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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقرير الدوري الثالث             
 تـشرين   ٣٠-١٤(إكوادور يف دورهتا التاسعة واألربعـني       املقدم من   

  ) ٢٠١٢نوفمرب /الثاين
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١

الثالث إلكوادور بشأن تنفيذها للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             
املنعقدتني ، )E/C.12/2012/SR.34 and 35 (٣٥ و٣٤ يف جلستيها E/C.12/ECU/3)((والثقافية 

 ٣٠، املنعقـدة يف     ٥٨، واعتمدت يف جلـستها      ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٥ و ١٤ يف
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

  مقدمة  -ألف  
ن ردود خطية علـى     ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث إلكوادور ومبا قدمته م          -٢

تود أن تتوجه بالشكر إىل وفد الدولة الطرف، برئاسة وزيـر تنـسيق             هي  و. قائمة املسائل 
  .التنمية االجتماعية، على املشاركة النشطة يف احلوار مع اللجنة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
ترّحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد             -٣
                 املرفـق بقـرار اجلمعيـة     (لدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ا

  . وتشيد بالدولة الطرف كوهنا أول دولة تقوم بذلك) ٦٣/١١٧العامة 
 أيضاً بتصديق الدولة الطرف على عدد من الـصكوك الدوليـة            وحتيط اللجنة علماً    -٤

  : األخرى
  شخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلا االختياري؛اتفاقية حقوق األ  )أ(  
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الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           )ب(  
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

   .االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  )ج(  
 شهدهتا املؤشرات االجتماعية للتنمية البشرية واحلد       وترحب اللجنة بالتحسينات اليت     -٥

 عن الزيادات اليت عرفتها املوارد املخصصة يف امليزانية للنفقات االقتـصادية            من الفقر، فضالً  
 مالحظاهتا اخلتاميـة بـشأن التقريـر        ٢٠٠٤واالجتماعية، منذ أن اعتمدت اللجنة يف عام        

  ).E/C.12/1/Add.100(الدوري الثاين إلكوادور 
 ٢٠٠٨وتعرب اللجنة عن رغبتها يف تسليط الضوء على إقرار إكـوادور يف عـام                 -٦

لدستورها اجلديد الذي ينص على ضمان تطبيق حقوق اإلنـسان املبينـة يف الدسـتور ويف      
إنفـاذ   و الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وعلى مبدأ عدم التمييز يف ممارسة حقوق اإلنسان           

   .نسان مثل إجراءات احلماية الدستوريةاآلليات القضائية حلقوق اإل
وتالحظ اللجنة التقدم احملرز يف وضع إطار تشريعي يهدف إىل ضمان التمتع بعـدد        -٧

  : من احلقوق املبيََنة يف العهد
 / أيـار  ٥ املؤرخ   ٥٨٣ رقم   اجلريدة الرمسية قانون السيادة الغذائية، ملحق       )أ(  

  ؛٢٠٠٩مايو 
        ٢٩٨ رقـم    اجلريـدة الرمسيـة   يم العايل، املنشور يف     القانون املتعلق بالتعل    )ب(  
  ؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٢املؤرخ 

 ٢٥ املـؤرخ    ٧٩٦ رقـم    اجلريدة الرمسية القانون املتعلق باإلعاقة، ملحق       )ج(  
  ؛٢٠١٢سبتمرب /أيلول

         الثـاين  اجلريـدة الرمسيـة   القانون املتعلق حبماية حقوق العمال، ملحـق          )د(  
  . ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٦ املؤرخ ٧٩٧ رقم
املعلومات املقدمة إليها فيما خيص التطبيق املباشـر        بمع االرتياح   علماً  اللجنة  وحتيط    -٨

 بشأن احلق يف    ٤للعهد واالستناد إىل االجتهادات السابقة للجنة وإىل تعليق اللجنة العام رقم            
 بشأن احلق يف املـاء      ١٥تعليق اللجنة العام رقم     وإىل  )  من العهد  ١، الفقرة   ١١املادة  (السكن الالئق   

 EP‘‘-١٠-١٢٠٧يف التفسريات القضائية للقانون يف القضية رقـم         ) من العهد  ١٢ و ١١املادتان  (
)  الـسكن  يما يتعلق بـاحلق يف    ف االستثنائي   الزجرياإلجراء  ( SEP-CC -١٢-١٤٨والقرار رقم   

 فيما خيص احلـق يف  باحلمايةتعلق اإلجراء الدستوري امل  (RA-٢٠٠٨-١٥٨٦والقضية رقم   
 فيما خيـص    باحلماية اإلجراء الدستوري املتعلق     RA -٢٠٠٨-٠٩٠٧والقضية رقم   ) العمل

  ). احلق يف التعليم
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء عدم إجراء مشاورات كأساس للحصول على              -٩

بشأن مشاريع تنمية املوارد اليت      رة واملستنرية للشعوب والقوميات األصلية    املوافقة املسبقة واحل  
       /آب املـؤرخ    ١٢٤٧ املرسوم التنفيـذي رقـم       لصدوروتعرب عن قلقها اخلاص     . تعنيهم

وألنه ينص على أن أي اتفـاق   لشعوب والقوميات األصليةادون استشارة    ٢٠١٢ أغسطس
تشعر بـالقلق ألن    كما أهنا   . سياسة عامة موجودة مسبقاً   قد ُيربم ال بد أن يقوم على تدابري         

اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لنشر املعلومات وإنشاء مكاتب استشارية دائمـة وتنظـيم              
جوالت يف املناطق اجملاورة ملواقع مشاريع تطوير التعدين واهليدروكربونات املقترحـة هـي             

املشاريع وألن هذه األنشطة ال تفضي إىل        يف إضفاء طابع اجتماعي على تلك     جهود حمصورة   
  للحصول على موافقة الشعوب والقوميـات األصـلية       حوار بني الثقافات يكون أساساً    قيام  

  . ستشارُتوالحترام حقها يف أن 
حتث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مشاورات فيما خيص استكشاف مـوارد              

أن تقرر حبرية   بلشعوب والقوميات املعنية    التعدين واهليدروكربونات وتنميتها مما يسمح ل     
ما يكفي من وقـت وفـرص       يتيح  و ،مشروع ما ستوافق أو ال توافق على      كانت  إذا  ما  

وينبغـي  . للمداوالت وصنع القرار وتنفيذ الضمانات الثقافية وسبل اإلنصاف التعويضية        
  للقـرارات  وفقاً إلجراءات التشاور اجملتمعي اليت مت اختاذها        إجراء هذه املشاورات وفقاً   

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف تعليق تنفيذ املرسـوم          . املتمخضة عن املشاورات  
 عن ذلك مع الشعوب األصـلية       وأن تعمل عوضاً   ٢٠١٢ املؤرخ   ١٢٤٧التنفيذي رقم   

بغية وضع تدابري تشريعية حتكم ممارسة احلق يف التشاور معها وأن ُتجـري قبـل ذلـك               
وحثت اللجنة الدولة الطرف على االمتثـال للقـرار         . يع املقترح مشاورات حول التشر  

          / حزيـران  ٢٧الصادر عن حمكمة البلدان األمريكية حلقـوق اإلنـسان الـصادر يف             
  .  يف قضية كيتشوا دي ساراياكو ضد إكوادور٢٠١٢يونيه 
هلـا قـادة    وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التحقيقات واإلدانات اجلنائية اليت خيضع             -١٠

الشعوب األصلية واحلركات االجتماعية الذين يتظاهرون ضد مشاريع القوانني اليت تعرضها           
شأهنا أن  من  السلطة التشريعية على اجلهاز التشريعي املتعلقة بإدارة املياه ومشاريع التنمية اليت            

افتقـار   إزاء   القلـق  هايساوركما  . تؤثر على االحتياطات الطبيعية مثل حبرية كيمساكوشا      
الدولة الطرف إىل آليات تكفي لبناء توافق لآلراء بشأن أنشطة تنمية املوارد الطبيعية اليت من               

  .  إىل العامللشعوب والقوميات األصليةا للتوفيق بينها وبني نظرة شأهنا أن توفر سبيالً
حلق يف حرية التجمع    متينة لكفالة ا   ضمانات   بوضعتوصي اللجنة الدولة الطرف       
 موظفي إنفاذ القانون للقوة يف املظاهرات اللجوء إىليف التظاهر السلمي وبأن تنظم واحلق  
 واإلرهـاب   املتعلقة بالتخريب بتوضيح نطاق انطباق اجلرائم اجلنائية      كما توصيها   . العامة



E/C.12/ECU/CO/3 

GE.12-48697 4 

وميكن للجان التحقيق املستقلة أن تصدر      . وأن يقتصر تطبيقها يف سياق املظاهرات العامة      
  .  على االحتجاجات العامة مالءمة رفع دعاوى قضائية رداًتوصيات بشأن مدى

 يف الدولـة    تعرب اللجنة عن قلقها ألن التفاوت يف توزيع الدخل ال يزال جليـاً            و  -١١
. ٤٩,٠ البـالغ    جيينالطرف على الرغم من االخنفاض الذي شهده، وهذا ما يعكسه معامل            

غرافية حمدثة ومصنفة حسب اجلنس     إحصاءات دمي الدولة الطرف   لعدم تقدمي   وتأسف اللجنة   
  . واإلثنية واملنطقة اجلغرافية واملركز االقتصادي واالجتماعي

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد أهداف السياسة ومعايريها ومؤشراهتا مـع             
التركيز على القضاء على حاالت عدم املساواة القائمة، ال سيما تلك اليت متس السكان              

 يف تطوير    باملضي قدماً  كما توصيها . فريقيأريني املنحدرين من أصل     األصليني واإلكوادو 
 حقـوق   يمستـشار أحد  مؤشرات السياسة العامة، عن طريق االستعانة بدعم تقين من          

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف قياس مدى فعالية          العاملني يف   اإلنسان  
  . السياسات العامة يف احلد من عدم املساواة

 يف  ٣٥ لىال تزيد ع   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نسبة األشخاص من ذوي اإلعاقة اليت           -١٢
تعرب عن قلقها إزاء انعـدام املعلومـات بـشأن    كما . املائة من السكان النشطني اقتصادياً    

. التدابري الرامية إىل القضاء على شىت أشكال التمييز اليت ال يزال يواجهها األشخاص املعوقون             
الربامج االجتماعية املوجـودة، مثـل      لعدم ضمان    يساور اللجنة القلق   إلضافة إىل ذلك،  باو

 خاصة ألفراد أسر األشخاص ذوي     اًالربامج اليت توفر األعضاء التعويضية وتلك اليت توفر منح        
 كأصـحاب   املعـوقني اإلعاقة الذهنية والنفسية، بالشكل املطلوب االعتراف باألشـخاص         

  . حقوق
بلـوغ أهـداف    من أجل   يف بذل اجلهود    باملثابرة  ة الدولة الطرف    توصي اللجن   

 وأن تضمن توفري الترتيبـات      املعوقنيسياسة العمالة املتعلقة بالتنوع ومبهارات األشخاص       
سياسات عامة تعكس االعتراف    وتشجعها على وضع    . التسهيلية املعقولة يف أماكن العمل    

 جمرد االعتراف حبـق      من ت أوسع نطاقاً  قني وتكون هذه السياسا   وحبقوق األشخاص املع  
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء     . قني يف تدابري املساعدة االجتماعية    واألشخاص املع 

ـ            قني وأن  ومكتب أمني للمظامل حيظى باملوارد الالزمة لرصد احترام حقوق األشخاص املع
         ذوي اإلعاقـة    ينهض هذا املكتب بقدرة الوكاالت احمللية على تنفيذ قانون األشـخاص          

  . ٢٠١٢لعام 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع الذي جيد املهاجرون وملتمسو اللجوء أنفسهم              -١٣

على ما له من آثار سلبية       وإزاء   ٢٠١٢مايو  / املؤرخ أيار  ١١٨٢فيه جراء تنفيذ املرسوم رقم      
حتول دون متتع املـواطنني      اليت   العقباتويساور اللجنة القلق إزاء     . االعتراف مبركز الالجئ  

  . الكولومبيني املقيمني يف الدولة الطرف حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آلية رصد بغية متكـني ملتمـسي اللجـوء              
وتـشجع  . والالجئني من املمارسة احلقيقية حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        

لسلطات العامة على االستناد إىل املـساعدة االستـشارية والقـدرات التقنيـة          اللجنة ا 
  . للوكاالت الدولية من قبيل املفوضية السامية لشؤون الالجئني ومنظمات اجملتمع املدين

 باملعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف فيما خيص السياسات العامة          حتيط اللجنة علماً    -١٤
يزانية العامة املخصصة ملسألة املساواة بني اجلنسني ونظام الكفاءة         مثل خطة تكافؤ الفرص وامل    

 عن قلقها إزاء القوالب النمطية اجلنسانية  غري أهنا تعرب  . الذي ينص عليه قانون اخلدمة املدنية     
حقوقهـا   من ممارسة    املرأة يف األسرة ويف اجملتمع ككل واليت متنع         اليت تعترب املرأة أقل مركزاً    

  . ساواة مع الرجلعلى قدم امل
توصي اللجنة الدولة الطرف أن تعتمد التشريعات والتدابري الالزمة بغية إدمـاج      

مبدأ املساواة بني اجلنسني يف السياسات العامـة فيمـا يتعلـق بـاحلقوق االقتـصادية                
 باختاذ اإلجراءات الالزمة للتخلص مـن القوالـب         كما توصيها . واالجتماعية والثقافية 

  . ر اجلنسني اليت متيز ضد املرأة داخل األسرة واجملتمع ككلالنمطية وأدوا
 يف املائة من الـسكان يعملـون يف قطـاع           ٤٠تالحظ اللجنة مع القلق أن قرابة       و  -١٥

  .  يف املائة٤ معدل البطالة يف الدولة الطرف إىل تراجعاالقتصاد غري النظامي، على الرغم من 
 اجلهود للحد من البطالـة وتنفيـذ        توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة بذل       

 بوضع آليات لرصـد     كما توصيها . التدابري الرامية إىل القضاء على العمل غري النظامي       
تنفيذ قانون محاية حقوق العمال والقانون الذي حيمي حقوق جتار التجزئـة والعـاملني              

 العمـل  حلساهبم اخلاص ومنظِّمي املشاريع املتناهية الصغر بغرض ضمان أن تكون ظروف 
  . يف الدولة الطرف عادلة والئقة للجميع

عامل  ١١ ٠٠٠وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الطرد التعسفي الذي تعرض له على األقل   -١٦
وتالحظ بقلـق أن    . ٢٠١١ لعام   ٨١٣يف القطاع العام نتيجة لتنفيذ املرسوم التنفيذي رقم         

إىل احلصول على التقاعد    د منهم   املوظفني املدنيني املطرودين يتعرضون للوصم ويضطر العدي      
متتـع  تالحظ بقلق أن حاالت الطرد كانت غري مربرة وأهنا متت دون ضـمان              كما  . املبكر

  .  بالضمانات اليت تفرضها اإلجراءات القانونيةنياألشخاص املعني
توصي اللجنة الدولة الطرف بتبسيط إجراءاهتا الرامية إىل تعويض مجيع املوظفني             

لتدريب لفائدة املوظفني   واتوظيف  لن تعرضوا للطرد التعسفي وبوضع برامج ل      املدنيني الذي 
  . بوضع حد للطرد التعسفي للموظفنيكما توصيها . من اخلدمةُسّرحوا الذين 
تالحظ اللجنة بقلق أن مستوى األجر األدىن خيتلف من جمموعة مهنية إىل أخـرى                -١٧

دىن للعاملني يف املنازل، وذلك على الـرغم   أقل من مستوى األجر األ    وأن القانون حيدد أجراً   
          اآلن  احلد األدىن لألجور يف الدولة الطرف، والـذي بـات كافيـاً            شهدهامن الزيادة اليت    
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ويساور اللجنة القلق إزاء نسبة مشاركة . كلفة السلة الغذائية لألسرةت يف املائة من    ٩٢ليكفل  
 يف  ٧٧,١يف املائة يف حني تبلغ نسبة مشاركة الرجل          ٤٧,١املرأة يف القوى العاملة اليت تبلغ       

املائة وإزاء قضاء النساء ساعات أطول يف العمل املرتيل يف املناطق الريفية واستمرار التباين بني          
   .النساء والرجال يف مستويات األجر

 حد أدىن لألجور لكافة اجملموعات املهنية       وضعحتث اللجنة الدولة الطرف على        
 وتوصي اللجنـة أيـضاً    .  يف إدراج زيادات على احلد األدىن لألجور       ي قدماً وعلى املض 

املرأة حصول  الدولة الطرف باختاذ اخلطوات الالزمة لزيادة نسبة مشاركة املرأة ولضمان           
          .على أجر عادل لدى تساوي العمل وتساوي األجـر لـدى تـساوي قيمـة العمـل              

ات للمراقبة لضمان أن تكون ظروف العمـل        ، إضافة إىل ذلك، بوضع آلي     كما توصيها 
  . منصفة يف كافة قطاعات االقتصاد

وتعرب اللجنة عن قلقها جمدداً إزاء الظروف الصحية وظروف السالمة يف أمـاكن               -١٨
العمل، ال سيما ظروف العمل يف القطاعات اليت تستقطب أكرب عدد من العاملني من قبيـل                

 ألن ظروف العمل يف املزارع تعـد        كما تشعر بالقلق  . ةالزراعة والتعدين واألنشطة الصناعي   
 من أشكال الرق املعاصرة، كما أفادت املقررة اخلاصة يف تقريرها املعين بأشكال الرق              شكالً

  .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص مفتشي العمل والرصد وآليات الرقابة. املعاصرة
 لتحري ورصد الظـروف     توصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية آلياهتا املخصصة        

الصحية وظروف السالمة يف أماكن العمل، وباخلصوص زيادة عدد مفتشي العمل وتواتر            
عمليات التفتيش اليت يقومون هبا، خاصة يف القطاعات اليت توظف أكرب عدد من العاملني              

  . من قبيل الزراعة والتعدين واألنشطة الصناعية
ود على ممارسة احلق يف تكوين النقابات علـى  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود قي   -١٩

 من العهد ويف اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة باحلريـة           ٨النحو املنصوص عليه يف املادة      
ويف اتفاقية منظمة العمل الدوليـة      ) ٨٧رقم  (١٩٤٨ية حق التنظيم النقايب لعام      النقابية ومحا 

وتعرب اللجنة عن انزعاجها    ). ٩٨رقم  (١٩٤٩يم واملفاوضة اجلماعية لعام     اخلاصة حبق التنظ  
عامل من املنتسبني إىل النقابة العمالية بتروإكـوادور         ٢ ٠٠٠بشكل خاص إزاء طرد قرابة      

   .وإزاء عدم احترام حقوقهم النقابية
. توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات لضمان احترام حق تكوين النقابات         
كفالة احلقوق النقابية وحظر أي إجراء يرمي إىل طرد العمـال           احلرص على    على   وحتثها
  . النقابيني

ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف مل حتقق بعد كفالة التغطية الشاملة بالضمان           -٢٠
 إزاء الفوارق القائمة يف معدالت التغطية، فيما تالحظ أن وتعرب عن قلقها أيضاً. االجتماعي

 يف املائة للنـساء     ١٨ لى يف املائة لنساء الشعوب األصلية وع      ١٢ لىد ع معدل التغطية ال يزي   
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 يف املائة من جمموع     ٢٢فريقي، على الرغم من استفادة      أاإلكوادوريات املنحدرات من أصل     
  . السكان من التغطية

 خطة تضمن التغطيـة الـشاملة       باملبادرة إىل وضع  توصي اللجنة الدولة الطرف       
سس آليات خاصة لتمكني نساء الشعوب األصـلية والنـساء          بالضمان االجتماعي وتؤ  

       . فريقي من االستفادة مـن الـربامج االجتماعيـة        أاإلكوادوريات املنحدرات من أصل     
 بشـأن احلق   ١٩ مبراعاة املبادئ التوجيهية املبيَّنة يف تعليق اللجنة العام رقم           كما توصيها 

 يف اإلعمال الكامل للحق يف      بغية املضي قدماً  )  من العهد  ٩املادة  (يف الضمان االجتماعي    
  . الضمان االجتماعي

النساء مـن عنـف واسـتغالل       وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تتعرض له            -٢١
 يف املدارس   حتدث القلق، بوجه خاص، إزاء االنتهاكات اجلنسية اليت         هايساوركما  . جنسيني

لتحقيقات القضائية اليت ترمـي إىل الكـشف عـن          وإزاء حمدودية النتائج اليت تفضي إليها ا      
 ألن وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً  . فرض العقوبات اجلنائية املالئمة   واألطراف املسؤولة عن ذلك     

الدولة الطرف مل تقدم معلومات مصنفة حسب سن الضحايا وجنـسهم ومـا إذا كـانوا                
 الدولـة الطـرف املتعلـق        بإعالن وحتيط اللجنة علماً  . يعيشون يف مناطق ريفية أو حضرية     

باالتفاق املقرر توقيعه من قبل وزارة التعليم ومكتب املدعي العام والذي يقـضي بتحريـك            
  . التحقيقات اجلنائية يف احلاالت املشتبه يف أهنا حاالت عنف جنسي بشكل رمسي

توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها الراميـة إىل مكافحـة العنـف               
       ل برامج وآليات الوقاية اليت هتدف حلماية املرأة وإيالء االعتبار الواجب            خال  من اجلنساين

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى إعطـاء        . ملا ميكن للمرأة واملنظمات النسائية تقدميه     
األولوية للتحقيق يف قضايا العنف واالنتهاك اجلنسيني يف املدارس وعلى ختصيص مـوارد             

مراكز اليت ُتعىن بشىت أشكال العنف واالستغالل واالنتهاكات وعلى         كافية من امليزانية لل   
وتوصـيها  .  للضحايا  اجتماعية وضع برامج وقائية وبرامج توفر خدمات عقلية ونفسية       

من جديد ملرتكيب العنف اجلنـسي مبمارسـة        عدم السماح البتة    باختاذ خطوات لضمان    
مني تقريرها الدوري املقبل إحصاءات     تضإليها  وتطلب  . األطفال واملراهقني ب تتعلقأنشطة  

  . مصنفة حسب السن واجلنس واملوقع اجلغرايف لضحايا هذا العنف
عدد األطفال العـاملني ورفـع      فيما يتعلق باحلّد من     مع أن اللجنة تالحظ إحراز تقدم       و  -٢٢

 عمـل    إزاء اسـتمرار    تعرب عن قلقها جمدداً    ، فإهنا  سنة ١٥احلد األدىن القانوين لسن العمل إىل       
وتالحظ اللجنة، بشكل خاص، أن الفقر الذي تعيشه األسر املعيـشية  . األطفال يف الدولة الطرف  

  . عمل األطفالخماطر من الوصول إىل التعليم الثانوي يزيدان وحمدودية يف املناطق الريفية 
مكافحة مشكلة عمـل    من  تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها          

ضع خطة طارئة تتضمن آليات مالئمة لتتبع النتائج اليت حتققهـا يف            األطفال عن طريق و   
 على إجراء عمليات تفتيش منتظمـة       هاوحتثّ. خمتلف املناطق ويف شىت قطاعات االقتصاد     
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 األطفـال والـشباب يف   ضعفللعمل وعلى تنفيذ السياسات العامة الرامية إىل احلد من          
  . بشكل كامل إىل التعليم الثانوياملناطق الريفية واحلضرية وعلى تعزيز الوصول

مثل وتالحظ اللجنة أن املعدل الوطين للفقر يف ازدياد بوترية معتربة يف بعض املناطق                -٢٣
   يف املائـة يف  ٣٦,٢حوض هنر األمازون وعلى طول الساحل، على الرغم من اخنفاضـه إىل   

هة لألشخاص الذين   وَجسندات التنمية البشرية، امل   لعدم توافر   وتعرب عن قلقها    . ٢٠١١عام  
الـسلطات  ولعدم قدرة األشخاص الذين ينتمون إىل هذه الفئة       جلميع  يعيشون يف فقر مدقع،     

احمللية على توفري احلماية الكافية حلق األشخاص الذين يعيشون يف فقر مـدقع، ال سـيما يف          
  . الئقاملناطق الريفية، يف مستوى معيشي 

 بـرامج مكافحـة الفقـر،       تطبيق، لدى   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل       
 يهاوتوص.  املناطق احلضرية والريفية   االهتمام الواجب للفوارق وأوجه القصور القائمة يف      

مبواصلة سعيها للوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وأن تنظـر يف               
 األمم املتحـدة اإلمنـائي      االستفادة من اخلدمات االستشارية التقنية اليت يقدمها برنامج       

لتقدم الذي أحرزته لبلوغ الغايات املتصلة باألهداف       املساعدة الدولة الطرف على حتليل      
وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى تأسـيس        . اإلمنائية لأللفية واإلبالغ عن هذا التقدم     

لبشرية قنوات تزود اجلمهور مبعلومات ختص التغطية اليت مينحها برنامج سندات التنمية ا           
وعلى تسهيل رقابة عامة اجلمهور على توزيع السندات وآثارها على الظروف املعيـشية             

  . للمستفيدين منها
 األطفال ال يزال مشكلة قائمة      صفوفوتالحظ اللجنة بقلق بالغ أن سوء التغذية يف           -٢٤

 مـن    يف املائة على الـرغم     ٢٦يبلغ معدل سوء التغذية لدى األطفال       إذ  يف الدولة الطرف،    
 لدى أطفال الشعوب األصلية،     يوعاًوسوء التغذية مشكلة أكثر ش    . اجلهود املبذولة للحد منه   

يبلغ عدد األطفال املصابني بسوء التغذية من الشعوب األصلية ضعف عدد أطفال الشعوب   إذ  
 يف املائة يف مناطق مثـل مرتفعـات         ٥٠ويبلغ معدل سوء التغذية     . غري األصلية املصابني به   

   .الفيتامني ألف واحلديدتنتشر حاالت نقص ز حيث األندي
 خطـط علـى     على وضع توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل مع اجملتمع املدين           

مستوى البلديات تظهر املناطق السكانية اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي والتغـذوي             
ر تدابري مكافحـة  ومجع معلومات مصنفة من أجل االستفادة منها يف حتديد أولويات تطوي          

بتوسيع كما توصيها   . سوء التغذية وآليات رصد التقدم احملرز يف حتقيق الغايات املقترحة         
اإلطار القانوين حلماية احلق يف الغذاء وبتكملة القانون املعين بتنظيم الـسيادة الغذائيـة              

  . بأحكام هتدف إىل صون السيادة الغذائية
 مشاريع التعدين واملـشاريع     لىثار البيئية املترتبة ع   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اآل       -٢٥

التجارية الزراعية، خاصة إزاء مغبََتها على قدرة السكان على ممارسة حقهم يف املاء يف املناطق     
  . الريفية
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وباعتماد إجراءات خاصة    البيئةماية  حلتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري         
  . إطار مشاريع التعدين واملشاريع التجارية الزراعيةحلماية حق السكان يف املاء ضمن 

 من أثر على ملكيـة      لذلكويساور اللجنة القلق إزاء شراء الشركات لألراضي وما           -٢٦
تعرب عن قلقها إزاء الظروف املعيشية يف املناطق احملفوفة مبخـاطر           كما  . الفالحني لألراضي 

ثار املترتبة على ما تطلق عليـه الدولـة    عالية حيث اخلدمات األساسية غري مكفولة وإزاء اآل       
  ".االجتار باألراضي"الطرف اسم 

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطط إلصدار سندات ملكية األراضي بغية             
ضمان ملكية الفالحني ألراضيهم ووضع آليات ملنع البيع القسري لألراضي يف املنـاطق             

وطني العائالت اليت تقطن املناطق احملفوفة      وينبغي أن تضمن الدولة الطرف إعادة ت      . الريفية
باملخاطر بطريقة تدعم حقهم يف احملاكمة وفق األصول القانونية وأن تطلع العائالت املعنية             

أن تضع آليات   بوتوصي اللجنة الدولة الطرف     .  إعادة توطينهم  على شروط   وافياً إطالعاً
على حـق هـذه العـائالت يف        هلا من أثر     لرصد إجراءات اإلخالء وإعادة التوطني وما     

 بشأن احلـق يف الـسكن الالئـق        ٧ و ٤السكن، مع مراعاة تعليقي اللجنة العامني رقم        
  ). من العهد١، الفقرة ١١املادة (وعمليات اإلخالء القسري 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك خـدمات              -٢٧
الحظ اللجنة أن أكثر النساء عرضة هلذه املشكلة هن نـساء           صحة األم يف املناطق الريفية وت     

  . الشعوب األصلية
تقدمي خـدمات   جمال  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بذل جهودها يف            

 للتغطية وتيسري إمكانية احلصول على هـذه         خاصاً أن تويل اهتماماً  بصحة األم والطفل و   
  . ةقطنها الشعوب األصليت اخلدمات يف املناطق الريفية واملناطق اليت

           يساور اللجنة القلق إزاء معدل محل املراهقـات يف الدولـة الطـرف والـذي              و  -٢٨
بلدان أمريكـا الالتينيـة     مجيع  وهو من أعلى املعدالت يف       ،امرأة ١ ٠٠٠لكل   ٨٢,٨يبلغ  

اخنفاض معدل  تعرب عن قلقها إزاء شدة      كما  . ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية      
وإزاء وجود قيود على إمكانية احلصول علـى        )  يف املائة  ١٢(دمات تنظيم األسرة    خبالتغطية  

  .يف الصحة اجلنسية واإلجنابيةاملرأة حبقها أساليب منع احلمل الطارئة، مما يلحق الضرر بتمتع 
 أن تبذل اجلهود الالزمة ملنع محل املراهقات وذلك       بتوصي اللجنة الدولة الطرف       
ستراتيجية الوطنية املتعـددة القطاعـات      اال إىل منظور حقوق اإلنسان ويف إطار        استناداً

اليت حتـول دون    إزالة العقبات    على   هاوحتث. املعنية بتنظيم األسرة وبرامج أخرى مالئمة     
احلصول على أساليب منع احلمل الطارئة و، على وجه اخلصوص، إزالة القيود املفروضة             

ستراتيجيات تسمح بتجاوز األفكار    ا منع احلمل هذه ووضع      لوسائلين  على التوزيع اجملا  
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محالت توعية بشأن   تلك الوسائل وتنظيم    الثقافية املسبقة اليت متنع املرأة من احلصول على         
  . منع احلملوسائل حق املرأة يف احلصول على 

حاالت مجيع  عترب   من قانون إكوادور اجلنائي، ت     ٤٤٧تالحظ اللجنة بقلق أن املادة      و  -٢٩
أو حـني   للخطـر    صحتها   لتعرض حلياة األم أو     اًماَرس إِنقاذ اإلجهاض جناية إال تلك اليت تُ     

   .تتعرض امرأة تعاين من إعاقات نفسية أو عقلية لالغتصاب
اإلجهاض حىت ينص على أن     توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانوهنا اجلنائي          
 بصرف النظر عن احلالة العقلية أو النفسية للمرأة         نتيجة اغتصاب، جاء  جناية إذا   ال ُيعّد   

على أن تلغي مـن قانوهنـا اجلنـائي         وحتثها  . املعنية، أو إذا ثَُبت وجود تشوهات خلقية      
          من إعاقـات نفـسية    املرأة اليت تعاين    عند اإلشارة إىل    " جمنونة"و" معتوهة"مصطلحات  

  .أو عقلية
اب إحصاءات كافية ومصنفة وحمدثة عن الـصحة        تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غي     و  -٣٠
والعـدوى  إزاء معدل انتشار اإليـدز      كما تشعر بالقلق    . قلية والنفسية يف الدولة الطرف    الع

األدوية املضادة للفريوسـات    أوجه القصور يف تقدمي      يف الدولة الطرف وخاصة إزاء    بفريوسه  
ني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري      واملثلي للمثليات ويف اخلدمات الصحية ال سيما       القهقرية

  . اهلوية اجلنسانية
سـتراتيجيتها للـصحة،    اأن تدرج، لدى تنفيـذ      بتوصي اللجنة الدولة الطرف       

وتطلـب  . الصحة العقلية كمسألة ذات أولوية وأن تضع آليات رصد نظامية ومـستقلة          
 يف جمـال الـصحة      أن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن التقدم احملرز         إليها  

 واملثلـيني   املثليات بأن تضع مبادئ توجيهية لضمان حصول        وتوصيها. العقلية والنفسية 
  . ، دون متييزومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية على اخلدمات الصحية

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار األمية وتفشيها يف أوساط السكان األصـليني             و  -٣١
القلق إزاء  ب كما تشعر . الرغم من التقدم احملرز يف إلغاء الرسوم املدرسية يف الطور االبتدائي          على  

يزيـد مـن صـعوبة      ّمما  وجود عوامل تقيد وصول الطالب إىل التعليم الثانوي والتعليم العايل           
وهذه املشكلة متس بـشكل خـاص الـشباب         . استمرار الطالب يف التعليم عند الوصول إليه      

  . فريقية وسكان املانتوبيوأنحدرين من أصول ني من الشعوب األصلية واإلكوادوريني املواملراهق
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة بذل اجلهود لتنفيذ خطـة حمـو األميـة                
املناطق الريفية واملنـاطق اآلهلـة بالـشعوب        ل  مليش هذه اخلطة    توسيع نطاق وبضمان  

 على وضع برامج حمددة األهداف ترمـي إىل   عهاوتشج. األصلية وخمتلف الفئات العمرية   
وتوصـيها  .  عن الدراسة ومعاجلة أسباب ذلك     املساعدة يف ضمان عدم انقطاع الطالب     

بضمان إشراك اجلمهور وقطاعات التعليم اخلاص واألولياء واألوصياء ونقابات املعلمـني           
  .  يف تنفيذ سياسات الدولةعلى نطاق واسعواحلركات االجتماعية 
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تشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء املعاملة اجلسدية والنفسية للمراهقني والـشباب يف            و  -٣٢
  .النظام التعليمي

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة يف النظام التعليمي ملنع سـوء                
  . املعاملة اجلسدية والنفسية للمراهقني والشباب ولتعزيز ثقافة احترام حقوق اإلنسان

رب اللجنة عن قلقها ألن بعض لغات الشعوب األصلية املستخدمة يف الدولـة             تعو  -٣٣
 إزاء نقص املواد اإلعالمية املترَجمـة إىل        كما تشعر بالقلق  . قد يكون مهّدداً بالزوال   الطرف  

  . شىت لغات الشعوب األصلية
لى لتدابري الرامية إىل احملافظة ع    التعجيل باعتماد ا  حتث اللجنة الدولة الطرف على        

على مضاعفة جهودها لترمجة املـواد اإلعالميـة إىل         كما حتثها   . لغات الشعوب األصلية  
اللغات الرئيسية للشعوب األصلية وعلى وضع آليات لتعزيز استخدامها على املـستوى            

  .  السمعية البصرية والكتب والقصصوسائط اإلعالماحمللي مبساعدة 
حملدود للفضاء االلكتروين وحمدودية الوصول     يساور اللجنة القلق إزاء االستخدام ا     و  -٣٤

  . إليه على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوسيع نطاق النفاذ إىل خدمة اإلنترنت
 العمل على توسيع نطاق النفاذ إىل خدمـة       مبواصلةتوصي اللجنة الدولة الطرف       

تركـز علـى اسـتخدام      اإلنترنت ومبضاعفة جهودها إلنشاء مراكز تعليمية وإعالمية        
  . التكنولوجيات اجلديدة وشبكة اإلنترنت

يساور اللجنة القلق إزاء تفشي ظاهرة بيع وشراء املنتجات اليت جيلبـها القراصـنة    و  -٣٥
  . على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة القرصنة وانتهاكات امللكية الفكرية

ة جهودها الرامية إىل مكافحـة القرصـنة        توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعف      
 بتعزيز خطتها الوطنية ملكافحة القرصنة       أيضاً هايوتوص. املتعلقة بامللكية الفكرية  واجلرائم  

  . بإبرام عدد أكرب من االتفاقات مع الشركات املرخص هلا
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق               -٣٦

لى مجيع مستويات اجملتمع، وخباصة يف صفوف الشعوب والقوميـات األصـلية،   واسع ع 
  . وإبالغ اللجنة يف التقرير الدوري املقبل باخلطوات املتخذة لتنفيذ هذه املالحظات

         / تـشرين الثـاين    ٣٠لـول   حب ،وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم          -٣٧
ذي ينبغي إعداده وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة         تقريرها الدوري الرابع ال    ،٢٠١٧نوفمرب  

          املنقحة اليت وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقدمي الـدول األطـراف للتقـارير مبوجـب              
  .)E/C.12/2008/2( من العهد ١٧ و١٦املادتني 

       


