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نظــرا لغيــاب الرئيــسة، الــسيدة شــيمونوفيتش، تولــت     
 السيدة جرب، نائبة الرئيسة، رئاسة اجللسة

  .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
ــارير   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ــة م املقدم

  )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
ــسادس      ــدوريني الـــ ــرين الـــ ــد للتقريـــ ــر املوحـــ التقريـــ

ــوادور  والـــــــــــــسابع ، (CEDAW/C/ECU/7إلكـــــــــــ
CEDAW/C/ECU/Q/7 و (Add.1  

بناء على دعـوة الرئيـسة، اختـذ أعـضاء وفـد إكـوادور                - ١
  .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

  )ابعت (١٤ إىل ١٠املواد 
تساءلت عما إذا كان ميكـن للعاملـة        : السيدة هاياشي   - ٢

الــيت طُــردت مــن عملــها بــسبب احلمــل أن ترفــع دعــوى علــى   
وأضـافت إنـه سـيكون مـن      . أساس أن طردهـا خمـالف لالتفاقيـة       

املهم أيضا معرفة الطريقة اليت ُتزمع الدولة الطرف أن تعـاجل هبـا             
ز املــساواة بــني فجــوة األجــور ومــا هــو دور النقابــات يف تعزيــ  

واستفسرت عما إذا كانت أي من اهليئات احلكوميـة         . اجلنسني
قد تلقـت شـكاوى بـشأن التمييـز علـى أسـاس التوجُّـه اجلنـسي            

  .وإذا كان األمر كذلك فما هو ردها على ذلك
ــوم   - ٣ ــسيدة بيغـ ــة   : الـ ــربامج املتاحـ ــن الـ ــسرت عـ استفـ

مبوجـــــب قـــــانون الرعايـــــة اجملانيـــــة لـــــألم والطفـــــل، وعـــــن 
ستراتيجيات اليت اعتمدهتا احلكومة للحد من ارتفاع معـدل        اال

الوفيات النفاسية، وال سيما بالنسبة لألمهات املراهقـات، ويف         
املناطق الريفية، وما إذا كانـت اخلـدمات الـيت ُوصـفت متاحـة              

  .لالجئات وطالبات اللجوء ونساء الشعوب األصلية
ــدابري     - ٤ ــة التـ ــد معرفـ ــن املفيـ ــيكون مـ ــه سـ ــافت إنـ  وأضـ

التـصحيحية الـيت اختـذهتا احلكومــة للوقايـة مـن سـرطان الثــدي       
وســرطان عنــق الــرحم، ومــا إذا كانــت تلــك التــدابري تــشمل    

وأردفت قائلة إنه إذا كان هناك برنـامج    . جهودا لزيادة الوعي  
. لفحص الثدي، فمن املهم معرفة إن كانت املرأة تستفيد منـه          

وس نقـص   فـري ومضت تقول إهنا طلبت أيضا معلومات بـشأن         
، )اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب    /املناعــة البــشرية 

سيما فيما بني الالجئات واملهاجرات، وبشأن الـسياسات         وال
  .الرامية إىل محاية املرأة والفتاة من االستغالل اجلنسي

قالت إنه طبقا ملنظمـة العفـو الدوليـة         : السيدة بيمنتل   - ٥
طنيـة ملنـع اجلـرائم اجلنـسية       وغريها من املصادر، فـإن اخلطـة الو       

ــدريبا       ــشمل ت ــة جــدا وال ت ــدارس مبهم ــا يف امل ــضاء عليه والق
وإذا مل ُتفلــح الدولــة يف محايــة الفتيــات مــن العنــف      . إلزاميــا

ــد انُتهــك     ــصحة ق ــدارس، يكــون حقهــن يف ال ــسي يف امل . اجلن
 للجنـــة املتعلقـــة ١٩وأردفــت قائلـــة إن التوصــية العامـــة رقــم    

 املتعلقة بالـصحة، تـصلحان      ٢٤مة رقم   بالعنف، والتوصية العا  
ــاة     ــرأة والفتـ ــوق املـ ــرام حقـ ــالن احتـ ــتني تكفـ ــأداتني مهمـ . كـ

واستفسرت عن اخلطـوات الـيت تعتـزم الدولـة الطـرف اختاذهـا          
لوضع حد لالغتصاب الذي ُيعد سببا مهما حلمل املراهقـات،          
وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنــسي، وكيــف ســتقوم بتوســيع  

وطلبــت . املغتــصبات إىل اإلجهــاضنطــاق وصــول املراهقــات 
مزيدا من املعلومات بـشأن الطريقـة الـيت سـتعاجل هبـا احلكومـة               
مشكلة الوفيـات النفاسـية املتـصلة باإلجهـاض الـسري؛ حيـث             
تــدعي بعــض املنظمــات النــسائية أن عــدم جتــرمي اإلجهــاض        

  .سيحد من الوفيات النفاسية
ــوم   - ٦ ــسيدة بيغ ــا هــي     : ال ــود أن تعــرف م ــا ت ــت إهن قال

ــوات احلــد مــن الفقــر الــيت اختــذهتا احلكومــة، وعمــا إذا        خط
كانت برامج االئتمانات الصغرية متاحة ومـا هـو عـدد النـساء             

وتــساءلت أيــضا عمــا إذا كانــت توجــد  . الــاليت مشلــهن ذلــك
مرافـــق ثقافيـــة ورياضـــية، وغريهـــا متاحـــة للمـــرأة يف املنـــاطق  

  .الريفية، وال سيما للمراهقات واملهاجرات
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طلبت املزيد من املعلومـات     :  شيلنغ -ة شوب   السيد  - ٧
عن حالة املرأة الريفية، نظرا ألن املعلومـات الـواردة يف التقريـر             

وأضــافت قائلــة إنــه ســيكون مــن املفيــد . كانــت عموميــة جــدا
معرفة املزيد عـن أداء ونتـائج صـناديق التـضامن اجلديـدة وهـي               

. كاناليت لسوء احلظ غري متاحة إال جلزء ضـئيل فقـط مـن الـس      
وأضافت إنه يلزم تقدمي املزيد من التفاصـيل عـن أنـشطة توليـد              
الــدخل، ومــا إذا كانــت تلــك األنــشطة تــساعد املــرأة علــى        

  .اخلروج من ربقة الفقر املدقع أو الفقر
ــساء      - ٨ ــصحية لنــ ــات الــ ــة إن االحتياجــ ــضت قائلــ ومــ

الشعوب األصلية ال تقتصر على اخلدمات اإلجنابيـة وخـدمات          
ءلت عما إذا كانت لـديهن فرصـة الوصـول إىل           وتسا. األمومة

العيــادات الــصحية املتنقلــة، وإذا كــان األمــر كــذلك، فمــا هــو 
وأردفت أنـه سـيكون مـن املفيـد معرفـة           . مدى استفادهتن منها  

  .هي معدالت السرطان يف املناطق الريفية ما
واستفسرت أيضا عن وصول نساء الشعوب األصـلية          - ٩

الفتيـــات الـــاليت حيـــضرن املـــدارس إىل التعلـــيم، وعـــن أعـــداد 
االبتدائية مقارنة بأعداد البنني، وعن احلوافز الـيت تقـدم لآلبـاء            

واسـتطردت قائلـة    . من أجل إرسال بناهتم إىل املدارس الثانوية      
إنه ينبغي أن تتضمن التقـارير املقبلـة جـزءا مـسهبا عـن سـكان        

  .املناطق الريفية من اإلناث
قـــال إن النمـــوذج  ): ورإكـــواد (الـــسيد شـــرييبوغا   - ١٠

ــائج مهمــة فيمــا      ــدأ يعطــي نت ــة ب ــد للحكوم ــصادي اجلدي االقت
ــة مــن قبيــل عــدم اإلنــصاف والفقــر     . يتعلــق باملــشاكل اهليكلي

وأضاف قـائال إن بـرامج اإلدمـاج االقتـصادي مكَّنـت اآلالف           
من صغر أصـحاب احلـرف، واملـشاريع الـصغرية مـن احلـصول              

وحـــصل . القـــروضعلـــى التـــدريب، واملـــساعدة التقنيـــة، و   
املنتجـون أصـحاب املـشاريع الـصغرية واملتوسـطة علـى معاملــة       
تفــضيلية يف عمليــات االشــتراء العمــومي، ممــا يعــزز إنتاجيتــها   

ويعطي أحد تلـك الـربامج      . وإيراداهتا، وينشئ وظائف جديدة   

ــزي املدرســي    ــد ال ــصغرية لتوري ــورش ال وتوجــد . فرصــة إىل ال
ين يف القطاعــات الــيت أيــضا سياســة األجــر املنــصف للمــستثمر
ونتيجـة لكـل التـدابري    . تتطلب عمالة حمليـة، مـن قبيـل التـشييد       

املتخذة، حتسَّن معامل جـيين لقيـاس عـدم اإلنـصاف يف توزيـع             
ــدخل، مــن   ــران٠,٥٢ال ــه / يف حزي  يف ٠,٥٠ إىل ٢٠٠٧يوني

، واخنفضت فجوة اإليرادات بـني أغـىن        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران
  . احلضرية خالل نفس الفترةالفئات وأفقرها، يف املناطق

واخنفضت البطالة والعمالـة الناقـصة وعمالـة األطفـال            - ١١
وحــدثت زيــادات كــبرية يف االســتثمار، يف الــصحة،  . مجيعهــا

واملساكن، واإلدماج االقتـصادي، والعمالـة، والتعلـيم، بزيـادة          
وحبلـول  . ٢٠٠٨ إىل عـام     ٢٠٠٤ يف املائة من عام      ٢٣٠تبلغ  
 ٧كان قد مت توزيع سندات إسكان تزيـد         ،  ٢٠٠٨يوليه  /متوز

  .٢٠٠٤مرات عما مت توزيعه عام 
وفيمـــا يتعلـــق باالســـتثمار االقتـــصادي خـــالل نفـــس    - ١٢

 ٣٠ إىل   ١٥الفترة، تضاعف سعر سندات التنمية البشرية مـن         
 يف املائـة، يف الوقـت       ١٨دوالرا، وزاد عدد املستفيدين مبقدار      

ــد عــن ذلــك      ــا يزي ــه م ــذي حــصل في ــات   مــرات٥ال  مــن البن
ووفــرت الــربامج التغذويــة   . والبــنني علــى خــدمات الطفولــة   

  .األغذية واملعلومات والتدريب ألضعف فئات السكان
 ١٥وزاد االســتثمار يف اهليكــل التعليمــي مبعامــل يبلــغ   - ١٣

وأُجريت دراسـات ملعـدالت     . ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٤فيما بني عام    
حــت وأُتي. وســتتاح اإلحــصاءات يف وموعــد الحــق. التــسرب

وأُعــد برنــامج . بــرامج تعلــيم للكبــار للمتــسربني مــن املــدارس 
تثقيفي جنسي علماين، فضال عن برنـامج تـدرييب للعـاملني يف            

ومت توســيع . جمــال الــصحة، ملــساعدة ضــحايا العنــف اجلنــسي 
نطاق برنامج الوجبات املدرسية لتوفري اإلفطار والغداء ملليـون         

 منـشأة تعليميـة     ١٥ ٠٠٠ونصف املليون طفل فيما يربو على       
  .يف أفقر املناطق بالبلد
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ــتثمار       - ١٤ ــة باالس ــات احلكوم ــق أولوي ــة تتعل ــصفة عام وب
االجتمــاعي، الــذي ال يــتمخض فحــسب عــن نتــائج يف جمــال   
الصحة والتعليم واحلماية االجتماعيـة، وإمنـا يـوفر أيـضا فرصـا             

وأردف قائال إن وزارة الصحة بـسبيلها إىل        . جديدة للتوظيف 
م وحيد للرعايـة الـصحية يتـيح الوصـول الـشامل إىل       إنشاء نظا 

  .اخلدمات، مبا يف ذلك اخلدمات اجملانية ألفقر الفئات
واختتم قائال إن اجمللس الـوطين للمـرأة يعكـف بـدعم               - ١٥

من وزارة الرفاه االجتماعي على حتديد مؤشرات خطة تكافؤ         
وقـد تكـون    . الفرص من أجل قياس العمليات والنتائج واآلثار      

  .لك املؤشرات أداة مهمة يف إعداد السياسات العامةت
قالــت إن وزارة العمــل، ): إكـوادور  (الـسيدة أباركــا   - ١٦

قامت من خالل مفتشيها بالتحقيق يف شكاوى طـرد احلوامـل           
وأضـافت أنـه يبـدو      . وقد فرضت عقوبات على أرباب العمـل      

أن عدد حاالت الطرد من هذا القبيل قـد اخنفـضت منـذ نـشر               
وتتــسم . ر الــسابق، وال ســيما يف جمــال القطــاع اخلــاص التقريــ

حالة املرأة يف املشاريع الـصغرية بأهنـا غـري واضـحة، نظـرا ألن                
كــثريا مــن أربــاب األعمــال اخلاصــة، ال ســيما علــى مــستوى    
األسر املعيـشية، ليـسوا مـسجلني لـدى وزارة العمـل أو وزارة              

  .الرفاه االجتماعي
 بالنـساء احلاصـالت علـى       ومضت قائلة إنه فيما يتعلق      - ١٧

تعليم عال ويعانني من البطالـة الكليـة أو اجلزئيـة، سـيتم شـغل               
كــل الوظــائف العامــة يف املــستقبل عــن طريــق املنافــسة، ويــراد 

. من تلـك الـسياسة إضـفاء الطـابع الـدميقراطي علـى التوظيـف              
ــز يف قطــاعي     ــن إىل التركُّ ــزلن ميل ــساء ال ي ــالرغم مــن أن الن وب

ــيم،  تــدخل أعــداد متزايــدة منــهن جمــاالت غــري   الــصحة والتعل
ــة مــن قبيــل اهلندســة والقــوات املــسلحة   ويتمثــل أحــد  . تقليدي

الــشواغل احلاليــة يف ضــمان أال تكــون آليــة الترقيــة يف القــوات 
  .املسلحة متييزية

ــادة محــل       - ١٨ ــشديد جــراء زي ــق ال ــة القل ــساور احلكوم وي
ــات النفاســية للمراهقــات   زارات وتقــوم و. املراهقــات، والوفي

خمتلفة وكذلك اجمللس الوطين للمرأة بتنفيذ خطة وطنية للحـد          
وقـد نفـذت   . من محـل املراهقـات، مبـشاركة منظمـات شـبابية       

وزارة التعليم خطة وطنية بشأن احملبة والتثقيف اجلنسي، نظـرا          
ألن الدستور احلايل ُيلزم الدولة بتـوفري التثقيـف اجلنـسي بنـهج         

اك فجـوة واسـعة بـني مـا هـو           ومع ذلـك، ال تـزال هنـ       . علماين
متوقع اجتماعيا من املراهقات وبني واقع حياهتن، ممـا يعـين أن            
الشباب مييل إىل إخفـاء عالقاتـه وأهنـم يتمتعـون حبريـة أقـل يف                

  .اختاذ خياراهتم
ومــضت قائلــة إنــه فيمــا يتعلــق مبوقــف الدولــة مــن          - ١٩

نـذ  اإلجهاض، فانه وفقا للدستور اجلديد حتمي الدولة احليـاة م       
وبــالرغم مــن ضــغوط خمتلــف القطاعــات، قــام   . حلظــة احلمــل

اجمللــس الــوطين للمــرأة واملنظمــات النــسائية األخــرى باحليلولــة 
ــسمح       ــذي يـ ــايل الـ ــشريع احلـ ــاء التـ ــة بإلغـ ــام احلكومـ دون قيـ
باإلجهـــاض عنـــدما تكـــون حيـــاة األم يف خطـــر، أو يف حالـــة 

ــا   ــة عقلي ــصاب ضــحية معاق ــضمن  . اغت ونظــرا ألن الدســتور ي
ضا حق األم يف احلياة، فإنه قد جتنَّـب اختـاذ موقـف متطـرف               أي

وتــرك اجملــال مفتوحــا أمــام احتمــال عــدم جتــرمي اإلجهــاض يف  
ويــتم تــوفري العــالج للوقايــة مــن األمــراض اجلنــسية، . املــستقبل

كمـــا تـــوفر خـــدمات وســـائل منـــع احلمـــل العاجلـــة لـــضحايا 
ن االغتصاب، وإن بعـض مـسؤويل الـصحة العامـة قـد ال يبـدو            

  .تعاونا
وطوال السنوات الثالث السابقة ما برحـت احلكومـة           - ٢٠

تنفــذ اخلطــة الوطنيــة ملنــع اجلــرائم اجلنــسية والقــضاء عليهــا يف   
وال تعــد اإلحــصاءات املتاحــة دقيقــة نظــرا ألنــه يــتم  . املــدارس

وقـد أُنـشئت جلـان رصـد ملنـع        . التستر على كثري من احلوادث    
  .اجلرائم اجلنسية يف املدارس
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وعلى الرغم من القلق بشأن نـساء الـشعوب األصـلية             - ٢١
والنساء الريفيات، ال توجـد بعـد سياسـة حمـددة ملعاجلـة أوجـه              

ويعمــل اجمللــس الــوطين   . عــدم اإلنــصاف يف املنــاطق الريفيــة   
للمرأة مـع منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة مـن أجـل                

 األمـر   وقـد حيتـاج   . إصدار مشروع سياسة عامة للمرأة الريفية     
إىل إجـراء بعـض التعـديالت التـشريعية وتتمثـل اخلطــوة األوىل      

وجيـري  . يف حصول النساء الريفيات مجيعهن على وثائق هوية       
تنفيذ خطة وطنية بغرض توفري وثائق جلميع األشخاص الـذين          

ـــ     ١ ٥٠٠ ٠٠٠ال حيملــون وثــائق يف البلــد ويقــدر عــددهم ب
حــــق وتعــــد اهلويــــة أول . ســــنوات ٣شــــخص، يف غــــضون 

للمــواطن ومــن شـــأهنا أن تيــّسر لــه الـــسبيل للحــصول علـــى      
  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية وغريها

وردا على سؤال بشأن البنية األساسية للمرأة الريفية،          - ٢٢
قالت إنـه ال تتـوفر للمـرأة عامـة سـوى فرصـة ضـئيلة ألنـشطة                  

وتلك إحدى الفجوات املهمـة  . وقت الفراغ من قبيل الرياضة   
  .رجل واملرأةبني ال
فــريوس واســتطردت قائلــة إنــه فيمــا يتعلــق باإلصــابة ب   - ٢٣

 )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب      /نقص املناعة البشرية  
بني املهاجرين والشباب، مبن فيهم ضحايا االغتصاب، تـشمل         

اإليــدز /اخلطــة الوطنيــة املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
سنوات، أول أحكام حمـددة تتعلـق        ٣واليت ُبدئت قبل ذلك بـ      

ــاملرأة ــد أن      . ب ــة، بي ــود الوقاي ــة جه ويغطــي أحــد أجــزاء اخلط
ويقــوم كــل مــن اجمللــس الــوطين . التمويــل ال يــزال غــري كــاف

للمرأة ووزارة الصحة بالنظر يف بذل جهود إضافية تـستهدف          
الشابات، واملهاجرات، وربات البيوت، والوقاية مـن االنتقـال         

  .الرأسي لألمراض
ويبحث اجمللس الوطين للمرأة أيضا مع وزارة الـصحة           - ٢٤

ــة       ــة والطفول ــة لألموم ــة اجملاني ــانون الرعاي ــتخدام ق ــة اس إمكاني
وكــان القــانون ســاري    . كأســاس للتغــيري يف قطــاع الــصحة   

 عاما وقد اكُتسبت خـربة كـبرية مـن منوذجـه            ١١املفعول ملدة   
طـي القـانون    ويغ. يف اإلدارة ومفهومه يف ملكية املرأة للحقوق      

 يف املائـة منـهم      ٦٠ ماليني نسمة،    ٣يف الوقت احلاضر حوايل     
 يف املائـــة األخـــرى فتمثـــل ٤٠مـــن النـــساء، أمـــا النـــسبة الـــــ  
  .األطفال دون اخلامسة من العمر

ويشمل القـانون حكمـا يتعلـق بـإجراء فحـص يـشمل             - ٢٥
سرطان عنق الرحم، وسـرطان الـرحم، وسـرطان الثـدي، بيـد             

. حــص غطــت مــا يقــل عــن ُربــع عــدد الــسكان أن أنــشطة الف
ــن       ــسرطان يف إكــوادور الكــثري م ــة مكافحــة ال وأجــرت مجعي

ومما يؤسف له، أنه نظـرا النعـدام التنـسيق ال           . أنشطة الفحص 
ــدة  ــوافر إحـــصاءات موحـ ــساء  . تتـ ــة، بـــدأت النـ وبـــصفة عامـ

يدركن للتو خطر سرطان الثـدي، يف حـني يكتـشف سـرطان             
  .رة متكررةعنق الرحم وسرطان الرحم بصو

وتتمثل إحـدى الـسياسات العامـة األخـرى الـيت تفيـد               - ٢٦
املــرأة الريفيــة يف خيــار املــدفوعات التراكميــة لــسندات التنميــة 

ــشرية ــدة    . البـ ــنوية وحيـ ــة سـ ــب دفعـ ــرأة أن تطلـ ــيمكن للمـ فـ
ــدارها  ــادة    ٣٦٠مق ــشهرية املعت ــالغ ال ــن املب .  دوالرا عوضــا ع

. انـات الـصغرية   وميكن اعتبـار ذلـك شـكال مـن أشـكال االئتم           
ولدى اجمللس الوطين للمرأة أيضا برنامج لالئتمانـات الـصغرية          

 بيــد أنــه متــاح فقــط لنــسبة  - هــو برنــامج النــهوض بــاملرأة  -
ولـسندات التنميـة البـشرية إمكانيـة أكـرب          . ضئيلة مـن الـسكان    

 ١ ٢٠٠ ٠٠٠جــدا نظــرا ألن هــذا الربنــامج يغطــي حــوايل      
  .شخص بالفعل

ــسيدة بيمنتــل   - ٢٧ ــد   : ال ــشاء نظــام وحي رحبــت بقــرار إن
للصحة وأعربت عن األمل يف أن يتمتع اجمللس الـوطين بـالقوة            

. الكافية اليت تكفل مراعاة املنظور اجلنـساين يف سـائر املنظومـة           
وأردفــت قائلــة إن هــذا لــيس هــو احلــال بعــد يف الربازيــل بعــد  

ــة النظــام املوحــد   ٢٠ ــاحلكم  . ســنة مــن إقام ــضا ب ورحبــت أي
  .دستور بشأن محاية حياة األمالوارد يف ال
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أوصت بأن تركـز التقـارير      :  شيلنغ -السيدة شوب     - ٢٨
املقبلة على توفري املعلومات املتعلقة باملرأة علـى وجـه التحديـد            

وقالـت إنـه سـيكون مـن املفيـد علـى            . بدال من البيانات العامة   
ــة      ــصحة املخصــصة لتغطي ــة ال ــسبة ميزاني ــة ن ــال معرف ســبيل املث
معدل الوفيـات النفاسـية املرتفـع جـدا، ومـا هـي نـسبة املـوارد                 

وقالـــت إنـــه . فت يف جمـــال الـــصحة اإلجنابيـــة عامـــةالـــيت ُصـــر
سيكون من املفيد معرفة ما تفعله احلكومـة لتـضمن أن يكـون              
ــيت أعــدت هبــا       ــة ال ــساين فــضال عــن الطريق ــر جن ــسياساهتا أث ل

  .استراتيجيات برناجمها
ــام   - ٢٩ ــسيدة دياري ــة   : ال قالــت إهنــا توافــق علــى أن اللجن

ــات احملــددة     ــن املعلوم ــد م ــاج إىل مزي ــيت   حتت ــة ال ــشأن الكيفي ب
تستفيد هبا املـرأة مـن الـسياسات احلكوميـة والطريقـة الـيت يـتم          

وطلبت تفاصيل عن املنظور اجلنـساين      . هبا القضاء على التمييز   
  .يف التخفيف من حدة الفقر، وبرامج احلماية االجتماعية

وأردفـــت قائلـــة إنـــه وإن كـــان مـــن امليـــسور حتديـــد     - ٣٠
 فـإن الـسياسات العامـة الـيت تبـدو           األشكال الصرحية للتمييـز ،    

واستفـسرت عمـا إذا     . حمايدة قد تعزز بعض القوالـب النمطيـة       
كــان يــتم رصــد الــربامج والــسياسات احلكوميــة ملعرفــة مــا إذا  

فعلـى سـبيل املثـال    . كانت تتمخض عن قوالب منطية جنسانية 
قد تعزز سندات التنميـة البـشرية دوري املـرأة يف جمـايل رعايـة               

  .عمال املرتلية غري مدفوعة األجرالطفل واأل
وأضافت قائلة إنـه لـيس مـن اجللـي بعـد مـدى فعاليـة                  - ٣١

وتــساءلت عــن ماهيــة العالقــة الــيت     . اجمللــس الــوطين للمــرأة  
ستوجد بني جملس املساواة للمـرأة واألمانـة الوطنيـة للتخطـيط            

  .والتنمية والطريقة اليت سيتم هبا التفاعل فيما بينهما
 مـن   ٤٥قالـت إن املـادة      ): إكـوادور  (باركـا السيدة أ   - ٣٢

الدستور اجلديد تعترف باحلياة وحتميها منـذ حلظـة احلمـل، يف            
ويوجــد يف  اجمللــس .  احلمايــة حليــاة األم٤٣حــني تــوفر املــادة 

ــة      ــاث، وأخــصائيي الرعاي ــوطين للمــرأة فريــق كــبري مــن اإلن ال
  .الصحية للقيام مبهمة احملافظة على املنظور اجلنساين

وردا على سؤال بـشأن تولُّـد القوالـب النمطيـة قالـت               - ٣٣
إن اجمللــس الــوطين للمــرأة يرصــد باســتمرار أثــر الــسياسات        

فعلى سبيل املثال مييل برنـامج سـندات التنميـة البـشرية      . العامة
ــرأة       ــوطين للم ــس ال ــل اجملل ــسانية، ويعم ــتدامة األدوار اجلن الس

غرية ألفقــر علــى اقتــراح حتويلــه إىل صــندوق لالئتمانــات الــص  
  .النساء يف البلد

ــراهن     - ٣٤ ويوجــد يف اجمللــس الــوطين للمــرأة يف الوقــت ال
شخــصان يعمــالن يف األمانــة الوطنيــة للتخطــيط والتنميــة مــن   

. أجل مراعاة املنظور اجلنساين عند إعداد خطة التنمية الوطنية        
وتتم اجتماعـات منتظمـة مـرتني علـى األقـل يف الـشهر لتبـادل                

ــذل ــضمني    اآلراء، ويبـ ــل تـ ــيت تكفـ ــود الـ ــانبني اجلهـ ــال اجلـ  كـ
ــسانيا    ــورا جنـ ــل منظـ ــطة األجـ ــصرية واملتوسـ ــسياسات القـ . الـ

وبــالرغم مــن ذلــك، ال تــزال اآلليــة اجلنــسانية تقتــضي وجــود   
إطار ملزم قانونا لريبط مجيع األنشطة اليت تـضطلع هبـا خمتلـف             

ــاقتراح إدراج هنـــج   . اإلدارات ــا بـ ــا أحاطـــت علمـ وقالـــت إهنـ
  .رامج التخفيف من حدة الفقرجنساين يف ب

ــوادور (الـــسيدة مـــريا  - ٣٥ ــئلة  ): إكـ قالـــت ردا علـــى أسـ
بـرح   طُرحت يف اجللسة السابقة، إن اجمللس الوطين للمـرأة مـا          

يــشارك يف عمليــة تــدريب القــضاة واملــدعني العــامني يف جمــال  
وقــد . ٢٠٠٥القــضايا اجلنــسانية واالجتــار يف البــشر منــذ عــام  

 علـى مثـل ذلـك التـدريب حـىت            شـخص  ٣ ٠٠٠حصل قرابة   
ــضا يف إعــداد دورة      . اآلن ــرأة أي ــوطين للم ــس ال ــساعد اجملل وي

ــة      ــسان ســتتاح يف كلي ــسانية وحقــوق اإلن ــشأن احلقــوق اجلن ب
  .أمريكا الالتينية للعلوم االجتماعية، إكوادور

ــام     - ٣٦ ــات عـ ــشري بيانـ ــدمي   ٢٠٠٦وتـ ــد مت تقـ ــه قـ  إىل أنـ
 قـضية   ١٢ بلغـت    وقـد . شكوى تتعلـق باالجتـار يف البـشر        ٧٠

ويوفر مكتب املـدعي العـام برنـامج        . مرحلة االستماع النهائي  
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 يومــا، وقــد جــرى تــوفري  ٣٠محايــة للــضحايا والــشهود ملــدة  
  .مكانيني لإليواء، أحدمها يف كيتو واآلخر يف ماشاال

واستطردت قائلة إن عبء اإلثبات ال يزال يقـع علـى             - ٣٧
أهنــا كانــت ضــحية عــاتق املــرأة يف إكــوادور مــن أجــل إثبــات  

وقد أجرت إكوادور العديد مـن الدراسـات        . االجتار يف البشر  
ــاء     بــشأن االجتــار يف البــشر، و حظيــت إحــدى الدراســات بثن

فلـم تـتح    : ومل تكن نتائج الدراسـة إجيابيـة جـدا        . البنك الدويل 
إال موارد غري كافية لتنسيق اجلهود من أجـل مكافحـة االجتـار         

اجملتمع املـدين أكثـر نـشاطا، بيـد أن      ويعد  . يف البشر والتهريب  
وتـرتبط خطـة القـضاء علـى     . اإلجراءات اليت يقوم هبـا معزولـة     

  .االجتار يف البشر خبطة القضاء على العنف اجلنساين
ــدريب للــشرطة يف        - ٣٨ ــوطين للمــرأة الت ــوفر اجمللــس ال وي

كيتــو ويف منطقــة احلــدود الــشمالية، بــشأن قــضايا االجتــار يف   
ــشر، وحيــصل اجمل  ــم     الب ــن صــندوق األم ــساعدة م ــى امل لــس عل

وســتقدم اإلحــصاءات املتعلقــة بعــدد . املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة
  .األشخاص الذين مت تدريبهم يف وقت الحق

 تعــاجل  ٢٠٠٨أبريــل  /وقــد بــدأت الدولــة يف نيــسان      - ٣٩
قـــضية التنـــوع اجلنـــسي عـــن طريـــق اجمللـــس الـــوطين للمـــرأة،  

ــاء االســتع   راض الــدوري الــشامل اســتجابة لتوصــية قُــدمت أثن
الذي يقوم به جملس حقوق اإلنسان حلالة حقـوق اإلنـسان يف            

وســيتناول اجمللــس الــوطين للمــرأة تلــك القــضية إىل  . إكــوادور
وأكدت أن اجلهـود    . حني إنشاء مؤسسة حمددة لذلك الغرض     

  .اليت يبذهلا حزب احلكومة يف هذا اجملال ستستمر
ــسيدة أباركــا   - ٤٠ ــرد  قالــت ): إكــوادور (ال يف معــرض ال

على سـؤال طُـرح أثنـاء اجللـسة الـسابقة، أن توصـيات اللجنـة                
وأضـافت أن اجمللــس الـوطين للمــرأة ســيبحث   . تـصلح كواليــة 

التوصـيات مـع اهليئــات احلكوميـة املعنيــة وسـيدرجها يف خطــة     
  .التنمية الوطنية عند االقتضاء

وفيما يتعلق بـالعوائق الـيت تعتـرض مـشروع القـانون،              - ٤١
إنـه مل ميكـن اسـتكمال مـشروع القـانون بـشأن مـساواة               قالت  

ــوطين قــد     ــسابقة ألن الكــونغرس ال ــسنة ال الرجــل واملــرأة يف ال
ونتيجة هلذا، كان هناك عدد من األولويـات        . كف عن العمل  

السياسية األخرى الـيت ينبغـي معاجلتـها، لكـن الوقـت سـرعان              
ــة     ــة الوطنيـ ــانون إىل اجلمعيـ ــشروع القـ ــدمي مـ ــيحني لتقـ ــا سـ مـ

ــدةا ــة باالتفــاق مــع اجملتمــع     . جلدي ــتعني معاجلــة هــذه العملي وي
  .املدين

  ١٦ و ١٥املادتان 
تساءلت عـن الـسبب يف تعليـق النقـاش          : السيدة باتن   - ٤٢

بـــشأن مـــشروع قـــانون األســـرة، وعـــن التقـــدم الـــذي أُحـــرز 
بالنسبة للمشاورات املشار إليها يف الردود على قائمة القـضايا          

ضــافت قائلــة إن ذلــك موضــوع مهــم  وأ. واألســئلة املطروحــة
ــرأة ال       ــة وأن امل ــام التمييزي ــزال توجــد بعــض األحك ــه ال ت ألن

وأضافت أنه نظـرا    . تتمتع باملساواة احلقيقية فيما خيص الزواج     
ألن قانون الطفل قد اعُتمد بالفعل فإهنا تتـساءل عـن األولويـة             

  .اليت أُعطيت لقانون األسرة
عرفــة مــا إذا كــان   وأعربــت أيــضا عــن رغبتــها يف م     - ٤٣

ــة      ــام التمييزيـ ــاجل األحكـ ــوف يعـ ــرة سـ ــانون األسـ ــشروع قـ مـ
املوجودة يف القانون املدين احلايل، مثل االفتراض القائم لـصاحل      
الـــزوج فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة شـــؤون الـــزوجني، مبـــا يف ذلـــك   

وأردفـت قائلـة إن اعتمـاد قـانون األسـرة ســيبعث      . املمتلكـات 
  . يف املرتلبرسالة قوية بشأن مساواة املرأة

ومضت قائلة إنه نظرا ُيـسمح بـزواج املراهقـات دون             - ٤٤
الثامنة عشرة من العمر مبوافقة األبـوين أو قـاض خمـتص، فإهنـا              
تتساءل عما إذا كان هذا احلكم ينطبـق علـى البـنني والبنـات،              
وعما إذا كان ُيسمح بزواج البنات دون الـسادسة عـشرة مـن     

ن القلـق بـشأن سـن الـزواج         وقالت إن اللجنة تعرب عـ     . العمر
وأردفت قائلـة إن الـزواج جيلـب        . نظرا الرتباطه بتمكني املرأة   
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ينبغــي اإلذن للــشابات بــالزواج  مــسؤوليات كــبرية ولــذلك ال
وقالـت إن والدة األطفـال يف       .  سنة ١٨إىل حني بلوغهن سن     

سن مبكرة قد تؤثر يف صـحة األمهـات وتعلـيمهن، وحتـد مـن               
  .استقالهلن االقتصادي

 واستفــسرت عمــا إذا كانــت املعونــة القانونيــة متاحــة   -  ٤٥
للرجل واملرأة على قـدم املـساواة يف قـانون األسـرة، وعمـا إذا               
كـــان الـــسكان علـــى علـــم بأحكـــام القـــانون املـــدين املتعلقـــة   

وأردفـت قائلـة أن التقريـر أشـار        . بالعالقات األسـرية والـزواج    
 زيادة الـوعي    إىل أن املنظمات غري احلكومية تشارك يف جهود       

. واستفسرت عن اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة يف هـذا الـصدد             
  .  وتساءلت أيضا عما إذا كانت توجد حماكم خاصة لألسرة

قالـت إن مـشروع     ): إكوادور (السيدة كارمن فيفار    - ٤٦
قانون األسرة قد أحرز تقـدما حـىت اآلن حيـث جتـري مناقـشة             

لقـت املناقـشة بـشأنه      وقـد عُ  . ثانية بشأنه يف الكونغرس الوطين    
كما هو احلال بـشأن خمتلـف مـشاريع القـوانني األخـرى، ألن              

ولـن تتــوفر الفرصـة ملناقــشة   . الكـونغرس قـد كــف عـن العمــل   
وال يشمل مـشروع قـانون األسـرة        . مشروع القانون ملدة سنة   

ــزوجني    ــشؤون ال ــزوج ل ــشأن إدارة ال ــا ب ــشمل  . حكم ــو ي وه
دين يف الــسنوات إصــالحات أُدخلــت بالفعــل يف القــانون املــ    

فالرجل واملرأة متساويان من حيـث إدارة املمتلكـات         . السابقة
وُيـدرس القـانون املـدين يف كـثري         . وهلما نفس احلقوق الزوجية   

  .من الربامج اجلامعية كجزء من قانون األسرة
قالــت إن وفــد بلــدها   ): إكــوادور (الــسيدة أباركــا   - ٤٧

  .وعد الحقسيقدم أجوبة خطية إضافية إىل اللجنة يف م
ــل   - ٤٨ ــسيدة بيمنت ــا    : ال ــاك م ــا إذا كــان هن ــساءلت عم ت

يوضح مـدى مـا أُحـرز مـن تقـدم بـشأن الدسـتور اجلديـد، يف                  
مشروع قانون األسـرة، وإذا مل يكـن األمـر كـذلك، فمـا هـي             
االستراتيجيات اليت سـوف يـستخدمها اجمللـس الـوطين للمـرأة            

ت هبــا وتــساءلت عــن الكيفيــة الــيت عرفــ . لعــالج تلــك احلالــة 
  .األسرة يف مشروع القانون

ذكـــرت الوفـــد بـــأن :  زرداين-الـــسيدة بلميهـــوب   - ٤٩
إكوادور قد صدَّقت على اتفاقية حقوق الطفل دون حتفظـات          

.  عامــا١٨وعلــى ذلــك يكــون احلــد األدىن لــسن الــزواج هــو  
وأردفـــت قائلـــة إن علـــى إكـــوادور أن تـــوائم تـــشريعاهتا مـــع  

  .املعاهدة اليت وقعت عليها
وتــساءلت عــن الــسبب يف أن القــانون املــدين مل يغــط    - ٥٠
جانبـــا واحـــدا فقـــط مـــن العالقـــات الزوجيـــة بينمـــا أُدرج  إال

جانـــب آخـــر يف مـــشروع قـــانون األســـرة وجانـــب ثالـــث يف 
وأردفــت قائلــة إنــه كــان  . مــشروع قــانون الطفولــة والــشباب 

ســيبدو مــن األفــضل إدمــاج مجيــع تلــك األحكــام يف القــانون   
  . عن حماولة تنسيق عدد من القوانني املختلفةاملدين، عوضا

قالـت إنـه سـيلزم إجـراء        ): إكـوادور  (السيدة أباركـا    - ٥١
حتليــل قــانوين أكثــر استفاضــة لإلجابــة علــى بعــض األســئلة        

وأردفــت قائلــة إنــه يف ضــوء الدســتور اجلديــد، ميــر . املطروحـة 
البلــد بفتــرة خاصــة وال يــزال يــتعني اســتعراض جوانــب كــثرية 

ــ ويقــر الدســتور مبختلــف أنــواع األســر،   . شريع احلــايلمــن الت
ويعترف بالزواج كاحتاد بني رجل وامرأة، بنـاء علـى رضـامها             
حبريـــة، وباملـــساواة يف حقوقهمـــا، والتزاماهتمـــا، وأهليتــــهما     

ــة ــادة  . القانوني ــرف امل ــني شخــصني، رجــل    ٦٨وتعت ــاد ب  باحت
. وامرأة على أنه يرتـب نفـس احلقـوق واملـسؤوليات كـالزواج           

  .وهناك أحكام أكثر بشأن محاية حقوق أفراد األسرة
تساءلت عن املوعـد الـذي      :  شيلنغ -السيدة شوب     - ٥٢

  .سيصبح فيه الدستور اجلديد نافذا
أوضحت أنه كـان ُيعمـل      ): إكوادور (السيدة أباركا   - ٥٣

ــام   ــسابقة، وأن    ١٩٩٨بدســتور ع ــشر ال ــسنوات الع ــوال ال  ط
ع قــد أُعــدا خــالل تلــك  التقريــرين الــدوريني الــسادس والــساب 

وقــد أصــبح الدســتور اجلديــد نافــذ املفعــول يف األيــام   . الفتــرة
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وُوضع جدول زمين العتماد خمتلـف مـشاريع        ’ القليلة املاضية، 
  .القوانني

ــسيدة شــوب    - ٥٤ ــا إذا كــان   :  شــيلنغ-ال ــساءلت عم ت
الدستور اجلديد قد وسَّع نطاق تعريف التمييز ليـشمل التمييـز           

  .جلنس اآلخرضد حاملي صفات ا
رحبـــت بالتقـــدم الـــذي أحـــرزه    : الـــسيدة بيمنتـــل   - ٥٥

 بـــشأن االحتـــادات ٦٨الدســـتور اجلديـــد مبـــا يف ذلـــك املـــادة  
ومــن ناحيــة ثانيــة، اقترحــت أن ينظــر اجمللــس الــوطين  . الفعليــة

للمــــرأة يف إمكانيــــة إعــــادة النظــــر يف اشــــتراط أن يكــــون      
  .الشخصان خمتلفني من حيث نوع اجلنس كي يتم التبين

ــا  - ٥٦ ــوادور (الـــــسيدة أباركـــ قالـــــت ردا علـــــى ): إكـــ
بــشأن التوجــه اجلنــسي، أن مــواد خمتلفــة، مــن بينــها        ســؤال
ــادة ــز   ٢-١١ املـ ــدم التمييـ ــساواة وعـ ــدأي املـ ــشري إىل مبـ . ، تـ

ــادة   ــز ضــد شــخص علــى   ٢-١١ومبوجــب امل  ال ميكــن التميي
أسس إثنية، أو مكـان املـيالد، أو العمـر، أو اجلـنس، أو اهلويـة           

نية، أو اهلوية الثقافيـة، أو املركـز االجتمـاعي، أو اللغـة،         اجلنسا
أو األيدولوجية، أو االنتماء السياسي، أو السجل اجلنـائي، أو          

 االقتـــصادي، أو املركـــز مـــن حيـــث    -املركـــز االجتمـــاعي  
اهلجــرة، أو بــسبب التوجــه اجلنــسي، أو احلالــة الــصحية، أو      

اإليـدز، أو بـسبب     /احلالة املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية     
اإلعاقة، أو الفوارق البدنية، أو ألي سـبب آخـر شخـصي، أو     

وقالـت إن اجمللـس الـوطين للمـرأة         . مجاعي، أو مؤقت أو دائـم     
  .يقر بأن ألحكام املتعلقة بالتبين متييزية

أعربــت عـــن شـــكرها  ): إكـــوادور (الــسيدة أباركـــا   - ٥٧
ون ألعــضاء اللجنــة ملــا طرحــوه مــن أســئلة واقتراحــات، ســتك 

. موضــع تفكــري مــستفيض مــن جانــب اجمللــس الــوطين للمــرأة  
وقالــت إن وفــد بلــدها ملتــزم بتقاســم مجيــع الــشواغل الــيت        

وأنـه سـتبذل   . أعربت عنها اللجنة مع اهليئات احلكومية املعنيـة    
ــوع      ــد مــن اإلحــصاءات املفــصلة حــسب ن ــوفري مزي جهــود لت

وت اجلــنس، يف املــستقبل، فــضال عــن املعلومــات املتعلقــة بتفــا 
  .آثار السياسات العامة على الرجل واملرأة

أعربت عن الشكر للوفد على التقرير الذي       : الرئيسة  - ٥٨
قدمــه، وعلــى احلــوار البنَّــاء، وأعربــت عــن األمــل يف أن تعلــن  
ــى        ــذي أُدخــل عل ــديل ال ــى التع ــها عل ــا موافقت ــوادور  قريب إك

 وأردفـت قائلـة إن مـن      . ، مـن االتفاقيـة    ٢٠ من املادة    ١الفقرة  
اجللي أن إكوادور حققت تقدما كبريا، وأن اللجنة تتطلـع إىل         
احلــصول علــى معلومــات إضــافية مــن شــأهنا أن تعطــي صــورة  

ــرأة يف إكــوادور   ــة الطــرف أن  . أكمــل لوضــع امل ــى الدول وعل
تواصل تعاوهنـا مـع املنظمـات غـري احلكوميـة، وتعـرب اللجنـة               

 بـــني عـــن أملـــها يف أن تعكـــس التقـــارير املقبلـــة تقاربـــا أكـــرب
ــة إن مــن  . الوضــعني القــانوين والفعلــي للمــرأة   واختتمــت قائل

املهـــم بـــصفة خاصـــة معاجلـــة موضـــوع العنـــف وحالـــة املـــرأة 
  .الريفية

  .٠٠/١٧رفعت اجللسة الساعة   
  


