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أولً -معلومات عامة عن الدولة
ألف -اخلصائص الدميغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية للدولة
الفقرة  33من املبادئ التوجيهية:
 -1معلومات أساسية عن اخلصائص الوطنية للبلد
 -1اسممم الدولممة الرمسممي هممو يهوريممة السمملفادور وعانمممتها سممان سمملفادور .ولغتهمما الرمسيممة هممي
اإلسبانية (املادة  62من دستور اجلمهورية) ،ويتكلم أقل من  1يف املائة من السكان لغة الناهوات.
 -2وتقم السملفادور يف اجلنمول الغمر ممن أمريك أمريكما الوسماى علمى سماحل احملمي اهلمادئ.
وتوجد يف املناقة احلارة مشال خ االسمتواء األرضمي أم خايمي العمر  13°09درجمة و14°27
درج ممة مش مماالا وخايممي الا ممول  87°41درج ممة و 90°08درج ممة .م مرابا .واإلقل مميم ال ممذي ه ممار عليم م
يهورية السلفادور واليتها وسيادهتا .ري قاأل لالنتقاص ،وتبلغ مساحت  20 742كيلومرتا مرأع ا.
 -3وفيمم مما يتعلم مما ابلتنيم مميم السياسم ممي واإلداري ،ينقسم ممم إقلم مميم اجلمهوريم ممة إ  14مقاطعم ممة
تنقسممم أ مدورها إ  262ألديممة .كممما تنممتيم املقاطعممات يف ثممالن منمماطا هممي :الغرأيممة وال ممرقية
والوساى .ولكمل مقاطعمة فمافث ميثيمل السملاة التنفيذيمة ،يعييينم رئميي اجلمهوريمة مباشمرة ويقميم يف
عانمة احملافية .وحكم البلدايت من اختصاص اجملالي البلدية الم ينتببهما كمل ثمالن سمنوات
املسجلون يف الدائرة االنتباأية املعنية.
ابالقرتاع املباشر املواطنون َّ

 -4ويف عممام  ،1962نممدر دسممتور جديممد وتممو املقممدم خوليممو أ .ريب مريا رائسممة اجلمهوريممة ح م
عام  .1967وحكم العميد فيديل سانت يي إيراننديي البلد من عمام  1967حم عمام  .1972ويف
عممام  ،1972تممو الرائسممة العقيممد أرتممورو أرمانممدو مولينمما .ويف عممام  ،1977انتُب م لرائسممة اجلمهوريممة
العميد كمارلو أومبريتمو روممريو ،المذي أُطمي أم يف انقمالل  15ت مرين األول/أكتموأر  ،1979وخلفم
أول جملي حكم ثوري ،وتو السلاة يف عام  1980اثين جملي حكم ثوري.
 -5ويف ع ممام  ،1982أجري ممت انتب مماابت اجلمعي ممة التصسيس ممية الم م أن ممدرت وس ممنت وأعلن ممت
دستور اجلمهورية لعام  ،1983الذي ين يييم احلياة املؤسسية يف الدولة حالي ا.
 -6ويف عممام  ،1982ت ممكلت حكومممة وحممدة وطنيممة أرائسممة الممدكتور ألبمارو ما.انيمما ،الممذي
سلم السلاة السياسية يف حزيران/يوني  1984إ املهند خوسمي انأوليمون دوارا المذي شمغل
منص م ال مرئيي ح م أاير/مممايو  1989وخلف م األكممادميي ألفريممدو فمميلكي كريسممتياين أوركممارد،
اعتبارا من  1حزيران/يوني .1989
 -7وأ عامي  1980و ،1992اندل يف السلفادور نزاع مسل داخلي كنتيجة النمدحار
نيممام قممائم علممى مفمماهيم السمملاة االسممتبدادية ولمميتاثر السمملبية ال م خلفتهمما علممى امل ممهد العمماملي
املواجهات يف سياق احلرل الباردة.
 -8ويف أواخممر عممام  ،1991أعلنممت األمممم املتحممدة أن األطمراا املتنايعممة أوفممت ابلتزاماهتمما،
ودعتهمما إ التوقي م يف عممام  ،1992يف قلعممة ت مماأولتيبي يف املكسممي  ،علممى اتفاقممات السممالم
ال جرى التوقي عليها يف  16كانون الثاين/يناير  .1992وأذل  ،انالقمت عمليمة إعمادة البنماء
وتعممزي اإلطممار القممانوين واملؤسسممي للدولممة مممن خممالل إن مماء مؤسسممات جديممدة معنيممة ابل ممؤون
السياسية والقضائية وابألمن العام ومحاية حقوق اإلنسان.
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 -9وسملَّم المرئيي فمميلكي كريسممتياين رائسممة اجلمهوريممة يف حزيران/يونيم  1994إ الممدكتور
أرمانم ممدو كالم ممديرون سم ممول ،الم ممذي حكم ممم البلم ممد ح م م حزيران/يوني م م  ،1999وخلف م م األكم ممادميي
فرانسيسكو .يريمو فلوريي أرييي الذي انتهت واليت يف  31أاير/مايو .2004
 -10واعتب م ممارا م م ممن  1حزيران/يونيم م م  ،2004ت م مموي الرائس م ممة الس م مميد إلي م مما أناوني م ممو س م مماكا
.ونساليي ،الذي حكم البلد ح حزيران/يوني .2009
 -11وم ممن األح ممدان السياس ممية الب ممارية يف تلم م الف ممرتة ،ف مموي ح ممزل جبه ممة فاراأون ممدو م ممارا
مرشمح
للتحرير الوطين يف االنتباابت الرائسية ال أُجريت يف  15آذار/ممار  2009مممثالا يف ي
األكادميي كارلو موريسيو فونيي كاراتخينا ،وكان ذل أول فوي حلزل يساري يف اتريخ البلمد.
وت مموي األك ممادميي موريس مميو ف ممونيي منصم م رئ مميي اجلمهوري ممة يف  1حزيران/يوني م  2009وعُم ميي
األسممتاذ سمملفادور سانت مميي س مريين انئب م ا ل مرئيي اجلمهوريممة .وخممالل االنتبمماابت ال م أجري ممت
يف  2ش ممباط/فرباير  ،2014انتُب م م األس ممتاذ س مملفادور سانت مميي س م مريين رئيس م م ا للجمهوري ممة،
واألكمادميي أوسمكار أورتميي انئبما لمرئيي اجلمهوريمة ،للفمرتة  .2019-2014وجتمدر اإلشممارة إ
أن م تيسممرت امل مماركة يف هممذه العمليممة االنتباأيممة للسمملفادوري املسممجل يف سممجل النمماخب يف
اخلارج ،البالغ عددهم  10 337انخب ا.

الفقراتن  34و 35من املبادئ التوجيهية:
 -2اخلصائص اإلثنية والدميغرافية الرئيسية ومستوى معيشة السكان
 -12تعممرتا السملفادور ابلتعممايا القممائم داخممل إقليمهمما أم ثقافممات تلفممة ت مممل ال ممعول
األنمملية ،اللينكمما والكاكمماوأريا والنمماهوا أيبيممل ،وهممو ال ممع الممذي ميثممل أكممرب نسممبة مممن السممكان،
وتع مميا ه ممذه ال ممعول يف جمتمع ممات فلي ممة يف املناق ممة الغرأي ممة م ممن البل ممد (معيمه مما يف مق مماطع
سونسوانا وأوات بان).
 -13وفيما يتعلا ابلتداأري املعتمدة لتعزيمز م ماركة ال معول األنملية وعمليمات الت ماور معهما
أ ممصن املس ممائل ال م هتمهمما ،توج ممد يف الس مملفادور هي،ممة متع ممددة القااع ممات ،تنسمما ش ممؤورا إدارة
ال ممعول األن مملية التاأع ممة ل ممويارة الثقاف ممة ،وه ممي فف ممل ملنيم ممات ال ممعول األن مملية والكي مماانت
احلكوميمة ،جيممري يف إطمماره احلموار وا مماذ القمرار أ ممصن القضممااي الم تارحهمما منيمممات وجمتمعممات
السكان األنلي .
 -14وعلى الصمعيد احمللمي ،اعتُممدت قموان يف ألمدايت انويسمالكو وإيسمالكو وابنت ميمالكو
وكويس ممناوات ،تتن مماول حق مموق ال ممعول األن مملية ،مما يف ذلم م حقه مما يف الت مماور معه مما أ ممصن
املسائل ال هتمها .وأصفة عامة ،تنص هذه القوان على أن ينبغي الت اور مسبق ا م ال عول
األنلية ،من خالل ممثليها الذين يعيَّنون وفق ا ألشمكال التنيميم اخلانمة ما ،أ مصن أي ن ماط أو
أمرانم أو مؤسسمة أو م مروع لم نملة راضميها أو أقاليمهما أو مواردهما الابيعيمة وأي،تهما؛ وأ ممصن
أي ن مماط قممد ميممي صمماحلها امل ممروعة .وجي م أن تكممون عمليممة الت مماور هممذه حممرة ومسممتنرية،
ويُ رتط كذل حضور اهلي،ة العليا لالنتباابت أغر كفالة م روعيتها.
 -15وفيما يتعلا حبا ال عول األنلية يف امللكية و ن سندات ملكية األراضي لألسمر الم
ُح ممدد انتماؤه مما لل ممعول األن مملية ،اس ممتفادت  55 950أس ممرة يف املن مماطا الريفي ممة ،م ممن خ ممالل
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املعهد السملفادوري لصنمالا الزراعمي ،ممن سمندات ملكيمة أرا ت ممل  24 110قام يراعيمة
و 31 840قاعممة سممكنية .وقممد ُمنحممت هممذه السممندات اسممتنادا إ القموان السممارية املنابقممة يف
جمممال امللكيممة ،ابلنيممر إ أنم م حتممدَّد أحكممام قانونيممة خانممة حلمايممة ونقممل وحفممث ثقافممة ال ممعول
األنلية وأشكال تنييمها؛ .ري أن جمتمعات ال عول األنلية اسمتفادت أيضما ممن قمانون النيمام
اخلاص ابألراضي اململوكة للجمعيات التعاونية واحمللية واجملتمعية الريفية ومن اإلنالا الزراعي.
 -16ومن أ التداأري األخرى ،نُفذ م روع "السجل املمدين ل مهادات املميالد واهلويمة اخلماص
ابل م ممعول األن م مملية"؛ ال م ممذي وض م ممعت مؤسس م ممة أل م ممدايت يهوري م ممة الس م مملفادور وأمان م ممة اإلدم م مماج
االجتماعي ومكت املدعي العام ،أدعم من اليونيسيف.
 -17وال توج ممد تق ممديرات دقيق ممة لع ممدد الس ممكان األن مملي يف الس مملفادور ،ووفقم ما خلان مميات
ال ممعول األنمملية ،تتممصرج نسممبتهم أ م  10و 12يف املائممة. .ممري أن التعممداد السمماد للسممكان
والتعممداد اخلممامي للمسمماكن ،اللممذين أجرهتممما املديريممة العامممة لصحصمماء والتعممداد يف عممام ،2007
يبين م م مان أن السم م ممكان األن م م مملي يف السم م مملفادور ميثلم م ممون  0,23يف املائم م ممة مم م ممن جممم م مموع الس م م ممكان
البالغ  5 744 113نسمة.
 -18ويف عام  ،2014أفادت الدراسة االستقصمائية املتعمددة األ.مرا أ مصن األسمر املعي مية الم
أجنزهت م مما املديري م ممة العام م ممة لصحص م مماء والتع م ممداد ن جمم م مموع س م ممكان البل م ممد أل م ممغ  6 401 415نس م مممة،
يق مميم  3 989 266م ممنهم يف املن مماطا احلض م مرية و 2 412 149يف املن مماطا الريفي ممة ،وه ممو م مما ميث ممل
ابألرقام النسبية  62,3يف املائمة و 37,7يف املائمة علمى التمواي .ويف السمياق ذاتم  ،جتمدر اإلشمارة إ أن
نس ممبة  27,5يف املائ ممة م ممن جمم مموع س ممكان البل ممد ،أي  1 760 057نس مممة ،ترتك ممز يف مناق ممة س ممان
سلفادور احلضرية.
 -19وتتمثم ممل إحم ممدى اخلصم ممائص األساسم ممية للسم ممكان يف أن .م ممالبيتهم شم ممبال ،حي م م تقم ممل
أعمممار  55,5يف املائممة مممنهم عممن  30سممنة ،يف حم تبلممغ أعمممار  11,5يف املائممة مممنهم  60سممنة
وأكثممر .أممما نس ممبة اإلعالممة احملتملممة ،ال م تقمميي مع ممدل السممكان الممذين ال يعت ممربون "مممن الناحي ممة
النيرية" انشا اقتصادايا ،أي الذين تقل أعمارهم عن  15سنة والذين تبلغ أعممارهم  65سمنة
وأكث ممر ،قياس ما إ الس ممكان ال ممذين يعت ممربون "م ممن الناحي ممة النيري ممة" انش مما اقتص ممادايا ،أي الف ،ممة
العمرية من  15إ  64سنة ،فقد ألغت  54,6يف املائة.
 -20ومن الناحية النيرية ،تعترب هذه البيماانت إجياأيمة ،حيم يفموق عمدد سمكان البلمد المذين
ه ممم يف س ممن اإلنت مماج ع ممدد م ممن ه ممم ليس موا ك ممذل  ،وألغ ممت ابلت مماي نس ممبتهم  65شبص ما انش مماا
اقتصادايا مقاأل  35شبصا .ري انش اقتصادايا من كل مائة شبص يف عام .2014

 -21وعممالوة علممى ذل م  ،جتممدر اإلشممارة إ أن املديريممة العامممة لصحصمماء والتعممداد أجنممزت أول
دراسممة استقصممائية وطنيممة أ ممصن األشممباص ذوي اإلعاقممة يف عممام  ،2015أممدعم تقممين مممن اجمللممي
المموطين للرعايممة ال مماملة لألشممباص ذوي اإلعاقممة ،واألمانممة التقنيممة للرائسممة ،ومنيمممة األمممم املتحممدة
للافولممة (اليونيسمميف) .وأاتحممت هممذه الدراسممة احلصممول علممى أيمماانت أنس م أ ممصن السممكان ذوي
اإلعاق م ممة .وحم م م ع م ممام  ،2015أل م ممغ مع م ممدل انت م ممار اإلعاق م ممة  6,4يف املائ م ممة م م ممن جمم م مموع س م ممكان
السلفادور ،ومعىن ذل أن  410 798شبص ا يف السلفادور لديهم شكل من أشكال اإلعاقة.
 -22وفيممما يتعلمما ابملؤش مرات االجتماعيممة واالقتصممادية يف السمملفادور ،تممرد يف اجلممدول التمماي
مقارنة حلالتها خالل األعوام من  2010إ  ،2015فضالا عن حالة مؤشرات أخرى.
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اجلدول 1
املؤشرات الجتماعية والقتصادية2015-2010 ،
ألف -املؤشرات الجتماعية والقتصادية
املتغريات واملؤشرات
-1

-2

-3

-4

-5

-6
-7

-8

-9
*
**

6

2011 2010

األسر املعي ية ال تعيا حالة الفقر املفرط (ابلنسبة امل،وية)
40٫6 36٫5
 1-1اجملموع على نعيد البلد
35٫4 33٫0
 2-1املناطا احلضرية
50٫2 43٫2
 3-1املناطا الريفية
األسر املعي ية ال تعيا حالة الفقر املدق (ابلنسبة امل،وية)
12٫2 11٫2
 1-2اجملموع على نعيد البلد
8٫9
9٫1
 2-2املناطا احلضرية
18٫43 15٫1
 3-2املناطا الريفية
األسر املعي ية ال تعيا حالة الفقر النسيب (ابلنسبة امل،وية)
28٫3 25٫3
 1-3اجملموع على نعيد البلد
26٫5 23٫9
 2-3املناطا احلضرية
31٫7 28٫1
 3-3املناطا الريفية
معدل الباالة
6٫6
7٫1
 1-4اجملموع على نعيد البلد
6٫6
6٫8
 2-4املناطا احلضرية
8٫7
8٫3
 1-2-4الذكور
4٫1
5٫1
 2-2-4اإلانن
6٫6
7٫6
 3-4املناطا الريفية
7٫4
8٫7
 1-3-4الذكور
5٫0
5٫2
 2-3-4اإلانن
32٫7 28٫9
معدل العمالة الناقصة*
3٫1
6٫3
 1-5الباالة املك وفة
3٫1
5٫8
 1-1-5الذكور
3٫0
6٫8
 2-1-5اإلانن
29٫6
 2-5الباالة املقنعة
29٫7 22٫7
 1-2-5الذكور
29٫5 22٫5
 2-2-5اإلانن
سلة األ.ذية األساسية (متوس التكلفة السنوي للفرد الواحد ابلبيزو)
49٫1 45٫1
 1-6املناطا احلضرية
33٫9 27٫8
 2-6املناطا الريفية
الدخل ال هري لألسرة املعي ية (ابلبيزو)
486٫67 479٫2
 1-7اجملموع
574٫46 570٫7
 2-7املناطا احلضرية
321٫59 304٫8
 3-7املناطا الريفية
التحويالت ال هرية لألسرة املعي ية (ابلبيزو)
171٫95 165٫6
 1-8اجملموع
177٫48 169٫1
 2-8املناطا احلضرية
164٫24 160٫5
 3-8املناطا الريفية
السكان الناشاون اقتصادايا**
65٫8 67٫0
 2-9املناطا احلضرية (ابلنسبة امل،وية)
34٫2 33٫0
 3-9املناطا الريفية (ابلنسبة امل،وية)
العمالة الناقصة يف املناطا احلضرية.
خمالل الفممرتة مممن عمام  2000إ عممام ُ ،2006حممدد سممن السمكان الناشمما
وأكثر؛ ومن عام  2007إ عام ُ ،2014حدد سنهم يف  16سنة وأكثر.

2012

2015 2014 2013

34٫5
29٫9
43٫3

29٫6
26٫2
36٫0

31٫9
28٫5
37٫9

34٫8
32٫6
38٫8

8٫9
6٫5
13٫55

7٫1
5٫7
9٫8

7٫6
5٫7
10٫9

8٫1
7٫0
10٫1

25٫6
23٫4
29٫8

22٫5
20٫5
26٫2

24٫3
22٫8
27٫0

26٫8
25٫7
28٫7

6٫1
6٫2
8٫0
4٫2
5٫8
6٫2
4٫8
30٫7
5٫3
5٫0
5٫6
25٫5
25٫2
25٫9

5٫9
5٫6
6٫8
4٫2
6٫6
6٫9
6٫0
27٫7
5٫3
4٫7
5٫9
22٫5
22٫6
22٫3

7٫0
6٫7
8٫5
4٫6
7٫5
8٫7
5٫1
31٫0
6٫0
5٫1
7٫1
24٫9
25٫3
24٫5

7٫0
6٫5
8٫1
4٫6
8٫0
8٫9
6٫0
34٫9
7٫1
6٫3
8٫1
27٫9
24٫8
31٫7

46٫8
31٫3

46٫8
29٫4

49٫5
30٫7

53٫0
34٫2

538٫7 539٫7 556٫2 506٫91
630٫1 639٫9 660٫9 594٫47
374٫0 356٫9 361٫8 338٫55
192٫4 180٫8 176٫4 172٫77
201٫2 193٫1 179٫5 179٫15
181٫5 164٫7 172٫4 163٫74
65٫2
34٫8

66٫0
34٫0

66٫3
33٫7

65٫8
34٫2

اقتصممادايا يف  10سممنوات
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ابء -خصائص املساكن
املتغريات واملؤشرات

2011 2010

2012

 -10األسر املعي ية ال تعيا يف مساكن مزودة ابملياه عرب األانأي * (ابلنسبة امل،وية)
 1-10اجملموع على نعيد البلد
85٫4
83٫8 82٫9
 2-10املناطا احلضرية
93٫5
93٫1 92٫9
 3-10املناطا الريفية
69٫8
66٫4 63٫9
 -11األسر املعي ية ال تعيا يف مساكن مزودة ابلكهرابء** (ابلنسبة امل،وية)
 1-11اجملموع على نعيد البلد
93٫6
92٫6 91٫6
 2-11املناطا احلضرية
97٫8
97٫2 96٫9
 3-11املناطا الريفية
85٫6
83٫8 81٫5

 -12األسر املعي ية حبس املواد املستبدمة يف أناء مساكنها (ابلنسبة امل،وية)
 1-12اجملموع على نعيد البلد
73٫2
72٫2 71٫5
 1-1-12مواد تلاة
3٫3
3٫5
3٫4
 2-1-12القص والا
15٫3
15٫7 15٫7
 3-1-12الاول
 2-12املناطا احلضرية
85٫1
84٫2 84٫1
 1-2-12مواد تلاة
1٫4
1٫5
1٫5
 2-2-12القص والا
7٫9
8٫2
7٫8
 3-2-12الاول
 3-12املناطا الريفية
50٫5
49٫4 47٫4
 1-3-12مواد تلاة
7٫0
7٫3
6٫9
 2-3-12القص والا
29٫5
29٫8 30٫6
 3-3-12الاول
 -13األسر املعي ية ال تعيا يف مساكن ذات أرضية تراأية (ابلنسبة امل،وية)
18٫7
19٫7 20٫6
 1-13اجملموع على نعيد البلد
9٫2
10٫0 10٫3
 2-13املناطا احلضرية
37٫1
38٫1 40٫1
 3-13املناطا الريفية
 -14األسر املعي ية ال تعيا يف مساكن مزودة خبدمات الصرا الصحي (ابلنسبة امل،وية)
96٫5
96٫3 96٫0
 1-14اجملموع على نعيد البلد
99٫4
99٫4 99٫3
 2-14املناطا احلضرية
90٫8
90٫6 89٫6
 3-14املناطا الريفية
*
**

GE.17-05266

ت مممل أانأيم امليمماه داخممل املنممزل وخارجم واألانأي م امل ممرتكة مم اجلمريان وحممو
العامة (حنفية م رتكة).
ت مل الكهرابء والرأ الكهرابئي م اجلريان.

2015 2014 2013
86٫3
93٫9
72٫2

86٫4
94٫1
72٫5

87٫0
94٫2
73٫9

95٫0
97٫8
90٫0

95٫1
97٫8
90٫3

95٫4
98٫0
90٫6

72٫5
3٫1
15٫7

73٫3
2٫8
15٫1

74٫6
2٫8
14٫1

84٫2
1٫4
8٫6

85٫2
1٫2
7٫6

86٫1
1٫2
7٫0

50٫7
6٫1
28٫6

51٫6
5٫7
28٫6

53٫9
5٫5
26٫9

18٫6
9٫3
36٫0

17٫4
8٫7
33٫1

16٫5
8٫1
31٫5

97٫0
99٫4
92٫3

97٫5
99٫6
93٫6

97٫5
99٫6
93٫8

امليمماه أو حنفيممة امليمماه

7

HRI/CORE/SLV/2017

جيم -التعليم
2011 2010

املتغريات واملؤشرات

2012

2014 2013

 -15متوس سنوات الدراسة (السنوات الدراسية ال اجتيزت أنجاا ،السكان البالغة أعمارهم  6سنوات وأكثر)
6٫7
6٫6
6٫4
6٫2
6٫1
 1-15اجملموع على نعيد البلد
 2-15املناطا احلضرية

2015
6٫8

7٫2

7٫3

7٫5

7٫7

7٫8

7٫9

2-1-15

الذكور

7٫4

7٫6

8٫5

7٫9

8٫0

8٫1

2-2-15

اإلانن

7٫2

7٫1

6٫3

7٫5

7٫6

7٫7

4٫2

4٫3

4٫6

4٫7

4٫9

5٫0

1-3-15

الذكور

4٫2

4٫4

3٫9

4٫9

5٫0

5٫1

2-3-15

اإلانن

4٫1

4٫2

2٫7

4٫6

4٫8

4٫9

 3-15املناطا الريفية

 -16األمية (السكان البالغة أعمارهم  10سنوات وأكثر)
13٫7
 1-16اجملموع على نعيد البلد
8٫8
 2-16املناطا احلضرية

12٫7

12٫4

11٫8

10٫9

10٫8

8٫2

8٫2

7٫6

7٫0

6٫9

1-2-16

الذكور

6٫3

5٫4

5٫4

5٫3

5٫0

4٫9

2-2-16

اإلانن

10٫9

10٫5

10٫5

9٫5

8٫7

8٫7

22٫2

20٫7

19٫9

18٫9

17٫7

17٫6

1-3-16

الذكور

19٫6

17٫9

17٫3

16٫5

15٫4

15٫8

2-3-16

اإلانن

24٫6

23٫3

22٫3

21٫2

19٫7

19٫2

 3-16املناطا الريفية

 -17متاأعة الدراسة (السكان البالغة أعمارهم  4سنوات وأكثر)
32٫7
 1-17اجملموع على نعيد البلد

32٫4

31٫6

31٫1

29٫6

28٫7

32٫8

32٫6

32٫1

31٫8

30٫2

29٫4

1-2-17

الذكور

35٫7

35٫4

35٫2

34٫7

33٫0

32٫0

2-2-17

اإلانن

30٫4

30٫1

29٫5

29٫2

27٫8

27٫1

32٫5

32٫1

30٫7

29٫9

28٫6

27٫5

1-3-17

الذكور

34٫4

34٫2

32٫1

31٫4

30٫4

29٫2

2-3-17

اإلانن

30٫6

30٫2

29٫4

28٫4

26٫8

25٫8

 2-17املناطا احلضرية

 3-17املناطا الريفية

املصدر :املديرية العامة لصحصاء والتعداد.

 -23ويف اجملممال االقتصممادي ،اتسممم النممات احمللممي اإليمماي ،ح م الرأ م الراأ م مممن عممام ،2014
أتغري سنوي نسبت  1,7يف املائة ،أي أدىن أقليمل ممن العمام السماأا ( 1,9يف املائمة) ،واألن ماة الم
حفزتم م م ه م ممي :املمتلك م ممات الثاأت م ممة واخل م ممدمات املقدم م ممة إ املؤسس م ممات التجاري م ممة ( 3,0يف املائ م ممة)؛
والص ممناعة التحويلي ممة والتع ممدين ( 2,9يف املائ ممة)؛ واملؤسس ممات املالي ممة ومؤسس ممات الت ممصم ( 2,8يف
املائممة)؛ والتجممارة واملامماعم والفنممادق ( 2,7يف املائممة)؛ واخلممدمات اجملتمعيممة واالجتماعيممة وال بصممية
واملنزلي ممة ( 1,8يف املائ ممة)؛ والكهم مرابء والغ مماي وامل مماء ( 1,6يف املائ ممة)؛ واخل ممدمات احلكومي ممة ( 1,5يف
املائة)؛ والنقل والتبمزين واالتصماالت ( 1,2يف املائمة)؛ وإجيمارات املسماكن ( 0,9يف املائمة)؛ والزراعمة
والصيد واحلراجة ونيد األمساك ( 0,6يف املائة) والبناء الذي شهد تراجعا ( 11,9-يف املائة).
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 -24وال يزال معدل منمو النمات احمللمي اإليماي الفصملي يقمارل  2,0يف املائمة ،وأثمره علمى منمو
أعممأل األن مماة مرهممون مهيتهمما النسممبية ضمممن النممات احمللممي اإليمماي ،ومممن أ م األن مماة ال م
تساهم على حنو أكرب أقيمتها املضافة قااع الصناعة التحويلية والتعدين المذي تتمل املرتبمة األو
(أنسبة  23,3يف املائة من النات احمللي اإلياي احلقيقي يف عام .)2014
 -25وشهد هذا الن اط ،يف الرأم الراأم ممن عمام  ،2014تغمريا سمنوايا نسمبت  2,9يف املائمة،
أي أكثممر أقليممل مممن النسممبة املسممجلة يف عممام  2,6( 2013يف املائممة) وأعلممى ممن املعممدل املتوسم
املسجل يف الفرتة  2,1( 2013-2010يف املائة).
 -26وتكتسممي التحممويالت املاليممة ثرهمما اإلجيمما أمهي مةا حيويممة فيممما يتعلمما أال م األسممر يف
جم ممال االس ممتهالك وتكتس مميها م مماري البني ممة التحتي ممة يف جم ممال االس ممتثمار؛ ويف جم ممال الص ممادرات،
ال يمزال الالم اخلممارجي علممى املنتجممات السمملفادورية ضمم،يالا ابلنيممر إ أم ء التعممايف مممن األيمممة.
وتسمماهم اإلدارة العامممة أيض م ا يف االسممتهالك النهممائي ،وجتممدر اإلشممارة إ أن مسممامهتها يف النممات
احملل ممي اإلي مماي يف راي ممة ع ممام  2014ألغ ممت  8,4يف املائ ممة ،أي أعل ممى أقلي ممل م ممن مس ممامهتها يف
عام  2010ال ألغت  8,0يف املائة ،واالستهالك النهائي العام مهم لدعم الن اط االقتصادي،
وال سيما خالل فرتات الكساد االقتصادي(.)1
 -27ويف الرأ م األول مممن عممام  ،2015ألممغ جمممموع التحممويالت املاليممة  988,0مليممون دوالر
مممن دوالرات المموالايت املتحممدة ،مسممجالا أممذل ارتفاع م ا نسممبت  1,6يف املائممة ابملقارنممة م م الفممرتة
ذاهتا من عام  .2014وجتدر اإلشمارة إ أن األسمر السملفادورية صمص أكثمر ممن  90يف املائمة
لنفقات االستهالك النهائي .ويف ح شهدت واردات السمل االسمتهالكية املعممرة و.مري املعممرة،
حم آذار/مممار  ،2015تغممريا سممنوايا يف منحاهمما ودورهتمما نسممبت  1,9-يف املائممة ،فقممد ألممغ هممذا
التغممري  4,0يف املائممة يف ال ممهر ذات م مممن عممام  .2014ويف حالممة أخممذ تممدفا السممل املسممتوردة يف
االعتبار ،يتب أن القيمة املسمجلة يف الرأم األول ممن عمام  2015ألغمت  915,9مليمون دوالر،
عمم ما س ممجل خ ممالل الف ممرتة ذاهت مما م ممن ع ممام 961,8( 2014
أي أق ممل بل ممغ  45,9ملي ممون دوالر َّ
ملي م ممون دوالر) ،وأن الس م ممل االس م ممتهالكية س م ممامهت يف جمم م مموع الم م مواردات خ م ممالل ه م ممذا الفص م ممل
أنسبة  36,1يف املائة.
 -28تاور العمالة :ح شباط/فرباير  ،2015شهدت العمالة يف القااع الرمسي تغريا سمنوايا
يف منحاهم مما ودورهتم مما نسم ممبت  2,0يف املائم ممة ،وهم ممو أدىن مم ممن التغم ممري املسم ممجل يف الفم ممرتة ذاهتم مما مم ممن
عام  4,3( 2014يف املائة)؛ ويعد النمو إجياأيم ا ،حيم يالحمث أنم يتجم حنمو االنتعما ،،ابلنيمر
إ أن املنحممى كممان تنايلي ما يف الفممرتة ذاهتمما مممن العممام السمماأا .ويف شممباط/فرباير  ،2015سممجلت
العمالممة يف القامماع الرمسممي ،مقيسمةا أعممدد املسممامه يف املعهممد السمملفادوري للضمممان االجتممماعي،
من مموا س ممنوايا ق ممدره  12 496منص م عم ممل وفرهت مما ابألس مما األن مماة التالي ممة :املؤسس ممات املالي ممة
(املصممارا وشممركات التممصم واملؤسسممات املاليممة األخممرى) ،ال م ت مممل ،علممى س مبيل التوضممي ،
املؤسس م ممات الم م م هل م مما ن م مملة ج م ممال "اخل م ممدمات املقدم م ممة إ املؤسس م ممات التجاري م ممة" ()6 991؛
والصممناعة التحويليممة ( .)5 785ومثممة أيض ما أن مماة تناقصممت فيهمما مسممتوايت العمالممة :اخلممدمات
ال بصية ( )418وقااع البناء (.)300
__________

()1
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 -29وحبلممول رايممة عممام  ،2014راكممم االسممتثمار األجنمميب املباشممر يف السمملفادور تممدفقا نممافيا
قممدره  275,0مليممون دوالر ،أي أعلممى مممن التممدفا املسممجل يف عممام  2013الممذي ألممغ 179,2
ملي م ممون دوالر ،وه م ممو م م مما يع م ممادل تغ م ممريا نس م ممبت  53,4يف املائ م ممة .وفُس م ممر ه م ممذا االرتف م مماع أ م مزايدة يف
املسممامهات الرأمساليممة مبلغهمما  337,9مليممون دوالر ،ت ممكل جزءهمما البمماري إعممادة اسممتثمار األرابا
ال سامهت بلغ  224,3مليون دوالر.
 -30ويف عممام  ،2014اخنفممأل نممايف تممدفا االسممتثمار األجنمميب املباشممر بلممغ  166,3مليممون
دوالر أسم ممب أي م م أسم ممهم شم ممركة  Enelل م ممركة  ،LaGeoوجم ممرى هلم ممذا الغم ممر  ،إنم ممدار سم ممندات
أقيمممة  287,6مليممون دوالر أجلهمما  15سممنة أسممعر فائممدة نسممبت  5,8يف املائممة .ووفق م ا ملقمماالت
من م ممورة عم ممن سم مموق األسم ممهم ،جم ممرى هويم ممل  71,0يف املائم ممة م م موال مصم ممدرها إدارات نم ممناديا
املعاشممات التقاعديممة ،تعممادل  205,3مليممون دوالر ،وفَّمرت إدارات نممناديا املعاشممات التقاعديممة
كونفيا  105,0مالي دوالر منها وإدارات نناديا املعاشات التقاعدية كريسمري  100,3مليمون
دوالر ،ومولت الباقي شركات اخلدمات واملصارا وشركات التصم وأجان .
 -31ويف الرأ األول من عام  ،2015سجل منو النمات احمللمي اإليماي يف الموالايت املتحمدة
تراجع ا نسمبت  0,7-يف املائمة ،حيم كمان أدىن ممن النممو املسمجل يف الرأم السماأا وهمو  2,2يف
املائممة؛ ويف الفممرتة ذاهتمما مممن عممام  ،2014ألغممت نسممبة الرتاج م املسممجل  2,1-يف املائممة .وللعممام
الثاين على التمواي ،ح َّمدت اليمروا املناخيمة الصمعبة املسمجلة يف أدايمة العمام خمالل فصمل ال متاء
يف المموالايت املتحممدة مممن توس م الن مماط االقتصممادي يف البلممد ،وانضممافت إ ذل م آاثر ارتفمماع
سعر الدوالر واملنايعات املهنية أم أرابل العممل وعممال املموانئ يف السماحل الغمر  ،وهمو مما أثمر
ابألسا يف الصادرات خالل هذا الفصل.
 -32وتسببت العوامل املذكورة ساأق ا يف اخنفا الصادرات أنسبة  -7,6يف املائة .وممن أم
عنانر النات احمللي اإلياي األخرى ال تراجعت خالل همذا الفصمل االسمتثمار الثاأمت يف .مري
القااع السمكين ( 2,8-يف املائمة) وإنفماق املسمتهلك واالسمتثمار اإليماي للحكوممة ( 1,1-يف
املائممة) .ومممن جهممة أخممرى ،ت مممل املتغمريات الم تباطممصت وتريهتمما االسممتثمار اخلمماص احمللممي (الممذي
انتقممل م ممن  3,7يف املائ ممة يف الرأ م الراأ م م ممن ع ممام  2014إ  0,7يف املائ ممة يف الرأ م األول م ممن
عممام  )2015واإلنفمماق علممى االسممتهالك اخلمماص ( 1,8يف املائممة مقاأممل  4,4يف املائممة يف الفصممل
الساأا)؛ وارتفعت الواردات أنسبة  5,6يف املائة.
 -33وم ممن أ م أه ممم املؤش مرات ال م تتيحه مما الدراس ممة االستقص ممائية املتع ممددة األ .مرا أ ممصن
األسر املعي ية ،مؤشمر الفقمر النقمدي المذي يصمنف إ ممدق ونسميب؛ وتسمتبدم كمعيمار لقياسم
قيمممة سمملة األ.ذيممة األساسممية .وتعمميا حالممة الفقممر املممدق األسممر املعي ممية ال م ال يكفممي الممدخل
الفممردي ألفرادهمما لتغايممة نصممي الفممرد مممن تكلفممة سمملة األ.ذيممة األساسممية ،وحالممة الفقممر النسمميب
األسممر املعي ممية ال م ال يكفممي الممدخل الف ممردي ألفرادهمما لتغايممة تكلف ممة سمملة األ.ذيممة األساس ممية
املوسممعة (ضممعف قيمممة سمملة األ.ذيممة األساسممية) .ويف عممام  ،2015ألغممت تكلفممة سمملة األ.ذيممة
األساسية للفرد يف املناطا احلضرية  53,85أيمزو ويف املنماطا الريفيمة  34,23أيمزو .فقمد ارتفعمت
تكلفتها ابملقارنة م القيمة املسجلة يف عام .2014
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 -34ويف عممام  ،2015ألغممت تكلفممة سمملة األ.ذيممة األساسممية ابلنسممبة ألسممرة معي ممية متوس م
عم م ممدد أفرادهم م مما  ،3,55يف املنم م مماطا احلض م م مرية 191,17 ،أيم م ممزو وتكلفم م ممة سم م مملة األ.ذيم م ممة األساسم م ممية
املوس م ممعة  382,34أي م ممزو .وألغ م ممت تكلف م ممة س م مملة األ.ذي م ممة ابلنس م ممبة ألس م ممرة معي م ممية متوسم م م ع م ممدد
أفراده م م م م مما  ،3,86يف املن م م م م مماطا الريفي م م م م ممة 132,13 ،أي م م م م ممزو وتكلف م م م م ممة س م م م م مملة األ.ذي م م م م ممة األساس م م م م ممية
املوسعة  264,26أيزو .وعلى الصعيد الوطين ،يعماين  34,9يف املائمة ممن األسمر املعي مية ممن الفقمر؛
ويعيا  8,1يف املائة منها حالة الفقر املدق ؛ يف ح يعيا  26,8يف املائة حالة الفقر النسيب.
 -35ويف املنمماطا الريفيممة ،يعمماين  38,8يف املائمة مممن األسممر املعي ممية مممن الفقممر ،يعمميا 10,1
يف املائ ممة منه مما حال ممة الفق ممر امل ممدق و 28,7يف املائ ممة حال ممة الفق ممر النس مميب .ويف املن مماطا احلض مرية،
يعاين  32,7يف املائة من األسر املعي ية من الفقمر؛ يعميا  7,0يف املائمة منهما حالمة الفقمر املمدق
و 25,7يف املائممة حالممة الفقممر النسمميب .ويوجممد يف مناقممة سممان سمملفادور احلض مرية أقممل عممدد مممن
الفق مراء ،حي م يعمميا فيهمما حالممة الفقممر  24,9يف املائممة مممن األسممر املعي ممية؛  4,3يف املائممة منهمما
حالة الفقر املدق ؛ و 20,6يف املائة حالة الفقر النسيب(.)2
 -36وجممرى مممؤخرا يف أيلول/سممبتمرب  ،2016آخممر اسممتعرا لسياسممة السمملفادور التجاريممة،
مست م البممارية أرمما حافيممت علممى م مماركة ن مماة يف إطممار منيمممة التجممارة العامليممة .وخممالل الفممرتة
امل م مممولة ابالس م ممتعرا  ،ش م مماركت الس م مملفادور ألول م م ممرة يف إح م ممدى قض م ممااي تس م مموية املنايع م ممات،
ووان مملت امل مماركة كا ممرا اثلم م يف قض ممااي أخ ممرى .وابإلض ممافة إ ذلم م  ،دأأ ممت علم مى تق ممدمي
إشعارات وج تلف أحكام اتفاقات منيمة التجارة العاملية.
 -37ومن ممذ االس ممتعرا الس مماأا ،ج ممرت إن ممالحات مهم ممة يف اجمل ممال املؤسس ممي ويف اإلط ممار
القانوين املتعلا ابالستثمار األجنميب .ووفقما لقمانون االسمتثمارات ،يتسماوى املسمتثمرون األجانم ،
جرد تسجيلهم ،مم املسمتثمرين املمواطن يف احلقموق والواجبمات ،وتما هلمم أن ُتولموا إ اخلمارج
جمموع األموال املتصلة ابستثماراهتم .وخالل الفرتة امل مولة ابالسمتعرا  ،اعتُممد إنمالا لقمانون
االس م ممتثمارات ،يع م ممدل احلك م ممم املتعل م مما أتس م مموية املنايع م ممات أم م م املس م ممتثمرين اخلم م مواص ،املم م مواطن
أو األجان م  ،والدولممة فيممما يتعلمما ابالسممتثمارات يف السمملفادور .ويف نيسممان/أأريل ُ ،2014س من
القانون املتعلا إبن اء وكالة السلفادور لت مجي الصمادرات واالسمتثمارات ،أغمر تعزيمز وجمذل
االستثمار اخلاص الوطين واألجنيب وت جي نادرات السل واخلدمات.
 -38ومنممذ عممام  ،2009وانمملت السمملفادور جهودهمما لتحممدي قامماع اجلمممارك م من خممالل
التنفيم ممذ التم ممدرجيي مل م ممروع مركم ممز جم ممام خم مماص ابل م مواردات ،واسم ممتبدام معم ممدات التفتم مميا .م ممري
التقحم مي ،وتعزيممز إدارة املبمماطر واالنتقممال التممدرجيي إ النيممام العمماملي اةي للبيمماانت اجلمركيممة،
ضمممن تممداأري أخممرى .وأحممريت السمملفادور ،إ جان م شممركائها يف أمريكمما الوسمماى ،تقممدما يف
التبممادل اإللكممرتوين للبيمماانت أم اجلمممارك ،ونفممذت تممداأري لتيسممري اإلجمراءات وتممدفا البضممائ يف
املراكز احلدودية. .ري أن فدودية اهلياكل األساسية املادية وم اكل االيدحام يف اجلمارك ال تزال
ت ممكل حتممدايا .ويف  4هوي/يوليم  ،2016أودعممت السمملفادور لممدى منيمممة التجممارة العامليممة نم
قبول االتفاق املتعلا أتيسري التجارة(.)3
__________

()2
()3
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ابء -اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين للدولة
الفقرة  36من املبادئ التوجيهية :اهليكل الدستوري واإلطار السياسي والقانوين للدولة
 -1اهليكل الدستوري لدولة السلفادور
 -39إن دسممتور اجلمهوريممة ،الممذي دخممل حيممز النفمماذ يف  20كممانون األول/ديسمممرب ،1983
والممذي ي ممكل مثممرة عمممل اجلمعيممة التصسيسممية ،ال م انتُببممت ابالق مرتاع ال ممعيب يف عممام ،1982
معيممار قممانوين يتضمممن ،ابإلضممافة إ اللموائ الم تممنيم احليمماة السياسممية يف الدولممة ،أحكامم ا تممنيم
مؤسسممات الدولممة ،ويممنص علممى قواعممد تكفممل حقمموق املمواطن دون أي هييممز ،وعلممى نممالحيات
لتقييد تل احلقوق يف احلاالت املنصوص عليها قانوانا مر من السلاة املبتصة.
 -40وألغم ممى الدسم ممتور احلم مماي دسم ممتور عم ممام  1962وأنم ممل النيم ممام السياسم ممي واالقتصم ممادي
واالجتممماعي .واسممتعيأل عممن التسمممية التقليديممة "سمملاات الدولممة" أعبممارة "هي،ممات الدولممة" ،وهممي
اهلي،ة الت ريعية والتنفيذية والقضائية.
 -41ويف ت م م م مرين الث م م مماين/نوفمرب  1991وك م م ممانون الثاين/ين م م مماير  ،1992ن م م ممدقت اجلمعي م م ممة
الت ريعية ،وفق ا ملا تنص عليم املمادة  248ممن الدسمتور ،علمى إنمالحات للدسمتور كانمت نتيجمة
توافمما آراء وطممين ،تتعلمما حبقمموق اإلنسممان واالنتبمماابت والقضمماء ،فض مالا عممن إنممالحات أخممرى
متصلة ابل رطة املدنية الوطنية والنياأة العامة والقوات املسلحة ،ضمن يلة أمور.
 -2الدولة وشكل حكمها ونظامها السياسي
 -42السلفادور دولة ذات سيادة .والسيادة يف يد ال ع  ،المذي ميارسمها علمى النحمو المذي
تممدده الدسممتور وضمممن احلممدود ال م يقرهمما .وشممكل احلكممم يهمموري دميقراطممي هثيلممي .وشممكل
الدولة قائم على مبدأ الوحدة.
 -43والنيممام السياسممي السمملفادوري تعممددي ويتجسممد مممن خممالل األح مزال السياسممية ،ال م
ت كل األداة الوحيدة لتمثيل ال مع داخمل احلكوممة .وتُمن يييم مبمادئ الدميقراطيمة التمثيليمة قواعمد
هذه األحزال وتنييمها وعملها .والتناول علمى رائسمة اجلمهوريمة أممر ال .مىن عنم للحفماى علمى
شكل احلكم وعلى النيام السياسي القائم .
 -3اإلطار السياسي
 -44تنب م السمملاة العامممة مممن ال ممع  ،وهارسممها هي،ممات احلكومممة أصممورة مسممتقلة ،يف نامماق
نممالحيات واختصانممات كممل منهمما ،علممى النحممو املنصمموص علي م يف الدسممتور والق موان  .وال جيمموي
تفويأل نالحيات هي،ات احلكومة ،ولكن هذه اهلي،ات تتعاون فيما أينها يف ممارسة املهام العامة.
 -45وهي،ات احلكمم األساسمية همي اهلي،مة الت مريعية والتنفيذيمة والقضمائية .وموففمو احلكوممة همم
مندوأو ال ع وال يتمتعون ي نالحيات أخرى سوى تل ال خيوهلا هلم القانون نراحة.
 -46شكل الدولة :يهورية رائسية
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االنتبمماابت الت مريعية والرائسممية املقبلممة :آذار/مممار  2018وآذار/مممار  ،2019علممى التمواي.
اجلمعيممة الت ممريعية (تت ممصلف م ممن جمل ممي واح ممد) ( 84مقع ممدا؛ ويُنتب م أعض مماؤها ابالق مرتاع الع ممام
املباشر لوالية مدهتا ثالن سنوات).
 -4النظام النتخايب
 -47يف إطممار املفاوضممات الم أعقبممت النمزاع املسممل الممداخلي يف السمملفادور ،جممرى االتفمماق
على إنالا النيام االنتبا  ،وأُن ،ت احملكمة االنتباأية العليا وج املادة  208ممن دسمتور
عام  ،1983لتحل أذل فل اجمللمي املركمزي لالنتبماابت .وتعتمرب احملكممة االنتباأيمة العليما ،يف
الوقت الراهن ،أعلى سلاة يف هذا اجملال.
 -48ووفقم م ا مل مما ت ممنص عليم م امل ممادة  208م ممن دس ممتور الس مملفادور ولق ممانون االنتب مماابت ،تض ممال
احملكمة االنتباأية العليا همة إدارية ومهممة قضمائية .وتتمثمل املهممة األو يف امي وتنيميم وتنفيمذ
العمليات االنتباأية يف السلفادور النتبال من يتولون املنان العامة التالية ابالقرتاع ال عيب:
(أ)

رئيي وانئ رئيي اجلمهورية؛

(ل)

أعضاء اجلمعية الت ريعية؛

(ج)

أعضاء أرملان أمريكا الوساى؛

(د)

احملافيون وأعضاء جمالي البلدايت.

وتتمثل مهمتها القضائية يف العمل أونفها اهلي،ة الوحيدة املبتصة يف إحقاق العدالة االنتباأيمة،
يف احلاالت ال يقمدم فيهما املواطنمون شمكاوى أ مصن وقموع انتهاكمات حلقموقهم االنتباأيمة ،أو يف
حسم النزاعات أ األحزال السياسية.
 -49وتتصلف احملكمة االنتباأية العليما ممن ةسمة قضماة تنتبمبهم اجلمعيمة الت مريعية لواليمة ممدهتا
ةي سنوات .ويُنتب ثالثة من هؤالء القضاة من القموائم الم تقم يدمها األحمزال السياسمية الثالثمة
أو االئتالفممات القانونيممة ،ال م حصمملت علممى أكممرب عممدد مممن األن موات يف آخممر انتبمماابت رائسممية،
على أسا انتبال قا واحد من كل قائمة .ويُنتب القاضميان اةخمران ممن قمائمت تقرتحهمما
النوال املنتبب .
فكمة العدل العليا ،حبصوهلما على أنوات ما ال يقل عن ثلثي ي

 -50ويف  29هوي/يولي م  ،2010أنممدرت الممدائرة الدسممتورية يف فكمممة العممدل العليمما حكم م ا يف
إط م ممار دع م مموى ع م ممدم الدس م ممتورية ،أ م ممصن الفق م ممرة  1م م ممن امل م ممادة  ،211والفقم م مرت  )3(2و( )5م م ممن
املممادة  ،215واملممادة  ،216والفقممرة  1مممن املممادة  ،218والفقممرة  1مممن املممادة  ،239والفقممرة  1مممن
املممادة  ،250والفقممرة  6مممن املممادة  262مممن قممانون االنتبمماابت .ويف هممذا الصممدد ،أعلنممت الممدائرة
الدستورية يف فكمة العدل العليا عدم دسمتورية الفقمرة  )5(2ممن املمادة  215ممن قمانون االنتبماابت
أسب الفتها للممادت  72و 126ممن الدسمتور ،ألن اشمرتاط انتمماء املرشَّم أو النائم إ حمزل
سياسي يقيييد حا يي املمواطن يف الرتشم هلمذه املنانم  .كمما أعلنمت عمدم دسمتورية الفقمرة  6ممن
امل مادة  262مممن قممانون االنتبمماابت أسممب الفتهمما للمممادة  78مممن الدسممتور ،ابلنيممر إ أن نيممام
الق موائم املغلق ممة واحملص ممورة خيل ممف أث ممرا  .ممري متناس م عل ممى ح مما امل مواطن يف ممارس ممة حقه ممم يف حري ممة
التصويت أكامل أهلية االختيار؛ ويف هذا الصدد ،أعلنت عدم دستورية املمواد  238و 239و250
و-253جيم من قانون االنتباابت ،فيما يتعلا أنيام القوائم املغلقة واحملصورة.
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 -51وم م ممن جه م ممة أخ م ممرى ،أعلن م ممت ال م ممدائرة الدس م ممتورية ع م ممدم وجم ممود م م مما خي م ممالف الدس م ممتور يف
املممادت  211و 215مممن قممانون االنتبمماابت ،حيم ميكممن تفسممريمها وفقم ا للمممادت  72و126
من الدستور ،عىن أن ال ياال إبثبات الرتش ضمن قائمة حزأية إال املرشحون الذين خيتمارون
ذل م  ،ولكممن جيمموي هلممم أيض ما الرتش م كمسممتقل أو وفق ما لألشممكال األخممرى احملممددة يف احلكممم
امل ممذكور .كم مما أعلن ممت ع ممدم وج ممود م مما خي ممالف الدس ممتور يف املم مواد  215و 216و 218و239
و 250و 262م ممن ق ممانون االنتب مماابت ألن ني ممام القم موائم املنص مموص عليم م يف ه ممذه املم مواد ييس ممر
إعمممال حمما التصممويت يف إطممار النيممام االنتبمما ؛ وأخممريا أعلنممت عممدم وجممود ممما يتعممار م م
الدستور يف املادة  262من قانون االنتباابت ألن املواطن ميارسون حقهم يف التصويت أ كل
مباش ممر وفقم مما ي ممنص علي م الدس ممتور؛ ويتض م مم مما تق ممدَّم أن الس ملفادور ينبغ ممي هل مما مباش ممرة عملي ممة
إنالحات مهمة للغاية يف جمال االنتباابت.
 -52ولم ي
موحث يف هممذه العمليممة ،دون جتاهممل حمما األح مزال السياسممية واالئتالفممات يف اق مرتاا

مرشممح ملنانم أعضمماء جملممي النموال واجملممالي البلديممة مممن خممالل القموائم االنتباأيممة ،أنم مممن
ي
الضروري ،فيما يتعلا خبانية أن يكون التصويت "مباشرا" ،تعديل نيام القوائم احملصورة واملغلقمة
 .ممري الدس ممتوري وإع ممادة م ممن املم مواطن م مما يكفلم م هل ممم الدس ممتور والص ممكوك الدولي ممة الم م وقيع ممت
حبريممة .ولممن يتسممىن ذلم إال إذا
ونممدَّقت عليهمما السمملفادور مممن نممالحية سمميادية الختيممار ممثلمميهم ي
أُتي انتبال النوال من خالل القوائم املفتوحة أو املستقلة ،ح يتمكن الناخم ممن التصمويت
مباشرة لصاحل ا َّ
ملرش الذي خيتاره.
 -53وقبلممت الممدائرة الدسممتورية يف فكمممة العممدل العليمما دعمماوى حممزل الوفمماق المموطين واحلممزل
الدميقراطي املسيحي والتحالف الكبري للوحدة الوطنية ،ال طلبت فيهما إعمادة إحصماء األنموات
املمنوحممة لن موال انتُبب موا يف  1آذار/مممار  ،2015وأنممدرت حكم ما أمممرت في م مقاطعممة سممان
سمملفادور إبعممادة إحصمماء األنموات املممد مما خممالل انتبمماابت اجلمعيممة الت مريعية ،وهممي العمليممة
ال أشرا عليها مكت النائ العام للجمهورية.
 -54ويف عممام  ،2014انتببممت اجلمعيممة الت مريعية قضمماة احملكمممة االنتباأيممة العليمما ممن فمميهم
رئيسها ،وأدوا اليم الدستورية أمامها ،وهم خوليو أوليبو .رااندينو ،أونف قاضمي ا دائمم ا ،ومماراي
أالنكا اب  ،أونفها قاضية مناوأة ،ابقرتاا من جبهة فاراأوندو ممارا للتحريمر الموطين ،وفراننمدو
أر.ويممو تيمميي وكممارلو روأ مريا ألبممارادو ،أونممف قاضمميا منمماوابا ،ابق مرتاا مممن التحممالف اجلمهمموري
الوطين .وعينت ،ابقرتاا من حزل الوفاق الوطين. ،وادالو ميدينا ،وهي أيضا يف الوقمت احلماي
قاض ممية يف احملكم ممة االنتباأي ممة العلي مما ،ابق مرتاا م ممن فكم ممة الع ممدل العلي مما ،وأوس ممكار فرانسيس ممكو
ابانمينيو ،ابقمرتاا ممن احلمزل المدميقراطي املسميحي .كمما اختمارت اجلمعيمة الت مريعية ابإليماع ممن
القائمة ال أعثتها إليهما فكممة العمدل العليما ،خيسمو أوليسميي ريبما أونمف قاضميا دائمما يف
احملكمة االنتباأية العليا ،وسونيا كليمينتينا لييبانو دي ليمو أونفها قاضمية مناوأمة لم  ،وميغيمل
أخنيممل كاردوس ما ،الممذي كممان قاضممي ا يف دائممرة املنايعممات اإلداريممة يف فكمممة العممدل العليمما ،أونممف
قاضممي ا دائم م ا يف احملكمممة االنتباأيممة العليمما ،وروأ م أتيليممو ميلينممديي ،أونممف قاضممي ا منمماوابا ل م .
وسيؤدي هؤالء األعضاء اجلدد مهمامهم حم هوي/يوليم  ،2019وسمينيمون ابلتماي االنتبماابت
البلدية والت ريعية املقبلة يف عام  ،2018واالنتباابت الرائسية يف عام .2019
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 -55وهممذه هممي املممرة األو الم تنتبم فيهمما اجلمعيممة الت مريعية قضمماة يف احملكمممة االنتباأيممة
العليمما أممال انتممماء حممز أعممدما أمممرت الممدائرة الدسممتورية أممذل عقم إعالرمما عممدم دسممتورية تعيم
رئمميي احملكمممة االنتباأيممة العليمما ،أوخينيممو ت مميكا  ،أسممب انتمائ م إ جبهممة فاراأونممدو مممارا
للتحرير الوطين.
وتنص املادة  76من دستور اجلمهورية على أن هي،ة الناخب تتصليف من ييم املمواطن
-56
ي
مجلون يف الس ممجل االنتب مما ال ممذين
الممذين جيمموي هلممم االق مرتاع ،وهممم املواطنممون السمملفادوريون املسم َّ
تتجمماوي أعمممارهم مثمماين ع ممرة سممنة ،والممذين يتمتعممون علممى حنممو كامممل حبقمموقهم املدنيممة والسياسممية.
وين يييم قانون االنتباابت عمل احملكمة االنتباأية العليما و.ريهما ممن السملاات الم تكفمل ممارسمة
حا االقرتاع.
 -57ووفق م ا للمحكمممة االنتباأيممة العليمما ،كممان ممما جمموعم  4 911 672مواطن م ا سمملفادورايا،
خممالل االنتبمماابت ال م جممرت يف  1آذار/مممار  ،2015مممؤهل لممصدالء ن مواهتم النتبممال
أعضاء اجلمعية الت مريعية وأرملمان أمريكما الوسماى واجملمالي البلديمة البمالغ عمددها  262يف البلمد.
وألم م ممغ عم م ممدد اإلانن مم م ممن جممم م مموع النم م مماخب املم م ممدرج يف السم م ممجل االنتبم م مما ،2 608 806
أي  53,11يف املائة ،وعدد الذكور  ،2 302 866أي  46,89يف املائة.
 -5اهليئة التشريعية
 -58ه ممي هي ،ممة ياعي ممة تت ممصلف م ممن  84انئبم م ا ،ينتب ممبهم ال ممع ابالقم مرتاع املباش ممر والس ممري
واملتك ممافئ .ويتمثي ممل اختصان ممها األساس ممي يف الت م مري  ،ال ممذي ي مممل س ممن الق م موان وتفس ممريها
وإنالحها وإلغاءها ،فضمالا عمن التصمديا أو رفمأل التصمديا علمى املعاهمدات أو االتفاقمات الم
تُربمها اهلي،ة التنفيذية م الدول األخرى أو م اهلي،ات الدولية .وتدد الدستور نالحيات اهلي،ة
نيامها الداخلي إجراءات تنييم مهامها.
الت ريعية ويتضمن ُ

 -59ويُنتب م الن موال كممل ثممالن سممنوات وجيمموي إعممادة انتبمما م .وتبممدأ مممدة واليممتهم يف 1
أاير/مايو من العام الذي ينتببون في .
 -60والعتممماد القمرارات ،يلممزم أن يصمموت لصمماحلها علممى األقممل نصممف النموال املنتببم يائممد
انئ واحد ،أي  43نواتا. .ري أن مثة جمموعة من القرارات يقتضي اعتمادهما تصمويت األ.لبيمة
املعممزية ،أي ممما يعممادل أن موات ثلثممي الن موال  56 -نممواتا  -كممما هممو ال ممصن يف حالممة انتبممال
رئيي وقضاة فكمة العدل العليا ،ورئيي وقضاة احملكمة االنتباأية العليا ،ورئيي وقضاة فكمة
مراجعة حساابت اجلمهوريمة ،والنائم العمام للجمهوريمة ،واملمدعي العمام للجمهوريمة ،واملمداف عمن
حقوق اإلنسان ،وأعضاء اجمللي الوطين للقضاء.
 -61وال جيمموي للنم يموال املنتبب م أن ميارس موا ،خممالل فممرتة واليممتهم ،أي وفيفممة عامممة مدفوعممة
األجممر ،ابسممتثناء العمممل يف جمممال التممدريي أو اجملممال الثقممايف واملهممام املتصمملة ابخل مدمات املهنيممة يف
جمال الرعاية االجتماعية.
 -6اهليئة التنفيذية
 -62تت ممصلف اهلي ،ممة التنفيذي ممة م ممن رئ مميي اجلمهوري ممة وانئبم م  ،وويراء الدول ممة ونم موا م وامل مموفف
التاأع هلم .وتعمل هذه اهلي،ة وفق ا ألحكام الدستور ونيامها الداخلي.
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 -63ورئيي اجلمهورية هو رئيي الدولة واحلكومة والقائد العام للقوات املسلحة ،ويدير اهلي،مة
التنفيذية .وتدوم مدة والية رئيي اجلمهورية ةي سنوات ،تبدأ وتنتهي يف  1حزيران/يوني .
 -64وتُن مماط مس ممؤولية إدارة ال ممؤون العام ممة م مماانت الدول ممة حسم م االقتض مماء ،وجي ممري توييم م
تلف فروع إدارة هذه ال ؤون فيما أينها .ويضمال همام كمل أمانمة وييمر يعممل ابلتعماون مم انئم
أو عممدة ن موال ل م وفقممما تممنص علي م املممادة  159مممن الدسممتور .وح م تكممون للمراسمميم واالتفاقممات
واألواممر والقمرارات الرائسمية مصمداقية قانونيمة ،جيم أن يؤييمدها وين مرها المويراء تبعم ا الختصانمماهتم،
أو نوا م ،عند االقتضاء.
 -65ومث ممة جمل ممي لل ممويراء يت ممصلف م ممن رئ مميي اجلمهوري ممة وانئب م وويراء الدول ممة أو ن موا م ،يض م
النيممام الممداخلي للهي،ممة التنفيذيممة والل موائ التنييميممة اخلان مة أ م  ،ويُعيممد اخلاممة احلكومي مة العامممة،
ويض م م ممروع ميزانيممة اإلي مرادات والنفقممات ويعرض م علممى اجلمعيممة الت مريعية .وينيممر يف إنممالا
هممذه امليزانيممة عنممدما يتعلمما األمممر أتحويممل املبصص مات أ م تلممف فممروع اإلدارة العام مة؛ ويقممدم
اقرتاحات إ اجلمعية الت ريعية أ صن تعليا الضماانت الدستورية؛ ضمن يلة مهام أخرى.
 -66ومهمة الدفاع الوطين مسندة وج الدستور إ ويارة الدفاع ،وتق مسؤولية األمن العمام
علممى عمماتا ال ممرطة املدنيممة الوطنيممة ،الم أن مم،ت اسممتنادا إ املبممادئ اإلنسممانية والدميقراطيممة ،وتتمتم
ابالختصاص يف اجملال ذات ويارة العدل واألمن العام وكذل األكادميية الوطنية لألمن العام.
 -7اهليئة القضائية
 -67لممدى السمملفادور آليممات لضمممان إمكانيممة اللجمموء إ القضمماء جلميم األشممباص وفمما مبممدأ
املسمماواة أمممام القممانون ،املكفممول يف املممادة  3مممن دسممتور اجلمهوريممة .وتوجممد دوائممر مدنيممة وجنائيممة،
ودوائ ممر متبصص ممة يف ال ممؤون اجلنائي ممة ،وش ممؤون األس ممرة ،وامل ممرور ،والعم ممل ،والقانم مرين ،وال ممؤون
املبتلاة ،جمموعها  27دائرة ،تعمل يف  9من مقاطعمات البلمد البمالغ عمددها  ،14وهمو مما ميثمل 5
يف املائم ممة .وتوجم ممد ،علم ممى الصم ممعيد الم مموطين 207 ،فم مماكم اأتدائيم ممة ( 37يف املائم ممة) و 322فكمم ممة
للصممل ( 58يف املائممة) ،مويعممة يف ألممدايت البلممد البممالغ عممددها  ،262ويوجممد أكثممر مممن فكم ممة
واحدة للصل يف البلدايت ال يقيم ا عدد كبري من السكان ،أغر خدمتهم على حنو أفضل.
 -68واعتبارا من  1نيسان/أأريل  ،2007أن م،ت وجم املرسموم الت مريعي رقمم  ،246املن مور
يف الع ممدد  43م ممن اجلري ممدة الرمسي ممة ،امل ممؤرك  5آذار/م ممار  ،2007ال ممدائرة املتبصص ممة يف ال ممؤون
اجلنائيممة يف سممان سمملفادور ،واحملمماكم املتبصصممة يف إنممدار األحكممام يف سممان سمملفادور وسممانتا آان
وسان ميغيل ،واحملاكم املتبصصة يف التحقيا يف سان سلفادور وسانتا آان وسان ميغيل.
 -69ومنممذ التوقي م علممى اتفاقممات السممالم يف السمملفادور ،نممار مممن الضممروري إنممالا النيممام
القضائي ،دا تعزيزه من أجل حتس مستوى إقامة العدل .ومشل هذا اإلنالا تعديل طريقمة
ت كيل فكمة العدل العليا ال تتصلف من  15قاضي ا/قاضية.
 -70وتوجممد وحممدة االختيممار التقممين ،الم تممدأل علممى حتممدي سممجل احملممام احلانممل علممى
الرتخيص من قيبمل فكممة العمدل العليما ،حيم حتمذا منم احملمام املوقموف عمن العممل واملتموف
والممذين ال يسممتوفون ال ممروط الدسممتورية املالوأممة ملمارسممة احملاممماة ،وتض م ابلتمماي السممجل اخلمماص
املؤهل للرتش ملنص قا ٍ يف فكمة العدل العليا ،الذي يُن ر ،أعد احلصول على
للمحام
َّ
إذن احملكمة أكامل هي،تها ،يف نحيفت تويَّعان على الصعيد الوطين.
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 -71وكم مما س ممبقت اإلش ممارة إ ذلم م  ،أن ممئ اجملل ممي ال مموطين للقض مماء أون ممف هي ،ممة مس ممتقلة،
تضممال همممة اق مرتاا املرشممح ملنان م القضمماة يف فكمممة العممدل العليمما ،ويف فمماكم االسممت،ناا،
واحملاكم االأتدائية ،وفاكم الصمل  .وممن مسمؤوليات أيضم ا تنيميم وتسميري مدرسمة التمدري القضمائي،
ال تسعى إ حتس مستوى التدري املهين للقضاة و.ريهم من املوفف القضائي .
 -72ويف إطار حتدي نيام العدالة وضمان سمرعة وفعاليمة إقاممة العمدل ،أُجريمت إنمالحات
قانونيم ممة واسم ممعة ،مشلم ممت قم ممانون العقم مموابت وإنم ممدار قم ممانون جديم ممد لصج م مراءات اجلنائيم ممة وتعم ممديل
إجراءات احملاكمات املدنية والتجارية ،من خالل قانون جديد لصجراءات املدنية والتجارية ،ينفذ
مبدأ شفوية احملاكمات .وأُدخلت تعديالت على الت ريعات املتعلقة أ ؤون الافمل واألسمرة ،ممن
خممالل قممانون احلمايممة ال مماملة لألطفممال واملمراهق ؛ كممما توجممد قيممد املناق ممة يف اجلمعيممة الت مريعية
مسممودة م ممروع قممانون أ ممصن اإلجمراءات الدسممتورية ،هتممدا إ يايدة سالسممة وفعاليممة اإلجمراءات
الدستورية املتعلقة أتدأري احلماية املؤقتة ودعوى املثول أمام القضاء ودعاوى عدم الدستورية.
 -73وتنقس ممم فكم ممة الع ممدل العلي مما إ  4دوائ ممر ،ه ممي ال ممدائرة الدس ممتورية ،وال ممدائرة املدني ممة،
وال ممدائرة اجلنائي ممة ودائ ممرة املنايع ممات اإلداري ممة ،وتت ممصلف ك ممل واح ممدة منه مما م ممن رئ مميي ومست ممارين،
وتتمثل مهمتها يف معاجلة وتسوية الدعاوى والاعون املقدمة تبعا الختصانها.
 -74وت كيلة فكمة العدل العليا ،يف الوقت الراهن ،كالتاي:
اجلدول 2
حمكمة العدل العليا
اللق

القاضي/القاضية

()1

رئيي احملكمة أوسكار أرماندو أينيدا اناب
خوسي أيالرمينو خاميي فلوريي
قاضي
سيدين أالنكو
قاضي
رودولفو إرنيستو .ونساليي أونيا
قاضي
فلورينت ميلينديي
قاضي
()2
ماراي لون ريغاالدو
قاضية
أوأيديو أونيا فلوريي
قاضي
أوسكار ألبريتو لوأيي خرييي
قاضي
()2
دوريي لو ريبا .اليندو
قاضية
خوسي روأريتو أر.يتا مانسانو
قاضي
ليوانردو رامرييي مورسيا
قاضي
دافيين اينريا سانت يي دي مونيو
قاضي
إيلسي دوينيا أأيليي
قاضية
سريخيو لويي ريبريا ماركيي
قاضي
ابوال ابتريسيا أيالسكيي
قاضية
()1
()2
GE.17-05266

الدائرة

()2

الدائرة الدستورية
الدائرة الدستورية
الدائرة الدستورية
الدائرة الدستورية
الدائرة الدستورية
الدائرة املدنية
الدائرة املدنية
الدائرة املدنية
الدائرة اجلنائية
الدائرة اجلنائية
الدائرة اجلنائية
دائرة املنايعات اإلدارية
دائرة املنايعات اإلدارية
دائرة املنايعات اإلدارية
دائرة املنايعات اإلدارية

اتريخ االنتبال
2014
2009
2009
2009
2009
2009
2012
2015
2012
2012
2015
2015
2012
2015
2015

هو رئيي الدائرة الدستورية يف فكمة العدل العليا ورئيي اهلي،ة القضمائية منمذ  31هوي/يوليم 2014
عو خوسمي سمالومون ابداي ،المذي شمغل املنصم ممن  21آل/أ.سماي  2012إ  14ت مرين
األول/أكتوأر  ،2013وهو اتريخ تعيين .
رئيي الدائرة املعنية.
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 -75وتت ممصليف دوائ ممر الدرج ممة الثاني ممة ،وه ممي ف مماكم االس ممت،ناا ،م ممن قاض ممي  ،يف حم م تض ممم
الص ملي قاض ميا واحممدا .وتعيممنهم ييع ما فكمممة العممدل العليمما مممن قائمممة
احملمماكم االأتدائيممة وفمماكم ُ
يقرتحها عليها اجمللي الوطين للقضاء (املادة  175من الدستور).
 -76ووفقم ا للقممانون األساسممي للقضمماء ،تتممصلف فكمممة العممدل العليمما مممن أقسممام تلفممة :قسممم
التوثيا وقسم النزاهة وقسم التحقيا املهين وقسم املن ورات.
 -77وابإلضافة إ ذل  ،تضم فكمة العدل العليا ثالن وحدات :األو معنية ابملعلوممات
املتعلقة ابألشباص احملتجزين من قبل أي سلاة؛ والثانيمة أرنمد تنفيمذ األحكمام اجلنائيمة؛ والثالثمة
معنية إبجراءات املصادرة والكفالة يف يي فاكم اجلمهورية.
 -78وتضممم فكمممة العممدل العليمما وحممدة تنفيذيممة إداريممة ،تتممصلف مممن أقسممام املاليممة ،واهلندسممة،
وامل موارد الب مرية ،والتسمميري ،والصمميانة ،سيضمماا إليهمما قيسممم لتجمي م ق موان فكمممة العممدل العليمما
ولوائحها التنييمية وأحكامها القضائية؛ ووحدات ذات طاأ إداري.
 -79وتتمثممل مهمممة إدارة رنممد السمملوك واإلفمراج حتممت املراقبممة يف التعمماون مم القضمماة املعنيم
راقبة السجون وأتنفيذ العقموابت ،يف مهمام رنمد شمروط أو قواعمد السملوك املفروضمة يف حماالت
الوقممف امل ممروط لصج مراءات اجلنائيممة ،وا مماذ تممداأري أمنيممة ،واإلف مراج امل ممروط ،والوقممف امل ممروط
لتنفيذ أي شكل من أشكال العقوأة ،وتنفيذ العقوابت .ري السالبة للحرية.
 -80ومديرية الا ال رعي التاأعة حملكمة العدل العليا هي املؤسسمة الم تمدير قاماع الام
ال رعي وعلم األدلة اجلنائية لدعم إقاممة العمدل ،وتق َّمدم خمدمات معهمد الام ال مرعي ممر ممن
مكتم النائم العممام للجمهوريمة ،أو مممر قضمائي ،أو أممر مممن مكتم املم يدعي العمام للجمهوريممة،
أو مكت الدفاع عن حقوق اإلنسان ،أو ال رطة املدنية الوطنية يف أعأل احلاالت.
 -8استقالل القضاة واهليئة القضائية
 -81تنص الفقرة  3من املادة  172من الدستور على أن القضاة مسمتقلون فيمما يتصمل مارسمة
مهمامهم القضمائية ،وال خيضمعون إالي ألحكممام الدسمتور والقموان  .ووفقما هلممذا املبمدأ ،ينبغمي لكمل قمما ٍ
أالي يعتممد سمموى حكممام الدسممتور والقممانون ،الم جيم أن يراعيهمما فيممما يصممدره مممن أحكممام ،والقضمماة
مستقلون يف إندار األحكام يف القضااي املعروضة عليهم ،أصرا النير عن رتبهم.
 -82أما خبصوص استقالل اهلي،ة القضائية عن .ريهما ممن هي،مات الدولمة ،فقمد كفلم الدسمتور
السمماري املفعممول جموعممة مممن األحكممام ت مممل اجلوان م املتصمملة ابمليزاني مة وسممري العمممل؛ وعلممى
سبيل املثال ،تنص الفقرة األخرية من املادة  172من دستور اجلمهورية على أنم "خيصمص للهي،مة
القضائية اعتمماد سمنوي ال يقمل عمن  6يف املائمة ممن اإليمرادات اجلاريمة مليزانيمة الدولمة" .وخبصموص
ممما سمملف ذكممره ،حتممدد املممادة  182مممن الدسممتور االختصمماص الثالم ع ممر حملكمممة العممدل العليمما
املتمثل يف "إعداد م روع ميزانية روات موففي إدارة العمدل ونفقاهتما وإحالتم إ اهلي،مة التنفيذيمة
إلدراج م يف م ممروع امليزانيممة العامممة للدولممة .وتت مماور اجلمعيممة الت مريعية م م فكمممة العممدل العليمما
أ صن أي تعديالت ترى من الاليم إدخاهلا على م روع امليزانية".
 -83ويكفل االستقالل الموفيفي للهي،مة القضمائية علمى وجم اخلصموص قمانو ُن املهمن القضمائية
وق ممانون اجملل ممي ال مموطين للقض مماء ،ومه مما ق ممانوانن يع م يمزيان ني ممام إقام ممة الع ممدل واس ممتقالل امل مموفف
القضممائي  .ويتنمماول القممانون األول مبممدأ كفالممة األمممن المموفيفي للقضمماة وتممرقيتهم ،يف ح م يعممزي
الثاين هذا املبدأ ،حي ينص على تقييم كفاءة القضاة.
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 -9مشاركة اهليئة القضائية يف صياغة القوانني
 -84جي مموي حملكم ممة الع ممدل العلي مما ،يف ح مماالت معين ممة ،الت ممدخل يف عملي ممة ن مميا.ة الق م موان .
و وج الفقرة  3من املادة  133من دستور اجلمهورية ،جيموي حملكممة العمدل العليما اقمرتاا قموان
أ ممصن املس ممائل املتعلق ممة ابهلي ،ممة القض ممائية ،و مارس ممة مهن م التوثي مما واحملام مماة ،وابلوالي ممة القض ممائية
للمحاكم واختصاناهتا.
مدخل يف عمليممة نمميا.ة القموان  ،يف
 -85ومممن جهممة أخممرى ،جيمموي حملكمممة العممدل العليمما أن تتم ي
أي جمال ،عندما يرفأل رئيي اجلمهورية ،على أسا عدم الدستورية ،م روع قانون تؤييمده اهلي،مة
الت ريعية .لبية الثلث علمى األقمل ممن أنموات الن يموال املنتببم  .ويتعم َّ علمى رئميي اجلمهوريمة
يف هممذه احلالممة أن يال م إ فكمممة العممدل العليمما ،يف .ضممون ثالثممة أايم ،أن تقممرر ممما إذا كممان
م روع القانون دستورايا أم ال.
 -86وترد فيما يلي أعأل املؤشرات املدرجة يف التذييل  3من املبادئ التوجيهية.
اجلدول 3
جرائم القتل حبسب عدد السكان
اخلصائص

2010

عدد السكان
القتل أسب عنف عام
مع ممدل جم مرائم القت ممل (لك ممل
 100 000نسمة)

2011

2013

2012

2014

2015

6 460 271 6 401 240 6 344 069 6 289 709 6 239 084 6 193 164
6 656
3 921
2 513
2 594
4 371
4 004
103٫03
61٫2
39٫6
41٫2
70٫1
64٫6

املصدر :إعداد خاص استنادا إ أياانت إدارة إحصاءات الا ال رعي ابلنسمبة جلميم السمنوات ،وإ التوقعمات
السكانية للمديرية العامة لصحصاء والتعداد للفرتة  ،2050-2005املنقحة يف عام .2014

اجلدول 4
جرائم قتل األطفال واملراهقني ،حبسب الفئة العمرية2015-2010 ،
الف،ة العمرية

أقل من سنة
1إ 4
5إ 9
 10إ 14
 15إ أقل من 18
 15إ 19
اجملموع

2010

2011

2012

394
484

480
586

281

4
3
4
79

8
6
7
85

3
6
4
39
229

2013
5
3
3
23
257

292

2014
4
4
6
55
362

431

2015

8
3
8
80
632

731

املصدر :إعداد خاص استنادا إ أياانت إدارة إحصاءات الا ال رعي ابلنسبة جلمي السنوات.
مالحية :اعتبممارا مممن عممام  ،2012اعتُمممد تصممنيف ف،ممة السممكان البممالغ مممن العمممر أقممل مممن  18سممنة .وخممالل
الفممرتة  ،2011-2010كانممت املعلومممات املتعلقممة ممن تقممل أعمممارهم عممن  18سممنة مدرجممة ضمممن الف،ممة
العمرية  15إ  19سنة.
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اجلدول 5
قائمة موحدة جبميع احلالت الواردة على هيئات احلماية*2015-2012 ،
العام

كانون الثاين /شباط/
فرباير
يناير

آذار/
مار

نيسان/
أأريل

أاير/
مايو

حزيران/
يوني

هوي/
يولي

أيلول/
آل/أ.ساي سبتمرب

ت رين األول /ت رين الثاين /كانون األول/
ديسمرب
نوفمرب
أكتوأر

اجملموع

النسبة
امل،وية

نفر
738
943
1 069

569 752 557 497
561
616 808
819 875 767 857
864
541 601
1 138 1 660 1 353 1 235 1 021 1 186 990
1 332 1 420 1 374 1 454 1 280 1 300 1 150

626 541
999 919
1 341 1 316
1 579 1 454

563
914
1 088
1 174

394
768
1 009
913

٪14٫1 6 484
٪21٫0 9 662
٪31٫1 14 280
٪33٫7 15 499

اجملموع 2 750

3 858 4 707 4 051 4 043 3 726 3 643 3 549

4 545 4 230

3 739

3 084

٪100٫0 45 925

2012
2013
2014
2015

* أمدأ إن ماء هي،مات احلمايمة تمدرجييا منمذ عممام  2012إ أن ألمغ عمددها احلماي  15هي،مة يف كمانون الثمماين/
يناير .2014
املصدر :اجمللي الوطين لألطفال واملراهق .2016 ،

اجلدول 6
ح ااالت ةالف ااة أو انته اااك الق ااانون ال ااواردة عل ااى  15هيئ ااة للةماي ااة ،م اان ك ااانون الث اااين
يناير  2012إىل كانون األول ديسمرب 2015
احلا املنته

2012

2013

2014

2015

اجملموع

النسبة امل،وية

احلا يف السالمة ال بصية
احلا يف التعليم والثقافة
احلا يف الصحة
حقوق أخرى
اجملموع

3 206
396
307
1 162
5 071

7 326
377
193
2 067
9 963

11 078
496
1 400
2 100
15 074

10 162
1 421
3 530
6 617
21 730

31 772
2 690
5 430
11 946
51 838

٪61٫3
٪5٫2
٪10٫5
٪23٫0
٪100٫0

املصدر :اجمللي الوطين لألطفال واملراهق وهي،ات محاية األطفال واملراهق .2015 ،

اجلدول 7
حالت العتداء اجلنسي حبسب نوع اجلنس
نوع اجلني 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
اإلانن
الذكور

1 784 2 131 1 849 1 632 1 647
141 191 168 148 146

1 908
129

2 047 2 536 1 718
215 284 112

املصدر :إدارة إحصاءات الا ال رعي.
مالحية :املعلومات املتعلقة أعامي  2010و. 2012ري متاحة ح اةن.

األطفال واملراهقون ضةااي العتداء اجلنسي حبسب نوع اجلنس2014-2013 ،
نوع اجلني

2013

األطفال واملراهقون الذكور
األطفال واملراهقون اإلانن
اجملموع
املصدر :إعداد خاص استنادا إ أياانت معهد الا ال رعي.
مالحية :ت مل أياانت عام  2013الذكور واإلانن البالغ  18سنة.
20
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1 218
1 319

2014

64
882
946

2015

50
703
753
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وترية جرائم القتل حبسب نوع اجلنس
نوع اجلني

2011

2010

629
3 737

568
3 432

اإلانن
الذكور
املصدر :إدارة إحصاءات الا ال رعي.

2012

321
2 246

2013

218
2 287

2014

294
3 615

2015

573
6 072

اجلدول 8
السجون (حىت  31كانون األول ديسمرب )2015
احملاكمون
املناقة اجلغرافية السجن

الذكور

1 052
املناقة الغرأية أابنتيو
املزرعة السجنية يف سانتا أان نفر
1 000
إيسالكو
113
ميتاابن
63
سونسوانا
216
السجن الغر
املزرعة السجنية يف إيسالكو نفر
نفر
املناقة الوساى إيلوابنغو
849
كيسالتيبيكي
975
الإيسبريانسا (جنائي)
422
ت االتينانغو
32
جناا األمرا النفسية
الإيسبريانسا (مركز مفتوا) نفر
نفر
املركز املفتوا سانتا تيكال
167
مناق ممة الوسم م سان أيسين
اجلنو
284
كوخوتيبيكي
45
سينسونتيبيكي
390
إيلوابسكو
50
ساكاتيكولوكا
286
املناقة ال رقية خوكوااب
38
أوسولواتن
99
سان ميغيل
374
سان فرانسيسكو .وتريا
376
الأونيون
6 831
اجملموع

املدانون

اإلانن

اجملموع

الذكور

2
نفر
نفر
نفر
نفر
نفر
58
759
189
نفر
نفر
6
نفر
نفر
نفر
نفر
20
نفر
نفر
نفر
نفر
70
نفر
نفر
1 104

1 054
صفر
1 000
113
63
216
58
759
1 038
975
422
38
صفر
صفر
167
284
65
390
50
286
38
169
374
376
7 935

4 224 3 170
نفر
3 170
123
123
نفر
123
2 773 1 773
نفر
1 773
312
199
نفر
199
917
854
نفر
854
1 239 1 023
نفر
1 023
231
173
173
نفر
2 135 1 376 1 376
نفر
1 927
889
208
681
5 108 4 133
نفر
4 133
1 530 1 108
نفر
1 108
117
79
10
69
89
89
نفر
89
10
10
10
نفر
1 448 1 281
نفر
1 281
1 155
871
نفر
871
433
368
51
317
407
17
نفر
17
458
408
نفر
408
334
48
نفر
48
1 500 1 462
نفر
1 462
1 552 1 383
245
1 138
1 089
715
نفر
715
429
53
نفر
53
29 540 21 605 2 073 19 532

اإلانن

اجملموع

اجملموع حبسب
السجن

املصدر :املديرية العامة للسجون.
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اجلدول 9
املساااعدة القانونيااة املقدمااة ماان وحاادة الاادفاع العااام يف اجملااال اجلنااائي (اإلجاراءات املتبعااة يف
حماكم األحداث)
من حزيران/يوني  2010من حزيران/يوني  2011من حزيران/يوني  2012من حزيران/يوني  2013من حزيران/يوني 2014
إ أاير/مايو  2011إ أاير/مايو  2012إ أاير/مايو  2013إ أاير/مايو  2014إ أاير/مايو 2015

املراهقون 9 917

7 758

5 521

4 790

5 460

اجلدول 10
األطفااال واملراهقااون املسااتفيدون ماان املساااعدات الاال تقاادمها وحاادة الاادفاع عاان األساارة
واألطفال واملراهقني ،املرحلة اإلدارية2015-2013 ،
العام

اجملموع

اجملموع الفرعي

األطفال
اإلانن

الذكور

2013
2014
2015

24 324
15 776
12 813

17 825
10 513
9 164

9 215
7 463
4 828

8 610
3 050
4 336

املراهقون
اجملموع الفرعي الذكور
6 499
5 263
3 649

3 940
3 050
1 977

اإلانن
2 559
2 213
1 672

املصدر :مكت املدعي العام للجمهورية.

اجلدول 11
عدد القضاة الدائمني ،حبسب نوع احملكمة ونوع اجلنس على الصعيد الوطين
املنص ونوع احملكمة

قضاة فكمة العدل العليا
قضاة الدوائر
قضاة الدوائر املتبصصة
قضاة الدوائر املتبصصة يف شؤون األطفال واملراهق
قضاة الصل
قضاة التحقيا
قضاة التحقيا املتبصصون
قضاة إندار األحكام
قضاة إندار األحكام املتبصصون
قضاة احملاكم املدنية
قضاة احملاكم التجارية
قضاة احملاكم املدنية والتجارية
قضاة فاكم العمل
قضاة فاكم املرور
قضاة فاكم الدعاوى الثانوية
قضاة احملاكم العسكرية
22

نوع اجلني
اإلانن
الذكور

10
34
نفر
1
146
23
2
43
4
20
3
8
6
5
2
1

5
14
2
1
170
21
2
19
نفر
6
2
8
3
4
6
نفر

اجملموع

15
48
2
2
316
44
4
62
4
26
5
16
9
9
8
1
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املنص ونوع احملكمة

قضاة فاكم األسرة
القضاة املتبصصون يف شؤون األطفال واملراهق
قضاة شؤون األحدان
قضاة تنفيذ التداأري
قضاة مراقبة السجون
قضاة احملاكم االأتدائية
اجملموع
املصدر :مكت النائ العام للجمهورية.

نوع اجلني
اإلانن
الذكور
13
1
5
3
3
13
346

15
5
12
1
7
9
312

اجملموع

28
6
17
4
10
22
658

اثنياً -اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
الفقرة  40من املبادئ التوجيهية :حالة املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان
 -87أدرج ممت دول ممة الس مملفادور يف التقري ممر اجل ممام لتقاريره مما الدوري ممة الثال م والراأ م واخل ممامي
وج العهد الدوي اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعيمة والثقافيمة ،أعمأل الصمكوك الدوليمة
ال م م نم ممدقت عليهم مما يف إطم ممار النيم ممام العم مماملي ،ومنيومم ممة البلم ممدان األمريكيم ممة ،والقم ممانون الم ممدوي
اإلنساين ،وال تعترب ثاأة قوان يف اجلمهورية ،ويتع مراعماة واحمرتام مما تمنص عليم ممن مبمادئ
وأحكام يف يي أحناء اإلقليم الوطين.
 -88وفيما يتعلا ابلصكوك ال جرى التوقي عليها مؤخرا ،جتمدر اإلشمارة إ التصمديا علمى
الربوتوكممول االختيمماري امللحمما ابلعهممد الممدوي اخلمماص ابحلقمموق االقتصممادية واالجتماعيممة والثقافيممة،
وجم املرسمموم رقممم  ،721املممؤرك  18أاير/مممايو  ،2011واملن ممور يف العممدد  108مممن اجلريممدة
الرمسية ،اجمللد رقم  ،391يف  10حزيران/يوني .2011
وندق على الربوتوكول االختيماري الثماين امللحما ابلعهمد المدوي اخلماص ابحلقموق املدنيمة
-89
ُ
والسياسممية ،اهلممادا إ إلغمماء عقوأممة اإلعممدام ،وج م املرسمموم الت ممريعي رقممم  ،601املن ممور يف
العدد  25من اجلريدة الرمسية ،اجمللد رقم  ،402يف  7شباط/فرباير .2014
 -90وندقت اجلمعية الت مريعية علمى نيمام رومما األساسمي للمحكممة اجلنائيمة الدوليمة وعلمى
التعديل املدخل علمى املمادة  8منم ؛ وعلمى التعمديالت املتعلقمة ةرميمة العمدوان ،وجم املرسموم
رقممم  ،197املن ممور يف العممدد  236مممن اجلريممدة الرمسيممة ،اجمللممد رقممم  ،409يف  22كممانون األول/
ديسمرب .2015
 -91وجيممري حاليما حتليممل وتقيمميم فتمموى ونامماق التصممديا علممى الربوتوكممول االختيمماري التفاقيممة
مناهض م ممة التع م ممذي و .م ممريه م م ممن ض م ممرول املعامل م ممة أو العقوأ م ممة القاس م ممية أو الالإنس م ممانية أو املهين م ممة
واالعرتاا ابختصاص جلنة مناهضة التعذي  ،وفق ا للمادت  21و.22
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اجلدول 12
الصكوك الدولية الل جرى التوقيع عليها مؤخراً
الص الدوي

اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشباص ذوي اإلعاقة وأروتوكوهلا االختياري

املرسم م مموم الت م م مريعي رقم م ممم  ،432املم م ممؤرك  11ت م م مرين األول/أكتم م مموأر 2007
اتريخ التصديا
واملن ور يف العدد  205من اجلريدة الرمسية ،اجملل يد رقم  ،377يف  5ت مرين
الثاين/نوفمرب 2007
اتريخ إيداع التصديا لدى  14كانون األول/ديسمرب 2007
األمم املتحدة
"تُوق م م حكوم ممة يهوري ممة الس مملفادور عل ممى اتفاقي ممة حق مموق األش ممباص ذوي
حت يفث
اإلعاقم ممة وأروتوكوهلم مما االختيم مماري ،اللم ممذين اعتمم ممدهتما اجلمعيم ممة العامم ممة لألمم ممم
املتح ممدة يف  13ك ممانون األول/ديس مممرب  ،2006م مما دام ممت األحك ممام ال مواردة
ي مممن األحكمام واملبممادئ والقواعممد املنصمموص عليهمما
فيهمما ال هممي وال ُ ممل ي
يف دستور يهورية السلفادور ،وال سيما يف جزئ القاعي".
عام
طبيعة التحفث ونااق
ي
السب  :املاداتن  144و 246من دستور اجلمهورية.
السب واحلالة
احلالة :ساري املفعول.
من جان واحد
األثر
اعتمدت اجلمعية الت ريعية القرار الت ريعي رقم ،23
سح التحفث
املؤيد لسح التحفث؛ وج املرسوم رقمم ،920
املممؤرك  8كممانون الثاين/ينمماير  ،2015واملن ممور يف
العدد  24من اجلريمدة الرمسيمة ،اجمللمد  ،406يف 5
شباط/فرباير .2015
املصدر :املديرية العامة لل ؤون القانونية.

ابء -اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -92ال يعاممي دسممتور اجلمهوريممة لعممام  1983يف الوقممت ال مراهن مرتبممة دسممتورية للمعاهممدات
الدولية حلقوق اإلنسان؛ ولكن املعاهدات الدولية ،وفق ا للمادة  144ممن الدسمتور ،هلما األسمبقية
على الت ريعات الثانوية يف حالة وجود تعار أ القانون وهذه املعاهدات.
 -93وابعتبممار السمملفادور دولممة طرف ما يف االتفاقيممة األمريكيممة حلقمموق اإلنسممان ،منممذ  23حزي مران/
يوني م  ،1978فقممد قبلممت واعرتفممت ابختصمماص اهلي،ت م املكممونت ملنيومممة البلممدان األمريكيممة حلمايممة
حقمموق اإلنسممان ،ومه ما جلنممة البلممدان األمريكيممة حلقمموق اإلنسممان وفكمممة البلممدان األمريكيممة حلقمموق
اإلنسان؛ .ري أن السلفادور اعرتفت ابختصاص هذه احملكمة ح  6حزيران/يوني .1995
 -94ويف فل اإلدارة احلالية لرئيي اجلمهورية األستاذ سالفادور سانت يي سمريين ،اعرتفمت دولمة
السمملفادور ابلامماأ القممانوين امللممزم لتقممارير جلنممة البلممدان األمريكيممة حلقمموق اإلنسممان وأحكممام فكم ممة
البلممدان األمريكيممة حلقمموق اإلنسممان؛ كممما قبلممت تونمميات جملممي األمممم املتحممدة حلقمموق اإلنسممان يف
إطار االستعرا الدوري ال امل الذي جرى مؤخرا ،وتونيات تلف هي،ات املعاهدات.
 -95وفيممما يتعلمما ابلقضممااي املعروضممة علممى منيومممة البلممدان األمريكيممة حلمايممة حقمموق اإلنسممان،
شممجعت دولممة السمملفادور عمليممة إج مراء ح موار م م ضممحااي انتهاكممات حقمموق اإلنسممان وأنممحال
ال كاوى يف تلف القضااي املقدمة ضدها.
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 -96ويف عممام  ،2009أُن مم،ت جلنممة وطنيممة جلممرب ضممرر ضممحااي االنتهاكممات اجلسمميمة حلقمموق
اإلنسممان يف س ممياق الن مزاع املس ممل الممداخلي ،أُس ممندت إليه مما مهم ممة تق ممدمي أ مرانم ش ممامل إ رئ مميي
اجلمهوريممة أ ممصن جممرب ضممرر ضممحااي االنتهاكممات اجلسمميمة حلقمموق اإلنسممان يف سممياق النمزاع املسممل
ال ممداخلي .وش ممكل ه ممذا ال ممربانم موض مموع املرس مموم التنفي ممذي  ،2013/204امل ممؤرك ت م مرين األول/
أكتمموأر  ،2013الممذي أن ممئ وجب م أ مرانم جممرب الضممرر ،وسممجل الضممحااي ،واجمللممي التمموجيهي
لسجل الضحااي ،وجلنة املتاأعة.
 -97وح اتريخ إعمداد همذا التقريمر ،ابشمر اجمللمي التموجيهي لسمجل الضمحااي عمليمة لتحمدي
سممجل الضممحااي ،أغممر تنفيممذ أمرانم مممن التعويضممات هلممم يف إطممار إجمراءات جممرب الضممرر ،الممذي
أطلق م السمميد رئمميي اجلمهوريممة يف  31آل/أ.سمماي مممن العممام اجلمماري .ويف إطممار هممذا الممربانم ،
سيتلقى الضحااي تعويضا يف شكل معا.،
 -98ويف إطار متاأعة تنفيذ احلكم الصادر يف قضية األخت سريانو كرو  ،أن صت الدولة اللجنمة
الوطنيممة للبحم عممن األطفممال املبتفم خممالل فممرتة النمزاع املسممل الممداخلي ،وجم املرسمموم التنفيممذي
رق مم  ،5املن ممور يف العممدد  11مممن اجلريممدة الرمسيممة ،اجمللممد  ،386يف  18كممانون الثاين/ينمماير ،2010
واملعممدَّل وج م املرسمموم التنفيممذي رقممم  45املن ممور يف العممدد  75مممن اجلريممدة الرمسيممة ،اجملليممد ،387
يف  26نيسممان/أأريل  .2010وتتقيممد اللجنممة اجلديممدة للبحم عممن األطفممال املبتفم ابملعمايري الدوليممة
الم م ح ممددهتا فكم ممة البل ممدان األمريكي ممة حلق مموق اإلنس ممان ،والم م تكف ممل اس ممتقالل اللجن ممة يف ممارس ممة
نالحياهتا وتضمن تعاون مؤسسات الدولة معها يف عملها من أجل البح عن األطفال املبتف .
 -99وفكم ممة الع ممدل العلي مما ومكت م م النائ م م العم ممام للجمهوري ممة مهم مما املؤسس ممتان الضم ممامنتان
للممارسممة الفعالممة حلقمموق اإلنسممان واحل مرايت األساسممية ،علممى النحممو املب م ابلتفصمميل يف التقريممر
اجلام للتقارير الدورية الثال والراأ واخلامي وج العهد المدوي اخلماص ابحلقموق االقتصمادية
واالجتماعية والثقافية.
 -100وأن ممئ داخ ممل مكت م النائ م الع ممام للجمهوري ممة منص م النائ م الع ممام املس مماعد املع ممين
حبقوق اإلنسان.
 -101وتقم علممى عمماتا مكتم املممدعي العممام للجمهوريممة ،وفمما الواليممة احملممددة لم يف املممادة 194
مممن الفصممل الثمماين مممن دسممتور اجلمهوريممة ،مسممؤولية الممدفاع عممن األسممر واألشممباص وعممن مصمماحل
القان مرين وعممدميي األهليممة القانونيممة وكبممار السممن؛ وتقممدمي املسمماعدة القانونيممة إ األشممباص ذوي
املوارد املالية احملدودة ،وهثيلهم أمام القضاء يف الدفاع عن حريتهم ال بصمية وحقموقهم املهنيمة .وهمو
هي،ة دائمة ومستقلة تتمتم ابل بصمية القانونيمة وابالسمتقالل اإلداري ،يوجمد مقرهما يف مدينمة سمان
سلفادور ولديها  17مدعي ا عام ا مساعدا على الصعيد الوطين.
 -102ومكت املدعي العمام للجمهوريمة مؤسسمة تتمو  ،حبكمم طبيعتهما ،مهممة المدفاع التقمين عمن
حقوق اإلنسان لألشمباص املعنيم يف جمماالت األسمرة ،والقمانون اجلنمائي ،وقمانون العممل ،واحلقموق
العينيممة وال بصممية ،مممن خممالل املسمماعدة اإلداريممة أو القانونيممة أو التوثيقيممة املتاحممة هلممم ،فض مالا عممن
خم م ممدمات الوسم م مماطة واخلم م ممدمات النفسم م ممية واالجتماعيم م ممة الوقائيم م ممة .ويضم م ممم مكت م م م املم م ممدعي العم م ممام
للجمهورية  4وحدات لتقدمي اخلدمات إ األشباص املعني وإ الضحااي ،وهي:
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وحدة احلقوق العينية وال بصية؛



وحدة الدفاع العام؛



وحدة اخلدمات النفسية واالجتماعية الوقائية.

 -103وتتمث ممل املهم ممة الرئيس ممية ملكت م ال ممدفاع ع ممن حق مموق اإلنس ممان يف كفال ممة اح مرتام حق مموق
اإلنسممان وضمممارا ،والتحقيمما ،حبكممم وفيفتم أو أنمماء علممى ال ممكاوى الم يتلقاهمما ،يف انتهاكممات
حقوق اإلنسمان؛ ورنمد تصمرفات اإلدارة العاممة جتماه األشمباص؛ وإنمدار اةراء وإعمداد التقمارير
ون رها؛ والقيام ن اة تعزيز حقوق اإلنسان ،ضمن يلة أمور أخرى.
 -104وم ممن جه ممة أخ ممرى ،أُن مم،ت داخ ممل اجلمعي ممة الت م مريعية جلن ممة الع ممدل وحق مموق اإلنس ممان.
وابإلضممافة إ ذلم  ،تضممم ال ممرطة املدنيممة الوطنيممة املفت ممية العامممة لل ممرطة املدنيممة الوطنيممة وشممعبةا
حلقوق اإلنسان .كما تضم ويارة الدفاع الوطين شعبةا حلقوق اإلنسان.

 -105وتضممم ويارة ال ممؤون اخلارجيممة املديريممة العامممة حلقمموق اإلنسممان ،الم تُعممىن حبمايممة حقمموق
اإلنس ممان للس مملفادوري امله مماجرين واملقيمم م يف اخل ممارج ،وأتق ممدمي التع ممويأل املعن مموي وامل ممادي إ
ض ممحااي الن مزاع املس ممل ال ممداخلي ،فض مالا ع ممن الوف مماء ابلتزام ممات الدولممة املتعلق ممة حبق مموق اإلنس ممان،
الناش،ة عن الصكوك الدولية وهي،ات املعاهدات ذات الصلة.
 -1الوظيفة القضائية يف السلفادور
 -106ممارسممة الوفيفممة القضممائية مممن اختصمماص اهلي،ممة القضممائية ،الم تتممصلف مممن فكمممة العممدل
العلي مما ودوائره مما ،وف مماكم االس ممت،ناا ،واحمل مماكم االأتدائي ممة ،وف مماكم الص ممل  .وتتمتم م ه ممذه اهلي ،ممة
حصم مرايا أص ممالحية إن ممدار وإنف مماذ األحك ممام يف القض ممااي الدس ممتورية واملدني ممة واجلنائي ممة والتجاري ممة
واملهنية والزراعية واملتعلقة ابملنايعات اإلدارية ،وكذل يف القضااي األخرى ال تددها القانون.
 -107وتنحو الوالية القضائية للمحاكم يف السلفادور إ التبصص حبسم اجملماالت ،وتوجمد
تبع ا لذل فاكم اأتدائية للنير يف القضمااي املدنيمة وقضمااي األسمرة واألطفمال واملمراهق  ،والقضمااي
اجلنائية والعسكرية واملهنية والقضااي املتعلقة ابإلجيار واملرور والتجارة والقانرين واملالية العامة.

 -108ومنممذ أممدء نفمماذ قممانون احلمايممة ال مماملة لألطفممال واملمراهق  ،أنممبحت اجلهمماي القضممائي
ج مزءا ال يتج مزأ مممن النيممام المموطين للحمايممة ال مماملة لألطفممال وامل مراهق  ،وأُن مم،ت هلممذا الغممر
فاكم متبصصة ودائرة متبصصة يف شؤون األطفال واملراهق  ،وهي هي،مات قضمائية تصمة يف
إنممدار تممداأري محايممة ذات طمماأ قضممائي إياء ممما تواجهم حقمموق األطفممال واملمراهق أو مصمماحلهم
امل ممروعة م ممن هتدي ممدات وانتهاك ممات .و وجم م املرس مموم الت م مريعي رق ممم  ،306امل ممؤرك  18آذار/
مممار  ،2010أُن مم،ت دائممرة اسممت،ناا امسهمما الممدائرة املتبصصممة يف شممؤون األطفممال وامل مراهق ،
تتمت ابالختصاص على الصعيد الوطين ويوجمد مقرهما يف سمان سملفادور ،وثمالن فماكم اأتدائيمة
متعددة القضاة ،تسممى احملماكم املتبصصمة يف شمؤون األطفمال واملمراهق  ،توجمد مقارهما يف سمان
سلفادور وسانتا آان وسان ميغيل ،على التواي.
 -109ويف اجمل ممال اإلداري ،يعم ممل مكتم م امل ممدعي الع ممام للجمهوري ممة م ممن أج ممل محايم مة حق مموق
اإلنس ممان جلميم م س ممكان البل ممد .ويف اجمل ممال اإلداري أيضم م ا ،مث ممة مؤسس ممات أخ ممرى تكف ممل إعم ممال
حق م مموق اإلنس م ممان وتعزيزه م مما ،ومنه م مما :ويارة الص م ممحة العام م ممة والرعاي م ممة االجتماعي م ممة ،وويارة العم م ممل
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والض م م مممان االجتم م م مماعي ،واجملل م م ممي ال م م مموطين للح م م ممد األدىن لألج م م ممور ،وويارة االقتص م م مماد ،واملعه م م ممد
السم مملفادوري للنهم ممو ابمل م مرأة ،واجمللم ممي الم مموطين لألطفم ممال وامل م مراهق  ،وهي،م ممات محايم ممة األطفم ممال
واملم مراهق  ،واملعه ممد الس مملفادوري للنم ممو ال ممامل لألطف ممال واملم مراهق  ،وهي ،ممة محاي ممة املس ممتهل ،
واجمللي الوطين للرعاية ال املة لألشباص ذوي اإلعاقة.
 -110ويتمتم م مكتم م ال ممدفاع ع ممن حق مموق اإلنس ممان ،ال ممذي أن ممئ وجم م اتفاق ممات الس ممالم
لعممام  ،1992رتبم ٍمة دسممتورية قتضممى امل مواد  191و 192و 194مممن الدسممتور .وهممو مؤسسممة
دائم ممة ومس ممتقلة ،ت ممكل ج ممزءا م ممن النياأ ممة العام ممة ،وتتمتيم م ابل بص ممية القانوني ممة وابالس ممتقالل
اإلداري ،وهدفها كفالة تعزيز وتعليم حقوق اإلنسان وضمان إعماهلا دون قيود.
 -111وتنتب اجلمعية الت ريعية املداف عن حقوق اإلنسان ابأل.لبية املعزية املتمثلمة يف أنموات
النوال املنتبب  ،لوالية مدهتا ثمالن سمنوات وجيموي إعمادة انتباأم  .ويتمصلف املكتم أيضم ا ممن
ثلثي ي
انئ ٍ للمداف عن حقوق اإلنسان و 5مكات ملحقة تقدم املساعدة يف جمال حقوق اإلنسان.

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -1اإلطار القانوين الوطين حلماية حقوق اإلنسان
 -112يتمتيم مكتم الممدفاع عممن حقمموق اإلنسممان أواليممة واسممعة جممدا تتممي لم رنممد أداء ييم
مؤسس ممات الدول ممة دون اس ممتثناء يف جم ممال حق مموق اإلنس ممان .وق ممد ج ممرى حت ممدي ه ممذا اجلان م يف
التقرير الدوري الساأ وج العهد الدوي اخلاص ابحلقموق املدنيمة والسياسمية ،املقمدم يف ت مرين
الثمماين/نوفمرب  ،2016ويف التقريممر اجلممام للتقري مرين الممدوري اخلممامي والسمماد وج م اتفاقيممة
حقوق الافل.
 -2إدراج أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يف النظام القانوين الوطين
 -113يتضمن دستور اجلمهورية املعايري األساسية املتعلقة ابحلقوق املدنية والسياسمية؛ واحلقموق
االقتص م ممادية واالجتماعي م ممة والثقافي م ممة؛ وض م ممماانت احملاكم م ممة وف م مما األن م ممول القانوني م ممة وواجب م ممات
ال ممبص ،ال م تتواف مما م م أحك ممام العه ممد ال ممدوي اخل مماص ابحلق مموق املدني ممة والسياس ممية؛ والعه ممد
ال ممدوي اخل مماص ابحلق مموق االقتص ممادية واالجتماعي ممة والثقافي ممة؛ واتفاقي ممة البل ممدان األمريكي ممة حلق مموق
اإلنسان؛ واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان.
 -114ويممنص دسممتور اجلمهوريممة علممى أن املعاهممدات الدوليممة تتحممول إ ق موان يف اجلمهوريممة،
جرد دخوهلا حيز النفماذ ،وفقم ا ألحكامهما وللمعمايري احملمددة يف الدسمتور .وابلتماي ،يقمر الدسمتور
املعيار القاضي ن ت كل املعاهدات ال تربمها السلفادور وتصدق عليها على النحو الواج ،
جزءا من نيامها القانوين.
 -3محاية حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الصكوك الدولية على الصعيد احمللي
 -115وفقما ألحكممام الدسممتور ،تصممب احلقمموق واحلمرايت املنصمموص عليهمما يف تلممف الصممكوك
الدوليممة حلقمموق اإلنسممان ال م تص مدق عليهمما دولممة السمملفادور جممزءا مممن القممانون الوضممعي احمللممي
وتكف ممل للم م مواطن إمكاني ممة اللج مموء إ اهلي ،ممات القض ممائية املبتص ممة واحل مما يف التم مما احلماي ممة
وج املعاهدات من أجل ضمان التمت حبرايهتم وحقوقهم.
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 -116وورد مممؤخرا ،يف ت مرين الثمماين/نوفمرب  ،2016يف التقريممر الممدوري السمماأ وج م العهممد
الدوي اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،أن احملاكم الوطنية ،ا فيهما المدائرة الدسمتورية يف فكممة
الع ممدل العلي مما ،أش ممارت يف قراراهت مما وأحكامه مما إ مب ممادئ حق مموق اإلنس ممان ،املنص مموص عليه مما يف
املعممايري الدوليممة حلقمموق اإلنسممان ،وإ قمرارات منيومممة البلممدان األمريكيممة حلقمموق اإلنسممان ومنيمممة
األمم املتحدة.
 -117وحتي ممل ويارة ال ممؤون اخلارجي ممة ال ممكاوى أو البال .ممات املتعلق ممة ابالنتهاك ممات احملتملم ممة
حلقوق اإلنسان إ اهلي،ات الوطنية املبتصة وتُعد الردود الواجبة عليها.
 -4نشاار املعلومااات علااى الصااعيد احمللااي بشا ا ن احلقااوق الااواردة يف ةتلااف الصااكوك الدولي ااة
حلقوق اإلنسان
 -118من أ مؤسسات الدولة ال تساهم يف ن مر املعلوممات ويف التوعيمة والتمدري يف جممال
حقمموق اإلنسممان مدرسممة التممدري القضممائي ،وأمانممة اإلدممماج االجتممماعي ،واملعهممد السمملفادوري
للنه ممو ابملم مرأة ،واجملل ممي ال مموطين لألطف ممال واملم مراهق  ،واملعه ممد الس مملفادوري للحماي ممة ال مماملة
لألطفال واملراهق  ،واجمللي الوطين للرعايمة ال ماملة لألشمباص ذوي اإلعاقمة؛ كمما تموفر مدرسمة
ال رطة حلقوق اإلنسان ،التاأعة للمفت ية العامة لل رطة املدنية الوطنية ،التدري هلي،ات ال رطة
يف جم ممال حق مموق اإلنسم ممان .وت ممدرج األكادميي ممة الوطنيم ممة لألم ممن الع ممام ومدرسم ممة ت ممدري م مموففي
السجون هذه الدورات التدريبية يف مناهجها الدراسية.
 -119وأدرج اجمللي الوطين لألطفال واملراهق  ،أونف املؤسسة الرائدة يف جممال محايمة حقموق
األطفممال واملمراهق  ،يف عملياتم لتعممميم احلقمموق وتعزيزهمما وتقممدمي املسمماعدة التقنيممة ،مسممصلة تامموير
م ممذه احلماي ممة ال مماملة الم موارد يف اتفاقي ممة حق مموق الاف ممل ،ابعتب مماره املنال مما األن مملي واملرجع ممي
لتحسم م فه ممم مض مممون وج مموهر ق ممانون احلماي ممة ال مماملة لألطف ممال واملم مراهق والسياس ممة الوطني ممة
للحماية ال املة لألطفال واملراهق .
 -120وتع ممرتا دول ممة الس مملفادور ن التع مماون ال ممدوي يكتس ممي أمهي ممة ابلغ ممة يف تا مموير الم مربام
املتصمملة إبقامممة العممدل؛ وابألمممن العممام؛ وحقمموق اإلنسممان للف،ممات الضممعيفة؛ والتثقيمف والتوعيممة يف
جمال حقوق اإلنسان.
 -121ويف ع ممام  ،2013ويف إط ممار ال ممربانم امل ممرتك للح ممد م ممن العن ممف وتك مموين رأ امل ممال
االجتممماعي ،أرعايممة الصممندوق امل ممرتك أ م األمممم املتحممدة وحكومممة إسممبانيا لتحقيمما األهممداا
اإلمنائيممة لأللفيممة ،طبم كممل مممن اليونيسمميف واجمللممي المموطين لألطفممال واملمراهق  17 000نسممبة
من جتمي املعايري الوطنية والدولية أ صن األطفال واملراهق يف السلفادور؛ الذي ي مل اإلعمالن
العاملي حلقوق اإلنسان ،وإعالن حقموق الافمل ،واتفاقيمة حقموق الافمل وأروتوكوالهتما االختياريمة،
فض مالا عممن قممانون احلمايممة ال مماملة لألطفممال وامل مراهق  ،ولوائح م التنييميممة .وتمموخى هممذا اجلهممد
تعميم اإلطار القانوين وتيسري عمل اجلهات الرئيسية املنفذة للقانون.
 -122ويف عام  ،2015أُجنزت أول دراسة استقصمائية وطنيمة أ مصن األشمباص ذوي اإلعاقمة،
أممدعم تقممين مممن اليونيسمميف ،وأمانممة ال ممؤون التقنيممة والتباممي التاأعممة لرائسممة اجلمهوريممة ،واجمللممي
الوطين للرعاية ال املة لألشباص ذوي اإلعاقة.
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 -123ومن جهة أخرى ،وأدعم من احلكومة والقااع اخلاص واملنيمات .مري احلكوميمة ،جيمري
دورايا أم رسممائل عممرب الصممحافة واإلذاعممة والتلفزيممون ،ت ممري ابلتحديممد إ محايممة حقمموق اإلنسممان
لبعأل ال رائ السكانية الضعيفة (األطفال ،والنساء ،واألشباص ذوو اإلعاقة ،وكبار السن).
 -5شكل ونطاق ترمجة الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان إىل اللغات احمللية
 -124يف سممياق م ممروع التعمماون التقممين أ ممصن حقمموق اإلنسممان أم السمملفادور ومفوضممية األمممم
املتح مدة السممامية حلقمموق اإلنسممان ،تُم عمريجم اإلعممالن العمماملي حلقمموق اإلنسممان إ لغممة البيبيممل ،ال م
تسممتبدمها أقليممات ال ممعول األنمملية ،وذل م ممدا تعريممف هممذه األقليممات ابملبممادئ ال مواردة يف
ه ممذا الصم م ال ممدوي .وميك ممن االط ممالع عل ممى النس ممبة الص ممادرة ألغ ممة البيبي ممل يف املوقم م ال ممبكي
للمفوضية السامية.
 -125وتُممرجم اإلعممالن العمماملي إ االسممبانية وطُب م أاريقممة أ مراي؛ وأُعممد ش مري فيممديو يتنمماول
أحكممام اإلعممالن العمماملي ألغممة اإلشممارة ،وهتممدا املبممادراتن مع م ا إ هك م ف ،م األشممباص ذوي
اإلعاقممة البص مرية والسمممعية ،علممى الت مواي ،مممن معرفممة هممذه األحكممام وكيفيممة تابيقهمما .كممما توجممد
لدى اجلمعية الت ريعية آلمة للاباعمة أاريقمة أمراي تتمي لألشمباص ذوي اإلعاقمة البصمرية إمكانيمة
طل طب أي وثيقة تصدر عن هذه اهلي،ة أاريقة أراي.
وويع ممت ه ممذه املم مواد عل ممى ُدور الثقاف ممة يف ييم م أحن مماء اإلقل مميم ال مموطين ،أغ ممر إاتحته مما
ُ -126
لألشباص املهتم وتيسري احلصول عليها.

دال -عملية تقدمي التقارير على الصعيد الوطين
 -1هيكل التنسيق الوطين
 -127جيري إعداد التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسمان الم تقمدمها السملفادور إ اللجمان املتبصصمة
التاأعة لألمم املتحدة أفضل جهد م رتك أ املؤسسات ،تنسق ويارة ال ؤون اخلارجية.
 -2مشاااركة اإلدارات واملؤسسااات واملااوظفني علااى الصااعيد الااوطين واإلقليمااي واحمللااي ،وعنااد
القتضاء على الصعيد الحتادي وعلى صعيد املقاطعات
 -128ي ارك يف إعداد هذه التقمارير فنيمون ممن احلكوممة وممن مؤسسمات مسمتقلة وعاممة ،وخبانمة
من هلم نلة إبعمال احلقوق املنصوص عليها يف تلف العهود واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان.
 -129واستندت عملية إعداد التقرير اجلام للتقريرين المدوري اخلمامي والسماد أ مصن تنفيمذ
اتفاقيممة حق مموق الاف ممل إ منهجيممة أنَّ ماءة عممزيت م مماركة ممثلممي املؤسس ممات احلكومي ممة ،وأعضمماء
منيمات اجملتم املدين ال تنفذ أرام موجهمة إ األطفمال واملمراهق  ،وكمذل امل ماركة املباشمرة
لألطفال واملراهق املنتم إ هذه املنيمات ،على النحو املب يف مقدمة التقرير املذكور.
 -3مس لة ما إذا كانت اهليئات التشريعية الوطنية تطلع على التقاارير أو تنظار فيهاا قبال تقادميها
إىل هيئات رصد املعاهدات
 -130يف إطممار عمليممة إعممداد التقممارير القاريممة ،يُال م إ اجلمعيممة الت مريعية أن تقممدم معلومممات
عن التقدم احملري يف دراسة واعتماد القوان احمللية املتصلة ابملواضي احمل يددة ال تتناوهلا هذه التقارير.
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 -131وجت م ممدر اإلش م ممارة إ أنم م م  ،من م ممذ انفت م مماا اإلدارة احلالي م ممة عل م ممى اهلي ،م ممات املن م ممصة وجم م م
املعاهممدات ،جيممري علممى نامماق أوس م ن ممر وتعممميم تلممف التقممارير القاريممة املقدمممة إ اللجممان؛
وهممذا ممما حصممل يف حالممة التقريممر األوي وج م اتفاقيممة حقمموق األشممباص ذوي اإلعاقممة ،الممذي
أحيممل يف عممام  2014إ منيمممات األشممباص ذوي اإلعاقممة ،الم ت ممارك أيضما يف متاأعتم مممن
خالل جلان العمل التاأعة للمجلي الوطين للرعاية ال املة لألشباص ذوي اإلعاقة.
 -4مشاركة الكياانت غري احلكومية
 -132أغممر إعممداد التقممارير القاريممة ،ت ممرك ويارة ال ممؤون اخلارجيممة مكت م الممدفاع عممن حقمموق
اإلنسان ،سواء يف ي املعلومات ،أو يف جلمان العممل امل مرتكة أم املؤسسمات إلعمداد التقمارير .كمما
ترح م أتقممدمي التقممارير ال م تُعممدها منيمممات اجملتم م املممدين .ويف عممام  ،2013تلقممت اللجنممة املعنيممة
حبقمموق األشممباص ذوي اإلعاقممة تقري مرين أممديل مممن ممثلممي اجملتم م املممدين ،قُممدم أحممدمها مممن خممالل
مكت الدفاع عن حقوق اإلنسان ،واةخر من خالل راأاة األايدي السحرية (.)Manos Magicas
 -5متابعة املالحظات اخلتامية هليئات معاهدات حقوق اإلنسان
 -133يسرت احلكومة احلالية للجمهورية منذ عام  ،2010من خالل ويارة ال ؤون اخلارجيمة،
تنفيذ إجراء للتنسيا أ املؤسسمات احلكوميمة ممن أجمل تقمدمي التقمارير وتنفيمذ التونميات املتصملة
ن مماة تلممف هي،ممات محايممة حقمموق اإلنسممان التاأعممة ملنيومممة األمممم املتحممدة .كممما يسممرت تنفيممذ
إجراء يتي امل اركة الفعالة للمجتم املدين يف هذين اجملال .
 -134وابلت م مماي ،م م ممل دول م ممة الس م مملفادور أن ُحت م ممدن ه م ممذه اةلي م ممات اجلدي م ممدة تغيم م مريات مهم م ممة
فيما يتعلا أن ر ومتاأعة التونيات الصمادرة عمن اللجمان ،وكمذل إبجمراء إعمداد التقمارير ،وسموا
يعزي ذل أداء الدولة أفعالية لواج كفالة حقوق اإلنسان املعرتا ا يف اتفاقية حقوق الافل.
 -6معلومات عن املساواة وعدم التمييز وسبل النتصاف الفعالة
 -135ت ممرد معلوم ممات أكث ممر تفص مميالا ع ممن الت ممداأري املتعلق ممة م مذه املس ممصلة يف التقريم مرين اخل ممامي
والسمماد وجم اتفاقيممة حقمموق الافممل والتقريممر السمماأ وج م العهممد الممدوي اخلمماص ابحلقمموق
املدنية والسياسية ،املقدم يف ت رين الثاين/نوفمرب .2016
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