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  ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز
  الثانية واألربعونالدورة 

        ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ٧ -أكتوبر /تشرين األول ٢٠
  إكوادور: رأةة بالقضاء على التمييز ضد امل اخلتامية للجنة املعنياملالحظات    

  
ــة يف    - ١ ــس   نظــرت اللجن ــدوريني ال ــرين ال ــر اجلــامع للتقري ــسابع إلكــوادور  التقري ادس وال
)CEDAW/C/ECU/7( ــستيها ــشرين األول ٢٢، املعقــودتني يف ٨٥٥  و٨٥٤ يف جل ــوبر/ت  أكت

 ،CEDAW/C/ECU/Q/7اللجنـة يف الوثيقـة     طرحتـها   وترد قائمة القضايا واألسئلة اليت      . ٢٠٠٨
  .CEDAW/C/ECU/Q/7/Add.1 يف الوثيقة إكوادورد ردود روت
  

  مقدمة    
الـسادس  تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـدميها تقريرهـا اجلـامع لتقريريهـا               تعرب اللجنة عن      - ٢

، الذي يهتدي باملبادئ التوجيهية اليت سبق أن وضعتها اللجنـة إلعـداد التقـارير الدوريـة                 والسابع
، A/58/38(وينطـــوي علـــى إشـــارات مرجعيـــة وفـــرية إىل املالحظـــات اخلتاميـــة الـــسابقة للجنـــة  

ردود ا قدمتـه مـن      ملـ جنة أيـضا عـن تقـديرها للدولـة الطـرف             وتعرب الل  .)٣٣٦-٢٨٢ الفقرات
  .الدورة فريق العامل ملا قبلطرحها العلى قائمة القضايا واألسئلة اليت خطية 

املؤلـف  ، رئيـسة اجمللـس الـوطين للمـرأة    ، برئاسـة  الدولة الطـرف وتثين اللجنة على وفد     - ٣
 عـن   اللجنـة وقـد أعربـت  . الجتماعيـة من ممثلي اجمللس الوطين للمـرأة ووزارة تنـسيق الـشؤون ا           

من حيث تقييم التحديات القائمة أمام تنفيـذ االتفاقيـة،           التقريراليت اتسم هبا    لصراحة  لتقديرها  
 ، ولـئن كانـت تعـرب عـن أسـفها     البّناء الذي دار بـني الوفـد وأعـضاء اللجنـة         وللحوار الصريح   

  .ألن بعض األسئلة بقي دون إجابة
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  اجلوانب اإلجيابية    
ــة املالحظــات         - ٤ ــة ومتابع ــذ االتفاقي ــة لتنفي ــود املبذول ــاح اجله ــع االرتي ــة م تالحــظ اللجن

اخلتاميــة الــسابقة مــن خــالل اعتمــاد عــدد كــبري مــن القــوانني والــسياسات واخلطــط والــربامج،  
قــانون  صـالح إوقــانون ؛ يإصـالح القــانون اجلنـائ  وقـانون  قــانون الطفولـة واملراهقــة؛  : هـا في مبـا 

؛ ولـة والطفألمومـة    ل الرعايـة اجملانيـة   قـانون   إصـالح   و؛  تنظيم اخلـدمات الـصحية    وقانون  العمل؛  
اخلطــة الوطنيــة واخلطــة الوطنيــة لتكــافؤ الفــرص؛  قــانون تنظــيم اخلدمــة اخلارجيــة؛ و وإصــالح 

نــع االنتــهاكات اجلنــسية والقــضاء عليهــا يف  مل؛ واخلطــة الوطنيــة اجلــرائم اجلنــسيةللقــضاء علــى 
ــدارس؛  ــل ال وامل ــة العم ــة ملكافحــة االختطــاف  خط ــاجرين،     وطني ــشروع بامله ــري امل ــار غ واالجت

 وبغـاء النـساء     ،واالستغالل اجلنـسي واسـتغالل اليـد العاملـة وغـري ذلـك مـن أنـواع االسـتغالل                  
اخلطـة  واألطفـال؛   إنتـاج املـواد اإلباحيـة وإفـساد           يف  واسـتغالل األطفـال    واألطفال واملـراهقني،  

بــشأن  ٢٦١االتفــاق الــوزاري رقــم واجلنــسية واإلجنابيــة؛ الــصحة واحلقــوق ب املتعلقــةالوطنيــة 
املتعلــق  ٣٣٩٣املرســوم الــوزاري رقــم و؛ العــام واخلــاصالقطــاعني حظــر التمييــز اجلنــساين يف 

إضـفاء  بـشأن    ٤٠٣وزاري رقم   القرار  ؛ وال التوعية باجلرائم اجلنسية ومعاجلتها يف نظام التعليم      ب
  .املالطابع املؤسسي على التثقيف اجلنسي الش

، املكلفـة مبهـام     إنـشاء وزارة العـدل وحقـوق اإلنـسان        بالقيـام مـؤخرا ب    ترحب اللجنة   و  - ٥
 النظـام القـضائي، مبـا فيهـا الـسلطات املـسؤولة             ضـمن تنسيق عمل خمتلف اجلهات الفاعلة      منها  

  .اجلنسالقائم على نوع اجلنسي و العنف منلحماية القانونية لطار الوطين اإلعن تنفيذ 
ــثين   - ٦ ــد    وت ــساء يف البل ــع الن ــسجيل مجي ــى خطــة ت ــة عل ــدهن بو اللجن ــة،  تزوي ــائق هوي وث
  . يعشن يف املناطق الريفيةالنساء الالئي نفيه مبن
 ،النظـام املتكامـل للمؤشـرات االجتماعيـة    نطـاق   يع  وتالحظ اللجنة مـع االرتيـاح توسـ         - ٧

لطفولـة  اام  ونظـ  )SIMUJERES(  املـرأة  نظـام  : باملوضـوع مهـا    يـشمل نظـامني ذوي صـلة      الذي  
)SININEZ.(  
 إىل تطوير املـشاريع والـربامج   الراميةبادرات امل اجملتمع املدين يف     مبشاركةوترحب اللجنة     - ٨

  . املنظمات النسائية يف إعداد تقرير الدولة الطرفوكذلك مبشاركةذات الصلة،  والسياسات
  الشواغل الرئيسية والتوصيات    

الدولة الطرف بتنفيذ كل أحكام االتفاقية علـى حنـو          وبينما تشري اللجنة إىل التزام        - ٩
منهجي ومتواصل، فإهنا ترى أن الشواغل والتوصيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتاميـة          

وبناء على ذلك، تدعو اللجنـة الدولـة        . تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل األولوية      
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االت، واإلبالغ يف تقريرها الدوري الطرف إىل التركيز يف أنشطتها التنفيذية على تلك اجمل
كما تدعو الدولة الطرف إىل تقـدمي هـذه          .املقبل عن اإلجراءات املتخذة والنتائج املتحققة     

املالحظــات اخلتاميــة إىل مجيــع الــوزارات املعنيــة، واهلياكــل احلكوميــة األخــرى علــى مجيــع  
  .يذها الفعالاملستويات، وإىل الربملان والسلطة القضائية، من أجل كفالة تنف

  
  الربملان    

يف حني تؤكد اللجنة من جديد أن احلكومة تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية عـن التنفيـذ                    - ١٠
الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، وختـضع علـى وجـه اخلـصوص للمـساءلة                

ولــة عــن ذلــك، فإهنــا تــشدد علــى أن االتفاقيــة ملزمــة جلميــع األجهــزة احلكوميــة، وتــدعو الد
الطـــرف إىل تـــشجيع برملاهنـــا الـــوطين علـــى أن يتخـــذ، وفقـــا لواليتـــه وإجراءاتـــه، وحـــسب  
االقتضاء، اخلطوات الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظـات اخلتاميـة، وأن تقـدم احلكومـة                

  .تقريرها املقبل مبوجب االتفاقية
دسـتور  ال سـن    إثـر  معقـدة     عملية تغيري  تشهد تنفيذ حتيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف         - ١١
لدولـة الطـرف فرصـة جيـدة إلجـراء      لوتـشدد اللجنـة علـى أن هـذه الفتـرة تـوفر          .  مـؤخرا  ديداجل

  .لشواغل احملددة يف هذه املالحظات اخلتاميةلاإلصالحات اهليكلية الضرورية لالستجابة 
  

   باملرأةاآللية الوطنية للنهوض    
ع بـه اجمللـس الـوطين للمـرأة يف تعزيـز املـساواة              تعترف اللجنة بالدور اهلام الذي يـضطل        - ١٢

 إقامــة الراميــة إىلاجلهود بــوترحــب اللجنــة كــذلك . إكــوادوربــني اجلنــسني وحقــوق املــرأة يف 
غـري أن   .  بعـض الـوزارات    وضـمن  على املستوى احمللي     لتكافؤ الفرص آليات مؤسسية وقانونية    

 القـــانوين هأساســـو هوتكوينـــس  للمجلـــاللجنـــة ال تـــزال تـــشعر بـــالقلق ألن اهليكـــل الـــوظيفي
تـويل مهمـة حتقيـق إدمـاج املنظـور اجلنـساين علـى حنـو حقيقـي                 تتيح له  ال   همواردو هصالحياتو

  . السياسات العامةيفيف اهليكل العام للدولة ووشامل 
مع االرتياح أن الدسـتور اجلديـد يـنص علـى وجـود آليـة               اللجنة  ويف حني تالحظ      - ١٣
بإدراج هذا  توصي  فإهنا   - املساواةحتقيق   جملس   هي - اجلنسني   دة لتعزيز املساواة بني   حمد
 قانونيـة، مـن     ات وسـلط  ات ما يلزم من واليـ     هنحمب و ي احلكوم اهليكلضمن  لس وظيفيا   اجمل

 يف  مراعـاة املنظـور اجلنـساين وحقـوق املـرأة     تعميممن أجل حمددة،  خالل تشريعات ثانوية 
يزانية كافية مب اجمللس بتزويد اللجنة أيضا وتوصي. هاوهياكل لدولة الطرفامجيع سياسات 

بـأن متثـل يف اجمللـس       وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنـة       . أنشطته على حنو فعال   لالضطالع ب 
  .أصل أفريقي من اتحدرن والنساء املة األصليالشعوبنساء على النحو املناسب 
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علنــت أُالــيت  - ٢٠٠٩-٢٠٠٥  للفتــرةوضــع خطــة تكــافؤ الفــرصبوترحــب اللجنــة   - ١٤
اجلهود الـيت يبـذهلا اجمللـس الـوطين         وبـ  - ٢٠٠٦ عـام     صـدر   مرسـوم تنفيـذي    يفلدولـة   لسياسة  

كمــا ترحــب ميــع مؤســسات القطــاع العــام، جل التنفيــذيالتخطــيط يف طــة اخلللمــرأة إلدمــاج 
بيـد  . تكافؤ الفرص يف بعض احلكومات احملليـة      لالمركزية  الطط  اخلتعزيز   الرامية إىل    املبادراتب

 يف  ة معروفـ  ال تـزال غـري    لخطة حمـدودة و    املوارد املرصودة ل   اللجنة ألن  ال يزال يساور     أن القلق 
طـة يبـدو    اخل تنفيـذ     التركيـز يف   نألاللجنة ال تزال قلقـة      كما أن   . كثري من القطاعات احلكومية   

  .منعزلة وتدابري تتخذ كردود فعلبشكل مفرط على برامج منصبا 
ولتنفيـذها  لخطـة  ل األساس القـانوين   هتيئةالطرفوتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة       - ١٥

بـإبراز هـذه اخلطـة سياسـيا     كمـا توصـي    . تكـافؤ الفـرص    من خالل اعتماد مشروع قـانون     
وكـاالت  المجيـع   يف  شامل  الـ  املؤسـسي نـهج   وبرصد املوارد هلا على النحو الالزم لتعزيـز ال        

كفالـة   مـن أجـل   لـي،    العامـة واخلاصـة علـى الـصعيدين املركـزي واحمل           والـدوائر نظمات  املو
 مهـا، نفاذإووممارستهما على حنو شامل،  مبدأ املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة،       صالحية  

  .تهماومحاي
  

  مبدأ املساواة    
مبـدأ املـساواة بـني    ينطـوي علـى   أن الدسـتور اجلديـد   بـ حتيط اللجنـة علمـا مـع التقـدير           - ١٦

وترحـب اللجنـة    .  دولـة علمانيـة    كـوادور إ ويـنص علـى أن       ،الرجل واملرأة، ومبدأ عـدم التمييـز      
 عـدد مـن     إلزالـة  الدولـة الطـرف يف الفتـرة قيـد النظـر             أجرهتاأيضا باإلصالحات التشريعية اليت     

ــة  ــد أ. األحكــام التمييزي ــساور  ن بي ــزال ي ــق ال ي ــة إزاء التفــاوت القــائم بــني القــانون   القل اللجن
. انونيـة للمـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني         احلماية الق بالواقع فيما يتعلق    القائم على أرض    والوضع  

بعـض  ”وجـود  بوتشري اللجنة على وجه اخلـصوص إىل مـا تقـر بـه الدولـة الطـرف يف تقريرهـا                    
املمارسات القانونية واالجتماعية اليت متيز ضد املرأة، سواء يف اجملال العـام أو اخلـاص، وتـؤدي                 

  ).٩٨الفقرة ( “إىل فروق يف املعاملة لصاحل الرجل ولغري صاحل املرأة
علـى  وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد مـشروع قـانون تكـافؤ الفـرص و               - ١٧

وتوصــي اللجنــة كــذلك بــأن تتخــذ الدولــة  . فعالــةه بــصورة نفــاذإلوضــع وتنفيــذ آليــات 
تنطوي  لضمان التنفيذ الكامل للتشريعات القائمة بطريقة ال         مناسبةالطرف تدابري فورية و   

عمليـة شـاملة السـتعراض      إجـراء   وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى       . يز ضد املرأة  يمتعلى  
إلغـاء  بالقيـام دون تـأخري   ، وتفاقيـة االالدسـتور اجلديـد و  والتوافق بـني التـشريعات الوطنيـة     

القـانون املـدين الـذي      حكم  يز ضد املرأة، مبا يف ذلك       يمتتنطوي على   مجيع التشريعات اليت    
  .ةالزوجياحلياة  شؤون  لصاحل الزوج يف إدارةيرسخ افتراضا
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  الفقر والتمكني االقتصادي    
ــساور  - ١٨ ــتبعاد       ي ــر واالس ــن الفق ــة م ــستويات مرتفع ــق إزاء اســتمرار وجــود م ــة قل  اللجن

 مــن املنحــدرات نــساء الــشعوب األصــلية والنــساء وال ســيما،  اإلكوادوريــةلمــرأةلاالجتمــاعي 
ويف حــني . ق االجتماعيــة األساســيةاحلقوبــ القائمــة أمــام متــتعهنالعقبــات إزاء أصــل أفريقــي، و

 أمـور   باجلهود املبذولة يف الدولة الطرف للتخفيـف مـن حـدة الفقـر، عـن طريـق                اللجنة  ترحب  
، وبرنـامج   سندات التنمية البـشرية    ل التحويالت النقدية برنامج  توسيع نطاق   ب منها القيام مؤخرا  

طـط  اخليف   ددجنـساين حمـ   منظـور    إزاء عـدم إدمـاج       ا ال تـزال قلقـة     لنهوض باملرأة الريفية، فإهنـ    ا
ــو ــة  ربامجال ــصادية  لالوطني ــة واالقت ــة االجتماعي ــق أل   . لتنمي ــة القل ــساور اللجن ــا ي ــوارد كم ن امل

االجتمــاعي بــدورها يف القطاعــات ذات الــصلة متركــزة دو تبــ وضــع املــرأة تعزيــزيف املــستثمرة 
 تقيـيم منـهجي     نـه ال توجـد آليـات      أليف قطـاع الـصحة، و     كمـسؤولة عـن تقـدمي الرعايـة         كأم و 

  . وترسيخهااألدوار النمطية للجنسنيتكرار إذا كانت الربامج القائمة متيل إىل  امل
 يف  املـــرأةلوضـــع كفالـــة املراعـــاة اخلاصـــةوحتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى   - ١٩

تعزيز النظـام   توصي ب هي  و.  العام ات القطاع السياسات االقتصادية واالجتماعية واستثمار   
نــساء  مجــع بيانــات مفــصلة عــن وضــع يححبيــث يتــاملؤشــرات االجتماعيــة  بالــوطين املتعلــق

، ال سـيما يف املنـاطق الريفيـة       ومـن أصـل أفريقـي،        املنحـدرات ، والنـساء    ةاألصليالشعوب  
وحتــث اللجنــة الدولــة  . الــسياسات ذات الــصلةيف هــذه املعلومــات كمــا توصــي مبراعــاة  

شجيع املبادرات االقتصادية للمرأة، مثل  إىل ت  الراميةعلى تعزيز املبادرات    كذلك  الطرف  
. ءالنـسا املختلفـة مـن     موعـات   اجمل وضـع اعتبارهـا   وأن تأخـذ يف     ،  النـهوض بـاملرأة   صندوق  

ــات      ــشاء آلي ــى إن ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ــام بانتظــام برصــد وأخــريا، ت ــر للقي  أث
 .السياسات االجتماعية واالقتصادية على املرأة

  
  العنف ضد املرأة    

ترحب اللجنة بإنشاء مفوضيات للمـرأة واألسـرة، وإنـشاء وحـدات متخصـصة بـشأن          - ٢٠
 الكـبرية، باإلضـافة إىل   قاطعـات ي واجلـرائم اجلنـسية يف مكتـب املـدعي العـام يف امل          عائلالعنف ال 

ــة ضــحايا العنــف اجلنــسي وبــذل اجلهــود لــضمان تنفيــذ القــانون املتعلــق       وضــع برنــامج حلماي
ومــع ذلــك، فــإن اللجنــة مــا زالــت تــشعر بــالقلق بــشأن ازديــاد   . بــالعنف ضــد املــرأة واألســرة

حوادث العنف ضد النساء والبنات يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك العنـف األسـري واجلنـسي،                 
لـربامج الـيت ترمـي إىل      لة  خصصوللثغرات املوجودة يف تغطية هذه احلوادث وحمدودية املوارد امل        

تشريعات وخطـط حمـددة،   وجود ة بالقلق من أنه رغم     وتشعر اللجن . محاية الضحايا من النساء   
كمــا تــشعر اللجنــة . فــإن العنــف والتحــرش اجلنــسيني ضــد البنــات يف املــدارس مــا زال متفــشيا
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زال  مـا ” ،)١٦٣الفقـرة   (كما جاء يف تقريـر الدولـة الطـرف           العنف ضد املرأة،     بالقلق من أن  
 البـدين مـسموح بـه يف البيـت وميثـل      وتالحظ اللجنة أيضا مع القلق أن العقـاب     . “يعترب جنحة 

  .شكال من أشكال العنف ضد األطفال، مبن فيهم البنات
عطـاء األولويـة يف االهتمـام لتـصميم وتنفيــذ     حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إ     و  - ٢١

استراتيجية شاملة، مع ختصيص املوارد املناسبة، ملكافحة مجيع أشكال العنـف ضـد النـساء               
يتماشـى مـع التوصـية       ، مبـا  ة الـضحايا ومـساعدهتن    هـا، وتعزيـز محايـ     والفتيات والقـضاء علي   

وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفـل التنفيـذ الـسليم للتـشريعات الـسارية               . ١٩العامة  
قـانون  الملكافحة العنف ضد النساء والفتيات كما توصي اللجنة بإدراج العنف العائلي يف  

قانون صراحة على حظر العقاب البـدين لألطفـال      باعتباره جرمية، وأن ينص هذا ال     اجلنائي  
وتوصي اللجنة بأن متتثل الدولة الطرف      . يف املنازل، ويف مؤسسات الرعاية والعدالة أيضا      

 والقــضاء عليــه ة عليــهعاقبــاملالتفاقيــة البلــدان األمريكيــة بــشأن منــع العنــف ضــد املــرأة و  
لــيت أقرهــا االجتمــاع الرابــع ، وأن تــستخدم املؤشــرات ا)١٩٩٤اتفاقيــة بيلــيم دو بــارا، (

ــة يف     ــة النـــــسائية للبلـــــدان األمريكيـــ ــالعنف التابعـــــة للجنـــ ــة بـــ للجنـــــة اخلـــــرباء املعنيـــ
كمــا تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تقــدم يف تقريرهــا . ٢٠٠٨أغــسطس /آب ١٥
 مـدى األشكال املختلفة للعنف ضد املـرأة، و      تتعلق ب بيانات وإحصاءات عن حاالت     قبل  امل

ايا إىل النظــام القــضائي، باإلضــافة إىل معلومــات عــن احلمايــة واملــساعدة الــيت جلــوء الــضح
  .عن عدد احملاكمات واإلداناتوتقدم إىل الضحايا، 

  
  االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي    

ــة الطــرف ملعاجلــة مــشكلة االجتــار     حــني يف   - ٢٢ ــادرات األخــرية للدول ــة املب تالحــظ اللجن
وبـذل  بـذلك  الل اجلنسي هلن، مبا يف ذلك وضع خطـة عمـل خاصـة           بالنساء والفتيات واالستغ  

اجلهود لضمان تسجيل النساء غري املقيـدات يف الـسجالت، فهـي مـا زالـت تـشعر بـالقلق مـن                      
وتشعر اللجنة بقلق خـاص إزاء حالـة النـساء    . استمرار االجتار بالبشر من الدولة الطرف وإليها     

لوايت يقعن ضحية للتمييز وتدفعهن الظروف باجتـاه        املهاجرات وطالبات اللجوء والالجئات، ال    
. االقتــصاد غــري الرمســي، مبــا فيــه االشــتغال بــاجلنس، ويــصبحن معرضــات لالســتغالل اجلنــسي  

والنـساء  الشعوب األصلية   اليت تفيد بأن نساء     معلومات  وتشعر اللجنة بنفس القدر من القلق لل      
  .جتار هبن واستغالهلن جنسيالالأكثر تعرضا  أصل أفريقي قد يكنَّاملنحدرات من 

تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل ختــصيص مــوارد كافيــة لتنفيــذ اخلطــة الوطنيــة   و  - ٢٣
. ملكافحة االجتار بالبشر واالستغالل اجلنـسي وإقامـة آليـة لرصـد تنفيـذها وتقـدير فعاليتـها         

 فيها الفقر وتشجع اللجنة الدولة الطرف على معاجلة األسباب اجلذرية لالجتار بالبشر، مبا       
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والتمييز واالستبعاد االجتماعي، وهي األمور اليت جتعل جمموعات معينـة مـن النـساء أكثـر       
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز احلمايـة الـيت يـتم              . تعرضا للخطر من غريها   

، وكـذلك لـضحايا االجتـار بالبـشر، وأن          ءالبغـا الراغبات يف ترك    توفريها للنساء والفتيات    
، وأن تــوفر  بــرامج للتوعيــة، وجتــري حبوثــا حــول األســباب اجلذريــة لالجتــار بالبــشر تــضع

، وتوفر التدريب املناسب للمحامني، والعـاملني يف جمـال          للنساء سبال بديلة لكسب الرزق    
ذ القـانون يف مجيـع األمـور        إنفـا العدالة اجلنائية، ومقدمي الرعاية الصحية، واملسؤولني عـن         

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقـدم يف         .  اجلنسي واالجتار بالبشر   املتعلقة باالستغالل 
تقريرها التايل بيانات إحصائية عن مستوى حدوث اجلرائم وعـدد الـدعاوي اجلنائيـة الـيت                

  .والعقوبات اليت فرضترفعت 
  

  جمموعات النساء املعرضة للخطر    
مـن أصـل     والنـساء املنحـدرات      الشعوب األصلية تشعر اللجنة بالقلق بشأن حالة نساء         - ٢٤

شعوب وتالحظ أن املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـ               . أفريقي
واللجنــــة املعنيــــة بالقــــضاء علــــى التمييــــز العنــــصري ) A/HRC/4/32/Add.2انظــــر (األصــــلية 

)CERD/C/ECU/CO/19 ( يــز مــا زلــن يتعرضــن لتميالــشعوب األصــلية قــد خلــصا إىل أن نــساء
لعنـف، ممـا ميثـل عقبـة أمـام متـتعهن فعليـا              لمزدوج يقوم علـى نـوع اجلـنس وأصـلهن العرقـي، و            

وتــشعر اللجنــة بــالقلق مــن أن . حبقــوق اإلنــسان ومــشاركتهن الكاملــة يف مجيــع منــاحي احليــاة
ــ  يعــانني مــن الفقــر أكثــر مــن   يمــن أصــل أفريقــ املنحــدرات  والنــساء ةاألصــليشعوب نــساء ال

ــيم العــايل، ويعــانني مــن ارتفــاع       غري ــديهن فــرص أقــل مــن غريهــن للوصــول إىل التعل هــن، ول
، وارتفـاع   واحلمـل املبكـر  معدالت التسرب من املدارس، وارتفاع معـدالت الوفيـات النفاسـية    

ة، واخنفـاض األجـور، واخنفـاض معـدالت املـشاركة يف احليـاة              عمالة الناقص معدالت البطالة وال  
  .ن إكوادورالعامة عن باقي سكا

 تـدابري   ، يف سياق سياساهتا وبراجمها    ،تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ      و  - ٢٥
ة زمنيا وأن تضع معايري للتقييم من أجل اإلسراع بتحسني ظـروف            ددواضحة وهادفة وحم  

.  يف مجيــع منــاحي احليــاةيمــن أصــل أفريقــاملنحــدرات والنــساء الــشعوب األصــلية نــساء 
والنــساء الــشعوب األصــلية لــة الطــرف إىل التكفــل بــأن تــوفر لنــساء  الدواللجنــة وتــدعو 

اخلــدمات الــصحية التعلــيم و فرصــا كاملــة للحــصول علــى يمــن أصــل أفريقــاملنحــدرات 
 وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن        .واملشاركة على حنو كامل يف عمليات صنع القرار       

يف ذلك االجتاهات مع مرور الـزمن،    معلومات وبيانات، مبا    املقبل  ن تقريرها الدوري    ضمُِّت
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، وعـن تـأثري   يمـن أصـل أفريقـ   املنحدرات  والنساء  ةاألصليشعوب  عن أحوال نساء من ال    
  .التدابري املتخذة للتغلب على أوجه التمييز املتعددة ضدهن

ــساء املهــاجرات والالجئــات وطالبــات اللجــوء،     و  - ٢٦ ــة الن ــالقلق إزاء حال ــة ب ــشعر اللجن ت
ة ســيئة يعمــل وظــروف معيــشلظــروف ت منــهن، نظــرا ألهنــن معرضــات خاصــة غــري املــسجال

كمـا تـشعر    . اجلنس، مـع قلـة فـرص حـصوهلن علـى الرعايـة الـصحية              نوع  لعنف القائم على    لو
اللجنـة بـالقلق ألن عـددا كـبريا مـن الالجئـات غـري املـسجالت مـا زلـن معرضـات لإلبعـاد إىل             

  .يت حتق هلنبالدهن األصلية وحرماهنن من احلماية الدولية ال
 بـإدراج ومحايـة طالبـات اللجـوء     نتظامتوصي اللجنة بأن تتكفل الدولة الطرف با و  - ٢٧

واملهاجرات والالجئات يف التشريعات الوطنية والسياسات العامة وبرامج االستجابة الـيت           
ســيما العنــف اجلنــسي والعنــف القــائم علــى نــوع   املتعلقــة حبقــوق املــرأة، الئلتعــاجل املــسا

 كما حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة للقـضاء علـى مجيـع                       .اجلنس
أشكال العنف والتمييز ضد املهاجرات وطالبات اللجـوء واملـشردات والالجئـات، مبـا يف               

مسي، ضمن عدة إجـراءات  ذلك يف قطاع العمالة، بتشجيع اندماجهن يف قطاع العمالة الر   
لـى تيـسري فـرص حـصول الالجئـات وطالبـات            ة الطـرف ع    وتـشجع اللجنـة الدولـ      .أخرى

اللجــوء واملهــاجرات واملــشردات علــى اخلــدمات الــصحية وغريهــا مــن خــدمات الــدعم     
 وترحب اللجنة باحلملـة احلاليـة الـيت تقـوم هبـا الدولـة لتـسجيل وتوثيـق مجيـع                     .االجتماعي

عزيـز  احلدود الشمالية، وتـشجع الدولـة الطـرف علـى ت          الواقعة على   ناطق  املاألشخاص يف   
  .عملية التسجيل واإلسراع هبا، باإلضافة إىل إجراءات حتديد وضع الالجئني

 ٢ر التمييز ضـد األقليـات اجلنـسية املـشار إليـه يف الفقـرة                حظويف حني تالحظ اللجنة       - ٢٨
، فإهنـا   ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلول ٢٩ الدستور اجلديد إلكوادور الذي اعتمد يف        من ١١من املادة   

  .ملعلومات اليت تفيد بالتمييز القائم على هذا األساس ضد النساءتشعر بالقلق إزاء ا
وأن ه احلــاالت، ذيف هــتوصــي اللجنــة بــأن تتكفــل الدولــة الطــرف بــإجراء حتقيــق   - ٢٩

  .وفقا للدستورتتخذ اإلجراء العالجي 
  

  التعليم    
يف ذلـك   ترحب اللجنة جبهود وزارة التعليم والثقافة للقـضاء علـى األميـة، مبـا               حني  يف    - ٣٠

، فإهنا تالحظ مع القلـق ارتفـاع مـستوى األميـة بـني           “نعم، أنا أستطيع  ”عن طريق برامج مثل     
ورغـم جهـود الدولـة الطـرف لتحقيـق املـساواة بـني              . النساء الريفيات الناطقات باللغات احمللية    

الـت  الرجال والنساء يف التعليم الرمسي، والتقدم الذي حدث يف هذا االجتـاه، فـإن اللجنـة مـا ز           
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ــات، ال       ــساء والبن ــيم بــني الن ــسبة التــسرب مــن التعل ــالقلق مــن ارتفــاع ن ــشعر ب ــات   ت ســيما بن
، والفــروق املوجــودة بــني الرجــال والنــساء يف فــرص احلــصول علــى التعلــيم  الــشعوب األصــلية

كما تالحظ اللجنة مع القلق أن خيارات التعليم العايل ما زالت تعكـس اآلراء النمطيـة         . العايل
  .ت املناسبة لتعليم املرأةعن اجملاال

تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى تعزيـز جهودهـا للقـضاء علـى األميـة، وعلـى                  و  - ٣١
كمـا حتـث الدولـة الطـرف علـى          . األخص بني النساء الريفيـات الناطقـات باللغـات احملليـة          

، دارساختاذ تدابري، من بينها إجراء دراسـات، ملعاجلـة األسـباب اجلذريـة للتـسرب مـن املـ                  
 على أساس نوع اجلنس واألدوار النمطية املسندة إىل         مييزمثل الفقر والعوامل املتصلة بالت    

اجلنسني، وأن تشجع فـرص حـصول النـساء علـى التعلـيم العـايل، مبـا يف ذلـك عـن طريـق                 
كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتـشجيع          . صناديق للمنح الدراسية  

ن تقريرهـا    الدولة الطرف أن تضمِّ    إىلوتطلب اللجنة   . غري التقليدية  املهن   يفاملرأة  اخنراط  
وتطلـب  . معلومات عن خمصصات امليزانية للتعليم العام مقارنة بالقطاعات األخـرى         املقبل  
عــن مــستوى موزعــة حبــسب نــوع اجلــنس واجلماعــة العرقيــة معلومــات تقــدمي أيــضا إليهــا 

  .املستوى التعليميواملدارس واالستمرار يف الدراسة االلتحاق ب
زع الرتفــاع معــدالت االعتــداء اجلنــسي والتحــرش ضــد طالبــات  تــشعر اللجنــة بــاجلو  - ٣٢

  .املدارس، وكذلك حاالت الطرد أو الرفض بسبب احلمل والعنف
خال تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها من أجل توفري مناخ تعليمي             و  - ٣٣

، املــسؤولني يف املــدارس والطلبــة  توعيــة  طريــق التمييــز والعنــف، مبــا يف ذلــك عــن    مــن 
اإلعالم، والترويج ملفهوم تنوع الثقافات يف      وسائط  ، وتوعية األطفال من خالل      وتدريبهم

ــات     ــاد آلي ــة، وإجي ــالغ اخلــدمات التعليمي ــرتكيب اجلــرائم    لإلب ــدمي م ــساءلة ضــمانا لتق وامل
  .احملاكمة إىل
  

  العمالة    
اء ارتفـــاع معـــدالت نقـــص عمالـــة النـــساء وبطالتـــهن، تعـــرب اللجنـــة عـــن قلقهـــا إز   - ٣٤ 
. ذات األجـور املنخفـضة     النـساء يف قطاعـات العمالـة         غـزل  يف املناطق الريفية، وإزاء      سيما الو

واللجنــة قلقــة إزاء اخنفــاض مــا حتــصل عليــه النــساء مــن أجــور مقارنــة بالرجــال، وال ســيما يف  
لـها اإلنـاث مقارنـة باألسـر     ياملعيشية الـيت تع املناطق الريفية، وإزاء اخنفاض متوسط دخل األسر      

   .  يف املناطق احلضريةسيما الاملعيشية اليت يعيلها الذكور، و
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وتوصي اللجنة بتعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني سبل حصول املرأة على العمل يف     - ٣٥ 
 املفـضية   اء العزل املهين، بوسائل منها زيـادة فـرص التعلـيم والتـدريب            إلغالقطاع الرمسي و  
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري ترمـي         .  أجورا أعلى  جتلبإىل العمالة اليت    

وسدها بني الرجل واملرأة، بوسائل منها تطبيق خطط للتقييم يف األجور إىل تضييق الفجوة 
. الوظيفي يف القطاع العام ترتبط بزيادة يف األجـور يف القطاعـات الـيت تغلـب فيهـا النـساء         

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل رصد أثر التـدابري املتخـذة واالجتاهـات مـع مـرور الـزمن                  و
  . ي املقبلدوروتقدمي هذه املعلومات يف تقريرها ال

ن العمــل، مبــا يف اواللجنــة قلقــة إزاء حــاالت التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس يف مكــ  - ٣٦ 
التمييزية يف ميدان العمل ضـد النـساء،         وإزاء املمارسات    ،ذلك حاالت الطرد املتصلة باألمومة    

  .  نساء الشعوب األصلية والنساء املنحدرات من أصل أفريقي واملهاجراتسيما الو
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري تشريعية وإداريـة ملنـع التمييـز علـى                     -  ٣٧ 

ايا الـيت صـدرت     ن العمل، بوسائل منها اإلعالن عن مجيع القـض        ااجلنس يف مك  نوع  أساس  
وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك علـى اختـاذ تـدابري أخـرى لتثقيـف               . فيها حاالت إدانة  

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بالتــصديق علــى  . ن العمــلااجلمهــور بقيمــة املــرأة يف مكــ
  ). ١٠٣رقم ( املتعلقة بتنقيح اتفاقية محاية األمومة ١٨٣اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  
  لصحةا    

 اللجنــة قلقــة إزاء ارتفــاع معــدل احلمــل يف أوســاط املراهقــات والــشابات،   زالــت مــا    -  ٣٨ 
وتالحـظ  . واللجنة قلقة أيضا إزاء ارتفاع معدل الوفيات النفاسية       . سيما يف املناطق الريفية    وال

كـون  اللجنة بقلق أن ثـاين سـبب يـؤدي إىل الوفيـات النفاسـية هـو اإلجهـاض وهـي قلقـة إزاء                        
ــاره علــى الوفيــات النفاســية    د عــد  غــري مــسجل  حــاالت اإلجهــاض غــري املــأمون يف البلــد وآث

مـن  وترحب اللجنة بسن قانون الرعاية اجملانية لألمومـة وبإنـشاء جلـان             . بالكامل وغري معروف  
إال أن اللجنة قلقة إزاء نقص املوارد الالزمـة لتنفيـذ           . لرصد تنفيذه  هذه الرعاية    مناملستفيدات  

   . نون تنفيذا تاما، وال سيما يف املناطق الريفيةهذا القا
وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابري الراميـة إىل معاجلـة مـسألة احلمـل                     -  ٣٩ 

يف سن املراهقة، وال سيما يف أوساط فتيـات الـشعوب األصـلية والفتيـات املنحـدرات مـن        
ة اهلدف خلطـة الوقايـة مـن احلمـل          أصل أفريقي، بوسائل منها ختصيص موارد كافية وحمدد       

يف سن املراهقة وعن طريق الربامج الرامية إىل مساعدة املـراهقني واملراهقـات خـالل فتـرة        
شـامل أو دراسـة    اسـتطالع   وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم وزارة الصحة العامة ب        . احلمل

وفيــات  وال ســيما ال،شــاملة عــن مــسألة اإلجهــاض غــري املــأمون وأثــره علــى صــحة املــرأة  
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جمـال الـسياسات   يف ختـاذ إجـراءات تـشريعية وإجـراءات       لتـستخدم كأسـاس يف ا      ،النفاسية
وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك علـى ختـصيص املـوارد الكافيـة             . للتصدي هلذه املسألة  

للتنفيذ الفعلي التام لقانون الرعاية اجملانية لألمومة واختـاذ تـدابري ترمـي إىل كفالـة حـصول                  
  . جيدة وتراعي اجلوانب الثقافية على خدمات صحية ذات نوعيةمجيع النساء

 /واللجنــة قلقــة إزاء تزايــد عــدد النــساء الــاليت يــصنب بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية        -  ٤٠
يف أوســاط نــساء الــشعوب األصــلية     هونقــص املعلومــات املتعلقــة مبعــدل اإلصــابة بــ      اإليــدز
يــضا إزاء اخنفــاض نــسبة النــساء الــاليت أ قلقــة واللجنــة. املنحــدرات مــن أصــل أفريقــي والنــساء

 خيــضعن لفحــوص للكــشف يف وقــت مبكــر عــن ســرطان الــرحم أو ســرطان عنــق الــرحم أو     
  .سرطان الثدي

ــة            -  ٤١  ــريوس نقــص املناع ــدل اإلصــابة بف ــيم مع ــة الطــرف بتقي ــة الدول وتوصــي اللجن
ت مـن أصـل أفريقـي،       اإليدز يف أوساط نساء الشعوب األصلية والنساء املنحـدرا        /البشرية

وحتث الدولة الطرف كذلك على تعزيز النهج الوقـائي         . فضال عن املهاجرات والالجئات   
 ســرطان الــرحم وســرطان عنــق إزاءاإليــدز، وكــذلك / فــريوس نقــص املناعــة البــشريةإزاء

إىل أن تدرج يف تقريرها املقبل أيضا وتدعو اللجنة الدولة الطرف . الرحم وسرطان الثدي
 االجتاهات الـسائدة علـى مـر الـزمن والـيت تتنـاول دورة حيـاة                 سيما الخرى، و معلومات أ 

الصحة العامـة والـصحة اإلجنابيـة للمـرأة، مبـا يف ذلـك معـدالت اعـتالل ووفيـات                    واملرأة،  
ــة مــع الرجــال؛ ومعــدالت شــيوع     وســائل منــع احلمــل؛  اســتخدام النــساء وأســباهبا مقارن

النـساء والفتيـات، وال سـيما خمتلـف         صاب هبـا     تـ  واملباعدة بني الوالدات؛ واألمـراض الـيت      
 لتحسني سـبل حـصول املـرأة علـى خـدمات            ة واجلهود اليت تبذهلا الدول    ؛أشكال السرطان 

تنظـيم األسـرة واخلـدمات املوجهـة حنـو الوقايـة مــن       خـدمات  الرعايـة الـصحية، مبـا يـشمل     
مــات احملليــة  احلكو دوروتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتعزيــز  .ه منــعــالجالالــسرطان و

   . توفري خدمات الرعاية الصحيةوتعزيز منظور تعدد الثقافات لدى 
  

  املشاركة يف احلياة العامة     
ترحب اللجنة بقانون املشاركة السياسية وتالحـظ مـع التقـدير أنـه نفـذ تنفيـذا كـامال                       -  ٤٢ 

ــسية يف عــام      ــة التأسي ــات اجلمعي ــذ ســّنه خــالل انتخاب ــة وترحــب. ٢٠٠٧ألول مــرة من  اللجن
 زالـت  مـا إال أن اللجنـة  . كذلك بالتقدم احملـرز يف متثيـل النـساء يف مجيـع جمـاالت احليـاة العامـة           

اقتــصادية يف طريــق  -عوائــق هيكليــة وسياســية وثقافيــة واجتماعيــة وجــود قلقــة إزاء اســتمرار 
  يف ،مشاركة املرأة، وال سـيما نـساء الـشعوب األصـلية والنـساء املنحـدرات مـن أصـل أفريقـي                    

   . العديد من جماالت احلياة العامة
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ترمـي إىل  الـيت  تـشريعات   الوحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة اتساق تطبيـق              -  ٤٣ 
ضمان مشاركة املرأة يف احلياة العامة واختاذ تدابري أخرى يف هذا االجتاه، وال سيما تـدابري                

 اللجنـة   شجعوتـ . ريقـي تستهدف نساء الشعوب األصلية والنساء املنحدرات من أصـل أف         
 مــن ٤ مــن املــادة ١مــع الفقــرة تتماشــى الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري خاصــة مؤقتــة 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقـدمي بيانـات         .  للجنة ٢٥االتفاقية والتوصية العامة رقم     
   . ي املقبلدورشاملة عن مشاركة املرأة يف مجيع جماالت احلياة العامة يف التقرير ال

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني     

حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستفيد اســتفادة تامــة، يف تنفيــذ التزاماهتــا       -  ٤٤ 
، الـذي يعـزز أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب           نيمبوجب االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بـيج       

  .ي املقبلدورإىل الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها ال
  

  هداف اإلمنائية لأللفيةاأل    
 ضروري لتحقيق األهداف    لياتشدد اللجنة على أن تنفيذ االتفاقية تنفيذا تاما وفع            -  ٤٥ 

 أحكام االتفاقية على حنو صريح      ضمنيوتدعو إىل دمج منظور جنساين وت     . اإلمنائية لأللفية 
ىل الدولة الطـرف أن  يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب إ    

  .تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
  

  التصديق على املعاهدات األخرى     
 رئيـــسية حلقـــوق اإلنـــسانالدوليـــة الصكوك الـــبتالحـــظ اللجنـــة أن التـــزام الـــدول     -  ٤٦ 

يف يعزز متتع املرأة على حنو فعلي مبـا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية                      )١(التسعة
ولذلك، تشجع اللجنة حكومة إكوادور على التصديق على املعاهـدات          . مجيع جوانب احلياة  

حــاالت  االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن  :الــيت ليــست طرفــا فيهــا بعــد، وهــي 
  .االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

  

__________ 
 والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ؛العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  )١(  

واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه     ؛ لى مجيع أشكال التمييز العنصريواالتفاقية الدولية للقضاء ع ؛  والسياسية
واالتفاقيـة الدوليـة    ؛  واتفاقيـة حقـوق الطفـل     ؛  الالإنـسانية أو املهينـة     من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       

  .أسرهم حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد



CEDAW/C/ECU/CO/7  
 

08-60257 13 
 

  مية املالحظات اخلتاميمعت    
 هذه املالحظات اخلتامية يف إكوادور على نطاق واسع هبدف          ميمعتتطلب اللجنة       -  ٤٧ 

توعية الشعب، مبا يف ذلـك مـسؤولو احلكومـة والـساسة والربملـانيون واملنظمـات النـسائية                  
ــة املــساواة الفعليــة للمــرأة مــع       ــدابري الــيت اختــذت لكفال ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، بالت

وتطلـب إىل الدولـة الطـرف    . يلزم من خطوات أخـرى يف هـذا الـصدد   الرجل، فضال عما  
ــة،     أن تواصــل تعزيــز تعمــيم االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري، والتوصــيات العامــة للجن

، ونتـائج دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين،              نيوإعالن ومنهاج عمل بيج   
اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي املــساواة بــني : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”املعنونــة 
  .سيما على املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان ، وال“والعشرين

  
  ٢٠ من املادة ١الفقرة     

 على تعديل الفقـرة     يف أبكر وقت ممكن    تشجع اللجنة الدولة الطرف على املوافقة         -  ٤٨ 
  .اللجنةموعد اجتماع صدد  من االتفاقية ب٢٠ من املادة ١
  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
يـة  خط، مبعلومـات    تنيتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيهـا، يف غـضون سـن              - ٤٩ 

. أعـاله  ١٥ و   ١٣ني  عن اخلطوات اليت اختذت تنفيذاً لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرت         
املـساعدة يف اجملـال   وتطلب اللجنة أيضا إىل الدولة الطـرف أن تنظـر يف التمـاس التعـاون و                

الــتقين، مبــا يف ذلــك اخلــدمات االستــشارية، مــىت كــان ذلــك ضــروريا ومناســبا لتنفيــذ          
  .التوصيات أعاله

  
   التقرير املقبلموعد    

ــذه            -  ٥٠  ــها يف ه ــرب عن ــشواغل املع ــى ال ــرد عل ــة الطــرف ال ــة إىل الدول ــب اللجن تطل
وتـدعو   . مـن االتفاقيـة    ١٨ املـادة    املالحظات اخلتاميـة يف تقريرهـا الـدوري املقبـل يف إطـار            

  .٢٠١٢الثامن والتاسع يف عام اجلامع للتقريرين اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها 
  


