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 القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية بلجنة ال
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة الثانية واألربعون

    ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ - أكتوبر/ تشرين األول٢٠
 علقة بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة بالقضايا واألسئلة املت  

 
 *إكوادور  

 
ــدوري      ــر ال ــدورة يف التقري ــا قبــل ال ــرين نظــر الفريــق العامــل مل ــسادس  اجلــامع للتقري  ال

 .)CEDAW/C/ECU/7(والسابع إلكوادور 
 

 ت النهوض باملرأة واخلطط الوطنيةتشريعات وآليا  

ــة وإطارهــا      - ١ ــة اإلصــالح الدســتوري اجلاري يرجــى تقــدمي معلومــات عــن أهــداف عملي
عـدم  تحقيـق  سيؤثر هبـا ذلـك اإلصـالح عمليـا يف الـضمانة القانونيـة ل      الزمين، وعن الكيفية اليت   

 . على النحو الوارد يف االتفاقيةمرأةالتمييز واملساواة لل

بينما حثت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة الدولـة الطـرف علـى إلغـاء األحكـام                  - ٢
ــة يف ق  ــة املتبقي ــانون األســر  انوهنــاالتمييزي ــائي واملــدين وق ــشتمل   ة اجلن ــر قائمــة ت ، يتــضمن التقري

، وكـذلك إحالـة إىل مــشروع قـانون تكـافؤ الفــرص     )١٠٩الفقــرة ( مـشروع قـانون   ١٧ علـى 
ــة هــذه    ). ٤٢٦الفقــرة (واملــساواة بــني اجلنــسني   يرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن حال

بــالغ  ويرجــى أيــضا اإل.ولويــة واإلطــار الــزمين العتمادهــا القــوانني والقــوانني الــيت حتظــى باأل 
 .تمادها وتنفيذهاأي عراقيل حتول دون اع عن

 

 . صدرت بدون حترير رمسي * 
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يرجى تقدمي معلومـات عـن اخلطـوات املتخـذة السـتعادة منـصب نائـب أمـني املظـامل            و - ٣
 إعماهلـا، لشؤون املرأة يف ديوان املظامل وتعزيز دوره يف إنفاذ احتـرام حقـوق اإلنـسان للمـرأة و                 

 معلومـات عـن العـدد       قـدمي جـى أيـضا ت    وير. مبا يف ذلك من خالل ختصيص مـوارد ماليـة وافيـة           
آلليات املؤسسية والقانونية لتحقيق تكافؤ الفرص يف الوزارات علـى املـستوى الـوطين،              لاحلايل  
 . حكومات األقاليم والبلديات على صعيدوكذلك

 قــرار تنفيــذي أُعلــن مبوجبــه أن خطــة تكــافؤ  ذاإىل اختــ) ١٣٧الفقــرة (ويــشري التقريــر  - ٤
ــرة   ــرص للفت ــة، وأهنــ   ٢٠٠٩-٢٠٠٥الف ــة الدول ــل سياس ــساين     متث ــد اجلن ــاج البع ــضمن إدم ا ت

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن املــوارد . مجيــع الــسياسات العامــة بالنــسبة لفئــات النــساء كافــة يف
، ٢٠٠٧املاليـة املخصـصة لتنفيــذ تلـك اخلطـة؛ وتفاصــيل عـن النتـائج احملــرزة حبلـول هنايـة عــام         

 . وغري ذلك من التحدياتية اليت واجهت التنفيذيرجى اإلشارة إىل التحديات املؤسس كما

 يــنص علــى  قــانون احلــصص  إىل أن )٢٢٢الفقــرة  ( تقريــر الدولــة الطــرف   يــشريو - ٥
 ، العامــة يف االنتخابــات مــن قــوائم املرشــحني يف املائــة علــى األقــل٣٠ نــسبة تــشكل املــرأة أن

 يف االنتخابــات نيرشــحملا يف ميــدان إقامــة العــدل و  مــن العــاملني يف املائــة٢٠ نــسبة وكــذلك
يرجـى اإلشـارة    . ب املطلـو  ىاملتعلقة باملناصب العامة، غري أن تنفيذ القانون ال يرقى إىل املستو          

 اهليكلية وغريهـا مـن العقبـات الـيت تعتـرض      راقيلإىل التدابري اليت جيري تنفيذها للتغلب على الع 
واسطتها تنفيـذ قـرار احملكمـة       الطريقة اليت ميكن ب   ذكر  سبيل تنفيذ مقتضيات قانون احلصص؛ و     

 يف مجيــع تــدريبال العليــا يف املــستقبل؛ ومــا إذا كــان جيــري  االنتخابيــةالدســتورية إزاء احملكمــة
 .وقبول الرجال لذلك قيادةال البلد بشأن قدرة النساء على أحناء

ــ - ٦ ــر شريوي ــرة ( التقري ــةلاالســتناد إىل ) ٩٧الفق ــة التفاقي ــدعاوى القــضائية الوطني ،  يف ال
يرجـى  .  العنـف داخـل األسـرة ويف جمـال ممارسـة احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة                 قضاياوخاصة يف   

 .نتائجهالتقدمي وصف مفصل هلذه احلاالت وموجز 
 

 العنف ضد املرأة  

يعتــرب خمالفــة ولــيس ”العنــف ضــد املــرأة مــا زال إىل أن  )١٦٣الفقــرة (  التقريــريــشري - ٧
قـدمي معلومـات عـن اجلهـود املبذولـة مـن أجـل تعـديل                يرجـى ت  .  على الرغم من تفشيه    “جرمية
العنـف ضـد    بـشأن    وعن عدد الشكاوى اليت تلقتها اإلدارة الوطنية للشؤون اجلنسانية           ،القانون

ة إىل احملــاكم، وعــدد األحكــام قدمــ املاوى، وعــدد الــشك٢٠٠٧-٢٠٠٥ الفتــرة  خــاللرأةاملــ
أعمال جلنة تقييم أثر الـسياسات حـىت         ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن    .  احملاكم أصدرهتا اليت

انـات املتعلقـة    وعما إذا كانت هنالك خطـط إلنـشاء مرصـد وطـين جلمـع البي          ٢٠٠٧هناية عام   
 .بالعنف ضد املرأة
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إىل زيـادة الـشكاوى املقدمـة إىل اإلدارة الوطنيـة للـشؤون             ) ٥٦الفقرة  (التقرير  يشري  و - ٨
الجتماعيـة والنفـسية الـيت يقـدمها مكتـب           العنـف النفـسي ويـصف اخلـدمات ا         بـشأن اجلنسانية  

 طلبـوا يرجـى تقـدمي معلومـات عـن عـدد الـضحايا الـذين         . حقوق النساء واألطفـال واملـراهقني     
 .االستفادة من تلك اخلدمات

 الــداعي إىل إعمــال ٣٣٩٣إىل االتفــاق الــوزاري رقــم ) ١٧٠الفقــرة (ويــشري التقريــر  - ٩
يرجى تقـدمي معلومـات     . رائم اجلنسية يف املدارس   جمموعة من اآلليات من أجل القضاء على اجل       

عن طبيعة تلك اآلليات وما إذا جرى إنشاؤها يف مجيع املدارس والطريقة اليت متـت هبـا معاجلـة                
 .العديد من اجلرائم وما إذا كانت تلك اآلليات تشجع أيضا التدابري الوقائية

رنــامج محايــة ضــحايا العنــف  يرجــى تقــدمي معلومــات عــن النتــائج احملــرزة يف إطــار ب  و - ١٠
اجلنــسي يف ســياق صــندوق النــهوض بــاملرأة وعمــا إذا وضــعت بــرامج جديــدة حلمايــة النــساء   

 .٢٠٠٧  و٢٠٠٦مجيع أشكال العنف على األصعدة احمللية يف عامي  من

 النيابــة داخــلأنــه مت إنــشاء جلنــة للــشؤون اجلنــسانية  ) ١٦٩الفقــرة ( ويوضــح التقريــر - ١١
ــة تعمــيم مراعــاة البعــد اجلنــساين يف جمــال إقامــة العــدل     يف ســياق ةالعامــ ــوفريعملي  دورات وت

بـشأن قـضايا العنـف النفـسي         تدريبية للقضاة ومفوضي شؤون املرأة واألسرة وضـباط الـشرطة         
 أثر تلك التدابري؛ وما إذا كانت أسفرت عن اختـاذ مزيـد          عنيرجى تقدمي معلومات    . واجلنسي

 .للجوانب اجلنسانية؛ وطرق رصد تلك التحقيقاتمن إجراءات التحقيق املراعية 
 

 االجتار واستغالل الدعارة  

ــابعني لألمــم امل    - ١٢ ــررين خاصــني ت ــق مــن خطــر االجتــار    أعــرب عــدة مق تحــدة عــن القل
ــيما    يف ــرف، وال سـ ــة الطـ ــوادور   إزاءالدولـ ــومبيني إىل إكـ ــب الكولـ ــر . هتريـ ــضمن التقريـ  ويتـ
ــانالفقر( واألمانــة  ء اللجنــة املــشتركة بــني الوكــاالت   معلومــات عــن إنــشا  ) ١٧٥ و ١٧٢ ت

خطــة العمــل الوطنيــة   تنفيــذإىل  ٢٠٠٧ اعتبــارا مــن عــام  بــدأت تــسعى أهنــا يوضــح، والتقنيــة
ــسي      ــتغالل اجلنـ ــاجرين واالسـ ــشروع باملهـ ــري املـ ــار غـ ــاف األشـــخاص واالجتـ ــة اختطـ ملكافحـ

إنتــاج ل األطفــال يف اســتغال وغــريه وبغــاء املــرأة واألطفــال واملــراهقني ولالعمــاالســتغالل يف و
اخلطـة،  هـذه  يرجـى تقـدمي معلومـات عـن احلالـة الراهنـة لتنفيـذ           . املواد اإلباحية وإفساد القُـصَّر    

واحلماية احملددة اليت توفرها للمرأة، وما إذا كانت الدولة اعتمدت تـشريعات وعقوبـات جتـرم                
لومـات عـن نطـاق      يرجى أيـضا تقـدمي مع     و. التهريب غري املشروع لألشخاص عرب حدود البلد      

 . يف إكوادوررأةاالجتار بامل
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ــر   - ١٣ ــدم التقري ــرة (ويق ــق      ) ٢١٧الفق ــا يتعل ــيت وضــعت فيم ــن اجلــزاءات ال ــات ع معلوم
 املتحــدة األمــممنظمــة  ومعلومــات عــن االتفــاق بــني اجمللــس الــوطين لــشؤون املــرأة و ،باالجتــار

ــة  ــار  )اليونيـــسيف(للطفولـ ــة االجتـ ــتراتيجيات ملكافحـ ــداد اسـ بالالجئـــات املـــشروع غـــري  إلعـ
يرجي تقدمي معلومات عن أي تدابري وضـعت فيمـا يتعلـق       . الدعارةاستغالهلن يف   واختطافهن و 

ت أي مـن  تلك اجلـرائم، وسـبل االنتـصاف املتاحـة للـضحايا، ومـا إذا كانـ         لباملالحقة القضائية   
 . الشماليةطعاتاقات غري القانونيات يف املئجتلك التدابري تشمل الال

 
 ب النمطية والتعليمالقوال  

أن اخلطـة الوطنيـة لتنفيـذ قـانون التعلـيم املتعلـق باحلـب               ) ٣٣٥الفقـرة   ( يوضح التقريـر   - ١٤
ــسية واإل    ــاحلقوق اجلن ــيم املتعلــق ب ــه أدمــج   واجلــنس تــشجع علــى التعل ــة يف إكــوادور، وأن جنابي

خلطـة،  ايرجى تقـدمي معلومـات عـن أثـر هـذه            . املدارس وأوساط احلكومة ووسائط اإلعالم     يف
ا إلزاميــا مــن املنــهاج الدراســي إذا كــان التعلــيم املتعلــق بــاحلقوق اجلنــسية واإلجنابيــة جــزء  ومــا
مـا إذا كانـت     وضـيح   ، وت  فيها املستويات اليت جيري   مع تبيان مجيع املدارس العامة واخلاصة،      يف

 . أي جهود إضافية إلذكاء الوعي يف املدارس بشأن القضايا اجلنسانية األخرىهناك

 فيما يتعلـق بتنفيـذ الـربامج        ،)٣٢٦الفقرة  (وإحلاقا باملالحظات اخلتامية السابقة للجنة       - ١٥
 بـــاألدوار التقليديـــة داخـــل والـــسياسات الراميـــة إىل القـــضاء علـــى القوالـــب النمطيـــة املقترنـــة

ة واجملتمــع عامـــة، يوضـــح التقريـــر  يالـــسياسالـــشؤون ويف النظـــام التعليمـــي والعمــل و  األســرة 
يف جمــال اجلهــود الـيت تبــذهلا الدولــة الطـرف بغيــة تـدريب الــصحفيني    ) ٢٠٣-١٩٣الفقـرات  (

ــرأة، وكــذلك جهــود اجملتمــع املــدين مــن أجــل رصــد الرســائل         ــز ضــد امل االتــصال غــري املتحي
اإلعالمية واإلعالنات التجارية يف بعض املستويات احمللية للدولة، وإدراج رسائل إجيابية حـول             

 التدريب وجهود الرصـد، ومـا إذا كـان مـن املمكـن               هذا ات عن أثر  يرجى تقدمي معلوم  . املرأة
اري غـري املتحيـزة ضـد املـرأة،         زيـد مـن أسـاليب اإلبـالغ واإلعـالن التجـ           األخذ مب  حنو   تبني ميلٍ 

ــا ــة للجنــسني    مب ــاهيم التقليدي ــتغريات امللموســة يف املف ــيم   يفيف ذلــك ال  أوســاط األســرة والتعل
 .والعمل والصحة

املـــدارس ب البنـــات واملراهقـــات حـــاقتالأســـباب عـــدم ) ٣٦الفقـــرة ( ويـــورد التقريـــر - ١٦
 التدابري املتخذة الستبقاء البنات واملراهقات يف التعلـيم،          بيان يرجى. انقطاعهن عن الدراسة   أو

وال سيما يف املناطق الريفية وفيما خيص نساء الشعوب األصلية والنساء املنحدرات من أصـول               
 وذ تـدابري حملـ    نفيـ إىل مـا إذا كـان جيـري ت        أيـضا   يرجـى اإلشـارة     و. ائج تلك التـدابري   أفريقية، ونت 

 الفئـــتني املـــذكورتني،   املنـــاطق ويف أوســـاط تلـــكاألميـــة يف أوســـاط النـــساء، وخاصـــة يف    
 .اما مت األميةوُوضعت أهداف وأطر زمنية حمل قد إذا وما
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 العمالة  

، جرت التوصـية باختـاذ خطـوات        )٣٢٤لفقرة  ا(يف املالحظات اخلتامية السابقة للجنة       - ١٧
 ويوضـح التقريـر   .  جديـد للعمـل    قـانون  من االتفاقية، وباعتمـاد      ١١لضمان إنفاذ أحكام املادة     

يرجــى تقــدمي   .  بقــانون العمــل حاليــا فيمــا يتعلــق   عمليــة اإلصــالح اجلاريــة   ) ١٠٦الفقــرة (
 اللجنــة علــى التــدابري معلومــات مــستكملة عــن التقــدم احملــرز يف اإلصــالح وتنفيــذه، وإطــالع  

صـة املؤقتـة    اخلااإلجراءاتتشمل تطبيق   تلك التدابري   القانونية اجلديدة املتوخاة، وما إذا كانت       
 .يف قطاع العمل العام

ــر - ١٨ ــان( وحــسب التقري ــة   ،)٣٣ و ٣٢الفقرت ــة الناقــصة والبطال ــساء مــن العمال  تعــاين الن
وجـه  الالئي بلغن مرحلة التعليم العـايل ب      من الرجال، ويقع ذلك يف أوساط النساء        شد  بدرجة أ 
يرجى اإلشارة إىل ما إذا أجريـت دراسـات ملعرفـة أسـباب العمالـة الناقـصة يف أوسـاط           .خاص

لعمالـة الناقـصة   مـسأليت ا كـل مـن   ل وما إذا كان جيري تنفيذ تـدابري للتـصدي           ،النساء املتعلمات 
 .ام واخلاصوالبطالة يف أوساط مجيع فئات النساء يف قطاعي العمل الع

قـات يف العمـل، ومـا إذا كـان أربـاب            املعوَّالنـساء   يرجى تقـدمي معلومـات عـن حالـة          و - ١٩
 نـصوص عليهـا   احلصص اخلاصة بـاملعوقني، امل العمل يف القطاعني العام واخلاص يتقيدون بلوائح    

 وزارة العمـل   عاقبتـهم الـذين أرباب العمـل  ، وعدد  ٢٠٠٦ العمل لعام    قانونيف قانون إصالح    
ويرجـى أيـضا    .  بـاملعوقني  تعلـق عدم التقيد بتلـك احلـصص، ومـا إذا مت إصـالح القـانون امل              لى  ع

 وعـن التقـدم     ،تقدمي معلومات عما إذا كان قانون محايـة العمالـة يـسري علـى القطـاع اخلـاص                 
ــوقني، املوقّ       ــوق املعـ ــة حبقـ ــة املتعلقـ ــى االتفاقيـ ــوادور علـ ــصديق إكـ ــق بتـ ــا يتعلـ ــرز فيمـ ــة احملـ عـ

 .٢٠٠٧س مار/آذار ٣٠ يف

 الالئــي تقــل  العــامالت يف املائــة مــن الفتيــات٩٣أن ) ٣٠٩الفقــرة ( ويوضــح التقريــر - ٢٠
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن حالـة عمـل تلـك              .  سنة يؤدين خـدمات مرتليـة      ١٨أعمارهن عن   

 ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات.  يــصبحن حوامــلئــياللالفتيــات، مبــا يف ذلــك النــسب املئويــة 
اء عامــة، ومحايتــهم بواســطة يمن عليــه الفتيــات والنــسهتــل، وهــو قطــاع حالــة خــدم املنــاز عــن

املــــذكورات العمــــل، ورصــــد تنفيــــذ تلــــك القــــوانني واســــتفادة النــــساء والفتيــــات  قــــوانني
 .االجتماعي الضمان من

تلقـت  والعمالـة  إىل أن إدارة التفتيش التابعة لوزارة العمـل      ) ٧٣الفقرة  ( ويشري التقرير  - ٢١
األمومــة وأن عــدد الــشكاوى املتعلقــة  بــسببكوى مــن حــاالت التــسريح  شــ٤٠مــا جمموعــه 

يرجى اإلشـارة إىل مـا إذا نفـذت تـدابري ملكافحـة             . بالتحرش اجلنسي يف مكان العمل منخفض     
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 األمومة، وتقدمي معلومات كذلك عـن التـدابري املتخـذة ملكافحـة          بسببحاالت تسريح النساء    
 .قة قضائية طالت الضالعني املزعومني مالحيالتحرش اجلنسي يف مكان العمل وأ

 
 الصحة  

يرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ إصالح قانون تنظيم الصحة واألموال املخصـصة لـه،     - ٢٢
) اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /فضال عن الوقاية من فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           

 .وعالج الفتيات والنساء املصابات بالداء

ــى تقـــ و - ٢٣ ــة     يرجـ ــات اخلتاميـ ــوب يف املالحظـ ــو املطلـ ــى النحـ ــات علـ ــة دمي معلومـ للجنـ
حــاالت احلمــل  مــن ، فيمــا يتعلــق بــأثر الــربامج الراميــة إىل احلــد      )٣١٨ و ٣١٧ الفقرتــان(
 والوقايـة منـها، وال سـيما بـشأن نتائجهـا يف املنـاطق الريفيـة ويف أوسـاط                    اتأوساط املراهق  يف

 .ات من أصل أفريقينساء الشعوب األصلية والنساء املنحدر

ملناقـشة اجلاريـة بـشأن مـسألة االسـتفادة مـن أقـراص        ا) ٣٤٦الفقـرة  ( ويعـرض التقريـر   - ٢٤
 واستعماهلا بكثرة كوسيلة ملنـع      Glaniqueمنع احلمل يف احلاالت الطارئة، مشريا إىل إقرار حبة          

مـايو  /يف أيـار  يرجى توضـيح أثـر قـرار احملكمـة الدسـتورية الـصادر              . احلمل يف احلاالت الطارئة   
ويرجـى  . “Postinor 2” الـيت يطلـق عليهـا     استعمال حبـة اليـوم التـايل   ، والقاضي حبظر٢٠٠٦

 هنج علمـاين فيمـا يتعلـق بالـصحة          محافظة على اتباع  أيضا اإلشارة إىل اخلطوات اليت اختذت لل      
 .اجلنسية واإلجنابية

 
 العالقات األسريةالزواج و  

أرسى القانون املدين مبـدأ املـساواة يف الـزواج، ولكـن             ،)٣٨٥ الفقرة(حسب التقرير    - ٢٥
 افتراض لصاحل الزوج يف إدارة األمور الزوجيـة، مـا مل يقـرر              تقرير يشري أيضا إىل اإلبقاء على     ال

يرجـى تقـدمي معلومـات عمـا إذا كـان           . الزوجان صراحة خالف ذلك عند توقيع عقد الـزواج        
ويرجــى أيــضا تقــدمي . يجــة ملمارســة اجتماعيــةذلــك االفتــراض جــزءا مــن القــانون املــدين أم نت 

 .معلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلة هذه احلالة وإذكاء وعي الشابات حبقوقهن

عيلـها امـرأة، بوجـود    ويرجى تقدمي معلومـات عـن احلالـة املاديـة لألسـر املعيـشية الـيت ت                - ٢٦
ضرية أو املنـاطق الريفيـة      أطفـال، وعمـا إذا كـان وجودهـا غالبـا يف املنـاطق احلـ               وجـود   عدم   أو
 .ة تلك األسر وعن التدابري املتخذة لتحسني حيا،أوساط الفئات السكانية املستضعفة ويف

إىل أن قانون الطفولة واملراهقة اجلديـد أسـهم يف حتـسني          ) ٣٨٦الفقرة  ( ويشري التقرير  - ٢٧
نون مع قانون األسـرة     إقامة العدل يف احلاالت اليت ينطبق عليها، ولكن عملية مواءمة ذلك القا           
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يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن أثر تعليق إصـالح قـانون األسـرة وعـن               . قد جرى تعليقها  
 .حمتوى قانون الطفولة واملراهقة وأثره احملدد على الفتيات واملراهقات

 
 الفئات املستضعفة من النساء  

قــات هويــة مقارنــة يرجــى تقــدمي معلومــات عــن عــدد النــساء الالئــي لــيس لــديهن بطا  - ٢٨
 مـنح بطاقـات    التـسجيل و   تنفيـذ عمليـة    اإلطـار الـزمين ل     عـن ويرجى تقـدمي معلومـات      . بالرجال

 شــرطا أساســيا لالســتفادة مــن اخلــدمات ااهلويــة جلميــع اإلكــوادوريني غــري املــسجلني باعتبارهــ
 .٢٠٠٧تسجيلهن حبلول هناية عام جرى األساسية وعن عدد النساء الالئي 

 املتخـذة للتـصدي للفقـر        اهلامة معلومات عن اإلجراءات  ) ٣٧٥الفقرة  ( قريرويقدم الت  - ٢٩
ــلية والنـــساء    املنحـــدرات مـــن أصـــل أفريقـــي،  يف أوســـاط الريفيـــات ونـــساء الـــشعوب األصـ

يرجـى اإلشـارة    .  جمانـا  خدمات الصحة اإلجنابية واجلنـسية    من  ذلك من خالل االستفادة      يف مبا
 مــن نــساء الــشعوب األصــلية  الريفيــات البالغــاتوادوريــاتإىل النــسبة املئويــة احلاليــة مــن اإلك

واملنحدرات من أصل أفريقي، املستفيدات من صناديق التـضامن، سـواء كانـت ذات خـدمات       
. حتسني ظـروفهن املعيـشية    تلك الصناديق يف     بواسطتها   أسهمت، وذكر الطرق اليت     المالية أم   

 باجملـان لتلـك    الفعلـي  نسية واإلجنابيـة  كما يرجى تقدمي معلومات عن توافر خدمات الصحة اجل        
 .فئات من النساء واستفادهتن منهاال

خـــذة لتحـــسني حالـــة العـــدد الكـــبري     التـــدابري املت) ٢٩٢الفقـــرة ( ويـــصف التقريـــر  - ٣٠
الالجئني وطاليب اللجـوء داخـل أراضـي الدولـة وحالـة املهـاجرين اإلكـوادوريني إىل بلـدان                   من

لالجئــات مــن امت اختــاذ أي تــدابري حلمايــة الفئــة املستــضعفة يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا . أخــرى
. القانونيات الالئي يقمن قريبا من احلدود الكولومبية وما هي اجلهـود املبذولـة لتـسجيلهن               غري
تقدمي معلومات عما إذا اعتمد مـشروع قـانون العمـال املهـاجرين، ومـا إذا كـان       أيضا  يرجى  و

 .رصدهي بواسطتها اليت جيرطرق اليتضمن بعدا جنسانيا و
 


