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  التمييز ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على
 ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 التقارير الدورية السادسة والسابعة املوحدة للدول األطراف
 
 *كوادورإ
 

 

 

 

 

 

__________ 
، اليت نظرت فيهـا  CEDAW/C/S/Add.23وادور، انظر الوثيقة   لالطالع على التقرير األّويل املقّدم من حكومة إك        * 

ولالطالع علـى التقريـر الـدوري الثـاين املقـّدم مـن حكومـة إكـوادور، انظـر الوثيقـة                     . اللجنة يف دورهتا اخلامسة   
CEDAW/C/13/Add.3        ولالطالع على التقرير الدوري الثالـث      . ، اليت نظرت فيها اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة

. ، اليت نظرت فيها اللجنة يف دورهتا الثالثة عـشرة         CEDAW/C/ECU/3ّدم من حكومة إكوادور، انظر الوثيقة       املق
، الـذي نظـرت فيـه       CEDAW/C/ECU/4-5ولالطالع على التقرير الدوري املوّحد الرابع واخلامس، انظر الوثيقة          

 .اللجنة يف دورهتا التاسعة والعشرين
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 )١(السادس والسابع املوّحد التقرير الدوري
 إلكوادور بشأن تطبيق اتفاقية القضاء

 شكال التمييز ضد املرأةأعلى مجيع 
 ٢٠٠٦-١٩٩٨للفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٠٦ديسمرب /كيتو، كانون األول

__________ 
لعامل املعين حبقوق املرأة واملنشأ يف إطـار اللجنـة العامـة لتنـسيق حقـوق اإلنـسان يف             أعد هذه الوثيقة الفريق ا     )١( 

وقامت بتجميع املعلومات وتنظيمها الدكتورة إليزابيث غارسيا، وقامت سيسيليا فالديفيسو فيغـا،     . إكوادور
ــوطين للمــرأة     ــاجمللس ال ــة ب ــصياغة النــسخة ا ) CONAMU(أخــصائية التعــاون والعالقــات الدولي ــة مــن  ب لنهائي

 .التقرير
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 الفريق العامل املعين حبقوق املرأة والتابع للجنة التنسيق العامة
  حلقوق اإلنسان يف إكوادور

 

 املؤسسات العامة

 ربملانية لشؤون املرأة واألسرةاللجنة ال
 CODENPEجملس النهوض بأعراق وشعوب إكوادور 
 CODAEمؤسسة تنمية املنحدرين من أصل أفريقي 

 CONADISاجمللس الوطين للمعوقني 
 CONAMUاجمللس الوطين للمرأة 

 اإلدارة الوطنية للشؤون اجلنسانية بوزارة احلكومة
 ظاملاإلدارة الوطنية للمرأة مبكتب أمني امل

 INECاملعهد الوطين لإلحصاء والتعداد 
 وزارة البيئة

 وزارة الرعاية االجتماعية
 وزارة االقتصاد واملالية

 وزارة التعليم
 وزارة احلكومة

 وزارة العالقات اخلارجية
 وزارة الصحة العامة

 وزارة العمل والتوظيف
 ODMUمكتب الدفاع عن حقوق املرأة بالشرطة الوطنية 

 لوزارة التعليم) PLANESA(ا برنامج بالنس
 األمانة التقنية للجبهة الوطنية

 احملكمة الدستورية
 احملكمة االنتخابية العليا

 وحدة الشؤون اجلنسانية والشباب بوزارة العمل والعمالة
 الوحدة التنفيذية لقانون األمومة اجملانية ورعاية الطفولة
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 :منظمات اجملتمع املدين
 ACOPE -ليميات إلكوادور رابطة املستشارات اإلق

 AME -رابطة بلديات إكوادور 
 مركز النهوض باملرأة وأنشطتها يف إكوادور

 الفـصل   -جلنة دعم أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب من أجل الدفاع عن حقـوق املـرأة                
 CLADEM - اخلاص بإكوادور

 هيئة اجملالس اإلقليمية إلكوادور
 وب األصلية إلكوادوراجمللس الوطين لنساء الشع

 املنّسقة السياسية للمرأة اإلكوادورية
 املنّسقة السياسية للشباب

 املنتدى الوطين للمرأة
 مؤسسة املساواة
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 احملتويات
 الصفحة   

 ٦.......................................................................................مقدمة 

 ٧..........................................................معلومات إحصائية -اجلزء األول 

 ٧..................................................حملة عامة للسياسة واالقتصاد              -ألف  

 ١٠..........................................الوقت الراهن     حالة املرأة باألرقام يف            -باء  

 ٢٥....)١٦ إىل ١املواد (تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة -اجلزء الثاين 

 ٨٦............................................ا بعدهاملسائل اليت مل يتم البت في-اجلزء الثالث 

 ٩٠..................................................................................ثبت املراجع      
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 مقدمة 
 أشـكال التمييـز     يسعد دولـة إكـوادور أن تقـّدم إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى مجيـع                   - ١

ضد املرأة التقرير الدوري املوّحـد الـسادس والـسابع، وذلـك وفقـاً للتوصـية الـواردة يف الفقـرة                     
ــاء، الفقــرات   A/58/38انظــر الوثيقــة  ( مــن الوثيقــة  ٤١ ــاين، الفــرع ب ) ٣٣٦-٢٨٢، اجلــزء الث

علـى   والـيت تتـضمن املالحظـات اخلتاميـة الـصادرة عـن اللجنـة           ٢٠٠٣يوليـه   / متوز ١٨املؤرخة  
التقريــر الــدوري املوّحــد الرابــع واخلــامس إلكــوادور املقــّدم إىل اللجنــة يف دورهتــا التاســعة          

وقد قامت اللجنة العامة لتنسيق حقوق اإلنسان التابعة لـوزارة العالقـات اخلارجيـة              . والعشرين
بنشرها، على نطاق واسع بني مؤسسات الدولة ومنظمات اجملتمع املدين، مـن خـالل حلقـات                

 :اقشة واملوقع الشبكي للوزارةاملن

www.mmrree.gov.ec/politicaexterior/politicamultilateral/ddhh. 

مييـز   من اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال الت          ١٨وقد مت إعداد التقارير تنفيذاً للمادة        - ٢
، والـيت وقّعـت عليهـا دولـة إكـوادور يف          )CEDAWاملعروفـة مبختـصرها اإلنكليـزي       (ضد املرأة   

، وعلـى أسـاس     ١٩٨١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٩ وصـّدقت عليهـا يف       ١٩٨٠يوليـه   / متوز ١٧
وقــد ). HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2(التوجيهــات الــصادرة عــن اللجنــة بــشأن التقــارير الدوريــة 

 للمـرة األوىل، علـى مـسامهات املؤسـسات النـسائية بالبلـد، الـيت تـشكل                  اعتمدت يف إعدادها،  
جزءاً من الفريق العامل حلقوق املـرأة، املنـشأ يف إطـار اللجنـة العامـة لتنـسيق حقـوق اإلنـسان،                     

، وسـوف تكـون التقـارير متاحـة للجمهـور علـى املوقـع الـشبكي املـذكور يف              ٢٠٠٣منذ سنة   
 .الفقرة السابقة

ء األول من هذه الوثيقة معلومات إحصائية عـن حالـة املـرأة يف البلـد مـع                  ويعرض اجلز  - ٣
بيانات مفصلة حسب نوع اجلنس والسن واألصل العرقي، متشياً مع توصية اللجنـة الـواردة يف          

 . من مالحظاهتا اخلتامية٣٧ و ٣٦الفقرتني 

ر من أجـل إدمـاج      ويشمل اجلزء الثاين من التقرير اإلجراءات اليت اختذهتا دولة إكوادو          - ٤
، وخاصــة، فيمــا يتــصل ٢٠٠٦-١٩٩٨املنظــور اجلنــساين يف الــسياسات العامــة خــالل الفتــرة 

بإدارة اجمللس الوطين للمرأة بوصفه اهليئـة الرائـدة لـسياسات النـهوض حبقـوق اإلنـسان اخلاصـة          
 يتـضمن   كمـا . باملرأة ومحايتها وباملساواة بني اجلنسني يف إكوادور، مبوجب الوالية الدسـتورية          

هـذا اجلـزء معلومـات عـن التـدابري الــيت اختـذهتا الـوزارات املختلفـة ومؤسـسات القطـاع العــام،           
ــشية للمــرأة، وإن      ومعلومــات عــن منظمــات خاصــة أخــرى تــساهم يف حتــسني الظــروف املعي
كانت هذه املعلومات، أقل قدراً، نظـراً للقيـود الـيت تفرضـها املـساحة املتاحـة والطـابع اخلـاص                     

 .قريرهلذا الت

http://www.mmrree.gov.ec/politicaexterior/politicamultilateral/ddhh
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ويعرض اجلزء األخري أهم املسائل املعلَّقة اليت تنظر فيها دولة إكوادور، بصورة عامـة،               - ٥
 .من أجل حتقيق التقدم وتنفيذاً لاللتزامات الواردة يف االتفاقية

وتقوم إدارة حقوق اإلنسان والشؤون االجتماعيـة التابعـة لـوزارة العالقـات اخلارجيـة                - ٦
 بتنسيق الفريق العامل املخـصص ملـسائل حقـوق اإلنـسان للمـرأة ونـوع                واجمللس الوطين للمرأة  

ويتألف الفريق العامل، املنشأ يف إطـار اللجنـة العامـة لتنـسيق حقـوق               . ٢٠٠٣اجلنس منذ سنة    
اإلنسان، وهي آلية مشتركة بني الوزارات من أجل تنفيذ االلتزامات اخلاصة حبقـوق اإلنـسان،    

ريـة واملؤلفـة مـن ممـثلني للدولـة وللمجتمـع املـدين وهـي مكلفـة              اإلكوادو اليت تشجعها الـوزارة   
بتجميع املعلومات الكّمية والنوعية يف املؤسسات واملنظمات، كل على حدة، يف ظل التنـسيق              

، مــن أجــل إعــداد التقــارير املوحــدة املقّدمــة إىل )CONAMU(الــتقين للمجلــس الــوطين للمــرأة 
ــة يف جمــال حقــوق    الفريــق العامــل، لغــرض مواصــلة املتابعــة    ــع االلتزامــات الدولي املتــصلة جلمي

 .اإلنسان اخلاصة باملرأة واليت تولتها دولة إكوادور

 املتـصلة   ،وتأمل الدولة أن تكون هذه املعلومات ذات فائدة كبرية للمؤسـسات العامـة             - ٧
ة بإعــداد الــسياسات العامــة وللمنظمــات احلكوميــة واملنظمــات النــسائية واملؤســسات األكادمييــ

وهيئات احلكم احمللي ووكاالت التعاون الدويل وذلك باإلضافة إىل الوفاء بالتزامات إكـوادور              
 .ل اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةَبِق

 
 معلومات إحصائية -اجلزء األول 

 حملة عامة للسياسة واالقتصاد - ألف 
ســاس القــانون أ، بأهنــا دولــة قائمــة علــى تعــرف إكــوادور، مــن الناحيــة الدســتورية - ٨

ــراق    ــات واألعـ ــدد الثقافـ ــة وتعـ ــدة والدميقراطيـ ــسيادة والوحـ ــكاهنا  . والـ ــدد سـ ــغ عـ ويبلـ
وذلــك )  امــرأة٦ ١٣٨ ٢٥٥( يف املائــة مــن النــساء ٥٠,٥ منــهم حنــو ١٢ ١٥٦ ٦٠٨

ومن هذه النـسبة مـن النـساء،    . ٢٠٠١وفقاً للتعداد األخري للسكان الذي أجري يف سنة  
 مليــون ونــصف يف املنطقــة ٢ مليــون يف املنطقــة الــساحلية واجلزريــة و ٣ش أكثــر مــن يعــي

ــر مــن   ــة وأكث ــة مــن  ٦١,١ويتركــز حنــو  .  يف منطقــة األمــازون ٢٥٠ ٠٠٠اجلبلي  يف املائ
وتبلـغ  .  لكل مائة رجل   ١٠٤,٩السكان يف املناطق احلضرية حيث تزيد نسبة النساء عن          

 يف املائـة بينمــا تبلـغ هــذه   ٤٩,٣ ســنة ١٤ صـفر إىل  نـسبة املـرأة يف اجملموعــة العمريـة مــن   
 . سنة فما فوق٦٥ يف املائة يف اجملموعة العمرية من ٥٢,٢النسبة 

ووفقاً إلسقاطات السكان اليت أجراها املعهد الوطين لإلحـصاء والتعـداد واللجنـة              - ٩
عـدد  غ  ، سـوف يبلـ    ٢٠٠٣االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب يف سـنة             



CEDAW/C/ECU/7

 

8 07-26500 
 

 وقـد   ٢٠٠٥ يف سـنة     ٦ ٧٢٣ ٦٣١ وعدد الرجـال     ٦ ٦٨٤ ٦٣٩السكان من النساء    
 يف ٢,٩، إذ كـان هـذا املعـدل    ٢٠٠١ يف سـنة  ٣,٤اخنفض معدل اخلصوبة فبلغ جمموعه    

 مـن سـكان     ١٠ لكـل    ٣وتبلغ نسبة الـشباب     .  يف املناطق الريفية   ٤,٤املناطق احلضرية و    
 سـنة   ٢٤ إىل   ١٩كان يف اجملموعـة العمريـة مـن         وتتركز أكرب نسبة مـن شـباب الـس        . البلد

 . يف املائة من السكان مع تعادل نسبة النساء والرجال٤١,٦٥حيث متثل 

وأغلبيــة الــسكان مــن املولّــدين والــشعوب األصــلية مــع نــسب أقــل مــن البــيض ومــن      - ١٠
 أشـخاص  ٦٠٤ ٠٠٩، هنـاك  ٢٠٠١ووفقـاً لبيانـات تعـداد سـنة         . املنحدرين من أصل أفريقي   

 -وتقـّدر املنظمـات األفريقيـة       .  يف املائـة مـن جممـوع الـسكان         ٥ السود واملولّدين، أي حنو      من
ــني     ــراوح ب ــسكان يت ــة أن عــدد هــؤالء ال ــسمة١ ٢٠٠ ٠٠٠ و ٩٠٠ ٠٠٠اإلكوادوري . )٢( ن

 يف املائـة منـهم   ٥٠ نسمة، أكثر من     ٨٣٠ ٤١٨ويبلغ عدد السكان من الشعوب األصلية حنو        
ت اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب إىل  وتــشري بيانــا. مــن النــساء

 ١٠٠ لكـل    ١٠٦,٧ امرأة، بينما جند أن نسبة الرجال        ١٠٠ من الرجال لكل     ٩٥,٠٨وجود  
 .امرأة بني السكان املنحدرين من أصل أفريقي

يف  ٢١,٣وتبلغ نسبة األسـر املعيـشية الـيت ترأسـها املـرأة، علـى النطـاق الـوطين،                    - ١١
 يف املائة من الذين يتكلمون لغـة مـن          ٥٢وجند أن   . ٢٠٠٣املائة وذلك وفقاً لبيانات سنة      

لغات السكان األصليني أو يعيشون يف أسر معيشية ال تتحدث سوى هذه اللغات ال ُتلَّبي          
 .احتياجاهتم

 انتخـايب،   ووفقاً ملا قرره الدستور السياسي، جند أن نظام احلكم مجهـوري، رئاسـي             - ١٢
ائم على التبـادل واملـشاركة وعلـى ال مركزيـة اإلدارة ويعمـل مـن خـالل هيئـات احلكـم            ق

غــري أنــه، مل يــتمكن رئيــسان مــن إمتــام فتــرة الواليــة نتيجــة . احمللــي يف املقاطعــات واألقــاليم
وتستمر عملية حتقيق التوصل    . وقد توىل الرئاسة نائبا الرئيس، يف احلالتني      . لثورات شعبية 
ظائف الدولة وخاصة فيما يتصل برتع الصفة السياسية عن وظيفة القضاء،           إىل استقالل و  

ولذلك أجري اسـتفتاء شـعيب، يف الفتـرة األخـرية، مـن أجـل تعـيني أعـضاء حمكمـة العـدل                       
 .وكان االستفتاء بإشراف دويل ووطين. العليا احلاليني

تــأثرياً  ٢٠٠٠ و ١٩٩٩وكــان لألزمــة الــسياسية واملاليــة الــيت حــدثت يف ســنيت    - ١٣
وتبـّين املؤشـرات أن مؤشـر الفقـر زاد          . عميقاً على التنمية االقتصادية واالجتماعيـة للبلـد       

ــضرية واخلـــ     ــز احلـ ــرة إىل املراكـ ــة واهلجـ ــدالت البطالـ ــة  اوأن معـ ــت مرتفعـ ــو (رج كانـ حنـ
__________ 

ــة   )٢(  ــة للجبهــة االجتماعي ــة التقني ــة للــشعب األفريقــي  STFS(األمان اإلكــوادوري - ونظــام املؤشــرات االجتماعي
)SISPAE :( ،٢٠٠٥أكتوبر /، كيتو، تشرين األول٢٠٠٥العنصرية والتمييز العنصري يف إكوادور. 
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، قامــت احلكومــة بإصــالح  ٢٠٠٠ويف ســنة . )٣()٢٠٠٣ شــخص يف ســنة  ٧٠٠ ٠٠٠
ألمريكي كعملة رمسية وحيدة، وذلك بعـد أخطـر هبـوط يف          النظام املايل واختذت الدوالر ا    
ويف ســـنة ).  ســـوكر للـــدوالر٢٥ ٠٠٠ســـعر التحويـــل . (النـــشاط اإلنتـــاجي واملـــصريف

ظهرت عالمات االستقرار يف النشاط االقتصادي إلكوادور، ومنها اجتاه هبـوط           . ٢٠٠١
 مليـون دوالر    ١ ٤٣٠معدل البطالة، نظراً ألن حتـويالت املهـاجرين مـن إكـوادور بلغـت               

 .أمريكي، بزيادة قيمة االستثمار األجنيب املباشر الذي مت احلصول عليه عن السنة السابقة

، كانـت حركـة االقتـصاد الـوطين معتدلـة يف مجيـع قطاعـات                ٢٠٠٢وخالل سـنة     - ١٤
راً اواعتب. وكانت أبرز زيادة يف قطاع البناء واالستثمارات يف قطاع النفط         . اإلنتاج تقريباً 

 ٦٩٠ تضاعفت استثمارات امليزانية يف اإلنفـاق االجتمـاعي فـزادت مـن              ٢٠٠٠سنة  من  
 مليـون دوالر يف     ٢ ٥٠٠ مث إىل    ٢٠٠٢مليون دوالر يف سـنة       ١ ٥٠٠مليون دوالر إىل    

، وذلك نتيجة التفاق وطين بني احلكومة واجملتمـع املـدين، يرمـي إىل املـساءلة                ٢٠٠٦سنة  
 .ميزانية الدولة واعتمادها، ويسمى هيئة الرصد املايلأمام املواطنني فيما يتصل بإعداد 

 غـري أن احلالـة      ٢٠٠٥وتعترب مؤشرات االقتصاد الكلـي مؤاتيـة اعتبـاراً مـن سـنة               - ١٥
االقتــصادية للــسكان ســاءت، ذلــك أن التــضخم الــدوالري كــان يعــين زيــادة يف تكــاليف  

د األدىن للميزانية املخصـصة     وال تتم تغطية احل   . وظل العجز املايل مشكلة هيكلية    . املعيشة
دستوريا لقطاع التعلـيم والـصحة، بـسبب التزامـات الـدين اخلـارجي، وذلـك رغـم زيـادة                    

 .االستثمارات االجتماعية من جانب الدولة

 يف ٥٦وعلــى املــستوى الــوطين، تزايــدت نــسبة الفقــر، حــسب نظــام الــدخل، مبعــدل   - ١٦
واخنفـضت  . )٤(٢٠٠٠ يف املائـة يف سـنة   ٦٩  وبلغت أعلى مستوياهتا عنـد ١٩٩٥املائة يف سنة   

ووفقــاً هلــذه املــصادر،  . ٢٠٠٣ يف املائــة يف ســنة ٦٠النــسبة بعــد ذلــك إىل أن اســتقرت عنــد  
وأصبح تطـّور   .  يف املائة من حيث الفقر     ٤بلغت التكلفة غري القابلة لإللغاء والناجتة عن األزمة         
وبعبـارة أخـرى فقـد    .  يف املائـة   ١٣اء حنـو    الفقر أكثر ظهوراً وبلغـت تكلفتـه غـري القابلـة لإللغـ            

 .تفاقمت حالة من هم أكثر فقراً حبيث أصبحت العودة منها غري ممكنة

، اختــذت دولــة إكــوادور تــدابري  )٢٠٠٦-١٩٩٨(وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   - ١٧
لــى ترمــي إىل تنفيــذ التزاماهتــا فيمــا يتــصل بتحقيــق املــساواة بــني النــساء والرجــال والقــضاء ع    

 وقامت، حتقيقاً هلذا الغرض، بتخـصيص مـوارد اقتـصادية ومؤسـسية، وإن كانـت غـري                  .التمييز

__________ 
 .بيانات اإلدارة الوطنية للهجرة )٣( 
 .٢٠٠٠مل للدراسات االستقصائية لألسر املعيشية، النظام املتكا )٤( 
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كافيـة، مـن أجـل تقـومي أهـم الثغـرات املوجـودة يف حـصول النـساء والبنـات واملراهقـات علـى             
وقـد مت تعـديل هـذه اإلجـراءات وفقـاً ملتطلبـات إعـالن األمـم                 . حقوقهن االجتماعية األساسـية   

فية ومنـهاج عمـل بـيجني واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                  املتحدة لألل 
ــة،      ــدها يف خطــة تكــافؤ الفــرص للمــرأة اإلكوادوري ــد تأكي ــرب  ٢٠٠٩-٢٠٠٥وأعي ــيت تعت ، ال

 .٢٠٠٦مارس / آذار٩ ألف، الصادر يف - ١٢٠٧سياسة وطنية، وفقاً للقرار التنفيذي 

 لوقت الراهنيف ا.)٥(حالة املرأة باألرقام -باء  
تــسمح البيانــات الــواردة فيمــا يلــي بالتوصــل إىل اســتنتاج قريــب مــن واقــع املــرأة            - ١٨

اإلكوادوريــة يف الــسياق احلــايل، ومــن الثغــرات القائمــة يف اجملــاالت االقتــصادية والتعليميــة         
 .واالجتماعية ويف جمال املشاركة السياسية، بالنسبة إىل الرجل

 وسائل اإلنتاج

االســتقالل االقتــصادي للمــرأة، بدرجــة كــبرية علــى عالقتــها بوســائل اإلنتــاج   يعتمــد  - ١٩
ومتثل األراضي رأس مـال اجتمـاعي وثقـايف يف القطاعـات الريفيـة وتـسمح                . ومستوى ملكيتها 

 يف املائـة مـن      ٧٩ يف املائـة مـن الرجـال و          ٧٣غري أن   . بإنتاج الدخل والغذاء لألسرة وبإعالتها    
 .ضيالنساء ال ميتلكون األرا

فهنـاك  . واإلنتاج الزراعي يف أيدي أشخاص من ذوي املستوى التعليمي املنخفض          - ٢٠
 يف املائة من الرجال غري حاصلني علـى تعلـيم نظـامي             ١٩,٧ يف املائة من النساء و       ٣٠,٨
 يف  ٩,٧ وال تتجاوز نسبة النساء املنتجات ممن حصلن على تعلـيم ثـانوي أو جـامعي                 .قط

وباإلضــافة إىل .  يف املائــة بــني الرجــال املنــتجني ١٣,١النــسبة إىل املائــة بينمــا تــصل هــذه  
اخنفاض مستويات التعليم الرمسي، مل حيصل املنتجـون الزراعيـون مـن اجلنـسني علـى تعلـيم        

 .املنتجات/زراعي، مما يعمل يف غري صاحل إنتاجية األراضي ورفاه املنتجني

 . فيها، خاصة يف جمال الصناعةومتتلك املرأة مشاريع جتارية صغرية أو تشارك - ٢١

ورغم عدم توفر مجيع املعلومات اخلاصة بعدد النساء العامالت يف تنظيم املـشاريع       - ٢٢
وحجم هذه املشاريع، تشري املعلومات اخلاصة بالعامالت حلـساب الـذات وكربـات عمـل               

ــة مــن النــساء يعملــن كربــات عمــل أو   ٣,٤فهنــاك . ات إىل عــدة ســبلكأو شــري  يف املائ
__________ 

 صـندوق األمـم املتحــدة   - املعهــد الـوطين لإلحـصاء والتعــداد   -مـأخوذة مـن منـشور اجمللــس الـوطين للمـرأة       )٥( 
 Mujeres y hombres del Ecuador en Cifras II. Serie Información Estratégica. Informaciónاإلمنائي للمـرأة،  

del Sistema Integrado de Indicadores del Ecuador SIISE y su subasistema SIMUJERES. Autores: Alba 

Pérez y Claudio Gallardo. Quito, noviembre 2005. Esta sección del documento fue realizado con el 

apoyo de Mónica Camacho, Especialista de Información Estratégica del CONAMU. 
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ــ ــة       ٣٢ريكات و ش ــشموالت يف الدراس ــساء امل ــني الن ــذات ب ــن حلــساب ال ــة يعمل  يف املائ
 .االستقصائية

 يف املائة على املستوى الوطين،      ١٧وتبلغ نسبة العامالت دون أجر داخل األسرة         - ٢٢
 يف املائــة، مقابــل ٩٤,٩ يف املائــة مقابــل الرجــل، وميثــل العمــل املــرتيل للنــساء ٦٠وميــثلن 
 .الرجل

 ل على االئتماناتاحلصو

. متثل صعوبة احلصول على االئتمانات موطن ضـعف يف اإلنتـاج الزراعـي الـوطين               - ٢٣
 يف املائـة مـن     ٤,٦، مل حيـصل سـوى       ٢٠٠٠ووفقاً للتعداد الزراعي الـوطين الثالـث لـسنة          

 يف املائــة فقــط بــني ٨النــساء املنتجــات علــى ائتمانــات لإلنتــاج، بينمــا تبلــغ هــذه النــسبة   
وميكن مالحظة وجود متييز ضد املرأة يف احلصول على االئتمانات حيث أهنا متثل . الرجال
ــتجني و   ٢٥ ــة مــن جممــوع املن ــة فقــط مــن األشــخاص احلاصــلني علــى    ١٦ يف املائ  يف املائ

 .االئتمانات

 الفقر

يعترب متوسط الدخل االقتصادي لألسر املعيشية اليت ترأسها املـرأة أقـل كـثرياً منـه        - ٢٥
 يف املائــة يف ٨٠ يف املائــة يف املنــاطق احلــضرية و ٦٥وتبلــغ نــسبة الفــرق . لرجــلبالنــسبة ل

 .املناطق الريفية

الرئاســة (وإذا نظرنــا إىل جــنس الــشخص الــذي يتلقــى أكــرب دخــل يف األســرة         - ٢٦
ــصادية ــرأة      ) االقت ــيت ترأســها امل ــرية ال ــشية الفق ــل األســر املعي ــة٣٢,٥متث ــصل .  يف املائ وت

 يف املائــة بــني األســر املعيــشية غــري الفقــرية نظــراً ٢٧رئاســة األســرة إىل مــشاركة املــرأة يف 
لصغر حجم األسر اليت تعوهلا واليت يوجه فيهـا الـدخل إىل إعالـة األسـرة املعيـشية بـصورة          

 .أساسية

 الوصول إىل اخلدمات األساسية

ازل  يف املائـة مـن املنـ   ٦٦,٦، أن )٢٠٠١(توضح بيانات التعداد األخري للسكان     - ٢٧
ــاع احلــضري و   ــى خــدمات      ١٦,٤يف القط ــي حتــصل عل ــاع الريف ــها يف القط ــة من  يف املائ

ويعتمد رفاه أعضاء األسرة املعيشية وصـحتهم علـى األحـوال الـصحية             . الصرف الصحي 
ويعترب التخلص من النفايـات الـصلبة بـشكل صـحي أساسـياً             . يف املرتل واملناطق احمليطة به    

ــسكان    ــة صــحية لل ــضمان وجــود بيئ ــازل يف القطــاع   ٨٦,٨وحتــصل . ل ــن املن ــة م  يف املائ
 . يف املائة منها يف القطاع الريفي٢١,٧احلضري على خدمة مجع القمامة و 
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. ويعتـرب الـتخلص مـن النفايـات بأســلوب صـحي ضـرورياً لـضمان البيئـة الــصحية         - ٢٨
نظـم  وتوجـد   . ويعد توفّر أساليب صحية للتخلص من النفايات تعبرياً عـن نوعيـة املـسكن             

 يف املائـة مـن    ٩٥,٣مع النفايات البشرية واملياه القذرة املتصلة مبجاري املياه وهي ختدم           جل
 . يف املائة من املساكن الريفية٦١,١املساكن احلضرية و 

 من املـساكن الريفيـة مبيـاه        ١٩,٥ يف املائة من املساكن احلضرية و        ٦٤,٥ويتمتع   - ٢٩
 .تصل بكوهنا مياه متت معاجلتهاالشرب من الشبكة العمومية، وهذا ال ي

وُيعد مؤشر اهلياكل األساسية املتنوع أسـلوباً يبـّين، بـصورة مـوجزة، األبعـاد املختلفـة                  - ٣٠
 .٢٠٠١ يف املائة يف إكوادور، وفقاً لتعداد سنة ٤٠وهذا املؤشر عند . للهياكل األساسية

 ٣٢,٨ن سـكان املـدن و        يف املائة مـ    ١,٦، يستخدم   ٢٠٠١ووفقاً لبيانات تعداد سنة      - ٣١
ويعتـرب تـوفّر غرفـة مطـبخ واسـتخدام          . أو الفحـم يف الطـبخ      اخلـشب    يف املائة من سكان الريف    

 .الوقود املأمون يف الطبخ عوامل حامسة بالنسبة ألسلوب حياة السكان ورفاههم

 )٦(احلق يف التعليم

ورغـم  . ة يف إكـوادور   متثل املساواة يف جمـال التعلـيم إحـدى اإلجنـازات الرئيـسية للمـرأ               - ٣٢
وتـرتبط أوجـه التفـاوت اهلامـة املوجـودة          . وجود فروق بـني املـرأة والرجـل، فإهنـا تعتـرب طفيفـة             

باالنقطاع عن الدراسة والفروق القائمة بـني الـسكان األصـليني وغريهـم وبـني سـكان الريـف                    
 .واملدن

يق اهلـدف احملـدد للتعلـيم    ووفقاً ملا ورد يف التقرير اخلاص بتنفيذ أهداف األلفية، مت حتق         - ٣٣
ففــي الفتــرة مــن  . ، وهنــاك اجتــاه ثابــت حنــو حتقيــق هــذه األهــداف  ٢٠٠٥االبتــدائي يف ســنة 

.  فـىت ١٠٠ لكـل  ٩٨,٣، كانت نسبة التحـاق الفتيـات بـالتعليم االبتـدائي      ٢٠٠٤ إىل   ١٩٩٠
فتـاة   ١٠٦ (١٩٩٠وكانت هذه النـسبة أكثـر مؤاتـاة للفتـاة، بالنـسبة للتعلـيم الثـانوي يف سـنة          

).  فـىت  ١٠٠ فتـاة لكـل      ١٠٠ (٢٠٠٤، بينما كانت النـسب متعادلـة يف سـنة           ) فىت ١٠٠لكل  
وبالرغم من زيادة عدد اإلنـاث عـن الـذكور          . ويالحظ زيادة االجتاه إىل ذلك يف التعليم العايل       

يف املستويات العليا للتعليم، ما زالـت هنـاك قيـود يف احلـصول علـى الوظـائف املناسـبة، أي أن                    
 .يم وحده ال يضمن مستويات دخل أفضل للمرأةالتعل

وعلى مستوى احلصول على التعليم الثانوي حسب اللغة املـستخدمة واألصـل العرقـي               - ٣٤
 رجــل مــن الــذين يتحــدثون بلغــة     ١٠٠ امــرأة لكــل  ٨٨، جنــد أن هنــاك  )٧(٢٠٠٣يف ســنة 

__________ 
 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وعنوانـه      ٣معلومات مستقاة مـن تقريـر اجمللـس الـوطين للمـرأة بـشأن اهلـدف              )٦( 

LOGRAR LA IGUALDAD DE GENEROS YLA AUTONOMIA DE LA MUJER, Quito, enero 2005. 
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اثلـة للنـسبة املوجـودة    الشعوب األصلية، من املناطق الريفية، يف التعلـيم الثـانوي، وهـي نـسبة مم           
 .)٨() رجل١٠٠ امرأة لكل ٩٢(يف التعليم العايل 

وبينما جند أن احلصول على التعليم مماثالً تقريبـاً للبـنني والبنـات يف التعلـيم االبتـدائي،                   - ٣٥
فهــذه النــسبة ال تــسمح مبالحظــة معــدل اســتمرار البنــات يف نظــام التعلــيم، وهــو عامــل متغّيــر  

ومـع ذلـك، تـبني الدراسـات الطوليـة          . ياسات والربامج اخلاصة باجلنـسني    أساسي يف حتديد الس   
ــاة يف        ــة احلي ــيم وحتــسني نوعي ــاة يف التعل ــصلة املوجــودة بــني اســتمرار الفت ــر، بوضــوح، ال للفق

 .املستقبل

غـري أن أسـباب     . وال توجد فروق كبرية بني البنات والبنني يف االنقطاع عـن الدراسـة             - ٣٦
هقات عن الدراسة األكثر شيوعاً مرتبطة بعوامل التمييز على أسـاس نـوع             انقطاع البنات واملرا  

الصغار وكبار السن مـن أفـراد       ) األخوات(اجلنس وخاصة اضطرارها إىل تولّي العناية باألخوة        
أو جمــرد )  يف املائــة٩( ومحــل املراهقــات ) يف املائــة للبــنني٠,٨ يف املائــة للبنــات و ١٣(العائلــة 

 يف املائـة لعـدم وجـود املـوارد     ٤٨الدراسة اجلامعية نتيجة للفقر، بنسبة ر يف منعها من االستمرا  
ــ يف املائــة لــداعي العمــل، وذلــك مقا ١٦االقتــصادية و   يف املائــة، علــى ٢٩ يف املائــة و ٤٧ل ب

 .التوايل، بالنسبة للرجل

ها ولذلك، فإن أهم الشواغل ال يتمثل يف حتقيق التحاق الفتاة باملدرسة واسـتمرار             - ٣٧
لتعلـيم،  ليف الدراسة األساسية واملتوسـطة فقـط، بـل ضـمان وصـوهلا إىل املـستويات العليـا                  

ومن جهة أخرى، جند أن استمرار    . سواء كان التعليم الفين أو التقين أو اجلامعي أو املهين         
الفتاة يف الدراسة وثيق االرتباط باالستجابة املؤاتية للمؤسسات جتاه حتسني نوعيـة التعلـيم              

 .وير البيئة التعليمية دون خطر أو متييز بالنسبة للفتيات واملراهقاتوتط

 شخـصاً، متثـل   ٧٣٢ ٠٩٢ يف املائـة، أي  ٩,٠٢تبلغ نسبة األمية الصرف يف الكـوادر        - ٣٨
وتــشري البيانــات إىل ). ٢٠٠١املعهــد الــوطين لإلحــصاء والتعــداد،  ( يف املائــة منــهم ٥٨املــرأة 

اء الريفيـات الناطقـات بإحـدى لغـات الـشعوب األصـلية ومـن              وجود نسبة أمية أكرب بـني النـس       
 . سنة٦٥تزيد أعمارهن عن 

 سـنة،   ٢٤ إىل   ١٥وبلغت نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة للنساء والرجال معاً، من سن            - ٣٩
ــة يف ســنة  ٩٨,٨ ــة يف ســنة  ١٠٠,١ وأصــبحت ١٩٩٠ يف املائ  يف ١٠٠,٤ و ٢٠٠٠ يف املائ

__________ 

 .النظام املتكامل للدراسات االستقصائية لألسر املعيشية )٧( 
 .٢٠٠١نتائج مع االجتاهات الواردة يف تعداد السكان واملساكن لسنة تتفق هذه ال )٨( 
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وتــنخفض هــذه النــسبة عنــد توزيــع هــذا املؤشــر . الــصعيد الــوطينعلــى . ٢٠٠٤املائــة يف ســنة 
 ).٢٠٠١ يف املائة يف سنة ٨٩,٣(حسب اللغة، بالنسبة للنساء من الشعوب األصلية 

وتتزايد نسبة األمية بني النساء األكرب سناً، خاصة بني سكان الريف حيـث تبلـغ هـذه                  - ٤٠
ــسبة  ــد ســنهن عــن     ٦٢الن ــني مــن يزي ــة ب ــرار   .  ســنة٦٥ يف املائ ــات ضــرورة إق وتوضــح البيان

سياســات للعمــل اإلجيــايب، موجهــة إىل املــرأة الريفيــة، وخاصــة املــرأة الناطقــة بلغــة مــن لغــات   
 .الشعوب األصلية

 احلق يف الصحة

 احلقوق اجلنسية واإلجنابية

. يعتــرب محــل املراهقــات مــن املــشاكل الــيت تــؤثر علــى املمارســة الكاملــة حلقــوقهن   - ٤١
 املشكلة، أحـرز تقـدم يف نـشر الثقافـة اجلنـسية، علـى نطـاق أوسـع يف مجيـع            وملواجهة هذه 

، عند اعتماد اخلطة الوطنية ٢٠٠٠املدارس والكليات يف البلد، وخاصة، اعتباراً من سنة 
، ٢٠٠٣للتثقيــف اجلنــسي واحملبــة ووضــع برنــامج خــاص لتنفيــذ اخلطــة، ابتــدأ مــن ســنة    

 إلزاميـة التعلـيم يف جمـال الـصحة اجلنـسية            وكذلك القانون األساسي للصحة الذي تـضمن      
 .واإلجنابية على مجيع املستويات، وسيتم التصدي هلذه اجلوانب فيما بعد

وجدير بالذكر أيضاً أن محـل املراهقـات ميثـل أهـم أسـباب الوفيـات بالنـسبة لـألم                      - ٤٢
ويقلــل مــن فرصــهن يف احليــاة حيــث علــيهن تكــريس جهــودهن للعمــل . والطفــل املرتقــب

وال يوجـد   . ج املرتل بشكل مبكر جداً ويعتدن على إجناب أطفـال كـثريين يف حيـاهتن              خار
يف اجملتمــع آليــات كافيــة للــدعم النفــسي مــن أهــل الزوجــان املراهقــان، حبيــث تــضطر          

ــا   /البنــت ــها مبفرده ــسؤولية عن ــها وامل ــة إىل أن تتحمــل أمومت ــه مت، يف ســنة  . املراهق غــري أن
 يف إكـوادور مـن أجـل مـساعدة الـشباب املـراهقني،              ، املضي يف مشروع املراهقني    ٢٠٠٤

 .وسيتم التصدي هلذا املشروع فيما بعد. من اجلنسني يف هذه املشكلة

 يف املائـة    ١٦ سنة ميـثلن     ١٩ إىل   ١٢، كانت املراهقات من سن      ٢٠٠٣ويف سنة    - ٤٣
النظـــام املتكامـــل للمؤشـــرات االجتماعيـــة واالقتـــصادية (مـــن النـــساء احلوامـــل يف البلـــد 

وتفيـــــد بيانـــــات الدراســـــة االستقـــــصائية للـــــسكان وصـــــحة األم والطفـــــل  ). ٢٠٠٣
)ENDEMAIN (  ن مشكلة محل املراهقات، أكرب حجماً يف املناطق الريفية         إ،  ٢٠٠٤لسنة

 يف املائـة مـن املراهقـات        ٣٢,٣وحتدث بتواتر أكرب بني املراهقات األقل تعليماً، حيـث أن           
ــيم و    ــة هــن     يف١٦,٧غــري احلاصــالت علــى التعل ــة ممــن مل يكملــن الدراســة االبتدائي  املائ

 .أمهات
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، أجرت وزارة التعليم أول دراسة استقصائية لتعاطي املخدرات         ١٩٩٨ويف سنة    - ٤٤
 يف املائـة مـن      ٣٠ووفقاً هلـذا املـصدر، وجـد أن         . والنشاط اجلنسي يف املؤسسات املدرسية    

جمال النشاط اجلنسي، جيب    ويف  . ية سنة، هلم عالقات جنس    ١٧ و   ١٢املراهقني، من سن    
يساعد على حتقيق معرفة أكرب جلسم اإلنسان وعالقة أفـضل بـه، بوصـفه              ”على اجملتمع أن    

علـى  ”؛ وبعبـارة أخـرى،      “عنصراً من عناصر االعتزاز بالذات والعناية الشخصية بالـصحة        
لوك اجملتمع أن يعمل على اختاذ أساليب تتسم بالوعي والرضا واحلريـة واملـسؤولية يف الـس               

، وفقـاً ملـا يـنص عليـه الدسـتور الـسياسي       )Cerutti: 1995 (“اجلنسي جتاه الذات واآلخرين
 .للجمهورية

 ســنة خلطـر مــضاعف للوفــاة  ١٩ إىل ١٥وتتعـرض املراهقــات احلوامــل، مـن ســن    - ٤٥
ويتزايـد هـذا اخلطـر ملـن        .  سنة ٢٩ إىل   ٢٠أثناء الوالدة، عن النساء من اجملموعة العمرية        

وحتــدث ظــاهرة محــل املراهقــات يف مجيــع   .  ســنة إىل مخــسة أضــعاف ١٥ن يقــل ســنهن عــ 
 تــشري إىل أن هــذه ٢٠٠١اجملموعــات العرقيــة، وإن كانــت بيانــات تعــداد الــسكان لــسنة 

الظاهرة أكثـر حـدوثاً بـني النـساء املنحـدرات مـن أصـل أفريقـي يف إكـوادور، وخاصـة يف                    
 .)٩(املناطق الريفية

 يف املائـة    ٦٤، فـإن    ١٩٩٨ة، يف سـنة     يـ كوادور يف املناطق الريف   ووفقاً لدراسة أجرهتا إ    - ٤٦
 سنة لديهن معرفة بأساليب منع احلمـل، وترتفـع هـذه النـسبة              ٤٩ إىل   ١٥من النساء، من سن     

 يف ٢٣,٤نـسبة  الوفيما يتصل باستخدام تلك الوسـائل، ف .  يف املائة يف املناطق احلضرية  ٨٨إىل  
 .)١٠(املائة يف املناطق احلضرية يف ٣٥,٦املائة بني نساء الريف، و 

 معدل املرض والوفيات بني النساء

 -مـــن أهـــم أســـباب وفيـــات النـــساء مـــا يتـــصل حبـــاالت األمومـــة وأمـــراض النـــساء   - ٤٧
والعنايــة بــاألم )  يف املائــة٦,١(يليهــا اإلجهــاض )  يف املائــة١٥(ومــضاعفات احلمــل والــوالدة 

 .مرحواجلنني داخل ال

باب العشرة للوفيـات الـواردة يف بيانـات وزارة الـصحة العامـة، يف         ويوضح حتليل األس   - ٤٨
، أن أهم أسباب الوفاة للرجل واملرأة هـي أمـراض القلـب املزمنـة والـيت تـؤدي إىل             ٢٠٠٤سنة  

__________ 
 Poblaciónاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب ومـصرف التنميـة للـدول األمريكيـة،        )٩( 

indigena y afroecuatoriana en Ecuador: Diagnóstico sociodemográfico a partir del Censo de 2001. 

Documento de proyecto. Santiago de Chile, abril de 2005. 
 )١٠( ٍServicio de Genero y Desarollo, Disecion de Genero y Poblacion y FAO: Mujeres Ruraly y Seguridad 

Alimentaria; situacion Actual y Perspectivas, Santiago de Chile, 2002. 
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ــة يف املــخ          ــراض األوعيــة الدموي ــهاب الرئــوي، وأم ــشاكل القلــب، وااللت ــضاعفات منــها م م
 يف املائـة  ٧,٣ يف املائة بني النـساء و  ٨,٦ إىل وتصل نسبة أمراض القلب . وارتفاع ضغط الدم  

ــرأة    . بــني الرجــال  ــاين أســباب وفيــات امل ــسكر ث ــة٦,٤(ويعتــرب مــرض ال أمــراض مث ، ) يف املائ
وااللتهابات اليت حتـدث    )  يف املائة  ٥,٩(وااللتهاب الرئوي   )  يف املائة  ٦(األوعية الدموية للمخ    
 ). يف املائة٣,٤(يف فترة ما بعد الوالدة 

 يف املائـة مـن   ١( الـرحم  نق امرأة نتيجة لسرطان ع٢٣ ٥٠٠، توفت ٢٠٠٤ويف سنة    - ٤٩
ووفقــاً لبيانــات )  يف املائــة١,٨( امــرأة بــسبب ســرطان الثــدي  ٣٠ ٠٠٠و ) الــسكان النــساء

 يف املائة فقـط     ١٦,١، أجرت   ٢٠٠٤ الدراسة االستقصائية للسكان وصحة األم والطفل لسنة      
 سـنة اختبـاراً للكـشف املبكـر عـن سـرطان عنـق الـرحم، وهـو          ٦٤ إىل ٣٥من النساء من سن  

 .مرض من أهم أسباب الوفاة يف البلد

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية

 أشـــخاص مـــصابون ١ ١٠٨، أن هنـــاك )١١(تفيـــد بيانـــات وزارة الـــصحة العامـــة - ٥٠
 رجال ٤٠٦ملناعة املكتسب، يف البلد، منهم متالزمة نقص ا/بفريوس نقص املناعة البشرية

 امـرأة مـصابني مبتالزمـة نقـص     ١١٧ رجـالً و     ٣٦٤ امرأة من محلـة الفـريوس، و         ٢٢١و  
 من املـصابني الـذين يقـل سـنهم          ١٠٢بيانات  ل، وال تشمل هذه ا    )اإليدز(املناعة املكتسب   

 . سنة١٤عن 

س نقــــص املناعــــة  يف املائــــة مــــن جممــــوع حــــاالت اإلصــــابة بفــــريو ٧٣,٢وكــــان  - ٥١
 يف املائـة مـن النـساء،        ٢٦,٨متالزمة نقص املناعة املكتب يف إكوادور، من الرجـال و           /البشرية
وهناك اجتاه إىل زيادة إصابة املـرأة بـالفريوس، مقارنـة بالـسنوات الـسابقة، إذ                . ٢٠٠٥يف سنة   

ــرأة واحــدة لكــل     ــرة   ٣,٧كــان معــدل اإلصــابة ام ، ١٩٩٩-١٩٨٤ مــن الرجــال خــالل الفت
 .٢٠٠٥ من الرجال يف سنة ٢,١٤أصبح امرأة واحدة لكل و

 احلق يف حياة خالية من العنف

على أن كل عمـل ميثـل       “ قانون منع العنف ضد املرأة واألسرة     ” من   ٢تنص املادة    - ٥٢
سوء معاملة بدنية أو نفسية أو جنسية يرتكبه أي فرد من أفراد األسـرة ضـد املـرأة أو أي                

ومتثـل البنـات والنـساء    . “عنفاً داخل األسرة”رة النووية يعترب ىل األس إشخص آخر ينتمي    
 .من الضحايا)  يف املائة٩٤(األغلبية العظمى 

__________ 
 .٢٠٠٥لعامة، نشرة املؤشرات األساسية للصحة، وزارة الصحة ا )١١( 
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ــسنة        - ٥٣ ــل ل ــسكان وصــحة األم والطف ــصائية لل ــة االستق ــات الدراس ــاً لبيان  ٢٠٠٤ووفق
)ENDEMAIN, 2004 ( امـرأة املـشاركات يف الدراسـة    ٧ ٢١٧ يف املائـة مـن الــ    ١٥,٣أفادت 

ــ ــسي و    أهن ــف اللفظــي أو النف ــدين و   ١٠,٣ن تعرضــن للعن ــف الب ــة للعن ــة ٣,٨ يف املائ  يف املائ
 .لشكل آخر من أشكال العنف اجلنسي

 إىل ١٥ يف املائة من اإلناث من سن ٧وأوضحت الدراسة االستقصائية نفسها أن  - ٥٤
ن حالـة   يف املائـة منـهن عـ   ٤، وأبلغـت  )مع النفاذ( سنة أفدن أهنن تعرضن لالغتصاب       ٤٩

 ).اغتصاب دون نفاذ(من حاالت سوء املعاملة اجلنسية 

ذكور ( من الشباب ١ ٠٠٠ من كل ١٢١وبّينت دراسات متخصصة أخرى أن  - ٥٥
 مــن ١ ٠٠٠ مــن كــل ٣٢قــد تعرضــوا لقــبالت ومــداعبات غــري مرغوبــة؛ وأن  ) وإنــاث

ي  قـد اختـربوا العنـف اجلنـس        ١ ٠٠٠ مـن كـل      ٢٧الشباب قد تعرضوا لالغتـصاب وأن       
 ).٤٦: ٢٠٠٣، كيتو CEPAMاملركز الشعيب لدعم املرأة، (مبختلف األشكال 

ومــن جهــة أخــرى، ظلــت الــشكاوى املقدمــة عــن العنــف إىل أقــسام اإلدارة الوطنيــة     - ٥٦
للشؤون اجلنسانية ثابتـة علـى مـر الـزمن، مـع مالحظـة زيـادة الـشكاوى املقدمـة حـول العنـف                        

ذا النوع مـن العنـف بقـدر أكـرب، ويعـين ذلـك زيـادة                النفسي مما يوضح أنه تتم الشكوى من ه       
 .الوعي هبذه املشكلة

 املرأة والصراع املسلح

على الرغم من أن إكوادور ال تشارك يف صـراعات مـسلحة بـشكل مباشـر، فقـد                   - ٥٧
. أدت خطـة كولومبيــا الـيت تنفــذ يف املنطقـة اجملــاورة للبلـد إىل زيــادة العنـف علــى احلــدود     

 متزايدة ملواطين كولومبيا إىل إكوادور، وكذلك ملواطين إكوادور وبذلك، حدثت تنقالت
 .الذين اضطروا إىل ترك مساكنهم القريبة من احلدود مع ذلك البلد

وقد أعلنت املنظمة االستـشارية غـري احلكوميـة حلقـوق اإلنـسان ونـزوح الـسكان                  - ٥٨
)CODHES ( ال إىل  الجـــئ قـــد عـــربوا احلـــدود مـــن فرتويـــ     ٤٩ ٥٤٥يف كولومبيـــا أن

 مــن طلبــات ١١ ٣٤٥ويفيــد املكتــب أن إكــوادور تلقــت . ٢٠٠٠إكــوادور، منــذ ســنة 
 . وحدها٢٠٠٣ يف املائة منها، يف سنة ٥٠اللجوء، ومت قبول 

وكان من أهم أسباب زيادة نزوح مواطين كولومبيا من اجلنسني وطلبهم اللجـوء              - ٥٩
أقـــل، تفـــاقم الـــصراع يف إىل إكـــوادور، بـــشكل رئيـــسي، وإىل بنمـــا وفرتويـــال، بدرجـــة  

كولومبيــا، يف ســياق تنفيــذ خطــة كولومبيــا واملبــادرة اإلقليميــة ملنطقــة األنــديز واالنتــهاك    
وخترج النساء من جمتمعاهتن احمللية سعياً      . املنتظم حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل     
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رهن لـه، وخوفـاً   هنن ضحايا لالضطهاد، ونظراً لتعـرض أقـارهبن أو أفـراد أسـ            ألإىل اللجوء   
بناهتن بالقوة، أو نتيجة لوفاة أحد أفراد األسرة نتيجة للعنـف، ولتـأثرهن   /من جتنيد أبنائهن 

 .)١٢(“حبرق الزراعات احملظورة

 بتكليـف مـن صـندوق       ٢٠٠٤ووفقاً لألرقام الـواردة يف دراسـة أجريـت يف سـنة              - ٦٠
احلـدود  ”ة املعروفـة باسـم      تلقـت املنطقـ    )١٣()UNIFEM-RA(األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة      

 طلـب جلـوء     ٢ ١٠٠أكثر من   ) امبابورا وسوكومبيوس كارشي، امسريالداس،   (“ الشمالية
مفوضــية األمــم املتحــدة  (٢٠٠٣-٢٠٠٠مــن ســكان كولومبيــا املــشردين خــالل الفتــرة 

ــشؤون الالجــئني،   ــر     ) ٢٠٠٣ل ــة للفق ــدالهتا املرتفع ــشمالية مبع ــة احلــدود ال وتعــرف منطق
ص اهلياكل األساسية والتلوث البيئي، مما ميثل حميطاً غري مؤات لوضع وتنفيذ والبطالة وبنق

  .السياسات اليت تكفل املمارسة الكاملة حلقوق السكان املشردين

وتفيــد بيانــات وزارة العالقــات اخلارجيــة إلكــوادور، أن عــدد مــواطين كولومبيــا    - ٦١
أغسطس / وآب٢٠٠٠ا بني سنة  مواطنا يف الفترة م٢٧ ٤٩٥طلبوا اللجوء، بلغ الذين 
، ويالحظ وجود اجتاه متزايد بوضوح، حيث أن نسبة الطلبات الواردة يف الفترة             ٢٠٠٤

 يف املائــة مــن جممــوع الطلبــات املقدمــة  ٦٠ ميثــل ٢٠٠٤أغــسطس / إىل آب٢٠٠٣مــن 
)Camacho, 2004.( 

 :انب التاليةوتتصل أهم املشاكل احملددة من املنظور اجلنساين ما يتصل منها باجلو - ٦٢

العمــل لــساعات زائــدة عــن املعــدل (غيــاب الوثــائق الالزمــة واالســتغالل العمــايل  - 
واخنفــاض األجــور وعــدم دفعهــا واحلرمــان مــن االســتحقاقات ومــن التأمينــات         
االجتماعية واملضايقات اجلنسية مع التهديد بالتشهري وباإلبعاد عن البلـد، وخطـر            

البـضائع، وسـوء األحـوال األمنيـة والـصحية يف           االعتقال وسوء املعاملة ومصادرة     
 )العمل مثل التعرض للمواد الكيميائية يف املزارع

 نوعية العمل واإلشراف العمايل القائم على نظم اإلخضاع اجلنسي - 

 التمييز والوسم - 

 العنف اجلنسي - 

__________ 
جامعـة سـيمون بوليفـار ملنطقـة االنـديز،        . استنتاجات اللجنة املعنية بوظائف النساء املهـاجرات أو الالجئـات          )١٢( 

 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣ و ٢ و ١كيتو، 
 )١٣( Camacho Zambano, Gloria, Mujeres al bordo. Refugiadas en el Ecuador, UNIFEM, Quito, Febrero 

2005. 
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 احلق يف العمل

 الوظائف واألجور

مـاعي للمـرأة، ذلـك أن هنـاك عوامـل،           الـضعف االجت  حتدد حالة التمييز اجتاهـات       - ٦٣
منها إمكانية الوصول إىل نظام التعليم واالستمرار فيه، وكذلك فرص الوصول إىل سـوق              

فوفقـاً  .  املرأة، بصفة جزئية   رالعمل وصلتها باألنشطة غري االقتصادية تعمل على حتديد أج        
لبحـوث االقتـصادية    للدراسة االستقصائية للعمل يف املناطق احلـضرية الـيت أجراهـا معهـد ا             

واجلامعة الكاثوليكية واملصرف املركزي، وجد أن العمالة الناقـصة والبطالـة تـؤثران علـى                
 أن العمالـة  ٢٠٠٣ينـاير  /املرأة بصورة أساسية، وتفيد آخر بيانـات جمموعـة كـانون الثـاين       

البطالـة   يف املائـة بالنـسبة للرجـل، بينمـا متثـل             ٢٥ يف املائة مقابـل      ٥٠الناقصة للمرأة تبلغ    
وأشـد اجملموعـات تـأثراً      .  يف املائة بالنسبة للرجـل     ٦,٥ يف املائة مقابل     ١١السافرة للمرأة   

 يف املائـة مقابـل      ١٩ سـنة    ٢٥ إىل   ١٥هي جمموعة الشابات إذ تبلغ بطالـة املـرأة مـن سـن              
 . يف املائة بالنسبة للشبان١١,٣

 يف املائـة عـن مرتبـات      ٢٢ ووفقا للمصدر نفسه، جند أن مرتبات املرأة أقل بنـسبة          - ٦٤
الرجل، وتدخل يف ذلك عوامل خمتلفة تتصل مبستوى التعليم واخلربة والتفـرغ إىل جانـب              
عامل آخر، وهو عامل التمييز ضد املرأة، ذلـك أن مرتـب املـرأة يقـل عـن مرتـب الرجـل                      

مـع  ويـنعكس التمييـز والتبعيـة يف العمـل الـذي ال يـدر دخـالً مناسـباً              .  يف املائـة   ١٢بنسبة  
ــات        ــؤهالت وعــدم االشــتراك يف التأمين ــة وضــعف امل االجتــاه إىل عــدم التثبيــت يف الوظيف

 .االجتماعية

ختــتص باألنــشطة االقتــصادية يف القطــاع غــري الرمســي،  ويفيــد املــصدر نفــسه أن املــرأة  - ٦٥
  يف املائــة مــن٣٥بينمــا جنـد أن  .  يف املائـة مــن العــاملني يف هـذا القطــاع  ٣٣بينمـا ميثــل الرجــل  

.  يف املائـة منـها مـن النـساء، يف املقابـل        ٢٥األيدي العاملـة يف القطـاع الزراعـي مـن الرجـال و              
 . يف املائة من جمموع العاملني يف أنشطة األعمال املرتلية٩٥ومتثل املرأة 

وتعمل زيادة مشاركة املـرأة يف الـسوق غـري الرمسيـة، وعـدم اسـتقرارها يف سـياق                    - ٦٦
ة الوظائف اليت تقوم هبا وإىل زيـادة مـشاركتها يف االقتـصاد غـري               األزمة، على تدهور نوعي   

ــادة هــذه     . النقــدي وقــد أدت األزمــة الــيت مــرت هبــا إكــوادور يف العقــود األخــرية إىل زي
االجتاهات يف هناية املطاف، مع زيادة الفوارق بـني اجلنـسني مـع إحـداث أضـرار اقتـصادية              

 .وأضرار بالنسبة للوصول إىل الفرص وتنوعها

 الدخل بالنسبة إىل العمـل، إذ جنـد أن دخـل املـرأة ميثـل                يفويبّين متوسط الدخل متييزاً      - ٦٧
 . يف املائة منه يف املناطق الريفية٤٧ يف املائة من دخل الرجل يف املناطق احلضرية و ٦٧
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ويالحــظ أن مــستوى الــدخل لألســر الــيت ترأســها املــرأة أقــل مــن مــستوى األســر الــيت  - ٦٨
ويزيـد  .  دوالر يتقاضاها الرجل   ١٠٠ دوالر مقابل كل     ٧٠رجل، حيث تتلقى املرأة     يرأسها ال 

 ). يف املائة٦٤,٦(هذا التفاوت يف املناطق احلضرية 

العامالت، جند أن معدل املرتبات غري مؤات للمـرأة يف قطـاع            /وعلى مستوى العاملني   - ٦٩
املـصانع توظـف املـرأة يف أعمـال        الصناعة ولكنه متعادل يف التجـارة الداخليـة، وذلـك يعـين أن              

ويف قطــاع التعــدين، يالحــظ أن الفــرق غــري مــؤات  . أقــل مرتبــاً أو أهنــا متّيــز ضــدهن، ببــساطة 
 يف املائــة مــن ٥٦بالنــسبة للرجــل، بــصفة خاصــة، حيــث تتقاضــى املــرأة مرتبــات تزيــد بنــسبة   

شاط تبـّين أن  ويرجـع ذلـك إىل أن املعلومـات املتاحـة عـن هـذا الفـرع مـن النـ                 . مرتبات الرجل 
 يف املائـة مـن   ٥٠ يف املائة يف األنشطة النفطيـة، ويعمـل أكثـر مـن              ٩١اليد العاملة النسائية متثل     

الرجــال يف املنــاجم واحملــاجر، أي يف أعمــال أقــل أجــراً، وهــذه األنــشطة ال تــشارك فيهــا املــرأة 
 .تقريباً

) الرمسـي ( العـصري    وبالنسبة لقطاعات سوق العمـال، توجـد أيـضاً فـروق يف القطـاع              - ٧٠
ويالحـظ أن عمـل املـرأة       . وإن كانت غري واضحة مثل الفروق املوجودة يف األنـشطة الزراعيـة           

ومـن العجيـب أيـضاً أن متوسـط دخـل الرجـل             . حيظى بتقدير أقـل كـثرياً يف األنـشطة الزراعيـة          
 .أكرب أيضاً يف قطاع اخلدمة املرتلية

 الفصل ألسباب خاصة بنوع اجلنس

 شــكوى ٢ ٠٢٣التفتــيش التابعــة لــوزارة العمــل والتوظيــف مــا جمموعــه   رةتلقــت إدا - ٧١
 .٢٠٠٦مايو /يناير إىل أيار/بشأن فصل النساء خالل الفترة من كانون الثاين

 شــكوى مــن الفــصل املفــاجئ الــذي مل حتــدد ظروفــه أو أســبابه   ١ ٨٣٠ توورد - ٧٢
اء املوظــف  شــكوى مــن الفــصل املــسبب منــها علــى وجــه حــق أو لعــدم وفــ  ٨١وقــدمت 

 .بواجباته ِقبل رب العمل

وقـام أربـاب العمـل، مـن البدايـة،          .  شكوى مـن الفـصل بـسبب األمومـة         ٤٠ووردت   - ٧٣
بفصل هـؤالء حبجـج واهيـة، عنـد حـدوث احلمـل أو أسـندت إلـيهن أعمـال متثـل خطـراً علـى                          

ــيت تتطلــب جهــداً شــديداً        ــة ال ــام بأعمــال النظاف ــة أو القي ــع أشــياء ثقيل ــها رف ــهن، من ، مــع محل
فإذا استمرت املـرأة يف العمـل رغـم هـذه الظـروف، قـام رب               . تعريضهن لسوء املعاملة النفسية   

 .العمل بفصلها بقوله إن ليس لديه عمل يصلح للنساء احلوامل
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 شكاوى متصلة بالرضاعة، فعند عودة املرأة إىل العمل بعـد انتـهاء             ٧ووردت، باملثل،    - ٧٤
 وجـدت أن وظيفتـها شـغلها غريهـا أو أن املؤسـسة تعاقـدت                 إلجازة األمومة،  ١٢األسابيع الـ   

 .مع شخص آخر، بصورة هنائية

وهنـاك شـكوى تقـول فيهـا الـضحية أن           .  شـكوى مـن التحـرش اجلنـسي        ٦٥وقدمت   - ٧٥
ووفقاً ملا تراه إدارة التفتيش التابعة لوزارة العمل فـإن عـدد        . سبب الفصل هو التحرش اجلنسي    

ن التحرش اجلنسي منخفض نظراً لوجـود وحـدة للجـرائم اجلنـسية             الشكاوى الواردة إليها بشأ   
وتؤخذ املضايقة وسـوء املعاملـة البدنيـة والنفـسية الـيت تعرضـت هلـا العاملـة                  . تابعة للنيابة العامة  

 .الضحية يف االعتبار عند إقرار حدوث التحرش

 خدمات املساعدة اليومية يف أماكن العمل

ة ألمهـــات األطفـــال احملتـــاجني إىل عنايـــة دائمـــة إجيابيـــاً، يعتـــرب مؤشـــر املـــوارد املتاحـــ - ٧٦
ومتثل دور الرعاية وغريها من أشـكال مؤسـسات      . وتستطعن االشتراك يف أنشطة خارج املرتل     

الرعايــة مــورداً هامــاً يف اجملتمــع للعنايــة باألطفــال مــن اجلنــسني غــري املنــتظمني يف املدرســة وال   
 .ة أعضاء األسرة من الشبابيستطيعون البقاء مبفردهم أو يف رعاي

وباإلضـافة إىل ذلـك، هنــاك مؤسـسات تقــوم بـدور صـحي وتعليمــي، وتـستطيع هــذه        - ٧٧
املراكــز تــوفري التغذيــة واألمــن لألطفــال مــن اجلنــسني واملــسامهة يف اإلشــراف علــى منــو الطفــل  

م القـراءة   وعلى نظام حتـصينه وتـوفري احلـوافز الالزمـة لنمـوه النفـسي واحلركـي اسـتعداداً لتعلـي                   
 .والكتابة

 )١٤(هجرات العمال

هجرة مواطين ومواطنـات     )١٥(ُتعد إحصاءات منظمة ومستمرة يف البلد عن معدل        - ٧٨
وتسمح هـذه اإلحـصاءات بـاالطالع علـى الظـروف الـيت يقابلـها املهـاجرين يف          . إكوادور

 وتوجــد لــدى املعهــد الــوطين لإلحــصاء والتعــداد معلومــات عــن اهلجــرة   . بلــدان املقــصد
. الدولية هبدف حتديد حركة دخـول مـواطين إكـوادور واألجانـب والوقـوف علـى طابعهـا                

وأدرجت جمموعة من األسئلة للتمكن من احلصول على املعلومات اخلاصة باملهـاجرين إىل             
 .٢٠٠١، يف إحصاء سنة )١٩٩٦ابتداء من سنة (اخلارج يف السنوات اخلمس األخرية 

 يف املائـة مـن جممـوع املهـاجرين،          ٥٣ن التعداد، جنـد أن      ووفقاً للبيانات املستقاة م    - ٧٩
ويوضح حتليـل   .  يف املائة من النساء    ٤٧، من الرجال و     ٢٠٠٠ إىل   ١٩٩٦خالل الفترة   

__________ 
 )١٤( CONAMU, Documento Alba Pérez. 
 .يقصد مبعدل اهلجرة جمموعات السكان املتأثرين بذلك )١٥( 
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 و  ١٥ يف املائة مـن النـساء املهـاجرات يتـراوح سـنهن بـني                ٩١اجملموعات العمرية أن حنو     
أن املرأة متثل أغلبية . حظ كذلكويال).  يف املائة٩٢( سنة، وهذا مماثل لنسبة الرجال ٦٤

 ). يف املائة٥٧( سنة فما فوق ٦٥املسافرين إىل اخلارج من بني من هم من سن 

 يف املائـة مـن املهـاجرات أهنـا مـن      ٣٧وفيما يتصل بأسـباب هجـرة املـرأة، أجابـت            - ٨٠
ــة لغــرض اإلقامــة و  ٣٤أجــل العمــل، و    يف املائــة للــسياحة والباقيــة ألســباب ١٧ يف املائ

، يليهـا الواليـات     ) يف املائـة   ٥١(أخرى، وكان أهم البلدان اليت متت اهلجرة إليهـا أسـبانيا            
يف املرتبة الثالثة، ونسبة أقل إىل      )  يف املائة  ١٣(مث إيطاليا   )  يف املائة  ٢١(املتحدة األمريكية   

 .بلدان أخرى

 يف الفتـرة مـا بـني    ويبّين حتليل املعلومات اخلاصة خبروج مواطين إكوادور من اجلنـسني        - ٨١
 التعـداد باسـتثناء     ه، وفقاً لنتائج اهلجرة الدولية، اجتاهات مماثلة ملا أظهر        ٢٠٠٣ و   ٢٠٠١سنيت  

 يف املائــة مــن النــساء أهنــن خــرجن للــسياحة وكانــت هــذه ٩٦أســباب اهلجــرة، حيــث أفــادت 
ــة يف ســنة ٨٠النــسبة  ــة يف ســنة ٦٤، و ٢٠٠٢ يف املائ ثــاين وكــان الــسبب ال. ٢٠٠٣ يف املائ

ــن     ــسبة م ــذه الن ــل، إذ صــعدت ه ــة يف ســنة  ٤العم ــة يف ســنة  ١٩، إىل ٢٠٠١ يف املائ  يف املائ
 .٢٠٠٣ يف املائة، يف سنة ٣٥ مث إىل ٢٠٠٢

وفيما يتصل باجملموعات املهنيـة الـيت سـجلها مواطنـو إكـوادور عنـد اخلـروج مـن                    - ٨٢
 ١٩العلمية والفكرية، و    يف املائة منهم من الفئة الفنية و       ١٩، فكان   ٢٠٠١البلد يف سنة    

 يف  ٥٦، كـان    ٢٠٠٢ يف املائة من العـاملني باملنـازل؛ ويف سـنة            ١٧يف املائة من الطلبة، و      
 يف املائـة مـن      ١٣ يف املائـة مـن الطـالب و          ١٨املائة من الفئة الفنية والعلمية والفكريـة، و         

 يف  ٢١ئة و    يف املا  ٥٠، فأصبحت   ٢٠٠٣وتغريت هذه النسب يف سنة      . العاملني باملنازل 
ويعين هـذا أن النـساء الناشـطات اقتـصادياً واملـؤهالت            .  يف املائة، على التوايل    ١٤املائة و   

 .حبثاً عن العمل أو عن مصادر عمل أفضل. هن اللوايت خيرجن من البلد

 مشاركة املرأة يف احلياة السياسية

ف دور كــل الالخــتتتخــذ املــشاركة الــسياسية للمــرأة والرجــل أشــكاالً خمتلفــة نظــراً    - ٨٣
وتـدعم املـشاركة    . منهما يف اجملتمع والقوالب الثقافيـة وثقافـة املنظمـات واملعـايري واإلجـراءات             

مجموعة سياسية بقدر ما تسمح بتنظيم طلباهتا والتعبري عنـها، وإبـداء آرائهـا              كالسياسية املرأة   
 .وتعزيز حقوقها

ن أمههـا احلركـة     مـ جلهات الفاعلـة،    وكانت تعديالت القوانني اليت حثتها جمموعة من ا        - ٨٤
مـن  ) ٢٠٠٠(مث قـانون املـشاركة الـسياسية    ) ١٩٩٧(النسائية، أوالً يف قانون احلماية العماليـة   

 متثـل إجـراءات سياسـية     ،خالل حتديد حصص ملشاركة املرأة يف الترشـيح لالنتخابـات الـشعبية           
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ون، جيـب ضـم املـرأة إىل القـوائم،     ووفقـاً هلـذا القـان   . لتشجيع مشاركة املرأة يف احلياة السياسية    
 يف ٢٥، ٢٠٠٠وبلغــت نــسبة النــساء املنتخبــات، يف ســنة  . بالتنــاوب وبالتسلــسل مــع الرجــل

وال شــك أن هــذه النتــائج . ١٩٩٦ نقطــة مئويــة بالنــسبة إىل انتخابــات ســنة  ٢٠املائــة بزيــادة 
ظمـات مـن أجـل تعزيـز        جاءت اثر تدابري العمل اإلجيايب املذكورة ولألنشطة اليت قامـت هبـا املن            

 .القيادات السياسية للمرأة

ووفقــاً ملــا أوردتــه مؤســسة املــساواة والتنميــة، وهــي منظمــة متخصــصة يف املــشاركة      - ٨٥
، كــان عــدد الرجــال املرشــحني لــشغل املناصــب الــشاغرة يف الواليــات،    )١٦(الــسياسية للمــرأة

 مرشــحة، بنــسبة ١٢ مــن بــني ٤وانتخبــت .  امــرأة١٢ رجــالً و ١١٨ منــصباً، ٢٢وعــددها 
غري أن حتليـل هـذه البيانـات يوضـح أن نـسبة املرشـحات كانـت         يف املائة من اجملموع    ٣٣,٣٣

 يف املائــة مــن املرشــحني وأن نــسبة النــساء يف جمــالس احملافظــات كانــت  ٢١ يف املائــة مقابــل ٩
ضت فبينمـا تـضاعفت نـسبة املرشـحات اخنفـ         .  يف املائة للرجال   ٨١,٨٢ يف املائة مقابل     ١٨,٨

وهـذا يوضـح تفـضيل النـاخبني        .  يف املائـة   ٨١,٨٢ يف املائـة إىل      ٩٤نسبة الرجال املنتخبني من     
 .للمرشحات لوظيفة احملافظ

 يف املائـــة مـــن جممـــوع ١٠,٦٦ امـــرأة لرئاســـة البلـــديات ممـــا ميثـــل  ١٣٧ورشـــحت  - ٨٦
مـــن  يف املائـــة ٥,٩٤ (١٣وكـــان عـــدد النـــساء املنتخبـــات يف جمـــالس البلـــديات  . املرشـــحني
وقد اخنفضت مشاركة املرأة، بالنسبة لعـدد املرشـحات واخنفـضت نـسبة املنتخبـات               ). اجملموع

 يف ٢,٧٤ أمـاكن متثـل   ٦، كانـت تـشغل    ٢٠٠٢ويف سـنة    . مقارنة بالعملية االنتخابية السابقة   
 .٢٠٠٤املائة، وقد تضاعفت هذه النسبة يف سنة 

وكانـت  .  املقاطعات وهي نسبة كـبرية  يف املائة من أعضاء جمالس     ٣١,٨٧ومتثل املرأة    - ٨٧
 .نسبة املرشحات لالنتخاب أقل مع جناح نسبة أكرب منهن عن االنتخابات السابقة

 يف املائة من النساء كنائبات للمجـالس البلديـة حـدثاً تارخييـاً،     ٣١,٠١وكان انتخاب    - ٨٨
االنتخابات الـيت مشلـت   وفيما يتصل هبذه . فاق العدد الذي مت حتقيقه يف االنتخابات السابقة إذ  

ــسبة اخلاصــة          ــة للن ــل املرشــحات مماثل ــات مقاب ــساء املنتخب ــسبة الن ــراد كانــت ن ــن األف عــدداً م
 .بعضوات اجملالس

__________ 
 )١٦( Fundacion Equidad y Desarollo, Elecciores Generales 2004. Documento elaborado por Solarado Goyes. 

Quito, 2004. 
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 عـضوة يف  ٢٥وقبل االنتهاء من إعداد هذا التقرير، كان من املعروف أنـه مت انتخـاب              - ٨٩
ــشرين األول    ــيت جــرت يف ت ــات ال ــواب يف االنتخاب ــوبر /جملــس الن ــرة  ٢٠٠٦أكت ، وذلــك للفت

٢٠١١-٢٠٠٧. 

ــذكر، أن مــن بــني       - ٩٠ ــة، فمــن اجلــدير بال  ١٣وفيمــا يتــصل بالترشــيح لرئاســة اجلمهوري
جمموعة مزدوجة مـن املرشـحني كانـت هنـاك مرشـحة واحـدة للرئاسـة، حـصلت علـى املرتبـة                      

ومل يكن ضـعف التأييـد الـذي حـصلت عليـه املرشـحة           . اخلامسة بعدد قليل جداً من األصوات     
ن النــاخبني راجعــاً إىل كوهنــا امــرأة بــل إىل رفــض الــسكان العــام للــشكل التقليــدي لــسياسة  مــ

 .احلزب املؤيد هلا، والذي كان يعمل على أساس عضوي وأبوي من خالل النخبة

 املرأة يف جمال صنع القرارات

 أخـرى   كان متثيل املرأة يف وزارات الدولة قليالً يف الـسنوات األخـرية، مقارنـة ببلـدان                - ٩١
 ٢٦,٧ و  ١٩٩٩ يف املائة من الوظـائف يف سـنة          ٢٠وكانت املرأة متثل    . مثل كولومبيا وشيلي  

يوليـه  / يف املائـة فقـط يف متـوز        ١٣، و   ٢٠٠٣ يف املائـة يف سـنة        ١٤، و   ٢٠٠٢يف املائة يف سنة     
 . وزيرات للدولة٨ يف املائة، مع تعيني ٤٥غري أن مشاركة املرأة بلغت . ٢٠٠٤

ــشري - ٩٢ ــاينويف ت ــوفمرب /ن الث ــني    ٢٠٠٦ن ــان مــن ب ــاك وزيرت ــراً، يف ١٥، كانــت هن  وزي
ويف نفس الفترة الرئاسية تولت املرأة كل من وزاريت االقتصاد واملاليـة            . وزاريت السياحة والبيئة  

، ٢٠٠٧ ويف سـنة  - شهور بالنـسبة للثانيـة   ٨ شهور بالنسبة لألوىل، ولفترة      ٥والتعليم، لفترة   
 . وزيراً للدولة١٨ وزيرات من بني ٨قام الرئيس بتعيني 

وتتوىل املرأة وظيفة النائب العام للدولة يف الوقت الراهن، وقد تولت املرأة أيـضاً هـذه                 - ٩٣
ويف احملـاكم العليـا وحمـاكم املقاطعـات واحملـاكم اجلنائيـة ووظـائف               . الوظيفة يف الفتـرة الـسابقة     

مل يــتم ) ارات واجلنايــات والعمــل واملــروراحلــاالت املدنيــة واخلاصــة بالطفولــة واإلجيــ (القــضاء 
وتوجـد أكـرب نـسبة مـن القاضـيات يف حمـاكم اإلجيـارات،               . استيفاء النسبة الدنيا ملشاركة املرأة    

 .وهناك أيضاً نسبة كبرية من النساء يف وظائف قضاة الصلح يف البلد.  يف املائة٥٦بنسبة 

لها كلها الرجل باستثناء أقـسام املـرأة   وبالنسبة ألقسام وإدارات الشرطة الوطنية، فيشغ     - ٩٤
 .واألسرة اليت تشغلها املرأة ما عدا واحدة تعمل يف العاصمة
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 )١٦ إىل ١املواد (تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  :اجلزء الثاين
 ٢ املادة

 تدابري القضاء على التمييز

 ٣املادة 

 ضمان ممارسة حقوق اإلنسان

 ر القانوين املؤايت حلقوق اإلنسان اخلاصة باملرأةاإلطا

 علـى أن هـدف الدولـة      ١٩٩٨ينص الدستور السياسي إلكوادور، الساري منـذ سـنة           - ٩٥
ويسلّم باملساواة بـني الرجـل واملـرأة ويـضع       ) ٣ من املادة    ٢الفقرة  (هو إعمال حقوق اإلنسان     

الفقـرة  (ز ضـد املـرأة جبميـع أشـكاله          ضمانات حلماية حقوق اإلنسان وممارستها، وحيظر التمييـ       
إلنتــاج ويف احليــاة الزوجيــة ويكفــل تكــافؤ الفــرص يف الوصــول إىل مــوارد ا) ٢٣ مــن املــادة ٣
ووضـع سياسـات للمـساواة بـني        ) ٣٦املـادة   (، واحلقوق العمالية واإلجنابية للمـرأة       )٣٤املادة  (

ــذها   ــاناملاد(اجلنــسني وتنفي ــساواة بــني  )٢٥٤ و٤١ ت ــشجيع امل ــيم  ؛ وت اجلنــسني يف جمــال التعل
وتشجيع املشاركة يف عمليات االنتخاب العامة واملـشاركة يف الـسياسة علـى قـدم               ) ٦٧املادة  (

 ).١٠٢املادة (املساواة 

لعدالـة، كـضمان    ل ياً، مشـل الدسـتور الـسياسي نظامـا دسـتور          ١٩٩٦وابتداء مـن سـنة       - ٩٦
وريني يف احملــاكم االبتدائيــة وأمــام حلقــوق األشــخاص واحلمايــة الدســتورية أمــام القــضاة الدســت

ــة حقــوق معي       ــا محاي ــتم مــن خالهل ــة األخــرية حيــث ت ــاحملكمــة الدســتورية يف املرحل ة للمــرأة ن
ــضررة ــادي        . املت ــى تف ــتورية عل ــة الدس ــسياسية، بوصــفها أداة للرقاب ــة ال ــل الوثيق ــل، تعم وباملث

بيـل املـساواة وعـدم التمييـز         من ق  اًاألعمال غري الدستورية، وتقابل احملكمة، كهيئة حتمي حقوق       
 .واملشاركة السياسية

 إلكـوادور املتوخي يف االتفاقية، يف النظام القانوين       “ التمييز ضد املرأة  "وأدرج تعريف    - ٩٧
، ومت التــصديق علــى هــذا الــصك، أســوة جبميــع  )١٦٣املــادة (بوصــفه مــن املعــايري الدســتورية 

 االتفاقيـة يف القـضايا الوطنيـة، وخاصـة يف           ويـستند إىل  . االتفاقات اليت وقعـت إكـوادور عليهـا       
حاالت العنف داخل األسرة ويف جمال ممارسة احلقوق اجلنسية واإلجنابيـة، وأن كـان ال يوجـد                  

 .سجل إحصائي هبذا الشأن

ــاك بعــض        - ٩٨ ــرأة حلقوقهــا، هن ــانون صــريح حيــول دون ممارســة امل ورغــم عــدم وجــود ق
يز ضد املرأة، سواء يف اجملال العـام أو اخلـاص، وتـؤدي             املمارسات القانونية واالجتماعية اليت مت    

 .إىل فروق يف املعاملة لصاحل الرجل ولغري صاحل املرأة
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لنــساء اولــدى البلــد قــوانني هامــة ترمــي إىل حتقيــق املــساواة يف الفــرص بــني الرجــال و  - ٩٩
ع العنـف ضـد     قـانون منـ   : وفيما يلي أهـم هـذه القـوانني       . وتعزيز حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة    

املرأة واألسرة وقانون االنتخابات؛ والقانون املتعلق بـاجلنس واحلـب، وقـانون األمومـة اجملانيـة،                
 علـى تنفيـذ     ،وجـرى التأكيـد، يف كـل حالـة        . وقانون محاية العمـال وقـانون الطفولـة واملراهقـة         

ويوضـح  . نيـة تكفـل ممارسـة املـرأة حلقوقهـا بـصورة كاملـة             طهذه القوانني مـن خـالل بـرامج و        
تقيــيم هــذه العمليــة أنــه يلــزم تــوفري مزيــد مــن املــوارد االقتــصادية، باإلضــافة إىل وضــع وتنفيــذ  

 .آليات أساسية فعالة تعتمد على إمكانية الوصول إىل العدالة بصورة حقيقية

 من املالحظات اخلتامية الـيت أبـدهتا      ٩ و ٨وإجابة على املالحظات الواردة يف الفقرتني        - ١٠٠
ى التقارير السابقة للدولة الطرف، فيما يتصل بإلغـاء األحكـام التمييزيـة املوجـودة يف           اللجنة عل 

 ١٨مت يف "القانون اجلنائي واملدين وقانون األسـرة يف التقريـريني الرابـع واخلـامس، يالحـظ أنـه         
ــانون  (١٩٨٩أغــسطس /آب ــاد ) ٠٤٣الق ــة    ٨١اعتم ــق باألهلي ــدين، تتعل ــانون امل ــديال للق  تع

ة يمـرأة املتزوجــة، وإدارة املمتلكـات املـشتركة للــزوجني، واألبـوة املتـسمة باملــسؤول     القانونيـة لل 
وتبـــادل املـــساعدة بـــني الـــزوجني، واالتفاقـــات الزوجيـــة، وواجبـــات الـــزوجني وحقوقهمـــا،   

 .وهي تلغي مجيع أشكال التمييز يف املسائل املدنية واألسرية.“والسلطة األبوية وفسخ الزواج

ومت الترحيب باملالحظـات    . بري، يف اجملال اجلنائي، يف السنوات األخرية      وأحرز تقدم ك   - ١٠١
، واعتمـــدت تعـــديالت خمتلفـــة للقـــانون ١٩ و١٨ و٩اخلتاميـــة للجنـــة، الـــواردة يف الفقـــرات 

فبموجـــب هـــذا ). ٢٠٠٥يونيـــة / حزيـــران٢٣، املـــؤرخ ٤٥الـــسجل الرمســـي رقـــم (اجلنـــائي 
اإلنــسان اخلاصــة باألطفــال واملــراهقني مــن القــانون، أدرجــت أفعــال إجراميــة جديــدة حلقــوق  

وبذلك، يعاقب االجتار باألشخاص واالسـتغالل اجلنـسي لألطفـال واملـراهقني         . اجلنسني واملرأة 
حة اجلنــسية، وتفــرض عقوبــات علــى جرميــة   لألطفــال والــسيااإلباحيــةمــن اجلنــسني، واملــواد  

ــصاب ــسية،     . االغت ــا مــشددة للجــرائم اجلن ــانون ظروف ــضمن الق ــد ت ــة،   وق ــة العائلي ــها القراب من
ويــرد فيــه، بــشكل . والعــدوى بــاألمراض، وظروفــا أخــرى تــؤثر علــى ضــحايا العنــف اجلنــسي

 .العنف اجلنسي للعقوبةالنفس يف حالة حمدد، عدم خضوع من يصيب أو يقتل دفاعا عن 

وفيمــا يتــصل بــشروط جرميــة هتــك العــرض، ألغــى العنــصر الشخــصي املتمثــل يف أن     - ١٠٢
الزوج الذي يقتـل أو يـضرب       "واستعيض عن املادة اليت تسامح      “ امرأة شريفة "ة  تكون الضحي 

أو يصيب شخص آخر عند ضبطه متلبسا يف حالـة زنـا أو عنـدما ترتكـب املـرأة هـذه األفعـال                       
تـنص علـى أن قيـام شـخص      الـيت  ٢٢، باملـادة    “دفاعا عن عفتها، يف حالة تعرضها خلطـر بـالغ         

. جرمـاً ضحية لالعتـداء اجلنـسي أو االغتـصاب ال يـشكل     بقتل أو إصابة شخص عندما يكون  
 ويـنص علــى أن  ٦، الفقــرة ٣٠ويـضيف التعـديل بنــدا إضـافيا للمخالفــات املـذكورة يف املـادة      
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هناك خمالفة يف حاالت التمييز، القائمة علـى أسـاس مكـان املولـد أو الـسن أو نـوع اجلـنس أو                       
ــة أو االنتمــاء الــسياسي، أو الوضــع  العــرق أو اللــون أو األصــل االجتمــاعي أو اللغــة أو    الديان

االقتصادي، أو الوجهة اجلنسية، أو احلالة الـصحية، أو العجـز أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال                     
 .االختالف

 حالــة ١٢وعملــت التعــديالت اجلنائيــة املــذكورة علــى حتديــد حــالتني فقــط مــن بــني    - ١٠٣
 تلـي املـادة     اًمـادة ال حتمـل رقمـ      (نسية  للظروف املخففة جلرائم االجتار باألشخاص واجلرائم اجل      

 تلـي   اًمـادة ال حتمـل رقمـ      ( من الظروف املشددة للجرائم من نفس النوع         ١٢ت  ع، ووض )٢٩
، للتشديد، بدرجة أكـرب، علـى أن مـن          ٣١وذلك باإلضافة إىل تعديل صياغة املادة       ) ٣٠املادة  

رجــة الرابعــة أو مــن  الدحــىتالظــروف املــشددة أن تكــون الــضحية زوجــة أو خليلــة أو قريبــة   
 .أسالف اجلاين أو أوالده

، كــذلك، اجلــرائم اخلاصــة باالجتــار ٢٠٠٥وتعــرف تعــديالت القــانون اجلنــائي لــسنة   - ١٠٤
واجلــرائم ) ١٩٠ تلــي املــادة اًمــواد ال حتمــل أرقامــ(باألشــخاص ألغــراض االســتغالل اجلنــسي 

جـز الـضحية عـن مقاومـة     لعقوبة مشددة عندما يستغل اجلاين ضعف الضحية وعنـد ع  اخلاضعة  
)  واملـواد التاليـة    ٥١١املـادة   (تطوير وحتـسني التعريـف اجلنـائي للتحـرش اجلنـسي            مت  و. االعتداء

وتعريف استغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحيـة علـى أسـاس املعلومـات املـستقاة مـن بعـض                    
 .القضايا

جنـة، قامـت وزارة العمـل،        من املالحظات اخلتاميـة لل     ٣١ و ٣٠باملادتني  وفيما يتصل    - ١٠٥
، الذي حيظر التمييز علـى أسـاس        ٢٦١ بإصدار االتفاق الوزاري رقم      ٢٠٠٥سبتمرب  /يف أيلول 

خالفـــة، وفقـــا نـــوع اجلـــنس يف التعاقـــدات العامـــة واخلاصـــة، مـــع فـــرض الغرامـــة يف حالـــة امل 
 .للمنصوص عليه يف قانون العمل، وذلك من أجل كفالة فرص متساوية للمرأة

ــد      ووضــ - ١٠٦ ــانون جدي ــة، مــشروع ق ــدعم مــن منظمــة العمــل الدولي عت وزارة العمــل، ب
للعمل، أدرجت فيه مواد تشري إىل إدراج التحرش اجلنسي يف جمال العمل، ومت استبدال عبـارة                

ــة " ــة املرتليـ ــارة “ اخلدمـ ــرتيل "بعبـ ــل املـ ــع    “ العمـ ــرار مجيـ ــع إقـ ــل مـ ــاعات العمـ ــضت سـ وخفـ
وألغيـت إعالنـات طلـب الوظـائف        . بشكل إجبـاري  االستحقاقات املنصوص عليها يف القانون      

ــم         ــوزاري رق ــاق ال ــا لالتف ــبعض، وفق ــستبعد ال ــسني أو ت ــني اجلن ــز ب ــيت متي ــصادر يف ٢٦١ال  ال
وبالنـسبة  . وقد أدرج املبدأ الدستوري لعدم التمييز كذلك يف املشروع        . ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

رتبــات بــني الرجــال   للمــساواة يف األجــور، أدرجــت أحكــام موجهــة إىل ختفــيض فــروق امل      
 .والنساء
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ق قانون العمل اجلديد بالنـسبة ملـسألة التحـرش اجلنـسي، يالحـظ أن             يوفيما يتعلق بتطب   - ١٠٧
 فقـط مـن التحـرش اجلنـسي يف مكاتـب تفتـيش العمـل يف كيتـو، خـالل             احـدة هناك شـكوى و   

ن التحـرش   ويرجع ذلك إىل أن الشكوى م     . ٢٠٠٥مايو  /يناير إىل أيار  /الفترة من كانون الثاين   
ومـع ذلـك، ووفقـا ملـا ورد يف الفقـرة      . اجلنسي تقدم بوصفها جرميـة جنائيـة يف مكاتـب النيابـة      

تطيع املـرأة التقـدم إىل   السابقة ترد مسألة التحرش اجلنسي يف قانون العمل اجلديد، وبـذلك تـس    
مكاتب تفتيش العمل، على الصعيد الوطين، للـشكوى يف حالـة تعرضـها للتحـرش اجلنـسي يف                  

 .كان عملهام

وقامت اللجنة الربملانية لشؤون املرأة والطفولة والشباب واألسـرة بوضـع نظـام ملراقبـة                 - ١٠٨
ممارسة احلقوق، وحققت أوجه جناح، منها تعيني املرأة يف هيئات عامة خمتلفة كانـت حتـد مـن                  

يئـة غايـاس    مـا كانـت احلالـة بالنـسبة هل        كحصول املرأة على العمل، استنادا إىل معـايري متييزيـة،           
 .للنقل العابر

أو إصــالحات قانونيــة لقــانون الــصحة والقــانون اجلنــائي /وعرضــت مــشاريع قــوانني و - ١٠٩
رأة مـن خـالل     ملـ وقانون العمل وكذلك قانون األمومة اجملانية ورعايـة الطفولـة لـصاحل حقـوق ا              
ون االجتماعيــة اللجــان الربملانيــة اخلاصــة بــاملرأة والطفولــة والــشباب واألســرة واخلاصــة بالــشؤ  

وحظت هذه املبادرات بدعم احلركـات النـسائية واجمللـس الـوطين            . والعمالية واخلاصة بالصحة  
 .وفيما يلي قائمة مبشاريع القوانني املقدمة. للمرأة

 مشروع قانون إصالح قانون االنتخابات؛ - 

ــة أربــاب الع  (مــشاريع قــوانني إلصــالح قــانون العمــل    -  ــدابري لتنظــيم ســوء معامل مــل ت
 ا واملعاقبة عليها؛لألطفال واملراهقني العاملني من اجلنسني، ومراقبتها وضبطه

 مشروع قانون إصالح قانون األحزاب السياسية ملشاركة املرأة يف السياسة؛ - 

 مشروع قانون إصالح قانون اخلدمة العامة والوظائف اإلدارية؛ - 

  للقضاء؛مشروع قانون إصالح النظام األساسي للمجلس الوطين - 

 مشروع قانون إصالح قانون الصحة؛ - 

مشروع قانون محاية األشخاص الذين ميارسون أنشطة جنسية مقابل أجر، ومراقبتـهم             - 
 واإلشراف عليهم؛

 مشروع قانون إصالح القانون اجلنائي؛ - 

 مشروع قانون الصحة اجلنسية واإلجنابية؛ - 
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عي إلدراج محايــة العمــل املــرتيل غــري مــشروع قــانون إصــالح قــانون الــضمان االجتمــا - 
 املدفوع األجر يف نظام التأمني العام اإلجباري، يف ظل خطة االنضمام الطوعي؛

 مشروع قانون الطفولة واملراهقة؛ - 

 مشروع إصالح قانون التعليم املتعلق باجلنس واحلب؛ - 

 مشروع قانون األسرة؛ - 

 قني؛مشروع قانون إصالح القانون اخلاص باملعو - 

 مشروع قانون إصالح قانون األمومة اجملانية؛ - 

 مشروع قانون استرداد أطفال الشوارع؛ - 

 .مشروع قانون محاية األطفال واملراهقني الفقراء - 

ومن هذه القـوانني، مت حـىت اآلن، اعتمـاد وإصـدار قـانون إصـالح قـانون االنتخابـات                     - ١١٠
وقــانون الطفولــة واملراهقـــة   ) ٢٠٠٠ربايــر  ف/ شــباط ١٨، ٢٠ملحــق اجلريــدة الرمسيــة رقــم     (
، وقـانون إصـالح القـانون اجلنـائي     )٢٠٠٣ينـاير  / كانون الثـاين ٣، ٧٣٧اجلريدة الرمسية رقم    (
اجلريـدة  (، وقانون إصالح قانون العمل      )٢٠٠٥ هيوني/ حزيران ٢٣،  ٤٥اجلريدة الرمسية رقم    (

راج األشـخاص املعـوقني يف      مـن أجـل إد    ) ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣٠،  ١٩٨الرمسية رقـم    
ــصحة     ــانون األساســي لل ــم   (حمــال العمــل والق ــة رق ــدة الرمسي  كــانون ٢٢، ٤٢٣ملحــق اجلري

 ).٢٠٠٦ديسمرب /األول

 اجلهاز الوطين املعين باملرأة

ــم       - ١١١ ــذي رق ــوطين للمــرأة مــن خــالل املرســوم التنفي ــشئ اجمللــس ال ــشرين ٧٦٤أن ، يف ت
ــوبر /األول ــد  ١٩٩٧أكت ــة رائ ــة ذات املنظــور    ، بوصــفه هيئ ــسياسات العام ــز ال ة لوضــع وتعزي

ــائي، و ــهاجلن ــع رئاســة       ل ــايل خــاص ويتب ــه ونظــام إداري وم ــانوين وأصــوله اخلاصــة ب  مركــز ق
 .اجلمهورية

ــات          -١١٢ ــة وللمنظم ــون للدول ــا ممثل ــشارك فيه ــشكيل إدارة ي ــس ت ــوذج أداء اجملل ــرر من ويق
ني الدولــة واجملتمــع املــدين بالنــسبة إىل  ة املــشتركة بــيالوطنيــة للمــرأة، ويعتــرب منوذجــا للمــسؤول 

 .كوادورإتعريف اخلطوط العامة لسياسات املساواة بني اجلنسني والنهوض حبقوق املرأة يف 

مندوبــة لألمانــة / لــرئيس اجلمهوريــة، كرئيــسة ومنــدوب ةوتتــألف اإلدارة مــن مندوبــ  - ١١٣
مندوبـة  / والتنميـة، ومنـدوب    مندوبة لألمانة الوطنيـة للتخطـيط     /العامة للخدمة العامة، ومندوب   
ومن جانب اجملتمع املـدين، تـشمل اإلدارة، ثالثـة ممـثلني مـن              . لألمانة الفنية للجبهة االجتماعية   
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ويوجد، حاليـاً، ممثلـة مـن املنتـدى الـوطين           . املنظمات الوطنية للمرأة معينني من هيئاهتم اخلاصة      
. ملصارف وممثلة للمنـسقة الـسياسية للمـرأة       الدائم للمرأة اإلكوادورية وممثلة من احتاد املرأة يف ا        

وال ميثل أي من األعضاء القادمني من اجملتمع املدين حركـة نـساء الـشعوب األصـلية أو حركـة               
 .املنحدرات من أصل أفريقي

 أدرج ، مــن مالحظاهتـا اخلتاميــة ١١واسـتجابة للـشواغل الــيت أبـدهتا اللجنــة يف الفقـرة      - ١١٤
 إشراك نساء الـشعوب األصـلية واملنحـدرات مـن أصـل أفريقـي يف                اجمللس الوطين للمرأة مسألة   

البلد يف إدارة اجمللس، يف العملية التشاركية لصياغة قـانون حتقيـق املـساواة للمـرأة، الـيت بـدأت                    
وقد أوضحت املناقشة ضـرورة إضـفاء الطـابع القـانوين علـى املنظمـات               . ٢٠٠٦يف مطلع سنة    

. لــس الــوطين للمــرأة، بوصــفها منظمــات ذات متثيــل وطــين النــسائية الوطنيــة وتــسجيلها يف اجمل
وتتـوفر لـدى املنظمــة النـسائية للــشعوب األصـلية واجمللــس الـوطين لنــساء الـشعوب األصــلية يف       
إكــوادور، الــشروط القانونيــة وإن كانــت مل تبــد أي املنظمــتني رغبــة صــرحية يف االنــضمام إىل  

ــرأة    . جملــس اإلدارة ــادة حركــات امل ــع ق ــرب مجي ــع    ويعت ــدى مجي ــة ل ــة قانوني ــسوداء ذوي أهلي ال
ويتعـاون اجمللـس الـوطين      . املنظمات من أجل االنـضمام إىل جملـس اإلدارة يف املـستقبل القريـب             

للمرأة مع املنسقة الوطنية للمرأة السوداء يف إكوادور، من خالل اهليئات االستـشارية القانونيـة      
 .اخلاصة بذلك

جلــس مـن خــالل عمليــة اختبـار فــين، تـتم يف إطــار جملــس    وتعـّين املــديرة التنفيذيـة للم   - ١١٥
إدارتــه، وحتــافظ علــى االســتقالل الكامــل لعمليــات االنتخــاب الــشعيب للحكومــات املتناوبــة،    

، ٢٠٠٣ويف ســنة . لكفالــة تنفيــذ رســالة املؤســسة املتمثلــة يف وضــع وتنفيــذ الــسياسات العامــة
ومـع  .  ذلك املنصب لفتـرة طويلـة      تعرضت املؤسسة ألزمة داخلية حالت دون وجود مديرة يف        

ذلــك، اهتمــت املنظمــات النــسائية املــشاركة يف جملــس اإلدارة، بــدعم مــن األعــضاء اآلخــرين، 
ــرتني    ــواردة يف الفق ــة ال ــدابري     ١٢ و ١١بتوصــية اللجن ــع اختــاذ الت ــة، م ــا اخلتامي ــن مالحظاهت  م

الثـة مـن النـساء املـؤهالت        وقـدمت الـسرية الذاتيـة لث      . الالزمة يف حالة انتخاب املديرة اجلديدة     
. ممن هلن سـرية معتـرف هبـا يف احلركـة النـسائية، ممـا أّدى إىل انتخـاب حاملـة أعلـى املـؤهالت                        

 .٢٠٠٧سبتمرب /وستبقى املديرة التنفيذية احلالية تتوىل مهامها حىت أيلول

بواليـة   من املالحظات اخلتامية للجنة أيضاً، فيما يتصل         ١١ و   ١٠واهتماماً بالفقرتني    - ١١٦
أجــل ضــمان تطبيــق القــوانني واخلطــط والــربامج الراميــة إىل حتقيــق املــساواة بــني اجمللــس، ومــن 

اجلنسني، يعترب دور رئيس أو رئيسة جملس إدارة اجمللس الوطين للمرأة أساسيا مـن أجـل وضـع                  
املؤسسة عند أعلى مستويات صنع القرارات، ومتثل مهزة الوصل بني رئـيس اجلمهوريـة وتلـك                

ممـثالت مؤسـسات الدولـة قنـاة مالئمـة لتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف                 /وباملثل، يعترب ممثلو  . يئةاهل
التخطيط الـوطين، وكـذلك يف الـسياسات االقتـصادية واالجتماعيـة الـشاملة، نظـراً ألهنـا تعتـرب               

ذا جزءاً من جملس إدارة األمانة الفنية للجبهـة االجتماعيـة، ومتـصلة جبميـع الـوزارات املعنيـة هبـ                   
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 ٥ موظفــاً مــن املــستوى الفــين املهــين و ٤٢ويتــألف الفريــق الــتقين للمجلــس مــن . اجملــال اهلــام
 .مستشارات متخصصات

ــصورة خاصــة، خــالل         - ١١٧ ــاملرأة، ب ــين ب ــوطين املع ــاز ال ــح املؤســسية للجه ومت دعــم املالم
للجنـسني،  واختـذ اجمللـس مكانـة كهيئـة رائـدة يف الـسياسات العامـة        . السنوات الـثالث املاضـية   

وهنــاك، عــالوة علــى ذلــك مــا أبدتــه اللجنــة مــن قلــق، حــول    . علــى أعلــى مــستويات الدولــة 
االفتقار إىل سياسة متكاملة إلضفاء الطابع املؤسسي على املنظور اجلنساين فيما بني العناصـر              ”

املوجـد، وإن كـان مل يتزايـد منـذ          “ الرئيسية لألولويـات االسـتراتيجية للحـزب احلـاكم للدولـة          
 .١٩٩٧شاء اجمللس يف سنة إن

وقد بذل اجمللس الوطين للمرأة كثرياً من اجلهد يف إقامة حتالفات مؤسـسية مـع جمـالس               - ١١٨
، وجملـس   )CNNA(احلقوق ذات الطابع املماثل، وخاصة مع اجمللس الوطين للطفولـة واملراهقـة             

، )CONADIS(، واجمللس الـوطين للمعـوقني       )CODENPE(النهوض بأعراق وشعوب إكوادور     
، واألمانـة الفنيـة     )AME(، ورابطة البلديات يف إكـوادور       )CONASA(واجمللس الوطين للصحة    

ــة   ــد )STFS(للجبهــة االجتماعي ــة تنــسيق هتــدف إىل ضــمان   أ، وهــي كيانــات ب  معهــا يف عملي
 .إدراج سياسات حمددة يف اخلطط االجتماعية، ويف العمليات الالمركزية واملستقلة ذاتياً

 بلديـة و    ١٩ اجمللس إنشاء أجهزة مؤسسية وقانونيـة مـن أجـل تكـافؤ الفـرص يف                 وأيد - ١١٩
 )١٧(وتعتـرب التحالفـات مـع التعـاون الـدويل         .  حكومات حملية وكذلك يف الـوزارات املختلفـة        ٥

عناصـر أساسـية يف تلـك العمليـة مـن أجــل كفالـة تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف مـشاريع التنميــة           
 .زمة لذلك الغرضوضمان توفري املوارد الال

 وقد بذلت من أجـل ذلـك        .وكان توفّر الشفافية من املبادئ األساسية يف إدارة اجمللس         - ١٢٠
جهود تقنية وبشرية كبرية واستثمرت موارد مالية من أجل إنشاء موقع شـبكي للمؤسـسة هـو           

www.conamu.orgاً ملــا يقتــضيه قــانون الــشفافية والوصــول إىل  وفقــ٢٠٠٦أبريــل /، يف نيــسان
وتـستطيع املـرأة، سـواء كانـت عـضوة أو غـري عـضوة يف منظمـة،                  . املعلومات العامة احلكوميـة   

ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية واملؤسسات العامة احلـصول علـى مجيـع املعلومـات             
إلدارة، وامليزانيــة، وخطــة تكــافؤ عــن هــذه املؤســسة، مبــا يف ذلــك أوجــه التقــدم والقــصور يف ا

 .الفرص، وأهم الربامج واملشاريع اخلاصة هبا، والقوانني والنظم الداخلية
 
 

__________ 
دة، وخاصة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان مـع               منظومة األمم املتح   )١٧( 

وكاالت التعاون الثنائي ومنها الوكالة األسبانية للتعاون الدويل ووكالة التعاون السويسرية والوكالة األملانيـة             
 .للتعاون الفين

http://www.conamu.org/
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 مؤسسات أخرى تساهم يف املساواة بني اجلنسني يف البلد 
يعمل أداء املؤسسات األخرى املعنيـة بـشؤون اجلنـسني علـى تكميـل دور اجمللـس                  - ١٢١

طه بإنــشاء وتـشغيل آليـات لــشؤون اجلنـسني أو املــرأة يف    الـوطين للمـرأة، ويــتم دعـم نـشا    
 .)١٨(خمتلف الوزارات واهليئات العامة، على املستوى القطاعي

وعلــى املــستوى اإلقليمــي، هنــاك أيــضاً جلــان للمــرأة أو لــشؤون اجلنــسني، منــشأة يف    - ١٢٢
 حكومـة   ١٨وتوجد آليات لشؤون اجلنسني يف      . إدارات التخطيط والتنمية، يف أغلب األحيان     

 .)١٩( من احلكومات اإلقليمية، يف الوقت الراهن٥حملية و 

املعـين  املـساعد   ويف هناية التسعينات، أنشئ مكتب أمني املظامل وأحلـق بـه أمـني املظـامل                 - ١٢٣
باملرأة يف البداية، ومت يف إطار ذلك إنشاء آليات للمطالبـة بـاحلقوق ملواجهـة أعمـال التمييـز أو                    

وأعيـد  . ز ضد املرأة، علـى أسـاس نـوع اجلـنس مـن جانـب اهليئـات الـسياسية                  االستبعاد والتميي 
تصنيف أمني املظامل املعين باملرأة بعد ذلك ويسمى حالياً باإلدارة الوطنيـة للـدفاع عـن حقـوق                  

 . وفقاً للقانون األساسي ملكتب أمني املظاملااملرأة والطفولة واملراهقة وحددت اختصاصاهت

رأة مبكتـب أمـني املظـامل علـى املطالبـة حبقـوق اإلنـسان اخلاصـة بـاملرأة                   وتعمل إدارة املـ    - ١٢٤
واألطفــال واملــراهقني مــن اجلنــسني خبفــة وفعاليــة، مــع تعزيــز التعــاون الــدويل ونــشر االهتمــام   

 .حبقوق اإلنسان بني املواطنني

وتطلــع اإلدارة علــى شــكاوى وطلبــات هــذه اجملموعــات الــضعيفة وتقــوم باســتيفائها     - ١٢٥
. أو الثـاين ملكتـب أمـني املظـامل إلجيـاد حـل هلـا       /ضع تقاريرها حتت تصرف املـساعد األول و       وت

ــد        ــصلة بتحدي ــة واجملتمــع املــدين، املت ــشارك هــذه الوحــدة املتخصــصة مــع مؤســسات الدول وت
العمليات والسياسات اخلاصة بالطفولة واملراهقـة وشـؤون املـرأة، وتتـدخل يف مراقبـة عمليـات                 

وتقـوم بالوسـاطة يف منازعـات       . وقضاة الطفولة واملؤسـسات العامـة واخلاصـة       السلطة القضائية   
 .املواطنني وبإسداء املشورة هلم

 الزيــارات املرتليــة تهوتتــضمن أنــشط. ويقــوم الــدعم الــتقين بوظيفــة اجتماعيــة ونفــسية  - ١٢٦
هبـا خلـل أو     وإعداد التقارير االجتماعية، والتدخل يف حاالت العائالت اليت متر بأزمة، أو الـيت              

مــرض ويقــوم مبهــام عالجيــة هــدفها اإلعانــة علــى حتقيــق حيــاة تتــسم بــاحترام كرامــة اإلنــسان 
__________ 

لوطنيـة لـشؤون اجلنـسني التابعـة لـوزارة الداخليـة            كانت أهم هيئتني مت إنـشاؤمها خـالل هـذه الفتـرة اإلدارة ا              )١٨( 
 .والشرطة ووحدة املساواة بني اجلنسني والشباب بوزارة العمل والتوظيف

. أنشئت هيئات خمتلفة لشؤون اجلنسني أو املـرأة، وتـسمى أحيانـاً مبكاتـب أو جلـان أو إدارات أو غـري ذلـك                        )١٩( 
سالـسيدو، ريـو   : للمـرأة، يف البلـديات والـدوائر التاليـة       وقد أنشئت هذه اهليئـات، بـدعم مـن اجمللـس الـوطين              

بامبا، كولتا، تشونشي، سـاليناس، سـانتا إيلينـا، ليـربداد، كوتاكاتـشي، أوتافـالو، شـوين، جيبيجابـا، سـانتا،                     
 .سوكري، سانتياغو، تينا، كيتو، الغواغريو، أورييانا وخويا دى لوس ساتشاس
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وهتـتم هـذه اإلدارة     . وخالية من العنف ويتأكد من شـعور الـضحية باألمـان يف حميطهـا العـائلي               
أيــضاً بالــضحية يف حالــة األزمــة وتقــدم العــالج النفــسي الفــردي واجلمــاعي مــن أجــل زيــادة     

زاز بالــذات لــدى النــساء ضــحايا العنــف وتعــد بطاقــة شخــصية للحالــة موضــع الــشكوى االعتــ
 .وبعمليات التقييم النفسية املطلوبة من النيابة

وهبذه اإلجـراءات، تـتم تغطيـة بعـض الـشواغل الـيت أبـدهتا اللجنـة حـول بـرامج محايـة                        - ١٢٧
 .تامية من مالحظاهتا اخل٢٣ضحايا العنف ضد املرأة، والواردة يف الفقرة 

ــشئت يف ســنة     - ١٢٨ ــشريعي، أن ــصعيد الت ــى ال ــاملرأة   ١٩٩٨وعل ــة الدائمــة اخلاصــة ب ، اللجن
والطفل واألسرة ومهمتها التشريع واملراقبة لـصاحل حقـوق املـرأة والطفولـة والـشباب واألسـرة                 

وقد قامت هذه اللجنة حبفز مـشاريع قـوانني هامـة لـصاحل املـرأة، كمـا أشـرنا يف            . بصورة عامة 
 .رات السابقةالفق

ويف اجملال التنفيذي، تولت اإلدارة الوطنية لشؤون املرأة بوزارة احلكومة تنـسيق عمـل               - ١٢٩
الــيت مت إنــشاؤها علــى مــستوى مجيــع     و، ٣٢أقــسام شــرطة املــرأة واألســرة، البــالغ عــددها      

سيق املقاطعات بالبلد، ووفقاً لوالية قانون منع العنـف ضـد املـرأة واألسـرة، بوصـفها جهـة لتنـ                   
ويتمثـل هـدفها العـام يف       . مجيع األنشطة املتصلة بإقامة العدل يف حاالت العنـف داخـل األسـرة            

تعزيز وتيسري تنفيذ السياسات واالستراتيجيات واآلليات الـيت تعمـل علـى حتقيـق املـساواة بـني                  
 .اجلنسني واحلد من العنف داخل األسرة

 للـشرطة الوطنيـة مهمـة تنفيـذ واليـات           وتتوىل شرطة الدفاع عن حقـوق املـرأة التابعـة          - ١٣٠
 .قانون منع العنف، يف جمال الشرطة

وعلى الصعيد التنفيذي كذلك، يوجد يف وزارة العمل وحدة للمـساواة بـني اجلنـسني                - ١٣١
 .اجملموعات الضعيفة، تقوم مبراقبة تنفيذ النظم العمالية لصاحل ٢٠٠٤والشباب، منذ سنة 

رافعة يف اجلرائم اجلنسية يتطلب وجود موظفني فنيني، اهتمـت          ونظراً ألن التحقيق وامل    - ١٣٢
يف وزارة اخلدمة العامة بإنشاء وحدات متخصـصة يف العنـف داخـل األسـرة واجلـرائم اجلنـسية                   

 .غالباغوس وبيشينشا ومانايب-غواياس: أهم ثالث مناطق يف البلد

 )٢٠(٢٠٠٩-٢٠٠٥خطة تكافؤ الفرص للفترة 

مــارس /، يف آذار٢٠٠٩-٢٠٠٥ خطــة تكــافؤ الفــرص للفتــرة  انتــهت عمليــة صــياغة  - ١٣٣
ــرتني   ٢٠٠٦ ــواردة يف الفقـ ــة الـ ــات اللجنـ ــا ١٣ و ١٢، وهـــي تغطـــي اهتمامـ ــن مالحظاهتـ  مـ

__________ 
 .٢٠٠٥مارس /، كيتو، آذار٢٠٠٩-٢٠٠٥الفرص اجمللس الوطين للمرأة، خطة تكافؤ  )٢٠( 
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ــة ــة       . اخلتامي ــصياغة املنتظم ــشاركة وال ــشاور وامل ــود كــبرية مشلــت الت ــداد اخلطــة جه ــل إع وميث
ملنحــدرات مــن أصــل  مــن الــشعوب األصــلية، وا : واشــتركت فيهــا مئــات مــن خمتلــف النــساء  

جملموعـات النـسائية الشـتهاء املثـل، ومـن عـضوات املنظمـات              اوأفريقي، ومن الريف والشباب     
الوطنية واإلقليمية، والعامالت يف جمال اجلنس، والقادة االجتمـاعيني والـسياسيني، والـسلطات             

 كــل مــن وتعتــرب خطــة تكــافؤ الفــرص مــادة إلزاميــة يف . احملليــة، وفريــق اجمللــس الــوطين للمــرأة 
لفة بتصميم الـسياسات العامـة لدولـة إكـوادور وصـياغتها وتنفيـذها،              كاجلهات واملؤسسات امل  

 . سياسية للمجلس الوطين للمرأة-هي أهم أداة تقنية و

 حــول أربعــة عناصــر للحقــوق،  ٢٠٠٩-٢٠٠٥وقــد صــممت خطــة تكــافؤ الفــرص   - ١٣٤
 :ظم اخلطة وهيتنظم خطط العمل املختلفة للمرأة ومنظور احلقوق اليت تن

تعزيــز ومحايــة املــشاركة االجتماعيــة والــسياسية، وممارســة املــرأة حلقوقهــا كمواطنــة،     - 
 واحلكم الدميقراطي؛

تعزيز ومحاية احلق يف حياة خالية من العنف، ويف الـسالم والـصحة واحلقـوق اجلنـسية                  - 
 واإلجنابية والوصول إىل العدالة؛

املشتركة بني الثقافات واحلـق يف التعلـيم ونوعيـة احليـاة            تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية و     - 
 .واالستقالل الذايت

تعزيز ومحاية احلقـوق االقتـصادية والبيئيـة واحلـق يف العمـل ويف احلـصول علـى املـوارد              - 
 .املالية وغري املالية

وتكمن أمهية خطة تكافؤ الفرص يف أهنـا تـسمح باختـاذ قـرارات سياسـية، علـى أعلـى                     - ١٣٥
ويات الدولة، من أجل تعبئة املوارد البشرية واالقتصادية والتقنية الالزمـة لتحقيـق املـساواة               مست

للمرأة والطفولـة والـشباب يف إكـوادور، مـن خمتلـف األعـراق واجملموعـات االجتماعيـة؛ ومـن                    
د يف البلد، تلتزم فيـه إرادة اجملتمـع املـدين والدولـة باحلـ             جهة أخرى، متثل اخلطة عهداً باملساواة       

اليت تعاين منها الطفلة والـشابة واملـرأة يف احليـاة، بـصورة ملحوظـة، يف                من أوجه عدم املساواة     
 .األجل املتوسط، والقضاء عليها، يف األجل الطويل

وتقوم األمانة التقنية للجبهة االجتماعية واجمللس، بصورة مشتركة، ببذل جهود هامـة             - ١٣٦
لتخطيط العملي للمؤسسات املختلفة للقطـاع العـام،        من أجل إدراج خطة تكافؤ الفرص، يف ا       

 .مع متابعة التكلفة االجتماعية من املنظور اجلنساين

-١٢٠٧، وقّع رئيس اجلمهوريـة القـرار التنفيـذي رقـم            ٢٠٠٦مارس  /ويف شهر آذار   - ١٣٧
 .ألف، الذي أعلن مبوجبه أن خطة تكافؤ الفرص متثل سياسة الدولة
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 رأةميزانية النشاط يف جمال امل

 ،٢٠٠٤-٢٠٠٣فيمــا يتــصل بــاملوارد املاليــة، بــدأ اجمللــس الــوطين للمــرأة، يف الفتــرة     - ١٣٨
ــادة اعتمــادات املؤســسة لــسنة     ــة،  ٢٠٠٥تنفيــذ هدفــه املتمثــل يف زي ــة العامــة للدول ، يف امليزاني

 دوالر  ٧٥٠ ٠٠٠ دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة، منـها          ١ ٧٠٠ ٠٠٠مبيزانية قدرها   
 يف املائـة    ٩٧تثماراً من أجل وضع السياسات اجلنسانية العامة، وقد مت حىت اآلن حتقيق             متثل اس 

 .من جمموع امليزانية

ومــع ذلــك، ورغــم اإلجنــازات احملققــة يف جمــال إدارة الــسياسات العامــة املوضــوعة يف    - ١٣٩
مليزانيـة  وقت قصري والقـدرة االسـتثمارية الـيت أبـداها اجلهـاز الـوطين لـشؤون املـرأة، خفـضت ا                    

مببلــغ إمجــايل قــدره .  يف املائــة٧٠ بنــسبة ٢٠٠٦املخصــصة للمجلــس الــوطين للمــرأة يف ســنة  
وحـدث  .  دوالر، مما حيد من قـدرة اإلدارة املؤسـسية العاملـة لـصاحل حقـوق املـرأة        ٢٠٠ ٠٠٠

سبب االجتــاه امللحــوظ إىل ختفــيض ميزانيــات موقــف مماثــل يف املؤســسات األخــرى للدولــة، بــ 
جتماعي، نتيجة للسياسات املتخذة من وزارة االقتصاد يف مطلع العام، وعدم تفهـم             القطاع اال 

 .ضرورة االستثمار يف السياسات االجتماعية، بالشكل املالئم

ومل يؤد هذا القرار، اخلاص بامليزانية، إىل خفض التـزام اجمللـس الـوطين للمـرأة وبعـض                   - ١٤٠
 .٢٠٠٧ي تتطلع إىل زيادة يف امليزانية لسنة املؤسسات األخرى يف القطاع العام، ولذلك فه

ووقّع اجمللس الوطين للمرأة على اتفـاق مـع وزارة االقتـصاد واملاليـة، وأمانـة األهـداف               - ١٤١
اإلمنائية لأللفية واألمانة الوطنية للتخطيط والتنمية وصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، يف               

ــشرين األول ــوبر /ت ــة ٢٠٠٥أكت ــة هتيئ ــة    ، بغي ــسياسات االجتماعي ــة لوضــع ال  الظــروف املالئم
واالقتصادية مـن أجـل األنـشطة اجلنـسانية، ومـن أجـل تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف الـسياسات                     

الدسـتورية اخلاصـة بإدمـاج املنظـور     املالية، ويسمح هـذا الـصك للـسياسة املاليـة بتنفيـذ الواليـة         
 ويف نظم االسـتثمار العـام واالئتمانـات العامـة،        اجلنساين يف مجيع جوانب امليزانية العامة للدولة      

 .مبا يف ذلك التعاون املقدم دون مقابل للسداد الذي تديره وكالة االئتمانات العامة

اعيــة للجانــب اجلنــساين الــيت وامليزانيــات ال”ويــرد، يف إطــار االتفــاق، مــشروع باســم  - ١٤٢
ــساين يف مكــان     ــور اجلن ــية لوضــع املنظ ــدة    تتحــول إىل أداة أساس ــهيئات الرائ ــسبة لل ــارز بالن  ب

لتزامات وأهـداف املـساواة     الك، إىل إعادة توجيه املوارد حنو       ذللسياسة االقتصادية يف البلد، وب    
 .بني اجلنسني، مبا يف ذلك خطة تكافؤ الفرص واخلطط اليت أعلنتها الدولة كسياسة للبلد

، ويتـوخى أربعـة   ٢٠٠٨ إىل سـنة  ٢٠٠٥ سنوات من سنة ٤وقد طرح املشروع ملدة     - ١٤٣
التوعية واحلصول على التزام من اهليئات الرائدة، واجملتمع املدين، والتعـاون          ) أ: (عناصر رئيسية 

وضــع وتنفيــذ نظــام للتخطــيط ولوضــع امليزانيــات، ينظــر يف ) ب(الــدويل واجملتمــع األكــادميي؛ 
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 اخلاصـة بامليزانيـة؛     مواكبـة الـوزارات القطاعيـة بتقـدمي اإلرشـادات         ) ج(صكوك ومعايري املرأة؛    
دعم القدرات وإجياد املدخالت الفنية الالزمة لتنفيذ نظام للتخطيط ووضع امليزانيـات مـن              ) د(

 .منظور جنساين

وأقيمـــت حتالفـــات هامـــة مـــع احلكومـــة املركزيـــة ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين، حـــىت    - ١٤٤
ومت . ة باجلنــسني، مــن أجــل تطــوير أنــشطة أو وضــع امليزانيــات الواعيــ  ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول

كذلك العمل على إدراج املؤشـرات اجلنـسانية يف منهجيـة حتديـد املـشاريع اجلـديرة بالتمويـل،           
ويف التوجيهـــات اخلاصـــة بامليزانيـــة العامـــة للدولـــة مـــن أجـــل ختـــصيص املـــوارد الالزمـــة مـــن  

لـيت  وأعدت حبوث حول هذا املوضـوع ودليـل إلعـداد امليزانيـات العامـة ا        . االستثمارات العامة 
ويصاحب مجيـع هـذه األنـشطة عمليـات خمتلفـة للتـدريب املـنظم مـن                 . تراعي املنظور اجلنساين  

جانـــب اجمللـــس الـــوطين للمـــرأة، وصـــندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي للمـــرأة، وكليـــة العلـــوم  
 .االجتماعية ألمريكا الالتينية، وكلها موجهة حنو موظفي الدولة واألكادمييني

 رصمشروع قانون تكافؤ الف

، اليت تـضم منظـوري   ٢٠٠٩-٢٠٠٥سبق أن أوضحنا أن خطة تكافؤ الفرص للفترة         - ١٤٥
 الثقايف، وكذلك اخلطط احمللية للمرأة وما تقدمه الدولة فيمـا يتـصل             -احلقوق والتنوع العرقي    

 الــسياسية -بالــسياسات العامــة مــن أجــل املــساواة بــني اجلنــسني هــي الــيت متثــل األداة التقنيــة    
 .اليت توجه أنشطة دولة إكوادور، يف هذا اجملالالرئيسية 

غري أنه يتعّين دعم جمموعة الكيانات اليت تشكل اهليئة املؤسسية للـشؤون اجلنـسانية يف      - ١٤٦
، مـن   )ميثاق املـساواة وخطـة تكـافؤ الفـرص        ( السياسية القائمة    -البلد، ومجيع األجهزة التقنية     

عزيـز ومحايـة حقـوق املـرأة ويـوفر هلـا الظـروف              خالل وضع إطار قانوين حيمي وجود آليـات ت        
 .)٢١(اإلدارية واالقتصادية والقانونية والسياسات الراسخة الالزمة حلسن أدائها واستدامتها

، قامـت دولـة إكـوادور، مـن خـالل اجمللـس الـوطين للمـرأة                 )٢٢(وتنفيذاً لتوصية اللجنـة    - ١٤٧
ملساواة بني اجلنسني، اعتباراً مـن تـشرين        حبفز عملية املشاركة يف إعداد قانون تكافؤ الفرص وا        

وقـد بـدأت هـذه العمليـة مبـشاركة واسـعة النطـاق مـن نـساء املنظمـات                    . ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
وسوف تتيح عملية صياغة القانون واعتماده الفرصة ملناقـشة حـول التمثيـل             . والسلطات احمللية 

__________ 
 .٢٠٠٦سبتمرب /اجمللس الوطين للمرأة، وثيقة مشروع إعداد قانون لتكافؤ الفرص، كيتو، أيلول )٢١( 
 من املالحظات اخلتامية، حثت اللجنـة دولـة إكـوادور علـى تعزيـز الـدور التنظيمـي واملعيـاري                     ١١يف الفقرة    )٢٢( 

ل اعتماد قانون يضفي الطابع املؤسسي على أنـشطته وينظمهـا ويـسند دوراً              للمجلس الوطين للمرأة من خال    
ــة        ــه املــوارد املالي أجنــع للمجلــس يف رصــد وإنفــاذ املعــايري الالزمــة لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني وخيــصص ل

 .“الضرورية لعملياته وملمارسة مهامه
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 األصلية واملنحدرات من أصـل      املتنوع، وخاصة التنوع العرقي للمجموعات النسائية للشعوب      
 مـــن ١١أفريقــي يف هيئــة إدارة اجمللــس الـــوطين للمــرأة وفقــاً ملــا اقترحتـــه اللجنــة يف الفقــرة         

 .مالحظاهتا اخلتامية

ومــن بــني أهــداف مــشروع القــانون، ضــمان ختــصيص مــوارد هامــة لألنــشطة اخلاصــة  - ١٤٨
 يف الـسياسة املاليـة، هنـاك قـدر          ورغم وجود جهود كبرية لتعمـيم املنظـور اجلنـساين         . باجلنسني

كــبري مــن االعتمــاد علــى اإلرادة الــسياسية للــسلطات القائمــة ولــذلك جيــب ضــمان اســتدامة     
 .السياسات اجلنسانية من خالل قانون مالئم

 إدراج املنظور اجلنساين يف السياسات الوطنية للقطاع االجتماعي

للجبهــة االجتماعيــة علــى اتفــاق إطــاري  وقّــع اجمللــس الــوطين للمــرأة واألمانــة التقنيــة   - ١٤٩
للتعاون هبدف إدراج املنظور اجلنساين يف احلماية املتكاملة حلقوق املرأة يف الـسياسات الوطنيـة               

ــار  وتعمــل املؤســستان علــى إعــداد مــشروع خلطــة   . ٢٠٠٦مــايو /للقطــاع االجتمــاعي، يف أي
ة مـن أجـل اعتمـاد وتطبيـق         ىل دعـم اجمللـس املوسـع للجبهـة االجتماعيـ          إتشغيلية سـنوية، ترمـي      

، بوصــفها سياســة للدولــة، وتوعيــة وتــدريب     ٢٠٠٩-٢٠٠٥خطــة تكــافؤ الفــرص للفتــرة    
اجلهــات الفاعلـــة علــى إدراج املنظـــور اجلنــساين يف جمـــال وضــع وتنفيـــذ وتقيــيم الـــسياسات      
االجتماعية، وتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف عمليـات متابعـة التخطـيط، وإعـداد بـرامج وميزانيـة                    

ــات       للج ــربات واملعلومـ ــاد اخلـ ــات إلجيـ ــوير آليـ ــة وتطـ ــه األمانـ ــذي حتققـ ــاعي الـ انـــب االجتمـ
االستراتيجية الالزمة من أجل الكشف عن أوجه عدم املساواة بني اجلنـسني يف مجيـع اجملـاالت                 

 .باجملتمع، والتقدم يف سبيل األعمال املتكامل حلقوق املرأة

 معلومات إحصائية واستراتيجية

 األخـرى اهلامـة الـيت قامـت هبـا الدولـة الطـرف إعـداد جمموعـة املعلومـات                     من اجلهـود   - ١٥٠
اإلحصائية املفصلة حسب اجلنسني ووضع املؤشرات الكمية والكيفية اليت تراعـي الفـروق بـني               

 ٣٦اجلنسني، من املنظور اجلنساين، وهي تغطي ما أبدته اللجنة من دواعـي القلـق يف الفقـرتني           
 .ية، كما سبق أن أوردنا من مالحظاهتا اخلتام٣٧و 

وقــد تــوىل املعهــد الــوطين لإلحــصاء والتعــداد إنتــاج وحتليــل املعلومــات االســتراتيجية     - ١٥١
 .لتحديد أوجه التفاوت بني اجلنسني، بعزم

كمـا بـذلت األمانــة التقنيـة للجبهـة الوطنيــة، مـن خـالل وحــدة املعلومـات والتحليــل،         - ١٥٢
 للمؤشــرات االجتماعيــة إلكــوادور، الــذي تطــورت، يف  جهــوداً هامــة حلفــظ النظــام املتكامــل 

وقـد يـسَّر    . SININEZ و SIMUJERESإطاره، النظم املختلفة املرتبطـة بـه، ومـن أمههـا نظـامي              
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ــرأة وأوجــه       SIMUJERESنظــام  ــة امل ــصلة حبال ــسياسات املت ــز ال ــد جمــاالت حامســة لتركي  حتدي
ضــعاً إلجــراءات مجاعيــة ويــسمح التفــاوت بــني اجلنــسني، وهــو أداة تتــصور املــرأة بوصــفها مو

ــام         ــة جمــاالت مواضــيعية، اجملــال اخلــاص والع ــاوت يف ثالث ــائج أوجــه التف ــل أســباب ونت بتحلي
 . املساواة على الصعيد االجتماعي- والرفاه

ونتيجــة لتحــالف اســتراتيجي بــني املعهــد الــوطين لإلحــصاء والتعــداد واجمللــس الــوطين   - ١٥٣
ــون   ــشر الكتــاب املعن ــام  ” للمــرأة، مت ن ــرأة والرجــل يف إكــوادور باألرق . ٢٠٠٥، يف ســنة “امل

ــة املــرأة والرجــل يف      ويتــضمن هــذا املنــشور مجيــع املعلومــات اإلحــصائية املوجــودة حــول حال
ــسكانية         ــات ال ــسمح بوضــع األولوي ــا ي ــات، مم ــشمل املؤشــرات اخلاصــة باملقاطع إكــوادور وي

 .٢٠٠١د إىل تعداد سنة وإن كانت هذه املعلومات تستن. واإلقليمية يف االعتبار

ــسمرب /ويف كــانون األول - ١٥٤ ــصائية األوىل الســتغالل    ٢٠٠٥دي ــدأت الدراســة االستق ، ب
ــشا     ــيمبورازو وبيشينـ ــداس وشـ ــات ازمريالـ ــوادور يف مقاطعـ ــت يف إكـ ــة  . الوقـ ــذه الدراسـ وهـ

االستقصائية كانت إحدى وحدات الدراسة االستقـصائية للعمالـة والعمالـة الناقـصة والبطالـة،               
جريت بغـرض تـوفري املعلومـات اخلاصـة بـاالختالف القـائم بـني املـرأة والرجـل يف اسـتغالل                      وأ

الوقــت واألنــشطة الــيت تــتم يف اجملــالني اإلنتــاجي واالجتمــاعي وتكــوين بــذلك صــورة ملــسامهة  
 .املرأة يف االقتصاد

 قبة عليهاهليئات املؤسسية والقانونية املعنية بالقضاء على العنف ضد املرأة ومنعه واملعا

أحرزت أوجه تقدم هامـة يف البلـد بالنـسبة إلقـرار سياسـات عامـة ملنـع العنـف داخـل                       - ١٥٥
يف ) ١٠٣القـانون  (األسرة والعنف اجلنسي، وذلك منذ اعتمـاد قـانون منـع العنـف ضـد املـرأة           

 .١٩٩٥سنة 

يف . )٢٣(، أنشئت اإلدارة الوطنية ألقسام شرطة املرأة واألسـرة        ٢٠٠٠مارس  /ويف آذار  - ١٥٦
، ٢٠٠٢أغــسطس /ويف آب. إطــار عمليــة إعــادة تــشكيل هيكــل وزارة احلكومــة والــشرطة      

 .)٢٤(حتولت هذه اإلدارة إىل اإلدارة الوطنية للشؤون اجلنسانية، من خالل اتفاق وزاري

 احلـد  وتقوم اإلدارة، بالتنسيق مع اجمللس الوطين للمرأة، بوضـع الـسياسات الراميـة إىل      - ١٥٧
ألســرة يف البلــد وإىل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف الوحــدات املركزيــة   مــن العنــف داخــل ا

__________ 
، والـصادر يف اجلريـدة الرمسيـة      ٢٠٠٠رس  ما/ آذار ٢١ املؤرخ   ١١٨٧أنشئت مبوجب االتفاق الوزاري رقم       )٢٣( 

 .٢٠٠٠مارس / آذار٣٠ املؤرخة ٤٧رقم 
 ٢١ املؤرخـــة ٦٤٥، الـــصادر يف اجلريـــدة الرمسيـــة رقـــم    ٢٤ - ألـــف -٠٢٤٤االتفـــاق الـــوزاري رقـــم    )٢٤( 

 .٢٠٠٢أغسطس /آب
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ويعين هذا أهنا مـسؤولة عـن تنـسيق العمـل والرقابـة علـى               . والوحدات امللحقة بوزارة احلكومة   
اإلدارات والفــروع وأقــسام : أقــسام شــرطة املــرأة واألســرة واجلهــات التابعــة هلــا واملكلفــة هبــذا

 .يف األماكن اليت تعمل هبا األقسام. يةالشرطة واجلهات السياس

 مـن أقـسام شـرطة       ٣٢، وهنـاك حاليـاً      ١٩٩٤وأنشئ أول قسم شرطة للمرأة يف سنة         - ١٥٨
وهناك طلب كبري على إنـشاء أقـسام جديـدة يف مـدن أخـرى مـن                 . املرأة واألسرة يف إكوادور   

وهـي أهـم    (واياكيـل   البلد، خاصة يف املقاطعات الكثيفة الـسكان، كمـا هـو احلـال يف مدينـة غ                
، ويف سوكومبيوس، مقاطعة احلدود الـشمالية حيـث تزايـد العنـف يف الـسنوات                )ميناء يف البلد  

األخرية، نظراً لوجود املنطقة النفطية وقرهبا من كولومبيا، وحيث يعترب تشريد الـسكان نتيجـة               
 .للمنازعات املسلحة جزءاً من احلياة اليومية هلؤالء السكان

ساس نوع اجلـنس يف البلـد       أستراتيجيات املتبعة يف مكافحة العنف القائم على        ومن اال  - ١٥٩
إقامة التحالفات اليت تسمح للسكان احملليني بتقدمي خدمات العناية لـضحايا العنـف، واملـسامهة       

 ولـذلك  .يف وضع السياسات العامة، دعماً خلدمات أقسام شرطة املـرأة، علـى الـصعيد الـوطين             
سـاس نـوع اجلـنس والقـضاء عليـه و      أ الـسياسي ملنـع العنـف القـائم علـى      هيئـة اللقـاء  ”أنـشئت  

 .“اهليئة التقنية الوطنية ملنع العنف القائم على أساس نوع اجلنس والقضاء عليه”

وقد أنشئ حمفل االجتاهات السياسية بغرض وضع مشكلة العنف يف االعتبار يف مجيـع               - ١٦٠
عتمـادات الكافيـة واملالئمـة، وحتديـد قـوانني أو      قرارات السياسات العامة من أجل ختصيص اال      

 .خالية من العنفإصالحات جديدة حتمي حقوق املرأة وتنهض هبا، وخاصة احلق يف حياة 

اجمللس الوطين للمرأة ومكتـب املـرأة بالـشرطة         : ويضم هذا احملفل مؤسسات عامة مثل      - ١٦١
 العامــة وإدارة الــشؤون اجلنــسانية يف  الوطنيــة وإدارة املــرأة يف مكتــب أمــني املظــامل ويف النيابــة  

 غــري احلكوميــة املتخصــصة يف مــسألة العنــف،  وتــشارك فيــه أيــضاً املنظمــات . وزارة احلكومــة
، ووكــاالت التعــاون الــدويل، )CEPAM(ومنــها، مركــز إكــوادور للنــهوض بــاملرأة وأنــشطتها  

سكان ومنظمـة األمـم   ومنها صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة وصـندوق األمـم املتحـدة للـ     
 :املتحدة للطفولة

ويعتــرب احملفــل الــتقين جمــاالً هامــاً للمناقــشة ولــصياغة املقترحــات املتخصــصة مــن أجــل   - ١٦٢
ومت، يف إطار هـذه اهليئـة، طـرح ضـرورة     . )٢٥(وضع السياسات العامة ملنع العنف والقضاء عليه    

 .س، يف األجل املتوسطوضع خطة وطنية للقضاء على العنف القائم على أساس نوع اجلن
__________ 

عنايــة مبــسألة  مــن املؤســسات العامــة واخلاصــة، منــها الــيت تقــدم خــدمات ال ٢٥شــارك يف احملفــل الــتقين حنــو  )٢٥( 
حمفل املرأة يف ازمريالداس، ومكتب املرأة يف مانتا، وشبكة مناهضة العنف يف مانتـا، وشـبكة احلمايـة         : العنف

يف الغواغريو، ومركز إكوادور للنـهوض بـاملرأة وأنـشطتها وفروعـه يف كيتـو ومنـوا يـا كيـل، وهيئـة التعـاون             
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ــران       - ١٦٣ ــصادر يف حزي ــائي ال ــانون اجلن ــديل الق ــضمن تع ــا، ت ــا ســبق أن ذكرن ــه /وكم يوني
ــار       ٢٠٠٥ ــال، واالجتـ ــة لألطفـ ــواد اإلباحيـ ــسي واملـ ــتغالل اجلنـ ــها االسـ ــدة منـ ــرائم جديـ ، جـ

غري أن هناك شكوكا بالنسبة إىل العقوبة املفروضـة فيمـا يتـصل بـاملرأة، ذلـك أن                  . باألشخاص
 .)٢٦(عنف ضد املرأة ما زال يعترب خمالفة وليس جرميةال

ــانون        - ١٦٤ ــال للق ــق الفّع ــدعم التطبي ــايري ت ــى وضــع مع ــشديد عل ــد مت الت ــك ١٠٣وق ، وذل
ــرتني       ــدهتا اللجنـــة يف الفقـ ــشواغل الـــيت أبـ ــتجابة للـ ــا اخلتاميـــة   ٢٣ و ٢٢اسـ  مـــن مالحظاهتـ

وقـد صـدرت    . املـرأة واألسـرة   وكاستراتيجية من أجل التطبيق السليم لقانون منع العنـف ضـد            
يف هــذا الــسياق، الئحــة القــانون اخلــاص بــالعنف ضــد املــرأة واألســرة وكــذلك دليــل التطبيــق   

 .للعاملني يف إقامة العدل

: وقد شاركت عدة مؤسـسات ذات صـلة باملوضـوع يف وضـع الئحـة القـانون ومنـها                   - ١٦٥
العامـة ومكتـب أمـني املظـامل واإلدارة         اللجنة الربملانية لشؤون املـرأة واألسـرة يف وزارة اخلدمـة            

الوطنية للشؤون اجلنسانية بوزارة احلكومة، وأقسام شرطة املرأة واألسرة ومكتب الـدفاع عـن               
 .حقوق املرأة بالشرطة الوطنية ومنظمات غري حكومية خمتلفة تعترب مناظرة ألقسام الشرطة

خلـربة النامجـة عـن تطبيـق       واكتسبت عملية وضع الالئحـة أمهيـة كـبرية وقـد تـضمنت ا              - ١٦٦
ــشرطة ذاهتــا   ــسام ال ــانونني يف أق ــرأة     . الق ــع العنــف ضــد امل وأجنــزت الالئحــة العامــة لقــانون من

ــشر٢٠٠٤أغــسطس / آب١٨واألســرة يف  ــم   ت ون ــة رق ــدة الرمسي  ١ املؤرخــة ٤١١ يف اجلري
 .)٢٧(سبتمرب من نفس السنة/أيلول

القــانون والئحتــه العامــة، مبوجــب  وباملثــل، اعتمــد دليــل اإلجــراءات اخلاصــة بتطبيــق    - ١٦٧
وقــد أعــد الــدليل   . ٢٠٠٥ لــوزارة احلكومــة والــشرطة لــسنة    ٢٩٨االتفــاق الــوزاري رقــم   

 .مبشاركة اإلدارة الوطنية للشؤون اجلنسانية بالوزارة ومنظمات خمتلفة من اجملتمع املدين

انية واجمللـس  ونشر الدليل على نطاق واسع، من خالل اإلدارة الوطنية للـشؤون اجلنـس    - ١٦٨
وجرى، بالتوازي، تنظيم دورات تدريبية للقضاة من اجلنـسني وألقـسام شـرطة             . الوطين للمرأة 

__________ 

، )االورو(ركـة النـسائية يف أالورو، ومؤسـسة كـوميريا           ، واحل )كوينكـا (، وداراماريا أمـور     )كوينكا(النسائية  
 .والنيابة العامة للدولة، واجمللس الوطين للطفولة واملراهقة، يف إطار تنسيق اجمللس الوطين للمرأة

 )٢٦( CONAMU, Informe de Rendicion de Cuentas, Quito, Marzo 2005. 
 )٢٧( CONAMU: Cuestionario para la evaluacion de la implementacion de los disposiciones de la 

Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y eradicar la Violecia Contra la Majer, Convencion 

De Belem do Para, Diciembre, 2005. 



CEDAW/C/ECU/7  
 

07-26500 41 
 

املــرأة واألســرة املختــصة للتعــرف علــى حــاالت العنــف البــدين والنفــسي واجلنــسي، وملــوظفي   
 .الشرطة الوطنية

عي لتطبيـق   ، اعتمدت وزارة اخلدمة العامة بروتوكوالت الطب الـشر        ٢٠٠٢ويف سنة    - ١٦٩
، أنشئت جلنة الـشؤون اجلنـسانية       ٢٠٠٣ويف سنة   . اخلربات يف حاالت العنف البدين واجلنسي     

ويف . يف وزارة اخلدمة العامة كجزء من عملية تعميم املنظور اجلنساين يف إقامة العـدل يف البلـد         
 .لوكيالت النيابة، مت تشكيل الشبكة الوطنية ٢٠٠٦سنة 

 ة يف اجملال التعليميالقضاء على اجلرائم اجلنسي

بدأت عملية تدريب مكثفة، تستهدف العاملني يف اإلدارات اإلقليمية لـوزارة التعلـيم،     - ١٧٠
، وتتــوخى جمموعــة مــن اآلليــات مــن أجــل القــضاء علــى ٣٣٩٣حــول االتفــاق الــوزاري رقــم 

وىل مـن    وخالل الثالثة أشهر األ    ٢٠٠٥اجلرمية اجلنسية يف جمال التعليم، وذلك من أواخر سنة          
 .٢٠٠٦سنة 

وقد بذلت الدولة جهوداً هامـة يف عمليـة تـشاركية لوضـع خطـة وطنيـة ملنـع حـدوث                      - ١٧١
اجلـرائم اجلنــسية والقـضاء عليهــا يف اجملـال التعليمــي، وهـي سياســة تـدعو وزارة التعلــيم إىل أن      

 واللجنـة   ووزارة الـصحة  . مـع اجمللـس الـوطين للطفولـة واملراهقـة         . تكون اجلهة الفاعلة الرئيسية   
الربملانية لشؤون املرأة والطفل واألسرة، واملعهد الوطين للطفل واألسـرة ووزارة اخلدمـة العامـة              
والشرطة املتخصصة للطفولـة واملراهقـة، وحمفـل الطفولـة واالحتـاد الـوطين للمعلمـني مـن أجـل                    

 .تنفيذ الربامج واملشاريع الالزمة للقضاء على اجلرائم اجلنسية

 باملرأة والفتاة واستغالهلا جنسياًمكافحة االجتار 

خطــة وطنيــة ملكافحــة اختطــاف األشــخاص ”، أُنــشئت جلنــة إلعــداد ٢٠٠٤يف ســنة  - ١٧٢
واألطفـال  واالجتار غري املشروع باملهاجرين واالستغالل اجلنـسي والعمـايل وغـريه وبغـاء املـرأة                

 .“صَّروإنتاج املواد اإلباحية لألطفال وإفساد القُواملراهقني من اجلنسني 

، انتهى إعداد اخلطة املـذكورة، الـيت كانـت هتـدف إىل دعـم               ٢٠٠٦أبريل  /ويف نيسان  - ١٧٣
اإلجراءات املتكاملة واملنّسقة بني مؤسسات الدولة املختلفة واجملتمـع املـدين واهليئـات الدوليـة،               

سري الرامية إىل التعرف على وجود جرائم االسـتغالل اجلنـسي التجـاري لألطفـال والبغـاء القـ              
إنــشاء وتــشغيل نظـــم   و ؛للمــرأة، واختطــاف األشــخاص واالجتــار هبــم وآثــار هــذه اجلــرائم        

متخصــصة ملكافحــة هــذه اآلفــات وتطبيــق اإلطــار القــانوين الــدويل يف القواعــد الوطنيــة حبيــث   
الـضحايا أو املعرضـني هلـذا اخلطـر         ، مـن    يتمتع كل من املرأة واألطفال واملراهقني مـن اجلنـسني         

 .برعاية حقوقهم ومحايتها وإعادهتا خاصة اتبضمان
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وينطــوي ذلــك علــى  . وتقــوم اللجنــة، حاليــاً، بإعــداد اآلليــات املالئمــة لتنفيــذ اخلطــة   - ١٧٤
اعتماد قرار إداري جديد يتم من خالله إنشاء اللجنة املشتركة بني املؤسسات واألمانة الفنيـة،               

 .٢٠٠٤ليت بدأ عملها يف سنة مع حتديد دور كل من املؤسسات املشاركة يف هذه اهليئات وا

وباملثل، التزمت املؤسسات اليت تتألف منها اللجنة املشتركة بني املؤسسات بأن تـضع              - ١٧٥
األنشطة املتوخاة يف اخلطة الوطنيـة يف خططهـا التنفيذيـة الوطنيـة، حـىت تعمـل وزارة االقتـصاد                    

أجل ضمان تنفيـذه    ولوية من   واملالية على ختصيص املوارد على أساس هذا الربنامج الذي له األ          
 .٢٠٠٧الكامل يف سنة 

 محاية ضحايا العنف اجلنسي

، مت إقرار برنامج محاية ضحايا العنـف اجلنـسي، بـصورة            ٢٠٠٦أبريل  /يف شهر نيسان   - ١٧٦
، مما سيسمح بتمويـل بـرامج ومـشاريع خمتلفـة     Promujeres(رمسية، يف صندوق النهوض باملرأة      

إجراء البحوث، وتنظيم محـالت التوعيـة والتثقيـف، وإعـداد مـشاريع             منها إنشاء دور اإليواء و    
مـايو مـن نفـس الـسنة،        /ويف أيار . قوانني وتعديالت جديدة، وبرامج حلماية الضحايا والشهود      

 . اخلالية من العنف اجلنساينلصناديق األنشطةبدأت محلة حتصيل رسوم 

 القضاء على العنف على الصعيد احمللي

.  على العنف على أساس نوع اجلنس مـن أهـم أنـشطة احلكومـات احملليـة                كان القضاء  - ١٧٧
ومت دعم الشبكات املشتركة بني املؤسـسات حلمايـة ضـحايا العنـف اجلنـسي ووضـعت خطـط                   

 .ريو ومانتاغإقليمية للقضاء على االستغالل اجلنسي يف منطقيت الغوا

ويــل، مت، بــدعم تقــين مــن  ويف إطــار اخلطــة اإلقليميــة للقــضاء علــى العنــف يف غواياك   - ١٧٨
مركــز محايــة املــرأة، وهــو منظمــة غــري حكوميــة، ُوضــع إجــراء لتقــدمي شــكاوى األطفــال             
واملراهقني، من اجلنسني، من ضحايا العنـف اجلنـسي وإقـرار نظـام حلـاالت منوذجيـة وخلـربات                   

 .شبكات الرعاية

، ٢٠٠٠ مـن سـنة   وقامت بلدية كيتو بتجربة ناجحـة للرعايـة يف جمـال العنـف، ابتـداءً             - ١٧٩
بدأت يف اجلمعية اإلقليمية للمرأة خبطة تنفيذيـة كانـت جـزءاً مـن خطـة لتنميـة كيتـو يف القـرن                    

، الــذي يــسلم بــأن العنــف ٠٤٢وصــدر بعــد ذلــك املرســوم البلــدي رقــم  . احلــادي والعــشرين
مــشكلة اجتماعيــة تتعلــق بالــصحة العامــة ويــضع أساســاً إلنــشاء وحــدات ملنــع العنــف داخــل    

 لبلدية كيتو، وجتتمع هـذه الوحـدات يف وحـدة رعايـة             ٨ يف كل من إدارات املناطق الـ        األسرة
. حاالت العنف اجلنـساين وسـوء معاملـة األطفـال ومنعهمـا وهـي التابعـة إلدارة أمـن املـواطنني          
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ويكفل ضم الوحدة إىل إدارة أمن املواطنني استدامة اخلدمات، من الناحية االقتـصادية، حيـث               
 .ون بدفع ضريبة أمن إىل البلدية مما يتيح متويل اخلدمات اليت تقدم جماناًيقوم املواطن

وتكملــة لنظــام رعايــة حــاالت العنــف وتفــادي تعــريض الــضحية لــضغوط إضــافية يف    - ١٨٠
عمليــة تقــدمي الــشكاوى، أنــشئت مراكــز اإلنــصاف والعدالــة الــيت تقــدم خــدمات ملؤســسات    

نيابـة العامـة والـشرطة القـضائية، وأقـسام شـرطة املـرأة              خمتلفة هلا صلة هبذه املـشكلة مـن قبيـل ال          
وتقـدم  . ومكتب حقوق املرأة يف الشرطة الوطنية واإلدارة الوطنيـة للـشرطة املختـصة بالطفولـة              

ال يف حاالت العنـف اجلنـساين واالعتـداء         (يف هذه املراكز خدمات الوساطة يف حاالت الرتاع         
وتبذل رابطـة   . ين من الفنيني يف الفروع املختلفة     ويف جماالت أخرى، بواسطة فريق تق     ) اجلنسي

املــرأة يف بلــديات إكــوادور جهــوداً هامــة حــىت تتعــرف البلــديات األخــرى علــى هــذه التجربــة  
 .وتستطيع تطبيقها

 معلومات عن العنف اجلنساين

 ومــوارد هامــة يف جمــال اًمــن اجلــدير بالــذكر أن دولــة إكــوادور قــد خصــصت جهــود  - ١٨١
 .علومات اإلحصائية اخلاصة مبشكلة العنف اجلنساينتنظيم ونشر امل

ــة        - ١٨٢ ــسكان والتنمي ــوطين للمــرأة، أدرج مركــز دراســات ال ــى طلــب اجمللــس ال ــاء عل وبن
االجتماعية وحدة خاصة بالعنف ضد املرأة يف الدراسة االستقصائية اخلامسة للـسكان وصـحة              

 .وتوصياهتا املتخصصة  املنظمات غري احلكوميةمَّعت فيها خرباتاألم والطفل، َج

وقــام مركــز دراســات الــسكان والتنميــة االجتماعيــة، باالشــتراك مــع صــندوق األمــم     - ١٨٣
املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة واجمللـس الـوطين للمـرأة، بنـشر كتّيـب           

خلاصــة ، وهــو جيمــع النتــائج الــواردة يف الوحــدة ا ٢٠٠٦مــايو /يف أيــار“ العنــف ضــد املــرأة”
، عـالوة   ٢٠٠٤بالعنف من الدراسة االستقصائية اخلامسة للسكان وصحة األم والطفل، لسنة           

 .على تنظيم اإلطار القانوين حلماية حقوق املرأة

، تنظيم حلقات عمـل لنـشر نتـائج الدراسـة االستقـصائية يف              نومت، يف إطار هذا التعاو     - ١٨٤
 .كويل وكوينكاكيتو وغوايا: املدن الكربى الثالث للبلد وهي

ويف مدينة كيتو، قامت هيئة رصد أمن املواطنني، التابعة للبلدية، جبمع معلومـات عـن                - ١٨٥
ونتيجة ملا لوحظ من أوجه قصور يف إنتـاج املعلومـات      . العنف داخل األسرة والعنف اجلنساين    

ــات          ــها حتــسني آلي ــي، من ــصعيد احملل ــى ال ــل عل ــتراتيجيات للعم ــالعنف، وضــعت اس اخلاصــة ب
لــشكاوى والتــدابري الراميــة إىل محايــة الــضحايا وإدراج هــذه املــشكلة يف اخلطــة العامــة ألمــن    ا

 .املواطنني
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 ٤املادة 

 التدابري اخلاصة املؤقتة

كما سـبق أن ذكرنـا، تعتـرب خطـة تكـافؤ الفـرص الـسياسة الرمسيـة للتعجيـل باملـساواة                - ١٨٦
 .دافها ذات األولوية، على األقلبل لتحقيق أهويعد تنفيذها أهم الُس. الفعلية للمرأة

ومــن أجــل ضــمان مــشاركة املــرأة يف االنتخابــات العامــة اعتمــد قــانون محايــة العمالــة   - ١٨٧
ــانون احلــصص  ) ١٩٩٦( ــديالت علــى قــانون       ). ٢٠٠٠(وق ــانون األخــري تع ــد أدخــل الق وق

ــوائم املتعــددة األ      ــساء يف الق ــا للن ــإدراج نــسب دني ــزام ب ــرار اإلل ــات، مــع إق شــخاص، االنتخاب
ــرأة    ــوايل، كأســلوب لتحــسني مــشاركة امل ــاوب أو علــى الت ــا،   . بالتن ــسبة دني ويقــرر التعــديل ن

 . يف املائة يف جمال إقامة العدل ويف قوائم املرشحني لالنتخابات الشعبية٢٠مقدارها 

، مـع صـيغة للحـصص تـدرج         ٢٠٠٠ويطبق هذا التعـديل، ابتـداء مـن انتخابـات سـنة              - ١٨٨
 يف املائـة للمـرأة يف كـل عمليـة انتخابيـة إىل أن يـتم حتقيـق                 ٥ناوبة نسبتها   مشاركة متزايدة ومت  

ــا  ٢٠٠٢ومل ينفــذ هــذا القــانون يف انتخابــات ســنة   . املــساواة ، حيــث أصــدرت احملكمــة العلي
ــادة    ــسر امل ــات الئحــة تف ــسابق    ٤٠لالنتخاب ــانون ال ــق الق ــديل وتطب ــذا التع ــن ه وعرضــت .  م
ــاً سياســياً ع  ــسائية رأي ــائج    املنظمــات الن ــا لالنتخابــات دون احلــصول علــى نت لــى احملكمــة العلي

 .رضية، بيد أن احملكمة الدستورية قبلت طلب عدم الدستوريةُم

وأصدرت حمكمة االنتخابات أمراً جديداً خيـالف تطبيـق التنـاوب والتتـابع املتـوخى يف             - ١٨٩
. ات منـهن  ورغم ذلـك زاد عـدد املرشـحات يف الواقـع وكـذلك عـدد املنتخبـ                . قانون احلصص 

غري أن إدارة االنتخابات مل يـصدر منـها أي اعتـراض بالنـسبة لألحـزاب واحلركـات الـسياسية                    
تـشرين  (وترد نتائج تطبيق قانون احلـصص يف العمليـة االنتخابيـة األخـرية          . اليت مل تنفذ القانون   

 . من االتفاقية٧يف هذا التقرير، يف إطار املادة ) ٢٠٠٦أكتوبر /األول

 يف املائـة مـن النـساء        ٢٠وردنا قبل ذلك، يتوخى قانون محاية العمالة مشاركة         وكما أ  - ١٩٠
 .ومل يتم حتقيق هذه احلدود الدنيا يف مجيع وظائف القضاء. على األقل يف جمال إقامة العدل

وعلى الرغم من أن املنظمات الدوليـة اعتـربت أن عمليـة اختيـار قـضاة حمكمـة العـدل                     - ١٩١
 كانـت هنـاك صـعوبات يف تنفيـذ بعـض إجـراءات              )٢٨(ا ناجحـة وشـفافة    العليا األخـرية بوصـفه    

ــة تقيــيم املــؤهالت أيَّــدت تطبيــق    . العمــل اإلجيــايب لــصاحل املــرأة  ــالرغم مــن أن جلن وبــذلك، فب
.  مـن القـضاة املنتخـبني      ٣٠إجراءات العمـل اإلجيـايب، مل يـتم انتخـاب سـوى امـرأتني مـن بـني                   

__________ 
ــرر األمــم املتحــدة اخلــاص املعــين با       )٢٨(  ــسبوي، مق ــدرو دي ــسيد ليان ــارير ال ــان  انظــر تق ســتقالل القــضاء، الوثيقت

E/CN.4/2005/60/Add.4 ،E/CN.4/2005/52/Add.2عن زيارته إىل إكوادور ،. 
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مليــات تــشكيل احملكمــة الدســتورية واجمللــس   وكانــت هنــاك صــعوبات بعــد ذلــك أيــضاً يف ع  
 .الوطين للقضاء

 ٥املادة 

 واألمناط اخلاصة باجلنسنيتعديل األدوار 

منـاط اخلاصـة باجلنـسني،      أليرد فيما يلي برامج قامت هبا الدولة من أجل القضاء على ا            - ١٩٢
 .ا اخلتامية من مالحظاهت٣٣ و ٣٢وذلك استجابة للشواغل اليت أبدهتا اللجنة يف الفقرتني 

 تدريب اإلعالميني يف اجملال اجلنساين

وقــد . تقــوم وســائط اإلعــالم بــدور أساســي يف تكــوين األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة   - ١٩٣
قامت الدولة، من خالل اجمللس الوطين للمرأة، ببدء عمليـة توجيـه يف وسـائط اإلعـالم بتنظـيم                   

 مــن اجلنــسني، يف جمــال اإلعــالم    حلقــة عمــل حــول اجلانــب اجلنــساين مــن أجــل العــاملني،       
لفكــر اجلمــاعي فيمــا يتــصل بــاملرأة  لاالجتمــاعي يف كيتــو وغواياكويــل، بغيــة تــشجيع التغــيري   

 .والعنف والتمييز

ويف هذه املناسبة، قدمت معلومات حول اإلعالم غـري املتحّيـز ألي مـن اجلنـسني، مـن        - ١٩٤
مـع وجـود   رف إزاءه بـروح املـسؤولية،    أجل أن حتدد وسائط اإلعالم التمييز ضـد املـرأة وتتـص           

تكــرر هــذه التجربــة، خــالل ســنة توســوف . رؤيــة للحقــوق يف املعلومــات املنــشورة عــن املــرأة
، مع الصحفيني يف املـدن األخـرى بالبلـد، بغـرض تكـوين شـبكة مـن اإلعالمـيني ذوي              ٢٠٠٧

 .الوعي باجلانب اجلنساين

مقاطعـــات األورو (الــصعيد احمللـــي  وأُنــشئت أيـــضاً شـــبكة ملخرجــي اإلذاعـــة، علـــى    - ١٩٥
ائل اإلعالميـة املتحيـزة جلـنس أو        سـ من أجل مراقبة املـواطنني للر     ) وشيمبوراتزو وسوكومبيوس 

ومت توقيع اتفاق مع مركز إكوادور للنـهوض بـاملرأة وأنـشطتها يف غواياكويـل مـن أجـل                 . آخر
 .احلصول على رأي اجلمهور يف مشكلة العنف اجلنسي

 وجلنـة إكـوادور     CEPLAESات أخـرى للمجتمـع املـدين، منـها منظمـة            وقامت منظمـ   - ١٩٦
فريـق دعـم    (يف كيتـو ومؤسـسة غامـا        ) CECIM(التابعة للجنة شـؤون املـرأة للـدول األمريكيـة           

 .يف كوينكا، بتجارب هامة يف هذا اجملال) حركة نساء ازواي
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 )٢٩(رقابة املواطنني على وسائط اإلعالم

ر األمنـاط والنمـاذج التمييزيـة،       اسـائط اإلعـالم بوصـفها أداة لتكـر        فيما يتصل مبراقبـة و     - ١٩٧
، أنـشئت  ٢٠٠٤يونيـه مـن سـنة    / حزيـران ٢٣ففـي   . أجريت جتربة ناجحة على الصعيد احمللـي      

 .هيئة رصد املواطنني لإلعالم مببادرة من اخلطة األوىل لتكافؤ الفرص ملدينة كوينكا

صورة مــشتركة، بــني بلديــة كوينكــا  وقــد وضــعت خطــة تكــافؤ الفــرص لكوينكــا، بــ  - ١٩٨
ونـشأت هيئـة الرصـد يف هـذا اإلطـار،      . واملواطنني بقيادة احلركـة النـسائية ومـن خـالل عملـها       

من االستراتيجيات املعتمدة إلجياد تكافؤ للفرص بني النساء والرجـال، واملـساواة الـيت           بوصفها  
 .تؤدي إىل ممارسة حقوق املرأة وكذلك إىل تنمية مقاطعة كوينكا

يف ) فريـق دعـم حركـة نـساء ازواي        (وينسق هيئة الرصد فريق فين مـن مؤسـسة غامـا             - ١٩٩
كوينكا، وقد أنشئت لتكون حمفالً للمواطنني يشاركون فيه مجـيعهم مـن أجـل املطالبـة بإنتـاج                  
الرسائل اإلعالميـة الـيت تـساهم يف تنميـة جمتمـع للمـساواة والتـضامن، وتـشجيع هـذه الرسـائل                     

ــأثري  علــى سياســات تلــك الوســائط، مــن خــالل إجيــاد جمــاالت ملــشاركة املــواطنني     بغــرض الت
 .وممارسة الضغط من جانبهم وألجل املطالبة مبنتج إعالمي جيد وبّناءوتعبئتهم 

وقد نشأت هيئة الرصد من أجل مواجهة سلطة وسائط اإلعالم يف عصر العوملة، عـن                - ٢٠٠
 .، والتعايش الدميقراطي واملساواةطريق الشكوى من أي مضمون ينتهك حقوق اإلنسان

وتتلقى هيئة الرصد الشكاوى اخلاصة بالرسائل اليت تكرر عرض أوجـه عـدم املـساواة                - ٢٠١
ويــستطيع املواطنــون االتــصال بــأي مركــز مــن مراكــز االتــصال هبيئــة . بــني اجلنــسني وتــدعمها

مــن الناحيــة وتقبــل الــشكاوى مــن أّيــة رســائل تعتــرب متحيــزة   . الرصــد لعــرض وجهــة نظــرهم 
اجلنــسية أو عدوانيــة، وكــذلك شــكر املــواطنني علــى الرســائل الــيت تــساهم يف دعــم املــساواة     

 .االجتماعية واملساواة بني اجلنسني

واملكافـأة  ) أو اإلعالنيـة  (وتقوم هيئـة الرصـد، سـنوياً، بالثنـاء علـى الرسـائل اإلعالميـة                 - ٢٠٢
تمع للمـساواة بـني اجلنـسني أو قـصورها عـن      عليها، مع وضع يف االعتبار مسامهتها يف إقامة جم     

 .ذلك

وقامت جمموعة من املنظمات النسائية، يف جنـوب البلـد، بتجربـة حمليـة أخـرى هامـة،                   - ٢٠٣
ونظمـت املـسابقة علـى    . ١٩٩٤حيث نظمت مسابقة املرأة بالصور والوثائق، ابتداًء مـن سـنة      

رك فيـه الكُتَّـاب واملـصورون     وحتولـت إىل حـدث إقليمـي، يـشا    ١٩٩٩النطاق الوطين يف سـنة      
 .٢٠٠٠اعتباراً من سنة ) بريو، بوليفيا، كولومبيا، إكوادور(من اجلنسني يف بلدان األنديز 

__________ 
 )٢٩( www.gammaecuador.org. 
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 نشر حقوق املرأة

وّزعــت مــواد علــى عامــة اجلمهــور بــشأن حقــوق املــرأة، مــن خــالل مركــز التربعــات   - ٢٠٤
. ل اإلعــالم والنــشر والتــشجيعومركــز الوثــائق واملعلومــات يف اجمللــس الــوطين للمــرأة مــن أجــ 

 .ومشل ذلك املدارس واملعاهد واجلامعات واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم

ــنة  - ٢٠٥ ــة   ١٠ ٠٠٠، طبعـــت ٢٠٠٦ويف سـ ــة واإلقليميـ ــة مـــن االتفاقيـــات الدوليـ  جمموعـ
اخلاصــة حبقــوق اإلنــسان وكــذلك اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة            

وكول االختياري لالتفاقية، وإعالن وبرنامج عمل فيينا واتفاقية البلـدان األمريكيـة ملنـع              والربوت
 . اتفاقية بليم دوبارا:العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئصاله

، ودليـل   ١٠٣ومت التوزيع اجملاين لقانون منع العنف ضد املرأة واألسـرة، القـانون رقـم                - ٢٠٦
انون منع العنف ضد املـرأة واألسـرة ونظامـه العـام، ونـشرات عـن                اإلجراءات اخلاصة بتطبيق ق   

املـشورة القانونيـة،    (طويـات عـن اجمللـس وخدماتـه         ناملرأة يف إكوادور واحلقوق الدسـتورية، وم      
 .ومواد مؤسسية، بصورة عامة) ومركز التربعات ومكتبة االطالع

 ٦املادة 

 القضاء على االستغالل اجلنسي والبغاء

ــا ق - ٢٠٧ ــادة  ذكرنـ ــة باملـ ــه قـــد مت يف  ٢بـــل ذلـــك، يف املعلومـــات اخلاصـ ــة، أنـ  مـــن االتفاقيـ
 اعتماد تعديالت القانون اجلنائي اليت تتضمن جرائم االسـتغالل اجلنـسي            ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

للقُصَّر، وإنتاج املواد اإلباحية لألطفال، واالجتـار باألشـخاص، واالجتـار باملهـاجرين، واالجتـار               
 .باألعضاء وغري ذلك

، اعتمــد جملــس النــواب الــوطين، باإلمجــاع، القــانون  ٢٠٠٦أغــسطس /ويف شــهر آب - ٢٠٨
التفسريي هلذه التعديالت، الذي يوضح أنه مل جير إلغـاء العقوبـة املفروضـة علـى خـدش احليـاء                    

 .)٣٠(٢٠٠٥يونيه /بصدور التعديالت املدخلة على القانون اجلنائي يف حزيران

ــان   - ٢٠٩ ــسمح اعتمــاد هــذا الق ــة    وي ــانون ومعاقب ــة بالتمــسك بالق ــضاة ووكــالء النياب ون للق
 .مرتكيب اجلرائم اجلنسية ضد األطفال واملراهقني من اجلنسني

 ٥٠٥العناصر املكونـة للـسلوك الـوارد وصـفه يف املـواد             ”ويقرر القانون التفسريي أن      - ٢١٠
قـب األعمـال    ، والـيت تعا   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٢ من القانون اجلنائي، حىت      ٥٠٧ و   ٥٠٦و  

__________ 
 .٢٠٠٦أغسطس /رسالة دورية إعالمية جمللس النواب الوطين، آب )٣٠( 
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املخالفة للسالمة اجلنسية لألشخاص القُـصَّر، ولكـن دون االعتـداء علـى العفـاف، والـيت تعتـرب                   
 .“خدشاً للحياء، مل تلغ بل أُدجمت يف املادة، مما يعين أهنا ما زالت سارية

علـى  “ يفـرض ”أو “ يعـرض ”وباإلضافة إىل ذلك، تقرر أن يتم تفسري عبارتني مبعـىن       - ٢١١
ــا أفعــال  ــة”أو “ مؤقتــة” أهن ــام بأفعــال يقــصد هبــا    /إلخــضاع إرادة الــضحية و “ دائم أو القي

التوصــل، مــن خــالل العنــف البــدين أو التهديــد أو أي شــكل مــن أشــكال التــأثري إىل أن يقبــل   
 سنة أو يكـون معوقـاً االمتثـال ألفعـال جنـسية الطـابع أو القيـام هبـا،                    ١٨شخص يقل سنه عن     

كانت يف جـسم الـضحية وجـسم طـرف ثالـث، أو يف جـسم                دون اعتداء على العفاف، سواء      
 .الشخص الفاعل

 سنة أو يكون معوقـاً علـى القيـام          ١٨ويعاقب كل شخص حيمل قاصر، يقل سنه عن          - ٢١٢
 ٨ إىل ٤بأفعــال جنــسية الطــابع، دون االعتــداء علــى العفــاف، بالــسجن ملــدة تتــراوح مــن         

 .ن أجل محاية الضحايا، م٢٠٠٥يونيه /وهي عقوبة مشددة منذ حزيران. سنوات

 االستغالل اجلنسي وإنتاج املواد اإلباحية للمرأة واألطفال واملراهقني من اجلنسني

ُســجِّل عــدد مرتفــع مــن حــاالت إنتــاج املــواد اإلباحيــة لألطفــال يف إكــوادور، يف           - ٢١٣
 .السنوات األخرية، وخاصة، من خالل اإلنترنت

أخطـر قـضية كـشفت    ) Colegio Máster de Quito(وتعد قضية كليـة ماسـتر يف كيتـو     - ٢١٤
 إىل  ١٢فرباير، مت اعتقال شريكني من الكلية قاما بتصوير طلبة من سـن             /ويف شباط . للجمهور

، )٣١(وكلــف الوكيــل املــايل لوحــدة اجلــرائم اجلنــسية التابعــة للجنــة املراقبــة الوطنيــة   .  ســنة١٤
 .بالنظر يف هذه القضية

الوطنية، بالتنسيق مـع اجمللـس اإلقليمـي للطفولـة وجملـس محايـة       وقد بدأت جلنة املراقبة      - ٢١٥
. احلقـــوق يف بيشنـــشا عمليـــات التـــدريب والبحـــوث واملتابعـــة اخلاصـــة بقـــضية كليـــة ماســـتر 

وكــذلك، مت القيــام بأنــشطة الــدعم، مــن أجــل إحلــاق الــضحايا بكليــات أخــرى وتغــيري ســكن  
مـل لـضحايا االعتـداء اجلنـسي يف هـذه      وبدأت أيـضاً أنـشطة للحمايـة والـدعم املتكا         . العائالت

وقـام الربنـامج الـوطين للتعلـيم        . احلالة، يف إطار برنامج الضحايا والـشهود التـابع للنيابـة العامـة            
املتعلق باجلنس واحلب التابع لوزارة التعليم، من جانبه، بعمليـات تـدريب للطـالب والطالبـات                

 .تروالسلطات واآلباء واألمهات واملدرسني يف كلية ماس

__________ 
وتتـألف مـن اجمللـس     ٢٠٠٤ لـوزارة التعلـيم يف سـنة       ٣٣٩٣أنشئت الوحدة مبوجـب االتفـاق الـوزاري رقـم            )٣١( 

الــوطين للطفولــة واملراهقــة، واجمللــس الــوطين للمــرأة، وممثــل ملقاطعــة بيشنــشا، والوحــدة الوطنيــة للمعلمــني،    
 .والنيابة العامة ومكتب أمني املظامل وممثل لقضاء األطفال
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وقامت وزارة التعليم، باالشتراك مـع اجمللـس الـوطين للمـرأة واجمللـس الـوطين للطفولـة                   - ٢١٦
واملراهقة باحلث على إنشاء جلنة املراقبة يف بعض املقاطعات، وذلك كجزء مـن مـشروع رائـد                 

وذلــك هبــدف تنفيــذ النظــام املتكامــل ملراقبــة اجلــرائم اجلنــسية  ) كوتاكاتــشي، كوينكــا ومانتــا(
اجلتها يف جمال التعليم، يف مجيع مقاطعات البلد وتطبيق أحكام خطة تكافؤ الفـرص للفتـرة                ومع

 .، بغرض مراقبة أعمال حقوق األطفال واملراهقني من اجلنسني٢٠٠٩-٢٠٠٥

 مـن مالحظاهتـا اخلتاميـة،       ١٧ و   ١٦واستجابة للشواغل اليت أبدهتا اللجنة يف الفقرتني         - ٢١٧
علـى تنفيـذ مـشروع      ) اليونيـسيف ( منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة         جيدر ذكر تعاون الدولة مع    

 احلدود الشمالية، يسعى إىل ختفيف آثار التشرد الناشئ عن الصراع املسلح يف كولومبيـا،               دنع
وخاصة فيما يتصل باالستغالل اجلنسي الذي يعاين منه كل مـن املـرأة واألطفـال مـن اجلنـسني                   

ضع اتفاق بني اجمللس الوطين للمرأة واليونيسيف تتخذ مـن          ولذلك و . يف هذه املنطقة من البلد    
اخلطـة الوطنيـة ملكافحـة اختطـاف األشـخاص واالجتـار            ”خالله إجراءات اسـتراتيجية يف إطـار        

غري املشروع باملهاجرين واالستغالل اجلنسي والعمايل، وغري ذلك من أشـكال اسـتغالل املـرأة               
 .“املواد اإلباحية لألطفال وإفساد القُصَّرواألطفال واملراهقني من اجلنسني، وإنتاج 

 ومت، وفقـــاً للحظـــة التنفيذيـــة، تنـــسيق أنـــشطة لنـــشر  ٢٠٠٥وبـــدأ التعـــاون يف ســـنة  - ٢١٨
املعلومات يف اجملتمع املدين ووسـائط اإلعـالم، مـن أجـل املـسامهة يف تغـيري األمنـاط االجتماعيـة           

ري أيـضاً أحبـاث وعمليـات مـستدامة         الل اجلنـسي، وجتـ    غوالثقافية اليت تعمل علـى إدامـة االسـت        
ويـتم أيـضاً    . واجلهـات الفاعلـة الرئيـسية     لتعليم املواطنني، تتم باالشتراك مـع احلكومـات احملليـة           

والــشبكات االجتماعيــة مــن خــالل التــدريب علــى الرعايــة املتكاملــة   دعــم احلكومــات احملليــة  
ــادة  ــراهقني     وإع ــال وامل ــاج األطف ــادة إدم ــوق وممارســتها وإع ــن ضــحايا   احلق ــسني، م ــن اجلن م

 .االستغالل اجلنسي

ــارو وســـان لـــو   - ٢١٩ ــة روتـــتم األنـــشطة املـــذكورة يف مـــنطقيت أيلـــوي الفـ نزو مـــن مقاطعـ
 . احلدودية ومنطقة ال متو اغويو من مقاطعة سوكومبيوس احلدوديةالداسأرمري

نيــة ورعايــة  مــن قــانون األمومــة اجملا١ومــن اجلــدير بالــذكر أيــضاً أنــه مت تعــديل املــادة  - ٢٢٠
رأة املهــاجرة والالجئــة ملــوجــرى، بــذلك إدراج ا“ أكوادوريــة”الطفولــة، حيــث ألغيــت لفظــة 

 مما يكفل الوصول إىل خدمات رعاية الصحة اجلنـسية          .)٣٢(واملشردة يف تطبيق القانون املذكور    
 .واإلجنابية للمرأة مدى احلياة

__________ 
ــم   )٣٢(  ــانون رق ــم   ١٤ - ٢٠٠٥الق ــة رق ــدة الرمسي ــصادر يف اجلري ــاريخ ١٣٦، ال ــشرين األول٣١، بت ــوبر أ/ ت كت

٢٠٠٥. 
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 ٧املادة 

 مشاركة املرأة يف احلياة السياسية

 من مالحظاهتا اخلتاميـة، تؤكـد     ٣٥ و ٣٤بة لشواغل اللجنة الواردة يف الفقرتني       استجا - ٢٢١
 هـام منـذ    الدولة أن مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية يف إكـوادور صـدر بـشأهنا صـك قـانوين                   

ففي تلك السنة، مت اعتماد قانون احلصص، وهو قاعـدة معياريـة للعمـل اإلجيـايب                . ٢٠٠٠سنة  
 .رأة إىل اجملال السياسيمن أجل ضمان وصول امل

 يف املائـة    ٣٠تـشكل املـرأة     ” من قانون احلـصص، صـراحة، علـى أن           ٥٨وتنص املادة    - ٢٢٢
 يف املائـة مـن   ٣٠على األقل من قوائم املرشحني الرئيسيني يف االنتخابات املتعددة األشخاص و      
ــس     ــذه النـ ــد هـ ــابع، وجيـــب أن تزيـ ــاوب أو بالتتـ ــاوبني، بالتنـ ــة  ة يف باملرشـــحني املنـ ــل عمليـ كـ

 .“ يف املائة، إىل أن يتم حتقيق املساواة يف التمثيل٥ابات العامة مبعدل لالنتخ

ــادة    - ٢٢٣ ــتور، يف امل ــنص الدس ــى أن ١٠٢وي ــشجيع وضــمان     ”، عل ــى ت ــة عل ــل الدول تعم
ساء والرجــال كمرشــحني يف عمليــات االنتخــاب العــام، ويف وظــائف   نــاملــشاركة املتــساوية لل

ــرارات   ــات اإلشــراف ويف    اإلدارة وصــنع الق ــة، ويف وظــائف القــضاء، ويف هيئ ــاة العام يف احلي
 .ومع ذلك، مل تبلغ املرأة بعد، مستويات املشاركة املرجوة: األحزاب السياسية

وأصدرت احملكمة االنتخابية العليا تعليمات ونظماً وأحكاماً، ترى املنظمات النـسائية            - ٢٢٤
 .احة، يف الدستور ويف القوانني الثانويةهنا خمالفة ملبادئ املساواة الواردة، صرأ

وقامت املنظمات النسائية واملنظمات غري احلكومية األخرى املتـصلة مبـسألة املـشاركة              - ٢٢٥
مع اإلصـرار علـى املراعـاة الـسليمة حلـق املـرأة             . السياسية للمواطنني واملواطنات، جبهود مكثفة    

دنيا للمـرأة يف القـوائم املتعـددة األشـخاص،     يف االنتخاب، من خالل تنفيذ احلصة االنتخابية الـ       
 .بالتناوب وبالتتابع مع الرجال

ــا، يف    - ٢٢٦ ــة العلي ــه / متــوز٥ورغــم ذلــك، قــررت احملكمــة االنتخابي ، أن تتــرك ٢٠٠٦يولي
ألحزاب واحلركات السياسية، حرية حتديد التنـاوب والتتـابع بـني الرجـال والنـساء يف ترتيـب                  ل

 .، وذلك خمالفة للقانون األساسي لالنتخاباتالقوائم املتعددة األشخاص

ومقابل ذلك، قدم اجمللس الوطين للمرأة، بدعم من املنظمـات النـسائية، طلـب تعـديل                 - ٢٢٧
يوليـــه مـــن الـــسنة احلاليـــة، وعـــرض مـــشروع لنظـــام عـــام لقـــانون / متـــوز١٢ يف ،إىل احملكمـــة

خاص بـإدراج رجـل مث امـرأة، أو         االنتخابات، يقرر فيه أنه جيـب إعـداد القـوائم املتعـددة األشـ             
 بالعكس، إىل هناية القائمة، حىت يتم تنفيذ احلصة، من أجل حتقيق التناوب أو التتابع،
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وطلبت منظمة غري حكومية باسم مشاركة املواطنني، من جانبـها مـن احملكمـة تعـديل                - ٢٢٨
 النـسائية يف    وتبعتها يف ذلـك منظمـات أخـرى منـها اجلمعيـة           . فوري للقرار ووضع نظام مالئم    

وطعنت شـبكة األخـالق والدميقراطيـة كـذلك يف قـرار            . كيتو ومنتدى املرأة ومنظمات أخرى    
 .هيئة االنتخابات

ثــر الطلــب الــذي قدمتــه املنظمــات النــسائية، أصــدرت احملكمــة الدســتورية أمــراً إىل  إو - ٢٢٩
 اهليئــة الكاملــة يف أغــسطس، باالمتثــال للقــرار الــصادر مــن/ آب٩احملكمــة االنتخابيــة العليــا يف 

 والذي أمرت فيه بالتنفيـذ الـدقيق لقـانون احلـصص، وذلـك              ،٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢
 . ساعة٧٢يف غضون 

وعنــد االنتــهاء مــن تــسجيل الترشــيحات، طلبــت املنظمــات النــسائية مــن احملكمــة           - ٢٣٠
ــة يف بيش ــاالنتخابي ملراجعــة تنفيــذ شا قــوائم املرشــحني واملرشــحات جلميــع وظــائف املقاطعــة   ن
 العمليـة يف املقاطعـات املختلفـة    هـذه وجـرت  .  ولوحظ عدم احتـرام القاعـدة      ،التناوب والنتائج 

ولــوحظ رغــم ذلــك زيــادة عــدد املرشــحات يف القــوائم املختلفــة عــن االنتخابــات   . مــن البلــد
 .السابقة، وحصوهلن على دعم شعيب يف االنتخابات األخرية

 )٣٣(املرأة يف احملكمة العليا

كان أهم التحديات املواجهة يف تعيني احملكمة العليا استعادة السالم االجتمـاعي وثقـة               - ٢٣١
يف املؤسسات العامة، وحيث أهنـا الـسلطة العليـا إلقامـة العـدل يف البلـد،            ) املواطنات(املواطنني  

ــة لتمثيــل املــرأة يف إطارهــا    ــوطين  . ونظــراً لوجــود ضــمانات دســتورية وقانوني وضــع اجمللــس ال
عمـال حقـوق التمثيـل مـن        إ استراتيجية لوضـع و    ،مرأة، باالشتراك مع منظمات نسائية خمتلفة     لل

 .خالل إجراءات للعمل اإلجيايب

الـصريح ملـسابقة    “ اجلـدارة ”ووضعت استراتيجيات ملواجهة التمييـز املـستتر يف نظـام            - ٢٣٢
املــرأة وبالتــايل، ، الــيت تفاقمــت نتيجــة لفجــوات التمييــز ضــد   األهليــة للجنــة تقيــيم املــؤهالت 

 .بعادها من احملكمةإ

ويفــضل مثــابرة املنظمــات النــسائية ودعــم اجمللــس الــوطين للمــرأة، قبــل تنظــيم تطبيــق    - ٢٣٣
غـري أن الـرئيس الـسابق للجنـة تقيـيم           .  يف املائة من النساء يف تـشكيل احملكمـة العليـا           ٢٠حصة  

ضاء، وعــاد إىل النظــام األول خــالف االتفاقــات وقراراتــه الــسابقة، بــدعم مــن األعــ  املــؤهالت 
 .لالختيار على أساس أفضل النقاط، مما أدى إىل تعيني امرأتني فقط يف وظائف القضاة

__________ 
 .٢٠٠٦مايو /، كيتو، أيار٢٠٠٦ - ٢٠٠٥اجمللس الوطين للمرأة، تعزيز بيانات  )٣٣( 
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ــانوين يف         - ٢٣٤ ــن الق ــرأة لألم ــدى امل ــو ومنت ــسائية يف كيت ــة الن ــة اجلمعي ــذه العملي ــدت ه وأي
ياسية للمـرأة،   غواياكويل، ورابطة قاضيات إكوادور، ورابطة حماميات إكوادور، واملنسقة الـس         

جلنة إكـوادور التابعـة للجنـة شـؤون املـرأة للـدول       واملنتدى الوطين الدائم للمرأة يف إكوادور، و    
ومنظمات أخـرى، بـدعم تقـين وسياسـي مـن مؤسـسة املـساواة والتنميـة                 ) CECIM (األمريكية

 .وصفه اجلهاز الوطين للشؤون اجلنسانيةبواجمللس الوطين للمرأة 

ــدعم ا  - ٢٣٥ ــة واألمــم املتحــدة      وكــان ال ــدول األمريكي ــدوليني ملنظمــة ال حلــازم للمــراقبني ال
الت للمحكمـة العليـا،     هوجمتمع األنديز حامساً عند اللقاء لتحقيق تغيري يف رؤية جلنة تقييم املـؤ            

ــة مــن الدســتور وتطبيــق االتفاقيــات واملعاهــدات       حيــث مت التــشديد علــى حقــوق املــرأة احملمي
 .الدولية

 أي مــن هــذه األمــور ســيكون ســابقة لتطبيــق إجــراءات العمــل اإلجيــايب    وال شــك أن - ٢٣٦
واحلصص الدنيا يف عمليات االختيار والتعـيني جمللـس القـضاء واحملكمـة الدسـتورية، والـشواغر                 

غري أن هذا يتوقف علـى أن حيقـق نظـام العدالـة، يف مجلتـه،      . وظائف القضاءويف احملاكم العليا    
 . السياسية، مع احترام مبادئ الشفافية واحلياد واملساواةاالستقالل التام من األحزاب

 جماالت صنع القرار األخرى

وتضم اللجنـة املدنيـة     . تدعمت مشاركة املرأة يف أجهزة اإلدارة السياسية واالقتصادية        - ٢٣٧
، مبوجــب قــانون، ممثلــة للمنظمــات النــسائية يف البلــد   ١٩٩٨ملراقبــة الفــساد، املنــشأة يف ســنة  

وباملثـل، رأسـت املـرأة وكالـة ضـمان الودائـع،            . رأة إدارة ضريبة الدخل منذ سـنوات      وترأس امل 
ورأسـت املـرأة   . وهي هيئة منشأة من أجل تطوير عملية للـسالمة املـصرفية، يف عـدة مناسـبات          

 .كذلك النيابة العامة للدولة، بشكل متوايل، يف السنوات األخرية

الشرطة الوطنية، يالحظ إدراج املرأة على خمتلـف        ويف فروع القوات املسلحة الثالثة و      - ٢٣٨
وفيمـا يلـي    . املستويات، بصورة تدرجيية، وإن كانـت مل تـصل إىل الوظـائف العليـا، حـىت اآلن                

 امــرأة برتبــة نقيــب ومــالزم أول ومــالزم ثــاين يف ٥٦توزيــع املــرأة يف القــوات املــسلحة، هنــاك 
 امـرأة   ٣٠ جندياً يف القوات البحرية، و     ٢٩ برتبة ضابط و   ٥٠ امرأة منهن    ٧٩القوات الربية؛ و  

 برتبـة   ٢٢٥امـرأة يف الـشرطة الوطنيـة منـهن           ٢ ١١٥وتعمـل   . برتبة ضابط يف القـوات اجلويـة      
 .)٣٤( كجنود١ ٨٩٠ضابط و

__________ 
 .، مقدمة من القوات املسلحة والشرطة الوطنية٢٠٠٦ديسمرب /بيانات كانون األول )٣٤( 
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ويف السلطة التنفيذية، عينـت املـرأة يف منـصب وزيـرة للدولـة، يف حكومـات متعاقبـة،                    - ٢٣٩
 منــصباً وزاريــاً يف احلكومــة الــيت ١٨وزيــرات مــن بــني  ٨ومت تعــيني . خــالل الفتــرة قيــد النظــر
 .، منها وزاريت الدفاع الوطين والعالقات اخلارجية٢٠٠٧ستبدأ نشاطها يف سنة 

ومع ذلك، ما زال وصول املرأة إىل مناصب اإلدارة يف هيئـات الرقابـة ومنـها احملكمـة                   - ٢٤٠
 واملؤســسات الــيت ينتخــب أعــضاءها الدســتورية، والنيابــة العامــة ومكتــب املراقــب املــايل العــام 

 .جملس النواب الوطين، غري كاف

 خطط العمل املختلفة للمرأة

يتطلب إرساء ودعـم حقـوق اإلنـسان اخلاصـة يف إكـوادور وضـع مقترحـات واضـحة            - ٢٤١
بالنسبة ألهم املواضيع اليت تشغل البلـد ومناقـشة أولوياهتـا اخلاصـة كحركـة أساسـية والتوصـل                   

 .راء حوهلاإىل توافق يف اآل

 القيام، من خالل اجمللس الـوطين للمـرأة، باسـتثمار مجيـع             ،ويعين ذلك، بالنسبة للدولة    - ٢٤٢
املوارد املالية والتقنية الالزمة لدعم املنظمات النسائية املختلفة يف وضع خططها السياسية ويـتم             

يد الـوطين   علـى الـصع   (وضع هذه اخلطط يف عمليات تشاركية وتستجيب للمطالـب اإلقليميـة            
 مـن   املنحـدرات نساء الـشعوب األصـلية، و     (، وخاصة اجملموعات اليت متثلها      )واإلقليمي واحمللي 

أصل أفريقي، والشباب، واملهاجرات، واجلماعات النسائية الشتهاء اِملثل، والعامالت يف جمـال            
 ).اجلنس

وعـة  أغسطس املاضي، وضـعت خطـة عمـل للمجموعـات النـسائية املتن            /ويف شهر آب   - ٢٤٣
 مـن القيـادات النـسائية، ميـثلن املنظمـات يف مجيـع         ١٠٠يف إكوادور يف مناسبة شارك فيها حنو        

 جمـاالً مـن اجملـاالت ذات األولويـة، طرحـت إىل جانـب               ١٢وحددت خطة العمـل     . أحناء البلد 
 حظـت وقـد  . ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفروع األربعة للحقوق الواردة يف خطة تكافؤ الفـرص للفتـرة     

 .عم معهد الدراسات االجتماعية لدول أمريكا الالتينيةهذه العملية بد

وقد اعتمدت خطة العمل من املنظمات النسائية على النطاق الـوطين واحمللـي وسـوف             - ٢٤٤
تكون مشروعاً متوسط األجل يسمح للحركة النسائية مبراقبة إدراج أولوياهتـا يف خطـة العمـل                

 .٢٠٠٧امها يف سنة مهالعامة والسياسية، مىت تولت السلطات اجلديدة 
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 ٨املادة 

 متثيل املرأة على الصعيد الدويل

تكفل الدولة حقوقـاً متـساوية للمـرأة لتمثيـل احلكومـة علـى الـصعيد الـدويل، ولـشغل                     - ٢٤٥
ووفقاً للقانون األساسـي للخدمـة اخلارجيـة، ال يوجـد متييـز يف              . الوظائف يف املنظمات الدولية   

 . أو يف ممارسة وظائف وزارة العالقات اخلارجيةالدخول يف السلك الدبلوماسي،

ويــتم مــن خــالل األكادمييــة الدبلوماســية إجــراء مــسابقة مفتوحــة وعامــة للــدخول يف    - ٢٤٦
وقد أجريت آخـر ثـالث مـسابقات يف مـدن ومنـاطق خمتلفـة               . السلك الدبلوماسي، كل سنتني   

وقـد زاد دخـول     . نطقـة الـشرقية   يف البلد منها كيتو وغواياكويل، وكوينكا، ومانتا، ولوخا وامل        
، يف اجتـاه حتقيـق املـساواة بـني          ١٩٩٨املرأة يف السلك الدبلوماسـي بـصورة تدرجييـة منـذ سـنة              

 نـساء   ٥، دخـل    ٢٠٠٠ويف سـنة    . رجال٥ نساء و    ٦، دخل   ١٩٩٨ففي سنة   . الرجل واملرأة 
 امـرأة  ١٧دخـل   . ٢٠٠٤ويف سـنة    .  رجـال  ٨ نـساء و   ٨، دخـل    ٢٠٠٢ويف سـنة    .  رجال ٧و
 . رجال٢٠ً امرأة و١٦، دخل ٢٠٠٦ويف سنة .  رجال٢١ًو

 .٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١٢ومع تعديل القانون الـذي اعتمـده جملـس النـواب الـوطين يف                - ٢٤٧
وعلـى سـبيل املثـال، أُلغيـت القاعـدة       . أُلغيت بعض القواعـد التمييزيـة وأدخلـت تغـيريات هامـة           

وأدخـل مـا يقـضي    . ماسي جنسية الـزوج   املعيارية اليت تقضي بأن يتخذ من تزوج مبوظف دبلو        
الستمرار يف العمل، وعند نقـل أحـدمها للعمـل          ابإمكانية زواج موظفني دبلوماسيني إثنني، مع       

وينطبـق  . يف اخلارج، جيوز لآلخر أن حيصل على إجازة بدون مرتـب ملـصاحبة الـزوج املنقـول                
 .هذا على املوظفني الدبلوماسيني واملوظفني املعاونني

 تـستطيع تعـيني نـسبة ال تتجـاوز      ةل تعديل القانون كذلك أن كل حكومـة جديـد         ومش - ٢٤٨
ــة كحــصة سياســية يف الوظــائف الدبلوماســية، ممــا يعــين أن هــذ   ٢٠  النــسبة ميكــن أن ه يف املائ

ويف الواقـع،  : ن مل يكن من السلك الدبلوماسـي إتتضمن موظفات فنيات من املستوى الرفيع و  
زيـرتني للعالقـات اخلارجيـة، الـدكتورة نينـا باكـاري يف سـنة               مت يف ظل هذه الظروف، تعيني و      

، وكـذا يف وظـائف رئـيس البعثـة      ٢٠٠٧، والدكتورة ماريا فونانـدا اسـبينوزا، يف سـنة           ٢٠٠٣
 .والقنصل ووكيل املنطقة ومدير الوحدة اإلدارية

ي وما زالت هناك صعوبات تصادف املرأة يف اجلمـع بـني احليـاة يف الـسلك الدبلوماسـ         - ٢٤٩
 نــساء مــن اخلدمــة الدبلوماســية ألســباب ٤ورغــم ذلــك، مل تنــسحب ســوى . واحليــاة العائليــة

للـت هـذه الـسنة      ، ويف الفتـرة الـيت خت      ١٩٨٧شخصية أو عائلية، منذ إنشاء األكادمييـة يف سـنة           
بل أن أغلبية النساء متت ترقيتهن إىل الوظـائف العليـا، بـشروط             ).  سنة ٢٠حنو   (٢٠٠٦وسنة  

 .غلن وظائف يف البلد أو يف اخلارجمتساوية، وتش
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 إىل  ١٩٩٨ رجـالً، خـالل الفتـرة مـن          ٥٥ نـساء يف منـصب الـسفري مقابـل           ٥وعينت   - ٢٥٠
ووفقـــاً ). يف اخلـــارج( بدرجـــة ســـفري ٣، كـــان إثنـــان منـــهن بدرجـــة وكيـــل وزارة و ٢٠٠٦

مقابـل   امرأة منصب وزير، أي يشغلن املرتبـة الثانيـة،           ١٥إلحصاءات اخلدمة اخلارجية، تشغل     
وحـدة اإلداريـة، وهنـاك      الويشغل أغلبهن منصب القائم باألعمال والقنصل ومدير        .  رجالً ٣٩
 ١٧ امـرأة يف منـصب أمـني أول مقابـل            ١٢ رجالً، و  ٢٧ امرأة يف منصب مستشار مقابل       ١٦

 امـرأة يف منـصب أمـني ثالـث،          ٢١ رجالً، و  ١٨ امرأة يف منصب أمني ثان مقابل        ١٥رجالً، و 
 . رجال١٨ًمقابل 

ــاً   - ٢٥١ ــذكورة آنف ــة    , وتوضــح اإلحــصاءات امل ــة اخلارجي ــرأة يف اخلدم ــاء امل ــستوى بق أن م
إلكوادور زاد بصورة ملحوظة خالل السنوات العشر األخـرية وأنـه مت حتقيـق املـساواة، تقريبـاً                 

ولكــن مل حيــدث نفــس الــشيء . يف الترقيــات األخــرية، خاصــة يف الــصفوف الــدنيا واملتوســطة 
العليا، نظراً لقلة عدد النساء املقبالت علـى الـدخول يف اخلدمـة اخلارجيـة، منـذ                 بالنسبة للرتب   

أكثر من عـشرين سـنة، وخاصـة قبـل إنـشاء األكادمييـة الدبلوماسـية، كمـا يتـبني مـن التفـاوت                       
 .الكبري املوجود يف فئة السفراء، ويف فئة الوزراء املفوضني، بدرجة أقل

انون السابق قرر سناً حمدداً للتقاعد لكل فئـة ممـا خيـالف             وجدير باملالحظة أيضاً أن الق     - ٢٥٢
وقد أدَّى تطبيق هذه القواعـد، قبـل التعـديل، إىل تقاعـد عـدد               . الدستور وقوانني اخلدمة املدنية   

 سـنة   ٦٥وينتظر أن يتم التقاعد عنـد سـن         .  سنة ٦٥كبري من النساء والرجال يف سن يقل عن         
ن يـصل عـدد أكـرب مـن النـساء إىل رتبـة الـسفري                أات، و لكل من النساء والرجال يف مجيـع الفئـ        
 . والوزير املفوض، مع تطبيق التعديل

وميثل عدد أكرب من نساء إكوادور البلد يف املنتديات واملؤمترات الدولية، ضمن وفـود               - ٢٥٣
وزادت . إكــوادور إىل هــذه األنــشطة، لتمثيــل مؤســسات الدولــة أو املنظمــات غــري احلكوميــة  

ــة، باملثــل  نــسبة تعــيني  ــة . املــرأة يف وظــائف املنظمــات الدولي ــها حال ــاتزي، يومن ــدا كاكاب والن
ونينـا باكـاري،   وروزاليـا اريتاغـا بالنـسبة للمنظمـات دون اإلقليميـة،        بالنسبة للمـسائل البيئيـة،      

عضو املنتدى الدائم لألمـم املتحـدة املعـين مبـسائل الـشعوب األصـلية، وخوانـا سـوتومايور، يف                    
مم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، وسارة أوفيدو، يف رئاسة معهـد الطفـل             مكتب مفوض األ  

 .للدول األمريكية يف دورته األخرية

 ٩املادة 

 اجلنسية

يقرر الدستور املساواة بني الرجل واملرأة بالنـسبة للحـصول علـى اجلنـسية واالحتفـاظ                  - ٢٥٤
زواج أو فـسخه واحتفـاظ كـل مـن     هبا أو التنازل عنها، وينص على عدم فقد اجلنسية نتيجة للـ    
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اكتسب جنسية إكوادور جبنسيته أو مواطنته األصلية، إذا أراد ذلك، إذا كانت هنـاك معاهـدة                
ويؤكـد القـانون املـدين وقـانون اجلنـسية هـذه األحكـام          ). ١٠ و ٩املادتان  (ثنائية تسمح بذلك    

ــسية أو تغيريهــا،       ــاظ باجلن ــزوجني حقــوق االحتف ــيت متــنح ال ــة ال ــسكن  القانوني ــد حمــل ال وحتدي
 .واإلقامة

وبالنسبة للهجرة، جتدر اإلشارة إىل أن األبناء القُـصَّر ملـواطين إكـوادور، حيتـاجون إىل                 - ٢٥٥
وميـنح تـصريح املغـادرة،      . تصريح من الوالدين ملغادرة البلـد، إالَّ يف حالـة سـفرهم مـع أحـدمها               

يتم احلصول عليه من سـجل عقـود        باالتفاق بني الوالدين، وله صالحية حمددة وتطبيق حمدد، و        
ويف حالة عدم موافقة أحد الوالدين، ال يـستطيع مـنح التـصريح             . وسجل لدى سلطات اهلجرة   

وتكفـل هـذه األحكـام القانونيـة املـساواة لـألب واألم يف التـصريح               . إال قاضي حملـاكم الطفولـة     
 .خبروج األطفال واملراهقني من اجلنسني إىل اخلارج

 ١٠املادة 

  التعليماحلق يف

ينص الدستور على أن احلق يف التعليم، حق لألفراد وأن علـى الدولـة واجـب أن ميثـل                    - ٢٥٦
التعليم جمـاالً مـن اجملـاالت ذات األولويـة يف امليزانيـة العامـة، وأن خيـصص للتعلـيم وحملـو األميـة                 

ضاً علـى ضـمان     ويـنص أيـ   . من اإليرادات اجلارية يف امليزانية العامـة       يف املائة    ٣٠ال يقل عن     ما
وبــالرغم مــن وجــود هــذه  ).  واملــواد التاليــة٦٦املــادة (التعلــيم املــشترك بــني الثقافــات بلغــتني  

 .األحكام الدستورية، تواجه الدولة صعوبات يف ختصيص احلد األدىن املقرر للتعليم يف امليزانية

 تعليم القراءة والكتابة

املــرأة القــراءة والكتابــة، الــيت وضــعتها  تقــوم الدولــة بــدعم نــشيط الســتراتيجية تعلــيم   - ٢٥٧
ــة   ــات احمللي ــة واحلكوم ــيم والثقاف ــاطق    . وزارة التعل ــشعوب األصــلية واملن ــاطق ال وخاصــة يف من

.  من مالحظاهتـا اخلتاميـة     ٢٧ و ٢٦الريفية، وذلك للعناية بتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرتني         
اتش، كـ  مـع احلكومـات احملليـة يف كوتا        اسـتراتيجية  حتالفاتولذلك، أقام اجمللس الوطين للمرأة      

ومنطقــة بلديــة كيتــو، وحكومــات أخــرى للمقاطعــات، مــن أجــل تنفيــذ برنــامج تعلــيم املــرأة    
وهـو يغطـي   ). yo si puedo(“ الًعأين استطيع ف”القراءة والكتابة واملرحلة التالية لذلك بعنوان 

ــة و٦٨ ــيم   ١٨ منطقـ ــايل حيـــث مت تعلـ ــة، يف الوقـــت احلـ ــراءة   ٣١ ٥٢٨ مقاطعـ ــصاً القـ شخـ
 . امرأة، إذ أن املرأة متثل أهم املستفيدين من هذا الربنامج٢١ ٢٤٩والكتابة، منهم 

وقـد مت   . بدعم تقين حمدد مـن املـدربني الكـوبيني        . “أين استطيع فعالً  ”وحيظى برنامج    - ٢٥٨
، يف مقاطعــة أمبــابورا، ٢٠٠٥ امــرأة، يف ســنة ٦٨٠أكثــر مــن يف إطــار هــذا الربنــامج، تعلــيم  
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تـشي إىل منطقـة خاليـة مـن األميـة، يف            اومنطقة كوتاكاتشي، وساهم بذلك، يف حتويـل كوتاك       
 وشــاركت ٢٠٠٦ امــرأة يف املرحلــة التاليــة حملــو األميــة، يف ســنة  ٥٨٠ واشــتركت .“٢٠٠٥
 .تعليم القراءة والكتابة يف األحياء احلضرية اهلامشية ملنطقة كيتو امرأة يف عملية ٣٨٠

الوطين للمرأة كذلك بتنسيق إجراءات مع اإلدارة الوطنية للتعلـيم الـشعيب   وقام اجمللس   - ٢٥٩
 .الدائم التابعة لوزارة التعليم والثقافة، من أجل حتديد وصياغة السياسة الوطنية حملو أمية املرأة

 وزارة التعليماآلليات اخلاصة باجلنسني يف 

ــساواة     - ٢٦٠ ــق املـ ــبكة حتقيـ ــشاء شـ ــى إنـ ــشجيع علـ ــيم )Proequidad(مت التـ ، يف وزارة التعلـ
وقـد أدرج اجلانـب اجلنـساين كمحـور         . والثقافة، وهي جتمـع اإلدارات الفنيـة يف هـذه الـوزارة           

ــا،      يعرضــ ــة العلي ــدريب ملعاهــد التربي ــهج التعليمــي، ويف الكتــب املدرســية، ومنــاذج الت  يف املن
وة علــى زيــادة عــدد وكــذلك منــع املــضايقة اجلنــسية واملعاقبــة عليهــا يف النظــام التعليمــي، عــال 

املؤسسات احلكومية والبلدية اليت تطبـق التعلـيم املـشترك، أي قبـول الرجـال والنـساء يف نفـس                    
 .ياملركز التعليم

ــة يف     - ٢٦١ ــة مـــن الـــربامج ذات األولويـ ــامج املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف املدرسـ ويعتـــرب برنـ
هـات وجـود اجلنـسني    ونظمت أول حلقـة عمـل لوضـع خطـة الجتا      . السياسات الوطنية للتعليم  

باالشتراك مع األمانة الفرعيـة للمنطقـة الـساحلية، واألمانـة الفرعيـة للمنطقـة اجلنوبيـة واألمانـة                   
ومت توقيــع اتفــاق تعــاون يــسعى إىل إدراج صــياغة خطــة اجتاهــات   . الفرعيــة ملنطقــة األمــازون 

قليمية يف غايـاس    وجود اجلنسني يف السياسات التعليمية لتلك املناطق، وخاصة يف اإلدارات اإل          
 .ولوس ريوس، واألورو، ومانايب وغالباغوس وبوليفار

 تدريب املعلمني من املنظور اجلنساين

 من مالحظاهتا اخلتاميـة،     ٢٩ و ٢٨فيما يتصل بالشواغل اليت أبدهتا اللجنة يف الفقرتني          - ٢٦٢
يب معلمـي   على املستوى الـوطين، تـدعم الدولـة اسـتراتيجية اجتاهـات وجـود اجلنـسني يف تـدر                  

 .“حنو املساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم”وزارة التعليم والثقافة، من خالل برنامج 

 سـنوات مـع األمانـة الفرعيـة للتعلـيم بـالوزارة،             ٥ومت، هلذا الغرض، توقيع اتفاق مدته        - ٢٦٣
تـصلة  وأُدرجـت املواضـيع اجلنـسانية يف التعلـيم، واملـسائل امل           . ٢٠٠٥ديسمرب  /يف كانون األول  

ويتـوخى  . هج ترقيـة املعلمـني  اوالعنف على وجه اخلصوص، من أجـل إدراجهـا يف منـ    باحلقوق  
يــزة حساين، بغيـة إلغـاء العناصـر املت   نـ الربنـامج كـذلك تنقـيح النـصوص التعليميـة مـن منظـور ج       
 .والنماذج النمطية اليت تعمل على إدامة التمييز ضد املرأة
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، بـدأت اإلدارة الوطنيـة للتحـسني املهـين مـن            ٢٠٠٦ير  ينـا / مـن كـانون الثـاين      واعتباراً - ٢٦٤
واجلنوبيــة )  مقاطعــات٥(خــالل األمانــات الفرعيــة اإلقليميــة الــثالث وهــي املنــاطق الــساحلية   

تدريب املعلمني باألمانات املذكورة، على اسـتخدام       )  مقاطعات ٥(واألمازون  ) مقاطعات ٥(
 فنيــاً مــن اإلدارة ٦٠إقليميــة ومت تــدريب وجيــري حــىت اآلن تنفيــذ أنــشطة  . الربنــامج املــذكور

 .الوطنية للتحسني املهين على تطبيق املشروع على املستوى اإلقليمي والوطين

 التدريب املهين والعايل مع تعميم املنظور اجلنساين

مــا زالــت هنــاك دالئــل واجتاهــات تطــابق النمــاذج اجلنــسانية يف هيكــل املــشاركة يف      - ٢٦٥
فتوجد املـرأة يف اجملـاالت االجتماعيـة والرجـل يف اجملـاالت             : نوع اجلنس التعليم العايل، حسب    

ــة ــة للمــرأة  . التكنولوجي ــيم، توجــد أغلبي ــتم بعــد مهمــة حتديــد  . ويف جمــال الــصحة والتعل ومل ت
اســتراتيجية لتــأثري ذلــك يف منــاهج التعلــيم اجلــامعي بغــرض أن يكــون للفنــيني املــدربني يف هــذا 

 الرجـل   اللمشكلة اجلنسانية يف البلـد وللحقـائق احملـددة الـيت يتـأثر هبـ              اجملال رؤية واسعة النطاق     
 .واملرأة

وقد وضع اجمللـس الـوطين للمـرأة، باالشـتراك مـع اهليئـة اإلكوادوريـة للتـدريب املهـين                      - ٢٦٦
، مــن ٢٠٠٦ووزارة العمـل والعمالـة وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان خطـة عمـل، يف سـنة          

 .ين يف مناهج برنامج اهليئة اإلكوادورية للتدريب املهينأجل تعميم املنظور اجلنسا

ومت يف إطار خطة العمل املـذكورة تـدريب جمموعـات مـن املعلمـني والفنـيني يف اهليئـة                     - ٢٦٧
اإلكوادورية للتـدريب املهـين وسـلطات وزارة العمـل يف جمـال اسـتخدام جمموعـة تعليميـة ملـدة                     

وسـوف تطبـق هـذه الوحـدة     . والعنـف والتعلـيم   ساعة عن مسائل اجلنسني وحقـوق املـرأة        ٤٠
مـارس  / للهيئة اإلكوادورية للتدريب املهين، ابتداًء مـن آذار        ٢٢التعليمية يف املراكز اإلقليمية الـ      

٢٠٠٧. 

ومــن اجلــدير بالــذكر أيــضاً أنــه بــدأ تنفيــذ مبــادرات خمتلفــة للتــدريب العــايل يف اجملــال    - ٢٦٨
 الفنـيني مـن الرجـال والنـساء يف جمـاالت خمتلفـة،              اجلنساين مع وضع سياسات عامـة تـستهدف       
 .وخاصة موظفي اخلدمة العامة، من اجلنسني

وكانت اجلامعـة املركزيـة إلكـوادور، وهـي جامعـة حكوميـة، رائـدة يف وضـع بـرامج                     - ٢٦٩
ــد    ــساين، يف البل ــدريب العــايل يف اجملــال اجلن ــذ ســنة  . للت ــديها، من ــامج جــامعي  ١٩٩٥ول ، برن

. ية، مت وضعه يف إطار مشروع التعليم اجلـامعي البـديل مـن منظـور جنـساين               للدراسات اجلنسان 
ــاهج       ــساين يف املن ــدريب والبحــث وتعمــيم املنظــور اجلن ــة يف جمــال الت ــشطة أكادميي ونظمــت أن
اجلامعية، مع تشجيع مـشاركة اجلامعيـات يف مجيـع جمـاالت النـشاط اجلـامعي والـسياسي هلـذه                    
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تائج هـذه العمليـة مـشاركة منـسقات الربنـامج يف شـبكة              ومن أهم ن  . املؤسسة، لعنصر أساسي  
 .برامج ودراسات املرأة واجلنسني يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

وأجنزت أنشطة هامة إلدراج املنظور اجلنـساين يف منـاهج كليـات خمتلفـة، منـها، علـى                   - ٢٧٠
 ويوجــد يف العلــوم الــسيكولوجية  ســبيل املثــال، يف العلــوم الطبيــة، ومهنــة التمــريض والتوليــد؛  

. ي للدراسات اجلنسانية، وكذلك يف جمال االتصال االجتمـاعي والدراسـات االجتماعيـة            كرس
ــال الدراســـات     ــور اجلنـــساين يف عـــشرة ختصـــصات، يف جمـ ــة علـــى إدراج املنظـ ومتـــت املوافقـ

ن احلاصـلني   وجيري حالياً تنفيذ برنامج املـستوى الرابـع مـع تـدريب الفـوج الثـاين مـ                 . الفلسفية
 .على درجة املاجستري يف التعليم العايل واملنظور اجلنساين

ــدريب يف املنظــور        - ٢٧١ ــة الت ــة ألمريكــا الالتيني ــة الدراســات االجتماعي ــدم كلي ــل، تق وباملث
وأمههــا دراســات دبلــوم اجلنــسني والــسياسات الــذي يــستهدف . اجلنــساين والــسياسات العامــة
 .صحة والفنيني يف جمال الصحة، بصورة عامةالفنيني واملسؤولني يف وزارة ال

وقد حتالفت اجلامعة الساليزيانية للفنون والصنائع يف كيتو، وجامعـة كاسـاغراندي يف              - ٢٧٢
غواياكويل وجامعة كوينكا، من الناحيـة االسـتراتيجية مـن أجـل تـشجيع الدراسـات العليـا يف                   

ــت   ــتجابة السـ ــة، وذلـــك اسـ ــابع الفـــين  اجملـــال اجلنـــساين والـــسياسات العامـ ــفاء الطـ راتيجية إضـ
هم يف بنـاء القـدرات يف مؤسـسات احلكومـة املركزيـة       اوالتخصصي على القطاع العـام، ممـا سـ        

 .واحلكومات احمللية

 ١١املادة 

 احلق يف الصحة

يلــزم الدســتور الدولــة بكفالــة املــساواة للمــرأة يف فــرص احلــصول علــى عمــل مــدفوع   - ٢٧٣
ويـسلم الدسـتور أيـضاً بـأن العمـل      .  العمل املتساوي يف القيمة األجر، وتقاضي أجراً مماثالً عن    

 .املرتيل عمل منتج

وقد انضمت إكوادور إىل املعاهدات الدولية املعتمـدة يف إطـار منظمـة العمـل الدوليـة                  - ٢٧٤
ــها ا    ــأمني االجتمــاعي اإللزامــي، ومن ــة رقــم الحــول حقــوق العــاملني والت ، اخلاصــة ١٠٣تفاقي

 اخلاصــة بإجــازة األمومــة، ١٨٣نــها مل ُتــصدِّق بعــد علــى االتفاقيــة رقــم  ولك. حبمايــة األمومــة
واإلجــازة يف حالــة املــرض واملــضاعفات الناجتــة عــن احلمــل، واالســتحقاقات والعمــل، وعــدم   

 .١٠٣التمييز ضد املرأة احلامل، وجوانب أخرى هامة واردة يف االتفاقية رقم 

احلامـل الـيت تفـصل بـسبب احلمـل وإجـازة            ويقرر قانون العمل منح تعويضات للمرأة        - ٢٧٥
 .أمومة ملدة أسبوعني قبل الوالدة وعشرة أسابيع بعدها
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 سياسات العمل ذات املنظور اجلنساين

يوليـه  /وقّعت وزارة العمل والعمالـة اتفاقيـة تعـاون مـع اجمللـس الـوطين للمـرأة يف متـوز                     - ٢٧٦
العماليـة، وهـدفها األساسـي هـو     ، ضمن عملية تعميم املنظـور اجلنـساين يف الـسياسات      ٢٠٠٥

إدراج املنظور اجلنساين يف خطة عمـل الـوزارة، وخاصـة يف خطـة التوظيـف الفوريـة، واحلـوار                
 .االجتماعي الثالثي األطراف والتدريب أثناء العمل ودعم املشاريع الصغرية

، يف إطـــار هـــذا )٣٥(وأُنـــشئت وحـــدة للمـــساواة بـــني اجلنـــسني والـــشباب يف الـــوزارة - ٢٧٧
، الـيت تـشري     ٢٣تعاون، من أجل تنفيذ الوالية الدستورية الواردة يف مواد خمتلفـة، منـها املـادة                ال

إىل القــضاء علــى التمييــز وحتقيــق تكــافؤ الفــرص، امتثــاالً لاللتزامــات الدوليــة اخلاصــة حبقــوق    
 .املرأة

اليـة،  إنشاء ودعم اآلليات اخلاصة بترسيخ الـسياسات العم       ”وتتمثل رسالة الوحدة يف      - ٢٧٨
مــن التــدريب إىل اإلدمــاج يف العمــل، مــع التأكيــد علــى املــساواة بــني اجلنــسني يف مؤســسات   

 .)٣٦(“وزارة العمل والعمالة، وتنفيذها، بالتايل يف املؤسسات العامة واخلاصة للبلد

ويف إطار التعاون بني الوزارة واجمللس الوطين للمرأة ُتقدم املساعدة التقنيـة مـن خـالل                 - ٢٧٩
استـشارية متخصـصة مـن أجـل تعمـيم املنظـور اجلنـساين وتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان             هيئة  

وجيـري الـسعي إىل حتديـد اجلوانـب امللموسـة           . اخلاصة باملرأة يف عملية تعديالت قـانون العمـل        
الــيت تــؤدي إىل التمييــز ضــد املــرأة يف قــانون العمــل احلــايل، ومــا هــي الظــروف الــيت ميكــن أن   

 البنات واملراهقات يف جمال العمل، وبالتـايل وضـع االسـتجابات املعياريـة              تساعد على استغالل  
الــيت جيــب إدماجهــا مــن أجــل ضــمان املــساواة بــني اجلنــسني يف جمــال العمــل، لتغطيــة التوصــية  

 . من مالحظاهتا اخلتامية٣١املقدمة من اللجنة يف الفقرة 

جل ضـمان اسـتفادة األمهـات    وتقوم وزارة العمل بزيارات للمؤسسات التجارية من أ   - ٢٨٠
. العــامالت مــن إجــازة األمومــة والرضــاعة، والقــضاء علــى التحــرش اجلنــسي يف حمــيط العمــل  

وارتفع عدد الـشكاوى الـواردة إىل إدارة التفتـيش العمـايل التابعـة لـوزارة العمـل إىل أكثـر مـن            
 ، وهـذه الـشكاوى خاصـة بعـدم إعمـال          ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥ شكوى يف الفتـرة مـا بـني          ١ ٠٠٠

__________ 
) SENRES(تعتمد هذه العملية على دعم هيئات وطنية أخرى منها اهليئـة الوطنيـة لألجـور يف القطـاع العـام                      )٣٥( 

واملعهـد الـوطين   ) ILDIS(ومعهد العلوم االجتماعيـة ألمريكـا الالتينيـة         ) ISP(واهليئة الدولية للخدمات العامة     
 وزارة العمـــل AECIوهيئـــة ) SECAP(واهليئـــة اإلكوادوريـــة للتـــدريب املهـــين ) INEC(لإلحـــصاء والتعـــداد 

 .منائي للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكاناألسبانية ومنظمة العمل الدولية وصندوق األمم املتحدة اإل
 )٣٦( www.mintrab.gov.ec. 
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ويف عمليــة . احلقــوق العماليــة للعــامالت احلوامــل، وإلــزامهن بتقــدمي اختبــارات ســلبية للحمــل 
 .الشكاوى، يسعى إىل الوصول إىل اتفاقات خارج نطاق القانون

وفيما يتصل بآليات الشكوى من انتهاك احلقوق العمالية للمرأة، بـذلت وزارة العمـل               - ٢٨١
ىل هيئـة مراقبـة العمـل مبحـل إقامتـها وتقـدمي شـكواها؛               إ وتـستطيع املـرأة التوّجـه     . جهوداً هامة 

وعلــى املفــتش واجــب أن يــساعدها يف تقــدمي طلبــها وتوجــد منــاذج لــذلك وهــذه اإلجــراءات  
حلــل بل املتخــذة وتقتــرح الــوزارة أن تكــون حماولــة التــصاحل مــع رب العمــل أول الــسُ   . جمانيــة

ع البحــث عــن أفــضل احللــول بالنــسبة املــسألة، فــإذا تعــذر ذلــك، يقــوم املفــتش حبــل املــسألة مــ 
 .للعاملة

، ٢٦١وأُحــرز تقــدم آخــر هــام يف جمــال العمــل، وهــو اعتمــاد االتفــاق الــوزاري رقــم   - ٢٨٢
، لـوزارة العمـل الـذي يقـرر منـع صـدور إعالنـات التوظيـف                 ٢٠٠٥سـبتمرب   /الصادر يف أيلول  

عاقة، أو أسباب أخـرى يف      اليت متيِّز على أساس السن أو نوع اجلنس، أو األصل العرقي، أو اإل            
 .التعاقد مع املوظفني، سواء يف القطاع العام أو اخلاص

 تقدير قيمة العمل املرتيل للمرأة

ــة، إجــراء الدراســة       - ٢٨٣ ــسياسات العمالي مــن املعــامل اهلامــة لتعمــيم املنظــور اجلنــساين يف ال
قيمـة العمـل املـرتيل      وكانـت مـسألة تقـدير       . االستقصائية األوىل الستغالل الوقـت يف إكـوادور       

للمرأة مسألة مل جير حبثها بالشكل الكايف، رغم مبادرات مـن بـرامج ومـشاريع الدولـة الراميـة                    
. إىل وصول املرأة إىل سوق العمل على قدم املساواة ويف سـياق املـسؤوليات العائليـة املـشتركة                

ــة املختلفــة    أجــل إجــراء هــذه  مــن . )٣٧(ومت توقيــع اتفــاق للتعــاون فيمــا بــني املؤســسات الفاعل
 .الدراسة اهلامة

ــة       - ٢٨٤ ــسامهة االجتماعي ــات امل وكــان هــدف الدراســة االستقــصائية الســتغالل الوقــت إثب
ــوق          ــسياسات مــن منظــور حق ــه وضــع ال ــن أجــل توجي ــرتيل املثمــر، م ــصادية للعمــل امل واالقت

رفـة  وهي متثل مصدراً للمعلومات اليت توضـح حـاالت عـدم املـساواة وتـساهم يف مع                . اإلنسان
الظروف املعيشية لألشخاص وأنشطتهم وسـلوكهم وتـوزيعهم للوقـت وتعطـي صـورة حلركـة                

 .اجملتمع والصلة بني اجلانب اإلنتاجي والعائلي

__________ 
وقّع اتفاق إجراء الدراسة االستقصائية الرائدة بني اجمللس الوطين للمرأة واملعهـد الـوطين لإلحـصاء والتعـداد،                  )٣٧( 

جلنسانية واملـساواة   وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، ومنظمة الصحة للدول األمريكية وجلنة الشؤون ا           
 .٢٠٠٥ديسمرب /يف األجور وهيئة التنمية االجتماعية لبلدية منطقة مدينة كيتو، يف كانون األول
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وأُجريــت الدراســة االستقــصائية كوحــدة مــن وحــدات الدراســة االستقــصائية للعمــل   - ٢٨٥
. اء والتعــداد بــصورة دوريــة والبطالــة والعمالــة الناقــصة الــيت يقــوم هبــا املعهــد الــوطين لإلحــص   

سـكان الريـف ملقاطعـة شـيمبوراتزو،        : وتضمنت الدراسة االستقصائية ثالثـة جمـاالت للدراسـة        
. والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مقاطعة أزمريالداس والسكان احلضريني ملدينـة كيتـو             

 .ت العرقيةوكان معيار االختيار ضرورة احلصول على املؤشرات اليت تعرب عن االختالفا

يقة عن أهم ما اكتشف عـن االخـتالف يف اسـتغالل الوقـت مـن                ثوجيري حالياً نشر و    - ٢٨٦
 .جانب املرأة والرجل، وما خيصصونه للعمل داخل املرتل وخارجه

وتعترب هذه التجربة األوىل خطوة أساسـية يف إجـراء دراسـة استقـصائية علـى املـستوى          - ٢٨٧
رية والريفيــة، وهــي الــيت ســيجريها املعهــد الــوطين لإلحــصاء   الــوطين، مــع متثيــل املنــاطق احلــض 

 .٢٠٠٧والتعداد يف سنة 

 هيئة الرقابة العمالية من منظور اجلنسني

اقترحت وزارة العمل والعمالة إنشاء مؤسسة هي هيئة للرقابة العمالية من أجل إنتـاج               - ٢٨٨
ت العامـة للعمـل ذات املنظـور        املدخالت التقنية واملعلومات اإلحصائية الالزمة لوضع الـسياسا       

ومت . )٣٨(اجلنــساين واإلقليمــي، وحتــديث اخلدمــة العامــة يف جمــال العمــل وحتليــل ســوق العمــل    
، التعاقـد مـع فريـق مـن اخلـرباء االستـشاريني يف جمموعـة              ٢٠٠٦خالل الربـع األخـري مـن سـنة          

 االجتمـاعي   تـدريب العمـال وهجـرات العمـال، والتـأمني         : متنوعة من الفـروع املختلفـة ومنـها       
والتنـسيق يف جمـال العمـل، وســيكلف الفريـق بوضـع األسـس الــيت سـتقوم عليهـا هيئـة الرقابــة،          

 .٢٠٠٧اعتباراً من سنة 

وسوف تـسمح هيئـة الرقابـة ونظـام اإلحـصاءات العماليـة بتـوفري املعلومـات املتكاملـة                    - ٢٨٩
العمــال، والتــأمني واملــستكملة اخلاصــة مبــستوى العمالــة وتكوينــها، وســوق العمــل، وتــدريب  

االجتماعي، وهجرات العمال، واملعلومات اخلاصة مبكاتب مراقبة العمـل التابعـة للـوزارة، مـن             
 .املنظور اجلنساين ومنظور حقوق اإلنسان، وبصورة مفصلة حسب نوع اجلنس

وســـتتم متابعـــة ورصـــد مؤشـــرات تفاصـــيل ســـوق العمـــل واملـــسامهة يف تقيـــيم أثـــر     - ٢٩٠
الرامية إىل النهوض بالعمل وحتسني ظروف حصول العاملني مـن اجلنـسني            السياسات والربامج   

وسـيتم  . على العمل وتعاقدهم عليه من أجـل حتديـد التعـديالت الالزمـة واملقترحـات اجلديـدة                
__________ 

، اتفاق التعاون الدويل بني وزارة العمل والعمالة واملعهد الوطين لإلحصاء والتعـداد  ٢٠٠٦مايو  /وقّع يف أيار   )٣٨( 
 للجبهـة االجتماعيـة واجمللـس الـوطين للمـرأة وبرنـامج األمـم        واملصرف املركـزي إلكـوادور، واألمانـة التقنيـة       

املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، وصـندوق األمـم                   
 .املتحدة للسكان واملكتب دون اإلقليمي ملنظمة العمل الدولية يف بلدان اإلنديز
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 مكتبــاً للتفتــيش  ٢٧(ذلــك مــن خــالل اخلــدمات الــيت تقــدمها املكاتــب اإلقليميــة للــوزارة         
 .، يف املقاطعات املختلفة)العمايل

وســوف تــتم أيــضاً متابعــة اإلطــار القــانوين للعالقــات العماليــة مــن أجــل تقيــيم فعاليتــه  - ٢٩١
ــره ــذها ورصــدها      . وأث ــة وتنفي ــسياسات العمالي ــدخالت يف وضــع ال ــع هــذه امل ــساهم مجي وست

 .يف تقييم أثرها االجتماعيوكذلك 

 هجرة املرأة وجلوءها وحقوقها

لبلـدان هـي، يف نفـس الوقـت بلـدان أصـل             إن إكوادور بلد مـن بـني عـدد صـغري مـن ا              - ٢٩٢
وتستقبل إكوادور أشخاصاً نزحوا من بلدان أخرى، وهـي ظـاهرة   . وبلدان مقصد للمهاجرين 

عن اهلجرة، لكنها تكملها، مما جعلها البلد الذي يستضيف أكرب عدد مـن الالجـئني يف      ختتلف  
دة والقيــام جبهــود وقــد جعــل هــذا مــن الــضروري وضــع أُطُــر سياســية جديــ . أمريكــا الالتينيــة

 تعـاون مـا زال   -اقتصادية هائلة جديدة ال ميكنها أن تنجح بال تعاون من ِقَبـل اجملتمـع الـدويل     
 .غري كاٍف

وتــضمنت التــدابري الــيت اختــذهتا إكــوادور، بالتعــاون مــع البلــدان الــصديقة واملنظمــات    - ٢٩٣
 الطوعيـة بالتعـاون مـع املنظمـة         الدولية واجملتمع املدين، والقطـاع العـام بـرامج مـن قبيـل العـودة              

الدوليــة للــهجرة، وتوقيــع اتفاقــات، كاالتفــاق املوقــع مــع أســبانيا، لتنظــيم وإدارة تــدفقات         
وهذا برنامج منـوذجي ثنـائي يـضمن عقـوداً سـليمة لليـد العاملـة، بـشروط متكافئـة                    . املهاجرين

لمعـايري الـضابطة    ملواطين كـل مـن اجلهـتني املـوقعتني عليـه، دون تـدخل طـرف ثالـث، ووفقـا ل                    
 .للعالقة بني العامل ورب العمل

وعلــى الــصعيد الــداخلي يــتم تنفيــذ آليــات خمتلفــة بينــها اخلطــة الوطنيــة لإلكــوادوريني  - ٢٩٤
املقيمني يف اخلارج اليت ترسي األساس الالزم للتصدي بـصورة شـاملة ملـسائل اهلجـرة، وخطـة                  

شروع باملهــاجرين واالســتغالل اجلنــسي العمــل الوطنيــة ملكافحــة االختطــاف واالجتــار غــري املــ 
واستغالل اليـد العاملـة وغـري ذلـك مـن أنـواع االسـتغالل وبغـاء النـساء واألطفـال واملـراهقني،               

ــة     ٢٠٠٦أغــسطس / آب٣٠املعتمــدة يف  ــاً، واخلطــة التنفيذي ــا آنف ــيت ســبقت اإلشــارة إليه ، ال
ــسنة     ملناهــضة العنــصرية  ، والــيت تقــدم حلــوالً ٢٠٠٣اخلاصــة حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرين، ل

 . الدويلوكراهية األجانب واملمارسات األخرى اليت ختالف القانون

ــرتني     - ٢٩٥ ــواردة يف الفق ــة ال ــشواغل اللجن ــة ب ــة،   ١٧ و ١٦وللعناي ــا اخلتامي ــن مالحظاهت  م
أنشئت جلنة اهلجرات العمالية، مبشاركة املؤسسات احلكوميـة وغـري احلكوميـة ويرأسـها حاليـاً              

ــل  ــر العم ــوطين         . وزي ــس ال ــشاء اجملل ــذي إلن ــشروع مرســوم تنفي ــا وضــع م ــم نتائجه ــن أه وم
 :للهجرات العمالية
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 ٢٠٠٦بـإقرار وختطـيط أسـاس العمـل للمـرأة املهـاجرة يف سـنة         وقامت جلنة اهلجرات     - ٢٩٦
، نظمـت   ٢٠٠٦سـبتمرب   /ويف أيلول . ودعم مسألة مراعاة الفروق بني اجلنسني وهجرة العمال       

لـوطين للمـرأة وكليـة العلـوم االجتماعيـة ألمريكـا الالتينيـة يف إكـوادور                وزارة العمل واجمللـس ا    
، بغـرض احلـصول علـى مـدخالت         “النساء املهاجرات والسياسات العامة   ”حلقة عمل بعنوان    

من أجل حتديد سياسـات حلمايـة النـساء املهـاجرات وأسـرهن يف اجملـال القـانوين واالجتمـاعي                    
ــع بـــني اجل  ــايف واالقتـــصادي واجلمـ ــصلة   والثقـ ــة ذات الـ ــسية واالجتماعيـ ــة املؤسـ هـــات الفاعلـ

 اهلجــرة واجلنــسان ”وقُــدمت دراســة بعنــوان   . باملوضــوع إلجيــاد توافــق يف اآلراء وحتالفــات   
 يف إطار هذا النشاط، وأعد مـشروع أول للـسياسات العامـة للـهجرة            “والتوظيف يف إكوادور  

 .العمالية من املنظور اجلنساين، بصورة مشتركة

املنـشأة مـن أجـل إعـداد        . ت الدولة، باملثل، بدعم أنشطة اللجنـة التقنيـة القانونيـة          وقام - ٢٩٧
وهـي مؤلفـة مـن جلنـة        “ قانون احلماية املتكاملة للمهاجرين اإلكـوادوريني وأُسـرهم       ”مشروع  

اهلجـــرة لآلبـــاء اليـــسوعيني، واهليئـــة القانونيـــة الدائمـــة خلطـــة اهلجـــرة واالتـــصاالت والتنميـــة   
 .يا، ودار املهاجرين بالعاصمة واجمللس الوطين للمرأة أسبان- إلكوادور

وأجرت اللجنة استفتاء لعائالت املهاجرين يف إكوادور ويف البلـدان األجنبيـة، كجـزء               - ٢٩٨
من عمليـة إعـداد القـانون، مـع إدمـاج الفـروق بـني الرجـال والنـساء واملؤشـرات اجلنـسانية يف                        

 .ذه النتائجوأعد مشروع القانون بناًء على ه. املنهجية

ومن جهة أخرى، قـام اجمللـس الـوطين للمـرأة، باالشـتراك مـع دائـرة اآلبـاء اليـسوعيني            - ٢٩٩
للمهــاجرين وممــثلني آخــرين ملنظمــات اجملتمــع املــدين، ومنــدوبني مــن جلنــة اهلجــرات العماليــة،  

ــة يف إكــوادور، لوضــع يف االعتبــار احلــوار ا    لرفيــع بتقــدمي اقتــراح إىل وزارة العالقــات اخلارجي
، خـالل انعقـاد   ٢٠٠٦سـبتمرب  /املستوى لألمم املتحدة عن اهلجـرة والتنميـة، املعقـود يف أيلـول     

وقد أحيل االقتراع يف إطار احلوار، وطلب مـن الـدول األعـضاء           . اجلمعية العامة لألمم املتحدة   
ــات متــسقة ومُ   ــدمي إجاب ــة البلــدان       تق ــاجرين، ومــسامهتهم يف تنمي ــوق امله رضــية بالنــسبة حلق

لفقــرية، وكــذلك ضــمانات إلضــفاء الطــابع اإلنــساين علــى اهلجــرات، وناشــد مفوضــية األمــم ا
املتحدة لشؤون الالجئني أن تقدم الدعم واحلمايـة واإلدمـاج واملـساعدة إىل مـن يـضطرون إىل                  

 داخل بلدهم أو يف بلدان أخـرى لـدواعي العنـف، مبـا يف ذلـك العنـف              خراالنتقال إىل مكان آ   
 .اجلنسي

جيـب أال يـصرف النظـر عـن دور بلـدان            ”د أكَّد وفد إكوادور، خالل احلوار، أنـه         وق - ٣٠٠
. العبور يف املسؤولية املشتركة بني بلدان املنشأ وبلدان املقـصد حبثـاً عـن حلـول ملـسائل اهلجـرة           

وسيعزز هذا أيضاً مكافحة االجتار غري املشروع بالبشر، الذي يتم التداول فيه مبوارد أكرب مـن                
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املوظفة يف االجتار باملخدرات، كما سيساعدنا على التصدي للفساد الذي يروجـه ومـا              املوارد  
ــة علـــى أضـــعف ضـــحاياه وهـــم النـــساء      ــار موســـومة بالـــشر، خاصـ لتـــهريب البـــشر مـــن آثـ

 .)٣٩(“واألطفال

، الـيت  “األعمـال غـري الرمسيـة واخلدمـة املرتليـة     ”وأُجريت دراسـات هامـة، األوىل عـن      - ٣٠١
عملية وضع مقترحات مـشتركة مـع رابطـة العـامالت باملنـازل يف البلـد                قدمت مدخالت لبدء    

 الـــيت قـــدمت اجتاهـــات )٤٠(“رووادكـــاهلجـــرة ونـــوع اجلـــنس والتوظيـــف يف إ”والثانيـــة عـــن 
 .ومقترحات للمناقشة يف جلنة اهلجرات العمالية بوزارة العمل

، قـدمت وزارة  ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٨ويف إطار االحتفاالت بـاليوم الـدويل للمـرأة يف            - ٣٠٢
العمــل والعمالــة، باالشــتراك مــع صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة واملؤســسة اإلقليميــة   

دليـل املـرأة يف حالـة اللجـوء واحلـق يف      ”) INREDH(إلسداء املشورة يف جمال حقوق اإلنسان      
، الــذي كــان نتيجــة مــشروع تــضمن نتــائج توصــيات حلقــات العمــل إىل الــسلطات    “العمــل
 .لة بالالجئني والنساء الالجئات يف كيتو والغو اغريو وايبارااملتص

وقامت وزارة العمل والعمالة ووزارة العالقات اخلارجية، من خـالل اهليئـات الفرعيـة               - ٣٠٣
يف غواياكويـل وكوينكــا، بافتتــاح الوحــدات الفنيــة الختيــار العــامالت املهــاجرات يف كوينكــا  

ة العــامالت املهــاجرات مــن إكــوادور إىل أســبانيا،  وغواياكويــل لغــرض حتــسني مــستوى محايــ 
ــك          ــات، وذل ــامالت اإلكوادوري ــبان والع ــشاريع األس ــني أصــحاب امل ــي ب ــال للتالق ــاد جم وإجي

وسوف يساهم هذا اإلجـراء يف محايـة   . بالتنسيق مع املنظمات املتصلة بتعزيز حقوق املهاجرين     
 .م بضعف أكربحقوق النساء املهاجرات الاليت جيدن أنفسهن يف وضع يتس

 املساواة يف األجور وتقدير قيمة عمل املرأة

قامت األمانة الوطنية لألجور يف الدولـة وظـروف العمـل اخلاصـة هبـا واجمللـس الـوطين                    - ٣٠٤
للمــرأة واحتــاد نقابــات اهليئــة الدوليــة للخــدمات العامــة ومعهــد البحــوث االجتماعيــة ألمريكــا  

املـسامهة يف   ”سـبتمرب، وهدفـه     / أيلـول  ٨بـني املؤسـسات يف      الالتينية بتوقيع اتفاق للتعاون فيما      
ضمان تطبيق مبادئ املساواة بني الرجال والنساء يف عمليات حتديث املؤسسات وإعادة تقيـيم              

، وذلـك بغـرض القـضاء علـى التمييـز يف نظـم أجـور                “العمل يف املؤسسات العامة يف إكوادور     
 .املرأة وظروف عملها

__________ 
زدام، وكيـل عالقـات اهلجـرة يف إكـوادور، يف احلـوار الرفيـع املـستوى عـن اهلجـرة                     بيان السفري كارلوس لـوب     )٣٩( 

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥الدولية والتنمية الذي أجرته اجلمعية العامة، 
 .دراسة أجرهتا غلوريا كاماتشو زامبارو، املديرة التنفيذية ملركز التخطيط والدراسات االجتماعية )٤٠( 
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 اقتراح إلدماج املنظور اجلنـساين يف النظـام املتكامـل إلدارة املـوارد              ويعتزم التوصل إىل   - ٣٠٥
 .البشرية وإدارة أمانة األجور يف مجيع مؤسسات القطاع العام، من خالل هذا املشروع

 عمل األطفال

، حقـــوق ٢٠٠٣ينـــاير /حيـــدد قـــانون الطفولـــة واملراهقـــة، الـــصادر يف كـــانون الثـــاين - ٣٠٦
ماية من االسـتغالل يف جمـال العمـل واجملـال االقتـصادي، وأي شـكل        األطفال واملراهقني يف احل   

مــن أشــكال الــرق والعبوديــة والــسخرة واألعمــال الــضارة بالــصحة والتنميــة املتكاملــة، والــيت   
 سنة كحـد    ١٥ومن هذا املنظور، مت حتديد سن       ). ٨١املادة  (تعوق املمارسة الكاملة للحقوق     

 يف ذلك، العمل املرتيل، وذلـك باسـتثناء األعمـال التدريبيـة     أدىن للقيام بأي نوع من العمل، مبا 
 .اليت تتم كجزء من املمارسات الثقافية

 مـن مالحظاهتـا اخلتاميـة       ٣١ و   ٣٠واستجابة للشواغل اليت أبدهتا اللجنـة يف الفقـرتني           - ٣٠٧
 ٢٠٠٦فربايــر / شــباط٢ووفقــاً لقــانون الطفولــة واملراهقــة، اعتمــد جملــس النــواب الــوطين، يف  
املـراهقني، مـن سـن أقـل     والقانون املعّدل لقانون العمل، والذي حيظر، صراحة، عمل األطفـال    

 ١٣٤املـادة   ( سنة، ويفرض عقوبات شديدة على الشركات اليت ختالف هـذه القاعـدة              ١٥من  
 سـنة، الدراسـة دون احلـصول علـى التعلـيم            ١٥وحيظر أيضاً ترك املراهقني، مـن سـن         ). املعّدلة

ويقــرر القــانون املعــدل حــداً أقــصى لعمــل  ).  املعدلــة١٣٥املــادة (أجــل العمــل األساســي مــن 
 ١٣٦املـادة   ( سـاعة يف األسـبوع       ٣٠ سـاعات يوميـاً و       ٦ سنة، وهـو     ١٥راهقني الذين أمتوا    امل

وألزم وزارة العمل بفتح سجل للمراهقني العاملني علـى مـستوى املقاطعـات وبإحالـة         ). املعدلة
 ). املعدلة١٤٧املادة (الس اإلقليمية للطفولة واملراهقة هذه املعلومات إىل اجمل

وحيظــر القــانون املعــدل مجيــع أشــكال الــرق واملمارســات املماثلــة، واألعمــال اخلطــرة    - ٣٠٨
 سـنة، كمـا حيظـر بيـع األطفـال واالجتـار هبـم               ١٢والضارة وغري الصحية للذين يقل سنهم عن        

ــال وعرضــهم للب    ــد األطف ــشاقة، وجتني ــال ال ــة واســتخدام    واألعم ــواد اإلباحي ــاج امل ــاء أو إلنت غ
كمـا ميـنح القـانون املعـدل،     ).  املعدلـة ١٣٨املـادة  (األطفال يف إنتاج املخـدرات أو االجتـار هبـا         

 سـنة، ويـشمل ذلـك حـق توقيـع العقـود،             ١٥مجيع احلقوق القانونية للمراهق عند بلوغـه سـن          
يـة والقانونيـة عنـد انتـهاك حقوقـه          دون توكيل، وتقاضـي مرتبـه بنفـسه وتقـدمي الطلبـات اإلدار            

 ). املعدلتان٦١٦ و ٣٥املادتان (العمالية 

ووفقـــاً لبيانـــات الدراســـة االستقـــصائية للعمالـــة والبطالـــة يف الريـــف واحلـــضر لـــسنة    - ٣٠٩
 طفلـة،   ٢٩٨ ٤٢١ سـنة، منـهم      ١٨ طفالً وطفلة يقل سـنهم عـن         ٦٨٩ ٠٧٠، يعمل   ٢٠٠١
وتقـوم وزارة العمـل، بالتنـسيق مـع املعهـد الـوطين             . ليـة  يف املائة منهن باألعمـال املرت      ٩٣يعمل  
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للطفل واألسرة واإلدارة الوطنية للشرطة اخلاصة بالطفولة بتنفيـذ بـرامج لرصـد عمـل األطفـال                 
 .وتنظيم محالت التوعية

ووفقاً للمعلومات املقدمة من وحدة القضاء على عمل األطفال بوزارة العمل، مل جتـر               - ٣١٠
 عمــل األطفــال يف املنــازل، وأشــكال العبوديــة األخــرى، وال توجــد   دراســات متخصــصة عــن

 كـبرية يف التـرويج      اًغـري أن الـوزارة قـد بـذلت جهـود          . إحصاءات مفصلة حسب نـوع اجلـنس      
يف إطــار خطــة القــضاء علــى عمــل األطفــال، يف مجيــع “ حلملــة القــضاء علــى عمــل األطفــال”

 .مقاطعات البلد

املعهد الوطين للطفولة واألسرة واملعهد الـوطين لإلحـصاء         ووقّعت الوزارة اتفاقات مع      - ٣١١
والتعداد، كجزء من اجلهود اجلارية علـى الـصعيد املـشترك فيمـا بـني املؤسـسات للقـضاء علـى                 
عمل األطفال، وذلك بغرض إجراء تعداد يسمح بتحديد أوجه التقـدم الـيت حققتـها إكـوادور                 

 .٢٠٠٦ و ٢٠٠١ بالنسبة هلذه املشكلة خالل الفترة ما بني سنيت

 نشر احلقوق العمالية للمرأة

من أجل تعزيـز ونـشر احلقـوق العماليـة للمـرأة، عـرض اليـوم الـدويل للمـرأة، بـصورة                       - ٣١٢
وهـي جتمـع القـوانني الوطنيـة والدوليـة      “ جمموعة قـوانني العمـل مـن املنظـور اجلنـساين      ”واقعية  

 والعاملية اليت ميكن اللجـوء إليهـا يف حالـة           احملليةاخلاصة باحلقوق العمالية للمرأة مع اإلجراءات       
وعرضت النسخة املطبوعـة والرقميـة للكتـاب، بـصورة          . املساس باحلقوق، يف هذا اجملال احملدد     

محلــة األنــشطة املناهــضة للعنــف ضــد  ”، خــالل ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٤رمسيــة، يف 
 .م املتحدة اإلمنائي للمرأة يوماً، وهي احلملة اليت نظمها صندوق األم١٦ملدة “ املرأة

 ١٦املادة 

 العمالة

ــل الكــايف ألجهــزة نظــام الــصحة العامــة، يف       - ٣١٣ يــنص الدســتور علــى أن خيــصص التموي
ومع ذلـك،   . الوقت املناسب، من امليزانية العامة للدولة، وأال تسري عليه ختفيضات يف امليزانية           

ــة املخصــصة لتــشغيل خــدمات الــصحة غــري    ــة يف ٦ كافيــة، ومل تتعــد مــا زالــت امليزاني  يف املائ
 .السنوات الثالث األخرية
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 قانون األمومة اجملانية ورعاية الطفولة

 وصــدر يف ســنة ٢٠٠٥ يف ســنة )٤١(مت تعــديل قــانون األمومــة اجملانيــة ورعايــة الطفولــة - ٣١٤
ذي  وهــو مــن التــدابري اخلاصــة الراميــة إىل املــسامهة يف احلــد مــن احلــاجز االقتــصادي الــ٢٠٠٦

 .حيول دون وصول املرأة والطفل دون سن اخلامسة إىل العناية الطبية

 الـصادر يف    ١٣٦وقد أنشأت التعديالت األخرية، املنشورة يف اجلريدة الرمسية، العـدد            - ٣١٥
، وحدة تنفيذية لألمومة اجملانية ورعاية الطفولة، وهـي تابعـة           ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٣١

ستقلة ذاتيـاً مـن النـاحيتني اإلداريـة واملاليـة، مـن أجـل إدارة األمـوال                  لوزارة الـصحة، وتعتـرب مـ      
 .املتوخاة يف القانون

ــة        - ٣١٦ ــة باألدوي ــصحة العام ــشفيات وزارة ال ــد مست ــتم مــن خــالل هــذه الوحــدة، تزوي وي
واللــوازم واملــواد واملستحــضرات الــيت حتتــاج إليهــا املختــربات، والــدم ومــشتقاته واأللبــان، مــن 

اخلدمات الصحية اجملانية للمرأة، يف مرحلة األمومة، كما حيـدث يف بـرامج الـصحة    أجل تقدمي  
وال يطلــب مــن املنــتفعني .  ســنوات٥اجلنــسية واإلجنابيــة وكــذلك لألطفــال مــن ســن أقــل مــن 

املنـاطق  ( مـن الوحـدات التنفيذيـة        ٢١٠ولـذلك مت حتويـل األمـوال إىل         . تغطية تكـاليف العنايـة    
 جلنة إلدارة أموال صناديق التضامن احملليـة مـن          ٥٠تابعة للوزارة وإىل    ال) الصحية واملستشفيات 

أجــل الــصحة، وهــي اجلهــات احملليــة املكلفــة بــإدارة األمــوال علــى صــعيد املقاطعــات ويرأســها  
 .الُعمد

 خدمـة   ٥٥ومبوجب التعديالت، يلـزم القـانون املراكـز الـصحية واملستـشفيات بتقـدمي                - ٣١٧
حة اجلنسية واإلجنابية، وتشمل العناية أثناء احلمل والوالدة وفترة مـا           من اخلدمات املتصلة بالص   

بعــد الــوالدة وتنظــيم األســرة، والكــشف عــن ســرطان الــرحم والثــدي والكــشف عــن فــريوس  
ــة    /نقــص املناعــة البــشرية  اإليــدز لــدى املــرأة، والعنايــة بــضحايا العنــف داخــل األســرة، والعناي

مــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي وعــالج األمــراض  حبــاالت الطــوارئ يف التوليــد وعــالج األ 
وقــد اســتفاد حنــو . الـشائعة يف الطفولــة مبــا يف ذلــك األمــراض الــيت تقتـضي العــالج باملستــشفى  

ــنة   ٢ ٧٣٣ ٦٠٨ ــانون يف ســـ ــن القـــ ــخاص مـــ ــهم ٢٠٠٥ أشـــ ــرأة ١ ٢٨١ ١٧٧، منـــ  امـــ
 .)٤٢( سنوات٥ طفالً يقل سنهم عن ١ ٤٥٢ ٤٣١و

__________ 
 .١٩٩٤سبتمرب / أيلول٩ اجملانية ورعاية الطفولة يف صدر قانون األمومة )٤١( 
 .٢٠٠٥ديسمرب /البيانات الرمسية لوزارة الصحة، يف كانون األول )٤٢( 
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ن أجل الصحة بتمويـل العنايـة اجملانيـة علـى الـصعيد الـوطين           ويقوم صندوق التضامن م    - ٣١٨
 جلنة من جلان إدارة صـناديق       ٥٠ وحدات تنفيذية تابعة للوزارة وإىل       ٢١٠وحيّول األموال إىل    

 .التضامن احمللية من أجل الصحة اليت أنشئت على مستوى املقاطعات

 جلان املستفيدين من قانون األمومة اجملانية

ان للمـستفيدين مـن قـانون األمومـة اجملانيـة، علـى مـستوى املقاطعـات، مـن                   أنشئت جل  - ٣١٩
وقد حظت هذه اآللية ملشاركة املواطنني بـاعتراف الدولـة واجملتمـع    . أجل حتقيق تطبيقه السليم   

املدين واكتسبت شرعية بوصـفها جمـاالً لإلشـراف االجتمـاعي واملراقبـة، ويـشمل ذلـك حتويـل                   
 جلنـة، علـى صـعيد املقاطعـات، يف مجيـع            ٧٣، حىت اآلن، تسجيل     وقد مت . املوارد واستخدامها 

 ٤٠٠ومـن املقـدر أن هنـاك حنـو          ). باسـتثناء مقـاطعيت غاالبـاغوس وسـوكومبيوس       (أحناء البلـد    
 .جلنة منشأة على مستوى الدوائر

، بدء عملية إعداد خطة حمـددة ألولويـات   ٢٠٠٦أغسطس /وقد جرى، منذ هناية آب     - ٣٢٠
 يف البلد، وذلك بغـرض دعـم دورهـا كهيئـات لإلشـراف واملطالبـة بـاحلقوق،                  جلان املستفيدين 

 .من خالل شبكة وطنية للجان املستفيدين من القانون

وأُعــد .  امــرأة يف اجملــال اجلنــساين واحلقــوق ويف إدارة القــانون ١٥ ٠٠٠ومت تــدريب  - ٣٢١
ــروين         ــداد ســجل إلكت ــدم يف إع ــشكيل جلــان املــستفيدين وأُحــرز تق ــل لت للجــان، يــسمح  دلي

 .باالتصاالت السريعة وبنشر وثيقة عن مسار أي شكوى للمطالبة باحلقوق

 السياسة الوطنية للصحة النفسية واإلجنابية

 مـن مالحظاهتـا اخلتاميـة،       ٢٥ و   ٢٤استجابة ملا أبدته اللجنة من شـواغل يف الفقـرتني            - ٣٢٢
اجلنـسية واإلجنابيـة، إىل عـدد       حول نشر وتدعيم برامج الرعاية الصحية، مبـا يف ذلـك، الـصحة              

. أكــرب مــن العــدد املــذكور يف قــانون األمومــة اجملانيــة، اختــذت الدولــة إجــراءات هلــذا الغــرض    
، يوجد القـانون األساسـي لنظـام الـصحة الـوطين، وجهـازه التنفيـذي                ٢٠٠٢واعتباراً من سنة    

عيـة مـن أجـل    هو اجمللس الـوطين للـصحة، املكلـف بوضـع الـسياسات واخلطـط والـربامج القطا           
 .تنفيذ األهداف الواردة يف الدستور السياسي للدولة

ويتضمن القانون األساسـي لنظـام الـصحة الـوطين، وقـانون الـصحة، وقـانون الطفولـة                   - ٣٢٣
واملراهقة وقانون منع العنف ضد املـرأة واألسـرة، والقـانون املتعلـق بـاجلنس واحلـب، والقـانون         

، وقـانون حقـوق     )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /اخلاص بفريوس نقص املناعة البشرية    
املــريض ومحايتــه، والقــانون األساســي للــصحة املعتمــد حــديثاً، أحكامــاً حمــددة بــشأن احلقــوق  
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اجلنــسية واإلجنابيــة ومتثــل اإلطــار املعيــاري إلعــداد اخلطــة الوطنيــة للــصحة واحلقــوق اجلنــسية     
 .واإلجنابية

، مـن   ١٩٩٨رعايـة الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، يف سـنة            وصدرت معـايري وإجـراءات       - ٣٢٤
ــم     ــوزاري رق ــاق ال ــاين  ٠٠٩٨٧خــالل االتف ــشرين الث ــؤرخ ت ــوفمرب / امل ــدت . ١٩٩٨ن واعتم

، وقـد   ٢٧١٧سياسات الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، من خالل املرسوم التنفيـذي رقـم             
إىل عقــد مــؤمتر الــصحة  مت التوصــل إليهــا مــن خــالل حلقــات عمــل وطنيــة وإقليميــة، انتــهت    

ومتثل هـذه الـسياسة جـزءاً مـن      .  يف مدينة غواياكويل   ٢٠٠٥سبتمرب  /واحلياة، املعقود يف أيلول   
 .اخلطة اليت أعدها واعتمدها املؤمتر املذكور

وأعــدت اخلطــة الوطنيــة للــصحة واحلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة، باالشــتراك مــع وزارة     - ٣٢٥
ية أخرى يف جمـال الـصحة وهـدفها ضـمان تطبيـق الـسياسة               الصحة العامة وجهات فاعلة أساس    

الوطنيــة احملــددة يف اخلطــة، بوصــفها عنــصراً مــن عناصــر حقــوق اإلنــسان والــصحة املتكاملــة،   
يــسمح بالتنميــة الكاملــة للرجــال والنــساء يف إكــوادور وبتحــسني نوعيــة حيــاهتم، مبــا يف ذلــك  

ر اإلجنـاب أو عدمـه، مـىت أرادوا وحـسبما           رضية وحرية تقريـ   القدرة على التمتع حبياة جنسية مَ     
 .“يقررون

وباإلضــافة إىل ذلــك يقــوم اجمللــس الــوطين للمــرأة بإذاعــة نبــذات قــصرية عــن احلقــوق   - ٣٢٦
اجلنــــسية واإلجنابيــــة يف اإلذاعــــات الوطنيــــة وتــــشمل الوقايــــة مــــن فــــريوس نقــــص املناعــــة   

لميني املعروفني يف هـذا اجملـال،    وكما قام بتشجيع اللقاءات مع املتخصصني الع      . اإليدز/البشرية
واجمللــس الــوطين للمــرأة، واحملكمــة الدســتورية بكامــل هيئتــها، واحتــاد مجعيــات أمــراض النــساء 

 .والتوليد يف إكوادور، واملنظمات النسائية، وغريها

 )٤٣(تعديالت قانون الصحة

رص  ويتــضمن أحكامــاً حتــ- ١٩٧١فربايــر /الــصحة الــساري يف شــباطاعتمــد قــانون  - ٣٢٧
على صحة الفرد واجلماعـة مـن خـالل إجـراءات لتعزيـز الـصحة ومحايتـها، وإجـراءات العنايـة                     
الوقائيـــة واســـترداد الـــصحة، وينطـــوي علـــى مـــسائل الواليـــة واالختـــصاصات واإلجـــراءات   

وهو قانون موضوع حلماية صحة السكان، وتنظيم اإلجراءات اليت تتخذها مجيـع            . والعقوبات
 .كة وإقرار آليات اإلشراف واملراقبةاجلهات الفاعلة املشتر

__________ 
 Argumentos de respaldo para los derechos sexuales y reproductivos contenidos en el Proyecto”الوثيقـة   )٤٣( 

de Ley Orgónica de Salud”. Quito, agosto 2006. 
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 سنة بـإدراج املعـايري الـواردة يف الدسـتور           ٣٥وينبغي حتديث القانون الصادر منذ       - ٣٢٨
الــساري، يف إطــار يتفــق مــع واقــع املنظــور احلــايل للــصحة العامــة، واجلنــسني، واألجيــال    

إلنسان، ومنـها احلقـوق     املتعاقبة والثقافات املشتركة وأوجه التقدم احملققة يف جمال حقوق ا         
اجلماعية واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، ويف إطـار األخالقيـات واإلحيائيـة واألمـن اإلحيـائي       

وقد لزم توسيع مفهوم الصحة مـع دعـم التـرويج           . والتكنولوجيا اإلحيائية، بصورة خاصة   
 .عالوالوقاية والقدرة على توقع ما ميكن أن حيدث وحتليل األخطار الكامنة وراء األف

ومراعاة ملا تقدم، تعمـل اللجنـة الدائمـة اخلاصـة بالـصحة والبيئـة ومحايـة البيئـة التابعـة                      - ٣٢٩
فربايـر  /جمللس النواب الوطين علـى إعـداد مـشروع قـانون إلصـالح قـانون الـصحة، منـذ شـباط             

، وذلك باالشتراك مع وزارة الصحة العامة، مع احلصول على املـساعدة التقنيـة ملنظمـة               ٢٠٠٣
، ٦٧وقــد صــدر مــشروع القــانون املــذكور بوصــفه القــانون رقــم . حة للبلــدان األمريكيــةالــص

ــم      ــة رقـ ــدة الرمسيـ ــق اجلريـ ــصحة، يف ملحـ ــي للـ ــانون األساسـ ــاريخ ٤٢٣القـ ــانون ٢٢، بتـ  كـ
 .٢٠٠٦ديسمرب /األول

ويعـــرف القـــانون األساســـي الـــصحة بوضـــوح بوصـــفها حقـــاً مـــن حقـــوق اإلنـــسان  - ٣٣٠
ؤولية الدولة عـن تعزيزهـا ومحايتـها، وينظـر يف املـشاكل الـصحية               األساسية، وكذلك حيدد مس   

املرتبطــة بــالواقع االجتمــاعي والثقــايف والعرقــي والناجتــة عــن اخــتالف األجيــال ونــوع اجلــنس   
ــة   ــة الفعلي ــصادية والبيئي ــصحة     . واجلوانــب االقت ــسية وال ــصحة اجلن ــسماً خمصــصاً لل ــضمن ق ويت

لرجـال والنـساء يف تقريـر إذا كـانوا يريـدون إجنـاب              اإلجنابية وهو يكفل أمـور مـن بينـها حـق ا           
ــى وســائل منــع احلمــل، ويلــزم بتنفيــذ           ــال أم ال ومــىت ينجبــون، ويــضمن احلــصول عل األطف
ــى         ــشديد عل ــع الت ــسكان، م ــع ال ــة جلمي ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــة بال ــة والعناي إجــراءات الوقاي

الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة ومنـع        ويقرر وضع الـسياسات والـربامج التثقيفيـة لتعزيـز           . املراهقني
اإليـدز واألمـراض األخـرى    /احلمل بني املراهقـات، والوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية          

املنقولة باالتصال اجلنسي، وحيث على األمومة واألبوة املتسمة باملـسؤولية وعلـى القـضاء علـى           
 .االستغالل اجلنسي

حركة املنظمات النسائية، أنه خالل عملية اعتمـاد        ووفقاً لرأي اجمللس الوطين للمرأة و      - ٣٣١
 داخـــل جملـــس النـــواب الـــوطين ،ظهـــرت تيـــارات وجمموعـــات حمافظـــة”القـــانون األساســـي، 

. وخارجــه، مــن أجــل إجــراء تعــديالت جوهريــة للمــواد املتــصلة بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة    
ريـة القـانون األساسـي      ونتيجة لتـأثري هـذه اجملموعـات املعارضـة للقـانون، نقـض رئـيس اجلمهو               
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واحترامـاً لـنقض رئـيس      . )٤٤(“٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٤للصحة، بـصورة جزئيـة، يف       
اجلمهورية، أعرب عـدد كـبري مـن املنظمـات النـسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان واملنظمـات                    

ــة املتخصــصة عــن معارضــته للقــانون    ــوطين للمــرأة أن هــذا   . )٤٥(غــري احلكومي ورأى اجمللــس ال
 غري دستوري فيما يتصل باحلقوق اجلنـسية واإلجنابيـة، وأعـرب عـن هـذا الـرأي، علنـا،                   النقض

منـع احلمـل يف     (حيـرم املـرأة ضـحية االغتـصاب مـن وسـائل منـع احلمـل                 ”حيث اعتـرب أن هـذا       
لتفادي احلمل ممـا يتنـاىف مـع حقـوق اإلنـسان لـضحايا العنـف اجلنـسي، وحيـول                    ) حالة طوارئ 

ية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، وخاصـة    دون تنفيذ ما أقرته اتفاق    
 .)٤٦(“التوصيات العامة اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية والعنف

إمكانيــة وقــف احلمــل فقــط يف احلالــة املنــصوص  ”وتــضمن رفــض رئــيس اجلمهوريــة   - ٣٣٢
 مجيـع حـاالت االغتـصاب،       ، ولـيس يف   “ من القانون اجلنائي، دون غريها     ٤٤٧عليها يف املادة    

من أجل محاية املبدأ الدسـتوري للحـق يف احليـاة، مـن بدايـة احلمـل، مـع اإلبقـاء علـى االلتـزام                         
بالعناية باملرأة يف حاالت اإلجهاض اجلارية أو اليت ال ميكـن تفاديهـا، والـيت يقـوم املـسؤولون       ”

 ).٣٠املادة (“ عن العناية بتشخيصها على النحو الواجب

 جهـة أخـرى، أّيـدت جمموعـات أخـرى مـن منظمـات اجملتمـع املـدين واحلركـات               ومن - ٣٣٣
املؤيدة للحياة نقض رئيس اجلمهورية، من أجل احليلولة دون إضفاء الـشرعية علـى اإلجهـاض                
يف حاالت أخرى، غري واردة يف القانون اجلنائي، مما يدل على مدى اجلدال الكبري حـول هـذا                 

 .املوضوع يف البلد

 راهقاتمنع عمل امل

ــواردة يف الفقــرتني    - ٣٣٤ ــة، ال ــشواغل اللجن ــاً ب ــة،  ٢٥ و ٢٤اهتمام  مــن مالحظاهتــا اخلتامي
قامت الدولة بدعم الـربامج الراميـة إىل نـشر التثقيـف اجلنـسي واإلجنـاب، مـن أجـل منـع محـل                        

 .املراهقات
__________ 

ــة  )٤٤(  ــوطين للمــرأة،  “”Argumentos a favor de los derechos sexuales y reproductivosالوثيق ، اجمللــس ال
 .٢٠٠٦أغسطس /آب

املنـسقة الـسياسية للـشباب، واملنتـدى الـوطين للمـرأة اإلكوادوريـة، وحركـة                : من املنظمات املؤيـدة يف كيتـو       )٤٥( 
ض بــاملرأة وأنــشطتها يف إكــوادور، ومركــز دراســات الــسكان والتنميــة املــرأة مــن أجــل احليــاة ومركــز النــهو

وشاركت هيئـات  . ، ومجعية املرأة يف كيتوRuptura, de los 25االجتماعية، ومجعية الشبان املسيحيني، وهيئة 
، وحركـة األورو النـسائية، يف عمليـة تأييـد           )غوياكويـل (ومركـز النـهوض بـاملرأة وأنـشطتها         ) كوينكا(غاما  
 .انون األساسي للصحة، بنشاط، يف مدن أخرى من البلدالق

ــة  )٤٦(  ــرأة،   “Argumento a favor de los derechos sexuales y reproductivos”الوثيق ــوطين للم ، اجمللــس ال
 .٢٠٠٦أغسطس /آب
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 قانون التعليم املتعلق باجلنس واحلب

، مــن ١٩٩٨، يف ســنة )٤٧(ق بــاجلنس واحلــبأصــدرت إكــوادور قــانون التعلــيم املتعلــ  - ٣٣٥
ومت اعتمــاد اتفاقــات . أجــل حــث التعلــيم املتعلــق مبواضــيع احلقــوق اجلنــسية واحلقــوق اإلجنابيــة

 .٢٠٠٠وقرارات هامة من أجل التنفيذ الفّعال هلذا القانون، ابتداًء من سنة 

 واحلــب مــن خــالل  ومت اعتمــاد وإقــرار تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة للتعلــيم املتعلــق بــاجلنس   - ٣٣٦
، وذلـك يف مجيـع مـستويات التعلـيم     ٢٠٠٠مـايو  / أيار ٢٨ املؤرخ   ٩١٠االتفاق الوزاري رقم    

وأنـشئ الربنـامج الـوطين للتعلـيم        . ويف املنظمات احلكوميـة وغـري احلكوميـة ووسـائط االتـصال           
 كــــانون ١٦ املــــؤرخ ٣١٥٢املتعلــــق بــــاجلنس واحلــــب مبوجــــب االتفــــاق الــــوزاري رقــــم  

واعتمـد، يف إطـار هـذه العمليـة النظـام اخلـاص       . ، من أجل تطبيق اخلطة    ٢٠٠٣ ديسمرب/األول
لإلجراءات واآلليات املعنية بالتعرف علـى اجلـرائم اجلنـسية يف النظـام التعليمـي والتعامـل معهـا                   

 .٣٣٩مبوجب االتفاق الوزاري رقم 

جلنــة الــدعم  ويف إطــار الربنــامج الــوطين للتعلــيم املتعلــق بــاجلنس واحلــب، ُشــكِّلت         - ٣٣٧
، وقّعـت اللجنـة مـذكرة تفـاهم، ملـدة           ٢٠٠٦يونيـه   / ويف حزيران  .)٤٨(املشتركة بني املؤسسات  

 ســنوات، مــن أجــل تطــوير وإقــرار اإلطــار املؤســسي للتعلــيم املتعلــق بــاجلنس والقــضاء علــى ٥
وقـد اعتمـدت هـذه الـسياسة مبوجـب االتفـاق الـوزاري رقـم         . اجلرائم اجلنسية يف جمال التعلـيم     

وتـشمل اخلطـة    .  الذي أقر اخلطة الوطنية للقضاء على اجلـرائم اجلنـسية يف جمـال التعلـيم               ،٤٠٣
حايا، والتحقيقات والعقوبات اخلاصـة بـاجلرائم اجلنـسية،     ضسياسات للوقاية وإلعادة حقوق ال    

، تنفيــذ ٢٠٠٧وســيبدأ، يف ســنة . اإليــدز/وكــذلك الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
وكمـا سـبق    . من جانب وزارة التعليم وجلنة الـدعم املـشتركة بـني املؤسـسات            اخلطة املذكورة   

أن ذكرنــا، يــشمل القــانون األساســي اجلديــد للــصحة فــصالً عــن احلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة    
وينص على التعلـيم اجلنـسي اإللزامـي مـن املنظـور اجلنـساين ومنظـور حقـوق اإلنـسان اخلاصـة                      

 .٤٠٣تفاق الوزاري رقم باملرأة، على النحو املقرر يف اال

ويدعم اجمللس الـوطين للمـرأة، باملثـل بوصـفه عـضواً يف جملـس اإلدارة الـوطين للتعلـيم                     - ٣٣٨
املتعلق باجلنس، العملية التشاركية لصياغة مشروع القانون اجلديد للتعلـيم املتعلـق بـاجلنس، يف               

__________ 
 .١٩٩٨مارس / آذار٢٧، بتاريخ ٢٨٥نشر يف اجلريدة الرمسية رقم  )٤٧( 
ني املؤسـسات مـن اجمللـس الـوطين للمـرأة، واجمللـس الـوطين للطفولـة واملراهقـة،            تتألف جلنة الدعم املشتركة ب     )٤٨( 

ــسكان ومنظمــة     ــة،    “ ريكــ”وصــندوق األمــم املتحــدة لل ــة، ومؤســسة مــاب الدولي ــة، واخلطــة الدولي الدولي
ومشروع مراهقي إكوادور، ووزارة الصحة العامـة حتـت رئاسـة وزارة التعلـيم والثقافـة مـن خـالل الربنـامج                     

 . للتعليم املتعلق باجلنس واحلبالوطين
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قـوق اجلنـسية واإلجنابيـة وقـد        إطار حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة، واملساواة بـني اجلنـسني واحل          
وتقـوم وزارة التعلـيم بـالتخطيط لعمليـة تـدريب واسـعة             . اعتمد القانون خـالل املناقـشة األوىل      

النطــاق للمدرســني واملدرســات مــن أجــل تطبيــق التعلــيم املتعلــق بــاجلنس، مــع التــشديد علــى    
لـوطين للتعلـيم املتعلـق      اإليدز وذلك يف إطـار الربنـامج ا       /الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية     

ــاجلنس واحلــب  ــق      . ب ــيم املتعل ــة للتعل ــصلة باخلطــة الوطني ــة املت ــشواغل اللجن وجيــري االهتمــام ب
ــواردة يف الفقــرتني    مــن مالحظاهتــا اخلتاميــة، مــن خــالل هــذه   ٢٥ و ٢٤بــاجلنس واحلــب وال

 .التدابري

 مشروع مراهقي إكوادور

لـشباب، يقـوم اجمللـس الـوطين للمـرأة بـدعم            فيما يتـصل بـاحلقوق اجلنـسية واإلجنابيـة ل          - ٣٣٩
، وذلــك باالشــتراك مــع املعهــد الــوطين للطفــل  ٢٠٠٤مــشروع مراهقــي إكــوادور، منــذ ســنة  

وقـد بـدأ تنفيـذ    . واألسرة، وباملساعدة التقنية واملالية املقدمة من هيئة التعـاون الـتقين البلجيكيـة        
احلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة   زيــز  مدينــة يف أحنــاء البلــد، بغــرض تــرويج وتع    ١٢الربنــامج يف 

مـن منظـور جنـساين وبأسـلوب يتـسم باملـسؤولية، وذلـك ملنـع حـدوث                  . للمراهقني والـشباب  
، مت إنــشاء ودعــم شــبكات ٢٠٠٦ويف ســنة . حــاالت احلمــل واإلجهــاض يف مرحلــة املراهقــة 

هــذه  وتــستند .حمليــة للدولــة واجملتمــع املــدين، يقــوم فيهــا الــشباب مــن اجلنــسني بــدور رئيــسي  
االستراتيجية إىل التنسيق فيما بني املؤسسات وبني اجلهات الفاعلـة املختلفـة، مـن قبيـل اجمللـس              

 .الوطين للطفولة واملراهقة واملعهد الوطين للطفولة واألسرة وقطاعي التعليم والصحة

وكــان مــن أهــم اإلجنــازات احملققــة يف إطــار هــذا املــشروع، دعــم النــشاط االجتمــاعي  - ٣٤٠
 املشتركة يف املشروع، وقد جـرى مـن         ١٢ووضع خطط شبابية على مستوى املدن الـ      للشباب  

خالهلا تنشيط محالت إعالمية لنشر احلقوق اجلنسية واإلجنابية، مع منح األولوية للقـضاء علـى               
ــة يف صــياغة     . العنــف اجلنــسي  ــصحية والتعليمي ــإدراج اخلــدمات ال ــد مســح هــذا املــشروع ب وق

 .ني والشباب من منظور جنساينالسياسات احمللية للمراهق

 مركـز الـصحة واملـرأة       عوباإلضافة إىل ذلك، أقام اجمللس الوطين للمرأة حتالفـاً هامـاً مـ             - ٣٤١
لبلدان أمريكا الالتينية ووزارة الصحة ووزارة التعليم واجمللس الوطين للطفولة واملراهقة وللبـدء     

وكـان االحتفـال    . ل املراهقـات  يف أنشطة ترمي إىل نشر املعلومات مـن أجـل منـع حـدوث محـ               
، مـن بـني التـدابري       ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٦املشترك باليوم اخلـاص مبنـع محـل املراهقـات، يف            

وقــد متــت عمليــة تدريبيــة يف خمتلــف الكليــات مبدينــة كيتــو، يف إطــار هــذا  . املــشتركة املتخــذة
فيهــا الفــن كــأداة  واســتند التــدريب إىل منهجيــة غــري تقليديــة لالتــصال، اســتخدم   . االحتفــال

 .لإلعالم فيما يتصل هبذه املواضيع، فتح بعده باب املناقشة مع الطالب والطالبات
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 احلصول على وسائل منع احلمل يف حاالت الطوارئ

حقق االعتـراف حبقـوق اإلنـسان اخلاصـة بـاملرأة واحترامهـا تقـدماً كـبرياً يف إكـوادور                     - ٣٤٢
ومـع ذلـك،   . ، كمـا سـبق أن ذكرنـا    ١٩٩٨نة  خالل السنوات األخرية، مع صدور دسـتور سـ        

. ما زال الطريق طويل أمـام مـسألة احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة             ”يرى اجمللس الوطين للمرأة أن      
 :د، فيما يلي، املعايري اليت وضعتها هذه اهليئة بشأن هذا املوضوعروت

، ٢٠٠٤حدث تراجع يف هذا اجملـال حيـث رفعـت جمموعـة مـن احملاميـات، يف سـنة             ” - ٣٤٣
ــا بريدعــوى ضــد وزارة الــصحة العامــة ومعهــد إزك   ــة الدســتورية مــع   رييت ــة باحلماي ــز للمطالب ي

“ حبة اليـوم التـايل    ”االعتراض على ما جاء يف السجل الصحي من تسمية احلبة املسجلة باسم             
أت احملاميـات أن هـذه احلبـة وسـيلة لإلجهـاض ولـيس ملنـع                راليت أذن هبـا ذلـك املعهـد، حيـث           

ــ. احلمــل د قيــل القاضــي ترســريو، قاضــي احملكمــة املدنيــة بغايــاس، الــدعوى مبوجــب قــرار    وق
 عليهم، وقبـل القاضـي االسـتئناف ورفعـه إىل احملكمـة الدسـتورية للعلـم واختـاذ                   ىاستأنفه املدع 
 “قرار بشأنه

 ويف )٤٩(.ونظــرت الــدائرة الثالثــة للمحكمــة الدســتورية يف مــسألة احلمايــة الدســتورية   - ٣٤٤
ــار ــايو /أي ــتج املــسمى   ٢٠٠٦م ــسجيل املن ــق ت ــررت تعلي ، وعــدم إدراجــه يف  POSTINOR-2 ق

وهذا القرار خيالف الوالية الدستورية حلماية حقوق اإلنسان اخلاصـة بـاملرأة،        . السجل الصحي 
 الـيت تكفـل احلـق يف حيـاة        ٣٩ واملـادة    ٢٥ و ٢٠ واملـادتني    ٢٣ من املادة    ٢والواردة يف الفقرة    

). يــة والتكنولوجيــةمباســتخدام أوجــه التقــدم العل(ة جيــدة احليــاة خاليــة مــن العنــف ويف نوعيــ
 وقـت إجنـاب األطفـال    ختيـار واحلق يف اختاذ قرارات حرة بالنسبة للجانب اجلنسي، واحلق يف ا   

، بقبـول   ٢٠٠٦وقد أدى القرار الذي اختذته احملكمـة الدسـتورية يف سـنة             . وتعليمهم وإعالتهم 
 جمموعـة مـن احملاميـات املعارضـات إلدراج احلبـة املـسماة              طلب احلمايـة الدسـتورية املقـدم مـن        

إىل وقف تسجيل املنتج املذكور، ممـا تـسبب يف ردود فعـل متناقـضة               “ حبة اليوم التايل  ”باسم  
 .“يف الرأي العام، وخاصة يف املنظمات النسائية املختلفة

البلـد أن هـذا القـرار        اجمللس الوطين للمرأة، أسوة بأغلبيـة املنظمـات النـسائية يف             ىورأ - ٣٤٥
ية اليت توصلت إليها منظمة الـصحة العامليـة والـيت           مغري دستوري حيث أنه يتجاهل النتائج العل      

 .)٥٠(“ال تؤدي إىل اإلجهاضتثبت أن حبوب منع احلمل الطارئة 

__________ 
 .RA-2005-0014أحيل طلب احلماية الدستورية حتت رقم  )٤٩( 
تتضمن مستحضر ليفونوغيـستريل وهـي متنـع انطـالق     ”ورد يف تقرير منظمة الصحة العاملية أن هذه احلبوب      )٥٠( 

سترون، حـني تؤخـذ     البويضة وليس هلا أثر ملحوظ يف غطاء جدار الـرحم الـداخلي أو يف مـستويات الربوجـ                 
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والدولة على علم باملناقشة املستمرة يف البلد حول إمكانية احلصول على بعـض موانـع               - ٣٤٦
غري أن هناك وسائل أخرى ملنع احلمل معتمدة ومستعملة بكثـرة، مبـا يف ذلـك                . ئةاحلمل الطار 

وتـستطيع املـرأة اإلكوادوريـة أيـضاً احلـصول، حبريـة،            . منع احلمل الطارئ ومنها حبة غالنيـك      
ولذلك، تعمل الدولة، على سبيل األولويـة، علـى دعـم    . على أدوية ووسائل أخرى ملنع احلمل 

ليت تروج هذه األساليب وتسمح مبمارسة النـشاط اجلنـسي حبريـة وبـشكل       العمليات التعليمية ا  
وكانـت اخلطـوة األوىل يف      . طوعي يتسم باملسؤولية، على النحـو املقـرر يف دسـتور اجلمهوريـة            

ســبيل حتقيــق ذلــك تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة والربنــامج الــوطين للتعلــيم املتعلــق بــاجلنس واحلــب،     
 .، على التوايل، كما ذكر سابقا٢٠٠٣ً وسنة ٢٠٠٠ويسري كلهما منذ سنة 

 واملرأة) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية

تقوم وزارة الصحة العامة، من خالل الربنامج الوطين لإليدز، بتنظيم محلة للوقاية مـن               - ٣٤٧
نيـة للفـريوس إىل النـساء       اإلصابة العمودية بفريوس نقص املناعـة البـشرية، بتقـدمي اختبـارات جما            

وتـستخدم  . احلوامل، وهـذه االختبـارات متوهلـا وحـدة قـانون األمومـة اجملانيـة ورعايـة الطفولـة                  
أموال هذا الصندوق أيضاً لتنفيذ برنامج رائد لألمومة يف غواياكويل، يقدم لنب األم جمانـا، إىل                

 .ابات بالفريوس شهور وهم أبناء األمهات املص٦األطفال حديثي الوالدة، حىت سن 

، وبـدأ عمليـة   ٢٠٠٦وأدرج اجمللس الوطين للمـرأة هـذه املـسألة يف خطـة عملـه لـسنة            - ٣٤٨
 وبـصورة خاصـة     ،اإليدز/توعية مبشكلة النساء والشباب واملراهقني الذين يعيشون مع الفريوس        

ــال       ــسألة يف األعمـ ــذه املـ ــاجل هـ ــة الـــيت تعـ ــل الفنيـ ــها القوافـ ــة ومنـ ــدائل الثقافيـ ــالل البـ ــن خـ  مـ
اإليدز، تسمح بالتعرف علـى هـذه       / دراسة عن اجلنس والفريوس    ىجر وسوف تُ  .)٥١(املسرحية

 .احلقيقة احملددة يف بلدنا، وذلك بغرض احلصول على املدخالت الكافية ملعاجلة هذه املشكلة

واختــذت وزارة العمــل والعمالــة يف إكــوادور مــن جانبــها، تــدابري لوقــف التمييــز ضــد   - ٣٤٩
 ١٣ املـربم يف     ٠٠٣٩٨ومبوجب االتفاق الـوزاري رقـم       . اإليدز/ني بالفريوس األشخاص املصاب 

، حيظر على الشركات العامة واخلاصة وعلى مجيع مؤسسات الدولـة إجـراء             ٢٠٠٦يوليه  /متوز
ار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، بــصورة إجباريــة، مــن أجــل احلــصول علــى وظيفــة أو    بــاخت

 ويــشجع هـذا االتفـاق الوقايــة   .اً هلـذا الـسبب  ل شـخص تعــسفي صاالسـتمرار فيهـا، وكــذلك فـ   

__________ 

 “وليس حلبوب منع احلمل الطارئ تأثري، مىت بدأت عملية الزرع وال حتدث إجهـاض           . ضةيبعد انطالق البو  
 .٢٠٠٦مايو / أيار“اجمللس الوطين للمرأة يف مواجهة قرار احملكمة الدستورية” لنشرة اإلعالمية املعنونةا

اإليـدز واألمـراض املنقولـة باالتـصال        /الوقايـة مـن الفـريوس     تشن محالت لتعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابيـة، و        )٥١( 
اجلنــسي يف كليــات املــدن ومنــها غواياكويــل وماتــشاال وكوينكــا وكيتــو، الــيت مت حتديــدها بوصــفها منــاطق   

 .اإليدز بني املراهقني من السكان/حلدوث حاالت اإلصابة بالفريوس
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واإلعالم والتثقيف الواجب تقدميها يف أماكن العمل مـع تـشجيع إجـراء اختبـار فـريوس نقـص                   
 .املناعة البشرية بصورة طوعية، وعلى أساس املوافقة املستنرية

ــشكلة       - ٣٥٠ ــة مـ ــى معاجلـ ــوظفني علـ ــدريب املـ ــود لتـ ــضاً جهـ ــذل أيـ ــل، تبـ ويف وزارة العمـ
 مـن   ١٢٠، حيث مت تـدريب      ٢٠٠٦وجرت عملية توعية يف الوزارة يف سنة        . اإليدز/وسالفري

 . منهم االختبار اجملاين والسري خالل أسبوع٩٠ ىاملوظفني، أجر

متالزمــة /ويعتــرب مــشروع تعــديالت قــانون الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   - ٣٥١
 أداة قانونيــة أخــرى هامــة يف جمــال )٥٢(ة لــهوالرعايــة املتكاملــ) اإليــدز(نقــص املناعــة املكتــسب 

وقد أعـد املـشروع خـالل حلقـة عمـل وطنيـة لكـي تقـوم                 . اإليدز/السياسات العامة والفريوس  
جلنة الصحة التابعـة جمللـس النـواب الـوطين بعرضـه للمناقـشة مـن أجـل حتـديث القـانون احلـايل                        

وال يغطـي سـوى اجلانـب       وال ختصص له ميزانية حمددة بوضـوح،        . الذي يتضمن ثغرات كثرية   
 .اإليدز/الوبائي من مشكلة الفريوس

ويراعي مشروع تعديالت القانون املسألة من منظور حقوق اإلنـسان أي أنـه يتجـاوز                - ٣٥٢
وفيمـا يتـصل بـاملنظور اجلنـساين، يتـوخى االقتـراح األفـضلية واجملانيـة يف                 . جمال الـصحة وحـده    

اإليدز للنـساء احلوامـل ويقـرر تـشكيل جملـس           /احلصول على خدمات الرعاية حلاالت الفريوس     
اإليــدز، يلحــق برئاســة اجلمهوريــة ويــضم مؤســسات الدولــة املختلفــة، ومنــها /وطــين للفــريوس

 .اجمللس الوطين للمرأة

ويف إطـــار اخلطـــة الوطنيـــة للتعلـــيم املتعلـــق بـــاجلنس التابعـــة لـــوزارة التعلـــيم والثقافـــة   - ٣٥٣
ن أجل تنفيذ املفهوم اجلديد للتعلـيم املتعلـق بـاجلنس، مبـا     واملذكورة أعاله، تبذل جهود هامة م    

 .اإليدز يف املؤسسات التعليمية/يف ذلك موضوع الفريوس

ــار   - ٣٥٤ ــشمل إطـ ــة     ”ويـ ــسية واإلجنابيـ ــوق اجلنـ ــصحة واحلقـ ــة للـ ــة الوطنيـ -٢٠٠٦اخلطـ
: اإليــدز/املــشار إليهــا أعــاله أهــدافاً حمــددة بالنــسبة لرعايــة حــاالت الفــريوس         )٥٣(“٢٠٠٨

) ب(اإليــدز، /الوقايــة مــن احلمــل املبكــر واألمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي والفــريوس  )أ(
 .اإليدز/كفاية الرعاية للمراهقني املصابني بالفريوس

__________ 
 .٢٠٠٠أبريل / نيسان١٤ بتاريخ ٥٨نشر يف اجلريدة الرمسية رقم  )٥٢( 
وحدة تنفيذ قانون األمومة اجملانية ورعاية الطفولـة واجمللـس الـوطين للـصحة، وزارة الـصحة العامـة، واجمللـس                     )٥٣( 

الوطين للمرأة، والتأمني االجتماعي الريفي، ومركز دراسات السكان والتنمية االجتماعيـة، مـشروع ضـمان               
مركــز إكــوادور لنــهوض بــاملرأة ): ظمــة غــري حكوميــةمن(شــركة البحــوث اجلامعيــة، اخلطــة الدوليــة /اجلــودة

وأنشطتها، وهيئة رعاية األسرة الدولية ووكـاالت التعـاون، منـها صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومكتـب                
 .خدمات املشاريع
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 ١٣املادة 

 االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية

 الوصول إىل اخلدمات األساسية

 واجمللـس الـوطين للطفولـة واملراهقـة         مت توقيع اتفـاق تعـاون بـني اجمللـس الـوطين للمـرأة              - ٣٥٥
واملعهد الوطين للطفولة واألسرة واإلدارة الوطنية للتعليم املتعدد الثقافات الثنائي اللغـة وجملـس              

 وشعوب إكوادور، ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة ومفوضـية األمـم املتحـدة             قالنهوض بأعرا 
ثيـق والتـسجيل والقيـد املتـأخر اجملـاين          لشؤون الالجئني من أجـل املـضي يف اخلطـة الوطنيـة للتو            

 وذلـك يف إطـار برنـامج حتـديث          ٢٠٠٦أبريـل   / يف نيسان  .)٥٤(واألمساء املزدوجة لتحقيق اهلوية   
النظــام الــوطين للــسجل املــدين وحتقيــق اهلويــة الــذي ينفــذه اجمللــس الــوطين للتحــديث واإلدارة   

 .الوطنية للسجل املدين

ع إىل تعميم احلصول على إثبات اهلويـة وضـمان هـذا            ويهدف اجلزء األول من املشرو     - ٣٥٦
وأنــشئت هلــذا . احلــق األساســي جلميــع مــواطين إكــوادور، مــن اجلنــسني ومــن مجيــع األعمــار   

الغرض فرق متنقلة للتسجيل والتوثيق يف املناطق اليت مل يتمكن سكاهنا من احلصول على هـذه                
 .اخلدمات يف إكوادور

املتنقلة السعي إىل العناية بعدد يزيد عـن مليـون ونـصف            وجيري من خالل هذه الفرق       - ٣٥٧
ــهم احلــصول علــى       ــذين ال ميكن ــون مــن مــواطين ومواطنــات إكــوادور غــري املــسجلني، وال ملي
ــة       ــوفر وثيقــة هوي ــة وغريهــا، لعــدم ت ــها اخلــدمات الــصحية والتعليمي اخلــدمات األساســية، ومن

 . طفل وطفلة٦٠٠ ٠٠٠هذا العدد حنو ويشمل . لديهم

 مقاطعات من أفقر املقاطعـات      ٨وابتدأت خطة التوثيق املذكورة مع مشروع رائد يف          - ٣٥٨
) PRAT(يف البلد، نفذ فيها مشروع رائد إلصدار وثـائق ملكيـة لألراضـي مـع مـشروع بـرات           

 .ووزارة البيئة، كما تستطيع املرأة احلصول على موارد اإلنتاج

 سياسات احلماية االجتماعية

 من مالحظاهتا اخلتاميـة،     ١٥ و ١٤لشواغل اليت أبدهتا اللجنة يف الفقرتني       فيما يتصل با   - ٣٥٩
ــة            ــن التغطي ــدر ممكــن م ــل أكــرب ق ــشرية ميث ــة الب ــندات التنمي ــامج س ــارة إىل أن برن جتــدر اإلش
واالستثمار البشري بني الربامج املوجهة للـسكان الـذين يعيـشون يف حالـة فقـر أو فقـر مـدقع،                     

 مليــون أســرة ٢ويغطــي الربنــامج أكثــر مــن . واملــرأة الريفيــةويــشمل نــساء الــشعوب األصــلية 

__________ 
 )٥٤( www.conam.gov.ec. 
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معيشية يف إكوادور وينطوي على حتويـل مهيـأ حلمايـة رأس املـال البـشري عـن طريـق الـصحة                      
والتعلــيم وتعــد املــرأة أهــم املــشاركني يف هــذه الــسياسة، ذلــك أهنــا هــي الــيت حتــصل علــى هــذا 

 .التحويل وتوجهه لرفاهية أبنائها وبناهتا

وقـام اجمللــس الــوطين للمــرأة، بــدعم مـن اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة    - ٣٦٠
، مـن   ٢٠٠٣البحر الكارييب بـإجراء دراسـة جنـسانية حـول سـندات التنميـة البـشرية، يف سـنة                    

ومسحـت النتـائج الـيت توصـلت إليهـا هـذه        . أجل تقييم أوجه التقدم الـيت حققهـا هـذا الربنـامج           
تــراح بتحقيــق قيــادة لــشبكات اخلــدمات اخلاصــة باملــستفيدات مــن ســندات  الدراســة بوضــع اق

واهلــدف مــن هــذه القيــادة هــو حتديــد سياســة احلمايــة .  مقاطعــات بالبلــد٦التنميــة البــشرية يف 
ــى اخلــدمات          ــرأة واحلــصول عل ــوق امل ــن منظــور حق ــد م ــر يف البل ــة ومكافحــة الفق االجتماعي

اتيجية لتحـسني إمكانيـات برنـامج سـندات التنميـة          االجتماعية األساسية من خالل تنفيـذ اسـتر       
 .البشرية واالستفادة منها

، وقعـــت اتفاقـــات إقليميـــة مـــع هيئـــات احلكـــم احمللـــي يف ريوبامبـــا ٢٠٠٦ويف ســـنة  - ٣٦١
وبورتوفينحو بشأن القيادة، وسعت اهليئات، بتوافق اآلراء مع برنامج احلماية االجتماعيـة الـيت              

 .قيادة شبكات اخلدمات يف مقاطعات أخرى بالبلدتدير السندات، إىل تنفيذ 

 املوارد االقتصادية املتاحة للمرأة

يف مواجهــة حالــة الفقــر الــيت تعــاين منــها املــرأة اإلكوادوريــة، وضــعت الدولــة اقتراحــاً  - ٣٦٢
وحتدد هـذا االقتـراح بإنـشاء صـندوق اسـثئماين          . بتوجيه املوارد االقتصادية من منظور جنساين     

 . ، تديره اهليئة املالية الوطنية٢٠٠٣يف سنة ) PROMUIERES( النهوض باملرأة باسم صندوق

، مــن خــالل ٢٠٠٥نــوفمرب /وبــدأ صــندوق النــهوض بــاملرأة عملياتــه يف تــشرين الثــاين - ٣٦٣
ــع وجــود      ــصغرية، م ــات ال ــداد االئتمان ــامج س ــاحلقوق     ٦برن ــة ب ــشغيل امللتزم ــات الت ــن جه  م

 وتــسمح الــسياسات واآلليــات املقــررة لتــشغيل .)٥٥(لــشحيحةاالقتــصادية للمــرأة ذات املــوارد ا
ش يف حالــة فقــر مــدقع فرصــة احلــصول علــى يالــصندوق بــأن يكــون أداة تتــيح للمــرأة الــيت تعــ

 .املوارد وحتقيق استقالهلا الذايت وحتسني نوعية حياهتا

__________ 
ات املوارد الـشحيحة حـىت       ممولني لالئتمانات اتفاقات من أجل توجيه االئتمانات الصغرية إىل املرأة ذ           ٧وقع   )٥٥( 

 مقاطعات يف البلد، وهي سانتا الينا، وغويالويـل وماشـاال وكوكـا          ٥، وذلك يف    ٢٠٠٦أغسطس  /شهر آب 
 .وغوامويت
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 قيمت حتالفات مع املنظمـات النـسائية وجهـات التـشغيل الـيت تـشارك الـصندوق يف            أو - ٣٦٤
فكــرة األســاس فيمــا يتــصل بتوظيــف املــوارد ومتابعــة االســتراتيجية، ويف العمــل علــى تــشجيع  

 .تكوين اجلمعيات والتعاون وتنظيم املرأة

 مــن جهــات التــشغيل للمــشاركة يف الــصندوق   ٨٠، مت تأهيــل حنــو ٢٠٠٦ويف ســنة  - ٣٦٥
ري احلكوميـة املتخصـصة   ومنها املؤسسات املالية وتعاونيـات التـوفري واالئتمانـات واملنظمـات غـ          

ــه      ــة، وتوجي ــها يف املــشاركة يف الوديعــة االئتماني يف التمويــل الــصغري، والــيت أعربــت عــن رغبت
 .املوارد املالية املستقلة ذاتياً للنساء املستفيدات على املستوى الوطين

 امـرأة   ٨٥٠ويبلغ عدد املستفيدات مباشرة مـن االئتمانـات املمنوحـة يف هـذه املرحلـة                 - ٣٦٦
وقد تنبهت هيئة الوديعة االستئمانية لسعر الفائدة للكيانات األخـرى الـيت أعربـت عـن رغبتـها                

 .يف االنضمام لعضوية هذه املؤسسة

 وشعوب إكوادور الذي أنـشأ برنـامج        قوهذه هي حالة اجمللس الوطين للنهوض بأعرا       - ٣٦٧
 إطـار صـندوق التنميـة    لالئتمانات القابلـة للـسداد، يف  ) Lankari Wapmi(“ النكاري وارمي”

ويهـدف هـذا الربنـامج إىل متويـل أنـشطة اقتـصادية منتجـة لنـساء الـشعوب          . للشعوب األصـلية  
األصــلية مــن خــالل تقــدمي االئتمانــات الــصغرية، مــن أجــل دعــم صــناديق التــوفري واملــصارف     

 .اجملتمعية

ساواة بـني  املـ ”ولدى صندوق النـهوض بـاملرأة أيـضاً برنـامج غـري قابـل للـسداد باسـم                 - ٣٦٨
ويهدف إىل تعزيز املبادرات الناشئة عن اجملتمع املدين واملنظمـة لـدعم تنفيـذ عناصـر                “ اجلنسني

 .خطة تكافؤ الفرص من خالل صندوق عام وتنافسي

 النساء املعوقات

تــبني الدراســة االستقــصائية لألســر املعيــشية الــيت أجراهــا املعهــد الــوطين لإلحــصاء          - ٣٦٩
 يف املائـة مـن جممـوع    ١٢,١٤املعـوقني يف البلـد، تبلـغ نـسبته     من داً كبرياً والتعداد أن هناك عد   
 ٨٢٩ ٧٣٩ شخصاً يعانون من عجز مـن نـوع مـا منـهم          ١ ٦٠٨ ٣٣٤السكان أي أن هناك     

 سنة فمـا فـوق،      ٤١ يف املائة من السكان املعوقني من سن         ٥٤ومتثل املرأة   . امرأة، يف إكوادور  
 . يف املائة٤٦وميثل الرجل 

وقـد أدرج اجمللـس الـوطين للمعـوقني مـسألة النـساء املعوقـات يف ختطيطـه عنـد صـياغة            - ٣٧٠
وخــالل الــسنوات الــثالث املاضــية قــام اجمللــس بتمويــل مــشاريع    . ٢٠٠٧خطــة العمــل لــسنة  

للتدريب والتنمية التنظيمية للمرأة املعوقة بدنياً كمرحلة أوىل، من منظور جنـساين حمـدد، بغيـة         
 .قة حياة املرأة املعوقة، ودعم كفاحها ملقاومة التمييز املزدوجتشجيع الوعي حبقي
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وقد أنشأ اجمللس شبكة للدفاع عن حقوق األشـخاص املعـوقني تـضم مجيـع املفوضـني                  - ٣٧١
اإلقليميني ملكتب أمني املظـامل واملستـشارين القـانونيني لكليـات احلقـوق جبامعـات البلـد الـذين                   

 .يات احملامنييقدمون خدماهتم باجملان، وبعض كل

وباإلضافة إىل ذلك، أعد مـشروع تعـديالت لقـانون املعـوقني، الـساري حاليـاً يفـرض           - ٣٧٢
ــن         ــراوح م ــات للمخــالفني تت ــرض غرام ــع ف ــانون، م ــذ الق ــى عــدم تنفي  إىل ٢٥٠جــزاءات عل

 . دوالر٥ ٠٠٠

، ٢٠٠٦ينـاير   /وباملثل يتـضمن قـانون تعـديل قـانون العمـل، الـصادر يف كـانون الثـاين                  - ٣٧٣
 موظفـاً   ٢٥مـع األشـخاص املعـوقني يف الـشركات العامـة أو اخلاصـة الـيت هبـا                   االلتزام بالتعاقـد    

 يف املائـة مـن   ٤ يف املائة يف السنة األوىل، على أن تصل إىل ١وتكون نسبة التعاقد  . على األقل 
وسـوف جتـري    . جمموع العمـال يف الـسنة اخلامـسة، مـع مراعـاة مبـادئ املـساواة بـني اجلنـسني                   

زارة العمل عمليات تفتـيش علـى الوظـائف الدائمـة يف الـشركات مـع معاقبـة رب العمـل يف                      و
  .)٥٦(حالة عدم تنفيذ القانون

 ١٤املادة 

 املرأة الريفية

ــرتني       - ٣٧٤ ــة، يف الفق ــدهتا اللجن ــيت أب ــق ال ــدواعي القل ــاً ب ــا  ١٥ و١٤اهتمام ــن مالحظاهت  م
مــن الفقــر الــذي تعــاين منــه نــساء الريــف اخلتاميــة اختــذت الدولــة تــدابري هامــة مــن أجــل احلــد 

 .والشعوب األصلية واملنحدرات من أصل أفريقي

 توفري االئتمانات للمرأة يف الريف

يعمــل مــشروع تنميــة الــشعوب األصــلية والــسوداء يف إكــوادور بواســطة اســتثمارات    - ٣٧٥
 علـى   مـن صـناديق التـضامن   ٦٢٦ومع “ برنامج صناديق التضامن ”ريفية متاحة، مع مشروع     

 مــن األعــراق والــشعوب األصــلية واألفريقيــة ٢٧ امــرأة مــن ١٥ ١٥٨املــستوى الــوطين تــضم 
املـرأة،  األصل يف إكوادور هبدف حتسني نوعية احليـاة يف اجملتمعـات الريفيـة، مـن خـالل تنظـيم         

 .وتنمية عادات التوفري واالئتمان اليت تساهم يف استدامة األسرة واجملتمعات احمللية

إلدارة الذاتيـة   اإدارة صناديق التضامن، أصبحت العضوات قادرات علـى         فترة  ل  وخال - ٣٧٦
وعلى تنظيم موارد اجملموعة املؤلفة مـن مـدخراهتا العائليـة اخلاصـة، ممـا حقـق تقـدماً كـبرياً مـن                      

__________ 
 أنـه جيـري     ٢٠٠٦أكتـوبر   /أوضحت عمليات التفتيش األويل الـيت متـت يف مقاطعـة كانيـار يف تـشرين األول                 )٥٦( 

 . من الشركات اليت متت زيارهتا٩تعاقد مع أي امرأة معوقة يف  من الرجال املعوقني وعدم ال١٢التعاقد مع 
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اجلانــب العــائلي واجملتمعــي واالجتمــاعي، وبــث يف املــرأة روح تنظــيم املــشاريع الــصغرية مــع      
وبـذلك، جنـد    . ت املالية اجملتمعية اليت ختدم جمتمعاهتا احمللية يف األجل الطويل         تشجيع منو الكيانا  

 يف املائة من جممـوع صـناديق التـضامن املـذكورة قـد انـضمت إىل النظـام املـايل الـوطين                       ١٠أن  
 يف املائـــة أخـــرى يف ســـبيلها إىل ١٥اخلاضـــع لتنظـــيم اإلدارة احملليـــة للتعاونيـــات، وأن هنـــاك  

 .االنضمام

وباملثل، أنشئت مشاريع صـغرية مـن قبيـل املتـاجر اجملتمعيـة واملخـابز واملراكـز احلرفيـة                    - ٣٧٧
ومت . ومزارع لتربية النوعيات الـصغرية وأنـشطة أخـرى نـشأت نتيجـة هلـذا النـوع مـن التنظـيم                    

إشراك نساء الشعوب األصـلية واألفريقيـة األصـل يف صـنع القـرارات علـى مـستوى اجملتمعـات                    
. ة يف جمتمعــاهتن احملليــةيليــة، ممــا أدى إىل حتويلــهن إىل عناصــر نــشطة وغــري ســلب واملنظمــات احمل

تكوين صـناديق تـضامن جديـدة يف الريـف، ممـا أدى إىل دعـم األنـشطة املنتجـة لألسـرة             ويعزَّز  
وأثبتـت اجملموعـات النـسائية الـيت تـدير          . الريفية يف املنـاطق الـيت ال تتـوفر فيهـا اخلـدمات املاليـة              

 .ضامن قدرهتا على اإلدارة املالية والتنظيمصناديق الت

 نساء الشعوب األصلية والصحة

اختذت بعض اخلطوات اهلامة يف جمال الصحة منها توحيد جلان املستفيدين مـن قـانون                - ٣٧٨
ــسكان مــن         ــسكان وخاصــة ال ــة ال ــة الكثيف ــاطق الريفي ــة يف املن ــة الطفول ــة ورعاي ــة اجملاني األموم

 .الشعوب األصلية

ذلت أيــضاً جهــود مــن أجــل إدراج الــوالدة الرأســية ضــمن االعتمــادات املخصــصة وبــ - ٣٧٩
ولكن ما زال هذا االقتـراح      . والعودة بذلك إىل املمارسات السلفية للشعوب األصلية      . للقانون

 .قيد املناقشة وحباجة إىل موارد

 حصول نساء الشعوب األصلية على التعليم

ملنتظمني يف مؤسسات للتعليم العـايل يف املنـاطق    رجل من ا١٠٠ امرأة لكل ٨٨هناك   - ٣٨٠
الــيت تعتــرب هياكلــها  الــيت هبــا معلــم واحــد و نــسبة مرتفعــة مــن املــدارس  وهنــاك أيــضاً . الريفيــة

 .ومعداهتا غري مالئمة

ــائي اللغــة    - ٣٨١ ــة ووقــف موجــة   ويهــدف برنــامج التعلــيم الثن لــوزارة التعلــيم إىل حمــو األمي
ــامج موجــه إىل نــساء الريــف والــشعوب األصــلية بــصورة    االنقطــاع عــن الدراســة وهــذا ا  لربن

 ٥٦ ١١٠خاصة، ووفقاً لألرقام الواردة من إدارة التعليم املتعدد الثقافات الثنائي اللغـة، هنـاك         
 .طالبات يف برنامج تعليم القراءة والكتابة
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 ١٦ و١٥املادتان 

 املساواة أمام القانون ويف الزواج واحلقوق العائلية

وقـد عـززت    . رس الدستور احلـايل مبـدأ املـساواة بـني الرجـال واملـرأة أمـام القـانون                 يك - ٣٨٢
وللمـرأة األهليـة    . هذا املبدأ، تدرجيياً، قواعد معيارية ثانوية عديدة يف النظام القانوين إلكوادور          

ة كمـا هلـا حريـة التعاقـد وحريـ        . القانونية الكاملة واحلريـة يف إدارة ممتلكاهتـا، يف الوقـت احلـايل            
وميكن للمرأة أن متثل أشخاصاً طبيعيني واعتباريني، مدنيا وممارسـة          . العمل والتجارة والصناعة  

 .فإن املساواة القانونية مكفولة يف النظام القانوين إلكوادوروبذلك، . مهنتها

ونظراً ألن وصول األشخاص ذوي املـوارد الـشحيحة إىل العدالـة حمـدود، وخاصـة يف                - ٣٨٣
ة املتصلة بالشؤون العائلية، يعترب الربنامج الوطين لوصول املـرأة إىل العدالـة، مـن               الدعاوى املدني 

ويف هذا الصدد، جيري اجمللس الوطين للمرأة مفاوضات مع املؤسـسات           . الربامج ذات األولوية  
ــاين        ــة الث ــة الــذي ســيجري يف إطــار مــشروع إقامــة العدال املــسؤولة عــن إصــالح قطــاع العدال

)PROJUSTICIA II (التابع للبنك الدويل. 

ويـسلم الدسـتور الـسياسي إلكـوادور بـأن األســرة تقـوم علـى صـالت قانونيـة وفعليــة           - ٣٨٤
وينطبــق هــذا املبــدأ أيــضاً علــى الــزواج  . وتــستند إىل املــساواة يف احلقــوق والفــرص ألعــضائها 

م يف واالرتباطات الفعلية، ويضيف نص الدستور أن الدولة تقـوم بتـشجيع مـشاركة األب واأل          
 . املعيشيةة األسرةرئيس. م الدعم للمرأةداملسؤولية، وأن عليها أن تق

، أرســت القــوانني مبــدأ   ١٩٨٩ تعــديالت القــانون املــدين لــسنة    تومنــذ أن صــدر  - ٣٨٥
ــرر          ــا مل يق ــة، م ــور الزوجي ــزوج يف إدارة األم ــصاحل ال ــى افتراضــات ل ــاء عل ــع اإلبق ــساواة م امل

ويف الواقـع، تفتـرض الـسلطات، عنـد         . ع عقد الزواج  الزوجان خالف ذلك، صراحة عند توقي     
عقد الزواج املدين أن الرجل هو الذي يدير الشركة الزوجيـة، يف حالـة عـدم إقـرار مـا خيـالف                      

 .ذلك

وبالنــسبة للمــسائل العائليــة، يــتم إعــداد مــشروع قــانون الطفولــة واملراهقــة ومــشروع    - ٣٨٦
اطنني، مـع التوفيـق بينـهما لتفـادي أوجـه      قانون األسرة، من خـالل عمليـات مـشاركة مـن املـو      

. وميثل النصان تقدماً يف التـشريع، يتفـق مـع الواقـع االجتمـاعي        . التضارب احملتملة عند التطبيق   
ــار ــايو /ويف أي ــشة األوىل،     ٢٠٠٢م ــانون األســرة يف ســياق املناق ــى مــشروع ق ، مت التعــرف عل

، صــدر قــانون الطفولــة ٢٠٠٣أبريــل /وأوقفــت بعــد ذلــك اإلجــراءات اخلاصــة بــه ويف نيــسان
واملراهقــة اجلديــد الــذي مســح بتحــسني مبــادئ إقامــة القــضاء بــشكل متخــصص يف احلــاالت      

 .املختصة به
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 سنة، وميكن للمراهق أن يتزوج قبل ذلك مبوافقـة األب           ١٨والسن األدىن للزواج هو      - ٣٨٧
 .أو األم أو القاضي املختص

شــخاص علــى وسـائل تنظــيم األســرة ممــا   مــن الدسـتور حبــصول األ ٢٣وتـسمح املــادة   - ٣٨٨
 .يلغي رمسياً ضرورة احلصول على موافقة الزوج، وهو مبدأ يتفق مع القانون املدين الساري

 مواضيع أخرى تدعو للقلق بصورة خاصة

 سكان احلدود

مـايو  /أنشئت هيئة السيادة الوطنية وتنميـة احلـدود بـوزارة العالقـات اخلارجيـة يف أيـار                 - ٣٨٩
ف العنايـــة باملـــسائل املتـــصلة بالـــدفاع عـــن الـــسيادة وســـالمة األراضـــي وتنفيـــذ ، هبـــد٢٠٠٤

سياســات وتـــدابري تتـــصل بـــدعم احلـــدود النـــشطة وحتـــسني حيـــاة ســـكان املنـــاطق احلدوديـــة  
واألمازونية، وإدماج املناطق الطبيعية للبلد مع أمريكا اجلنوبية وحتقيق التنميـة املـستدامة ملنطقـة               

 .األمازون

 إطــار اإلدمــاج إنــشاء جلنــة اجلــوار واإلدمــاج بــني إكــوادور وكولومبيــا، تنفيــذاً ومت يف - ٣٩٠
ــصادر يف    ــران٢٠لإلعــالن الرئاســي ال ــه / حزي ــة يف    ١٩٨٩يوني ــشكيل هيكــل اللجن ــد ت  وأعي

 .٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين

، مكلفــة بتعزيــز اإلدمــاج  يوتعتــرب جلنــة اجلــوار آليــة ثنائيــة ذات طــابع سياســي ومتثيلــ   - ٣٩١
ومل تــدرج املــسألة . التعــاون والتنميــة للبلــدين، مــع التــشديد علــى منطقــة اإلدمــاج احلدوديــة و

اجلنسانية كعنصر عرضي، وقد دعت اهليئة اجمللس الوطين للمرأة للمشاركة يف بعـض اجملـاالت               
 .من أجل صياغة مقترحات للتعاون

رة العالقــات اخلارجيــة، وبــدأ اجمللــس الــوطين للمــرأة، بالتنــسيق مــع جلنــة اجلــوار ووزا  - ٣٩٢
، مع مستـشارة املـرأة يف كولومبيـا، مـن أجـل             ٢٠٠٦سبتمرب  /إجراء االتصاالت يف شهر أيلول    

مــشروع التعــاون الــتقين بــني إكــوادور وكولومبيــا يف جمــال سياســات احلمايــة اخلاصــة  ”تنفيــذ 
 .“ني، والنساء واألطفال واملراهقني املشردين والالجئرضة حلاالت اخلطرعباملرأة امل

ويتمثل هدف املشروع يف تعميم املنظور اجلنـساين يف الـسياسات والـربامج واملـشاريع                - ٣٩٣
كفالـــة والراميـــة إىل النـــهوض جبماعـــات املـــشردين والالجـــئني يف منـــاطق احلـــدود ومحايتـــهم 

ــن        ــضررة م ــة املت ــة والكولومبي ــة اإلكوادوري ــة واملراهق ــرأة والطفل ــة حلقــوق امل املمارســة الكامل
 .املسلح يف كولومبياالصراع 

ــصادر يف          - ٣٩٤ ــذي ال ــوم التنفي ــن خــالل املرس ــشاملة، م ــة ال ــة املنطق ــشئت وحــدة تنمي وأن
 بالتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة      ،، من أجل العناية، على سبيل األولوية      ٢٠٠٢أغسطس  /آب
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ــوكومبيوس،      ــابورا، وسـ ــشي، وأمبـ ــداس، وكرتـ ــات أزمريالـ ــشمالية، يف مقاطعـ ــدود الـ يف احلـ
 .يانا ونابوواور

وينـــدرج نـــشاط وحـــدة تنميـــة املنطقـــة الـــشمالية يف إطـــار التنميـــة البديلـــة والوقائيـــة  - ٣٩٥
، وتـشمل عناصـر الـدعم للـهياكل األساسـية      واملتكاملة واملـستدامة يف منطقـة احلـدود الـشمالية      
 .احملليةوالتنمية االقتصادية واإلدارة . االجتماعية واإلنتاجية والتنمية املنتجة وحفظ البيئة

وتتطلع الدولة، من خالل هذه األنشطة اهلامة، إىل االستجابة ألوجه القلق الـيت أبـدهتا       - ٣٩٦
 . من مالحظاهتا اخلتامية١٧ و١٦اللجنة يف الفقرتني 

 البيئة ونوع اجلنس

بـــدأت الدولـــة عمليـــة هامـــة إلضـــفاء الطـــابع املؤســـسي علـــى املنظـــور اجلنـــساين يف    - ٣٩٧
وانطالقاً من دراسـة تـسمح بتـصور        . وذلك من خالل اجمللس الوطين للمرأة     السياسات البيئية،   

أثر املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة يف السياسات البيئية، يعمل اجمللس الـوطين للمـرأة علـى                 
 .نشر وضع املرأة يف النظم البيئية

املـرأة  ”طار خطة عمل واختذ اجمللس الوطين للمرأة تدابري ملواجهة املشاكل البيئية، يف إ        - ٣٩٨
، بتدريب املرأة على مواجهة اآلثار البيئية املباشرة وغـري املباشـرة، وتـدعيم مـشاركتها                “والبيئة

وبذلك، أدجمت املرأة الريفية يف العالقة بـني املـرأة والبيئـة،          . يف إجراءات الوقاية واملعاجلة البيئية    
ة املـساواة بـني اجلنـسني يف تطبيـق          مع تأكيد أن األشـخاص هـم جـزء مـن الـنظم البيئيـة وكفالـ                

 .عت عليها إكوادوراتفاقية التنوع البيولوجي اليت وقَّ

وعلى مستوى البلـد، جيـري حتديـد خطـوط إلدراج املعـايري اجلنـسانية يف إدارة البيئـة،                    - ٣٩٩
 إكــوادور وصــندوق البيئــة ومــن خــالل  - مــن مكتــب برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   اًءابتــد

ويـتم يف إطـار     . لوطنية املقدمة إىل املنظمات غري احلكومية للبيئة واملنظمات اجملتمعية        التربعات ا 
هذه املبادرات، تطوير املنظور اجلنساين مـع التـشديد، بـصورة خاصـة، علـى تـشجيع مـشاركة          
املرأة، بـصورة نـشطة يف ختـصيص املـوارد للـنظم البيئيـة، ويف اختـاذ القـرارات اخلاصـة بـاإلدارة                       

 . وكيفية ختصيص الفوائد البيئيةاملستدامة

ويف السنوات األخرية، ازداد وعي املواطنني بالبيئة، وخاصة يف مناطق استغالل الـنفط             - ٤٠٠
ــشرقية  ( ــشمالية ال ــاطق ال ــن أجــل وقــف االســتغالل غــري      )املن ــشئت مؤســسات تكــافح م ، وأن

اهلامـة بـدور قيـادي يف       املستدام هلذا املصدر غـري املتجـدد، وتقـوم املـرأة يف املناصـب الـسياسية                 
ــاح  ــذا الكف ــشجعن       . ه ــة ت ــاء والبيئ ــوم األحي ــساء املتخصــصات يف عل ــن الن ــة م ــاك جمموع فهن

 .مشاركة الشعب النشطة يف منع هذا االستغالل، يف املواقع املذكورة
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وب األصــلية عوعلــى املــستوى احمللــي، هنــاك منظمــات للنــساء الريفيــات، ونــساء الــش  - ٤٠١
ش على االستخراج املـستدام ملنتجـات الـنظم البيئيـة يف            يعت من أصل أفريقي     واملولَّدة واملنحدرة 

وتعمل بعـض هيئـات احلكـم احمللـي الـيت لـديها وحـدات للبيئـة                 . أحناء خمتلفة من البلد وحتويلها    
على دعم املرأة بوصفها من اجلهـات الفاعلـة اهلامـة يف حفـظ التنـوع البيولـوجي علـى الـصعيد                      

 .احمللي
 
 املسائل اليت مل يتم البت فيها بعد - اجلزء الثالث

 املرأة واالقتصاد

على الرغم من أن الدولة قد دعمت حتالفاهتا مـع اجلبهـة االجتماعيـة، مـا زالـت هنـاك         - ٤٠٢
مــسألة وضــع صــيغة فعالــة للــسياسة االقتــصادية والــسياسة االجتماعيــة مــن منظــور للحقــوق،    

العدالة االجتماعية وإىل مبـادئ املـساواة والتنـوع    بدعم منوذج للتنمية، يستند إىل  الدولة  وتقوم  
 .االجتماعي والثقايف

 توجَّــهومــن األمــور األساســية أن تــتم مواصــلة اســتثمار املــوارد البــشرية واملاليــة لكــي   - ٤٠٣
اً ومنـها املـرأة، يف      حظاالستثمارات العامة على أساس االحتياجات احملددة للمجموعات األقل         

 .ت العامة، وخاصة امليزانية العامة للدولةعمليات ختطيط السياسا

 لتـشغيل صـندوق     امليزانيـة ويلزم، على وجه التحديد زيـادة االعتمـادات املخصـصة يف             - ٤٠٤
النهوض باملرأة، بوصف ذلك استراتيجية فعالة لتوجيه املـوارد املاليـة مـن أجـل حفـز املبـادرات                  

 . التغلب على الفقر، يف األجل الطويلاالقتصادية للمرأة ذات املوارد الشحيحة واملسامهة يف

مؤشــرات وينطــوي ذلــك علــى تقويــة نظــام املؤشــرات االجتماعيــة للبلــد، مــع إدراج    - ٤٠٥
جديدة تسمح بوضع صورة لتأنيـث الفقـر يف البلـد وباختـاذ تـدابري لتحـسني الظـروف املعيـشية            

 .للمرأة اإلكوادورية وعائلتها، على أساس هذه املعلومات

شك أنه يلزم تشجيع عمليات التعديل القانوين لوثائق معيارية هامـة، منـها قـانون               وال   - ٤٠٦
التجارة والقوانني املتصلة بأداء النظام املصريف وما يتصل بـه، وقـانون التنميـة الزراعيـة وحيـازة                  

 .األراضي يف إكوادور

 يف الريـف،    ومن األمور األساسية أيضاً وجود معلومات كمية وكيفية عن حالة املـرأة            - ٤٠٧
ــرة        ــة يف إكــوادور للفت ــروة احليواني ــساين يف سياســات الزراعــة والث هبــدف تعمــيم املنظــور اجلن

 . وإشراك منظمات املرأة املنتجة يف املراحل املختلفة من تنفيذ السياسات٢٠١٦-٢٠٠٦

وفيما يتصل مبسألة البيئة واملرأة، جيب أن يـتم، علـى سـبيل األولويـة، إجـراء البحـوث                    - ٤٠٨
لــيت تــسمح بتــوفري املعلومــات واخلــربات الالزمــة حــول إمكانيــة الوصــول إىل املــوارد الطبيعيــة  ا

 .واستغالهلا والتحكم فيها من منظور جسناين
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ومن املـسائل الـيت مـا زالـت معلقـة يف برنـامج العمـل اجلنـساين حتديـد مقـدار مـسامهة                      -٤٠٩
ة االستقـصائية الوطنيـة السـتغالل الوقـت        ويعترب تطبيق نتائج الدراسـ    . املرأة يف االقتصاد الوطين   

 .مسألة ذات أولوية يف االستثمارات الواجبة على الدولة

 التعليم والتدريب

من أهم املسائل اليت جيب حلها، يف جمال التعلـيم، زيـادة النـسخ املطبوعـة مـن الكتـب                     - ٤١٠
 األطفــال قــوقحوهنا املــساواة واملدرســية اجليــدة بتكلفــة منخفــضة، وهــي الــيت يــشجع مــضم   

 .واملراهقني من اجلنسني وتنمية قدراهتم

ــة واملراهقــة بتحديــد       - ٤١١ ــوطين للطفول ــوطين للمــرأة واجمللــس ال وجيــب أن يقــوم اجمللــس ال
اآلليات املؤسسية املالئمة للتنفيذ والرامية إىل دعم نظام ال مركـزي للحمايـة املتكاملـة حلقـوق                 

 ملراقبــة تنفيــذ مبــادئ عــدم التمييــز يف جمــال  )وخاصــة جمــالس محايــة حقــوق الطفولــة (الطفولــة 
 .التعليم، وخاصة يف حاالت الطرد أو الفصل بسبب احلمل ويف حاالت العنف اجلنسي

ومن املهـم أن جيـري دعـم البـدائل اجلديـدة للتعلـيم والـيت تتـضمن أشـكاالً خمتلفـة مـن                         - ٤١٢
صـيل الـسلوك واألنـشطة      وجيـب كـذلك وضـع تفا      . الفنون التعبرييـة، مـع تـصور ملـسامهة املـرأة          

 .البديلة بواسطة برامج من قبيل التعليم املتعلق باجلنس

وليس من املمكـن إدمـاج منظـور التعـدد الثقـايف علـى مجيـع املـستويات، يف املبـادرات               - ٤١٣
 .التعليمية اليت جتري يف البلد

وق للمـنح،   ويلزم أيضاً تشجيع وصول املرأة إىل التعليم العايل مـن خـالل إنـشاء صـند                - ٤١٤
 .يعطي األولوية للنساء رئيسات األسر املعيشية يف الربامج الدراسية املختلفة

 املرأة والصحة

ــور      - ٤١٥ ــن األمـ ــصحية، مـ ــدمات الـ ــايف يف اخلـ ــوع الثقـ ــور التنـ ــشجيع إدراج منظـ ــرب تـ يعتـ
 األساسية، وخاصة فيما يتصل باملمارسات السلفية املفيـدة ومنـها الـوالدة الرأسـية، يف جمموعـة         
استحقاقات األمومة اجملانية ورعاية الطفولة، وكذلك تطوير برامج الستعادة اخلربات التقليديـة            

 االعتـــراف بقيمـــة املولّـــدات ،يف العنايـــة بالـــصحة، مـــع وضـــع يف االعتبـــار، بـــصورة خاصـــة  
 .وإدماجهن يف اخلدمات الصحية

دمات الــصحية مــن وال تــزال مــسألة دعــم دور احلكومــات احملليــة يف جمــال تــوفري اخلــ   - ٤١٦
خالل االتفاقات الوطنية ومن منظور جنساين ومتصل حبقوق اإلنسان، من املسائل اليت مل يـتم               

 .البت فيها بعد
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ويعتــرب تعزيــز أوجــه التقــّدم احملــرزة يف جمــال احلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة مــن املــسائل      - ٤١٧
سـائل منـع احلمـل بـروح مـن          األساسية، مع دعم الربامج واملشاريع اليت تكفل احلصول علـى و          

 .االحترام الكامل للحقوقمع املسؤولية و

 العنف العائلي

يعــد تنفيــذ منــوذج إلدارة حمــاكم األســرة واملخالفــات اخلاصــة بــالعنف داخــل الوظيفــة   - ٤١٨
 .القضائية من األمور ذات األولوية يف جمال العدالة

 للخطــة الوطنيــة ملنــع العنــف    ويتبــّين ضــرورة اســتثمار املــوارد يف صــياغة تــشاركية      - ٤١٩
اجلنساين واستئصاله واملعاقبة عليه تسمح بتنفيذ برامج ومـشاريع حمليـة للعنايـة بـضحايا العنـف                 

 .ومحايتهم، واستعادة حقوقهم ووضع آليات ملعاقبة املعتدين

وينبغي، يف إطار اخلطة املذكورة ضمان ختصيص املـوارد الكافيـة واملالئمـة يف امليزانيـة                 - ٤٢٠
لعامـة للدولــة، مــن أجــل تنفيــذ سياســات وبــرامج ومــشاريع ملنــع العنــف اجلنــساين واستئــصاله  ا

واملعاقبة عليه، مع دعم دور اإليواء القائمة وإنشاء دور جديدة، إىل جانب اخلـدمات القانونيـة      
 .والسيكولوجية وغريها

نفيــذ اخلطــة وفيمــا يتــصل بتخــصيص املــوارد، يعتــرب احلــصول علــى األمــوال الالزمــة لت  - ٤٢١
ويف هـذا الـصدد،   . الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص والبغاء واالستغالل اجلنسي التزاماً ثابتا       

يعترب مشروع السياسة املالية ذات املنظور اجلنساين اسـتراتيجية أساسـية لتوعيـة سـلطات وزارة        
 العامـة الراميـة إىل   االقتصاد واملالية بشأن ضرورة استثمار املوارد يف تصميم وتنفيـذ الـسياسات       

 .منع االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني واملرأة واملعاقبة عليه

ويظل توصيف العنـف ضـد املـرأة علـى أنـه جرميـة يف القـانون اجلنـائي مـسألة مل يبـت                         - ٤٢٢
ــد  ــا بع ــدورة        . فيه ــديل يف ال ــذا التع ــاد ه ــة العتم ــود الالزم ــة اجله ــذل الدول ــذلك ســوف تب ول

 .ةالتشريعية اجلديد

ــشمالية، نتيجــة      - ٤٢٣ ــاة مقاطعــات احلــدود ال ــسائدة يف حي ــة اخلطــرية ال وقــد أظهــرت احلال
للصراع املسلح الكولوميب، ضرورة تدعيم برامج محاية حقوق املرأة والفتيات واملراهقـات مـن       

 .أو الالجئات، الوارد ذكرهن يف هذا التقرير/اإلكوادوريات والكولومبيات املشردات و

 ال ممارسة السلطةاملرأة يف جم

فيما يتصل مبـشاركة املـرأة يف الـسياسة، يلـزم أن تتـوىل دولـة إكـوادور مهمـة تـدريب                    - ٤٢٤
ورغم تزايـد مـشاركة املـرأة يف العمليـات االنتخابيـة ويف اجملـاالت               . القيادات السياسية النسائية  

اسي مـن منظـور     املختلفة لصنع القـرارات، يلـزم اسـتثمار املـوارد مـن التـدريب والتكـوين الـسي                 
 .جنساين ومتصل حبقوق اإلنسان
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وال شك أن تقوية القيـادات الـسياسية النـسائية تعتـرب خطـوة أساسـية يف سـبيل حتقيـق                      - ٤٢٥
 .احلكم الدميقراطي ومتثل مسامهة كبرية يف بناء دميقراطية قائمة على املساواة والشمول

 األجهزة املؤسسية والقانونية للجنسني

بــدعم املؤســسات العامــة اجلنــسانية، يعتــرب تــشجيع إجــراء مناقــشة واســعة فيمــا يتــصل  - ٤٢٦
النطاق مع املنظمات النسائية املختلفة من البلد مسألة ذات أولوية، قبل عرض مـشروع قـانون                

وتعـد مناقـشة هـذا القـانون     . تكافؤ الفرص واملساواة بني اجلنـسني علـى جملـس النـواب الـوطين             
 .مهية حيوية بالنسبة لوضع السياسات العامة للجنسني يف البلدواعتماده مسألة عاجلة، ذات أ

ويعترب وجود اإلدارات السياسية الالزمـة إلعـادة وضـع أمـني املظـامل املـساعد لـشؤون                   - ٤٢٧
املــرأة يف مكتــب أمــني املظــامل، مــن أجــل تعزيــز دوره يف جمــال فــرص املطالبــة حبقــوق اإلنــسان  

 .اخلاصة باملرأة

 خلاصة باملرأةنشر حقوق اإلنسان ا

ــوارد         - ٤٢٨ ــتثمار امل ــة، باس ــة، كمجموع ــوم املؤســسات العام ــضرورية أن تق ــور ال ــن األم م
الالزمة من أجل زيادة نشر االتفاقية وخاصة الربوتوكـول االختيـاري كـصك واجـب التطبيـق                 

وكـان العمـل الـذي قـام بـه كـل مـن اللجنـة العامـة لتنـسيق حقـوق                      . بالنسبة إىل حقـوق املـرأة     
 التابعة لوزارة العالقات اخلارجيـة واجمللـس الـوطين للمـرأة ميثـل خطـوة هامـة حيـث مت                     اإلنسان

تعمــيم هــذين الــصكني، علــى نطــاق واســع مــع املالحظــات اخلتاميــة للجنــة وتقــارير الدولــة،     
 .والتقارير ذاهتا وآليات أخرى خاصة باجلنسني من خالل وسائط النشر املطبوعة واإلنترنت

، أن جيــري النــشر املكثــف حلقــوق املــرأة باللغــات األخــرى ألعــراق        ويلــزم، باملثــل  - ٤٢٩
 .وشعوب إكوادور

 البيئة واجلنسان

من املسائل األساسية تشجيع البحوث املتخصصة اليت تـضع يف االعتبـار املـشاكل الـيت           - ٤٣٠
تواجهها املرأة املتـضررة مـن التلـوث البيئـي يف الريـف واحلـضر وخاصـة تـدهور التربـة وزيـادة                       

عرفة بامللوثات العضوية الثابتة وإدماج عنـصر تعـدد الثقافـات كعنـصر منـشط لـسيطرة املـرأة                   امل
 .على إدارة املوارد الطبيعية

ة للممرضـات املعرضـات لإلشـعاع، والعـامالت         يـ ويعترب موضوع الصحة املهنيـة والبيئ      - ٤٣١
بة حلياة املـرأة العاملـة،   يف جمال الزهور ومصائد اجلمربي واملهن األخرى املرتفعة اخلطورة بالنس   

 .موضوعاً أساسياً أيضاً بالنسبة للبيئة
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