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 تقرير عن مالحظات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  
 
يرجى تقدمي معلومات عـن أهـداف عمليـة اإلصـالح الدسـتوري اجلاريـة وإطارهـا          - ١

الزمين، وكيـف سـتؤثر  عمليـة اإلصـالح هـذه عمليـاً يف الـضمانة القانونيـة لتحقيـق عـدم                       
 . هلا على النحو الوارد يف االتفاقيةالتمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة

 
إطار دولة إكوادور األساسي بالنـسبة للمـسائل املتعلقـة بـاملرأة هـو دسـتور إكـوادور،                   

الــذي يــنص علــى حقــوق أساســية، مثــل احلــق يف الــصحة واحلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة للمــرأة 
ي أحـد مبـادئ املـساواة       وميثل التوجه اجلنـس   . والرجل، مبن فيهم السكان األصليون واملراهقون     

 أحد أكثـر دسـاتري أمريكـا الالتينيـة، بـل            هوعدم التمييز اليت يتضمنها دستور إكوادور، مما جيعل       
 .دساتري العامل تقدماً

وأحكام الدستور التالية، املتعلقة بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، تـستحق الـذكر بـشكل                 
وين ويتمتعـــون بـــنفس احلقـــوق يعتـــرب مجيـــع األشـــخاص متـــسا ): ٣ (٢٣املـــادة ) أ: (خـــاص

تعتمــد ): ٢ (٢٣) ب(؛ ...التوجـه اجلنـسي   ... واحلريـات والفـرص، دون متييـز علــى أسـاس     
الدولة التدابري الالزمة لتمنع بشكل خاص العنف ضـد األطفـال واملـراهقني والنـساء واملـسنني،                

ات مــن احلــق يف احلــصول علــى ســلع وخــدم): ٧ (٢٣) ج(والقــضاء عليــه ومعاقبــة مرتكبيــه؛ 
أعلى النوعيات، من القطاعني العام واخلاص، واالختيار منها حبرية وتلقـي املعلومـات املناسـبة؛           

مهما كانت الظروف، ال جيوز استخدام املعلومات الشخـصية ألطـراف ثالثـة             ): ٢١ (٢٣) د(
حـق الـشخص يف اختـاذ       ): ٢٥) (٢٣) (هــ (فيما يتعلق بصحة هذه األطراف وحياهتا اجلنسية؛        

تـشجيع ممارسـة    : ٣٩املـادة   ) و(ت حبرية وعلى حنو مسؤول فيمـا يتعلـق حبياتـه اجلنـسية؛              قرارا
وتكفـل الدولـة حـق املـرأة يف أن تقـرر عـدد األطفـال الـيت         . األبوة واألمومة على حنـو مـسؤول     

ميكنــها أن حتملــهم، وحــق األشــخاص يف أن يتخــذوا القــرارات املتعلقــة بــالتبين وتقــدمي الــدعم  
تضع الدولة وتنفذ سياسـات لتحقيـق املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف                : ٤١املادة  ) ز(والتعليم؛  

. تكفل الدولة احلق يف الـصحة وتعزيزهـا       : ٤٢املادة  ) ح(الفرص من خالل وكالة متخصصة؛      
وتعمل علـى تـوفري بيئـات صـحية يف إطـار األسـرة والعمـل واجملتمـع، وتتـيح إمكانيـة احلـصول                    

ــتمرار ودون  ــدمات باسـ ــاع؛ علـــى اخلـ ــادة ) ط( انقطـ ــة   : ٤٣املـ ــرامج الـــصحة العامـ ــدمي بـ تقـ
واإلجراءات العامة جمانـاً للجميـع، وكـذلك تقـدمي خـدمات الرعايـة الطبيـة العامـة للمحتـاجني                 

وال جيــوز ألي ســبب كــان رفــض تقـدمي الرعايــة الطبيــة يف حالــة الطــوارئ يف املؤســسات  . هلـا 
الـصحة اجلنـسية    ... يـاة، مـع التركيـز علـى         وتشجع الدولة ثقافة الـصحة واحل     . العامة واخلاصة 

): ٤ (٤٠املــادة ) ي(واإلجنابيــة، مــن خــالل مــشاركة اجملتمــع والتعــاون مــع وســائط اإلعــالم؛ 
 ؛احلماية من االجتار بالقُّصر والصور اخلليعة والبغاء واالستغالل اجلنسي واسـتخدام املخـدرات            
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إيــالء األولويــة القــصوى لتــشجيع منــاء  يــتعني علــى الدولــة واجملتمــع واألســرة  : ٤٨املــادة ) ك(
نظــم الطــب . تعتــرف الدولــة وحتمــي): ١٢ (٤٨املــادة ) ل(األطفــال واملــراهقني منــاًء كــامالً؛ 

التقليدي الـيت متارسـها الـشعوب األصـلية واملعرفـة املتعلقـة هبـذا الطـب وممارسـته، مبـا يف ذلـك                        
 .احلق يف محاية الشعائر واألماكن املقدسة

 أحـد الـصكوك الـيت مهـدت الطريـق ملبـدأ التطـوير التـدرجيي حلقـوق                   دستور إكـوادور   
وينبغـي ذكـر العمـل الـذي اضـطلع بـه اجمللـس الـوطين                . اإلنسان للمرأة، ولكـن التطبيـق بطـيء       

 . بوصفه اهليئة اإلدارية املسؤولة عن إدماج املساواة بني اجلنسني يف احلياة العامة)١(للمرأة
اهتا اخلتامية السابقة الدولة الطرف على إلغاء ما تبقى بينما حثت اللجنة يف مالحظ - ٢

من أحكام متييزية يف قانونيها اجلنائي واملدين وقانون األسرة، يتضمن التقرير قائمة تشتمل             
كمـا يتـضمن إشـارة إىل مـشروع قـانون تكـافؤ       ) ١٠٩الفقـرة   ( مـشروع قـانون      ١٧على  

تقدمي معلومات مستكملة عن حالـة      يرجى  ). ٤٢٦الفقرة  (الفرص واملساواة بني اجلنسني     
ويرجـى أيـضاً    . هذه القوانني والقوانني اليت تعترب ذات أولوية، واإلطـار الـزمين العتمادهـا            

 .اإلبالغ عن أية عراقيل تعوق اعتمادها وتنفيذها
 

 قانون الثقافة اجلنسية واحلب
ومعاجلتـها  بدعم من املنظمات النسائية املعنية مبوضـوع منـع حـدوث اجلـرائم اجلنـسية                 

يف سياسات التعليم الوطنية، متكن اجمللس الوطين للمرأة من التأثري على وزارة التعلـيم العتمـاد                
 : القواعد التنظيمية التالية

 ٢٧(التوعية باجلرائم اجلنسية ومعاجلتها يف نظام التعلـيم         : ٣٣٩٣القرار الوزاري رقم     - 
 ؛ )٢٠٠٤أغسطس /آب

ضــفاء طــابع مؤســسي علــى التثقيــف اجلنــسي الــشامل   إ: ٤٠٣القــرار الــوزاري رقــم   - 
 ؛)٢٠٠٦أغسطس /آب ١٠(

وضـــع اخلطـــة الوطنيـــة للقـــضاء علـــى اجلـــرائم اجلنـــسية   : ٦٢القـــرار الـــوزاري رقـــم  - 
 ؛ )٢٠٠٨فرباير /شباط ٢٦(

                                                         
ــة        )١(  ــسية واإلجنابي ــاحلقوق اجلن ــوطين للــصحة املعــين ب ــة للمجلــس ال ــة التنفيذي ــوطين للمــرأة هــو األمان اجمللــس ال

 .يق السياسات العامة يف هذا اجملالوالغرض من اجمللس تطب. وبالصحة اجلنسية واإلجنابية
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إنشاء جلنة الـدعم املـشتركة بـني املؤسـسات لربنـامج الثقافـة اجلنـسية، الـذي الـيت تـديره وزارة               
يد وتنفيذ سياسات ثقافة جنسية وطنية شاملة يف إطار حقوق اإلنـسان واحلقـوق    التعليم، لتحد 

 .اجلنسية واحلقوق اإلجنابية

يرجى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات الـيت اختـذت السـتعادة منـصب نائـب أمـني                      - ٣
دورها يف إنفاذ احتـرام حقـوق اإلنـسان         /املظامل لشؤون املرأة يف ديوان املظامل وتعزيز دوره       

ويرجـى أيـضاً تقـدمي      . ة وإعماهلا، مبا يف ذلك من خالل ختـصيص مـوارد ماليـة كافيـة              للمرأ
معلومات عن العدد احلايل لآلليات املؤسسية والقانونيـة املعنيـة بتحقيـق تكـافؤ الفـرص يف                  

 .الوزارات على الصعيد الوطين وعلى صعيد حكومات األقاليم والبلديات
يــات جنــسانية يف املؤســسات العامــة، علــى  ُبــذلت، وال تــزال تبــذل جهــود إلنــشاء آل  

 :النحو التايل
 يف وزارة املالية 

، أنـشئ مكتـب     ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٨، املـؤرخ    ١٣١مبوجب القرار التنفيذي رقم      
: وكيل الوزارة لالقتصاد االجتماعي والتعـاوين يف وزارة الـشؤون االقتـصادية واملاليـة، لتنـسيق               

وين املــشتركة بــني القطاعــات، ودعــم وحــدات وعمليــات سياســة االقتــصاد االجتمــاعي والتعــا
االقتصاد االجتماعي والتعاوين وكـذلك التمويـل واالئتمـان التعـاونيني املتـسمني باملـساواة بـني                 

 .اجلنسني اقتصادياً
ــز، مــن خــالل سياســات       ويهــدف تنــسيق املــساواة االقتــصادية بــني اجلنــسني إىل تعزي

ــصادية ل   ــوارد حمــددة، احلقــوق االقت ــسني مــن خــالل     وم ــصادية بــني اجلن ــساواة االقت لمــرأة وامل
 .االعتراف بإسهام األسر املعيشية بوصفها وحدات اقتصادية

 
  اإلدارة الوطنية للشؤون اجلنسانية‐يف وزارة الداخلية 

معلومات تتعلق باخلطوات اليت اختذت إلصالح مراكـز شـرطة املـرأة واألسـرة وتعزيـز             
ارد ماليــة كافيــة، واإلبــالغ عــن اجلهــود الــيت بــذلت حلمايــة  دورهــا، مبــا يف ذلــك ختــصيص مــو

ــسان للمــرأة  ــسانية    . حقــوق اإلن ــة للــشؤون اجلن وكــذلك تقــدمي معلومــات عــن اإلدارة الوطني
 .بوصفها آلية مؤسسية قانونية لتكافؤ الفرص يف إطار وزارة الداخلية

لـشؤون اجلنـسانية،    ومن بني املهـام الرئيـسية الـيت أنـشئت مـن أجلـها اإلدارة الوطنيـة ل                  
تويل مسؤولية تنسيق تنفيذ إنشاء مراكز شرطة املرأة واألسرة؛ وبرجمة وتنظيم وتوجيه ومراقبـة              

، ال يف مراكـز شـرطة    ١٠٣أنشطتها؛ واإلشراف على االمتثـال الـصارم ألحكـام القـانون رقـم              
اإلداريــة املــرأة واألســرة فحــسب، بــل أيــضاً يف مراكــز الــشرطة الوطنيــة واملكاتــب الــسياسية و 
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ومراكــز الــشرطة الفرعيــة، بتنــسيق مــع مكاتــب احلكــام؛ وتــوفري متابعــة وتقيــيم لعمــل مراكــز   
 .شرطة املرأة واألسرة مبساعدة فنية من اللجنة الوطنية للمرأة

وعلى هذا األساس، ولكـي حتقـق اإلدارة الوطنيـة للـشؤون اجلنـسانية الغـرض أنـشئت                   
 :قت النتائج التالية وحق٢٠٠٧من أجله، وجهت جهودها يف عام 

 تقييم عمل مراكز شرطة املرأة واألسرة؛ • 

عقد اجتماعات عمل مـع مراكـز شـرطة املـرأة واألسـرة علـى الـصعيد الـوطين لغـرض                      • 
 تقييم عملها وعملياهتا؛

اختيار رؤساء مراكز شرطة املرأة واألسرة من خالل عملية تنافسية علنية علـى أسـاس       • 
، ستكون امرأة برتبـة مـديرة موجـودة         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣ واعتباراً من . املؤهالت

ــوزارة يف حمكمــة االســتئناف إذا     يف حمكمــة البدايــة، بينمــا ستــشارك مستــشارة مــن ال
 حدث استئناف، وذلك بغرض وضع هيكل تنظيمي هرمي للمحاكم؛

 التحقق من االمتثال لقواعـد إجـراءات احملاكمـة العادلـة يف تطبيـق القـانون يف حـاالت                   • 
اتفاق التعاون بـني مؤسـسة جمموعـة إسـكويل واللجنـة الوطنيـة للمـرأة                (املنـزيل  العنف  

ومركـز إكــوادور لتعزيـز املــرأة والنـهوض هبــا، وشـاهد شــرف مـن الوكالــة األمريكيــة      
 ؛)للتنمية الدولية

منطقـة مدينـة    (إنشاء شبكة حاسوب يف مراكز شرطة املرأة واألسـرة يف إقلـيم كويتـو                • 
مـن  (املنــزيل   السـتخدامها يف اخلطـوات اإلجرائيـة يف حـاالت العنـف             ) ىكويتو الكـرب  

 ؛)خالل اتفاق تعاون بني بلدية كويتو ووزارة الداخلية

يف املنــزيل  لتـوفري خـدمات إقامـة العدالـة يف قـضايا العنـف       (إنشاء مراكز شرطة متنقلة    • 
 ؛)األحياء الفقرية

ــشاء أول حمطــة شــرطة للمــرأة واألســرة يف إ   •  ــو، الواقــع يف مقاطعــة   إن ــيم الغــو آغري قل
ــا     ــيم فرانسيــسكو دي أوريان ســوكومبيو، وأول مركــز شــرطة للمــرأة واألســرة يف إقل

، الـصادر عـن مكتـب وكيـل وزارة الـشؤون االقتـصادية والتمويـل                ٤٠٢القرار رقـم    (
 ؛)٢٠٠٦يونيه / حزيران١٥لشؤون امليزانية يف 

 اإلدارة الوطنيــة للــشؤون اجلنــسانية  إنــشاء شــبكة حاســوب يف: ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢ • 
الـيت تبلـغ هبـا     املنـزيل  ملعاجلة البيانات اإلحصائية املتعلقة بتسجيل ومعاجلة قضايا العنف         

 مركـــزاً، واملكاتـــب اإلداريـــة ٣١مركـــز شـــرطة املـــرأة واألســـرة، الـــيت يبلـــغ عـــددها 
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 الــصندوق يف إطــار(واملكاتــب الفرعيــة ومراكــز الــشرطة الوطنيــة واملكاتــب الــسياسية 
 ؛)٢٠٠٦االستئماين لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة الذي أنشئ يف عام 

تعزيـز اإلدارة الوطنيـة للـشؤون اجلنـسانية ومعاجلـة الطـوارئ             ”تنفيذ املشروع املعين بـ      • 
وقـد قـدمت هـذا    . “يف حاالت اجلـرائم اجلنـسية مـن جانـب الـسلطات املعنيـة بـاجلنح           

ية للشؤون اجلنسانية باالشتراك مع مركز إكوادور لتعزيـز املـرأة       املشروع اإلدارة الوطن  
والنهوض هبـا يف إطـار الـصندوق االسـتئماين لـصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة                    

والغرض من ذلك ختفيض حاالت اإلفـالت مـن العقـاب           . ٢٠٠٦الذي أنشئ يف عام     
ريب وتعزيـز وتنـسيق إقامـة       واجلـرائم اجلنـسية مـن خـالل التـد         املنـزيل  يف قضايا العنف    

ــات     ــاجلنح واجلناي ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــاين  (العدال ــن كــانون الث ــرة م ــاير /الفت  إىل ٢٠٠٧ين
 مـــسؤوالً مـــن مراكـــز شـــرطة املـــرأة ٧٥٠؛ وســـيتم تـــدريب ٢٠٠٨يونيـــه /حزيـــران

ــة واملكاتــب      ــة ومراكــز الــشرطة الوطني ــة واملكاتــب الفرعي واألســرة واملكاتــب اإلداري
 ).السياسية

 
  املنفذةاألنشطة

مــن قبــل إعــداد وتــصميم ونــشر دليــل معاجلــة الطــوارئ يف حــاالت اجلــرائم اجلنــسية    • 
 ؛السلطات املسؤولة عن إقامة العدالة فيما يتعلق باجلنح

 ؛)إىل أين تتجه(إعداد وتصميم ونشر ورقة معلومات باللغة اإلسبانية  • 

 شريط فيديو لزيادة التوعية؛ • 

 زيل؛ـة قضايا العنف املننشر دليل إجرائي ملعاجل • 

 إعداد برنامج حاسوب من جانب اإلدارة الوطنية للشؤون اجلنسانية؛ • 

ــسانية والعنــف       •  ــّسرين معنــيني بالــشؤون اجلن تنظــيم وعقــد حلقــات عمــل لتــدريب ُمي
خمصــصة ملمثلــي وزارة الداخليــة (ورعايــة الطــوارئ يف حالــة اجلــرائم اجلنــسية  املنـــزيل 

يف أزواي وكانـــار وكارشـــي وشـــيمبورازو ) املـــرأة واألســـرةوممثلـــي مراكـــز شـــرطة 
ــورا       ــوا وزام ــوس وباستاســا وســوكومبيو وتونغوراه ــوس ري ــاز ول ــداس وغواي وإمسريال

: اجملموعـة املـستهدفة   (وشنشييب وأوريانا وبوليفار وإل أورو وإمبابورا ولوهيا ومانـايب          
 ؛) مسؤوال٤٧ً

ورعايـة الطـوارئ    املنــزيل   ية والعنـف    تنظيم وعقد حلقات عمل بشأن الشؤون اجلنسان       • 
ــرأة واألســرة        ــسية، خمصــصة للمــسؤولني عــن مراكــز شــرطة امل ــة اجلــرائم اجلن يف حال
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واملكاتب اإلدارية واملكاتب اإلداريـة الفرعيـة ودوائـر الـشرطة واملكاتـب الـسياسية يف                
أزواي وكانار وكارشي وشـيمبورازو وإمسريالـداس وغوايـاز ولـوس ريـوس وباستاسـا              

كومبيو وتونغوراهــوا وزامــورا وشنــشييب وأوريانــا وبوليفــار وإل أورو وإمبــابورا وســو
 ؛) مسؤوال٤٢٩ً: اجملموعة املستهدفة(ولوهيا ومانايب 

 
 اآلليات اجلنسانية يف احلكومات احمللية

التــدريب علــى النــشاط االجتمــاعي اخلــاص بــاملرأة وتعزيــز هــذا النــشاط مــسألتان           
ات على وضع وتنفيذ جدول أعمال للـشؤون اجلنـسانية والتنميـة         جيب تعزيز القدر  . ضروريتان

االجتماعية واالقتصادية، جيمع بني مبـدأي مشـول الـسياسات العامـة املعنيـة بالقـضايا اجلنـسانية                  
وإعطائها طابعاً مؤسسياً من خـالل اسـتراتيجيات مـن قبيـل تعزيـز شـبكات اخلدمـة أو إدخـال               

 .ليةاآلليات اجلنسانية يف احلكومات احمل
وممـا ال شـك     . وقد أُحرز تقدم كبري يف إدخال القضايا اجلنسانية يف مجيع أحنـاء الـبالد              

فيه أن هذا التقـدم نـاجم عـن وجـود مستـشارات لـدى الـسلطات احملليـة تتـبىن جـدول أعمـال                         
فضالً عن ذلك، فإن وجود مستشارات ورئيسات جمالس أقـاليم أو نـساء أعـضاء يف                . جنساين

كمــا أن اآلليــات اجلنــسانية  . ف إىل التوعيــة املؤســسية بالــشؤون اجلنــسانية هــذه اجملــالس أضــا 
واللجان املعنية بالشؤون اجلنسانية واملساواة والقوانني احملليـة املعنيـة باملـساواة واخلطـط احملـددة                
لتنفيــذ الــسياسات العامــة املعنيــة بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان للنــساء واألطفــال واملــراهقني  

 . مألوفة يف مجيع أحناء البلدأخذت تصبح
وتكمن قوة حمركة هامة أخرى إلعمال هذه احلقوق يف املشاركة الفعالة للمـرأة علـى                

صعيد السلطات احمللية ويف جوانب التقدم اليت أحرزهتا اهليئات اإلقليمية والبلدية املستقلة ذاتيـاً              
ط احمللـي مـن خـالل خطـط التنميـة           اليت أدجمـت منظـوراً جنـسانياً يف امليزانيـات احملليـة والتخطـي             

احمللية وخطط التنمية اإلقليمية االستراتيجية اليت حيركها قانون الالمركزية ومـشاركة املـواطن،             
. وتتبناها رابطة بلديات اإلكوادور، ومبادرات أخرى، مثل األمانة الوطنيـة للتخطـيط والتنميـة             

ص الالمركزيـة يف احلكومـات      إضافة إىل ذلك، استهلت مبادرات لتـشجيع خطـط تكـافؤ الفـر            
احملليــة لفرانسيــسكو دي أوريانــا وهويــا دي لــوس ساشــاس ولوريتــو وغوارانــدا وغوامــويت         
وشونـشي وألوســي وســانتا إلينــا وهيبيهابــا وباهــان وســوكري والليربتــاد وســاليناس وريوبامبــا  

ؤون وتينا واحلكومات اإلقليمية لكـل مـن شـيمبورازو وإل أورو، وكـذلك آليـات إدمـاج الـش                  
 .اجلنسانية وامليزانيات التشاركية

وعلــى غــرار نفــس النــهج، أنــشئت آليــات جنــسانية يف احلكومــات احملليــة مــن خــالل    
اللجان املعنية بالشؤون اجلنسانية وجلان املرأة واألسـرة بوصـفها هيئـات اختـاذ قـرار يف اجملـالس                   
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ؤون اجلنــسانية وشــؤون البلديــة واإلقليميــة، وكــذلك إدارات أو مكاتــب أو مقــار معنيــة بالــش 
 .األجيال لتنفيذ السياسات احمللية

 ؤإىل اختاذ قرار تنفيـذي أعلـن مبوجبـه أن خطـة تكـاف           ) ١٣٧الفقرة  (يشري التقرير    - ٤
 متثــل سياسـة الدولــة، وأهنـا تـضمن إدمــاج بعـد جنــساين     ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفـرص للفتـرة   

قـدمي معلومـات عـن املـوارد        يرجـى ت  . جلميع اجملموعات النسائية يف مجيع السياسات العامة      
املالية املخصصة لتنفيذ تلك اخلطة وتقدمي معلومات مفصلة عن النتائج اليت أُحـرزت حـىت          

، واإلشارة إىل التحديات املؤسـسية والتحـديات األخـرى الـيت واجهـت              ٢٠٠٧هناية عام   
 .التنفيذ

س الــوطين ، بلــغ جممــوع ميزانيــة الــسنة املاليــة املخصــصة إلنفــاق اجمللــ ٢٠٠٧يف عـــام  
 : دوالراً، موزعة على النحو التايل١ ٨٢٦ ٩٩٠للمرأة على االستثمار 

 
 جمموع املخصصات لإلنفاق على االستثمار

  دوالرا١ً ٢٨٣ ٩٣٠,٠٠  السياسات العامة املعنية بالبعد اجلنساين 
  دوالر٢٦ ٩٠٠,٠٠    مشروع السياسة املالية  
 راُ دوال٧٠٤ ٣٤٠,٠٠    صندوق النهوض باملرأة 
  دوالرات١ ٨٢٦ ٩٠٩,٠٠       اجملموع

 
يضاف إىل ذلك مسامهة كبرية من مصادر التعاون الـدويل، املقدمـة علـى هيئـة مـوارد                   

ـــمالي ــة متخصــصة، بلغــت    ــــ ــساعدة فني ــوع   ١ ٥٠٨ ٦٥٦ة وم ــصبح اجملم ــذلك ي  دوالراً، وب
 .٢٠٠٧ دوالراً خمصصة لتنفيذ خطة تكافؤ الفرص لعام ٣ ٣٣٥ ٥٥٦

ويف هـذا الـسياق، املبلـغ       .  واضح، املوارد املالية املخصصة لالسـتثمار حمـدودة        كما هو  
 موزع، يف العمل الذي يـضطلع بـه         “السياسات العامة املعنية بالبعد اجلنساين    ”املخصص للبند   

. اجمللس الوطين للمرأة، بني مواضيع احلقوق األربعـة املنـصوص عليهـا يف خطـة تكـافؤ الفـرص                  
املوارد احملـددة املخصـصة ملـشاريع الـسياسة املاليـة الـيت تركـز علـى البعـد                   فضالً عن ذلك، فإن     

نان من حتقيق تقدم كبري يف إدماج البعد اجلنـساين يف           اجلنساين وصندوق النهوض باملرأة ال ميكّ     
وعلى الرغم من هذا، فإن العمل الذي اضطلع به اجمللـس الـوطين للمـرأة بـدعم                 . شؤون الدولة 

وقـد  . ن املضي قدماً ببطء يف إدماج البعد اجلنـساين يف هيكـل الدولـة   مؤسسات أخرى مكّن م  
ــف           ــرأة يف خمتل ــة للم ــوفر الرعاي ــب ت ــشاء مكات ــن خــالل إن ــضاً م ــبرية أي حتققــت مكاســب ك

 .احلكومات احمللية
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ومن بني القيود اليت تعـوق إحـراز تقـدم، فـضالً عـن امليزانيـة اهلزيلـة، حـاالت التـأخري                       
وال مـــن قبـــل الدولـــة واحلـــساسية الـــضعيفة أو املعدومـــة يف خمتلـــف  املختلفـــة يف حتويـــل األمـــ

 .مؤسسات الدولة لدعم العمل الذي تقوم به هذه املؤسسات باسم حقوق اإلنسان للمرأة
إىل أن قـانون احلـصص يـنص علـى أن     ) ٢٢٢الفقـرة  (يشري تقرير الدولة الطـرف     - ٥

رشـحني يف االنتخابـات العامـة،        يف املائـة علـى األقـل مـن قـوائم امل            ٣٠تشكل املـرأة نـسبة      
 يف املائة من العاملني يف ميدان إقامـة العـدل واملرشـحني يف االنتخابـات                ٢٠وكذلك نسبة   

يرجى اإلشـارة إىل  . املتعلقة باملناصب، غري أن تنفيذ القانون ال يرقى إىل املستوى املطلوب     
ا من العقبات اليت تعترض     التدابري اليت جيري تنفيذها للتغلب على العقبات اهليكلية وغريه        

سبل تنفيذ مقتضيات قـانون احلـصص؛ وكيـف ميكـن تنفيـذ قـرار احملكمـة الدسـتورية إزاء                    
احملكمــة االنتخابيــة العليــا يف املــستقبل؛ ومــا إذا كــان جيــري التــدريب يف مجيــع أحنــاء البلــد 

 .بشأن قدرة النساء على القيادة وقبول الرجال لذلك
 . يف األيام القادمةسترد املعلومات ذات الصلة 

ــر  - ٦ ــرة (يـــشري التقريـ ــضائية  ) ٩٧الفقـ ــدعاوى القـ ــة يف الـ ــتناد إىل االتفاقيـ إىل االسـ
. ويف جمــال ممارســة احلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــةاملنـــزيل الوطنيــة، وخاصــة يف قــضايا العنــف 

 .يرجى تقدمي وصف مفصل هلذه احلاالت وموجز لنتائجها
 .وجيري االضطالع مبشاورات مناسبة. ةاملعلومات املطلوبة غري متوفر 

يعتــرب جنحــة ولــيس  "، ال يــزال العنــف ضــد املــرأة  )١٦٣الفقــرة (وفقــاً للتقريــر  - ٧
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اجلهـود          . ، على الرغم من أنه منتشر على نطاق واسع        "جرمية

 تلقتـها   املبذولة من أجل تعديل القانون، وعدد الشكاوى املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة الـيت                
، وعـدد الـشكاوى الـيت       ٢٠٠٧-٢٠٠٥اإلدارة الوطنية للشؤون اجلنسانية أثناء الفتـرة        

ويرجى أيضاً تقـدمي معلومـات عـن        . قُدمت للمحاكم وعدد األحكام اليت أصدرهتا احملاكم      
، وعمـا إذا كانـت توجـد خطـط          ٢٠٠٧أعمال جلنة تقييم تأثري السياسات حىت هناية عـام          

 .مع البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأةإلنشاء مرصد وطين جل
تعزيـز  ”وضعت اإلدارة الوطنيـة للـشؤون اجلنـسانية التابعـة لـوزارة الداخليـة مـشروع                  

اإلدارة الوطنية للـشؤون اجلنـسانية ومعاجلـة الطـوارئ يف حـاالت اجلـرائم اجلنـسية مـن جانـب                     
ز إكـوادور لتـشجيع املـرأة       ، الـذي جيـري تنفيـذه باالشـتراك مـع مركـ            “السلطات املعنية باجلُنح  
ولدى اإلدارة نظـام حاسـويب إلدخـال املعلومـات املتعلقـة            . ٢٠٠٧مايو  /والنهوض هبا منذ أيار   

 ٣١بقضايا العنف املرتيل، اليت تلقتها وعاجلتها مراكز شرطة املرأة واألسـرة، الـيت يبلـغ عـددها           
 .مركزاً موزعة يف مجيع أحناء البلد
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 مركـز شـرطة للمـرأة       ٣٠ قضية عنـف مـرتيل يف        ٥٧ ٣٨٥، ُسجِّلت   ٢٠٠٥ويف عام    
وال تــشمل هــذه األرقــام مجيــع املعلومــات املتعلقــة بالنــصف األخــري مــن العــام ألول  . واألســرة

، بلـغ عـدد القـضايا املبلـغ عنـها           ٢٠٠٦ويف عـام    . مركز شرطة للمرأة واألسرة يف غواياكويـل      
 يف املائـة، ويأخـذ   ١١نـها مقـدارها    قضية، مما يعكس زيادة يف عدد القضايا املبلـغ ع   ٦٤ ٧٧٥

هذا العدد يف احلسبان أيـضاً البيانـات املقدمـة مـن أول مركـز شـرطة للمـرأة واألسـرة يف إقلـيم               
، أبلغــت ٢٠٠٧ويف عــام . ٢٠٠٦أكتــوبر /الغــو آغريــو، الــذي بــدأ العمــل يف تــشرين األول 

زيل، ـ مـسائل العنـف املنـ    مركزاً، الـيت تقـيم العدالـة يف   ٣١مراكز شرطة املرأة واألسرة، وعدده     
 قضية، وإن مل ترسل معلومـات مـن أول مركـز للـشرطة واألسـرة يف كـل                 ٦٥ ٤٩٤عن تلقي   

 .من إقليم باباهويو وبورتوفييهو وروميناهوي
 عقوبة املعتدي ويـنص علـى دفـع تعـويض يتـراوح مـن مبلـغ                 ١٠٣وحيدد القانون رقم     

اً مـن احلـد األدىن لألجـور، ويتوقـف        ضـعف  ١٥يساوي احلـد األدىن لألجـور إىل مبلـغ يـساوي            
ذلك على جسامة عمل العنف وتأثريه والعواقب املترتبة عليـه، أو تعـويض عـن املمتلكـات؛ أو           

 .عمل خلدمة اجملتمع
ومبوجب قانون العقوبات، تتكون العقوبات من مدة تقضى يف مرفق إصـالح وتأهيـل       

ي سببه اجلاين، عنـدما يكـون العنـف    أو غرامة، باإلضافة إىل تعويض يتوقف على الضرر الذ      /و
، ٢٠٠٥ومبوجــب التعــديالت الــيت أدخلــت علــى قــانون العقوبــات يف عــام  . املرتكــب جنحــة

يوجد نص يأخذ يف احلسبان عوامل حمددة مشدِّدة للعقوبـة بالنـسبة اجلـرائم اجلنـسية، ال سـيما       
ذا اعُتــرب العنــف إذا كانــت توجــد قرابــة أو إذا اســتخدمت القــوة، وُتــشدد عقوبــات الــسجن إ  

فــضالً عــن ذلــك، أنــشئ ألول مــرة يف تــشريعات إكــوادور  . املرتكــب جرميــة نتيجــة جلــسامته
إضـافة إىل   . تراكم العقوبات، وهو شيء مل يفكر فيه أحد بالنسبة ألي نوع آخر من اجلنايات             

ذلــك، لتجنــب أن تــصبح الــضحية ضــحية مــرة أخــرى، يــنص القــانون علــى أنــه ال يــسمح يف   
 النظر إىل سـلوك الـضحية الـسابق، وال تؤخـذ يف احلـسبان موافقـة الـضحية إذا كـان                      املرافعات

 . عاما١٨ًعمر الشخص الضحية أقل من 
، أجريـــت يف مراكـــز شـــرطة املـــرأة ٢٠٠٧ إىل عـــام ٢٠٠٥وأثنـــاء الفتـــرة مـــن عـــام  

ــضية٢١ ٢٤٢واألســرة حماكمــات يف   ــها :  ق ــضية إجــراءات جــنح و  ١٦ ٩٩٥من  ٤ ٢٤٧ ق
 . حماكمة خاصةقضية إجراءات

واســتناداً إىل عــدد القــضايا املبلــغ عنــها، جــرى تــسليط مزيــد مــن الــضوء علــى قــضايا   
، وازداد الطلــب علــى خــدمات  ٢٠٠٧ إىل عــام ٢٠٠٥أثنــاء الفتــرة مــن عــام  املنـــزيل العنــف 
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مراكز شرطة املرأة واألسرة كما ازدادت تلبيتها هلذا الطلب، وذلك كمـا يتـضح مـن اجلـدول                  
 :التايل

 
 

مراكز شرطة 
 املرأة واألسرة

القضايا احملولة إىل 
مكتب املدعي العام

 
األحكام

 
 اإلدانات

 
الرباءات

 -تعويضات عن األضرار 
 عمل يف -تبديل املمتلكات 

 خدمة اجملتمع
  غرامة سجن  احلاالت املسجلة السنة

٣٢ ٠٧٥ ١١٠٠١٢ ٥٦٣ ٤ ٤٩٨ ٦٦٠  ٥٧ ٣٨٥ ٢٠٠٥ 
٥٩٥ ٦٩٤ ١٣٢ ١١٧١ ١٠٣ ٤ ٠٩٦ ٦٧٠ ٦٤ ٧٧٥ ٢٠٠٦ 
٦ ٧٩١ ٥٣٠ ٦١٧ ١٢٤٠ ٠٩٦ ٤ ٠٤٥ ٧٦٧ ٦٥ ٤٩٤ ٢٠٠٧ 

 
 عــدد القــضايا الــيت  ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥إضــافة إىل ذلــك، ازداد أثنــاء الفتــرة مــن عــام    

 مـن  ١٣أمرت فيها مراكز شرطة املرأة واألسرة باختاذ تـدابري وقائيـة منـصوص عليهـا يف املـادة             
أعمـال عنـف جديـدة، وذلـك كمـا يتـضح مـن اجلـدول                ، هبدف منع وقوع     ١٠٣القانون رقم   

 :التايل
 

 
 التدبري الوقائي

عدد التدابري الوقائية 
 اليت اختذت

  ١٤٥ ٠٩٤ )١التدبري الوقائي رقم (شكل من أشكال املساعدة 
 ٢٠ ٠٤٣ )٢التدبري الوقائي رقم (إصدار أوامر للمعتدي بأن يترك البيت 
 ٩٦ ٢٤٥ )٣التدبري الوقائي رقم ( أو مكان عملها أو دراستها حظر اقتراب املعتدي من بيت الضحية

 ٨٤ ٤١٧ )٤التدبري الوقائي رقم (فرض قيود على وصول املعتدي إىل الضحية 
التدبري (حظر قيام املعتدي، إما بنفسه أو من خالل طرف ثالث، مبضايقة أو ختويف الضحية 

 )٥الوقائي رقم 
 

١١٠ ٨٦٣ 
 ٧ ٨٤٧ )٦التدبري الوقائي رقم ( بيتها إعادة ضحية العدوان إىل

 ٢٥ ٤٦٣ )٧التدبري الوقائي رقم (منح حضانة قاصر أو شخص غري ذي أهلية لشخص مناسب 
 ٤٠ ٩٤٦ )٨التدبري الوقائي رقم (معاجلة ضحايا العنف املنـزيل واملعتدين وأي أطفال قصر 
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ـــأثن  ــرأة واألســرة  ، أحالــت مراكــز شــرطة  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥اء األعــوام ــ امل
 قضية إىل مكتب املدعي العام، إما نتيجة لعـدم االمتثـال لتـدابري وقائيـة أو ألن العنـف                    ٢ ٠٩٧

مثالً، إذا أثبت فحص طيب جنـائي أن ضـحية العنـف لـن           . املبلغ عنه شكّل جناية من نوع آخر      
 .تكون قادرة على العمل ملدة تتجاوز ثالثة أيام

ا مراكز شرطة للمـرأة واألسـرة، فـإن املكاتـب اإلداريـة             ويف األماكن اليت ال توجد فيه      
احمللية أو املكاتب الفرعية أو مراكز الشرطة الوطنية واملكاتب الـسياسية تكـون هـي الـسلطات                 

وهلـذا الـسبب، فـإن اإلدارة الوطنيـة للـشؤون اجلنـسانية             . ذات الوالية على قضايا العنف املرتيل     
. اإلبالغ عـن أيـة قـضايا عنـف مـرتيل قـد تعـرض عليهـا               اشترطت أن تقوم هذه املكاتب أيضاً ب      

إضافة إىل ذلك، ابتدأ تدريب املسؤولني عـن هـذه املكاتـب علـى البعـد اجلنـساين واإلجـراءات                  
 .اليت يتعني اتباعها يف قضايا العنف املرتيل

ــادة الـــشكاوى املقدمـــة إىل اإلدارة الوطنيـــة  ) ٥٦الفقـــرة (يـــشري التقريـــر  - ٨ إىل زيـ
نــسانية بــشأن العنــف النفــسي، ويــصف اخلــدمات االجتماعيــة والنفــسية الــيت للــشؤون اجل

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن عــدد  . يقــدمها مكتــب حقــوق النــساء واألطفــال واملــراهقني  
  .الضحايا الذين طلبوا االستفادة من تلك اخلدمات

كما ذكر أعاله، عندما تقدم شكوى إىل مراكـز شـرطة املـرأة واألسـرة تتعلـق بقـضية                    
وتـبني  . أو جنسي، تعاجل القـضية وفقـاً إلجـراء خـاص          /عنف مرتيل تنطوي على عنف نفسي و      

 ٢ ٣٨٧ و   ٢٠٠٦ قضية يف عـام      ٩٩٧، و   ٢٠٠٥ قضية ُسّجلت يف عام      ٨٦٣السجالت أن   
 .٢٠٠٧يف عام 

ولتحـسني ســجالت قيـد العنــف، جــرى تطـوير برنــامج حاســوب بالتعـاون مــع بلديــة      
 .ى الصعيد الوطين يف املستقبل القريبوستطبق هذه التجربة عل. كويتو

ــر   - ٩ ــشري التقري ــرة (ي ــم  ) ١٧٠الفق ــوزاري رق ــاق ال ــداعي إىل ٣ ٣٩٣إىل االتف ، ال
يرجـى  . إعمال جمموعـة مـن اآلليـات مـن أجـل القـضاء علـى اجلـرائم اجلنـسية يف املـدارس                     

، تقدمي معلومـات عـن طبيعـة تلـك اآلليـات، ومـا إذا كانـت قـد أنـشئت يف مجيـع املـدارس               
وعدد اجلنايات اليت جرى النظر فيها، وما إذا كانت تلـك اآلليـات تـشجع أيـضاً التـدابري                  

 .الوقائية
 

 التدابري
تنطوي املسألة هنا على عملية تطبيق؛ وبالتايل، فإن أكثر املعلومات املبينـة أدنـاه أمهيـة                 

 . جمال التعليمهي تلك املتصلة بلجان املراقبة وإجراءاهتا املتعلقة باجلرائم اجلنسية يف
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جلان جيري حالياً إنشاؤها وإعطاؤها طابعاً مؤسسياً علـى مـستوى الـسلطات              )أ( 
ــيم يف املقاطعــات       ــة إدارات التعل ــل إدارات املقاطعــات، حيــث تكــون نظرياهتــا احمللي ــة، مث احمللي

 التابعة لوزارة التعليم يف إكوادور؛

ــاجلرائ    )ب(  ــة َتعــىن ب م اجلنــسية يف مقاطعــات الغــرض مــن ذلــك إنــشاء جلــان مراقب
، وخطـة   ٣٣٩٣اإلكوادور األربعة والعشرين، وذلك وفقاً ملا دعا إليه قرار وزارة التعليم رقـم              

 عمل اجمللس الوطين للمرأة؛

حالياً، أنشئت مثاين جلان مراقبة يف مقاطعـات منطقـة سـيريا الـثالث، وجلنتـان         )ج( 
 وتعمـل هـذه اللجـان يف إطـار اخلطـط اجلـاري       يف املنطقة الساحلية وجلنتان يف املنطقة الشرقية،    
 تطبيقها، بينما جيري إنشاء أربع جلان أخرى؛

احللفاء االستراتيجيون يف هذه العملية هـم احلكومـات احملليـة واملنظمـات غـري                )د( 
 احلكومية ووكاالت التعاون الدولية؛

طات تتمثــل الــصعوبات الرئيــسية الــيت واجهــت هــذه العمليــة يف مقاومــة ســل    )هـ( 
التعليم الوطنية واحمللية؛ وعـدم حـساسية املربـون األعـضاء يف االحتـاد للموضـوع؛ واإلجـراءات                 
اإلدارية املرهقة البطيئة اليت تتخذ يف قضايا اجلرائم اجلنسية اليت ترتكب ضـد الطـالب يف إطـار                 

 جلان الدفاع املهنية التابعة إلدارات التعليم يف املقاطعات؛
توجـد خطـة وطنيـة للقـضاء علـى اجلـرائم اجلنـسية يف              : ققـت املكاسب اليت حت   )هـ( 

قـرار  : وتوجـد نـصوص قانونيـة أيـضاً    . نظام التعليم، وهي السياسة اليت تعتمـدها وزارة التعلـيم      
، ٤٠٣ املتعلــق مبعاجلــة اجلــرائم اجلنــسية؛ وقــرار وزارة التعلــيم رقــم ٣٣٩٣وزارة التعلــيم رقــم 

سية يف مجيع مؤسسات التعليم يف إكـوادور؛ وقـرار وزارة           الذي حيدد معايري إدخال الثقافة اجلن     
، الذي ينص على إدخال اخلطة الوطنية للقضاء على اجلرائم اجلنسية علـى حنـو       ٦٢التعليم رقم   

مؤسـسي يف مجيـع مؤسـسات البلـد التعليميـة؛ والقــرارات املـشتركة بـني املؤسـسات الـيت تلــزم          
 يل بالعمل من خالل عملية مستدامة؛مؤسسات الدولة واجملتمع وأُطر التعاون الدو

أثبتت جهود توحيد التزامات اجلهات الفاعلة يف الدولـة والتزامـات مجاعـات               )ز( 
فـضالً عـن ذلـك،      . املواطنني  أهنا عامل يسهم يف حل القضايا العويـصة، مثـل اجلـرائم اجلنـسية               

يع إىل التـأثري علـى   ميكن أن يؤدي تعزيز التعاون بني مؤسسات الدولـة الـيت تعـاجل نفـس املواضـ      
إعداد برامج وسياسات عامة ومعايري قانونية تعـزز معاجلـة مواضـيع مـن قبيـل حقـوق اإلنـسان                    

فبالنسبة للجـان املراقبـة     . والعنف اجلنساين والقضاء على اجلرائم اجلنسية، من بني أشياء أخرى         
داراهتـا يف املقاطعـات   مثالً، يعمل معاً على حنو منـسق اجمللـس الـوطين للمـرأة ووزارة التعلـيم وإ        
وقـد بـذلت جهـود    . واجمللس الوطين لألطفال واملراهقني ومكتب املدعي العـام ووزارة الـصحة   
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ناجحة إلثبات ضرورة أن هتتم مؤسسات الدولة باالستثمار يف تدريب املوارد البـشرية وتـوفري          
 املوارد املالية لتمكني املؤسسات اليت جيري إنشاؤها من العمل؛

وهـذه  . وفر إحصائيات عن القضايا املبلـغ عنـها وال عـن التـدابري الوقائيـة              ال تت  )ح( 
اإلحصاءات، على وجه التحديد، إحدى مسؤوليات جلان املراقبة اليت جيـري إنـشاؤها، وحتتـل               

 .أولوية يف خطط عملها
يرجى تقـدمي معلومـات عـن النتـائج احملـرزة يف إطـار برنـامج محايـة ضـحايا العنـف                       - ١٠

برامج جديدة حلماية النـساء      ياق صندوق النهوض باملرأة، وعما إذا وضعت      اجلنسي يف س  
 .٢٠٠٧ و ٢٠٠٦من مجيع أشكال العنف على الصعد احمللية يف عامي 

األموال اليت جتمع يف إطار برنامج محاية ضحايا العنف اجلنسي، الذي أنـشئ يف إطـار                 
تـشجيع وتنفيـذ ورصـد وتقيـيم     صندوق النهوض باملرأة، سيمكن من تقـدمي الـدعم يف إعـداد و     

ــة األطفــال واملــراهقني والنــساء ضــحايا العنــف      اخلطــط أو الــربامج أو املــشاريع  اهلادفــة حلماي
 :اجلنسي، مثل

 محالت التثقيف وزيادة الوعي والوقاية؛ • 

 توفري الرعاية القانونية للضحايا ومتابعتهم نفسياً واجتماعياً؛ • 

 ؛برامج محاية الضحايا والشهود • 

 إنشاء مالجئ وبيوت آمنة وصيانتها؛ • 

 .االحتفاظ بسجل للقضايا • 

بالنــسبة للــربامج األخــرى، يــشترك مركــز النــهوض بــاملرأة وأنــشطتها يف إكــوادور مــع  
 “زيلـتعزيـز القـدرات احملليـة ملعاجلـة العنـف املنـ      ”مصرف التنمية للبلدان األمريكية يف مشروع  

. روع، يقــدم اجمللــس الــوطين للمــرأة الــدعم الفــين واملــايل  يف غواياكويــل، ويف إطــار هــذه املــش 
مـن خـالل تعزيـز القـدرات احملليـة          املنــزيل   واهلدف األساسي للمشروع ختفيض حاالت العنف       

 .وإقامة مراكز دعاية شاملة جتريبية يف منطقيت غوامسو وباسشن الشعبيتني
غواياكويـل، يـسعى إىل     ويوجد أيـضاً جملـس معـين باملـساواة بـني اجلنـسني يتبـع بلديـة                   

والعنف ضد املرأة بوصفه قضية اجتماعية من قـضايا حقـوق           املنـزيل  تسليط الضوء على العنف     
اإلنسان وأمن املـواطن، كمـا يـسعى إىل مناشـدة القـوى الـسياسية واملاليـة والفنيـة وغريهـا مـن            

 .هالقوى اليت توجد حاجة هلا ملنع حدوث هذا العنف وتقدمي الرعاية املتعلقة ب
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وقد ُوقّع يف إطار اجمللس الوطين للمرأة اتفاق مع مركـز النـهوض بـاملرأة وأنـشطتها يف        
غواياكويل بغرض تعزيز عمليـة تـدريب األفرقـة املتعـددة التخصـصات لتقـدمي الرعايـة لـضحايا            

والغرض من ذلك بناء منوذج مؤسـسي السـتعادة احلقـوق يأخـذ يف احلـسبان                . العنف اجلنساين 
 .لية يف باهيا وسان فيسنت ومانتا وبورتوفيهواألوضاع احمل

 اتفاقـات مـع بلـدييت مانتـا وسـوكر      ٢٠٠٧-٢٠٠٦إضافة إىل ذلك، وقعت يف الفترة        
يف حماولة لتعزيز عمليات املساواة بني اجلنسني ممـا سـيمكن مـن هتيئـة ظـروف تـؤدي إىل إدارة                     

 إطـار تعزيـز احلكومـات احملليـة         السياسات الوطنية واحمللية مع التركيز علـى البعـد اجلنـساين، يف           
 .بوصفها اجلهة الضامنة حلقوق اإلنسان للمرأة والطفل واملراهق

وقد نفـذت األعمـال بالتعـاون مـع هـذه البلـديات يف إطـار اخلطـوط الرئيـسية للخطـة                       
 .الوطنية املتعلقة بالعنف اجلنساين

سانية يف مكتــب أنــه مت إنــشاء جلنــة للــشؤون اجلنــ) ١٦٩الفقــرة (يوضــح التقريــر  - ١١
املدعي العام كجزء من عملية تعميم املنظور اجلنـساين يف إقامـة العـدل، وأنـه جيـري تقـدمي                    
دورات تدريبية للقضاة وملفوضي وأفراد شرطة املرأة واألسرة على قضايا العنـف النفـسي    

يرجى تقدمي معلومات عن تأثري دورات التـدريب هـذه؛ وعمـا إذا كانـت قـد                 . أو اجلنسي 
ــادة مراعــاة اجلوانــب اجلنــسانية يف إجــراءات التحقيــق؛ وكيــف جيــري رصــد    أدت إىل  زي

 .إجراءات التحقيق
إنشاء جلنة الشؤون اجلنسانية يف مكتـب املـدعي العـام مبوجـب قـرار إداري ومـشروع                   

نا من تـدريب     مكّ ٢٠٠٤-٢٠٠١معهد أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني يف الفترة          
 يف املائــة مــن مجيــع املــدعني العــامني يف مجيــع أحنــاء البلــد، ومــن حتــديث دليــل   ٩٠مــدربني لـــ 

 .املدعني العامني، الذي أدمج فيه منظور جنساين
ن هذا الربنامج من العمل علـى املنظـور اجلنـساين، بوصـفه موضـوعاً مـشتركاً                 وقد مكّ  

أّدت هـذه العمليـة إىل   و. يف كل ما تنطوي عليه سياسة العقوبات يف إطار مكتب املدعي العام           
وتعمـيم املنظـور    املنـزيل  وضع برنامج محاية الضحايا والشهود ووحدة اجلرائم اجلنسية والعنف          
 .اجلنساين يف العمل النفسي والطيب واالجتماعي املتعلق باخلربة اجلنائية

أعــرب عــدة مقــررين خاصــني تــابعني لألمــم املتحــدة عــن القلــق مــن خطــر االجتــار  - ١٢
ويتـضمن التقريـر   .  يف الدولة الطرف، وال سيما هتريب الكوملبيني إىل إكوادور  باألشخاص

معلومات عن إنشاء اللجنـة املـشتركة بـني الوكـاالت واألمانـة             ) ١٧٥ و   ١٧٢الفقرتان  (
 إىل تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة     ٢٠٠٧الفنية، ويوضح أهنا بدأت تسعى اعتبـاراً مـن عـام        

ــسي    ملكافحــة اختطــاف األشــخاص واالجتــا   ــاجرين واالســتغالل اجلن ــشروع بامله ر غــري امل
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واالســتغالل يف العمــل وغــريه مــن أنــواع االســتغالل، وبغــاء املــرأة واألطفــال واملــراهقني،  
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن     . واستغالل األطفال يف إنتـاج املـواد اإلباحيـة وإفـساد القُـّصر       
 توفرهــا للمــرأة، ومــا إذا كانــت احلالــة الراهنــة لتنفيــذ هــذه اخلطــة، واحلمايــة احملــددة الــيت

ويرجى . الدولة قد اعتمدت تشريعات وعقوبات جترم هتريب األشخاص عرب حدود البلد          
 .أيضاً تقدمي معلومات عن نطاق االجتار باملرأة يف إكوادور

 :٤١وفقاً للوالية الدستورية احملددة يف املادة  
لرجــل واملــرأة مــن خــالل تــضع الدولــة وتنفــذ سياســات لتحقيــق تكــافؤ الفــرص بــني ا  

وكالة متخصصة تعمل على النحو الذي حيـدده القـانون، وتـدمج منظـوراً جنـسانياً يف اخلطـط                   
 .والربامج، وتقدم املساعدة الفنية لتطبيق ذلك يف القطاع العام تطبيقاً إلزامياً

ها إنشاء هذه الوحدة يتفق مع األولوية اليت اعتمدهتا إكـوادور وااللتزامـات الـيت قطعتـ                
، وكـذلك   ١٩٩٥على نفسها يف املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، املعقـود يف بـيجني يف عـام                   
وبوصـف  . ٢٠٠٣التوصيات اليت قدمتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة يف عـام               

ر، شـجع   اجمللس الوطين للمرأة جزءاً مـن األمانـة الفنيـة للخطـة الوطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـش                   
خمتلف األنشطة اليت ُنفّذت، وشارك فيها، ال سيما من خالل تقدمي املـساعدة الفنيـة والتمويـل                 

 .لتوظيف األشخاص ذوي اخلربة، على الصعيدين الوطين واألجنيب
 

 أنشطة عامة
التنسيق بني املؤسسات واجلهات املعنية من احلكومـة والقطـاع اخلـاص، علـى               )أ( 

ويف هذا السياق، قـدم اجمللـس الـوطين للمـرأة دعمـاً فعـاالً إلصـدار                 . الصعيدين الوطين والدويل  
، وتطبيقه بدءاً بإنـشاء جلنـة إعـداد خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة االختطـاف              ١٩٨١قرار عام   

ــواع      ــل وأنـ ــتغالل يف العمـ ــسي واالسـ ــتغالل اجلنـ ــاجرين واالسـ ــشروع باملهـ ــري املـ ــار غـ واالجتـ
واألطفال واملراهقني يف البغاء واسـتغالل األطفـال إلنتـاج    االستغالل األخرى واستغالل النساء     

 الصور اإلباحية وإفساد القُّصر؛
، قدم اجمللس الـوطين للمـرأة أول دورة تدريبيـة علـى         ٢٠٠٦سبتمرب  /يف أيلول  )ب( 

كانــت تعــرف ســابقاً باســم (املنـــزيل االجتــار بالبــشر للمنظمــات غــري احلكوميــة وإدارة العنــف  
واحملكمـة العليـا وشـبكة النـساء      ) قـوق املـرأة العاملـة يف الـشرطة الوطنيـة          مكتب الـدفاع عـن ح     

 اللوايت يشغلن منصب مدعي عام؛

 - اضطلع بعمل مجاعي يتعلق خبطة القضاء على اجلرائم اجلنسية يف جمال التعلـيم             )ج( 
نظـر الوثيقـة املعروضـة علـى        ا. ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ١٠، املـؤرخ    ٤٠٣القرار الـوزاري رقـم      
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ــبكة اإل ــع   ش ــى املوق ــت عل  http://www.cnna.gov.ec/archivos/plan_erradicacion_delitosنترن
_sexuales_v04.pdf) ؛)مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي 

 حة ملكافحة السياحة اجلنسية؛املشاركة يف إعداد خطة وزارة السيا )د( 

اتفــاق مــع بلــديات مانتــا وباهيــا وكوتاكاشــي إلنــشاء وتعزيــز مكاتــب فنيــة     )هـ( 
ــى اجلــرائم         ــضاء عل ــراهقني، وللق ــال وامل ــساء واألطف ــسان للن ــوق اإلن ــدفاع عــن حق للمــرأة لل

 اجلنسية؛
التعلم لبنـاء نظـام السـتعادة حقـوق ضـحايا العنـف اجلنـساين              ”تنفيذ مشروع    )و( 

وأثنـاء  .  بتمويـل مـن مـشروع العدالـة االجتماعيـة األورويب     “يف إطار إقامة العدالة يف إكوادور   
ــة حقــوق ضــحايا العنــف       ــنظم محاي ــارات مالحظــة ل ــة األوىل مــن املــشروع، جــرت زي املرحل

 ٨ومتـت هـذه الزيـارات أثنـاء الفتـرة           . اجلنساين، مبن فيهم ضحايا االستغالل اجلنـسي واالجتـار        
 ؛٢٠٠٧ديسمرب / األول كانون٢١إىل 

اجمللــس الــوطين للمــرأة عــضو يف جلنــة مــشتركة بــني املؤســسات تتبــع األمانــة    )ز( 
ويعمــل، بالتنــسيق مــع الوكــاالت األخــرى يف . الفنيــة للخطــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر

ويركــز بــصورة . الدولــة، علــى إعــداد اخلطــة االســتراتيجية والتــشغيلية للخطــة الــسالفة الــذكر  
ويف إطــار اخلطــة الوطنيــة .  جــرب الــضرر-ساســية علــى الوقايــة والتحقيــق والعقــاب واحلمايــة  أ

ملكافحــة االجتــار بالبــشر، اقترحــت الوكــاالت األعــضاء، كنــشاط ذا أولويــة، تنفيــذ تــشخيص  
ويوفر اجمللس الـوطين للمـرأة، بوصـفه عـضواً يف األمانـة الفنيـة               . حالة للقضية على صعيد وطين    

اجمللـس  /ار بالبشر، الدعم الفين ملتابعـة مـشروع مـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة               املعنية باالجت 
دعم تنفيذ خطة العمل ملكافحـة االجتـار بالبـشر يف           ”الوطين للطفولة واملراهقة، املعروف باسم      

وهدفه اإلسهام يف اجلهود اليت تبذهلا حكومة إكوادور لتحـسني أدائهـا يف القـضاء               . “إكوادور
 .ر بالبشر وهتريبهم واإلسهام يف تطبيق اخلطة الوطنيةعلى االجتا

 
 التدريب وإضفاء طابع مؤسسي على اخلربة

ــساء ضــحايا اجلــرائم         )أ(  ــة للن ــدمي الرعاي ــار تق ــلوب اإلســكان يف إط حــسني أس
  ملجأ ماريا آمور يف كوينكا؛-اجلنسية 

جهـة  تنظيم حلقات عمل ودورات تـدريب حمليـة تتعلـق بـالعنف اجلنـسي؛ مو               )ب( 
 للعاملني يف خمتلف النظم التعليمية والصحية وشبكات اجملتمع املدين؛ 

شــتراك مــع النــشر معلومــات عــن احلقــوق وعــن األعمــال الــيت ُيــضطلع هبــا با  )ج( 
 زيل؛ـاحلكومات احمللية، ال سيما تلك املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف اجلنساين والعنف املن

http://www.cnna.gov.ec/archivos/plan_erradicacion_delitos�_sexuales_v04.pdf
http://www.cnna.gov.ec/archivos/plan_erradicacion_delitos�_sexuales_v04.pdf
http://www.cnna.gov.ec/archivos/plan_erradicacion_delitos�_sexuales_v04.pdf
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مي الرعايـة الـيت تـستخدمها شـبكات محايـة      إعطاء طابع مؤسـسي لنمـاذج تقـد      )د( 
ضحايا العنف يف إقليم كوينكا، وتنظيم الدعم الفين واملايل الذي يقدمه اجمللس الـوطين للمـرأة                

 .جمللس إقليم كوينكا املعين بالطفولة واملراهقة
 

 عملية إصالح القانون
الرمسـي رقـم   الدفع للموافقة على القانون األساسي للـصحة املنـشور يف مرفـق الـسجل               
، الـــذي أدخــل فيـــه جــزء حمـــدد معــين بـــالعنف    ٢٠٠٦ديــسمرب  / كــانون األول ٢٢ يف ٤٢٣

 .اجلنساين
 

 التأثري على السياسات العامة
كجزء ال يتجـزأ مـن األمانـة الفنيـة خلطـة القـضاء علـى العنـف اجلنـساين، تعقـد حاليـاً                         

يتعلـق باملواضـيع الرئيـسية      اجتماعات دوريـة لتعزيـز وزارات التعلـيم والـصحة والداخليـة فيمـا               
 .للخطة ونطاقها

 
 تعزيز تدريب املواطنني واملراجعة االجتماعية

إنشاء ست جلان مراقبة ملعاجلة قـضايا اجلـرائم اجلنـسية يف جمـال التعلـيم، بالتعـاون مـع                     
 .إدارات التعليم يف مناطق إمسريالداس وأزواي ومنايب وتولكان وسوكومبيو وشيمبورازو

ور للمـراهقني مـشروع يعمـل، بـدعم فـين ومـايل مـن مؤسـسة بلجيكـا            مشروع إكواد  
ــة يف      ــشاء شــبكات اجتماعي ــشجيع إن ــى ت ــاون الفــين، عل ــدفاع عــن حقــوق   ١٢للتع ــة لل  مدين

 .املراهقني اجلنسية واإلجنابية ومحايتهم، ال سيما من العنف اجلنسي، وتعزيز هذه احلقوق
حلماية ضحايا العنف اجلنـساين، مبـن       ويف إطار صندوق النهوض باملرأة، أنشئ برنامج         

إضافة إىل ذلـك، أنـشئت جلنـة فنيـة ووضـعت قواعـد لتنظـيم                . فيهم ضحايا االستغالل اجلنسي   
 .عمل الربنامج

معلومــات عــن العقوبـات الــيت جيــري حتديــدها فيمــا  ) ٢١٧الفقــرة (يقـدم التقريــر   - ١٣
ين لـشؤون املـرأة ومنظمـة       يتعلق باالجتار بالبـشر، ومعلومـات عـن اتفـاق بـني اجمللـس الـوط               

إلعداد اسـتراتيجيات ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع           ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن أيــة تــدابري  . بالالجئــات واختطــافهن واســتغالهلن يف الــدعارة 

ة وضــعت فيمــا يتعلــق باملالحقــة القــضائية ملــرتكيب تلــك اجلــرائم، وســبل االنتــصاف املتاحــ
ــات يف          ــري القانوني ــات غ ــشمل الالجئ ــدابري ت ــك الت ــن تل ــت أي م ــا إذا كان ــضحايا، وم لل

 .املقاطعات الشمالية



CEDAW/C/ECU/Q/7/Add.1  
 

08-31849 19 
 

 .املعلومات املطلوبة غري متوفرة 
ــر  - ١٤ ــانون الثقافــة اجلنــسية   ) ٣٣٥الفقــرة (يــذكر التقري ــة لتنفيــذ ق أن اخلطــة الوطني

ادور، وأنـه أَدخـل إىل املـدارس    واحلب يشجع التثقيف باحلقوق اجلنسية واإلجنابيـة يف إكـو         
يرجى تقدمي معلومات عن تـأثري هـذه اخلطـة وعمـا        . واألوساط احلكومية ووسائط اإلعالم   

إذا كان التثقيف بـاحلقوق اجلنـسية واإلجنابيـة جـزءاً إلزاميـاً مـن املنـهاج يف مجيـع املـدارس                      
قافــة، وتوضــيح احلكوميــة واخلاصــة، مــع تبيــان املــستويات الــيت جيــري فيهــا تقــدمي هــذه الث

ــسانية       مــا ــوعي يف املــدارس بــشأن القــضايا اجلن ــادة ال إذا كانــت تبــذل جهــود أخــرى لزي
  .األخرى
ــسية مــن أجــل احلــب، يهــدف إىل تــشجيع        ــامج وطــين للــصحة اجلن ــاً برن يوجــد حالي

الثقافة اجلنسية يف املؤسـسات التعليميـة علـى املـستويني األساسـي والثـانوي، مـع التركيـز علـى              
لــى العنــف اجلنــساين واجلــرائم اجلنــسية، والوقايــة مــن احلمــل يف ســن املراهقــة ومــن   القــضاء ع

متالزمـة  /األمراض املعدية اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعـة البـشرية              
ويهــدف الربنــامج إىل مــساعدة الطــالب علــى أن يتعلمــوا   ). اإليــدز(نقــص املناعــة املكتــسب  
نسية على حنو يتسم باملسؤولية، يف إطار القيم واحتـرام الـذات، ومـن        كيف يديرون حياهتم اجل   

 .خالل األخذ مبنظور شامل يهدف إىل حتسني نوعية احلياة
قواعــد تنظيميــة خاصــة تتعلــق بــإجراءات وآليــات لزيــادة   (٣٣٩٣قــرار الــوزارة رقــم  - 

 ؛٢٠٠٤أغسطس / آب٢٧) الوعي ومعاجلة اجلرائم اجلنسية يف نظام التعليم
إدخــال الثقافــة اجلنــسية علــى حنــو مؤســسي يف مؤســسات    (٤٠٣قــرار الــوزارة رقــم  - 

التعليم احلكومية واخلاصة ومؤسسات التعليم الـديين الـيت متوهلـا احلكومـة ومؤسـسات               
، واالمتثال ألحكـام   )التعليم التابعة للبلديات، على مستويي التعليم األساسي والثانوي       

اخلطـة الوطنيـة للقـضاء علـى اجلـرائم اجلنـسية يف جمـال          قانون الثقافة اجلنـسية واحلـب و      
وضـــع اخلطـــة  (٦٢؛ والقـــرار رقـــم ٢٠٠٦أغـــسطس / آب١٠التعلـــيم، الـــصادر يف 

الوطنية للقضاء على اجلرائم اجلنـسية يف مؤسـسات البلـد التعليميـة احلكوميـة والدينيـة                 
 للبلـديات علـى     اليت متوهلا الدولة ومؤسسات التعليم اخلاصة ومؤسسات التعليم التابعة        

ــر / شــباط٢٦، املــؤرخ يف )خمتلــف املــستويات وبأســاليب نظــام التعلــيم املختلفــة   فرباي
٢٠٠٨. 

 نشر جمموعة توجيهات لتدريس مادة التربية لتدريب املدرسني الوطنيني؛  - 
وجود جلنة معدنية بالـدعم املـشترك بـني املؤسـسات لربنـامج الـصحة اجلنـسية الـوطين                     - 

 ).ون من مؤسسات الدولة ووكاالت التعاونتتك(من أجل احلب 
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املتعلقـة بتنفيـذ    ) ٣٢٦الفقـرة   (وباإلضافة إىل املالحظـات اخلتاميـة الـسابقة للجنـة            - ١٥
الربامج والسياسات الراميةُ إىل القضاء على القوالب النمطية املقترنة باألدوار التقليدية يف 

اسية وشـؤون اجملتمـع بـصورة عامـة،     األسرة ويف النظام التعليمي والعمالـة والـشؤون الـسي      
اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف لتــدريب   ) ٢٠٣ – ١٩٣الفقــرات (يــصف التقريــر 

الصحفيني على اإلعالم غري املتحيز ضد املرأة، وكذلك اجلهـود الـيت يبـذهلا اجملتمـع املـدين         
ــة ل      ــستويات احمللي ــى بعــض امل ــة عل ــات التجاري ــة واإلعالن ــة لرصــد الرســائل اإلعالمي لدول

يرجى تقدمي معلومات عن هذا التدريب وجهود الرصد، . ولتقدمي رسائل إجيابية عن املرأة    
وعما إذا كان ميكن تبني ميلٍ حنو األخذ مبزيد من أساليب اإلبالغ واإلعالن التجاري غري 
املتحيــزة ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك الــتغريات اجلوهريــة يف املفــاهيم التقليديــة للجنــسني يف     

 . األسرة والتعليم والعمل والصحةأوساط
 حلقة عمل لتدريب الصحافيني وزيادة حساسيتهم للموضـوع         ٢٠٠٧عقدت يف عام     

يف ســياق اعتمــاد القــانون األساســي للــصحة، الــذي أقــره الكــونغرس الــوطين، بغــرض توليــد     
 رسائل رأي عام تتمشى مع املـواد الـيت اقترحهـا اجمللـس الـوطين للمـرأة، وجيـري كـل ذلـك يف                      

 .٢٠٠٩-٢٠٠٥إطار تنفيذ خطة تكافؤ الفرص أثناء الفترة 
، اختـذت   ٢٠١٠-٢٠٠٧فضالً عن ذلك، كجزء مـن خطـة احلكومـة الوطنيـة للفتـرة                

احلكومة احلالية اجلديدة خطـوة هامـة فيمـا يتعلـق بتعزيـز احلقـوق الثقافيـة، وكانـت أوىل هـذه                      
تأكيــد خمتلــف اهلويــات : ٨د رقــم اخلطــوات إنــشاء وزارة الثقافــة، وتالهــا تنفيــذ اهلــدف احملــد 

وعلى هـذا األسـاس، جيـري بـذل جهـود لتعزيـز الثقافـة               . وتعزيز تعدد الثقافات واهلوية الوطنية    
والتكنولوجيا اجلديدة، وبدون شك، تعزيز التراث الوطين، امللمـوس وغـري امللمـوس، وتعميمـه        

 سـبيل املثـال، أحـد احملركـات     وبالنسبة لألخري، يعترب التراث غري امللموس، على. واحلفاظ عليه 
الرئيسية اليت تنطوي على تعزيز اهلويـة الوطنيـة مـن خـالل العمـل علـى مواضـيع مثـل الـشمول                    
االجتماعي وتوليد املعرفة ملكافحة التمييز ضد املرأة واجملموعات األخرى الـيت جـرى هتميـشها               

ــا     ــرامج وآلي ت القــضاء علــى يف الوســط االجتمــاعي، ليتــسىن العمــل علــى تنفيــذ سياســات وب
 .التمييز

 :  خطوط للعمل٤ومبلف الدولة هذا، يعمل اجمللس الوطين للمرأة على إعداد  
 إدماج منظور جنساين يف قانون الثقافة اجلديد؛ • 

نوع اجلنس والثقافـة، نـوع      : توليد املعرفة وإجراء البحوث والنشر فيما يتعلق مبواضيع        • 
 االتصال؛اجلنس والتنوع الثقايف، ونوع اجلنس و

 إدماج املنظور اجلنساين يف تطوير املسح الثقايف الوطين؛ • 
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توفري املساعدة الفنية إلقامـة شـبكة مراصـد ملكافحـة التمييـز، مـصممة لتـشمل مراقبـة                     • 
 .وسائط اإلعالم املوجهة لتغيري األمناط اجلنسانية االجتماعية الثقافية

تحاق الفتيـات واملراهقـات باملـدارس أو        أسباب عدم ال  ) ٣٦الفقرة  (يعدد التقرير    - ١٦
يرجــى بيــان التــدابري الــيت اختــذت الســتبقاء الفتيــات واملراهقــات    . تــسرهبن مــن املــدارس 

منخرطــات يف التعلــيم، ال ســيما يف املنــاطق الريفيــة وفتيــات الــشعوب األصــلية والفتيــات  
اً إىل ما إذا كـان      ويرجى اإلشارة أيض  . املتحدرات من أصول أفريقية، ونتائج تلك التدابري      

جيري تنفيـذ تـدابري حملـو األميـة بـني النـساء، ال سـيما يف تلـك املنـاطق ويف أوسـاط الفئـتني                          
 .املذكورتني، وما إذا كانت قد ُوضعت أهداف وُحددت أطر زمنية حملو األمية كلياً

 :فيما يلي بعض التدابري اليت اعتمدت يف املناطق الريفية 
ويال ساينس دولوريس كوكوانغـو الوطنيـة الـيت اضـطلعت هبـا        املشاركة يف محالت مان    - 

وزارة التعلــيم وركــزت علــى املــرأة حملــو األميــة بــني الكبــار وتقــدمي التعلــيم األساســي   
 للكبار؛

 اإلدارة الوطنيـة    -تدريب فنيي وزارة التعليم الذين يعملون يف موضوع تعلـيم الكبـار              - 
 .ة للتنمية املهنيةملواصلة التعليم الشعيب واإلدارة الوطني

قُـــّدمت توصـــية باختـــاذ ) ٣٢٤الفقـــرة (يف املالحظـــات اخلتاميـــة الـــسابقة للجنـــة  - ١٧
ويذكر .  من االتفاقية، واعتماد قانون جديد للعمل      ١١خطوات تكفل إنفاذ أحكام املادة      

يرجـى  . أنه جيري اآلن القيام بعمليـة إصـالح تتعلـق بقـانون العمـل             ) ١٠٦الفقرة  (التقرير  
 معلومات مستكملة عن التقـدم احملـرز يف اإلصـالح وتنفيـذه، وإطـالع اللجنـة علـى                   تقدمي

التدابري القانونية اجلديدة املتوخاة، وما إذا كانت تتضمن تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتـة يف              
 .قطاع العمالة احلكومية

لعمـل  ومبساعدة فنية مـن منظمـة ا      . كان إصالح قانون العمل جارٍ وقت إعداد التقرير        
وجـرى تلقـي الـدعم مـن        . الدولية، ُجمعت معلومات عن الطلب على العمال وأربـاب العمـل          

اجمللس الوطين للمرأة، وقدم أعضاء الكونغرس تعاوهنم يف ميدان العمل، وجرت مناقشات مـع              
وأدى كــل هــذا إىل إعــداد مقتــرح لإلصــالح، نــشر علــى صــفحة اإلنترنــت اخلاصــة . النقابــات

ويف الــسياق اجلديــد الــذي اســتهل مــع تغــيري احلكومــة، . ة للمــواطنني ككــلباملعلومــات املتاحــ
أعطيت األولوية يف الفريق العامـل الـسادس التـابع للجمعيـة التأسيـسية لتـوفري مبـادئ توجيهيـة                    

 .بشأن موضوع العمل املتعلق باالستعانة مبصادر خارجية والوساطة يف مسائل العمل
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، تعاين املرأة من العمالة الناقصة والبطالة       )٣٣ و   ٣٢  انظر الفقرتني (وفقاً للتقرير    - ١٨
يرجى توضيح . أكثر مما يعاين الرجل، وينطبق هذا على املرأة اجلامعية على وجه اخلصوص

ــساء        ــة الناقــصة يف أوســاط الن ــة أســباب العمال ــا إذا كانــت قــد أجريــت دراســات ملعرف م
سأليت العمالـة الناقـصة والبطالـة يف        املتعلمات، وما إذا كان جيري تنفيذ تـدابري للتـصدي ملـ           

 .أوساط مجيع فئات النساء يف قطاعي العمل العام واخلاص
إال أن وزارة . مل جتر أية دراسة للعمالة الناقصة والبطالة بني النساء ذات التعليم العـايل             

العمل والتوظيف اختذت تدابري لتخفيض معدالت البطالة والعمالة الناقصة بـني الـشابات علـى               
. وعلى أساس القرار التنفيذي، اختذت إجراءات إجيابيـة موجهـة لعمالـة املـرأة             . وجه اخلصوص 

ويف هــذا اجملــال، جــرى إحــراز تقــدم بــشأن اتفاقــات مــع إدارة التــدريب املهــين يف إكــوادور      
لتدريب النساء ليتمكن من دخول سوق العمل يف ظل ظروف أكثر إنـصافاً وتتـيح هلـن فرصـة       

عــام معــزز للتوظيــف جيــري مــن خاللــه اختــاذ إجــراءات إجيابيــة لتوظيــف  ويوجــد نظــام . أكــرب
ــساء يف خمتلــف الوظــائف  إضــافة إىل ذلــك، أويل اهتمــام مــن خــالل خــط اهلــاتف اجملــاين     . الن

ــديناتيل       ١ - ٨٠٠ - ٣٦٧ -٥٦٩٣٣ ــاتف أن ــع شــركة اهل ــاق م ــن خــالل االتف ــك م  ، وذل
، الـذي ينطـوي علـى    “وظـيفيت األوىل ”فضالً عن ذلك، تنفذ وزارة العمل برنامج    . واملشاريع

عرض وظائف الئقة على الشباب، مبا يف ذلـك نظـام حـصص للقبـول، ممـا يعـين سياسـة عمـل                  
ويف .  يف املائـة منـهم نـساء   ٥٠ شـاباً،  ٥٥٠، جرى  إجيـاد وظـائف لــ      ٢٠٠٧ويف عام   . إجيايب

عت معــايري  متـدرب، وقـد وضـ   ١ ٥٠٠الـسنة احلاليـة، يهـدف الربنـامج إىل إجيـاد وظــائف لــ        
 .اختيار تكفل تشغيل النساء والرجال بأعداد متساوية

يرجى تقدمي معلومات عن حالة النـساء املعوقـات يف العمـل، ومـا إذا كـان أربـاب             - ١٩
العمل يف القطاعني العام واخلاص يتقيدون بالقواعد اليت حتدد احلـصص اخلاصـة بـاملعوقني،          

، وعـدد أربـاب العمـل الـذين         ٢٠٠٦ل لعام   املنصوص عليها يف قانون إصالح قانون العم      
عاقبتهم وزارة العمـل لعـدم التقيـد بنظـام احلـصص، ومـا إذا كـان قـد مت إصـالح القـانون                        

ويرجى أيـضاً تقـدمي معلومـات عمـا إذا كـان قـانون محايـة العمالـة ينطبـق              . املتعلق باملعوقني 
 بتصديق إكوادور على على القطاع اخلاص، وتقدمي معلومات عن التقدم احملرز فيما يتعلق

 .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠االتفاقية املتعلقة حبقوق املعوقني، املوقعة يف 
لدى وزارة العمل برنامج لألمهات اللوايت يـدعمن األمهـات، موجـه بـصورة أساسـية                 

ويهدف الربنامج إىل متكني األمهـات مـن احلـصول علـى            . لألمهات اللوايت هلن أطفال معوقون    
ئتمانيـــة وخمصـــصات األمـــوال العامـــة بالتنـــسيق مـــع وزارة الـــشمول   الالتـــدريب والقـــروض ا

 .االقتصادي واالجتماعي واجمللس الوطين للمعوقني ووزارة العمل
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وعلى أساس إصالح قانون العمـل، الـذي جيـرب أربـاب العمـل علـى توظـف املعـوقني،                     
ثلـة هلـذا احلكـم مـن     جتري عمليات تفتيش شاملة جيري اسـتناداً إليهـا إبـالغ املـشاريع غـري املمت             

وجيـري هـذا    . القانون، وتفرض على غـري املمتـثلني جـزاءات مناسـبة ويـشترط علـيهم االمتثـال                
وجيـري احلـرص، مـن خـالل وحـدة املـرأة والـشباب،        . بالتنسيق مع اجلهة املسؤولة عـن العـوق   

 .لضمان أخذ حالة املرأة يف احلسبان
ة من الفتيات العامالت، اللـوايت تقـل         يف املائ  ٩٣أن  ) ٣٠٩الفقرة  (يذكر التقرير    - ٢٠

يرجى تقدمي معلومـات عـن ظـروف عمـل          .  سنة، يؤدين خدمات مرتلية    ١٨أعمارهن عن   
ويرجـى أيـضاً    . هؤالء الفتيات، مبا يف ذلك نسبة هـؤالء الفتيـات اللـوايت يـصبحن حوامـل               

ورة تقدمي معلومات عن حالة خدم املنازل، وهـو قطـاع هتـيمن عليـه الفتيـات والنـساء بـص                  
عامة، وتقدمي معلومات عن محاية قوانني العمل هلن، ورصـد تطبيـق هـذه القـوانني، ومـدى                  

 .استفادة النساء والفتيات املذكورات من الضمان االجتماعي
 .املعلومات املطلوبة غري متوفرة 

إىل أن إدارة التفتـيش التابعـة لـوزارة العمـل والعمالـة             ) ٧٣الفقـرة   (يشري التقريـر     - ٢١
 شكوى من حاالت الفصل من العمل بسبب احلمـل والـوالدة، وأن   ٤٠ا جمموعه  تلقت م 

يرجـى إيـضاح مـا إذا       . عدد الشكاوى املتعلقة بـالتحرش اجلنـسي يف مكـان العمـل متدنيـة             
كانت قد نفذت تدابري ملكافحة فـصل املـرأة مـن العمـل بـسبب احلمـل والـوالدة، وتقـدمي                     

حة التحرش اجلنـسي يف مكـان العمـل، وعـن           فكامعلومات أيضاً عن التدابري اليت اختذت مل      
 .أية مالحقات قضائية ملن يزعم أهنم ارتكبوا حترشاً جنسياً

 :التدابري اليت نفذت ملكافحة فصل املرأة من العمل  تشمل ما يلي 
 يتوقــف FORSAT التعزيــز املؤســسي لـــ أشــكالإدمــاج املنظــور اجلنــساين يف  )أ( 

د أدجمـت يف قـانون العمـل املتعلـق بالفـصل مـن العمـل أسـئلة                  وقـ . جزئياً على عمليات التفتيش   
 تراعي هذه احلالة كما تراعي املبادئ املنطبقة كلما َسجَّلت شركة ما عامالً أو عماالً؛

اسُتهلت محلة لنشر املعلومات املتعلقة حبقـوق العمـل للمـرأة مـن خـالل إدارة                 )ب( 
حرمــان يف ميــدان العمــل نتيجــة حلــاالت  التفتــيش علــى العمــل، لتبيــان كيــف تتعــرض املــرأة لل 

واضـطلع  . الفصل من العمل واملضايقة يف بيئة العمل، ويستند كـل هـذا إىل عـدد مـن العوامـل                  
 بعمل أيضاً يتعلق بتوزيع دليل عن حقوق املهاجرات؛

وجيــري العمــل . زيـادة وعــي املفتــشني مــن خــالل برنــامج للتــدريب اجلنــساين  )ج( 
 هيكلة التفتيش، والغرض من ذلك ضمه إىل محلة نشر احلقوق؛على تقدمي اقتراح إلعادة 



CEDAW/C/ECU/Q/7/Add.1
 

24 08-31849 
 

 امـرأة يف مقاطعـات خمتلفـة علـى إعـداد            ١٠٠حتديد هدف يتمثل يف تـدريب        )د( 
 مبادرات احلقوق واإلنتاج؛

 إعادة تفعيل مناقشات املائدة املستديرة املتعلقة بالعمالة ونوع اجلنس؛ )هـ( 
لـــى موضـــوع التحـــرش اجلنـــسي يف مكـــان التركيـــز يف اجلمعيـــة التـــشريعية ع )و( 
 والغرض هنا مجع معلومات عن العنف اجلنساين؛. العمل

نشر حقوق العمل يف مجيع القطاعات احلضرية والريفية على الـصعيد الـوطين              )ز( 
 من خالل ساعة بث إذاعي من إنتاج وزارة العمل؛

 قـدر أكـرب   ، ُعقد اجتماع بغرض احلـصول علـى  ٢٠٠٨يناير /يف كانون الثاين  )ح( 
وعلــى هــذا األســاس،   . مــن املعلومــات ووضــع تــشخيص للتحــرش اجلنــسي يف بيئــة العمــل       

 .استمرت عملية املناقشة يف أفرقة عمل تركز على مواضيع حمددة
يرجى تقدمي معلومات عن تنفيـذ قـانون الـصحة األساسـي الـذي جـرى إصـالحه،                   - ٢٢

لوقاية من فـريوس نقـص املناعـة        وعن األموال املخصصة له، وكذلك تقدمي معلومات عن ا        
وعــالج الفتيــات والنــساء املــصابات  ) اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /البــشرية
 .باملرض

 
 تنفيذ إصالح نظام الصحة واألموال املخصصة له

ــه، وتطــوير         ــه وفعاليت ــدرجيياً، وحتــسني كفاءت ــة ت يهــدف اإلصــالح إىل توســيع التغطي
ة وعمل مقدمي اخلدمات الصحية، وتعزيـز حـصول اجلميـع           تفاصيل تشغيل املؤسسات الصحي   
 . على اخلدمات الصحية الشاملة

، اعتمد القانون األساسـي الـوطين للنظـام الـصحي، الـساري             ٢٠٠٢سبتمرب  /يف أيلول  
املفعول حاليـاً، وبـدأ اجمللـس الـوطين للـصحة العمـل، بوصـفه وكالـة مـشتركة بـني املؤسـسات                       

إال أنــه يف ضــوء . ادلــة بــني خمتلــف اجلهــات الفاعلــة يف النظــام للتنــسيق وإجــراء مــشاورات متب
التشرذم القوي الواضح يف كيانات نظام الصحة الوطين، يوصى بقـوة أن ُيعـزِّز إشـراف وزارة                 
الصحة العامة عليه، بوصفها الـسلطة املـسؤولة عـن الـصحة، وكـذلك تعزيـز اإلدارة والقواعـد                   

وارد املوجودة على حنو سليم وضبطها؛ ويوصـى أيـضاً أن           التنظيمية وتوفر املوارد واستخدام امل    
تبلــغ الالمركزيــة حــدها األمثــل؛ وأن يأخــذ عمــل جمــالس الــصحة يف املنــاطق واألقــاليم طابعــاً   
ــدان      مؤســسيا، بوصــف هــذه اجملــالس ســلطات تنــسيق وختطــيط وإشــراف علــى اإلدارة يف مي

 .الصحةً



CEDAW/C/ECU/Q/7/Add.1  
 

08-31849 25 
 

 وزارة الـصحة العامـة امليـادين        ، حـددت  ٢٠٠٦ إىل عـام     ٢٠٠٢أثناء الفتـرة مـن عـام         
 :التالية بوصفها ميادين إلصالح النظام الصحي والسياسة الصحية

 التطوير القطاعي؛ )أ( 
 إدخال املواطنة يف النظام الصحي؛ )ب( 

 .الوقاية الصحية الشاملة )ج( 
 

 :األهداف املعلنة هي
مهــا وتــشجيعها تــشجيع املواطنــة يف النظــام الــصحي وضــمان حقــوق اإلنــسان واحترا  • 

 ومحايتها وإعماهلا لكي يعيش املرء متمتعاً بالكرامة والصحة؛

ضمان الوقاية الصحية الشاملة لسكان إكوادور بتوفري وسائل تعزيز الـصحة اجلـسدية              • 
والعقلية؛ وضمان الوقاية من األمراض وأسباهبا ومعاجلتها وختفيف تأثرياهتا البيولوجيـة           

 واالقتصادية واالجتماعية؛

تنميــة قــدرات قطــاع الــصحة مــن خــالل عمليــة تنظيميــة وتــشاركية تــؤدي إىل إنــشاء  • 
 :نظام الصحة الوطين وتشغيله

 تنمية املواهب البشرية تنمية كاملة؛ - 
 التطوير العلمي والفين وتعزيز نظم املعلومات؛ - 

 .توفري املواد واملوارد التكنولوجية واملالية - 

بادرة إصالح جديدة متسقة مـع أهـداف خطـة التنميـة             إعداد م  ٢٠٠٧وقد شهد عام     
 .)٢(٢٠١٠-٢٠٠٧الوطنية للفترة 

  يف املائة٢٥ بنسبة ٢٠١٠ختفيض وفيات األطفال يف عام  :١اهلدف 
  يف املائة٢٥ بنسبة ٢٠١٠ختفيض وفيات األطفال الرضع يف عام  :٢اهلدف 
 أشـهر مـن     ٩ون قبل إكمـال     ختفيض وفيات املواليد احلديثي الوالدة الذين يولد       :٣اهلدف 

 . يف املائة٣٥ بنسبة ٢٠١٠احلمل يف عام   
  يف املائة٣٠ بنسبة ٢٠١٠ختفيض وفيات األمهات النفاس يف عام  :٤اهلدف 

                                                         
 .وثائق إصالح نظام الصحة وحماضرات وزارة الصحة العامة )٢( 
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  يف املائة٢٥ بنسبة ٢٠١٠ختفيض معدل محل املراهقات يف عام  :٥اهلدف 
حـــص اخلـــاص لـــضمان إجـــراء الف: زيـــادة اخلـــدمات الـــصحية املقدمـــة للمـــرأة :٦اهلدف 

  يف املائـة مـن       ٨٠بسرطان عنق الرحم مـرة كـل ثـالث سـنوات علـى األقـل لــ                    
 مجيع النساء  
 إبطاء انتشار فريوس نقص املناعة البشرية :٨اهلدف 
 .حتسني نوعية اخلدمات الصحية وظروف تقدميها :٩اهلدف 

 
 األهداف

 املساواةجعل احلصول على اخلدمات الصحية شامالً، وعلى أساس معايري  • 

 ضمان توفري متويل كاٍف وجيد التوقيت لتقدمي رعاية صحية جيدة النوعية • 

 ضمان جودة نوعية اخلدمات الصحة املقدمة ومراعاة التوقيت اجليد يف تقدميها • 

إنـشاء  : الوصول إىل احلـد األمثـل يف تنظـيم وعمـل وإدارة مقـدمي اخلـدمات الـصحية                  • 
 شبكة متكاملة

 لطة الصحيةتعزيز دور الس • 

 تشجيع وكفالة جماالت مشاركة املواطن • 
 

 خطوط العمل االستراتيجية
 )يف اإلدارة والقواعد التنظيمية والرقابة(تعزيز إشراف السلطة الصحية  • 

 تطوير شبكة متكاملة من مقدمي اخلدمات الصحية • 

ــستويا    •  ــة يف القطـــاع ومـ ــائف خمتلـــف اجلهـــات الفاعلـ ت حتديـــد واضـــح ألدوار ووظـ
 احلكومة

 تقدمي التمويل على أساس احتياجات السكان واستخدام املوارد • 

 املشاركة واإلشراف االجتماعي • 
 

 التغيريات واإلصالحات
تقدمي خدمات الرعاية الصحية العامة من جانب معهد الـضمان االجتمـاعي والقـوات               • 

 :املسلحة والشرطة الوطنية يف إكوادور، مع
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  توفري تغطية أمشل - 
 سهولة احلصول على هذه اخلدمات - 

ــوات       •  ــاعي والق ــضمان االجتم ــى معهــد ال ــة يف اإلشــراف عل ــصحة العام دور وزارة ال
 .املسلحة والشرطة الوطنية وجملس إدارة اخلدمات اخلريية، إخل

  ساعات يوميا٨ً: حمترفو تقدمي اخلدمات الصحية: اختاذ وظيفة مهنية يف الصحة • 

 راخيص يف البلد للقطاع العام وبدء إصدار تراخيص للقطاع اخلاصاستمرار إصدار ت • 

 وضع نظام معلومات متكامل • 

 تعديل سلطة التفاوض مع النقابات • 

تــدريب خرجيــي اجلامعــات علــى مــستوى البكــالوريوس ومــا بعــده يف جمــال الــصحة،    • 
 باالسترشاد بتوجيهات وزارة الصحة العامة

 .الصحة العامة ومعهد الضمان االجتماعي يف إكوادورتيسري التنسيق بني وزارة  • 
 

 النتائج املتوسطة وبعيدة املدى املتوقعة
 :استعادة دور السلطة الصحية • 

 رصد القطاع بكامله، واإلشراف عليه وتوحيد املعايري فيه - 
 استعادة التخطيط للصحة العامة واإلشراف عليها - 

الل شـبكة عامـة واحـدة ملقـدمي اخلـدمات           توفري تغطية أوسع ووصـول حمـسن مـن خـ           • 
 الصحية

 إنشاء وحدة تضمن نوعية اخلدمات املقدمة ومشوهلا، واإلشراف عليها • 

حتديد حوافز لإلنتاج تؤدي إىل تنافس مقدمي اخلدمات للجمهور علـى التركيـز علـى                • 
 متلقي اخلدمات

 ختصيص املوارد على أساس االحتياجات وحتقيق األهداف • 

 ء نظم معلومات متكاملة لإلدارة وحتقيق األهدافإنشا • 
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 املتطلبات االقتصادية األساسية
 

 املبلغ املؤسسة  املوارد املتوفرة– ١
)ماليني الدوالرات(

 ٥٥٠,٠٠ )*مبا فيها قسم الطوارئ(وزارة الصحة العامة  
 ٥٠,٠٠ ٢٠٠٧اإلدارة الذاتية يف وزارة الصحة العامة عام  

 ٣٥٠,٠٠ معهد الضمان االجتماعي 
معهد الضمان االجتماعي للقوات املسلحة ومعهد الضمان االجتماعي 

 للشرطة
 

١٩٢,٠٠ 
 ٢٠,٠٠ املعهد الوطين للطفل واألسرة، وزارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

د تغطي هذه املوار
 يف املائة ٥٣حوايل 

 من سكان إكوادور

 ٧٠٠,٠٠ إنفاق الشخص من أمواله اخلاصة
 

 يف ٥٣( نسبة التغطية احلالية ١-١
 )املائة

عدد السكان الذين 
 تشملهم التغطية

اجملموع مباليني الدوالرات**التكلفة احلالية للفرد

 ١ ٨٦٢,٠   ٢٥٨,٣٢  ٧ ٢٠٨ ٠٠٠  
  يف املائة٤٧  نسبة الزيادة يف التغطية 
  *** يف املائة١٥-  نسبة الزيادة يف التمويل

 ماليني الدوالراتجمموع التكلفة للفرد لسكان املستهدفونا  ملخص االقتراح– ٢
 ٧٨ النسبة اليت يؤمل تغطيتها -١-٢

 ) الربع األخري-الربع األول (يف املائة
١ ٥٩١,٢  ١٥٠,٠٠ ١٠ ٦٠٨ ٠٠٠ 

 
 ٤٢٩,٠   ****املوارد الالزمة
 :مالحظات
 . العامة برناجماً للصحة ٣١ مليون دوالر أمريكي متثل تكلفة ١٠٠ال تشمل  * 
 بليـون دوالر أمريكـي   ١,٢ال تشمل هذه النتيجة جممـوع إنفـاق األسـر املعيـشية، الـذي يزيـد علـى              ** 

، ٢٠٠٧ويف عـام    ). مثل تكاليف األدوية وتلقي العالج يف املستـشفيات وتكـاليف املعاجلـة الذاتيـة             (
 .كانت الزيارة فقط جمانية يف عيادات الصحة التابعة لوزارة الصحة العامة

سـاعة يف احلـسبان، وعـدم أخـذ التحـسينات           /يعزى اخنفـاض التكـاليف إىل عـدم أخـذ إنتـاج طبيـب              *** 
 .الكبرية يف استخدام املوارد وإدارهتا؛ وإىل اقتصادات احلجم الكبري يف املشتريات

 معهــد الــضمان -وزارة الــصحة العامــة (مل تؤخــذ يف احلــسبان التكــاليف املتعلقــة مبــساواة األجــور   **** 
 .أو التغريات اإلدارية) جتماعي يف إكوادوراال
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ومعاجلـة  ) اإليـدز (متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب        /الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       
 الشابات واملراهقات والنساء املصابات هبذا املرض

توجد لدى إكوادور بيانات الربنامج الـوطين للوقايـة مـن األمـراض الـيت تنتقـل بواسـطة                     
اإليدز ومكافحتها، الذي تديره وزارة الـصحة       /  فريوس نقص املناعة البشرية    -صال اجلنسي   االت

 بالسجل الوطين لألشخاص الـذين يشخـصون     ١٩٨٤العامة، وهي املؤسسة اليت حتتفظ منذ عام        
. اإليـدز واألشـخاص الـذين مـاتوا مـن هـذا املـرض             /بأهنم مصابون بفريوس نقص املناعـة البـشرية       

يدة القادرة على تقدمي بيانات عن االجتاهات بالنـسبة لعـدد معـني مـن املـتغريات            وهي اجلهة الوح  
 .يف نطاق عملها، وإن كان ذلك بدرجة معينة من التشخيص الناقص والتسجيل الناقص

وبسبب طبيعة هذه البيانات، فإن بيانات العينـة املـذكورة ال تـدخل تقـديراً مباشـراً مـن                    
اإليـدز، ألن   /ص األحياء املصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          احملددات اخلاصة جلميع األشخا   

ولـذلك يتعـذر الوصـول إىل اسـتنتاجات تتعلـق           . الغالبية العظمى منهم ال يعرفون حالـة أمـصاهلم        
بالصورة الكلية هلذا الوباء علـى أسـاس عـدد األشـخاص املبلـغ عنـهم، ولكـن ميكـن فقـط تقـدير                    

 .عددهم
وأكثر فئـتني تتـأثران هبـذه    : اإليدز عنصر ضعف ومتييز آخر  /فريوس نقص املناعة البشرية    

 عامـاً وهلـن شـريك جنـسي واحـد والـشباب             ٤٠ إىل   ٢٥املشكلة مها الزوجات يف الفئة العمرية       
، كانــت توجــد امــرأة واحــدة  ١٩٩٥ويف عــام .  عامــا٢٤ً إىل ١٧والــشابات يف الفئــة العمريــة  

، كانـت   ٢٠٠٦أربـع رجـال مـصابني؛ ويف عـام          مصابة بفريوس نقص املناعة البشرية مقابل كل        
توجد امرأة واحدة مصابة هبذا الفريوس مقابل كل رجلني مصابني، بينمـا كانـت نـسبة اإلصـابة                  

 حـاالت أبلـغ عنـها يف    ١ ١٠٨ومـن بـني   .  شابا١,٥ًبني الشباب والشابات شابة واحدة مقابل   
 مـن   ٩٧اجلنـسني، و     مـن مـشتهي      ١٣٨ من مشتهي اجلـنس اآلخـر، و         ٧٧٤، كان   ٢٠٠٤عام  
وقد تطور البلـد مـن حيـث ضـمان حـصول األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة                  . املثليني
اإليدز على خدمات صحية جيـدة النوعيـة وعلـى العقـاقري املـضادة للفريوسـات الرجعيـة                  /البشرية

 .وعالج األمراض االنتهازية والعمل املتعلق بوصمة العار والتمييز
اإليـدز بـني النـساء املنتميـات     /ت عن انتشار فريوس نقص املناعة البشرية   ال تتوفر معلوما   

للشعوب األصلية والنساء اللوايت يكون أحد والديها من الشعوب األصلية والنساء املـستوطنة يف              
خمتلف مناطق البلد األكثر ضعفاً من الناحية االجتماعية، مثل مناطق احلـدود، ال سـيما يف املـدن                  

 . استغالل النفطاليت جيري فيها
يبني توزيع حاالت اإلصابة على أساس نوع اجلنس ونسبة الرجال إىل النـساء أن الوبـاء             

 إىل ١٩٩٠ يف عــام ٤,٧فقـد تغـريت النــسبة اجلنـسانية مـن     . ينتـشر بـصورة متزايـدة بــني النـساء    
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هي ، والزيادة أكرب بني مشتهي اجلنس اآلخر، فقد ازدادت النـسبة بـني مـشت   ٢٠٠٦ يف عام  ١,٥
 )٣( ٢٠٠٦ يف عام ٤,٤ إىل ١٩٩٠ يف عام ٠,٥مشتهي اجلنسني واملثليني من /اجلنس اآلخر

 يف املائــة مــن مجيــع حــاالت اإلصــابة انتقلــت عــن طريــق  ٩٦,٩وتــبني اإلحــصاءات أن  
االتصال اجلنسي، الذي يعزى إىل تدين اسـتخدام األغمـاد، مـثالً،ْ النـساء اللـوايت يف سـن احلمـل                     

. ، وزيادة األمراض اليت تنتقل عن طريـق االتـصال اجلنـسي      يف املائة  ١٥ بنسبة   استخدمن األغماد 
 يف املائة من حاالت اإلصابة ناجتة عن انتقال الفريوس من األم إىل الطفـل، وتعـزى      ٢,٦وكانت  

 يف املائة إىل تعاطي املخدرات عن طريق احلقن، يف حني مل حتدث سـوى إصـابة واحـدة يف            ٠,٥
وحالياً، مجيـع   . ١٩٩٩اإليدز عن طريق نقل الدم أبلغ عنها يف عام          / البشرية فريوس نقص املناعة  

، ISO 9000-2001خــدمات الــدم يف البلــد مرخــصة، ويعمــل بنــك كويتــو للــدم وفقــاً للتــرخيص 
/ وجيري فحص مجيع كميات الدم املتربع هبا للتأكد من خلوها من فريوس نقص املناعة البـشرية               

 .اإليدز
انتــشار الوبــاء يتركــز بــني الرجــال املثلــيني والرجــال اآلخــرين الــذين   باختــصار ال يــزال  

واإلبــالغ عــن حــاالت اإلصــابة  . ميارســون اجلــنس مــع رجــال وكــذلك بــني املــشتغلني بــاجلنس  
بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية يف ازديــاد، ال ســيما بــني زوجــات مــشتهي اجلــنس اآلخــر، بينمــا 

ــادة يف عــدد حــاالت اإلصــابة با   . إليــدز، كمــا أن عــدد الوفيــات آخــذ يف التنــاقص  توقفــت الزي
 .يزال االتصال اجلنسي أكثر طرق اإلصابة انتشاراً وال
 

 اإليدز/احلمل وفريوس نقص املناعة البشرية
وفقاً للمعهد الوطين لإلحصاءات والتعـداد الـسكاين، كـان عـدد النـساء اللـوايت يف سـن           

 امـرأة، وكـان عـدد النـساء اللـوايت يف            ٤ ٣٧٧ ٣٧٣ عامـاً    ٤٩ إىل   ١٠احلمل من الفئة العمريـة      
، كــان ٢٠٠٦ويف عــام .  امــرأة٣ ٦٨٩ ٢٢٢ عامــاً ٤٩ إىل ١٥ســن احلمــل مــن الفئــة العمريــة 

 يف املائة من النساء اللوايت يف سن احلمـل          ٨,٢ امرأة أي    ٣٥٩ ٥٩٩عدد احلوامل من هذه الفئة      
لنـساء اللـوايت يف سـن احلمـل مـن الفئـة        يف املائة من ا٩,٧ عاماً، و ٤٩ إىل  ١٠من الفئة العمرية    

 . عاما٤٩ً إىل ١٥العمرية 
، أيـة إصـابة   ٢٠٠٦ أو عام    ٢٠٠٥وينبغي إبراز تقدم يتمثل يف أنه مل تسجل، أثناء عام            

بــني األطفــال الــذين تقــل أعمــارهم عــن ســنة واحــدة، وذلــك بفــضل اجلهــود الــيت بذلتــها وزارة  

                                                         
اإليدز التابع لوزارة الصحة العامـة، واإلدارة       /نظام اإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية         )٣( 

فريوس نقـص   -نتقل عن طريق االتصال اجلنسي      الوطنية لألوبئة، والربنامج الوطين للوقاية من األمراض اليت ت        
 .اإليدز ومكافحتها التابع للربنامج الوطين لإليدز/املناعة البشرية
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مراكز تقدمي اخلدمات الصحية، وبفضل توفر املعاجلة       الصحة العامة لفحص احلوامل اللوايت زرن       
 .ملنع انتقال املرض عمودياً

وال ُتظهــر معلومــات الربنــامج الــوطين لإليــدز، املتعلقــة بعــدد حــاالت إصــابة األطفــال     
 .اإليدز، أي منط معني/بفريوس نقص املناعة البشرية

امج الـوطين لإليـدز أعلـى       ومقاطعات إكوادور اليت سجلت يف نظام اإلبالغ التابع للربنـ          
 يف ٧,٩(ومانـايب  )  يف املائـة ١٨,٧(و بيشنـشا  )  يف املائـة ٥٥,٤(غوايا : عدد من اإلصابات هي  

وال توجــد علــى هــذه القائمــة ).  يف املائــة٣,٩(ولــوس ريــوس )  يف املائــة٦,١(وإل أورو ) املائــة
تفعــة مــن الــسكان مقاطعــات شــيمبورازو وكوتوباكــسي و إمبــابورا، الــيت توجــد فيهــا نــسبة مر 

 .األصليني
، ٢٠١٥-٢٠٠٧اخلطة االسـتراتيجية الوطنيـة للتـصدي املتعـدد القطاعـات أثنـاء الفتـرة                 

مقسمة إىل قطاعات مرتبة يف سلم أولويات الختاذ إجراءات، تؤخـذ فيهـا يف احلـسبان الظـروف                  
 .اخلاصة للنساء واألطفال واملراهقني واملهاجرين

اتيجية بنــود كــل قطــاع مــن القطاعــات ذات األولويــة وتراعــي تكــاليف اخلطــة االســتر 
 .وحتدد البنود املستهدفة للعمل مع النساء واألطفال واملراهقني واملشتغلني باجلنس واملهاجرين

 
 
 

 االستراتيجيات

جمموع التكاليف بالدوالر
األمريكي أثناء الفترة 

٢٠١١-٢٠٠٧ 
 ٣ ٤٤٣ ٠٠٠ ت األولويةاالستراتيجيات املوجهة لتعزيز مجيع القطاعات ذا

تعزيز النظام الصحي، مبا يف ذلك تقوية النماذج والنظم واآلليات واخلدمات 
 اليت تكفل حصول اجلميع على املعاجلة

 
٣١ ٥٧٤ ٤٤٨ 

اإليدز /رعاية األحياء املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية: ١القطاع 
 ومتكينهم وتعزيز حقوقهم

 
٨ ٥٩٣ ٩٩٣ 

ة األطفال واملراهقني والشباب من فريوس نقص املناعة وقاي: ٢القطاع 
 اإليدز، مع ضمان ممارستهم حقوقهم تدرجيياً/ البشرية

 
٦ ٢٨٥ ٠٠٠ 

من األم إىل (منع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية عمودياً : ٣القطاع 
 ومحاية األطفال من التعرض لإلصابة أثناء احلمل) الطفل

 
١ ٥٨٨ ٢١٩ 
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 االستراتيجيات

جمموع التكاليف بالدوالر
األمريكي أثناء الفترة 

٢٠١١-٢٠٠٧ 
األمراض اليت تنتقل /ليص التعرض لفريوس نقص املناعة البشريةتق: ٤القطاع 

عن طريق االتصال اجلنسي وختفيض املخاطرة وتعزيز حقوق الرجال املثليني 
 والرجال مشتهي اجلنسني واألشخاص الذين ُيغريون نوع جنسهم

 
 

٢ ٥٧٥ ٠٠٠ 
تعزيز احلقوق، والوقاية من األمراض اليت تنتقل عن طريق : ٥القطاع 

اإليدز وتطوير مهارات /فريوس نقص املناعة البشرية/التصال اجلنسيا
 ملمارسة اجلنس بصورة مأمونة لدى املشتغلني باجلنس وزبائنهم 

 
 

١ ٠٥٠ ٠٠٠ 
تشجيع عالقات جنسانية منصفة بني الرجال والنساء، وتشجيع : ٦القطاع 

 احلقوق وختفيض العنف ضد املرأة
 

٢ ٥٤١ ٠٠٠ 
 ١٣ ١٩٩ ٨١٠ سالمة يف عمليات نقل الدمتوفري ال: ٧القطاع 
 ١ ٢٦٠ ٠٠٠ تعزيز احلقوق والرعاية والسلوك اجلنسي املأمون بني العسكريني: ٨القطاع 

تشجيع احلقوق والرعاية والسلوك اجلنسي املأمون بني األشخاص احملرومني 
 من حريتهم

 
١ ٠٨٧ ٠٠٠ 

لعاملني يف الشرطة تشجيع احلقوق والرعاية والسلوك اجلنسي املأمون بني ا
 الوطنية

 
١ ٧٦٥ ٠٠٠ 

ُشمول الالجئني وطاليب اللجوء السياسي خبدمات الوقاية : ٩القطاع 
 والرعاية الوطنية وختفيض تعرضهم للمخاطر وختفيض السلوك اخلطر

 
٤٤٩ ٥٠٠ 

تشجيع السلوك اجلنسي املأمون وتقليل الوصم بالعار والتمييز : ١٠القطاع 
  اجملموعات املتنقلةبني السكان ككل وبني

 
٢ ٨٢٣ ٧٥٠ 

  
 

يرجـــى تقـــدمي معلومـــات علـــى النحـــو املطلـــوب يف املالحظـــات اخلتاميـــة للجنـــة    - ٢٣
فيما يتعلق بتأثري الـربامج الراميـة إىل احلـد مـن محـل املراهقـات                ) ٣١٨ و   ٣١٧الفقرتان  (

سكان األصـليني   ومنعه، وال سيما بالنسبة لنتائجها يف املناطق الريفية ويف أوسـاط نـساء الـ              
 .والنساء املتحدرات من أصل أفريقي

 يف ٣٨( عاماً أكثر مـن ثلـث   ٢٤ إىل   ١٥ إكوادور، تشكل النساء يف الفئة العمرية        يف 
 ٤٩ إىل   ١٥النـساء اللـوايت تتـراوح أعمـارهن مـن            (“سن احلمـل  ”النساء اللوايت يف فئة     ) املائة
 ).عاماً



CEDAW/C/ECU/Q/7/Add.1  
 

08-31849 33 
 

ــرأة      ــى امل ــسية عل ــة اجلن ــأثري الثقاف ــر ت ــدالت اخلــصوبة، وصــحة األمهــات   ويظه  يف مع
واألطفال، واملعرفة بوسـائل منـع احلمـل واسـتخدامها، والوقايـة مـن األمـراض الـيت تنتقـل عـن                      

والنــساء األكثــر تعليمــاً يتمتــع أطفــاهلن بــصحة أفــضل   . طريــق االتــصال اجلنــسي ومكافحتــها 
 عـن ذلـك، يوجـد       فـضالً . وتغذية أفضل، ويترأسن األسر املعيشية إذا كـان األب غـري موجـود            

عــدد مــن العوامــل الــيت تــؤثر علــى الــشباب فيمــا يتعلــق خبطــر البــدء يف ممارســة اجلــنس يف ســن 
مبكرة، وهو ما يزيد من طول فترة التعرض خلطر احلمل غـري املرغـوب فيـه أو الـزواج خـارج                      

علــق إضــافة إىل ذلــك، توجــد توقعــات غــري واقعيــة فيمــا يت  . اإلطــار املقبــول اجتماعيــاً وثقافيــاً 
 .بالسلوك اجلنسي للمراهقني والشباب يف إكوادور

وتوفر الثقافة اجلنسية الصحيحة واملشورة املتمشية مع مرحلـة منـو املـراهقني والـشباب                
ويف هـذا   . إسهاماً جيـداً يف صـحتهم وتطـورهم وتـساعد علـى تأجيـل النـشاط اجلنـسي املبكـر                   

ــة      ــة العمري ــن الفئ ــساء م ــع الن ــصدد، ســئلت مجي ــد ُزّودن   ٢٤ إىل ١٥ال ــا إذا كــن ق ــاً عم  عام
 يف املائـة مـن النـساء       ٨١,٦وتـبني أن    . مبعلومات عن خمتلف جوانب الصحة اجلنسية واإلجنابية      

يف هذه الفئة العمرية تلقني بعض املعلومات عـن مواضـيع تتعلـق بـاجلنس، وقـد تراوحـت هـذه                   
 مـن  ٤٦,٧كمـا تـبني أن    يف املنـاطق الريفيـة،       ٦٧,٦ يف املناطق احلضرية إىل      ٩١,٤النسبة من   

والـنمط متـشابه جـداً يف املنـاطق احلـضرية           . النساء يف هذه الفئـة العمريـة هلـن عالقـات جنـسية            
اللـوايت قلـن    )  يف املائـة   ٥٥,٤(ونسـبة النـساء يف منطقـة األمازون      ).  يف املائة  ٤٧حنو  (والريفية  

ــساحلـية      ــسبتهن يف املنطقــة ال ــسية أعلــى مــن ن ــة٥١,٣(إن هلــن عالقــات جن وســيريا )  يف املائ
ونــسبة النــساء يف مقاطعــات لــوس    ).  يف املائــة٤٩,١(أو منطقــة اجلزيــرة  )  يف املائــة٤١,٨(

ريوس ومانـايب و إمسريالـداس اللـوايت هلـن عالقـات جنـسية أعلـى منـها يف أي مكـان آخـر، يف                         
العمريـة  وبالنـسبة للنـساء يف الفئـة       . حني أُبلغ عن عالقات جنـسية أقـل يف شـيمبورازو وكانـار            

 يف املائـة بالنـسبة   ٢٧ يف املائة منهن عالقات جنـسية، مقابـل       ٧٠,٣ عاماً، كان لـ     ٢٤ إىل   ٢٠
وكما هـو متوقـع، تـزداد أيـضاً نـسبة النـساء اللـوايت        .  عاما١٩ً إىل ١٥للنساء يف الفئة العمرية   

لنـساء اللـوايت     يف املائـة بالنـسبة ل      ٩,٦هلن عالقات جنسية بزيادة العمر، فهذه النسبة تزداد من          
ــبلغن  ــبلغن   ٨٣,١ عامــاً مــن العمــر إىل  ١٥ي ــة بالنــسبة للنــساء اللــوايت ي  عامــاً مــن ٢٤ يف املائ
 يف  ٣، يالحـظ املـرء زيـادة مقـدارها          ١٩٩٩وبالنسبة لنتائج الدراسة االستقصائية لعـام       . العمر

قـات اجلنـسية   املائة على الصعيد الوطين بني الدراستني االستقـصائيتني، وكـذلك زيـادة يف العال            
 ). يف املائة٣٧,٢ يف املائة مقابل ٣٠(قبل الزواج 

حالياً، إحدى املشاكل الرئيسية اليت تؤثر على الشابات اللوايت يبدأن النـشاط اجلنـسي              
يف سن مبكرة حدوث محـل غـري خمطـط لـه وغـري مرغـوب فيـه، ولـه تبعـات تـؤثر علـى صـحة                    

 أساب حدوث حـاالت احلمـل هـذه ميكـن أن            ومن بني . هؤالء الشابات وعلى بيئتهن األسرية    
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نــذكر االفتقــار للثقافــة اجلنــسية أو املعلومــات غــري الــصحيحة، وبــدء النــشاط اجلنــسي مبكــراً،  
وأسباب تتعلق باألسرة، وعوامل اجتماعيـة ثقافيـة مـن قبيـل ضـعف القـدرة االقتـصادية وعـدم                    

ــضج، وعــدم حتمــل الــشخص ملــ      ــدوام املدرســي، وعــدم الن سؤولياته، واالفتقــار االنتظــام يف ال
 يف املائـة مـن مجيـع        ٣٨,٩ووفقـاً لالسـتنتاجات،     . للمعرفة، وعدم استخدام وسائل منع احلمل     

ومــن هــذه النــسبة، .  عامــاً محلــن مــرة واحــدة علــى األقــل٢٤ – ١٥النــساء يف الفئــة العمريــة 
ـــ    ــصنف أول محــل ل ــزواج، و   ٢٢ي ــد ال ــة إىل محــل بع ــة وإىل محــل  ١٦,٩ يف املائ ــل  يف املائ قب

ونسبة النساء اللوايت محلن يف وقت مـا أعلـى يف األريـاف، بـصورة رئيـسية يف منطقـة                    . الزواج
فالنـسبة يف سـيريا   : وال يظهر التباين بني املقاطعات أي منط واضـح        ).  يف املائة  ٥٠,٢(الساحل  

  يف ٥٠,٨ يف املائة، ويف مدن املنطقة الساحلية، لوس ريوس تـصل النـسبة إىل               ٤٦,٨وإمبابورا  
ففـي حـني أن احلمـل يف إطـار الـزواج سـائد يف بعـض                 : ومنط نوع احلمل غـري متجـانس      . املائة

ويف مقاطعة لـوس ريـوس      . املقاطعات،  فإن نسبة احلمل قبل الزواج أعلى يف مقاطعات أخرى          
 يف ١٠,٢ يف املائــة ونــسبة احلمــل قبــل الــزواج  ٤٠,٥نفــسها، نــسبة احلمــل يف إطــار الــزواج  

 .املائة
هذه احلقيقة، وضـعت الدولـة اخلطـة الوطنيـة لوقايـة املراهقـات مـن احلمـل،              ويف ضوء    

الــيت هتــدف إىل ختفــيض حــاالت احلمــل بــني املراهقــات مــن خــالل تعزيــز اخلــدمات الــصحية    
والتعليميــة والرفــاه االجتمــاعي علــى حنــو مؤســسي يف إطــار تنــسيق مــشترك بــني املؤســسات،   

خــرين، والتــزام مــن جانــب اجملتمــع املــدين، مبــا يف ومبــشاركة فاعلــة مــن املــراهقني والــشباب اآل
وهتدف اخلطـة الوطنيـة إىل ضـمان مـشاركة املـراهقني يف إعـداد وتنفيـذ                 . ذلك وسائط اإلعالم  

ــشئ نظــام          ــن احلمــل، وتن ــة م ــق بالوقاي ــني القطاعــات تتعل ــشتركة ب ــة شــاملة م سياســات عام
بني املؤسسات مـن ممثلـي وزارة       ويتكون إطار التنسيق املشترك     . معلومات وطين يتعلق باحلمل   

الــصحة العامــة واجمللــس الــوطين للمــرأة ووزارة التعلــيم واجمللــس الــوطين لألطفــال واملــراهقني     
ــاعي واملــراهقني يف       ــصادي واالجتم ــة ووزارة التكامــل االقت ــة االجتماعي ــسيق التنمي ووزارة تن

 .اإلكوادور وصندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية
املناقشة اجلارية بشأن مسألة االسـتفادة مـن أقـراص          ) ٤٣٦الفقرة  (رير  يصف التق  - ٢٤

منع احلمل يف احلاالت الطارئـة، ويـشري إىل إقـرار اسـتعمال أقـراص منـع احلمـل مـن نـوع                       
Glanique           يرجـى توضـيح    .  وأهنا تستعمل على نطاق واسع ملنع احلمل يف احلاالت الطارئـة

، والقاضي حبظـر اسـتعمال حبـة        ٢٠٠٦مايو  / أيار تأثري قرار احملكمة الدستورية الصادر يف     
ويرجــى أيــضاً تبيــان  . (Postinor 2) “٢بوســتينور ”اليــوم التــايل، الــيت يطلــق عليهــا اســم   

اخلطوات اليت اختذت للمحافظـة علـى األخـذ بنـهج علمـاين فيمـا يتعلـق بالـصحة اجلنـسية                  
 .واإلجنابية
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وبالتــايل فــإن احلــصول علــى  . ةيعتــرف دســتور إكــوادور بــاحلقوق اجلنــسية واإلجنابيــ   
حبوب منـع احلمـل يف احلـاالت الطارئـة يتعلـق بـضمان احلـق يف اختـاذ قـرارات مـسؤولة حبريـة                 

، وحـق الـشخص يف حتديـد عـدد األطفـال الـذين       ))٢٥ (٢٣املادة  (فيما يتعلق باحلياة اجلنسية     
قـدمي املعلومـات والتعلـيم      يريد إجناهبم وتبنيهم ودعمهم وتعليمهم، باإلضافة إىل التزام الدولة بت         

 ).٣٩املادة (وتوفري الوسائل لتيسري ممارسة هذا احلق 
ــة الــيت حتــددها وزارة    ١٩٩٩ويف عــام   ــايري الــصحة اإلجنابي ، قــررت إكــوادور، يف مع

الـصحة العامـة، اسـتخدام حبـوب منـع احلمــل يف احلـاالت الطارئـة يف حـاالت ممارسـة اجلــنس          
، أدرجــت معلومــات تتعلــق حببــوب منــع احلمــل يف ٢٠٠٠وفيمــا بعــد، يف عــام . بــدون وقايــة

. احلاالت الطارئة يف بروتوكوالت مكتب املدعي العام املتعلقة بالعناية بضحايا العنف اجلنـسي            
 . سنوات٧بعبارة أخرى، أصبح تسويقها واستعماهلا مسموحاً به منذ أكثر من 

غـري املرغـوب فيـه،      والغرض من حبـوب منـع احلمـل يف احلـاالت الطارئـة منـع احلمـل                   
ووفقـاً إلدارة الـصحة اإلجنابيـة والبحـث،        . ولكن ليس إلجهاض احلمل مهما كانت الظـروف       

التابعة ملنظمة الصحة العاملية، َتبني أن حبوب منع احلمل يف حالـة الطـوارئ حتتـوي علـى مـادة                    
أي تــأثري  الــيت متنــع انطــالق البيــضة مــن املبــيض ولــيس هلــا (Levonorgestrel)ليفونورغيــستريل 

، عنـدما   (Progesterone)ملموس على جدار الـرحم أو علـى مـستويات هرمـون بروغيـستريون               
وحبـوب منـع احلمـل يف حالـة الطـوارئ غـري فعالـة مـىت                 . تعطى بعد انطالق البيضة من املبيض     

وينبغي عدم إعطـاء حبـوب منـع احلمـل يف          . ابتدأت عملية زرع اجلنني وال تؤدي إىل إجهاضه       
ئ للمرأة اليت من املؤكد أهنا حامل، ألنه يكون قـد فـات األوان لكـي تعمـل هـذه                  حالة الطوار 

ويعتقـد اخلــرباء أنـه إذا أعطيــت حبـوب منــع احلمـل املــستخدمة يف     . احلبـوب علــى منـع احلمــل  
حالة الطوارئ المرأة حامل دون قصد أثناء األسـابيع األوىل مـن احلمـل فإهنـا لـن تـؤذي املـرأة                      

 .احلامل أو اجلنني
هدت إكوادور يف السنوات القليلة املاضية تكثيـف محلـة مناهـضة للحقـوق اجلنـسية                ش 

ــة واجملموعــات      ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة مــن الكنيــسة الكاثوليكي ــر قريب ــة يف دوائ واإلجنابي
احملافظة، كان هلا تأثري قوي يف حماولة لوضع حدود على حـاالت التقـدم الـسالفة الـذكر، مثـل                    

ب منــع احلمــل؛ وتــشجيع االمتنــاع عــن ممارســة اجلــنس خــارج الــزواج  حظــر اســتخدام أســالي
اإليـدز  /وتشجيع اإلخالص يف العالقة الزوجية كوسيلة للتصدي لفريوس نقص املناعـة البـشرية            

وكمعيار أخالقي للشباب؛ وختفـيض التنـوع اجلنـسي يف احليـاة اخلاصـة مستـشهدين بـاحلق يف                   
وبالنــسبة الســتعمال .  اإلجهــاض يف مجيــع احلــاالتعالقــة محيميــة؛ والــدعوة إىل املعاقبــة علــى 

حبوب منع احلمل يف احلاالت الطارئة على وجه اخلصوص، تواصل الكنيسة الكاثوليكيـة شـن          
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وقد فعلت ذلك مستخدمة كل ما لديها من قـوة مـن   . محلة مضادة، زاعمة أنه عملية إجهاض 
ــات       ــا، ومــن خــالل البيان ــسيطر عليه ــيت ت ــيت   خــالل وســائط اإلعــالم ال ــة للجمهــور ال املوجه
 . يصدرها ممثلوها، وحىت يف صالة يوم األحد يف العديد من األبرشيات

/ ويف سياق حبوب منع احلمل اليت تستعمل يف حالة الطـوارئ، قـدم يف تـشرين الثـاين                  
 دعـوى لفـرض حظـر مؤقـت         “حمـامون مـن أجـل احليـاة       ” ممثل جمموعة تـسمى      ٢٠٠٤نوفمرب  

 وتعليــق شــهادة التــرخيص الــصحية  “٢بوســتينور ”وفــة باســم لتعليــق تــرخيص احلبــوب املعر 
وكانـت  ). كما هو معروف، هـذه احلبـوب منـتج ملنـع احلمـل يف حالـة الطـوارئ            (املمنوحة هلا   

إحدى احلجج اليت سيقت أن هذا املنتج يسبب اإلجهـاض وينتـهك احلـق يف احليـاة، الـيت تبـدأ                     
 ضـد أي طـابع إجهاضـي مفتـرض للعقـار      وعلى الرغم من مجيع األدلة اليت قدمت. عند احلمل 

مـايو  / فإن احملكمة الثالثة التابعـة حملكمـة إكـوادور الدسـتورية أصـدرت يف أيـار                “٢بوستينور  ”
وبــذلك انتــهكت احملكمــة بوضــوح احلقــوق اجلنــسية   .  حكمــاً مؤيــداً للحظــر املؤقــت ٢٠٠٦

 .واإلجنابية املعترف هبا يف الدستور والقانون الدويل
وعـدم االعتـراف بالـدليل      . كمة الدستورية وجود أخطاء قانونية خطرية     ويبني قرار احمل   

العلمي الذي يثبت أن هذا العقار مانع للحمل وليس له طابع إجهاضي، وما يـؤدي إليـه ذلـك      
من حدوث تعارض غـري حقيقـي بـني احلـق يف احليـاة الـيت تبـدأ عنـد احلمـل واحلقـوق اجلنـسية                        

 إدراك الواقـــع الـــذي تعيـــشه آالف النـــساء يف إكـــوادور، واإلجنابيــة للمـــرأة، يعـــين الفـــشل يف 
سيما وفيات النساء اليت ُتسّجل بوصفها وفيات أمهات أثناء النفـاس، وعمليـات اإلجهـاض                ال

 .السرية وحاالت احلمل غري املرغوب فيها وحاالت احلمل الناجتة عن عنف جنسي
 املـستعملة يف حالـة   أدى كل هذا إىل انطالق وتغذية حوار بـشأن حبـوب منـع احلمـل            

ومـع ذلـك، فـإن التـأثري القـوي هلـذه       . الطوارئ، ال سـيما بالنـسبة للحقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة        
اجملموعات احملافظة حيد بـصورة متزايـدة مـن إجـراء حـوار غـري متحيـز وبـدون خـوف ورفـض                       

علومـات  بشأن هذه املواضيع ومواضيع أخرى، من بينها الثقافة اجلنسية واخلدمات الصحية وامل           
 .الصحيحة
ــسية والــصحة        ويتــضمن القــانون األساســي للــصحة جــزءاً مهمــاً يتعلــق بالــصحة اجلن

. اإليـدز ومواضـيع أخـرى     /اإلجنابية، والعنف واألمراض املعدية، وفريوس نقص املناعـة البـشرية         
وينص القانون، مـن بـني أشـياء أخـرى، علـى أن سياسـات وبـرامج الـصحة اجلنـسية والـصحة                       

ب أن تــضمن حــصول الرجــال والنــساء، مبــن فــيهم املراهقــون واملراهقــات، علــى   اإلجنابيــة جيــ
ــدد         ــز متع ــع تركي ــسني م ــني اجلن ــساواة ب ــضمن إجــراءات تكفــل امل ــصحية، وأن ت اخلــدمات ال
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الثقافــات واملــساعدة علــى الــتخلص مــن الــسلوك اخلطــر والعنــف والوصــم بالعــار واالســتغالل  
 .اجلنسي

ت النـــسائية وحركـــات الـــشباب شـــاركت يف هـــذه وتنبغـــي اإلشـــارة إىل أن احلركـــا 
 .العمليات ويف عمليات وحقوق أخرى، وتدافع عنها باستمرار

أرســى القــانون املــدين مبــدأ املــساواة يف الــزواج،  ) ٣٨٥الفقــرة (حــسب التقريــر  - ٢٥
ولكن التقرير يشري أيضاً إىل اإلبقاء على افتراض لصاحل الزوج يف إدارة شؤون الزوجني،           

يرجـى تقـدمي معلومـات      . قرر الزوجان صراحة خالف ذلك عند إبرام عقـد الـزواج          ما مل ي  
ويرجـى  . عما إذا كان ذلك االفتراض جزءاً من القانون املدين أم نتيجة ملمارسة اجتماعيـة  

أيضاً تقدمي معلومات عن التـدابري الـيت اختـذت ملعاجلـة هـذه احلالـة وزيـادة وعـي الـشابات            
 .حبقوقهن
تلكـات الـيت ميلكهـا      ممن القـانون املـدين علـى أن اإلدارة العاديـة للم            ١٨٠تنص املادة    

مسـه  االزوجان شراكة جيب أن تكون بيد الـزوج الـذي يـذكر، بقـرار مـن الطـرفني املتعاقـدين،                     
يف عقد الزواج أو يف تـصفيات الـزواج ليتـوىل هـذه اإلدارة؛ ويف حالـة عـدم وجـود أي نـص،                        

 .يفترض أن اإلدارة بيد الزوج
 الرغم من أن هذه املادة تنص على إمكانية أن حيدد الزوجان مـن منـهما ميـارس                وعلى 

اإلدارة العادية على املمتلكات الزوجية، وأنه يف حالة عدم وجود نـص يفتـرض أن الـزوج هـو          
الذي ميـارس هـذه اإلدارة، جتـدر اإلشـارة إىل أن املـرأة يف إكـوادور، الـيت ال تعـرف حقوقهـا،                        

 .ارة حسب املمارسة االجتماعية الدارجةتترك للزوج هذه اإلد
وفيمــا يتعلــق بالتــدابري الــيت اختــذت لتغــيري هــذه احلالــة وزيــادة وعــي الــشابات، جتــدر     

اإلشارة إىل أنه ال يوجد على الصعيد الوطين أي برنـامج لتـدريب الكبـار والـشابات ليـصبحن                   
ن حقــوق اإلنــسان مستــشارات يف جمــال احلقــوق ميكــن أن يــوفرن بــدورهن التــدريب يف ميــدا 

ولــذلك، مــن املهــم أن تــستثمر مجيــع املؤســسات العامــة مــوارد لتعزيــز تعمــيم اتفاقيــة   . للمــرأة
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وبروتوكوهلا االختياري، وأحكام القانون الـدويل             

رأة وجيـري   اليت حتمي حقوق اإلنسان للمرأة يف إكوادور، حيث يوجد قانون أسرة ال تعرفه امل             
 .انتهاكه يومياً، مما يؤثر على ظروف عيش املرأة وأطفاهلا

ــدان        ــة، ينــشط يف هــذا املي ومــا فتــئ اجملتمــع املــدين، وخاصــة املنظمــات غــري احلكومي
 .مشجعاً تدريب املستشارين يف جمال هذه احلقوق من خالل خمتلف برامج هذه املنظمات
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ية لألسر املعيـشية الـيت ترأسـها امـرأة، سـواًء          يرجى تقدمي معلومات عن احلالة املاد      - ٢٦
كانت أسراً هلا أطفال أو ليس هلا أطفال، وما إذا كان وجودها أكثـر يف املنـاطق احلـضرية                   
أو يف املناطق الريفية ويف أوساط الفئات السكانية الضعيفة، والتدابري اليت اختذت لتحسني   

 .حياة تلك األسر
 املعيـشية الـيت ترأسـها امـرأة، وهـذه ظـاهرة ملحوظـة               نتيجة للهجرة، ازداد عدد األسر     

بشكل رئيسي يف مقاطعيت كانار وأزواي، حيث يتكون السكان من نساء وأطفـال ومـراهقني               
 .ومسنني
ــألرض، ال يوجــد         ــها ل ــشية أو ملكيت ــة، مــن حيــث ســكن األســرة املعي ــصورة عام وب

وبالنـسبة لنـسبة النـساء      . معيـشية إحصائياً فرق كبري بني الرجال والنساء الذين يترأسـون أسـراً            
إىل الرجال، فإن هذه النسبة مماثلة لنسبة األسر املعيـشية الـيت ترأسـها إنـاث إىل األسـر املعيـشية               

جـرى تلقيـه    ”، بالنسبة لكل شيء باستثناء البند املعنـون         ٧٩ إىل   ٢١اليت يرأسها ذكور، وهي     
 . حيث النسبة متدنية جداً بالنسبة للمرأة“للخدمة
ــر   - ٢٧ ــشري التقري ــرة (ي ــد أدى إىل   ) ٣٨٦الفق ــة اجلدي ــة واملراهق ــانون الطفول إىل أن ق

حتسني إقامة العدالة يف احلاالت الـيت ينطبـق عليهـا، ولكـن جـرى تعليـق املواءمـة بـني هـذا                       
يرجى تقدمي مزيد مـن التفاصـيل عـن تـأثري تعليـق إصـالح               . القانون وقانون األسرة اجلديد   

انون الطفولـــة واملراهقـــة، وتـــأثريه احملـــدد علـــى الفتيـــات قـــانون األســـرة وعـــن حمتـــوى قـــ
 .واملراهقات

 .وجيري عقد مشاورات مناسبة. املعلومات املطلوبة غري متوفرة 
يرجى تقدمي معلومات عن عدد النساء اللوايت لـيس لـديهن بطاقـات هويـة مقارنـة               - ٢٨

عمليـة التـسجيل ومـنح     ويرجى تقدمي معلومات عن اإلطار الزمين الالزم لتنفيـذ          . بالرجال
بطاقات اهلوية جلميع اإلكوادوريني غري املسجلني باعتبارهـا شـرطاً مـسبقاً للحـصول علـى           

 .٢٠٠٧اخلدمات األساسية، وعن عدد النساء اللوايت جرى تسجيلهن حبلول هناية عام 
 .وجيري عقد مشاورات مناسبة. املعلومات املطلوبة غري متوفرة 

معلومات عن اإلجـراءات اهلامـة الـيت اختـذت ملعاجلـة      ) ٣٧٥ة الفقر(يقدم التقرير   - ٢٩
مشكلة الفقر يف أوساط الريفيات ونساء الشعوب األصلية والنساء املتحدرات مـن أصـل              

يرجـى  . أفريقي، مبا يف ذلك احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية والصحة اجلنسية جماناً      
غــات مــن ســكان الريــف ونــساء الــشعوب بيــان النــسبة املئويــة احلاليــة لإلكوادوريــات البال

األصــلية والنــساء املتحــدرات مــن أصــل أفريقــي اللــوايت ميكنــهن االســتفادة مــن صــناديق    
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التــضامن، الــيت تقــدم أو ال تقــدم خــدمات ماليــة، وتبيــان كيــف أدت هــذه الــصناديق إىل   
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عما يتوفر فعالً من خدمات الصحة          . حتسني ظروف عيشهن  

 .اجلنسية واإلجنابية، وإمكانية حصول هذه الفئات من النساء على هذه اخلدمات باجملان
ــالل    ــن خـ ــداره    ٦٢٦مـ ــايل أويل مقـ ــرأس مـ ــضامن بـ ــندوق تـ  دوالر ٤٢٥ ٠٠٠ صـ

وقـد بلـغ جممـوع االسـتثمار مـن      .  امرأة١٥ ٠٠٠أمريكي، تسىن تقدمي خدمات ملا يقرب من    
 ٥٥٨ ٠٠٠كان املتحـدرين مـن أصـل أفريقـي     جانب مـشروع تنميـة الـسكان األصـليني والـس        

وبلغـت املـدخالت احملليـة    .  دوالراً أمريكيـاً لكـل صـندوق       ٩١٢دوالر أمريكي، أي مبتوسـط        
 دوالراً أمريكيـاً لكـل      ٢١١( دوالر أمريكـي     ١٢٩ ٠٠٠) ادخارات إلزامية إلنـشاء صـندوق     (

ملائة علـى مـدى عـامني        يف ا  ٢٣وهذا يعين أن املرأة أجنزت درجة من الرمسلة بلغت          ). صندوق
، ) يف املائـة   ٦٥(وقد تركزت هذه الصناديق يف منطقة سـيريا         . يف املتوسط، وهي نتيجة مرضية    

 يف املائــة، يليــه مكتــب املنطقــة ٤٨,٥مــع وجــود مكتــب إقليمــي لوســط ســيريا يــستأثر بنــسبة  
ت وقـــد عملـــ).  يف املائـــة١٣,٢(ومكتـــب يف منطقـــة أمازونيـــا )  يف املائـــة٢١,٣(الـــساحلية 

املشاريع الفرعية اليت تديرها صناديق التضامن على متكني املرأة وحتسني موقفهـا داخـل األسـرة          
 .واجملتمع
التدابري اليت اختذت لتحسني حالة العدد الكبري مـن         ) ٢٩٢الفقرة  (يصف التقرير    - ٣٠

ن الالجئني وطاليب اللجوء داخل أراضي الدولة، وحالـة املهـاجرين اإلكـوادوريني إىل بلـدا        
يرجى تبيان ما إذا كانت قد اختذت أية تدابري حلماية الفئة الضعيفة من الالجئـات               . أخرى

غري القانونيات اللوايت يقمن قريباً من احلدود الكولومبية، وما هي اجلهود اليت جيري بذهلا 
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عما إذا كان قد اعتمـد مـشروع قـانون العمـال                . لتسجيلهن
 .، وما إذا كان يتضمن منظوراً جنسانياً، وكيف جيري رصدهاملهاجرين
ــه واملــشردون  (رداً علــى الطلبــات الــيت نــشأت عــن اهلجــرة     املهــاجرون إىل البلــد ومن

 األمانة الوطنية للمهاجرين، وهي أعلـى هيئـة         ٢٠٠٧يف إكوادور، أنشئت يف عام      ) والالجئون
 .مسؤولة عن وضع سياسة هجرة يف إكوادور

 ذلــك، توجــد خطــة وطنيــة للتنميــة البــشرية للمهــاجرين، تغطــي الفتــرة         إضــافة إىل 
، وتنفذ بإشراف وتنسيق مشتركني بـني األمانـة الوطنيـة للمهـاجرين ومكتـب               ٢٠١٠-٢٠٠٧

رئــيس اجلمهوريــة ووزارة الــشؤون اخلارجيــة واألمانــة الوطنيــة للتخطــيط والتنميــة ومنظمــات   
 .اجملتمع ا ملدين ومنظمات املهاجرين

 :أعدت اخلطة بوصفها سياسة للدولة وهتدف إىل حتقيق األهداف الرئيسية التاليةوقد  
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إعــداد سياســة للــهجرة يف إكــوادور علــى أســاس احتــرام حقــوق اإلنــسان         )أ( 
 واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع األشخاص، وممارستها؛ 

 م؛إقامة وتعزيز عالقات مع املهاجرين وأسرهم وبلداهن )ب( 
تشجيع اإلكوادوريني علـى البقـاء يف بلـدهم وهتيئـة ظـروف متكـن مـن عـودة                    )ج( 

 املهاجرين بصورة مستدامة وطوعية، وعلى حنو يتسم بالكرامة؛
 تنفيذ عمليات تنمية بشرية لفرادى املهاجرين وأسرهم وبيئتهم؛ )د( 
 .تعزيز عمليات تبادل ثقايف وبناء املواطنة )هـ( 
لوطنية للمهاجرين، علـى الـصعيد الـوطين، مهمـة إعـداد وتنفيـذ مجيـع        ستناط باألمانة ا  

 .٢٠٠٨السياسات والربامج واملشاريع الالزمة لبدء تنفيذ اخلطة يف عام 
وعلى الرغم من اكتمال اخلطة واملشاركة الفعالة من جانب مجيع اجلهات املعنيـة الـيت                

مل يؤخـذ يف احلـسبان يف إعـدادها، وإن          هلا عالقة وصلة مبسألة اهلجـرة، فـإن املنظـور اجلنـساين             
 .كان من بني براجمها برامج تراعي املنظور اجلنساين ومشاريع خاصة باهلجرة

 


