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

  .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
رير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة       النظر يف التقا  

  )تابع ( من االتفاقية١٨
التقريـــــر املوحـــــد للتقريـــــريني الـــــدوريني الـــــسادس    

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

عرضـت التقريـر املوحـد      ): إكـوادور  (ركـا السيدة أبا   - ٢
للتقريــــــريني الــــــدوريني الــــــسادس والــــــسابع إلكــــــوادور     

CEDAW/C/ECU/7) (   ــدت ــد اعتمــ ــوادور قــ فقالــــت إن إكــ
وتـشمل  . دستورا جديدا يف أعقـاب الفتـرة الـيت مشلـها التقريـر           

اجلوانب الرئيسية يف الدستور اجلديد واليت متثل تقـدما بالنـسبة     
ن إكـوادور دولـة علمانيـة يف ظـل سـيادة      للمرأة، االعتـراف بـأ   

القـــانون، وباملـــساواة بـــني الرجـــل واملـــرأة، ومبراعـــاة املنظـــور 
اجلنــساين، واإلعمــال التــدرجيي للحقــوق واحلريــات، مبــا يف      

ويعترف الدستور مببـدأ عـدم      . ذلك احلقوق اجلنسية واإلجنابية   
ساواة التمييز، مبا يف ذلك ما يتعلق باهلوية اجلنسانية، وميـنح املـ           

للمرأة والرجـل يف مجيـع العمليـات االنتخابيـة، ويف التعـيني يف              
ويعتـرف  . وظائف صنع القرارات على أعلى مستويات الدولة      

الدستور أيـضا باقتـصاد الرعايـة، ويـوفر الوصـول إىل الـضمان              
ــة        ــة غــري مدفوع ــاال مرتلي ــؤدي أعم ــيت ت ــرأة ال ــاعي للم االجتم

 للرجل فيما يتعلـق مبهـام       األجر، ويشري إىل املسؤولية املشتركة    
  .الرعاية

وأردفت قائلة إن اجلمعية الوطنية اختذت تدابري للحـد          - ٣
مــن العمالــة غــري الرمسيــة، وأقــرت باحلاجــة إىل تــوفري احلمايــة   
والــدفاع فيمــا يتعلــق بــاملوارد الطبيعيــة، والتنــوع البيولــوجي،   

وقـد أويل اهتمـام     . وحقوق الطبيعة، وهي أساسية حليـاة املـرأة       
ــراف     خــاص حلقــوق نــساء الــشعوب األصــلية يف ســياق االعت

  .املؤسسي بنظام العدالة لتلك الشعوب
ومضت قائلة إن الصحة والتعليم واألمـن االجتمـاعي           - ٤

ميكـن   من مسؤولية الدولـة وهـي حـق مـن حقـوق اإلنـسان ال              
ــاء   . خصخــصته ــة مــسؤولة عــن صــحة األم وحياهتــا أثن والدول

ــوفر ا  ــة بــرامج يف جمــال الــصحة  فتــرة احلمــل وبعــدها، وت لدول
  .اجلنسية واإلجنابية

وتشكل املـرأة زهـاء نـصف سـكان إكـوادور ويعـيش               - ٥
 يف املائة من النساء يف منـاطق حـضرية، حيـث بلـغ مؤشـر           ٦٦

ــاث  ــة لكــل  ١٠٣,٦اإلن ــن الرجــال ١٠٠ يف املائ وتــرأس .  م
يف  ٢٨ يف املائــة مــن األســر املعيــشية، مبــا يف ذلــك ٢٣النــساء 

 يف املائــة مــن األســر ٢٢ األســر املعيــشية الفقــرية، و املائــة مــن
وإذا كان أعلى األفـراد كـسبا يف األسـرة          . املعيشية غري الفقرية  

ــة مــن  ٣٢املعيــشية يعــد رئيــسها، فــإن النــساء يرأســن     يف املائ
  .األسر املعيشية الفقرية

ويعــد املعــدل العــاملي للمــشاركة يف العمــل، أقــل منــه    - ٦
ل وإن كانت النساء يـدخلن سـوق العمـل      للمرأة بالنسبة للرج  

 كانـت نـسبة النـساء الـاليت     ٢٠٠٥ففـي عـام    : بأعداد متزايدة 
ــن  ـــ   ٥١يعمل ــة بـ ــة، مقارن ــن الرجــال  ٧٨ يف املائ ــة م .  يف املائ

وكان معـدل البطالـة الـوطين أعلـى مـرتني بالنـسبة للمـرأة منـه                 
وعملـت املـرأة   . للرجل وأعلى ثالث مرات يف املنـاطق الريفيـة   

 أطول مـن الرجـل يف وظـائف غـري مدفوعـة األجـر، كمـا                وقتا
  .عملت ساعات عمل أطول يف املتوسط

 ســنة ٧٤ إىل ٥٢وقــد زاد العمــر املتوقــع للمــرأة مــن    - ٧
، كـان   ٢٠٠٦ويف عـام    . على مدى السنوات الثالثني األخرية    

 ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٥٥معــدل وفيــات األمهــات أثنــاء النفــاس   
قم أعلــى مــن ذلــك يف منــاطق مـن املواليــد األحيــاء، وكــان الــر 

 يف املائـة مـن      ٢٠وبلغـت نـسبة املراهقـات       . الشعوب األصـلية  
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 يف ٢٠وقُــدر معــدل اإلجهــاض بنــسبة . مجيــع حــاالت احلمــل
املائة، بيد أنه كان هناك نقص كـبري يف اإلبـالغ عـن كـل مـن                 

  .اإلجهاض والوفيات النفاسية
 كانــت متثــل ٢٠٠٦وأردفــت قائلــة إن املــرأة يف عــام   - ٨
فـريوس نقـص املناعـة     يف املائة من مجيع حـاالت اإلصـابة ب         ٣٩

 الــيت أبلــغ )اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /البــشرية
ــها ــرأة    . عن ــالعنف ضــد امل ــشكاوى املتعلقــة ب وقــد زاد عــدد ال

 ٤٩ ٠٠٠واليت وردت إىل مراكـز شـرطة املـرأة واألسـرة مـن              
. ٢٠٠٦ شـكوى عـام      ٦١ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠٣شكوى يف عـام     

  . من هذه الشكاوى١٠ من كل ٩قدمت النساء و
 ١٧وقد حتققت املساواة يف التعليم الرمسـي حيـث أمت             - ٩

 يف املائـة مـن   ١٨يف املائة من النساء تعليمهم العايل مقارنـة بـــ    
وعلــى الــصعيد الــوطين، تبلــغ نــسبة النــساء األميــات  . الرجــال

لريفيــة،  يف املائــة منــهن يف املنــاطق ا١٧يف املائــة، ويعــيش  ١٠
 مـن نـساء الـشعوب األصـلية         ١٠ نساء من كل     ٤يف حني أن    

  .أميات
ــساء متــثلن  ٢٠٠٤ويف عــام   - ١٠ ــة ٤١، كانــت الن  يف املائ

 يف  ٢٣من املرشحني للمجالس احمللية، بيـد أنـه مل تنتخـب إال             
ويف حالــة جمــالس املقاطعــات  . املائــة فقــط مــن أولئــك النــساء 

املرشـحني، ومل تنتخـب مـن     يف املائة من   ٣٩كانت املرأة متثل    
ويف انتخابــات اجلمعيــة الوطنيــة عــام .  يف املائــة١٥النــساء إال 
 يف املائـــة مـــن ٣٥ امـــرأة وهـــن ميـــثلن ٤٥، انُتخبـــت ٢٠٠٧
  .اجملموع

 ٣١٤ ٠٠٠ يف املائـة مـن       ٤٥، كان   ٢٠٠٦ويف عام     - ١١
 يف املائــة ٧٨إكــوادوري قــاموا بــاهلجرة، مــن النــساء، وكــان   

ــضر    ــاطق حـ ــن منـ ــهن مـ ــاع   . يةمنـ ــة القطـ ــد زادت ميزانيـ وقـ
 يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل عـام            ٦,٥االجتماعي لتبلغ   

ــة للمجلــس الــوطين   . ٢٠٠٦ وبلــغ املبلــغ املخــصص يف امليزاني
وشــكَّل .  يف املائــة مــن امليزانيــة العامــة للدولــة ٠,٠٢٢للمــرأة 

ــة      ــسياسات املتعلق ــربامج وال ــى اخلطــط وال اإلنفــاق املباشــر عل
  . يف املائة من امليزانية العامة للدولة٤رأة بامل
وقد صدقت إكـوادور علـى معظـم الـصكوك الدوليـة              - ١٢

حلقوق اإلنسان الصادرة عن كل من األمم املتحـدة ومنظومـة           
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كانــت . البلــدان األمريكيــة

إكوادور ُتحكم مبوجب الدستور السابق، الذي مشـل أحكامـا          
بشأن حقوق املرأة وكفالة الدولة لتمتـع اجلميـع حبقـوق           مهمة  

  .اإلنسان حبرية وبشكل فعال دون أي متييز
ومشــــل أحــــدث تقــــدم يف جمــــال القــــانون اجلنــــائي،    - ١٣

إصالحات للقـانون اجلنـائي حبيـث يـشمل جـرائم جديـدة مـن               
قبيـــل االجتـــار يف األشـــخاص، واالســـتغالل اجلنـــسي، واملـــواد 

ــال،   ــن األطفـ ــة عـ ــسية اإلباحيـ ــسياحة اجلنـ ــد زيـــدت  . والـ وقـ
ــيظ    ــل لتغلـ ــددت عوامـ ــة باالغتـــصاب، وُحـ العقوبـــات املتعلقـ
العقوبة بالنسبة للجرائم اجلنسية، كمـا جـرت مواءمـة تعريـف            

  .االغتصاب وفقا ألحكام نظام روما األساسي
ويف جمـــــال القـــــانون املـــــدين، اعتمـــــدت إكـــــوادور    - ١٤

االنتخابــات، تــشريعات تتعلــق بــالعنف ضــد املــرأة واألســرة، و
والسلوك اجلنـسي واحملبـة، والرعايـة اجملانيـة لألمومـة والطفولـة             

ــة العــاملني  ــة   . ومحاي ــانون الطفول ــضا ق واعتمــدت إكــوادور أي
 بـشأن تـوفري احلمايـة    ١٩٩٧وقد فرض قانون عـام    . والشباب

، عقوبــات ٢٠٠٠للمــرأة، والتعــديل الــذي أُدخــل عليــه عــام   
يقومـون بتوظيـف النـسبة      على أرباب العمل اخلاص، الذين ال       

 يف املائـة    ٢٠فينبغـي أن تـشغل النـساء        . الالزمة مـن العـامالت    
على األقل من وظائف القضاة، ووظائف املـسؤولني اآلخـرين          

وطبقـــا لقـــانون احلـــصص طلبـــت احملكمـــة . يف احملـــاكم العليـــا
الدستورية مـن اللجنـة االنتخابيـة العليـا تـوفري بطاقـات اقتـراع               

للرجــال والنــساء، يف انتخابــات اجلمعيــة  تتــضمن أمســاء بديلــة 
  .الوطنية
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/ وقــد أُنــشئ اجمللــس الــوطين للمــرأة يف تــشرين األول   - ١٥
 من أجل تعزيـز الـسياسات العامـة ذات النـهج            ١٩٩٧أكتوبر  

اجلنساين وهو حاليا مسؤول أمام أمانة الـشعوب، واحلركـات          
ــة، ومــــشاركة املــــواطنني   وهنــــاك جملــــس إدارة  . االجتماعيــ

ــس  ــة      للمجلـ ــن الدولـ ــثلني عـ ــن ممـ ــألف مـ ــرأة يتـ ــوطين للمـ الـ
ومبوجــب اإلطــار الدســـتوري   . واملنظمــات النــسائية الوطنيـــة  

. اجلديد سيصبح اجمللس الـوطين للمـرأة جملـس املـساواة للمـرأة            
ــع املنظمــات       ــة م ــشة وطني ــوطين للمــرأة مناق ــود اجمللــس ال ويق

  .النسائية، من أجل إصدار مقترحات وفقا ألحكام الدستور
، أصـبح مكتـب أمـني املظـامل اللجنــة     ٢٠٠٨ويف عـام    - ١٦

الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، واجلنــسيات، والــشؤون اجلنــسانية،  
وهو يواصل القيام بعمله حلماية حقوق املرأة وفئات األقليـات          

وهنــاك عــدد مــن الــوزارات هبــا إدارات أو  . والتنــوع اجلنــسي
ــدة     ــشئت وزارات جدي ــرأة كمــا أن ــة حبقــوق امل وحــدات معني

ــة       عد ــة متعلق ــسؤولية وضــع سياســات عام ــا م ــع عليه ــدة تق ي
ــاملرأة ــرص    . بـ ــافؤ الفـ ــة تكـ ــسياسات خطـ ــك الـ ــشمل تلـ : وتـ
، واخلطــــة الوطنيــــة للتثقيــــف بــــشـأن احملبــــة  ٢٠٠٩-٢٠٠٥

ــة ملنــع اجلــرائم اجلنــسية يف     والــسلوك اجلنــسي، واخلطــة الوطني
املدارس والقضاء عليها، واخلطة الوطنية ملكافحـة االختطـاف،      

 غــري املــشروع يف املهــاجرين، واالســتغالل اجلنــسي،   واالجتــار
ــاء      ــتغالل، وبغ ــة، واألشــكال األخــرى لالس واســتغالل العمال
النــساء واألوالد والبنــات واملــراهقني مــن اجلنــسني، واســتغالل 

ــصَّر   ــساد القُـ ــة، وإفـ ــواد إباحيـ ــال يف مـ ــضا  . األطفـ ــاك أيـ وهنـ
ــق      ــساين، وسياســات تتعل ــى العنــف اجلن سياســات للقــضاء عل

عمل ذات ُبعد جنـساين، وسياسـة وطنيـة للـصحة واحلقـوق             بال
وُيـسمح مبوانـع احلمـل العاجلـة، فيمـا عـدا            . اجلنسية واإلجنابية 

وقــد اعُتمــد قــانون . ُمنــتج جتــاري واحــد اعُتــرب غــري دســتوري
. الرعاية اجملانيـة لألمومـة والطفولـة وقـانون الطفولـة والـشباب            

ي للمـرأة املتمتعـة   ويوفر املعهد اإلكوادوري للضمان االجتماع 
بالتأمني املـساعدة الـسابقة للـوالدة، وأثنـاء الـوالدة، والالحقـة            

ــة       ــوفر اســتحقاق األموم ــا ي ــة، كم ــة التوليدي ــوالدة، والرعاي لل
وقد قامت وزارة الصحة بتنفيـذ      .  أسبوعا ١٢الذي ُيدفع ملدة    

ــي ل   ــال الرأســـ ــع االنتقـــ ــة ملنـــ ــة  محلـــ ــريوس نقـــــص املناعـــ فـــ
وهـي تتـيح    ،  )اإليـدز (اعة املكتـسب    متالزمة نقص املن  /البشرية

 أشـهر حلـديثي     ٦الفحص اجملاين للحوامل وتوفر احلليـب ملـدة         
  .الوالدة الذين تكون أمهاهتم مصابات بالفريوس

ومضت قائلة إن إكوادور قـد التزمـت بالعمـل بـشأن              - ١٧
موضــوع التنــوع اجلنــسي يف إطــار آليــة االســتعراض الــدوري   

ــة  الــشامل، مــن أجــل القــضاء علــى ال   ــز علــى أســاس اهلوي تميي
ــى أســاس اإلصــابة       ــة عل ــسي، واحلال ــسانية، والتوجــه اجلن اجلن

متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب     /نقص املناعة البشريةبفريوس  
ــدز( ــساواة   )اإلي ــز امل ــا التزمــت بتعزي ــتور  . ، كم ويغطــي الدس

  .اجلديد مجيع تلك اجملاالت
ومــضت قائلــة إن املــرأة تــشارك مــشاركة رئيــسية يف     - ١٨

برنامج سندات التنمية البـشرية، الـذي يـشمل نـساء الـشعوب             
األصلية، والنساء الريفيات وما يربـو علـى مليـونني مـن األسـر              
املعيشية الفقرية، ويـوفر حتـويالت مـشروطة حلمايـة رأس املـال        

ــيم    ــصحة والتعل ــن خــالل ال ــشري م ــة   . الب ــشأت الدول ــد أن وق
ــاملرأة يف     ــهوض ب ــسمى صــندوق الن ــام صــندوقا اســتئمانيا ي  ع

ــدقع،      ٢٠٠٣ ــر مـ ــيش يف فقـ ــيت تعـ ــرأة الـ ــوارد للمـ ــنح مـ ، ميـ
  .لتمكينها من أن تصبح مستقلة وحتسني نوعية حياهتا

ــد،      - ١٩ ــرار  الدســتور اجلدي ــه مــع إق ــة إن واســتطردت قائل
ــي،     تواجــه إكــوادور حتــديا يتمثــل يف توطيــد اإلصــالح اهليكل
ووضع نظام للتخطيط الوطين، وخطة إمنائيـة وطنيـة كـأدوات           

تحديد األولويات الوطنية املتوسـطة والطويلـة األجـل للتـدابري          ل
والقـصد مـن إصـالح النظـام االنتخـايب        . احلكومية واالسـتثمار  

ــشفافية      ــتورية، والـ ــة الدسـ ــشكيل احملكمـ ــة، وتـ ــام العدالـ ونظـ
ــز       ــدم التميي ــساواة وع ــادئ امل ــة مب ــة، كفال ــة االجتماعي والرقاب
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ءات الــيت تتخــذها ومراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مجيــع اإلجــرا 
  .الدولة
ولسوف تستمر عملية اإلصالح املؤسـسي بـدعم مـن        - ٢٠

خمتلف املنظمات النسائية يف البلـد، مـن أجـل ضـمان االمتثـال              
 من الدسـتور اجلديـد، الـيت تتفـق مـع واليـة              ٧٠ألحكام املادة   

ــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة    ــة، مبراعــاة مب ويــنص . االتفاقي
عل اجمللس الوطين للمرأة جملـس املـساواة     الدستور أيضا على ج   

ويف هذا السياق، يلزم القيـام مبزيـد مـن األعمـال فيمـا              . للمرأة
يتعلق مبشروع القانون بشأن املساواة، الذي سيقدم بعد ذلـك          

ويتعني رصد اعتماد يف امليزانية مـن أجـل         . إىل اجلمعية الوطنية  
ــساواة    ــة بامل ــسياسات املتعلق ــذ ال ــوفر بعــد   وال. إعــداد وتنفي تت

  .األدوات الضرورية لرصد وتقييم سياسات تعزيز املساواة
واســتطردت قائلــة إن وجــود املــرأة يف احليــاتني العامــة   - ٢١

واخلاصة ومشاركتها السياسية أمر ال غىن عنه من أجـل تقـدم            
وتقـــوم سياســـة الدولـــة علـــى العمـــل . إكـــوادور يف املـــستقبل

واختتمـت قائلـة إن     . باستمرار لبلوغ أوضـاع املـساواة للمـرأة       
وفد بلدها سيسعده أن يستمع إىل أي توصيات مـن شـأهنا أن             

  .تساعد على حتسني حالة املرأة يف إكوادور
  ٦ إىل ١املواد 
طلبت املزيد مـن التفاصـيل      :  شيلنغ -السيدة شوب     - ٢٢

وقالـت إنـه وإن كانـت       . عن مسامهة اجملتمع املـدين يف التقريـر       
أن تقـدم مـسامهة قيمـة جـدا، فمـن          املنظمات النسائية تستطيع    

املهم أن يفهم أن املسؤولية عن تنفيذ االتفاقية تقع علـى عـاتق             
واستفــسرت أيــضا عمــا إذا كــان التقريــر قــد . الدولــة الطــرف

حظي بتأييد جملـس وزراء إكـوادور، حيـث يبـدو أنـه يتـضمن               
  .توصيات موجهة إىل احلكومة

ة العقبـات   وأردفت قائلة إنـه سـيكون مـن املهـم معرفـ             - ٢٣
الــيت تعتــرض اعتمــاد اجلمعيــة الوطنيــة لقــانون تكــافؤ الفــرص، 
ومــا إذا كانــت ال تــزال توجــد أي أحكــام متييزيــة يف القــانون  

وتــساءلت أيــضا عمـا إذا كــان قــد  . املـدين أو القــانون اجلنـائي  
 مـن   ٢٠ من املادة    ١ أُحرز أي تقدم يف النظر يف تعديل الفقرة       

  .االتفاقية
أعربــت عــن القلــق ألن كــثريا مــن  : بــاورالــسيدة نيو  - ٢٤

القوانني اجلديدة ال تزال قيد النظر، وتساءلت عمـا إذا كانـت          
آلية املساواة اجلنسانية الرئيسية حتظى مبا يلزم من ذيوع وتـأثري     

واستفــسرت عمــا إذا كانــت هنــاك أيــة هيئــة برملانيــة . سياســي
 حـال   تتناول حقوق اإلنسان للمرأة، واملساواة اجلنـسانية، ويف       

وجود تلك اهليئة، فما هـي الطريقـة الـيت تتعـاون هبـا احلكومـة                
  .معها
استفسرت عن العمليـة املـستخدمة      : السيدة غاسبارد   - ٢٥

ــر      ــة بعــد اســتعراض تقري ــة مــن اللجن ــة التوصــيات املقدم ملتابع
وأردفت قائلـة إنـه لـيس جليـا مـا إذا كانـت       . إكوادور السابق 

 الـوطين للمـرأة الـذي أُنـشئ         آلية املـساواة الوطنيـة هـي اجمللـس        
ــام  ــتور    ١٩٩٧عـ ــه يف الدسـ ــشار إليـ ــساواة املـ ــس املـ ، أو جملـ
وسيكون مـن املفيـد معرفـة املزيـد عـن دوره ومركـزه              . اجلديد

  .يف الترتيب اهلرمي السياسي واإلداري للدولة
طلبــت املزيــد مــن املعلومــات بــشأن : الــسيدة ديريــام  - ٢٦

ــرأة، وتـــساءلت  ــا إذا كانـــت مركـــز اجمللـــس الـــوطين للمـ  عمـ
احلكومة تعتـزم تـوفري واليـة قانونيـة إلضـفاء الطـابع املؤسـسي               

ــساين  ــور اجلنـ ــافة إىل  . علـــى املنظـ ــه باإلضـ ــة إنـ وأردفـــت قائلـ
الــضمانة الدســتورية ينبغــي أن تكــون هنــاك أحكــام أخــرى يف 

وسيكون من املفيـد معرفـة مـا        . النظام األساسي وهيئة إشرافية   
سانية ســـيمنح اجمللـــس الـــوطين إذا كـــان قـــانون املـــساواة اجلنـــ
  .للمرأة الوالية القانونية الالزمة

واستفــسرت عــن املركــز الــسياسي والترتيــب اهلرمــي     - ٢٧
لتلــــك املؤســــسة، وعمــــا إذا كانــــت موجــــودة يف منظومــــة  

وقالت إنه سيكون مـن املفيـد معرفـة مـا إذا            . التخطيط الوطين 
ــيت هبــا وحــدات ملراعــ       ــت خمتلــف املؤســسات احملليــة ال اة كان
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الــشؤون اجلنــسانية، قــد اســتخدمت االتفاقيــة كإطــار، ومــا       
مقـــدار معرفـــة املـــشّرعني واإلدارات احلكوميـــة خبطـــة تكـــافؤ  

  .الفرص
وتساءلت عـن الطريقـة الـيت تنفـذ هبـا احلكومـة تـوفري                 - ٢٨

ومضت قائلـة إن    . احلماية القانونية لالجئات وطالبات اللجوء    
إال أن العنـف  وجود تـشريع مناسـب ضـد العنـف يعـد مهمـا،         

العائلي ُيعد جنحة ال جرميـة يف إكـوادور، مـا مل يكـن شـديدا                 
واستفـسرت عمـا إذا كـان يوجـد برنـامج حمـدد حلمايـة               . جدا

ــنس، ومـــن        ــوع اجلـ ــى نـ ــف القـــائم علـ ــن العنـ ــات مـ الالجئـ
واستفــسرت عمــا إذا . االســتغالل اجلنــسي واســتغالل العمالــة

 كانـــت توجـــد تـــدابري تكفـــل إعمـــال حقـــوق الالجئـــات،      
  .ومساعدهتن على الدخول يف سوق العمل الرمسي

واختتمت قائلـة إن الالجئـات الـاليت مل يـتم تـوثيقهن               - ٢٩
وينبغــي تــوفري . أو تــسجيلهن يعتــربن ضــعيفات بــصفة خاصــة 

معلومــات بــشأن أيــة تــدابري لتعزيــز البــت يف مركــز الالجئــات 
ــصحية،     ــدمات الـ ــول للخـ ــة الوصـ ــذلك، وكفالـ ــل بـ والتعجيـ

ات يف بـرامج احلـد مـن الفقـر وتـوفري املـساعدة           وإدراج الالجئ 
  .االجتماعية

تكلمــــت باعتبارهــــا عــــضوا يف اللجنــــة،  : الرئيــــسة  - ٣٠
فأشارت إىل أن الدولـة الطـرف قـد ردت بـشكل إجيـايب علـى         

ــرأة   ــدابري اخلاصــة لــصاحل امل ــاك   . فكــرة الت ــزال هن ــه ال ت ــد أن بي
ساءلت وتــ. فجــوة بــني التــدابري التــشريعية وبــني تنفيــذها فعليــا

ــها، وعــن       ــد جــرت مواجهت ــات ق ــاك عقب ــا إذا كانــت هن عم
وأردفـت قائلـة إنـه      . اجلهود اإلضافية اليت ُتبذل لكفالـة التنفيـذ       

يــتعني علــى إكــوادور بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتحــسني وضــع 
  .املرأة، وتعليمها، وتعزيز التقبُّل االجتماعي لدورها املوسَّع

تراف الدولــة أشـادت بــاع :  شــيلنغ-الـسيدة شــوب    - ٣١
وقالـت إهنـا    . الطرف باخلصوصيات الثقافية للشعوب األصـلية     

تفهــم، مــع ذلــك، أن الــشعوب األصــلية ألمريكــا الالتينيــة،       

تتمتــع بنظــرة عامليــة كونيــة يتــوازن فيهــا دورا الرجــل واملــرأة،  
ونظـرا ألن هـذه الرؤيـة       . وإن مل يكن الدوران متساويني متامـا      

واردة يف االتفاقية، فإهنا تستفـسر      تتناقض مع مفهوم املساواة ال    
عن الطريقة الـيت يعمـل هبـا اجمللـس الـوطين للمـرأة واحلكومـة،                
ــذي      ــساوية للمــرأة يف الوقــت ال ــة املت مــن أجــل ضــمان املعامل

  .يعترفان فيه به باخلصوصيات الثقافية
قالت إن التقريـر ال يـوفر إحـصاءات         : السيدة بيمنتل   - ٣٢

يا العنــف مــن النــساء إىل  حتليليــة تــبني مــستوى وصــول ضــحا  
وأضــافت قائلــة إىل أنــه ال توجــد  . اهلياكــل املؤســسية املناســبة 

أيــضا بيانــات عــن فعاليــة اآلليــات املؤســسية مــن حيــث أعــداد 
. القــضايا الــيت نظــرت فيهــا احملــاكم، واألحكــام الــيت أصــدرهتا 

وتساءلت عن السبب يف كثرة شكاوى العنف املـرتيل املقدمـة           
.  مع قلة عـدد القـضايا الـيت متـت تـسويتها            إىل مراكز الشرطة،  

ــة      ــسيئون معامل ــذين ي ــدو أن األزواج ال ــه يب ــة إن وأردفــت قائل
وأن كــون العقوبــات  . يعــاملون بــاللني  زوجــاهتم، كــثريا مــا  

ــأن       ــزز الفكــرة ب ــد تع ــرتل، ق ــشروعة يف امل ــال م ــة لألطف البدني
  .العنف املرتيل ليس غري مشروع

ــت    - ٣٣ ــام الدسـ ــة إن األحكـ ــضت قائلـ ــوادور ومـ ورية إلكـ
ــيهم ذوي    ــاة حقـــوق مجيـــع األشـــخاص مبـــن فـ ــة مبراعـ املتعلقـ

بيــد أهنــا  . التوجهــات اجلنــسية املختلفــة، تعــد متقدمــة جــدا     
. املثليـــات جنـــسيا حيتجـــزن أحيانـــا يف عيـــادات     علمـــت أن

إذا كـان الوفـد علـى علـم هبـذه املـشكلة وعمـا               وتساءلت عما 
نـه سـيكون   وأضـافت قائلـة إ   . إذا كانت هناك إجراءات تتخـذ     

ــسد      ــاك سياســات ل ــة مــا إذا كانــت هن ــد أيــضا معرف مــن املفي
  .الفجوة بني الدستور، وبني التشريع العادية الالزمة لتنفيذه

أوضحت أنه بـالرغم مـن      ): إكوادور (السيدة أباركا   - ٣٤
 علـــى إنـــشاء اجمللـــس الـــوطين ١٩٩٨الـــنص يف دســـتور عـــام 

ــر، عــن طريــ     ــع األم ــشئ يف واق ــد أُن ــه ق ق مرســوم للمــرأة، فإن
ــستقرة إىل      ــه ليـــست مـ ــين أن حالتـ ــا يعـ ــديري، مـ ــي تقـ رئاسـ
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وكانت اللجنـة قـد أوصـت مـن قبـل، باعتمـاد قـانون              . ما حد
إلضفاء الطابع املؤسسي علـى اجمللـس الـوطين للمـرأة، وتنظـيم        

وقد أنشأ الدستور اجلديد عـددا مـن اجملـالس الوطنيـة            . أنشطته
ــساواة، وســيكون أحــدها جملــس املــ     ــة بامل ــرأةاملعني . ساواة للم

وتتمثل مهامـه الرئيـسية يف متابعـة ورصـد االمتثـال اللتزامـات              
إكــوادور مبوجــب صــكوك حقــوق اإلنــسان الدوليــة، مبــا فيهــا 

وسيضع اجمللس أيضا سياسات عامـة باالشـتراك مـع          . االتفاقية
الوزارات املعنية وسـيعمل علـى مراعـاة املنظـور اجلنـساين عنـد          

ويعــد هــذا اإلطــار القــانوين  . رصــد وتقيــيم الــسياسات العامــة
وقد اقُتـرح أن تقـدم      . اجلديد لآللية املتعلقة باملرأة يف إكوادور     

  .اآللية تقريرا إىل األمانة الوطنية للتخطيط والتنمية
ومــضت قائلــة إن جملــس إدارة اجمللــس الــوطين للمــرأة    - ٣٥

. يتألف مـن أعـداد متـساوية مـن ممثلـي الدولـة واجملتمـع املـدين                
رت بعــض احلكومــات تلــك احلقيقــة علــى أهنــا متثــل   وقــد فــسَّ

عائقا أمام اجملتمع املدين ملا هلا من تـأثري مباشـر علـى إجـراءات             
وأردفت قائلة إن اجمللس كانت له علـى   . اجمللس الوطين للمرأة  

الـــدوام عالقـــة وثيقـــة مـــع احلركـــة النـــسائية وقـــد أدى دوره   
ســتور وقــد وضــع الد. االبتكــاري إىل حــدوث ارتبــاك أحيانــا 

منوذجا تشاركيا قويـا جـدا، جلميـع جمـالس املـساواة، وأوضـح              
أن مـــشاركة املـــواطن عنـــصر أساســـي للرقابـــة االجتماعيـــة      

واستطردت قائلـة إن هنـاك تغـيريات كـثرية          . واإلدارة الرشيدة 
تتم يف البلد، وجيري اختاذ خطـوات إلدمـاج اجملتمـع املـدين يف              

انة الوطنية للتخطـيط    وتعد األم . عملية تقرير السياسات العامة   
ــشجع      ــة، وت ــة التخطــيط الوطني ــسؤولة عــن منظوم ــة م والتنمي

  .مشاركة املواطن يف إعداد اخلطط املتوسطة والطويلة األجل
واسترسلت قائلة إن اجمللس الـوطين للمـرأة هـو اآلليـة              - ٣٦

املركزية للمساواة، بيد أنـه امتثـاال للتوصـيات الـسابقة للجنـة،         
حمللــي، والــوزارات املختلفــة بــرامج أو أنــشأت أجهــزة احلكــم ا
ويــساهم اجمللــس الــوطين للمــرأة يف    . وحــدات خاصــة أيــضا  

إصــالح الفــرع التنفيــذي ويعمــل علــى إنــشاء منظومــة وطنيــة   

ــات، واإلدارات أو    ملــساواة املــرأة والرجــل ستــضم مجيــع اآللي
الوحدات األخرى، املوجـودة يف الـوزارات، ويف مجيـع فـروع            

ــة ــضا     . احلكوم ــرابط أي ــل واملت ــام املتكام ــك النظ ــشمل ذل وسي
  .كاتب أو آليات أُنشئت على مستوى احلكم احملليم

. وقد عـدل الدسـتور اجلديـد هياكـل حكوميـة خمتلفـة            - ٣٧
. وأصــبح جملــس الكــونغرس الــوطين، يــسمى اجلمعيــة الوطنيــة  

وقد كانت هناك من قبل جلان خاصة تابعـة للكـونغرس معنيـة             
باملرأة والطفل والشباب، واألسرة، وسينشئ الدسـتور اجلديـد         

وســيكفل اجمللــس الــوطين للمــرأة، وجــود  . اهيها أيــضامــا يــض
  .جلنة خاصة معنية بقضايا املرأة

وردا على سؤال بشأن اجمللس الوطين للمرأة، وجملـس       - ٣٨
املساواة، أشارت إىل أن احلكم االنتقايل الـسادس يف الدسـتور           
اجلديــد يــنص علــى أن اجمللــس الــوطين للمــرأة سيــصبح جملــس  

ــرأة  ــساواة للمـ ــس    وأر. املـ ــو نفـ ــيكون هـ ــه سـ ــة إنـ دفـــت قائلـ
املؤسـسة، ولكنـه ســريتبط مبجـالس املــساواة اخلمـسة األخــرى     
الــيت تتنــاول القــضايا املتعلقــة باألطفــال واملــراهقني واملعــوقني،  
والــشعوب األصــلية، واجلنــسيات، واإلكــوادوريني املنحــدرين  

  .من أصل أفريقي، والسكان من الشعوب املولدة
ة احلكومة املتعلقة باملساواة بـني      ومضت قائلة إن والي     - ٣٩

. ، ويف أحكـام أخـرى مـن الدسـتور    ٧٠اجلنسني ترد يف املـادة   
ويتعني أن تكون آلية اإلنفاذ جزءا مـن التـشريع اجلديـد بـشأن        

كمــا ينبغــي أن يكــون للمجلــس . املــساواة بــني املــرأة والرجــل
ــة ليكفـــل تطبيـــق    الـــوطين للمـــرأة وفـــد يف كـــل وزارة قطاعيـ

واســتطردت قائلــة إن  . نــسانية يف كــل قطــاع  الــسياسات اجل
اجمللس الوطين للمرأة ومجيع اهليئات احلكوميـة املعنيـة األخـرى          

وتــشري . تــستخدم االتفاقيــة مرجعــا هلــا إلعمــال حقــوق املــرأة 
  .خطة تكافؤ الفرص أيضا إىل االتفاقية

ويشارك اجمللس الوطين للمـرأة يف محلـة مـن شـأهنا أن               - ٤٠
ــذين يعيــشون يف منطقــة   تكفــل أن حيمــل مجيــع   األشــخاص ال
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واهلـدف    . احلدود الشمالية، وفيها جل الالجئني، وثـائق هويـة        
  .هو حتقيق التغطية التامة

قالــت إنــه يــتعني أن تعــاجل ): إكــوادور (الــسيدة مــريا  - ٤١
إكوادور مسالة اهلجرة كدولة استقبال، ودولـة عبـور، ودولـة           

هـاجرين مـسؤولة عـن      وتعترب األمانة الوطنيـة لـشؤون امل      . منشأ
سياسة اهلجرة يف إكـوادور، وقـد وضـعت خطـة تنميـة بـشرية         

كمـــا أن هنـــاك . ٢٠١٠-٢٠٠٧وطنيـــة للمهـــاجرين للفتـــرة 
وتعـــد وزارة . خطـــة إمنائيـــة حمـــددة ملنطقـــة احلـــدود الـــشمالية

الشؤون اخلارجية مسؤولة عن تـصميم وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم        
ــالالجئني، و    ــة ب ــة املتعلق ــسياسات احلكومي ــع   ال ــاون م هــي تتع
ــشؤون الالجــئني    ــم املتحــدة ل ــس  . مفوضــية األم ــا أن اجملل كم

الوطين للمرأة على اتصال مستمر بالوزارات، من أجل العمـل          
ويف األسـبوع   . على مراعاة قـضايا اجلنـسني يف مجيـع اجملـاالت          

املاضــي، اجتمــع ممثلــو مؤســسات احلكومــة، واملنظمــات غــري   
ــة ملناقـــشة شـــؤون اجلنـــسني واهل  ــوادوراحلكوميـ ــرة يف إكـ . جـ

وشـــارك اجمللـــس الـــوطين للمـــرأة يف إعـــداد الوثـــائق وقـــدم       
  .مدخالت بشأن املنظور اجلنساين ملراعاهتا يف اخلطط الالحقة

قالـت إن الثقافـة إحـدى       ): إكـوادور  (السيدة أباركـا    - ٤٢
. العوامل الرئيسية املـسؤولة عـن الفجـوة بـني القـانون والواقـع             

ودا طويلة األمد، إال أنه قد حدثت       ويتطلب التغيري الثقايف جه   
تغيريات مهمة خالل فترة وجود اجمللس الوطين للمـرأة، وهـي           

  .٢٠٠٨ ودستور عام ١٩٩٨الفترة بني تنفيذ دستور عام 
وأردفـت قائلــة إن وفــد بلــدها يــسعى للحــصول علــى    - ٤٣

ــه    معلومـــات دقيقـــة كـــي يـــرد علـــى الـــسؤال املتعلـــق بالتوجـ
حـصاءات بـشأن العنـف ضـد       اجلنسي، وطلب احلصول علـى إ     

  .املرأة
ــيم، قالــت إن      - ٤٤ ــة والتقي ــشأن املتابع ــى ســؤال ب وردا عل

لدى البلد أدوات إحصائية خمتلفـة، تـشمل نظامـا للمعلومـات            
االجتماعيـة املتكاملــة، يتـضمن قــسما حمــددا عـن املــرأة، ميكــن    

وقـد وضـع    . استخدامه لرصد السياسات العامة املتعلقة بـاملرأة      
ــوطين  ــضا عــددا مــن أدوات الرصــد كمــا    اجمللــس ال  للمــرأة أي

  .أصدر عددا من املنشورات احملددة بشأن وضع املرأة
واختتمت قائلة إن وزارة العدل مـسؤولة عـن ضـمان             - ٤٥

ــة      ــياق االتفاقيـ ــيت وردت يف سـ ــة الـ ــات اخلتاميـ ــذ التعليقـ تنفيـ
وقـــد وقَّعـــت وزارة العـــدل واجمللـــس  . واملعاهـــدات األخـــرى
  .ا على اتفاق تعاون ملتابعة ذلك التنفيذالوطين للمرأة مؤخر

الحظــت أنــه مل تقــدم بيانــات بــشأن : الــسيدة بيغــوم  - ٤٦
عدد النساء مـن ضـحايا االجتـار بالبـشر، أو عـدد مـا قـدم مـن                   
قضايا االجتار بالبشر، أو العقوبات اليت فرضت على املتجـرين          
بالبشر، بـالرغم مـن إثـارة هـذه املـسألة يف الـردود علـى قائمـة                  

. قضايا واألسئلة املطروحـة، ويف التعليقـات اخلتاميـة الـسابقة          ال
وتساءلت عما إذا كانت احلكومة تقوم بـأي دراسـة أو حتليـل           

  .لذلك املوضوع، على حنو ما أوصت به اللجنة من قبل
وأردفــت قائلــة إنــه قــد طُلبــت معلومــات بــشأن عــدد    - ٤٧

ــن أجــل ضــحا       ــدة م ــة يف الــربامج املع ــواء املتاح ــاكن اإلي يا أم
ــشر  ــة إن  . االجتــار يف الب ــد معرف كــان مــن   وســيكون مــن املفي

امليسور وصـول الالجئـات وطالبـات اللجـوء واملهـاجرات إىل            
ــة    ــة املتاحــ ــربامج التثقيفيــ ــوع الــ ــن نــ ــواء، وعــ ــاكن اإليــ . أمــ

واستفـــسرت عمـــا إذا كانـــت هنـــاك أي بـــرامج تثقيفيـــة عـــن 
ت وتـساءل . العنف اجلنسي كجزء من املناهج الدراسية العادية      

عن عدد محالت زيادة الوعي اليت نظمت، وما إذا كانـت قـد      
ــه وعمــا إذا كــان قــد أُحــرز أي تقــدم فيمــا     مشلــت البلــد برمت

واستطردت قائلـة إنـه سـيكون       . يتعلق مبشروع القانون اجلديد   
مــن املفيــد معرفــة عــدد الــضحايا والــشهود الــذين كُفلــت هلــم  

  .احلماية
 اجلنــسي الــيت وتــساءلت عــن عــدد قــضايا االســتغالل   - ٤٨

أُجريــت بــشأهنا حماكمــات وعــن عــدد مــرتكيب تلــك اجلــرائم    
ونظرا ألن إكوادور بلد املقـصد    . الذين حكم عليهم بعقوبات   
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النهائي، فقد تساءلت عما إذا كانت هناك أي اتفاقـات ثنائيـة    
واختتمـت قائلـة إنـه قـد        . مع بلـدان مثـل كمبوديـا وكولومبيـا        
ا لـن تـسفر عـن نتـائج إذا          ُوضعت برامج وخطط ممتازة إال أهنـ      

  .مل تترجم إىل أعمال
قالــت إن التقريــر مل يقــدم بيانــات  : الــسيدة هاياشــي  - ٤٩

وأردفـــت أهنـــا تفهـــم أنـــه يف املنـــاطق الـــيت  . إحـــصائية كافيـــة
يوجد هبا مراكز شـرطة معنيـة باألسـرة واملـرأة، ُيطلـب مـن                ال

الــشرطة إبــالغ حــاالت العنـــف املــرتيل إىل املديريــة الوطنيـــة      
شؤون اجلنسني، بيـد أنـه لـيس مـن اجللـي إن كانـت الـشرطة         ل

  .تقوم بذلك فعال
وفيما يتعلق باالجتار باملرأة، فإهنا تفهم أن من املتعـذر            - ٥٠

ــشطة غــري املــشروعة، ولكــن احلكومــة     وضــع إحــصاءات لألن
تطلــب علــى األقــل بعــض األرقــام االفتراضــية كأســاس لوضــع  

ر مقـــرري األمـــم و قـــد تنـــاول كـــثري مـــن تقـــاري. الـــسياسات
ــوادور،     ــشر يف إكـ ــار بالبـ ــوع االجتـ ــني، موضـ ــدة اخلاصـ املتحـ

ــالكولومبيني داخـــل البلـــد   ال ــار بـ ــيما االجتـ ــد قـــدمت . سـ وقـ
معلومات بشأن التدابري املتخذة، بيد أهنا تود أن تعـرف املزيـد            
عــن برنــامج محايــة الــشهود وبــرامج تــدريب املــدعني العــامني   

ــضاة ــت د  . والق ــا إذا كان ــساءلت عم ــيت  وت ــدريب ال ورات الت
 قـد أدت إىل حتـسني   ٢٠٠٦عقدها اجمللس الوطين للمرأة عـام       

وإذا مل يكن قد حـدث تغـيري مهـم، فمـن املفيـد معرفـة          . احلالة
ــانون   . الــسبب يف ذلــك  ــاك أي ق ــساءلت عمــا إذا كــان هن وت

لتخفيــــف عــــبء اإلثبــــات علــــى ضــــحايا االجتــــار بالبــــشر، 
  .مللمساعدة على حماكمة مرتكيب تلك اجلرائ

تساءلت عما إذا كان اجمللس اجلديد      : السيدة بيمنتل   - ٥١
للمساواة قد أنشئ بالفعل وإىل أي مدى يلـزم إصـدار تـشريع             

  .آخر
قالــت إن مجيــع اجملــالس ): إكــوادور (الــسيدة أباركــا  - ٥٢

املعنيـــة باملـــساواة واملنـــشأة مبوجـــب الدســـتور اجلديـــد قائمـــة  

ــل ــد مــنحهم الدســتور االســم اجلديــ  . بالفع د وهــو جمــالس  وق
ــائفهم  ــا وحَّـــد وظـ ــالس  . املـــساواة، كمـ وال تتمتـــع تلـــك اجملـ

ــوزارات     ــسؤولية الــ ــذه مــ ــة، حيــــث أن هــ ــائف تنفيذيــ بوظــ
ويتمثـل دور جمـالس املـساواة يف صـياغة الـسياسات            . القطاعية

العامــة، ورصــد االمتثــال لالتفاقيــات الدوليــة، والقيــام باملتابعــة 
تساوية من ممثلـي الدولـة      وتتألف اجملالس من أعداد م    . والتقييم

واجملتمــع املــدين ووضــعت شــروط خاصــة ملــشاركة منظمــات   
اجملتمع املدين ويشري الدستور إىل السمات الرئيـسية للمجـالس          
كما سيوفر قانون املساواة املزيد من التفاصـيل بـشأن عالقاهتـا         

  .باهليئات احلكومية
  ٨ و ٧املادتان 

 يف احليـاة العامـة      قالت إن املـشاركة   : السيدة نيوباور   - ٥٣
حق أساسي من حقوق املواطنة، بيد أن التقرير مل ُيشر بـشيء         
إىل مــشاركة املــرأة والرجــل كعــضوين يف األحــزاب الــسياسية 

وال توجــــد . أو كعــــضوين يف هيئــــات صــــنع القــــرار احملليــــة
معلومــــات بــــشأن تــــويل النــــساء وظــــائف اإلدارة العليــــا،      

وجد بعض املعلومـات    وت. واملستويات األخرى للخدمة املدنية   
عن املشاركة يف اجلهاز القضائي، وعن إدراك الدولة بوضـوح          

وال توجـــد . لـــنقص متثيـــل املـــرأة يف بعـــض اهليئـــات القـــضائية
ــة، أو     ــرف التجاريــ ــات، أو الغــ ــضوات النقابــ ــارة إىل عــ إشــ

ــة ــراد تلــك املعلومــات يف التقــارير   . الرابطــات املهني وينبغــي إي
  .املقبلة
ذا كانــت قــد حــددت العقبــات الــيت وتــساءلت عمــا إ  - ٥٤

ــيال       ــا متث ــل فيه ــيت متث ــرأة يف القطاعــات ال ــشاركة امل ــرض م تعت
ناقصا، يف احلياتني السياسية والعامة، وإذا كان األمر كـذلك،          
فمــا هــي الــسياسات الــيت أُعــدت وُنفــذت للتغلــب علــى تلــك 

كما تـساءلت عمـا إذا كانـت خطـة تكـافؤ الفـرص              . العقبات
ساين، وعــن التــدابري واألنــشطة اإلضــافية  تــشمل التــوازن اجلنــ 

وأردفت قائلة إن احلالة يف جمال اخلدمـة الدبلوماسـية          . املتوخاة
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 يف املائـة    ١٠متثـل سـوى      قد حتسنت بيد أن املرأة ما زالـت ال        
ــسفراء   ــن ال ــا إذا كانــت توجــد أي   . فقــط م واستفــسرت عم

ــال الـــــسلك    ــرأة يف جمـــ ــتراتيجيات لتحـــــسني متثيـــــل املـــ اســـ
  .الدبلوماسي

الحظـت أن إكـوادور     :  زرداين -السيدة بلميهوب     - ٥٥
مل ُتبد أي حتفظ على االتفاقية، وأهنا انضمت إىل الربوتوكـول           
االختياري ولديها دستور جديد أدخل حتسينات تتعلـق بـاملرأة          

ومـع ذلـك فبـالرغم مـن        . على الصعيدين الدستوري والقانوين   
أقل وضـوحا، ومـن     التقدم التشريعي الكبري تعد النتائج الفعلية       

اجللي أنه مل ميكن إحـراز التقـدم دون وضـع سياسـات خاصـة               
ــرأة  ــز مــصاحل امل ــو كُفلــت للمــرأة    . لتعزي ــه ل ــة إن وأردفــت قائل

حقوقهـــا، فإهنـــا ســـتدخل ســـوق العمـــل، وميكنـــها الوصـــول   
ــوارد   ــصورة أكــرب إىل امل ــق    . ب ــة تطبي ــن إمكاني ــسرت ع واستف

ــسان مباشــرة، أو إن كــا    ــزم أحكــام صــكوك حقــوق اإلن ن يل
  .تنفيذها بواسطة تشريع حملي

وأشارت على الدولة الطرف بأن توفر تغطية إعالميـة       - ٥٦
وقالت إنـه نظـرا ألن إكـوادور صـدَّقت علـى         . أوسع للدستور 

الربوتوكــول االختيــاري، فــإن بوســع األفــراد أن يلتمــسوا مــن  
  .احملاكم طلب تطبيق االتفاقية

ابري احلـصص علـى     وأردفت قائلة إنه ينبغي إدخـال تـد         - ٥٧
ــة يف ٥٠وجــه الــسرعة، مبــا يكفــل متثيــل املــرأة بنــسبة      يف املائ

ــاز      ــا يف ذلــك اجله ــع القطاعــات األخــرى، مب ــان ويف مجي الربمل
وإذا مل تكــن إكــوادور متلــك . القــضائي والــسلك الدبلوماســي

املوارد الالزمة، فعليهـا إن تطلـب مـساعدة دوليـة مـن البلـدان               
ــيغني، بتقــدمي   املتقدمــة النمــو، الــيت قطعــ   ــا يف ب ــا رمسي ت التزام

ــة      ــل آلياهتــا املعني ــدان الــيت ال متلــك الوســائل لتموي ــة للبل املعون
  .باملساواة

قالــــت فيمــــا يتعلــــق ): إكــــوادور (الــــسيدة أباركــــا  - ٥٨
مبوضوع مشاركة املرأة، أن هنـاك مثـاين وزيـرات يف احلكومـة             

يـع   يف املائـة مـن مج      ٤١وأن نـسبة النـساء كانـت متثـل          . احلالية
الـوزراء يف بدايـة تقلُّـد احلكومـة احلاليـة ملهامهـا، بيـد أن تلـك         
ــة       ــن املناصــب الوزاري ــدد م ــشاء ع ــسبة اخنفــضت عقــب إن الن

  .اجلديدة
ــار  - ٥٩ ــارمن فيفـ ــوادور (دل كـ ــال ): إكـ أشـــارت إىل جمـ

السلك الدبلوماسـي فقالـت إن وزارة العالقـات اخلارجيـة قـد             
 العــاملني يف اســتهلت مــؤخرا قاعــدة جديــدة تــسمح للــزوجني
وفيمـا سـبق   . جمال السلك الدبلوماسي بالعمل معـا يف اخلـارج     

كــان علــى أحــد الــزوجني أن يطلــب منحــه إجــازة خاصــة أو   
  .يقدم استقالته

ــوازن يف       - ٦٠ ــدم التـ ــن عـ ــالرغم مـ ــه بـ ــة إنـ وأردفـــت قائلـ
املــستويات العليــا للــسلك الدبلوماســي، فقــد حتققــت املــساواة 

ستويات الــدنيا، علــى مــدى الــثالث بــني الرجــال واملــرأة يف املــ
ــريت    . ســنوات املاضــية  ــا وزي وعــالوة علــى ذلــك، كانــت كلت

  .الشؤون اخلارجية السابقتني من النساء
قــــــدمت بعــــــض ): إكــــــوادور (الــــــسيدة أباركــــــا  - ٦١

 يف املائـة مـن    ٣٦وقالت إن املـرأة متثـل       . اإلحصاءات اإلضافية 
حـدة يف    رجـال وامـرأة وا     ٦ويوجـد   . أعضاء اجلمعيـة الوطنيـة    
وأضافت أن اثنتني من قضاة احملكمـة       . احملكمة االنتخابية العليا  
ويوجـــد .  قاضـــيا مهـــا مـــن النـــساء٢٦العليـــا البـــالغ عـــددهم 

بــاجمللس القــضائي الــوطين امــرأة عــضو واحــدة، وســتة أعــضاء  
، كانــت ٢٠٠٧ويف عــام . ذكــور وتوجــد وظيفتــان شــاغرتان

 يف النقابـات،     وظيفة يف هيئات صنع القـرار      ٦١النساء يشغلن   
ويف الرابطات الفنية كانت النساء يـشغلن       .  رجال ٦٣٧مقابل  
ويـــنص .  وظيفـــة يـــشغلها الرجـــال٢٢٣ وظيفـــة، مقابـــل ٦٣

الدســتور اجلديــد علــى أن يتقاســم الرجــال والنــساء الوظــائف  
ــة   ــات األوليــ ــسياسية يف االنتخابــ ــزاب الــ ــة يف األحــ . اإلداريــ

 ســتعقد يف  وســتنطبق هــذه األحكــام علــى االنتخابــات الــيت     
  .٢٠٠٩فرباير /شباط
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قــال ردا علــى ســؤال  ): إكــوادور (الــسيد هولغــوين   - ٦٢
ــد بأحكــام       ــد يتقي ــة، أن الدســتور اجلدي ــذ االتفاقي ــشـأن تنفي ب

وعنـدما تـصدق الدولـة      . اتفاقية فيينـا بـشأن قـانون املعاهـدات        
علــى معاهــدة مــن قبيــل االتفاقيــة، يــصبح أي قــانون وطــين        

ومـن ناحيـة    .  سـاري املفعـول تلقائيـا      يتعارض مع املعاهدة غري   
. ثانيــــة، حيتــــاج األمــــر إىل تــــشريع وطــــين إلنفــــاذ االتفاقيــــة

فاالتفاقيــات الدوليــة يــتم التفــاوض عليهــا بواســطة دول ذات   
  .أنظمة قانونية خمتلفة، مما يتعذر معه تطبيقها مباشرة

قالـت إن ماليـني النـسخ       ): إكـوادور  (السيدة أباركـا    - ٦٣
ــد و  ــشاء    مــن الدســتور ق ــة إن ــاء عملي ــسكان أثن ــى ال زعــت عل

كما أصدر اجمللس الوطين للمرأة أيـضا عـددا         . اجلمعية الوطنية 
وأعربـت عـن ترحيبـها      . من الوثائق الـيت توضـح حقـوق املـرأة         

بــاقتراح بــذل املزيــد مــن اجلهــود للتعريــف بالدســتور وعالقتــه  
  .باالتفاقية

تــــساءلت عمــــا إذا :  زرداين-الــــسيدة بلميهــــوب   - ٦٤
ــ ــن      كان ــات م ــى إعان ــد حــصلت عل ــسياسية ق ت األحــزاب ال

الدولة، وإذا كان األمر كذلك، فإهنا تتـساءل عمـا إذا كانـت             
. الدولـــة تـــستطيع أن تـــربط هـــذا التمويـــل بـــاحترام االتفاقيـــة

وأردفت قائلة إنه يتعني علـى األحـزاب الـسياسية وضـع أمسـاء              
ن الرجــال والنــساء بالتنــاوب يف القــوائم االنتخابيــة لكــي تكــو 

هنــاك فرصــة لتحقيــق املــساواة، علــى أن تفقــد األحــزاب الــيت  
  .تتبع تلك املمارسة اإلعانة اليت كانت ستحصل عليها ال
قالــت إن خطــة تكــافؤ  ): إكــوادور (الــسيدة أباركــا  - ٦٥

الفرص تنص على إدراج سياسات مراعية لقـضايا اجلنـسني يف         
إلضـافة  وبا. العملية االنتخابيـة، ويف نظـام األحـزاب الـسياسية         

إىل كفالــة االمتثــال للمعــايري الدســتورية والقانونيــة ملمارســة      
ــسياسية، تــنص اخلطــة علــى تــشجيع وتأييــد     املــرأة حلقوقهــا ال
املبادرات االجتماعيـة واملؤسـسية الدوليـة والوطنيـة الـيت تـنص             

  .على رصد العمليات االنتخابية من منظور جنساين

ــذر اإلجابــ     - ٦٦ ــة إن مــن املتع ــى ســؤال  وأردفــت قائل ة عل
فرمبـا ال تـزال هنـاك بعـض األحكـام           . بشأن القـوانني التمييزيـة    

التمييزية املتبقية من الفترة السابقة، نظرا ألن عملية اسـتعراض          
  .التشريعات السابقة يف ضوء الدستور اجلديد مل تكتمل بعد

وأردفـــت قائلـــة إن الدســـتور اجلديـــد يتـــضمن أيـــضا    - ٦٧
ــشعوب ا   ــشأن مــساواة ال ــا ب وال ميكــن لنظــام  . ألصــليةأحكام

ــسان      ــهك حقــوق اإلن ــشعوب األصــلية أن ينت ــدى ال ــة ل العدال
  .للمرأة وعليه أن يسترشد باالتفاقيات واملعاهدات الدولية

فقـد  : وقد قُـدم التقريـر إىل خمتلـف اهليئـات احلكوميـة             - ٦٨
قُـــــدم أوال إىل وزارة الـــــشؤون اخلارجيـــــة مث إىل الـــــوزارات  

  .ا جلانا الستعراض التقريراألخرى، وقد شكل عدد منه
وتــضمَّن الدســتور اجلديــد حكمــا بــشأن األحــزاب        - ٦٩

السياسية يتعلق باحلصول على إعانات ولـذا فـإن مـن األرجـح          
وقد اسـُتخدمت قـوائم     . جدا مراعاة مبدأ املساواة يف املستقبل     

  .لتناوب أمساء الرجال والنساء يف االنتخابات السابقة
  ١٤ إىل ١٠املواد 
تكلمت بوصفها عـضوا يف اللجنـة، فقالـت         : لرئيسةا  - ٧٠

وأعربت عن قلقها الـشديد     . إن الفقر له أثر سليب على التعليم      
ــد أدىن مــستوى       ــو  عن ــه مــن تعــذر رصــد اعتمــاد ول ــا علمت مل

واستفــسرت عمــا تفعلــه احلكومــة . لقطــاع التعلــيم يف امليزانيــة
ضـحة  وأردفت قائلـة إنـه مل تقـدم أرقـام وا          . لتسوية هذه احلالة  

. بشأن التعليم، ومراحله املختلفـة، وال سـيما بالنـسبة للفتيـات         
وطلبــت تقــدمي أرقــام بــشأن األميــة وكيفيــة مكافحتــها، كمــا   
طلبت كذلك معلومات بشأن احلالـة الراهنـة، وال سـيما فيمـا             

ــشعوب األصــلية  ــر   . بــني ال ــر يفتق ــة إن التقري واســتطردت قائل
  .أيضا إىل إحصاءات بشأن تدريب املعلمني

واختتمت قائلة إنه فيما يتعلق مبعدل تـسرب الفتيـات            - ٧١
مـن املـدارس، فإهنــا تتـساءل عمـا إذا كانــت هنـاك أي سياســة      
ملواجهــة هــذه الظــاهرة، فــضال عــن ظــاهرة محــل القاصــرات     
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والـــصعوبات الـــيت تواجههـــا األمهـــات الـــشابات للعـــودة إىل  
واستفـسرت عمـا إذا كانـت قـد اُتخـذت أي تـدابري              . املدرسة

  .ددةحم
ــاتن   - ٧٢ ــسيدة ب ــط صــورة    : ال ــر مل يع الحظــت أن التقري

وأردفــت قائلــة إنــه  . واضــحة حلالــة الوظــائف بالنــسبة للمــرأة 
ينبغــي تقــدمي تلــك البيانــات يف التقريــر املقبــل، بيــد أنــه بــدون  

  .إحصاءات يتعذر تقييم جناح التدابري
ومضت قائلة إن القطاع غـري الرمسـي قـد اتـسع نظـرا                 - ٧٣

واستفـــسرت عـــن . إىل الفـــرص يف القطـــاع الرمســـيلالفتقـــار 
اإلجراءات الـيت تتخـذ ملعاجلـة حالـة الـضعف الـيت توجـد فيهـا               
املرأة يف جمال الوظـائف غـري الرمسيـة، وعمـا إذا كانـت توجـد                

ونظــرا . أي سياســات لتيــسري دخوهلــا يف جمــال العمــل الرمســي 
ألنه توجد تقـارير عـن وجـود متييـز واسـع النطـاق يف القطـاع                 

اص، فـــسيكون مــن املفيـــد معرفـــة التــدابري الـــيت تتخـــذها   اخلــ 
ــشريعات تكــافؤ      ــانون العمــل وغــريه مــن ت ــاذ ق ــة إلنف احلكوم

  .الفرص
ومضت قائلة إن أعدادا كبرية مـن النـساء احلاصـالت             - ٧٤

علـــى التعلـــيم العـــايل إمـــا مل يـــتم تعيينـــهن يف وظـــائف، أو مت  
ــصا  ــا ناقـ ــهن تعيينـ ــارة إىل اتف . تعيينـ ــرت اإلشـ ــد جـ ــات وقـ اقـ

ــدريب الفــين      ــق خبــدمات الت ــة تتعل ُوضــعت يف صــورهتا النهائي
وتـساءلت عـن عـدد      . ونظام التنـسيب يف الوظـائف احلكوميـة       

النساء الالئي استفدن من اتفاقـات التنـسيب مـن هـذا القبيـل،              
وعن الفئـة املـستهدفة مـن اخلـدمات، وعـن اجملـال الـذي وفـره                

راءات إجيابيـة   وقالـت إن التقريـر أشـار إىل إجـ         . ذلك التدريب 
هتدف إىل التعاقد مع مزيد مـن النـساء يف جمـال اخلدمـة العامـة                

واسـتطردت قائلـة إنـه    . أال أنه مل تقدم تفاصيل يف هذا الـصدد       
بـــالنظر إىل الـــصعوبات الـــيت ووجهـــت يف قـــانون احلـــصص،  
وقانون محاية العاملني، فيما خيـص قـضاة احملكمـة العليـا، فإهنـا              

ك تـدابري خاصـة قـد ُنفـذت وعمـا           إذا كانت هنا   تستفسر عما 
  .إذا كانت تلك التدابري قد لقيت مقاومة

ومــضت قائلــة إنــه ســيكون مــن املفيــد معرفــة التــدابري   - ٧٥
ــى الفــصل املهــين وفجــوة األجــور،       ــيت اُتخــذت للقــضاء عل ال
وتشجيع املشاركة على قدم املساواة للمـرأة يف الوظـائف الـيت            

إذا كانـت هنـاك أي      واستفسرت عمـا    . تتطلب مهارات عالية  
آليــة للبــت يف القــضايا املتعلقــة بــالتمييز يف األجــور، وعمــا إذا  
كان من املزمع إجراء اسـتعراض هلياكـل األجـور يف الوظـائف            

  .اليت تسيطر عليها املرأة
واختتمــت قائلــة إنــه كانــت هنــاك شــكاوى كــثرية         - ٧٦

وتـثري التـسويات الـيت تـتم        . متصلة بإهناء اخلدمة بسبب احلمـل     
ارج احملـاكم القلـق، فاملؤكـد أن مـن األجنـع حماكمـة أربـاب              خ

ــالة قويـــة وهـــي أن احلكومـــة تـــدين    ــا يبعـــث برسـ العمـــل، ممـ
ويف ضـوء التقـارير عـن       . املمارسة التمييزية اليت من هذا القبيل     

وجــود متييــز واســع النطــاق يف قطــاع التمويــل واملــصارف،       
هنا تتـساءل  حتمل، فإ وممارسة الضغط على املرأة العاملة كي ال  

  .عما إذا كانت قد جرت حماكمة أي من أرباب العمل
  .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   

  


