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  يف ضـد املـرأة    على التمييز  القضاءاملعنية ب لجنة  الرداً على املعلومات اليت طلبتها        -١
الـسابع إلكـوادور     قريـر الـدوري   الت علـى للجنة  املالحظات اخلتامية     من ٤٩ الفقرة

)CEDAW/C/ECU/CO/7( ١٣ الفقرتني التوصيات الواردة يف   اإلجراءات املتخذة بناء على    بشأن 
  .تتشرف إكوادور بإحاطة اللجنة بالتطورات املبينة أنادهاملالحظات اخلتامية،   من١٥و

  اخلتامية  من املالحظات١٣ الفقرة بشأناإلجراءات املتخذة   - لفأ  

  السياق  -١  
تقدماً كبرياً فيمـا يتعلـق       ،السابع تقريريها الدوري   منذ تقدمي  ،كوادورإأحرزت    -٢

واختذت . وتشريعاهتاذات األولوية يف سياساهتا  باالعتراف حبقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني
  .حلكوميامن اجلهاز  ال يتجزأ اًاملعين باملساواة بني اجلنسني جزء إجراءات جلعل اجمللس

  اإلطار الدستوري اجلديد  -٢  
  جلمهورية إكوادور  حددت اجلمعية التأسيسية اجلديدة لدى اعتمادها الدستور احلايل         -٣
ويقيم هـذا   . كوادوريني، منوذجاً جديداً للتنمية يتمحور حول العيش الكرمي لإل        ٢٠٠٨ام  لع

رس مبادئ املـساواة  عالقة مباشرة بني احلقوق ومنوذج التنمية ويك    اجلديد  امليثاق االجتماعي   
اليت التقدم  أوجه  سيما التمييز القائم على أساس نوع اجلنس، ويعزز          واحلماية من التمييز وال   

  ).١٩٩٨(حقوق اإلنسان للمرأة بفضل الدستور السابق يف جمال حتققت 
 يف تعريف الدستور للدولة كدولة متعددة       لتقدم اآلخر الذي أحرزته إكوادور    ومتثل ا   -٤

  .القوميات وبالتايل االعتراف بوجود شعوب وقوميات خمتلفة فيهاالثقافات و
علـى  اليت حتققت يف إطار الدستور يف جمال املـساواة          وميكن تلخيص أوجه التقدم       -٥

  .النحو التايل

  املساواة وعدم التمييز  )أ(  
 من الدستور مبادئ املساواة     ٦٦ من املادة    ٤، والفقرة   ١١ من املادة    ٢ترسي الفقرة     -٦
ومبدأ املساواة بني الناس أياً كانت الفروق        فعل القانون واملساواة بفعل الواقع وعدم التمييز      ب

أما فيما يتعلق بالعدالة،    .  دون أي متييز   هقوقحويكفل الدستور حرية الفرد يف ممارسة       . بينهم
 وعلى القـضاء علـى      ،سواسية أمام القانون دون متييز    األفراد  مجيع  نص الدستور على أن     يف

  .الفعليةاألسباب اهليكلية لعدم املساواة من خالل تعزيز املساواة 
دميقراطيـة  واجتماعية و  ية من الدستور على أن إكوادور دولة دستور       ١تنص املادة     -٧

الدستور واحلقوق  يكفلها  باحلقوق اليت   الفعلي  ضمان التمتع   وملتزمة ب م احلقوق والعدالة،    حتتر
والصحة والغذاء والـضمان     ،سيما احلق يف التعليم    وال(ة  املنصوص عليها يف الصكوك الدولي    
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 من الدستور التطبيق املباشـر      ١١املادة  وتكفل  ). ٣املادة  (، دون أي متييز     )االجتماعي واملاء 
  .والفوري حلقوق اإلنسان وتكرس مبدأ عدم التمييز كمبدأ توجيهي لعمل احلكومة

الفرد يف عـدم الوقـوع ضـحية         احلق يف املساواة هو حق       ينتج عن واحلق الذي     -٨
يف الدستور اجلديد، ويف الصكوك األساسية للقانون        ، وهو حق منصوص عليه أيضاً     )١(التمييز

الدويل مثل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية للقضاء على              
  .مجيع أشكال التمييز العنصري

اعتبار تصرفات من قبيل ُرهاب املثليني ، ميكن ٢٠٠٨ومبوجب الدستور اجلديد لعام       -٩
والشوفينية الذكورية والعنصرية وكره األجانب، وهي تصرفات قد تتخـذ          والتحيز اجلنساين   

سـوء املعاملـة أو    أمام اجلمهور أوواإلهانة شكل العنف السياسي وعدم املساواة واإلقصاء     
  .)٢(الكراهيةبدافع جرائم على أهنا االعتداء اجلسدي، 

وتركز السياسات العامة يف إكوادور على مكافحة التمييز ضـد األشـخاص ذوي               -١٠
، كما  فهؤالء األشخاص يتعرضون بشكل متكرر     .االحتياجات اخلاصة أو املصابني بأمراض    

األشخاص هؤالء وبفضل نضال لالحتقار أو لإلمهال  لسوء املعاملة، أو   يف العديد من البلدان،   
وقهم ودجمهم يف احلياة االقتصادية والسياسية، تطورت، يف الـسنوات         من أجل االعتراف حبق   

  . حياهلمملتعلقة هبم واملواقف االجتماعيةاالقوانني األخرية، 

  "العيش الكرمي"سياسة   )ب(  
 ٢٠١٣-٢٠٠٩للفتـرة   " للعيش الكرمي " واخلطة الوطنية    ٢٠٠٨ دستور عام    ينص  -١١

رؤيا ختتلف عـن رؤيـا      وضع  لتغيري وضرورة   ايرمي إىل إحداث    على منوذج للعيش الكرمي     
  الليربالية اجلديدة، أي رؤيا ال تقتصر على االعتبارات االقتصادية الضيقة اليت تراعي الكميـة              

اإلكثار ال غري، بل تلك اليت تسمح بتنفيذ منوذج اقتصادي جديد ال يتمثل غرضه الرئيسي يف          
على وضع نظـام اقتـصادي شـامل         يف   وإمناالسلع املادية بشكل تلقائي وبال حدود،       من  

ودميقراطي جيمع بني عمليات التراكم وإعادة التوزيع وضم الفئات االجتماعية اليت استبعدت            
تارخيياً من نظام السوق الرأمسايل وبني أشكال اإلنتاج اليت تستند إىل مبادئ غري مبادئ املنطق     

 اإلنساين لتحديد عالقة قابلة للدوام ويفترض تنفيذ هذا النموذج أيضاً تغيري السلوك. التجاري
، فإن العيش الكرمي يقوم أيضاً على تعزيز املـساواة والعدالـة            وأخرياً. بني الطبيعة واإلنسان  

__________ 

تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل أو أي شكل من أشكال العنف املـادي أو                "فهوم التمييز أي     م يشمل )١(
الدين أو األصل الوطين أو العرقـي، أو اإلعاقـة، أو املظهـر             املعنوي على أساس العرق أو لون البشرة أو       

يل أو عرقلـة االعتـراف   يستهدف أو يستتبع تعطمما اجلسدي، أو نوع اجلنس أو امليول أو اهلوية اجلنسية،          
يف امليـدان الـسياسي أو     قدم املساواة،حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبا أو ممارستها، على        

 ".االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة
 .www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtmlانظر  )٢(
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االجتماعية، وعلى االعتراف بالشعوب وبثقافاهتا ومبعارفها وسـبل معيـشتها واحترامهـا            
  )."يش الكرميللع"مقتبس من اخلطة الوطنية (والتحاور فيما بني الثقافات 

. التـضامين و وثيقاً مبفهوم االقتصاد االجتماعي       ارتباطاً مفهوم العيش الكرمي  يرتبط  و  -١٢
؛ فيه مناط االهتمام والقصد   اإلنسان  ، يشكل   تضامينوفالنظام االقتصادي هو نظام اجتماعي      

ـ  وهو نظام ييسر إقامة عالقة ديناميكية ومتوازنة بني اجملتمع والدولة والسوق،             مـع  اغم  يف تن
 ٢٨٣ املادة(للعيش الكرمي   الطبيعة، ويتمثل هدفه يف إتاحة الظروف املادية وغري املادية الالزمة           

  ).من الدستور
وباإلضافة إىل اإلقرار باالقتصاد االجتماعي والتضامين، يقر تعريف النظام االقتصادي   -١٣

مدفوعة األجر اليت يقوم هبا      أيضاً باخلدمة املرتلية واألعمال غري       ٢٠٠٨الوارد يف دستور عام     
 من يعول والعمل األسري والعمل املـستقل، ومجيعهـا          ورعايةالفرد يف البيت إلعالة نفسه      

  ). من الدستور٣٣٣ و٣٢٥املادتان ( تستقطب املرأة بالدرجة األوىل أعمال

  حقوق أساسية أخرى  )ج(  
 الـذي   ٥ من الفصل    ٦٥ و ٦١ مبدأ املساواة يف املادتني      ينص دستور اجلمهورية على     -١٤

أن من واجب الدولة التشجيع على املـساواة         على   ٦٥وتنص املادة   .  املشاركة يتناول احلق يف  
اخلدمة املدنية ويف هيئات صنع القرار      يف  التعيني  متنح ب بني النساء والرجال يف تقلد الوظائف اليت        

  .الفئات األقل حظاً لضمان مشاركة  وعليها أن تتخذ إجراءات إجيابية،واهليئات اإلدارية
علـى حـق الفـرد يف الـسالمة         تكرس  يف احلريات   املتعلقة باحلقوق    ٦٦املادة  و  -١٥

الغاية،  وهلذه. اجملالني العام واخلاصالذي يشمل احلق يف حياة خالية من العنف يف  الشخصية،
عليهـا،  واملعاقبـة   والوقاية منـها    فإن الدولة ملتزمة باختاذ تدابري ملنع مجيع أشكال العنف          

سيما العنف ضد النساء واألطفال والشباب واملسنني واملعوقني أو العنف ضد أي شخص        وال
  .مستضعفحمروم أو 

، احلق يف الـصحة   كفالة   الدولة   من واجب  من الدستور على أن      ٣٢وتنص املادة     -١٦
 على  ٤٣وتنص املادة   .  ملبدأ املساواة دون التمييز على أسس منها نوع اجلنس أو السن           وفقاً

أن املرأة احلامل تقع يف فئة األشخاص الذين ينبغي أن حيظوا باالهتمام من بـاب األولويـة،           
وعلى أن تتعهد الدولة بتزويدها حبماية خاصة، وبتوفري الرعاية الصحية الشاملة هلا، مبـا يف               

  علـى أن تتخـذ     ٣٦٣وأخرياً، تنص املادة    . ذلك بعد الوالدة وأثناء فترة الرضاعة الطبيعية      
الدولة التدابري الالزمة لضمان وصول املرأة إىل اخلدمات يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابيـة              

  .سيما خالل فترة احلمل والوالدة وما بعدها محاية صحتهن، والو
االجتماعي الذي ينبغي أن يكـون      ضمان  احلق يف ال   من الدستور    ٣٤ املادة   وتكرس  -١٧

شخاص الذين ميارسون العمل غري املأجور يف املرتل،        لألسيما   وال،  خاصميع األش مكفوالً جل 
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ألشخاص  ل كذلكواملستقل   الزراعية لالكتفاء الذايت أو أي شكل من أشكال العمل           واألنشطة
  .العاطلني عن العمل

على الدولة أن  من الدستور على أن احلق يف التعليم هو حق مطلق و ٢٦وتنص املادة     -١٨
ملزمة بالتأكد  الدولة  فإن   ،٣٤٧لمادة  ووفقاً ل . املساواةقدم  ى  علللفتيات والفتيان   أن تكفله   

مواد التربية املدنية والتربية اجلنسية ومحاية البيئة يف مجيع املؤسسات التعليمية، مع            س  يتدرمن  
سالمة ال وضمان ةرساء على مجيع أشكال العنف يف املدالقضهذه احلقوق وعلى    على  التأكيد  

  .  للتالميذيةاجلسدية والنفسية واجلنس
أي اعتبار  تنص على أنه ال جيوز      و حبق مجيع األشخاص يف اهلجرة       ٤٠وتعترف املادة     -١٩

واجبات الدولة  هذه املادة   وحتدد  . حالته كمهاجر  بسبب   شخص على أنه يف وضع غري قانوين      
يف احلـصول علـى     ق  احلوتتعرف حبق اللجوء و   . كوادوريني الذين يعيشون يف اخلارج    جتاه اإل 
ومبوجب هـذه   .  اللجوء واملرشحني لوضع الالجئ    يمسمللتمحاية خاصة    الالجئ ومتنح    وضع

  .ل على وضع الالجئ لعقوبات جنائيةاملادة، ال يتعرض طالبو اللجوء واملرشحون للحصو
حقـوق األشـخاص    "املعنـون   من الدسـتور     ٢من الباب    ٣ الفصل   ويستهدف  -٢٠

ـ  "  األولوية احملتاجني إىل العناية على سبيل    واجلماعات   ر والنـساء احلوامـل     صَّاملسنني والقُ
 أو  أمراض خطـرية جـداً    املصابني ب  واألشخاص   واملعوقني واألشخاص احملرومني من احلرية    

واألطفال  وضحايا العنف املرتيل واجلنسي      عرضني للخطر واألشخاص امل تتطلب عالجاً معقداً    
 واملهـاجرين   ة أو من صنع اإلنسان    وارث الطبيعي الكالذين يعانون من سوء املعاملة وضحايا       

علـى سـبيل   اهتمامـاً  من الناس وينبغي أن تتلقى هذه الفئات     . املستخدمني واملستهلكني و
وتوفر الدولة احلماية اخلاصة لألشـخاص      . األولوية وبشكل خاص يف اجملالني اخلاص والعام      

  ). من الدستور٣٥املادة (الذين يعانون من ضعف مزدوج 

  ماعيةاحلقوق اجل  )د(  
 حبقوق األشخاص املنتمني إىل اجملتمعات      ٤ من الفصل    ٦٠ إىل   ٥٦ املواد من    تعترف  -٢١

والشعوب واجلنسيات املتواجدة يف إكوادور، وتنص صراحة على أن الدولة ملزمة بـضمان             
  .إعمال هذه احلقوق اجلماعية دون أي متييز، يف ظروف تقوم على املساواة بني املرأة والرجل
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  املساواةالرامية إىل تعزيز الحات احلكومة إص  -٣  

  احلقوقمحاية نظام   )أ(  
يضمن اإلطار الدستوري اجلديد احترام ورصد إعمال حقوق اإلنسان للمرأة وتعزيز             -٢٢

  .)٣(املواطنة الكاملة هلا
ع الكامـل    اهليئات املسؤولة عن ضمان التمت     ١٥٧ و ١٥٦تسمي املادتان     )أ(  

  ؛حبقوق اإلنسان وإعماهلا
قيـق   إىل حت  ترمـي  على االلتزام بصياغة وتنفيذ سياسات       ٧٠تنص املادة     )ب(  

  ؛املساواة بني املرأة والرجل
    ١ن الفـصال  (٧الباب و)  منوذج التنمية - ٢ و ١الفصالن   (٦ البابينص    )ج(  

  .على تنفيذ السياسات الرامية إىل ضمان حياة أفضل للمرأة)  منوذج العيش الكرمي- ٢و
 كذلك يف منطوقـه   اجملموعة من احلقوق منصوص عليها يف ديباجة الدستور و        وهذه    -٢٣

هلذا الغرض آليات وسياسات    احلكومة  قد وضعت   و. هبدف ضمان إعماهلا والتمتع هبا حبرية     
  .خطط للتنميةفضالً عن ، وخدمات عامة

جمموعـة  ويعرف الدستور النظام الوطين لإلدماج واإلنصاف االجتماعيني بوصـفه      -٢٤
ترمي إىل  اليت  دمات  اخلربامج و ال و املعايري و العامةسياسات  ال و املؤسسات و اآلليات قة من منس

إعمال احلقوق اليت يعترف هبا يف الدستور، وكذلك حتقيق األهـداف         حسن  ضمان ممارسة و  
  .املنصوص عليها يف منوذج التنمية

  : يف تنفيذ هذا النظامالدولةروع وتشارك مجيع ف  -٢٥
من خالل اجملالس املعنية باملساواة يف احلقـوق، والـوزارات          : نفيذيةالسلطة الت   )أ(  

   وتطبيق القوانني ذات الصلة؛امة، وتشغيل نظام احلماية الشاملاملسؤولة عن تنفيذ السياسات الع
  القانوين للحماية وتنفيذ الدستور؛اليت حتدد اإلطار : السلطة التشريعية  )ب(  
سيما لضحايا العنف     الوصول إىل القضاء، وال    اليت تكفل : السلطة القضائية   )ج(  

  ؛ع اجلنس أو أشكال التمييز األخرىالقائم على نو
   املسؤولة عن االنتخابات اليت تسهر على احترام مبدأ املساواة؛ اإلدارة  )د(  

__________ 

علـى ضـمانات    باحلق يف احلماية    ينص الدستور يف الفصل املتعلق      : احلق يف احلماية والضمانات القانونية     )٣(
يف الفصل املخصص للـضمانات  متعلقة باحلقوق املدنية  ضمانات أخرى  تردو. حمددة تتعلق باحلقوق املدنية   

ودعـوى محايـة     اإلحضار أمام احملكمة،      دعوى احلماية ودعوى    هامة مثل  حيث ذكرت حقوق  ،  انونيةالق
اعد النظام  قوخبصوص  (متثال  ودعوى بعدم اال  ،  ودعوى احلصول على املعلومات العامة     بيانات الشخصية لل

 .٢ من الباب ٨ الفصل. حلمايةاالستثنائية للحصول على ادعوى الو، )القانوين
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اآلليات املسؤولة عن الرقابة االجتماعية اليت تعمل لكي يؤثر اجملتمع علـى              )ه(  
  .اليت تضطلع بأنشطة الرقابة االجتماعيةي هسري الشؤون العامة و

مـع النظـام    بالتنسيق  النظام الوطين لإلدماج واملساواة االجتماعيني      تنفيذ  ينبغي  و  -٢٦
مع مراعاة  الوطين الالمركزي للتخطيط القائم على املشاركة، واخلطة الوطنية للعيش الكرمي،           

ر بني الثقافـات والتـضامن وعـدم    مبادئ العاملية واملساواة واإلنصاف، والتدرج، والتحاو     
جمـاالت  على وجه اخلصوص    النظام الوطين لإلدماج واملساواة االجتماعيني      ويتناول  . التمييز

  ).٣٤٠املادة . (السكنمان االجتماعي، وإدارة املخاطر والتعليم والصحة والض
   هتم، على أن هتيئ الدولة الظروف الالزمة حلماية سكاهنا طـوال حيـا            الدستوروينص    -٢٧

يف إطار التنوع وعدم التمييز،     سيما املساواة    يف الدستور، وال  املكرسة  املبادئ   احلقوق و  تكفلوأن  
وإعطاء األولوية يف اإلجراءات اليت تتخذها للفئات اليت حتتاج إىل مساعدة خاصة بسبب تعرضها              

أو اإلعاقـة   ةي الـصح  حالتهم أوهمسن لعدم املساواة أو االستبعاد أو التمييز أو العنف، أو بسبب    
ية متـنح يف    موارد كاف ة  عادلعلى سبيل األولوية وبصورة      وجيب أن ترصد الدولة    ). ٣٤١ادة  امل(

  ).٣٤٢املادة (تشغيل وإدارة النظام مبا يكفل مستمر الوقت املناسب وبشكل 

  وضع قوانني تدعم املساواة  )ب(  
العـضوي  قانون ال هو ٢٠٠٩ة يف حد أهم القوانني اليت اعتمدهتا اجلمعية الوطني    أن  إ  -٢٨

. املعروف بقانون الدميقراطية   و كوادور،السياسية جلمهورية إ  والتنظيمات  االنتخابات  املتعلق ب 
تخابية، فإنـه  بني الرجل واملرأة يف القوائم االنالتمثيل املتكافئ هذا القانون تنظيم وإىل جانب  

أخل بواجباتـه يف    نس أو   رتكب أفعال عنف قائمة على نوع اجل      أي شخص ا   ينص على أن  
القانون على ينص ويف إطار العمل اإلجيايب،  .لالنتخاباتيكون ممنوعاً من الترشح نفقة جمال ال

يؤول فإن املنصب   لنفس املقعد على نفس عدد األصوات،       مرشحني  حصول عدة   أنه يف حال    
 بني اجلنـسني يف     القانون املساواة  ويشجع   .إن كان من بني هؤالء املرشحني امرأة      إىل املرأة   

ويف هيئات صـنع القـرار واهليئـات         ،ُتمنح بالتعيني التمثيل يف وظائف اخلدمة املدنية اليت       
  .، ويف األحزاب واحلركات السياسيةاإلدارية

هيئات قضائية   أنشئت مبوجبه   ، الذي   هام هو قانون التنظيم القضائي    ومثة قانون آخر      -٢٩
 العنف املمارس ضد املـرأة والعنـف داخـل          حماكم متخصصة يف تناول قضايا    ( متخصصة

، وهي احملـاكم  )واألحداثاألسرة، وحماكم الشرطة، واحملاكم املعنية بشؤون األسرة، واملرأة     
ويـنص  . وتعاقب عليهـا  للمرأة  سالمة البدنية والنفسية واجلنسية      يف انتهاكات ال    حتقق اليت

يم واالمتيازات اخلاصة ال تنطبق يف      على أن اإلفراج بكفالة، والوساطة والتحك      القانون أيضاً 
إنشاء مكتب املدافع العام عن    من ذلك فإن القانون ينص على       واألكثر  حاالت العنف املرتيل،    

. قضايا العنف ضد املـرأة    متخصصة يف   من خالل إنشاء حماكم     والفتيات  النساء واملراهقات   
ة على مجيع مستويات النظام     لرجل واملرأ على ضرورة حتقيق التمثيل املتكافئ ل     وينص القانون   
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القـانون إجـراء    يشترط  و.  إذا لزم األمر   اللجوء إىل تدابري العمل اإلجيايب    بالقضائي، وذلك   
وتعمل وزارة العدل وحقوق اإلنسان حالياً . تعديالت شاملة للمؤسسات املسؤولة عن تنفيذه

  .على وضع نظام جديد
حقوق املرأة  إدماجاً كامالً مسألة    ريعية  املتعلق بالسلطة التش  العضوي  قانون  الويدمج    -٣٠

يف وضـع   املـسامهة   واملساواة بني اجلنسني من خالل إنشاء جلنة تشريعية فنية مسؤولة عن            
مـن  شىت  قوانني وتقدمي تقرير غري ملزم إىل اللجان املتخصصة واجلمعية العامة بشأن قضايا             

أثر مشاريع  " و "ور عدم التمييز  املصطلحات املستخدمة يف التشريعات وحتليلها من منظ      "قبيل  
نساء متخصـصني يف    ستتألف هذه اللجنة من رجال و     و". قوانني على املساواة بني اجلنسني    ال

  .هذه القضايا
املتعلق مبجلس مشاركة املواطنني والرقابـة االجتماعيـة        العضوي   القانون   ويعرف  -٣١

للرجال والنساء، بشكل فردي    وتكفل  املساواة باعتبارها أحد املبادئ اليت حتكم عمل اجمللس         
أو مجاعي، حقوقاً وظروفاً وفرصاً متساوية فيما يتعلق باملشاركة يف احلياة العامة والتأثري على              

القانون أيضاً التنوع من خـالل تيـسري آليـات    هذا ويعزز  . قرارات الدولة اليت هتم اجملتمع    
هات الفاعلة يف اجملتمع وأشكال تعدد اجليف واالختالف ق يف احلاملشاركة القائمة على احترام     

التمثيل املتكـافئ   اجمللس  تكفل تشكيلة   وينبغي أن   . تعبريها وتنظيمها، واالعتراف هبذا احلق    
امتحان تنافسي وعلـى أسـاس      بناء على   ه  على أن خيتار أعضاؤ   املساواة بني الرجل واملرأة     

رتكاب أفعال العنف املرتيل    وحيظر القانون العضوية يف اجمللس لألشخاص املدانني با       . اجلدارة
الـسلطة  مل ميتثلوا للتدابري الصادرة عن      أو العنف القائم على نوع اجلنس واألشخاص الذين         

املختصة املتعلقة بإصالح سلوكهم أو األشخاص املدانني بارتكاب جرائم ضد اإلنـسانية أو             
  ".بدافع الكراهية، واألشخاص الذين مل يدفعوا نفقات اإلعالة

  ددة لتعزيز املساواة بني اجلنسنيآلية حم    
 من الدستور، اليت    ٧٠يف إطار سياسة الدولة للدفاع عن حقوق املرأة، ووفقاً للمادة           -٣٢

تحقيق املساواة  ب كفيلةتنص على إنشاء آلية متخصصة مسؤولة عن صياغة وتنفيذ سياسات           
دف إنـشاء اجمللـس   جلنة انتقالية هب ٢٠٠٩مايو عام / أيار٢٩، أنشئت يف ملرأةبني الرجل وا  

، ١٧٣٣مبوجب املرسوم التنفيذي رقـم       ، وكان ذلك  القومي للمرأة واملساواة بني اجلنسني    
 ٣٥٣٥املرسوم التنفيذي رقـم     القاضي بإلغاء   و،  ٦٠١الذيُ نشر يف اجلريدة الرمسية، العدد       

  . املتعلق بالنظام الداخلي للمجلس القومي للمرأة
  تحديـد مكلفـة ب   على إنشاء جلنة انتقالية      ١٧٣٣م  من املرسوم رق   ٢تنص املادة   و  -٣٣

وتتألف اللجنة من األعضاء احلاليني يف جملـس        . اإلطار املؤسسي للمساواة بني الرجل واملرأة     
صالحيات وتشمل  . نإدارة اجمللس الوطين للمرأة ومندوب من وزارة العدل وحقوق اإلنسا         

  :اللجنة ما يلي
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  ؛مان املساواة بني الرجل واملرأةضوضع اإلطار املؤسسي الالزم ل  )أ(  
ين صياغة مشاريع قوانني لتعديل التشريعات من أجل إنشاء اجمللـس الـوط     )ب(  

  ؛للمرأة واملساواة بني اجلنسني
  الالزمة لضمان تشغيل اللجنة وتنظيم عملها؛اختاذ التدابري   )ج(  
  . أصول وخصوم اجمللس القومي للمرأةأن تأخذ على عاتقها   )د(  

اإلطـار املؤسـسي    تنفيذ   جهودها على    ، ركزت اللجنة االنتقالية   ٢٠١٠ام   ع ويف  -٣٤
  .١٧٣٣وفقاً لواليتها احملددة يف املرسوم رقم ري لتحقيق املساواة بني اجلنسني الضرو
 قدمت اللجنة إىل الـسلطات مـشروع قـانون          ،٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٣٥

ـ     يتعلق بالتنظيم املقبل وكذلك مشروع      عضوي   النـساء  ل و اقانون يتعلق باملساواة بني الرج
  . وتنظر اجلمعية التأسيسية حالياً يف هذه النصوص. ة املختلفةواألشخاص ذوي امليول اجلنسي

  قـدم قد خـصص، قبـل أن ي      للجنة االنتقالية    اجمللس العام    وجتدر اإلشارة إىل أن     -٣٦
قشات ومشاورات بشأن حمتـوى     عدة أيام إلجراء حتليالت ومنا    مشاريع القوانني املذكورة،    

نظمت حلقات عمل شارك فيها مهنيون متخصصون يف        الغاية،  وهلذا  . مشاريع القوانني هذه  
  .املواضيع املطروحة

تعزيز ثالثة عناصر   إىل  املتعلق بالتنظيم املقبل، بصفة خاصة،      العضوي  ويهدف القانون     -٣٧
إعمال حقوق املرأة واألشـخاص ذوي       لتمكني املقبل املعين باملساواة     رئيسية للمجلس الوطين  

االندماج واالمتثال للقواعد، وتغيري األمنـاط      : بشكل كامل وممارستها   ة املختلف ةامليول اجلنسي 
  .وتؤدي هذه العناصر الثالثة دوراً حامساً يف وضع إطار مؤسسي جديد أكثر فعالية. الثقافية
  أشكال التمييـز الـيت     النظرة إىل تطور  يعكس مشروع القانون    ومن جهة أخرى،      -٣٨

متتعها حبقوقها  احملكية من حيث     بعض اجملموعات السياسية وبعض اجملتمعات       اوقعت ضحيته 
واجملتمعات اليت بات يعترف بوجودها بعد أن كـان         موعات  اجملوممارستها ومحايتها، وهي    

ـ . ألسباب خمتلفةألمد طويل طي الكتمان      بالنـسبة  دم وبالتايل فإن هذا القانون هو مبثابة تق
  .جملتمع وشعب إكوادور

ويفضي إىل ويؤكد هذا القانون من جديد على االعتراف بتنوع اجملتمع اإلكوادوري            -٣٩
أن التنوع رصـيد    بأن تنوع السكان هو القاعدة وليس االستثناء، و       ة بإقراره ب  تغيري يف النظر  

ف مالزماً للتمييز يكون االختالال أوينبغي . كوادوري وخاصية أساسية من خواصه    اجملتمع اإل 
  .وعدم املساواة يف املعاملة
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  من املالحظات اخلتامية ١٥الفقرة اإلجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف   - باء  

  السياق  -١  
 إىل جتـسيد املطالـب      ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  " العيش الكرمي "ترمي اخلطة الوطنية      -٤٠

قترحات الواردة يف اخلطة الوطنية هي مقترحـات        وامل. األهليةاملشار إليها يف مشروع الثورة      
يف وبالتايل فإن تنفيذها سيتطلب قدراً من االبتكـار       طموحة من الناحيتني التقنية والسياسية،    

الطريقة املختلفـة   يكمن يف   بيد أن أهم بعد من أبعاد اخلطة        . األساليب والوسائل املستخدمة  
 مع مبادئ توافق آراء واشنطن والطريقة األكثر تقليديـة          متاماً اليت تتبعها إزاء التنمية باملقارنة     

  .لتصور هذا املفهوم
ومبادئ متهد الطريق إىل تغيري جـذري  أخالقية  ويستند هذا االختالف إىل خيارات        -٤١

وهذه اخليـارات األخالقيـة     . يهدف إىل إقامة جمتمع يقوم على العدالة واحلرية والدميقراطية        
والعدالة القائمـة علـى     ،  العدالة االجتماعية واالقتصادية  : يتتمحور حول مخسة مواضيع ه    

  .والعدالة عرب الوطنية، ونزاهة القضاء املشاركة الدميقراطية، والعدالة بني األجيال واألفراد،
مبوجب املرسوم      اليت أنشئت  أعدت اللجنة االنتقالية،   وانطالقاً من هذه التوجهات،     -٤٢

  . لضمان إعمال حقوق املرأةوهيكلي، مشروع إطار معياري ١٧٣٣رقم 

   اهلدف السياسيوبلوغاألساس القانوين   -٢  
فيما يتعلق بتوصية اللجنة بأن تتبىن إكوادور مشروع قانون بشأن تكـافؤ الفـرص           -٤٣

على العمـل اهلـام     مرة أخرى    التأكيد   املهموبأن تنفذ اخلطة باالستناد إىل إطار قانوين، من         
الـذي ميثـل   املشار إليه أعـاله  تقدمي مشروع القانون ي أسفر عن والذالذي أجنزته اللجنة  

  .الالزمة اليت يقوم عليها اجمللس املقبلقانونية الدعامة ال
وإىل جانب هذا التحول، سعت اللجنة أيـضاً إىل  وباملوازاة مع هذه املرحلة االنتقالية،       -٤٤

دة من اإلصالحات العامة اليت     وضع سياسات بشأن املساواة وعدم التمييز والعيش الكرمي مستم        
دميقراطية اليت يتعني علـى     مواءمة األولويات والتحديات ال   من أجل   الدستور اجلديد،   توخاها  

ويندرج يف هذا اإلطار    . كوادور مواجهتها فيما يتعلق بوضع املرأة وظروف معيشتها       حكومة إ 
 الوطنية للعيش الكـرمي،     خلطةلتطبيق ا  ،٢٠١١يناير  /، يف كانون الثاين   إطالق أول استراتيجية  

للتنفيذ املتكامـل  ستراتيجية املراحل االنهجية واملفاهيمي واملطار وهي االستراتيجية اليت حتدد اإل    
  .)٢٠١٤-٢٠١٠(املساواة وعدم التمييز والعيش الكرمي للمرأة اإلكوادورية من أجل لخطة ل

وضع اخلطـة   مهة يف   املساستراتيجية ال هتدف فحسب إىل      وهذه الوثيقة هي وثيقة ا      -٤٥
لمجالس املعنيـة   إلنفاذ الواليات الدستورية املخولة ل     اجلديدة لتحقيق املساواة، ولكن أيضاً    

الـيت ال تـزال     بغية إرساء أسس اإلصالح الذي يستهدف املؤسسات        باملساواة يف احلقوق    
  .لتمييز، وخضوع املرأة واستبعادهاتكرس ا
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 يف   ممكـن  إىل أقصى حد  توسيع مشاركة املرأة    ف إىل ضمان    ، الذي يهد  وهذا املشروع   -٤٦
نظرت فيه ووافقت عليه األمانـة الوطنيـة للتخطـيط          ، سبق أن    ديدة للمساواة اجلطة  اخلوضع  
الالمركزي للتخطيط   وهي اهليئة الرئيسية العامة املسؤولة عن إدارة وتنسيق النظام الوطين          ،والتنمية

ا املفاهيمي واملنهجي مـع أدوات التخطـيط        القائم على املشاركة، بشكل يضمن تطابق هيكله      
حقوق املـرأة يف الـسياسات   وإدماج مسألة   ويف هذا الصدد، فإن وضع خطة للمساواة         .القائمة

 .للربنامج السياسي الكلي للحكومة ولوياتاأل على حنو متزايد مبثابة انالعامة للحكومة يعترب

ولة عن صياغة وتنفيذ سياسـات       اللتزام احلكومة بإنشاء آلية متخصصة مسؤ      ووفقاً  -٤٧
عملت، بالتعاون مـع األمانـة      فقد  ،  )٧٠املادة  ( ترمي إىل حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة      

الوطنية للتخطيط والتنمية، على وضع برنامج عمل مشترك بشأن املـساواة، يكـون األداة              
يتعلق بتحقيق املساواة   الرئيسية اليت تستخدمها احلكومة لتحديد أولويات السياسة العامة فيما          

 . على أساس نوع اجلنس القائمواحلماية من التمييز

 بتنفيذ الوالية الدسـتورية     ،أداة تقنية وسياسية  بوصفه   ،وسيسمح برنامج العمل هذا     -٤٨
طريق وجيري حالياً النظـر     وهلذه الغاية، وضعت خارطة     . املتعلقة باملساواة بني الرجل واملرأة    

األخذ مبطالبـهن يف   حناء البالد ليتسىن    من مجيع أ  ب املنظمات النسائية    سيما من جان   فيها وال 
 .هذه اخلطة على النحو املطلوب

        


