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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩-١١

 مـن   ٤٤النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

  إكوادور: الحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفلامل    
 يف  (CRC/C/ECU/4)نظرت اللجنـة يف التقريـر الـدوري الرابـع إلكـوادور               -١

 ١٨املعقـودتني يف  ) CRC/C/SR.1474  وCRC/C/SR.1472انظر  (١٤٧٤ و١٤٧٢ جلستيها
ة ، املعقود (CRC/C/SR.1501) ١٥٠١ واعتمدت يف جلستها     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٩و

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩يف 

  مقدمة  -ألف   
الدولة الطرف التقرير الدوري الرابع وبالردود اخلطيـة علـى          ترحب اللجنة بتقدمي      -٢

وتعرب عن تقـديرها حلـضور   . (CRC/ECU/Q/4/Add.1)قائمة املسائل اليت وضعتها اللجنة   
تصاصات وللحوار البناء الذي مسح باحلصول على فهم أفضل  وفد رفيع املستوى ومتعدد االخ    

  .الدولة الطرفألوضاع الطفولة يف 
واللجنة تذكِّر الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن ُتقرأ بـاالقتران               -٣

مع مالحظاهتا اخلتامية اليت اعتمدت بشأن التقرير األول من الدولة الطـرف فيمـا يتـصل                
لني االختياريني لالتفاقية املتعلقني ببيع األطفال وبغاء األطفال، وبإشراك األطفال          بالربوتوكو

  .CRC/C/OPAC/ECU/CO/1  وCRC/C/OPSC/ECU/CO/1يف الرتاعات املسلحة والواردة يف 
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  الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزتهتدابري املتابعة اليت اختذهتا   -باء
جيابية اليت حدثت يف الفترة املشمولة بالتقرير، مبـا  ترحب اللجنة جبملة التطورات اإل    -٤

يف ذلك عدد من الصكوك التشريعية وتدابري سياساتية اعتمدت بغية تنفيذ االتفاقيـة منـها               
  :يلي ما

ـ  ٢٠٠٨الدستور اجلديد لعام      )أ(   ابع متعـدد  ، القاضي بإنشاء دولـة ذات ط
ة حبقوق اإلنسان باعتبـار أن هـذه        سلِّم باحترام ومحاية قائمة حمدد    القوميات والثقافات، ي  

احلماية وذاك االحترام يشكالن أهم واجب تتحمله الدولة، وتتوخى يف ذلك تعزيز العنايـة              
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالعتراف مبعاهدات حقوق اإلنـسان الدوليـة           

  تشريعات؛باعتبارها من االلتزامات امللقاة على عاتق الدولة وتتطلب تطويع ال
 على القانون املتعلق باألطفال واملراهقني ٢٠٠٩واإلصالح الذي أُدخل عام   )ب(  

واخلاص بإجراءات دفع حضانة األطفال وهو إصالح يشمل إمكانية إشراك املراهقني الـذين             
 سنة يف العملية والتوسع على مـستوى احلكـم احمللـي جملـالس              ١٥تزيد أعمارهم على    

  ية احلقوق؛ الكانتونات من أجل محا
 واملتعلق بقانون العقوبات الذي جيـرِّم       ٢٠٠٥واإلصالح الذي أجري عام       )ج(  

االستغالل اجلنسي لألطفال واالستغالل اجلنسي ذي الصلة بـصناعة الـسياحة واسـتغالل        
  األطفال يف املواد اإلباحية واالجتار باألشخاص وبيع األشخاص ألغراض استغالهلم اجلنسي؛

 واملتعلق بقانون العمل ويشمل املعايري      ٢٠٠٥لذي أجري عام    واإلصالح ا   )د(  
  الرامية إىل منع واستئصال االستغالل االقتصادي لألطفال؛

 واملتعلق بقانون األمومة والطفولـة      ٢٠٠٥واإلصالح الذي أجري يف عام        ) ه(  
  .والذي يزيد من عدد اخلدمات املقدمة لألم قبل احلمل وأثناء احلمل وبعد الوضع

وترحب اللجنة كذلك بتصديق إكوادور على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي              -٥
اإلعاقة وعلى بروتوكوهلا االختياري وعلى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن             

  .االختفاء القسري
  :كذلك ترحب اللجنة باعتماد ما يلي  -٦

مـل   اليت تنطوي على خطة ع     ٢٠١٣-٢٠٠٩اخلطة الوطنية للعيش الرغد       )أ(  
 ٢٠١٠-٢٠٠٤وطنية ملدة عشر سنوات من أجل احلماية الـشاملة لألطفـال واملـراهقني     

  ؛٢٠١٠-٢٠٠٧ونظريهتا خطة العمل اخلاصة باألطفال واملراهقني 
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تـشييد  "االتفاق املتعلق بالشعوب األصلية والقوميات يف الدولة واملسمى           )ب(  
مل الدنيا اخلاصة بأطفال الـسكان      ويوفر اإلطار خلطة الع   " سوماك كوساي منذ بداية احلياة    

  .األصليني يف إكوادور

  اجملاالت الرئيسية اليت تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأهنا  -جيم  

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦؛ والفقرة ٤٢؛ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  

  التوصيات الصادرة عن اللجنة سابقاً    
 التصدي للعديد من الشواغل والتوصيات اليت عرضت للنظـر          تالحظ اللجنة أنه مت     -٧

فيها يف إطار التقريرين الدوريني الثاين والثالث اجملتمعني واملقدمني مـن الدولـة الطـرف               
(CRC/C/15/Add.262)       وتشري اللجنة، مـن ناحيـة      .  ولكنهما مل حيظيا مبا يكفي من املتابعة

رية واالقتصادية األخرية اليت شهدها البلد بـصدد     أخرى، إىل أن التغيريات السياسية والدستو     
  .منح زخم جديد للبعض من هذه اجملاالت إال أن اللجنة تظل قلقة بسبب انعدام التنفيذ

الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلـة التوصـيات           حتث اللجنة     -٨
يني الثاين والثالث اجملتمعني اليت مل      الواردة يف املالحظات اخلتامية املتعلقة بالتقريرين الدور      

تنفذ بعد مثل التوصيات املرتبطة جبمع البيانات واخنفاض السن الدنيا للزواج والعقوبـة             
البدنية وعمل األطفال وعدالة األحداث وتوفري املتابعة املالئمة للتوصيات الواردة يف هذه            

  .املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الرابع

  ريعاتالتش    
حتيط اللجنة علماً مع التقدير بالتقدم الذي أحرزتـه الدولـة الطـرف يف عمليـة                -٩

وحتيط علماً مع االرتياح، بوجه خاص، بالدستور اجلديد الذي يقـر           . استعراض التشريعات 
بيد أن اللجنة تشعر بقلق كبري ألن احلقوق احملـددة      . حبقوق اإلنسان بوصفها حقوقاً أساسية    

أو قـد   /اق اإلصالح التشريعي قد تصبح حقوقاً ثانوية بالنظر لقضايا أهم و          لألطفال يف نط  
وتالحظ أيضاً أن التشريعات الوطنية ال تتمشى متشياً تاماً مـع           . ختتفي يف ظل هياكل أمشل    

  . االتفاقية فيما يتصل على سبيل املثال بالعقوبة البدنية والسن الدنيا للزواج
تعزيز وتسريع جهودها الرامية إىل جعل قوانينـها        توصي اللجنة الدولة الطرف ب      -١٠

شامل للتشريعات ولعمليـة    الستعراض  الاحمللية مطابقة متاماً لالتفاقية وذلك باستكمال ا      
تنفيذها، مع احلفاظ على خصوصية واستقاللية حقوق كافة األطفال فيما يتعلق بوضـع             

  . التفاقية حقوق الطفلالسياسات والنواحي التشريعية واملؤسسية والربناجمية وفقاً
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  التنسيق    
ترحب اللجنة باملعلومات اليت قدمها وفد الدولة الطرف واليت مفادهـا أن اجمللـس               -١١

الوطين لألطفال واملراهقني يظل هو اآللية احملددة للتنسيق املتصل بالسياسات الوطنية املتعلقة            
 اآللية ومع ذلك يساورها القلـق     باألطفال، واللجنة مرتاحة للزيادة يف املوارد املخصصة هلذه       

من أن اجمللس الوطين والنظام الوطين الالمركزي للحماية الشاملة لألطفال واملراهقني الـذي             
" فرعي" سيكونا تابعني جمللس     ٢٠٠٣أنشئ مبوجب القانون املتعلق باألطفال واملراهقني لعام        

جلس اإلدمـاج واملـساواة     جديد للمساواة بني األجيال، وذلك كجزء من التنظيم املتعلق مب         
  .٢٠٠٨الشامل لكافة جماالت السياسة االجتماعية، كما يوصي بذلك دستور عام 

توصي اللجنة بإيالء النظر الدقيق للحاجة املتعلقة خبصوصية وختصص سياسـات             -١٢
ترشيد املؤسسات لك دون املساس بالبحوث املتعلقة ب      البشرية وذ  واملواردوبرامج الطفولة   

وتطلب باإلضافة إىل ذلك إيالء النظر حلقوق األطفال على مستوى عالٍ وعلى            . ةوامليزاني
أساس األولويات احملددة بوضوح ضمن هيكل احلكومة املركزية والنظـام الالمركـزي            

وتوصـي  . للحكومة وكافة الدوائر املعنية املخولة وصاحبة االختصاص حبقوق الطفـل         
نظام الـوطين اجلديـد لإلدمـاج واملـساواة         اللجنة يف هذا الصدد بأن حيترم ويعزز ال       

  .االجتماعية النظام الوطين الالمركزي القائم لتوفري احلماية الشاملة لألطفال واملراهقني
ويساور اللجنة القلق من أن التغطية الوطنية الفعلية والتنفيذ والرصد والتقييم املنتظم              -١٣

وِّضها عدم كفاية التنـسيق بـني املـستوى         للسياسة الوطنية املتعلقة باألطفال واملراهقني يق     
. املركزي واجملالس الكانتونية املعنية باألطفال واملراهقني واجملالس الكانتونية حلماية احلقـوق          

ومبا أن اجلهتني األخريتني ليستا مشمولتني باإلصالح الدستوري ولكنهما تـشكالن جـزءاً             
ل القلق يساور اللجنة من أن اختصاصاهتما أساسياً من النظام املتعلق بتنفيذ حقوق األطفال يظ

  .ومهامهما قد ال تكون مركزة على الطفولة أو ممولة التمويل املالئم
 مشروع القانون األساسي املتعلق باإلقليم وباملنـاطق        يتضمنتوصي اللجنة بأن      -١٤

  شىت املؤسسات واألجهزة الـشاملة     لتفعيلذات االستقالل الذايت وبالالمركزية ما يلزم       
 عملياً على هذا النحو هنٌج شاملٌ وحمدُد يربط بني          فيتوفرحلقوق األطفال وللتنسيق بينها     

املستويني املركزي والكانتوين من ناحية ويربط من ناحية أخرى فيما بني خمتلف مؤسسات   
وحتث اللجنة على . حقوق اإلنسان مع وجود االختصاصات والتمويالت املالئمة واحملددة 

لتصميم على خصوصية النظام الوطين الالمركزي اخلاص باحلماية الشاملة         أن يبقي هذا ا   
وتوصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك بأن تؤمَّن يف مجيع املراحل املشاركة . لألطفال واملراهقني

  .املالئمة من جانب خمتلف اجملموعات املهتمة مبا فيها األطفال واملراهقون
ة واألسرة وبطابعه العمومي والدعم له مـن        وترحب اللجنة بإصالح معهد الطفول      -١٥

  . امليزانية الوطنية واشتراك اجملتمع املدين فيه
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توصي اللجنة بأن يظل معهد الطفولة واألسرة مركزاً على الوالية احملددة املنوطة              -١٦
به واملتعلقة باألطفال، وخاصة األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات والذين هم             

اية خاصة وأن يعمل هذا املعهد بالتنسيق مع غريه من املعاهد الـيت ُتعـىن               حباجة إىل رع  
  .باملسائل ذات العالقة بنفس املوضوع

  خطة العمل الوطنية    
ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف املبذولة يف سبيل تعزيز عملية التخطيط اليت تقوم              -١٧

أجل العيش الرغد الغرض منـها أن       هبا وصياغة خطة إمنائية شاملة تسمى اخلطة الوطنية من          
. تصبح أداة للحد من الفوارق على صعيد خمصصات امليزانية وحتقيق الالمركزية يف اإلنفـاق             

وتظل اللجنة تشعر بالقلق، من ناحية أخرى، ألن اخلطط وجداول األعمـال ذات الـصلة               
وَّل التمويل املالئم   باألطفال واملراهقني قد تفقد اخلصوصية واألولوية يف اإلطار الشامل وال مت          

ويساورها القلق كذلك من أن الربوتوكولني      . وال يؤمَّن اشتراك اجملتمع املدين واألطفال فيها      
  .االختياريني لالتفاقية ليسا مشمولني بأي خطة وعليه قد يفتقران إىل التنفيذ الالزم

الطفل وذلك توصي اللجنة باستمرار إيالء األولوية ملبادئ وأحكام اتفاقية حقوق          -١٨
على صعيد جهود املواءمة والتحديث اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل إرسـاء خطـة               
العمل الوطنية العشرية املتعلقة باألطفال واملراهقني وجدول عملها االجتماعي يف إطـار            

وحتـث الدولـة   . خطة العمل الوطنية من أجل العيش الرغد وإيرادها يف امليزانية الوطنية    
. ضافة إىل ذلك على كفالة أخذها بعني االعتبار الربوتوكـولني االختيـاريني           الطرف باإل 

عـامل  "وتوصي اللجنة كذلك بأن تراعي الدولة الطرف أموراً منها خطة العمل املعنونـة              
مايو /اليت اعتمدت أثناء الدورة االستثنائية للجمعية العامة املعقودة يف أيار         " صاحل لألطفال 

 وحتث الدولة الطرف على أن تضمن       ٢٠٠٧النصفي يف عام    استعراضها  جرى   و ٢٠٠٢
أو جلـدول األعمـال، مـن       /توفري ما يكفي من اخلرباء خلطة العمل الراهنة والناشئة و         

منظوري املوارد البشرية واملوارد املالية، مبا يف ذلك حتديد أهداف مقيدة بآجال وقابلـة              
ة الدولة الطرف على كفالـة      وحتث اللجن . للقياس وميكن نشرها ورصدها بشكل منتظم     

اشتراك اجملتمع املدين واألطفال واملراهقني، حبسب ما هو مالئم، يف عمليـات التنـسيق              
  .والتخطيط وامليزنة والتقييم ذات الصلة باألطفال وباملراهقني

  الرصد املستقل    
يـاً   يعني أمني املظامل بوصفه كياناً قانون      ٢٠٠٨ترحب اللجنة حبقيقة أن دستور عام         -١٩

وجزءاً من الفرع اخلامس اجلديد للدولة وأن هلذا الكيان استقالله الذايت التنظيمـي واملـايل               
إال أن اللجنة تـشعر     . فضالً عن كونه منظمة ال مركزية شاملة لكل مقاطعة من املقاطعات          

بالقلق لكون أمني املظامل مل يقم بوضع الترتيبات التخصصية اليت تغطي حقوق األطفـال ومل         
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ويساوره القلق  .  اخلدمات لألطفال وأن له مكتباً واحداً فقط حلماية حقوق املرأة والطفل           يتح
  .كذلك إزاء التأخر يف تعيني أمني املظامل

  :صي اللجنة الدولة الطرف مبا يليتو  -٢٠
  اإلسراع بتعيني أمني مظامل جديد؛  )أ(  
ـ             )ب(   امل إنشاء مكتب متخصص معين حبقوق الطفل داخل مكتب أمـني املظ

واليته رصد تنفيذ االتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا وفقاً ملبـادئ بـاريس             
  ؛)، املرفق٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (

الصادر عن اللجنـة    ) ٢٠٠٢(٢ بعني االعتبار التعليق العام رقم       األخذ  )ج(  
  تعزيز حقوق الطفل؛واملتعلق بدور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة يف محاية و

، من خالل رئـيس هـذا    متاحاًكفالة أن يكون الوصول إىل أمني املظامل      )د(  
قادراً على تلقي الشكاوي    يكون هو نفسه    املكتب حلماية حقوق الطفل، لكافة األطفال و      

  من األطفال أو بامسهم فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم والتحقيق يف تلك الشكاوي؛
على اإلقبـال علـى     ني املظامل بتشجيع األطفال والكهول      كفالة قيام أم    )ه(  

  االتفاقية وتثقيفهم بثقافتها وتنفيذها؛
املـوارد  وأن يزود مكتب محاية حقوق الطفل مبا حيتاج إليه من املبادئ              )و(  
  .املاليةوالبشرية 

  ختصيص املوارد    
 يف املائة من    ٦ و ٥ترحب اللجنة باحلكم الدستوري املتعلق بتخصيص ما ال يقل عن             -٢١

وترحب اللجنـة كـذلك بالزيـادة يف    . الناتج احمللي اإلمجايل للصحة وللتعليم، على التوايل      
االستثمارات االجتماعية العامة يف السنوات األخرية، وخاصة يف ميادين الـصحة والتعلـيم             

 األزمة  والرفاه االجتماعي وجهود الدولة الطرف املبذولة حلماية النفقات االجتماعية من آثار          
وترحب أيـضاً  . املالية العاملية على الرغم من أهنا تالحظ أن تلك النفقات ما زالت منخفضة            

باجلهود الرامية إىل حتسني ما خيصص من املوارد لفائدة األطفال الذين هم حباجـة حلمايـة                
خاصة كالتحويالت النقدية إىل األسر اليت تعيش يف مستوى دون خط الفقر مبـا يف ذلـك                 

املشروطة باستعمال اخلدمات الـصحية األساسـية لـصغار األوالد          (التنمية البشرية   منحة  
 ١٨ و ٥وصغريات البنات والتحاق األوالد والبنات واملراهقني الذين تتراوح أعمارهم ما بني            

لكنها تشعر بالقلق لعدم إمكان بيان النسبة من اإلنفاق االجتماعي املكرسـة            ) سنة باملدارس 
 موزعة حبسب نوع اجلنس والفئة العمرية واألصل العرقي واملوقع اجلغـرايف            حتديداً لألطفال 

وحتيط اللجنة علماً باجلهود املبذولة يف سبيل تنفيذ عملية التخطيط          . أو اإلداري وغري ذلك   /و
 مـن أن     ومفرقة على األقاليم ولكنها قلقـة      اجلديدة باالعتماد على ميزنة متعددة السنوات     
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طفال حتديداً إن هو مل حيدد رمبا ال يكون قابالً لالستدامة على مر الزمن            اإلنفاق ذا الصلة باأل   
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم كفاية ما خيصص . باعتباره جزءاً من خطة التنمية الوطنية

  .يف امليزانية لتنفيذ القانون املتعلق باألطفال واملراهقني
 من االتفاقيـة،  ٤ و٣لى ضوء املادتني  توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف، ع        -٢٢

إىل اختاذ كافة التدابري املناسبة إلتاحة أقصى ما ميكن من املوارد لـضمان أن ختـصص يف       
امليزانية أموال كافية تكرس للخدمات املقدمة لألطفال الذين ينتمون إىل جمموعات حمرومة 

صل أفريقي واألطفـال    مبن فيهم أطفال السكان األصليني واألطفال اإلكوادوريني من أ        
ومتشياً مع توصيات اللجنة اليت أسفر عنها النقاش العـام الـذي            . الذين يعيشون يف فقر   

 ، الدولـة   مـسؤولية  -د املخصصة حلقوق الطفل      املوار ملوضوعأجرته طيلة يوم كامل     
  :القيام مبا يليعلى وتشجع الدولة الطرف 

عي واإلبقاء على استدامته    مواصلة الزيادة يف مستوى االستثمار االجتما       )أ(  
والعمل على حتقيق الوالية الدستورية اخلاصة بالصحة والتعليم فضالً عن التمويل الكامل            
جلدول األعمال االجتماعي لألطفال واملراهقني والربامج وجداول األعمال ذات العالقة          

  ؛اخلاصة باألطفال
 خارجية كانـت أم     ،محاية الطفولة وامليزانيات االجتماعية من أي صدمة        )ب(  
 األزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ بغية احلفاظ على          مثل ،داخلية

  استدامة االستثمارات؛
مواصلة العمل الذي أجنزته وزارة املالية واألمانة الوطنيـة للتخطـيط             )ج(  

والتنمية يف سبيل وضع منهجية خاصة بامليزنة ووضـع املؤشـرات لتعقـب ورصـد                
  خصصات اليت تسند لألطفال مما يساعد على شفافية االستثمارات وييسر تقييمها؛امل

كفالة أن يكون التوسع يف املخصصات املسندة إىل اجملموعات احملرومـة             )د(  
يرتكز علـى   توسعاً  التنمية البشرية على سبيل املثال      باالعتماد على منح    عاجلة الفوارق   مل

تعلقة بامليزانية حبسب املوقع اجلغرايف واملوقـع اإلداري        أساس التصنيف املالئم للبيانات امل    
  وغري ذلك من الفئات ذات الشأن مبا يف ذلك نوع اجلنس والعمر واألصل العرقي؛

حتديد اخلطوط االستراتيجية للميزانية بالنسبة للحاالت اليت رمبا تقتضي           )ه(  
 ، وسوء التغذيـة املـزمن     ،دةمن قبيل التسجيل عند الوال    (اختاذ تدابري اجتماعية إجيابية     

  ؛)والعنف ضد األطفال وما إىل ذلك
 يـسمح كفالة حماسبة السلطات احمللية بشكل مفتوح وشفاف على حنو            )و(  

  تضافر اجلهود الرامية إىل توزيع املوارد؛يساعد على شاركة اجملتمعات احمللية واألطفال ومب
) اليونيسيف(دة للطفولة   التماس املساعدة التقنية من منظمة األمم املتح        )ز(  

  . وغريها من املنظمات الدولية حبسب االقتضاء
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  مجع البيانات    
رغم تسليم اللجنة باجلهود املبذولة مؤخراً يف سبيل حتسني مجع البيانات والتخطيط              -٢٣

وامليزنة إال أهنا قلقة إزاء عدم كفاية البيانات املتعلقة مبجموعات حمددة من األطفال وال سيما               
ال السكان األصليني واألطفال اإلكوادوريني من أصل أفريقي واألطفال ذوي اإلعاقـة            أطف

واألطفال الذين تركوا املدرسة واألطفال العاملني وسائر األطفال الـذين هـم حباجـة إىل               
  .خاصة محاية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز نظامها الرامي إىل مجع البيانات املـصنفة               -٢٤

أو اإلداري وما إىل    /العمرية ونوع اجلنس واألصل العرقي واملوقع اجلغرايف و       حبسب الفئة   
ذلك وهي بيانات تغطي كافة جماالت االتفاقية كأساس لتقييم التقدم احملـرز يف إعمـال               

وتوصي اللجنـة   . حقوق الطفل واملساعدة يف رسم السياسات الرامية إىل تنفيذ االتفاقية         
ة منظمة األمم املتحدة للطفولة، يف مجلة جهات، توخياً         الدولة الطرف بأن تلتمس مساعد    

  . هلذا الغرض

  النشر والتدريب وتنمية الوعي    
فيما ترحب اللجنة بالتجارب اإلجيابية اليت شهدهتا إكوادور، وخاصـة التجـارب              -٢٥

املتعلقة باألطفال وذات الصلة بنشر املعلومات وتنمية الوعي وهي جتارب تتجلى يف وكالـة              
صال اخلاصة باألطفال واملراهقني على سبيل املثال، إال أن اللجنة تظل تشعر بـالقلق إزاء               االت

اخنفاض مستوى الوعي باالتفاقية لدى املهنيني العاملني مع األطفال أو لفائدهتم ولدى وسائط       
وترحب اللجنة بالبحث الذي دام سنتني وأجرته وكالة االتـصال  . اإلعالم واجلمهور عموماً  

 من الصحف الوطنية واحمللية لتـبني كـّم         ١٠ باألطفال واملراهقني واملتمثل يف رصد       اخلاصة
وجودة التغطية اخلاصة بقضايا األطفال، وذلك ينم بوضوح عن قلة اهتمام الصحافة هبـذه              

  .القضايا وعدم كفاية فهمها هلا
ـ              -٢٦ ار توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية لتأمني إملـام الكب

وتوصي أيضاً بتعزيز التدريب املالئـم      . واألطفال باالتفاقية على أوسع نطاق وفهمهم هلا      
وباألخص موظفو إنفاذ   واملنتظم جلميع اجملموعات املهنية العاملة يف سبيل األطفال ومعهم          

مبن فيهم املدرسون يف جمتمعات السكان األصليني واملناطق الريفيـة          (واملدرسون  القانون  
وعمال الصحة واملستخدمون االجتماعيون واملالك العامل يف مجيـع أشـكال            ) والنائية

  .الرعاية البديلة
وتوصي اللجنة بأن حتترم وسائط اإلعالم، العامة واخلاصة على حد سواء، وتنشر          -٢٧

حقوق الطفل آخذة بعني االعتبار التنوع الثقايف ونوع اجلنس، يف مجلة أمور، وأن تدرج              
بحث النتائج  اللجنة بأن تُ   وتوصي   .بري عن آراء األطفال ووجهات نظرهم     يف برناجمها التع  

اليت ختلص إليها وكالة االتصال اخلاصة باألطفال من قبل الدولة ووسائط اإلعالم بغيـة              
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عرفة وتطويع التغطية اليت توفرها وسائط اإلعالم املكتوبة وتوسيع هذه التغطية لتشمل            امل
  .الرقميةاإلذاعة والتلفزيون والصحافة 

  التعاون مع اجملتمع املدين    
تالحظ اللجنة مع االرتياح اشتراك اجملتمع املدين، مبا فيه منظمات غري حكومية، يف               -٢٨

وفيما حتيط علماً بفكرة الدستور القائلة بوجود سلطة خامسة يف          . إعداد تقرير الدولة الطرف   
 إىل الوالية الشعبية، تظل اللجنة تـشعر        الدولة توخياً للشفافية والرقابة االجتماعية باالستناد     

بالقلق من عدم مراعاة مشاركة اجملتمع املدين مشاركة واعية واملشاركة اليت ميكن أن يقدمها              
  .األطفال واملراهقون يف سبيل أداء هذه الوظيفة املنوطة بالدولة

تمـع  صل إشراك اجملتمعات احمللية واجملاوتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تو      -٢٩
املدين بصورة منتظمة فضالً عن األطفال واملراهقني يف كافة جوانب صـياغة القـوانني              

 ما يتصل هبـم واألنظمة والسياسات واخلطط وامليزانية وخاصة على املستوى احمللي وكل      
  .بشكل مباشر أو غري مباشر

  حقوق الطفل وقطاع األعمال    
آلونة األخرية من انعدام االتفاق العلين للبلد       حتيط اللجنة علماً مع القلق مبا تبدى يف ا          -٣٠

بشأن املعايري االجتماعية والبيئية الواجب حتديدها فيما يتعلق باملشاريع اخلاصة بقطاع النفط            
واللجنة قلقة بسبب انعدام املبادئ التوجيهية والتنظيمات الواضـحة الـيت متكِّـن           . واملعادن

  . الطفل على الصعيدين الوطين والدويلالشركات التجارية من محاية واحترام حقوق
واللجنة حتث الدولة الطرف على وضع مبادئ توجيهية واضحة خاصة بقطـاع              -٣١

األعمال حلماية واحترام حقوق الطفل كما هي جمسدة يف االتفاقيـة والقـانون املتعلـق           
 جلنة  ٢٠٠٨وتذكر اللجنة بالتوصية اليت أبدهتا يف عام        . باألطفال واملراهقني ويف الدستور   
يف هـذا الـصدد     ) ١٦، الفقرة   CERD/C/ECU/CO/19(القضاء على التمييز العنصري     

لكفالة قيام شركات النفط بإجراء التقييمات البيئية واالجتماعية السليمة لألثر املترتـب            
  .وذلك بالتشاور مع اجملتمعات احمللية مبا فيها جمتمعات السكان األصليني

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -٢  
مـن هـو    (تالحظ اللجنة التمييز الذي تتوخاه الدولة الطرف رمسياً بني الطفـل              -٣٢
واللجنـة، إذ حتـيط علمـاً       ).  سـنة  ١٨ و ١٢من أعمارهم بني    (واملراهق  )  سنة ١٢ دون

بالتغيريات املقترح إدخاهلا على القانون املدين، يساورها قلق عميق من جراء استمرار العمل              
  . سنة بالنسبة للفتيان١٤ سنة بالنسبة للفتيات و١٢قانونية الدنيا املتمثلة يف بالسن ال
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 سنة بالنـسبة    ١٨توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حتدد السن الدنيا املتمثلة يف             -٣٣
  .لزواج الفتيان والفتيات على حد سواء

  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (مبادئ عامة   -٣  

  عدم التمييز    
رحب اللجنة باعتراف الدستور اجلديد بالطابع املتعدد القوميات واملتعدد الثقافات          ت  -٣٤

إال أهنا تشارك جلنة القضاء على التمييز العنصري يف التعبري عن قلقها من أن              . للدولة الطرف 
نسبة عالية من األشخاص الذين ينتمون للشعوب احمللية والسكان اإلكوادوريني من أصـل             

باسـتمرار مـن املمارسـة املتمثلـة يف العنـصرية والتمييـز العنـصري               أفريقي يعانون   
)CERD/C/ECU/CO/19   ويساورها القلق كذلك من جـراء      . ، مبن فيهم األطفال   )٨، الفقرة

التجليات الواضحة هلذا التمييز من قبيل معدل وفيات أطفال السكان األصليني الـذين هـم             
ائة املتوسط الوطين وحقيقة أن مستوى سوء        يف امل  ٥٠دون اخلامسة وهو معدل يفوق بنسبة       

التغذية املزمن الذي يعاين منه أطفال السكان األصليني هو ضعف مستوى معاناة األطفال من              
املاستيزو وأن نسبة الفتيات من السكان األصليني هن ضحايا التمييز واالغتيال كما عـربت              

  . عن ذلك جلنة القضاء على التمييز العنصري
 حتث الدولة الطرف على كفالة التطبيق العملي للدسـتور ولألحكـام            واللجنة  -٣٥

القانونية اليت حتظر التمييز بسبب نوع اجلنس أو العرق أو أي شكل آخر مـن أشـكال        
 السكان األصليني واإلكوادوريني ذوي     أطفالالتمييز وأن تعمل على اختاذ تدابري لفائدة        

طرف باإلضافة إىل ذلك بأن جلنة القضاء علـى         ر اللجنة الدولة ال   وتذكِّ. األصل األفريقي 
خذ تدابري خاصة حلماية حقوق النـسوة       تَّ بأن تُ  ٢٠٠٨التمييز ضد املرأة أوصت يف عام       

 والفتيــات مــن الــسكان األصــليني ومــن اإلكــوادوريني مــن أصــل أفريقــي
(CEDAW/C/ECU/CO/7) .           وترغب اللجنة كذلك يف أن توجه نظر الدولة الطـرف إىل

الواردة يف إعالن ومبادئ العمل الذي اعتمده املؤمتر العاملي ملكافحة العنـصرية            املبادئ  
والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب فضالً عـن الوثيقـة              

  .٢٠٠٩اخلتامية اليت اعتمدت يف املؤمتر االستعراضي املعقود يف ديربان عام 

  املصاحل الفضلى للطفل    
للجنة حبقيقة أن مبدأ املصاحل الفضلى للطفل مدرج يف الدستور أو يف            فيما ترحب ا    -٣٦

القانون املتعلق بالطفولة واملراهقني، تعرب عن قلقها النعدام املعلومات بشأن الكيفية اليت ينفذ             
وهي ختشى أال يؤخذ هذا املبدأ بعني االعتبار يف مجيع ما يتخـذ مـن               . هبا هذا املبدأ عملياً   
ءات إدارية وقضائية وبرامج تتعلق باألطفال مثل األطفال احملـرومني مـن            قرارات ومن إجرا  

  .حريتهم أو من البيئة األسرية
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توصي اللجنة بأن تؤمن الدولة الطرف التنفيذ العملي ألفضل مصاحل الطفل من              -٣٧
خالل إدراج املبدأ املذكور يف مجيع الربامج والسياسات واإلجراءات القضائية واإلدارية           

 ذلك مراعاته يف جمال ما ينفذ من خطط العمل الوطنية وأن تتعهد بإجراء تقييم ملـا                 مبا يف 
جلميع القوانني والسياسات املقترحة من تأثري على األطفال وتقييم املخصصات املدرجة يف            

  .امليزانية اليت تؤثر يف األطفال ويف متتعهم حبقوقهم

  احلق يف احلياة والبقاء والتنمية    
للجنة القلق من أن معدل وفيات األطفال يف الدولة الطرف يظل أعلى مـن              يساور ا   -٣٨

  . ويساورها القلق كذلك إزاء انتشار سوء التغذية املزمن بالنسبة لألطفال. املتوسط اإلقليمي
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز السياسات والربامج اليت تتناول             -٣٩

ياة الذي يتمتع به األطفال واحلق يف البقاء والتنمية وأن          القضايا ذات الصلة باحلق يف احل     
  .تواصل إيالء اهتمام خاص مبعاجلة مشاكل وفيات األطفال وسوء التغذية املزمن

  احترام آراء الطفل    
ترحب اللجنة بإنشاء اجمللس االستشاري الوطين للطفولـة وحبقيقـة أن الدسـتور               -٤٠

بيد أن اللجنة تظل قلقة مـن جـراء         . حترام آراء الطفل  والقانون املتعلق باألطفال يضمنان ا    
املواقف االجتماعية التقليدية اليت حتد من حق األطفال يف أن تسمع كلمتـهم يف املـدارس                

وتشعر بالقلق اإلضايف من جراء عدم كفاية إعمـال         . وداخل األسرة وغري ذلك من املواضع     
  . ئية واإلداريةحق األطفال يف االستماع إليهم يف اإلجراءات القضا

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل كفالة إيالء االعتبـار               -٤١
الواجب آلراء األطفال داخل األسرة ويف املدارس ويف سائر األوساط اإلدارية وغريهـا             

. ويف أن تسمع كلمتهم على النحو الواجب يف اإلجراءات القضائية واإلدارية اليت متسهم            
تود اللجنة أن تسترعي اهتمام الدولـة الطـرف إىل التعليـق العـام              . هذا الصدد ويف  
  . الذي أصدرته اللجنة واملتعلق حبق الطفل يف أن ُتسمع كلمته) ٢٠٠٩(١٢ رقم
وفيما الحظت اللجنة اإلجراء الدستوري الذي يسمح بالتصويت الطـوعي يف             -٤٢

 سنة، فإهنا تـشجع     ١٨ و ١٦ ما بني    االنتخابات العامة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم     
الدولة الطرف على تأمني الدعم لذلك التصويت عن طريق التثقيف املدين والتثقيـف يف              
جمال حقوق اإلنسان كسبيل لضمان الوعي املبكر لدى األطفال بأن احلقـوق متـارس              

. سؤوليةباعتبارها جانباً من جوانب املواطنة على أساس من االستقالل الذايت والشعور بامل           
  . وتوصي الدولة الطرف بأن تقيم النتائج بطريقة مستقلة



CRC/C/ECU/CO/4 

GE.10-40907 12 

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و١٧-١٣؛ ٨؛ ٧املواد (احلقوق املدنية واحلريات   -٤  

  التسجيل عند الوالدة    
أحاطت اللجنة علماً باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف سبيل النهوض بتـسجيل               -٤٣

 اجلهود اخلطة الوطنية للتسجيل عنـد الـوالدة ووحـدات           األطفال عند والدهتم ومن تلك    
يزالـون غـري     التسجيل املتنقلة إال أن اللجنة تعرب عن قلقها من أن العديد من األطفال مـا              

وهي قلقة بوجه خاص للتقارير اليت بلغتها واليت مفادها . مسجلني وال ميلكون شهادات ميالد 
من آباء هم من املهاجرين أو من ملتمسي اللجوء أن األطفال الذين يولدون يف الدولة الطرف 

  . حيرمون من حق تسجيل والدهتم
 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تكفـل الدولـة الطـرف            ٧وعلى ضوء املادة      -٤٤

التسجيل عند الوالدة لكافة األطفال مبن فيهم األطفال الذين ينتمون إىل أسر مهاجرة أو              
  . يل جماناًأسر ملتمسة للجوء ويتم هذا التسج

  العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة    
فيما ترحب اللجنة حبظر مجيع ضروب العنف يف الدستور اجلديد، تعرب عن قلقها من      -٤٥

أن العقوبة البدنية مل حتظر صراحة بعد يف البيت وتظل ضرباً مقبوالً ثقافيـاً مـن ضـروب                  
ذلك من األوساط، مبا فيها املدرسة وغريها من أمـاكن الرعايـة   التأديب يف األسر ويف غري      

وليس هناك أي حظر صريح للعقوبة البدنية باعتبارها إجراًء تأديبياً يستخدم حبق األطفـال              
  .احملرومني من حريتهم

توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إىل وضع وإنفاذ تشريع حيظـر العقوبـة                -٤٦
. ، مبا فيها األسرة واملدارس ومجيع أماكن احلرمان مـن احلريـة           البدنية يف كافة األوساط   

للجنـة  ) ٢٠٠٧(٤٨ وينبغي، يف هذا الصدد، أن تأخذ بعني االعتبار التعليق العام رقم          
املتعلق حبق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبـة القاسـية               

  .املهينة أو

  ألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفالمتابعة الدراسة اليت أجرهتا ا    
باإلشارة إىل الدراسة اليت اضطلعت هبا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال              -٤٧

(A/61/299)توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي :  
اختاذ مجيع التدابري من أجل تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر اخلـبري               )أ(  

 اضطلعت هبا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال أخـذاً      املستقل املعين بالدراسة اليت   
بعني االعتبار نتائج وتوصيات حلقة التشاور اإلقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية املعقـودة يف        
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وتوصي اللجنة،  . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١مايو إىل   / أيار ٣٠س آيرس يف الفترة من      ينوب
  :اصة بالتوصيات التاليةبوجه خاص، بأن تويل الدولة الطرف عناية خ

 قانوناً مجيع أشكال العنف ضد األطفال مبا يف ذلك العقوبـة البدنيـة يف           أن متنع  •
 مجيع األوساط؛

 عنف وتنمي الوعي؛ألولوية للوقاية وتنهض بقيم الالأن تويل ا •

 ضمان احملاسبة وإهناء اإلفالت من العقاب؛ •

 ؛التصدي للبعد اجلنساين للعنف ضد األطفال •

 مجع بيانات وطنية منتظمة وإجراء حبوث فيما يتعلق بالعنف ضد املـرأة             أن تتوىل  •
  .واألطفال واملراهقني

أن تستخدم هذه التوصيات كأداة للعمل بالشراكة مع اجملتمـع املـدين        )ب(  
ومبشاركة بوجه خاص من األطفال لكي تضمن احلماية لكل ولد وبنت من مجيع أشكال              

بغية استجماع القدرة على اختـاذ التـدابري العمليـة          العنف املادي واجلنسي والنفسي و    
  واحملددة بآجال، عند االقتضاء، من أجل منع العنف والتجاوزات والتصدي هلذه وذاك؛

أن تلتمس التعاون التقين يف هذا الصدد من املمثل اخلاص لألمني العـام               )ج(  
وق اإلنسان ومنظمـة    املعين بالعنف ضد األطفال ومن مفوضية األمم املتحدة السامية حلق         

األمم املتحدة للطفولة وغريمها من الوكاالت ذات الشأن فضالً عن الشركاء مـن بـني               
  .املنظمات غري احلكومية

؛ ١١-٩؛  ٢١-١، الفقرتـان    ١٨؛  ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -٥  
  ) من االتفاقية٣٩؛ و٤، الفقرة ٢٧؛ ٢٥؛ ٢١-١٩

  لية األبويةالبيئة األسرية واملسؤو    
فيما ترحب اللجنة بربامج التحويالت النقدية لألسر املنخفضة الدخل، تعرب يف ذات              -٤٨

الوقت عن قلقها لعدم كفاية التدابري الوقائية الرامية إىل تعزيز جانب األسر ذوي األطفـال               
ـ    . الذين حيتاجون إىل محاية خاصة وتدريب يتعلق باملسؤوليات األبوية         ب وهي قلقة إىل جان

سرة املعيشية وجتـاه    ذلك من أن العديد من األطفال هم حباجة إىل حتمل مسؤوليات عن األ            
األخوة الصغار واألخوات الصغريات بسبب أمور منها أن اآلباء هاجروا من الدولة الطرف             

وهي قلقة باإلضافة إىل ذلك ألن      . وتركوهم وراءهم فضالً عن افتقار هؤالء األطفال للدعم       
  .بعض األطفال حمرومون من العيش والنمو يف أسرهم بسبب الفقر وحده

  :جنة الدولة الطرف مبا يليتوصي الل  -٤٩
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تعزيز التدابري الوقائية على مستوى اجملتمع احمللي يف سبيل دعم وتقويـة              )أ(  
أواصر األسر مبا يف ذلك التربية األسرية والتوعية بشؤون األسرة واسـتخدام بـرامج              

  التحويالت النقدية لتجنيب األطفال الفصل عن أسرهم؛
ن والديهم ودعمهم بتـسخري اخلـدمات       محاية األطفال الذين فصلوا ع      )ب(  

احمللية ألغراض هؤالء األطفال وتعزيـز أواصـر األسـرة والقـدرة علـى احتـضان               
  وإعالتهم؛ األطفال
كفالة رصد األطفال الذين يعادون إىل أسرهم رصداً عن كثب وبانتظام             )ج(  

  وإسداء املشورة للوالدين وتقدمي الدعم هلما؛
حول أوضاع أطفال األسر املهـاجرة، بغيـة        االضطالع بدراسة شاملة      )د(  

تصميم استراتيجيات مالئمة تكفل هلم احلماية والتمتع الكامل مبا هلم من حقـوق عـن               
  طريق أمور منها برامج الدعم اجملتمعي ومحالت التثقيف واإلعالم والربامج املدرسية؛

 يتركـوا   والنظر يف اختاذ تدابري قانونية متنع األبوين املهاجرين مـن أن            )ه(  
  .أبناءهم خلفهم

  األطفال احملرومون من البيئة األسرية     
يساور اللجنة القلق من أن معظم األطفال الذين حيرمون من البيئة األسرية يودعون               -٥٠

يف مؤسسات على الرغم من أن الدولة الطرف تذكر أهنا تفضل الرعاية األسرية على الرعاية               
اء العدد املرتفع من األطفال املـودعني يف مؤسـسات          ولذلك يساورها القلق إز   . املؤسسية

 وكـذلك   ،واالفتقار للمعلومات املتعلقة بعمليات التفتيش والتقييم املنتظمة هلذه املؤسسات        
مؤهالت املوظفني فيها والضمانات املقدمة حلماية األطفال من سوء املعاملة فضالً عن آليات             

  .تقدمي الشكاوي
  :طرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة ال  -٥١

أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية الكفيلة بإعادة األطفـال املـودعني يف           )أ(  
مؤسسات إىل أسرهم مىت ما أمكن ذلك وإيداع أولئك األطفال يف وسط يوفر نوعاً من               
الرعاية األسرية واعتبار إيداع األطفال يف مؤسسات إجراًء يتخذ كمالذ أخري وألقـصر             

  مدة ممكنة؛
تضطلع بدراسة لتقييم أوضاع األطفال احملاطني بأشكال خمتلفة مـن          أن    )ب(  

الرعاية البديلة؛ مبا يف ذلك أوضاعهم املعيشية واخلدمات املقدمة إليهم وأن تعمل علـى              
اختاذ التدابري التصحيحية الرامية إىل احلد من عدد األطفال املودعني يف مؤسسات وحتسني          

  أشكال الرعاية البديلة؛
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ضع معايري واضحة للمؤسسات القائمة وتكفل قيام آليـة شـاملة           أن ت   )ج(  
تضطلع باستعراض دوريٍ ألوضاع األطفال احملاطني بكافة أشكال الرعاية البديلة وذلك           

 من االتفاقية واملبادئ التوجيهية للرعاية البديلـة لألطفـال الـيت            ٢٥على ضوء املادة    
  ؛٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠يف ، املعتمد ٦٤/١٤٢يتضمنها قرار اجلمعية العامة 

وأن توضع آلية لتقدمي الشكاوي خاصة باألطفال وأن يتم استعماهلا دون   )د(  
  .اإلضرار حبق الطفل يف اخلصوصية ويف السرية

  التبين    
فيما الحظت اللجنة أن التشريع املتعلق بعملية التبين املشتركة بني األقطـار قـد مت                 -٥٢

 رصده عن كثب عن طريق احلد من عدد وكاالت التبين الدويل،            ٢٠٠٩تنفيذه وجيري، منذ    
يساور اللجنة القلق من أن هناك وكاالت أخرى تقوم باإلعالن عن فرص تـبين األطفـال                

  .إكوادور من
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التقيد مببدأ املـصاحل الفـضلى للطفـل        -٥٣

ن يف جمال التبين على الصعيد الـدويل لعـام          وباتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل والتعاو     
 يف مجيع مراحل إجراءات التبين، وذلك من خالل توفري ما يكفي مـن املـوارد                ١٩٩٣

البشرية واملالية لسلطة االعتماد املركزية حىت تتمكن من تنفيذ براجمها على النحو املالئم             
إجراءات التبين وبناء قدرة    باتباع سبل منها استبقاء اإلشراف واملراقبة على مجيع مراحل          

  . املوظفني املدنيني املنخرطني يف العملية

  اإلساءة واإلمهال    
ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية الستئصال العنـف اجلنـساين ضـد األطفـال                -٥٤

تعرب عن قلقها الرتفاع معدل اإلساءة واإلمهال مبا يف ذلـك العنـف             وواملراهقني والنساء   
  . الذي غالباً ما يقود إىل مغادرة األطفال بيوهتم هرباً من العنفاملرتيل ضد األطفال 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تنظيم محـالت وعـي عـام وتـوفري                 -٥٥
معلومات بشأن التوجيه األبوي واإلرشاد سعياً وراء منع تعـرض األطفـال لإلسـاءة              

درسني وللموظفني املسؤولني وهي توصي باإلضافة إىل ذلك بتوفري التدريب للم     . واإلمهال
عن إنفاذ القانون والعاملني يف جمال الصحة واجملال االجتماعي وأعضاء النيابة العامة فيما             
يتعلق بكيفية تلقي ورصد وحتري ومقاضاة الشكاوي املتعلقة بالعنف وإمهـال األطفـال             

  .بطريقة تراعي الطفل واجلانب اجلنساين
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 ٢٧؛  ٢٦؛  ٢٤؛  ٢٣؛  ٣، الفقـرة    ١٨؛  ٦واد  امل(الصحة األساسية والرفاه      -٦  
  ) من االتفاقية٣-١الفقرات 

  األطفال ذوي اإلعاقة    
بـشأن اإلدمـاج    ) ٥٣ و ٥٠املادتـان   (فيما ترحب اللجنة بالضمانات الدستورية        -٥٦

االجتماعي الكامل وتكافؤ الفرص املتاحة لألطفال ذوي اإلعاقة، وبربنامج إكـوادور دون            
 األطفال ذوي اإلعاقة روعيت يف املقررات التربوية الرمسية إال أن           حواجز وحقيقة أن شؤون   

اللجنة تشعر بالقلق إزاء االفتقار للدعم الواجب توفريه لألسر وإزاء ارتفاع الكلفـة الـيت                
  .تتحملها األسر اليت تتعامل مع أطفال ذوي إعاقة

 ٢٠٠٦ لعـام     للجنة ٩ من االتفاقية، والتعليق العام رقم       ٢٣وعلى ضوء املادة      -٥٧
 توصـي   ،بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          

اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة التدابري الالزمة حلماية وتعزيز حقوق األطفال ذوي             
اإلعاقة، مبا يف ذلك تعزيز ُسبل احلصول على التعليم وتوفري املوارد املالئمة حىت يـتمكن          

وتوصي اللجنة باإلضـافة إىل ذلـك جبمـع         . ن توفري الرعاية السليمة ألطفاهلم    اآلباء م 
البيانات املصنفة حبسب الفئة العمرية واجلنس واألصل العرقـي واخللفيـة االجتماعيـة             

  .االقتصادية وتوصي كذلك بالتعاون املتزايد مع اجملتمع املدين

  الصحة واخلدمات الصحية    
 والدعم السياسي واملايل املتجـدد      ٢٠٠٦ون الصحة لعام    ترحب اللجنة باعتماد قان     -٥٨

للخطط املتعلقة بوفيات األمهات واألطفال ومحل املراهقات وسوء التغذية لـدى األطفـال             
والحظت اللجنة أن وفيات األطفـال      . وتوفري خدمات األمومة اجملانية لألطفال والعناية هبم      

يظـل  )  أطفال هم دون اخلامسة    ٥ أصل   الذي يؤثر على كل طفل من     (وسوء التغذية املزمن    
أكثر املشاكل الصحية إحلاحاً اليت يعاين منها األطفال فعربت عن قلقها الشديد ألنه بـالرغم               
من اجلهود املبذولة مؤخراً لتقدمي خدمات من قبيل التحصني واخلدمات املسداة للحوامل ويف             

 وممن يعيشون يف أطـراف      سبيل صحة األطفال هناك قطاعات عريضة من السكان الريفيني        
أو يعـانون مـن رداءة هـذه        /املدن ال يزالون يفتقرون إىل اخلدمات اليت تراعي ثقافتهم و         

وتشعر اللجنة بـالقلق    . اخلدمات وهم مضطرون لتسديد تكاليف الدواء يف معظم احلاالت        
  .كذلك من جراء التقارير اليت مفادها أن مدة الرضاعة الطبيعية تقصر يوماً بعد يوم

فيما حتيط اللجنة علماً باملعلومات األحدث الصادرة عن الدولة الطرف والـيت              -٥٩
مفادها أن وفيات األطفال قد تناقصت وأن خرائط انتشار الفقر اليت ُوضـعت بـصدد               

 الدولة الطرف على مواصلة ذية عن طريق النظام املدرسي، حتث املساعدة على توزيع األغ   
لطفل ومراقبة التغذية ودعمها مبا يف ذلك مراقبتها يف         توسيع نطاق خدمات صحة األم وا     
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املناطق النائية بطريقة تراعي اجلانب اجلنساين واجلانب الثقايف ومع التشديد على الوقايـة             
وتوصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك بنشر املدونة الدولية لتسويق بـدائل لـنب          . والتشجيع

ق مع اجلهات العاملة األخـرى التابعـة        وتوصي باإلضافة إىل ذلك بتحسني التنسي     . األم
وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الزيادة       . لنظام احلماية الكامل والعمل اجلماعي    

  .يف االعتمادات العامة املخصصة للصحة وفق ما يقتضيه الدستور

  صحة املراهقني    
تصدي ملشكلة  رحبت اللجنة باخلطة الوطنية لوقاية املراهقات من احلمل من أجل ال            -٦٠

هي من أحل املشاكل الصحية اليت تواجهها املراهقات وعربت اللجنة عن أهنا تـشارك جلنـة                
، CEDAW/C/ECU/CO/7 (٢٠٠٨القضاء على التمييز ضد املرأة فيما أبدته من قلق يف عام            

الرتفاع معدل املراهقات احلوامل، منهن بصورة خاصة الفتيات الالئي ينتمني إىل ) ٣٨الفقرة 
حالة وضع من أصل كـل      (لسكان األصليني أو اإلكوادوريات اللوايت هن من أصل أفريقي          ا

وتعرب اللجنـة، يف هـذا      ).  سنة ١٨ و ١٥مخس حاالت هتم فتيات تتراوح أعمارهن ما بني         
الصدد، عن قلقها لعدم كفاية التربية الصحية اجلنسية واإلجنابية وغياب املعلومات املتعلقـة             

منع احلمل بالرغم من الضمان الوارد صراحة يف الدستور األخري بشأن           باحلصول على وسائل    
احلق يف اختاذ القرارات املبنية على العلم واحلرة واملسؤولة خبصوص الصحة واحلياة اإلجنابيـة              

ويساور اللجنة القلق الكبري إزاء حاالت احلمل غري املرغوب فيهـا           ). ١٠، العدد   ٦٦املادة  (
الغتصاب فضالً عن حظر بعض أنواع موانع احلمل مما يفـضي يف            وهو احلمل الناجم عن ا    

  . بعض احلاالت إىل اإلجهاض غري املأمون وإىل االنتحار
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابري اليت تتخذها للتشجيع على التمتع              -٦١

ا يف ذلك التربية    خبدمات الصحة اإلجنابية اليت تتاح لكافة املراهقات يف مجيع أحناء البلد، مب           
الصحية اجلنسية واإلجنابية يف املدارس فضالً عن إسداء املشورة اليت تراعـي حاجـات              
الشبان واملشورة السرية وخدمات الرعاية الصحية مبا فيها اإلعالم املتعلق باحلصول على            

وتوصي باإلضافة إىل ذلك الدولة الطرف بأن جتعل كافة حاالت منع           . وسائل منع احلمل  
ويف هذا الصدد، يسترعى نظـر الدولـة الطـرف إىل           . مل الطارئ متاحة للمراهقني   احل

الصادر عن اللجنة بشأن صـحة املـراهقني والنـهوض          ) ٢٠٠٣(٤التعليق العام رقم    
وتشترك اللجنة يف التوصية اليت تقدمت هبا جلنة        . حباجاهتم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل     

 ضرورة تأييد الدولة للبحوث املتعمقة حول مسائل        القضاء على التمييز ضد املرأة بشأن     
وبشأن صحة األم ) والفتاة(اإلجهاض يف الظروف اخلطرة وآثار هذا اإلجهاض على املرأة    

  .تيسرياً لصياغة القوانني واملعايري املالئمة
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  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
لوقاية من فـريوس نقـص      الحظت اللجنة أن الدولة الطرف قامت بوضع سياسة ل          -٦٢

اإليدز ختص املراهقني وسياسة حلماية األطفال الذين يتموا نتيجـة اإلصـابة            /املناعة البشرية 
اإليدز وعربت عن قلقها إزاء عدم تنفيذ هذه السياسات مـن           /بفريوس نقص املناعة البشرية   

  .خالل النظام الوطين حلماية األطفال واملراهقني
لوية عليا للتنفيذ الفعلي للـسياسات املتعلقـة بالوقايـة          توصي اللجنة بإيالء أو     -٦٣

  .اإليدز/نقص املناعة البشريةواحلماية من فريوس 

  ) من االتفاقية٣١؛ و٢٩؛ ٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية   -٧  

  التعليم مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه    
لى التعلـيم يف الـسنوات األخـرية وبقـرار          ترحب اللجنة بتزايد اإلنفاق العام ع       -٦٤
 القاضي بإلغاء املسامهات املقدمة إىل املدارس واألخذ مببـدأ جمانيـة الكتـب              ٢٠٠٦ عام

وهي تتطلع إىل ختصيص املزيد من املوارد على النحو املنصوص عليه يف دستور عام              . املدرسية
التعليم املبكر وهتدف حتقيق وترحب اللجنة كذلك خبطة التعليم العشرية اليت تتضمن . ٢٠٠٨

 يف املائة باملستوى الثانوي فضالً ٧٥التحاق كافة األطفال بالتعليم األساسي والتحاقهم بنسبة 
 الرامية إىل منع واستئصال اإلساءات اجلنسية من النظام         ٢٠٠٦عن خطة العمل الوطنية لعام      

التسرب املرتفعة فيما يتعلق    ويساورها، من ناحية أخرى، القلق الستمرار معدالت        . التعليمي
على وجه اخلصوص بالفتيات من السكان األصليني وارتفاع معدل اإلساءة اجلنسية والتحرش         

وتالحـظ  . يف املدارس " التأديب"بالفتيات يف املدارس والعقوبة البدنية كشكل من أشكال         
بـني أطفـال    اللجنة بقلق اخنفاض معدل التالميذ الذين ينهون التعليم الثانوي خاصة مـن             

كذلك ظاهرة محل الفتيات مما يؤشر على عدم كفاية املـستوى           تقلقها  السكان األصليني و  
وتعرب اللجنة عن قلقها أخرياً ألن أطفال العمال املهاجرين هجـرة غـري قانونيـة               . التعليمي

  .يتاح هلم االلتحاق بالنظام التعليمي ال
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٦٥

صلة حتسني نوعية التعليم واختاذ كافة التدابري اليت تـؤمن لألطفـال      موا  )أ(  
إمكانية إهناء تعليمهم االبتدائي والثانوي من خالل معاجلة األسباب الكامنة وراء عـدم             

وينبغي هلا، يف قيامها بذلك، أن جتعل الوحدات التربوية لأللفيـة           . إمتام املراحل الدراسية  
الح كافة املدارس على املستوى املقـاطعي ال أن حتـول           هي احملور لشبكة هتدف إىل إص     

وينبغي هلا أن تكفل توافر الكتب الدراسـية مـن خـالل            . املوارد عن الوجهة التربوية   
  املكتبات العامة واملدرسية واملعلومات والتثقيف املالئم املتاح على اإلنترنت؛
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ختصيص والتصدي ألوجه التفاوت بشكل أكثر كفاءة وذلك عن طريق            )ب(  
ميزانية حمددة تقترن بدعم طويل األجل يستهدف أشد فئات األطفال حرماناً أال وهـم              
أطفال السكان األصليني والبنات يف املناطق الريفية، مع إيالء االهتمام بالتعليم البديل غري 

  أو املزيد من التعليم الفين؛/الرمسي وكفالة التدريب املهين الذي يقود إىل العمالة و
األخذ بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان على كافة املستويات التربويـة             )ج(  

وذلك هبدف التخلي عن املمارسات التمييزية وكراهية األجانب والعنف وفهم التنـوع            
  والتعددية الثقافية والنهج اجلنساين واملواطنة؛

ة اختاذ إجراءات للحيلولة دون إنزال العقوبة البدنية والتجاوزات اجلنسي          )د(  
واملضايقة اليت يتعرض هلا األطفال، وخاصة الفتيات، يف املـدارس والتحـري يف ذلـك              

  واإلسراع مبقاضاة مجيع من هم مسؤولون عنها عند االقتضاء؛
كفالة أن تتوفر لكافة املدارس أعداد كافية من املعلمني املتمتعني بتدريب             )ه(  

  حة التدريب املتواصل هلم؛حسن وذوي الكفاءة التامة وتلقيهم أجراً جمزياً وإتا
إتاحة الوصول إىل املدارس لكافة األطفال بغض النظر عـن مركـزهم              )و(  

القانوين يف الدولة الطرف مع إيالء االهتمام اخلاص بأطفال املهاجرين واألطفال املهاجرين            
  الذين ال مرافق هلم؛

ريـق  إصالح النظام الذي ينص عليه قانون النقل والعبور وسـالمة الط            )ز(  
  لكفالة إمكانيات النقل العمومي بتعريفات تفضيلية لكافة األطفال؛

الصادر عن اللجنة   ) ٢٠٠٠(١أن يؤخذ بعني االعتبار التعليق العام رقم          )ح(  
  .بشأن األهداف التربوية

؛ )د(-)ب(٣٧؛  ٤٠؛  ٣٩؛  ٣٨؛  ٣٠؛  ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصـة       -٨  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢

  جوء واألطفال الالجئون التماس الل    
ترحب اللجنة باعتراف الدستور اجلديد باحلق يف التماس اللجوء وحقوق الالجئني              -٦٦

متشياً مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ويساورها القلق إزاء وضع أطفال ملتمسي اللجوء             
 التـشريعات   والالجئني يف الدولة الطرف، وعدم كفاية سبل التعليم املتاحة إليهم بالرغم من           
ويـساورها  . اليت تضمن صراحة إمكانية وصول أطفال الالجئني إىل النظام التعليمي الوطين          

القلق أيضاً من أن األطفال الذين يولدون يف الدولة الطرف ألبوين يلتمسان اللجوء ال يـتم                
تسجيلهم بصورة منتظمة عند الوالدة وهم بـذلك حمرومـون مـن ممارسـة حقـوقهم                

  .االًأطف باعتبارهم
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التشريعات وغري ذلك من اإلجـراءات              -٦٧
الرامية حلماية أطفال ملتمسي اللجوء والالجئني وخاصة منهم األطفال الذين ال مرافـق             

وينبغي هلا، يف هذا الصدد أن تأخذ بعني االعتبار التعليـق           . هلم أو املفصولني عن آبائهم    
 الصادر عن اللجنة بشأن معاملة األطفال الذين ال مرافـق هلـم             )٢٠٠٥(٦العام رقم   

وتوصي باإلضافة إىل ذلك بضمان     . واألطفال املفصولني عن آبائهم خارج بلدهم األصلي      
أن يتوفر ألطفال ملتمسي اللجوء والالجئني مستوى معيشي مالئم مبا يف ذلـك املـاء                

ة ووجـود املـدارس وذلـك       والغذاء فضالً عن احلصول على خدمات الرعاية الصحي       
  .متييز دون

  األطفال يف الصراع املسلح    
يساور اللجنة القلق من جراء التقارير اليت مفادها أن اجملتمعات احمللية القريبـة مـن             -٦٨

احلدود الشمالية واليت تأثرت تأثراً بليغاً يف حياهتا اليومية من جراء العنـف الـذي ترتكبـه            
ات تعمد، يف مجلة أمور، إىل جتنيـد وخطـف األطفـال    جمموعات غري الدول وهي جمموع   

واالعتداء عليهم جنسياً، وقلقة أيضاً من جراء االفتقار إىل اخلدمات، واخللل الذي يعتـري              
وتأثري ذلك  . األنشطة التجارية الرمسية وغريها من األنشطة االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

يه التقارير اليت تفيد اخنفاض مـستوى االلتحـاق         على مناء الطفل وممارسته حلقوقه تشهد عل      
باملدارس واخنفاض معدل إهناء الدراسة وارتفاع معدالت الوفيات واملرض واحلوادث ومـا            

  .ذلك إىل
وحتث اللجنة الدولة الطرف واجملتمع الدويل على أن يوفرا للمجتمعات احملليـة              -٦٩

ثري الرتاعات ووجود جمموعات مسلحة     اليت حتتل املناطق احلدودية الشمالية واملعرضة لتأ      
غري الدول، ُسبل احلصول اآلمن على خدمات ذات جودة وال سيما األطفال واملراهقني             

  .وإتاحة السبل اليت تساعدهم على إجياد بيئة آمنة وحممية

  االستغالل االقتصادي مبا يف ذلك عمل األطفال    
الذي حيدد السن الدنيا لالستخدام     ترحب اللجنة بالتعديل املدخل على قانون العمل          -٧٠
 سنة شأنه يف ذلك شأن خطة العمل الوطنية ملنع عمل األطفال واستئـصاله بـصورة                ١٥    ب

بيد أهنا تعرب عن القلق من أن هناك العديد من األطفـال            . ٢٠٠٥تدرجيية اعتباراً من عام     
لب عليه مسات العبودية    الذين ما يزالون يؤدون أعماالً ضارة من قبيل العمل باملنازل الذي تغ           

والعمل اخلطري يف املزابل ومزارع املوز ويف الصناعة التعدينية مبا يف ذلك السخرة وأن العديد               
  .من هؤالء األطفال ال يزاولون الدراسة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧١
أن تواصل تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على عمل األطفال وأسـوأ              )أ(  

) ١٨٢رقـم   (كاله عن طريق تنفيذ قانون العمل واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال            أش
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اليت وضعتها منظمة العمل الدولية وكفالة الرصد الفعال لالنتهاكات اليت تتعـرض هلـا              
  األحكام ذات الصلة بعمل األطفال وفرض عقوبات فعلية يف حالة تلك االنتهاكات؛

عليم ومتتعهم باحلماية من اآلثار الـضارة       أن تضمن التحاق األطفال بالت      )ب(  
  النامجة عن عمل األطفال؛

أن تتوىل مجع بيانات موثوقة تتعلق بعمل األطفال مصنفة حبسب الفئـة              )ج(  
العمرية ونوع اجلنس واألصل العرقـي واخللفيـة االقتـصادية االجتماعيـة واملوقـع              

رمسي مثل خدم البيوت وأن تقوم اإلداري، مبن فيهم من يعملون يف القطاع غري ال/اجلغرايف
  برصد أوضاع هؤالء األطفال؛

أن حتترم حق الطفل يف أن ُتسمع كلمته عندما تتخذ وتطبـق التـدابري                )د(  
  الرامية إىل القضاء على عمل األطفال جبميع أشكاله؛

الربنـامج الـدويل    /أن تواصل طلب املساعدة من منظمة العمل الدولية         )ه(  
  .فالللقضاء على عمل األط

  أطفال الشوارع    
فيما ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف الستئصال ظـاهرة تـسول               -٧٢

األطفال يف الشوارع أيام عيد ميالد املسيح واالستمرار يف ذلك طيلة العام تعرب عن قلقهـا         
إزاء العدد املرتفع مـن أطفـال الـشوارع املعرضـني للعنـف ولالسـتغالل اجلنـسي                 

  .وللتمييز تصاديواالق
توصي اللجنة مبعاجلة األسباب اليت تلقي باألطفال يف الشوارع وذلك بغية تأمني              -٧٣

وينبغي . عودهتم إىل الوسط األسري الراعي واحلامي هلم وممارسة حقوقهم بوصفهم أطفاالً    
. للدولة الطرف، يف قيامها هبذا العمل، أن تنصت على النحـو الواجـب إىل األطفـال               

للجنة الدولة الطرف بتنمية الوعي العام حبالة األطفـال الـذين يعيـشون يف              وتوصي ا 
  .الشوارع ومكافحة األفكار اخلاطئة والنمطية ضدهم

  االستغالل اجلنسي واإلساءة اجلنسية    
 اهلادفة يف مجلة أمـور إىل منـع         ٢٠٠٧ترحب اللجنة خبطة السياحة الوطنية لعام         -٧٤

بيد أهنا تعرب عن القلق إزاء عدم كفاية التدابري احلالية          . فالاالستغالل اجلنسي التجاري لألط   
الرامية إىل منع االستغالل اجلنسي لألطفال والخنفاض عدد من متت مقاضاهتم بسبب جرائم             

وتعرب عن قلقها كذلك الرتفاع معدل األطفال الذين هم ضـحايا التجـاوزات             . كهذه
ة احلقيقية هلذه احلاالت اليت يبدو أهنا مل تكـن          اجلنسية واالفتقار إىل املعلومات بشأن الطبيع     

  .موضع التحقيق واملالحقة املالئمني
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٥
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تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وغريهم من املـسؤولني الـرمسيني             )أ(  
يف هـذه   على كيفية حتديد حاالت استغالل األطفال واإلساءة إليهم جنسياً والتحقيـق            

احلاالت واملعاقبة عليها وذلك بطريقة تراعى فيها حقـوقهم يف اخلـصوصية والـسرية              
  واحتياجاهتم اخلاصة؛

مجع إحصاءات تتعلق بالضحايا مصنفني حبسب طبيعة اجلرمية املرتكبـة            )ب(  
  ونوع اجلنس والفئة العمرية والعرق بغية الرصد السليم للحاالت؛

اية األطفال الضحايا ومساعدهتم على التعايف      تنفيذ سياسات وبرامج لوق     )ج(  
وإعادة إدماجهم يف اجملتمع وذلك وفقاً للوثائق اخلتامية املعتمدة يف املـؤمترات العامليـة              

  . واملتعلقة مبكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦لألعوام 

  بيع األطفال واالجتار هبم وخطفهم    
 وهتريب املهاجرين   ٢٠٠٦طنية ملكافحة االجتار بالبشر لعام      ترحب اللجنة باخلطة الو     -٧٦

واالستغالل اجلنسي واستغالل عمل الغري والبغاء والصور اإلباحية وغريهـا مـن أشـكال              
بيد أن اللجنة تظل قلقة من جراء ارتفاع عدد األطفال الـذين مت             . استغالل النساء واألطفال  

ود ويف مناطق املرتفعات الوسـطى وهتريبـهم إىل         االجتار هبم دولياً وداخل البلد وعرب احلد      
املراكز احلضرية، وذلك بغرض استغالهلم اجلنسي جتارياً وتسخريهم للعمل املرتيل وإكراههم           

وهي قلقة . على التسول ومن أجل السخرة يف املناجم ويف غري ذلك من ضروب العمل اخلطر    
الء األطفـال إن أمكنـت      كذلك ألن بعض األطفال يبيعهم آباؤهم ألجل السخرة وهـؤ         

  .استعادهتم لزمت عودهتم للعيش مع أسرهم
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧٧

 هذه اجلرائم التحقيق يف جرائم بيع األطفال واالجتار هبم ومالحقة مقتريف       )أ(  
  خاصة على املستوى احمللي؛ومعاقبتهم عليها، 

عن إنفاذ القانون وغريهـم     حتسني مستوى التدريب بالنسبة للمسؤولني        )ب(  
  من املسؤولني الرمسيني؛

وضع استراتيجية شاملة لرصد وكـشف األطفـال ضـحايا البيـع              )ج(  
  هبم؛ واالجتار

اختاذ كافة التدابري الالزمة، مبا فيها الدعم التربوي والدعم املايل، ملنـع              )د(  
  .اآلباء من بيع أطفاهلم
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  إدارة شؤون قضاء األحداث    
 يؤسس لنظام متخصص جديد لعدالـة       ٢٠٠٨لجنة حبقيقة أن دستور عام      ترحب ال   -٧٨

ويبني صراحة أن احلرمان من احلريـة ال يـستعمل          ) ٣٤١ املادة(األطفال املخالفني للقانون    
كاستثناء ووجوب احتجاز األطفال يف مركز منفصل عن الكبار وتقدر كذلك حقيقة أن              إال

ئية يبقي على سنوات أربع كمدة قصوى للحرمـان         مشروع القانون املتعلق بالضمانات اجلنا    
  :بيد أن اللجنة يساورها قلق إزاء ما يلي. من احلرية
صياغة قانون الضمانات اجلنائية بصدد االبتعاد عن النظـام التخصـصي             )أ(  
  األطفال؛ لعدالة

أن املعايري اخلاصة بقضاء األحداث مل حتلل ومل تواءم وهـي ال ترقـى إىل                 )ب(  
  نظم مناظرة؛ ملالئم وال تقابلها آليات والاملستوى ا
ليس هناك حىت اآلن نظام مالئم لقضاء األحداث وهناك نقص يف قـضاة               )ج(  

األحداث وتفيد التقارير أن هناك أطفاالً حمتجزون هم والكبار يف زنزانات ومراكز احتجـاز   
  سابق للمحاكمة؛

يتم تـوقيفهم توقيفـاً     هناك نقص يف اإلحصاءات املتعلقة باألطفال الذين          )د(  
  احتياطياً ومدة بقائهم؛

هناك معلومات غري كافية قدمت بشأن معاملة األطفال الذين تقل أعمارهم            )ه(  
والذين هم خمالفون للقانون أو بـشأن       ) السن الدنيا حالياً للمسؤولية اجلنائية    ( سنة   ١٢عن  

 ٤٠ئي طبقـاً للمـادة      وجود أي نظام لتسوية حاالت خمالفة القانون خارج النظام القـضا          
  .االتفاقية من
حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايري قـضاء األحـداث تنفيـذاً       -٧٩

 من االتفاقية، فضالً عن قواعد األمم املتحدة   ٣٩ و ٤٠و) ب(٣٧كامالً، وال سيما املواد     
تحـدة  ومبادئ األمـم امل ) قواعد بيجني(النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث     

وقواعد األمم املتحدة بـشأن     ) مبادئ الرياض التوجيهية  (التوجيهية ملنع جنوح األحداث     
كما حتث اللجنة الدولـة الطـرف       ). قواعد هافانا (محاية األحداث اجملردين من حريتهم      

طفال يف  بشأن حقوق األ  ) ٢٠٠٧(١٠راعاة تعليق اللجنة العام رقم      بوجه خاص على م   
  :ا حتث الدولة الطرف على القيام مبا يليكم. إطار قضاء األحداث

كفالة اتساق القانون اجلديد املتعلق بالضمانات اجلنائية مع خطة العمل            )أ(  
، الـيت   ٢٠١٤-٢٠٠٤الوطنية العشرية لتوفري احلماية الشاملة لألطفـال واملـراهقني          

لوطين يتضمنها الدستور وإنشاء نظام متخصص يف جمال قضاء األحداث يدمج يف النظام ا            
  الالمركزي لتوفري احلماية الشاملة لألطفال واملراهقني؛
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كفالة انفصال نظام قضاء األحداث املتخصص عن النظام اجلنائي للكبار            )ب(  
طفال دائمـاً   من حيث القواعد اإلجرائية والعقوبات والتنفيذ واألحكام وكفالة فصل األ         

  وجودة مبراكز الشرطة؛عن الكبار يف مرافق االحتجاز مبا فيها الزنزانات امل
  النظر يف رفع السن الدنيا احلالية للمسؤولية اجلنائية؛  )ج(  
استحداث بدائل لعقوبة احلرمان من احلرية يف النظام القانوين الوضـعي             )د(  

من قبيل حتديد فترة لالختبار وإسداء خدمة للمجتمع احمللي أو تعليق األحكام كلما كان              
  ذلك ممكناً؛

اكم ختصصية كافية لكافة املناطق يعمل فيها قضاة وموظفـون          توفري حم   )ه(  
متخصصون مبن فيهم أفراد النيابة العامة واحملامون واملـسؤولون عـن تنفيـذ القـانون          

  االجتماعيون؛ والعمال
اختاذ تدابري وقائية، مثل دعم دور األسر واجملتمعات احمللية للمساعدة يف             )و(  

  ليت تدفع األطفال إىل االحتكاك بنظام العدالة اجلنائية؛القضاء على الظروف االجتماعية ا
تأمني كون مجيع األطفال الذين مل يبلغوا سن املسؤولية اجلنائية ولكنـهم        )ز(  

خمالفون للقانون يعاملون من قبل سلطات مدنية أو إدارية متشياً مع روح االتفاقية واملعايري      
م بتدبري اجتماعية تربوية تكون بديالً ألي        بكفالة إمشاهل  - بوجه خاص    -الدولية؛ والقيام   

  أو وضعهم يف مؤسسة من املؤسسات؛/شكل آخر من أشكال احلرمان من احلرية و
أن تلتمس الدولة الطرف املساعدة التقنية من فريق التنسيق املشترك بني             )ح(  

 الوكاالت املعين بقضاء األحداث الذي يضم مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات            
 ومنظمـات   ، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان       ، واليونيسيف ،واجلرمية

  .حكومية غري

  محاية الشهود وضحايا اجلرائم    
أحاطت اللجنة علماً بوجود برنامج حلماية الضحايا والشهود وبأن القانون املتعلـق              -٨٠

 احلقوق واسـتردادها، ولكنـها      باألطفال واملراهقني يقر تدابري إدارية وقضائية لكفالة محاية       
عربت عن القلق من عدم كفاية التغطية وخدمات إعادة اإلدماج يف اجملتمع املسداة للضحايا              

  .من األطفال، وخاصة األطفال الذين هم ضحايا االستغالل اجلنسي
ي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حموراً للتركيز على حقـوق الطفـل يف              توص  -٨١

ة واملؤسسات املسؤولة عن إنفاذ القـانون وأن تزيـد يف امليزانيـات             املؤسسات القضائي 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خالل أحكـام       . املخصصة إلقامة العدل  

أو الشهود عليهـا، مثـل      /ولوائح قانونية مناسبة، تلقي مجيع األطفال ضحايا اجلرائم و        
االسـتغالل اجلنـسي واالقتـصادي،      األطفال ضحايا التجاوزات، والعنف املـرتيل، و      
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واالختطاف، واالجتار، وشهود مثل هذه اجلرائم، سبيل الوصـول الفعلـي إىل العدالـة         
ومتكينهم من احلماية اليت تقتضيها االتفاقية أخذاً بعني االعتبار الكامـل مبـادئ األمـم     

ة والشهود عليها    باألطفال ضحايا اجلرمي   ةاملتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلق      
  ).٢٠٠٥/٢٠املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (

  األطفال املنتمون إىل جمموعات السكان األصليني    
ترحب اللجنة بتعريف اإلكوادور دستورياً بأهنا دولة متعددة القوميـات ومتعـددة              -٨٢

تفاق بني الدولة والشعوب    الثقافات فضالً عن عملية املشاركة وإطار التفاهم املنبثقني عن اال         
األصلية والقوميات اليت ينتمي إليها األطفال وخطة العيش الرغيد من بداية احلياة اليت تنطوي              

وترحـب كـذلك    . على جدول أعمال أدىن خاص بأطفال السكان األصليني يف إكوادور         
ية وتعزيز حقوق   باجلهود اليت تبذل حالياً يف سبيل حتديد وتنفيذ األهداف احمللية اخلاصة حبما           

 كانتوناً ونواحي التقدم املستدام يف جمال       ٥٤األطفال الذين ينتمون إىل السكان األصليني يف        
وتبدي اللجنة، مع ذلك، قلقهـا الخنفـاض        . التعليم املشترك بني الثقافات واملزدوج اللغات     

يت تسكنها أغلبية املخصصات حبسب الفرد املدرجة يف امليزانية للنظام التعليمي يف املقاطعات ال   
كـذلك تالحـظ    . من السكان األصليني واالفتقار إىل املعلومات املتعلقة بتقييم هذا النظام         

اللجنة مع القلق احلواجز اليت يواجهها األحداث يف سبيل احلصول على معلومات وتربيـة يف    
  .جمال الصحة اإلجنابية واجلنسية تراعى فيهما الثقافات ونوع اجلنس

لجنة الدولة الطرف باختاذ كافة التدابري الضرورية حلماية حقوق أطفال        وتوصي ال   -٨٣
السكان األصليني واحترام ثقافتهم وضمان متتعهم باحلقوق اجملسدة يف الدستور الـوطين            

 الطرف إىل تعليقها    ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة     . ويف القانون احمللي ويف االتفاقية    
. طفال السكان األصليني وحقوقهم مبوجب االتفاقيـة      بأق  املتعل) ٢٠٠٩(١١العام رقم   

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ جدول األعمال األدىن اخلاص بأطفال السكان             
األصليني يف إكوادور، مع إيالء االحترام الكامل لطابعه وعملية املشاركة فيه من قبل من              

ليني وموظفي اخلدمات العامـة ذوي   وضعه أصالً، وتدريب السكان األصليني والقادة احمل      
. الشأن تبعاً لكل ذلك وتوفري املوارد الكافية اليت تؤمن إنشاء آليات للرصـد والتقيـيم              

 املتعدد الثقافـات واملـزدوج      التعليموتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز        
 ٣٠ للمـادة    اللغات مع إيالء االهتمام الواجب لثقافة أطفال السكان األصليني طبقـاً          

  .االتفاقية من

  التصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية  -٩  
مم املتحدة األساسـية    ن تصدق على صكوك األ    توصي اللجنة الدولة الطرف بأ      -٨٤

 إكوادور طرفاً فيها، وخباصة الربوتوكول االختيـاري        تكوناملتعلقة حبقوق اإلنسان اليت     
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قتصادية واالجتماعية والثقافيـة والربوتوكـول      امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق اال     
  .االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب

  املتابعة والنشر  -١٠  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة التنفيذ التام هلذه              -٨٥

 واحملاكم والـوزارات املعنيـة      التوصيات باختاذ إجراءات منها إحالتها إىل اجمللس الوطين       
  .والسلطات احمللية كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهنا

  النشر    
أن تتيح الدولة الطرف علـى نطـاق واسـع        بتوصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك        -٨٦

حظات املال(تقريرها الدوري الرابع والردود اخلطية اليت قدمتها والتوصيات ذات العالقة           
اليت اعتمدهتا اللجنة لعامة اجلمهور ومنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب          ) اخلتامية

  .واألطفال هبدف إثارة النقاش ونشر الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم  -١١  
يف ضوء التوصية املتعلقة بدورية تقدمي التقارير واليت اعتمدهتا اللجنـة والـوارد      -٨٧

 وبعد اإلحاطة علماً بأن موعد تقدمي CRC/C/124 وCRC/C/114وصفها يف تقريري اللجنة 
التقرير الدوري اخلامس للدولة الطرف سيحل يف غضون سنتني من تـاريخ النظـر يف               
تقريرها الرابع، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقـدمي تقريريهـا الـدوريني اخلـامس               

أي يف   (٢٠١٦مـارس   / آذار ٧وعد ال يتأخر عن     والسادس يف شكل تقرير موحد يف م      
).  شهراً التاريخ احملدد يف االتفاقية لتقدمي التقرير الـدوري الـسادس           ١٨ بموعد يسبق   

وينبغي أن يتضمن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية على     
  ).CRC/C/118انظر ( صفحة قياسية ١٢٠أال يتجاوز هذا التقرير 

        

  


