 

ومن ناحية املكان، بدأ املعدل احلضري هلذه السنة بنسبة . ديسمرب من هذه السنة/ائة يف كانون األول يف امل٦,٠إىل 
 يف ٥,٥ يف املائة وانتهى عند ٧,٣ يف حني أن املعدل الريفي قد بدأ بنسبة ، يف املائة٦,٣ يف املائة وانتهى عند ٧,٤

يناير / يف املائة يف كانون الثاين   ٨,٦وزعاً حبسب اجلنس    وكان املعدل م  .  نقاط ١,٨املائة، أي بفارق إجيايب مبقدار      
 يف املائة خالل نفس     ٤,٠ إىل   ٥,٢ يف املائة يف هناية السنة بالنسبة للرجال، يف حني هبط معدل النساء من               ٧,٢و

 .الفترة

 من الفئة وهبط معدل الناشطني اقتصادياً. ٢٠٠١ يف املائة يف سنة ٧وكان معدل البطالة الوطنية املفتوحة  -٩١
؛ وكان املعدل احلضري هلذه الفئة      ) أشخاص ٩٥ ٧٥٠( يف املائة    ٩,٨ يف تلـك السنة إىل       ٢٩ - ١٥العمـرية   

 . يف املائة١٠,٩العمرية 

 يف املائة، يف حني أن معدل النساء أظهر زيادة على مدى            ٨,٧، كـان معدل بطالة الرجال       ٢٠٠١ويف   -٩٢
 .ائة يف امل٤,٩السنة السابقة، مرتفعاً إىل 

 حالة العمالة الناقصة 

 يف املائة حددت    ٣,٥:  يف املائة  ٢٧،  ٢٠٠٠طـبقاً لعملـية املسح، كان معدل العمالة الناقصة يف سنة             -٩٣
 . يف املائة غري منظورة٢٣,٦كعمالة ناقصة منظورة، و

يف املائة غري    ٢٤,٦ يف املائة منظورة و    ٣,٥: ٢٠٠١ يف املائة يف سنة      ٢٨,١وكان معدل العمالة الناقصة      -٩٤
 .منظورة

 من املبادئ التوجيهية) ب(٩الفقرة 

بغية خلق ظروف مواتية    " التحالف من أجل العمل   "،  ٢٠٠٤ - ١٩٩٩أسـس برنامج احلكومة للفترة       -٩٥
 . لتوليد الوظائف، والتعيينات، والتدريب املهين، وخدمات اإلرشاد التشغيلية
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اء بالطلب على الوظائف عدداً من الربامج واملشاريع اليت هلا تأثري وضمت التدابري اليت نفذهتا احلكومة للوف -٩٦
 .)٦(على مستوى العمالة ونوعيتها

ويف إطـار تنفـيذ السياسة الوطنية للمرأة، يعمل املعهد السلفادوري لتقدم املرأة، وبالتنسيق مع املعهد                 -٩٧
 .يل حصول املرأة على التدريب املهينالسلفادوري للتدريب املهين، وغريمها من اهليئات األخرى، على تسه

مركز : واهليئات اليت تتعاون مع املعهد السلفادوري للتدريب املهين واملهتمة خاصة بتدريب املرأة، تشمل         -٩٨
تدريـب املـرأة؛ ورابطة مرشدي البنات يف السلفادور؛ ومدرسة جوليا كانيسا لتدريب الشباب؛ ورابطة تنظيم     

. ؛ وأكادميية لينا  ASAPROSAR؛ واألسابروزار   FUNDEMUNل؛ وألفوندميون   وتدريـب املـرأة ربـة األعما      
وأطلقـت محـالت تروجيـية للمرأة بغية إقناع املرأة باالخنراط يف مناهج التدريب املهين يف جمال الوظائف غري                   

 زيادة حظها من التقليدية، وعلى سبيل املثال كعاملة يف املعادن، ويف الكهرباء، والسباكة، والنجارة، اخل، ومن مث      
 .إجياد الوظائف

وفضالً عن ذلك، وبالتنسيق مع املديرية العامة للعمالة يف وزارة العمل والضمان االجتماعي، يسعى املعهد  -٩٩
 .السلفادوري لتقدم املرأة إىل ضمان حصول املرأة على العمالة بنفس شروط الرجل ويف كل جمال التعيينات

 جيهيةمن املبادئ التو) ج(٩الفقرة 

 تعزيز نظام التدريب املهين

 مؤسسة ٦٤وعن طريق نظام التدريب املهين، وفر املعهد السلفادوري التدريب املهين ملوظفي التدريس يف  -١٠٠
وعقدت أيضاً دورات . متعاونة مؤهلة لتوفري خدمات التدريب املهين، بغية توحيد أنشطة التدريب وضمان نوعيتها

 معلم،  ٥٠٠ومن مث، فقد حصل على التدريب       . ع أحداث تدريبية من املنظور اجلنساين     دراسية للتنشيط التقين، م   
 . يف املائة منهم من النساء٤٨

 التحسني املتواصل لإلنتاجية الوطنية

تركـز األنشـطة التدريبية بصورة خاصة على السياحة، واحلرف اليدوية، وأعمال الفالحة، والتجارة،               -١٠١
منهم من  )  يف املائة  ٧٠ (١٤ ٠٠٠ شخص على التدريب،     ٢٠ ٠٠٠حصل قرابة   واخلدمـات والصـناعة؛ وقد      

 .النساء

 التدريب من أجل الوظائف

 املهينمت توفـري التدريب للمجموعات املستضعفة وللسكان بصورة عامة مبوجب برنامج إعادة التدريب               -١٠٢
 .منهم من النساء) ائة يف امل٨٠ (٢٠ ٠٠٠ شخص منها، ٢٥ ٠٠٠وقد استفاد : واملشاريع التجريبية

                                                      

 ".الربامج واملشاريع الرئيسية اليت هلا تأثري على مستوى العمالة ونوعيتها"انظر املرفق  )٦(
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ويعمـل اجمللس األعلى للعمل بالتنسيق مع منظمات املوظفني والعمال وغريها من اهليئات لتشجيع قبول                -١٠٣
 .سياسات العمالة وتنفيذها

وتعقد حلقات دراسية ثالثية برعاية املعهد السلفادوري لتقدم املرأة، بغية حتسني توعية العمال واملوظفني               -١٠٤
الوكاالت العامة بشأن احلاجة إىل محاية واحترام حقوق العمل وغريها من حقوق اإلنسان جلميع              ومسـتخدمي   

 .ق جنسانيةوالعاملني دون أي فر

 من املبادئ التوجيهية) د(٩الفقرة 

املرسوم (دستور اجلمهورية   ) أ: (فيما يلي البنود الرئيسية للتشريع احمللي اليت تضمن االختيار احلر للعمل           -١٠٥
ديسمرب من ذات / كانون األول٢٠، الذي دخل حيز التنفيذ يف ١٠٨٣ديسمرب / كانون األول١٥ املؤرخ ٣٨م رق

، والنافذ ١٩٧٢يونيه / حزيران٣١، بتاريخ ٢٣٦، اجمللد  ١٤٢اجلريدة الرمسية رقم    (قانون العمل   ) ب(؛  )السـنة 
) التنظيم والوظائف(لضمان االجتماعي قانون ضمان العمل وا) ج(؛ )أكتوبر من تلك السنة/ تشرين األول٣١منذ 

 ٣٣١، اجمللد ٨١، واملنشور يف اجلريدة الرمسية رقم ١٩٩٦أبريل  / نيسان ١١ املؤرخ   ٦٨٢املرسوم التنفيذي رقم    (
قانون املعهد السلفادوري للتدريب املهين     ) د(؛  )١٩٩٦مايو  / أيار ٨ ذ، والنافذ من  ١٩٩٦مايو  / أيار ٣بـتاريخ   

، ٣٢٠، اجمللد ١٤٣، واملنشور باجلريدة الرمسية رقم ١٩٩٣يونيه / حزيران٢ املؤرخ ٥٥٤ املرسوم التشريعي رقم(
 ٢٧ املؤرخ ٨٨٨املرسوم التشريعي رقم ) (الفرص(قانون األشخاص املعاقني  ) ه(؛ )١٩٩٣يوليه / متوز٢٠بتاريخ 
، املنشور يف اجلريدة الرمسية، ٦٤٤املرسوم رقم (قانون املعهد السلفادوري لتقدم املرأة ) و(؛ )٢٠٠٠أبريل /نيسان
الئحة ) ح(؛ )الفرص(قانون لوائح األشخاص املعوقني ) ز(؛ )١٩٩٦مارس / آذار١، بتاريخ ٣٣٠، اجمللد ٤٣رقم 

الئحة وكاالت العمالة اخلاصة، ووكاالت العمالة ) ي(؛ )إنشاء(الئحة دائرة العمالة الوطنية ) ط(استعادة العمالة؛ 
اخلطة الوطنية  ) ل(؛  ٢٠٠٤-١٩٩٩خطة التحالف اجلديدة    ) ك(؛  )لوائح(عمالة املؤقتة   املـتعاونة، ووكاالت ال   

إعادة اإلعمار الالحقة   : برنامج إنعاش العمالة الريفية   ) ن(اخلطة الوطنية للتدريب املهين؛     ) م(للنهوض بالعمالة؛   
  الصناعية وخلق الوظائف    برنامج تشجيع واجتذاب االستثمار املايل للتكنولوجيا     ) س(؛  )٢٠٠١(عـلى الزالزل    

ــاقني  ) ع(؛ )٢٠٠١( ــخاص املع ــة األش ــرص(سياس ــد؛  ) ف(؛ )الف ــيم اجلدي ــانون التعل ــبادرة ق  م
برنامج ) ق(الدراسة املبدئية لصياغة سياسة وطنية خللق عمالة حمفّزة للعمل يف مشروعات البنية األساسية؛              ) ص(

العمالة (اتفاقية التمييز   ) ر(؛  )٢٠٠١(التجارة احلرة   دعـم الصادرات وإمدادات اليد العاملة يف سياق اتفاقات          
اتفاقية سياسة العمالة،   ) ش(؛  )١٩٩٥يونيه  / حزيران ١٥املصدق عليها يف    ) (١١١رقم   (٢٩٥٨،  )والتشـغيل 

 ).١٩٩٥يونيه / حزيران١٥املصدق عليها يف ) (١٢٢رقم  (١٩٦٤

لة االلتزام بضمان االمتثال للمبادئ اليت حتكم املساواة   ومبوجب هذه الصكوك والترتيبات القانونية، فإن على الدو        -١٠٦
 ).٤٠املادة (، مبا يف ذلك فرص التدريب املهين )٣الدستور، املادة (العمالة والتشغيل جمال يف الفرص واملعاملة يف 

وعـلى العـاملني االلتزام بعدم وضع أي فروق أو أي نوع من أنواع االستبعاد أو التفضيل على أساس                  -١٠٧
العـرق، أو اجلنس، أو الدين، أو اآلراء السياسية، أو املنشأ الوطين أو االجتماعي، رهناً باالستثناءات الواردة يف               

 ).١٢، الفقرة ٣٠ واملادة ١٢قانون العمل، املادة (القانون ألغراض محاية العامل 
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مل يف ظروف مماثلة، على وجيب أن حيصل العاملون يف نفس الشركة أو املؤسسة والذين يؤدون نفس الع            -١٠٨
أجر متكافئ، بغض النظر عن اجلنس، أو السن، أو العرق، أو اللون، أو اجلنسية، أو اآلراء السياسية أو املعتقدات 

 ).١٢٣قانون العمل، املادة (الدينية 

يا؛ اجمللس الوطين لألجور الدن   ) ب(اجمللس األعلى للعمل؛    : ولـوزارة العمل ثالث هيئات استشارية هي       -١٠٩
 .اللجنة االستشارية) ج(

ويقيم اجمللس األعلى للعمل حواراً دائماً ومستمراً ويضع االتفاقات االقتصادية واالجتماعية بني السلطات  -١١٠
. ١٩٩٤أبريل / نيسان٢١ املؤرخ ٨٥٩ ووظائفه ينظمها املرسوم رقم وعضويته. ومنظمات املوظفني والعمال العامة  

ات بشأن صياغة السياسة االجتماعية وتنفيذها ومراجعتها، ويساهم يف تنسيق          وهـو خمول بسلطة وضع التوصي     
ويشجع على دمج اجلوانب االجتماعية واالقتصادية للتنمية، وكذلك القيام بالوظائف األخرى           . عوامـل اإلنتاج  

 .املنوطة به مبوجب القانون

جور الدنيا على فترات منتظمة طبقاً      أمـا وظـيفة اجمللس الوطين لألجور الدنيا فهي وضع أو تعديل األ             -١١١
 .لإلجراء الوارد يف قانون العمل

. ممثل عن العمال) ج(ممثل عن العاملني؛ ) ب(ممثل عن احلكومة؛ ) أ: (وهذان اجمللسان هلما عضوية ثالثية -١١٢
 .وهم جيتمعون بصفة دورية لدراسة القضايا ذات الصلة

وأخصائيني من ذوي اخلربة الفنية املعترف هبا، واخلربات املستمدة         وتتكون اللجنة االستشارية من مهنيني       -١١٣
وُتنظَّم اللجنة وتؤدي   . من خارج وزارة العمل، وهم يؤدون وظائفهم مبوجب ترتيبات مؤقتة وعلى أساس الثقة            

 .مهامها مبوجب ترتيبات مؤقتة حيددها االتفاق الوزاري

 من املبادئ التوجيهية ) ه(٩الفقرة 

حلكومة قصارى جهدها لضمان االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي وتوفري الضمانات          تـبذل ا   -١١٤
 .القانونية واالستثمار يف البىن األساسية ورأس املال البشري، بغية النهوض بعمالة كاملة ومنتجة ومتحررة

 من ممثلني عن املستخدمني املكون(ويف هذا الصدد، فإنه من مسؤولية املعهد السلفادوري للتدريب املهين         -١١٥
تلبية متطلبات املوارد البشرية املاهرة املطلوبة لدفع تنمية البالد االقتصادية واالجتماعية           ) والعاملني والقطاع العام  

 .)٧(إىل األمام بفضل تنظيم وتنفيذ برامج تدريب املوارد البشرية املنسجمة مع السياسات املؤسسية

اإلطار الالزم لتنقيح وتنفيذ عدد من الربامج التدريبية للموارد البشرية اليت           وقـد وفرت هذه السياسات       -١١٦
 لرصد تلك   ٢٠٠٠فرباير  /وقد أنشئ مرصد سوق العمل يف شباط      . تتكـيف مـع قـوى سوق العمل واجتاهاته        

 .الربامج

                                                      

 ".السياسات الرئيسية اليت صاغها املعهد السلفادوري للتدريب املهين"ر املرفق انظ )٧(
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 .االجتماعيةوجرى االضطالع بربامج أخرى للتدريب التقين واملهين مبوجب سياسة احلكومة االقتصادية و -١١٧

 املهينبرنامج إعادة التدريب 

يكمن الغرض من هذا الربنامج يف إجراء أنشطة تدريبية مهنية لألشخاص العاطلني، أو ناقصي العمالة أو                 -١١٨
العـاملني، والنهوض بتطبيق املعارف، وتنمية املهارات، وصياغة القيم لتسهيل إدماجها يف سوق العمل اخلاصة                

 ).وللمناهج مقياس رئيسي إلدارة األعمال(أرباب العمل املستقلني، وحتسني أداء عملهم بالعاملني أو بذوي 

وقد أظهر هذا الربنامج تأثريه كما يبدو من العالقة بني العمالة اليت حصل عليها السكان املستفيدون وبني  -١١٩
الربنامج قد حصلوا على عمل يف       يف املائة من الذين اشتركوا يف مناهج         ٢٠فهناك معدل نسبته    . التدريب املقدم 

١٩٩٩. 

وقـد اتضـحت احلاجة إىل ضرورة مواصلة املعهد السلفادوري للتدريب املهين تكييف تدريبه مع اإلمكانات اليت                  -١٢٠
 .يقدمها سوق العمل وإىل تركيز جهوده على اجملاالت اليت خططت هلا تدابري ومشاريع التنمية

 مليالربامج التدريبية ذات التركيز الع

املمارسة، وتسعى إىل تلبية طلبات قطاع      وتقـدم هذه الربامج تدريباً منهجياً وشامالً يربط بني النظرية            -١٢١
 .اإلنتاج والناس

 برنامج تدرييب للشركات

يقـدم هـذا الربنامج التدريب ملوظفي الشركات، على كل من املستوى التشغيلي ومستوى اإلشراف                -١٢٢
اجلاري للمخرجات الوطنية؛ وهو يساعد على رفع كفاءة املهارات الفردية ويعزز           واإلدارة يف إطـار التحسـن       

 .التنافسية يف ضوء متطلبات العوملة

 برامج استراتيجية

وحصلوا . لقد مكّنت هذه الربامج الشباب السلفادوري من احلصول على التدريب يف الداخل واخلارج             -١٢٣
اثها يف اهلند، ويف جمال الزراعة يف مدرسة الزامورانو الزراعية للبلدان على تدريب يف جمال إنتاج الربجميات واستحد

 .دم التدريب يف جمال ترميم اآلثار التارخيية يف السلفادور لعدد من اخلرجينيوقُ. األمريكية يف هندوراس

 برامج خاصة

: ية السكان الناشطني اقتصادياً   توفر هذه الربامج التدريب للمجموعات السكانية ذات اخلصائص اليت تفرقها عن بق            -١٢٤
 .املعوقون، واملدانون، والرتب األخرى يف القوات املسلحة، والشباب املعرضون للخطر، اخل

 شخصاً عن طريق إعادة التدريب والتدريب       ٦٢ ٠٩٥، سـاعدت هـذه الربامج       ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ويف   -١٢٥
 .الةاملبدئي للعمالة، مع التركيز الرئيسي على العاطلني وناقصي العم
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 من املبادئ التوجيهية) و(٩الفقرة 

التوظيف والتشغيل، مبا يف جمايل عـلى الدولة التزام بضمان االمتثال ملبدأ املساواة يف الفرص واملعاملة يف         -١٢٦
 من الدستور، اليت تنص على وضع نظام للتدريب املهين إلفراز موارد ٤٠ذلك فرص التدريب املهين، طبقاً للمادة 

 .ة ومؤهلةبشرية مدرب

ولقد أُخذ التحدي أمام إنشاء منوذج لتحسني تنافسية اإلنتاج بصورة جدية وشاملة رغم التنافس الصارم  -١٢٧
 .بصورة متزايدة يف األسواق والضغوط اليت يولدها تزايد السكان

 من املبادئ التوجيهية) ب(و) أ(١٠الفقرتان 

 املعهد السلفادوري للتدريب    ئ من الدستور؛ وأنش   ٤٠ة  مد قانون التدريب املهين على أساس املاد      اعـتُ  -١٢٨
املهين كمؤسسة مبوجب القانون العام، مع استقاللية اقتصادية وإدارية، وهوية قضائية تتوىل توجيه وتنسيق نظام               
التدريـب املهين إلنتاج موارد بشرية مؤهلة ومدربة منذ البداية، ومستويات أعلى للعمل يف الزراعة، والصناعة                

 . الصناعية، وغريها من أنشطة اإلنتاج، وفقاً للخطط والربامج املعتمدة-تجارة واخلدمات الزراعية وال

ويتمـتع املعهد السلفادوري للتدريب املهين هبيكل دينامي ومرن، وهو يتقاسم القوى مع هيئات أخرى                -١٢٩
وتقوم . أجل اجملموعات منخفضة الدخل   للتدريب املهين لتقدمي طائفة من الربامج التدريبية، ليس أقلها ما هو من             

 .مناهج املعهد التدريبية على أساس الفرص املتكافئة للرجال والنساء

 من قانون العمل، ال تعترف السلفادور بأي متييز أو          ١٢٣ من الدستور واملادة     ٣٨,١وطـبقاً لـلمادة      -١٣٠
آلراء السياسية، أو املنشأ الوطين أو      اسـتبعاد أو تفضـيل بـناء عـلى العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو ا                 

االجـتماعي، وهي أمور من شأهنا إهدار وتقويض مبدأ املساواة يف فرص التدريب واملعاملة يف جمال التوظيف أو                  
 .التشغيل

ويف السنوات األخرية، قام املعهد السلفادوري لتقدم املرأة بتشجيع إنشاء مدارس للتدريب املهين للمرأة،               -١٣١
يد املرأة باملهارات املطلوبة لزيادة دجمها يف األنشطة اإلنتاجية، وخاصة يف األنشطة اليت توجد هبا أكرب                بغـية تزو  

 ).الزراعة، والصناعة، والتجارة(العقبات، أي يف اجملاالت املتصلة بالفروع األولية والثانوية لالقتصاد 

عمل والضمان االجتماعي واملعهد السلفادوري ويف سياق تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة، أدخلت وزارة ال -١٣٢
  جمموعة من لوائح العمل الداخلية؛ ١٢٢املوافقة على ) أ: (للتدريب املهين، عدة تدابري حمددة للعمالة هي

إنتاج ملصقات ومنشورات ) ج(تنفذ عن طريق وسائط اإلعالم؛ . صياغة خطة لإلعالن عن حقوق املرأة) ب(
   رجال٦ً ١٥٠، مبشاركة ٩٨ املهينيذ املرحلة الثانية من برنامج إعادة التدريب تنف) د(بتصميمات خمتلفة؛ 

الوفاء بااللتزامات املسبقة للمعهد السلفادوري للتدريب املهين لضمان احلصول املتكافئ  ) ه( امرأة؛ ٧ ٦١٤و
 باجملاالت التقليدية للمرأة على التدريب وإعادة التدريب على الوظائف الفعلية وخدمات التوظيف غري احملددة

إنشاء خدمات التوظيف ) و(للعمالة النسائية، وذلك بدعم مشروع بشأن النهوض بنظام التدريب املهين الوطين؛ 
صياغة لوائح لوضع تعليمات داخلية للعمل من منظور جنساين ) ز(؛ ١٩٩٧-١٩٩٥بواسطة الوزارة يف الفترة 
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للوائح اخلاصة هبا، ومن أجل األشخاص الذين يقومون بفحص لكي تستخدم كمرشد يف أماكن العمل عند مجعها 
 عملية تفتيش وإعادة تفتيش خاصة ومنتظمة يف أماكن العمل ٣ ٨٤٠إجراء ) ح(اللوائح املقدمة للموافقة عليها؛ 

بغية إزالة املخاطر التشغيلية للمرأة والرجل يف الصناعة، واخلدمات، والتجارة، والزراعة، وتربية احليوانات 
 عملية ٢٠قيام وزارة الصحة والرفاه االجتماعي واملعهد السلفادوري للضمان االجتماعي بإجراء ) ط(الزراعية؛ 

جتديد ) ي(تفتيش وإعادة تفتيش خاصة مشتركة للتأكد من أن ظروف عمل املرأة ال تؤثر على صحتها اإلجنابية؛ 
بات دائمة للتنسيق فيما بني املؤسسات لتسهيل اتفاق بني وزارة العمل ومكتب املدعي العام بشأن إدخال ترتي

 .عثور املرأة اليت ترأس األسرة، على الوظائف

  من املبادئ التوجيهية١٣-١١و) ج(١٠الفقرات 

املقدمة إىل  ) ١١١رقم   (١٩٥٨،  )العمالة والتشغيل (يسـترعى االنتباه إىل املذكرة بشأن اتفاقية التمييز          -١٣٣
 .٢٠٠١منظمة العمل الدولية يف عام 

 .ومثة عدد من املشروعات اليت ترعاها منظمة العمل الدولية، جيري االضطالع هبا حالياً يف السلفادور -١٣٤

مشـروع منظمة العمل الدولية بشأن حتديث إدارات العمل يف أمريكا الوسطى، وبليز، وبنما، واجلمهورية               
 الدومينيكية

 ت التفتيش التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي؛       حتديث خدما ) أ: (يـتعلق هـذا املشروع مبا يلي       -١٣٥
 الوظائف، وخدمات وكاالت    إنشاءاملساعدة التقنية لصياغة خطط     ) ج(حتديـث خدمات العمالة العامة؛      ) ب(

 والتدريب للموظفني التقنيني يف دائرة العمالة؛      ) د(العمالـة؛ واإلرشـاد املهـين، واستكمال تشريعات العمالة؛          
 .ركزية خدمات العمالة يف اإلقليم الشرقي من البالدوال م ) ه(

استعادة مستويات العمالة واحلد من الضعف      : مشـروع مـنظمة العمل الدولية السريع التأثري على العمالة         
 االقتصادي يف دائرة أوسلوتان

الستعادة مستويات  حتليل مقاييس تأثري العمالة وصياغة استراتيجية وطنية        ) أ: (يهتم هذا املشروع بالتايل    -١٣٦
تنشيط الشركات الصغرية بواسطة إنشاء مناذج اإلنتاج       ) ب(؛  ٢٠٠١العمالـة يف املـناطق املتضـررة مـن الزالزل يف            

تعزيز إنشاء قطاع فرعي بواسطة املساعدة التقنية ألعمال اإلنشاء الصغرية يف شكل كتيب للقواعد      ) ج(واملساعدة التقنية؛   
حتليل وجرد الكيانات اليت تنفق     ) د( والتقنية، واإلدارية، واملالية ووضع خطة تروجيية وتسويقية؛         اخلاصة باإلدارة التنظيمية،  

 .على إعادة بناء البىن األساسية وإجراءاهتا التأجريية اخلاصة هبا والدراسات املتعلقة باجملموعات اخلاصة يف السلفادور

الفريق التقين املتعدد األغراض ألمريكا     : مهورية الدومينيكية مكتب منظمة العمل الدولية ألمريكا الوسطى، وبنما، واجل       
 .الوسطى، وكوبا، وهاييت، واملكسيك، وبنما، واجلمهورية الدومينيكية

السياسة االقتصادية وسياسة العمالة يف : السلفادور"صياغة وثيقة عنواهنا ) أ: (يتعلق هذا املشروع مبا يلي -١٣٧
 .حتليل إحصائي خاص لسوق عمل السلفادور) ب(؛ "قد اجلديدالتسعينات؛ التحديات أمام الع
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 ٧ املادة -زاي 

  من املبادئ التوجيهية١٤الفقرة 

 من العهد، يسترعي االنتباه إىل املذكرات التالية اليت قدمتها السلفادور إىل منظمة             ١٧فيما يتعلق باملادة     -١٣٨
؛ وبشأن اتفاقية ٢٠٠٢؛ املرسلة يف )١٣١رقم  (١٩٧٠ور، بشأن اتفاقية احلد األدىن لتحديد األج: العمل الدولية

رقم  (١٩٦٩؛ وبشأن اتفاقية تفتيش العمل يف الزراعة، ٢٠٠٢، املرسلة يف )١٠٠رقم  (١٩٥١األجور املتكافئة، 
، واملرسلة يف )١٥٥رقم  (١٩٨١؛ وبشأن اتفاقية السالمة املهنية والسالمة الصحية، ٢٠٠٢، املرسـلة يف     )١٢٩
 .٢٠٠١، املرسلة يف )٨١رقم  (١٩٤٧شأن اتفاقية تفتيش العمل، ؛ وب٢٠٠٢

، سعت حكومة السلفادور بصورة     ١٩٩٢بداية، وخباصة منذ التوقيع على اتفاقات السالم يف         الومـنذ    -١٣٩
، على سبيل املثال، بدأت وبإرشاد من       ١٩٩٤ففي  : مسـتمرة إىل حتسني ظروف العمل واملعيشة للقوى العاملة        

الدولية، حتليالً معمقاً لتشريعات العمل يف البالد مما أدى إىل تعديل قانون العمل والتصديق على               مـنظمة العمل    
، واتفاقية تفتيش )٨١رقم  (١٩٤٧، واتفاقية تفتيش العمل، )١٣رقم  (١٩٧٠معاهدة حتديد احلد األدىن لألجور، 

 ).١٢٩رقم  (١٩٦٩العمل يف الزراعة، 

 على اتفاقية األجور    ٢٠٠٠يز محاية حقوق العمل، صدقت السلفادور يف        ويف نفـس السياق، وبغية تعز      -١٤٠
 ).١٥٥رقم  (١٩٨١، واتفاقية السالمة املهنية والسالمة الصحية، )١٠٠رقم  (١٩٥١املتكافئة، 

 املؤرخ  ٣٨املرسوم رقم   (دستور اجلمهورية   ) أ: (وتضم التشريعات اليت تضمن األجور املتكافئة ما يلي        -١٤١
 ؛ )ديسمرب من نفس السنة   / كانون األول  ٢٠، والذي دخل حيز التنفيذ يف       ١٩٨٣ديسـمرب   /ألول كـانون ا   ١٣

، والنافذ  ١٩٧٢يونيه  / حزيران ٣١، املؤرخ   ٢٣٦، اجمللد   ١٤٢، رقم   باجلريدة الرمسية قانون العمل، املنشور    ) ب(
) التنظيم والوظائف (قانون العمل والضمان االجتماعي     ) ج(أكتوبر من نفس السنة؛     / تشـرين األول   ٣١مـنذ   

، اجمللد ٨١، العدد رقم اجلريدة الرمسية، واملنشور يف ١٩٩٦أبريل / نيسان١١ املؤرخ ٦٨٢املرسوم التنفيذي رقم (
قانون املعهد السلفادوري للضمان ) د(؛ )١٩٩٦مايو / أيار٨، والنافذ منذ  )١٩٩٦مايو  / أيار ٣، بـتاريخ    ٣٣١

، ١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ املؤرخ   ١٣٣املرسوم التشريعي رقم     (قانون إجراءات األسرة   ) ه(االجتماعي؛  
قانون العنف ) و(؛ )١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٨، يف ٣٢٩، اجمللد ٢٢٨، العدد رقم اجلريدة الرمسيةاملنشور يف 

 كانون  ٢٠  يف ٣٣٣، اجمللد   ٢٤١، رقم العدد    اجلريدة الرمسية ، املنشور يف    ٩٠٢املرسوم التشريعي رقم    (املـرتيل   
، ١٩٩٧إبريل  / نيسان ٢٦ املؤرخ   ١٠٣٠املرسوم التشريعي رقم    (القانون اجلنائي   ) د(؛  )١٩٩٦ديسـمرب   /األول

قانون اإلجراءات ) ح(؛ )١٩٩٧يونيه / حزيران١٠، يف ٣٣٥، اجمللد  ١٠٥، العدد رقم    اجلريدة الرمسية املنشور يف   
، العدد اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٩٦ديسمرب / األول كانون ٤ املؤرخ ٩٠٤املرسوم التشريعي رقم   (اجلنائية  
 السياسة الوطنية للمرأة وخطة عملها ) ط(؛ )١٩٩٧يـناير  / كـانون الـثاين  ٢٠، يف ٣٣٤، اجمللـد   ١١رقـم   
 ١٥املصدق عليها يف ) (٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقـية تفتـيش العمل ملنظمة العمل الدولية،       ) ي(؛  ٢٠٠٠�٢٠٠٤
املصدق ) (١٠٠رقم   (١٩٥١اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن األجور املتكافئة،        ) ك(؛  )١٩٩٥يونيه  /حزيران

اتفاقية منظمة العمل الدولية للتفتيش على العمل يف الزراعة،         ) ل(؛  )٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٢علـيها يف    
ولية لتحديد األجور   اتفاقية منظمة العمل الد   ) م(؛  )١٩٩٥يونيه  / حزيران ١٥املصدق عليها يف    ) (١٢٩ (١٩٦٩
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اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ) ن(؛ )١٩٩٥يونيه / حزيران١٥املصدق عليها يف ) (١٣١رقم  (١٩٧٠الدنيا، 
 ).٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٢املصدق عليها يف ) (١٥٥رقم  (١٩٨١السالمة املهنية والصحة املهنية 

 من قانون العمل، وال ١٢٣يف املادة ) ١-٣٨الدستور، املادة  (وقد ورد املبدأ الدستوري لألجور املتكافئة -١٤٢
ومع هذا، ما زال هناك فرق . يعترف أي من هذين الصكني بالتفرقة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق بساعات العمل   

 .يف األجر بسبب تقسيم الوظائف حبسب اجلنس

جور، والراحة األسبوعية، واإلجازات الرمسية،     وتعتـرب الفوائد اليت أسسها قانون العمل فيما يتعلق باأل          -١٤٣
والعطالت السنوية، والعالوات، وفوائد العجز، والتدريب يف موقع العمل، عاملية أي أهنا ليست خاضعة ألي شكل 

 .من أشكال التمييز

تسعى إىل  ويقـدم اإلطار القانوين حلماية العمل الدعم الكايف من ناحية التكافؤ يف احلقوق، للمرأة اليت                 -١٤٤
ومن مث حيتج بأن املشكلة تكمن أساساً يف التمييز االجتماعي والثقايف الذي            . احلصول على وظيفة يف سوق العمل     

ما زال مستمراً يف هتميش عمل املرأة واحلط من قدرة أنشطتها، وكذلك يف العقبات اليت حتول دون حصوهلا على           
 .التدريب املالئم من أجل وظائف ذات أجر أفضل

 دالت أجور النساء كنسبة مئوية من معدالت الرجالمع

 اجملموعة املهنية ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧
 املوظفون املهنيون ٨٤,٥ ٨٤,٥ ٧٧,٣ ٦٨,٥
 املوظفون التقنيون ٧٨,٩ ٧٨,٩ ٩٣,٥ ٩٤,٦
 العاملون يف املكاتب ٩٦,٢ ٩٦,٢ ١٠٤,٦ ٩٨,٧
. لنساءمن ا /ذوو احلـرف الـيدوية من الرجال       ٥٧,٩ ٥٧,٩ ٥٠,٥ ٥٥,٣

 العاملون غري املهرة
 .ر املتعددة األغراضس عمليات مسح األ١٩٩٧ و١٩٩٥ مسح سوق العمل، و١٩٩٤، FUSADES: املصادر 

ظهـر معدالت أجور النساء كنسبة من معدالت الرجال حبسب فرع النشاط، اختالفاً يف جمال صناعة   وُت -١٤٥
 .تلف عن مستوى الرجال، أي يف الوظائف اإلدارية واملهنيةالبناء ألن النساء يوظفن يف هذا الفرع على مستوى خم

 معدالت أجور النساء كنسب مئوية من معدالت الرجال

١٩٩٢/٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٧  الفرع
 الصناعة ٥٧,٨ ٦٧,٣ ٦١,٤ ٧٠,٥
 البناء ١٧٣,٢ ١٤١,٨ ٢٦٨,٢ ١٧٦,٠
 التجارة ٦٣,٦ ٥٧,٢ ٥١,٧ ٥٨,١
 اخلدمات ٥٦,٦ ٥٨,٩ ٥٨,٢ ٧٩,٥

 .١٩٩٧ و١٩٩٥ عمليات مسح األسر املتعددة األغراض يف :دراملص 
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، ومبعىن آخر،   ٢٠٠٠ يف   ٠,٣٥وكانـت نسبة متوسط دخل املرأة بالنسبة للرجل يف مجيع أحناء البالد،              -١٤٦
وقدر دخل املرأة من العمل املدفوع      .  يف املائة أقل من الرجل يف وظائف متعادلة أو يف العمل           ٣٥كسـبت املرأة    

 وهو  - للرجل من ناحية تعادل القوة الشرائية بالدوالرات         ٦ ٧٢٧ مقابل   ٢ ٣٤٧ تلك السنة مبقدار     األجـر يف  
 .عدم توازن واضح وغري عادل يف صاحل الرجل

ومديـرية تفتـيش العمل هي املسؤولة عن رصد االمتثال الصارم لتشريعات العمل، وحماكم العمل هي                 -١٤٧
 .يف األجورالوسيلة الفعالة لضمان عدم التمييز 

  من املبادئ التوجيهية١٥الفقرة 

حيدد التشريع احمللي األجور بنفس األساليب اليت وردت يف اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة باألجور                -١٤٨
 ).١٠٠رقم  (١٩٥١املتكافئة، 

 ساس املادة  ويعتـرب اجمللـس الوطـين لألجـور الدنـيا اهليئة املسؤولة عن حتديد األجور الدنيا، على أ                  -١٤٩
 . من قانون العمل١٢٣ من الدستور واملادة ١-٣٨

وإن التقاعس عن االمتثال هلذه األحكام خيول العاملني املتضررين املطالبة بتعديل أجورهم مبوجب املادة               -١٥٠
 . من قانون العمل١٢٤

وامل املذكورة يف وألغراض حتديد األجور، يقوم اجمللس باستعراض الوضع كل ثالث سنوات يف ضوء الع             -١٥١
 . من قانون العمل، مبا يف ذلك تكاليف املعيشة، ونوع العمل، وغري ذلك من املعايري املماثلة١٤٥املادة 

وحتـدد األجور يف صناعة البناء بواسطة املساومة اجلماعية مع الشركات األطراف يف جائزة التحكيم،                -١٥٢
 .ولكنها مع ذلك مشمولة بنظام األجور الدنيا

التجارة، والصناعة واخلدمات؛   ) أ: (وينطـبق نظام األجور الدنيا على العاملني يف القطاعـات التاليـة          -١٥٣
 .قطف القطن) و(قطع قصب السكر؛  ) ه(قطف النب؛ ) د(الزراعة والثروة احليوانية؛ ) ج(الزراعة املومسية؛ ) ب(

وعة من مستحقي األجور اليت ينبغي محايتها؛       واجمللس الوطين لألجور الدنيا هو املسؤول عن حتديد اجملم         -١٥٤
ثالثة ممثلني عن القطاع : ويعمل اجمللس حتت رعاية وزارة العمل والضمان االجتماعي وهو مكون من سبعة أعضاء

 .العام، وممثلني اثنني عن كل من قطاعي أرباب العمل والعاملني

قانون ) ب(دستور اجلمهورية؛  ) أ: (ة التالية ويقوم حتديد مستويات األجور على أساس الصكوك القانوني        -١٥٥
مراسيم األجور الدنيا للتجارة والصناعة ) د(؛ )التنظيم والوظائف(قانون العمل والضمان االجتماعي ) ج(العمل؛ 

) ١٣١رقم  (١٩٧٠اتفاقية منظمة العمل الدولية لتحديد األجور الدنيا،      ) ه(واخلدمـات والـزراعة املومسـية؛       
 ).١٩٩٥ يف املصدق عليها(
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 ١-٣٨واألحكام القانونية اليت تضمن األجور الدنيا، واليت ال جيوز ختفيضها، هلا قوة القانون؛ ومها املادة  -١٥٦
 من قانون العمل، واللتان تعترفان حبق مجيع العاملني، مبا يف ذلك عمال املنازل، يف               ١٤٤مـن الدستور، واملادة     

 .وريةاحلصول على أجور دنيا ُمراجعة بصورة د

وأرباب العمل الذين ينتهكون أي حكم من املرسوم الذي حيدد األجور الدنيا، يتعرضون لغرامة تصل إىل  -١٥٧
وحساب مبلغ الغرامة يقوم . عن كل خطأ وجيب عليهم أن يتمشوا مع القواعد )  دوالر ٥٧,١٤( كولـون    ٥٠٠

 ).٦٢٧قانون العمل، املادة (لسابق على أساس جدية االنتهاكات وقدرة مرتكب اخلطأ على الدفع والسجل ا

 من قانون العمل على أن املعايري الرئيسية لتحديد األجور الدنيا هي تكاليف املعيشة،              ١٤٥وتنص املادة    -١٥٨
 إىل القول بأن تكاليف املعيشة      ١٤٦وتذهب املادة   . ونـوع العمـل، وأسلوب دفع األجر، وجمال اإلنتاج، إخل         

عادية للغذاء، واملالبس، واإلسكان، والتعليم والصحة ألسرة حضرية متوسطة أو          ستحدد على أساس املصاريف ال    
 .ألسرة ريفية عاملة

 من الدستور على أن مجيع العاملني هلم احلق يف احلصول على أجور دنيا مراجعة               ٢-٣٨وتـنص املادة     -١٥٩
قة دفع األجور، وجمال    وهـذه األجور تقوم على أساس تكاليف املعيشة، ونوع العمل، وطري          . بصـورة دوريـة   

وجيب أن تكون كافية لتلبية احتياجات األسرة العادية من الناحية املادية           . اإلنـتاج، وغريهـا من املعايري املماثلة      
 .واملعنوية والثقافية

ويقوم اجمللس الوطين لألجور الدنيا باستعراض وحتديد وتعديل األجور الدنيا مرة على األقل يف كل ثالث  -١٦٠
، من اتفاقية منظمة العمل الدولية لتحديد       )ب(و) أ(، الفقرتني   ٣على أساس العوامل املذكورة يف املادة       سنوات  

 ).١٣١رقم  (١٩٧٠األجور الدنيا، 

 ٣٧املرسوم التنفيذي رقم   : وحتـدد األجـور الدنيا لكل نشاط اقتصادي طبقاً لألحكام القانونية التالية            -١٦١
، يف نفس التاريخ؛ املرسوم     ٣٥٩، اجمللد   ٩٣شور يف اجلريدة الرمسية، العدد      ؛ املن ٢٠٠٣مايو  / أيـار  ٢٣املـؤرخ   

، يف نفس ٣٣٩، اجمللد ٧٢، املنشور يف اجلريدة الرمسية، العدد     ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٤٦التنفيذي رقم   
، اجمللد ٩٠ية، العدد ، املنشور يف اجلريدة الرمس١٩٩٨أبريل / نيسان٢٢ املؤرخ ٤٧التاريخ؛ املرسوم التنفيذي رقم 

، املنشور يف   ١٩٩٥يوليه  / متوز ٢١ املؤرخ   ٦٨؛ واملرسوم التنفيذي رقم     ١٩٩٩مايو  / أيـار  ٣٠، املـؤرخ    ٣١١
 .، يف نفس التاريخ٣٢٨، اجمللد ١٣٥اجلريدة الرمسية، العدد 
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 األجور الدنيا احلالية حبسب النشاط االقتصادي
 )دوالرات الواليات املتحدة األمريكية(

 :التجارة واخلدمات
  دوالر يف اليوم٥,٢٨ ................................................................................كل األماكن

 :الصناعة
  دوالر يف اليوم٥,١٦ .............................................. املناطق احلرةباستثناء املنسوجات واملالبس يف 

 :املناطق احلرةاملنسوجات واملالبس يف 
  دوالر يف اليوم٥,٠٤ ................................................................................كل األماكن

 :الصناعات الزراعية املومسية
 يف اليوم دوالر ٣,٥٧ ..............................................................زراعات النب )أ( 
  دوالر يف اليوم٢,٦١ ............................................زراعات القطن ومعامل السكر )ب( 

 :الزراعة والثروة احليوانية
  دوالر يف اليوم٢,٤٧ ...................................عمال مستأجرون حبسب الوحدة الزمنية، يف كل األماكن

  دوالر لكل يوم عمل٠,٣٤ دوالر لكل وجبة أو ٠,١١زائد عالوة غذاء قدرها 
 :قطف النب 

 )يوم عمل عادي مثاين ساعات(ن حبسب الوحدة الزمنية عمال مستأجرو )أ( 
 ٢,٧٠  .............................................................األجر األساسي 
 ٠,٤٥  ..............................................................مكافأة متناسبة 
 ٠,٣٤  .................................................................عالوة غذاء 
 ٣,٤٩  ..............................................................اجملموع  

 ٠,٥٤  ................................عمال مستأجرون على أساس العمل بالقطعة )ب( 
 ٠,٠٩  ..............................................................مكافأة متناسبة 
 ٠,٠٧  .............................................عالوة غذاء لكل وحدة اقتطفت 
 ٠,٧٠  ..............................................................اجملموع  
 ٠,٠٢  .........................................)كل رطل( حالة كسور الوحدة يف 

 : قطع سكر القصب 
 )يوم عمل عادي مثاين ساعات(عمال مستأجرون حبسب الوحدة الزمنية  )أ( 

 ٢,٢٩  .............................................................األجر األساسي 
 ٠,٣٨  ..............................................................مكافأة متناسبة 
 ٠,٣٤  .................................................................عالوة غذاء 
 ٣,٠١  ..............................................................اجملموع  

 )عمال القطع(عمال مستأجرون على أساس العمل بالقطعة  )ب( 
 ١,١٤  ................................................األجر األساسي حبسب الطن  
 ٠,١٩  ..............................................................مكافأة متناسبة  
 ٠,١٧  .................................................................عالوة غذاء  
 ١,٥١  ..............................................................اجملموع   

 :قطف القطن 
 )يوم عمل عادي مثاين ساعات(عمال مستأجرون حبسب الوحدة الزمنية  )أ( 
 ٢,٠٦  .............................................................األجر األساسي  
 ٠,٣٤  ..............................................................مكافأة متناسبة  
 ٠,٣٤  .................................................................عالوة غذاء  
 ٢,٧٥  ................................................................اجملموع   
 )القطافون(عمال مستأجرون حبسب العمل بالقطعة  )ب( 
 ٠,٠٣  ..........................................اجملموع حبسب الرطل مع العالوات  
 ٢,٧٤  ......................................................مع العالوات* بالكنتال  
 . كغم٤٦ = الكنتال * 
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ثالثة ميثلون املصاحل العامة، واثنان     : أنشأ قانون العمل جملس األجور الدنيا كهيئة ثالثية من سبعة أعضاء           -١٦٢
 .مصاحل أرباب األعمال واثنان ميثالن العاملنيميثالن 

وكمـا سـبق ذكـره، تتمتع السلفادور بتشريع يضمن أن تكون لألجور الدنيا قوة القانون وال ميكن                   -١٦٣
 .االنتقاص منها، وينص على العقوبات يف حالة التقاعس عن دفع األجور الكاملة

دخول النساء والرجال يف مجيع أحناء البالد رغم أن         وسـبق االعتراف بأن هناك عملياً فرق بني متوسط           -١٦٤
 .اإلطار القانوين يكفي لتمكني املرأة من احلصول على العمالة على قدم املساواة

ومـع ذلـك، ومـنذ أن اتضح أن مشكلة الفرق يف الدخل هذه ترجع جذورها إىل التمييز االجتماعي              -١٦٥
الت احلكومية واجملتمع املدين لزيادة التدريب املهين للمرأة والـثقايف، فقـد بذلت اجلهود من طرف خمتلف الوكا    

 .ورفع كفاءاهتا

وتولـت وزارة العمـل والضمان االجتماعي مسؤولية االستراتيجية املؤسسية الواردة يف السياسة املعنية           -١٦٦
لألحكام ذات الصلة تسعى الوزارة إىل ضمان االمتثال الصارم   وباملـرأة، عن طريق دائرهتا العامة لتفتيش العمل،         

للدستور ومع قانون العمل وغري ذلك من التشريعات اليت ترسي حقوق العمل والتزاماته، مبا يف ذلك حق املرأة يف 
 .العمالة على أساس املساواة يف مجيع الوظائف

جارة، وتضطلع الدائرة العامة بعمليات تفتيش مقررة يف مكان العمل اخلاصة بالصناعة، واخلدمات، والت             -١٦٧
 .والصناعات الزراعية، بغية مراقبة ظروف العمل وحالة السالمة والصحة

  من املبادئ التوجيهية١٦الفقرة 

دستور اجلمهورية؛ ) أ: (تنظم األحكام القانونية التالية املسائل املتعلقة بالسالمة والصحة يف أماكن العمل -١٦٨
اللوائح العامة املتعلقة   ) د(؛  )التنظيم والوظائف (عي  قانون العمل والضمان االجتما   ) ج(قـانون العمـل؛     ) ب(

لوائح ) و(أحكام قانون الصحة بشأن السالمة والصحة يف أماكن العمل؛  ) ه(بالسالمة والصحة يف أماكن العمل؛ 
رة، مراسم األجور الدنيا يف التجا    ) ح(اللوائح اخلاصة بشأن احلماية اإلشعاعية؛      ) ز(السالمة يف املناجم واحملاجر؛     

رقم  (١٩٤٧اتفاقية منظمة العمل الدولية لتفتيش العمل، ) ط(والصناعة، واخلدمات والصناعات الزراعية املومسية؛ 
 ).١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية منظمة العمل الدولية للسالمة املهنية والصحة املهنية ) ي(؛ )٨١

عن طريق وزارة العمل والضمان ، تعمل احلكومة ٤٤وطـبقاً للمـبدأ الـذي أرساه الدستور يف مادته      -١٦٩
االجتماعي، على تشغيل نظام لتفتيش العمل وهو املسؤول عن رصد االمتثال لتشريعات العمل والقواعد الرئيسية             
بشأن السالمة املهنية والسالمة الصحية بغية منع منازعات العمل يف أماكن العمل يف جماالت التجارة، والصناعة،                

وقد تطور هذا املبدأ    .  احليوانات الزراعية، وكذلك يف شركات التعدين والنقل       واخلدمـات والـزراعة وتربـية     
 ).التنظيم والوظائف(الدستوري بشكل أكرب يف قانون العمل ويف قانون العمل والضمان االجتماعي 
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األساس حملتوى الفصل   ) ٨١رقم   (١٩٤٧وقد وفرت اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل،           -١٧٠
سـابع، الفرع الثاين من القانون، والذي يتناول الدائرة العامة لتفتيش العمل؛ وقد حل هذا التشريع حمل قانون                  ال

 .١٩٦٣وزارة العمل والضمان االجتماعي، والذي كان قد دخل حيز التنفيذ منذ 

 : تايلواملديـرية العامـة مسـؤولة عـن رصـد وضبط عمليات تفتيش العمل، وهلا اهليكل التنظيمي ال        -١٧١
رئيس اإلدارة لعمليات ) ج(رئيس اإلدارة خلدمات التفتيش للصناعة، والتجارة؛ ) ب(مدير عام تفتيش العمل؛ ) أ(

مشرفو التفتيش للزراعة    ) ه(مشرفو التفتيش خلدمات الصناعة والتجارة؛      ) د(تفتـيش الزراعة والثروة احليوانية؛      
مفتشو ) ح(مفتشو العمل للصناعة والتجارة واخلدمات؛      ) ز(ة؛  رؤساء املكاتب اإلقليمي  ) و(الـثروة احليوانـية؛     

 .األمانات، وأمناء السجالت واملوظفون املعانون) ط(العمل للزراعة والثروة احليوانية؛ 

وال تبلغ الدائرة العامة باحلوادث الصناعية أو األمراض املهنية، وذلك بغية إرسال هذه التقارير بصبغتها                -١٧٢
 املديرية العامة للضمان االجتماعي اليت لديها املفتشون املسؤولون للفحص والتحقيق يف الظروف             املواضـيعية إىل  

 . ترتيبات التأمنيناخلاصة بالسالمة والصحة يف أماكن العمل والتحقق م

ولدى املديرية العامة للضمان االجتماعي ما يكفي من املوظفني املتخصصني يف السالمة املهنية والسالمة               -١٧٣
 .الصحية وميكنها أيضاً أن تطلب خدمات خرباء املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي

وتقوم دائرة السالمة املهنية والسالمة الصحية التابعة لوزارة العمل والضمان االجتماعي بعمليات التفتيش  -١٧٤
روف السالمة والصحة يف    أو العاملني وجيري التحقق من ظ     /على أسس روتينية أو بناء على طلب أرباب العمل و         

عـني املكـان؛ وجتري زيارات إعادة التفتيش للتحقق من االمتثال للتوصيات النامجة عن الزيارة األوىل، وتشمل    
عمليات تفتيش السالمة والصحة تقييم التعرض للضوضاء، والسخونة أو إجهاد الضوء، والكيماويات، واستعراض 

نتظر أن تستخدم كأماكن للعمل، وتفتيش املراجل، مبا يف ذلك ظروف           واملوافقـة على خطط بناء األماكن اليت ي       
 .مولدات البخار، وتفتيش احلوادث املميتة أو اخلطرية جداً

على سلطات مفتشي   ) التنظيم والوظائف ( من قانون العمل والضمان االجتماعي       ٣٨وقـد نصت املادة      -١٧٥
ة حرة ودون إخطار مسبق أثناء ساعات العمل؛        دخول أي مكان عمل خيضع للتفتيش بصور      ) أ: (العمـل وهي  

إلقاء األسئلة على أرباب العمل، وعلى العاملني، وعند االقتضاء، على ممثلي نقابات العمال، سواء مبفردهم               ) ب(
طلب تقدمي احلسابات، واإليصاالت أو أية ) ج(أو حبضـور شـاهد، حول أي مسألة تتعلق بتطبيق التشريعات؛    

القيام وبقرار منهم بأي عمليات تفتيش أو       ) د(، واحلصول على نسخ أو مقتطفات منها؛        وثائق أخرى ذات صلة   
وضع  ) ه(فحص يرون أهنا ضرورية ألغراض التفتيش واستخدام أنسب الوسائل من أجل التحديد الدقيق للوقائع؛ 

تنفيذ الفوري يف حالة وجود     احلدود الزمنية املعقولة لتصحيح أي خلل موجود، أو األمر باختاذ التدابري الالزمة لل            
 .ممارسة أي سلطات أخرى ينص عليها القانون) و(هتديد حمدق بصحة أو سالمة العاملني؛ 

 من  ١٦١من الفقرة السابقة، جيب أن ُتفهم يف ضوء املادة          ) أ(واإلشـارة إىل ساعات العمل الواردة يف         -١٧٦
ويوم العمل يبدأ من السادسة     .  النهار أو يف الليل    قـانون العمـل، اليت تنص على أنه جيوز العمل لساعات أثناء           

صباحاً وحىت السابعة من مساء نفس اليوم، والعمل الليلي يبدأ من السابعة مساًء وحىت السادسة من صباح اليوم                  
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ومن مث فإن مفتشي العمل خمولون بدخول أي مكان عمل ألغراض أي تفتيش بصورة حرة ودون إخطار                 . التايل
 .اء النهار أو الليلمسبق سواء أثن

وميكن القيام بعمليات التفتيش املتعلقة بالصحة املهنية والسالمة املهنية بصورة مستقلة بواسطة مؤسسات             -١٧٧
 من قانون هذا    ١٠١ومبوجب املادة   . املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي، ووزارة الصحة والرفاه االجتماعي       

بزيارات وعمليات تفتيش ألماكن العمل، أو عند االقتضاء، أن يطلبوا من           املعهـد، فإن موظفيه جيوز هلم القيام        
 .وزارة العمل والضمان االجتماعي القيام بذلك

وتعقد املديرية العامة لتفتيش العمل، االجتماعات وحتافظ على التنسيق مع الوكاالت احلكومية اليت تقوم            -١٧٨
الجتماعي، واملعهد السلفادوري لتقدم املرأة، واملعهد      بوظـائف مماثلـة، مـثل املعهـد السلفادوري للضمان ا          

وحتافظ املديرية العامة   . السلفادوري للتنمية املتكاملة للطفل، ووزارة الصحة، بغية التعاون وتبادل املعلومات، اخل          
 كذلك على الروابط مع منظمات أرباب العمل والعاملني بواسطة حلقات دراسية ثالثية بشأن لوائح العمل وعن               

 .طريق اجمللس األعلى للعمل

 لضمان  ١٥ و ، منهم مسؤولون عن ضمان االمتثال لتشريع العمل       ٢٤ ، مفتشاً للعمل  ٣٩ويوجد حالياً    -١٧٩
 ٢٨) أ: (االمتثال للوائح األساسية بشأن الصحة املهنية والسالمة املهنية وقد جرى توزيع املفتشني على النحو التايل

 مفتشني للزراعة، دون    ١٠وهناك  .  يف املنطقة الغربية   ٦و) ج( املنطقة الشرقية؛     يف ٥و) ب(يف املنطقة الوسطى؛    
 .أي متييزات خاصة فيما يتعلق بالفئة أو الوظيفة التقنية

وباإلضـافة إىل املفتشـني، هناك أربعة مشرفني يف املقر الرئيسي مسؤولني عن حتديد واستعراض عمل                 -١٨٠
ة، ويتأكدون من أن املهام املنوطة تنفذ، وأن مفتشيهم يتصرفون بصورة       املفتشـني؛ وهـم يتلقون تقارير أسبوعي      

 .سليمة

وبغية تأمني االمتثال لتشريعات السالمة املهنية والسالمة الصحية، تضم األفرقة اليت تقود التفتيش خرباء               -١٨١
 من قانون   ٤٦مادة  وأعضاء آخرين مؤهلني حسب األصول للوظائف املذكورة وما يتعلق هبا من أنشطة، طبقاً لل             

 ).التنظيم والوظائف(العمل والضمان االجتماعي 

ون من  ك من قانون العمل، وهي تت     ٦٢٧ليها املادة   عوالعقوبـات اخلاصة بانتهاك التشريعات قد نصت         -١٨٢
 أحكام أخرى    أي  كولون نظري كل انتهاك ألحكام الكتاب األول والثاين والثالث، أو          ٥٠٠غـرامات تصل إىل     

 .نص على عقوبة حمددة هلا، حيث جيب مع ذلك مراعاة مثل هذه األحكاملعمل واليت مل ُيلتشريع ا

 بغية تسريع   ٢٠٠١أكتوبر  /  يف تشرين األول   املهنيةوقد افتتحت اللجنة الوطنية للصحة املهنية والسالمة         -١٨٣
وتعمل اللجنة على أسس    . ك الوقت  يف ذل  بزغتصـياغة السياسة الوطنية للصحة املهنية والسالمة املهنية اليت كانت قد            

 .وهي تقوم حالياً بالنظر يف قانون بشأن حظر املخاطر يف أماكن العمل. ثالثية حتت رعاية اجمللس األعلى للعمل

 من الدستور على التزام أرباب العمل بتوفري اخلدمات الطبية والصيدالنية وغريها من             ٤٣وتـنص املادة     -١٨٤
 .القانون للعاملني الذين يعانون من احلوادث الصناعية أو الذين يصابون بأمراض مهنيةاخلدمات املنصوص عليها يف 
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، فإن للمفتش احلق يف     )التنظيم والوظائف (من قانون العمل والضمان االجتماعي      ) و(٣٨وطبقاً للمادة    -١٨٥
 .حالة أي هتديد حمدق بصحة العاملني أو سالمتهم، األمر باختاذ تدابري تنفذ فوراً

 من القانون السلطات العامة حق صياغة وتنفيذ ورصد سياسات الصحة املهنية والسالمة             ٧وختول املادة    -١٨٦
 من القانون على إجراء عمليات تفتيش كوسيلة        ٨تنص املادة   ) ك(و ) ه (فقرتيهاويف  . املهنـية وغريهـا من السياسات     

 .ق لوائح الصحة املهنية والسالمة املهنيةللتحقق من ظروف العمل والرصد والتنسيق مع قطاعات خبصوص تطبي

 من قانون العمل قاعدة التزام أرباب العمل باعتماد وتنفيذ تدابري مناسبة لضمان          ٣١٤وترسـي املـادة      -١٨٧
لوائح الصحة والسالمة   لمتثال   على التزام العاملني باال    ٣١٥كما تنص املادة    . الصـحة والسالمة يف مكان العمل     

 .بشأن املالبس واملعدات الواقية، وماكينات احلراسة واحملابس، وعمليات اإلجراءات العامةوللتوصيات التقنية 

دائه أالقانون على العقوبات اخلاصة بإعاقة عمل املفتش عند من  ٥٩وفضـالً عـن ذلـك، تنص املادة          -١٨٨
املسؤولية اجلنائية  ) ب(؛  ) دوالر ٥٧١,٤٢ إىل   ٥٧,١٤( كولون   ٥ ٠٠٠و ٥٠٠غرامة تتراوح بني    ) أ: (لواجباته الرمسية 

 .ووضعت قيمة الغرامة على أساس خطورة اجلرم وقدرة مرتكب اجلرم على الدفع. فيما يتعلق بإعاقة العمل

شكل هتديداً خطرياً وحمدقاً بصحة     ت من قانون العمل األنشطة احملفوفة باملخاطر واليت         ١٠٦وتتناول املادة    -١٨٩
 .١٦٢ردت هذه األنشطة يف تلك املادة ويف املادة وقد و. العاملني وسالمتهم البدنية

فإذا ما تغافل أحد أرباب العمل عن أي تدبري يقترحه املفتش، فعلى املفتش أن يقوم بإبالغ الوقائع فوراً                   -١٩٠
 من ٦٥ملدير عام الضمان االجتماعي، الذي جيب عليه أن يطلب إىل املدير العام لدائرة تفتيش العمل، عمالً باملادة 

القانون، بإغالق جزء أو كل أجزاء مكان العمل املذكور أو مبنع استخدام بعض املاكينات، واألشياء املصنوعة بيد 
 .اإلنسان، واملعدات أو األجهزة اليت تشكل هتديداً حلياة العاملني وسالمتهم البدنية أو صحتهم

ضد األوامر القاضية بإغالق أماكن      إىل وزارة العمل والضمان االجتماعي       اتوميكـن تقـدمي االستئناف     -١٩١
وتتعامل . العمـل، أو حظـر استخدام البنود اخلطرة وذلك يف وقت حمدد مدته يومني من تاريخ اإلخطار باألمر                 

 .الوزارة مع مثل هذه االستئنافات طبقاً لإلجراء املنصوص عليه يف قانون العمل

ري وضع األختام على مداخل األماكن أو على        وألغـراض تنفـيذ األمر النهائي باإلغالق أو احلظر، جي          -١٩٢
 .املعدات املذكورة، مبساعدة قوات النظام أو القانون إذا ما لزم األمر

وعندما يكون أحد أرباب العمل راغباً يف تصحيح الظروف غري الصحية أو اخلطرة، ينبغي لـه إخطار                 -١٩٣
مر إزالة األختام رهناً بإنذار لرب العمل بأال يستأنف         ذلك، واليت تقوم بإصدار أ    باملديـرية العامة لتفتيش العمل      

 .العمل حىت يتم إصالح كل أنواع اخللل

وعـندما يتم ذلك، يطلب رب العمل اإلذن من املدير العام الستئناف العمل؛ وحيوز للمدير العام عدم                  -١٩٤
 املخاطر اليت تسببت يف اإلغالق       هذا اإلذن حىت يتسلم شهادة من املدير العام للضمان االجتماعي بأن           مثلإعطاء  

 .زيلتأأو احلظر قد 
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  إىل  ١ ٠٠٠واسـتئناف العمـل بـدون مـثل هـذا اإلذن أمـر يعاقب عليه بدفع غرامة قدرها من                     -١٩٥
 .وجيوز وقف العمل حىت يصدر اإلذن)  دوالر٢ ٨٥٧,١٤  إىل١١٤,٢٨( كولون ٢٥ ٠٠٠

صفات اليت  اين املخصصة كمكان عمل طبقاً للمو     ويطلـب إىل أربـاب العمـل تقدمي خطط تشييد املبا           -١٩٦
وضعتها املديرية العامة للضمان االجتماعي مبوجب اللوائح العامة بشأن السالمة املهنية والصحة املهنية، واليت جيري 

 .رصد تطبيقها أيضاً بواسطة مفتشي العمل

اماهتم القانونية، جتري دائرة السالمة املهنية      وبغـية توفـري اإلرشادات ألرباب العمل والعاملني بشأن الوفاء بالتز           -١٩٧
 البصرية  -والصـحة املهنية دورات وحلقات دراسية بشأن جوانب حظر املخاطر املهنية، وذلك مبساعدة املواد السمعية                

كما جيري كذلك النهوض باملمارسات اجليدة للسالمة والصحة بواسطة محالت          . واملكتوبة، بدون تكلفة على املشتركني    
 .كاء التوعية اليت تستخدم امللصقات املتحركة اليت تعرض الرسائل خبصوص فوائد املمارسة اجليدةإذ

، مشلت عمليات التفتيش اليت قامت هبا ٢٠٠٢مايو / أيار٣١ و٢٠٠١يونيه / حزيران١ويف الفترة ما بني  -١٩٨
 .ةأمرا ٥ ٣٤٢و رجالً ١٥٠ ٥٩٨دائرة السالمة املهنية والصحة املهنية، 

  من املبادئ التوجيهية١٧رة الفق

وميكن اجلزم يف ضوء هذا املبدأ .  مـن الدستور على أن اجلميع متساوون أمام القانون         ٣تـنص املـادة      -١٩٩
 .الدستوري بأن ظروف احلصول على العمل والترقية تقوم على أساس االستعداد البدين والذهين فقط

، واليت تنص على أنه )بشأن احملظورات( من قانون العمل ٢-٣٠وهذه املادة من الدستور وردت يف املادة  -٢٠٠
 من العاملني لضمان التعيني يف وظيفة ما أو احلصول          مكافآتيطلبوا أو يقبلوا أي     "جيـب على أرباب العمل أال       
 ."تعلق بشروط التوظيفتعلى أي امتيازات أو تنازالت 

وأي رب عمل   :  يف التوظيف أو التشغيل    ويضـع التشـريع كذلك قواعد واضحة وحمددة بشأن التمييز          -٢٠١
ميـارس التميـيز على أساس اجلنس، واحلمل، واملنشأ، والوضع املدين، والعرق، والظروف االجتماعية أو احلالة                

ض فالبدنية، أو األفكار الدينية أو السياسية، أو يتقاعس عن استئصال أي ممارسة متييزية عندما يطالب بذلك، أو ير
 شهور إىل سنتني    ٦تصادي وقع، إمنا يقترف جرم التمييز يف العمل ويتعرض للحبس ملدة من             تصحيح إىل ضرر اق   

 ).٢٤٦القانون اجلنائي، املادة (

  من املبادئ التوجيهية١٨�٢٠الفقرات 

على أن مجيع العاملني هلم احلق يف يوم راحة أسبوعي ويف           ) خاصة قانون العمل  (وتنص تشريعات العمل     -٢٠٢
 ساعة  ٣٩( ساعات   ٧وأن العمل الليلي يتألف من مناوبات ملدة        )  ساعة يف األسبوع   ٤٤(ومي   ساعات عمل ي   ٨

 ).يف األسبوع

وجيوز القيام بعمل إضايف من حني آلخر فقط أو إذا ما تطلبت الظروف اخلاصة والطارئة ذلك بصورة غري  -٢٠٣
 .متوقعة
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ل بني هناية ق ساعات على األ٨ل زمين مدته  من قانون العمل على أن يكون هناك فاص١٦٧وتنص املادة  -٢٠٤
 .يوم عمل عادي أو يوم عمل زائد عمل إضايف، وبني بداية اليوم التايل

صلة يف اوفيما يتعلق باإلجازات، ينص التشريع على أنه حيق لكل العاملني الذين استكملوا سنة عمالة متو -٢٠٥
حلصول على ا يوم يف تلك السنة،      ٢٠٠عملوا ملدة   نفـس الشركة أو املؤسسة أو حتت رعاية نفس رب العمل، و           

 يف املائة من ٣٠ مدفوعة األجر طوال هذه املدة باإلضافة إىل مدفوعات إضافية نسبتها اً يوم١٥إجازة ال تقل عن 
 .هذا املبلغ

خلميس يناير، وأيام ا  / الثاين كانون ١:  من قانون العمل أيام اإلجازات العامة التالية       ١٩٠وحتـدد املادة     -٢٠٦
نوفمرب، / الثاينتشرين ٢سبتمرب؛ /أيلول ١٥أغسطس؛ / آب٦مايو؛ / أيار١واجلمعة والسبت من األسبوع املقدس؛ 

أغسطس مها إجازة عامة يف مدينة سان /وفضالً عن ذلك، فإن الثالث واخلامس من آب. ديسمرب/ كانون األول٢٥
 .فاالت احمللية التقليدية يف أحناء أخرى من البالدسلفادور، كما هو احلال بالنسبة لليوم األول من أهم االحت

.  ألف من قانون العمل١٤٢وتدفع اإلجازات مبعدل األجر األساسي طبقاً للقواعد اليت تنص عليها املادة  -٢٠٧
فـإذا ما كان األجر حمدداً على أساس األسبوع أو األسبوعني أو الشهر أو لفترة أخرى أطول، فيجب أن يشمل                    

 .إلجازات العامةدفع أجور ا

وقد أنشئ مركز إقليمي للسالمة املهنية والصحية، ومقره يف سان سلفادور، مبوجب املشروع اإلقليمي               -٢٠٨
بلدان أمريكا الوسطى، األمريكية لصاحل الواليات املتحدة يف عمل الللسـالمة املهنية والصحية الذي ترعاه وزارة     

ذكاء التوعية للمستخدمني يف مصانع املنسوجات يف       إلو ينظم أنشطة    نما، واجلمهورية الدومينيكية؛ وه   بوبليز، و 
املنطقة احلرة، ومشروعات بناء توضيحية بواسطة خرباء من دائرة السالمة املهنية والصحية، ويوفر كذلك اإلرشاد 

 .يف جمال السالمة املهنية والصحية للعاملني يف املعاهد التقنية، اخل

 ٨ املادة �حاء 

 ن املبادئ التوجيهية م٢١الفقرة 

طـبقاً اللتزامات السلفادور الدولية، فإهنا قد قدمت تقريراً دورياً موحداً مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق                 -٢٠٩
 تتناول أحكام   ٥٩٠-٥٧١؛ والفقرات   )٢٠٠٢يوليه  / متوز ٨ تاريخ   CCPR/C/SLV/2003/3الوثيقة  (املدنـية والسياسية    

 .أن احلق يف حرية تكوين الرابطات من هذا العهد، بش٢٢املادة 

  من املبادئ التوجيهية٢٢الفقرة 

 من قانون العمل على أن جلميع العاملني، وأرباب العمل يف القطاع اخلاص، والعاملني يف ٢٠٤تنص املادة  -٢١٠
 من  ٤٧س املادة   وتقوم هذه املادة على أسا    . اهليـئات العامـة املسـتقلة احلق يف تكوين االحتادات أو رابطات املوظفني            

 والشرطة،   لتقييد ضمين يف حالة أفراد إدارة الدولة، والقوات املسلحة         عأما احلق يف تشكيل النقابات فهو خيض      . الدستور
 . من الدستور، اليت ال متنحهم صراحة هذا احلق٤٧الذين ينظر إليهم كموظفني عموميني، وذلك يف ضوء املادة 
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لى مجيع النقابات اليت حصلت على الشخصية القانونية باستيفائها         مني ع كوقـد مت تطبـيق هذيـن احل        -٢١١
 .لالشتراطات املذكورة يف الرد السابق، دون أي متييز يقوم على طبقة العمل أو النشاط االقتصادي الذي يعملون فيه

 اليت   من قانون العمل بوضوح االشتراكات املوضوعية والرمسية       ٢١٩ واملادة   ٢١٥-٢١٠وتتناول املواد    -٢١٢
 .جيب الوفاء هبا عند قيام األشخاص بتشكيلهم نقابة ما، وكذلك اإلجراءات اإلدارية ملنح الشخصية القانونية

 عاماً، وحد أدىن    ١٤حد أدىن للسن ال يقل عن       ) أ: (ات املوضوعية والرمسية ما يلي    طوتضم هذه االشترا   -٢١٣
 .د قانون التأسيساعتما) ج (؛ عضواً للتشكيل والتشغيل٣٥من األعضاء قدره 

مكان : وجيـب أن يضـم قانون التأسيس الذي اعتمد يف اجتماع اإلنشاء ألي نقابة، املعلومات التالية                -٢١٤
وموعد االجتماع؛ األمساء الكاملة جلميع األعضاء املؤسسني، مع تفاصيل عن جنسيتهم، وعناوينهم، واألشغال اليت 

عها وعنواهنا، تفاصيل عن أعضاء جملس اإلدارة املؤقت، مبا يف ذلك           جتمع بينهم؛ واسم النقابة والغرض منها، ونو      
وعـلى األقـل الرئيس ونائب الرئيس واألمني، وبصورة اختيارية، أمني الصندوق املؤقت؛ واملراقب املايل، وأي                

الة وجيب أن يوقع قانون التأسيس من طرف املؤسسني أو بالوك     . معلومات أخرى يراها األشخاص املعنيني مناسبة     
وجيب إرسال  . أو بالوكاالت إذا ما كان أحد املؤسسني غري قادر على الكتابة أو أنه غري قادر بدنياً على التوقيع                 

القانون فوراً إىل رب العمل املعين، مع نسخة إىل وزارة العمل والضمان االجتماعي، أو إىل السلطة البلدية إذا مل                   
وجيب مناقشة النظام األساسي للنقابة واعتماده . أنشئت فيه النقابةيكـن للوزارة مكتب أو ممثل يف املكان الذي        

 . يوم عمل١٥خالل االجتماع التأسيسي أو خالل اجتماع الحق يعقد يف غضون 

وأي رابطة للعاملني جيب أن تتشكل من سبعة أرباب عمل على األقل وميكن تشكيلها واالنضمام إليها                 -٢١٥
فإذا كان رب العمل شخصية اعتبارية،      .  سنة والقاصرين املخولني   ٢١ سن   بواسـطة أرباب العمل الذين ختطوا     

 .فيجوز له االنضمام إىل رابطة عن طريق ممثليه أو وكالئه املخولني بصورة خاصة

وجيـب أن حتصـل أي نقابة أو رابطة أرباب العمل اليت تشكلت مبوجب قانون العمل، على الشخصية                -٢١٦
وهلذا الغرض، فإن األشخاص الذين ّمستهم النقابة أو الرابطة جيب عليهم           .  قانوين القانونية حىت تصبح ذات وجود    

نسخة معتمدة حسب األصول من سجل اجلمعية       ) أ: (أن يقدمـوا إىل وزارة العمل والضمان االجتماعي ما يلي         
قابة أو الرابطة؛ نسختان من النظام األساسي للن) ب( من القانون؛   ٢١٤ و ٢١٣التأسيسية، طبقاً ألحكام املادتني     

 .مع نسخة معتمدة من سجل االجتماع أو االجتماعات اليت جرى فيها اعتماده

ويف غضون مخسة أيام عمل من استالم الوثائق املشار إليها يف الفقرة السابقة، تطلب إىل رب العمل أو                   -٢١٧
حلساهبم ما عدا يف حالة العاملني أرباب العمل التصديق على وضع األجور املكتسبة لألعضاء املؤسسني لنقابة ما،     

وجيب على رب العمل أو أرباب العمل الرد يف غضون مخسة أيام عمل من تاريخ استالم هذا الطلب؛                  . اخلـاص 
 .ويعترب السكوت مبثابة اعتراف بوضع األجر املكتسب

ية حتديد إذا ما     أيام عمل من تقدمي النظم األساسية، تقوم الوزارة بفحصها ودراستها بغ           ١٠ويف غضون    -٢١٨
وهذا الفحص غري ضروري إذا ما سار النظام األساسي على هدى النموذج الذي             . كانـت تتماشى مع القانون    

 .وافق عليه القانون
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فـإذا ما اكتشفت الوزارة أية عيوب رمسية أو انتهاكات للقانون، فإهنا تقوم بإخطار األشخاص املعنيني                 -٢١٩
فإذا مل يتم ذلك، فإن طلب .  يوم عمل  ١٥أو االنتهاكات يف غضون     بذلـك خطـياً، وجيـب تصحيح العيوب         

 .الشخصية القانونية يعترب مسحوباً

فإذا مل جتد الوزارة أية عيوب أو أن أية عيوب حمددة قد جرى تصحيحها، فإهنا متنح الشخصية القانونية                   -٢٢٠
 .وتأمر بإدخال النقابة أو الرابطة يف السجالت اخلاصة بذلك

 يوم عمل منذ تقدمي الطلب للحصول على الشخصية القانونية أو منذ أن قام      ٣٠ا مـا مضت فترة      فـإذ  -٢٢١
األشخاص املعنيون بتصحيح أي عيوب وجدهتا الوزارة، ودون إصدار أي أمر بالتسجيل، تعترب النقابة أو الرابطة                

 .يةمسجلة بالنسبة جلميع األغراض القانونية وأهنا قد حصلت على الشخصية القانون

وينشـر أمر منح الشخصية القانونية، أو طبقاً للحالة، مذكرة السكوت اإلداري، يف اجلريدة الرمسية مع                 -٢٢٢
ومع هذا، جيوز للنقابة أو رابطة أرباب العمل نشر مثل هذا األمر يف صحيفة وطنية،               . الـنظام األساسي وباجملان   

 .على نفقتها اخلاصة

: بطة مبذكرة تنشر يف اجلريدة الرمسية، أو ببيان يصدر عن الوزارة حيدد ما يليويتأكد وجود النقابة أو الرا -٢٢٣
رقم وتاريخ  ) ٢(الرمسـيون الذين يشري إليهم النظام األساسي بوصفهم املمثلني القانونيني للنقابة أو الرابطة؛              ) أ(

 السجل الذي سجلت فيه     رقم) ٣( مذكرة التسجيل والنظام األساسي؛      فيهاوجملـد اجلريدة الرمسية اليت نشرت       
 .النقابة أو الرابطة

وليست للوزارة أية سلطات قانونية لفرض القيود على تشكيل النقابات أو رابطات أرباب العمل، طاملا                -٢٢٤
 من قانون العمل حتظر على الوزارة القيام بأي شيء يعوق املمارسة احلرة ٢٥٦والواقع أن املادة . أهنا متتثل للقانون

 .جمعحلرية الت

وتتخذ الوزارة إجراءات حمددة، يف شكل عمليات تفتيش خاصة تقوم هبا الدائرة العامة لتفتيش العمل، إذا  -٢٢٥
ما طلبت ذلك أية نقابة، وذلك بغية التحقق من االمتثال الصارم للقانون ومن أن رب العمل ال يقوم بأي شيء                    

 وجود نشاط من هذا القبيل، تصدر األوامر بعقوبات    فإذا ما مت التحقق من    . إلجـبار الـنقابة أو إعاقـة عملها       
 .اقتصادية وبتوصيات يف هذا الشأن؛ وترصد الوزارة االمتثال لتلك التوصيات

 احتاداًَ، وثالث كونفدراليات    ١٧ نقابـة عمال حالياً منحتها الوزارة الشخصية القانونية، و         ٣٢٧ومثـة    -٢٢٦
 .وأربع رابطات ألرباب العمل

 ملبادئ التوجيهية من ا٢٣الفقرة 

 . يف قانون العمل٥٣٨-٥٢٧ من الدستور احلق يف اإلضراب ونظمته املواد ٤٨تناولت املادة  -٢٢٧

 .وليس هناك أي أحكام قانونية حمددة تتعلق بالفئات اخلاصة بالعاملني يف غري القطاع العام -٢٢٨
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لوحيد هو أن هذا احلق جيب أن ميارس        والقيد ا . وال ينص القانون على أي قيود على احلق يف اإلضراب          -٢٢٩
 مشتركة اتضح فيها أن التوصل إىل اتفاق مع رب العمل هو            مفاوضاتفاإلضراب جيب أن تسبقه     : طبقاً للقانون 

 .أمر مستحيل، مع عدم رغبة أي من الطرفني رفع الرتاع للتحكيم

 طرف احملاكم املختصة على أساس أهنا مل وعملياً، فاإلضرابات اليت جرت، أُعلن دائماً أهنا غري قانونية من -٢٣٠
 .تسبقها مفاوضات مشتركة، كما يتطلبه القانون

 مـن الدستور على املوظفني العموميني وعلى موظفي البلديات، ممارسة احلق يف             ٢٢١وحتظـر املـادة      -٢٣١
 .اإلضراب

 ٩ املادة �طاء 

  من املبادئ التوجيهية٢٦الفقرة 

قانون الضمان االجتماعي   ) أ: (تعلق بالضمان االجتماعي الصكوك التالية    يضـم تشـريع السلفادور امل      -٢٣٢
، ٢٢٦ واملنشور يف اجلريدة الرمسية، العدد رقم ١٩٥٣ديسمرب / كانون األول٣، املعتمد يف )١٢٦٣املرسوم رقم (

املرسوم (اللوائح بشأن تطبيق قانون الضمان االجتماعي ) ب(؛ ١٩٥٣ديسمرب / كانون األول١١، يف   ١٦١اجمللد  
 ١٢، يف   ١٦٣، اجمللد   ٨٨ واملنشور يف اجلريدة الرمسية، العدد رقم        ١٩٠٤مايو  / أيار ١٠، املعتمد يف    )٣٧رقـم   
 ٢٥، املعتمد يف )١١٧املرسوم رقم (اللوائح اخلاصة بتأمينات العجز، وكرب السن، والوفاة ) ج(؛ ١٩٥٤مايو /أيار
؛ ١٩٦٨ديسمرب / كانون األول٢٠، يف ٢٢١، اجمللد ٢٤٠ة رقم ، واملنشور يف اجلريدة الرمسي١٩٦٨سبتمرب /أيلول

، )٧٤املرسوم رقم (اللوائح بشأن االستثمار يف االحتياطيات التقنية للمعهد السلفادوري للضمان االجتماعي      ) د(
، )٣٧٣م املرسوم رق(قانون املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية  ) ه(؛ ١٩٦٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦املعتمد يف 

اللوائح اخلاصة بتنسيق خطط التقاعد اخلاصة باملعهد الوطين        ) و(؛  ١٩٦٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٠املعـتمد يف    
أغسطس / آب ١٩، املعتمد يف    )٦املرسوم رقم   (ملعاشات اخلدمة املدنية واملعهد السلفادوري للضمان االجتماعي        

؛ اللوائح اخلاصة   ١٩٧٧سبتمرب  / أيلول ٥، بتاريخ   ٢٥٦، اجمللد   ١٦٣ واملنشـور يف اجلريدة الرمسية، رقم        ١٩٧٧
، ١٩٨٨مارس / آذار٢٤، املعتمد يف )٧املرسوم رقم (بوثـائق الـرهن لـلمعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية     

قانون االشتراكات ) ح(؛ ١٩٨٨مارس / آذار٢٤، املؤرخ يف ٢٩٨، اجمللد ٥٩واملنشـور يف اجلريدة الرمسية رقم    
، اجمللد ٩٥٣ واملنشور يف اجلريدة الرمسية رقم    ١٩٨٨أبريل  / نيسان ٢٦، املعتمد يف    )٩٥٣رسوم رقم   امل(التدرجيية  

اللوائح املعنية بالقروض الشخصية لألشخاص املؤّمن عليهم وأصحاب        ) ط(؛  ١٩٨٨مايو  / أيار ١١، بتاريخ   ٢٩٩
 ١٩٨٨يونيه  / حزيران ٣، املعتمد يف    )٣٠املرسوم رقم   (التقاعد، واخلاصة باملعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية        

 .١٩٨٨يونيه / حزيران٣، يف ٢٩٩، اجمللد ١٠٣واملنشور يف اجلريدة الرمسية رقم 

  من املبادئ التوجيهية٢٧الفقرة 

 . مجيع إعانات الضمان االجتماعي املذكورة يف القائمة، متاحة يف السلفادور، باستثناء إعانات البطالة -٢٣٣
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 بادئ التوجيهية من امل٢٨الفقرة 

 الرعاية الطبية

 املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي

وتضم اإلعانات  . يقـدم املعهـد السلفادوري للضمان االجتماعي اإلعانات الصحية واإلعانات النوعية           -٢٣٤
ى إدخال املستشف ) ب(االستشارات الطبية واألخرى اخلاصة باألسنان للمرضى اخلارجيني؛        ) أ: (الصحية ما يلي  

فحوص املختربات، والتفرس،   (مجيع خدمات الفحص اإلضافية والعالجية      ) ج(للعـالج الطيب العام واملتخصص؛      
سلة ) أ: (وتشمل اإلعانات العينية ما يلي    ). واجلـراحة، والعالج بالكوبلت، وجراحة القلب، وزرع الكلى، اخل        

تكملة الرضاعة الطبيعية، بنوعيات وكميات     أغذية ل ) ب(؛  )مالبس ومعدات لألطفال املولودين حديثاً    (األمومـة   
 .األدوية وأجهزة صناعية ومعدات جتبري العظام) ج(حيددها الطبيب؛ 

أما غري العاملني، فيجب    . واألشخاص املؤّمن عليهم من العاملني، حيق هلم احلصول على اإلعانات الطبية           -٢٣٥
خالل الشهور األربعة التقوميية السابقة على تاريخ       أن يكونـوا قد أمتوا شهرين على األقل من اشتراكات التأمني            

ويعاجل قانون الضمان االجتماعي كذلك الشخص العاطل عن العمل الذي توقف عن االشتراك             . طلب اإلعانات 
 .عند انتقاله إىل عمل جديد ال يغطيه الضمان االجتماعي

التابعون لألشخاص املؤّمن عليهم    ) تالزوجة واألطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوا       (أما املعالون    -٢٣٦
ومـن ذوي احلق يف اإلعانات، فهم يتمتعون كذلك مبثل هذه احلقوق؛ ويف احلالة احملددة للعالقة الزوجية حسب                  
القانون العام، حيق لزوجة القانون العام االنتفاع باإلعانات رهناً بتسجيله ملدة تسعة شهور قبل تطبيق اإلعانات أو 

 .يل عندما تكون لزوجة القانون العام بالفعل طفل من الشخص املؤّمن عليهمن تاريخ التسج

ويف حالـة اإلعانـات الصحية واإلعانات العينية بشأن األمومة، جيب على املرأة املؤّمن عليها والزوجة                 -٢٣٧
 على األقل   القانونـية أو زوجة القانون العام لرجل مؤّمن عليه، أن تكون قد دفعت اشتراكات ملدة ثالثة شهور                

 . شهراً تقوميياً قبيل الوالدة١٢خالل 

وتقدم اخلدمات الطبية يف املرافق اليت قام بإنشائها املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي هلذا الغرض يف  -٢٣٨
خمتلف مديريات البالد ويف العيادات واملستشفيات اليت يديرها القطاع اخلاص أو وزارة الصحة والرفاه االجتماعي 

 .يف األماكن اليت ال توجد هبا مرافق للمعهد

وبغية الكفاءة األعلى يف استخدام املوارد، فإن املستوى األول من الرعاية قد جرى تعزيزه بفضل التوسع                 -٢٣٩
يف الـربامج الوقائـية الطبية يف عيادات اجملتمعات والشركات اليت حتمي وترصد صحة األشخاص املؤّمن عليهم                 

 .دين مالياً عليهمواألشخاص املعتم

، )األطفال، النساء، احلوامل(وتقوم الربامج الصحية الوقائية بإعطاء الزخم حلماية اجملموعات األشد ضعفاً  -٢٤٠
والتثقيف يف جمال الصحة لألفراد والصحة املهنية يف الشركات؛ والغرض من تعزيز تلك الربامج هو اتقاء األمراض 

 .ة املتاحة للمؤّمن عليهمواحلد من مصاريف اإلعانات الصحي
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 صندوق محاية األشخاص املصابني أو املعاقني يف املنازعات املسلحة

حيـق لألشـخاص املصـابني أو املعاقني من جراء املنازعات املسلحة، احلصول على اإلعانات الصحية                 -٢٤١
حلصول على هذه اإلعانات واألشخاص املؤهلون حيق هلم ا. واإلعانات العينية من هذا الصندوق وبأكرب قدر ممكن 

 .كلما تطلَّب األمر ذلك فيما خيتص باإلعاقة النامجة فيما بعد عن إصابة سابقة

واخلدمـات الصـحية املقدمة ملثل هؤالء األشخاص املصابني أو املعاقني، جمانية وتتضمن العالج الطيب،                -٢٤٢
الذهنية الفردية أو اجلماعية للحفاظ على      وعـالج األسنان، واجلراحة واملستشفى، وفحوص املختربات، والرعاية         

صحة املريض أو استرجاعها، وعلى قدرته على العمل فيما يتعلق جبميع املشكالت الطبية النامجة عن اإلصابة أو                 
 .اإلعاقة بصورة مباشرة

كراسي بعجالت، وأجزاء   (وهم حيصلون كذلك على إعانات عينية لنفس الغرض، رهناً بدرجة اإلعاقة             -٢٤٣
 ).اعية، وعصى للسري، ومعدات جتبري العظام، واألدوية، اخلصن

ومن أجل تسهيل الرعاية هلؤالء األشخاص املصابني واملعاقني، ينسق الصندوق مبوجب اتفاقات، صرف              -٢٤٤
هذه اإلعانات يف الوقت املناسب عن طريق النظام الصحي الوطين وغريه من خمططات التأمني اليت تديرها الدولة أو 

 .سات القطاع اخلاصمؤس

وفيما يتعلق باخلدمات الصحية املقدمة للمستفيدين من مرافق النظام الوطين الصحي وبالنظر إىل ظروفهم   -٢٤٥
. يف حد ذاهتا، فإن الصندوق يدفع املبالغ املقابلة لالستشارة، وفحوص املختربات، واألشعة السينية، واألدوية، اخل              

ألدوية املطلوبة، أو اخلدمات أو الفحوصات، جيوز لـه شراءها مقابل جمموع           فـإذا مل يتمكن املرفق من تقدمي ا       
 .التكلفة املدفوعة من الصندوق

فإذا مل تتمكن أي مؤسسة من مؤسسات النظام الوطين الصحي، وبسبب القوة القاهرة أو حادث أو أي                  -٢٤٦
اصة بتقدمي اإلعانات الصحية واإلعانات سبب آخر، من تقدمي اخلدمة املطلوبة للمستفيد، حتيله وحدة الصندوق اخل

ويتحمل الصندوق التكلفة، وال يطلب من      . العينـية إىل مؤسسة صحية خاصة من أجل العالج املتخصص الالزم          
 .املستفيد أي اشتراكات

 اإلعانات النقدية فيما خيتص باملرض

تماعي عند املرض، أو العجز املؤقت      تبلغ اإلعانات النقدية اليت يقدمها املعهد السلفادوري للضمان االج         -٢٤٧
 ملعدل أجر   ٩٠حمسوبة بالقسمة على    ( يف املائة من متوسط األجر األساسي        ٧٥عـن العمل أو املخاطر العادية،       

العامل اخلاضع الشتراكات الضمان االجتماعي خالل الشهور الثالثة من فترة الشهور األربعة السابقة على الشهر   
وحيق للعاملني .  أسبوعاً عن نفس املرض٥٢وحىت حد قدره ) صدق عليه بشهادة طبية الـذي بدأ فيه العجز، وامل     

احلصـول على إعانة دعم فيما خيتص باألمراض العادية واحلوادث املعتادة، اعتباراً من اليوم الرابع للعجز أو من                  
 .اليوم الذي يلي بداية العجز الناجم عن حادث صناعي أو مرض مهين
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إلعانات يف مجيع احلاالت عندما يكون الشخص املؤمَّن عليه غري عاطل؛ فإذا كان الشخص              وتدفع هذه ا   -٢٤٨
املؤّمـن عليه عاطالً عن العمل، فيجب عليه أن يستكمل مثانية أسابيع على األقل من االشتراكات خالل الشهور              

 .التقوميية الثالثة السابقة على طلب اإلعانة

 إعانات األمومة

عالوات األمومة املقدمة من املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي عن العجز املؤقت           تـبلغ إعانات و    -٢٤٩
 ملعدل أجر العامل اخلاضع     ٩٠حمسوبة بالقسمة على    ( يف املائة من متوسط األجر األساسي        ٧٥بسـبب األمومة    

ى الشهر الذي بدأ فيه الشتراكات الضمان االجتماعي يف خالل الشهور الثالثة من فترة الشهور األربعة السابقة عل
 يوماً ٨٤والعامالت املؤّمن عليهن حيق هلن احلصول على هذه اإلعانة لفترة        ). العجز، واملصدق عليه بشهادة طبية    

 .قرابة تاريخ الوضع

 أسبوعاً من االشتراكات يف     ١٢ومـن أجـل التأهل للحصول على إعانات األمومة، فإن األمر يتطلب              -٢٥٠
 . سابقة على الشهر الذي يتوقع بأن حتدث فيه الوالدة شهراً تقومييا١٢ًغضون 

وتدفع هذه اإلعانات يف كل األحوال عندما يكون الشخص املؤّمن عليه غري عاطل؛ فإذا كان الشخص                 -٢٥١
املؤّمـن عليه عاطالً، فعليه أن يستكمل مثانية أسابيع على األقل من االشتراكات خالل الشهور التقوميية الثالثة                 

 . على طلب اإلعانةالسابقة

 إعانات كرب السن

 املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي

يزود املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي األشخاص املؤّمن عليهم مبعاشات املسنني البالغني الستني من  -٢٥٢
ويتم . ثر سنة أو أك٢٥العمـر للـرجال واخلامسـة واخلمسني من العمر للنساء عندما تكون مدة االشتراكات              

 . سنة أو أكثر٣٠التغاضي عن السن يف حالة املدد البالغة 

)  األخرية١٢٠متوسط املدفوعات ال  ( يف املائة من األجر األساسي املطبق      ٣٠ويصـل معاش املسنني إىل       -٢٥٣
ش هو وأقصى حد للمعا.  يف املائة عن كل سنة مضافة١,٥بالنسبة للسنوات الثالث األوىل من االشتراكات، زائد 

 . يف املائة من األجر األساسي املطبق١٠٠

ويـتعلق أحـد األحكام االنتقالية اخلاصة باشتراطات اخلدمة الدنيا، بسن صاحب التقاعد وقت دخول                -٢٥٤
 :، وعلى النحو التايل)١٩٩٨أبريل /نيسان(خمطط ادخارات املعاشات حيز النفاذ 
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 الرجال النساء
سنوات االشتراكات الشتراكاتسنوات ا السن  السن

  أو أكثر٦٠ ١٥  أو أكثر٥٥ ١٥
٥٩ ١٦ ٥٤ ١٦ 
٥٨ ١٧ ٥٣ ١٧ 
٥٧ ١٨ ٥٢ ١٨ 
٥٦ ١٩ ٥١ ١٩ 
٥٥ ٢٠ ٥٠ ٢٠ 
٥٤ ٢١ ٤٩ ٢١ 
٥٣ ٢٢ ٤٨ ٢٢ 
٥٢ ٢٣ ٤٧ ٢٣ 
٥١ ٢٤ ٤٦ ٢٤ 
  أو أقل٥٠ ٢٥ ٤٥ ٢٥

 املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية

 للرجال، رهناً مبدة اشتراكات تصل ٦٠ للنساء و٥٥عضائه عند سن يوفر هذا املعهد معاشات املسنني أل -٢٥٥
 سنة متواصلة أو منقطعة من سنوات التأهيل يف املعهد          ٣٠واألعضاء الذين حازوا على     .  سـنة أو أكثر    ٢٥إىل  

نة السـلفادوري للضـمان االجتماعي أو املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية، حيق هلم االستفادة من هذه اإلعا        
 . من قانون خمطط ادخارات املعاشات بغض النظر عن عمرهم٢٠٠مبوجب املادة 

ويدفـع املعهـد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية هذه املعاشات شهرياً عن طريق النظام املصريف وفروعه                 -٢٥٦
 . العاملة يف نطاق النظام املايل للبلد

 معهد الضمان االجتماعي للقوات املسلحة

أربعة يف املائة من العضو وأربعة يف املائة من         (هذا املعهد طريقة متويل االشتراكات التدرجيية       يسـتخدم    -٢٥٧
 .معاشات الباقني على قيد احلياة) ج(معاشات العجز؛ ) ب(معاشات التقاعد؛ ) أ(من أجل ) الدولة

 ٥٠ة ووصل إىل سن  سنة من اخلدم٢٥قد استكمل ) أ: (ومينح املعهد معاش التقاعد عندما يكون العضو -٢٥٨
أو ) متوسط الدفع على مدى السنوات اخلمس املاضية      ( يف املائة من األجر األساسي املطبق        ٨٠سنة، مببلغ يعادل    

 . يف املائة من األجر األساسي املطبق١٠٠ سنة من اخلدمة، مببلغ يعادل ٣٠قد استكمل ) ب(

من األجر األساسي املطبق عن كل شهر من        وإعانـات املعهـد تتألف من معاش يعادل مخسة يف املائة             -٢٥٩
االشتراكات، وهي تدفع لألعضاء الذين بلغوا سن التقاعد؛ ويتم التغاضي عن مدة االشتراكات عندما يقوم العضو 

 . باإلعالن عن عدم قدرته على مواصلة االشتراكات
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؛ ومعظم أعضائه كانوا حينئذ يف الفئة العمرية    ١٩٩٨أبريل  /بـدأ هذا املخطط اجلديد عملياته يف نيسان        -٢٦٠
 يف املائة فقط قد بلغوا سن اخلمسني أو أكثر، وبناء عليه، فقد منحت أول دفعة من ٢، وكان من بينهم ٤٠-١٥

 معاشاً ٦٦٤، منح عدد ٢٠٠٢سبتمرب /؛ واعتباراً من أيلول) معاشا٩٢ً (٢٠٠٠معاشات املسنني من املخطط يف      
 .سننيمن معاشات امل

وينص قانون خمطط ادخارات املعاشات، ويف مجلة أمور أخرى، على أن أعضاء املخطط حيق هلم احلصول  -٢٦١
عندما يكون املبلغ يف احلساب الشخصي ) أ: (عـلى معـاش املسـنني عـندما يستوفون أي من الشروط التالية           

كما هو  (ائة من األجر األساسي املطبق       يف امل  ٦٠الدخـارات املعاشات كافياً لتمويل معاش يعادل أو أكرب من           
عندما يكون العضو قد دفع اشتراكات متواصلة أو منقطعة ملدة ) ب(؛ ) من القانون١٢٢منصوص عليه يف الفقرة 

 أو العضوة من النساء ٦٠عندما يكون العضو من الرجال قد بلغ سن ال    ) ج( سـنة، بغض النظر عن العمر؛        ٣٠
 ).١٠٤قانون املخطط، املادة ( سنة من االشتراكات املتواصلة أو املنقطعة ٢٥، رهناً باستكماهلا ٥٥سن 

 إعانات العجز

 املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي

 أسبوعاً من استالم اإلعانات ٥٢من أجل التأهل للحصول على معاش بالنسبة للعجز عن العمل، وعقب           -٢٦٢
 يف ٢٠ون العضو قد فقد جزءاً من قدرته على العمل نسبتها فيما يتعلق حبادث صناعي أو مرض مهين، جيب أن يك

 يف املائة، ولكنه يعادل أو يقل       ٢٠ويدفع معاش العامل الذي يصل عجزه عن العمل إىل أكثر من            . املائة أو أكثر  
ول  يف املائة، خي٦٦وفقدان القدرة عن العمل الذي يفوق نسبة .  يف املائة، بصورة مؤقتة ملدة ثالث سنوات٣٥عن 

 .احلصول على معاش العجز كامالً

ويعترب الشخص املؤّمن عليه عاجزاً عن العمل       . وحتدد درجة العجز عن العمل بواسطة جلنة تقييم العجز         -٢٦٣
 يف املائة ٣٣عـندما يكون غري قادر على العمل مبا يتناسب مع قوته وقدراته ومؤهالته املهنية، على كسب أجر أكرب من                  

ومنح هذا املعاش   . يف اإلقليم بواسطة عامل سليم من نفس اجلنس، والقدرات واملؤهالت املهنية          مـن األجـر املكتسب      
 السابقة  ٣٦ شهراً منها يف غضون الشهور التقوميية ال           ١٨ شهراً،   ٣٦يـتوقف على استكمال مدة اشتراكات ال تقل عن          

 .  سنة٥٥سنة والنساء املؤهالت أقل من  ٦٠على تاريخ بداية العجز؛ وجيب أن يكون سن الرجال املؤهلني أقل من 

 املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية

: حيـق ألعضاء هذا املعهد احلصول على معاش عجز كامل أو جزئي عندما يستوفون االشتراطات التالية        -٢٦٤
كات ملدة يكونوا قد دفعوا اشترا) ب(يكـون قد أعلن أهنم عاجزون عن العمل من طرف جلنة تقييم العجز؛        ) أ(

أن ) ج( السابقة على تاريخ بداية العجز؛ ٣٦ شهراً منها يف غضون الشهور التقوميية ال  ١٨ شهراً على األقل، ٣٦
 سنة للمرأة، وهو تاريخ بداية احلصول على معاش املسنني          ٥٥ سنة من العمر للرجل أو       ٦٠تقـل أعمارهم عن     

 . من قانون خمطط ادخارات املعاشات١٩٦مبوجب املادة 
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فيما ) ب(؛  ) يف املائة  ٦٠أكرب أو أقل من     (استناداً إىل درجة العجز     ) أ(مينح هذا املعهد معاشات العجز       -٢٦٥
 يف ٢ يف املائة من األجر الشهري األساسي زائد        ٤٠يـتعلق باألحداث اليت حتدث خارج اخلدمة، وهي تصل إىل           

 .كات كاملةاملائة عن سنة اشترا

 خمطط ادخارات املعاشات

، مت ٢٠٠٢سبتمرب /واعتباراً من أيلول  . ٢٠٠٠ معاش عجز يف     ٢٠٢سجل مكتب مراقب املعاشات منح       -٢٦٦
 . معاشاً من هذا القبيل٥٢٦منح 

وينص قانون املخطط على أن احلق يف معاش العجز جيوز أن يرتفع لألعضاء الذين ال حيصلون بالفعل على  -٢٦٧
ت، والذين يعانون، وقبل أن يستوفوا اشتراطات السن للحصول على معاش املسنني، من اخنفاض القدرة               معاشـا 

عـلى العمـل، ويف أي وظيفة، نتيجة مرض عادي أو حادث عادي أو هبوط قوهتم البدنية أو الذهنية، باستثناء                  
 ).١٠٥قانون املخطط، املادة (األشخاص الذين أصيبوا بالعجز نتيجة خطر مهين 

فيمنح املعاش الكامل لألعضاء الذين يعانون من انعدام ثلثي ) أ: (وقد يكون معاش العجز كامالً أو جزئياً -٢٦٨
 يف  ٥٠ومينح معاش جزئي لألعضاء الذين يعانون من انعدام القدرة بنسبة           ) ب(قدرهتم على العمل، على األقل؛      

 .املائة على األقل ولكن ليس ثلثي قدرهتم على العمل

 ات الباقني على قيد احلياةإعان

 املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي

مينح هذا املعهد معاشات الباقني على قيد احلياة فيما يتعلق باملخاطر العادية إىل األرملة إىل أرملة القانون العام                   -٢٦٩
ش املدفوع أو القابل للدفع      يف املائة من املعا    ٥٠مينح معاش األرملة مدى احلياة ويصل إىل        و. للشـخص املؤّمـن عليه    

ومينح معاش إىل أرملة القانون العام .  إذا ما كان الزواج قد عقد قبل ستة شهور من الوفاة،لصاحل الشخص املؤّمن عليه  
ويف كلتا احلالتني، فإن .  معاً ملدة ثالث سنوات، كما هو منصوص عليه يف قانون األسرةتعاشراإذا ما كان الزوجان قد 

ويف حالة  . من احلوامل  ليست إجبارية إذا كان للزوجني أوالد أو أن األرملة أو أرملة القانون العام،               ةاملعاشـر مـدة   
 .األرمل أو أرمل القانون العام، مينح معاش الباقني على قيد احلياة بالنسبة للمخاطر العادية إذا كان عاجزاً عن العمل

 يف املائة ٤٠ أو ٢٥ يتامى األب واألم معاً مبا يعادل نسبة       ومتنح معاشات الباقني على قيد احلياة لألطفال       -٢٧٠
ويف حالة األقارب األصول، وإذا مل      .  يف املائة  ١٠٠مـن املعاش املدفوع للشخص املؤّمن عليه، وحبد أقصى يبلغ           

باء يكن هناك أي مستفيد آخر من معاش الشخص الباقي على قيد احلياة، وبالنسبة للمخاطر العادية، فإنه مينح لآل
فإذا كان هناك فقط مستفيد .  سنة٥٥ سنة واألمهات الاليت بلغن ما يزيد على ٦٠البالغني من العمر ما يزيد على 

 ٣٠ يف املائة، فإذا كان االثنني على قيد احلياة، يصل املعاش إىل نسبة       ٤٠واحدة من هذا القبيل، يصل املعاش إىل        
 .يف املائة لكل منهما
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إذا ما كان املتوىف حيصل على      ) أ: (حقوق الباقني على قيد احلياة يف احلاالت التالية       ويـتم احلصول على      -٢٧١
كان املتوىف من املؤمن عليهم وكان يدفع اشتراكات أو توقف عن          ما  إذا  ) ب(معـاش العجـز أو كـرب السن؛         

سنوات من   ٥ ويف كلتا احلالتني، فاملطلوب هو        السـابقة على وفاته    اً شـهر  ١٢االشـتراكات يف غضـون ال         
 اً شهر ١٢إذا ما كان املتوىف من املؤمن عليهم ومل يدفع اشتراكات ملدة أطول من              ) ج(؛  االشتراكات على األقل  

إذا ما كان القرين    ) د( سنوات من االشتراكات؛     ١٠ هالسـابقة على وفاته ولكنه استكمل قبل ذلك ما جمموع         
 إىل  ١٨إذا ما كان هناك أطفال حىت سن ال            ) ه(ن العمل؛   الباقي على قيد احلياة يعاين من عجز دائم ع        ) القرينة(

أو (عندما يكون هناك قرين     ) و(عن العمل؛   عاجزين  ، إذا ما كانوا يدرسون، أو حىت أي سن إذا ما كانوا             ٢٤
ويف غياب أي باقني آخرين على قيد احلياة، وإذا كان هناك آباء            ) ز(القانون العام وليس بقرين قانوين؛      ) قريـنة 

 .، أو بغض النظر عن العمر يف حالة العجز عن العمل)لألمهات (٥٥و) لآلباء (٦٠ن أو بالتبين من عمر وعيشر

وميـنح املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي معاشات الباقني على قيد احلياة بالنسبة للمخاطر املهنية               -٢٧٢
و مرض مهين أو إذا كان املتوىف حيصل على عندما تكون وفاة الشخص املؤمن عليه نتيجة مباشرة حلادث صناعي أ

كامل معاش العجز وجيوز منح معاش الباقني على قيد احلياة فيما يتعلق باملخاطر املهنية إىل قرين أو قرين القانون                   
 . سنة أو يف حالة عدم وجود ذلك، إىل اآلباء٢١العام، أو أي طفل يقل عمره عن 

 املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية

 ٢٤ سنة أو حىت     ١٨ميـنح املعهد معاشات الباقني على قيد احلياة ألطفال الشخص املؤمن عليه البالغني               -٢٧٣
كانوا عاجزين عن العمل، وألرملة     ما  سـنة إذا ما كانوا يدرسون يف معهد تقين أو جامعة، أو حىت أي عمر إذا                 

أو األرمل إذا كان عاجزاً عن العمل، ولآلباء الذين  القانون العام إذا ما كانت عاجزة عن العمل،  أرملةقانونية أو
 .ات السن املؤهل للمعاشطيستوفون اشترا

 شهراً من االشتراكات يف املعهد      ١٢وعـندما يكـون الشـخص املؤمـن عليه قد دفع ماال يقل عن                -٢٧٤
ات منح معاش ط اشتراالسلفادوري للضمان االجتماعي أو املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية، ولكنه ال يستويف

 ١٠ه احلصول على مبلغ إمجايل مرة واحدة يعادل         لـالعجز، أو احلصول على معاش الباقني على قيد احلياة، حيق           
 .يف املائة من األجر األساسي املطبق عن كل شهر من االشتراكات

 معهد الضمان االجتماعي للقوات املسلحة

 سنة أو أكثر ٢٥بالنسبة ل  ) أ: (ركني احلالينيتاحلياة ألفراد أسرة املشمينح املعهد معاشات الباقني على قيد  -٢٧٥
 يف املائة من املعاش الذي كان حيق للمشترك احلصول عليه، ولكن ال يقل عن ٧٥مببلغ يصل إىل (من االشتراكات 

 يف املائة   ٥٠(ات   سنة من االشتراك   ٢٥ إىل   ١٠وفيما يتعلق ب      ) ب(؛ أو   ) يف املائة من األجر األساسي املطبق      ٥٠
 يف املائة من ٧٥وحيصل أصحاب معاشات الباقني على قيد احلياة، على مبلغ يعادل    ) مـن األجر األساسي املطبق    

وميكن منح هذه اإلعانة إىل اآلباء، واألطفال والقرناء القانونيني وقرناء القانون . سلمه صاحب املعاشتاملبلغ الذي 
 .العام
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سبتمرب /يلولأ معاشاً للباقني على قيد احلياة، وحىت        ٥٤، سـجل مكتـب مراقب املعاشات        ١٩٩٨يف   -٢٧٦
 .معاشاً ٦ ٤٩٥، منح ٢٠٠٢

وباإلضافة إىل وظائف هذا املخطط، فهو مسؤول عن تقييم احلق يف معاشات الباقني على قيد احلياة من                  -٢٧٧
القرين " أفراد األسرة"ن مرض أو حادث عادي؛ وتعين عبارة أفراد أسرة الشخص املؤمن عليه الذي جنمت وفاته ع

 من قانون األسرة، واألطفال الشرعيني أو غري        ١١٨القـانوين أو قـرين القـانون العام كما هو وارد يف املادة              
املادة (الشرعيني، واألطفال بالتبين، واآلباء الطبيعيني أو املتبنيني الذين يعتمدون مادياً على الشخص املؤمن عليه               

 ). من قانون املخطط١٠٦

احلياة، جيب أن يربهن قيد ني على قويف حالـة زواج القـانون العام، ومن أجل احلصول على معاش البا             -٢٧٨
ومع ذلك، إذا كانت قرينة الشخص املؤمن عليه        .  على األقل  املعاشرةعلى ثالث سنوات من     ) أو الزوجة (الزوج  

من هذا االحتاد أو إذا كانت زوجة القانون العام عاجزة عن العمل يف رأي جلنة تقييم الذي توىف حامالً أو أن هناك أطفال 
 ). من املخطط١٠٧ة داملا(ات املطلوبة يف القانون ط النظر عن االشترابغضالعجز، حيق احلصول على املعاش 

 سنة أو   ١٨من  عمـره أقل   ) أ(وحيـق للطفل احلصول على معاش الباقني على قيد احلياة عندما يكون              -٢٧٩
 سنـة أو ٢٤ و١٨طالـب يف مدرسة ابتدائية أو ثانويـة، أو تقنية أو يف دراسات عليا، وعمـره ما بني             ) ب(
 ). من قانون املخطط١٠٨املادة (عاجزاً عن العمل، بغض النظر عن العمر، ورهناً برأي جلنة تقييم العجز ) ج(

للمعاشات، يصبح جزءاً من األمالك العينية للعضو       والرصـيد املتبقي يف حساب االدخارات الشخصية         -٢٨٠
عندما ال يكون هناك وقت الوفاة أي مستفيدين من معاش الباقني على قيد    ) أ(الـذي يتوىف قبل أن مينح املعاش؛        

عندما يتوىف العضو نتيجة ) ج(أو عندما يفقد الشخص األخري الذي لـه احلق يف ذلك، هذا املركز؛ ) ب(احلياة؛ 
فإذا مل يتقدم أي ورثة خالل السنوات العشر التالية على تاريخ وفاة العضو الذي مل حيصل على معاش . خطر مهين

أو عـلى التاريخ الذي فقد فيه آخر شخص مستحق هذا املركز، فإن الرصيد املتبقي من احلساب حيول، وطبقاً                   
 من  ١١٠املادة  (تكلفة خمطط املعاشات    إلخطـار املؤسسة اإلدارية، إىل الصندوق العام للدولة ويستخدم للوفاء ب          

 ).قانون املخطط

 اإلعانات املتعلقة باحلوادث الصناعية

 املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي

ومتنح معاشات العجز فيما خيتص باملخاطر . يوفر املعهد اإلعانات بشأن املخاطر املهنية والعجز عن العمل -٢٨١
 .وهذه املسائل حتكمها لوائح خاصة. رجة العجزاملهنية مببالغ تتناسب مباشرة مع د

ويتضمن خمطط املعاشات كذلك منح معاشات الباقني على قيد احلياة عندما تكون وفاة الشخص املؤّمن                -٢٨٢
 .جنمت مباشرة عن خطر مهينقد عليه 
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 ٥٢ ومـنح تلـك املعاشات، يتطلب من الشخص املؤّمن عليه، والذي جيب عليه أن يكون قد استكمل    -٢٨٣
أسـبوعاً من اشتراكات التأمني فيما يتعلق باحلوادث واألمراض املهنية، أن يكون قد عاىن من فقدان القدرة على          

ومتنح معاشات األعضاء الذين عانوا من فقدان القدرة على العمل بنسبة تفوق .  يف املائة٢٠العمل بنسبة أعلى من 
وأي فقدان للقدرة يزيد على     . ساس مؤقت ملدة ثالث سنوات     يف املائة، على أ    ٣٥ يف املائـة ولكنها أقل من        ٢٠
 . يف املائة، يقتضي احلق يف احلصول على معاش العجز كامال٦٦ً

 معهد الضمان االجتماعي للقوات املسلحة

 ١٠٠مببلغ يعادل (لألعضاء الذين يعانون من العجز نتيجة واجبات اخلدمة ) أ(مينح املعهد إعانات العجز  -٢٨٤
 ). يف املائة من األجر األساسي املطبق١٠٠(للباقني على قيد احلياة هلم ) ب(و) ة من األجر األساسي الشهرييف املائ

 إعانات األسرة

يوفر صندوق محاية األشخاص املصابني أو املعوقني أثناء املنازعات املسلحة، اإلعانات النقدية ألفراد أسرة  -٢٨٥
، واآلباء واألطفال العاجزين عن العمل      ١٨العجزة، واألطفال حتت سن ال        اآلباء  (احملـاربني الذين فقدوا حياهتم      

 ).بغض النظر عن السن

) اإلعانات( من قانون محاية األشخاص املصابني أو املعوقني أثناء املنازعات املسلحة            ٢٢وحتـدد املـادة      -٢٨٦
نتيجة مباشرة لرتاع السلفادور    املستفيدين بوصفهم أشخاص مصابني أو معوقني ك      ) ٤١٦املرسوم التشريعي رقم    (

املسـلح وآبـائهم، واألطفال واملعالني العاجزين عن العمل والذين فقدوا نتيجة لذلك دعم أسرهتم، شريطة أال                 
 .يكونوا قد حصلوا على أي إعانات أخرى مماثلة لإلعانات املتاحة مبوجب القانون

أي سن واألطفال الذين يعتمدون مالياً على        من القانون كذلك حبقوق اآلباء من        ٢٤وتعـترف املـادة      -٢٨٧
 الذين توفوا كنتيجة مباشرة FMLN احملاربني يف القوات املسلحة للسلفادور، وذلك بسبب عجزهم عن العمل، أو

 .ويتلقى هؤالء املستفيدون معاشات شهرية. للرتاعات املسلحة

 إعانات أخرى

 املؤسسة السلفادورية للضمان االجتماعي

توىف أحد أصحاب املعاشات، تقوم هذه املؤسسة مبنح أقاربه أو األشخاص الذين دفعوا تكاليف              عندما ي  -٢٨٨
وعادة ما تصل هذه العالوة اجلنائزية إىل ضعف        . اجلنازة، مبلغاً نقدياً للمساعدة على القيام بدفع نفقات اجلنازة        

 دفعت خالل السنة األوىل من      متوسـط األجـر الشهري شريطة دفع االشتراكات يف خمطط الصحة العامة واليت            
 ). كولون٥ ٤٠٢,٤٣( دوالر ٦١٧,٤٢ بلغت ٢٠٠٢ويف . السنتني السابقتني على سنة الوفاة

 املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة العامة

حيق ألصحاب معاشاته احلصول على مبلغ إضايف يف        ) أ: (يوفـر املعهد إعانات إضافية على النحو التايل        -٢٨٩
عندما ) ب( من كل سنة، وحىت حد تضعه احلكومة، كمكافأة للعاملني يف القطاع العام؛            ديسمرب/كـانون األول  

 . دوالر٢٢٨,٥٧يتوىف أحد أصحاب معاشاته، مينح املعهد عالوة جنائزية قدرها 
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 معهد الضمان االجتماعي للقوات املسلحة

 التأمني على احلياة؛   ) ب(اعد؛  صندوق التق ) أ: (يوفـر هـذا املعهد إعانات أخرى حتت العناوين التالية          -٢٩٠
 .منح اإلعانات) د(عالوة جنائزية؛ ) ج(

 اشتراكاً أو أكثر تعادل األجر الشهري األساسي املطبق عن كل         ١٢٠ويتألف صندوق تقاعد العضو من       -٢٩١
ثالثة  (وهو ميول بواسطة عالوة عامة متوسطة. سنة كاملة، مع األخذ يف االعتبار أجزاء من السنة بصورة تناسبية         

، يعاد دفع ١٢٠ويف حالة االشتراكات األقل من ). يف املائة مدفوعة بواسطة العضو وثالثة يف املائة بواسطة الدولة
 .مجيع اشتراكات العضو؛ فإذا ما توىف العضو، حتال اإلعانة إىل أقاربه املؤهلني الباقني على قيد احلياة

واملستفيدون هم  .  مرة األجر األساسي الشهري    ٣٠هبذا املعهد،   وتعادل إعانة التأمني على احلياة اخلاصة        -٢٩٢
 يف املائة يدفعها العضو، ١,٥(ومتول اإلعانة بعالوة سنوية واحدة . األشخاص الذين عينهم العضو يف وثيقة خمتومة

 ). يف املائة تدفعها الدولة٢,٥و

 كولون ١ ٠٠٠ل أجر شهر واحد، حبد أدىن مبلغ نقدي يعاد) أ(وتتألف العالوة اجلنائزية هلذا املعهد من  -٢٩٣
، مببلغ أدىن قدره    FUDEFAتوفري اخلدمات اجلنائزية، مع دفع املال مباشرة إىل ال            ) ب(، أو   ) دوالر ١١٤,٢٨٠(

ومتول هذه العالوة حبصة سنوية للمعهد بواسطة وزارة الدفاع الوطين من         ).  دوالر ٥٧١,٤٢( كولـون    ٥ ٠٠٠
 . ميزانيتهاصندوق اجلنازات الوارد يف

 خمطط ادخارات املعاشات

تعادل نصف املدفوعات اليت مبوجـب كـل طرائق الدفع، تتضمن معاشات املخطط إكرامية عيد امليالد     -٢٩٤
املادة (ديسمرب /اجلاريـة وتصـرف جلميع أصحاب معاشات املخطط أثناء األيام اخلمسة األوىل من كانون األول   

 ). من القانون١٢٩

 بادئ التوجيهية من امل٢٩الفقرة 

 يف املائة كمعدل من الناتج ٠,٧١خالل العقد قيد البحث، ارتفع اإلنفاق على الضمان االجتماعي بنسبة  -٢٩٥
ومل تدخل جمموعات سكانية جديدة نظام      .  يف املائة كمعدل من امليزانية الوطنية العامة       ٣,٢٥احملـلي اإلمجايل، و   

 .هو السبب يف أن مستوى اإلنفاق مل يظهر أي زيادة ملحوظةالضمان االجتماعي خالل هذه الفترة، وهذا 

 دوالراً، وعلى برنامج ٦٧ ٤٠١ ٢٩٦، وصـل جمموع الصرف على برنامج الصحة الوطين  ١٩٩٢ويف   -٢٩٦
واألرقام املقابلة لعام   .  دوالراً ٩٤ ٥٩٤ ٦٠٤ دوالراً، وعـلى الضمان االجتماعي       ٢٧ ١٩٣ ٣٣٨املعاشـات   

 .على التوايلدوالراً  ٣٣١ ٨٦٠ ٣٠١، ١١٤ ٤٠٨ ٣٠٠، ٢١٧ ٤٥٢ ٠٠١ كانت ٢٠٠١

 دوالراً باألسعار اجلارية، وكان     ٦ ٥٦٦ ٤٣٩ ٦٦٥، كـان جمموع الناتج احمللي اإلمجايل        ١٩٩٢ويف   -٢٩٧
، كانت هذه األرقام    ٢٠٠١ويف  .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ١,٤٤اإلنفـاق عـلى الضمان االجتماعي       

 . يف املائة على التوايل٢,١٥ دوالراً و١٥ ٤٤٧ ٠٠٠ ٠٠٠باألسعار اجلارية 



E/1990/6/Add.39 
Page 47 

، وكان اإلنفاق على     دوالراً ٨٠٧ ٣٦٤ ٥٠٣، وصـل إمجـايل امليزانية الوطنية العامة إىل          ١٩٩٢ويف   -٢٩٨
 ٢ ٢١٦ ٢٥٧ ٢٨٩، كانت هذه األرقام ٢٠٠١ويف .  يف املائة من تلك امليزانية ١١,٧٢الضمان االجتماعي يعادل نسبة     

 . يف املائة على التوايل١٤,٩٧ودوالراً 

وبلغـت خمصصـات الضمان االجتماعي للمعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية مبوجب امليزانية الوطنية      -٢٩٩
 .٢٠٠١ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف ٠,٢العامة، نسبة 

أو هو يف سبيله الستالم     ويعمـل خمطط ادخارات املعاشات اجلديد كصندوق مال احتياطي وقد تسلم             -٣٠٠
 إىل  ٢٠٠١من  ) ب( يف املائة؛    ٠,٥ - ٢٠٠٠ إىل   ١٩٩٨من  ) أ: (النسـب التالـية من امليزانية الوطنية العامة       

 . يف املائة١,٥ - ٢٠١١من ) ج( واحد يف املائة؛ - ٢٠١٠

شتراكات وال ميكـن عمـل مقارنـات ألنه يف السنوات العشر املاضية، كان نظام املعاشات ممول من ا              -٣٠١
األشخاص املؤّمن عليهم وأرباب العمل، والذي كان يستخدم للوفاء بااللتزامات املتوقعة ألصحاب املعاشات، يف             

 .حني أن النظام اجلديد يقوم على أساس احلساب الشخصي

 إال  ونظـراً ألن صندوق محاية األشخاص املصابني أو املعوقني أثناء املنازعات املسلحة ال يوفر اإلعانات               -٣٠٢
 يف ٠,٠٨، و١٩٩٧ يف املائة فقط من الناتج احمللي اإلمجايل يف    ٠,٢لفـئة حمددة من السكان، فإن ميزانيته بلغت         

 .)٨(٢٠٠١املائة يف 

 باملقارنة مع السنوات السابقة بسبب عدد ١٩٩٨ و١٩٩٧وارتفعت ميزانية الصندوق بشكل ملحوظ يف  -٣٠٣
 بسبب تعديل قانون اإلعانات     ٢٠٠٢وحدثت زيادة جديدة يف     . سننياملدفوعـات الوحيدة املقدمة لآلباء من امل      

 .، الذي أتاح الفرصة ملستفيدين حمتملني لكي يطلبوا إعانات من الصندوق٦٩٨باملرسوم التشريعي رقم 

  من املبادئ التوجيهية٣٠الفقرة 

أو استئجار /ة لشراء اخلدمات وعندما يتعلق األمر بالنظام الصحي، مثة ترتيبات مع اهليئات العامة واخلاص -٣٠٤
املباين عندما تكون املنطقة خالية من البىن األساسية الصحية اخلاصة هبا، أو لتغطية أي نقص يف اخلرباء وخدمات                  

ومـثل هذه الترتيبات مل يبدأ استخدامها يف نظام الضمان االجتماعي إال مؤخراً فقط، والصرف عليها              . الدعـم 
املختربات، :  وتستخدم الترتيبات اخلاصة يف اجملاالت التالية، ومن بني عدة أمور أخرى         .طفيف كنسبة من امليزانية   

والتنظـيف، واملطـاعم، وخدمات األمن؛ ويف والدة األطفال املنخفضة املخاطر، واجلراحة املنخفضة املخاطر،              
 .وإجراءات التشخيص والعالج

، قد حل تدرجيياً حمل النظام      ١٩٩٨مايو  /دخل يف أيار  وفيما يتعلق باملعاشات، فإن النظام اجلديد الذي أ        -٣٠٥
وجيري تشغيل الترتيبات احلالية بواسطة مدراء صندوق املعاشات، وهي تقوم على أساس . العام القائم على التوزيع

 .احلساب الشخصي
                                                      

 ".ميزانية صندوق محاية األشخاص املصابني أو املعوقني أثناء املنازعات املسلحة"انظر املرفق  )٨(
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ت املسلحة، ويعمل خمطط الضمان االجتماعي لصندوق محاية األشخاص املصابني أو املعوقني أثناء املنازعا -٣٠٦
بصورة مستقلة عن املخططات األخرى، رغم أن الصندوق ينسق منح إعاناته مع املؤسسات العامة واخلاصة، طبقاً 

 . من قانون اإلعانات٢للمادة 

والصـندوق مسؤول، وعن طريق أي مؤسسة يراها صاحلة، عن إدارة طائفته من اإلعانات االقتصادية،                -٣٠٧
 .نات العينية، واخلدماتأو تقدمي اإلعا/وعن تنسيق و

  من املبادئ التوجيهية٣١الفقرة 

 .تتمتع املرأة باإلمكانات املتكافئة مع الرجل للحصول على إعانات الضمان االجتماعي، دون أي متييز -٣٠٨

واجملموعـات الـيت ال تتمـتع حالياً بإعانات الضمان االجتماعي تضم عمال املنازل والعمال املؤقتني                 -٣٠٩
 ).٢لوائح تطبيق قانون الضمان االجتماعي، املادة (ني والزراعي

واجملموعـات التالية ال تتمتع باحلق يف إعانات العجز، أو كرب السن، أو الوفاة، أو أهنم يتمتعون بذلك                   -٣١٠
 العمال يف القطاع غري الرمسي؛     ) ب(العاملون حلساهبم اخلاص؛    ) أ: (بدرجـة أقـل بكـثري من غالبية السكان        

 . املواطنون املقيمون باخلارج )ه(عمال املنازل؛ ) د(ال الزراعيون؛ العم) ج(

، مبا يف ذلك أرباب العمل      ١٩٩٩ شخصاً يعملون يف القطاع غري الرمسي يف         ٧٠٣ ١٦١وكـان هناك     -٣١١
 يف املائة من السكان الناشطني ٣٩واستأثرت اجملموعتان بنحو . الذيـن يقدمـون العمـل لعدد كبري من العمال     

 . يف املائة من هؤالء األشخاص، مل يكونوا أعضاء يف خمطط الضمان االجتماعي٨٧دياً؛ وما يزيد على اقتصا

 من هؤالء العاملني قد     ٢٧ ٨٩٨ولـيس هـناك إحصائيات شاملة عن العاملني حلساهبم اخلاص، ولكن             -٣١٢
 ).ملة يف املائة من العضوية الكا٢,٨ (٢٠٠٢انضموا إىل خمطط ادخارات املعاشات حبلول 

وقد أجريت دراسات جدوى بشأن انضمام العمال الزراعيني وعمال املنازل واملواطنني املقيمني باخلارج،  -٣١٣
 .ولكن اللوائح املقابلة ما زالت مل تتم صياغتها بعد

حتديث ) أ: (والـتدابري الـيت تعترب ضرورية بغية اجناز حق تلك اجملموعات يف الضمان االجتماعي تضم               -٣١٤
اعتماد لوائح خاصة بشأن خمططات     ) ج(إصالح شامل للنظام الصحي؛     ) ب(سـات املـتعلقة بانضمامها؛      الدرا

 .املعاشات اخلاصة

ويتمـثل أحـد التدابري اليت اختذهتا احلكومة يف إدخال نظام املعاشات اجلديد، والذي يهدف إىل توسيع                  -٣١٥
 . مرةالتغطية لتشمل مجيع األشخاص الذين حيصلون على العمل ألول

ويتوخى التشريع التوسع التدرجيي لتغطية املعاشات عقب إجراء الدراسات وصياغة اللوائح الالزمة؛ وقد         -٣١٦
جـرى كذلـك نقاش حول اإلصالح الشامل للنظام الصحي الذي طرحته احلكومة مؤخراً بغية ضمان التغطية                 

 .الكلية
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  من املبادئ التوجيهية٣٢الفقرة 

فقد حترك من كونه    : ١٩٨٨ االستعراض، حدثت عدة تغيريات يف نظام املعاشات يف          وفيما يتعلق بفترة   -٣١٧
ويوجد اآلن مديران اثنان لصندوق املعاشات باإلضافة إىل . خمططاً توزيعياً إىل خمطط يقوم على احلساب الشخصي

عان مبسؤولية التزاماهتما   املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي واملعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية، ومها يطل          
ويغطي النظام اجلديد العاملني يف القطاع العام واخلاص . التعاقدية حيال األعضاء حىت حيني تاريخ زواهلما القانوين     

 .والبلدي

 تطور نظام املعاشات

 إلدارة إعانات الصحة واألمومة واملخاطر      ١٩٤٩أنشـئ املعهـد السلفادوري للضمان االجتماعي يف          -٣١٨
وجرى بعد ذلك التوسع يف اخلدمات، ومت توسيع تغطية         . ١٩٥٤مايو  /نية، وافتتحت اخلدمات الطبية يف أيار     امله

، من  ١٩٦٩املخاطـر تدرجيياً حىت تاريخ األخذ مبخططات معاشات العجز واملسنني والباقني على قيد احلياة يف                
 .أجل العاملني يف القطاع اخلاص

 لتغطية العاملني يف القطاع العام باستثناء القوات        ١٩٧٥ اخلدمة املدنية يف     وأنشئ املعهد الوطين ملعاشات    -٣١٩
وأدى هذا التحرك إىل توحيد خمططات املعاشات اخلاصة اليت تديرها الدولة؛ ومت إدماج مدرسي نظام               . املسـلحة 

 .١٩٧٨الدولة يف هذا املعهد يف 

التقاعد ( مبوجب قانون القوات املسلحة ١٩٧٤وأنشئ صندوق االدخارات التعاضدية للقوات املسلحة يف  -٣٢٠
، مهيئاً بذلك الطريق حنو إنشاء معهد القوات املسلحة للضمان االجتماعي، الذي بدأ             )واملعاشـات والتعاضـد   

 .١٩٨١عملياته يف 

ولكل (وكانـت هـذه املعاهد الثالثة، واليت تدير خمططات الضمان االجتماعي ملختلف فئات العاملني                -٣٢١
ـ    حتت إشراف وحدة التأمني والضمان االجتماعي التابعة ملكتب        ) نها لوائحها اخلاصة التقنية واملالية    مؤسسـة م

ومع ذلك، فقد تغريت ترتيبات الضمان االجتماعي يف أعقاب إصالح نظام املعاشات الذي             . مراقب النظام املايل  
 للضمان االجتماعي واملعهد الوطين     وأصبح املعهد السلفادوري  . ١٩٩٨ وإدخال النظام اجلديد يف      ١٩٩٦أقر يف   

ملعاشات اخلدمة املدنية حتت إشراف مكتب مراقب املعاشات، بينما ظل معهد الضمان االجتماعي للقوات املسلحة 
 .دون تغيري

وخـالل املدة االنتقالية استمر املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي واملعهد الوطين ملعاشات اخلدمة              -٣٢٢
ويف املعهد . رة خمطط املعاشات للعاملني، الذين ظلوا، طواعية أوكرهاً، مشتركني يف هاتني املؤسستنيالعامة يف إدا

السلفادوري للضمان االجتماعي جرى فصل خمططات املرض واألمومة واملخاطر املهنية ألغراض مالية عن خمطط              
و القطاع اخلاص أو القطاع البلدي،      وفضالً عن ذلك، جرى تغطية مجيع العاملني يف القطاع العام أ          . املعاشـات 

مبوجـب خمطط الصحة العام هلذا املعهد، بينما كانت تغطية العاملني يف هذه القطاعات وقبل اإلصالح، مبوجب                 
 .خمطط خاص وضع القيود على بعض اإلعانات
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رة صناديق  وأهم تغيري حدث بواسطة ترتيبات الضمان االجتماعي اجلديدة، كان دون شك ظهور مؤسسات إدا              -٣٢٣
املعاشـات املخولـة من الدولة بإدارة صناديق املعاشات اليت أنشئت بفضل اشتراكات العاملني يف القطاع العام واخلاص                  

: ، وهي ١٩٩٨أبريل  /واملؤسسات التالية بدأت عملياهتا يف نيسان     . والـبلدي، واملنضمني إىل أحد هذه الصناديق اجلديدة       
PROFUTURO S.A.; PREVISION S.A.; COFÌA S.A.; MÁXIMA S.A.; and PORVENIR S.A.. 

 إصالح نظام املعاشات

كانت املشكلة الرئيسية لنظام املعاشات تكمن يف أنه مل يكن هناك ما يربط بني اشتراكات األفراد وبني                  -٣٢٤
وقد استغل .  الوفاةأو/اإلعانـات اليت كانوا حيصلون عليها فيما يتعلق باملصروفات غري املنظورة عن العجز، وكرب السن و    

بعـض الـناس نقطـة الضعف هذه، وهم الذين مل يدفعوا سوى أدىن االشتراكات املطلوبة ولكنهم حصلوا على أكرب                    
كما أنه مسح كذلك ملخططات الضمان االجتماعي بأن تظل حتت ضغط سياسي مستمر لتخفيف              . املعاشـات املمكـنة   

؛ وقد أدى ذلك إىل نوع من       ) املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية     ال سيما يف حالة   (اشتراطات احلصول على املعاشات     
 .التفاوت وفاقم من اهلشاشة املالية للنظام ومن مث خطر عدم املالءة املالية بالنسبة ألصحاب املعاشات يف املستقبل

لى املالءة  ولقـد أثـرت أيضـاً حالة عدم االستقرار االقتصادي اليت تولدت عن فترة الرتاع املسلح، ع                 -٣٢٥
طبقاً لوزارة التخطيط، استأثر القطاع غري    (االكـتوارية للـنظام وتسببت يف عمالة غري رمسية أخذت يف التوسع             

، وأجربت  ) يف املائة من السكان غري الناشطني اقتصادياً يف املناطق احلضرية          ٥٥ مبا يقترب من     ١٩٩٠الرمسي يف   
من االشتراكات؛ وفضالً عن ذلك، فقد تقوضت القيمة الفعلية مستويات األجور على اهلبوط، وزادت من التهرب 

لالحتياطيات التقنية بواسطة التضخم والقيود القانونية على إدارهتا؛ وكانت النتيجة هي عوائد أقل من معدالت               
 .تقلبات كل مستويات األسعار

نت غري قادرة على التصدي     ومتـثل أحد أنواع اخللل الرئيسي يف تصميم املخططات القدمية، يف أهنا كا             -٣٢٦
ومن املسلّم به أن كرب سن السكان أو حياهتم األطول املتوقعة، هو اجتاه        . للتغـيريات الدميغرافية يف العصر اجلديد     

دميغـرايف مسـيطر يف كـل من البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء، مما يفرز تكاليف تقاعد أعلى يف النظم                   
لنظام املوحد للمعهد السلفادوري للضمان االجتماعي واملعهد الوطين ملعاشات      ، كـان ا   ١٩٨٤ويف  . التوزيعـية 

 وهبط إىل ١٠,٩ كان هذا الرقم ١٩٨٦ويف .  مشتركاً نشطاً لكل صاحب معاش١٣اخلدمة العامة ال ميلك سوى 
؛ وطـبقاً لإلسـقاطات الرمسية، فإن املعدل سيكون أربعة مشتركني نشطني لكل صاحب معاش     ١٩٩٦ يف   ٨,٩

 .، وذلك إذا ما كان إصالح نظام الضمان االجتماعي قد مت إسقاطه من احلسابات٢٠٠٥حبلول عام 

ولقـد تسـببت معدالت االشتراكات املختلفة للمعهد السلفادوري للضمان االجتماعي واملعهد الوطين        -٣٢٧
 املبالغ املشارك هبا ويف     يف عدة فروق يف   ) لكل من خمططات اخلدمة العامة واملدرسني     (ملعاشـات اخلدمة املدنية،     

اإلعانـات اليت مت احلصول عليها، ونظراً ألن النظام مل يربط املعاشات باالشتراكات، فإن النتائج مل تِف حباجة                   
 .العدالة االجتماعية للجميع

فقد كانت االحتياطيات التقنية لكال     . وكانـت هـذه هي األسباب الرئيسية للعجز االكتواري للنظام          -٣٢٨
ين غري كافية للوفاء بااللتزامات فيما يتعلق باحلقوق اليت اكتسبها أصحاب املعاشات احلاليني واحلقوق اليت               املعهد
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. اكتسـبها األشخاص الذين واصلوا دفع االشتراكات توقعاً منهم بأهنم سيحصلون على معاشهم يف تاريخ الحق        
 تصحيح للنظام التوزيعي كان من شأنه أن يؤجل         وتنبأت اإلسقاطات بعدم املالءة يف بداية الفترة املتوسطة، وأي        

 .هذا اليوم فقط

ونظـراً جلمـيع أوجه الضعف ملخططات التوزيع اليت تقدم إعانات حمددة، أصبح إصالح نظام الضمان                 -٣٢٩
 ١٥ومن مث افتتح نظام ادخارات املعاشات يف    . االجتماعي ضرورة ملحة جيب التصدي هلا مبكراً بدالً من مؤخراً         

، املؤرخ  ٩٢٧املرسوم التشريعي رقم    (، عقب اإلصالح اهليكلي لترتيبات املعاشات يف البالد         ١٩٩٨أبريل  /نيسان
ويقوم هذا النظام على أساس الرمسلة الفردية وحرية الفرد يف اختيار           ). ١٩٩٦ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٠يف  

 .صندوق إدارة املعاشات الذي سيدير حسابه اخلاص

. ظام ادخارات املعاشات وظهور صندوق إدارة املعاشات، صناعة جديدة يف السلفادوروقد خلق قانون ن   -٣٣٠
وتكمن إحدى السمات البارزة هلذه الصناعة يف املستوى املرتفع لضبط عملياهتا، املصممة لضمان الشفافية واألمان 

 .يف إدارة اعتمادات املعاشات وتقدمي إعانات حمسنة ألعضائها

ارة صناديق املعاشات عملية جتارية يتوقف جناحها على كفاءة اإلدارة وفعاليتها بالنسبة            وتعترب مؤسسة إد   -٣٣١
وينظم القانون  . لـلخدمات اليت تقدمها، وعلى الرحبية الكافية لضمان بقائها على قيد احلياة على املدى الطويل              

ت اخلاصة، واستثمار أصول    وتضم هذه اخلدمات إدارة احلسابا    . اخلدمـات األساسية والضرورية لتشغيل النظام     
 .الصندوق، ومنح إعانات املعاشات، وإعداد شهادات التحويل

ومتـول مؤسسـات إدارة صـناديق املعاشـات أنشطتها بتحميل أعضائها عمولة ختصم من حساباهتم                 -٣٣٢
تجاوز وال جيوز أن ت   ) مع أخذ املعدالت الدولية كمرجع    (وهذه العمولة تنظم كذلك بواسطة القانون       . الشخصية

، عندما كانت ١٩٩٩ و١٩٩٨ما عدا يف العامني (ثالثة يف املائة من األجر األساسي املساهم به من طرف العامل 
وتشمل هذه العمولة قسط التأمني اجلماعي للعجزة والباقني على ).  يف املائة على التوايل٣,٢٥ و ٣,٥املعـدالت   

ويعتمد إمجايل دخل مؤسسة إدارة صناديق املعاشات أيضاً . رقيد احلياة، املدفوع لشركة تأمني لتغطية تلك املخاط     
 .على عدد أعضائها املشاركني ومتوسط أجورهم األساسية املساهم هبا

وفيما خيتص باإلنفاق، فإن املؤسسة عليها أن تقوم باستثمارات كبرية يف املراحل املبكرة لعمليات تشغيلها  -٣٣٣
وتعين طبيعة الصناعة . تأسيسها ولكي تكون قادرة على توفري اخلدمات الالزمةبغية الوفاء باالشتراطات القانونية ل

أن أي مؤسسة إلدارة صناديق املعاشات جيب أن متتلك رأس املال الكايف لتمويل استثماراهتا األولية ولكي تكون                 
كذلك أن تتمتع   وجيب عليها   . قـادرة عـلى حتمل املردود السليب لالستثمارات يف السنوات األوىل من التشغيل            

باملؤهالت لكي تدير كميات ضخمة من املعلومات واستخدام التكنولوجيا املتقدمة لالضطالع باملعامالت املعقدة             
 .على وجه السرعة

 كانون  ٢٠ولقـد غـّير دخـول قـانون نظام ادخارات املعاشات إىل حيز التنفيذ، والذي اعتمد يف                   -٣٣٤
خمطط املعاشات  : د وأنشأ نظامني فرعيني للضمان االجتماعي مها      ، نظـام معاشات البال    ١٩٩٦ديسـمرب   /األول

 .العامة، وخمطط ادخارات املعاشات
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 خمطط املعاشات العامة

يوفـر هـذا املخطـط إعانات العجز وكرب السن والوفاة؛ ويدير عملياته املعهد السلفادوري للضمان                 -٣٣٥
 .٦٦٧ و٤٧٤ستفيدين من املرسومني رقمي االجتماعي واملعهد الوطين للخدمة املدنية، وهو يغطي امل

 باالنضمام إىل املعهد الوطين للخدمة املدنية ملعاشات اخلدمة املدنية والتقاعد           ٤٧٤ويـتعلق املرسوم رقم      -٣٣٦
نوفمرب / تشرين الثاين٢املطلوبـة مـن الدولة مبوجب قانون اخلدمة املدنية واملعاشات، الذي دخل حيز النفاذ يف               

وظلت املسؤولية املالية لدفع تلك .  للمدرسني١٩٧٨يناير / كانون الثاين١ اإلدارة وحىت تاريخ  للعاملني يف١٩٧٥
 .املعاشات بني يدي وزارة املالية حصراً

، ويغطي كل املوظفني املدنيني ١٩٩٣-١٩٩٠ باملعاشات املمنوحة خالل الفترة من ٦٦٧ويتعلق املرسوم  -٣٣٧
 سنة من اخلدمة دون استيفاء اشتراط السن املنصوص عليه يف قانون املعهد ٣٠يف القطـاع العام الذين استكملوا       

وتقع املسؤولية املالية على . وذلك بالنسبة ملعاش كرب السن)  للرجال٦٠ سنة للنساء و٥٥(الوطين للخدمة املدنية 
مان االجتماعي فيما   عـاتق وزارة املالية ومع املعهد الوطين للخدمة املدنية، وكذلك مع املعهد السلفادوري للض             

 .يتعلق بسنوات االشتراكات مبوجب خمططها للمعاشات

ويغطـي نظـام املعهـد الوطـين للخدمة املدنية املوظفني املدنيني للدولة وللبلديات، فإذا ما استوفوا                  -٣٣٨
تتضمن أعداد و. االشتراطات القانونية حيصل هؤالء املوظفون على معاشات فيما يتعلق باملخاطر املشار إليها أعاله

 تشرين ٢املشـتركني احلالـيني يف هـذا املعهـد مجيع املوظفني املدنيني يف القطاع العام الذين كانوا عاملني يف       
 .، والذين قرروا االستمرار يف خمطط املعاشات العامة١٩٧٥نوفمرب /الثاين

 من  ٨ ٧٧٩ (١٥ ٨٨٤، وصلت أعداد املشتركني يف هذا املعهد إىل         ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠ويف   -٣٣٩
، منهم  ٥٤ ٦٦٥، ويف نفس هذا التاريخ وصل عدد مستحقي املعاشات لديه إىل            )٩() من النساء  ٧ ١٠٥الرجال،  

، ٤٧٤ و ٦٦٧اسـتوفوا اشتراطاته؛ ولىب االشتراطات املنصوص عليها يف املرسومني رقمي           ) ٪٧٧,٧ (٤٢ ٤٧١
، وفيما  ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٣٠عهد اعتباراً من    واإلعانات املقدمة من امل   .  يف املائـة على التوايل     ٤,٨ و ١٧,٥

 . دوالر٣٠٥ ٤٢١,٤٠يتعلق جبميع أنواع املعاشات ومبوجب كل املخططات، وصل جمموعها إىل 

) ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣٠اعتباراً من (وانقسمت أعداد احلاصلني على معاشات املعهد بني خمططني اثنني  -٣٤٠
؛ وكرب السن   ٨٦٨ -لعجز  ( صاحب معاش    ٤١ ٦٤٣ة املدنية، الذي كان به      خمطط اخلدم ) أ: (على النحو التايل  

خمطط املدرسني، الذي ) ب(؛ و)٣٧٥ -؛ وأقارب األصول ٣ ٨٦٩ -؛ اليتامى ٩ ١٦٥ -؛ األرامل ٢٧ ٣٦٦ -
؛ ٤٤٠ -؛ اليتامى   ٨٢١ -؛ األرامل   ١١ ٦٠٢ -؛ كرب السن    ٤٤ -العجز  ( صاحب معاش    ١٣ ٠٢٢كـان به    

 ).١١٥ -وأقارب األصول 

، ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١ معاشاً واليت كان يدفعها حىت       ٥٤ ٦٦٥وسيواصل هذا املعهد دفع      -٣٤١
 عضواً من الذين ظلوا منضمني إىل املعهد حتسباً         ١٥ ٨٨٤وسيحصـل عـلى اشـتراكات الضمان االجتماعي         

 .للحصول على معاشاهتم عندما يستوفون الشروط القانونية
                                                      

 .أرقام املعهد الوطين للخدمة املدنية )٩(
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ون نظام ادخارات املعاشات حيز النفاذ، قام هذا املعهد بتشغيل النظام االكتواري املايل             وقبل دخول قان   -٣٤٢
لألقسـاط التدرجيية، والذي مبوجبه تستخدم اشتراكات األعضاء واملوظفني لتغطية التزامات الضمان االجتماعي             

 يف املائة، سبعة ١٤ي ، كانت نسبة االشتراك الشهر٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١وحىت . ألصحاب املعاشات
 .يف املائة من كل من العاملني ومن أرباب العمل

ومن أجل تلبية االلتزامات املالية ملخطط ادخارات املعاشات، نص قانون هذا النظام على إنشاء صندوق                -٣٤٣
امات الضمان  اسـتهالك الديـن املكون من املخصصات السنوية احملددة يف امليزانية السنوية العامة بغية متويل التز               

االجـتماعي عندما تنفد االحتياطات التقنية للمعهد؛ وبدأ املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية يسحب من هذه               
 .٢٠٠٢أغسطس /املوارد يف آب

، معدالً بذلك   ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩، حيز التنفيذ يف     ٧٢٧وقد دخل املرسوم التشريعي رقم       -٣٤٤
زاد من مدة االشتراك الدنيا ) أ: (وقد تضمن التغيريات التالية). معهد الضمان االجتماعي(قانون القوات املسلحة  

 . سنة٥٠ إىل ٤٥ سنة؛ زاد من سن التقاعد األدىن من ٢٥ سنة إىل ٢٠بالنسبة للحق يف املعاش من 

وقد . عدونتـيجة هذه التعديالت، جرى إدخال تغيريات على جدول النسب املئوية حلساب معاش التقا              -٣٤٥
، وهي تقوم على أساس التعديالت )شروط التقاعد الطوعي (٢٦و) املبالغ (٢٥وردت هذه التغيريات يف الفقرتني 

 .االكتوارية املطلوبة للسالمة واالستدامة املالية لربنامج املعاشات على املدى الطويل

 إدماج إشارة يف القانون إىل احلاجة       بغية) بشأن إعادة تقومي املعاشات    (٤٣ إىل املادة    ١وأضيفت الفقرة    -٣٤٦
 .املالية واالكتوارية ألصحاب املعاشات لكي يستمروا يف االشتراك الطوعي

وجرى وضع ترتيبات لالهتمام هبؤالء األعضاء الذين ال يستوفون عند وصوهلم إىل سن التقاعد اشتراطات  -٣٤٧
 .الشتراك طوعياًاحلصول على املعاش، ولكنهم غري قادرين على االستمرار يف ا

بغية تلبية احلاجة املالية ) التعاريف (١٤٩وقد جرى تعديل تعريف األجر األساسي املطبق الوارد يف املادة  -٣٤٨
واالكتوارية لالستدامة؛ وأصبح األجر األساسي املطبق اآلن حلساب املعاشات هو متوسط السنوات اخلمس األخرية 

 .من االشتراطات

ات املسلحة للضمان االجتماعي بتشغيل نظام مايل لألقساط التدرجيية يقوم على رفع            ويقـوم معهد القو    -٣٤٩
ومن وجهة النظر التقنية، جيب زيادة القسط من اللحظة اليت تتساوى فيها     . األقساط اليت تتوقف زيادهتا على طول الدرجة      

 .استثمار االحتياطي التقيننفقات اإلعانات والتكاليف اإلدارية، مع دخل االشتراكات زائد الفائدة على 

.  دوالر ١٠٦,٢٩ دوالر إىل    ٣٤,٢٩، مت رفـع معاشـات الـتقاعد الدنيا ومعاشات العجز من             ١٩٩٤ويف   -٣٥٠
 ١٩٩٦ و١٩٩٥ يف املائة يف     ١٠وارتفعت معاشات معهد القوات املسلحة للضمان االجتماعي عن التقاعد والعجز بنسبة            

 .٢٠٠٠و

: ة اليت تكبدها معهد القوات املسلحة للضمان االجتماعي، على النحو التايل  وتطورت املدفوعات اإلضافي   -٣٥١
 ٦٨,٥٧ كانت   ١٩٩٩ و ١٩٦٦ويف  ) ب( دوالر؛   ٥٧,١٤، كانت املدفوعات اإلضافية     ١٩٩٥ و ١٩٩٤يف  ) أ(

 . دوالر٨٠,٠٠، كانت ٢٠٠٢ و٢٠٠٠ويف ) ج(دوالر؛ 
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ذا املعهد، التغيريات اليت طرأت على السكان       وتـبني بعض اإلحصائيات اخلاصة باملعاشات املقدمة من ه         -٣٥٢
؛ ويف ٥٥ ٨٦٥ إىل ٢٥ ٦٢١، ارتفع عددهم من ٢٠٠٢يونيه / وحزيران١٩٩٥يونيه /فما بني حزيران: النشطني

 .)١٠(١٥ ١٢٢ إىل ١١ ١٠٥نفس هذه املدة، ارتفع عدد السكان غري النشطني من 

 إىل ١٩٩٥ على النحو التايل يف الفترة من     وقـد اخـتلف العدد السنوي ألصحاب معاشات هذا املعهد          -٣٥٣
، وصل جمموع عدد األشخاص الذين كانوا حيصلون على معاشات          ١٩٩٥ففي سنة   : ٢٠٠٢يونـيه   /حزيـران 

؛ وكانت األرقام بالنسبة ملعاشات العجز هي ٢٠٠٢يونيه / حبلول حزيران٣ ١٦٣ وارتفع إىل ٢ ٣٠٣التقاعد إىل 
 . على التوايل١١ ٠٤٣ و٧ ٨٧٥د احلياة ، وملعاشات البقاء على قي٩١٦ و٩٢٧

:  على النحو التايل   ٢٠٠٢يونيه  / وحزيران ١٩٩٥وتطـور عـدد اإلعانات املقدمة من هذا املعهد بني            -٣٥٤
، يف حني أن املدفوعات مبوجب التأمني على احلياة فقد هبطت           ٧٨٤ إىل   ٨ ٠٧٨اخنفضت معاشات التقاعد من     

 .٧٥ إىل ١٦٩ة من ، والعالوات اجلنائزي١٠٨ إىل ٢٥٤من 

 خمطط ادخارات املعاشات

يغطـي هـذا املخطط مجيع العاملني يف القطاعات العامة واخلاصة والبلدية الذين هتدف اشتراكاهتم إىل                 -٣٥٥
الرمسلة يف حساب ادخارات املعاشات الشخصية، واليت ختوهلم احلصول على إعانات كرب السن، والعجز العادي،               

 .ةوالباقني على قيد احليا

وعمالً بأحكام قانون هذا املخطط، فإن انضمام أعضاء جدد إىل خمططات املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة        -٣٥٦
؛ وزود املسامهون الذين ُحولوا إىل خمطط ادخارات املعاشات، بشهادات حتويل           ١٩٩٩املدنـية، قد استكمل يف      

وصدرت هذه الشهادات إما عن . ريخ التحويلتثبت فترات االشتراكات يف مؤسسات نظام املعاشات العام حىت تا
املعهـد السلفادوري للضمان االجتماعي أو عن املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية، رهناً باملؤسسة اليت تلقت                

 .آخر اشتراك؛ واختذ تاريخ عمالة املشاركني السابقني كأساس إلصدار الشهادات

 يف  ٢,٨ عضواً، ميثلون    ٢٧ ٨٩٨خمطط ادخارات املعاشات    ، كان عدد أعضاء     ٢٠٠٢سبتمرب  /يف أيلول  -٣٥٧
 .املائة من مجيع األشخاص املؤّمن عليهم

 معدالت االشتراكات حبسب املؤسسة 

ومبوجـب خمطـط ادخارات املعاشات، فإن اشتراكات العاملني تضم العمولة املدفوعة إلدارة صندوق               -٣٥٨
فع أقساط التأمني على جمموعة أصحاب العجز والباقني على قيد التقاعد فيما يتعلق بإدارة حساباهتم الشخصية ود    

 .احلياة

                                                      

 ".إحصائيات معهد القوات املسلحة للضمان االجتماعي"انظر املرفق  )١٠(
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 معدالت االشتراكات يف خمطط ادخارات املعاشات
 )نسب مئوية مطبقة على األجر األساسي املساهم به(

  العاملون أرباب العمل اجملموع

١٩٩٨ ٤,٥٠ ٥,٠٠ ٩,٥٠ 

٢٠٠٢ ٦,٢٥ ٦,٧٥ ١٣,٠٠ 

طلوبة لتمويل خمطط الصحة العامة، وهو مسؤولية املعهد السلفادوري للضمان          وجيـري توفري املوارد امل     -٣٥٩
ومع ذلك، هناك مصادر أخرى . االجـتماعي، وبصورة أساسية عن طريق اشتراكات العاملني واملوظفني والدولة   

 من العقوبات الفائدة واإليرادات األخرى النامجة عن استثمار االحتياطيات؛ عوائد الغرامات وغريها: للتمويل هي
القانونـية؛ واشتراكات احلائزين على معاشات املعهد السلفادوري للضمان االجتماعي، واملعهد الوطين ملعاشات            

 .اخلدمة املدنية نظري العجز وكرب السن، ولألرامل

 ١٩٩٧ إىل ١٩٦٩ يف املائة من ٣,٥وقد حدد جمموع معدل االشتراك للعاملني واملوظفني والدولة بنسبة  -٣٦٠
ومنذ بداية العمليات عقب عملية     ).  يف املائة  ٠,٥ - يف املائة، والدولة     ٢ - يف املائة؛ املوظفون     ١ -العـاملون   (

 :اإلصالح، ارتفعت هذه املعدالت على النحو التايل من ناحية النسبة املئوية

 السنة أرباب العمل العاملون اجملموع
١٩٩٨ ٥,٠٠ ٤,٥٠ ٩,٥٠ 

١٩٩٩ ٥,٥٠ ٥,٥٠ ١١,٠٠ 

٢٠٠٠ ٦,٠٠ ٦,٠٠ ١٢,٠٠ 

٢٠٠١ ٦,٥٠ ٦,٥٠ ١٣,٠٠ 

٢٠٠٢ ٧,٠٠ ٧,٠٠ ١٤,٠٠ 

احلد األدىن لألجر القانوين    ) أ: (واحلد األدىن واحلد األقصى لألجر اخلاضع لالشتراكات مها على النحو التايل           -٣٦١
احلد األقصى  ) ب(اً؛   دوالراً شهري  ١٤٤، ما يعادل    ) دوالر ٤,٨٠( كولون   ٤٢ مببلغ   ١٩٩٨مايو  /الذي ُحدد يف أيار   

 .شهرياً)  دوالر٤ ٥٠١( كولون ٣٩ ٣٩٢ مببلغ ٢٠٠١لألجر الذي حّدده مكتب مراقب املعاشات لعام 

 :ولقد تطورت معدالت اشتراكات املعهد الوطين ملعاشات اخلدمة املدنية على النحو التايل -٣٦٢
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 موظفو اإلدارة العامة 
 )بالنسب املئوية(

 السنة ب العملأربا العاملون اجملموع
    ١٩٩٨ ٤,٥٠ ٤,٥٠ ٩,٠٠ 

١٩٩٩ ٥,٠٠ ٥,٠٠ ١٠,٠٠ 
٢٠٠٠ ٥,٥٠ ٥,٥٠ ١١,٠٠ 
٢٠٠١ ٦,٠٠ ٦,٠٠ ١٢,٠٠ 
٢٠٠٢ ٦,٥٠ ٦,٥٠ ١٣,٠٠ 
٢٠٠٣ ٧,٠٠ ٧,٠٠ ١٤,٠٠ 

 أعضاء هيئة التدريس يف النظام العام
 )بالنسب املئوية(

 السنة أرباب العمل العاملون اجملموع
١٩٩٨ ٦,٠٠ ٦,٠٠ ١٢,٠٠ 

١٩٩٩ ٦,٥٠ ٦,٥٠ ١٣,٠٠ 

  فما فوق٢٠٠٠ ٧,٠٠ ٧,٠٠ ١٤,٠٠

 :وفيما يلي النسب املئوية ملعدالت اشتراكات معهد القوات املسلحة للضمان االجتماعي -٣٦٣

 اإلعانة اشتراك العضو اشتراك رب العمل اجملموع
 معاش ٦,٠ ٦,٠ ١٢,٠      

 صندوق التقاعد ٣,٠ ٣,٠ ٦,٠

  على احلياةالتأمني ٠,٥ ١,٥ ٢,٠

 إعادة التأهيل ١,٠ ١,٠ ٢,٠

 اجملموع ١٠,٥        ١١,٥           ٢٢,٠      

 ١٠ املادة -ياء 

  من املبادئ التوجيهية٣٤الفقرة 

 الواردة يف تقريرها الدوري     ٢٤ و ٢٣ و ١٧يسترعى االنتباه يف هذا الصدد إىل تعليقات السلفادور على املواد            -٣٦٤
) ٢٠٠٢يوليه / متوز٨ املؤرخ CCPR/C/SLV/2002/3(د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املوحد مبوجب العه  
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 CEDAW/C/SLV/5؛  ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ املؤرخ   CEDAW/C/SLV/3-4(وفـروع تقاريـرها الثالثة      
واملتعلقة ) ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ املؤرخ   CEDAW/C/SLV/6؛  ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ١٩املـؤرخ   

باملوضـوعات الـيت عوجلت يف هذه املادة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ فهذه                 
 .التعليقات ما زالت صاحلة

ويسترعى االنتباه كذلك إىل املعلومات الواردة يف تقرير السلفادور الدوري الثاين مبوجب اتفاقية حقوق الطفـل      -٣٦٥
)CRC/C/65/Add.25 ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٥ املؤرخ.( 

  من املبادئ التوجيهية٣٥الفقرة 

ويعاجل قانون األسرة   . يعترف الدستور بأن األسرة هي أساس اجملتمع، وينص على ضرورة محايتها بواسطة الدولة             -٣٦٦
وض اندماجها، ورفاهها وتنميتها    املـبدأ األساسـي حلماية األسرة ويقر بأن على الدولة التزام حبماية األسرة بفضل النه              

ويرسي القانون املبادئ التوجيهية لوحدة األسرة واملتمثلة يف املساواة يف احلقوق بني . االجتماعـية واالقتصـادية والثقافية   
ن الرجل واملرأة، واملساواة يف احلقوق لألطفال، واحلماية الشاملة للقّصر واملعوقني واملسنني، واألمهات عندما يكن وحده              

 .مسؤوالت عن األسرة

والـزواج هـو األساس القانوين لألسرة وُيعّرف بوصفه االحتاد الناشئ عن الرضا احلر واملتبادل بني الشركاء،                  -٣٦٧
والرمسيون املخولون للتصديق على الزجيات هم      . والـذي يصـبح كامالً عندما يعلنون عن ذلك أمام السلطات املختصة           

، والنائب العام للجمهورية، والنواب الفرعيون يف الدوائر، واحملامي العام للجمهورية           املوثوقـون الـتابعون لـلجمهورية     
واحملافظون . واحملـامون الفرعـيون يف جمال والياهتم؛ وجيري إمتام الزواج باجملان، وهو وضع يشجع الزوجني على الزواج   

 . واجالسياسيون يف الدوائر وعمد البلديات خمولون كذلك بإجراء احتفاالت الز

 .وُيعرِّف قانون األسرة الزواج بأنه احتاد قانوين بني رجل وامرأة أبرمه الزوجان بغية إقامة حياة كاملة ودائمة معاً -٣٦٨

قناصل عامون، وقناصل، ونواب    (هذا وإن رؤساء البعثات الدبلوماسية عندما ال يكون هناك أي موظف قنصلي              -٣٦٩
يف املواقع املفوضني لديها، ولكن بني السلفادوريني فقط؛ وبذلك حتمي السلفادور           خمولون للتصديق على الزجيات     ) قناصل

ممارسـة حـق األشخاص اجلديرين بتأسيس أسرة، ليس فحسب يف إطار الزواج، الذي حيظى بكل األحكام، بل وأيضاً                   
 أنه معترف به ألغراض تنظيم بعض       املعاشرة يف إطار القانون العام، وهو أمر وإن كان ال يتماثل مع الزجيات القانونية، إال              

 من الدستور ونظراً كذلك للزيادة ومن واقع احلياة، اليت          ٣٣احلقوق والواجبات املشتركة بني الزوجني على أساس املادة         
 .طرأت على الزجيات احلرة أو زجيات القانون العام

 ى خالل السنوات اخلمس املاضية     وطـبقاً للـتقارير املـتعلقة بعمل مكتب النائب العام، فإن املكتب أجر             -٣٧٠
من ) ب(؛  ٤٤٤ - ١٩٩٨مايو  / إىل أيار  ١٩٩٧يونيه  /من حزيران ) أ: ( زواجاً ٢ ٦١٥ باجملـان    ٢٠٠٢-١٩٩٧
؛ ٥٠٩ - ٢٠٠٠مايو / إىل أيار١٩٩٩يونيه /من حزيران) ج(؛ ٧٠٠ - ١٩٩٩مايو / إىل أيار١٩٩٨يونيه /حزيران

 مايو / إىل أيار  ٢٠٠١يونيه  /من حزيران ) ه(؛  ٥٨٢ - ٢٠٠١مايو  / إىل أيـار   ٢٠٠٠يونـيه   /مـن حزيـران   ) د(
٣٨٠ - ٢٠٠٢ . 



E/1990/6/Add.39 
Page 58 

 

  من املبادئ التوجيهية ٣٦الفقرة 

نظراً ألن البلوغ اجلنسي واملراهقة هي أمور تتعلق بدرجة بلوغ سن الرشد االجتماعي والنفسي والثقايف للطفل،                 �٣٧١
بوصفه سن الرشد؛ وحيصل األطفال على املمارسة الكاملة  ١٨ لاوطـبقاً التفاقية حقوق الطفل، حدد قانون األسرة سن       

 . حلقوقهم عند بلوغهم تلك السن

وتـتحمل األسرة املسؤولية األوىل حلماية أطفاهلا، ألهنا تعترب البيئة الطبيعية واملناسبة للنمو السوي لشخصياهتم؛                -٣٧٢
وجيب أن تزود الدولة األسر باملساعدة . احلماية الكافيةويتحمل اجملتمع والدولة بعض هذه املسؤولية عندما ال توفر األسرة   

 ).٣٤٧قانون األسرة، املادة (الكافية ألداء وظائفها فيما يتعلق مبمارسة الطفل حلقوقه املقررة 

احلماية ضد أي أشكال األذى أو اإلساءة البدنية والذهنية واألخالقية،          ) أ: (ومجـيع األطفـال هلـم احلـق يف         �٣٧٣
مستوى معيشة مرتفع مبا فيه الكفاية      ) ب(سوء املعاملة، والتعذيب، والعقوبة القاسية وغري اإلنسانية واملهينة؛         واإلمهال، و 

احلصول على أعلى مستويات ممكنة من الصحة وغريها من         ) ج(لصـاحل منوهم البدين والذهين واألخالقي واالجتماعي؛        
 ).٣٥١املادة (خدمات العالج من األمراض وإعادة التأهيل 

وجتري محاية حياة وصحة الطفل بواسطة منظومة من التدابري القانونية واالجتماعية والوقائية، والتعاضدية الرامية               -٣٧٤
 ).٣٥٣املادة (إىل ضمان منوهم الشامل منذ احلمل وحىت سن الرشد 

ة على املستوى الوطين؛ فهو     ويعتـرب املعهـد السلفادوري للنمو الكامل لألطفال، الوكالة الرئيسية لتوفري الرعاي            -٣٧٥
ينسـق أنشطة خمتلف املؤسسات املتعاملة مع الطفل بغية تطبيق السياسات اخلاصة بالطفل؛ وهو املسؤول أيضاً عن تنفيذ                  

 . التدابري اإلدارية حلماية حقوق الطفل الواقع حتت التهديد أو الذي عاىن من انتهاك حقوقه

اءة، يتوىل هذا املعهد التنسيق مع الوكاالت احمللية والدولية إلدارة املوارد           وبغـية حتقيق أهدافه بصورة أكثر كف       �٣٧٦
 .اإلضافية املقدمة لتحسني اإلجراءات لصاحل الطفل

  من املبادئ التوجيهية٣٧الفقرة 

 . من هذا التقرير٣٧٠-٣٦٦انظر الفقرات  -٣٧٧

 وحدة األسرة والتنمية املستدامة ألفرادها؛      وتشـجع األمانة الوطنية لألسرة وتنهض وتسهل سبل ووسائل تعزيز          -٣٧٨
وبغـية توفـري الرعاية املناسبة واحلوافز التنموية للمجموعة األسرية، فهي تعمل مع سائر املؤسسات العامة األخرى، مثل                 

ISNA, ISDEMUية املسنني  واجمللس الوطين لرعاية املعاقني املتكاملة، واجمللس الوطين للصحة العقلية، واجمللس الوطين لرعا
 .املتكاملة

وتدير هذه األمانة املوارد الوطنية والدولية لدعم تنفيذ براجمها، وهي تنسق األنشطة الطوعية للوكاالت العاملة يف                -٣٧٩
 .اجملتمع احمللي

إن ومـن املعترف به، كما يف البلدان األخرى، هو أن املفهوم التقليدي لألسرة قد تغّير؛ ويف حالة السلفادور، ف                   -٣٨٠
 سنة، واهلجرة والعدد املتزايد من      ١٢مثل هذه التغيريات قد جنمت كذلك عن الرتاع املسلح الذي ابتليت به البالد طوال               

وهذا الوضع اجلديد يشكل حتدياً، وبذلت الدولة أقصى جهودها لصياغة سياسات لتعزيز            . النسـاء الالئي خرجن للعمل    
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بقيها على قيد احلياة، وذلك من أجل حتسني احلصول على التعليم، والصحة،            األسـرة والقـيم األخالقية واملعنوية اليت ت       
والـثقافة، والترفـيه، والرياضة، والعمالة، لتعزيز التنسيق املشترك بني املؤسسات لربامج منع العنف املرتيل والتعامل معه،                 

 .وتوفري فرص أفضل لتنمية املرأة، مبا يف ذلك الربامج التدريبية

  املبادئ التوجيهية من٣٨الفقرة 

وقد استحدث قانون العمل املفاهيم ذات الصلة يف الدستور،         . إن أحكـام األمومـة منصوص عليها يف القانون         -٣٨١
 . فالفصل بدون إنذار أو الفصل بإخطار ال ينهي عقد العمل: واليت وضعت مبادئ محاية احلوامل، مثل استقرار الوظيفة

إمكانات النظام الصحي يف أي مستشفى وطين أو عام، أو أي مركز صحي، أو              وحتصـل املـرأة الفقرية على        -٣٨٢
 .اللجوء إىل خدمات القوابل الاليت تدربن بواسطة وزارة الصحة، وذلك يف حالة عدم توافر اإلمكانات األخرى

 . أسبوعا١٢ًهي ) قبل وبعد اإلجناب(وجمموع مدة إجازة األمومة  -٣٨٣

تماعي النساء احلوامل وهن يستطعن احلصول على إعانات باإلضافة إىل اإلعانات           وحيمـي نظـام الضمان االج      -٣٨٤
األخـرى ممـنوحة مبوجب قانون العمل، مبا يف ذلك احلضور الطيب عند الوالدة، وكذلك اجلراحة واخلدمات الصيدالنية                 

ومة فيما يتعلق بالعجز املؤقت وخدمات األسنان واملستشفى واملختربات قبل وبعد اإلجناب؛ وهلن احلق كذلك يف عالوة أم   
 يف املائة من متوسط أجرهن األساسي، وكذلك املساعدة مبضافات التغذية للطفل نقداً وعيناً،              ٧٥عـن العمل مبا يعادل      

، وقانون  ٣٠٩ و ١١٣قانون العمل، املادتان    (وجمموعة مالبس وأدوات للطفل املولود حديثاً، واملعروفة باسم سلة األمومة           
 ). وما بعدها٢٣، وغريها، ولوائح تطبيق نظام الضمان االجتماعي، املادة ٥٩جتماعي، املادة الضمان اال

  من املبادئ التوجيهية٣٩الفقرة 

جلميع األطفال احلق يف احلياة يف ظروف أسرية وبيئية تعزز منوهم           : " من الدستور على ما يلي     ٣٤تـنص الفقرة     -٣٨٥
وسيحدد القانون واجبات الدولة وإنشاء مؤسسات حلماية       . حبماية الدولة الشـامل، وهلـذا الغـرض، فإهنم سيتمتعون         

 ".األمهات واألطفال

  مـن الـنظام األساسـي لـلمعهد السـلفادوري للـنمو الكامل لألطفال والقّصر على                 ٢وتـنص املـادة      -٣٨٦
 ".د وتوفري احلماية الشاملة لـهإن الغرض من املعهد هو تنفيذ ورصد السياسة الوطنية للطفل يف مجيع أحناء البال: "ما يلي

وتقوم الوكاالت مثل مكتب النائب العام للجمهورية، الذي يوفر املساعدة القانونية، واملعهد السلفادوري للنمو               -٣٨٧
الكامل لألطفال والقّصر، الذي يسجل ويعتمد ويرصد املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال محاية األطفال ورعايتهم،                

لـك املنظمات اليت ال هتدف إىل الربح واملخولة من الدولة احلصول على الشخصية القانونية الالزمة للعمل مع                  مبـا يف ذ   
 .األطفال، حبماية حقوق الطفل

، جيوز هلم   ١٤ ولكنهم فوق    ١٨ من قانون األسرة، فإن األطفال الذين تقل أعمارهم عن           ٣٧٦وعمـالً باملادة     -٣٨٨
 .دة يف قانون العمل، وشريطة أال تتأثر بذلك حقوق تعليمهمالعمل، رهناً باللوائح الوار
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، شريطة أن تنحصر مهامهم يف      ١٢ من قانون العمل لألطفال بالعمل ابتداًء من سن          ٢-١١٤وتـرخص املادة     -٣٨٩
أن يكون من النوع الذي يضر بالتحاقهم       ) ب(حيتمل أن يضر بصحتهم أو منوهم، أو        ) أ: (العمـل اخلفـيف الـذي ال      

 .رسة، ومشاركتهم يف الربامج اليت تديرها السلطات املختصة، أو باالستفادة من التعليم الذي حيصلون عليهباملد

ويف حـني أنه من احلق أن يقال بأن السلفادور تتمتع بتشريع يوفر احلماية للطفل، فمن احلق كذلك أن يقال إن        -٣٩٠
ين أنه يف بعض احلاالت يضطر األطفال إىل العمل بواسطة          الظـروف االقتصـادية ملعظـم األسرة السلفادورية الفقرية تع         

والديهـم، ويف حـاالت أخـرى للضرورة، بغية مساعدة آبائهم أو أخواهتم؛ وال شك أن ذلك يتسبب يف مشكالت                    
 .اجتماعية واقتصادية لألطفال الذين يضطرون إىل التخلي عن املدرسة بغية العمل من أجل البقاء على قيد احلياة

وعلى سبيل املثال،   : ناك العديد من األطفال الذين تنقصهم احلماية، يف املناطق احلضرية والريفية على السواء            وه -٣٩١
 .األطفال الذين يعملون يف املزارع، ويف القطاع غري الرمسي أو يف الشوارع

هم املتنامية جيب   شخصيت) أ: (وجيـب مـراعاة القواعـد التالية يف احلاالت اليت يرخص فيها لألطفال بالعمل              -٣٩٢
وجيب أن ينحصر عمل األطفال الذين تقل أعمارهم        ) ج(وجيب أن حيصلوا على التدريب املالئم للعمل؛        ) ب(احترامها؛  

وجيب أن حيصلوا على فحوص طبية مرة واحدة على األقل يف السنة            ) د( سـنة، يف نصـف يوم عمل عادي؛          ١٤عـن   
وهلذا الغرض، جيري مراقبة عمل األطفال بواسطة وزارة . وهم الطبيعيلـتحديد ما إذا كان عملهم يؤثر على صحتهم ومن      

). ٣٨٠قانون األسرة، املادة    (العمـل والضمان االجتماعي وبواسطة املعهد السلفادوري للنمو الكامل لألطفال والقّصر            
 .وهاتان اهليئتان عليهما التزام بتوفري الربامج التدريبية اخلاصة باألطفال

 العمل، ويف أي أنشطة، أكثر من ست ساعات يف          ١٦ون العمل على أنه ال جيوز لألطفال حتت سن          وينص قان  -٣٩٣
وجيوز هلم أال يعملوا أكثر من ساعتني كوقت إضايف يف أي يوم أو أداء أي عمل يتطلب أي                  )  ساعة أسبوعياً  ٣٤(الـيوم   

أو أن يعينوا للعمل قبل اخلضوع      ) ١١٦دة  املا( أال يؤدوا أي عمل ليلي       ١٨وجيوز لألطفال حتت سن     . جهـد بدين كبري   
 ).٢-١١٧املادة (لفحص طيب مفصل يقر بصالحيتهم للعمل املذكور 

 ١٩٧٣وكـل هذه القواعد تتماشى مع التزامات السلفادور مبوجب اتفاقية منظمة العمل الدولية للسن األدىن،                 -٣٩٤
 ).١٣٨رقم (

 )١١(الفئات العمرية وجنس األطفال العاملني
 الفئة العمرية أوالد بنات اجملموع

١٤-١٠ ٦٧ ٨٥٧ ٢٩ ٤٦٣ ٩٧ ٣٢٠ 
١٢(١٨-١٥ ١٤٧ ٤٣٧ ٦٨ ٣٥٦ ٢١٥ ٧٩٣( 
 اجملموع ٢١٥ ٢٩٤ ٩٧ ٨١٩ ٣١٣ ١١٣

                                                      

األرقام من قسم العمالة حبسب الفرع اخلاص بنشاط املسح األسري املتعدد األغراض، املديرية العامة               )١١(
 .لإلحصائيات والتعداد، وزارة االقتصاد

الفئة العمرية املعدلة بواسطة املعهد السلفادوري للنمو الكامل لألطفال والقّصر لتتطابق مع التعريف              )١٢(
 . الذين يعملون١٠ح األسري املتعدد األغراض يف اعتباره األطفال حتت سن القانوين للطفل؛ وال يأخذ املس
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تصنيع ) ٣(الصيد؛  ) ٢(مجع النفايات؛   ) ١: (والعمـل الذي حيدد على أنه غري مناسب لألطفال يتضمن ما يلي            -٣٩٥
 .)١٣(األنشطة اليت تنطوي على االستغالل اجلنسي) ٥(صب السكر؛ زراعة وجتهيز ق) ٤(األلعاب النارية؛ 

 .)١٤(٢٥ ٠٠٠ بيقدر عدد األطفال العاملني يف أشكال خمتلفة من عمالة الطفل يف السلفادور  -٣٩٦

وبغـية استئصـال عمالة األطفال، يضطلع املعهد السلفادوري للنمو الكامل لألطفال والقّصر بربامج وأنشطة                -٣٩٧
 . طفال٥ً ٨٣٥شتركة بني املؤسسات بتغطية تقدر بنحو مؤسسية وم

 : ما يلي)١٥(وتتضمن املشروعات اليت ينفذها هذا املعهد لتوفري احلماية واملساعدة لألطفال العاملني -٣٩٨

العدد، السن، العنوان،   (دراسة أساسية من أجل احلصول على بيانات حمددة بشأن األطفال املستفيدين             -
وهذه الدراسة تصف كذلك وحتلل     . وعالقتهم بنوع العمل املذكور   ) عن األسرة إخل  املدرسة، تفاصيل   

 عمالة األطفال من ناحية ساعات العمل، واألجر، واآلثار على سالمتهم البدنية والذهنية واألخالقية؛

فال ويرسي هذا املكون التدابري املتعلقة بالتحاق األط: أو التعلـيم والتوعـية    /احلمايـة االجتماعـية و     -
املستفيدين باملدرسة، مع التركيز على إدماج األطفال الذين ال يلتحقون مبدرسة وحتسني تدريس خمتلف          
املواضـيع األكادميـية، بغية إقناع األطفال باالستمرار يف املدرسة والقضاء على عمليات التسرب أو               

ألطفال، وأدوات تعليمية معدات وزي رمسي ل(ويزود األطفال واملدارس مبواد مساعدة      . اخنفاض املعدل 
وفـيما خيـتص بالرعاية الصحية، جيري توفري بعض التسهيالت مباشرة، وتدابري الوقاية             ). لـلمدارس 
وهذا املكون يتضمن   . بالتنسيق مع خمتلف املؤسسات األخرى    ) مبا يف ذلك الصحة العقلية    (والعـالج   

 كذلك أنشطة ترفيهية ورياضة كعناصر أساسية لنمو الطفل؛

ة إنتاجـية بديلـة لتوفري الدعم لآلباء، والنساء الاليت يرأسن األسرة، وغريهم من األشخاص               أنشـط  -
أو التدريب  /املسؤولني عن األطفال العاملني عن طريق تقدمي القروض، والتدريب على إدارة القروض و            
 ل؛على الوظيفة واملهارات؛ وكل هذه األنشطة مدعومة باملشورة اخلاصة بكيفية إدارة األموا

 .مكون للرصد، جيري مبوجبه مراقبة تنفيذ املشروع وتقييمه -

                                                      

 .  اللجنة الوطنية املعنية باإللغاء التدرجيي لعمل األطفال٢٠٠١اليت حددهتا يف  )١٣(

 طـبقاً للمكتـب الوطين ملنظمة العمل الدولية يف السلفادور التابع للربنامج الدويل املعين باستئصال                )١٤(
 .عمالة األطفال

. منظمة العمل الدولية  /لشكل املوضوع من طرف الربنامج الدويل املعين باستئصال عمالة األطفال         وبا )١٥(
أو يف ضوء االتفاقات املوقعة مع األسر       /ومن ناحية التنفيذ، فقد خيتلف طبقاً ملنهجية التنفيذ واالستراتيجية املستخدمة و          

 ".األطفال يف السلفادورمشروعات الستئصال عمالة "انظر املرفق . واملؤسسات املعنية
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وللمعهد السلفادوري للنمو الكامل لألطفال والقصر برامج للرعاية املقيمة، مثل بيوت الدعم وبرامج التبين، اليت                -٣٩٩
 الرعاية املقيمة لعدد    وقد وفر هذا املعهد   . تـزود األطفال بأسرة حيصلون يف داخلها على الدعم الشامل من مجيع جوانبه            

 :، كما يرد يف اجلدول التايل٢٠٠٢ ومنتصف ١٩٩٩ طفالً بني ٢ ٢٦١

 اجملموع السنوي
املقيمون يف بيوت املعهد أو يف 
 سنة الدخول أو إعادة الدخول عدد من خرجوا مرافق املنظمات غري احلكومية

١٩٩٩ ٤١٨ ٨٤ ٥٠٢ 

٢٠٠٠ ٤٥٠ ١٤٢ ٥٩٥ 

٢٠٠١ ٢٩١ ٢٤٨ ٥٣٩ 

٢٠٠٢ ٢٥٠ ٣٦٣ ٦١٣ 

٢٠٠٣ - ١٥ ١٥ 

      اجملموع ١ ٤٠٩ ٨٥٢ ٢ ٢٦١

وهـذا املعهد يوفر اإلرشاد والدعم فيما يتعلق باملسائل االجتماعية واألسرية طاملا أنه يرى من الضروري ضمان                 -٤٠٠
ددة أو منتهكة من حصول األطفال على الرعاية واحلماية الشاملة داخل أسرهم ويف البيئة الطبيعية عندما تكون حرياهتم مه   

وهذا اإلرشاد وهذه احلماية    . طرف آبائهم أو أولياء أمورهم أو أي شخص آخر مسؤول عنهم أو عن بيئتهم االجتماعية              
تغطـيان مشكالت األطفال البدنية والذهنية والتنمية االجتماعية، وكذلك اخنراطهم ضمن رعاية الدولة أو اجملتمع احمللي                

 ).٤٦ املعهد، املادة قانون(ويف برامج املعاملة 

وبعـد فـترات الرعاية بعيداً عن منازهلم، يعود األطفال إىل آبائهم أو أولياء أمورهم أو األشخاص الذين كانوا                    -٤٠١
وعندما يرى املعهد أنه من الضروري      . يـرعوهنم يف السابق، شريطة أن تضمن البيئة االجتماعية محاية األطفال وتعليمهم           

 أن يعود، فإنه قد يوافق على ذلك ولكن حتت إشراف خاص، إذا ما كانت األسرة تتلقى إرشاداً                  واملالئـم لصاحل الطفل   
والرمسيون املسؤولون عن مثل هذا اإلشراف خيتارون بصورة مفضلة من بني           . نفسياً واجتماعياً ملدة ستة شهور على األقل      

 رف والتجارب اخلاصة مبشكالت األطفال     العـاملني االجتماعـيني، واملدرسـني وغريهم من األشخاص من ذوي املعا           
 ).٤٨املادة (

ويعين اإليداع اُألسري وضع الطفل يف رعاية أفراد األسرة املباشرة أو أي أقارب آخرين، وذلك يف غياب اآلباء                   -٤٠٢
ويتخذ . ايةأو أولياء األمور أو غريهم من األشخاص املسؤولني أو عندما ال يستطيعون تقدمي ضمانات كافية للرعاية واحلم  

وقبل . نفـس اإلجـراء عندما يكون التهديد أو انتهاك حقوق الطفل، من النوع اخلطري الذي سببه شخص يقوم برعايته                  
إيـداع الطفل هبذه الطريقة، جيب التحري عن اخللفية األخالقية والبيئية والنفسية واالجتماعية وتقييمها بغية ضمان محاية                 

 .ضع للمراقبة الدورية ملدة ستة شهور على األقلوهذا اإلجراء خي. الطفل وتعليمه

وكثرياً ما يستخدم هذا    . واإليداع يف بيت رعاية يعين إيداع الطفل لدى أسرة تتعهد بتوفري احلماية الشاملة لـه              -٤٠٣
 تقدمي اإلجـراء يف حالـة اليـتامى احملرومني من األسرة واألطفال الذين هلم أسر ولكن آبائهم أو أقربائهم ال يستطيعون                  

وجيب أن يرأس بيوت الرعاية زوجان متحدان إما بالزواج أو باملعاشرة املستقرة،            . ضـمانات كافـية للـرعاية واحلماية      
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ومعـروفان بالرتاهة األخالقية والقدرة االقتصادية، ويرغبان يف إحاطة الطفل باحلب والبيئة األسرية اليت تسهل لـه منوه                 
 أن يصبحوا آباء رعاية، جيب التحري عنهم وتقييمهم لتحديد ما إذا كانوا             واألشـخاص الذيـن يرغبون يف     . الطبـيعي 

وال جيوز حتويل . وال ميكن بأي من األحوال إيداع طفل لدى أسرة رعاية تعيش يف اخلارج     . يسـتوفون شـروط القانون    
 ).٥٠املادة (دة سنة وهذا اإلجراء خيضع لإلشراف مل. طفل أودع يف بيت رعاية إىل أسرة أخرى دون تصريح من املعهد

وهو يعين اإليداع يف بيت أطفال  . ويسـتخدم املعهـد تدبري احلماية باإليداع يف مؤسسة يف اجملاالت االستثنائية            -٤٠٤
يتالءم مع سن الطفل، وشخصيته وجنسه ألغراض التعليم واكتساب مؤهل أو وظيفة، ومعاملة تأهيلية متخصصة، وتوفري                

ذا اإلجراء عندما يكون الطفل يف دورة منوه داخل بيئة أسرية غري مالئمة أو غري موجودة من                 ويستخدم ه . الرعاية الشاملة 
ويودع املعهد الطفل يف مؤسسات كرتيل داخلي لكل الوقت أو جلزء من الوقت، حسب              . ناحـية النمو املتكامل للطفل    

 ).٥١املادة (االقتضاء 

أو من والدين غري معروفني، ومن مث ينبغي إيداعه يف          وإذا مـا أظهر أي حتقيق أن الطفل هو طفل يتيم             -٤٠٥
مؤسسـة ملدة أطول من ستة أشهر، فإنه يعتربه حمل تبين؛ وبذا جيري إخطار مكتب النائب العام لكي يشرع يف                    

 ).٥٣املادة (اإلجراءات الالزمة 

قانونية عندما يبلغ الطفل سن     وتطبق إجراءات محاية الطفل طوال املدة الالزمة ولكنها تتوقف جلميع األغراض ال            -٤٠٦
؛ وعـلى أية حال، فإن مدة اإلجراءات تعتمد على الدراسة اليت أجريت وعلى استنتاجاهتا ولكن جيب مراجعتها كل                   ١٨

 ). ٥٤املادة (ستة شهور 

لى وخيطـر املعهد األطفال حبقوقهم بواسطة عدد من املشروعات والربامج املصممة لكي يكون هلا تأثري إجيايب ع                 -٤٠٧
 .استحداث ثقافة السالم

، والذي كان الغرض منه خلق جماالت للمشاركة بني         ٢٠٠١يف  " منع العنف الطاليب  "وقد سهل تنفيذ مشروع      -٤٠٨
التنسيق مع موظفي شعبة احلياة التابعة لوزارة التعليم بغية تنفيذ          ) أ: (األطفـال والشـباب يف أمـاكن تعليمهم، ما يلي         

 مؤسسة تعليمية؛   ١٢إنشاء املشروع يف    ) ب( اليت تعاين من أعلى معدالت العنف الطاليب؛         املشـروع يف أماكن الدراسة    
 . قائد شاب كمسهلني يف املؤسسات التعليمية من أجل حتسني العالقات وتشجيع التسامح٥٠٠حتديد وتدريب ) ج(

علومات املتعلقة حبقوق الطفل  طالباً وتلميذاً على امل١ ٠٥١حصل ) أ: (٢٠٠٢وقـد أجنـزت النتائج التالية يف     -٤٠٩
 طالب يف معهد فرانشيسكو مورازان ممن حصلوا على اإلرشاد   ٤٠٠والقيم اإلنسانية واإلرشاد يف جمال املسائل اجلنسية، و       

 طالباً ممن   ١١ساهم  ) ب(بشأن كيفية منع العنف الطاليب، حتسباً بأنه سيكون هلم أثر مضاعف على زمالئهم من الطلبة؛                
دورات دراسية يف جمال اخلدمات االجتماعية يف جامعات تدريب املدرسني يف السلفادور وكريستيانا دي              حيصـلون على    

 من اآلباء اإلرشادات يف جمال العالقات       ١ ٠٠٠وتلقي  ) ج(الس أسـامبلياس، يف تنفـيذ مشروع منع العنف الطاليب؛           
 مدرس اخلربة   ٢٠٠واكتسب  ) د( أربع مدارس؛    األسـرية، واحترام الذات، والتواصل يف البيت، يف فصول اآلباء داخل          

 طالباً وتلميذاً من األثر املضاعف، وذلك بتعلم حقوق  ٩ ٤٠٧ واستفاد   )ه(املعرفـية للمشـروع وساعدوا على تنفيذه؛        
 .الطفل، والقيم اإلنسانية، ومنع العنف الطاليب، اخل
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 املدنية الوطنية، واللجنة األوملبية     وعمـل مكتـب عمـدة سـان سلفادور وسان سلفادور اجلديدة، والشرطة             �٤١٠
رحلتا جتول للطلبة، واحدة يف     ) أ: (للسـلفادور، والوحـدة الصحية لسان سلفادور اجلديدة، معاً من أجل تنظيم ما يلي             

يوم العدو  ) ج(مهرجان ألعاب تقليدية؛    ) ب(؛  )بركان سان سلفادور  (أعايل سريوديغوازابا واألخرى يف أعايل بوكريون       
 . من األطفال والشبان والكبار٦ ٣٥٢، الذي شارك فيه األومليب

هبدف حتسني التنسيق املؤسسي بني     " البلد الشاب "ويف سياق نشر املعلومات بشأن حقوق الطفل، صمم برنامج           -٤١١
حقوق القطاعات احلكومية والبلدية واخلاصة، ووضع برامج مبكونات املساواة اجلنسانية، واالضطالع بتدابري وقائية لنشر              

 .الطفل وواجباته

وزارة التعليم، واملعهد السلفادوري للنمو     : ما يلي " البلد الشاب "وضـمت املؤسسات اليت شاركت يف برنامج         -٤١٢
الكـامل لألطفـال والقّصر، ومكتب املفوض املعين حبماية حقوق اإلنسان، ومعهد حقوق اإلنسان التابع جلامعة جوزيه                 

  للرفاه؛ ومكتب النائب العام للجمهورية، وعدد       Yekinemeيكينيم   ومؤسسة   سـيمون كانـاس يف أمـريكا الوسطى؛       
 .من اجلامعات

 ١١ املادة -كاف 

  من املبادئ التوجيهية ٤٢الفقرة 

بصورة عامة، عرفت السلفادور خفضاً كبرياً للفقر يف السنوات األخرية، وطبقاً لدراسة أجريت مؤخراً بواسطة                -٤١٣
 ٦٥,٤ نقطة خالل مثاين سنوات، من ٢٠,٧تنمية االقتصادية واالجتماعية، هبط معدل الفقر بنحو املؤسسة السلفادورية لل

 يف املائة من الفقراء، كانوا      ٥٦،  ١٩٩٢ويف  . ومـع هـذا، ظل الفقر منتشراً يف مجيع أحناء البالد          .  يف املائـة   ٤٤,٧إىل  
وإن انعدام  .  يف املائة  ٥٥تزايد، ظل هذا الرقم عند      ، ورغم التوسع العمراين امل    ٢٠٠٢يعيشـون يف املـناطق الريفية؛ ويف        

 يف املائة من األسر     ٦٥,٢ويف املتوسط، فإن نسبة     . احلصـول على اخلدمات األساسية ظل حاداً يف معظم املناطق الريفية          
ق احلضرية، فإن ما  يف املائة فقط على املياه املُسالة، يف حني أنه يف املناط         ٤٣,٣الريفية هي اليت حتصل فقط على الكهرباء و       

 . يف املائة من األسر تصلها هذه اخلدمات٩٠يزيد على 

، ولكن  ١٩٩٢ يف املائة يف     ٣٢وكـان أكرب خفض ملحوظ هو اخنفاض مستوى الفقر املدقع، والذي ظل عند               -٤١٤
 ٢٥,٤، إىل   ١٩٩٢ يف املائة يف     ٣٣,٤وكان اهلبوط يف الفقر النسيب أقل بروزاً، من         . ٢٠٠٠ يف املائة يف     ١٩,٣هبط إىل   

 .)١٦(٢٠٠٠يف املائة يف 

واخنفـض مستوى الفقر بصورة أسرع من زيادة عدد السكان، وهذا يفسر اهلبوط يف العدد املطلق للفقراء، من                   -٤١٥
 .٢٠٠٠ مليون يف ٢,٨ إىل ١٩٩٢ مليون يف ٣,٣

                                                      

 .، سان سلفادورFUSADES. ١٩٩٧الرديه وارجويللو،  )١٦(
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ليت اتبعت على مدى العقد     ولقـد أفـرز اجلمـع بني السياسات االقتصادية واستراتيجية التنمية االجتماعية ا             -٤١٦
 ٠,٧٠٤ إىل ١٩٩٠ يف ٠,٦٤٢وحتسن مؤشر التنمية البشرية من . املاضي، تقدماً يف ثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية

 .)١٧( بلداً مدرجة على املقياس العام١٧٤ من بني ١٠٤ ذلك السلفادور من بلوغ املركز وقد مكن. ١٩٩٩يف 

ففي حلظات قليلة، تقهقر التقدم     . ٢٠٠١فاً مأساوياً حنو األسوأ عقب الزالزل يف        وقد أخذ مستوى الفقر منعط     -٤١٧
 .احملرز يف احلد من الفقر والتنمية البشرية بشكل عنيف، ال سيما يف املناطق الواقعة يف وسط البالد

 املائة ومستوى    يف ٥١,١ إىل   ٤٧,٥ارتفع مستوى الفقر من     ) أ: ()١٨(وكانت عواقب الزالزل على النحو التايل      -٤١٨
ففي أقل من دقيقة وقع أكثر      : وكان التأثري األكرب على املناطق الريفية     ) ب( يف املائة؛    ٢٣,٦ إىل   ٢٠,٣الفقـر املدقع من     

ويف دقيقة، فُقد   ) ج(مل يكونوا من الفقراء، يف براثن الفقر؛        )  يف املائة من جمموع السكان     ٣,٦( شخص   ٢٢٥ ٠٠٠من  
 الناتج احمللي اإلمجايل من ناحية تدمري املسكن والبىن األساسية االجتماعية واالقتصادية، مع              يف املائة من   ١٦مـا يعـادل     

كوسكاتالن، الباز، سان   (والواليات األربع األكثر تضرراً بالزالزل      ) د(تداعيات خطرية على نوعية حياة السلفادوريني؛       
 املساواة مع املستويات يف الواليات األفقر تقليدياً أو         كانت مستويات الفقر فيها سابقاً على قدم      ) فينسـنت وأوسولوتان  

 ).شالتينانغو، كاباناس، مورازان، اليونيون(أقل 

 يوماً، فقد ضرب إعصار     ٣٠، واليت خلفت النفايات يف البالد على مدى فترة          ٢٠٠١وباإلضافة إىل الزالزل يف      -٤١٩
قد أثرت تطورات أخرى، مثل اهلبوط يف األسعار العاملية         و. ميـتش السلفادور اليت عانت من فترات منتظمة من اجلفاف         

 .للنب، وارتفاع أسعار النفط الدولية، وانكماش االقتصاد العاملي، يف االقتصاد السلفادوري

واملعـروف أن املـرأة هي األكثر تعرضاً للفقر وعليها التغلب على صعوبات أكرب من أجل أن تعتلي مكاهنا يف                     -٤٢٠
 .عملية التنمية

 ملعدالت املئوية لفقر األسر حبسب اجلنس ورؤساء األسرا

 إناث

١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩  

 وطين ٦٣ ٦٣ ٥٥ ٤٧ ٥٢ ٤٩ ٤٦ ٤٢

 حضري ٦٠ ٥٨ ٥٠ ٤٢ ٤٧ ٤٤ ٤١ ٣٧

 ريفي ٦٧ ٦٩ ٦٤ ٤٦ ٦٢ ٥٩ ٥٨ ٥١

                                                      

 .٢٠٠١، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية، السلفادور )١٧(

 .املرجع نفسه )١٨(
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 ذكور

١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩  

 وطين ٥٧ ٦٠ ٥٢ ٤٦ ٥١ ٤٨ ٤٤ ٤١

 حضري ٥٠ ٥١ ٤٢ ٣٧ ٤٠ ٣٧ ٣٤ ٣١

 ريفي ٦٥ ٦٩ ٦٦ ٥٨ ٦٦ ٦٣ ٥٩ ٥٦

 .٢٠٠١مؤشر التنمية البشرية، : املصدر 

حازت السلفادور على   (ويـرجع التقدم احملرز إىل اآلثار املشتركة بني مستويات النمو االقتصادي يف التسعينات               -٤٢١
. وبني السياسات االجتماعية اليت اتبعت    ) تلك الفترة، وسبقتها شيلي فقط    ثـاين أعلى معدالت منو يف أمريكا الالتينية يف          

ففي التسعينات ظل التضخم يف السلفادور حتت السيطرة الصارمة، حمققاً بذلك           : وقـد حتقق االستقرار االقتصادي الكلي     
عي، جيري تنفيذ استراتيجية احلد     ويف اجملال االجتما  . ثالـث أقل معدل يف أمريكا الالتينية، وسبقتها يف ذلك بوليفيا وبنما           

 .من الفقر بواسطة الوكاالت االجتماعية الرائدة، وخاصة صندوق االستثمار االجتماعي للتنمية احمللية

 وظـل الـنمو السكاين يف السلفادور يبعث على الدوار، وهي حتظى بأعلى كثافة سكانية يف أمريكا الوسطى                   -٤٢٢
 . وجود اختالفات بني الواليات، رغم) نسمة يف الكيلو املربع٣٠٩(

 النمو السكاين حبسب املنطقة اجلغرافية

 السكان ١٩٩٦ ١٩٩٨ ٢٠٠٠
 اجملموع ٥ ٧٨٧,١ ٦ ٠٣١,٣ ٦ ٢٧٦,٠
 يف احلضر ٣ ٣٠٥,١ ٣ ٤٨٥,٥ ٣ ٦٦٥,٧
 يف الريف ٢ ٤٨٢,٠ ٢ ٥٤٥,٩ ٢ ٦١٠,٣
 الكثافة ٢٧٥,٠ ٢٨٦,٧ ٣٠٩,٣

 .٢٠٠١، السلفادور، التنمية البشريةتقرير تصنيف خاص يقوم على أساس : املصدر 

 يف  ٤٦,٩(أن السلفادور تتمتع مبجموعة سكانية شابة جداً        ) أ: (وتعكس التركيبة السكانية اعتبارين هامني مها      -٤٢٣
 . يف املائة فقط من السكان٩,١ بنسبة ٦٠؛ ويستأثر األشخاص الذين ختطوا سن )٢٠املائة حتت سن 

عدد من العوامل، مبا فيها انعدام الوظائف       : ن الريف آخذون يف االخنفاض بسبب     وجيـب التركيز على أن سكا      -٤٢٤
وشكل . األجر ونقص الفرص أمام الشبان، والرحبية املنخفضة لألنشطة الزراعية نتيجة األسعار الدولية املنخفضة            اجليدة  
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 يف املائة   ٤١,٦، و ١٩٩٦ائة يف    يف امل  ٤٢,٩، و ١٩٩٢ يف املائة من جمموع السكان يف        ٤٤,٥ نسبة   القاطنون يف الريف  
 .٢٠٠٠يف 

 يف املائة ٤٠وال توجـد هناك أرقام بشأن الناتج احمللي اإلمجايل حبسب الفرد ألفقر نسبة من السكان وهي نسبة       -٤٢٥
 يف املائة   ٤٠وكان متوسط الدخل الريفي     . حبسب فئة الفقر، غري أن الدخل حبسب الفرد خيتلف بالطبع من إقليم إىل آخر             

جمموع التركيز لدى شخص     (١و) إنصاف تام (ومعامل جيين، وهو مؤشر يتراوح بني صفر        . املسـتوى احلضري  مـن   
 .٠,٥٢٠ للسلفادور؛ ويبلغ متوسط أمريكا الالتينية ٠,٥٢٥، هو )واحد

 مؤشرات الفقر

ووجد ، مستويات الفقر لكل البلد وحبسب الواليات        ١٩٩٩ لعام   )١٩(حـدد املسـح األسري متعدد األغراض       -٤٢٦
 يف املائة   ٢٠,١ يف املائة من جمموع السكان؛       ٤٧,٥وتستأثر أفقر األسر بنسبة     . اخـتالفات ملحوظة بني املناطق املختلفة     

 دوالراً يف الشهر يف     ١٣٦(مـن تلـك األسر تعاين من فقر مدقع؛ أي أن دخلها ال يغطي تكلفة سلة األغذية األساسية                   
 يف املائة فقرية نسبياً، أي أن دخلها ال يغطي السلة املوسعة            ٢٤,٦، و )ق الريفية  دوالراً يف املناط   ٩٨املـناطق احلضـرية و    

الغـذاء الضـروري زائد اإلنفاق على اإلسكان والنقل والتعليم والصحة واملالبس والبنود األخرى املختلفة، واليت تعترب                 (
 ).ِضعف السلة األساسية

 يف املائة من السكان الفقراء؛ ويصل       ٥٥,٥حيث تعيش نسبة    وتشـتد حـدة الفقـر يف املناطق الريفية للبالد،            -٤٢٧
 يف املائة يف املناطق احلضرية، ولكن عدد األسر الواقعة يف براثن الفقر، ورغم أهنا تعيش يف املناطق ٣٢,٨مستوى الفقر إىل   

 ).أكثر من مليون شخص(احلضرية، يظل مرتفعاً 

 انتطور الفقر املدقع والنسيب كنسبة مئوية من السك
)١٩٩٩-١٩٩٦( 

١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ 
 املنطقة نسيب مدقع نسيب مدقع نسيب مدقع نسيب مدقع

 البلد كله ٣١,٨ ٢٦,٣ ٣٢,٢ ٢٣,٢ ٢٧,٨ ٢٢,٦ ٢٧,٤ ٢٠,١

 حضرية ٣٠,٣ ١٧,٤ ٢٩,٥ ١٤,٧ ٢٥,٨ ١٤,٨ ٢٥,٤ ١٢,٢

 ريفية ٣٣,٧ ٣٧,٠ ٣٥,٥ ٣٣,٦ ٣٠,٦ ٣٣,٣ ٣٠,٢ ٣٠,٩

 .٢٠٠١ تقرير التنمية البشرية، السلفادور،نات مأخوذة من  استناداً إىل بيا:املصدر 

                                                      

 .أجرته اإلدارة العامة لإلحصائيات والتعداد التابعة لوزارة االقتصاد )١٩(
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ورغم التقدم احملرز، ظل احلصول على اخلدمات األساسية يف مناطق البالد الريفية يف مستوى حرج جداً بسبب                  -٤٢٨
جة الرحبية  الرتاع املسلح، األعاصري، اجلفاف، الزالزل، فقدان الوظائف الزراعية نتي        : حـدوث عدة ظواهر يف هذه املناطق      

املنخفضة لألنشطة الزراعية، وتأثري انعدام االستثمار الريفي على إنتاجية البالد؛ وكل هذه العوامل قد أعاقت تنمية املناطق                 
وفضالً عن ذلك، فتارخيياً كان اإلنفاق العام يتركز على املناطق احلضرية من البالد،             . الريفية وأثرت عكسياً على سكاهنا    

 .لى التنمية الريفية من الناحية االجتماعية ومن ناحية اإلنتاج على السواءوبعواقب سلبية ع

 حالة بعض اخلدمات االجتماعية األساسية ذات التأثري املباشر على املستويات التغذوية للسكان
 )نسب مئوية(

 سنوات ٥أطفال حتت سن 
 يعانون من نقص الوزن

 مستوى أمية الكبار
سكان ال حيصلون على 

 الصحيةاخلدمات 
سكان ال حيصلون على 

 مياه الشرب
مناطق 
 ريفية

مناطق 
 حضرية

مناطق 
 ريفية

مناطق 
 حضرية

مناطق 
 ريفية

مناطق 
 حضرية

مناطق 
 ريفية

مناطق 
  حضرية

 البلد كله ١٤,٩ ٦٥,٤ ١٤,٥ ٣٨,٩ ١١,٧ ٣٢,٤ ٨,٤ ١٤,١

 .٢٠٠١، السلفادور، تقرير التنمية البشريةتصنيف خاص استناداً إىل بيانات مأخوذة من : املصدر

 ٢٠٠١أثر الزالزل يف 

وقد خفضت احلالة   .  أقوى األثر على املساكن، وخاصة يف املناطق الريفية        ٢٠٠١كـان للزالزل اليت وقعت يف        -٤٢٩
النامجة عن ذلك وبشكل كبري من قدرات اجلمع واإلنتاج لدى األسر الريفية، حيث إن إعادة بناء أو إصالح منازهلا أصبح 

فعـدم وجود مرتل هو عقبة أمام احلصول على قروض اإلنتاج ويعرض للخطر األمن الغذائي               . ولويـات لديهـا   أوىل األ 
 يف املدن   ٥٣ ٦٦٤ مرتالً غري صاحلة للسكن يف املناطق الريفية و        ١١٠ ٢٠٢وقـد خلفت الزالزل ما جمموعه       . لألسـرة 

  ٥١ ٢٦٢ مرتالً يف املناطق الريفية، و     ٥٦ ٥٢٥وحاقت األضرار واخلسائر مبا جمموعه      ).  ملـيون شخص   ١,٦مـنازل   (
 .يف املدن

 اخلسائر اليت حلقت باملساكن بسبب الزالزل

 املساكن احلضرية املساكن الريفية
 إمجايل

 مل تتضرر
صاحلة 
 للسكن

غري صاحلة 
 للسكن

 مل تتضرر
صاحلة 
 للسكن

غري صاحلة 
 للسكن

عدد 
األشخاص 
  املتضررين

١ ٦١٦ ٧٨٢ ٥٣ ٦٦٤ ٥١ ٢٦٢ ٦٣٧ ٤٠٦ ١١٠ ٢٠٢ ٥٦ ٥٢٥ ٤٥٣ ١٠٤ ١ ٣٦٢ ١٦٣  البلد كله

 .٢٠٠١تقرير التنمية البشرية، السلفادور، تصنيف خاص استناداً إىل بيانات مأخوذة من : املصدر 
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وأصـبح تقـدمي بعـض اخلدمـات االجتماعية األساسية أكثر صعوبة بفضل الزالزل، وانقطعت مياه الشرب                 -٤٣٠
 .ويبني اجلدول التايل حالة اخلدمات الصحية قبل وبعد الزالزل. واخلدمات الصحية بشكل خطري

 أثر الزالزل على بعض اخلدمات األساسية وعلى الفقر املدقع

 األثر على الفقر املدقع
 سنوات ٥أطفال حتت سن 

 يعانون من نقص الوزن
سكان ال حيصلون على 
 اخلدمات الصحية

سكان ال حيصلون على 
 مياه الشرب

  قبل بعد قبل بعد قبل دبع قبل بعد

١٢,٢ ١٢,٨ ٢٥,٣ ٢٩,٤  البلد كله ٣٤,٠ ٤٠,٦ ٢٤,١ ٣٦,٤

 .٢٠٠١تقرير التنمية البشرية، السلفادور، تصنيف خاص استناداً إىل بيانات مأخوذة من : املصدر 

ية البشرية تتقدم يف وإن البـيانات املتعلقة مبؤشر النوعية البدنية للحياة غري متوفرة، غري أن ملخصات مؤشر التنم              -٤٣١
والشيء املهم هو التأكيد على أن البلد قد تقدم من املوقع           . جماالت عدة من التنمية، مثل التعليم، والصحة، والدخول، إخل        

 .النصفي يف هذا املؤشر

ية قيمته   الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مؤشراً للتنمية البشر         تقرير التنمية البشرية  ، منح   ١٩٩٧ففي   -٤٣٢
 يف عام   ٠,٦٠٣ من العامل؛ وهبطت هذه القيمة إىل        ١١٥، واضعاً البلد يف فئة التنمية املنخفضة أي يف املكانة           ٠,٦٧٤
 إىل  ٠,٥٠٠، مصنفاً السلفادور كبلد ذي متوسط للتنمية البشرية يتراوح بني           ٠,٧٠٦والـرقم احلـايل هو      . ١٩٩٩
 مراكز على   ١٠ السنوات العشر األخرية، ارتفعت السلفادور بنحو        ؛ وهـذا التصنيف يعين أيضاً أنه على مدى        ٠,٧٩٠

 . مركزا١٧٣ً من بني ١٠٥األقل يف القائمة الدولية، وهي تشغل حالياً املركز 

  من املبادئ التوجيهية٤٣الفقرة 

 النمو البدين وعنصر التغذية

هو املساعدة على حتسني تغذية السكان،      تقوم وزارة الصحة والرفاه العام بتشغيل برنامج تغذوي هبدف رئيسي            -٤٣٣
ويتكون هذا الربنامج   .  سنوات، واحلوامل، واألمهات املرضعات    ٥خاصة اجملموعات الضعيفة جداً مثل األطفال حتت سن         

 الرعاية التغذوية للمجموعات الضعيفة؛    ) ج(رصد النقص التغذوي احملدد؛     ) ب(رصد التغذية؛   ) أ: (مـن العناصر التالية   
 .السالمة الغذائية والتغذوية) و( التثقيف يف جمال الغذاء والتغذية؛ )ه(فات الغذاء؛ مضا) د(

ولقد ساعدت هذه اإلجراءات على حتسني إمدادات الغذاء واحلصول عليها من طرف أكثر األسر ضعفاً؛ وهي                 -٤٣٤
تيجة لذلك، حتسنت احلالة    ون. فـوق كـل شيء تساعد الناس يف احلصول على الغذاء الكايف واستخدامه بطريقة سليمة              

 .التغذوية على مر السنوات األخرية
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 )٢٠(احلالة التغذوية للشعب

، أصبحت السلفادور تتمتع بعملية املسح الصحي الوطين لألسرة، وهو          ١٩٩٨منذ  . األطفال حتت سن اخلامسة    -٤٣٥
 كل مخس سنوات، وكان     وقد أجري هذا املسح بصورة منتظمة     . الـذي يعطـي بيانات عن كل البلد حبسب الواليات         

 .؛ وتوضح البيانات أن احلالة التغذوية للشعب قد حتسنت على مدى العقد املاضي١٩٩٨آخرها يف 

 بالنسب املئوية

١٩٨٨ ١٩٩٣ ١٩٩٨ 
 )السن/الوزن(إمجايل سوء التغذية  ١٥,٢ ١١,٢ ١١,٨
 )السن/الطول(سوء التغذية املزمن  ٣٠,٠ ٢٣,١ ٢٣,٣
 )الطول/الوزن(ة احلاد سوء التغذي ٢,٥ ١,٥ ١,١

 الرضاعة الطبيعية حصراً يف الشهور الثالثة األوىل - ٢١,٣ ٢١,٠

أجـري التعداد الوطين الثاين لطول التالميذ يف املرحلة األوىل يف           .  سـنوات  ٩ إىل   ٦األطفـال مـن سـن        -٤٣٦
هبوطاً ملحوظاً يف حدوث نقص     ، وأفرز البيانات عن كل البلد وحبسب الوالية والبلدية؛ وأظهر           ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلـول 

 .الطول وسوء التغذية املزمن على املستوى الوطين

 النسب املئوية

  ١٩٨٨أول تعداد وطين عن الطول يف  ٢٠٠٠ثاين تعداد وطين عن الطول يف 
 القطاع العام ٢٩,٨ ٢١,٠
 القطاعان العام واخلاص - ١٩,٥

 .طين يف اجلداول التاليةوجاء وصف نقص التغذية احملدد على املستوى الو -٤٣٧

 )نسب مئوية) (األنيميا(نقص احلديد 

١٩٨٨ ١٩٩٨  
 حتت مخس سنوات ٢٣,٢ ١٨,٠
 النساء احلوامل - ٩,٨

                                                      

املسح الوطين الصحي ) ب(؛ ESANES/88-ADS ١٩٨٨ة الغذاء يف السلفادور، تقييم حال) أ: (املصادر )٢٠(
حدوث تورم ) د(؛ FESAL/98-ADS. ١٩٩٨املسح الوطين الصحي لألسرة، ) ج(؛ FESAL/93-ADS. ١٩٩٣لألسرة، 

يتامني ألف يف  دراسة حول مستويات الف)ه(؛ ١٩٩٠وزارة الصحة العامة والرفاه االجتماعي، . الغدة الدرقية يف السلفادور
. دراسة حول مستوى اليود يف مدارس السلفادور) و(؛ ١٩٩٨وزارة الصحة العامة والرفاه االجتماعي، . مدارس السلفادور

 .١٩٩٨وزارة الصحة العامة والرفاه االجتماعي، 
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 )نسب مئوية(بني تالميذ املرحلة األوىل ) الغدة الدرقية(نقص اليود 
١٩٩٠ ١٩٩٨  

 حدوث تورم الغدة الدرقية ٢٥,٨ -
  البولمستويات اليود املنخفضة يف - ٥,٦

 )نسب مئوية( مستويات الشبكية املنخفضة يف الدم �نقص فيتامني ألف 

١٩٩٠ ١٩٩٨  
  سنوات٥أطفال حتت سن  ٣٦ -
  سنوات٩ إىل ٦أطفال من سن  - ١

جيـري رصـد التغذية فقط بني من هم حتت التاسعة من العمر يف املناطق الريفية، بواسطة العاملني يف اإلرشاد                     -٤٣٨
وجيري رصد احلالة   .  يف املائة من الكانتونات    ٩٤عني لوزارة الصحة العامة والرفاه االجتماعي؛ وتغطي نسبة         الصحي التاب 

وتستخدم . الـتغذوية لألطفـال كـل سـتة شهور ملن هم فوق سن السنتني وكل ثالثة شهور ملن هم حتت هذا السن             
ة بأهداف وتنفيذ التدابري التغذوية املكملة لتلك املتوخاة املعلومـات النامجة عن عملية الرصد هذه يف اختاذ القرارات املتعلق        

 .يف الربنامج العادي واملتعلقة بإعادة توجيه االعتمادات

؛ وهي تتألف من تشكيل وتنظيم      ١٩٩٩وبـدأت استراتيجية للرعاية التغذوية الشاملة على مستوى القاعدة يف            -٤٣٩
ملن ) النمو املُرضي(رصد اكتساب الوزن كل شهر ) أ: (لع باآليتجمموعات طوعية من األمهات يف كل جمتمع حملي، تضط        

الرضاعة ) ١: (، والتغذية والصحة  )احلمية(تعليم األمهات بشأن تنظيم الغذاء      ) ب(هم حتت سن سنتني والنساء احلوامل؛       
من غري األلبان   مضافات الغذاء   ) ٢(؛  )حىت سنتني (ومكمالت املضافات الغذائية    )  أشهر ٦صفر إىل   (الطبيعـية حصـراً     

استخدام املوارد اجملتمعية املتاحة لتحسني نوعية      ) ٤(احلمية أثناء احلمل وفترة الرضاعة؛      ) ٣(؛  ) شهور ٦الفطام ابتداء من    (
 .غذاء األسرة وتنويعه

 إنتاج الغذاء

؛ واأللبان ومنتجات   احلبوب األساسية؛ النباتات القرنية   : مر إنتاج الغذاء يف السلفادور بفترات عجز يف عدة مواد          -٤٤٠
ويف السنوات  . ويعين هذا الوضع أن قطاع الزراعة يعاين من ميزان جتاري سليب          . األلبان؛ والفاكهة واخلضراوات؛ واللحوم   

 .األخرية، كانت البالد مستوردة خالصة للمنتجات الزراعية والغذائية

رة البيضاء لالستهالك البشري، واألرز     وكـل إمدادات القمح والذرة مستوردة، وهناك واردات ضخمة من الذ           -٤٤١
 رطل  ١٣,٩١ مليون رطل يف السنة، مع استهالك بشري سنوي ظاهر قدره            ٧٥وإنتاج حلم البقر يصل إىل حنو       . والبقول

؛ واختلف هذا املستوى بعض الشيء على مدى السنوات اخلمس املاضية، وهو يقارب             ٢٠٠٠للشـخص الواحد يف عام      
وكذلك إنتاج األلبان فهو    . خص الواحد املوصى هبا من معهد التغذية ألمريكا الوسطى وبنما          رطالً للش  ١٦إىل حـد ما     

 .)٢١(٢٠٠٠-١٩٩٦ مليون زجاجة يف فترة السنوات اخلمس ٣٤٨,٩مستقر إىل حد ما، مبتوسط خمرجات سنوية قدرها 

                                                      

 ".إنتاج بعض املواد الغذائية"انظر املرفق  )٢١(
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وتتضمن العوامل املُحددة   .  الغذائي وتعـاين املـناطق الريفية الفقرية واملناطق احلضرية املهمشة من انعدام األمن            -٤٤٢
إمدادات غذاء غري كافية، دخول أسرية منخفضة؛ نظم        : على املستويني الوطين واألسري ما يلي     .النعـدام األمن الغذائي   

غذاء غري مالئمة من ناحية الكم والكيف؛ تنوع منخفض للمواد الغذائية؛ املناخ؛ وتدهور املوارد الطبيعية، وخاصة التربة؛                 
كز ملكية األراضي؛ نوعية التربة، القروض لصاحل منتجي الغذاء؛ البحوث ونشر التكنولوجيا اجلديدة؛ ورحبية حماصيل               متر

 .احلبوب الرئيسية

وإنتاج البيض  . وقد ظل إنتاج بعض األصناف مثل احلبوب األساسية والفواكه واخلضراوات مستقراً إىل حد ما              -٤٤٣
ورغم . والدجاج آخذ يف الزيادة، ولكن خمرجات منتجات األمساك آخذة يف االخنفاض    واأللـبان وحلـوم البقر، واخلرتير       

 .بعض مؤشرات اإلنتاج املناسبة والغلة املالئمة، فإن اإلعالة الغذائية ما زالت عند مستوى مرتفع بسبب النمو السكاين

وتشمل . حلبوب األساسية، وخاصة األرز أدناه، االجتاه املتصاعد يف غالت ا١وتوضح البيانات الواردة يف الرسم  -٤٤٤
العوامـل اليت سهلت هذه الزيادة يف إنتاج الغذاء، سياسة إجراء البحوث يف نوعيات جديدة، واملساعدة التقنية من املركز           
الوطـين للتكنولوجيا الزراعية، والتعاون التقين الدويل، وبناء أشغال الري، وسياسة صحة احليوان والنبات، واالستخدام               

 .املتزايد لألمسدة الكيميائية

وبغية خفض األثر السليب لألمسدة الكيميائية على املوارد الطبيعية، اضطلعت وزارة الزراعة والثروة احليوانية بعدد                -٤٤٥
مـن املشـروعات حلفظ املوارد الطبيعية، وخاصة موارد التربة، مبا يف ذلك مشروع السلفادور للبيئة، ومشروع الزراعة                  

وفيما خيتص باحملافظة على املنتجات الغذائية، نفذت الوزارة مشروع ما بعد احلصاد، مت مبوجبه              . ة يف التالل، اخل   املستدام
 مستودع معدين أسطواين لتخمري العلف وحفظه، مما مكن املنتجني من ختزين منتجاهتم ملدة            ٤٠ ٠٠٠توزيـع ما جمموعه     

 .عار أعلىأطول ومن مث ضمان أهنا صاحلة لالستهالك وحتقق أس

  تطور غالت احلبوب األساسية-١الرسم 
 )*١٩٩٩/٢٠٠٠ إىل ١٩٥٩/٦٠، بالكنتال حبسب املساحة(
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 واردات الغذاء

ء األساسية القمح، الذي أصبح غذاًء ثابتاً ووطنياً، بعد أن حل حمل الذرة يف بعض احلاالت،                تضم واردات الغذا   -٤٤٦
 .كما أن الواردات من الذرة والبقول واألرز هي أيضاً واردات ضخمة جداً. نتيجة االستهالك املتزايد للخبز

مدادات ما زالت غري كافية لتلبية الطلب       ورغم أن إنتاج احلبوب األساسية ظل ثابتاً يف السنوات األخرية، فإن اإل            -٤٤٧
ويظهر احلساب اخلتامي أنه بدون واردات فسيكون هناك عجز يف استهالك الذرة            . املتزايد، وأساساً لالستهالك الصناعي   

وهناك فائض يف السرغوم    ). كنتاالً ٩٥٥ ٨٦٩(واألرز  ) كنتاالً ٤٢٩ ٦٣٦(، والبقول   )كنتاالً ١ ٢٣٤ ٨٤٠(البيضاء  
 .حيث إن الذرة املستوردة حتول إىل بديل ممتاز هلذا املنتج) البيضاءالذرة (

وعلى . وارتفعت واردات حلوم البقر واخلرتير واأللبان واجلنب مبعدالت متزايدة على مدى السنوات السبع املاضية              -٤٤٨
 .١٩٩٦ ، كانت أكثر من الضعف بالنسبة ملستويات٢٠٠٠سبيل املثال، فجميع الواردات من التوابل يف 

ومن ناحية احلجم، فإن اخلضراوات الرئيسية      . ومعظـم اإلمدادات من اخلضر مستوردة، وأساساً من غواتيماال         -٤٤٩
 ؛ والبطاطس ) مليون رطل٢٢,٣(؛ والكرنب ) مليون رطل٣٠,٦( كانت هي الطماطم    ٢٠٠٠اخلمـس املسـتوردة يف      

 ). مليون رطل٦,٤(؛ واجلزر ) مليون رطل١٣,٨(؛ والبصل ) مليون رطل١٣,٩(

وتشـري أرقـام الـواردات من اخلضراوات إىل أن هناك سوقاً حملية ضخمة؛ وهذه السوق ميكن أن تزود متاماً                     -٤٥٠
باإلنـتاج احملـلي، ومن مث حتسني دخول املنتجني السلفادوريني، وتوليد وظائف إنتاجية جديدة، وتوفري العملة األجنبية                 

 .)٢٢(لل كذلك من التبعية الغذائية للبلدخبفض الواردات ومثل هذا التغيري سيق

 تدابري اإلصالح الزراعي لدعم اإلنتاج الغذائي

، كان الفالحون السلفادوريون حيصلون     ١٩٨٠مبوجـب علمية اإلصالح الزراعي اليت بدأت يف السلفادور قبل            -٤٥١
 أسرهم، فزراعة األرض هي     عـلى أراضيهم بأنفسهم ومن مث حيسنون بصورة ملحوظة أمنهم الغذائي ومستويات معيشة            

 .وقد زاد اإلصالح من اإلنتاج الزراعي، بواسطة الرابطات واألفراد على السواء. الوسيلة الرئيسية لإلنتاج

 هكتار من األراضي مبوجب عملية اإلصالح واليت مت إخالؤها باالستيالء           ٤٥٣ ٢٩٢وجرى توزيع ما جمموعه      -٤٥٢
وقد ساعد توزيع األرض هذا على حتسني األمن       .  مستفيد ٩٣٦ ٠٢٠ى   ضـيعة، وذلك من األراضي عل      ٨ ٦٨٧عـلى   

 .)٢٣(الغذائي لألسر اليت كانت ال متلك يف السابق الوسائل األساسية لإلنتاج

 )٢٤(حالة اجملموعات املستضعفة بصورة خاصة

 . من النساء٨٣ ٥٥٤ من الرجال و٣٢٠ ٦٥١:  فالحاً معدما٤٠٤ً ١٩٦وهناك  -٤٥٣

                                                      

 ".واردات املنتجات الغذائية"انظر املرفق  )٢٢(

 ".مراسيم القوانني الرئيسية اليت تنظِّم انتقال األراضي"انظر املرفق  )٢٣(

 .٢٠٠٠بيانات مأخوذة من املسح األسري املتعدد األغراض،  )٢٤(
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 . من النساء١٠٦ ٢٠٩ من الرجال و١٠٩ ٢٢٨:  فالحاً مهمشا٢١٥ً ٤٣٧وهناك  -٤٥٤

 . من النساء٣٦٦ ٨١٦ من الرجال و٥٦١ ٣٨٢:  عامالًَ ريفيا٩٢٨ً ٦٤٨وهناك  -٤٥٥

 .من النساء٢٧ ٨٢٢ من الرجال و٢١٠ ٩٦٤:  عاطالً ريفيا٢٢٩ً ٧٨٦وهناك  -٤٥٦

 . من النساء١٣٥ ٦٥٥ من الرجال، ٧٤ ٣٧٩:  عاطالً حضريا٢١٠ً ٠٣٤وهناك  -٤٥٧

 . من النساء١ ٢١٢ ٨٠٥ من الرجال، ١ ٠٩٦ ٧٦٣:  فقرياً حضريا٢ً ٣٠٩ ٥٦٨وهناك  -٤٥٨

 . من النساء١٢ ٠٧٩ من الرجال، ٣١ ٣٢١:  عامل مهاجر٤٣ ٤٠٠وهناك  -٤٥٩

 . من النساء٣٣ ٢٩٤ من الرجال، ٢٩ ٤٦٦:  فرد من الشعوب األصلية٦٢ ٧٦٠وهناك  -٤٦٠

 . من البنات١ ١١٤ ٠٤٢ من األوالد و١٢٠ ٠٥٨: طفل ٢ ٢٣٤ ١٠٠وهناك  -٤٦١

 . من النساء١٦٧ ٦٠٧ من الرجال، و١٤٤ ٧٩٣:  من املسنني٣١٢ ٤٠٠وهناك  -٤٦٢

 سلة األغذية األساسية

وتستهلك األسر . متـثل سلة األغذية األساسية كمية أكرب من األغذية يف املناطق احلضرية عنها يف املناطق الريفية   -٤٦٣
  غراماً فقط، أي بفرق ٣ ٣٥٥ غرام من األغذية يومياً، ولكن األسر الريفية تستهلك ٤ ٩٣٠مـا جمموعـه   احلضـرية،   

وهي . وحتتوي السلة الريفية على األقل بكثري من مجيع أصناف األغذية بصرف النظر عن العجة والبيض              .  غراماً ١ ٥٧٥
 .ال حتتوي ال على اخلبز وال على الفواكه

 يف املائة   ٣١,٩ زادت تكلفة سلة األغذية األساسية بنسبة        ١٩٩٩-١٩٩٢ أنـه يف الفترة      وتوضـح البـيانات    -٤٦٤
 يف املائة للعائالت الريفية، ومن مث فاقم ذلك وبصورة أكرب من احلالة االقتصادية الصعبة               ٣٦,٧للعائالت احلضرية وبنسبة    

 .)٢٥(للعائالت الريفية

 احلالة التغذوية

 يف  ١١,٢ اخنفاضاً يف حدوث سوء التغذية العام إىل نسبة          ١٩٩٣دد األغراض لعام    أوضـح املسح األسري املتع     -٤٦٥
ومل تعثر عملية التقييم للحالة .  يف املائة١,٣ يف املائة، وسوء التغذية املزمن إىل ٢٢,٨ للنقص إىل    ٨املائـة، مـن نسـبة       

ويف مجيع  . على أي من املؤشرات   ، على تغيريات رئيسية طرأت      ١٩٩٨الـتغذوية الـيت أجريـت برعاية هذا املسح يف           
 .الدراسات الوطنية كان السكان املستهدفني هم األطفال، وال توجد معلومات عن النشء أو البالغني

                                                      

 ".سلة األغذية األساسية"انظر املرفق  )٢٥(
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وقـد دخـل قانون مزج امللح باليود حيز النفاذ حالياً، وجيري القيام بربامج تقوية السكر بفيتامني ألف ودقيق                    -٤٦٦
ووجدت عمليات املسح األخرية أن هناك      . ليك، كاستجابة للمشكالت التغذوية   القمـح والـذرة باحلديد وحامض الفو      

 .اخنفاضاً يف حدوث حاالت النقص هذه، ولكنها ما زال ُينظر إليها على أهنا مشكالت صحية

 سعر حراري يف ١ ٨٠٠وكانت االجتاهات يف حمتوى طاقة الغذاء، مالئمة للنمو البيولوجي، حبيث إنه ارتفع من     -٤٦٧
 سعراً حرارياً يف    ٧٠٥، أي بزيادة قدرها     ١٩٩٨-١٩٩٦ يف   ٢ ٥٣٦ إىل   ١٩٦٦-١٩٦٤كـيلوغرام للفرد يومياً يف      ال

٧١(ومع هذا، فلم حيدث أي تغيري يف النسبة املئوية لتوزيع موارد الطاقة، فاملورد الرئيسي هو الكربوهيدرات           . الكيلوغرام
 ١٩وتساهم الدهون بنسبة . ألساسي وهو عجة الذرة، واألرز، والبقول، وهو ما يتمشى مع الغذاء السلفادوري ا)يف املائة

 يف املائة بالكاد، مما يعكس املعدل املنخفض الستهالك         ١٠واملعدل الذي تساهم به الربوتينات منخفض وهو        . يف املائـة  
 .املنتجات ذات املصدر احليواين مثل األلبان والبيض واللحوم

 يف املائة من كل الربوتني املستهلك هي من أصل نبايت، أن الغذاء احلايل غري               ٧٤أن نسبة   وُتظهر احلقيقة القائلة ب    -٤٦٨
 .كاف من ناحية إمداداته من األمحاض األمينية األساسية وعدد من املغذيات احملددة مثل احلديد

عرات احلرارية حبسب   وإمدادات الس . وطاقة السلفادوريني تزود أساساً بعجة الذرة واألرز والبقول والسكريات         -٤٦٩
الفـرد آخذة يف االرتفاع، غري أن هناك اختالفات كبرية بني سكان احلضر وسكان الريف بسبب االختالف يف الدخول                   
وإمكانات احلصول على األغذية املستوردة واألغذية ذات املصدر احليواين؛ كما أن التوزيع الداخلي هلذه األغذية هو أيضاً       

 .متفاوت جداً

 أن سوء التغذية العام واملزمن والشديد، حدث أساساً يف الفترة           تقرير التنمية البشرية   البيانات الواردة يف     وتشـري  -٤٧٠
، فإن مستويات سوء التغذية، وبعيداً عن هبوطها، قد        )١٩٩٨-١٩٩٣(ومـع هـذا، ويف فترة أخرية        . ١٩٨٨-١٩٨٣

 . طفيفةارتفعت، باستثناء حالة سوء التغذية الشديد، الذي اخنفض بصورة

 الرضاعة الطبيعية من األم

 يف املائة من الرّضع حتت ٢١،كان هناك ١٩٩٨ففي : ما زالت ممارسة الرضاعة الطبيعية من األم حصراً منخفضة -٤٧١
 ١٥غري أن الرضاعة الطبيعية كتكملة ألغذية أخرى قد ارتفعت يف مدهتا من             . سـن سـتة أشهر يرضعون طبيعياً حصراً       

 .)٢٦(١٩٩٨ شهراً يف ١٧  إىل١٩٩٣شهراً يف 

ولقد شاهدت السنوات السبع املاضية بزوغ عدد من املشكالت اليت أثرت على إدارة السياسات العامة وكان هلا       -٤٧٢
أثـر مباشر على األمن الغذائي للعائالت السلفادورية، وخاصة العائالت ذات الدخل املنخفض اليت تعيش يف غالبيتها يف                  

أوالً، املشاكل املرتبطة بديناميكيات االقتصاد من ناحية هبوط        :  التمييز بني نوعني من املشاكل مها      وميكن. املناطق الريفية 
 .األنشطة الزراعية غري املرحبة؛ وثانياً، املشاكل املتصلة بالظواهر الطبيعية مثل اجلفاف واألعاصري والزالزل

                                                      

 ".الرضاعة الطبيعية وخريطة اهلشاشة التغذوية"انظر املرفق  )٢٦(
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 أداء االقتصاد

وهذا . ١٩٩٥القتصاد اخنفاض مستوى منو الناتج احمللي اإلمجايل منذ         تتضـمن املشاكل الرئيسية املرتبطة بأداء ا       -٤٧٣
العامل كان لـه تأثري معاكس على العائالت ذات الدخل املنخفض بسبب تقليله من فرص العمالة املنتجة هلا ومن مث كان      

اضية البطالة والعمالة   ولقد عزز النمو االقتصادي الكاسد على مدى السنوات اخلمس امل         . لـه أثر مباشر على استهالكها    
 .الناقصة يف كل من املناطق احلضرية والريفية على السواء، مع أثر حمبط على األمن الغذائي ملثل هذه العائالت

 األداء االقتصادي حبسب القطاع     -٤٧٤

 القطاع ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠
 الناتج احمللي اإلمجايل ١,٧ ٤,٢ ٣,٧ ٣,٤ ٢,٠

 الزراعة ١,٣ ٠,٤ ٠,٧ ٦,٥ ٠,٨-

 املناجم واحملاجر ١,٠ ٦,٥ ٥,٣ ٠,٤ ٣,٠

 الصناعة ١,٧ ٨,٠ ٦,٦ ٣,٧ ٤,٥

 إمدادات الطاقة ١٧,١ ٤,٢ ٦,١ ٢,٧ ١,٢

 البناء ٢,٧ ٦,٢ ٨,٥ ٠,٨ ٢,٣-

 التجارة واخلدمات ٠,٤ ٢,٩ ٤,٠ ٢,١ ٠,٨

 النقل ١,٩ ٧,٧ ٤,٢ ٨,٦ ٦,٢

 التمويل ٢,٧ ١٢,٦ ٩,٦ ١٣,٣ ٥,١

 مؤشر السعر القطاعي ٧,٤ ١,٩ ٤,٢ ١,٠- ٤,٢

 .Quarterly Review. Central Reserve Bank, April-June, 2001: املصدر 

ولقـد سـاهم انعدام فرص العمالة الزراعية وغري الزراعية يف املناطق الريفية يف تفاقم احلالة املزعزعة للعائالت                   -٤٧٥
ة بسبب األسعار املرتفعة لبعض اخلدمات األساسية، مما أعاق قدرة          الريفـية وحلالتها التغذوية وقد ازدادت حدة هذه احلال        

 .العائلة على شراء األغذية الضرورية

وتعترب األجور املنخفضة وكساد األجور الدنيا من العوامل األخرى اليت أسهمت يف تدهور األمن الغذائي آلالف                -٤٧٦
 .ء التغذية، وال سيما بني األطفالويتجلى هذا التدهور يف املستويات املرتفعة لسو. العائالت
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  )٢٧(آثار الظواهر الطبيعية

، والزالزل يف   ١٩٩٨لقد كانت املشاكل الرئيسية لألمن الغذائي املرتبطة بالظواهر الطبيعية هي إعصار ميتش يف               -٤٧٧
ا تأثري عميق على    وهذه الظواهر الثالث كان هل    . ، واجلفاف يف نفس هذه السنة     ٢٠٠١فرباير  /يناير وشباط /كـانون الثاين  

وأشد هذه اآلثار خطورة هي اليت أحست هبا املناطق الريفية حيث يتعرض            . األمـن الغذائـي لشرائح كبرية من السكان       
 .سكاهنا لضعف احلال الشديد

والعاصـفة االسـتوائية املعـروفة بإعصـار ميتش، ضربت السلفادور وبقية منطقة أمريكا الوسطى يف تشرين                  -٤٧٨
وهـذه الظاهرة الطبيعية أحلقت خسائر فادحة بالقطاع الزراعي والعائالت الريفية، ويعتقد أن             . ١٩٩٨أكـتوبر   /األول

 .تداعياهتا ستتواصل آثارها بعيدة املدى يف مجيع جماالت احلياة وخاصة على اجملموعات السكانية املستضعفة جداً

أجربوا على الفرار نتيجة األمطار الغزيرة اليت سببها         مقيماً ريفياً اخلسائر أو األضرار و      ٨ ٤٣٣وتكبد ما جمموعه     -٤٧٩
 . منتجاً زراعياً من خسائر يف حماصيلهم وفقدوا كل حصادهم أو جزءاً منه٩ ٥١٣اإلعصار وفضالً عن ذلك، عاىن 

 مليون دوالر يف خمتلف القطاعات الفرعية       ٧١,٢تقدر بنحو   : وكانت اخلسائر يف القطاع الزراعي ضخمة جداً       -٤٨٠
وقصب )  مليون دوالر  ١٧,٥(، تليها البقول    ) مليون دوالر  ٢٩,٧(ا القطاع وُتكبدت أفدح اخلسائر يف إنتاج احلبوب         هلذ

وأصيب اإلنتاج والبىن   . كمـا سجلت القطاعات الفرعية األخرى أيضاً خسائر ضخمة        )  ملـيون دوالر   ٦,٦(السـكر   
 الريفيني واملقيمني على إدماج أنفسهم يف العمليات       األساسـية االجتماعـية خبسـائر كـبرية، مما أعاق قدرة املنتجني             

 .اإلنتاجية اجلديدة

وقـد أدت هـذه الظروف إىل هبوط إمدادات الغذاء يف األرياف، بل وفاقمت أكثر من احلالة العصيبة لصغار                    -٤٨١
 .ح عريضة من السكانوقد قلص فقدان احملاصيل مستويات الدخل وهدد األمن الغذائي لشرائ. املنتجني والعائالت الريفية

، تأثري قوي على األمن الغذائي لشرائح       ٢٠٠١فرباير  /هذا وقد كان للزالزل اليت وقعت يف كانون الثاين وشباط          -٤٨٢
وتسببت يف خفض ملحوظ يف القوة الشرائية . عريضة من السكان، وأساساً يف املناطق الريفية حيث ضربت الزالزل بشدة      

 .وا من اخلسائر يف جوانب عديدة من حياهتملسكان هذه املناطق الذين عان

وازداد عـدد األشـخاص الذين ال حيصلون على مياه الشرب أو اخلدمات الصحية نتيجة اخلسائر اليت أحلقتها                   -٤٨٣
وفاقم هذا العمل بشكل أكرب من وضع فقراء الريف، فقد كان عليهم أن يعيدوا توجيه مواردهم                . الزالزل بالبىن األساسية  

 حنو أولويات أخرى، مثل ترميم منازهلم أو تشييد منازل جديدة؛ كما أن االنقطاع الذي كان ال مفر منه عن         الشـحيحة 
 .عملهم الزراعي، كان لـه أثره على إمدادات الغذاء

، ٢٠٠١يونيه  /ويـأيت يف مقدمـة كل هذه الصعوبات، السلسلة األخرية من اجلفاف، وخاصة جفاف حزيران               -٤٨٤
 بلدية من املنطقة الوسطى، ٤٤خطرية جبزء كبري من البالد؛ ولكن أسوأ اآلثار قد حدثت أساساً يف   الـذي أضر وبصورة     

                                                      

 ".لظواهر الطبيعية على األمن الغذائيآثار ا"انظر املرفق  )٢٧(
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وهبط إنتاج  . والنشاط الذي تأثر بشدة هبذه الظاهرة هو إنتاج احلبوب األساسية         . حيث كان منسوب املياه منخفضاً جداً     
 ٥٥ ٥٩٦ ب، وإنتاج البقول    كنتال مليون   ٢,٤ قدره    بلدية بإمجايل  ٤٤الـذرة وهـو الغذاء األساسي لفقراء الريف، يف          

 .كنتاالً ١٠٦ ٣٧٢ ب، والذرة البيضاء كنتاالً ٢ ١٩١ ب، واألرز كنتاالً

وفضالً عن  ).  شخصاً ٣٧٤ ٢١٠حنو  ( بلدية   ٤٤ أسرة صغرية منتجة يف      ٧٤ ٨٤٢وأضـر اجلفاف مبا جمموعه       -٤٨٥
وكان هلذا الوضع تأثري عنيف     .  تضرروا بصورة غري مباشرة     شخصاً يعيشون يف تلك البلديات قد      ٨١٣ ٥٦٦ذلك، فإن   

 .على إمدادات الغذاء آلالف األسر الفقرية وخلق مشكالت يف انعدام األمن الغذائي

ورمبـا كان اهلبوط يف دخل صغار املنتجني قد دفعهم على املدى الطويل إىل الدخول يف دائرة مفرغة من انعدام                     -٤٨٦
 .غذية، وهو األمر الذي سيتطلب االهتمام به يف شكل سياسات ملكافحة الفقراألمن الغذائي وسوء الت

 األمن الغذائي والسياسات التغذوية

، أول اجتماعات تنسيقية مشتركة بني املؤسسات لصياغة السياسة         ٢٠٠٢أكتوبر  /وشـهد شهر تشرين األول     -٤٨٧
وزارة الصحة العامة والرفاه االجتماعي بدعم من الوكاالت        الوطنية لألمن الغذائي والتغذية؛ وترأس هذه املبادرة وتنسقها         

 .احلكومية، وهيئات التعاون اخلارجية والقطاع اخلاص

واهلـدف مـن هذه السياسة هو توفري املبادئ التوجيهية من أجل التدابري املشتركة اليت جيب اختاذها من طرف                    -٤٨٨
الغذاء واألمن التغذوي للناس على أسس مستدامة وتساهم يف         خمـتلف الوكـاالت العامة واخلاصة اليت تعمل على تقدمي           

 .التنمية البشرية للبلد

وقـد اضـطلعت شـعبة املعونة الغذائية التابعة لألمانة الوطنية لألسرة، وبالتنسيق مع وزاريت التعليم والصحة،                  -٤٨٩
اإلغاثة الكاثوليكية، وهيئة كري،    خدمات  (مبشروعات مشتركة بني الوكاالت واليت تضم كذلك املنظمات غري احلكومية           

برنامج ) ب(النهوض بالتعليم األساسي والرعاية الصحية الوقائية مبشاركة القواعد الشعبية؛          ) أ): (ومؤسسة التأهيل البيئي  
الغذاء مقابل العمل،   ) ج(الـتعويض االجـتماعي لألطفال قبل مرحلة الدراسة، والنساء احلوامل واألمهات املرضعات؛             

 ؛ )١٩٩٨ - ١٩٩٧اليت أحدثت اجلفاف يف     ) الباسيفيكي(ظاهرة احمليط اهلادي     (النينوظاهـرة   ) د(؛  ١٩٩٨ - ١٩٩٤
خدمات مقدمة للسكان األصليني ضعاف احلال،      ) و(؛  )االحتاد األورويب ( بلدية يف السلفادور     ١٢٩ ل املعونة الغذائية    )ه(

 .ة والتأهيل املوسع، منطقة أمريكا الوسطىاإلعان) ح(؛ ٢٠٠٢-١٩٩٨طوارئ إعصار ميتش ) ز(؛ ١٩٩٩-١٩٩٤

 ))املوسع( PMA/ELS/3886مشروع (النهوض بالتعليم االبتدائي والرعاية الصحية الوقائية مبشاركة القاعدة الشعبية 

يتمـثل اهلدف يف احلد من معدالت التسرب، وتعزيز االلتحاق باملدرسة، واملساعدة يف التقليل من عدد سنوات                  -٤٩٠
بني األطفال يف رياض األطفال والدورات االبتدائية والثانوية يف املناطق الريفية داخل البلديات ذات أكرب عدد من                 اإلعادة  

وهذه الوجبة  . السـكان الفقراء وذلك بتقدمي وجبة خفيفة يف الصباح الباكر وبعد الظهر لدوريات الصباح وبعد الظهر               
حلرارية والربوتينات للحفاظ على مستوى طاقتهم يف الفصل، وزيادة      تـزود األطفـال باملدخالت املطلوبة من السعرات ا        

 .مدى انتباههم، وحتسني أداءهم املدرسي
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 تدريب املدرسني،  ) ج(التثقيف الصحي والتغذوي؛    ) ب(وجبة خفيفة يومية؛    ) أ: (ومكونـات املشـروع هي     -٤٩١
 .صياغة وطبع املواد التعليمية) د(

مشروع (فـال يف مرحلة ما قبل الدراسة، واحلوامل، واألمهات املرضعات           بـرنامج الـتعويض االجـتماعي لألط      
PNA/ELS/4508( 

كـان هذا املشروع يستهدف األطفال ما بني سن ستة شهور ومخس سنوات، واحلوامل، واألمهات املرضعات                 -٤٩٢
رة من السعرات احلرارية    وهو قد قدم حصة غذائية شهرية تفي باحتياجات مخسة من أفراد األس           . املعرضات لسوء التغذية  

واستخدم توزيع هذه األغذية كفرصة ساحنة حلضور النساء إىل املرفق الصحي احمللي إلجراء فحوص              . والربوتينات املقدرة 
وما زالت اخلدمات تقدم إىل األطفال من سن سنتني إىل ست           . طبـية أثناء احلمل والشهور الستة األوىل من حياة الطفل         

 .ة الطفولة ومراكز التغذية الريفية يف البلديات ذات املعدالت األعلى من سوء التغذيةسنوات يف مراكز رعاي

حصص خلمسة من أفراد كل أسرة      (توزيع سلة األغذية األسرية شهرياً      ) أ: (وكانـت مكونـات املشروع هي      -٤٩٣
 .التدريب للعاملني يف املرفق الصحي) ج(التثقيف الصحي والتغذوي؛ ) ب(؛ )مستفيدة

 ))املوسع (PMA/ELS/2806مشروع (١٩٩٥-١٩٩٤اء مقابل العمل، الغذ

 إىل  ١٩٩٤أبريل  /قامـت األمانـة الوطنية لألسرة بتنسيق هذا املشروع خالل سنة تنفيذه األخرية، من نيسان               -٤٩٤
لوطنية؛ أمانة إعادة اإلعمار ا(؛ ويف السنوات السابقة كان هذا املشروع ينفذ بواسطة وكاالت أخرى ١٩٩٥أبريل /نيسان

 ).مكتب تنمية اجملتمع احمللي التابع لوزارة الداخلية، ووزارة الزراعة والثروة احليوانية

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية؛   ) أ: (وقـد مت تنفـيذ املشروع على األرض بواسطة املنظمات غري احلكومية التالية             -٤٩٥
مكتب تنمية اجملتمع ) د(غار املنتجني يف املنطقة الوسطى؛ مشروع التنمية الزراعية لص) ج(مؤسسة التنمية األمريكية؛  ) ب(

برنامج الطوارئ إلعادة إدماج    ) و( مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لالجئني؛        )ه(احملـلي الـتابع لوزارة الداخلية؛       
طة السلفادورية للترويج الراب )ز(؛ )ALA 92(احلكومة الوطنية، االحتاد األورويب (احملـاربني املسرحني يف اإلنتاج الزراعي  

 معهد التكنولوجيا، واإلدارة الذاتية والبيئة؛     ) ط(املؤسسة السلفادورية لتقدم املرأة والطفل؛      ) ح(والتدريـب والتنمـية؛     
املؤسسة السلفادورية  ) م(أطباء العامل،   ) ل(كاريتاس السلفادور؛   ) ك(املؤسسـة السلفادورية لذوي العمر الثالث؛       ) ي(

 .مبادرة التنمية البديلة) ن(ماعي والتنمية االقتصادية؛ للتقدم االجت

 احلفاظ على املوارد الطبيعية؛    ) ١: (وقـد زود املشروع املشاركني بالغذاء مقابل العمل مبوجب املكونات التالية           -٤٩٦
 . الرئيسيةالبىن األساسية) ٥(الوقاية من الكوارث؛ ) ٤(التنوع الزراعي؛ ) ٣(احلراجة الزراعية والغابات؛ ) ٢(

 )PMA/ELS/5949مشروع ) (الباسيفيكي/(ظاهرة احمليط اهلادي/النينوظاهرة 

فقد عانت السلفادور من جفاف شديد أدى إىل        . ١٩٩٨ وبداية   ١٩٩٧بـدأ هـذا املشروع خالل شتاء عام          -٤٩٧
لذين يعيشون على زراعة    نفايات يف احملاصيل وكان لـه وقع سيء جداً على اقتصاد البالد، ال سيما على صغار الزراع ا                
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وقد أصاب اجلفاف كذلك حياة السكان بوجه عام، ألنه أدى إىل ارتفاع            . الـذرة، والـبقول، والدخن، واخلضراوات     
 .األسعار بالنسبة للمنتجات األساسية للمستهلك

 أمريكا الوسطى   ، وافق برنامج األغذية العاملي على البدء يف برنامج للطوارئ يف          ١٩٩٨يناير  /يف كـانون الثاين    -٤٩٨
 .النينولتوفري املعونة الغذائية لألسر املتضررة بظاهرة 

 ومشل . وقـد جـرى تنفـيذ املشروع بواسطة هيئة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ومؤسسة إعادة التأهيل البيئي                -٤٩٩
ووزعت . عات املياه  هكتار، مما حسن من املوارد الطبيعية والظروف البيئية على السواء، وكذلك محاية مستجم             ١١ ٣٠٠

 .١٩٩٨األغذية طوال عام 

وقد تألفت األنشطة اليت دعمها توزيع األغذية، . ويف هنايـة املطـاف، جـرى تأهيل املوارد الطبيعية يف املنطقة      -٥٠٠
 .وبصورة أساسية، من زرع السياجات من النباتات الشائكة، وبناء قنوات الري على التالل، واخلزانات، والسدود، إخل

 )االحتاد األورويب( بلدية ذات أولوية ١٢٩وع املعونة الغذائية لعدد مشر

جـرى تنفيذ هذا املشروع بواسطة وزارة الصحة وكان يستهدف األطفال الذين جتاوزوا ستة شهور وأقل من                  -٥٠١
ينظر إليها   بلدية من البلديات اليت      ١٢٩مخـس سنوات، واحلوامل واألمهات املرضعات املعرضات خلطر سوء التغذية يف            

 .وكانت النساء يترددن كذلك على مراكز رعاية الطفل ومراكز التغذية الريفية. كأهداف ذات أولوية

 خدمات من أجل جمموعات السكان األصليني املستضعفة

وهو يقدم كذلك   . يهـدف هذا املشروع إىل مساعدة فقراء الناس لكي يتمكنوا من التصدي لطوارئ األغذية              -٥٠٢
 .إىل األمانة الوطنية لألسرة من أجل املعونة الغذائية لألسر احملتاجةطلبات خاصة 

 ))حالة الطوارئ الوطنية (PMA/ELS/5949واملشروع  9800املشروع (طوارئ إعصار ميتش 

، نفذت احلكومة خطة    ١٩٩٨أكتوبر  /واسـتجابة للطوارئ اإلقليمية النامجة عن إعصار ميتش يف تشرين األول           -٥٠٣
 وهلذا الغرض، اضطلعت بتدابري مشتركة مع وكاالت ومصاحل حكومية         . املسـاعدة الطارئـة للضحايا    إغاثـة لـتوفري     

 .معنية خمتلفة

واشـتملت اإلجـراءات الـيت اختذهتـا األمانة الوطنية لألسرة ويف املقام األول، على توفري األغذية األساسية،                   -٥٠٤
يم يف مساكن مؤقتة أو للمجتمعات احمللية املنعزلة اليت تضررت نتيجة واملالبـس، واملطابخ، واملعدات املرتلية لألسر اليت تق    

وكان اهلدف يف تلك املرحلة هو رعاية أكرب عدد ممكن من األشخاص يف أقصر وقت               . الفيضـانات أو اهنـيال األراضي     
وقد مت مساعدة . ليةوكانت السلع توزع سواء عن طريق جلان الطوارئ يف الواليات أو مباشرة داخل اجملتمعات احمل. ممكن

 .مثانية جمتمعات حملية، وأساساً يف املنطقة الساحلية اليت ضرهبا اإلعصار

منحت العائالت سلة من املواد الغذائية وإمدادات مياه        (اإلعانة الطارئة   ) أ: (وكـان للمشـروع مرحلتان مها      -٥٠٥
 ). أجل مخسة أشخاصمنحت األسر إمدادات غذائية ملدة شهر من(معونة الطوارئ ) ب(؛ )الشرب
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 )PMA/ELS/6089مشروع (اإلغاثة املوسعة والتأهيل يف منطقة أمريكا الوسطى 

اسـتهدف هـذا املشروع العائالت واجملموعات املستضعفة اليت فقدت ممتلكاهتا وحيازاهتا الشخصية واليت كان              -٥٠٦
 سنتني، حددت املناطق املتضررة بالكارثة يف       وهذه املرحلة اليت دامت   . أمـنها الغذائـي مهدداً حىت وصول احلصاد التايل        

Ahuachapan, Sonsonante, La Librtad, La Paz, San Vicente, Usulutan, San Miguel, La Union, Cabanas, 

Morazan and Chalatenango.  بلدية يف تلك الواليات، وقدر عدد األشخاص الذين تضرروا ٣٧ ومشلـت ما جمموعه 
 .٩٥ ٠٠٠، بنحو ٣٧ لابلديات بالكارثة يف تلك ال

األطفال ناقصو التغذية   (والطـرائق اليت استخدمت كانت الغذاء مقابل العمل والرعاية للمجموعات املستضعفة             -٥٠٧
 ).قبل الدراسة وأطفال املدارس االبتدائية، واحلوامل واألمهات املرضعات ضعاف احلال

ل إصالح نظم الري، وصون التربة، وإعادة بناء املساكن         وتشـمل طـرائق الغـذاء مقابل العمل أي أنشطة مث           -٥٠٨
وكانت املساعدة اخلارجية يف هذه     . وإمـدادات املـياه، ونظم اإلصحاح األساسية، وإعادة إنتاج الفواكه واخلضراوات          

 .د األورويباملرحلة مقدمة من برنامج األغذية العاملي، والذي سيدعم كذلك أنشطة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالحتا

ومبوجـب برناجمها للتغذية قامت وزارة الصحة والرفاه االجتماعي بالنهوض بالتثقيف الغذائي والتغذوي بوصفه         -٥٠٩
 .الدعامة الرئيسية للعمل، حيث إنه يوفر الفرص لتثقيف وإعالم الناس خبصوص اجلوانب املختلفة لألغذية والتغذية

 ونقل املعرفة بشأن التغذية، طبقـاً للخصائص احملددة للمجموعات         وختـتلف األسـاليب املسـتخدمـة لنشر       -٥١٠
 .املستهدفة واملوارد املتاحة

 ؛ )اإلذاعة والتلفزة (وسائط اإلعالم اجلماهريية    ) أ: (وقـد اسـتخدمت األسـاليب التالية أو هي تستخدم اآلن           -٥١١
ص، وكتب التلوين، واأللغاز، والنتائج التقوميية      امللصقات، والكتيبات، واملنشورات، وكتب القص    (املـواد التعليمية    ) ب(

دورات تعليمية وأحاديث للبيان    ) د(؛  ")طريقك إىل الصحة   "-" التغذية اجليدة ("دليل أغذية األسرة    ) ج(؛  )واليانصـيب 
د ونقص  بشأن الوقاية بفيتامني ألف، واحلدي    (محالت وطنية   ) و(زيارات اجملتمعات احمللية بواسطة اخلرباء؛      ) ه(العمـلي؛   

اسـتراتيجيات ومبادرات الرعاية الصحية اليت تعاجل مكونات التغذية واليت تستهدف خمتلف            ) ز(؛  )حـامض الفولـيك   
رزمـة األم والطفل، واملعاجلة الشاملة لعلل الطفولة الشائعة، واملدارس الصحية، واملستشفيات            (اجملموعـات السـكانية     

 ).الصديقة للطفل واألم، والبلديات الصحية

األسرة، اجملتمع احمللي، املدرسة،    (وجيري توفري التثقيف الغذائي والتغذوي على عدة مستويات ويف أوساط خمتلفة             -٥١٢
سـعياً وراء بلوغ أكرب نسبة ممكنة من السكان املستهدفني أو اجملموعات املستهدفة يف كل               ) العمـل، مـرافق الصـحة     

 .استراتيجية من استراتيجيات التثقيف

برنامج الغذاء والتغذية موضوعات حمددة لكل فئة من الفئات العمرية وجيري تفصيل حمتواه ليتناسب مع               ويعاجل   -٥١٣
 .مشكالت الغذاء والتغذية للبلد وينصب التركيز أساساً على الوقاية
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األمهات غذاء احلوامل و  ) ج(مضافات التغذية؛   ) ب(الرضاعة الطبيعية؛   ) أ: (ويعاجل الربنامج املوضوعات التالية    -٥١٤
  الوقاية من أنواع النقص التغذوي احملددة؛       )ه( سنوات والنشء؛  ١٠منـو وتطـور األطفال األقل من        ) د(املرضـعات؛   

 .الوقاية من العلل املزمنة ومعاجلتها) ز(الوقاية من سوء التغذية ومعاجلته لدى األمهات واألطفال؛ ) و(

. ئيسية جلميع عمليات التدخل، والربامج واملشروعات يف هذا اجملال        ويعترب التثقيف الغذائي والتغذوي الدعامة الر      -٥١٥
األسرة، اجملتمع احمللي،   (وتعطـى األولويـة ألشد اجملموعات ضعفاً، وجيري تشغيل األنشطة التثقيفية على مجيع األصعدة               

علومات أو اليت حتصل عليها     ، ولكن مثة نسبة مئوية من السكان اليت ال حتصل دائماً على امل            )مرفق الصحة، املدرسة، العمل   
ولكـنها ال تضعها موضع التنفيذ نظراً للتخلف عن تغيري عادات األكل واملمارسات التغذوية اجليدة فيما يتعلق باألطفال                  

 .وكل األسرة يف الواقع

 وهـذا التثقـيف الغذائـي والـتغذوي يتواصـل وقـد جرى تكييفه وتعزيزه لكي يأخذ يف االعتبار املالمح                     -٥١٦
 .تغذوية للبلدال

 من هذا التقرير واملرفقات املشار      ٤٥٢ و ٤٥١وخبصوص موضوع اإلصالح الزراعي، يلفت االنتباه إىل الفقرتني          -٥١٧
 .إليها يف احلواشي

، هي زيادة االستثمار يف الرأمسال البشري، وتعزيز        ١٩٩٩-١٩٩٤وكانت أهداف التطورات الرئيسية يف الفترة        -٥١٨
وقد تطلب األمر كذلك تدابري إضافية للتوسع يف االقتصاد ومن مث           . والنهوض بالتنمية احمللية ودعمها   اإلنتاجية والدخول،   

 .تسهيل التغريات يف التنمية االجتماعية واالقتصادية القائمة على أساس حتسني نوعية وتغطية اخلدمات االجتماعية

تويات التغذوية عن طريق هنج متكامل يقوم أساساً      وصممت سياسة األمن الغذائي لتحسني إمدادات الغذاء واملس        -٥١٩
. عـلى تدابـري تعزيز إمجايل إمدادات الغذاء بفضل حتسني اإلنتاجية واملضي قدماً يف املعركة ضد تدهور املوارد الطبيعية                  

ساسية لإلنتاج،  وينبغي مواصلة هذه األهداف بواسطة االستثمار يف التكنولوجيا احملسنة واملمارسات الزراعية ويف البىن األ             
وخبصوص نقص الغذاء، والذي مل يساعد عدم       . ممـا يقتضي تسهيل حصول الزراع على خدمات اإلرشاد واملوارد املالية          

انضباط السوق على تصحيحه، فإن احلكومة تنوي إدخال إجراءات وختصيص اعتمادات لضمان إمدادات الغذاء األساسية 
 .استناداً إىل واردات القطاع اخلاص

تأمني : ٢٠٠٤-١٩٩٩وفـيما يلي األهداف احملددة قصرية األجل الستراتيجيات احلكومة ملكافحة الفقر للفترة          -٥٢٠
خفض ملحوظ حلاالت الفقر املدقع مبنح العناية ذات األولوية للمناطق احلضرية والريفية حيث يتركز مثل هذا الفقر، مع                  

حتسني إمكانات  : قد وضعت األهداف التالية على املدى املتوسط      و. التركيز بوجه خاص على اجملموعات املستضعفة جداً      
حصول سكان الريف على األنشطة املدّرة للدخل بإدماج خمتلف مناطق البلد يف عملية اإلنتاج على أسس تنافسية وربطها            

 .بديناميات النمو االقتصادي اإلقليمي والعاملي

  من املبادئ التوجيهية٤٤الفقرة 

ومـات اخلاصـة حبالة اإلسكان يف السلفادور والواردة أدناه، بواسطة مكتب التخطيط القطاعي              أُعـدت املعل   -٥٢١
االسـتراتيجي الـتابع ملديـرية اإلسكان والتنمية احلضرية على أساس البيانات اليت أفرزهتا عملية املسح األسري متعدد                  

 .٢٠٠١ وقد أجريت آخر عملية مسح يف. األغراض عن كل سنة من السنوات املذكورة
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 ٢٠٠١ � ١٩٩٥تطور رصيد اإلسكان يف السلفادور 

 السنة األسر الوحدات السكنية

١٩٩٥ ١ ١٦٩ ٤٥٤ ١ ١٣٧ ٣٠٥ 

١٩٩٦ ١ ٢٣٥ ٤٨٤ ١ ٢٠٩ ٣١٩ 

١٩٩٧ ١ ٢٦٥ ٣٦٥ ١ ٢٤٥ ٧٩٥ 

١٩٩٨ ١ ٣٣٩ ٢٦٩ ١ ٢٩٦ ٦٣٥ 

١٩٩٩ ١ ٣٨٣ ١٤٥ ١ ٣٤٧ ٩٧٠ 

٢٠٠٠ ١ ٤٣٨ ١٨٦ ١ ٤٠٣ ٢٧٩ 

٢٠٠١ ١ ٤٨١ ٦٩٨ ١ ٤٦٣ ٠٢٣* 

 .توقعات *  

 )٢٨(٢٠٠١-١٩٩٥تطور نقص اإلسكان يف السلفادور 

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ *٢٠٠١  

 رصيد اإلسكان ١ ١٣٧ ٣٠٥ ١ ٢٠٩ ٣١٩ ١ ٢٤٥ ٧٩٥ ١ ٢٩٦ ٦٣٥ ١ ٣٤٧ ٩٧٠ ١ ٤٠٣ ٢٧٩ ١ ٤٦٣ ٠٢٣

 نقص كيفي ٥٤٣ ١٧٣ ٥٤٩ ٧٢٤ ٥٣٤ ٥١١ ٥١٤ ٦٣٧ ٥٠٧ ٢٢٧ ٤٨٩ ٠١٠ ٣١٩ ٦٤٤

 نقص كمي ٣٥ ٨٩٨ ٢٧ ٦٥٤ ٢٠ ٧١٦ ٤٥ ٠٦٧ ٤٤ ٣٧٧ ٣٦ ٥١١ ١٨٤ ١٤٥

 إمجايل النقص ٥٧٩ ٠٧١ ٥٧٧ ٣٧٨ ٥٥٥ ٢٢٧ ٥٥٩ ٧٠٤ ٥٥١ ٦٠٤ ٥٢٥ ٥٢١ ٥٠٣ ٧٨٩

 ).وزارة االقتصاد (٢٠٠٠-١٩٩٥استناداً إىل املسح األسري املتعدد األغراض، : املصدر 
 .توقعات * 

 ٢٠٠١حالة اإلسكان منذ وقوع الزالزل يف 

 مما سبب خسائر فادحة يف ٢٠٠١وكما ورد يف السابق، ضربت هزتان أرضيتان السلفادور يف أوائل  -٥٢٢
 .١٦٣ ٨٦٦ مسكناً وُدمِّر ١٠٧ ٧٨٧وبالنسبة للبلد كله، تضرر .  مليون نسمة١,٦رصيد اإلسكان القائم، وأضر بنحو 

ال التجارية اخلاصة، والكنائس، وقد أسفرت جهود اجملتمع الدويل، واملنظمات غري احلكومية، واألعم -٥٢٣
، عن إنتاج )بعد الزالزل (٢٠٠١ديسمرب /واجملتمعات احمللية واملستفيدين، احلالية واملقررة اعتباراً من كانون األول

 وحدة أعيد بناؤها مبساعدة الوكاالت املذكورة ٣٥ ٨٠٠: ٢٠٠١ وحدة بنيت يف غضون ٥٩ ٧٤٤ما جمموعه 

                                                      

 ".٢٠٠٠-١٩٩٥تطور نقص اإلسكان يف السلفادور حبسب املنطقة، "للمزيد من التفاصيل، انظر املرفق  )٢٨(
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 اشتريت عن طريق صندوق اإلسكان االجتماعي، ١١ ٧٢٩طريق النظام املصريف؛  مت شراؤها عن ٤ ٧١٥أعاله؛ 
 . بنيت ذاتياً مبساعدة إعانات دعم العائالت٧ ٥٠٠و

 بتمويل من صندوق اإلسكان ٢٦ ٧١٢: ٢٠٠١ وحدة سكنية يف ٣٤ ٢١٢وجرى ترميم ما جمموعه  -٥٢٤
 .دعم العائالت على أساس البناء الذايت مبساعدة إعانات ٧ ٥٠٠االجتماعي، و

ويعرض اجلدول التايل تقديراً لنقص اإلسكان حمسوباً على أساس سجالت عدد الوحدات اليت متت إعادة  -٥٢٥
 .بناؤها وعلى بيانات القطاع اخلاص

 *٢٠٠١توقعات نقص اإلسكان لعام 

 إمجايل رصيد اإلسكان ١ ٤٦٣ ٠٢٣
 إمجايل األسر ١ ٤٨١ ٦٩٨

  احلضر الريف اجملموع
 نقص كمي ٧٣ ٤٤٣ ١١٠ ٧٠٢ ١٨٤ ١٤٥
 نقص كيفي ٦٠ ٥١٥ ٢٥٩ ١٢٩ ٣١٩ ٦٤٤
 إمجايل النقص املقدر ١٣٣ ٩٥٧ ٣٦٩ ٨٣١ ٥٠٣ ٧٨٩

 .تقديرات على أساس البيانات املتوفرة *

 االستراتيجية الوطنية إلعادة اإلعمار بعد الزالزل

 مسكناً ١٦٣ ٨٦٦ا ما جمموعه  يف أعقاهب٢٠٠١يناير وشباط،فرباير /خلفت الزالزل يف كانون الثاين -٥٢٦
 مدرسة ومراكز صحية مدمَّرة أو خمربة ١٠٠ شركة وأعمال جتارية صغرية حمطمة، وأكثر من ٤١ ٤٠٠مدمَّراً، و

 وفضالً عن ذلك، حاقت اخلسائر الفادحة .  مليون دوالر١ ٦٠٠وخسائر اقتصادية مبا يزيد على . بشدة
 يف املائة أو ٣٠وقد تضررت نسبة ).  يف املائة من اجملموع٤٩(  مرفق صحي أيضا١٠٠ً مستشفى وأكثر من ٢٣ ب 

 يف املائة من ٣٤، مما هدد تعليم نسبة )٤ ٨٥٨ من إمجايل ١ ٥٦٦(أكثر من املدارس العامة بصورة شديدة 
وباإلضافة إىل اخلسائر األخرى، أحلقت الزالزل خسائر فادحة بالتراث الثقايف للبلد . الراغبني يف االلتحاق

 ).الكنائس، واملواقع التارخيية، واملكتبات(

 شخص يف كل ١٥٠ ٠٠٠ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وأجرب ١٣وتقدر التكلفة االجتماعية بنحو  -٥٢٧
 . أحناء البالد على الوقوع يف براثن الفقر املدقع

لذي ال يقدر بثمن للبلدان الصديقة وكيما تستطيع احلكومة التصدي هلذه احلالة الكارثية، وبفضل الدعم ا -٥٢٨
رفع أنقاض البيوت ) أ: (والوكاالت املالية، فقد ابتكرت برناجماً للطوارئ ذا شعبتني ملساعدة أشد األسر تضرراً

 .بناء مساكن مؤقتة مبكونات مركبة سهلة) ب(غري القابلة للسكىن؛ 
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ووفر ذلك مواقع البناء . ى رفع أنقاضهاوأدخل برنامج حمفزات لتشجيع األسر اليت دمرت مساكنها عل -٥٢٩
لألسر والعمالة القاعدية، وهو األمر الذي أدى بدوره إىل إعادة تنشيط االقتصاد احمللي؛ وباستخدام صندوق 

 . الضحايااالستثمار االجتماعي للتنمية احمللية، حولت احلكومة املوارد إىل البلديات لتوزعها بعد ذلك على كل األسر

يوليه / مليون دوالر حىت متوز٢٢ ١١٤ ٢٢٢موع املوارد احملولة إىل الضحايا إلزالة األنقاض ووصل جم -٥٣٠
معاول، جمارف، عتالت ( جمموعة من أدوات نقل األنقاض ١٧٧ ٠٠٠ومت كذلك توزيع أكثر من . ٢٠٠١

 .ية؛ وبعبارة أخرى، جرت حماولة إلشراك كل أسرة يف عملية إعادة اإلعمار الوطن)حديدية، وفؤوس

وصمم التزويد باملكونات املركبة السهلة لتمكني كل أسرة من بناء مرتل مؤقت ومن مث املساعدة على  -٥٣١
. إصالح النسيج االجتماعي، واحلد من خماطر األمراض، واحلفاظ على جذور الناس يف جمتمعاهتم احمللية، اخل

امهت املنظمات غري احلكومية والكنائس يف توفري وباإلضافة إىل صندوق االستثمار االجتماعي للتنمية احمللية، س
 .املكونات واملعدات لبناء املساكن املؤقت

وحتدد معيار برامج إزالة األنقاض واملساكن املؤقتة على أساس تعداد البيوت اليت دمرت والذي قامت به  -٥٣٢
 مرتل مدمر أو غري ٢٢٠ ٠٠٠جمموع وحىت اليوم، تشري البيانات اليت مجعتها تلك السلطات إىل . السلطات البلدية

وبغية التحقق من الوضع، عّين صندوق االستثمار االجتماعي للتنمية احمللية شركة .  بلدية١٦٧صاحل للسكن يف 
 يف املائة من املراجعة اليت ٦٦من مراجعي احلسابات اخلارجيني الستعراض صحة هذه البيانات، ومع نسبة 

سجالت ( وحدة كان غري مؤهل للحصول على مساعدة الطوارئ ٤ ٠١٧استكملت، حتدد أن ما جمموعه 
 ).مستنسخة، مساكن غري موجودة أو صاحلة للترميم

 مرتالً قد ١٩٠ ١٩٤وعقب املراجعة، أكد الصندوق، وبالتعاون مع السلطات البلدية، أن ما جمموعه  -٥٣٣
إزاحة األنقاض واملسكن (اجمني  من األسر الضحايا املؤهلة للمساعدة مبوجب كال الربن١٨٢ ٣٨٦: دمرت
 مؤهلة فقط لربنامج اإلسكان املؤقت حيث إنه قد اتضح أن األنقاض قد أزيلت بالفعل بفضل ٧ ٨٠٨؛ و)املؤقت

 .جهود وكاالت أخرى

 ويف ضوء هذه املعلومات، اختذت االستعدادات لتوزيع املوارد املتاحة مبوجب الربناجمني، وبوسيلتني  -٥٣٤
يع عن طريق الصندوق على أساس قائمة التعداد املسؤول عنها، مبا يف ذلك احلاالت املنسقة مع التوز) أ: (مها

قيام اهليئات ) ب(؛ ) مسكناً املذكورة أعاله١٩٠ ١٣٤إمجايل (القوات املسلحة واملنظمات غري احلكومية 
دت واليت حتصل على األولوية األسر اليت حتد( مرتالً مؤقتاً ٣٤ ٨٧٥احلكومية واملنظمات غري احلكومية بتوفري 

 ).بعيداً عن حاالت التعداد البلدية اليت أجراها الصندوق

ولقد كان للزالزل أثر شديد اقتصادي واجتماعي على تنفيذ برامج احلكومية العادية، وخاصة برنامج بناء  -٥٣٥
 اهلامة لرفع كفاءة مستويات منازل دائمة وإنشاء اخلدمات اجلوهرية، وكذلك على استكمال أشغال البىن األساسية

اإلصحاح األساسية يف البلديات واجملتمعات احمللية اليت نفذت فيها عناصر اإلسكان األساسية لربنامج إعادة 
وهذه الربامج العادية هي برامج ذات أمهية حيوية بالنسبة للقدرة اإلنتاجية يف املستقبل والتنمية . اإلعمار الوطين

األسر السلفادورية اليت تستفيد من مشروعات إعادة اإلعمار اليت تنفذها احلكومة يف مجيع االجتماعية للعديد من 
 .أحناء البالد عن طريق الوكاالت ذات الصلة
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  يف املائة ٧٨تبلغ نسبة : والنقطة األكثر صلة واليت ستثار هي أن معظم األسر الضحايا هي أسر فقرية -٥٣٦
يزيد ) ٥٩ ٧٦٤( يف املائة األخرى ٢٢ وحبد أقصى ألجرين أساسيني، ونسبة من األسر اليت جرى مسحها) ٢١١ ٨٨٩(

 يف املائة هذه هي نسبة السكان املستهدفني للربامج اخلاصة للصندوق ٧٨ ال ونسبة . دخلها على أجرين أساسيني
األساسية من الوطين لإلسكان العام لبناء مساكن دائمة بالتعاون مع الشركات اخلاصة، وهي املهمة اإلسكانية 

 .ناحية تدبري املوارد املالية اليت يوفرها التعاون الدويل

 يف املائة ٣٢,٧ومن جهة اجلهود املؤسسية اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة يف مرحلة الطوارئ، شيدت نسبة  -٥٣٧
ي للتنمية احمللية،  يف املائة بواسطة صندوق االستثمار االجتماع٥١,٥من املنازل املؤقتة بواسطة القوات املسلحة، و

 ).أقل من مخسة يف املائة(والبقية بعضها بواسطة املنظمات غري احلكومية 

 : وميكن إجياز استراتيجيات الطوارئ اليت استحدثتها دائرة اإلسكان والتنمية احلضرية على النحو التايل   -٥٣٨
ألسر املتضررة مبوجب الربامج القائمة ومن املوارد اخلطوة األوىل متثلت يف تقسيم املشكلة بغية توفري املساعدة ألشد ا) أ(

وتتعلق   ) ج(ومتثلت اخلطوة الثانية يف حتديد موارد االعتمادات لتنفيذ االستراتيجيات والربامج احملددة؛    ) ب(املوجودة؛ 
 .تضرراً األسر اخلطوة الثالثة بالتفاوض واملشاركة والالمركزية، وكذلك حتديد األولويات واملصاحل الفضلى ألشد

وجرى تنفيذ هذه االستراتيجيات كجزء من السياسة الوطنية لإلسكان، وباستخدام التجربة التقنية اليت  -٥٣٩
 .)٢٩(اكتسبتها خمتلف الوكاالت العاملة يف قطاع اإلسكان

 اجملموعات السكانية املهددة حالياً بالظواهر الطبيعية 

 املخاطر الكامنة، اليت تطرحها الظواهر الطبيعية واليت قد لقد حددت السلفادور التهديدات الرئيسية أو -٥٤٠
وهذه الظواهر تتضمن . تكون هلا آثار عكسية على الناس واإلنتاج والبىن األساسية والسلع واخلدمات والبنية

 الزالزل، والعواصف االستوائية، واجلفاف، واألنشطة الربكانية، والفيضانات واالهنيال األرضي؛ وميكن أن تعمل
هذه الظواهر، وإذا ما اقترنت بالعمليات االجتماعية اليت تغري من البيئة الطبيعية وخاصة إزالة الغابات وتغيريات 

 . استخدام األرض، على حتويل البيئة إىل هتديد وجتعل من وقوع الكوارث أمراً حمتمالً جداً

ي هو يف حالة هشة، إما بسبب النوعية وهذه الظواهر الطبيعية تطرح هتديداً مباشراً على اإلسكان الذ -٥٤١
وال يعرف بعد العدد الدقيق للمنازل . السيئة ملواد البناء أو بسبب موقعها يف مناطق قد حتدث فيها تلك الظواهر

املعرضة للخطر، ولكن طبقاً للمصلحة الوطنية لدراسات األرض التابعة لوزارة البيئة واملوارد الطبيعية، تتعرض 
 كيلومترات مربعة من اإلقليم الوطين لتهديد خطري أو معتدل من جراء الفيضانات، وأكثر من ١ ٩٧٠مساحة حنو 

 . كيلومترات مربعة ألنواع خمتلفة من االهنيال األرضي٤ ٠٤٠
تأثري (على سلسلة من اخلرائط " التعرض خلطر التهديدات اليت تشكلها الظواهر الطبيعية"وحيتوي املرفق  -٥٤٢

؛ املنشآت املعرضة خلطر االهنيال األرضي الشديد يف ٢٠٠١يوليه /سكان حبسب البلديات، متوزالزالزل على اإل
 ٢٠٠١اليت تبني املناطق الرئيسية يف البالد اليت ضربتها الزالزل يف  ) السلفادور؛ املناطق املعرضة للفياضات يف السلفادور 

                                                      

 ".استراتيجيات السياسة الوطنية لإلسكان"انظر املرفق  )٢٩(



E/1990/6/Add.39 
Page 87 

 هذه املعلومات وجتدر اإلشارة إىل أن. االهنياالت األرضيةواملنشآت الواقعة يف املناطق اليت هي عرضة خلطر الفيضانات و
قد قدمت كمرجع فقط، وهي ال تعين أن مجيع املنشآت الواردة يف اخلرائط مهددة ولكن فقط أهنا واقعة يف مناطق 

 .حيتمل أن حتدث فيها الفيضانات واالهنياالت األرضية؛ ورمبا هناك أجزاء فقط من إقليم البالد هي املهددة
 . أسرة بدون مسكن    ٤٣ ٥١٢، تقديراً بأن هناك        ٢٠٠١وأفرز املسح األسري املتعدد األغراض لعام            -٥٤٣

 أعداد األسر بدون مسكن

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ *٢٠٠١ 
٣٢ ١٤٩ ٢٦ ١٦٥ ١٩ ٥٧٠ ٤٢ ٦٣٤ ٤١ ٩٨٢ ٣٤ ٩٠٧ ٤٣ ٥١٢ 

 .توقعات *
 :ايف على النحو التايلوقد وزعت األسر بدون مسكن حبسب املوقع اجلغر -٥٤٤

 )عجز عددي (٢٠٠٠األسر بدون مسكن يف عام 

 املنطقة
 اإلقليم حضرية ريفية اجملموع
 الغريب ٤ ٩٥١ ٣ ٥٠٩ ٨ ٤٠٠
 ١األوسط  ٣ ٥٠٥ ٥ ١٤١ ٨ ٦٤٦
 ٢األوسط  ٢ ٤٨٠ ١ ٨٠٨ ٤ ٢٨٨
 الشرقي ٢ ٩٣٣ ١ ٩٨١ ٤ ٩١٤
 *حاضرة سان سلفادور ٨ ٥٩٩ - ٨ ٥٩٩
 اجملموع  ٢٢ ٤٦٨ ١٢ ٤٣٩ ٣٤ ٩٠٧

 .منطقة سان سلفادور امليتروبوليتانية * 

ويشمل اإلسكان غري املالئم كل البيوت اليت هبا بعض العيوب من ناحية أنواع املواد املستخدمة لتشييد  -٥٤٥
 يغطي   واجلدول التايل. األرضية والسقف واحلائط، وانعدام اخلدمات األساسية، أو الشكل الذي قدمت به هذه اخلدمات 

كل املساكن اليت وجد أهنا غري مالئمة بصورة أو بأخرى بواسطة املسح األسري، ولكنه ال يكشف عن املدى الكامل     
 .وال يقدم املسح األسري أي معلومات بشأن املنازل املكدسة أو الرطبة ألن هذه املسائل مل يعاجلها االستبيان. للمشكلة

 قليماإلسكان غري املالئم حبسب املنطقة واإل

 املنطقة
 اإلقليم حضرية ريفية اجملموع

 الغريب ٣١ ٧٣٦ ١١٠ ٦٩٨ ١٤٢ ٤٣٤
 ٢األوسط  ١٤ ٤٠٦ ٥٠ ٥٣٢ ٦٤ ٩٣٨
 الشرقي ٣٠ ٩٤٠ ١٢٠ ٣٣٣ ١٥١ ٢٧٣
 حاضرة سان سلفادور ٣٨ ٧٥٠ - ٣٨ ٧٥٠
 اجملموع  ١٣٢ ٤٧٣ ٣٥٨ ١٤١ ٤٩٠ ٦١٤
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 ).مواد أو خدمات(غري املالئم حبسب نوع العيب واجلدوالن التاليان يعرضان بيانات عن اإلسكان  -٥٤٦
 عيوب يف تشييد احلوائط واألرضيات واألسطح

 املنطقة
 اإلقليم حضرية ريفية اجملموع
 الغريب ٢٣ ٣٨٦ ٧٥ ٥٥٢ ٩٨ ٩٣٨
 ١األوسط  ١١ ٥٥٤ ٤٦ ٦٢٢ ٥٨ ١٧٦
 ٢األوسط  ١٠ ١٠٦ ٣٤ ٠٥٧ ٤٤ ١٦٣
 الشرقي ٢٢ ٠٢٤ ٧٧ ٧٠٣ ٩٩ ٧٢٧
 حاضرة سان سلفادور ١٨ ٦٧١ - ١٨ ٦٧١
 اجملموع  ٨٥ ٧٤١ ٢٣٣ ٩٣٤ ٣١٩ ٦٧٥

 النسبة املئوية ٢٦,٨٢ ٧٣,١٨ ١٠٠

 نقص املاء والكهرباء أو خدمات اإلصحاح
 املنطقة

 اإلقليم حضرية ريفية اجملموع
 الغريب ١٨ ٥٧٤ ٨١ ٩٥٨ ١٠٠ ٥٣٢
 ١األوسط  ١٠ ٠٩٢ ٦٠ ٣٤٠ ٧٠ ٤٣٢
 ٢األوسط  ٨ ٩٦٠ ٣٧ ٧٩٥ ٤٦ ٧٥٥
 الشرقي ١٧ ١٠٠ ٩٢ ٩٨٤ ١١٠ ٠٨٤
 حاضرة سان سلفادور ٢٩ ٠٥٧ - ٢٩ ٠٥٧
 اجملموع  ٨٣ ٧٨٣ ٢٧٣ ٠٧٧ ٣٥٦ ٨٦٠

 النسبة املئوية ٢٣,٤٨ ٧٦,٥٢ ١٠٠

التقسيم غري ) أ: (وتعمل اهلجرة من الريف إىل املدن على تسريع انتشار نوعني من اإلقامة غري النظامية -٥٤٧
على مراحل حسب احلصول على ( على مشارف املدن من أجل البناء الذايت للمساكن القانوين لألراضي الزراعية

، والذي قد يتحول بواسطة املضاربني إىل مستوطنات حضرية تعوزها اخلدمات املالئمة ومبستقبل غري )الدخل
 املفتوحة مستوطنات داخل املناطق احلضرية مهمشة بتدهور اإلسكان القائم ومستوطنات يف املناطق) ب(مؤكد؛ 

 .ويف األراضي احلبيسة اململوكة للعامة أو يف أراضي حبيسة جبوار املمتلكات اخلاصة

وال توجد أرقام لكل البلد، ولكن املعلومات اخلاصة باإلسكان غري القانوين يف سان سلفادور تشري إىل أن  -٥٤٨
 . مسكنا١٦ً ٧٨٩ أسرة تعيش يف ١٨ ٠٨٢ مستوطنة مهمشة تشغلها ١٣٨هناك 

 جمتمعاً حملياً واليت ٢٧٢ أسرة تعيش يف ظروف غري قانونية داخل ٢٨ ٢٩٤وهناك جمموع وطين قدره  -٥٤٩
 .ُسجلت لدى معهد احلرية والتقدم، وهو وكالة متنح سندات ملكية قطع األرض

اب وتوجه الوكاالت احلكومية جهودها حنو توفري اإلسكان وإعادة إقامة األسر بدالً من أن هتتم بأسب -٥٥٠
والوكاالت احلكومية اليت تيسر احلصول على اإلسكان للعاملني يف القطاع الرمسي، ال حتتفظ مبثل هذا . اإلخالء

النوع من اإلحصائيات اخلاصة باألشخاص الذين يشترون بواسطة الرهن العقاري والذين يتأخرون يف الدفع، وال 
 متليكها من طرف املقرضني بعد مرور فترة من الوقت يطردون بل غالباً ما يهجرون منازهلم، واليت ميكن إعادة



E/1990/6/Add.39 
Page 89 

ويف حاالت أخرى، وعندما تعلن اإلجراءات القانونية إلعادة التمليك، هتجر ). أكثر من سنة بالنسبة للمتأخرات(
 . األسرة العقار قبل أن تبدأ اإلجراءات

ة األساسية للمستهلك، إىل أن ، وفيما يتعلق بالسل١٩٩٩ويشري املسح األسري املتعدد األغراض لعام  -٥٥١
وتشمل فئة الفقر املدقع . ، وباإلضافة إىل البطالة، هو أحد أهم املؤشرات الكلية)املطلق أو النسيب/املدقع(الفقر 

 دوالراً يف ١٣٦األسر اليت ال تستطيع أن تتحمل نفقات سلة األغذية األساسية، واليت كانت تتكلف يف املتوسط 
 .١٩٩٩ دوالراً يف املناطق الريفية، يف عام ٩٨ضرية والشهر يف املناطق احل

 ١٦: تعيش يف براثن الفقر)  يف املائة من اإلمجايل٣٨,٨( أسرة ٥٧٢ ٠٠٠وعلى املستوى الوطين، مثة حنو  -٥٥٢
غري ( يف املائة يف فقر نسيب ٢٢,٦و) غري قادرة على حتمل نفقات سلة األغذية األساسية(يف املائة يف فقر مدقع 

رة على حتمل نفقات السلة املوسعة املؤلفة من السلة األساسية زائد اإلنفاق على اإلسكان، والصحة، والتعليم، قاد
 ).واملالبس، والبنود األخرى املختلفة

وتبني . تعيش يف براثن الفقر)  يف املائة من اإلمجايل٣١,٣( أسرة ٢٨٩ ٠٠٠وتوجد باملناطق احلضرية حنو  -٥٥٣
يف ) ٢٨٢ ٠٠٠( يف املائة من األسر ٥١,٦ن احلالة أسوأ يف املناطق الريفية حيث تعيش نسبة استنتاجات املسح أ

 . يف املائة يف الفئة النسبية٢٥,٥ يف املائة يف فقر مدقع و٢٦,١: براثن الفقر

ويف أوائل . وقد هبط عدد األسر اليت كانت تعيش يف حالة الفقر يف التسعينات بالنسبة لكلتا الفئتني -٥٥٤
 . يف املائة٣٩ هو ٢٠٠١ يف املائة من األسر كأسر فقرية، يف حني كان الرقم يف ٦٠التسعينات، صنفت نسبة حنو 

 من رؤساء األسر الذين طلبوا املساعدة إلسكاهنم منذ ٨ ٠٠٠ولدى الوكاالت احلكومية قائمة بنحو  -٥٥٥
تمون إىل القطاع غري الرمسي ، وهم حيصلون على دخل شهري يعادل احلد األدىن ألجر شهري وين١٩٩٥

ومتت مساعدة هؤالء األشخاص مبوجب برنامج . ٢٠٠١لالقتصاد، مبا يف ذلك بعض األسر اليت تضررت بزالزل عام 
وتوفر وكاالت التعاون الدويل التمويل، كما أنه يتوفر بفضل حصيلة بيع   . جيمع بني االدخارات والقروض وإعانات الدعم 

 .ىل مؤسسات عامة أخرى، وكذلك بفضل املخصصات الداخلية من نفس املؤسساتملكية الدولة املنقولة إ

ويف حالة التمويل من أجل شراء إسكان جديد بواسطة األسر املنخفضة واملتوسطة الدخل يف القطاع  -٥٥٦
قدمي طلباهتم ، فإن املشترين احملتملني هلم اخليار يف ت) يف املائة من هذا النوع من االستثمار٩٠(الرمسي لالقتصاد 

مباشرة إىل املؤسسة العامة أو عن طريق األعضاء الست يف النظام املصريف املرخص له إصدار رهونات عقارية 
 .ويف مجيع احلاالت، جيري جتهيز الوثائق والقروض دون تكاليف إدارية). بنفس شروط احلكومة(

رية والتقدم، توزع حسب الربنامج على واألسر اليت تنتظر تقنني شراء أراضيها، حتت رعاية معهد احل -٥٥٧
برنامج ) ب(؛ ) أسرة مستفيدة٥ ٩٢٠( جمتمعاً حملياً هي يف سبيل منح سندات مللكية ٩٣) أ: (النحو التايل

، كان ٢٠٠٢ويف . تنتظر منح سند امللكية)  أسرة٢ ١١٧( جمتمعاً حملياً ريفياً ٢٩وله " السلفادور، أرض املالك"
)  أسرة١٠ ٣٢٠( جمتمعاً حملياً كذلك ٦٣و) ج(يف هذا الوضع؛ )  أسرة٤ ٩٥١(معاً حملياً  جمت٧٥هلذا الربنامج 

 .تنتظر تقنني شراء أراضيها باعتمادات مقدمة من مصرف البلدان األمريكية للتنمية

ريح واليت لديها تص) يف املائة١٢,٢(وكما يظهر من اجلدول التايل، فإن بعض املساكن تشغلها األسر جماناً  -٥٥٨
 .من املالك هلذا الغرض؛ ويبدو أن بعض العقارات املهجورة األخرى، أصبحت مشغولة بصورة غري قانونية
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 ٢٠٠٠أمناط حيازة اإلسكان، 

 اجملموع
معفاة من 
 اإلجيار

قائمون برعاية 
 إجيار شراء برهن ملكية غري قانونية املسكن

 

 مرتل خصوصي ١٣٧ ٨٥٩ ١٤٢ ١٥٢ ٧٩٨ ٤٥٢ ٣١ ٧٤٤ ٣١ ٢٩٨ ١٥٣ ٩٩٥ ١ ٢٩٥ ٥٠٠
 شقة ١١ ٤٦٦ ٩ ١١٥ ١١ ١٢٤ -     -     ٢ ١٨٧ ٣٣ ٨٩٢
 غرفة يف مرتل ١ ٤٢٣ -     ٥٦ -     -     ١ ٦٢٧ ٣ ١٠٦
 غرفة يف بانسيون ٤٧ ٥٧٥ -     ٢ ٨٢٧ ٣٣٣ -     ٧ ٤٩٥ ٥٨ ٢٣٠
 مسكن مرجتل ٢٥٠ -     ٢ ١٨٦ -     -     ٤ ٦٣٦ ٧ ٠٧٢
 بيت مزارع -     -     ٢ ٠٧٨ ٧٢ ١٨٤ ٣ ١٤٥ ٥ ٤٧٩
     اجملموع ١٩٨ ٥٧٣ ١٥١ ٢٦٧ ٨١٦ ٧٢٣ ٣٢ ١٤٩ ٣١ ٤٨٢ ١٧٣ ٠٨٥ ١ ٤٠٣ ٢٧٩

 من الدستور على احلق يف املسكن، معلنة منذ البداية الفائدة االجتماعية لبناء املسكن ١١٩تنص املادة  -٥٥٩
 .ادورية مالكة ملنازهلاومن مث تقر بالتزام الدولة بضمان أن يصبح أكرب عدد من األسر السلف

والقانونان اللذان يضفيان املغزى على هذا احلق مها قانون صندوق اإلسكان االجتماعي، وقانون  -٥٦٠
 .الصندوق الوطين لإلسكان العام

 الوالية الدستورية املشار إليها أعاله، كأساس إلنشاء )٣٠(ويتخذ قانون صندوق اإلسكان االجتماعي -٥٦١
 اجلمعية التشريعية بأن اإلسكان هو حاجة أساسية لألسرة وأن الوفاء بتلك احلاجة يعترب عامالً الصندوق؛ واعترفت

حيوياً يف بناء اجملتمع املسامل؛ ومن مث ضرورة جتهيز البلد باآلليات والصكوك املالية واالجتماعية لتسهيل احلصول 
الدخل املنخفض، وبالتحديد الدخل الذي على اإلسكان ألشد اجملموعات السكانية احتياجاً، أي األسر ذات 

 .يساوي أو يقل عن احلد األدىن جملموع أربعة أجور يف التجارة أو الصناعة

 من القانون، هو مساعدة األسر السلفادورية ذات ٢واهلدف الرئيسي هلذا الصندوق، وطبقاً للمادة  -٥٦٢
وقد جرى . جتماعي بأكثر الشروط مالءمةالدخول املنخفضة على احلصول على التمويل من أجل اإلسكان اال

؛ وهذه التعديالت كانت هتدف أساساً إىل )٣١(١٩٩٢تعديل القانون ثالث مرات منذ دخوله حيز النفاذ يف 
توضيح بعض املسائل مثل تعريف السكان املستفيدين، ومنح الصندوق املزيد من السلطات لتحسني كفاءته 

                                                      

، ١٠٤ رقم   ريدة الرمسية اجل، واملنشور يف    ١٩٩٢مايو  / أيار ٢٨ املؤرخ   ٢٥٨املرسـوم التشريعي رقم      )٣٠(
 .١٩٩٢يونيه / حزيران٨، بتاريخ ٣١٥اجمللد 

 رقم  اجلريدة الرمسية ، واملنشور يف    ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٩ املؤرخ   ٥٩٢املرسوم التشريعي رقم    ) ١( )٣١(
 .١٩٩٩مايو / أيار٢٧، بتاريخ ٣٤٣، اجمللد ٩٨

 اجلريدة الرمسية ملنشور يف   ، وا ٢٠٠١أغسطس  / آب ٣٠ املؤرخ   ٥٢٨املرسوم التشريعي رقم     )٢( 
 .٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٠، بتاريخ ١٧٧رقم 

 رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٨٢٢املرسوم التشريعي رقم  )٣( 
 .٢٠٠٢مايو / أيار١٥، بتاريخ ٣٥٥، اجمللد ٨٩
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، وكذلك التصدي للقضايا التشغيلية األخرى بغية توسيع نطاق الصندوق التشغيلية، وإعادة هيكلة جملس إدارته
 .وحتسني رصد قروضه

 بفضل الوالية الواردة يف ١٩٧٣ فقد دخل حيز التنفيذ يف )٣٢(أما قانون الصندوق الوطين لإلسكان العام -٥٦٣
 االجتماعي للمساعدة على    ، بإنشاء الصندوق كإجراء للضمان)١٤٨، املادة ١٩٦٣دستور (الدستور يف ذلك الوقت 

وقد . حل مشكالت العاملني اخلاصة باإلسكان وذلك بتزويدهم مبا يكفي من املوارد لشراء منازل مرحية وصحية وآمنة
يونيه  / حزيران٣٠ املؤرخ ٤٥عّدل القانون تسع مرات منذ نفـاذه؛ وكان آخر تعديل قد اعتمد باملرسوم التشريعي رقم  

 .١٩٩٤أغسطس / آب١٥، بتاريخ ٣٢٤، اجمللد ١٤٨يدة الرمسية رقم ، واملنشور يف اجلر١٩٩٤

 من ٢١٠-٢٠٦وقانونا هذين الصندوقني مل يناقشا هنا، وألهنما قد جرى التعامل معهما يف الفقرات  -٥٦٤
 .(E/1990/5/Add.25)التقرير السابق 

احلق يف احلياة، واحلق يف السالمة  من الدستور على احلقوق الشخصية العاملية، مبا يف ذلك ٢وتنص املادة  -٥٦٥
البدنية واألخالقية، واحلق يف احلرية، ويف األمن، ويف العمل، ويف ملكية العقارات اخلاصة، وكذلك احلق يف احلماية 

 .عند ممارسة هذه احلقوق

 ٢٦ملؤرخ يف وقد أرست الغرفة الدستورية للمحكمة العليا سابقة قانونية بشأن احلق يف امللكية يف قرارها ا -٥٦٦
 :، جاء فيها٣٩٧-٣١٧ ضمن إجراءات أمبارو ١٩٩٨أغسطس /آب

 من الدستور، على أنه ممارسة السلطة الكاملة ٢جيب أن يفهم احلق يف امللكية، ومصدره املادة "
على امللكية، مبا يف ذلك احلق يف شغلها، أو استخدامها بأي طريقة تعترب مالئمة، والتمتع بفوائد غالهتا 

وبناء على ذلك، فاحلق يف امللكية جيب أن يفهم، وفيما يتعلق . ، وكذلك تعديلها وتقسيمهاومنوها
 ".الوظيفة االجتماعية: بالطرف الثالث، على أنه حمدد فقط بالغرض الطبيعي لوجودها

 تشريع اإلسكان

 اإلسكان االجتماعي كما ذكر آنفاً، فإن القانونني الرئيسيني ملمارسة احلق يف السكن، مها قانون صندوق -٥٦٧
 . بهومع ذلك، مثة قوانني أخرى تشري إىل هذا احلق وإىل التزام الدولة بالوفاء. وقانون الصندوق الوطين لإلسكان العام

                                                      

، ١٠٤ رقم   اجلريدة الرمسية نشور يف   ، وامل ١٩٧٣مايو  / أيار ١٧، املؤرخ   ٣٢٨املرسوم التشريعي رقم     )٣٢(
 .١٩٧٣يونيه / حزيران٦، بتاريخ ٢٣٩اجمللد 
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 هي الوكالة القائدة، واملسهلة واملنسقة )٣٣(وطبقاً ملرسوم تشكيلها، فإن دائرة اإلسكان والتنمية احلضرية -٥٦٨
لطة القانونية والتنظيمية للسياسات الوطنية لإلسكان؛ وهي ترفع تقاريرها إىل وزارة واملروجة، وكذلك هي الس

 .األشغال العامة والنقل واإلسكان والتنمية احلضرية

 من الدستور احلايل حىت ولو كانت ١١٩، فمصدره املادة )٣٤()الشقق(أما قانون امللكية غري املنقولة  -٥٦٩
 .ة يف الدستور امللغىديباجته تشري إىل املادة املقابل

والغرض من هذا القانون هو النهوض ببناء املساكن من طريف الوكاالت العامة والشركات اخلاصة على  -٥٧٠
وهلذا الغرض، فهو يضع عدة أحكام عامة بشأن بناء العقارات، وحقوق سكاهنا ومالكها والقيود على . السواء

عض، وإدارة وصيانة املرافق العامة للعقارات، وكذلك لوائح تلك احلقوق، والتزامات املالك حيال بعضهم الب
 .احليازة املشتركة اإلجبارية واالستثناء منها

 اختصاص دائرة اإلسكان والتنمية العمرانية )٣٥(وفضالً عن ذلك، يرسي قانون التنمية احلضرية والتشييد -٥٧١
شروط احلصول على تراخيص املباين ووسائل والبلديات فيما يتعلق بتخطيط التنمية احلضرية والريفية ويضع 

 .االنتصاف املتاحة يف حالة رفض الترخيص بالبناء
 

                                                      

، ١٣٣ رقم  اجلريدة الرمسية ، املنشور يف    ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ املؤرخ   ١٧١املرسوم التنفيذي رقم     )٣٣(
أبريل / نيسان ٣٠خ   املؤر ٢٦وهذا املرسوم ألغى املرسوم التنفيذي رقم       . ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٥، بتاريخ   ٣٢٠اجمللد  
، الذي مبوجبه أنشئت األمانة ١٩٧٩مايو / أيار٢، بتاريخ  ٢٦٣، اجمللد   ٧٩ رقم   اجلـريدة الرمسية  ، املنشـور يف     ١٩٧٩

وباملثل حتت رعاية وزارة األشغال العامة؛ وحىت تارخيه، فقد عّدل فقط باملرسوم . املسـاِعدة لإلسكان والتنمية احلضرية  
 ١٧، بتاريخ   ٣٥٥، اجمللد   ١١٠ رقم   اجلريدة الرمسية ، املنشور يف    ٢٠٠٢مايو  / أيار ٣٠ املـؤرخ    ٦١التنفـيذي رقـم     

 .٢٠٠٢يونيه /حزيران

، اجمللد  ٤٠ رقم   اجلريدة الرمسية ، املنشور يف    ١٩٦١فرباير  / شباط ٢١، املؤرخ   ٣١مرسوم بقانون رقم     )٣٤(
 ٨ املؤرخ   ٥٩املرسوم التشريعي رقم    ) ١ (ب  وقد عّدل هذا املرسوم بقانون      . ١٩٦١فرباير  / شـباط  ٢٧، بـتاريخ    ١٩٠
املرسوم ) ٢(؛ ١٩٧٢أغسطس / آب٢٣، بتاريخ ٢٣٦، اجمللد ١٥٥، املنشور يف اجلريدة الرمسية رقم ١٩٧٢أغسطس /آب

 ١٣، بتاريخ   ٢٤٠، اجمللد   ١٣٠ رقم   اجلريدة الرمسية ، املنشور يف    ١٩٧٣يونيه  / حزيران ١٢ املؤرخ   ٣٥١التشريعي رقم   
 رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٧٤يناير / كانون الثاين٨ املؤرخ ٥١٥املرسوم التشريعي رقم ) ٣ (؛١٩٧٣يوليه /متوز
أغسطس / آب ٢٢ املؤرخ   ٦٢املرسوم التشريعي رقم    ) ٤(؛  ١٩٧٤يناير  / كانون الثاين  ٢١، بتاريخ   ٢٤٢، اجمللـد    ٢١٣
 .١٩٧٤سبتمرب / أيلول١٩، بتاريخ ٢٤٤، اجمللد ١٧٤ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٧٤

، ١٠٧ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٥١يونيه / حزيران٤ املؤرخ ٢٣٢املرسوم التشريعي رقم  )٣٥(
 ٣١ املؤرخ ٢١٩٠املرسوم التشريعي رقم ) ١: (ب  وقد ُعدِّل هذا املرسوم . ١٩٥١يونيه / حزيران١١، بتاريخ ١٥١اجمللد 
 ؛ ١٩٥٦سبتمرب / أيلول١٢، بتاريخ ١٧٢، اجمللد ١٧٠ رقم دة الرمسيةاجلري، واملنشور يف ١٩٥٦أغسطس /آب

، اجمللد ١٩٥ رقم اجلريدة الرمسية، واملنشور يف ١٩٧٢أكتوبر / تشرين األول١٠ املؤرخ ١٤٢املرسوم التشريعي رقم ) ٢(
، ١٩٩١اير فرب/ شباط١٣ املؤرخ ٧٠٨املرسوم التشريعي رقم ) ٣(؛ ١٩٧٢أكتوبر / تشرين األول٢٠، بتاريخ ٢٣٧

 .١٩٩١فرباير / شباط٢١، بتاريخ ٣١٠، اجمللد ٣٦ رقم اجلريدة الرمسيةواملنشور يف 
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 التشريعات اخلاصة مبن ال مأوى هلم
، ومن بني الواجبات األخرى للدولة، على واجب ضمان استقرار األسرة بكل )٣٦(ينص قانون األسرة -٥٧٢

ن، والتعليم، والضمان االجتماعي بغية الوفاء بكامل الوسائل املمكنة ورفاهها من ناحية الصحة، واإلسكا
وبناء . مسؤولياهتا فيما يتعلق بالتدريب ومحاية األطفال ورفاه فريق األسرة بأكمله، مبا يف ذلك أفرادها من املسنني

 .على ذلك، فإن على الدولة االلتزام بصياغة سياسات حلماية األطفال، واألسرة وأفرادها من املسنني

التدابري   جيري التصدي للحماية الشاملة لألطفال اليت تعترب الدولة مسؤولة عنهم، بواسطة سلسلة من و -٥٧٣
احلكومية وغري احلكومية اليت ينسقها املعهد السلفادوري لتنمية الطفل املتكاملة، مع األسرة ومبشاركة اجملتمع احمللي ودعم                                       

ين حلماية األطفال، وهي تضمن أن االحتياجات الرئيسية لألطفال فيما يتعلق                        وتلك التدابري تشكل النظام الوط           . املنظمات الدولية      
 .بالغذاء، واإلسكان،والصحة، والتعليم والتنمية املتكاملة، يتم الوفاء هبا                  

، وفيما )٣٧(وجتدر اإلشارة إىل أن اللوائح الواردة يف قانون املعهد السلفادوري لتنمية الطفل املتكاملة -٥٧٤
فإذا ما علم املعهد أن حقوق طفل ما         .  سنة١٨فال يف اإلسكان، ترتبط حبماية األطفال البالغ عمرهم أقل من            خيتص حبق األط  

جراءات أولية قد تكون         إأصبحت مهددة أو انتهكت أو إذا كان الطفل قد أصبح يتيماً، فهي تفتح فوراً حتقيقاً، وتستكمل أي                         
 .ة املالئمة حلماية الطفل       مطلوبة لعرض احلقائق، واعتماد التدابري املرحلي               

وحني االنتهاء من التحقيق، وإذا ما ثبت أن هناك هتديداً أو انتهاكاً حلقوق الطفل، يصدر األمر بأحد  -٥٧٥
 . ماأو إيداعه مؤسسة) ج(إيداعه لدى أسرة حاضنة؛ ) ب(إيداعه مع أحد أفراد األسرة؛ ) أ: (تدابري احلماية التالية

                                                      

 رقم اجلريدة الرمسية، واملنشور يف ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول١١ املؤرخ ٦٧٧املرسوم التشريعي رقم  )٣٦(
املرسوم التشريعي رقم ) ١: (ب   ت ، والذي ُعدِّل مخس مرا١٩٩٣ديسمرب / كانون األول١٣، بتاريخ ٣٢١، اجمللد ٢٣١
؛ ١٩٩٤مارس / آذار٢٥، بتاريخ ٣٢٢، اجمللد ٦٠ رقم اجلريدة الرمسية، واملنشور يف ١٩٩٤مارس / آذار١١ املؤرخ ٨٣٠

، ٣٢٤، اجمللد ١٧٣ رقم اجلريدة الرمسية، واملنشور يف ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٤ املؤرخ ١٣٣املرسوم التشريعي رقم ) ٢(
يونيه / حزيران٤ املؤرخ ٣١٧املرسوم التشريعي رقم ) ٣(؛ )قانون إجراءات األسرة (١٩٩٤سبتمرب /لول أي١٠بتاريخ 
املرسوم التشريعي رقم ) ٤(؛ ١٩٩٨يوليه / متوز١، بتاريخ ٣٤٠، اجمللد ١٢١ رقم اجلريدة الرمسية، واملنشور يف ١٩٩٨
؛ ١٩٩٨يوليه / متوز١، بتاريخ ٣٤٠، اجمللد ١٢١ رقم اجلريدة الرمسية، واملنشور يف ١٩٩٨يونيه / حزيران٤ املؤرخ ٣١٩

، ٣٤٦، اجمللد ٣١ رقم اجلريدة الرمسية يف ، واملنشور٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٦، املؤرخ ٨١١املرسوم التشريعي رقم ) ٥(
 .٢٠٠٠فرباير / شباط١٤بتاريخ 

، اجمللد ٦٣ رقم جلريدة الرمسيةا، املنشور يف ١٩٩٣مارس / آذار١١ املؤرخ ٤٨٢املرسوم التشريعي رقم  )٣٧(
 املؤرخ ١٣٣املرسوم التشريعي رقم ) ١: (وقد ُعدِّل هذا املرسوم ثالث مرات يف. ١٩٩٣مارس / آذار٣١، بتاريخ ٣١٨
) ٢(؛  ١٩٩٤سبتمرب  / أيلول ٢٠، بتاريخ   ٤٢٤، اجمللد   ١٧٣ رقم   اجلريدة الرمسية ، املنشور يف    ١٩٩٤سبتمرب  / أيلول ١٤

 ٨، بتاريخ   ٣٥٦، اجمللد   ١٤٤رقم   اجلريدة الرمسية ، املنشور يف    ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١١ املؤرخ   ٩١١م  املرسوم التشريعي رق  
، ١٨٩ رقم   اجلريدة الرمسية ، املنشور يف    ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٣ املؤرخ   ٩٨٣املرسوم التشريعي رقم    ) ٣(؛  ٢٠٠٢أغسـطس   /آب

 .٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠، بتاريخ ٣٥٧اجمللد 
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.  حبق املسنني يف العيش مع أسرهم، اليت تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محايتهمويعترف قانون األسرة -٥٧٦
ويتحمل اجملتمع والدولة هذه املسؤولية عندما يكون املسن بدون عائلة أو أن عائلته ال تستطيع توفري الرعاية 

 واحلقوق األساسية اليت .واإليداع يف بيت املسنني أو يف بيت التقاعد هو إجراء يتخذ كمالذ أخري. املناسبة له
 .متنحها الدولة للمسنني تشمل احلق يف الغذاء، والنقل، واإلسكان املالئم

، والذي يهدف إىل ضمان )٣٨()الرعاية املتكاملة(والتشريع اخلاص هبذه املسائل ورد يف قانون كرب السن  -٥٧٧
تطلب أحد املسنني عناية خاصة أو الرعاية الرعاية املتكاملة للمسنني واملساعدة على تعزيز وحدة األسرة عندما ي

واحلقوق األساسية اليت مينحها هذا القانون للمسنني تشمل حقوق الغذاء، . من أسرته، ومن اجملتمع ومن الدولة
وينص القانون كذلك على أنه يف حالة معاناة أحد املسنني من اإلمهال أو اهلجر، جيب . والنقل، واإلسكان املالئم

وفري الرعاية، سواء بصورة مباشرة، أو بواسطة املرافق اليت أنشئت هلذا الغرض، مبا يف ذلك بيوت على الدولة ت
 .املسنني، واملأوى، وبيوت الرعاية االجتماعية

 .وجيري تعريف املسنني بأهنم من ختطوا سن الستني من الرجال أو النساء -٥٧٨

تنقصه وسائل ) ١: (ن اإلمهال أو اهلجر عندماومبوجب القانون، فالشخص املسن يعترب أنه يعاين م -٥٧٩
يكون حمروماً عادة من احلنان أو ) ٤(ليس له مأوى ثابت؛ ) ٣(ينقصه الغذاء أو الرعاية الالزمة؛ ) ٢(اإلعاشة؛ 

يتعرض ) ٥(الرعاية من طرف أفراد األسرة يف نطاق الدرجة الرابعة من قرابة الرحم أو الدرجة الثانية من النسب؛
وهذا (يعاين من درجة إمهال تشري إىل أنه قد ُهجر ) ٦(رتيل أو سوء املعاملة من طرف شخص ثالث؛ أو للعنف امل

 ).الوضع جيب أن تعلنه حمكمة خمتصة

وقد أنشئ اجمللس الوطين للرعاية املتكاملة للمسنني حسب األصول املرعية عمالً بالقانون ألغراض تنفيذ  -٥٨٠
 . احلكومية من أجل الرعاية املتكاملة للمسننيجمموعة التدابري احلكومية وغري

 من الدستور، على األسس القانونية لرتع امللكية، واليت تقضي بأن نزع امللكية مسموح ١٠٦وتنص املادة  -٥٨١
به ألسباب حمققة قانونياً للمصلحة العامة أو ملصلحة اجملتمع وسيكون قابالً للتعويض العادل؛ وأرسيت كذلك 

 .من القاعدة العامةاالستثناءات 

                                                      

، ٣٨ رقم   اجلريدة الرمسية ، املنشور يف    ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٣ املؤرخ   ٧١٧وم التشريعي رقم    املرس )٣٨(
 ٢٤، املؤرخ   ٩١٠املرسوم التشريعي رقم    ) ١: (ب       ، والذي ُعدِّل مرتني   ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٢٥، بتاريخ   ٣٥٤اجمللـد   

املرسوم ) ٢(؛  ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٨، بتاريخ   ٣٥٦، اجمللد   ١٤٤ رقم   اجلريدة الرمسية ، املنشور يف    ٢٠٠٢يوليه  /متـوز 
، بتاريخ ٣٥٧، اجمللد ٢٣١ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١، املؤرخ ١٠٤٣التشريعي رقم 

 .٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩
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، وهو حيتوي على أحكام )٣٩(والنص القانوين األساسي هو نزع الدولة للملكية واحتالل املمتلكات -٥٨٢
وهو ينص على اإلجراء الذي ينبغي اتباعه يف حاالت نزع امللكية، واليت ". املصلحة العامة"تفسريية بشأن مفهوم 

 إىل اتفاق على مبلغ التعويض، وهو ينص أيضاً على اإلجراءات يف تضم التفاوض املسبق بني األطراف بغية التوصل
 .حمكمة الدرجة األوىل، وحيدد سبل االنتصاف املتاحة لألطراف

ومثة كم هائل من التشريعات اخلاصة اليت تنظم احلاالت اخلاصة لرتع امللكية ووضع إجراءات خاصة يف  -٥٨٣
؛ )اإلنشاء، واإلدارة، والتشغيل ()٤٠(طار الدويل اجلديد للسلفادوروهذه التشريعات تشمل قانون امل. هذه احلاالت

؛ )احلماية ()٤٣(، وقانون التراث الثقايف اخلاص)٤٢(، وقانون الري والصرف)٤١(وقانون أسواق سان سلفادور
 .والقوانني املدنية والبلدية

 اسيم بقانون أرقام  مع دخول املر١٩٨٠وقد بدأت عمليـة اإلصـالح الزراعي يف السلفـادور يف  -٥٨٤
 ٤١١ ١٥١ مالكاً ملا جمموعه ٨ ٦٤٣، وغريها من التشريعات حيز النفاذ، مما أضر بعدد ٢٠٧، ١٥٤٤، ١٥٣

                                                      

، اجمللد ١٧٤ رقم يةاجلريدة الرمس، املنشور يف ١٩٣٩يوليه / متوز٢٥، املؤرخ ٣٣املرسوم التشريعي رقم  )٣٩(
مايو / أيار١٤، املؤرخ ١٢٤املرسوم التشريعي رقم ) ١: (ب   ؛ وُعدِّل هذا املرسوم ١٩٣٩أغسطس / آب١٧، بتاريخ ١٢٧
املرسوم التشريعي رقم ) ٢(؛ ١٩٤٧مايو / أيار٢٨، بتاريخ ١٤٢، اجمللد ١١٤ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٤٧
 تشرين ١٣، بتاريخ ٣٤١، اجمللد ٢١ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٩٨أكتوبر /ل تشرين األو٢٩، املؤرخ ٤٦٧
 .١٩٩٨نوفمرب /الثاين

، ١٠٥ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٧٤مايو / أيار١٦، املؤرخ ٦٠٠املرسوم التشريعي رقم  )٤٠(
 ٤، املؤرخ ٨٠ املرسوم التشريعي رقم )١: (ب  ، والذي جرى تعديله ١٩٧٤يونيه / حزيران٧، بتاريخ ٢٤٣اجمللد 
املرسوم ) ٢(؛ ١٩٨٥أغسطس / آب١٢، بتاريخ ٢٨٨، اجمللد ١٤٨ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٨٥يوليه /متوز

 ٥، بتاريخ ٣٢٦، اجمللد ١٨٤ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١، املؤرخ ١٢٧التشريعي رقم 
، املنشور يف ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٨، املؤرخ ٥٨٢املرسوم التشريعي رقم ) ٣(؛ ١٩٩٤بر أكتو/تشرين األول
 .٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٩، بتاريخ ٣٥٣، اجمللد ١٩٨ رقم اجلريدة الرمسية

، ٧١ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٦٩أبريل / نيسان٢٢، املؤرخ ٣١٢املرسوم التشريعي رقم  )٤١(
 ١٢، املؤرخ ٢٩٤، والذي جرى تعديله باملرسوم التشريعي رقم ١٩٦٩أبريل / نيسان٢٢، بتاريخ ٢٢٣د اجملل

 .١٩٧٥يونيه / حزيران١٣، بتاريخ ٢٤٧، اجمللد ١٠٨ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٧٥يونيه /حزيران

 رقم اجلريدة الرمسيةشور يف ، املن١٩٧٠نوفمرب / تشرين الثاين١١، املؤرخ ١٥٣املرسوم التشريعي رقم  )٤٢(
، ٢٣٢املرسوم التشريعي رقم ) ١: (ب  وُعدِّل هذا املرسوم . ١٩٧٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣، بتاريخ ٢٢٩، اجمللد ٢١٣

) ٢(؛ ١٩٨٩مايو / أيار٥، بتاريخ ٣٠٣، اجمللد ٨٢ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٨٩أبريل / نيسان٢٧املؤرخ 
، ٣٠٥ ، اجمللد٢٢٧ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠، املؤرخ ٣٨٥رقم املرسوم التشريعي 

، ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٨، املؤرخ ٦٠٣املرسوم التشريعي رقم ) ٣(؛ ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٧بتاريخ 
 ،١٩٩٠أكتوبر /األول تشرين ٣٠، بتاريخ ٣٠٩، اجمللد ٢٥١ رقم اجلريدة الرمسيةاملنشور يف 

، ٩٨ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٢، املؤرخ ٥١٣املرسوم التشريعي رقم  )٤٣(
 .١٩٩٣مايو / أيار٢٦، بتاريخ ٣١٩اجمللد 
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 يف املائة من التراب الوطين، ونقلت ملكية هذه األراضي سواء بصورة ٢٠هكتار من األراضي، وهو ما ميثل 
 . شخصا٨٣١ً ٧٥٠مجاعية أو فردية إىل 

، اضطلع مصرف األراضي واملعهد السلفادوري لإلصالح الزراعي بربنامج نقل ١٩٩٨-١٩٩٢رة ويف الفت -٥٨٥
ملكية األراضي لصاحل األشخاص املسرحني من القوات املسلحة للسلفادور وجبهة التحرير الوطنية فارابوندو 

 .ماريت، وذلك مبوجب اتفاقات السالم

 بشأن القطاع ٨٤٢املرسوم رقم ) أ: ( تنظم نقل امللكية ما يليوتشمل املراسيم والقوانني واالتفاقات اليت -٥٨٦
؛ )بشأن ختصيص األرض اليت حصل عليها املعهد قبل أن يدخل قانون اإلصالح الزراعي حيز التنفيذ(التقليدي 

الذي خول املعهد بالعمل ( بشأن القطاع الذي مت إصالحه بواسطة املعهد، املرحلة األوىل ١٥٣املرسوم رقم ) ب(
بشأن  (٢٦٧-١٠٥، املواد ٨٩٥املرسوم رقم ) ج(؛ ) هكتار٥٠٠وباحلصول على ملكية الضياع على مساحة 

الذي وضع النظام اخلاص  (٧١٩املرسوم رقم ) د(؛ ) هكتارا٢٤٥ًختصيص واستخدام الضياع الريفية على مساحة 
؛ )وضمان التأكد من ملكية األراضي من الدستور، لتعزيز عملية اإلصالح الزراعي ٣-١٠٥املشار إليه يف املادة 

الذي نقلت مبوجبه مساحات من األراضي احملمية  (٣٠، املادة ٧١٩، ومرسوم املعهد رقم ٧٦١املرسوم رقم ) ه (
اتفاق املعهد ) و(واملعازل احلرجية يف القطاع الزراعي الذي جرى إصالحه، إىل وزارة البيئة واملوارد الطبيعية؛ 

الذي نقلت مبوجبه األراضي ذات احليازة املشتركة إىل أعضاء التحالف (ليه، الصيغة النهائية يو/ متوز٣املعقود يف 
الذي نقلت مبوجبه األراضي إىل األشخاص (اتفاقات سالم شابولتبيك، الصيغة النهائية ) ز(؛ )الدميقراطي للزراع

 ).رنامج نقل ملكية األراضياملسرحني من القوات املسلحة للسلفادور وجبهة فارابوندو ماريت، مبقتضى ب

وتدعمه وزارة البيئة . وجتري صياغة صك تنظيمي يف شكل خطة وطنية لضبط األراضي وتطويرها -٥٨٧
واملوارد الطبيعية ودائرة اإلسكان والتنمية احلضرية التابعة لوزارة األشغال العامة؛ والغرض من هذا الصك هو توفري  

 . وإدارهتاارة األراضي داخل اإلدارة العامة ووضع إطار لتخطيط األراضياإلرشاد لتحقيق التنظيم املؤسسي إلد

املعهد السلفادوري لإلصالح الزراعي؛ ) أ: (وقد لعبت اهليئات التالية دوراً يف عملية نقل األراضي وهي -٥٨٨
رى ، أشرف هذا املعهد على أول مشروع لنقل األراضي، والذي ج١٩٧٥يونيه / حزيران٢٦ومنذ بدايته يف 

الصندوق الوطين لألراضي الزراعية، الذي بدأ ) ب(الشراء؛ /مبوجبه احلصول على امللكيات على أساس البيع
، والذي كان الغرض منه هو ختصيص ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٢ وأُغلق يف ١٩٨٠مايو / أيار٧عملياته يف 

 ٢٠الذي بدأ يف العمل اعتباراً من (مصرف األراضي ) ج(ونقل األراضي الزراعية إىل زارعيها املباشرين؛ 
 ). على أساس البيع والشراء الطوعي لألراضي١٩٩٨فرباير / شباط١ وحىت ١٩٩١فرباير /شباط

وقد أنشئ معهد احلرية والتقدم كوكالة ال مركزية تابعة ملكتب رئيس اجلمهورية مبقتضى املرسوم  -٥٨٩
. ١٩٩١فرباير / شباط٢٧ بتاريخ اجلريدة الرمسيةشور يف ، املن١٩٩١فرباير / شباط٢٦ املؤرخ ١٦التنفيذي رقم 

والغرض الرئيسي من هذا املعهد هو تزويد احلكومة باملساعدة التقنية لتحسني اخلدمات العامة وتقدميها ومن أجل 
لكية وهو يهتم أساساً بتعبئة املوارد ملنح سندات م. املشاركة الشعبية يف اعتماد القرارات الرمسية األكثر فعالية

 .األراضي وترشيد عملية التسجيل لصاحل الفقراء
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 من الدستور على احلرية االقتصادية يف مجيع املسائل اليت ال متس مبصلحة اجملتمع؛ وهذا ١٠٢وتنص املادة  -٥٩٠
، الذي ينطبق، وبني عدة أمور أخرى، على التأجري )٤٤(احلكم قدم التربير الرئيسي العتماد قانون االستئجار

ري من الباطن للممتلكات السكنية، ويرسي النظم اليت تتحكم يف العالقة التعاقدية بني املؤجر واملستأجر، والتأج
وانتهاء االستئجارات، واإلجراء القانوين لتسوية الرتاعات الناشئة فيما يتعلق بتطبيق القانون، وسبل االنتصاف 

 .املتاحة لألطراف

سوم املتعلق باألحكام اخلاصة بالوفاء باحتياجات اإلسكان للشعب ومثة جزء آخر من التشريع وهو املر -٥٩١
، وهو يوفر املعونة للناس الذين تضرروا )٤٥(٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٣عقب الزالزل املأساوية اليت وقعت يف 

ات املهنية من الزلزال وذلك فيما يتعلق بالوفاء بالعقود املتصلة باملباين املستخدمة لإلسكان، والتجارة واخلدم
 .٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٣والصناعية، واملعقودة قبل 

ويضع الفرع السادس والعشرون من القانون املدين اللوائح املنظمة لإلجيارات، مبا يف ذلك القواعد العامة  -٥٩٢
ت املؤجرة، مع لعقود احليازات االستئجارية، والتزامات األطراف، وانتهاء أجل اإلجيارات، ونزع ملكية املمتلكا

 .قواعد حمددة بشأن تأجري املنازل واألراضي الريفية

 من الدستور نظراً لضرورة إنشاء نظام ١١٩عمالً باملادة ) الشقق(واعتمد قانون املمتلكات غري املنقولة  -٥٩٣
خمتلف الشقق اليت يف السلفادور، والذي مبوجبه ميكن أن تعود خمتلف األدوار السكنية ملبىن ما، و" امللكية األفقية"

والغرض من هذا القانون هو . انقسم هبا الدور، إىل أشخاص خمتلفني، ميتلكون باملشاع األرض اليت أقيم عليها املبىن
ومن مث فهو حيتوي على أحكام . تشجيع تشييد املساكن من طرف كل من الوكاالت العامة والشركات اخلاصة

                                                      

، ٣٥ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٥٨فرباير / شباط١٨ املؤرخ ٢٥٩١املرسوم التشريعي رقم  )٤٤(
 ٣١، املؤرخ ٢٨٢٢ رقم املرسوم التشريعي) ١: (ب  وقد ُعدِّل هذا املرسوم . ١٩٥٨فرباير / شباط٢٠ بتاريخ ،١٧٨اجمللد 
املرسوم ) ٢(؛ ١٩٥٩أبريل / نيسان١٠، بتاريخ ١٨٣، اجمللد ٦٤ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٥٩مارس /آذار

 ٢٣، بتاريخ ١٩٠، اجمللد ١٥ رقم اجلريدة الرمسيةنشور يف ، امل١٩٦١يناير / كانون الثاين١٨، املؤرخ ٦٩التشريعي رقم 
 اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٦١مارس / آذار٢٠، املؤرخ ٨٠املرسوم التشريعي رقم ) ٣(؛ ١٩٦١يناير /كانون الثاين

 كانون ٤، املؤرخ ٥٢٤املرسوم التشريعي رقم ) ٤(؛ ١٩٦١مارس / آذار٢٣، بتاريخ ١٩٠، اجمللد ٥٨رقم 
 ؛ ١٩٦٧ديسمرب / كانون األول١٥، بتاريخ ٢١٧، اجمللد ٢٣١ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٦٧ديسمرب /لاألو

، اجمللد ٢٣٣ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٦٩ديسمرب / كانون األول٤، املؤرخ ٥٧٦املرسوم التشريعي رقم ) ٥(
، ١٩٧٤مايو / أيار٣٠، املؤرخ ٦٢٤م التشريعي رقم املرسو) ٦(؛ ١٩٦٩ديسمرب / كانون األول١٥، بتاريخ ٢٥٥

، ٣٩٩املرسوم التشريعي رقم ) ٧(؛ ١٩٧٤أبريل / نيسان١٣، بتاريخ ٢٤٣، اجمللد ١٠٩ رقم اجلريدة الرمسيةاملنشور يف 
 تشرين ٢٥، بتاريخ ٢٥، اجمللد ٢١٩ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٧٧نوفمرب / تشرين الثاين١٠املؤرخ 
 رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٨٩يوليه / متوز١٨، املؤرخ ٢٨٦املرسوم التشريعي رقم ) ٨(؛ ١٩٧٧نوفمرب /الثاين
نوفمرب / تشرين الثاين٢٩، املؤرخ ٦٤١املرسوم التشريعي رقم ) ٩(؛ ١٩٨٩يوليه / متوز٢٨، بتاريخ ٣٠٤، اجمللد ١٤٠
 .١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢٠، بتاريخ ٣٠٩، اجمللد ٢٨٦ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٩٠

، ٤٧ رقم اجلريد الرمسية، املنشور يف ٢٠٠١فرباير / شباط٢٢، املؤرخ ٣١٥املرسوم التشريعي رقم  )٤٥(
 .٢٠٠١مارس / آذار٦، بتاريخ ٣٥٠اجمللد 
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ومالكيها والقيود املفروضة على هذه احلقوق، والتزامات املالك فيما عامة بشأن تشييد املباين، وحقوق ساكنيها 
 .بينهم، وإدارة وصيانة املرافق العامة للمباين، وكذلك القواعد اخلاصة بامللكية املشتركة اإلجبارية واالستثناء منها

يستثمروا  من خمطط ادخارات املعاشات على أن مديري صندوق املعاشات جيب أن ٢٢٣وتنص املادة  -٥٩٤
نسبة دنيا من أصول صناديقهم يف الصكوك الصادرة عن صندوق اإلسكان االجتماعي وهذه احلصة تبدأ بنسبة 

 يف املائة يف السنة اخلامسة، وبذا يضمن مورداً ١٠وتنخفض بدرجات إىل ) ١٩٩٨( يف املائة يف السنة األوىل ٣٠
 .متزايداً من االعتمادات لتمويل اإلسكان

ش قانونا الصندوق الوطين لإلسكان العام، والصندوق االجتماعي لإلسكان، بالفعل يف هذا وقد نوق -٥٩٥
، طرحت تعديالت على الصندوق ٢٠٠٢يناير /ومع هذا، جتدر اإلشارة إىل أنه يف كانون الثاين. التقرير

ملؤسسة اإلقراضية االجتماعي لإلسكان على اجلمعية التشريعية بغية إعادة التأكيد على الغرض األساسي هلذه ا
 .التابعة للدولة وتعزيزها لكي تواصل أداء وظيفتها يف مساعدة العاملني السلفادوريني يف احلصول على اإلسكان

معاجلة ) ب(منح إعانات دعم مباشرة للعاملني ألغراض اإلسكان؛ ) أ: (وتتعلق التعديالت أساساً مبا يلي -٥٩٦
جعل القانون يتماشى مع ) د(اعتماد نظام للمحاسبة املالية؛ ) ج(ؤجرة؛ مشكلة اإلسكان بزيادة عدد املمتلكات امل

املزيد من التشريعات احلديثة مثل خمطط ادخارات املعاشات، وقانون العقود واملشتريات العامة، وقانون املال العام 
 .، وقانون الصرافة، وقانون حمكمة مراجعة احلسابات)إدارة(

لتنمية احلضرية بتنفيذ قانون التنمية احلضرية والتشييد ولوائحه بشأن تقسيم وتقوم دائرة اإلسكان وا -٥٩٧
وكان اهلدف من هذا القانون . األراضي وعقارات اإلسكان، كوسيلة لتنظيم تطوير اإلسكان يف مجيع أحناء البالد

 .ومنذ البداية هو إرساء القواعد األساسية اليت حتكم التنمية احلضرية

لوائح اخلاصة بإدارة التنمية احلضرية والتشييد، هو توفري الصكوك الفرعية لضبط التنمية والغرض من ال -٥٩٨
احلضرية والتشييد، وهيكل املنشآت احلضرية واستخدام األراضي، وتقسيم األرض إىل قطع للبناء، واملرافق اجملتمعية 

 بشأن السالمة املادية واالجتماعية والعامة، ونظام الطرق، والبىن األساسية واخلدمات، وأدىن حد من القواعد
أو البناء يف البلديات اخلاصة باملنطقة املتروبوليتانية يف سان /للمباين، وإجراءات احلصول على التراخيص للتقسيم و

 ,Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancungoوهذه املنطقة تتكون من بلديات . سلفادور

Delgado, Ilopango, Mejicanos, Nejapa, Nueva, San Salvador, San Marcos, San Martin, San 

Salvador and Soyapango. 

اجلريدة الرمسية ، املنشور يف ١٠٥املرسوم التنفيذي رقم (وتنص اللوائح اخلاصة بالسالمة اهليكلية للمباين  -٥٩٩
مة اهليكلية للمباين بغية توفري اإلرشاد املنسق على املعايري الدنيا للسال) ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٣٠بتاريخ 

والدائم للتنمية احلضرية يف املستقبل، وحتسني التصميم اهليكلي للمباين، وإدخال آليات مناسبة لضمان االمتثال 
وهذه اللوائح قد وفرت . للمعايري الدنيا فيما خيتص باملباين اجلديدة وبتعديل أو إصالح أو هدم املباين القائمة

وضبط النوعية ملواد البناء، وتصميم العمل امللموس، . األسس لصياغة معايري حمددة لتصميم وتشييد اإلسكان
 .وثبات املنحدرات، وكذلك املعايري التقنية ملقاومة الزالزل والرياح
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املدنية؛  من الدستور مبدأ املساواة بني مجيع األشخاص أمام القانون ويف ممارسة احلقوق ٣وترسي املادة  -٦٠٠
 .وليس هناك أي قيود مسموح هبا هلذه احلقوق على أساس االختالف يف اجلنسية أو العرق أو اجلنس أو الدين

 كانون ١٤وفيما يتعلق باملساواة أمام القانون، فإن اجمللس الدستوري حكم مبا يلي يف مقرره املؤرخ  -٦٠١
 :٩٥-١٧ ضمن اإلجراءات غري الدستورية ١٩٩٥ديسمرب /األول

كمعظم احلقوق األساسية األخرى، فإن احلق يف املعاملة املتساوية ليس حبق مطلق؛ وجيب على "
؛ وما (...) السلطة التشريعية إذن أن حتدد معيار تقييمه والظروف اليت تشكل معاملة قانونية غري متساوية

ملتساوية على أسس غري كافية،  هو املعاملة غري ا- مبقتضى احلق يف املساواة أمام القانون -حيظره القانون 
؛ وحيظر الدستور السلفادوري التفرقة التعسفية اليت ال أساس معقول هلا؛ والتفرقة (...) والتفرقة التعسفية

؛ ومبوجب الدستور (...)  على األقل، اليت هي مفهومة بعبارات ملموسة-اليت تنبثق عن طبيعة احلالة أو 
أمام القانون جيب أن يفهم إذن من ناحية اشتراط وجود أسس معقولة السلفادوري، فإن احلق يف املساواة 

 ".للتفرقة

وفيما يتعلق مببدأ املساواة يف جمال تطبيق القانون بواسطة احملاكم، قرر اجمللس الدستوري كذلك، ومبقرره  -٦٠٢
 :  ما يلي٣١٧ � ٩٧ إمبارو ضمن إجراءات ١٩٩٨أغسطس / آب٢٦املؤرخ 

يفرض ] املبدأ[طنني احلق الذايت يف احلصول على املعاملة املتساوية؛ وهذا ميلك مجيع املوا"... 
عدة التزامات وقيود على السلطات العامة فيما خيتص مبمارسة احلق ويتطلب أن تعاجل احلاالت املطابقة 

االت من ناحية نتائجها القانونية، وما ينجم عن ذلك من أن اهليئة القضائية ال جيوز هلا يف مثل هذه احل
املشاهبة جوهرياً، أن تعدل بصورة تعسفية فحوى سوابقها، إال عندما تكون احلالة خمتلفة مبا فيه الكفاية 

ويف حالة القرارات غري املتساوية اليت . عن السوابق حبيث توفر األسس الكافية واملعقولة ملثل هذه التعديل
ذه اهليئات القضائية التماثل الالزم يف تطبيق وضعتها جمموعة من اهليئات، جيب أن ترسي أحكام القضاء هل

ومن مث ميكن أن خنلص إىل أن احلق يف املساواة له جانبان . القانون، وذلك لصاحل الثبوتية القانونية
ومن اجلانب األول، ويف . املساواة عند تطبيق القانون) ب(املساواة أمام القانون؛ ) أ: (دستوريان مها

ومن . ن تكون النتائج هي نفسها، وأن أي تفرقة تعسفية أو ذاتية ينبغي حتاشيهااحلاالت املتطابقة جيب أ
على احملاكم، فإن القرارات القضائية جيب أن تتسق مع حتليلها ) أساساً(اجلانب الثاين، والذي ينطبق 

طبيق حلاالت مشاهبة وحىت عندما ُتبحث حالة ما بواسطة هيئات قضائية خمتلفة، وجيب عليها أال تسمح بت
 ".نفس املفهوم على احلاالت املتطابقة على أسس غري متساوية بصورة واضحة

 على أن الدولة، وباالشتراك مع )٤٦()الوقاية واملكافحة(وينص قانون فريوس النقص املناعي البشري  -٦٠٣
اهقني املنظمات العامة واخلاصة، ستشجع وستدعم إنشاء مستشفيات ومراكز مساعدة لألطفال الصغار، واملر

                                                      

رقم لرمسية جلريدة ا، املنشور يف ا٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٤، املؤرخ ٥٨٨املرسوم التشريعي رقم  )٤٦(
وقد ُعدِّل القانون مرة واحدة باملرسوم التشريعي رقم      . ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣، بـتاريخ    ٣٥٣، اجمللـد    ٢٢٢
 تشرين ١١، بتاريخ ٣٥٧، اجمللد ٢١١ رقم اجلريدة الرمسية، املنشور يف ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠، املؤرخ ١٠١٦
 .٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
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مرض اإليدز، والذين ال أقارب وال أوصياء وال بيوت هلم، طبقاً للحالة، /واملسنني، املصابني بفريوس اإليدز
 واملبدأ التوجيهي هلذه  وتزويدهم بالغذاء املالئم، والرعاية الطبية، والدعم النفساين وغري ذلك من خدمات الرفاه

شخاص هلم احلق يف أال يعانوا من التمييز أو الوصمة بسبب مرضهم، املساعدة يتمثل يف عدم التمييز، ألن هؤالء األ
وجيب على الدولة كذلك التصدي إلضعاف حقوقهم فيما يتعلق بأجرهم، وعالواهتم، وظروف عملهم نتيجة 

واهلدف من القانون هو . لوضعهم، وكذلك إلمكانية حصوهلم على مرتل عن طريق صندوق اإلسكان االجتماعي
 وتنظيم عالج اإلصابة بفريوس اإليدز، ووضع االلتزامات املتعلقة باألشخاص الذين حيملون مقاومة وضبط

مرض اإليدز، مع محاية /الفريوس، وحتديد السياسة الوطنية بعبارات عامة من أجل العالج الشامل لفريوس اإليدز
 .احلقوق الشخصية واالجتماعية لألشخاص املصابني بصورة دائمة

صندوق اإلسكان االجتماعي فهو ينص على أن الغرض من الصندوق هو املساعدة على حل أما قانون  -٦٠٤
مشكالت اإلسكان للعاملني بتزويدهم بالوسائل املالئمة للحصول على البيوت املرحية والصحية واملأمونة، وأن 

 .طريقة دفع األجورأحكام القانون تنطبق على مجيع أرباب العمل والعاملني بغض النظر عن نوع عالقة العمل و

 من قانون الصندوق الوطين لإلسكان العام على أن تكون إعانة دعم اإلسكان دفعة ٤٠وتنص املادة  -٦٠٥
واحدة ومباشرة وشفافة وال تنطوي على أي عنصر من عناصر التمييز على أساس الرأي السياسي، أو العرق، أو 

 .اجلنس أو الدين

رية على أن اإلجيارات واإلجيارات من الباطن ميكن فسخها بالتوافق الطوعي وينص قانون احليازة االستئجا -٦٠٦
ويرسي القانون اإلجراءات اليت جيب اتباعها عندما يكون . بني األطراف أو بأمر من احملكمة حيدد أسباب الفسخ

 .ؤجرمن الضروري اختاذ إجراء قانوين لفسخ العقد بني املالك واملستأجر واستعادة ملكية العقار املُ

وهو ينص على العقوبات اليت . وهنا حيمي القانون املستأجر، ألنه من الصعب جداً تامني استعادة امللكية -٦٠٧
ستفرض على أي مالك يقدم أسباب باطلة الستعادة امللكية أو يتقاعس عن مراعاة الفترة احملددة طبقاً للقانون، 

شأن عدم انقراض عقد االستئجار عند وفاة املستأجر، ألنه من ويتضمن القانون كذلك أحكاماً ب. الستئجار العقار
املفهوم أن العقد سيظل نافذاَ لورثته، عندما يكون هناك ورثة معترف هبم، وللزوجة القانونية، وزوجة القانون 

وفاة وينطبق نفس الشيء يف حالة . العام، أو األنساب أو األقارب األحفاد الذين عاشوا مع املستأجر، يف العقار
املالك أو إذا نقل املالك العقار، مقابل مدفوعات أو باجملان، ألنه من املفهوم أن األشخاص الذين حيصلون على 
العقار يف ظروف كهذه خيلفون املالك يف حقوقه وواجباته وجيب أن ميتثلوا لشروط االستئجار حىت ولو كان العقد 

 .االت اليت حددها القانونمل يكتب خطياً؛ وجيوز هلم إهناء العقد فقط يف احل

وليس هناك أي سجل خاص بأي تعديالت أدخلت على التشريع، والذي قد يتعارض مع احلق يف  -٦٠٨
اإلسكان؛ وفضالً عن ذلك، فإن الدستور يفرض على الدولة االلتزام بضمان أن ميتلك أكرب عدد ممكن من 

ى التشريع احمللي قد صممت لتعزيز ممارسة هذا احلق، وعلى أية حال، فإن أي تعديالت عل. السلفادوريني منازهلم
 .كما يظهر من املقتطفات املذكورة يف الفقرات السابقة
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واحلالة الوحيدة اليت ميكن أن ُتثار فيها هذه الظروف، هي عندما يصدر األمر أثناء اإلجراءات القانونية،  -٦٠٩
اعد املنصوص عليها يف إجراءات القانون املدين وقانون بالبيع يف املزاد العلين، ففي مثل هذه احلالة فإن القو

 .الصرافة، جيب أن ُتتبع؛ وهذه القواعد تنطلق يف بعض جوانبها من القانون العام

 ٢٧ بتاريخ اجلريدة الرمسية، املنشور يف ١٩٩١فرباير / شباط١٦ املؤرخ ١٦وينص املرسوم رقم  -٦١٠
 على أن معهد احلرية والتقدم سيقدم ويوفر املوارد ملنح سندات `٣`) ج(فرباير من تلك السنة، يف فقرته /شباط

امللكية وترشيد عملية التسجيل بواسطة مشروعات املصلحة االجتماعية ملساعدة السكان الفقراء يف األحياء الفقرية 
 )).ب(٣املادة (ويف اجلهات األخرى املهمشة 

اإلطار املؤسسي لتسهيل املصادقة املؤكدة قانونياً والسريعة وقد مت تزويد هذا املعهد بالسلطات القانونية و -٦١١
. والفعالة حلقوق امللكية آلالف األسر، واليت تستطيع بذلك أن تتخذ لنفسها توجهاً جديداً حنو تنميتها الذاتية

 بلوغ وقد جنحت الربامج املختلفة يف. وكان ذلك مبثابة استجابة لرغبة آالف السلفادوريني يف امتالك عقاراهتم
 .هدف توسيع إمكانات احلصول على امللكية للفقراء

، على توفري حل سريع "السلفادور، أرض املُالك"، والذي أنشئ مبوجبه برنامج ١٧وينص املرسوم رقم  -٦١٢
وقانوين ومنخفض التكلفة، ملشكلة التهميش وانعدام اليقني اليت تعيش فيها آالف األسر املقيمة يف األحياء الفقرية، 

واهلدف من هذا الربنامج هو تسهيل حصول . غري القانونية" القرصنة"ويف اجملتمعات احمللية النامية ويف مستوطنات 
املشاركني على قطعة أرض مبوجب املخططات املالية املوضوعة هلذا الغرض، أو من أجل حصوهلم على سند ملكية 

وبسيطة إلدخال هذه املمتلكات يف سجل امللكية غري قطع األرض اليت ميتلكوهنا بالفعل بواسطة إجراءات قصرية 
 .املنقولة

، وهو صك مرحلي لترشيد إجراءات ١٩٩٧فرباير / شباط٥ املؤرخ ٩٦١وينص املرسوم التشريعي رقم  -٦١٣
تقسيم املمتلكات الريفية مبوجب برنامج نقل األراضي، على اإلجراءات القانونية لالنتهاء السريع والبسيط 

 .تقسيم القضائي وغري القضائي للممتلكات الريفية املنقولة مبوجب هذا الربنامجإلجراءات ال

، والذي أنشأ الربنامج اخلاص إلرساء ١٩٩٧أبريل / نيسان٩ املؤرخ ٢٠وقد ساعد املرسوم التشريعي رقم  -٦١٤
هبا املشاركون يف برنامج نقل الثبوتية القانونية لسند امللكية بالنسبة للممتلكات الريفية، على حل الصعوبة اليت تقدم 

 .األراضي والذين أعربوا عن رغبتهم يف عدم مواصلة ترتيبات احليازة املشتركة فيما يتعلق بامللكية املنقولة إليهم

، وهو صك مرحلي بشأن االستيالء ١٩٩٨مارس / آذار١٧ املؤرخ ٢٥٣كما أن املرسوم التشريعي رقم  -٦١٥
والية (وأهواشابان ) والية سانتا آنا(املستعملة بني حمطات سانتا لوتشيا ونقل أراضي السكك احلديدية غري 

، وباستثناء حمطة سانتا لوتشيا نفسها والفناء األمامي هلا، إىل األسر واملؤسسات املالكة هلذه األراضي، )أهواشابان
، واليت أصبحت CEPA أو  FENADESALقد سهل االستيالء على املباين اململوكة للدولة واليت كانت تديرها 

 غري الزمة لعمليات السكك احلديدية؛ وهذا الفرع من اخلط بني سانتا آنا وأهواشابان يعرف باسم رمال ج 
)RAMAL C ( ١ ٧٠٠ويرسي هذا املرسوم كذلك إجراءات متليك األرض، اليت تشغلها حالياً . ٢املقاطعة رقم 

 . سنة مضت٣٠ منذ  جمتمعاً حملياً أنشئ البعض منها١٤أسرة تعيش داخل 
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، هو عبارة عن قسم خاص من التشريعات ١٩٩٨مارس / آذار١٧ املؤرخ ٢٥٤واملرسوم التشريعي رقم  -٦١٦
إىل األشخاص الذين ) مديرية سان سلفادور(املتعلقة بنقل اجلزء الواقع يف الطريق السريع لسان مارتن القدمي 

دف هو وضع إجراءات لنقل أو ملنح سند امللكية للفرع وكان اهل. يعيشون هناك وإضفاء الوضع القانوين عليه
املهجور من الطريق السريع والذي يشغله اجملتمع احمللي لوس أو ليفوس، وقطاع كاليه فيجا، ونيوفو أماناسري، 

 .الواقع يف مقاطعة ال باملا، سان مارتن، سان سلفادور

، وهو قسم خاص من التشريعات ١٩٩٨يه يول/ متوز٢ املؤرخ٣٤٤وقد أرسى املرسوم التشريعي رقم  -٦١٧
املتعلقة بالوضع القانوين للحقوق القدمية للطريق اليت أعلن أهنا مهجورة ومل تعد تستخدم للمنفعة العامة، وذلك 
بغية نقل ملكية األرض إىل األسر الفقرية اليت تشغلها، إجراءات إعطاء الصفة القانونية لوضع األرض احملددة يف 

 مل تعد تستخدم للمنفعة العامة يف واليات أهواشابان، وسانتا آنا، وسونسوناتا، وال ليربتاد، وسان املرسوم واليت
سلفادور، ال بار، وكاباناس، واوسولتان نتيجة إعادة حتديد موقع الطريق السريع أو الطريق العام بواسطة السلطة 

 .قطاع طوال ثالث سنوات على األقلاملختصة والذي كانت تشغله األسر الفقرية بصورة مساملة ودون ان

، هو قسم خاص من ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٧ املؤرخ ٨٠٥وكذلك املرسوم التشريعي رقم  -٦١٨
التشريعات املتعلقة باملركز القانوين للحقوق القدمية للطريق اليت أعلن أهنا مهجورة وال تستخدم كمنفعة عامة بغية 

ة اليت تشغلها، فقد أرسى إجراء إضفاء الصفة القانونية على وضع األرض نقل ملكية األرض إىل األسر الفقري
 احملددة يف املرسوم واليت مل تعد تستخدم للمنفعة العامة يف واليات سان سلفادور، وسونسوناتا، وال ليربتاد، 

ملختصة، واليت وال باز، كوسكتالن نتيجة إعادة حتديد موقع الطريق السريع أو الطريق العام بواسطة السلطة ا
 .كانت تشغلها األسر الفقرية بصورة مساملة ودون انقطاع طوال ثالث سنوات على األقل

، وهو قسم خاص ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٣ املؤرخ٨١٨كما أرسى املرسوم التشريعي رقم  -٦١٩
ة وال تستخدم كمنفعة عامة بغية بالتشريعات املتعلقة باملركز القانوين للحقوق القدمية للطريق اليت أعلن أهنا مهجور

نقل ملكية األرض إىل األسر الفقرية اليت تشغلها، إجراء إضفاء الصفة القانونية على وضع األرض احملددة يف 
املرسوم واليت مل تعد تستخدم للمنفعة العامة يف واليات سونسوناتا، وسان فينسنت، وال يربتاد نتيجة إعادة حتديد 

و الطريق من طرف السلطة املختصة والذي كانت تشغله األسر الفقرية بصورة مساملة ودون موقع الطريق السريع أ
 .انقطاع طوال ثالث سنوات على األقل

، فهما قسم خاص من ٢٠٠١يونيه /حزيران١٤، املؤرخان ٤٤٧ و٤٤٦أما املرسومان التشريعيان رقما  -٦٢٠
اء الزالزل األخرية واليت ُزودت بإسكان دائم من التشريعات املتعلقة باألسر اليت أصبحت ال مأوى هلا جر

االعتمادات املتراكمة من اهلبات الوطنية والدولية، ومن البلديات أو املصادر اخلاصة، فهما ينظمان منح سند 
امللكية لعقار األسرة ذات الصلة، وهي فائدة متنح باألفضلية لألسر اليت ترأسها أم واحدة أو أرملة أو امرأة مطلقة 

والوحدات السكنية اليت بنيت على قطع أرض فردية، سواء بواسطة كيانات . و منفصلة عن زوجها، أو للمسننيأ
، ينظر إليها القانون على أهنا ممتلكات أسرية ٢٠٠١عامة أو خاصة، مبوجب برنامج إعادة اإلعمار عقب زالزل 

 .النظر عن مركز االرتباط الزواجيالستخدام اآلباء أو األطفال الذين يعيشون داخل نفس األسرة، بغض 
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، وهو تشريع انتقايل لترشيد إجراءات إضفاء ٢٠٠٢أبريل / نيسان٥ املؤرخ ٨٠٠واملرسوم التشريعي رقم  -٦٢١
يناير /الصفة القانونية على امللكية أو على احليازة لصاحل األشخاص الذين تضرروا من الزالزل يف كانون الثاين

رسي اإلجراءات القانونية لالستكمال البسيط والسريع لإلجراءات الالزمة لضمان ، وهو ي٢٠٠١فرباير /وشباط
 .السالمة القانونية فيما يتعلق باحلق يف امللكية أو احليازة لصاحل هؤالء األشخاص

، وهو تشريع انتقايل خاص بشأن ٢٠٠٢نوفمرب/ تشرين الثاين٢٧ املؤرخ ١٠٧٦واملرسوم التشريعي  -٦٢٢
مللكية أو احليازة يف حالة املمتلكات اخلاضعة لالستئجار اإلجباري املشترك، وهو يؤمن التعيني حتديد احلق يف ا

الدقيق ملثل هذه املمتلكات ووضع إجراء قانوين ميكن املالك الذي له احلق يف االستئجار املشترك من أن حيدد وإن 
مة القانونية الالزمة فيما يتعلق باحلقوق يثبت وإن يفصل ويسجل اجلزء من امللكية املخول له، بغية ضمان السال

 .الفردية للملكية أو احليازة

على أن وزارة البيئة ) ١٩٩٨مارس / آذار٢ املؤرخ ٢٣٣املرسوم رقم ( من قانون البيئة ١٢وتنص املادة  -٦٢٣
 واإلقليمية واحمللية واملوارد الطبيعية جيب أن تضمن إدراج البعد البيئي يف مجيع السياسات واخلطط والربامج الوطنية

 .اخلاصة بتطوير األراضي وإدارهتا

القيمة االقتصادية للموارد الطبيعية، بـما فـي ) أ: (وينبغي أخذ املعايري التالية يف احلسبان هلذا الغرض -٦٢٤
  ذلك اخلدمـات البيئية اليت قـد توفرها تلك املوارد، ويف ضوء طبيعـة وخاصية النظام اإليكولوجي املذكور؛

اخلصائص البيئية للموقع ونظمه اإليكولوجية، مبا يف ذلك موارده الطبيعية واملستنبة، وخاصة رسالة األرض ) ب(
انعدام ) ج(الطبيعية واستخداماهتا احملتملة، مع أخذ املستجمعات املائية كوحدات أساسية لتخطيط األراضي؛ 

ائية وغريها من األنشطة البشرية، أو الناجم عن الظواهر التوازنات الناجم عن املستوطنات البشرية واألنشطة اإلمن
ضرورة إجياد توازن بني املستوطنات البشرية، واألنشطة اإلمنائية، والعوامل الدميغرافية وتدابري صون ) د(الطبيعية؛ 

 ) ١٤قانون البيئة، املادة (البيئة 

حة دراسات األراضي الوطنية مبثابة هيئة  مصل٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٤ املؤرخ ٩٦وقد أنشأ املرسوم رقم  -٦٢٥
 .ال مركزية هلا استقالهلا التقين واملايل، وترفع تقاريرها إىل وزارة البيئة واملوارد الطبيعية

واهلدف الرئيسي هلذه املصلحة هو املساعدة على احلد من أخطار الكوارث والوقاية منها؛ ومن مث فإن  -٦٢٦
دراسات املتعلقة بالظواهر، وعمليات وديناميات الطبيعة، والبيئة واجملتمع املتصلة اختصاصها هو القيام بالبحوث وال

 .بصورة مباشرة أو غري مباشرة حبدوث الكوارث وما يترتب عليها من خسائر وأضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية

ة من أجل االضطالع ببحوث علمية ودراسات متخصص) أ: (ووظائف ومسؤوليات هذه املصلحة تشمل -٦٢٧
تشغيل إجراءات ) ب(التدابري املرتبطة خبطر احلد من الكوارث والوقاية منها، واألنشطة اإلمنائية وختطيط األراضي؛ 

األرصاد اجلوية، واملائية، والزلزالية، والربكانية واجليوتقنية، وضمان الرصد املتواصل واملنتظم للظواهر بغرض التنبؤ 
من املعلومات اخلاصة بالتهديدات واحلاالت املنذرة باخلطر واليت يؤدي حجمها التحقق ) ج(واإلنذار املبكر؛ 

ونطاقها إىل خسائر وأضرار، ونشر هذه املعلومات بكفاءة ويف الوقت املناسب وإبالغها إىل السلطات والرأي 
 .قعةتقييم النطاق احملتمل لتأثري مثل هذه التهديدات وطبيعة اخلسائر واألضرار املتو) د(العام؛ 
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وقد رعت وزارة الصحة العامة والرفاه االجتماعي، وباالشتراك مع منظمة الصحة للبلدان األمريكية، يف  -٦٢٨
. ، افتتاح املركز الصحي للصحة يف املرتل، بوصفه أداة أساسية للنهوض بالصحة اجليدة٢٠٠٠يونيه /شهر حزيران

ى الصحة اجليدة وهو يوفر األساس الصحي الذي يعزز كما أن املسكن اجليد هو أيضاً مبثابة العنصر الباعث عل
. العالقات األسرية وأساس االلتقاء مع البيئات الطبيعية والكيميائية واالجتماعية اليت حتدد معظم املخاطر الصحية

ات إمدادات املياه املأمونة بكمي: وترتبط أهم العوامل املتعلقة بصون الصحة اجليدة يف املرتل باإلصحاح األساسي
 .كافية؛ وسائل الصرف الصحي للنفايات البشرية؛ ترتيبات إلزالة النفايات األسرية، والغذاء املأمون

واقترح إنشاء شبكة مشتركة بني املؤسسات كأداة تثقيفية الستخدامها من أجل الترويج وإنشاء املساكن  -٦٢٩
شجيع التدابري الرامية إىل الوقاية من العلل الصحية، بغية ضمان التحسن امللحوظ يف صحة الناس ونوعية حياهتم وت

 .اليت مصدرها املرتل

وتعمل احلكومة، وعن طريق دائرة اإلسكان والتنمية احلضرية، كالوكالة الرائدة يف قطاع اإلسكان،  -٦٣٠
 وتقوم بالترويج وتسهيل احللول ملشكالت اإلسكان اخلاصة بالسلفادوريني، وال سيما أشد اجملموعات السكانية

 .وهي تستخدم سياسة اإلسكان كوسيلة ملساعدة اجملموعات اليت ال ترعاها األسواق أو القطاع اخلاص. ضعفاً

معهد احلرية والتقدم وهو ) أ: (وتقدم احلكومة إعانات دعم ألقل األسر دخالً عن طريق ثالث هيئات هي -٦٣١
 سند امللكية القانوين لقطع أراضي هيئة ال مركزية توفر املساعدة لألسر منخفضة الدخل لكي حتصل على

الصندوق الوطين لإلسكان العام، وهو مؤسسة ) ب( أسرة يف املتوسط سنوياً؛ ٣ ٠٠٠اإلسكان؛ وهو يساعد 
مالية ال مركزية من الدرجة الثانية، ومينح إعانات الدعم املباشرة والقروض لألسر العاملة يف القطاع غري الرمسي؛ 

صندوق اإلسكان االجتماعي، وهو مؤسسة مالية يف درجة الصدارة، ) ج( املتوسط سنوياً؛  أسرة يف٤ ٠٠٠وهو يساعد 
 . أسرة سنويا١١ً ٥٠٠ومينح القروض بأسعار مدعومة لألسر منخفضة الدخل يف القطاع غري الرمسي؛ وهو يساعد حنو 

 وأصحاب األعمال يف وكل هذه التدابري جيري االضطالع هبا باالشتراك مع املنظمات غري احلكومية، -٦٣٢
وكل الكيانات . القطاع اخلاص، واجملتمع الدويل، واملنظمات اإلمنائية القاعدية، وغريها من الوكاالت احلكومية

اليت تقوم ببناء املساكن أو اليت تقدم اخلدمات ذات الصلة هلا حرية املشاركة، ومبوجب املشروعات االجتماعية 
 .م مباشرة لتسهيل حصوهلا على املسكنتتلقى األسر األقل دخالً إعانة دع

.  وحدة سكنية يف املتوسط سنوياً بتمويل من النظام املصريف اخلاص٤ ٠٠٠ويبين القطاع اخلاص حنو  -٦٣٣
وهذا املورد يوفر بعض املساكن للمجموعات املتوسطة واملنخفضة الدخل وبدعم من صندوق اإلسكان االجتماعي 

 .مةيف شكل قروض بأسعار فائدة مدعو

وتواصل احلكومة وعن طريق الصندوق الوطين لإلسكان العام استراتيجية تقوم على املشروعات اليت  -٦٣٤
 وحدة سكنية ٥ ٠٣١وقد مت بناء ما جمموعه . تنفذها الشركات اخلاصة على أساس املناقصات التنافسية العامة

 . أسرة من إقامة اخلدمات األساسية٥ ٣٣١، واستفادت ٢٠٠١دائمة يف 

ويعترب اجملتمع الدويل أحد املصادر الرئيسية لألموال من أجل تشييد املساكن وغريها من األشغال ذات  -٦٣٥
 .الصلة
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وقد اضطلع صندوق االستثمار االجتماعي للتنمية احمللية بعدد من املشروعات بدعم من املصادر الدولية  -٦٣٦
 :للتمويل

 عدد املشروعات
 املصدر ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠
 مصرف التنمية للبلدان األمريكية ١ ٢١١ ٤٨٠ ٢٩٦ ٣٦ ٩٩ ٢٧٩
 حكومة السلفادور ٨١ ١ ١٨٣ ١٤٤ ٦٩ ٢٣٤
 الربنامج الوطين إلعادة اإلعمار صفر صفر صفر صفر صفر صفر
 اليابان صفر صفر ٢٤ ١٧ صفر ١٦
ج   الربنام/صندوق األمم املتحدة لرعاية الطفولة    صفر صفر صفر ٦ صفر صفر

 الوطين إلعادة اإلعمار 
 )أملانيا(املصرف األملاين إلعادة اإلعمار  ١٤٥ ٣٥٦ ٧٢ ٥١ ٧ ١٣٨
 )هبات(مصادر أخرى  ١ صفر ٤١ صفر ٢ صفر
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  صفر صفر صفر صفر ١٤ ١٦
 (Co. 0897)البلديات العاملة  صفر صفر صفر صفر ١٥ صفر
٦ ١٠١ صفر صفر ٢١  املؤسسة الدولية للتنمية/تعزيز البلديات رصف صفر
 الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل صفر صفر ٩ صفر ١ ٨

 املصرف املركزي األمريكي للتكامل االقتصادي     ٩٥ ٤٠ ٣٦٨ ٤٠٣ ٩٢١ ٤٤٨
 FINET صفر صفر صفر صفر صفر ١٤
 غرفة التجارة صفر صفر صفر صفر صفر ١٥
 من الوطينجملس األ صفر صفر صفر صفر صفر ١٩
 االحتاد األورويب صفر ١ صفر صفر صفر صفر
٢ ٠٠٩ ٦٥٧ ١ ١٢٨ ١ ٢٠٨  اجملموع ١ ٥٣٣ ٨٧٨

 . صندوق االستثمار االجتماعي للتنمية احمللية:املصدر 

، تلقت السلفادور مساعدة غري قابلة للسداد ٢٠٠١فرباير/يناير وشباط/وعقب زالزل كانون الثاين -٦٣٧
 مليون دوالر من املصرف املركزي األمريكي للتكامل االقتصادي، ومصرف ٥٤دره حنو وقروض دولية مببلغ ق

 .التنمية للبلدان األمريكية والبلدان الصديقة

وهي تشترك يف بناء وحدات  . وقدمت املنظمات غري احلكومية عموماً املساعدة التقنية واإلسكان املبين ذاتياً  -٦٣٨
 . البناء، على أساس املشاركة القاعدية النشطة يف مشروعات)سط سنوياً وحدة يف املتو٢ ١٠٠(جديدة صغرية 

ويوفر التاريخ قريب العهد لبناء املساكن لألسر اليت يقل دخلها عن احلد األدىن ألجر شهرين، مثاالً  -٦٣٩
مي من  مشاركة قوية للقطاع احلكو٢٠٠٠وتظهر أرقام العام . واضحاً وجيداً إلمدادات اإلسكان يف السلفادور

 يف ٦١-صندوق اإلسكان االجتماعي : وفيما يلي أرقام املصادر الرئيسية لالئتمان. ناحية تقدمي قروض اإلسكان
 .)٤٧( تسعة يف املائة- يف املائة، الصندوق الوطين لإلسكان العام ٢٤-املائة؛ املصارف التجارية 

                                                      

م يف احلسبان قروض حتسني املنازل، باستثناء حاالت صندوق اإلسكان االجتماعي تأخذ األرقا )٤٧(
ويف حالة الصندوق الوطين لإلسكان العام، يؤخذ يف . واملصارف التجارية، عندما يضاف التمويل طويل األجل فقط

 .لبناء؛ وبصرف النظر عن قروض إعادة ا)القروض وإعانات الدعم(االعتبار فقط برناجميه األساسيني 
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فري املوارد لتمويل اإلسكان لتمكني الناس الذين وتشري األرقام إىل الدور الرائد الذي لعبته احلكومة يف تو -٦٤٠
يعانون من الصعوبات يف احلصول على مثل هذا التمويل، من نيل القروض، ومساعدة األسر الريفية على حتسني أو 

وهذه األنشطة، كغريها، متول من املوارد اخلاصة باملؤسسة املقرضة وإعانات الدعم املمنوحة . احلصول على مرتل
 أسرة مبوجب برنامج أو آخر من ٢٠٠ ٠٠٠وطبقاً للسجالت الرمسية، استفادت أكثر من . نشيط الطلبلألسر لت

 .برامج اإلسكان احلكومية خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 الصندوق الوطين لإلسكان العام )أ(
. شروعات اإلسكانتلعب الشركات اخلاصة يف سوق منوذج االقتصاد االجتماعي، دوراً رائداً يف تنفيذ م -٦٤١

وتشمل املؤسسات املخولة للعمل كوسطاء يف برنامج قروض الصندوق الوطين لإلسكان العام، مصارف العاملني، 
ومنوذج تنفيذ مثل هذه . وصناديق القروض، واملنظمات التعاونية، وشركات البناء، واملؤسسات املالية التقليدية

ئتمانات قصرية األجل للوسيط املايل، الذي يطلب منه القائمون املشاريع هو قيام الصندوق الوطين بتوسيع اال
ببناء ) وقد تكون مؤسسة خاصة أو منظمة غري حكومية(ويف بعض احلاالت، يقوم الوسيط نفسه . بالبناء التمويل

مشروع من اعتماداته اخلاصة مث يتقدم بطلب إىل الصندوق الوطين لإلسكان العام للحصول على مكون إعانة 
 .وُيطلب إىل املستفيدين النهائيني إيداع التأمني املعتاد. عم والقرض فقطالد

ويتمتع الصندوق الوطين لإلسكان العام بعدة خطوط ائتمانية متاحة للمؤسسات املخولة، حىت يتمكن  -٦٤٢
شراء قطع ) ٢(التحسني أو التشييد؛ ) ١: (املستفيدون من احلصول على االئتمان ملختلف أنواع مشروعات اإلسكان

 .شراء املسكن القائم) ٥(منوذج إعانة الدعم؛ )/قروض(املسامهة ) ٤(مشروعات بناء املساكن؛ ) ٣(أرض لبناء املنازل؛ 

وعن طريق الصندوق الوطين لإلسكان العام، ترصد الدولة األشغال عندما تتطلب الترتيبات التعاقدية  -٦٤٣
 .ألشغال إىل القطاع اخلاص على أساس تسليم املفاتيحذلك، أي عندما تعهد املؤسسة املالية بتنفيذ ا

وقد عادت إعانة دعم الصندوق الوطين لإلسكان العام وبرنامج قروضه إلنشاء املستوطنات اجلديدة،  -٦٤٤
 ٤٦ ٠١٠) إعانات الدعم(وساعد برنامج املسامهات . ٢٠٠١-١٩٩٢ أسرة خالل الفترة ٥٥ ٩٨٣بالفائدة على 

 .لكية منازهلا أو قطعة أرض للبناءأسرة يف احلصول على م

 برنامج إعانات الدعم وبرنامج القروض
 *املسامهات األسر القروض األسر

 السنة )بالدوالرات(
١٩٩٥ ٨ ٦٤٨,٠ ٦ ٤٠٣ ١١ ٩٢٠,٠٠ ٩ ٢٢٣ 
١٩٩٦ ٩ ٢٠٠,٠ ٦ ٢٢٩ ٩ ٧٩٠,٠٠ ٩ ٢٦٢ 
١٩٩٧ ٩ ٩٤٤,٠ ٦ ٢٢٠ ٩ ٩٤٢,٠٠ ٨ ١٦٠ 
١٩٩٨ ٩ ٠٤٠,٠ ٣ ٨٨٣ ١٢ ١٤٨,٠٠ ٦ ٧٧٦ 
١٩٩٩ ١ ٠٥٩,٠ ١ ٥٢٣ ١٠ ١٥٠,٠٠ ٣ ٨٠٣ 
٢٠٠٠ ٤ ٤٠٠,٠ ٣ ٦٦٥ ٢ ١٤٩,٠٠ ٢ ١٥٦ 
٢٠٠١ ٢ ٩١٤,٠ ٣ ٠٦٥ ١٣ ٤٤٩,٠٠ ٥ ٢٣٥ 
٢٠٠٢ ٢ ٣٦٩,٠ ٣ ٠٧٨ ١٦ ٢٨١,٠٠ ٥ ٨٢٠ 
 اجملموع ٤٧ ٣٣٤,٠ ٣٤ ٠٦٦ ٨٥ ٧٧٩,٠٠ ٥١ ٤٢٨

 ). دوالراً يف الشهر٢٨٨(ىن ألجرين إعانات دعم ممنوحة لألسر الفقرية ذات الدخل الذي يقل عن احلد األد   *
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أوالً، إن األسر اليت متتلك منازهلا تولد ديناميات العمالة الذاتية واالئتمان : وإمجاالً، ميكن اجلزم باآليت -٦٤٥
اجلزئي من أجل البدء الفوري يف العمل املنتج، وخاصة عندما تكون القوة الدافعة هي املرأة؛ ثانياً، هو أن الفرص 

تعترب ) مثل الفرص اليت يقدمها الصندوق الوطين لإلسكان العام( لالندماج االجتماعي يف اجملتمعات احمللية التابعة
إسهاماً ملحوظاً يف احلد من الفقر والتضامن االجتماعي؛ وثالثاً، إن فرص االئتمان اجلديدة املقدمة من املصارف 

 .ح نوعية خمتلفة وأفضل بكثري حلياة األسر السلفادوريةالتجارية ستساعد يف إحداث تطورات يف جمال اإلسكان تتي

 صندوق اإلسكان االجتماعي )ب(

وفيما يلي األساليب الرئيسية اليت يستخدمها صندوق اإلسكان االجتماعي لتسهيل اإلقراض للقطاع  -٦٤٦
متديد ) ب(لطلبات؛ التوسع يف البىن األساسية لإلقراض لتلبية ا) أ: (الرمسي من األسر متوسطة ومنخفضة الدخل

متديد يف ساعات العمل من أجل ) ه (خفض أسعار الفائدة؛ ) د(تدابري خاصة لتنشيط الطلب؛ ) ج(التغطية؛ 
 .تدابري أخرى) ز(اخلدمة على شبكة اإلنترنت؛ ) و(العمالء؛ 

اري بواسطة  بدأ مشروع لتنشيط تقدمي الرهن العق     . التوسع يف البىن األساسية لإلقراض لتلبية الطلبات       -٦٤٧
 لتعزيز اإلقراض مبوجب اتفاقات وقعت مع نظام        ١٩٩٥القطـاع املايل يف البلد وقطاع األموال غري املنقولة، يف           

ومبقتضى هذا الترتيب تقدم القروض بنفس الشروط اليت يقدمها صندوق اإلسكان االجتماعي            . املصـارف الستة  
ىل هذا الصندوق الذي يتحمل املسؤولية فيما يتعلق        كـرهن عقـاري لصاحل املقترضني، مث تباع بعد أن تسجل إ           

 ٢٤ ٦٨٩ على ، حصل هذا الصندوق٢٠٠٢-١٩٩٥ويف الفترة   . باحلسـاب اخلـتامي لرأس املال، والفائدة، والتأمني       
 . مليون دوالر٢٤٦,٨رهناً عقارياً بإمجايل قدره 

ت، انضم العاملون يف القطاع اخلاص،      ، وعقب اعتماد قانون خمطط مدخرات املعاشا      ١٩٩٨يف  . متديد التغطية  -٦٤٨
والذيـن كـانوا حىت ذلك احلني ُيخدمون بواسطة صندوق اإلسكان االجتماعي، إىل العاملني يف القطاع العام مبوجب                  

  يف املائة وتوسعت تغطية اإلقراض احملتملة إىل ما يزيد على           ٢٥ترتيـبات خاصـة، ممـا زاد من السوق املستهدفة بنسبة            
ويف الوقت نفسه، أدخلت تغيريات على سياسة اإلقراض مما كان لـه           .  يف خمطط مدخرات املعاشات     عضواً ٥٨٠ ٠٠٠

 .تأثري إجيايب على القدرة احلقيقية للمستفيدين احملتملني يف احلصول على القروض، يف القطاعني العام واخلاص على السواء

 شركات بناء   ١٠ مصارف و  ١٠ مع   ١٩٩٩رب  سبتم/وقعت اتفاقات يف أيلول   . تدابـري خاصة لتنشيط الطلب     -٦٤٩
 شهراً، مما أعطى أثراً     ١٦ومـع الصندوق الوطين لإلسكان العام مبوجب خطة طوارئ لتمويل اإلسكان االجتماعي ملدة              

لربنامج احلكومة عن طريق صندوق اإلسكان " التحالف التضامين"رمسـياً عـلى مواثـيق التضـامن اهلام املنفذة مبقتضى     
 وكانون  ١٩٩٩سبتمرب  /بطـة الصـرافة للسلفادور، وغرفة الصناعة والتشييد السلفادورية وبني أيلول          االجـتماعي، ورا  

 . مليون دوالر١٥٤,٤ قرضاً لوحدات سكنية جديدة مبجموع ١٥ ١٠٥، قُدم التمويل لعدد ٢٠٠٠ديسمرب /األول

ديسمرب /نون األول  كا ١٥عقب دخول قانون التكامل النقدي حيز النفاذ يف         . خفـض أسـعار الفائدة     -٦٥٠
، اخنفضت أسعار الفائدة بثالث نقاط، من تسعة إىل ستة يف املائة، للعاملني املشترين ملنازل جديدة تصل                 ٢٠٠٠

وساعد على . وانطبق هذا اخلفض على أسعار فائدة القروض القائمة واملستقبلة.  دوالر١٤ ٢٨٥,٧١تكلفتها إىل 
 .لني ذوي الدخول املنخفضةحتسني احلصول على االئتمانات، خاصة للعام
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 مساء، دون ٧ صباحاً إىل ٧أصبحت ساعات العمل اآلن من     . متديـد ساعات العمل من أجل العمالء       -٦٥١
وهذا ميثل زيادة ملحوظة .  من منافذ اخلدمات املتعددة يف املكتب املركزي١٧انقطاع، من االثنني إىل السبت، يف 

 .األسبوع ساعة يف ٧٢ إىل ٤٤يف ساعات اخلدمة من 

يوفر املوقع الشبكي لصندوق اإلسكان االجتماعي املعلومات بشأن        . اخلدمـة عـلى شـبكة اإلنترنت       -٦٥٢
اشـتراطات اإلقـراض، وإمدادات اإلسكان، واألهلية املسبقة، ووضع طلبات القروض، إخل، وذلك بغية تسهيل               

 .وترشيد إجراءات القروض

لى إدخال التدابري اإلضافية التالية عقب اللقاء الوطين الثاين لرجال          وضعت اللمسات األخرية ع   . تدابـري أخرى   -٦٥٣
 النظر يف أغراض القروض إلدخال أفراد األسرة اآلخرين وأزواج القانون العام عندما            ) ١: (أعمـال القطاع اخلاص وهي    

طاع الرمسي دون أي حد أقصى توفري التمويل جلميع العاملني يف الق) ٢(ال يستطيع مقدم الطلب الوفاء باشتراطات الدفع؛    
النظر يف دخل إضايف لألسرة من ساعات العمل اإلضافية، أو العموالت، أو املكافآت حبد              ) ٣(للقـيود بالنسبة للدخل؛     

الترخيص مبدة متجددة لستة شهور من      ) ٤(شريطة استالم هذه املدفوعات بصورة منتظمة؛       .  يف املائـة   ١٠٠يصـل إىل    
 تاريخ منح القرض الثاين لشراء مرتل آخر جديد، رهناً بأن تكون قدرة مقدم الطلب على الدفع      ٢٠٠٢يناير  /كانون الثاين 

 .تسمح لـه بذلك، وأهنا كافية للوفاء بالشروط العامة ملثل هذه القروض

وجيـوز ألي عـامل أن يقدم طلباً للحصول على قرض عندما يستويف اشتراطات أحكام املؤسسات اإلقراضية                  -٦٥٤
ا اإلقراضية، وجيري استعراض السياسة اإلقراضية بصورة دورية يف ضوء تكلفة املوارد وحالة البلد االقتصادية               وسياسـاهت 

وطبقاً لقانون صندوق اإلسكان االجتماعي، متنح القروض       . الكلية، بغية جعل االئتمانات متاحة بصورة مستدمية للعاملني       
 .الفائدة، واإليداعات، وعدم دفع عموالت، إخلبشروط تيسريية، خاصة فيما يتعلق باملدة، وأسعار 

 من قانون صندوق اإلسكان االجتماعي، ومتابعة ألهدافه، فإن هذا الصندوق ٧وحسـبما هو مطلوب يف املادة       -٦٥٥
يفعل كل ما ميكنه لتزويد العاملني بالبيوت املرحية والصحية واملأمونة، باستخدام موارده أساساً للقروض من أجل شراء أو                  
بـناء أو ترمـيم أو توسـيع أو حتسني اإلسكان، وكذلك لشراء األرض لبناء املساكن وتركيب خدمات مياه الشرب                    

 .)٤٨(واإلصحاح، ومن أجل إعادة متويل القروض املعقودة ألي من األغراض احملددة يف سياسته اإلقراضية

 .ويبني اجلدول التايل املبالغ املسجلة مبوجب تلك العناوين -٦٥٧

 

 

 

 

                                                      

 ".السياسة اإلقراضية يف السلفادور"انظر املرفق  )٤٨(
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 ٢٠٠٢يونيه / إىل حزيران١٩٩٥وارد صندوق اإلسكان االجتماعي من املصادر املالية م
 )مباليني الدوالرات(

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 

 املصدر املبلغ ٪ املبلغ ٪ املبلغ ٪ املبلغ ٪ املبلغ ٪ املبلغ ٪ املبلغ ٪ املبلغ ٪

 اشتراكات ٢٩,٦ ٤١,٣ ٣٢,٧ ٣٤,٧ ٣٤,١ ٣١,٨ ١٤,٧ ٩,٢ ٠,٥ ٠,٢ ٠,٤ ٠,٢ صفر ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠

 إصدارات السندات ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٠,٠ ٥٢,٦ ٣٢,٨ ٦١,٥ ٢٧,٧ ١٣٣,٨ ٥٧,٤ ٧٦    ٤٥,٠ ٥١,٠ ٥٠,١

 دخل حافظة األوراق املالية ٤٠,٠ ٥٦,٠ ٥٩,٦ ٦٣,٢ ٦٧,٤ ٦٢,٩ ٧٥,٧ ٤٧,٢ ١٩,٦ ٣٥,٩ ٩٢,٣ ٣٩,٦ ٨٦,٩ ٥١,٥ ٤٧,٤ ٤٦,٦

 مصادر أخرى ١,٩ ٢,٧ ٢,٠ ٢,١ ٥,٧ ٥,٣ ١٧,٥ ١٠,٩ ٨٠,٢ ٣٦,٢ ٦,٥ ٢,٨ ٥,٩ ٣,٥ ٣,٣ ٣,٢

 اجملموع  ٧١,٥ ١٠٠,٠ ٩٤,٣ ١٠٠ ١٠٧,٢ ١٠٠ ١٦٠,٥ ١٠٠ ٢٢١,٨ ١٠٠ ٢٣٣,٠ ١٠٠ ١٦٨,٠ ١٠٠ ١٠١,٧ ١٠٠

 .تقرير تنفيذ امليزانية :املصدر 

 .٢٠٠٢يونيه /حىت حزيران * 

 يف املائة من املوارد وتشكل     ٩٧,٣رات السندات حالياً نسبة     ويوفـر دخل حافظة األوراق املالية وإصدا       -٦٥٨
مـورداً آمناً ودائماً وكافياً لألموال من أجل الوفاء بالطلب على القروض على أسس مستدامة مبوجب ترتيبات                 

ويرد باجلدول أدناه استثمار تلك املوارد خالل       . اإلقراض املنصوص عليها يف قانون صندوق اإلسكان االجتماعي       
 .٢٠٠٢يونيه /  حىت حزيران١٩٩٥لفترة من ا

 ٢٠٠٢-١٩٩٥القروض املمنوحة بواسطة صندوق اإلسكان االجتماعي، 

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  

١١ ٨٠٧ ٥ ٠١١ ١٢ ٩٠٤ ١٥ ٩٨٢ ١٣ ٧٥٤  جمموع القروض ٩ ٠٥٦ ٨ ٧٧٠ ٩ ٩٥٣

 يف املائة من    ٤٠,٥٩ مليون دوالر، أي ما ميثل       ٦٦٩,١ قرضاً مبجموع قدره     ٧٧ ٧٠٥وإمجاالً، مت منح     -٦٥٩
 ) ٢٠٠٢يونيه  / إىل حزيران  ١٩٧٣(مجـيع القـروض املمنوحة بواسطة الصندوق طوال مدة وجوده حىت تارخيه             

 .إىل حنو مليون سلفادوري)  مليون دوالر١ ١٠٥,١( يف املائة من إمجايل املبالغ اليت أقرضت ٦٠,٦٠و

 احلضاريةدائرة اإلسكان والتنمية  )ج( 

تـنفذ هذه الدائرة برنامج املستوطنات املنظمة، وهي املعنية بإجراء نوع من التحول يف معظم اجملتمعات                 -٦٦٠
احمللـية الضعيفة األقل دخالً، عقب القرار الصادر بتحسني ظروف معيشتها بدعم من احلكومة، سواء بنقلها من                 

 أسرة إىل مواقع مأمونة     ٤٥ ٠٠٠وقد أعيد تسكني حنو     . تنميةمواقعها احلالية عالية اخلطورة إىل مواقع صديقة لل       
 .، وانطلقت بداية توفري اإلسكان هلا مبوجب برنامج الدائرة املعين باملستوطنات البشرية٢٠٠٢ و١٩٩٥بني 
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  برنامج قطع األراضي البلدية- ٢٠٠٢-١٩٩٥برنامج املستوطنات املنظمة حديثاً، 

 السنة الواليات اتالبلدي املشروعات األسر املبلغ
١٩٩٥ ١٠ ٢٤ ٣٤ ٣ ٧٢٥ ٧ ٩٧٧ ١٠٠,٠٠ 

١٩٩٦ ١٢ ٤٠ ٤٠ ٤ ٢٢٦ ٩ ٩٩٩ ٥٠٠,٠٠ 

١٩٩٧ ١٢ ٣٩ ٤٥ ٤ ٦١٤ ٩ ٢٦٨ ٥٠٠,٠٠ 

١٩٩٨ ١٢ ٣٨ ٤٤ ٧ ٢٤٨ ١٣ ٦٩١ ١٨٦,٠٠ 

١٩٩٩ ٩ ١٨ ١٩ ٢ ٤٨٢ ٩ ٤١٣ ١٤٠,٠٠ 

 برنامج املستوطنات البشرية

 السنة الواليات البلديات تاملشروعا األسر )بالدوالرات(املبلغ املخصص 
٢٠٠٠ ١٠ ٣٥ ٤٨ ٣ ٦٤٣ ١ ٢٣٩ ١٠٨,٧٦ 

٢٠٠١ ٩ ٣٩ ٤٦ ٩ ٣٦٦ ١ ١٠٠ ٦٨٠,٣١ 

٢٠٠٢ ١٢ ٣٤ ٤١ ٩ ٥٦٧ ٢ ١٠٠ ٢٦٠,٠٠ 

 معهد احلرية والتقدم )د( 

، بغية إعفائهم   ٨٠٠هذا املعهد هو املسؤول عن التقييم القانوين للمستفيدين من املرسوم التشريعي رقم              -٦٦١
وهو مسؤول كذلك عن التعامل مع األسئلة القانونية        . دفع رسوم التسجيل وتسريع اإلجراءات القانونية، إخل      من  

من أجل املستفيدين الذين ثبت أهنم      . مـثل سـند ملكـية األرض، ونقل املمتلكات املوروثة، والتقسيمات، إخل           
كيتهم، واليت تدخل حسب األصول     وتقدم هذه اخلدمات للمستفيدين باجملان حىت إصدار سندات مل        . مؤهلـون 

 . املرعية يف سجل املمتلكات غري املنقولة

، واتفاق الصندوق   "السلفادور، أرض املُالك  "ويـتعلق أهم عمل للمعهد بتنظيم وتنسيق وإدارة برنامج           -٦٦٢
 ".مكون الزالزل: الثبوتية القانونية"املعهد، اخلاص بالتصديق، وبرنامج /الوطين لإلسكان العام

هو توفري الثبوتية القانونية مبنح سند امللكية على ". السلفادور، أرض املُالك" والغرض الرئيسي من برنامج -٦٦٣
أسـاس فـردي وبسـرعة، وبكفاءة، وبصورة مأمونة لقطع األرض اليت تشغلها آالف األسر الفقرية يف املناطق                  

 هبا، إخل، وإدخال سندات امللكية يف السجل العام ، واجملتمعات احمللية غري املرخص"القرصنة"املهمشة، ومستوطنات 
وعلى .  واليات يف البلد   ٨ جمتمعاً حملياً داخل     ٣٧ أسرة تعيش يف     ١ ٦٢٩وقد ُمنح سند امللكية لعدد      . لألراضي

 من  ٨ ١٤٥أسـاس أن كـل أسـرة تـتكون يف املتوسط من مخسة أفراد، فإن هذا الربنامج يكون قد ساعد                     
 .وا مالكاً حقيقيني وشرعينيالسلفادوريني لكي يصبح

وبغية تشجيع استخدام خدمات املؤسسة القانونية وضمان أن املزيد من الناس يتمتعون بفوائدها، انطلقت  -٦٦٤
 بغية عرض   ٢٠٠٣ بلدية من بلديات البالد يف عام        ٢٦٢محلـة من الزيارات الشخصية إىل دور البلديات داخل          

ح الفوائد املتاحة جماناً للفقراء الذين يعيشون يف جتمعات على األراضي اليت وشر" السلفادور، أرض املُالك" برنامج
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متلكها البلديات، أو على أرض خاصة، أو اليت متلكها احلكومة واليت مل تتمكن سلطاهتا احمللية من التصديق عليها                  
ل بالفعل الوثائق  زيارة لدور البلديات، الكثري منها يرس  ٢٣٢وحىت تارخيه، جرت    . بسـبب نقـص االعتمادات    

وحصة كبرية من االعتمادات املستخدمة من طرف املعهد . اخلاصة بالتجمعات املهتمة باملصادقة على حيازة أرضها
 .ألغراض املصادقة، تأيت من التمويل املمنوح من مصرف التنمية للبلدان األمريكية

بغية حشد جهودها، ) املعهد/اتفاق الصندوق(وقد وقّع املعهد اتفاقاً مع الصندوق الوطين لإلسكان العام     -٦٦٥
وذلـك يف ضـوء العمـل الذي تنسقه دائرة اإلسكان والتنمية احلضرية، للمصادقة على الوضع القانوين جلميع                  
املستوطنات اليت استفادت من برنامج املعهد اخلاص بإعانات الدعم لتشييد املنازل لألشخاص الذين تقل أجورهم             

 .ومن املأمول املصادقة على وضع املنازل اخلاصة بأكثر من ألف أسرة. عن احلد األدىن ألجرين

هو توفري الثبوتية القانونية حليازات األشخاص      " مكون الزالزل : الثبوتية القانونية "واهلـدف من برنامج      -٦٦٦
ن الذي وفرته ، والذين استفادوا من اإلسكا٢٠٠١فرباير /يناير وشباط/الذين تضرروا من الزالزل يف كانون الثاين

يونيه /وقد استمر هذا الربنامج من حزيران     . االعتمادات اخلارجية املمنوحة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية       
 ٣٠ ٠٠٠وكان اهلدف األول منه يتمثل يف تقييم األهلية مبوجب التشريع لعدد            . ٢٠٠٣يوليه  / حىت متوز  ٢٠٠١

 مستفيد بدون سند ملكية     ١١ ٠٠٠و املصادقة على حيازات حنو      مسـتفيد من برنامج إعادة اإلعمار، والثاين ه       
 .بفضل تزويدهم بصكوك سندات امللكية املسجلة حسب األصول املرعية

وبغـية توفري اإلسكان ألكرب عدد ممكن من األسر، يعمل الربنامج يف الواليات األكثر تضرراً بالزالزل                 -٦٦٧
، وال ليربتاد، وسونسونانت    ) يف املائة  ٨٠أكثر من   (ان  كوسـكاتالن، ال بـاز، سان فنسنت وأوسولت       : وهـي 

وقد حصل  . ١٤ل     بلدية يف مجيع واليات البالد ا      ١٤٦ولكن جمموع السكان املعانني يتوزعون على       . وأهواشابان
 . على املساعدة احلكومية مع املصادقة على حيازاهتم لقطع أرضهم مبوجب برامج املعهد٤٦ ٠٠٠حنو 

 ثمار االجتماعي للتنمية احملليةصندوق االست )ه ( 

يتمتع هذا الصندوق منذ تأسيسه بالدعم القوي واملساعدة التقنية واملالية من املصرف األمريكي للتنمية،               -٦٦٨
، واملصرف املركزي األمريكي للتكامل االقتصادي، وبرنامج األمم        )أملانيا(واملصـرف األملـاين إلعادة اإلعمار       

كالة األمريكية للتنمية الدولية، واليونيسيف، وكذلك املساعدة من البلدان الصديقة مثل           املـتحدة اإلمنائي، والو   
 .إسبانيا واليابان ومن االحتاد األورويب

وقد وجد أنه من الضروري ومن املفيد تعزيز مشاركة السلطات احمللية، حيث إن تدعيم جهودها اإلمنائية  -٦٦٩
اجات امللحة جملتمعاهتا هلذا الصندوق؛ وفضالً عن ذلك، فإنه التزام من           يـؤدي إىل إتاحة معارفها عن أشد االحتي       

طرف مؤسسات الدولة، واملنصوص عليها صراحة يف دستور اجلمهورية، بأن تتعاون مع البلديات يف تنفيذ خططها 
ؤولية سعياً وراء على أن الناس جيب أن يتحملوا نصيباً من املس" التحالف اجلديد"ويؤكد برنامج احلكومة . اإلمنائية

 .تأمني رفاههم وتقدمهم بفضل جهد مشترك يشمل مجيع األطراف

ويقـوم هـذا الصندوق بدور رائد يف حتالف التضامن، وأنشأ فريقاً استشارياً يتشكل أعضاؤه من بني الفاعلني                   -٦٧٠
لية كعملية دينامية وتشاركية تقوم     الرئيسـيني يف التنمـية احمللـية؛ وقام هذا الفريق بصياغة استراتيجية وطنية للتنمية احمل              

دعائمها، مثل حتالف التضامن، على الالمركزية وعلى مشاركة الناس؛ وهي توفر الوسيلة حلشد اجلهود سعياً وراء إحراز                 
الـتقدم والتحسن يف نوعية حياة الناس، والعمل على تكامل عمل املنظمات احلكومية وغري احلكومية والشركات اخلاصة                 
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وكانت خطوته األوىل   . ويعمل الصندوق كمروج وكمنظم يف مجيع جماالت األنشطة       . ة التنمية احمللية إىل األمام    لدفع عملي 
 وجمتمعاهتا احمللية، مع حتديد وتصنيف االحتياجات،       ٢٦٢ ل  امللموسـة هـي نقـل إدارة دورة املشـروع إىل البلديات ا            

وتوجز . تسلم اجملتمعات احمللية الحقاً مسؤولية صيانتها     واإلشـراف على صياغة املشروع وتنفيذه ورصده، وضمان أن ت         
 : ، يف اجلدول التايل٢٠٠٠-١٩٩٥املشروعات اليت نفذها الصندوق خالل الفترة 

 عدد املشروعات
 القطاع ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠
 التعليم ١ ٠٩٦ ٥٦٩ ٥٥٥ ٤٥٧ ١٩٥ ٣٠٣
 الصحة ٣٦ ١٩ ٦ ٨٢ ١٠ ٢٥
 مياه الشرب ٤٩ ٦٨ ١٢١ ٣٨ ٤٥ ٨٧
 اإلصحاح ٣٨ ١ ٢٨ ١٦ ١٠ ٢٦
 البيئة ١٦٤ صفر صفر صفر صفر صفر
 التغذية ١٣ ٩ ٢ صفر صفر ٣

 الكهرباء ١١٠ ٧٥ ٢١١ ١٤ ٢٤٢ ٢٤٢
 )رياض األطفال(الرفاه االجتماعي  ٣ صفر صفر ١ صفر صفر
 التدريب على مستوى القاعدة ٢٤ ١٣٦ ٢٧٥ ٤٥ صفر ٣٠
  الوصولطرق صفر صفر ٦٣٠ صفر ٥٨٠ ٤٨٩
 أخرى صفر ١ ١٨١ ٤ ٤٦ ٣

 اجملموع  ١ ٥٣٣ ٨٧٨ ٢ ٠٠٩ ٦٥٧ ١ ١٢٨ ١ ٢٠٨
وقـد وضـع الصـندوق مسـودة كمبيالية الستئجار العقارات مع خيار الشراء؛ واهلدف هو تشجيع                  -٦٧١

 .االستئجارات طويلة األجل بغية زيادة الفرص أمام األسر للحصول على البيوت

تشريع اخلاص بامتالك العقارات، وتعديلها الحقاً، يف شكل شقق داخل املباين      ومثـة خطط الستعراض ال     -٦٧٢
 .، بغية توفري خيار آخر لألسر اليت تسعى إىل اإلسكان املالئم)بنايات مشتركة امللكية(

، بشأن إعالن الواليات حالة الطوارئ      ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١٤ املؤرخ   ٢٥٤وطبقاً للمرسوم رقم     -٦٧٣
 قطعةكل  [ أرض   قطعة ٣٢٣ فإن جملس إدارة صندوق اإلسكان االجتماعي عرض للبيع وبشروط ميسرة            العامة،

يف املسـاحات املعروفة باسم الس فرتينتيس وغواياكان يف توناكاتيبيك، والية سان            ]  هكـتار  ٠,٦مسـاحتها   
 .خلطورة العاليةسلفادور، لتشييد املساكن لألشخاص املتضررين بالزالزل وللمقيمني يف املناطق ذات ا

وهـناك اقـتراح بوضع برنامج للتجديد العمراين يتألف من إعادة توزيع املباين واملمتلكات العامة واخلاصة اليت                  -٦٧٤
 .تستخدم بصورة ناقصة، بغية االستفادة من البىن األساسية القائمة واستحداث مشروعات كلية لصاحل املناطق احلضرية

 يف املائة من امليزانية مبوجب ٠,٠٦ الوطنية العامة، مينح فرع األشغال العامة نسبة ومبوجب قانون امليزانية -٦٧٥
؛ وتتفاوض احلكومة كذلك بشأن قروض دولية الستخدامها يف مساعدة )قطاع اإلسكان(دعم التنمية االجتماعية 

ج اإلسكان وذلك   األسـر منخفضة ومتوسطة الدخل واليت ترغب يف حتسني أو شراء منازهلا مبوجب خمتلف برام              
 .باإلضافة إىل أموال املوارد املالية العامة للبلد

وتستهدف الربامج اليت تنفذ بدعم مايل من اجملتمع الدويل أساساً األسر ذات الدخل الذي يقل عن احلد                  -٦٧٦
 .عة أجوربل وقد يضم أيضاً األسر ذات الدخل الذي يصل إىل حد أدىن ألرب)  دوالرا٢٨٨ً(األدىن ألجرين شهرياً 
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ممول من املوارد املالية العامة للبلد      ) ES0087إسكان  (واحلكومـة يف سبيلها إىل وضع برنامج لإلسكان          -٦٧٧
 مليون دوالر مبوجب هذا     ٩٥وتتمثل اخلطة يف استثمار     . ومن قرض مقدم من مصرف التنمية للبلدان األمريكية       
يت هي يف سبيل رفع كفاءة منازهلا؛ وسيمنح الربنامج إعانات الربنامج لتوفري الدعم املايل لألسر منخفضة الدخل وال

، وكذلك النهوض ٢٠٠١فرباير /يناير وشباط/دعم مباشرة لألسر اليت فقدت منازهلا نتيجة الزالزل يف كانون الثاين
لذين بتحسني األراضي وغري ذلك من التدابري اليت ستعمل على زيادة إمدادات اإلسكان ورمبا عدد السلفادوريني ا          

 مليون دوالر مبوجب هذا الربنامج      ٢٠وقد التزمت احلكومة بتخصيص ما يزيد على        . ميـتلكون مـنازل مالئمة    
 .للمساعدة يف تلبية احتياجات اإلسكان للسلفادوريني

سوق الرهن العقاري   (سوق اإلسكان الرمسي    ) أ: (وينقسـم هـذا الربنامج إىل ثالثة برامج فرعية هي          -٦٧٨
برنامج حتسني املناطق احلضرية (سوق اإلسكان غري الرمسي ) ب(؛ ) صندوق اإلسكان االجتماعيالثانوي، وتوسيع

املهمشـة؛ وبرنامج إعادة اإلعمار؛ وتعزيز دائرة اإلسكان والتنمية احلضرية؛ واملصادقة على حيازات األراضي؛              
 .بلدية السان سلفادور) ج(؛ )وسوق بناء قطع األرض

 حالياً على اجلمعية التشريعية للتصديق عليه؛ وقد متت املوافقة على القرض املقدم             وهذا الربنامج معروض   -٦٧٩
وهو يغطي يف مرحلته األوىل     )  برنامج اإلسكان  - OC-ES/١٣٧٩رقم  (مـن مصرف التنمية للبلدان األمريكية       

دعم املباشرة  الـتعزيز املؤسسـي لصندوق اإلسكان االجتماعي والبدء يف برنامج لإلسكان باستخدام إعانات ال             
 .لتشجيع استخدام صندوق اإلسكان االجتماعي

وسيلعب معهد احلرية والتقدم دوراً غاية يف األمهية يف هذا الربنامج اإلسكاين املمول من مصرف التنمية                 -٦٨٠
ع للبلدان األمريكية حتت رعاية دائرة اإلسكان والتنمية احلضرية كمنسق؛ ومن بني االلتزامات األخرى، فقد اضطل

.  ملكية لعدد مماثل من األسر على مدى فترة أربع سنوات          ٢٠ ٠٠٠ل    املعهـد باسـتكمال منح سندات امللكية        
وهتـدف هـذه املسـامهة إىل توفري الثبوتية القانونية فيما يتعلق حبيازة املمتلكات، وستكون هلا تأثري إجيايب على                 

ن، تركز على االمتثال لالشتراطات املسبقة لصرف والعمل الذي أجري حىت اآل. الظروف االقتصادية للمستفيدين
 .القرض، وهي عملية قد استكملت تقريباً وال ينقصها سوى موافقة اجلمعية التشريعية على القرض

كمـا جتري كذلك املفاوضات مع وكالة التعاون السويدية للتنمية الدولية بشأن هبة من اعتمادات اإلغاثة من                  -٦٨١
 ماليني دوالر، وحكومة    ٤وستساهم هذه الوكالة مببلغ     . لسلفادور إلعادة اإلعمار والتحول   الـزالزل مبوجب مشروع ا    

 دوالر،  ٦٣٦ ٥٨١ مليون دوالر، واملستفيدون مببلغ      ١,٣ مليون دوالر، ودور البلديات مببلغ       ٢,١السـلفادور مبـبلغ     
نات منظمة جديدة، ومباين ويتوخى املشروع تنفيذ الربامج من أجل تشييد مستوط      .  دوالر ٧,٩بإمجـايل قـدره     

لإلسكان، والشراء، والتأهيل، وإدخال التحسينات، وإقامة البىن األساسية للخدمات األساسية، ومكون املساعدة            
 .التقنية الذي ستتواله املنظمات غري احلكومية العاملة يف اجملتمعات احمللية

ملمول من االحتاد األورويب، من اتفاق التمويل احملدد        وقد اشتق برنامج الدعم من أجل إعادة إعمار السلفادور وا          -٦٨٢
)SLV/B7-3100/01/073 (    وسوف ينفذ برمته بواسطة صندوق االستثمار       ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥املوقـع يف ،

 .٢٠٠٥مارس / حىت آذار٢٠٠٢مارس /االجتماعي للتنمية احمللية على مدى فترة ثالث سنوات اعتباراً من آذار
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ض الشـامل للـربنامج هو املسامهة يف عملية إعادة اإلعمار والوقاية وتعزيز نوعية حياة الناس                والغـر  -٦٨٣
أما الغرض احملدد فهو يتمثل يف إعادة مؤشرات اإلسكان والتنمية االجتماعية إىل مستوياهتا . املتضـررين بالزالزل  

نامج، مع التركيز على املشاركة القاعدية يف السابقة على الزالزل، مث حتسينها بعد ذلك يف البلديات املشمولة بالرب
 .جمال التنمية احمللية واحلد من اهلشاشة البيئية حيال الكوارث الطبيعية

 ويغطـي الـربنامج كل البلديات يف واليات ال باز وكوسكتالن وسبع بلديات يف والية سان فينسنت                  -٦٨٤
ويبلغ ). اباز، تيبيتيتان، سان سيباستيان وغوادلوب    سـان لورنـزو، سان كيتانو استيبيك، سانتو دومينيغو، فري         (

 . مليون والسلفادور ما يناظر سبعة ماليني٢٥ مليون يورو، يساهم فيه االحتاد األورويب مببلغ ٣٢إمجايل االستثمار 

 وحدة سكنية على املواقع السابقة ويف املستوطنات        ٥ ٤٥٤إنشاء  ) أ: (وللـربنامج ثالثة مكونات هي     -٦٨٥
إقامة النىب األساسية االجتماعية    ) ج(؛  )مياه الشرب ونظم اإلصحاح   (تشـييد الـبىن األساسية      ) ب(؛  الرمسـية 

 ).املدارس االبتدائية العامة، مراكز الصحة، واملساعدة التقنية(واجملتمعية 

أن ) أ: (وفيما يلي الشروط املنصوص عليها يف االتفاق من أجل التأهل للمساعدة مبوجب مكون اإلسكان -٦٨٦
أن ) ج(أن يكون دخلها أقل من أجر شهرين كحد أدىن؛ ) ب(تكون األسرة مقدمة الطلب قد تضررت بالزالزل؛ 

 .تكون مقيمة يف بلدية يشملها الربنامج

وتـنهض دائرة اإلسكان والتنمية احلضرية بتحسني إدارة األراضي، وتعمل خاصة مع رابطات البلديات               -٦٨٧
ات فردية؛ وتشمل املقترحات استراتيجية للفضاء الطبيعي فيما يتعلق باملستوطنات ولكن يف بعض األحيان مع بلدي
واهلدف هو إنشاء نظام ملراكز اخلدمة الريفية بغية جتميع املنازل، واحملالت، واملناطق . البشرية على األراضي الريفية

واهلدف الرئيسي هي جتمعات . يقة منظمةالترفيهية اخلضراء، واملرافق االجتماعية، واملدارس، إخل، حول املراكز بطر
 .املساكن يف املناطق الريفية للبلديات، وتليها املناطق احلضرية

وتسعى هذه االستراتيجية إىل جعل االستثمارات العامة للسلطات احمللية تتماشى مع االستثمارات العامة              -٦٨٨
ياً، هي إزالة املفاهيم بشأن إنشاء املساكن بصورة للحكومة، كما أن الغاية األخرية املنشودة، واليت ستتحقق تدرجي

 .أو اإلقليم الفردي لبلدية حمددة/مبعثرة وجزافية على طول البالد، ويف املناطق الصغرية و

، طرحت دائرة اإلسكان، باالشتراك مع بلدية أكاخوتال، والية سونسونانت،          ٢٠٠١وعقب الزالزل يف     -٦٨٩
ة احلضرية إلنشاء مناطق جديدة للمنشآت بطريقة منظمة ومنضبطة؛ ونادى هذا           والقطاع اخلاص، اقتراحاً للتنمي   

االقـتراح كذلـك بضرورة إدخال التحسينات الطبيعية على البىن األساسية اليت أنشئت دون الرجوع إىل لوائح                 
لصاحل واشتمل االقتراح على ضرورة احلصول على األراضي . التخطـيط احلضري وتشريعات التشييد املعمول هبا  

 .األسر اليت تعيش يف املناطق الشديدة اخلطورة واجلهات النائية، إخل

ومبوجـب املـرحلة األوىل مـن برنامج التجديد العمراين، سيبيع صندوق اإلسكان االجتماعي لعمالء                -٦٩٠
ن األسر   عقاراً حمدداً ميتلكها صندوق اإلسكان االجتماعي لعدد مماثل م         ١ ٣٥٠الصندوق الوطين لإلسكان العام     
جيوز للمستفيدين أن خيتاروا شراء عقار      ) ١: (وسيقدم هذا الربنامج ميزتني مها    . يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي    

وستكون . سيحدد السعر وفقاً حلالة العقار    ) ٢(مبوجب أحد الربامج اإلقراضية للصندوق الوطين لإلسكان العام،         
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عقارات بواسطة البلديات أو هيئات أو إدارات التنمية احلضرية، الغايـة هي ضمان، وبقدر اإلمكان، أن ُتحدد ال     
كيما تشترك مؤسسات الدولة األخرى، مبا يف ذلك الدائرة نفسها، والشرطة الوطنية املدنية، والشركات اخلاصة،         

 .يف تنفيذ برنامج التجديد العمراين

لتسهيل مهمة السلفادوريني يف شراء     وقد صممت التغيريات األخرية اليت أدخلت على سياسة اإلسكان،           -٦٩١
 .مساكن مناسبة

  من املبادئ التوجيهية٤٥الفقرة 

 .سبق أن عوجلت هذه الفقرة يف التقرير -٦٩٢

  من املبادئ التوجيهية٤٦الفقرة 

 .سبق أن عوجلت هذه الفقرة يف التقرير -٦٩٣

 ١٢ املادة -الم 

  من املبادئ التوجيهية٤٧الفقرة 

وبائية للبلد، وإذا ما أخذت يف االعتبار أسباب املرض كنقطة مرجعية، تظل ثابتة نوعاً ما،               إن املالمح ال   -٦٩٤
، فإن األسباب الرئيسية، مع اختالفات طفيفة، ظلت هي نفسها          ٢٠٠١ و ١٩٩٤ففـي الواقـع، وباملقارنة بني       

 يف ذلك داء األميبات، تظل هي       وعلى سبيل املثال، فإن عدوى اجلهاز التنفسي ومشكالت املعدة واألمعاء، مبا          : بـالفعل 
 إىل املوقع السادس نتيجة     ٢٠٠١وكانت اإلصابات بالقلق من بني أعلى عشرة أسباب وانتقلت يف           . األسـباب الرئيسية  

 .ومن بني األمراض التنكسية املزمنة، فإن اضطرابات ارتفاع ضغط الدم قد أدرجت على القائمة. الزلزالني

لكل  ٤١،  ١٩٩٣-١٩٨٨ة األسرة، كان معدل وفيات الرضع فـي الفترة         وطبقاً للمسح الوطين لصح    -٦٩٥
ويف الفترة  . ١ ٠٠٠ لكل   ٥٢ مولود حي، وكان معدل وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات              ١ ٠٠٠

 .١ ٠٠٠ لكل ٤٣ و٣٥، هبطت هذه املعدالت بشكل ملحوظ إىل ١٩٩٨-١٩٩٣

، إىل ١٩٩٣-١٩٨٨ مولود حي يف ١٠٠ ٠٠٠ لكل ١٥٨من وقد هبط كذلك معدل وفيات األمهات،  -٦٩٦
 .)٤٩(١٩٩٨-١٩٩٣ يف ١٠٠ ٠٠٠ لكل ١٢٠

، كانـت األسباب الرئيسية لألمراض بني األطفال الذين يقل عمرهم عن سنة واحدة، هي               ١٩٩٩ويف   -٦٩٧
اب القصيب  اإلصـابات احلـادة للجهاز التنفسي، واإلسهال، وداء القصبات، واألمراض اجللدية والدرن وااللته            

ويف فـئة اجملموعة من سنة إىل أربع سنوات، كانت األسباب الرئيسية هي إصابات اجلهاز التنفسي،                . الـرئوي 
وكانت األسباب الرئيسية يف الفئة العمرية من       . طفيلـيات األمعاء، اإلسهال واإلصابات احلادة للجهاز التنفسي       

                                                      

، ٥٨٧، منظمة الصحة للبلدان األمريكية، املطبوعة العلمية والتقنية رقم ٢، اجمللد الصحة يف األمريكيتني )٤٩(
 .، الفصل اخلاص بالسلفادور٢٠٠٢
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، طفيليات األمعاء، داء القصبات املزمن، اإلسهال،       مخـس إىل تسـع سنوات، اإلصابات احلادة للجهاز التنفسي         
 .التهابات القناة البولية، واألمراض اجللدية، إخل

وفـيما بتعلق بالصحة العقلية لألشخاص املعوقني نتيجة الرتاع املسلح، أجرى صندوق رعاية األشخاص               -٦٩٨
خصاً من بلديات البيزنال، وأغوجارس،      ش ٤٩٠املصـابني أو املعوقني جّراء الرتاع املسلح، دراسة على عينة من            

وضمت العينة املستفيدين من الصندوق وأعضاء من اجلمهور العام ألغراض          . وغوازابـا، وتوناكاتيـبك ونيجابا    
وكشف املسح عن   . ٢٠٠٠ديسمرب  /أغسطس وكانون األول  /املراقـبة؛ كمـا أجريت مقابالت مهيكلة بني آب        

وتشري . إلصابات، والقلق، واالكتئاب، وتعاطي الكحول، والذهان     مشـكالت الصحة العقلية مثل التوتر عقب ا       
 .تقديرات حدوث هذه االضطرابات إىل أن معظمها حدث مبستويات مماثلة بني املستفيدين واجلمهور العام

، برناجماً بشأن الصحة العقلية واستئناف ١٩٩٨بغية حتسني احلصة العقلية للمستفيدين أدار الصندوق منذ  -٦٩٩
ـ  وجتري عمليات املسح الصحي مبوجب هذا الربنامج لتحديد نوع ودرجة املشكالت العقلية وما             . ل املنتج العم

 .تولده من سلوكيات لدى املرضى، ويف ضوء هذه االستنتاجات جتري صياغة التدابري الالزمة

اجملتمع احمللي  وتسـتخدم خرائط املخاطر الصحية وخرائط املوارد، واليت يضعها العاملون الصحيون يف              -٧٠٠
 .أساساً، لتحديد املشكالت الصحية العقلية األساسية يف اجملتمع احمللي، واملوارد املتاحة للتعامل معها

ويلي . وقـد أصبح هذا العمل ممكناً بالتنسيق مع السلطات الصحية يف النظم الصحية املتكاملة األساسية       -٧٠١
 .الصحية العقلية احملددة يف اجملتمعات احملليةحتليل اخلرائط وضع اقتراح لالستجابة للمشكالت 

  من املبادئ التوجيهية٤٨الفقرة 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية، " التحالف اجلديد"حتظـى صياغة اخلطط الصحية بأمهية خاصة يف خطة        -٧٠٢
 ".التحالف التضامين"وخاصة ضمن مكوهنا 

االجتماعي، بوصفها الوكالة الرائدة يف مسائل الصحة،    ويف هـذا السياق، أعدت وزارة الصحة والرفاه          -٧٠٣
خطـة تنمية مؤسسية واستراتيجية حتدد العناصر ذات األولوية لتحليل احلالة الصحية يف البالد، وتعيني األهداف                
االسـتراتيجية عـلى هذا األساس، وكذلك التدابري واألنشطة والرمسيني املسؤولني عنها، وهتيأت أرضية للخطط               

 .التنفيذية/وقد صاغت الوزارة كذلك اخلطط التكتيكية. اتيجية الالحقة لصحة الشعباالستر

وقد أصبح من الواضح يف مجيع خطط الوزارة أن الرعاية الصحية األولية هي الوسيلة األساسية لضمان                 -٧٠٤
ية إلضفاء الالمركزية الصحة اجليدة، ويف هذا الصدد حتدد الوزارة النظم الصحية األساسية املتكاملة كوسائل أساس

 .على إدارة اخلدمات الصحية مع دعم مشترك بني القطاعات ومبشاركة اجملتمع احمللي

وقد جرى االضطالع بربامج اجتماعية رئيسية مبشاركة اجملتمع احمللي، مبا يف ذلك املدارس الصحية والصحة يف                 -٧٠٥
 .ت على األمهات واألطفال يف مجيع اجملتمعات احملليةالربامج اجملتمعية، وهو ما أثبت الفائدة اخلاصة اليت عاد

 مساًء  ٧ صباحاً إىل    ٧ وحدة صحية، وهي تفتح أبواهبا اآلن اعتباراً من          ٨٨وقـد مت متديـد ساعات العمل يف          -٧٠٦
لتوفري اخلدمات الطبية، مبا يف ذلك عالج علل        ) والبعض منها تفتح أبواهبا أيام السبت واألحد والعطالت العامة        (

 .الطفولة، مما مكّن اآلباء من إحضار أطفاهلم خارج ساعات عملهم
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 .١٩٩٩ مليون يف ٦,٩ إىل ١٩٩٤ مليون يف ٢,٤وقد زاد عدد االستشارات من  -٧٠٧

 منشأة ٦١٠، ارتفع هذا العدد إىل ٢٠٠٠ منشأة صحية؛ وحبلول عام      ٣٧٨، كانت للوزارة    ١٩٩٤ويف   -٧٠٨
 مركزاً ريفياً   ٥٢ مركز صحياً،    ١٧١ وحدة صحية،    ٣٥٧ستشفى،   م ٣٠: صـحية موزعـة على النحو التايل      

 .١٥١ مستوصفاً، وهناك اآلن ١١، كان هناك ١٩٩٤للتغذية، ويف 

 منشأة صحية إىل مركز املستشفى العام عقب توفري املعدات واملوارد ١٥، جرى رفع كفاءة ١٩٩٥ومنذ  -٧٠٩
 .الوالدة/أمراض النساءالبشرية من أجل الطب العام واجلراحة وطب األطفال، و

وقـد أعطيت األولوية لتوفري العالج على أعلى مستوى يف املراكز الصحية الريفية عن طريق إنشاء مراكز ريفية                   -٧١٠
) ٢٠٠٠ يف عام    ٥٢بدالً من   ( مركزاً صحياً ريفياً     ٥٨وهناك اآلن   . للـتغذية وحتسني الشبكة الوطنية للوحدات الصحية      

 .فال ناقصي الوزنتوفر عالجاً حمسناً لألط

 . وحدة صحية جمهزة باملختربات وخدمات طب األسنان١٢٦ويوجد حالياً  -٧١١

 مركبة جديدة، وزعت على مجيع      ١٣٨ومت تسـريع إجراءات العالج كما حتسنت التغطية بفضل شراء            -٧١٢
 . مليون كولون٦٥,٣الواليات، بتكلفة قدرها 

  من املبادئ التوجيهية٤٩الفقرة 

 للبيانات األولية املتوفرة، كان اإلنفاق الوطين على الصحة كحصة من الناتج احمللي اإلمجايل مثانية يف طبقاً -٧١٣
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل وكان اإلنفاق العام على           ٣,٦١، يف حني أن اإلنفاق العام مثل        ٢٠٠٠املائة يف   

 .ئة يف املا٢٠,٩الصحة كنسبة من اإلنفاق العام اإلمجايل 

  من املبادئ التوجيهية٥٠الفقرة 

وكان املعدل املقدر جلميع األطفال يف      : لقد هبط معدل وفيات الرضع الوطين على مدى السنوات العشر املاضية           -٧١٤
 مولود حي، وبالنسبة    ١ ٠٠٠ لكل   ٣٥،  ١٩٩٨، وطبقاً ألرقام املسح الوطين لصحة األسرة يف         ١٩٩٨-١٩٩٣الفـترة   

 .١ ٠٠٠ لكل ٤٣ملن هم دون اخلامسة 

 مولود حي يف    ١ ٠٠٠ لكل   ٣٣: كما أظهر معدل وفيات الرضع يف مؤسسات الوالدة اخنفاضاً واضحاً          -٧١٥
 .٢٠٠١ يف ١٥,٩، و١٩٩٩ يف ١٧,٩، و١٩٩٤

 ؛١٩٩٨-١٩٩٣ مولود حي يف الفترة      ١ ٠٠٠ لكل   ١٤وكـان معـدل وفيات األطفال حديثي الوالدة هو           -٧١٦
وكانت . اة هي اضطرابات اجلهاز التنفسي احملددة، واالختناق، والعدوى النوعية        وكانـت األسباب الشائعة للوف    

 شهراً، فقد كانت األسباب ١٢ويف حالة األطفال الذين تقل أعمارهم عن . ١ إىل ١,٣البنات /النسبة بني األوالد
 املعوي املعدي الناجم عن األنفلونزا والدرن واإلسهال، وااللتهاب( هي األمراض املعدية ١٩٩٩الرئيسية للوفاة يف 

وكانت األسباب الرئيسية يف الفئة من سنة إىل أربع سنوات هي األمراض املعدية             . والعدوى قبل الوالدة  ) العدوى
 ).األنفلونزا والدرن واإلسهال وااللتهاب املعوي املعدي الناجم عن العدوى بالتسمم الدموي للمكورات السبحية(
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ة يف تسـجيل معدالت الوفيات واإلصابة باملرض لألطفال يف فئة مخس إىل تسع              ، بـدأت الـوزار    ٢٠٠٠ويف   -٧١٧
وكانت األسباب الرئيسية للوفاة يف املستشفيات يف تلك السنة هي نزيف الضنك، والدرن، وااللتهاب القصيب               . سـنوات 

. فوما هو دجكن، واإليدز، إخل    الرئوي، واإلصابات اجلمجمية املخية، والتسمم الدموي، واألورام املخية اخلبيثة، ومرض مل          
 .الريفي لتلك اجملموعات/وال توجد أي تصنيفات حبسب اجلنس أو املوقع احلضري

 ممن هم دون اخلامسة من سوء التغذية املزمن يف          ٣١,٧ومثـة رقم ذو صلة هو أنه يف حني عانت نسبة             -٧١٨
 .١٩٩٨ يف املائة حبلول ٢٢,٨، فإن املعدل قد هبط إىل ١٩٨٨

 لكي تتوىل مسؤولية معظم إمدادات      ١٩٦١ أُنشئت اإلدارة الوطنية إلمدادات املياه والصرف سنة         وقـد  -٧١٩
ومهمتها هي املساعدة وتوفري احلصول على إمدادات متواصلة من املياه الصاحلة . مياه البالد ونظم الصرف الصحي

جلة نفايات املياه، ومن مث احلفاظ على       لالستهالك البشري وبالكميات اليت حتتاجها اجملموعة السكانية وضمان معا        
 .التوازن اإليكولوجي خلدمات املياه

 احلصول على مياه الشرب وخدمات تصريف مياه اجملاري؛ نوعية املياه

فيما يتعلق بالتغطية، فإن األرقام التالية قد سجلت بشأن حصول القاطنني يف احلضر ويف الريف على مياه  -٧٢٠
 .الشرب وخدمات اإلصحاح

 تغطية السكان
 )نسب مئوية(

 السكان املخدومون
 )*عدد القاطنني(

 

 مياه شرب حضرية ٣ ٢٢٨ ٥٣٥ ٩٢,١
 مياه شرب ريفية ١ ٠٣٣ ٥٠٠ ٣١,٤
 إمجايل مياه الشرب   ٦٢,٣
 اإلصحاح احلضري ٣ ٠٠٣ ٣٧٠ ٨٨,١
 اإلصحاح الريفي ١ ٧٣٠ ٩٠٠ ٥٢,٦
 إمجايل اإلصحاح  ٧٠,٧

 ذين جرى توصيلهم باإلمدادات هو مخسة أشخاص حبسب كل خدمة          إن بارامـتر األشخاص ال     * 
وتتعلق أرقام التغطية باألشخاص من ذوي إمكانات احلصول على مياه الشرب وخدمات اإلصحاح اليت ). ١٩٩٢(

توفرها اإلدارة الوطنية إلمدادات املياه والصرف وغريها من اخلدمات اليت يديرها مشغلون حمليون مبوجب عقود               
 . أساساً بالبىن األساسية املقامة لتقدمي اخلدماتتتعلق

وجتـري احملافظـة على نوعية مياه الشرب بواسطة املعاجلة الطبيعية والكيميائية لضمان أن املياه صاحلة                 
كيميائية عام  / حتاليل طبيعية  ١ ٤٤٤ حتاليل بكتريولوجية و   ٥ ٢١٠وقد أجرى ما جمموعه     . لالسـتهالك البشري  

 يف املائة من احلاالت، أظهرت التحاليل البكتريولوجية نتائج تتماشى مع           ٩٠,٣ويف  . اء البالد  يف مجيع أحن   ٢٠٠٣
املعـايري اليت وضعتها الوزارة، واللجنة التنسيقية اإلقليمية ملؤسسات مياه الشرب واإلصحاح يف أمريكا الوسطى               

 يف املائة   ٦٩,١كية؛ وقد استوفت نسبة     ومنطقة الكارييب، ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة للبلدان األمري        
 .الكيميائية هذه املعايري/من التحاليل الطبيعية
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 يف املائة من املياه اليت تدخل مرتل األسرة تتحول إىل مياه قذرة جيري نقلها إىل نظام                 ٨٠وهـناك نسبة     -٧٢١
تصريف، هنالك أيضاً ما    وباإلضافة إىل خدمة نظام ال    . التصـريف أو إىل صـهريج يف األرض تتحلل فيه بسرعة          

 وحـدة صناعية وطنية ملعاجلة املواد غري املرغوب فيها اليت أزيلت من املياه القذرة بواسطة املعاجلة                 ١٦جمموعـه   
 .املسبقة، واملعاجلة األولية، واملعاجلة الثانوية أو البيولوجية، واملعاجلة املتقدمة أو الثالثية

 يف املائة من أطفال البلد حيصلون اآلن على ٩٠ك ما يزيد على نسبة     وطـبقاً لبيانات وزارة الصحة، هنا      -٧٢٢
، أو التيتانوس   ١٩٩٦، أو احلصبة منذ     ١٩٩٠وليس هناك أي تقارير عن شلل األطفال منذ         : احلمايـة بالتطعيم  

 .١٩٩٧الوليدي منذ 

ية العناصر البيولوجية ، على تأمني نوعية وفعال١٩٩٨ولقد ساعد املركز البيولوجي الوطين الذي أنشئ يف  -٧٢٣
 .املستخدمة يف اللقاحات

 .١٩٩٩ولقد أدرج التهاب الكبد باء واحلصبة األملانية ضمن اجلدول الوطين للتطعيم يف  -٧٢٤

الدفترييا والتيتانوس  :  حلماية األطفال ضد مخسة أمراض هي      ٢٠٠٢وأدخـل التطعيم مخاسي التكافؤ يف        -٧٢٥
). أدخل حديثاً(وأنفلونزا نزف الدم ) نت مغطاة بالفعل ولكن بصورة منفصلةوكا(والشهاق، والتهاب الكبد باء 

 .وامليزة هي أن مجيع هذه اللقاحات اخلمسة متوفرة اآلن معاً ضمن منتج بيولوجي واحد

) اجلدول الكامل اللقاحات  (وطبقاً الستنتاجات عملية املسح الوطين لصحة األسرة، زاد معدل التحصني            -٧٢٦
الدرن، الدفترييا، التيتانوس، الشهاق، وشلل األطفال (نوات اخلمس املاضية فيما يتعلق بستة أمراض على مدى الس

 يف املائة يف الفترة     ٧٨,٥، و ١٩٩٣-١٩٨٨ يف املائة يف الفترة      ٧٥,٣ووصـلت إمجايل التغطية إىل      ). واحلصـبة 
  ٧٨,٧ يف كلتا الفترتني بني      ومـن ناحـية املوقع، فإن التغطية احلضرية تفاوتت بصورة طفيفة          . ١٩٩٨-١٩٩٣

 . يف املائة٧٨,٤ و٧٢,٧ يف املائة، يف حني تراوحت التغطية الريفية بني ٧٨,٦و

 يف ٨٥ويف حالـة لقاح الدفترييا والشهاق والتيتانوس، فإن املتوسط بالنسبة جلميع اجملموعات وصل إىل                -٧٢٧
واملتوسط اإلمجايل للقاح شلل األطفال هو      .  املائة  يف ٨٥,١ يف املائة والريفي     ٨٤,٩واملتوسط احلضري هو    . املائة

 يف املائة ٨٦,٤يف حني أن املعدل اإلمجايل للحصبة هو )  يف املائة٨٤,٧، والريفي ٨٥,٢احلضري ( يف املائة ٨٤,٩
 )١٩٩٨املسح الوطين لصحة األسرة، ) ( يف املائة٨٦,٢ يف املائة والريفي ٨٦,٦احلضري (

 )بالسنني(السلفادور متوسط العمر املتوقع يف 

 الفئة ٢٠٠٠-١٩٩٥ ٢٠٠٢-٢٠٠٠
 ذكور ٦٦,٥ ٦٧,٧
 إناث ٧٢,٥ ٧٣,٧
 احلضر  ٧٢,٣ ٧٣,١
 الريف ٦٦,٠ ٦٧,٤

 ومتوسط العمر  . ٢٠٠٥-١٩٩٥التنـبؤ بالسـكان     . ١٩٩٥دجيسـتيك    :املصدر
 . االقتصادية-املتوقع مل يرد حسب اجملموعة االجتماعية  
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وجتري .  يف املائة٥١سابقة على الوالدة يف مؤسسة بواسطة موظفني مدرَّبني هي ونسبة تغطية الفحوص ال -٧٢٨
 ٦٢ يف املائة من الوالدات يف مؤسسة بواسطة موظفني مدربني، ومعدل وفيات األم يف املؤسسات هو   ٤٢نسـبة   

 . مولود حي١٠٠ ٠٠٠لكل 

 التسجيل السابق على الوالدة يف مؤسسة

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
٢٣ ٦٣٤ ٢٥ ٦٨٣ ٣٢ ٠٠٤ ٢٩ ٢٨٥ 

)٢٤,٥( )٪٢٣,٣( )٪٣٢,٧( )٪٣٢,٠٪( 
 والدات أجريت يف مؤسسة

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
٢٦ ٢٤٠ ٢٣ ٣١٧ ٢٠ ٤١٣ ١٩ ٩٨٨ 

)٣٢,١( )٪٣٠,١( )٪٢٧,١( )٪٢٩,٢٪( 

 .١٩٩٩وجيري إعداد إحصائيات عن املشكالت الصحية الرئيسية للمراهقني منذ  -٧٢٩

 قنيمعدل وفيات أمهات املراه

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
٩ ١٨ ٦ ٧ 

)٢٩,٠( )٪٣٢,٧( )٪١٢,٧( )٪٨٪( 

  من املبادئ التوجيهية٥١الفقرة 

حددت وزارة الصحة العامة والرفاه االجتماعي مفهوم االلتزام بدفع التحديث املؤسسي إىل األمام بوصفه  -٧٣٠
يم وإدارة أجزاء مكوناته على مجيع أسـاس إصـالح النظام الصحي وتعهدت بالقيام بذلك من أجل تكييف تنظ     

 .املستويات، واالضطالع خبطة إلعادة اهليكلة تتضمن فصل وظائف القيادة والتنظيم وتوفري اخلدمات

 .وعقدت حلقات عمل الستعراض املعايري واملسؤوليات املتعلقة بإدارة الصحة البيئية وضبط الرصد الوبائي -٧٣١

صحة العاملية بشأن مسودة مدونة الصحة، واليت ما زالت يف سبيلها إىل            وقـد أرسل تقرير إىل منظمة ال       -٧٣٢
 .االعتماد؛ وقد اعتمد قانون زرع األعضاء واألنسجة، كما أن اللوائح املقابلة على وشك االعتماد

وقـد صـمم منوذج جديد للرعاية الصحية املتكاملة؛ وبين على برامج الرعاية املتكاملة اليت حتتوي على          -٧٣٣
وجيري تطبيق  . نات حمددة بشأن النهوض بالصحة ومحايتها واستعادهتا وهو ما يستلزم مشاركة قاعدية وثيقة            مكو

 .النظم األساسية للصحة املتكاملة: هذا النموذج بواسطة آلية جديدة لتقدمي اخلدمات
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تحسني تنفيذ استراتيجية   ومل ُيدخـل مدراء النظام الصحي فقط منوذج الرعاية الصحية للذكور بل قاموا أيضاً ب               -٧٣٤
، فصالً بشأن   ١٩٩٧وقد تضمنت السياسة الوطنية للمرأة اليت اعتمدت يف         . إعـادة التأهـيل القائمة على اجملتمع احمللي       

 .احتوت كذلك على فصل بشأن هذا املوضوع) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(املراهقات، كما أن السياسة الوطنية اجلديدة للمرأة 

 إدارة الـرعاية الصحية املتكاملة للمراهقني اليت تتألف من فريق متعدد           ، أنشـأت الـوزارة    ١٩٩٩ويف   -٧٣٥
االختصاصات، وقامت بصياغة برنامج وطين بشأن الرعاية الصحية املتكاملة للمراهقات مبوجب القرار الوزاري             

زاري كما أهنا قامت بتحديث معايري تلك الرعاية مبوجب القرار الو         . ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٤ املؤرخ   ٣١٠رقـم   
 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٤ املؤرخ ٣٨٩رقم 

، األخذ بالسياسة الوطنية بشأن الرعاية الصحية املتكاملة        ٢٠٠١نوفمرب  /وقـد شهد شهر تشرين الثاين      -٧٣٦
، ركزت الوزارة عملها على توفري إمكانات   "التحالف التضامين "لألطفال واملراهقني، وبدعم من برنامج احلكومة       

 .ى اخلدمات الصحية، مع حتديد األطفال واملراهقني كفئة ذات أولويةاحلصول الفعالة عل

وقد صمم اقتراح اإلصالح الشامل للنظام الصحي لضمان توفري اخلدمات الصحية األساسية، وكخطوة              -٧٣٧
 .أوىل، للسكان املهمشني يف احلضر ويف الريف

 .لصحية األساسيةومثة هدف يتمثل يف توسيع تغطية فئة املراهقني باخلدمات ا -٧٣٨

 أعداد االستشارات

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ 
٤٠٢ ٧٧٨ ٤٤٣ ٣٧٧ ٤٤٩ ٩٨٩ ٥٠٣ ٣١٦ 

)٥,٤( )٪٥,٤( )٪٥,٥( )٪٦,١٪( 

صياغة معايري العالج واملكافحة والوقاية من مرض محى الضنك         ) أ: (وتتضـمن التدابري األخرى املعتمدة ما يلي       -٧٣٩
اقتراح تقين بشأن االنبعاثات    ) ج(اقتراح بشأن املعايري التقنية لنوعية اهلواء؛       ) ب(؛  )٢٠٠٢مارس  /وزارة الصـحة، آذار   (

بدعم من منظمة الصحة للبلدان األمريكية واليونيسيف       (بـرنامج بشأن رصد نوعية املياه       ) د(مـن مصـادر حمـددة؛       
 اعتماد قانون البيئة )و(؛ )٢٠٠٢يونيه /حزيران(اعـتماد معـيار ملـزم للمـياه املعبأة يف زجاجات            ) ه  (؛  )وكوسـيد 

اعتماد ) ح(؛  )وزارة البيئة (اعتماد ترتيبات تقييم البيئة وإصدار التراخيص، واملراجعة البيئية         ) ز(؛  )١٩٩٨مـارس   /آذار(
اعتماد لوائح خاصة بشأن املواد اخلطرة،      ) ط(؛  )٢٠٠٠مايو  /وزارة البيئة، أيار  (لوائـح خاصـة بشـأن املـياه القذرة          

وزارة البيئة،  (اعتماد لوائح خاصة بالنفايات الصلبة      ) ي(؛  )٢٠٠٠مايو  /وزارة البيـئة، أيار   (والفضـالت والـنفايات     
إدخال إجراءات للتخلص املأمون من النفايات املعدية يف عدد من املستشفيات اليت تديرها وزارة              ) ك(؛  )٢٠٠٠مايو  /أيار

إدراج ) ل(؛  )١٩٩٩يونيه  /حزيران(اخلاصة  الصـحة واملعهـد السلفادوري للضمان االجتماعي ويف بعض املستشفيات           
 .تدابري حمددة يف برامج الرعاية الصحية املتكاملة لتحسني الصحة املهنية

وتقـوم اللجنة اليت أنشئت مؤخراً وهي اللجنة الوطنية املشتركة بني القطاعات املعنية بالصحة والسالمة           -٧٤٠
 .مة املهنية للعاملني السلفادورينياملهنية، بتنفيذ تدابري حمددة لتحسني الصحة والسال
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وهـناك أيضـاً خطط للمشروعات املشتركة بني القطاعات سيتم تنفيذها باالشتراك مع منظمة الصحة                -٧٤١
للـبلدان األمريكـية من أجل خلق ظروف عمل صحية يف قطاع املستودعات اجلمركية وصياغة وتطبيق املعايري                 

 .ا القطاعالصحية بالنسبة لألشخاص العاملني يف هذ

وتبذل جهود أكرب يف سياق التحالف التضامين لتشجيع املشاركة احمللية وإضفاء الالمركزية على اإلدارة               -٧٤٢
التدابري األولية إلصالح القطاع الصحي،    ) أ: (املركزية واحلصول على اخلدمات الصحية األساسية بواسطة ما يلي        

إجراءات ال مركزية وإدخال حوافز السوق لدى توفري        ) ب(هبـدف إنشاء نظام وطين عادل وكفؤ وتشاركي؛         
الوقاية من األمراض، وتدابري أساسية وبيئية      ) د(النهوض باملشروعات الصحية احمللية؛     ) ج(اخلدمـات الصحية؛    

حتسني الرصد الصحي وعالج    ) ه  (صـحية لتشجيع املشاركة املنظمة واملستدامة للمجتمعات والسلطات احمللية؛          
األخذ ) ٢: (إنشاء مكتب للرصد الوبائي واملكافحة الوبائية يف وزارة الصحة        ) ١: (حية بواسطة املشـكالت الص  

تدريب املوارد البشرية يف علم الوبائيات على املستويات األساسية وعلى          ) ٣: (بنظام لرصد اإلصابات اخلارجية   
ق مع وكاالت وجمتمعات حملية أخرى؛      التعامل مع األمراض الوبائية بالتنسي    ) و(مستوى الدرجة األوىل والثانية؛     

الفحص ) ط(تعزيز القضاء على شلل األطفال واحلصبة؛       ) ح(تنفـيذ بـرامج للوقاية من األمراض املعدية؛         ) ز(
 .والعالج السريع للحاالت املستوردة من احلصبة

  املؤرخ يف   ٣٥٦لد  ، اجمل ١٦٤ رقم   اجلريدة الرمسية املنشور يف   ) (الرعاية املتكاملة (ويـنص قانون املسنني      -٧٤٣
على أن الرعاية الطبية للمسنني تقدم باجملان، ومن مث تسهيل حصوهلم على برامج الرعاية ) ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٥

 ).١٠املادة (الصحية وإعادة التأكيد على حقوقهم يف عالج صحي باجملان 

ألمراض املزمنة ومكافحتها وتوفري وقد وضعت إدارة عالج البالغني من الذكور، خطة وطنية للوقاية من ا -٧٤٤
كما أهنا وضعت كذلك خطة . العالج السليم هلا، بغية منع املضاعفات واحلد من الوفيات بسبب األمراض املزمنة           

وطنية للوقاية من إدمان التدخني ومكافحته، واهلدف الرئيسي منها هو إعالم اجلمهور بشأن اآلثار املضرة للتدخني 
 .مراض النامجة عن هذا التدخنيواإلقالل من حدوث األ

وتقوم اللجنة املنشأة حديثاً وهي اللجنة الوطنية لعالج األشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى املزمنة،  -٧٤٥
 .بتصميم استراتيجية وطنية لتحسني التغطية ونوعية عالج هؤالء األشخاص

  من املبادئ التوجيهية٥٢الفقرة 

على توفري الرعاية للمسنني باجملان، ومن مث تسهيل        ) الرعاية املتكاملة (ن املسنني    من قانو  ١٠تنص املادة    -٧٤٦
 .حصوهلم على برامج الرعاية الصحية وتعزيز حقهم يف العالج الصحي اجملاين

  من املبادئ التوجيهية٥٤ و٥٣الفقرتان 

تدريب ) أ: (وث احلمل املبكر  ، تصدت وزارة الصحة للمسائل التالية يف حماولة للحد من حد          ٢٠٠٠مـنذ عام     -٧٤٧
تدريب الشبان املراهقني على املسائل     ) ب(اآلباء على املسائل املتعلقة بالصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية، واملبادئ والقيم؛           

التعاون مع مؤسسات تدريب املوارد البشرية ووزارة       ) ج(املـتعلقة بالصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية، واملبادئ والقيم؛         
 .تعليم بغية إدراج موضوعات الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية، واملبادئ والقيم، ضمن املناهج التعليميةال
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 ١٤و١٣ املادتان -ميم 

  من املبادئ التوجيهية٥٦الفقرة 

 : من الدستور على ما يلي٥٥تنص املادة  -٧٤٨

شخصية بأبعادها الروحية   ضمان التنمية املتكاملة لل   : إن أهـداف التعليم هي على النحو التايل       " 
واألخالقـية واالجتماعية؛ واإلسهام يف تشكيل جمتمع مزدهر وعادل وإنساين ودميقراطي بشكل أكرب؛             
غـرس احـترام حقوق اإلنسان يف األذهان والوفاء بالواجبات املرتبطة هبا؛ مكافحة أي روح من عدم                 

ه وكذلك لقيم اجلنسية السلفادورية؛ وتعزيز      التسامح أو الكراهية؛ والترويج ملفهوم الواقع الوطين وهويت       
 .وحدة شعوب أمريكا الوسطى

 ".ولآلباء احلق التفضيلي يف اختيار التعليم الذي يتلقاه أطفاهلم 

 : كذلك على ما يلي٥٦وتنص املادة  -٧٤٩

لكـل سكان اجلمهورية احلق والواجب يف احلصول على التعليم يف دور احلضانة ويف املدارس               " 
وسيكون . وستقوم الدولة بإنشاء مدارس التعليم اخلاص. ئية لتدريبهم على العيش كمواطنني نافعنياالبتدا

 ".التعليم يف دور احلضانة واالبتدائي واخلاص باجملان عندما توفره الدولة

 : على ما يلي٥٨وتنص املادة  -٧٥٠

ساس طبيعة زواج آبائهم    ال جيوز ألي مؤسسة تعليمية أن ترفض قبول التالميذ أو الطلبة على أ            " 
 ".أو أوصيائهم، أو على األساس االجتماعي أو الديين أو العرقي

 : من الدستور٥٨ و٥٦ و٥٥ويتضمن قانون التعليم العام األحكام التالية لتنفيذ املواد  -٧٥١

ية بتعزيز   يستمر التعليم يف دور احلضانة ملدة ثالث سنوات عادة، وستقوم مكونات مناهجه الدراس             -١٨املادة  "
 ".منو التالميذ الذين يبلغ عمرهم من أربع إىل ست سنوات مبشاركة األسرة واملدرسة واجملتمع احمللي

، وعلى ٩ إىل ١ يتألف التعليم االبتدائي عادة من تسع سنوات من الدراسة يف الصفوف من       -٢٠املادة  "
. حاق الطبيعي عند سن السادسةأن يقسم إىل ثالث دورات، تتكون كل منها من ثالث سنوات، مع االلت

 ".وسيكون التعليم االبتدائي إجبارياً وباجملان عندما تقدمه الدولة

والدورة الدراسية . املهنية/البكالوريا العامة والبكالوريا التقنية: وللتعليم الثانوي يف السلفادور مساران مها -٧٥٢
 .املهنية تنطوي على درجة ما من التخصص/التقنية

 .تعليم الثانوي العام ليس باجملان ولكنه معان من طرف الدولةوال -٧٥٣
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 : من قانون التعليم العايل على ما يلي٣٧وينص البند الرابع من املادة  -٧٥٤

يتمتع طلبة التعليم العايل جبميع احلقوق وسوف يزودون باخلدمات ذات الصلة وذات الطبيعة             " 
 الوفاء بواجباهتم املنصوص عليها يف هذا القانون وبالنظم    األكادميـية والثقافـية والفنية، وسيطلب منهم      

 .واللوائح اخلاصة مبعاهد التعليم العايل

وجيـوز أن يتمتع طلبة التعليم العايل، إذا كانوا من ذوي املوارد االقتصادية غري الكافية، بفوائد برامج                  
 . للشروط املوضحة يف لوائح هذا القانوناملساعدة املالية املقدمة من املؤسسات الفردية أو من الدولة، طبقاً

وال ميكن رفض قبول أي طالب على أساس العرق أو اجلنس أو اهلوية أو الدين أو طبيعة زواج                   
 .والديه أو أوصيائه أو بسبب الفروق االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 ".ويتمتع الطلبة باحلق يف التجمع للدفاع عن حقوقهم 

 دوالر، ويف ٤٤٣,٢٠ة السنوية التقريبية عن كل طالب يف التعليم التقين العايل إىل ما يعادل وتصل التكلف -٧٥٥
 . دوالر٥٢٩,٥٦التعليم اجلامعي 

 .والتعليم العايل ليس باجملان -٧٥٦

، وتوفـر وزارة التعلـيم التعلـيم األساسي بواسطة برامج القراءة والكتابة، واملدارس املسائية ومدارس البالغني                -٧٥٧
 وكلها تتطلب حضور الطلبة؛ وهي توفر كذلك التعلم عن ُبعد للدورة            -والـدورات املسائية الثالثية، والتدريب املهين       

 .وهذه الربامج تشكل نظاماً يتراوح بني التعليم االبتدائي والتدريب املهين والتعليم الثانوي. الثالثية والبكالوريا العامة

لبية احتياجات الشبان والبالغني الذين مل يلتحقوا بالنظام التعليمي العادي أو           وترمي هذه الترتيبات إىل ت     -٧٥٨
 .الذين مل يواصلوه لسبب ما

وتشـكل برامج القراءة والكتابة والتعليم األساسي للبالغني، مكوناً هاماً يف النظام التعليمي وهي حتظى                -٧٥٩
وكان هذا العمل يتم يف السابق      . من طرف املتطوعني  بـالدعم الـذي يتراوح بني احلوافز املالية وبني املساعدة           

بواسطة العاملني االجتماعيني فقط، ولكنه اآلن يتمتع بدعم األشخاص الذين لديهم بالفعل مستوًى ما من التعليم        
يشة أو التعـلم؛ وهلذه الربامج أمهيتها الكبرية يف اجملتمعات الريفية واملناطق احلضرية املهمشة، حيث إهنا توفر املع                

 .لألشخاص من ذوي القدرة االقتصادية الضعيفة أو املعدومة

ومثـة أثر إجيايب آخر للدعم املقدم لتعليم هؤالء الشبان والبالغني، ميكن أن يستشف من نظام التعلم عن                   -٧٦٠
 ُبعد، وخاصة أن هذا النوع قد استخدم ملصلحة عدد كبري من النساء لكي يستكملن دراساهتن الثانوية، وكذلك                

 .ملصلحة األشخاص الذين مل يواصلوا تعليمهم ضمن النظام العادي لسبب ما

ومن التدابري اهلامة للحد من معدل األمية، هو تعزيز التنسيق بني املؤسسات والقبول العام هلذه املهمة من     -٧٦١
هذه االستراتيجية  وقد وفرت   . طرف املنظمات احلكومية وغري احلكومية، والكنائس واجلامعات، واهليئات اخلاصة        

 .األساس لصياغة التدابري احملددة لتعزيز برامج التعليم داخل املباين وخارجها من أجل الشبان والبالغني
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وال جيري توفري املنح . وتسري مجيع الدورات على املستويني احلضاين واالبتدائي بوترية اخلطوة تلو األخرى -٧٦٢
 .إن التعليم االبتدائي العام هو باجملانالدراسية إال عند املستوى الثانوي حيث 

وُيعـاجل توفـري الزماالت للتعليم العايل بواسطة املوارد املتراكمة من قانون خصخصة هيئة املواصالت                -٧٦٣
وكانت هذه اهليئة عبارة عن وكالة تابعة للدولة وتدير املواصالت  ) (صندوق خاص (السلكية والالسلكية الوطنية    

واهلدف من هذا النظام هو     . وأدخل القانون عدة ترتيبات لتوفري الزماالت للتعليم العايل       ). السـلكية والالسلكية  
دعـم التدريب املتخصص للموارد البشرية اليت حتتاج إليها البالد لتلبية احتياجاهتا اإلمنائية؛ وهو يشجع ويكافئ                

 الكامل أو اجلزئي للدراسات قبل التخرج       اجلهود التعليمية والتميز األكادميي للسلفادوريني بفضل توفري التمويل       
 .من اجلامعة أو لطالب الدراسات العليا، سواء داخل السلفادور أو يف اخلارج

  من املبادئ التوجيهية٥٧الفقرة 

رغـم كـل اجلهود اليت بذلت، مثة بعض العوامل اليت ما زالت مستمرة واليت تؤثر على ديناميات نظام التعليم                     -٧٦٤
وأحد هذه العوامل يتمثل يف معدل التسرب املرتفع        .  سيطرته، وخاصة يف جمال تعليم الشبان والبالغني       ولكـنها تـتجاوز   

االستحداث غري املالئم ) ب(؛  )الذكورية، وانعدام دعم األسرة   (مشكالت ثقافية   ) أ: (الـناجم عـن الصـعوبات التالية      
 لبعض اجملموعات املستهدفة، مما جيعل من الصعب إجراء         التشتت اجلغرايف ) ج(للربامج التعليمية بسبب النقص يف املوارد؛       

 ؛ )عصابات الطلبة، اجلرمية، اإلنارة الكهربائية السيئة     (األماكن اخلطرة للتعليم    ) د(عملـية االنضـباط والرصد املنتظمة؛       
التوعية ) ط(؛  )رضعف النظ (املشكالت الصحية   ) ح(اهلجرة؛  ) ز(الفقر املدقع؛   ) و(األعمـال الزراعـية املومسية؛      ) ه  (

 .الضئيلة باملشكالت النامجة عن األمية أو االلتحاق غري املالئم باملدارس

وتـنظر احلكومـة يف إدخال برامج جديدة وتعزيز الربامج القائمة، لتسهيل حصول أفقر الشرائح السكانية على     -٧٦٥
دة مناذج تعليمية متنوعة ُتعىن باألشخاص الذين   صياغة ع ) أ: (وهلـذه الغايـة، اختذت التدابري املوضوعية التالية       . التعلـيم 

يعملـون، واملسنني، واألمهات الاليت مل يبلغن سن العشرين، واألشخاص الذين يقطنون يف املناطق النائية أو يف جمتمعات                  
 زيادة معدالت االلتحاق  ) ب(حملـية ذات كثافة سكانية منخفضة، وغري ذلك من اجملموعات ذات االحتياجات اخلاصة؛              

 .تعزيز برنامج املدارس الصحية وإضفاء الصفة املؤسسية عليها) ج(والبقاء بفضل توفري إعانات الدعم عند الطلب؛ 

توقيع اتفاقات لتنفيذ التدابري اليت تنسقها ) أ: (وقد جرى االضطالع بالتدابري التنفيذية التالية يف هذا اجملال -٧٦٦
مواصلة اخلدمات التعليمية اخلاصة املقدمة داخل ثكنات القوات ) ب(؛ وزارة التعليم واليت ُتعىن مبجموعات حمددة    

تدابـري لتلبـية احتياجات الطلبة الناضجني مبوجب برنامج تعليمي معجل يف املرحلة األوىل من              ) ج(املسـلحة؛   
ض زيادة عدد وحدات التعلم عن ُبعد يف ضوء األهداف اليت مت بلوغها بفضل مشروع قرو) د(مشروع اإلصالح؛ 

إجراءات للعناية بالشبان والبالغني يف املناطق الريفية واحلضرية املهمشة مبوجب ) ه (البنك الدويل للتعليم الثانوي؛ 
تصميم وتنفيذ برامج لتشجيع االلتحاق وإحباط عمليات التسرب بواسطة توفري   ) و(بـرنامج حمـو أمية الكبار؛       
 .إعانات الدعم عند الطلب
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  التوجيهية من املبادئ٥٨الفقرة 

، عندما وصل ٢٠٠٣ يف املائة، وبني ٢٤,٥، عندما كان املعدل هو ١٩٩٠حدث هبوط مطرد لألمية بني  -٧٦٧
 .)٥٠( يف املائة١٣إىل 

 مبوجب ٢٠٠٢ و١٩٩٠ من األميني القراءة والكتابة يف الفترة ما بني ١ ٣٣٧ ٩٨٠وقد تعلم ما جمموعه  -٧٦٨
 .)٥١(ساسي املعجل للكبار، وترتيبات التعلم عن ُبعد، وبرامج التدريب املهينبرامج حمو األمية، ومناهج التعليم األ

 بالتعليم  ١ ٢٧٤ ٨١٠، وعدد   )٥٢( طفالً بدور احلضانة   ٢١٩ ٣٤٢، الـتحق مـا جمموعه       ٢٠٠٢ويف   -٧٦٩
 .)٥٤( بالتعليم الثانوي١٥٨ ١٣٧، و)٥٣(االبتدائي

 يف املائة بالنسبة    ٠,٥٥عليم االبتدائي    كانـت معـدالت التسرب يف الصف التاسع من الت          ٢٠٠٢ويف   -٧٧٠
 .)٥٥( يف املائة بالنسبة للبنات٠,٥٤لألوالد، و

وخترج ما  . )٥٦(١ ١١٨ ٠٤٦ كان إمجايل عدد التالميذ من اجلنسني الذين خترجوا من املدارس االبتدائية             ٢٠٠٢ويف   -٧٧١
 بعد أن   ٢٠٠٢ارس الثانوية يف    من املد )  من البنات  ١٣ ١٠٣ من األوالد، و   ١١ ٥٤٩( طالباً   ٢٤ ٦٥٢جمموعه  

 .)٥٧(استكملوا السنة الثالثة من دورة البكالوريا

. من التعليم االبتدائي املعجل للكبار يف دوائر حمو األمية   ) سبعة شهور يف املتوسط   (وجتري املرحلة األولية     -٧٧٢
ل يف املتوسط الصف التاسع؛     واملعلمون هم من املتطوعني من الرجال والنساء الذين يتمتعون مبستوى تعليمي يعاد           

واملستوى املنشود يعادل املستوى األول من التعليم .  طالباً يف كل دائرة٢٠ إىل ١٠وهـم يعـلمون جمموعة من      
 .االبتدائي املعجل للشبان والبالغني؛ وهذه املرحلة تغطي املوضوعات االجتماعية والبيئية، واللغات والرياضيات

ليم االبتدائي املعجل للكبار تتطلب االلتحاق مبدرسة ما تقدم مثل هذا النوع من             واملـراحل اليت تلي التع     -٧٧٣
 ساعات يف   ١٠التعليم، واليت عادة ما تزود مبدرسني من مدارس النهار التابعة للنظام العادي والذين يعملون ملدة                

                                                      

 ".هبوط األمية بني الشبان والبالغني"انظر املرفق  )٥٠(

 ".١٥التعليمية للكبار والشبان الذين تزيد أعمارهم على سن تغطية الربامج "انظر املرفق  )٥١(

 ".٢٠٠٢-١٩٩٦إمجايل االلتحاق بدور احلضانة حبسب الواليات، "انظر املرفق  )٥٢(

 ".٢٠٠٢-١٩٩٦إمجايل االلتحاق بالتعليم االبتدائي حبسب الواليات، "انظر املرفق  )٥٣(

 ".٢٠٠٢-١٩٩٦انوي حبسب الواليات، إمجايل االلتحاق بالتعليم الث"انظر املرفق  )٥٤(

 ".٢٠٠٢-١٩٩٦معدالت التسرب يف التعليم االبتدائي حبسب الصف واجلنس، "انظر املرفق  )٥٥(

 .٢٠٠٠حبسب الواليات والصف      ) كال اجلنسني  (التالميذ الذين خترجوا من املدارس االبتدائية           "انظر املرفق    )٥٦(

 .٢٠٠٠حبسب الواليات والصف،       ) كال اجلنسني  (ن املدارس الثانوية      الطلبة الذين خترجوا م    "انظر املرفق    )٥٧(
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الثة من التعليم االبتدائي والذين      تلميذاً على املستويات األوىل والثانية والث      ٣٠ إىل   ٢٠األسبوع، ويدرِّسون لنحو    
 .خيتصون بصفني يف كل سنة دراسية

والـدورة الثالثية يف املدارس الليلية تعىن مبن يعملون أثناء النهار؛ وتدرس املناهج بواسطة مدرسني تدفع       -٧٧٤
 .أجورهم من األموال العامة

جني باملؤهالت اجلزئية اليت تقدم وظائف      والغـرض من التدريب املهين هو تزويد الشبان والبالغني احملتا          -٧٧٥
 . طالبا٣٠ً إىل ٢٠وكل دورة هبا من . جاهزة هلا، حىت يتمكنوا من ضمان العمالة املنتجة

وقـد أنشـئ برنامج التعلم عن ُبعد لتوفري الفرص ملواصلة التعليم يف الدورة الثالثة من التعليم االبتدائي            -٧٧٦
غني الذين مل يستكملوا تعليمهم يف النظام العادي وليس لديهم الوقت حلضور            والـبكالوريا العامة للشبان والبال    

وهو يأخذ شكل مناذج التعليم الذايت اليت تنقسم إىل وحدات تعلُّم ميكن أن تدرس             . الصـفوف املدرسية كل يوم    
 .و يف العملعندما يسمح الوقت بذلك؛ ويتحمل الطالب املسؤولية الرئيسية، فعليه أن يدرس بنفسه يف البيت أ

وقد ساعدت على حتسني    . وتسـتهدف كل هذه الربامج األشخاص الذين تركوا نظام التعليم لسبب ما            -٧٧٧
 .املستويات التعليمية هلؤالء األشخاص

 :١٩٩٨وقد زادت االعتمادات املخصصة للتدريب على اإلملام بالقراءة والكتابة يف سنة منذ  -٧٧٨

 السنة )بالدوالرات(املبلغ 
١٩٩٨ ٢ ٢٥١ ٦٧٥,٤٣ 
١٩٩٩ ٢ ٢٥١ ٦٧٥,٤٣ 
٢٠٠٠ ٣ ٤٢٧ ٣٦١,٠٠ 
٢٠٠١ ٣ ١٨٤ ٨٢١,٠٠ 
٢٠٠٢ ٤ ٨٥٣ ٦٨١,٠٠ 

ومن اإلجنازات واآلثار اإلجيابية، جتدر اإلشارة إىل التحسن املطرد للتعاون املشترك بني املؤسسات يف توفري  -٧٧٩
 .ام بالقراءة والكتابة وحىت البكالوريا العامةالتعليم خارج وداخل املدرسة للكبار، ابتداًء من برامج اإلمل

فقد اختذ تنفيذ برنامج السلفادور    : وقـد اكتسـبت السلفادور املصداقية سواء يف الداخل أو يف اخلارج            -٧٨٠
 .لإلملام بالقراءة والكتابة كنموذج احتذته بلدان أخرى يف أمريكا الوسطى، وأمريكا اجلنوبية ومنطقة الكارييب

ملستوى الوطين، حشد اجملتمع املدين واملنظمات احلكومية وغري احلكومية اجلهود للتوصل إىل خفض وعلى ا -٧٨١
مطـرد ملسـتويات حمو األمية وحتسني املستويات التعليمية للشبان والبالغني؛ وجنحت كذلك يف ضمان األولوية                

 .ألنشطة اإلملام بالقراءة والكتابة، واليت وضعت على أسس منهجية

 وفـرت السياسات املؤسسية آليات جديدة ملساعدة الشبان والبالغني يف املناطق الريفية واحلضرية             وقـد  -٧٨٢
وقد حتقق كذلك جناح . املهمشة، ويف السجون ومراكز التأهيل، واملؤسسات احلربية، والكنائس مبختلف مذاهبها         

 .رائع بإدخال املرأة يف العملية التعليمية
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فمن الناحية االجتماعية، استمرار وجود     :  عدة صعوبات أو آثار سلبية     ومـع ذلـك، فقد كانت هناك       -٧٨٣
وفضالً عن ذلك، غالباً ما يويل الناس األولوية لالحتياجات . عوامل ثقافية تؤثر على معدالت إسقاط املرأة وتغيبها

 .األسرية األساسية األخرى

صات امليزانية اليت أفردت، للوفاء بالطلب      ومن الناحية املالية، فإن إحدى املشكالت هي عدم كفاية خمص          -٧٨٤
 .الشامل على التعليم، ولذا فإن العناية قد تركزت على جماالت خمتارة

ومـن الناحية التشغيلية، كانت هناك مشكالت يف أنشطة الرصد واملتابعة، وهي منقوصة التمويل وغري                -٧٨٥
 .كافية لتقييم كل التدابري واإلجراءات

تعليمية، فإن انعدام الرصد واملتابعة حيد من املساعدة التقنية اليت ميكن أن تقدم لعملية              ومـن الناحـية ال     -٧٨٦
زد على ذلك، فإن معظم املناطق النائية، وخاصة املواقع الريفية، ال حتظى دائماً باملوارد البشرية املؤهلة                . التعـلم 

 .بصورة مالئمة لألغراض التعليمية

  من املبادئ التوجيهية٥٩الفقرة 

 يف ١٤,٧( دوالر ١٦٠ ٦٣٨ ٧١١لقد ارتفعت ميزانية التعليم بصورة مطردة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، من       -٧٨٧
 .)٥٨(٢٠٠٣يف )  يف املائة١٩,٥( دوالراً ٤٨٤ ٤٨٥ ٧٠٥ إىل ١٩٩٤يف ) املائة من امليزانية الوطنية العمومية

 .ضانة، واالبتدائي، والثانوي، والتعليم العايلاحل: وينقسم نظام التعليم إىل أربعة مستويات هي -٧٨٨

وهو يتضمن مكونات   . والتعلـيم يف احلضـانة، وهو أول مستوى يف التعليم الرمسي، إجباري وباجملان             -٧٨٩
. للمناهج الدراسية تعمل على تعزيز النمو املتناسق واملتكامل لألطفال الذين يبلغ عمرهم من أربع إىل ست سنوات

وتشكل السنتان األوليان مدخالً إىل املدرسة، يف حني أن السنة الثالثة تركِّز على             : ثالث سنوات وهو يدوم ملدة    
 .االستعدادات من أجل التعليم اجلّدي

ويف نظـام احلضـانة يـنظر إىل الطفـل عـلى أنه إنسان كامل بزغ يف بيئة اجتماعية وثقافية حمددة،                  -٧٩٠
ويقوم التعليم يف .  طرف اخلدمات املشتركة يف املدرسة واجملتمع احملليوباحتياجات للنمو والتطور جيب أن تلىب من

احلضانة على أساس نظريات مقبولة عموماً لنمو الطفل، وعلى اخلصائص احملددة للسياق السلفادوري، مع األخذ               
 .يف االعتبار كذلك الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مهية كربى يف تدعيم منو األطفال، وخاصة منو األطفال األشد حرماناً من      ولـنظام التعلـيم يف احلضانة أ       -٧٩١
الناحية االجتماعية ألنه يوفر دعماً أساسياً لألطفال واملعلمني واألسرة، حبيث أصبحوا قادرين على التعامل ومبزيد     

 .من الثقة واحتمال النجاح يف التعليم االبتدائي

                                                      

 ".تطور ميزانية التعليم يف السلفادور"انظر املرفق  )٥٨(



E/1990/6/Add.39 
Page 129 

وهو يقدم . ري وباجملان ويشكل دعامة العملية الدائمة للتعلم والنمو البشري       أمـا التعلـيم االبـتدائي فهو إجبا        -٧٩٢
) لألفراد يف سياقهم االجتماعي واالقتصادي والثقايف     (واخلاصة  ) الكلية(االستجابة لالحتياجات التعليمية األساسية، العامة      

 .هتمعلى السواء؛ وهذه االستجابة هتدف إىل تعزيز نوعية احلياة لألفراد وجمتمعا

ويؤكد التعليم االبتدائي على تنمية العادات واملهارات الفكرية املطلوبة للتعلم املتواصل وليس جملرد احلصول على                -٧٩٣
 .وهو يركز على تنمية الشخصية والقيم األساسية بغية اإليفاء باهلوية اخلاصة واالجتماعية وفحواها. املعلومات

 :ث دورات شديدة التعقيد متتد على مدى تسع سنواتوينقسم التعليم االبتدائي إىل ثال -٧٩٤

الدورة األوىل هتتم أساساً بعمليات النمو وتزويد التالميذ بالوسائل الالزمة للتقدم بثقة يف نظام               -
وهـي تركز على املهارات األساسية الذهنية والنفسانية، وعلى اإلبداع، واإلحساس           . التعلـيم 

معية، وهي تزود التالميذ باألدوات الالزمة للقراءة والكتابة وعلم         باهلوية، وبالقيم الفردية واجملت   
 .احلساب األويل مما يسهل تعليمهم

أما الدورة الثانية فهي توفر اإلرشاد للتالميذ مبا أهنم قد بدأوا ميسكون بتالبيب العالقات اخلاصة  -
فهو يشجع تكوين . تماعيةباحلياة االجتماعية والثقافية، وهلذا الغرض، اكتسى التدريس أمهية اج     

املهـارات، والعادات واملواقف اليت أدخلت يف الدورة األوىل عن طريق تدريس يتسم بالصعوبة              
الفكرية الشديدة والذي يستلزم املزيد من التركيز والصرامة، والتفكري يف املستقبل، والقدرة على 

 .العمل سوياً مع اآلخرين

ثقايف لألطفال وتؤكد على تكوين القيم وتنمية املهارات     وتقـوي الـدورة الثالـثة االندماج ال        -
ويدعم . وأسـاليب العمـل لتسهيل بناء املعارف املفيدة وذات الصلة وتطبيقها بطريقة خالقة            

التدريس باإلرشاد املهين طوال العملية التعليمية، من أجل حتديد امللكات التقنية والفنية واملهنية             
 .هم واهتماماهتميف ضوء مهارات األطفال ومواقف

ويأيت التعليم الثانوي انطالقاً من التعليم االبتدائي، مبتكراً التدريب املهين وممهداً الطريق حنو املستويات               -٧٩٥
املعارف العامة ومعرفة اإلنسانيات والعلوم من أجل التعليم،        ) أ: (وهو يركز على تنمية ما يلي     . األعـلى للنظام  

املهنية كوسيلة للتدريب على العمالة     /املعارف التقنية ) ب(سات على املستوى األعلى؛     ومبثابة إعداد ملواصلة الدرا   
املعارف االجتماعية اليت ستمكن األطفال من العيش كمواطنني        ) ج(وممارسة املسؤولية وحتملها يف جمال العمالة؛       

شاركة يف أنشطة البحوث    واعـني حبقوقهـم وواجباهتم يف جمتمع دميقراطي، وتزويدهم باملهارات األساسية للم           
 .واإلنتاج وابتكار األصول املادية والثقافية

ويعتـرب التعليم العايل ذروة نظام التعليم الوطين وهو ُيعىن بأعلى الطموحات للتدريب العلمي واإلنساين                -٧٩٦
ت حيث إنه يواجه    وحبكم طبيعته فهو مصدر لإلرشاد حلياة األمة يف مجيع اجملاال         . والتقين يف سياق التعليم الرمسي    

 .التحديات اليت يطرحها أي جمتمع مير بتغري مستمر
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وأن الغـرض من التعليم العايل هو التزود بالتدريب املهين يف مجيع املوضوعات بغية اإلسهام يف التنمية                  -٧٩٧
لذلك فإن  االقتصـادية واالجتماعية والثقافية عن طريق تطبيق العلم والتكنولوجيا لتحسني نوعية حياة الناس؛ و             

مهمـته هـي دعـم املهنيني يف املستقبل يف جمال اإلبداع ومهارات حل املشكالت للتصدي الحتياجات اجملتمع                  
 .السلفادوري يف سياق تنمية مستدامة تقوم على أساس القيم اإلنسانية والدميقراطية

جتماعي، وهي الوظائف الثالث    ومـن هذا املنظور، تتكامل الوظائف الثالث وهي التعليم والبحث والتأثري اال            -٧٩٨
األساسية للتعليم العايل، كل منها مع األخرى بغية ختريج مهنيني من ذوي القدرة على التفكري والعمل من أجل احتياجات      

 .وطبقاً لقانون التعليم العايل، فإن هذا املستوى يشمل التعليم التقين والتعليم اجلامعي. التنمية والتغري االجتماعي

ـ  -٧٩٩ دف مـن التعليم التقين هو ختريج مهنيني مبدعني قادرين على إجياد حلول عملية ومناسبة ملختلف                واهل
 .مشكالت اجملتمع املتعددة، بغية تأمني االكتفاء الذايت التكنولوجي والتنمية املستدامة لالقتصاد الوطين

فهو ) أ: (جية للوفاء باشتراطات قطاع اإلنتاج    والتعلـيم الـتقين يعد املهنيني للعمل يف امليادين التقنية والتكنولو           -٨٠٠
يـدرب املوظفـني الرئيسـيني اجملهزين لتصميم واستحداث وإدخال منتجات وتقنيات وتطبيقات جديدة وهنج تشغيلية                

وهو يسهل السيطرة   ) ب(التقين الذي جيمع بني النظرية واملمارسة؛       /ضـرورية لديناميات نظام اإلنتاج يف امليدان العلمي       
 .مليات حمددة ملوضوع ما، مع التركيز على االستخدامات والتطبيقات العمليةعلى ع

. ونظراً الرتباط الدورات التقنية بأنشطة البلد اإلنتاجية، فإهنا تركز على احتياجات التنمية لقطاع اإلنتاج -٨٠١
ديث الدائم من أجل    ويوفـر التدريس املتخصص تدريباً علمياً سديداً متعدد التخصصات، مع التركيز على التح            

 .التماشي مع التقدم السريع يف هذا امليدان

. ويركـز التعليم اجلامعي على التدريب األكادميي وعلى البحث ولكنه يشمل كذلك ميدان التنمية التكنولوجية               -٨٠٢
س للتغري  فهـو يشـجع احلصول املنهجي على املعارف العامة والعمل األكادميي يف التخصصات اليت جيب أن توفر األسا                 

 .االجتماعي والثقايف يف السلفادور ويسعى إىل توسيع حدود املعرفة بواسطة البحث األساسي واملطبق

والتعلـيم اجلـامعي بطبيعته يعترب عاماً من ناحية طائفة املعارف اخلاصة به، وصرامته الفكرية وهنجهه                 -٨٠٣
سابقة على التخرج ودراسات ما بعد التخرج       وهو يشتمل على الدراسات ال    . املعـريف، وحتليل وتوليف املعارف    

ويتمثل التشديد على أعمال ما بعد      . املصـممة لتخريج مهنيني جمهزين لتطوير ونشر العلم والثقافة والتكنولوجيا         
 .وهذا العمل يساهم يف التغري الثقايف. التخرج يف استحداث املعارف وتطبيقها يف ضوء متطلبات البلد وتوقعاته

ؤسسات التعليم العايل هي البحوث والتدريس والتأثري االجتماعي، وهي تتكامل مع بعضها     ووظـائف م   -٨٠٤
 .البعض بغية ضمان التناسق بني املناهج اإلمنائية على هذا املستوى

والتعليم اخلاص لـه نطاق واسع ألنه يعىن بكل األشخاص الذين حيتاجون إىل درجة ما من الدعم اخلاص  -٨٠٥
 . الثقافية-م التعليم العادي، ووفقاً لظروفهم البدنية والعقلية واالجتماعية داخل أو خارج نظا

ويعـين االعـتراف حبق كل األشخاص يف التعليم أن على املؤسسات التعليمية العادية أن تعد نفسها وأن تبين                    -٨٠٦
.  االحتياجات التعليمية اخلاصة   قدراهتـا، ابتداًء من وجهات النظر املفاهيمية والتقنية، لكي تقبل وتعىن باألشخاص ذوي            

 .وهذا يستلزم مسؤولية توفري نوعية التعليم لكل طوائف التالميذ على مجيع األصعدة ويف مجيع طرائق نظام التعليم
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، والقمة العاملية للطفل    )١٩٩٠جومانيان، تايلند،   (ولقـد وفـر املؤمتـر العاملي املعين بالتعليم للجميع            -٨٠٧
 بشأن االحتياجات التعليمية اخلاصة من ١٩٩٤ؤمتر العاملي الذي عقد يف ساالمانكا يف عام وامل) ١٩٩٠نيويورك، (

 .ناحية احلصول عليها ونوعيتها، إطاراً لقضية التعليم اخلاص وأدخل مفهوم االعتناء باالحتياجات التعليمية اخلاصة

باملعارف التقنية واملنهجية املتوفرة يف     وقد صممت اجلهود اليت بذلت يف هذا اجملال لتزويد النظام العادي             -٨٠٨
هـذا النوع من التعليم حىت تقدم استجابات ذات صلة بتنوع احتياجات تالميذه وحتقيق قفزة إىل األمام للقضاء                  
على النهج األحادية اجلانب الطبية واالجتماعية والتأهيلية، واستحداث هنج متعدد التخصصات للتدريس يستطيع             

 .نوعأن يتصدى هلذا الت

. وحيتاج األخذ مبفهوم االحتياجات التعليمية اخلاصة إىل التوسع يف مفهوم االحتياجات التعليمية األساسية -٨٠٩
وُيظهـر املفهوم اجلديد جبالء، وعلى مجيع األصعدة ويف مجيع طرائق النظام الوطين للتعليم، ضرورة حتويل التعليم      

م العادي للتعليم، والذي سيتمكن بعد ذلك من تقدمي استجابة ذات           اخلاص إىل أداة تدريسية تقنية يف أيدي النظا       
 .صلة لتنوع احتياجات تالميذه

وتعلـيم الكبار هو آلية ميكن أن تساهم يف تنفيذ الربامج االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ويف حتقيق التنمية                  -٨١٠
بأشكال خمتلفة، وُيفّصل املنهج على قياس اهلدف الذي يعىن   ونظراً لتنوع جماالت التدخل، فإن اخلدمات تقدم        . الدميقراطية

 .بالشبان والكبار بصورة مرنة وذات صلة، وهم الذين مل حيصلوا على نظام التعليم العادي لسبب ما

ويف ضـوء احتـياجات وتطلعات السكان املستهدفني، فإن تعليم الكبار ال يتبع اجلدول املعتاد للسنة الدراسية                  -٨١١
ويأخذ التدريس يف االعتبار    . عمل مبوجب ترتيبات مرنة ميكن تعديلها لكي تأخذ يف احلسبان القيود الزمنية لطالبه            ولكنه ي 

كـل ظـروف األشخاص الذين يلتحقون مبثل هذا النوع من التعليم؛ وهو مهيكل حول احتياجاهتم التعليمية األساسية                  
ويقوم املنهج الدراسي على أساس     . ما جيب أن يكونوا عليه    ويسـاعدهم عـلى النجاح وعلى االنطالق مما هم عليه حنو            

 .الطلبة كأفراد وجمموعة، وحتول تعليم الكبار إىل عملية اجتماعية وتشاركية وتبادلية داعمة

اإلملام بالقراءة والكتابة؛ التعليم    (والتعلـيم املقدم هبذه الطريقة يتضمن عدة خيارات رمسية وغري رمسية             -٨١٢
 .، مع التركيز على تواصل التعليم)ثانوي، التعلم عن ُبعد والتدريب املهيناالبتدائي وال

وتشكل الدورات الدراسية لإلملام بالقراءة والكتابة، املستوى األول من التعليم االبتدائي للكبار ويتطابق              -٨١٣
راءة والكتابة، وعلم   واملناهج تتطلب احلضور وتغطي الق    . مـع الصـفني األول والثاين للتعليم االبتدائي العادي        

التركيز (أسرنا  ) أ: (وهذه املوضوعات تعاجل أربعة جماالت    . احلسـاب األويل، واملوضوعات االجتماعية والثقافية     
احتياجاتنا األساسية  ) ب(؛  )عـلى اهلويـة الشخصية واألسرية، والعالقات اإلنسانية، واهلوية الوطنية والثقافية          

التركيز على حقوق   (حتسني الدميقراطية بإقامة السالم     ) ج(؛  )لي ويف العمل  التركـيز على الصحة يف اجملتمع احل      (
السكان والدميقراطية يف السلفادور    ) د(؛  )اإلنسان وعالقاهتا باملبادئ الدميقراطية واملساواة بوصفها ركائز السالم       

 ).مريكا الوسطىالتركيز على النمو السكاين، التنمية املستدامة، واملوقع اجلغرايف للسلفادور يف أ(

النهوض باإلملام بالقراءة والكتابة كوسيلة أساسية لتلبية     ) أ: (وهـذا املـنهج صـمم مـن أجل ما يلي           -٨١٤
 االحتـياجات التعليمـية األساسـية للكـبار، وال سيما االحتياجات املتعلقة بالعمل املنتج والتنمية القاعدية؛                
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يع الناس على مواصلة تعليمهم وتعزيز الدور الذي يلعبونه         تقويـة املهارات والسلوكيات والقيم بغية تشج      ) ب(
 .كأفراد وكأعضاء يف األسرة ويف اجملتمع احمللي، وكعاملني ومواطنني

والتعلـيم االبـتدائي للكبار لـه أربعة مستويات، يعادل كل مستوى منها مستويات التعليم االبتدائي                -٨١٥
؛ ٦ و٥ الصفان -؛ املستوى الثالث ٤ و٣ الصفان -وى الثاين  ؛ املست ٢ و ١ الصفان   -املستوى األول   : العـادي 

 .٩ و٨ و٧ الصفوف -املستوى الرابع 

ويستخدم املستوى الثالث   .  الثالثة األوىل تتطلب احلضور ويستمر كل منها ملدة سنة واحدة          تواملستويا -٨١٦
 .سةللتعلم عن ُبعد وهو يعرف بأنه برنامج التعليم االبتدائي خارج جدران املدر

وموضـوعات بـرنامج التعلـيم االبتدائي خارج جدران املدرسة هي اللغة، واإلنكليزية، والدراسات               -٨١٧
 .االجتماعية، وعلم احلساب، والعلوم، والصحة والبيئة؛ أما التركيز فهو على املشكالت االجتماعية الرئيسية

الثانوي، مع منوذج التعلم عن ُبعد؛      وقـد مت تكيـيف أساليب تدريس البكالوريا العامة على املستوى             -٨١٨
التدريب األساسي، وهو مهيكل حول حمتوى العلوم واملوضوعات اإلنسانية؛         ) أ: (وللمـنهج ثالثة مكونات هي    

وفضـالً عـن عناصـرها األكادميية، فإن هذه املوضوعات تشمل الوقت من أجل األشغال العملية، والتطبيقات        
ذي يشمل جمموعة من األنشطة املتكاملة واملتعددة االختصاصات يف شكل          التدريب املطبق، وال  ) ب(واإلبـداع؛   

 .عملية حل املشكالت ودراسة التكليفات، وكذلك احللقات الدراسية واملشروعات بشأن مشكالت البلد

ر ويعترب التدريب املهين خياراً غري رمسي يستلزم احلضور؛ وهو يشمل التدريب املهين املبدئي للشبان والكبا -٨١٩
: ويتكون املنهج من مكونني مها    . بغـية عـثورهم على وظائف يف مهن أو خدمات يف جمال اإلنتاج التقين احملدد              

 .التدريب املهين والتدريب اإلضايف

 املهارات التقنية واستخدام األدوات، وهو يقدم املعارف        `١`: ويـتخذ التدريـب املهـين ثالثـة أشكال هي          -٨٢٠
 التدريب األكادميي األويل، وهو يتضمن الرياضيات األساسية        `٢`هام والعمليات يف كل مهنة؛      واملهارات ألداء خمتلف امل   

 تعليم اإلنسانيات، وهو يشجع على القيم والسلوكيات اإلجيابية للفرد          `٣`واللغة املرتبطة باملهنة، والالزمة لألداء الكفؤ؛       
 . عمل عام أو أنشطة تعاونيةولآلخرين يف مكان العمل، سواء يف شركات عامة أو خاصة، ويف

 اإلرشاد املهين، وهو يقدم املعارف واألدوات لنجاح طلبات         `١`: ويـتخذ التدريب التكميلي شكلني     -٨٢١
 املشورة بشأن كيفية إدارة مشروع صغري، وهي تقدم         `٢`الوظـائف، وكذلـك األداء الوظيفي يف الشركات؛         

بشأن اإلجراءات األساسية الفتتاح األعمال التجارية اخلاصة أو    املعـارف الالزمـة واملهارات املطلوبة واإلرشاد        
 .املشروعات الصغرية على أساس الشراكة

وألغـراض بـناء وإصالح وترميم املدارس، فإن لوزارة التعليم مديرية وطنية لتصميم البىن األساسية واإلشراف              -٨٢٢
 .ىن األساسية التعليمية، وخاصة اجلديدة منهاعليها، ووظيفتها الرئيسية هي تلبية احتياجات املدارس من الب

. وطـبقاً للمـبادئ التوجيهية للوزارة، جيب أال تزيد مساحة املدارس عن ثالثة كيلو مترات على حدة                 -٨٢٣
وتطبق هذه القاعدة بصورة مرنة فيما يتعلق ببناء مدرسة على مسافة أقرب عندما يفصل اجملتمعان احملليان منطقة                 

 . عميق أو طريق سريع أو بعض املخاطر األخرىخطر كنهر أو واٍد
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  من املبادئ التوجيهية٦٠الفقرة 

 ٤١٤ومثة  . )٥٩( يف املائة للبنات   ٥٠,٦٥ يف املائة لألوالد و    ٤٩,٣٥تـبلغ تغطـية التعليم الثانوي نسبة         -٨٢٤
 . للتعليم املشترك٤٠٨واملدارس الباقية وقدرها )  يف املائة٠,٠١(مدرسة ثانوية عامة، سٌت منها للبنات حصراً 

 ١٢ ٨٠٠، إىل   ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠وقد وصل جمموع االلتحاق التراكمي مبختلف مستويات التعليم يف الفترة ما بني              -٨٢٥
 . بنتاً، الفصول املتناوبة٥ ٨٠٥ ولداً و٧ ٠٩٥ويف نفس هذه الفترة حضر ما جمموعه ).  بنتا٧ً ٠٤٠ ولداً و٥ ٧٦٠(

 يف املائة   ٤٨بنسبة  ) خارج وداخل املدرسة  (ختلف برامج تعليم الكبار     ويقـدر أن إمجـايل االلتحاق مب       -٨٢٦
، أي بنسبة   ٢٠٠١ يف   ١٠٩ ٩٤٦ويف التعليم العايل، وصل جمموع الطلبة إىل        .  يف املائة لإلناث   ٥٢للذكـور و  

 . للذكور٤٥,٨٤ يف املائة لإلناث، و٥٤,١٦

يم للشبان والبالغني، يف متناول أشد اجملموعات      وقـد صممت السياسات املؤسسية لضمان أن تكون برامج التعل          -٨٢٧
السكانية ضعفاً وحرماناً، مثل نزالء السجون، واألحداث اخلاضعني إلجراءات إعادة التأهيل، وأطفال أصحاب األكشاك              

 .التجارية، واألمهات يف العشرينات من عمرهن، والسكان املهمشني يف الريف ويف احلضر عموماً

 مع الوكاالت االجتماعية األخرى،     )٦٠(ة مسؤولية تنفيذ السياسات الوطنية للمسنني     وتتقاسـم الـوزار    -٨٢٨
 .وخاصة األمانة الوطنية لألسرة

ألغراض التعليم االبتدائي، مت تعيني املدرسني : وجيـري االضطالع باألنشطة التالية يف جمال تعليم املسنني        -٨٢٩
بان لتشجيع املسنني على االشتراك يف األنشطة الترفيهية        املتقاعدين لتدريس بعض املوضوعات؛ تشكلت جلان الش      

اليت ستعزز عزة نفسهم؛ وتعقد الدورات اخلاصة بتجنب العادات املضرة؛ محالت إعالمية للنهوض باحملافظة على               
األنشطة اليومية وعلى العملية العادية لكرب السن؛ وأدرجت مكونات بشأن القيم والرعاية للمسنني ضمن برامج               

ـ  دارس لآلباء؛ وبرامج مشتركة بني األجيال أنشئت يف املدارس، ويف مراكز رعاية الطفولة ويف اجملتمع احمللي،                امل
يتوىل فيها املسنون تقدمي اخلدمات كمتطوعني؛ ومثة ترتيبات للتعاون مع مؤسسات التعليم الثانوي والعايل لإلسهام 

ة؛ وتشجيع إنشاء دورات احلرف اليدوية، باالشتراك مع        يف رعايـة املسنني مبوجب اخلدمة االجتماعية ذات الصل        
مؤسسـات التدريـب الثقايف والتعليمي واملهين؛ وجيري تشجيع الطلبة الذين خترجوا من مناهج العلوم اإلنسانية            
ومنحهم اإلرشاد الكايف إلقناعهم بإجراء البحوث كجزء من دراساهتم العليا، وذلك بشأن الربامج لرعاية املسنني               

 تقـوم هبا املنظمات احلكومية وغري احلكومية، وتقدمي التوصيات؛ وأنشئت برامج مشتركة بني األجيال يف                الـيت 
املـدارس، ومراكز رعاية الطفولة ودوائر اإلملام بالقراءة والكتابة يف اجملتمع احمللي واليت يقوم فيها املسنون بتقدمي                 

من (ن يوفرون التدريب على اإلملام بالقراءة والكتابة مخسة يف املائة من األشخاص الذي     (اخلدمـات كمـتطوعني     
؛ وجيري تشجيع األشخاص املسنني يف      )من فئة العمر الثالث ومعظمهم من املدرسني املتقاعدين       ) ٦ ٠٠٠إمجايل  

                                                      

إمجايل االلتحاق "، و"٢٠٠٢-١٩٩٦إمجايل االلتحاق بالتعليم الثانوي حبسب الوالية، "انظر املرفقني  )٥٩(
 ".٢٠٠٢-١٩٩٦باحلضانة حبسب الوالية، 

 ". التوجيهية للسياسة الوطنية املعنية برعاية املسننياملبادئ"انظر املرفق  )٦٠(
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ء وهؤال(املـناطق الريفية واجملتمعات احملرومة اجتماعياً على االنضمام إىل أنشطة اإلملام بالقراءة والكتابة كطلبة               
 ). بالربامج اخلاصة باإلملام بالقراءة والكتابةق يف املائة من إمجايل االلتحا١٥األشخاص يشكلون نسبة 

وخالصـة القول، جيري تشجيع كبار السن على االنضمام إىل التعليم سواء كمقدمني للخدمات لصاحل                -٨٣٠
لك على تقدمي خدماهتم كمعلمني يف      الشـبان والبالغني أو كمستفيدين من الربامج التعليمية، وهم يشجعون كذ          

 .مناهج التدريب املهين أو استخدام مثل هذه الربامج الكتساب مهارة ما تساعدهم على حتسني ظروف معيشتهم

 ليقدم الرعاية لألطفال الريفيني ١٩٩١ولقد أدخل برنامج التعليم القائم على أساس اجملتمع احمللي يف عام   -٨٣١
زيادة التغطية التعليمية على مستوى احلضانة وعلى املستوى االبتدائي للمجتمعات احمللية           الفقراء؛ واهلدف منه هو     

ويقوم هذا الربنامج . اليت تفتقر إىل إمكانات احلصول على اخلدمات التعليمية بسبب موقعها الريفي النائي وفقرها    
وباإلضافة إىل إدارة العمليات يوماً بعد      حملـياً على أساس الرابطة اجملتمعية للتعليم، وهي منظمة لآلباء مسؤولة،            

 .يوم، عن تعيني املدرسني وتنفيذ اإلجراءات األخرى املختلفة لدعم تعليم أطفاهلم

والدولـة هي املسؤولة عن ضمان متتع املعاقني باحلريات واحلقوق األساسية يف التعليم والصحة والثقافة والرفاه                 -٨٣٢
ن تنسيق التدابري لتوفري الرعاية الشاملة واملساواة يف الفرص هلؤالء األشخاص، وكذلك االقتصادي والعدالة االجتماعية، وع

وبغية حتقيق كفاءة وفعالية أكرب،     . الـريادة يف صـياغة السياسات واخلطط والربامج واللوائح، ويف رصد نوعية اخلدمات            
 . يرها منظمات أو مؤسسات خاصةبدأت الدولة تدرجيياً يف حترير نفسها من إدارة املنشآت اليت ميكن أن تد

وزارة ) أ: (وفـيما يلي الوكاالت الرائدة يف كل جمال من اجملاالت املتخصصة يف خدمات الرعاية العامة               -٨٣٣
 ؛ )الوقاية، التشخيص املبكر والرعاية وإعادة التأهيل بدنياً وعقلياً ونفسانياً   (الصـحة العامـة والرفاه االجتماعي       

التأهيل املهين والتعيني يف (وزارة العمل والضمان االجتماعي ) ج(؛ )ملدارس والتدريب املهينا(وزارة التعليم ) ب(
 ).إزالة املعوقات من الشوارع واملباين ووسائل النقل، اخل(وزارة األشغال العامة ) د(؛ )الوظائف

غريها من املنظمات غري ، و)رابطة األشخاص املعوقني وأسرهم(وتتعاون املنظمات غري احلكومية التطوعية  -٨٣٤
احلكومـية األخرى اليت تقدم خدمات الدعم التروجيية، واملنظمات الدينية والنقابات مع اهليئات اليت تقوم بتوفري                
إدارة وقـيادة الـتدابري اخلاصـة بالوقاية، والتشخيص املبكر واإلحاالت السريعة، والتأهيل املتكامل، والتعليم،               

ويتوىل اجمللس . لك تدابري الوقاية األولية واحلماية االجتماعية واالقتصادية والقانونية       وهي تدعم كذ  . والعمالة، اخل 
 .الوطين املعين بالرعاية املتكاملة للمعوقني تنسيق هذه التدابري وهي خاضعة لالستعراض واملوافقة عليها

لتنمية الشخصية واالندماج ويعتـرب دور املـنظمات غـري احلكومـية يف القطاع اخلاص، مهماً جداً من أجل ا            -٨٣٥
االجـتماعي لألشخاص املعوقني، الذين هلم احتياجات متعددة، حيث إن قدرة الدولة على توفري االعتمادات واخلدمات                

 .ومن مث فإنه من األمهية مبكان زيادة مسامهة مثل هذه املنظمات يف متويل وتوفري خدمات الرعاية املتكاملة. حمدودة

، اعتماد سياسة وطنية وكذلك     ٢٠٠٠ألطفال ذوي العاهات البدنية والعقلية، شهد عام        وفيما يتعلق با   -٨٣٦
إدماج األشخاص املعوقني؛   ) أ: (، ومها يقومان على هذه املبادئ     )املساواة يف الفرص  (قـانون األشخاص املعوقني     

 .شكالهتمالترويج لالستقاللية ومناصرة املعوقني للحلول اخلاصة مب) ج(املساواة يف الفرص؛ ) ب(
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وهلم احلق يف احلياة، والدراسة،     . ويعين مبدأ اإلدماج أن األشخاص املعوقني ال جيب عزهلم عن جمتمعاهتم           -٨٣٧
ولذا وبقدر اإلمكان، فإن    . والعمـل والتمـتع بأوقات فراغهم بنفس الطريقة املتبعة حيال أفراد اجملتمع اآلخرين            

 .لشروط اليت حيصل هبا بقية السكان على هذه اخلدماتخدمات الرعاية املتكاملة جيب أن تقدم بنفس ا

وتسـتلزم املساواة يف الفرص خلق ظروف مماثلة بواسطة خدمات الدعم لتعويض أي نقص يف القدرات                 -٨٣٨
وإزالة العقبات اليت تقيد أو تعزل األشخاص املعوقني عن احلصول أو التمتع بالسلع واخلدمات املتاحة يف اجملتمع                 

 .تمعاهتم احمللية خاصةعامة ويف جم

أما الترويج لالستقاللية واملناصرة من طرف املعوقني حلل مشاكلهم، فهي تعين فك االرتباط باملخططات               -٨٣٩
والـتدابري القائمـة على الرعاية احلمائية املفرطة، ألهنا تولد االعتماد املفرط والسلبية وتشجع السياسة اجلديدة                

باشرة لألشخاص املعوقني يف القرارات واإلجراءات اليت متسهم وهي تروج ملناصرهتم لالندماج املشاركة النشطة وامل
 .املتزايدة واجلماعية لتسوية املنازعات وحل مشاكلهم اخلاصة

وقد صمم تعليم األطفال املعوقني لكي يعىن باحتياجاهتم اخلاصة يف جمال التعلم داخل بيئة تستلزم أقل قدر  -٨٤٠
 منهم  ٣٥ ٥٧٤ طفالًَ من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة، و       ٣٧ ٨٦٨وهناك  . تفرقةممكـن من العزل أو ال     

 صفاً مدرسياً مكيفة من أجل التعليم       ٦٤٦: يسـتطيعون االلتحاق باملدارس العادية مبعاونة خدمات الدعم التالية        
ة للتعليم اخلاص    وحدة ريفي  ١٩ مدرسة متكاملة؛ و   ٥٥٠ وحدة لعالج النطق؛ و    ٣٨ وحدة نفسانية؛    ٥٠اخلاص؛  

وألغراض هذا التعليم اخلاص، انتهى العمل بشأن إذكاء التوعية والتدريب          . ودورات اإلملـام بالقـراءة والكتابة     
 .واملساعدة التقنية للمدرسني واألساتذة واآلباء

ساتذة إذكاء التوعية لدى األ   ) أ: (والـتدابري التالـية تعىن بتنوع احتياجات التالميذ يف الصف الدراسي           -٨٤١
املساعدة التقنية  ) ج(حلقات عمل تنشيطية للمدرسني يف املدارس العادية؛        ) ب(واملدرسـني يف املدارس العادية؛      

 .وتدريب املدرسني على خمتلف خدمات التعليم اخلاص) د(والرصد لألطفال املعوقني يف املدارس املتكاملة؛ 

ات تشغيلية وإدارية ملختلف خدمات التعليم      كتيب: وقـد مت إنـتاج مطبوعات وأدوات مساعدة أخرى         -٨٤٢
اخلـاص؛ سياسات وقواعد لتعليم األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة؛ قواعد لتعليم األطفال الصم؛ إجراءات       
ملعاجلـة مشكالت إخراج الصوت؛ والتكلم واللغة؛ كتيب بشأن التعليم املتكامل؛ منوذج بشأن كيفية التصدي               

يمية؛ كتيب ملدارس التعليم اخلاص بشأن التعيني يف الوظائف؛ أدوات ختطيطية وتقدمي        ملخـتلف االحتياجات التعل   
املشورة بشأن تقييم تقدم الصفوف الدراسية يف مدارس التعليم اخلاص؛ تدريب مترمجي اللغة باإلشارة؛ واإلرشاد             

لسمع لألطفال من ذوي    للمـترمجني الذيـن يسـاعدون األطفال يف البكالوريا داخل املدارس؛ وتوفري ُمعينات ا             
 .املشكالت السمعية؛ وتوفري الكراسي املتحركة للطلبة يف املدارس املتكاملة وتوفري الكتب للوحدات النفسية

توسيع التغطية يف املناطق الريفية واحلضرية املهمشة لضمان : ولقـد أحـرز الـتقدم التايل يف هذا اجملال      -٨٤٣
ت اخلاصة؛ وتنويع التعليم متشياً مع االحتياجات؛ قبول الطلبة الصم يف           احلصول على التعليم لكل ذوي االحتياجا     

 .دورة البكالوريا؛ وإنشاء دورات لإلملام بالقراءة والكتابة للطلبة الصم
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ونظام التعليم ال يفرض أي تفرقة بالنسبة جلنسية األطفال املهاجرين أو أطفال األجانب الذين قدموا إىل                 -٨٤٤
فيمكنهم مواصلة  .  ولو كان الترشيح لاللتحاق يتعلق بطفل شخص مهاجر بدون أوراق          السـلفادور للعمل حىت   

جيوز هلم تقدمي شهادات إىل وحدة االعتماد التابعة لوزارة التعليم          ) أ: (دراساهتم، رهناً باإلجراءات الرمسية التالية    
هادات، جيوز هلم إجراء اختبار     إذا مل يستطيعوا تقدمي مثل هذه الش      ) ب(بوضـعهم املدرسـي يف بلد املنشأ؛ أو         

 .لتحديد مستوى تعليمهم

 .ويقبل نظام التعليم الرمسي أطفال األقليات من الشعوب األصلية دون متييز -٨٤٥

زماالت الدكتور خوزيه   ) ب(؛  "رئيس اجلمهورية "زماالت  ) أ: (وتقـدم السـلفادور الزماالت التالية      -٨٤٦
 ).مبوجب ميزانية وزارة التعليم(لة من احلكومة زماالت ممو) ج(انطونيو رودريغيز بورث؛ 

 طالباً ممن حققوا أفضل نتائج يف البكالوريا العامة يف املدارس ٥٦لعدد " رئيس اجلمهورية"ومتنح زماالت  -٨٤٧
  كولون  ٧ ٨٠٠وتتألف الزمالة من    . الـثانوية العامة ومن ذوي اخللفية الفقرية ويرغبون يف استكمال دراساهتم          

 ١٤٩,٥٧( كولون ١ ٣٠٠سـنوياً لكـل طالب، وتصرف على دفعات كل شهرين مبقدار      ) دوالر ٨٩١,٤٢(
وقد تقررت هذه   . طـوال مدة الدراسة حبد أقصى ملدة مخس سنوات ونصف، باإلضافة إىل شهادة تفوق             ) دوالر

 .١٩٩٠مايو / أيار٣٠ املؤرخ ٣٦ مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ١٩٩٩الزماالت يف 

 طالباً ممن حققوا أفضل النتائج يف       ٢٨الدكتور خوزيه انطونيو رودريغيز بورث، لعدد       "الت  ومتـنح زما   -٨٤٨
ثالثة منها متنح   : البكالوريا عند إهناء دراستهم الثانوية ومن ذوي اخللفية الفقرية والذين يريدون مواصلة دراستهم            

  كولون  ٧ ٨٠٠ املهنية، وتتألف كل زمالة من    /ريا التقنية اختاروا البكالو  البكالوريا العامة واألخرى لطلبة    للـثالث األوائل يف   
طوال )  دوالر١٤٨,٥٧( كولون ١ ٣٠٠لكل طالب تصرف على دفعات كل شهرين قدرها )  دوالر٨٩١,٤٢(

وقد منحت هذه الزماالت ألول مرة  . مدة الدراسة وحبد أقصى مخس سنوات ونصف، باإلضافة إىل شهادة تفوق          
 .١٩٨٩أغسطس / آب٢٥ املؤرخ ٧التنفيذي رقم ، طبقاً للمرسوم ١٩٨٩يف 

واهلـدف الرئيسي للزماالت املمولة من احلكومة هو تسهيل احلصول على التعليم الثانوي لألطفال ذوي             -٨٤٩
املوارد املالية احملدودة والذين حققوا إجنازات أكادميية عالية، والقادمني من املناطق الريفية واحلضرية املهمشة، ممن               

 .١٩٩٩وقد منحت منذ . ا الدورة الثالثة من التعليم االبتدائياستكملو

 برنامج الزماالت للتعليم الثانوي

 املستفيدون
 السنة بنات أوالد جمموع الزماالت

١٩٩٩ ٤٩٨ ٥٩٢ ١ ٠٠٠ 
٢٠٠٠ ٧٤٧ ٧٠٣ ١ ٤٥٠ 
٢٠٠١ ٤٦٨ ٤٣٢ ٩٠٠ 
٢٠٠٢ ٤٤٨ ٣٩٤ ٨٤٢ 
٢٠٠٣ ٢٥١ ٢٤٣ ٤٩٤ 
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وال يتطلب ) ب(التعليم هو باجملان متاماً؛ ) أ: (ل كذلك الوصول إىل التعليم االبتدائيوالعوامل التالية تسه -٨٥٠
برنامج املدارس الصحية الذي يغطي الصحة األساسية، والتعليم، والتغذية؛ والغذاء،          ) ج(األمـر أزيـاء رمسية؛      

 .الريفية واحلضرية املهمشةواحتياجات البىن األساسية لألطفال الذين يلتحقون باملدارس العامة يف املناطق 

 .يف نظام التعليم) اإلسبانية(وتستخدم اللغة األم  -٨٥١

ويوفـر اجمللس الوطين للثقافة والفنون التدريس بلغة الناهواتل يف مدرستني داخل ناهويزالكو، يف والية                -٨٥٢
الثقافات املشتركة  وقد جرت لقاءات بني املدارس ذات       . سونسـونانت، حتـت رعاية بيت ناهويزالكو للثقافة       

وقد اختريت  . كوسـيلة للتعرف على جمتمع السكان األصليني يف عني املكان واإلنصات إىل املتكلمني بالناهواتل             
سانتو دومينغو دي غوزمان، والية سونسونانت، بوصفها أنسب جمتمع حملي هلذا الغرض، حيث إن هبا أكرب عدد             

 .من املتكلمني بالناهواتل

لقـتا عمل على األقل يف سونسونانت وسانتو دومينغو دي غوزمان، بشأن وسائل انقاذ لغة               وقـد ُعقـدت ح     -٨٥٣
الناهواتل؛ واهلدف هو إذكاء التوعية واحلصول على دعم زعماء السكان األصليني لتسهيل التنفيذ واملشاركة القاعدية يف                

 .يقاً من اخلرباء يف جمال إنقاذ اللغاتمشروع رائد؛ وهذا املشروع حاز على دعم جامعة دون بوسكو، اليت ستوفر فر

  من املبادئ التوجيهية٦١الفقرة 

يف سياق اإلصالحات الرامية إىل رفع كفاءة نوعية نظام التعليم، فإن املديرين احلاليني يف الوزارة يشددون  -٨٥٤
كل املنشآت  عـلى ضـرورة رفع كفاءة مستويات التدريس بغية حتسني اخلدمات املقدمة لألطفال والشبان يف                

التعليمـية يف الـبالد وإضـافة القيمة، ويا حبذا بضمان أن حييط املدرسون علماً بآخر املستجدات مع حتفيزهم            
 .والتزامهم مبهمتهم ذات الشأن

، بدأت الوزارة يف إجراء تغيريات رئيسية يف هنجها التقين اخلاص باألساتذة واملدرسني وذلك              ٢٠٠١ويف   -٨٥٥
زي للتطور املهين ينطوي على حتول جذري بعيداً عن النماذج التقليدية للتدريب املركزي             بإدخـال نظام ال مرك    

 .وحنو نظام يقوم على أساس متطلبات التدريب والتحديث املستمر

 .  دوالر يف الشهر٥٠٠ويف املتوسط، حيصل املدرسون على حنو  -٨٥٦

دات إىل الرابطة اجملتمعية للتعليم، وجملس مدارس       وألغراض اإلدارة احمللية للمدارس، جيري حتويل االعتما       -٨٥٧
التعلـيم الكاثوليكـية، وجملس إدارة املدارس لتنفيذ خطة التطوير املهنية جلميع املدرسني على املستويني اخلاصني              

 .مبوظفي احلضانة واالبتدائي

وجب اتفاق قرض مقدم    وستمول التحويالت من أجل نظام التطوير املهين ملدرسي احلضانة واالبتدائي مب           -٨٥٨
 مليون دوالر   ٢,٣وذلك بتخصيص مبلغ    ) ، املرحلة األوىل  ES - ٤٣٢٠رقم  (من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري      

.  مدرس يف القطاع العام داخل املناطق الريفية واحلضرية يف مجيع أحناء البالد            ٣٥ ٠٠٠ أستاذ و  ٥ ٠٠٠لصـاحل   
تئجار خدمات مهنية من اخلارج؛ وشراء كتب متخصصة ومواد         اس: وستسـتخدم هذه األموال لألغراض التالية     

ويهدف إدخال النظام اجلديد إىل تعزيز املهارات املطلوبة للرؤساء ونواب الرؤساء           . تدريسـية؛ ونفقات التشغيل   
 .ومدرسي الصفوف من أجل األداء الفعال لواجباهتم
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، وحلقات عمل الستعراض ممارسات التدريس، وستتضمن املساعدة التقنية دورات دراسية، ومناهج جمانية -٨٥٩
 .وعقد اجتماعات، اخل

وقـد أفردت االعتمادات لتوفري احلوافز للمدرسني يف شكل مساعدي الصفوف، والزماالت، وإضافات              -٨٦٠
 .املناطق الريفية، ومكافآت األداء، وزيادة الرواتب على مجيع املستويات

  من املبادئ التوجيهية٦٢الفقرة 

ـ  -٨٦١ وز افتـتاح مدرسة جديدة مببادرة من اجملتمع احمللي، أو من منظمة حكومية أو غري حكومية، أو من         جي
 .بلدية، أو من وكالة دولية

 .وقد أنشئت وحدة االعتماد لتسهيل اعتماد املدارس، وهو وظيفتها الرئيسية -٨٦٢

 : يقدم الوثائق التالية  وأي جمـتمع حمـلي يرغـب يف افتـتاح مدرسـة خاصة أو عامة، جيب عليه أن                    -٨٦٣
شهادة تفتيش املوقع والطرق واالمتثال لتعليمات املناطق، واليت        ) ب(اسـتمارة طلب بكل خواص االقتراح؛       ) أ(

ميكن احلصول عليها من مكتب التخطيط التابع ملنطقة سان سلفادور املتروبوليتانية أو من وكالة تعينها دار البلدية 
تسرد التفاصيل الشخصية، واملؤهالت    ) مع نسخة من رقم اإلشهاد الضرييب     ( مدرس   سرية ذاتية لكل  ) ج(احمللية؛  

جدول لكل درجة وإشارة إىل العـبء األكادميي       ) د(التعليمـية، وجتـارب العمـل، وذلـك بوثائق داعمة؛           
ثاث جرد باأل ) و(؛  )حقوق وواجبات التالميذ واملدرسني واآلباء    (اللوائح الداخلية للمدرسة    ) ه(ملـناهجهـا؛   

خطة تشغيلية ) ز(واملعـدات، ومـواد الـتدريس، ومصـادر املكتبة، إخل، على أن تكون كلها داخل املدرسة؛      
إلعطاء فكرة عن   ) االسـتهالك، األهداف العامة واحملددة، والغايات، واألنشطة واملوارد والتقومي السنوي، اخل،          (

اليت (، والفصول املدرسية )مكاتب األساتذة، واألمانة، اخل   (دارة  خطة البىن األساسية اليت توضح منطقة اإل      ) ح(مهمـة املدرسة؛    
دورات منفصلة لكل جنس    (والتهوية الطبيعية واإلنارة، ودورات املياه      ).  متر لكل تلميذ   ٢ يف   ١,٣٠جيب أن توفر فضاء مقاسه      

 .خريطة ختطيطية تبني موقع املدرسة يف املقاطعة) ط(؛ ) تلميذا٤٠ً إىل ٣٠ودورتان لكل 

  من املبادئ التوجيهية٦٣الفقرة 

مل تشهد الفترة املشمولة بالتقرير أي تغيريات يف السياسات الوطنية أو القوانني اليت تؤثر سلباً على احلق                  -٨٦٤
 .يف التعليم؛ بل على العكس، فقد جرى حتسني القوانني وسن قوانني أخرى من أجل التصدي لتنوع الطلب

 هية من املبادئ التوجي٦٤الفقرة 

تسـاند وكاالت التعاون يف جمال التعليم تعزيز اجلوانب احملددة للنظام بغية حتسني نوعية التعليم وتوسيع                 -٨٦٥
: وهي نشطة بصورة خاصة يف اجملاالت التالية  . التغطـية، مع تشديد أكرب على املناطق الريفية واملساواة اجلنسانية         

تعليمي؛ إنتاج التقارير اإلحصائية؛ تطوير املناهج؛ وتدريب املدرسني؛        اإلملـام بالقراءة والكتابة للكبار؛ التقييم ال      
 .وبرامج لألطفال العاملني؛ وبرامج للشبان ذوي املشكالت اخلاصة باالندماج االجتماعي
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 ١٥ املادة �نون 

  من املبادئ التوجيهية٦٦الفقرة 

ية تابعة لوزارة التعليم، وذلك مبوجب  كوكالة ال مركز١٩٩١أنشـئ اجمللس الوطين للثقافة والفنون يف     -٨٦٦
 ٣١٣، اجمللد   ٢٠٦ رقم   اجلريدة الرمسية ، واملنشور يف    ١٩٩١سبتمرب  / أيلول ٢٠ املؤرخ   ٥٥املرسوم التنفيذي رقم    

والوظيفة الرئيسية هلذا اجمللس هو دراسة الثقافة والفنون واحلفاظ         . نوفمرب من تلك السنة   / تشرين الثاين  ٤بتاريخ  
وتضطلع مكاتبه بأنشطة تتعلق بالفنون والنهوض بالثقافة،       .  هبا ونشرها، وتقديرها حق قدرها     علـيها والنهوض  

 .وكذلك العمل من أجل محاية التراث الثقايف واحملافظة عليه والتمتع الواسع به

تعزيز ، سعياً وراء    ١٩٩٥ يف   )٦١(وقـد أدخـل برنامج لتحويل االعتمادات إىل املنظمات غري احلكومية الثقافية            -٨٦٧
وقد أفرز هذا التحرك نتائج طيبة من ناحية ال مركزية          . املشاركة الشعبية، وعدد ونوعية املرافق لتطوير الثقافة والتمتع هبا        

 .األنشطة الثقافية والدعم املقدم للهيئات واجملتمعات املسؤولة عن محاية الثقافة والفنون واحملافظة عليها والنهوض هبا

 الثقافة   منظمة غري حكومية ثقافية على األقل األموال من اجمللس وشاركت يف نشر            ٣٨ت  وحـىت تارخيه، تلق    -٨٦٨
وقد أدى تنفيذ برنامج حتويل االعتمادات إىل حتسني فعالية تنفيذ املشروعات الثقافية            . السلفادورية والنهوض هبا  

 .حتت إشراف حكومي

كومة واملنظمات غري احلكومية الثقافية ملواصلة      وقد سهل برنامج التمويل هذا تقاسم املسؤوليات بني احل         -٨٦٩
كما أنه عمل أيضا على متديد التغطية من الناحية اجلغرافية ومن ناحية طائفة الشرائح              . األهداف الثقافية األعرض  

 .االجتماعية وتنوع اهليئات املشتركة يف اجلهد الثقايف الوطين

 امليزانية السنوية للقطاع الثقايف
 السنة املبلغ بالكولونات راتاملبلغ بالدوال

١٩٩١ ٣١ ٥٣٤ ٥٠٠,٠٠ ٣ ٦٠٣ ٩٤٢,٨٦ 
١٩٩٢ ٣٩ ٩٦٢ ٦٩٠,٠٠ ٤ ٥٦٧ ١٦٤,٥٧ 
١٩٩٣ ٥٤ ٢١٥ ٩١٠,٠٠ ٦ ١٩٦ ١٠٤,٠٠ 
١٩٩٤ ٤٦ ٢٨١ ٨٨٠,٠٠ ٥ ٢٨٩ ٣٥٧,٧١ 
١٩٩٥ ٨٧ ٥٩٨ ٨١٠,٠٠ ١٠ ٠١١ ٢٩٣,٠٠ 
١٩٩٦ ١٠٨ ٤٦١ ٤٠٠,٠٠ ١٢ ٣٩٥ ٥٨٩,٠٠ 
١٩٩٧ ٩٠ ٩٤٧ ٧٧٥,٠٠ ١٠ ٣٩٤ ٠٣١,٠٠ 
١٩٩٨ ٩٣ ٧٥١ ١٧٠,٠٠ ١٠ ٧١٤ ٤١٩,٠٠ 
١٩٩٩ ٩٧ ٨٢٨ ٨٤٥,٠٠ ١١ ١٨٠ ٤٣٩,٠٠ 
٢٠٠٠ ١٠٩ ٢٨٣ ٤٩٤,٠٠ ١٢ ٤٨٩ ٥٤٢,٠٠ 
٢٠٠١ ١١٩ ٣٥٣ ٥٠٠,٠٠ ١٣ ٦٤٠ ٤٠٠,٠٠ 
٢٠٠٢ ١٠٧ ٧٣٠ ٠٠٠,٠٠ ١٢ ٣١٢ ٠٠٠,٠٠ 

                                                      

املنظمات غري احلكومية الثقافية املستفيدة مبوجب برنامج اجمللس الوطين للثقافة والفنون "انظـر املرفق     )٦١(
 ".اخلاص بتحويل االعتمادات
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ان لدعم بيوت الثقافة، ، تألفت البىن األساسية للمجلس من بيوت للثقافة، وجل٢٠٠٢-١٩٩٥ويف الفترة  -٨٧٠
 .واملكتبات العامة ومنتزهات الترفيه والتعليم والثقافة، واملتاحف، اخل

وهي تتألف حالياً   . وتعترب شبكة بيوت الثقافة مسؤولة عن تشجيع املشاركة الشعبية يف األنشطة الثقافية            -٨٧١
وهناك بيوت  . لوس أجنلوس، كاليفورنيا   وحدة مقامة يف مجيع أحناء البالد، وبيت واحد يف اخلارج، يف             ١٥٤من  

 يف سونسونانت؛ ومثانية يف ١٢ يف سانتا آنا؛ ومثانية يف أهواشابان؛ و١٠: ١٤ لللـثقافة يف مجيع واليات البالد ا    
 يف الباز؛ ومثانية يف سان ١٥ يف شاالتينانغو، وستة يف كوسكاتاالن؛ و١٣ يف سـان سلفادور؛ و  ١٩ليـربتاد؛ و  

 . يف مورازان١٢ يف اليونيون؛ و١١ يف سان ميغيل؛ و١٣ يف أسولوتان؛ و١٢اباناس؛ وفينسنت؛ وسبعة يف ك

وهي أماكن يستطيع أن حيضر إليها الناس       . وبيوت الثقافة مسؤولة عن صيانة التقاليد والعادات اجملتمعية        -٨٧٢
ة على الفنون، واملسابقات، وتضم أنشطتها العروض الثقافية، والدورات التدريبي. للتمتع مبختلف األحداث الثقافية

 .وتكوين جمموعات الفنانني، واحلفالت الفنية، ومهرجانات الفولكلور، ودعم الفنون الشعبية يف اجملتمع احمللي، اخل

، اضطلعت بيوت الثقافة بربامج     ٢٠٠١ويف حـاالت الطوارئ النامجة عن الزالزل اليت ضربت البالد يف             -٨٧٣
 . يف املعسكرات اليت أنشئت هلم، واستهدفت خاصة األطفال واملسننيطوارئ للدعم النفساين للضحايا

وجيب أن حتظى هذه اللجان     . وكل بيت من بيوت الثقافة تدعمه جلنة مكونة من أعضاء اجملتمعات احمللية            -٨٧٤
رة بالشخصـية االعتـبارية لكـي تعمل، وجيب عليها التوقيع على اتفاق مع اجمللس الوطين للثقافة والفنون إلدا                 

الرئيس، ونائب  (وتـتكون كل جلنة من سبعة أعضاء على األقل، مخسة ُينتخبون يف جلسة عامة               . االعـتمادات 
أما وظائف املنسق العام واألمني فهي تذهب ). الرئـيس، ونائب األمني، وأمني الصندوق، ونائب أمني الصندوق      

 .املذكور على التوايلتلقائياً ودون انتخاب إىل املدير ومنظم األنشطة يف بيت الثقافة 

وجلـان الدعم هي السلطة الرئيسية إلدارة األموال املخصصة؛ وجيب عليها ضمان أن تنفذ املشروعات                -٨٧٥
الواردة يف اخلطط احمللية بقصد االستخدام العقالين للموارد، والعمل على زيادة مشاركة خمتلف قطاعات اجملتمع               

 . ومسامهتها

وهناك . املكتبة العامة على توفري خدمات املعلومات وأنشطة اإلرشاد الثقايف        وينصب أحد أغراض نظام      -٨٧٦
 .١٤ ل والية من واليات البالد ا١١ مكتبة عامة، تقع يف ١٣حاليا 

ولقد ُدمر مبناها   . ١٨٨٨، ومت افتتاحها رمسياً يف      ١٨٧٠وقـد تأسسـت املكتبة الوطنية للسلفادور يف          -٨٧٧
وتسعى املكتبة الوطنية   . ، انتقلت إىل مبناها احلايل يف وسط العاصمة الوطنية        ١٩٩٣ ويف عام    ١٩٨٦بزلزال عام   

إىل توفـري تكنولوجـيات جديـدة خلدمات املعلومات لتلبية طلبات املنتفعني وتسهيل الوصول العاملي إىل نظام                 
كن مكّيفة  املعلومـات الوطـين؛ وهـي ُتعىن كذلك باحلفاظ على اجملموعات وضمان استخدامها املأمون يف أما               

وهي تساعد على تعزيز اهلوية الثقافية لألمة جبمع التراث الببليوغرايف واحملافظة عليه وتوفري الوصول إليه، . ومراقبة
وذلك كوسيلة لتسهيل البحوث ونشر املعلومات لتشجيع اجلهود الوطنية على رفع كفاءة املستويات االجتماعية              

 . واالقتصادية والتعليمية للسلفادوريني
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. وهـناك كذلك مكتبة وأرشيف للصحف يف جمال األنتروبولوجيا والتاريخ يف متحف الدكتور دافيد ج           -٨٧٨
، ألعمال خاصة   ١٨٤٧وهي تضم جمموعة متخصصة يرجع تارخيها إىل عام         . غوزمـان الوطـين لألنتروبولوجيا    

ألجناس وعاداهتا، وجمموعة أخرى    باألنتروبولوجيا والتاريخ، وعلم اآلثار، واللغويات، وعلم األجناس، ودراسة ا        
 . من املواد الصحفية تتألف من دوريات، ونشرات، ومقاالت، وتقارير، وأدالء وأطروحات

وتضـم منـتزهات الترفـيه والتعليم والثقافة يف املنطقة املتروبوليتانية من سان سلفادور حديقة احليوان      -٨٧٩
ل، ومنتزه األسرة، وهذه املنتزهات هي أماكن لألسر،        الوطنـية، ومنـتزه سـابوروهرياو، ومنتزه ملعب األطفا        

وفيما يتعلق باأللعاب الرياضية، بذلت جهود . ووظيفتها هي توفري الفرص للترفيه والتعليم وصون احليوان والنبات
 . )٦٢(ضخمة لتحسني البىن األساسية واملرافق للرياضيني السلفادوريني

واحد أنتروبولوجي، وثالثة لعلم اآلثار، وواحد      : عة متاحف هي  وتتمتع السلفادور بشبكة مكونة من تس      -٨٨٠
 .)٦٣(التعليمية/ومتحف للتلفزة الثقافية) واحد يف شرق البالد واآلخر يف غرهبا(تارخيي، واثنان إقليميان، 

 ٢٠٠١-١٩٩٥إحصائيات خاصة بالزيارات الفردية للمتاحف الوطنية 

اجملموع حبسب 
 املتحف ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ املتاحف

 متحف تازمول لآلثار القدمية ١١٨ ٨٤٥ ٨٦ ٠٨٠ ٨٥ ٢٥٠ ١٣ ٣٣٥ ٦ ٧٤٨ - ٣٥ ٠٩٣ ٣٤٥ ٣٥١

 متحف جويا دي سريين ١٠٢ ٣٣٢ ٦٣ ٦٣٥ ٣٦ ٣٧٦ ٤٥ ٣٥٤ ٢٥ ٠٩٠ ٢٨ ٦٨١ ١٤ ١١١ ٣١٥ ٥٧٩

 متحف اإلقليم الشرقي ١٩ ٣٢٨ ١٥ ٠١٧ ١٧ ٢٣٨ ١٢ ٥٦٤ ١١ ٢٥١ ٣٤ ٦٤٢ ٨ ٧٢٥ ١١٨ ٧٦٥

 متحف سان أندريس لآلثار القدمية * * ٥٥ ٥٧٣ ١ ٩٠٨ ١٢٤ ٥٨١ ٧٠ ٠٢٢ ٧٤ ٥٣٠ ٣٢٦ ٦١٤

 متحف غوزمان الوطين لألنتروبولوجيا ** ** ** ** ** ٢ ٣٥٩ ٦ ٥٠٤ ٨ ٨٦٣

١٣٨ ٩٦٣ ١ ١١٥ ١٧٢  اإلمجايل السنوي ٢٤٠ ٥٠٥ ١٦٤ ٧٣٢ ١٩٤ ٤٣٧ ٧٣ ١٦١ ١٦٧ ٦٧٠ ١٣٥ ٧٠٤

 .مغلق للتحسينات * 

 .ق إلعادة التعمريمغل ** 

 .املسرح الوطين لسان سلفادور؛ والربيزيدنت، وسان ميغل، وسانتا آنا: وللسلفادور أربعة مسارح وطنية هي -٨٨١

وهو عبارة عن مؤسسة تعليمية توفر األنشطة الفنية والدورات      . ويقـع املركز الوطين للفنون يف العاصمة الوطنية        -٨٨٢
وتعترب مدرسة مورينا سيالريا الوطنية للرقص جزءاً       ). الرسم، النحت، املوسيقى، املسرح   (ية  اجملانية يف خمتلف الفروع الفن    

 .من هذا املركز وهي تقدم دورات دراسية منتظمة يف الرقص الكالسيكي واحلديث والتقليدي

                                                      

 ".أنشطة األلعاب الرياضية"انظر املرفق،  )٦٢(

 ".لفادورشبكة املتاحف يف الس"انظر املرفق  )٦٣(
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ى نطاق  وتقيم الصالة الوطنية للعرض يف العاصمة عروضاً للرسومات واملنحوتات لفنانني معترف هبم عل             -٨٨٣
 . واسع يف عامل الفن

ويقـيم اجمللـس الوطين للثقافة والفنون عالقات منسجمة من التعاون مع القطاع اخلاص فيما يتعلق باألنشطة                  -٨٨٤
جامعة أمريكا الوسطى،   (واهليـئات اخلاصـة اليت عمل معها تضم املراكز الثقافية للجامعات الثالث يف البالد               . الثقافـية 

، )املكسيك وإسبانيا (، واملراكز الثقافية للسفارتني املعتمدتني      )ية وجامعة دكتور خوزيه ماتياس دلغادو     واجلامعة التكنولوج 
 . ومركز الدراسات الربازيلية، واملركز الثقايف السلفادوري، ومتحف تني مارين لألطفال، واألليانس فرانسيز يف السلفادور

وهناك مرافق للبحوث، والترفيه،    . ساسية الثقافية وخصصـت احلكومـة االعـتمادات لتطوير البىن األ         -٨٨٥
، اضطلع اجمللس الوطين للثقافة والفنون      ٢٠٠٢ و ١٩٩٩ويف  . واإلنـتاج، والترويج، ونشر خمتلف تعابري الثقافة      

 مشروعاً استثمارياً للبناء، وإعادة البناء، والصيانة وتطوير البىن األساسية ٣٠بوبصـورة مباشرة يف هذه اجملاالت    
 .)٦٤(مات الثقافية مببلغ إمجايل قدره مخسة ماليني دوالرللخد

وحدة شؤون السكان األصليني؛ وحدة تنسيق الفنون       : وأنشأ هذا اجمللس وحدات خاصة للنهوض باهلوية الثقافية        -٨٨٦
 . الشعبية؛ مكتب جرد وتسجيل املمتلكات الثقافية؛ مكتب املنشورات والطباعة؛ ووحدة ترويج احلرف اليدوية

تتمثل يف االعتراف ودعم السكان األصليني ) ١٩٩٥(والسياسة التشغيلية لوحدة شؤون السكان األصليني  -٨٨٧
وتنظيماهتم يف السلفادور، وتعزيز إحساسهم باهلوية، وتوفري التدريب والدعم هلؤالء السكان، واإلسهام يف خطة              

 . تنمية إقليمية

، وهو مشروع متعدد القطاعات ملمثلي عدة       "لسكان األصليني مالمح ا "وتعمل الوحدة حالياً على إنتاج       -٨٨٨
التعليم، الشؤون اخلارجية، البيئة واملوارد الطبيعية، الصحة العامة والرفاه االجتماعي، الزراعة           (حوافظ حكومية   
تمويل من  وممثلني عن منظمات السكان األصليني بالتنسيق مع اجمللس الوطين للثقافة والفنون وب           ) والثروة احليوانية 
 . وهذا املشروع يعد إجنازاً رئيسياً يف جمال النهوض هبوية جمتمع السكان األصليني يف السلفادور. البنك الدويل

هو احلصول على معلومات منتظمة وصاحلة وموثوقة لكي     " مالمح السكان األصليني  "والغرض من جتميع     -٨٨٩
ات السكان األصليني وغريها من املنظمات، ومتكينها تستخدم كإطار مرجعي ملختلف الوكاالت احلكومية ومنظم  

 . من اختاذ تدابري استراتيجية ملصلحة الشعوب األصلية واملساعدة يف حل مشكالهتا

وهي . فهي تعمل كمسهل لتطوير الفنون والثقافة الشعبية      ) ٢٠٠٢(أمـا وحدة تنسيق الفنون الشعبية        -٨٩٠
 .  من التعابري الفنية داخل اجملتمعات ذاهتاتضطلع حالياً بالعمل ميدانياً جلمع أمثلة

وُيعـىن مكتـب جـرد وتسجيل املمتلكات الثقافية بتحديد وبتبويب وتقييم واعتماد، ومحاية ورصد                -٨٩١
وقد أصدر قائمة رصد املمتلكات الثقافية وجتميع سجالت تصويرية للمجموعات          . املمتلكات الثقافية للسلفادور  

 .والتارخيية واألثنوغرافية اململوكة للدولةاخلاصة باآلثار القدمية، 

                                                      

  ".املشروعات االستثمارية للبىن األساسية الثقافية"انظر املرفق  )٦٤(
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، أصـدر املكتب كتيب تسجيل واستمارة لتسجيل املمتلكات الثقافية املنقولة وغري املنقولة             ١٩٩٨ويف   -٨٩٢
 ).على التوايل RMو  RI بويعرفان (

؛ املواقع  )واحد(التارخيية  ؛ اجملاالت   )سبعة(املمتلكات الثقافية   : ويضـم سـجل املمتلكات الثقافية الفئات التالية        -٨٩٣
 ).٤٣( التارخيية الوطنية ؛ واآلثار)تسعة(واآلثار الوطنية ؛ )واحد(؛ واملراكز التارخيية )ستة(؛ واآلثار القدمية )مخسة(التارخيية 

، فإن مجيع املمتلكات املسجلة مبعرفة املكتب )٦٥(ولوائحه) احلماية(ومبوجب قانون التراث الثقايف اخلاص    -٨٩٤
 :  من القانون على ما يلي١ من الفرع ٢وتنص املادة .  ممتلكات ثقافيةتعترب

ألغراض هذا القانون، فإن املمتلكات اليت اعترف هبا خصيصاً هبذه الصفة بواسطة الوزارة، تعترب " 
ممـتلكات ثقافـية، سواء كانت ذات طبيعة أنثروبولوجية، أو حضرية، أو أثرية، أو تارخيية قدمية، أو                  

 ".، أو أثنوغرافية، أو دينية، أو فنية، أو تقنية، أو علمية، أو فلسفية، أو ببليوغرافية، أو وثائقيةتارخيية

وتشـمل سياسة النشر اخلاصة مبكتب املنشورات والطباعة نشر الكتب املتعلقة بالترويج للهوية الثقافية               -٨٩٥
واملكتبة ، وغريه من الكتب اخلاصة بالتاريخ؛ يجمموعة مكتبة التاريخ السلفادور: السلفادورية، وعلى سبيل املثال  
 .)٦٦(؛ وعدة تراجم للكّتاب السلفادورينياألساسية لآلداب السلفادورية

وكجـزء مـن عمل اجمللس الوطين للثقافة والفنون يف جمال احلفاظ على هوية شعب السلفادور، قام بدعم الكنيسة                    -٨٩٦
 .)٦٧(٢٠٠١فرباير / شباط-يناير / بالزالزل يف كانون الثاينالكاثوليكية من أجل ترميم الكنائس اليت تضررت

وتقوم . والغرض من وحدة ترويج احلرف اليدوية هو تشجيع إنتاج احلرف اليدوية كجزء من تراث البالد -٨٩٧
 . )٦٨(الوحدة بعدد من األنشطة على املستوى الوطين لتهيئة الفرص أمام توزيع وتسويق أشغال احلرفيني يف البالد

أما األنشطة اليت قام هبا اجمللس باالشتراك مع منظمات األهايل األصليني للنهوض بالتوعية والتمتع بالتراث  -٨٩٨
 اللغوية، ومشروعاً بشأن التعليم -الـثقايف للمجموعات اإلثنية الوطنية واألقليات، فهي تشمل احملاضرات اإلثنية   

 . املشترك بني الثقافات، وحلقات عمل

) ٢٠٠١،  ١٩٩٦،  ١٩٩٤،  ١٩٩٣،  ١٩٩٢يف  ( لغوية حىت تارخيه     -دت مخس حماضرات إثنية     وقد ُعق  -٨٩٩
إتاحة الفرص أمام تبادل املعلومات     ) ب(النهوض بلغة هنواتل اليت ينظر إليها كملكية ثقافية؛         ) أ: (للغايات التالية 

ية واجلمهور العام، بغية تعزيز بني منظمات الشعوب األصلية واجملتمعات والشخصيات احلكومية والعلمية واألكادمي
تقوية التعاون الوطين والدويل حلل مشكالت اجملموعات األصلية املتعلقة حبقوق اإلنسان،           ) ج(الـتفاهم املتبادل؛    

 . والبيئة، والتنمية، والتعليم، والصحة

                                                      

 .١٩٩٦أبريل / نيسان١٥، املؤرخ ٣٣١، اجمللد ٦٨ رقم اجلريدة الرمسيةاملنشور يف  )٦٥(

 ".إصدارات مكتب املنشورات والطباعة التابع للمجلس الوطين للثقافة والفنون"انظر املرفق  )٦٦(

 ".الكنائس اليت مت ترميمها بدعم من اجمللس الوطين للثقافة والفنون"ملرفق انظر ا )٦٧(

 ".فرص تسويق الصناعات اليدوية"انظر املرفق  )٦٨(
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د بالتعاون مع    حلقة عمل داخل البال    ١٣ومبوجب املشروع املعين بالتعليم املشترك بني الثقافات، عقدت          -٩٠٠
منظمات الشعوب األصلية وبدعم من املدرسني األصليني من غواتيماال واملديرية العامة للتعليم الثنائي اللغة املشترك 

 . بني الثقافات

ثالث منها يف والية سونسونانت باالشتراك مع       : ٢٠٠١وقـد ُعقدت عدة حلقات عمل وطنية يف عام           -٩٠١
 األصلية يف السلفادور؛ واثنتان باالشتراك مع رابطة سيهواتل للسكان األصليني؛           رابطـة التنسـيق بني اجملتمعات     

واثنـتان باالشـتراك مع رابطة كاكاويرا دي كاكا أوبرا للسكان األصليني يف والية مورازان؛ وواحدة يف بيت                  
من السكان األصليني، يف الثقافة يف فيكتوريا، والية كاباناس، ومخسة قادها املدرس يوجينو فالينسيا هرننداز وهو 

 .جمتمع سان بيدرو بوكسال، والية أهواشابان

 كحدث للترويج التفاقية التنوع ٢٠٠٢وعقـد منـتدى بشأن الشعوب األصلية والتنوع البيولوجي يف          -٩٠٢
 . البيولوجي واملمر البيولوجي ألمريكا الوسطى

وقد وفر هذا   . امج دعم النساء األصليات    مبوجب برن  ٢٠٠٢وعقد أول لقاء وطين للنساء األصليات يف         -٩٠٣
وجنم عنه تشكيل   . اللقاء صورة للجوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية حلياة النساء األصليات يف السلفادور          

 .جملس النساء األصليات، الذي سيتوىل متابعة اللقاءات والقيام مبشروعات إمنائية حملية لصاحل جمتمعاهتا

 تشرين  ٤ املؤرخ   ١٦٢ مبوجب االتفاق رقم     ١٩٦٤ئرة تلفزة التعليم التابعة لوزارة التعليم يف        وقد أنشئت دا   -٩٠٤
وأصبحت التلفزة التعليمية جزءاً من     . نوفمرب من نفس السنة، وهو يدير قناة تلفزة الدولة املسماة التلفزة التعليمية           /الثاين

 ).١٠القناة (بح التلفزة التعليمية والثقافية  وتغّير امسها ليص١٩٩١اجمللس الوطين للثقافة والفنون يف 

 مبهمة االتصاالت االجتماعية، والترويج إلنقاذ وتعزيز اهلوية الثقافية السلفادورية      ١٠وقـد قامت القناة      -٩٠٥
 .وتعزيزها بفضل إنتاج وبث برامج ذات مضمون تعليمي وثقايف

ن التعليم الرمسي وغري الرمسي، واإلجنازات       تقوم على أساس مسلسالت متلفزة بشأ      ١٠وبـرجمة القـناة      -٩٠٦
التكنولوجية، وتدريب الطفل واألسرة، والرياضة، وخمتلف تعابري الفنون والثقافة، وكلها صممت للترويج للتقاليد 

 ١١ صباحاً إىل    ٨من اإلثنني إىل اجلمعة، اعتباراً من       : وهلا ساعات بث منتظمة هي    . السلفادورية وصحة الشعب  
 . مساء يف عطلة هناية األسبوع١١ صباحاً إىل الساعة ١١لساعة مساء، ومن ا

 األمريكية للتلفزة   �وباإلضافة إىل املخرجات الوطنية، جيري كذلك بث برامج بواسطة الرابطة اإليبريية             -٩٠٧
واإليدوسات ) أملانيا (DW عضواً فيها، وبواسطة إذاعة دويتشه فيلله        ١٠التعليمـية، والـيت تشـكل القـناة         

 .، واليت عقدت معهما اتفاقات حلقوق البث)ملكسيكا(

نشرة ) أ: ( بنشر الثقافة السلفادورية والترويج هلا     ١٠ يف املائة من اإلنتاج احمللي للقناة        ٢٥وُتعـىن نسبة     -٩٠٨
ملناظرة ا) ب(األخبار الثقافية الشاملة اليت تقدم املعلومات بشأن األحداث الثقافية والفنية اليت تقام يف السلفادور؛     

عامل ) ج(الثقافية، اليت تعاجل عدة موضوعات خمتلفة تتصل بالفنون واآلداب واملهن، والتاريخ، واحلياة اليومية، اخل؛ 
النقد، الذي يناقش األشخاص، واألعمال، واألفكار، واألحداث، واملؤسسات املرتبطة باحلياة الثقافية للبالد، بغية 
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 ثقايف يبث الفيديو اخلاص باألحداث      -ئقي، وهو برنامج خاص تارخيي      فيلم وثا ) د(تشـجيع الفكـر النقدي؛      
 .واألشخاص الذين صنعوا التاريخ يف السلفادور، مع إيالء االهتمام باملوارد الطبيعية وفوائدها

، أقيم أحدمها على بركان سان      ) كيلوفولط ١٠ كيلوفولط و  ١قوة  ( حالـياً جهاز إرسال      ١٠وللقـناة    -٩٠٩
 . يف مائة من البالد٧٠ر يف سرو كاسيودي أهواشابان، هو يغطي حنو سلفادور، واآلخ

، آفاقاً جديدة لفهم اجملموعات اليت      ١٩٧٩وقد فتح اكتشاف املوقع التارخيي القدمي جويا دي سريين يف            -٩١٠
ويقع هذا  . كانت تقطن يف حميط منطقة ثقافة أمريكا الوسطى يف الفترة الكالسيكية السابقة على الفترة اإلسبانية              
 . املوقع يف مشال غريب البالد يف وادي زابونيتان يف مقاطعة وبلدية سان خوان أوبيكو، والية الليربتاد

املنطقة املقيدة أو منطقة اآلثار     : ومسـاحة املوقـع حالياً هي مخسة هكتارات تنقسم إىل منطقتني واسعتني مها             -٩١١
مخس  وقد كشفت عمليات التنقيب االركيولوجي اليت أجريت خالل       . قدميةالقدميـة، واملنطقة العمومية أو منتزه اآلثار ال       

 . منها مت حفرها بالكامل، وجتري أشغال احلفر حالياً يف أربعة هياكل أخرى١٠:  هيكال١٨ًبعثات حىت تارخيه، عن 

ليدية والعمـل العـلمي اجلاري قد كشف الغطاء عن هياكل تارخيية قدمية متعددة وعن أشياء حملية وتق                 -٩١٢
 . مصنوعة بيد اإلنسان، ظلت سليمة متاماً بسبب خاصية األرض اليت وجدت فيها

 ١٩٨٩ونظـراً ألمهية املوقع وخصائصه الفريدة، فقد أعلن كأثر وطين من طرف اجلمعية التشريعية يف                 -٩١٣
 .١٩٩٣وأدرج على قائمة اليونسكو للتراث العاملي يف 

 بشأن خطة إلدارة وصون جويا دي سريين،        ١٩٩٧فنون يعمل منذ    وكـان اجمللـس الوطين للثقافة وال       -٩١٤
وكانـت إحـدى اخلطوات األوىل هي عقد ندوة مبشاركة دولية وبدعم من اليونسكو لوضع املبادئ التوجيهية                 

، قدم معهد غييت للحفاظ على اآلثار مساعدة ضخمة، مبوجب مبادرة مايا، مع إعداد خطة               ١٩٩٩ويف  . واملعايري
 .قعإدارة املو

وقـد لـىب اختيار مشروع من هذا القبيل ما يرمي إليه اجمللس الوطين ومعهد غييت إلدخال خطة تعمل                    -٩١٥
كـنموذج إلدارة التراث الثقايف للسلفادور وتعزيز السياسات واإلجراءات املقبلة لصون التراث الثقايف واملواقع              

 .األثرية عامة

األنشطة يف عني املوقع، ابتداء من البحوث وحىت الصون          كل   )٦٩(وتغطـي خطة إدارة جويا دي سريين       -٩١٦
 .والعرض، وكذلك املسائل املتعلقة بالدعاية، والترويج والتثقيف واإلدارة، بغية احلفاظ على املوقع ومغزاه الثقايف

ن  م ٥٣هـذا وإن حـرية اإلبداع واألداء الفين معترف هبا كجزء من احلق يف الثقافة والواردة يف املادة                    -٩١٧
إن احلق يف التعليم والثقافة هو حق مالزم للبشر، ومن مث، فإنه التزام أساسي              "الدستور، واليت تنص على ما يلي       

 ". وهدف من أهداف الدولة للمحافظة على هذا احلق وتعزيزه وضمان ممارسته

                                                      

 ".خطة إدارة جويا دي سريين"انظر املرفق  )٦٩(
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 بامللكية الفكرية   تعترف" من الدستور، اليت     ٢-١٠٣كمـا أن حرية اإلبداع واألداء الفين حتميها املادة           -٩١٨
والتشريع الثانوي بشأن هذا املوضوع يتضمن القانون       ". والفنـية، طـوال الوقت وبالطريقة اليت حيددها القانون        

 .ولوائحه) الصيانة(اخلاص بامللكية الثقافية 

ئمة ، هو ضمان توفري احلماية املال     )٧٠()التعزيز واحلماية (والغـرض الرئيسـي من قانون امللكية الفكرية          -٩١٩
وتتضمن امللكية الفكرية املمتلكات األدبية   . والفعالـة حلقـوق امللكية الفكرية بإرساء األسس لتعزيزها ومحايتها         

 .والفنية والعلمية والصناعية

وتتمـثل مهمة مكتب امللكية الفكرية التابع للمجلس الوطين للتسجيل، يف محاية حقوق امللكية الفكرية                -٩٢٠
ت االختراع والعالمات التجارية وغريها من عالمات التميز، وسجل للسندات والعقود           باحلفاظ على سجل لرباءا   

 .اخلاصة بنسبة املصنف إىل مؤلفه وما يتصل هبا من حقوق، وجهة وديعة لألعمال الفنية واألدبية

هذا وللمجلس الوطين للثقافة والفنون مؤسسات مكرسة لتدريس الفنون وهي تدعم املبادرات اخلاصة يف  -٩٢١
 . اجملال مبوجب برنامج حتويل االعتمادات

ويعقـد املركز الوطين للفنون حلقة عمل لتدريس فنون البالستيك، واملوسيقى واملسرح؛ وتدير املدرسة               -٩٢٢
الوطنـية موريـنا سيالريا للرقص فصوالً ملختلف مستويات الرقص الكالسيكي واحلديث والتقليدي؛ كما يدار               

فوين بواسطة مؤسسة برو ارتيه للسلفادور بإعانة دعم من اجمللس الوطين للفنون والثقافة؛ أوركسترا الشباب السيم
وتدار مدرسة الفنون يف سان استبان كاتريينا بواسطة مؤسسة الفنون، وتعقد حلقة العمل التدريسية يف سوشيتوتو 

ئية للشبان العاملني يف جمال صيانة حلقات دراسية بشأن البناء بالطوب والنجارة وأشغال احلديد واألشغال الكهربا
 .وحيضر مخسة ومثانون طالباً، من بينهم سيدتان، حالياً هذه احللقات الدراسية. مباين التراث الثقايف

جامعة ) أ: (وتـتوفر الـدورات اجلامعية املتعلقة باملوضوعات اخلاصة بالثقافة والفنون على النحو التايل             -٩٢٣
جامعة الدكتور ) ب(تقدم درجات علمية للدورات اخلاصة بفنون البالستيك وغريها؛ ) تديرها الدولة(السلفادور 

خوزيـه ماتـياس دلغـادو تقدم درجات علمية للدورات اخلاصة بتصميم الغرافيك، والتصميم البيئي وتصميم األشغال                 
رات اخلاصة بالفنون؛   جامعة الدكتور خوزيه سيمون كاناس ألمريكا الوسطى، تقدم درجات علمية للدو          ) ج(الـيدوية؛   

وفضالً عن  . جامعة التكنولوجيا، تقدم درجات علمية للدورات اخلاصة باألنتروبولوجيا وعلم اآلثار القدمية والتاريخ           ) د(
 .ذلك، وقّع اجمللس الوطين للثقافة والفنون اتفاقات تعاون تقين مع جامعة التكنولوجيا وجامعة ألربت أينشتاين

طنية للثقافة بواسطة احلكومة عن طريق اجمللس الوطين للثقافة والفنون للسلفادوريني  ومتـنح اجلائـزة الو     -٩٢٤
وينظم . وهي متنح ضمن فئات التراث الثقايف والفنون      . الذيـن تعتـرب أعماهلم على درجة عالية من األمهية للبلد          

                                                      

 .١٩٩٣يوليه / متوز١٥ املؤرخ ٦٠٤املرسوم التشريعي رقم  )٧٠(
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من دبلوم شرف، وميدالية ذهبية،     وتتألف اجلائزة   .  منح هذه اجلائزة   )٧٢( اجلائزة الوطنية للثقافة ولوائحه    )٧١(قانون
 .وتقدم يف القصر اجلمهوري مبعرفة رئيس اجلمهورية.  مرة احلد األدىن لألجور٢٥ومبلغ من املال يعادل 

أستاذ اخلزف سيزار سرمينو، ) أ: (وقد منحت اجلائزة يف السنوات األخرية لألفراد ولألشخاص القانونيني -٩٢٥
الرسام ) ج(؛ ١٩٩٥الكاتب فرنسيسكو أندريس اسكوبار، يف األدب، ) ب(؛ ١٩٩٤يف فـئة فنون البالستيك،     

 ؛ ١٩٩٧مدير األفالم اخلندرو كوتو، يف التراث الثقايف، ) د(؛ ١٩٩٦كاميلـيو ميـنريو، يف فـنون البالستيك،        
 ؛ ١٩٩٩املسرح،  املديرة واملمثلة دورا دي ياال، يف       ) و(؛  ١٩٩٨املوسـيقي استيبان سريفيلون، يف املوسيقى،       ) ه(
مؤسسة سانتا أنا للتراث الثقايف، يف فئة       ) ح(؛  ٢٠٠٠أسـتاذ احلـرف اليدوية أخنيل مندوزا ألفارادو، يف الفنون الشعبية،            ) ز(

 .٢٠٠٢الراقص خوزيه فلوريس زيليانديا، يف فئة الرقص التقليدي، ) ط(؛ ٢٠٠١التراث الثقايف، 

. ت الثقافة يف حاضرة الواليات يف مجيع أحناء البالد     ومـباريات الزهور هي مسابقات أدبية جتري يف بيو         -٩٢٦
وجيوز للمتنافسني أن يقدموا مداخالت يف األنواع       . وهي تعقد كجزء من االحتفال بعيد القديس الراعي للمنطقة        

 مبوجب ١٩٦٨وقد أنشئت هذه املسابقات يف عام      . القصة القصرية، الرواية، الشعر، والدراما    : األدبـية التالـية   
تعقد مباريات الزهور سنوياً يف مدن سانتا أنا وسان ميجل ويف           "، اليت تنص على أن      ١، املادة   ٦٥٢م رقم   املرسو

 ". حواضر الواليات األخرى للبالد

وتنص . وتديـر هذه املسابقات جلنة تنظيمية وطنية تتألف من رمسيني من اجمللس الوطين للثقافة والفنون               -٩٢٧
تقتصر املشاركة يف مباريات الزهور على : "، على ما يلي١٩٩٦هور، واملنشورة يف  من لوائح مباريات الز٩املادة 

 ".  سنة١٨السلفادوريني باملولد فقط، والذين تزيد أعمارهم على 

ويدير اجمللس الوطين للثقافة والفنون أنشطة أخرى للمحافظة على الثقافة وتطويرها ونشرها، مبا يف ذلك                -٩٢٨
يناير حتت رعاية / كانون الثاين٣١ إىل ١٦مهرجان السالم، الذي يعقد من      ) أ: (هيثالثـة مهـرجانات سنوية      

املهرجان الدويل ملسرح األطفال؛    ) ب(؛  )٧٣(مكتب النهوض بثقافة السالم التابع للمجلس الوطين للثقافة والفنون        
ركسترا السيمفوين  األو) ١: (وهو يدير كذلك عدداً من املواسم السنوية      . مهرجان مسرح أمريكا الوسطى   ) ج(

موسم أعياد امليالد للمدرسة الوطنية ) ٣(اجلوقة الوطنية؛ ) ٢(للسـلفادور، مبشاركة موسيقيني دوليني مدعوين؛    
 . للرقص

غوزمان لألنتروبولوجيا مبعابر   . ويتمتع املنتزه األثري خويا دي سريين واملتحف الوطين للدكتور دافيد ج           -٩٢٩
 . ن مشاكل يف التحركوصول لألشخاص الذين يعانون م

                                                      

 كانون  ٢٩، املؤرخ   ٢٩٨، اجمللد   ٢٠ رقم   اجلريدة الرمسية ر يف   ، املنشو ٨٧٦املرسـوم التشريعي رقم      )٧١(
 .١٩٨٨يناير /الثاين

مارس / آذار ٢٢، املؤرخ   ٣٢٢، اجمللد   ٥٧ رقم   اجلريدة الرمسية ، املنشور يف    ٢٢املرسوم التشريعي رقم     )٧٢(
١٩٩٤.  

  ".مهرجان السالم"انظر املرفق  )٧٣(
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 عنوان بطريقة بريل الستخدام املكفوفني، مبا يف ذلك         ٦٠٠واملكتبة الوطنية هبا غرفة بريل تضم أكثر من          -٩٣٠
وهبا أيضاً فريق إلكتروين خاص ومعلمون متطوعون       . األعمـال العلمية واألدبية، وقوانني، ومدونات اجلمهورية      

 . ملساعدة املنتفعني

 مبوجب اتفاق تعاون بني اجمللس الوطين للثقافة والفنون ورابطة ١٩٩٨لثقافة للمكفوفني منذ ويعمل بيت ا -٩٣١
وهو يعمل بدعم ومبشاركة املنظمات     . السلفادور للمكفوفني، وهو يوفر اخلدمات للمكفوفني يف كل أحناء البالد         

 والتدريب املهين والعمالة، والتعليم     املعنية حبالة النساء الكفيفات، وحقوق اإلنسان للمكفوفني، وإعادة التأهيل،        
 .والرياضة للمكفوفني وهو يعمل كذلك للوقاية من العمى

حبوث حول موضوعات   ) ب(لقاءات ثقافية؛   ) أ: (وحتـتوي أنشطة بيت الثقافة للمكفوفني على ما يلي         -٩٣٢
ملوسيقى ودورات  ا) ه(مسابقات الشعر ورواية القصص؛     ) د( إكولوجية؛   -متـس املكفوفـني، جوالت ثقافية       

 ).اإلملام بالقراءة والكتابة والتنمية(تدريب للحاسوب بطريقة بريل آلباء األشخاص املكفوفني 

 كانون  ٥(وهـو يعقـد اجتماعات لألحداث اخلاصة بإحياء ذكرى يوم أمريكا الالتينية لطريقة بريل                -٩٣٣
/  آذار ١( واليوم القومي لألشخاص املكفوفني      ،)فرباير/ شباط ٢٦(، والذكرى السنوية لبيت الثقافة      )يناير/الثاين

/  كانون األول  ٣(واليوم الدويل لألشخاص املعوقني     ) أكتوبر/ تشرين األول  ١٥(؛ ويوم العصا البيضاء     )مـارس 
ومن بني اخلدمات اليت يقدمها، جتدر اإلشارة إىل مكتبته العامرة بالنصوص املكتوبة حبروف أكثر سواداً ). ديسمرب

، وكذلك تسجيالهتا الصوتية لألعمال املتعلقة بالوقائع واخلرافات؛ وخدمات الدعم          )األساسية (وبطـريقة بريل  
للقراءة، والكتابة، والرسم، وموسيقى األصابع، ودعمها األكادميي وإسداء النصح واإلرشاد للعمل بطريقة بريل             

 . ونقل النصوص بطريقة بريل

ات الترفيه العامة واملواقع األثرية واحلدائق واملواقع اليت يديرها         ويتمـتع املسـنون بالدخول اجملاين ملنتزه       -٩٣٤
منتزه ألعاب األطفال، منتزه سابورو هرياو؛ وحديقة احليوان الوطنية؛ ومنتزه          (اجمللـس الوطـين للثقافة والفنون       

كما ال يدفع ). دميةتازومـال لآلثار القدمية؛ ومنتزه جويا دي سريين لآلثار القدمية؛ ومنتزه كازبالنكا لآلثار الق         
 .املسنون أي رسوم حلضور احلفالت املوسيقية اليت يقدمها األوركسترا السيمفوين الوطين خالل مومسه السنوي

بدعم من البنك الدويل ومبشاركة     " مالمح السكان األصليني  "وكما ذكر آنفاً، يسري العمل حالياً بشأن         -٩٣٥
 .وجيهية للربامج االجتماعية والثقافية جملتمع السكان األصلينيمنظمات السكان األصليني، بغية وضع مبادئ ت

وال متتلك الدولة إحصائيات مصنفة حبسب اجلنس بشأن السكان األصليني، وإحدى أوىل التوصيات اليت               -٩٣٦
 .هي اإلعداد للقيام بتعداد هلؤالء السكان" املالمح"ستنجم عن 

لسلفادور، فمن الصعوبة مبكان حتديد السكان األصليني، الذين فقدوا  ونظـراً ألنه قد حدثت زجيات خمتلطة يف ا         -٩٣٧
 .)٧٤(وأيضاً العالمات اخلارجية املميزة مثل امللبس التقليدي) ناهواتل، لينكا، كاكا أوبرا(كذلك كل أثر للغات أجدادهم 

                                                      

  ".ان األصليني يف السلفادورالتركّزات األساسية للسك"انظر املرفق  )٧٤(
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  من املبادئ التوجيهية٦٧الفقرة 

 اجلريدة الرمسية، املنشور يف ٢٨٧ملرسوم التشريعي رقم تأسس اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا مبوجب ا -٩٣٨
واهلـدف مـن اجمللس هو صياغة وتوجيه السياسة الوطنية لتعزيز العلم            . ١٩٩٢أغسـطس   / آب ١٠املؤرخـة   

 .والتكنولوجيا من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد

إدارة املوارد الوطنية والدولية    ) أ: (امج التالية ويضـطلع اجمللـس الوطين للعلم والتكنولوجيا حالياً بالرب         -٩٣٩
إقامة البىن األساسية الالزمة لوضع نظام ) ب(واملساعدة التقنية لتنفيذ الربنامج الوطين لتطوير العلم والتكنولوجيا؛ 

استحداث تدابري لتوسيع حدود املعارف بواسطة تدريب العلميني واخلرباء         ) ج(وطـين لالبـتكار التكنولوجي؛      
لتقنيني وكذلك بتوفري التعليم، واملزيد من التدريب، ونشر العلم والتكنولوجيا اليت تتماشى مع متطلبات التنمية               ا

قيادة وتنسيق تنفيذ اإلجراءات والسياسيات املتعلقة بالتوحيد القياسي        ) د(االقتصـادية واالجتماعـية للـبالد؛       
 . ية واإلنتاجية ورصدهاالنهوض بالنوع) ه(واملقايسة وضبط النوعية والتصديق؛ 

وجيـري متحف التاريخ الطبيعي حبوثاً بشأن احليوان والنبات يف البالد، ويقيم املعارض الدائمة واملؤقتة                -٩٤٠
وتتراوح هذه املعارض بني اجلوانب التدريسية      . واملتـنقلة اسـتناداً إىل املناهج الرمسية ملختلف مستويات التعليم         

 . وعات املتخصصة ونشر العلملتفسري الطبيعة، وبني املوض

ويقوم املتحف بتحديث سجالت جرد احلياة الربية بواسطة اتفاقات التعاون مع اهليئات العامة مثل وزارة   -٩٤١
البيـئة واملـوارد الطبيعـية، واملنظمات غري احلكومية، ورابطات تنمية اجملتمعات احمللية، واجلامعات والباحثني               

 . املستقلني

 إىل قيامه بدور القّيم، فهو مسؤول كذلك عن جتميع وجرد وصون اجملموعة الوطنية للتنوع               وباإلضـافة  -٩٤٢
مواد صخرية، مبا يف ذلك تنويعة من       ) أ: (البـيولوجي احملفوظـة يف مـرافق التخزين؛ وهذه اجملموعة تتألف من           

لك ثالث جمموعات كبرية من مواد احلفريات القدمية، مبا يف ذ    ) ب(األحجار واملعادن اليت وجدت يف السلفادور؛       
عينات من احليوانات   (؛ الالفقريات الصخرية    )عينات من الزراعات املتحجرة   (زراعات صخرية   : املسـتحجرات 

مواد حشرياتية  ) د(؛  )ال فقريات حبرية وأرضية   (مواد رخوية   ) ج(؛ الفقريات الصخرية؛    )واحلشـرات الـبحرية   
مواد متعلقة بعلم الزواحف ) و(؛ )عينات من األمساك(واد مسكية م) ه(؛ )عينات من احلشرات من مجيع األشكال(
جلود ومجاجم الثدييات (مادة عضوية حيوانية ) ز(؛ )عينات من احليوانات الربمائية والزواحف من مجيع األنواع     (

 ثالث  مواد نباتية يف  ) ط(؛  )جلود الطيور، األوكار والبيض   ) (طريية(مـواد متعلقة بعلم الطيور      ) ح(؛  )احمللـية 
 .؛ ونباتيات عامة)عينات من جذوع األشجار(؛ األخشاب )عينات من الفواكه والبذور(الثمار : جمموعات كبرية

وقـد تأسست جائزة اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا لنشر العلم والتكنولوجيا بغية تشجيع األنشطة               -٩٤٣
ذاناً ببدء اجلهود املستدامة لنشر وترويج املعلومات  إي٢٠٠١وقد منحت منذ . الصحفية اليت توسع من آفاق املعرفة

أو التكنولوجيا  /أو التكنولوجيا عن طريق وسائط اإلعالم وعمل منتجي املواد اخلاصة بالعلم و           /املـتعلقة بالعلم و   
 . املتعلقة بالسلفادور
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ز اجلهود املتواصلة اليت    ، جائزة الصحافة الوطنية للعلم والتكنولوجيا إلبرا      )٧٥(فيباد/إيتكا/وميـنح اجمللس   -٩٤٤
يـبذهلا رجـال الصحافة واإلذاعة والتلفزة، ولتشجيع مدراء وسائط اإلعالم على الترويج للموضوعات العلمية               

 . والتكنولوجية جبعلها يف متناول اجملتمع عامة بصورة سهلة وميسرة

ة للمجلس الوطين للعلم    ، وهي الصحيفة الرمسي   "العـلم والتكنولوجيا يف السلفادور    "وتـتعامل دوريـة      -٩٤٥
التطور العلمي والتكنولوجي؛ والتوحيد    : ، مع موضوعني أساسيني مها    ١٩٩٩والتكنولوجـيا والـيت تنشر منذ       

 .القياسي، وعلم القياس والتصديق على النوعية

وقـد نشـرت املديرية الوطنية للتراث الثقايف التابعة للمجلس الوطين للعلم والتكنولوجيا، وبدعم من                -٩٤٦
الكشف األثري لسيوداد ) "أ: (الوكالـة اإلسبانية للتعاون الدويل، عدداً من ورقات البحوث العلمية اليت تتضمن       

بيبلنيكاراو بأمريكا  : تطور حضارة النهواتال القدمية   ) "ب(بقلم وليم فولر وروبرتو غاالردو؛      " فياخا، السلفادور 
شاالتاننغو، التاريخ ) "د(بقلم خوزيه انطونيو فرنانديز؛ " بانإنتاج احلديد يف ميتا) "ج(بقلم وليم فولر؛ " الوسطى
بقلم ) حبث موضوعي(سونسونانت، التاريخ احلضري ) ه(بقلم هوغو دي بورغوس؛    ) حبث موضوعي " (احلضري

 .بقلم أمرييكا رودريغز) حبث موضوعي(هوغو دي بورغوس؛ والسان سلفادور، التاريخ احلضري 

قات تعاون ثنائية مع بلدان ذات تطور علمي متقدم، مما يساعد على النهوض بنقل وعقدت السلفادور اتفا -٩٤٧
 . التكنولوجيا

 األمريكي للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية دوراً هاماً -ولقد لعب االتفاق اإلطاري للربنامج اإليبريي  -٩٤٨
لتكنولوجية للباحثني السلفادوريني؛ وقد ، وذلك باملساعدة على استمرار حتديث املعارف العلمية وا)٧٦(١٩٩٩منذ 

" إيربيوكا"يسر ذلك االبتكار التقين يف قطاع اإلنتاج عن طريق مشاركة الشركات من خمتلف البلدان مبوجب آلية 
 .  األمريكي للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية-التابعة للربنامج اإليبريي 

 من هيئات خارجية، من أجل ضمان نقل التكنولوجيا إىل وعقدت عدة حلقات دراسية، بدعم تقين ومايل -٩٤٩
 .)٧٧(أكرب عدد ممكن من الناس

 جامعة  ١٤، مبشاركة   )CTS+I" (االبتكار+ العلم، التكنولوجيا، اجملتمع    "وعقدت دورة دراسية عنواهنا      -٩٥٠
يما يتعلق بإنتاج ونشر ومعهديـن للتعليم التقين، وذلك لدعم وتعزيز التوعية وحتسني قدرات القطاع األكادميي ف          

 . العلم والتكنولوجيا بغية االبتكار مبشاركة شعبية

                                                      

  ".جوائز اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا لنشر العلم والتكنولوجيا"انظر املرفق  )٧٥(

املنح الدراسية يف   :  األمريكي �مشاركة السلفادوريني يف أحداث الربنامج األيبريي       "انظـر املـرفق      )٧٦( 
  ".اخلارج

 األمريكي للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية واليت �ربنامج األيبريي الدورات الدراسية لل"انظر املرفق  )٧٧( 
  ".ُعقدت يف السلفادور
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، وتألفت من ست    ٢٠٠١مايو  / حىت أيار  ٢٠٠٠سبتمرب  /واسـتمرت هـذه الدورة الدراسية من أيلول        -٩٥١
حلقـات دراسية من الوحدات النموذجية الداخلية واألنشطة التلماتيكية اليت أجراها خرباء من منظمات الدول               

 . من املهنيني السلفادوريني على هذه الدورة الدراسية٧٤ أمريكية؛ وقد حصل -اإليربو 

، املدعوم من طرف منظمة الدول األمريكية، الروابط بني ثالث جامعات، RedHUCyTوقد أقام مشروع  -٩٥٢
لوجيا وتوليدها عرب   ووزارة، ومركـز أحباث ورابطة مهنية، بغية احلصول على املعلومات املتعلقة بالعلم والتكنو            

وكانت املؤسسات اليت استفادت من املرحلة الثالثة للمشروع هي جامعة ألربت أينشتاين،            . شـبكة اإلنترنـت   
واجلامعـة الكاثوليكـية يف أوكسيدنيت، وجامعة دي أورينت، واملركز الوطين للتكنولوجيا الزراعية واحلرجية،              

 .زارة التعليم، والرابطة السلفادورية للمهندسني واملهندسني املعمارينيواملديرية الوطنية للتعليم العايل التابعة لو

وقد مت مجع دليل خلدمات دعم االبتكار العلمي والتكنولوجي يف الشركات الصغرية ومتوسطة احلجم يف                -٩٥٣
  مبسـاعدة من منظمة البلدان األمريكية وجلنة التطوير العلمي         ١٩٩٩ديسـمرب   /السـلفادور يف كـانون األول     

 وهذا  .http://www.conacyt.gob.svوالتكنولوجي ألمريكا الوسطى وبنما؛ وهو متاح على شبكة اإلنترنت عرب           
 التدريب األكادميي املتخصص؛   ) ب(املساعدة التقنية العامة؛    ) أ (باملوقـع الشـبكي لــه صـفحات خاصة          

 .التجارب واالختبار) و(املقايسة؛ ) ه(البحوث؛ ) د(اإلعالم والنشر؛ ) ج(

ومركـز املعلومات التكنولوجية التابع للمجلس الوطين للعلم والتكنولوجيا هو املسؤول عن إدارة أمانة               -٩٥٤
سبتمرب /وحبلول أيلول .  بتسجيل اجملاالت الفرعية   ١٩٩٦؛ وقد بدأ يف عام      )السلطة الوطنية لإلنترنت  ( SVشبكة  
، واليت كانت تعمل بالفعل مبوجب املستوى       SV جماالً فرعياً جديداً على شبكة       ٥ ٩١٩قد سجل   ، كان   ٢٠٠٢

 ).sv.(األعلى للسلفادور 

يونيه /وقد حتسنت البىن األساسية للمجلس الوطين للعلم والتكنولوجيا بصورة مطردة اعتباراً من حزيران             -٩٥٥
 وحدة يف الثانية، حىت تشرين      ٦٤ ٠٠٠سال بقوة   ، عـندما حـازت بوابـة اإلنترنت على قدرة قناة إر           ١٩٩٨
 وحدة يف الثانية، كما حتسن كذلك اهليكل الطبيعي         ٣٨٤ ٠٠٠ عندما وصلت القدرة إىل      ٢٠٠١أكتوبر  /األول

وقد أدى ذلك إىل تعزيز نوعية وموثوقية خدمات نقل املعلومات العلمية والتكنولوجية            . للبوابة الداخلية للشبكة  
 . ارجينيإىل املنتفعني اخل

وقـد انطلـق املوقـع الشـبكي ملركز مستويات املعلومات الفعلية ألمريكا الوسطى وبنما، يف تشرين                  -٩٥٦
واحتوى على معلومات مباشرة بشأن      www.infoq.org.sv) و (www.InfoQcentral.org.sv ١٩٩٩نوفمرب  /الثاين

. الدولية للتوحيد القياسي والدستور الدويل لألغذية     جتمـيع املعايري واللوائح التقنية السلفادورية، ووثائق املنظمة         
وقد صدرت كجزء من املشروع املعين بالنظام اإلقليمي املتكامل للمعايري، واملقايسة، والتصديق على النوعية حتت 

 .رعاية جلنة التطوير العلمي والتكنولوجي ألمريكا الوسطى وبنما

اصة بأنشطة اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا، وكذلك املعلومات        وجيـري بصـورة مستمرة حتديث املعلومات اخل        -٩٥٧
من أجل توفري    www.infocyt.god.sv)و (www.conacyt.god.sv العلمـية والتكنولوجية على صفحات املوقع الشبكي      

 . اإلرشاد لقطاعات اإلنتاج يف البالد
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 املستشفيات على التدريب بواسطة      عضواً من النقابات واجلامعات واجلمهور وموظفي      ٩٦٠وقد حصل    -٩٥٨
 . أحاديث على خدمات اإلنترنت واستخدامات وفوائد تكنولوجيا املعلومات

وأحد أهم أغراض نظام املعايري الوطين هو توفري الدعم التقين لألنشطة املتوخاة يف اتفاقات التجارة احلرة                 -٩٥٩
طاعات اإلنتاجية يف تطوير هذا النظام بغية وضع        وقد سامهت الق  . الـيت وقعـتها السلفادور مع البلدان األخرى       

 .قياسات املعايري التقنية الرمسية املطلوبة للتوحيد القياسي لنوعية املنتجات واخلدمات اخلاصة بأنشطة التجارة احلرة

إنشاء جلنة أمريكا الوسطى لتنسيق اللوائح      ) أ: (وتتضـمن اخلطوات اليت اختذت لتحسني النظام الوطين        -٩٦٠
التوحيد القياسي للوائح التقنية يف منطقة أمريكا       ) ج(تنسيق عمل جلان التوحيد القياسي التقين؛       ) ب(قنـية؛   الت

 . نشر املعايري التقنية على الشركات) ه(؛ )UNE معيار ٥٠٠(اعتماد معايري دولية ) د(الوسطى؛ 

  من املبادئ التوجيهية٦٨الفقرة 

؛ واهلدف منه هو محاية احلقوق الفكرية       ١٩٩٤ السلفادور منذ    لقـد دخل قانون الكتب حيز النفاذ يف        -٩٦١
 . واألخالقية واملادية للمؤلفني وذلك بتأمني االمتثال للتشريع الوطين واالتفاقات واللوائح الدولية

 ولوائحه بإنقاذ التراث الثقايف للسلفادور، وحفظه، وتعزيزه      ) احلماية(وُيعىن قانون التراث الثقايف اخلاص       -٩٦٢
ويف هذا الصدد، فإن بنود اجلدارة الفنية، مثل الرسومات،         . وتطويره ونشره وتقييمه، وذلك برعاية وزارة التعليم      

واملنحوتات، والتسجيالت، والتجميعات الفنية األصيلة وعمليات املونتاج ألي مادة، ينظر إليها كذلك بوصفها             
تجات الرقص، واملسرح، واألعمال األدبية هي مبثابة جزء وفضالً عن ذلك، قد ترى الوزارة أن من. ممتلكات ثقافية

 .من التراث الثقايف الوطين

وإحدى سياسات مكتب املنشورات والطباعة هي ضمان دفع رسوم االمتياز املوحدة وذلك بالتوقيع على  -٩٦٣
ويزود . رسم االمتيازعقـد مـع املؤلفـني ينص على عدد النسخ اليت يوافق املؤلف على أن يقوم املكتب بنشرها ومبلغ               

 . املؤلفون كذلك بدليل بشأن تسجيل أعماهلم غري املنشورة وباستمارة تسجيل، كما هو مطلوب لسجل امللكية الفكرية

  من املبادئ التوجيهية٦٩الفقرة 

ض  اليت يصدرها اجمللس الوطين والثقافة والفنون، إىل النهو)revista cultura(" اجمللة الثقافية"وهتـدف   -٩٦٤
بإنـتاج األعمـال األدبية يف السلفادور ويف أحناء أخرى من أمريكا الالتينية؛ وهي تنشر كذلك مقاالت بشأن                  

 . املوضوعات املتعلقة بالبحوث الثقافية

  من املبادئ التوجيهية٧٠الفقرة 

تقين والعلمي  اتفاقات بشأن التعاون ال   : جرى التوقيع على أربعة اتفاقات إطارية مع املؤسسات األجنبية         -٩٦٥
بروامربسا /، وسويس كونتاكت  )أوروغواي(بـني اجمللـس الوطـين للعلم والتكنولوجيا ومجهورية بريو، والتو            

SWISSCONTACT/PROEMPRESAومع رابطة إسبانيا للتوحيد القياسي والتصديق ،. 
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امعة الربتو ماسفريير، اجلامعة اإلجنيلية، وج: وقد عقدت مخسة اتفاقات إطارية مع اجلامعات السلفادورية   -٩٦٦
 .واجلامعة البوليتكنيكية، وجامعة ألربت أينشتاين؛ وجامعة فرانسيسكو غافيديا

الرابطة الصناعية  : كمـا مت عقـد ثالثة اتفاقات إطارية مع رابطات رجال األعمال واملهنيني والنقابات              -٩٦٧
 .ني، واحتاد املهندسني واملهندسني املعمارينيالسلفادورية، والرابطة السلفادورية للمهندسني واملهندسني املعماري

اللجنة الوطنية املعنية باملشاريع الدقيقة واألعمال التجارية       : وعقد اتفاقان إطاريان مع مؤسسات أخرى      -٩٦٨
 .الصغرية، والصندوق الوطين لإلسكان العام

 جامعة، ومعهدين للتعليم    ١١وجرى التوقيع على ثالثة اتفاقات متعددة األطراف، تضم اتفاق نوعي مع             -٩٦٩
االبتكار + العايل، ومنظمة الدول األيبريية األمريكية بشأن الدورة الدراسية اخلاصة بالعلم والتكنولوجيا، واجملتمع   

(CTS+I)) املوقع الشبكي جلامعة السلفادور.( 

ذ خطة رائدة   ووقـع اتفـاق نوعـي مـع املؤسسة السلفادورية لبناء الوحدات السكنية الصغرية لتنفي               -٩٧٠
 .لتكنولوجيا بناء املنازل مبوجب الربنامج األيبريي األمريكي للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية

وعقـدت تسعة اتفاقات نوعية مع رابطات رجال األعمال، ووكاالت الدعم واجلامعات بشأن مشروع               -٩٧١
IDB/FOMINملتوسطة بشأن ضبط النوعية وسالمة األغذية يف الشركات الصغرية وا. 

واسـتمر احلفاظ على التعاون بل وزاد مع مؤسسات أخرى مثل الدائرة العامة حلماية املستهلك التابعة                 -٩٧٢
 . لوزارة االقتصاد

ومت التوقـيع عـلى اتفاق بشأن األنشطة املشتركة مع اجمللس الوطين للعلم والتكنولوجيا والدائرة العامة                 -٩٧٣
وأول برنامج  . القياسية املنصوص عليها يف قانون اجمللس وقانون الدائرة العامة        حلماية املستهلك لتطبيق الضوابط     

عمل حمدد هو التحقق من نطاق احملالت اليت جيري تنفيذها حالياً؛ والربنامج التايل سيكون هو التحقق من احلجم                  
 .اإلمجايل والصايف للسلع املعبأة مسبقاً

لثقافة والفنون برناجماً بشأن حتويل االعتمادات للمنظمات       وكمـا ذكـر آنفـاً، فإن للمجلس الوطين ل          -٩٧٤
 .واملؤسسات اليت ال هتدف إىل الربح

وقد جرى تعميم االقتراح اخلاص بإنشاء نظام وطين للعلم والتكنولوجيا واالبتكار، وهو ُيعىن بالقطاعات  -٩٧٥
 .العلمية والتكنولوجية واملالية واإلنتاجية

هيل تنظيم قطاعات العلم والتكنولوجيا للنظام الوطين املقترح بغية االبتكار يف           ومتت صياغة صكوك لتس    -٩٧٦
الزراعة واحلراجة من أجل تنشيط االهتمام األكادميي بإنتاج ونشر املعارف العلمية والتكنولوجية لكي تستخدم يف 

 .عملية االبتكار مبشاركة شعبية

 بشأن تطبيق النظام الوطين ٢٠٠٠لزراعة واحلراجة يف عام وقـدم اقتراح إىل اجمللس الوطين لتكنولوجيا ا       -٩٧٧
 .للنهوض باالبتكار يف الزراعة واحلراجة
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 لتطبيقها على الشبكات    ٢٠٠٠واقترحـت اللوائح اخلاصة بالشبكة الوطنية للعلم والتكنولوجيا يف عام            -٩٧٨
، إلتاحة قاعدة   ٢٠٠١ديسمرب  /ل يف كانون األو   (http://www.redisal.org.sv)املواضيعية، وأنشئ موقع شبكي     

، وبالباحثني،  )مبا يف ذلك استمارة   (بيانات الشبكة على اإلنترنت؛ ولقاعدة البيانات هذه فروع خاصة بالتسجيل           
 .والشبكات املواضيعية، واملؤسسات

ليت وحتددت التكنولوجيا احلديثة ا   . ٢٠٠١ باحثاً سلفادورياً يف     ١٥٨ووضعت قائمة لقاعدة بيانات هبا       -٩٧٩
ومت تقدمي الدعم اللوجسيت للدورات الدراسية للتعليم عن ُبعد      . ميكـن استخدامها لدعم التنمية االقتصادية للبالد      

بشأن بيولوجيا اخلاليا األساسية واجلزئية جلامعة شيلي، مبساعدة من منظمة البلدان األمريكية وجلنة التطوير العلمي 
 . مهنياً سلفادورياً يف هذا املشروع١٤؛ واشترك )١٩٩٩(والتكنولوجي ألمريكا الوسطى وبنما 

املستقبلة لدعم التنمية االقتصادية    ) التكنولوجيا اإلحيائية (عناصر البيوتكنولوجيا   "وصدرت وثيقة بشأن     -٩٨٠
. د؛ وهي حتدد التكنولوجيا املتطورة اليت ميكنها أن تساند التنمية االقتصادية للبال"للصناعات الزراعية يف السلفادور

، ودور التكنولوجيا   )البيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا (وهي تغطي دورة حياة تكنولوجيا املعلومات، والتكنولوجيا الناشئة         
 .اإلحيائية يف قرن االقتصاد احليوي، وإسهامها احملتمل يف تغيُّر قطاعي الزراعة والثروة احليوانية يف البالد

ض مقدمة يف حمافل خمتلفة، ومؤمترات وحلقات دراسية ومؤسسات،         ومت نشر املعلومات، ويف شكل عرو      -٩٨١
بشـأن أسس وتطبيقات البيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا وتطويرمها يف املستقبل، وكذلك علوم اإلعالم كأساس            

 .)٧٨(لتحليل دورها احملتمل يف التطور التكنولوجي للبالد

بشأن ) ١٩٩٩(للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية       األمريكي   -وعقـد اتفـاق مع الربنامج األيبريي         -٩٨٢
تعزيـز قـدرات املركز الوطين لتكنولوجيا الزراعة واحلراجة فيما خيتص           "مشـروع بـناء القـدرات عـنوانه         

وقد استكمل تنفيذ .  دوالر٥٠ ٠٠٠، والذي سامهت فيه الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل مببلغ "بالبيوتكنولوجيا
 .٢٠٠١أكتوبر /ن األولاملشروع يف تشري

وجـرى التفاوض بشأن املرحلة الثانية هلذا املشروع مع الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل، واليت منحت                -٩٨٣
فرباير / دوالر لتنفيذ املرحلة الثانية يف املدة ما بني شباط٥٠ ٠٠٠املركز الوطين لتكنولوجيا الزراعة واحلراجة مبلغ 

 .٢٠٠٤فرباير / وشباط٢٠٠٢

 

 

 

                                                      

  ".مؤمترات بشأن تطبيقات البيوتكنولوجيا وتطورها يف املستقبل"انظر املرفق  )٧٨(
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  من املبادئ التوجيهية٧١الفقرة 

. )٧٩(١٩٩٧أنشـئت اللجنة املشتركة بني املؤسسات املعنية بالقانون اإلنساين الدويل يف السلفادور يف               -٩٨٤
وهدفها الرئيسي هو تقدمي املشورة والنصح      . واملقـر الرئيسـي ألمانتها الدائمة يقع يف وزارة الشؤون اخلارجية          

يق ونشر اتفاقات حقوق اإلنسان الدولية وبروتوكوالهتا، وبشأن التشريعات الناشئة          لـلحكومة بشأن تدابري تطب    
الوطنية والدولية يف هذا اجملال، بغية الوفاء باالشتراطات املطلوبة مبوجب القانون اإلنساين الدويل، وخاصة أحكام    

 .١٩٧٧اتفاقيات جنيف والربوتوكوالت اإلضافية لعام 

 حلماية املمتلكات الثقافية يف     ١٩٥٤، صدقت السلفادور على اتفاقية عام       ٢٠٠١مـارس   / آذار ٢٩ويف   -٩٨٥
حالة الرتاعات املسلحة وبروتوكوالهتا وتبذل اللجنة املشتركة بني املؤسسات قصارى جهدها إلصدار لوائح بشأن 

مل ومن بني عدة وهي تع. التزام الدولة بضمان حقوق األشخاص املشتركني يف املنازعات املسلحة الدولية وغريها
وإحدى اخلطوات األوىل اليت اختذت يف هذا الصدد كانت عبارة عن البدء . ١٩٥٤أمور أخرى على تطبيق اتفاقية 

، ابتداء من املوقع األثري جويا دي سريين، املدرج        ٢٠٠١يف وضـع عالمـات على املمتلكات الثقافية للبلد يف           
 .كموقع للتراث العاملي

ين للفنون والثقافة بعدد من األنشطة الفنية اليت ينظمها مباشرة الفنانون، أو بالتعاون             وينهض اجمللس الوط   -٩٨٦
مبشاركة املوسيقيني واملمثلني   (وتضم هذه األنشطة مهرجان السالم      . مـع السـفارات املعـتمدة يف السلفادور       

 الوسطى، وموسم   ، واملهـرجان الدويل ملسرح األطفال، ومهرجان مسرح أمريكا        )والراقصـني والكـّتاب، اخل    
 .األوركسترا السيمفوين، اخل

، ٢٠٠٠وعقـدت أول حلقة تدريبية ملكافحة االتِّجار غري املشروع باملمتلكات الثقافية املنقولة يف عام                -٩٨٧
وقامت هذه الوكالة بدعم احللقة التدريبية الثانية، مبشاركة شرطة         . بدعـم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية      

 .وممثلني عن اليونسكو)  فرنسا-األنتربول (شرطة فرنسا الدولية إيطاليا، و

وعـرض أربعون صنفاً من املمتلكات الثقافية من اجملموعة األثرية الوطنية للسلفادور يف املعرض املؤقت                -٩٨٨
 .١٩٩٩، مث بعد ذلك يف مدينة مكسيكو سييت عام ١٩٩٨الذي افتتح يف فينيسيا عام " املايا"

فيذ مشروع سيوداد فياخا ومشروع جرد املمتلكات الثقافية غري املنقولة مبساعدة من الوكالة     وجيـري تن   -٩٨٩
 .اإلسبانية للتعاون الدويل

بدعم تقين  ) وهي إحدى وكاالت اجمللس الوطين للثقافة والفنون      (وتتمتع املديرية الوطنية للتراث الثقايف       -٩٩٠
 .ن، واألرجنتنيوعلمي من حكومات املكسيك، وكولومبيا، واليابا

                                                      

 رقم  مسيةاجلريدة الر ، املنشور يف    ١٩٩٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤، املؤرخ   ١١٨باملرسوم التنفيذي رقم     )٧٩( 
  .نوفمرب من تلك السنة/ تشرين الثاين١٨، املؤرخ ٣٣٧، اجمللد ٢١٥
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 .ومثة مشروع لتفعيل صناعة صياغة النيلة تدعمه حكومة اليابان -٩٩١

  من املبادئ التوجيهية٧٢الفقرة 

 .١٥ليست هناك أي قوانني أو سياسات تؤثر سلباً على احلقوق املنصوص عليها يف املادة  -٩٩٢

  من املبادئ التوجيهية٧٤ و٧٣الفقرتان 

ائي واملساعدة املقدمة من اهليئات اإلقليمية والدولية دوراً هاماً يف تنفيذ املشروعات           لقد لعب التعاون الثن    -٩٩٣
 .)٨٠(املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والثقافة مبوجب برامج حمددة، وعلى سبيل املثال، بشأن معدات املكتبات

ية مواصلة دفع   ولقـد متـت صياغة مشروعات التعاون الدويل وعرضت على الوكاالت ذات الصلة بغ              -٩٩٤
 .)٨١(التطور العلمي والتكنولوجي إىل األمام

- - - - - 

 

                                                      

  ".املشروعات املنفذة مبساعدة دولية"و" التعاون الدويل"انظر املرفقني  )٨٠(

  ".التفاوض بشأن مشروعات التعاون الدويل لدعم العلم والتكنولوجيا"انظر املرفق  )٨١(


