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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري العاشر إلكوادور*
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نظرت اللجنة في التقرير الدوري العاشر إلكوادور ( )CEDAW/C/ECU/10في جلستيها 1828

و  CEDAW/C/SR.1828( 1830و  )CEDAW/C/SR.1830المعقودتين في  28و  29تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
األول/أكتوبر .2021

ألف  -مقدمة
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ُتعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري العاشــر ال ي أُعد اجــتجاقة لقاامة المســاا

وتعرب أيض ـ ــا عن تقديرها للدولة الطرف
واألج ـ ــللة المقارة قد تقديم التقرير (ُ .)CEDAW/C/ECU/QPR/10
لتقــديمهــا تقرير المتــاقعــة للمختظــات الاتــاملــة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاققــة للجنــة (.)CEDAW/C/ECU/CO/8-9/Add.1

وترتب اللجنة قالعرض الشـ ـ ــذوي ال ي قدمد الوفدي وباإليضـ ـ ــاتات اإلضـ ـ ــاملة المقدمة ردا علل األجـ ـ ــللة التي
طرتتها اللجنة شذويا أثناء الحوار.

وتُقني اللجنة علل الدولة الطرف إليذادها وفداً من قطاعات متعددة ت أرج ـ ـ ـ ــتد أمينة تقو اإلنس ـ ـ ـ ــا
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ماريا  -برناردا أوردونيزي وض ــم ممقلين ينرين عن أمانة تقو اإلنس ــا واللعقة الداامة إلكوادور لدى مكتب
األمم المتحدة والمنظمات الدوللة األنرى في جنلف.

باء  -الجوانب اإليجابية
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ترتـب اللجنـة قمـا أتر تـد الـدولـة الطرفي منـ النظر في عـا  2015في تقريرهـا الجـامل للتقريريين

الدوريين القامن والتاجلي من ُّ
تقد في إجراء اإلصختات التشريعلةي وال جلما اعتمادها ما يلي:

المعدل للقانو األجـاجـي للادمة العامة وقانو العم لمنل التحر في
(أ)
القانو األجـاجـي ُ
مكا العم ي ال ي اعتُمد في عا 2017؛

* اعتمدتها اللجنة في دورتها القمانين ( 18تشرين األول/أكتوبر  12 -تشرين القاني/نوفمدر .)2021
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(ب)

القانو المتعلق بتنق اللش ـ ـ ـ ــر ال ي يعز التنس ـ ـ ـ ــيق بين الوالاالت في مجال منل االتجار

(ج)

القانو األجـاجـي الشـام قشـن منل العن

ضـد المرأة والقضـاء عللد ال ي يهدف إلل منل

(د)

المرجـ ـ ــو التنذي ي رقم  696ال ي ينص علل إرجـ ـ ــاء دفل منحة لوطذال والمراهقين ال ين

قاللشــر والتحقيق ملد والمعاةلة عللد وفي مجال توفير الحماية الشــاملة لضــحايا االتجار قاللشــري وال ي اعتُمد
في عا 2017؛
العن

الجنساني وإنهاادي وال ي اعتُمد في عا 2018؛

تص ـ ـ أعمارهم تتل ج ـ ــن  18عاما وال ين تيتموا وأص ـ ــلحوا ض ـ ــحايا نير ملاش ـ ـرين جراء قت أمهاتهم وال ين

يعانو من الذقري واعتُمد ه ا المرجو في عا .2019
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وترتب اللجنة قالجهود التي تد لها الدولة الطرف لتحس ـ ــين إطار مهجـ ـ ـس ـ ــاتها وج ـ ــلاج ـ ــاتها من أج

تسريل وتيرة القضاء علل التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسيني ومن ذلك اعتماد أو إقامة ما يلي:
(أ)

الاطة الوطنلة للمسـ ـ ـ ــاواة من أج النسـ ـ ـ ــاء والمقللات والمقليين ومزدوجي المي الجنسـ ـ ـ ــي

(ب)

اجتماع الماادة المسـ ـ ــتديرة المشـ ـ ــترا بين المهجـ ـ ـسـ ـ ــات قشـ ـ ــن النسـ ـ ــاء والمقللات والمقليين

(ج)

نطة العم لمكافحة االتجار قاللشر للذترة  2030-2019التي اعتُمدت في عا .2019

ومغايري الهوية الجنسانلة وتاملي صذات الجنسين للذترة  2021-2018التي اعتُمدت في عا 2018؛
ومزدوجي المي الجنسي ومغايري الهوية الجنسانلة وتاملي صذات الجنسين ال ي أُةلم في عا 2019؛
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وترتب اللجنة ققلا الدولة الطرف في الذترة التي تلت النظر في التقرير السـ ـ ـ ــابق قالتصـ ـ ـ ــديق علل

اتذـاةلـة منظمـة العمـ الـدوللـة للقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء علل العن

صدقت عليها في عا .2021

والتحر في عـالم العمـ لعـا ( 2019رقم )190ي تيث

جيم  -أهداف التنمية المستدامة
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ترحـب اللجنـة بـالتـأايـد الـدول الـ ي تأظى بـا أهـداف التنميـة المســـــــ ـتـدامـة وتـدعو لى عمـال

المســـاواة بيل الجنســـيل بأكم القانون والمســـاواة القانونيةل وقأكم الواوع والمســـاواة الفعليةل و قا حكا
جميع م ارحـن تنفيـ الـة التنميـة المســـــــ ـتـدامـة لعـا  .2030وتـ ِّر ر اللجنـة بـأهميـة ال ـدف 5
االتفـاقيـة
وتأا الدول لة اللرف
وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المسـاواة وعد التمييز جميع ا هداف السـةعة عشـر.
ِّ
على االعتراف بالنســــــاء بوحــــــف ل مأرم التنمية المســــــتدامة للدولة اللرف وعلى اعتماد ــــــيا ــــــات
وا تراتيجيات منا ةة ل ا المسعى.

دال  -البرلمان
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تشــــــدد اللجنة على الدور الأا ــــــم للســــــللة التشــــــريقية

وانظر  A/65/38الجزء الثــان

فالة تنفي االتفاقية تنفي ا امال

المر ا الســــــــــاد ل .وتــدعو الجمقي ـ لة الو نيــة وحكومــات المقــا عــات

والســــــــللات البلدية و دارات ا برشــــــــيات لى أن تتخ الخلوات الال مة ليما اتعلا بتنفي ه ا المالحظات

الختامية مل اآلن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبن بموجب االتفاقية.
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هاء  -الشواغن الرئيسية والتوحيات
السياق العا
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تختظ اللجنة ققلق أ األ مة الماللة واالقتص ـ ــادية الناجمة عن اناذاض أج ـ ــعار النذد وا دياد ةلمة

دوالر الواليـات المتحـدة و يـادة تيـاللف التمويـ الاـارجي وت ازيـد الن ازعـات التجـاريـة قـد تذـاقمـت قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدـب جـااحـة

مرض فيروس الورونا (كوفيد .)19-وتختظ اللجنة أيضا ققلق أ األ مة الصحلة الناجمة عن الوفيد 19-قد
بنيوية مق عد وجود واةلات تحمي

تس ــددت في رالود قالد أدى إلل يادة الذقري والش ــذت عن مكامن ض ــع

االقتصــاد اليليي وارتذاع مســتوى العمالة نير الرجــملةي وجــوء جاهزية نظا الرعاية الصــحلةي والنقص اليدير
في جــد الحصــول علل الادمات العامة .وتختظ اللجنة أيضــا ققلق أ تدابير التقش ـ

التي اعتمدتها الدولة

وقعها أشـد علل النسـاء مقارنة قغيرهني وذلك في جملل مجاالت
الطرف جـعلاً منها لتعزيز الماللة العامة الا
ُ
الحلاة .وتشـ ـ ــعر اللجنة قالقلق أيضـ ـ ــا من تذشـ ـ ــي ناهرة العن الجنسـ ـ ــاني ضـ ـ ــد النسـ ـ ــاءي قما في ذلك العن
العااليي وتننيث الذقر ال ي يهثر قشــك أكدر علل النســاء والذتلات من الذلات المحرومة والمهمشــة وعلل من

يواجهن أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـاال متـدانلـة من التمييز .وتـ الر اللجنـ ُة الـدولـ قة الطرف قـننـد تتل في وقـت فرض القيود المـاللـة
واأل مات االقتص ــاديةي يجب ب ل جهود ناص ــة للنهوض قحقو المرأةي ودعم االج ــتقمار االجتماعي والحماية

االجتماعلة وتوجـ ــلعهماي وإدراج منظور جنسـ ــاني في السـ ــلاجـ ــات والدرامزي مل التراليز علل الذلات المحرومة
والمهمشة من النساءي ُّ
وتجنب اتااذ تدابير يكو فيها تراجل.
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وتمشيا مع الم رة التوجي ية للجنة بشأن التزامات الدول ا

كو يد 19-الصادرة

راف

االتفاقية

ياق جائأة

 22نيسان/أبرين  2020توح اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :

جراء د ار ـة شـاملة عل عواوب ا مة المالية واالوتصـادية وما تالها مل تدابير تقشـف

(أ)

على النساء ووضع الة عمن للتخفيف مل اآلثار السلبية ل ا التدابير؛

كفـالـة عـادة تو يع مواردهـا دااليـاغ للتللـب على عواوـب ا مـة المـاليـة يمعليـ غة ا ولويـة
(ب)
للتـدابير الت تـدعم اإلدمـاال االجتمـاع والمســـــــــاواة بيل الجنســـــــــيل وتنفيـ تـدابير لمعـالجـة أوجـا انعـدا
حــلب ا ــتراتيجيات التعا

المســاواة القائمة مل لوبن بيل الجنســيل مل االل وضــع النســاء والفتيات
بما اتماشـى مع الة التنمية المسـتدامة لعا  2030مع االء اهتما ااص للنسـاء العا الت عل العمن

والنسـاء الالت يعانيل مل الفقر والنسـاء مل ا وليات اإلثنية والشـعوأل ا حـلية والمسـنات واوات اإلعاوة

والم اجرات والالجئات و الةات اللجوء والمثليات ومزدوجات المين الجنســــ ـ وملاارات ال وية الجنســــــانية

وا شخاص الأامليل حفات الجنسيل؛
(ج)

اتخاا جراءات تكفن عد حصـــــر النســـــاء والفتيات

الجنســـــــانية النملية

بعد ا مة؛

أدوار منزلية وغيرها مل ا دوار

ـــــــياق القيود المفروضـــــــة على حرية التنقن والتدابير الصـــــــأية وال التعا

مة

ا ـــــتعرار ا ـــــتراتيجيات ا لضـــــمان أن ت دف جميع الج ود المب ولة للتصـــــدي
(د)
الـا تـدابير اللواري الت تتخـ هـا الـدولـة اللرف لى منع العنف
جـائأـة و يـد 19-والتعـا من ـا بمـا
الجنســان ضــد النســاء والفتيات بفعالية؛ وضــمان مشــار ة النســاء والفتيات على ود المســاواة

السيا ية والعامة و

اتخاا القرارات

ياق ا تراتيجيات التعا

الأياة

والتمكيل االوتصادي وتقديم الخدمات؛

و فالة ا ــــتفادة النســــاء والفتيات على ود المســــاواة مل حز الأوا ز الت ت دف لى التخفيف مل ا ثر

االجتماع  -االوتصــادي للجائأة بما يشــمن تقديم دعم مال ل ل نظير اضــلالع ل بأدوار الرعاية غير
المد وعة ا جر.
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التعريف باالتفاقية وقروتو ول ا االاتياري والتوحيات العامة للجنة
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تختظ اللجنة أ االتذاةلة ونيرها من المعاهدات الدوللة لحقو اإلنس ــا تس ــري جـ ـريانا ملاشـ ـ ار في

المحـاكم قموجـب المـادة  417من الـدجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور .نير أ اللجنـة ال تزال قلقـة أل أتكـا االتذـاةلـة والدروتوالول

االنتلاري الملحق بها والتوصـ ـ ـ ــلات العامة للجنة نير معروفة قما ملد اليذاية في الدولة الطرفي قما في ذلك

في أوجــاا النســاء أنذســهن .وتختظ اللجنة أيضــا ققلق عد تضـ ُّـمن الق اررات الصــادرة عن المحاكم في الدولة

الطرف إشارات إلل االتذاةلة.
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وتوح اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
(أ)

وضــع ا ــتراتيجية مســتدامة بلرق من ا تخصــيم موارد مالية الية لنشــر االتفاقية

واجت ـادات اللجنـة بموجـب البروتو ول االاتيـاري وتوحـــــــ ـيـات ـا العـامـة بيل جميع المعنييل بمـا

الـا

المنظمات النسائية؛

أو ـــاا النســـاء بأقوو ل بموجب االتفاقية يمســـت د غة بوجا
مواحـــلة يادة الوع
(ب)
ااص النسـاء مل الفئات المأرومة بمل ي ل النسـاء مل الشـعوأل ا حـلية واإلكوادوريات المنأدرات مل
أحن أ ريق والنساء مل شعب مونتوقيو والم اجرات و الةات اللجوء والالجئات واوات اإلعاوة؛
(ج)

تعزيز برامج بنـاء وـدرات القضـــــــــاة والمـدعيل العـاميل والمأـاميل ليمـا اتعلا بـاالتفـاقيـة

والبروتو ول االاتياري الملأا ب ا والتوحـــــــيات العامة للجنة وا ـــــــتنتاجات ا بشـــــــأن الشـــــــكاو الفردية
والتأقيقات ي ا لتمكين م مل تلبيا االتفاقية تلبيقاغ مةاش اغر وتفسير التشريعات المألية

ضوئ ا.

اإل ار المؤ س وتعريف التمييز ضد المرأة
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تقني اللجنة علل الدولة الطرف لوجود إطار شـ ــام من التشـ ـريعات والسـ ــلاجـ ــات فيها للقضـ ــاء علل

التمييز ضد المرأة .نير أ اللجنة تشعر قالقلق إ اء ما يلي:
(أ)

التحديات التي تواجد تنذي ه ه التش ـريعات والس ــلاج ــات قذعاللة والتقد اللطيء في إتدا

(ب)

أش ـ ـ ـ ــكال التمييز المتدانلة التي تواجهها النس ـ ـ ـ ــاء من الش ـ ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ـ ــللة واإلكوادوريات

التغييرات المهجسلة الخ مة لوضعها موضل التنذي ؛

المنحدرات من أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أفريقي والنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعب مونتوبيو وذوات اإلعاقة والمهاجرات وطاللات اللجوء

والخجلاتي واالفتقار إلل بلانات مذصلة عن تالة النساء.
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وتمشـــــيا مع المادة  1مل االتفاقية والتوحـــــية العامة للجنة روم  28و2010ل بشـــــأن االلتزامات

ا ــــــــا ــــــــية للدول ا راف بموجب المادة  2مل االتفاقية إن اللجنة ا ِّر
تكرر توحــــــــيات ا الســــــــابقة
و CEDAW/C/ECU/CO/8-9الفقرة 11ل توح بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
جميع

ضــد المرأة
(أ)
تعزيز نفاا التشــريعات والســيا ــات الرامية للقضــاء على التمييز ِّ
الـا عل ريا اعتمـاد أ ر منيـة مأـددة ومن أولويـة لى
المجـاالت المشـــــــــمولـة بـاالتفـاقيـة بمـا

تخصيم الموارد الةشرية والمالية الال مة لتنفي ها
(ب)

4/19

المنا ا الريفية والنائية و

ا واليم ااتية الأكم؛

اعتماد أهداف ومؤشرات مأددة لمعالجة ا شكال المتداالة للتمييز ضد المرأة.
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الج ا الو ن للن ور بالمرأة
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أتـاطـت اللجنـة علمـا قـ نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أمـانـة تقو اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا في عـا  .2018وتقني علل الـدولـة الطرف

إلنشااها مديرية الشهو الجنسانلة في و ارة الدانللةي ومديرية تقو اإلنسا والشهو الجنسانلة واإلدماج في
و ارة الصحة العامة .ولين اللجنة تعرب من جديد عن قلقها إ اء ما يلي:
(أ)

اجتمرار افتقار المجلس الوطني للمساواة بين الجنسيني وهو المهجسة المسهولة عن تعملم

المنظور الجنســاني في جملل جــلاجــات الدولةي إلل والية واضــحة ملما يتعلق ققلادة وتنســيق وضــل جــلاجــات
المس ـ ــاواة بين الجنس ـ ــين وتنذي ها دان اليلانات المعنلة علل المس ـ ــتويين الوطني والمحليي واناذاض النس ـ ــلة
الملوية الماصـ ـ ـصـ ـ ــة في الميزانلة لتنذي جـ ـ ــلاجـ ـ ــات المسـ ـ ــاواة بين الجنسـ ـ ــين بنسـ ـ ــلة  25في المااة تقريلا بين

عامي  2017و 2021؛
(ب)

اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار افتقـار المجـالس المحللـة لحمـايـة الحقو إلل واليـة وإلل ملـاد توجيهلـة محـددة

(ج)

عد الذاية التعاو بين المجلس الوطني للمســاواة بين الجنســين ومنظمات المجتمل المدني

لتعزيز المساواة الذعللة بين المرأة والرج ؛

التي تعالز قضايا تقو المرأة في الدولة الطرف.
- 16

وتوح اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
(أ)

تعزيز ـللة المجل

الو ن للمسـاواة بيل الجنسـيل ووالاتا ودورا التنسـيق والرواب

ليما اتعلا بوضــــع وتنفي الســــيا ــــات العامة المتعلقة بالمســــاواة بيل الجنســــيل وتزويدا بما يكف مل
الموارد الةشرية والتقنية والمالية لي ِّر
نف بفعالية والية تعزيز المساواة بيل الجنسيل المنو ة با؛
ي
المنظور
ضـــــــ ـمـان تعميم الســـــــــللـات الو نيـة والمأليـة وحكومـات ا وـاليم ااتيـة الأكم
(ب)
ل
عمل ا بلريقة منسقة؛
الجنسان
(ج)

ضـــمان مشـــار ة المنظمات النســـائية المن جية

عمليات المجل

الو ن للمســـاواة

بيل الجنسيل وعمليات اتخاا الق اررات بشأن الن ور بالمرأة على المستوييل الو ن والمأل .
التدابير الخاحة المؤوتة
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ترتب اللجنة بدنول إصـخ القانو األجـاجـي المتعلق قاالنتااقات والمنظمات السـلاجـلة في جمهورية

إكوادور (قانو النظا الديمقراطي)ي ال ي ينص علل اتااذ تدابير ناص ـ ـ ـ ـ ـ ــة مهقتةي تيز النذاذ في  3ش ـ ـ ـ ـ ـ ــلاا/
فدراير  . 2020نير أ اللجنـة تش ـ ـ ـ ـ ـ ــعر قـالقلق من اج ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار وجود تواجزي علل الرنم من الظروف القـانونلـة

المواتلةي ملما يتعلق بتيوين القواامي وتعريف الدواار االنتاابلةي وطريقة تاصـ ـ ـ ـ ـ ــلص المقاعدي وعد وجود قاعدة

للتيافه تس ـ ـ ـ ــري علل الترش ـ ـ ـ ــلحات الذردية .وتيرر اإلعراب عن قلقها من عد تطديق تدابير ناص ـ ـ ـ ــة مهقتة في

تهدف إلل الحد من أشـ ــكال التمييز المتعددة والمتدانلة التي تواجهها النسـ ــاء من
السـ ــلاجـ ــة العامة للدولة الطرف
ُ
الذلات المحرومةي مق النس ـ ــاء من الش ـ ــعوب األص ـ ــللة واإلكوادوريات المنحدرات من أص ـ ـ أفريقي والنس ـ ــاء من
ش ـ ـ ـ ــعب مونتوبيو والمهاجرات وذوات اإلعاقة والمقللات ومزدوجات المي الجنس ـ ـ ـ ــي ومغايرات الهوية الجنس ـ ـ ـ ــانلة

واألشااص الحاملين لصذات الجنسيني في مجاالت مق المشارالة السلاجلة والتعللم والعمالة والصحة.
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وتوحــ اللجنة تمشــيا مع توحــيت ا العامة روم  25و2004ل بشــأن التدابير الخاحــة المؤوتة

بأن تقو الدولة اللرف بما ال :

وانون النظا

ـمان االمتثال الكامن للتدابير الخاحــــة المؤوتة المنصــــوص علي ا
(أ)
ضـــ ي
بمـا ي ـا التـدابير المتعلقـة بـالتنوي اإلثن والثقـا ليمـا اتعلا بتكويل القوائم وتعريف الـدوائر
الـديمق ار

ووضع واعدة للتكا ؤ لتسري على الترشيأات الفردية؛
االنتخابية وقلريقة تخصيم المقاعد
ي
(ب)

القيا بالتشــــــاور مع النســــــاء مل أكثر الفئات حرمانا بتأداد وتنفي تدابير ااحــــــة

دف لى الأد مل التمييز ضدهل لتسريع وتيرة تأقيا المساواة الفعلية بيل الرجن والمرأة.
مؤوتة ت ي
القوالب النملية والممار ات الضارة
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تختظ اللجنة ققلق ما يلي:
(أ)

اجتمرار القوالب النمطلة التمييزية في الدولة الطرف قشن أدوار ومسهوللات المرأة والرج

(ب)

اج ـ ـ ـ ــتمرار إيداع نس ـ ـ ـ ــاء وفتلات قسـ ـ ـ ـ ـ اًر في علادات تقد ندمات ”عكس المي الجنس ـ ـ ـ ــي“

في األجرة وفي المجتمل؛

و ”معالجة المقللة الجنس ــلة“ رنم إنخ  26علادة من ه ا القدي وبدء مكتب المدعي العا إجراءات مختقة
ضد الجناة المزعومين.

- 20

واللجنـة ا تـ ِّ ر بـالتوحـــــــ ـيـة العـامـة روم  31للجنـة المعنيـة بـالقضــــــــــاء على التمييز ضــــــــــد

المرأة/التعليا العا روم  18للجنة حقوق اللفن و2019ل الصــــادريل بصــــفة مشــــتر ة بشــــأن الممار ــــات
الضــــارة وقتوحــــيات ا الســــابقة و CEDAW/C/ECU/CO/8-9الفقرة 19ل توحــ ـ بأن تقو الدولة

اللرف بما ال :
(أ)

تعزيز مـا تبـ لـا مل ج ود للقضـــــــــاء على المواقف ا بويـة والقوالـب النمليـة التمييزيـة

ليما اتعلا بأدوار المرأة والرجن

ا

ـرة و

المجتمع بسـبن من ا على وجا الخصـوص التشـجيع على

تقا ـم المرأة والرجن المسـؤوليات المنــــــــ ـزلية وا ـرية على نأو متكا د و يادة عدد م ار ا رعاية ا

الميسورة التكلفة
أ ـا

(ب)

الدولة اللرف؛

اإلنفاا الصــار للمادة  176مل القانون الجنائ ا

ال وية الجنسـانية وللتشـريعات الت تأظر ”عك

وضــمان التأقيا

فال

ــا ـ الشــامن بشــأن التمييز على

المين الجنسـ “ أو ”معالجة المثلية الجنسـية“

مثن ه ا الأاالت ومالحقة الجناة ي ا وضــائيا و رر العقوقات المنا ــةة علي م

حالة دانت م وتو ير ـبن الأصـول على الأماية للنسـاء والفتيات ضـأايا ه ا الممار ـات الضـارة بما

الا تو ير المالجد وادمات الدعم وجبر الضرر.
العنف الجنسان ضد المرأة
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تختظ اللجنة أ القانو األج ـ ــاج ـ ــي الش ـ ــام قش ـ ــن منل العن

قنش ـ ــكال ماتلذة من العن

والرمزي والســلاجــي والعن

الجنس ـ ــانيي قما في ذلك العن

الددني والنذس ـ ــي والجنس ـ ــي واالقتص ـ ــادي والوراثي

علل صــعيد التوليد النســااي وعلل اإلنترنت .وتختظ اللجنة ال لك أ ذلك القانو

ينشـ ــا نظاما وطنلا شـ ــامخ لمنل العن

6/19

ض ـ ــد المرأة والقض ـ ــاء عللد يعترف

ويقد ه ا النظا التوجلد إلل مهج ـ ـسـ ــات
ضـ ــد المرأة والقضـ ــاء عللدي ُ
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الدولة في وضـ ــل جـ ــلاجـ ــات لمنل جملل أشـ ــكال العن

الجنسـ ــاني ضـ ــد المرأة والقضـ ــاء عليها .نير أ اللجنة

تختظ ققلق نتااز االجـتقصـاء المنجز ققلادة الدولة في عا  2019قشـن العن

كشـ

أ  65في المااة من النسـاء في الدولة الطرف تعرضـن له ا العن

تعرضــن له ا العن

الجنسـاني ضـد المرأةي وال ي

في وقت ما وأ  32في المااة منهن

نخل األشــهر االثني عشــر الســاققة إلجراء االجــتقصــاء .وتختظ اللجنة ققلق أيضــا ارتذاع

معدل تاالت الحم الملكري وهي ناللا ما تيو ناتجة عن االنتصاب .وتختظ اللجنة ققلق أيضاً ما يلي:
(أ)

ارتذاع معدل العن

(ب)

محدودية ُّ
توفر ندمات تكوملة متاصصة لدعم الضحاياي قما في ذلك مخجا ضحايا العن

(ج)

ارتذاع معدل انتشار التحر الجنسي في أماكن العم والديلات التعللملة؛

(د)

اناذــاض معــدالت المختقــة القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالــة واإلدانــةي ممــا يهدي إلل إفخت مرتيدي العن

وال جلما نخل جااحة الوفيد19-؛
الجنسانيي وقلة اإلبخغ عن العن

الجنساني ضد النساء والذتلاتي قما في ذلك العن

الجنسي والعااليي

العاالي قسدب الوصمة االجتماعلة وعد ثقة الضحايا قسلطات إنذاذ القانو ؛

الجنسي من العقاب؛

في الدولة الطرف؛

(ه)

ارتذاع عدد تاالت قت اإلنا

(و)

االفتقار إلل بلانات مصـنذة عن العن

الجنسـاني ضـد النسـاء والذتلاتي وال جـلما عن من

هن من األقللات اإلثنلة ومن الشعوب األصللة وذوات اإلعاقة والمهاجرات وطاللات اللجوء.
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واللجنة ا تشــــير لى توحــــيت ا العامة روم  35و2017ل بشــــأن العنف الجنســــان ضــــد المرأة

الصادرة تأداثاغ للتوحية العامة روم  19يتوح الدولة اللرف بأن تقو بما ال :
(أ)

ضـــمان التنفي الفعال حكا القانون ا

والقضـاء عليا والمادتيل  141و  142مل القانون الجنائ ا

ـــا ــ الشـــامن بشـــأن منع العنف ضـــد المرأة
ـا ـ الشـامن عل ريا تخصـيم الموارد

الال مة وتو ير التدريب المن ج والمتكرر للقضـــــاة والمدعيل العاميل والشـــــر ة وغيرهم مل موظف

نفاا

القانون على نفااها الصـــار وتعزيز التدابير لمنع جميع أشـــكال العنف الجنســـان ضـــد المرأة ومكا أت ا
والمعاقةة علي ا؛

أو ـاا النسـاء والرجال والفتيات والفتيان باللبيعة اإلجرامية

(ب)

مواحـلة ج ود التويية

(ج)

ضــــمان تو ر المالجد للنســــاء ضــــأايا العنف الجنســــان

للعنف الجنسان ال ي يارتكب ضد النساء والفتيات بو ائن من ا الأمالت التثقيفية واإلعالمية؛
وادمات المشـــــورة و عادة التأهين و فالة التموين الكا

وتعزيز ادمات دعم الضــــأايا

ل ا الخدمات و مكانية الأصـــــول علي ا

جميع

مدرقيل جيداغ وأن يترحد بانتظا نويية الخدمات المقدمة؛
أنأاء الدولة اللرف وضمان أن يكون الموظفون َّ
(د)

اإلنفـاا الصـــــــــار لقـانون العمـن لمنع التأرع

اات الصــلة لضــمان مكانية حصــول ضــأايا التأرع الجنسـ

الجبر وتعزيز مســاءلة أرقاأل العمن وملالبت م بالنظر بانتظا

مكـان العمـن وغيرا مل التشـــــــــريعـات

مكان العمن و

الثقا ة الســائدة

البيئات التعليمية على
شــر ات م والأرص

على تخصيم ا هاتف مةاشر للتبليغ عل المخالفات ليتسنى التبليغ بالتأرع الجنس بوا لتا؛
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(ه)

ضـــمان التأقيا

جميع حاالت العنف الجنسـ ـ ومالحقة مرتكبي ا وضـــائيا وتقديم م

لى العـدالـة وتو ير التـدريـب المن ج للقضـــــــــاة والمـدعيل العـاميل والشـــــــــر ـة وغيرهم مل موظف

القانون ليما اتعلا بالعنف الجنسان وقإجراءات التأقيا واال تجواأل المرايية لالعتةارات الجنسانية؛
(و)

ضــمان الجمع المن ج لبيانات مصــنفة حســب العمر والجنســية واإلعاوة والعالوة بيل

الضأية والجان عل مد العنف الجنسان المرتكب ضد النساء والفتيات
االتجار بالنساء وا تلالل ل
- 23

نفـاا

الدولة اللرف.

الةلاء

ترتب اللجنة قالجهود التي تد لها الدولة الطرف لمنل ومكافحة االتجار قاللش ـ ـ ــري وناص ـ ـ ــة النس ـ ـ ــاء

والذتلـاتي قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدـ منهـا التعـاو الـدولي وتمخت التوعلـة .وتقني علل الـدولـة الطرف إلنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااهـا مـديريـة منل

االتجار قاللش ـ ــر وتهريب المهاجرين والوتدة التاقعة لها المتاص ـ ـص ـ ــة في مكافحة االتجار .وتقني ال لك علل

الــدولــة الطرف العتمــادهــا في عــا  2019نطــة العم ـ لمكــافحــة االتجــار قــاللشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر للذترة .2030-2019

نير أنها تختظ ما يلي:

بلد منشــن وعدور ومقصــد لختجار قالنســاء والذتلات قغرض اجــتغخلهن
(أ)
ققاء الدولة الطرف ق
في ممارج ــة الجنس والعم ي وانتش ــار االتجار قالمراهقات واالج ــتغخل الجنس ــي لهن بوجد ناص في المناطق

الحدوديةي وناصة في مقاطعات جوالومديوس والارتشي وإجميرالداس؛
(ب)

ضحايا لختجار؛

االفتقـار إلل بلـانـات مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنذـة وتقـديرات عن عـدد النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والذتلـات المعروف وقوعهن

(ج)

اناذاض عدد التحقلقات والمختقات القض ـ ـ ـ ــاالة المتص ـ ـ ـ ــلة قحاالت االتجار المدلد عنهاي

(د)

االفتقار لمخجا متاصصة للنساء والذتلات ضحايا االتجار؛

(ه)

ارتذاع عدد النس ـ ـ ـ ــاء والذتلات المهاجرات اللواتي يمارج ـ ـ ـ ــن اللغاءي واالفتقار إلل معلومات

ويعزى ذلك جزالاً إلل نطر الترتي المعرض ــة لد النس ــاء ض ــحايا االتجار الختي يذتقر لوثااق إقامة ج ــللمة
أو الختي يكن في وضل نير قانونيي مما يقنيهن عن التدللد والتماس الادمات المتاتة لمساعدة الضحايا؛

عن التدابير التي اتا تها الدولة الطرف لمعالجة األجلاب الج رية لللغاء والحد من الطلب عللد.
- 24

واللجنة ا تشـــــــير لى توحـــــــيات ا الســـــــابقة و CEDAW/C/ECU/CO/8-9الفقرة 23ل

وتوحـيت ا العامة روم  38و2020ل بشـأن االتجار بالنسـاء والفتيات

ـياق ال جرة العالمية يتوحـ بأن

تواحـــن الدولة اللرف مكا أ لة االتجار بالنســـاء والفتيات بلرر ا ـــتلالل ل

ممار ـــة الجن

والعمن

وتعزيز التعاون الدول واإلوليم والثنائ مع بلدان المنشـأ والعبور والمقصـد لوقف االتجار ب ل .وتوحـ
ل
الدولة اللرف أيضـــــا بتخصـــــيم الموارد الةشـــــرية والتقنية والمالية الكالية لمدارية منع االتجار بالةشـــــر
وت ريب الم اجريل ولتنفي الة العمن لمكا أة االتجار بالةشـــــر للفترة  .2030-2019وتوحـــ ـ اللجنة

ك لا بأن تقو الدولة اللرف بما ال :

معالجة ا ــــــةاأل الج رية لالتجار مل االل تأســــــيل الفرص التعليمية واالوتصــــــادية
(أ)
يقلرم الر تعرض ل لال تلالل على أادي المتجريل؛
المتاحة للنساء والفتيات وأ رهل مما ِّ
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(ب)

حســـب الجن

تعزيز ما تب لا مل ج ود لتأســــــيل جمع بيانات عل ضــــــأايا االتجار تكون مصــــــنفة

والعمر وقلد المنشـــأ والجنســـية وشـــكن اال ـــتلالل وضـــمان تو ير ادمات الأماية والدعم

والتأهين و عادة اإلدماال المنا ةة ل ل؛

يادة عدد المالجد الأكومية و ـبن الوحـول لي ا

(ج)

الســــ ـواء وتعزيز ادمات المشــــــورة و عادة التأهين

المنا ا الأضـرية والريفية على

جميع أنأاء الدولة اللرف وتو ير التموين الكا

لمنظمات المجتمع المدن الت تو ر المأو وادمات دعم الضأايا؛
معالجة ا

(د)

ـــةاأل الج رية للةلاء الفقر وأوجا انعدا المســـاواة بيل الجنســـيل البنيوية

وللللـب على الةلـاء؛ و تـاحـة برامج و رص بـدالـة إلدرار الـداـن للنســـــــــاء ال ار ةـات
اللـابع
ِّ

لتمكين ل مل عن الا.
المشار ة

ترم الةلـاء

الأياة السيا ية والعامة

 - 25تختظ اللجنة اعتماد إصـ ــخ قانو النظا الديمقراطي في عا  2020ال ي جـ ـ ُـلذرض نتلجة لد أ
يكو  50في المااة من المرشـ ـ ــحين علل القواام االنتاابلة لوتزاب السـ ـ ــلاجـ ـ ــلة من النسـ ـ ــاء قحلول انتااقات

عا  .2025إال أنها تختظ ققلق ما يلي:

ثمانلة فقد من بين  25و ي ار هن نسـ ـ ـ ـ ــاء وانتُادت  52امرأة فقد من بين المرشـ ـ ـ ـ ــحين في
(أ)
االنتااقات الدرلمانلة في عا 2021ي أي ما يمق  38في المااة من أعضاء الدرلما ؛
(ب)

تذشــي نطاب اليراةلة ضــد المرأة ومضــايقتها في الاطاب الســلاجــيي مما يعو مشــارالة

(ج)

اناذاض تمقي المرأة علل مســتويات صــنل القرار في الادمة المدنلة والســلك الدبلوماجــي

(د)

ش ـ ـ ـ ـ ـ ــدة اناذاض معدل مش ـ ـ ـ ـ ـ ــارالة النس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من الذلات المحرومة والمهمش ـ ـ ـ ـ ـ ــة في الحلاة

المرأة في الحلاة السلاجلة والعامة؛

والقوات المسلحة في الدولة الطرف؛
السلاجلة والعامة.

 - 26واللجنة ا يت ِّر ر بتوحــيت ا العامة روم  23و1997ل بشــأن المرأة
واللاية  5-5مل أهداف التنمية المستدامة يتوح بأن تقو الدولة اللرف بما ال :

الأياة الســيا ــية والعامة

(أ)

اعتماد ا ــتراتيجيات وقرامج لمنع تعرر الســيا ــيات والمرشــأات مل النســاء للعنف

الجنسـان على اإلنترن واارجا

الخلاأل العا

وتعزيز تدابير منع التأرع ب ل وت دادهل بلرق

من ا ملالةة جميع ا حزاأل الســـيا ـــية بوضـــع ـــيا ـــات للن ور بالمســـاواة بيل الجنســـيل ومكا أة

التأرع وتأمين شـــــر ات و ـــــائن التواحـــــن االجتماع المســـــؤولية عل توليد المســـــتخدميل مأتو

غير وانون ؛

(ب)

روم  25بما
القرار
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اتخاا تدابير ااحــــة مؤوتة و قا للمادة  4و1ل مل االتفاقية والتوحــــية العامة للجنة

الا رر حصـــم وانونية لتمثين المرأة بشـــكن متســـاو مع الرجن

الخدمة المدنية والسلا الدبلوما

والقوات المسلأة؛

مناحـــب حـــنع
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(ج)

تو ير دورات لبناء القدرات تتعلا بالأمالت الســــــيا ــــــية والم ارات القيادية وضــــــمان

حصــول المرشــأات على التموين الكا

عند قيام ا

لأمالت ل االنتخابية .وينةل للدولة اللرف أن تول

ب لا اهتماما ااحـــا لفئات النســـاء الناوصـــة التمثين مثن النســـاء مل الشـــعوأل ا حـــلية واوات اإلعاوة

والمثليات ومزدوجات المين الجنس وملاارات ال وية الجنسانية.
التعليم
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ترتب اللجنة قالجهود التي تد لها الدولة الطرف للقضــاء علل التمييز ضــد النســاء والذتلات والقوالب

النمطلة الجنس ـ ـ ـ ــانلة في نظا التعللم قس ـ ـ ـ ــد منها إنجا تمخت توعلة قش ـ ـ ـ ــن التحر في الديلات التعللملة

ـتهدف الشـ ـ ــلابي قمن فيهم الذتلات والشـ ـ ــاقات .وترتب اللجنة أيضـ ـ ــا قاعتماد المرجـ ـ ــو التنذي ي رقم 460
تسـ ـ ـ ُ
المهرخ  19تمو /يوللد  2018ال ي ينص علل إدماج موضوع المساواة بين المرأة والرج في المناهز واليتب
المدرجلة .نير أ اللجنة تختظ ققلق ما يلي:
(أ)

اناذاض عدد النساء والذتلات الختي ياتر مجاالت دراجلة ومسارات مهنلة نير تقليدية؛

(ب)

ارتذاع معدالت األملة في صذوف النساءي تيث بلغت  6,5في المااة في عا 2018؛

(ج)

ارتذاع معدالت ترا الد ارجــة في مرتلة المدرجــة القانوية في صــذوف الذتلات في المناطق

الريفلة والذتلات من الش ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ــللة واألقللات اإلثنلةي وال لك في ص ـ ـ ــذوف المراهقات والش ـ ـ ــاقات قس ـ ـ ــدب

الحم الملكر؛
(د)

ورود تقارير عن تاالت تحر جنسي واعتداء جنسي في المدارس والجامعات؛

(ه)

عــد إتــاتــة دورات تــدريدلــة اتتراملــة ومنهجلــة في مجــال الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة والحقو الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة

(و)

االفتقار لدلانات مصــنذة تســب نوع الجنس واإلعاقة عن األطذال ذوي اإلعاقةي قمن فيهم

للمدرجين في مرتلة التعللم القانوي؛
واإلنجابلة ُ

الذتلاتي ال ين يتاقعو دراجتهم في المدارس وفي التعللم المهني والجامعي.

 - 28واللجنة ا يت ِّر ر بتوحـــــــيت ا العامة روم  36و2017ل بشـــــــأن حا الفتيات والنســـــــاء
واللاية  5-4مل أهداف التنمية المستدامة يتوح بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
(أ)

باعتةار الا أ ا
(ب)

مواحــــلة التويية بأهمية حصــــول الفتيات والنســــاء على التعليم
تمكين ِّل؛

التعليم

جميع المســــتويات

مواحــــلة تشــــجيع النســــاء والفتيات على ااتيار مجاالت د ار ــــة ومســــارات وظيفية غير

تقليدية بما ي ا مجاالت العلو والتكنولوجيا وال ند ــــــة والرياضــــــيات وتكنولوجيا المعلومات واالتصــــــاالت
والقضاء على القوالب النملية التمييزية الت ود تثن الفتيات والنساء عل االلتأاق بمجاالت الد ار ة ه ا؛
(ج)

مواحـلة تأسـيل رص الأصـول على التعليم وجودتا بالنسـةة لجميع ا

الفئات المأرومة والم مشـة مل الفتيات ومعالجة معدالت ا مية المرتفعة بشـكن غير تنا ـب
الفتيـات الم ـاجرات واوات اإلعـاوـة والفتيـات المقيمـات

مل الفقر؛
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تكثيف ما ياب ل مل ج ود لخفض معدل ترم الد ار ــــة
(د)
تويية اآلباء وا م ات والقادة المجتمعييل والنسـاء والفتيات بأهمية التعليم

اآل اق الوظيفية أما الفتيات والنساء؛
(ه)

فال تكون ميسورة التكلفة؛
(و)

بالتعليم العال

نماء الشـخم نفسـا و ت

كفالة أن تواحــن الفتيات الأوامن تعليم ل وتيســير عادة دماال ا م ات الشــابات

نظـا التعليم بلرق من ـا مكـا أـة الوحـــــــــم الثقـا

ا

حــــفوف الفتيات بلرق من ا

التلبيا الصــــار للقانون ا

وضــمان تنفي

ــيا ــة ال تســام

مل االل تنظيم حمالت للتوييـة وتو ير م ار ا لرعـايـة

ِّر
المعدل للقانون ا
ــــا ــــ لعا 2018
ي ا

ــــا ــــ المتعلا

الوا مع العنف والتأرع الجنســانيل

والجامعات بما يشمن تو ير ادمات المشورة وق ل ج ود التويية و ر اء آليات بالغ عالة؛
( )

ضـــــمان أن يتدرال

المدار

المناهج الد ار ـــــية لجميع مســـــتويات التعليم مواد تثقيفية متعلقة

بالصـــأة والأقوق الجنســـية واإلنجابية تكون مرايية لالعتةارات الجنســـانية ومالئمة للســـل و

المتناول

مل أجن تعزيز الســـــلوم الجنســـ ـ المســـــؤول ب دف منع حاالت الأمن المةكر والعدو المنقولة جنســـــيا

ِّر
المدر يل بتدريةات من جية بشأن الصأة والأقوق الجنسية واإلنجابية؛
بلرق من ا تزويد
( )

تعزيز دمــاال الفتيــات اوات اإلعــاوــة

النظــا التعليم العــادي وتضـــــــــميل التقرير

الدوري المقبن معلومات وقيانات حصـائية مصـنفة حسـب السـل ونوي اإلعاوة عل المواظةة على الد ار ـة
ومعدالت ترم الد ار ة وعل الفرص المتاحة للفتيات اوات اإلعاوة لاللتأاق بالتعليم الم ن والجامع .
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وال تزال اللجنة تشعر قالقلق إ اء ما يلي:
(أ)

محدودية فرص تصـ ـ ـ ـ ــول الذتلات والنسـ ـ ـ ـ ــاء من الشـ ـ ـ ـ ــعوب األصـ ـ ـ ـ ــللة والذتلات والنسـ ـ ـ ـ ــاء

اإلكوادوريات المنحدرات من أصـ ـ أفريقي علل التعللمي وجـ ــوء نوعلة التعللم المقد في جملل المسـ ــتويات في

المناطق الريفلة؛
(ب)

محدودية فرص التحا الذتلات والنسـ ـ ــاء من الشـ ـ ــعوب األصـ ـ ــللة قالمهج ـ ـ ـسـ ـ ــات التعللملة

للشــعوب األصــللة قســدب محدودية التموي الحكومي له ه المهج ـســاتي وبالمدارس العادية قســدب قعدها عادة

عن أمكنة إقامة مجتمعات الشعوب األصللة.

 - 30و ا ت ِّ ر اللجنة بتوحـيات ا السـابقة و CEDAW/C/ECU/CO/8-9الفقرة 29ل توحـ بأن
تقو الدولة اللرف بما ال :
(أ)

تعزيز البنيـة التأتيـة التعليميـة

مجتمعـات الشـــــــــعوأل ا حـــــــــليـة والمنـا ا الريفيـة

وتو ير النقن المدر ـ ـ المجان الموثوق با للفتيات والنســـاء مل الشـــعوأل ا حـــلية

المنا ا الريفية

والنائية وتعزيز رص حصــــول الفتيات والنســــاء مل الشــــعوأل ا حــــلية وا رياف على التعليم عل ريا
تيسير التأاو ل بالمؤ سات التعليمية
(ب)

جميع المستويات؛

ضمان رص الية لفتيات ونساء الشعوأل ا حلية لتلق التعليم بللات ل

تعليمية للشـــعوأل ا حـــلية برحـــد التموين الكا

التعليم

مؤ سات

ل ا المؤ ـــســـات وضـــمان تمكل الفتيات اللوات تلقيل

مؤ ــســة تعليمية للشــعوأل ا حــلية مل داول مؤ ــســات غير مؤ ــســات الشــعوأل ا حــلية

جميع مستويات التعليم.
21-17277
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العمالة
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تختظ اللجنة أ الدولة الطرف ص ـ ـ ـ ــدقت في عا  2013علل اتذاةلة منظمة العم الدوللة للعمال

المنزليين لعا ( 2011رقم  .)189وترتب قاعتماد نطة المسـاواة الوطنلة للمرأة والمقللات والمقليين ومزدوجي
المي الجنسـي ومغايري الهوية الجنسـانلة وتاملي صـذات الجنسـين للذترة  2021-2018التي تدعو إلل إعادة
تو يل أعمال الرعايةي والمادة  18من القانو األج ــاج ــي لعا  2017قش ــن العدالة العماللة واالعتراف قالعم

المنزلي التي تنص علل فرض عقوبـات علل الذصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن العمـ ألجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـاب تمييزيـة .وتختظ اللجنـة الـ لـك

ـدار تكم قضـ ــااي في عا  2021في تق فوروالاوا بخنتاجـ ــيونلس ال ي أدين قممارجـ ــة الر المعاصـ ــري
إص ـ ـ ق
والت از ق الدولة الطرف قض ــما تص ــول العمال الس ــاققين علل الجدر وبتنذي نطة عم وطنلة قش ــن األعمال

التجارية وتقو اإلنسا  .نير أ اللجنة تختظ ققلق ما يلي:
(أ)

فقـدا نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة  50في المـااـة من العمـال المنزليين المـنجوريني ومعظمهم من النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءي

(ب)

ةلا النساء بنسلة  75في المااة من أعمال الرعاية نير المدفوعة األجر؛

(ج)

يادة معدل قطالة النساء عن معدل قطالة الرجال قمقدار مرة ونص ؛

ونااذهم وفقدا ثلقهم اشتراكهم في الضما االجتماعي نخل جااحة الوفيد19-؛

(د)

نقصا معدل عم المرأة بدوا الام عن الرج بنسلة  11,9نقطة ملوية؛

(ه)

اجتمرار الذجوة في األجور بين الجنسين؛

(و)

تالة العمال المنزليين ال ين هم أجــاجــا نســاء وفتلات وال ين يعملو لســاعات طويلة جداي

( )

اجـتمرار اناذاض معدل مشـارالة النسـاء المهاجرات والنسـاء من األقللات اإلثنلة والشـعوب

وناللا بدو أجر ودو ترا وقت شاصي لهمي وال جلما عندما يكونو مقلمين في منا ل أرباب عملهم؛
األصللة وذوات اإلعاقة في جو العم .
- 32

و ا ت ِّ ر اللجنة بتوحـيات ا السـابقة و CEDAW/C/ECU/CO/8-9الفقرة 31ل توحـ بأن

تقو الدولة اللرف بما ال :
(أ)

تقديم تفاحــين

تقريرها الدوري المقبن عل نمواال ”االوتصــاد البنفســج “ المقترح

ال ي يشـمن مأ ـسـة المسـؤولية المشـتر ة بيل الوالدال؛ وتو ير دور الأضـانة وم ار ا الرضـاعة اللبيقية
ــار نظــا الرعــايــة الو ن المقترح؛ وعل تنفي ـ الــة العمــن الو نيــة المتعلقــة

أمــاكل العمــن

با عمال التجارية وحقوق اإلنسان؛
(ب)

نشـــــــاء وتعزيز آليات لتنفي اتفاقية العمال المنزلييل لعا  2011وروم 189ل و دماج ا

(ج)

ضــــمان أن اتناول اجتماي المائدة المســــتدارة المشــــترم بيل الو االت المتعلا بدعم

التشريعات الو نية؛

ظروف العمن اال ـــــــتلاللية للعمال المنزلييل مل ا
حقوق العمال المنزلييل المأجوريل
ل
ال ال ال يأملون تصــــــــاري عمن ومعظم م مل اإلنان وال ال يعملون لســــــــاعات ويلة جدا وأحيانا
فال والمراهقيل

بدون أجر؛
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تعزيز تدابير القضـــاء على التمييز الم ن

(د)

وتعزيز رص حصـــول النســـاء بمل ي ل

الم اجرات واإلكوادوريات المنأدرات مل أحــــن أ ريق والنســــاء مل شــــعب مونتوقيو ومل ا وليات اإلثنية
والشــــعوأل ا حــــلية واوات اإلعاوة على عمن نظام

وظيفية غير تقليدية؛
بدوا

وتشــــجيع النســــاء والفتيات على ااتيار مســــارات

(ه)

تعزيز التدابير ال اد ة إلعلاء ا ولوية النتقال النساء مل العمن بدوا جزئ

(و)

اإلنفاا الصــــار لمبدأ ا جر المتســــاوي لقاء العمن المتســــاوي القيمة مل أجن تضــــييا

امن بدعمٍ مل م ار ا رعاية لأل فال تكون جيدة النويية ومل الميسور الوحول لي ا؛

الفجوة

ا جور بيل الجنســـــــــيل و ـــــــــدهـا

ن ـايـة الملـاف مل االل ا ـــــــــتعرار ا جور

القلاعات بوتيرة منتظمة وتلبيا أ ـــــــاليب تأليلية مرايية لالعتةارات الجنســـــــانية

لى العمن

جميع

تصـــــــنيف وتقييم

الوظائف و جراء عمليات تفتيش لظروف العمن وا تقصاءات بشأن ا جور بوتيرة منتظمة؛
( )

جراء د ار ـــة ا ـــتقصـــائية شـــاملة لظروف عمن العمال المنزلييل ب دف تعدان القوانيل

( )

جمع بيانات شــــــاملة عل مشــــــار ة النســــــاء الم اجرات والنســــــاء مل ا وليات اإلثنية

القائمة ووضع جراءات و اغر لرحد ه ا الظروف ومد التقيد بقوانيل العمن المعنية؛
والنســـاء

ه ا البيانات

ا واليم ال اتية الأكم والنســـاء مل الشـــعوأل ا حـــلية واوات اإلعاوة
التقرير الدوري المقبن.

ـــوق العمن و دراال

الصأة
- 33

ترتب اللجنة قاعتماد القانو األج ــاج ــي للص ــحة ال ي يكذ تص ــول الجملل علل الرعاية الص ــحلة

الشـ ـ ــاملة في أي وقت .وتقني اللجنة أيضـ ـ ــا علل الدولة الطرف العتمادها الاطة الوطنلة للصـ ـ ــحة الجنسـ ـ ــلة

واإلنجابلة للذترة 2021-2017ي والس ـ ـ ـ ــلاج ـ ـ ـ ــة المش ـ ـ ـ ــترالة بين القطاعات لمنل تم الذتلات والمراهقات للذترة

 .2025-2018وتختظ اللجنة ال لك أ المحكمة الدجــتورية قضــت في  28نلســا /أبري  2021قعد تجريم
اإلجهاض في تاالت االنتصاب .نير أ اللجنة تختظ ققلق ما يلي:
(أ)

عـد تل ُّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول علل نـدمـات اإلجهـاض المـنمو وعلل نـدمـات الرعـايـة قعـدهي

(ب)

ارتذاع عدد تاالت الحم نير المرنوب ملد؛

(ج)

مواجهـة النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والذتلـات ذوات اإلعـاقـة والمنتملـات إلل أقللـات والنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والذتلـات من

واناذـاض عـدد المهنيين الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحيين المـدرببين علل تقـديم هـ ه الاـدمـاتي تيـث ُيقـدر أ  15,6في المـااـة من
وملات األمهات ناجمة عن إجهاض نير منمو ؛

الش ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ــللة والمهاجرات وطاللات اللجوء ص ـ ـ ــعوبات أتلانا في الحص ـ ـ ــول علل الادمات والمعلومات

المتعلقة قالصحة الجنسلة واإلنجابلة.

 - 34واللجنة تمشـيا مع توحـيت ا العامة روم  24و1999ل بشـأن المرأة والصـأة و ا ِّر
تكرر توحـيات ا
السابقة و CEDAW/C/ECU/CO/8-9الفقرة 33ل توح بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
(أ)

بـاحـة اإلج ـار

حـاالت االغتصـــــــــاأل و ـــــــ ـفـاح المأـار ووجود الر ا ـدد حيـاة

أو حــــأة المرأة الأامن و حــــابة الجنيل بعيوأل القية اليرة و للاء تجريما
21-17277

جميع الأاالت ا ار
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وتو ير مكانية حصـــول النســـاء على ادمات اإلج ار المأمون وعلى ادمات الرعاية بعدا وااحـــة

حاالت المضاعفات الناجمة عل ج ار غير مأمون؛
(ب)

تكثيف تنفي برامج التويية الشـاملة لضـمان مكانية حصـول النسـاء والفتيات على نأو

اتســـــم بالســـــرية على ا شـــــكال الأداثة مل و ـــــائن منع الأمن والمعلومات المتعلقة بالصـــــأة والأقوق
الجنســــية واإلنجابية بما

الا حق ل

اتخاا و اررات ل با ــــتقاللية والقضــــاء على المواقف والقوالب

النملية الجنسانية اء النشاا الجنس للنساء والفتيات؛
(ج)

ضـــــــمان حصـــــــول النســـــــاء والفتيات اللوات يفتقرن لى اإلمكانات الكالية بمل ي ل

المنتميات لى الفئات المأرومة والم مشــــــــة على ادمات الرعاية الصــــــــأية مجاناغ بما
الصأة الجنسية واإلنجابية.

الا ادمات

التمكيل االوتصادي للمرأة
- 35

تذاع نسـلة النسـاء العامخت لحسـابهن الااص أو العامخت في القطاع نير الرجـمي
تختظ اللجنة ار ق

وعد تمتعهن قالحماية المكذولة للعمال أو الحماية االجتماعلةي ومحدودي قة فرص تصول النساء علل القروض
ونيرها من أشكال االاتما المالي وعلل األراضي والمعدات واآلالت ملما يتص قنعمالهن التجارية.
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وت ِّر
نف
وتوحـ ـ اللجنة بأن تضـــع الدولة اللرف ي

تقو بما ال لتأقيا ه ا اللاية:

ـــيا ـــات وقرامج لتمكيل المرأة اوتصـــاديا وقأن
لزيـادة انخراا النســــــــــاء

ريـادة ا عمـال

(أ)

وضـــــــــع اإل ـار القـانون والتنفيـ ي الال

(ب)

دعم رائدات ا عمال مل االل تيســـــير حصـــــول ل على رص درار الدان وعلى االئتمان

(ج)

ضـمان نشـر المعلومات عل برامج القرور وأشـكال دعم الدان المتاحة وال ـيما عل

يجاد الســـوق المنا ـــةة و الأصـــول على ـــعر عادل لمنتجات ل مألياغ و
ومســـاعدت ل
مجال اإلنتاال الأر واليدوي؛
الملكية الفكرية للنساء الموروثة عل ا جداد وال يما
المال

بما

حماية

الا الأصول على ورور منخفضة الفائدة بدون ضمانات وعلى ا راض والمعدات واآلالت؛

تو ي الأصـم وتقديم التوجيا والمسـاعدة المنا ـبيل ليما اتعلا بللةات الأصـول على القرور وأشـكال
دعم الدان وال يما لفائدة النساء الريفيات و
(د)

مجال اإليكولوجيا الزرايية؛

ضـمان تو ر ـبن لأصـول النسـاء العامالت لأسـاب ل الخاص أو العامالت

غير الر ـــم على بدالت رعاية ا

القلاي

فال وعلى ادمات رعاية جيدة وميســـورة التكلفة لأل فال وأ راد ا

ـ ـرة

المرضـى والمسـنيل مل أجن الأد مل قيا النسـاء بأعمال الرعاية غير المد وعة ا جر ووضـع ينظم حماية
اجتمايية ل ل مثن المعاشات التقاعدية.
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وتختظ اللجنـة أ ةلمـة العمـ نير المـنجور في الـدولـة الطرف الـانـت تُقـدبر قدـ الجـااحـة قـننهـا تمقـ

نحو  15,2في المااة من الناتز المحلي اإلجمالي إلكوادور .وتختظ أيضـ ــاي وفقا للدلانات المسـ ــتقاة من هيلة
الرقاقة علل االقتصـ ـ ــاد التضـ ـ ــامني الشـ ـ ــعديي أ القروض التي تتلقاها النسـ ـ ــاء هي أق مما يتلقاه الرجال من

تيث المدلد بنسلة  20في المااة في المتوجد؛
- 38
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وتوح اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
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(أ)

اعتماد يا ات وا تراتيجيات مالية تفض

لى التأول لتلبية االحتياجات الت تفرض ا

أعمال الرعاية ولتخفيف عبء أعمال الرعاية على النســـاء مل االل اال ـــتجابة الحتياجات أعمال الرعاية
مل حيا يادة مكانية حصـــول النســـاء على ادمات عامة جيدة وميســـورة التكلفة مثن الرعاية الصـــأية

والنقن والمياا واإل كان واللاوة؛
(ب)

تنفيـ تـدابير

ـــــــ ـةـاغ قيمـة نقـديـة على أعمـال الرعـايـة غير المـد وعـة ا جر حتى يمكل

االعتراف ب ا وتعويض النساء عل القيا ب ا؛

يادة اال ـــــتقالل المال للنســـــاء عل ريا تيســـــير مكانية الأصـــــول على القرور

(ج)

المصرلية وغيرها مل أشكال االئتمان المال دون ضمانات وعلى االئتمان الةالغ الصلر وداول ا
وتو يع نلاق ا عمال التجارية واال تفادة مل م ار ا اإلنتاال المشترم وغيرها مل نظم اإلنتاال.

واق

تلير المناخ والأد مل مخا ر الكوارن
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تقني اللجنــة علل الـدولـة الطرف لمــا اتاـ تـد من تـدابير للتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي أل مـة المنــاخ .نير أ اللجنـة

تختظ ققلق ما يلي:
(أ)

قص ــور مش ــارالة نس ــاء الش ــعوب األص ــللة في ص ــلانة وتنذي الس ــلاج ــات واالج ــتراتلجلات

(ب)

االفتقار إلل بلانات وبحو عن األثر الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني أل مة المناخ التي تهثر علل نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

المتعلقة بتغير المناخ والحد من مااطر اليوار ؛
وفتلات الشعوب األصللة أكقر من نيرهن.
- 40

الكوارن

و ا تشـير اللجنة لى توحـيت ا العامة روم  37و2018ل بشـأن ا بعاد الجنسـانية للأد مل مخا ر
ياق تلير المناخ توح بأن تقو الدولة اللرف بما ال :

(أ)

ضـمان المشـار ة الفعلية لنسـاء الشـعوأل ا حـلية بوحـف ِّل عناحـر تليير اعلة

(ب)

كفالة أن تتضـــمل الســـيا ـــات والخل المتعلقة بتلير المناخ والأد مل مخا ر الكوارن

حياغة وتنفي السيا ات واال تراتيجيات المتعلقة بتلير المناخ وقالتصدي للكوارن والأد مل مخا رها؛
منظو اغر جنسانياغ بشكن حري

وأن تأا

االعتةار االحتياجات الخاحة لنساء الشعوأل ا حلية.

النساء مل ا رياف ومل شعب مونتوقيو
- 41

تشـ ـ ــعر اللجنة قالقلق إ اء االفتقار إلل منظور جنسـ ـ ــاني في السـ ـ ــلاجـ ـ ــات والدرامز الزراعلة .وتختظ

اللجنة أيضا ققلق محدودية الذرص المتاتة للنساء من األرياف ومن شعب مونتوبيو في ما يلي:
(أ)

الحصــول علل التموي ألنشــطتهم الزراعلة وعلل القروض واالاتمانات الزراعلةي والتقنلات

(ب)

الادمات األجــاجــلةي مق التعللم والرعاية الصــحلةي قما في ذلك ندمات الصــحة الجنســلة

الزراعلة الجديدةي ومليلة األصول اإلنتاجلة مق األراضي؛
واإلنجابلةي ووجاا منل الحم الحديقة الملسورة التيلذة.
- 42

وتوحــ اللجنة تمشـــيا مع توحـــيت ا العامة روم  34و2016ل بشـــأن حقوق المرأة الريفية بأن

تقو الدولة اللرف بما ال :

21-17277
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(أ)

دراال منظور جنســــان

الســــيا ــــات والبرامج والمشــــاريع الزرايية لتلبية احتياجات

النســـاء مل ا رياف ومل شـــعب مونتوقيو بفعالية و فالة مكانية مشـــار ت ل على نأو هادف

وتنفي السيا ات الزرايية بما
(ب)

الا الق اررات المتعلقة با تخدا ا راض ؛

وضـــع

يادة رص حصــــول النســــاء مل ا رياف ومل شــــعب مونتوقيو على التموين واالئتمان

ا نشـــلة المدرة للدان وا ـــتفادت ل مل

بال لل ْ الصـــلر بأ ـــعار ائدة منخفضـــة و مكانية مشـــار ت ل
رص ريادة ا عمال ب دف مكا أة الفقر ودعم الن ور بالنسـاء مل ا رياف ومل شـعب مونتوقيو وتعزيز

ضمان حيا ت ل لأل راض ؛
(ج)

تكثيف الج ود المب ولة لكفالة ما الز مل الســــبن لأصــــول النســــاء مل ا رياف ومل

شـــعب مونتوقيو على ادمات الرعاية الصـــأية والتعليم والعمالة والســـكل والمياا المأمونة وادمات النظا ة

الصأية وتنظيم ا

رة.

النساء اوات اإلعاوة
- 43

تختظ اللجنة ققلق االفتقار إلل معلومات عن تالة النساء ذوات اإلعاقة.

- 44

وتوح ـ اللجنة تمشــيا مع توحــيت ا العامة روم  18و1991ل بشــأن النســاء اوات اإلعاوة بأن

تقو الدولة اللرف بما ال :
(أ)

التصـدي لألشـكال المتداالة للتمييز ضـد النسـاء والفتيات اوات اإلعاوة و فالة دماج ل

عل ريا الة القيود المفروضــــة على ا هلية القانونية وضــــمان مكانية لجوئ ل لى القضــــاء وتو ير
الأماية مل العنف الجنســان

والتعليم الشــامن للجميع والعمالة والخدمات الصــأية بما

الصأة الجنسية واإلنجابية وعل ريا تلبية ما يخص ل مل احتياجات؛

الا ادمات

ضـــمان مكانية داول النســـاء والفتيات اوات اإلعاوة ـــو لق العمن و مكانية حصـــول ل
(ب)
حريـة التنقـن و ااتيـار
على اـدمـات الـدعم المتـاحـة لضـــــــ ـأـايـا العنف الجنســـــــــان و فـالـة حقوو ل

أ واج ل أو شر ائ ل.

نساء و تيات الشعوأل ا حلية
- 45

تختظ اللجنة ققلق أ العديد من الشـ ـ ـ ـ ـرالات المتعددة الجنس ـ ـ ـ ــلات األجندلة والوطنلة للتعدين والنذد

وقطل األشــجار واألعمال التجارية الزراعلة تهدد الســخمة اإلقللملة والققاملة واالجتماعلة  -االقتصــادية لنســاء

وفتلات الشعوب األصللة في الدولة الطرفي وتتسدب في أضرار اجتماعلة  -بيللة تنتهك تقوقهن الجماعلة.

وتختظ اللجنة ققلق أيضا ما يلي:
(أ)

تق نساء وفتلات الشعوب األصللة في أراضيهن التقليدية؛
االفتقار إلل تشريعات تحمي ب

(ب)

محدودية تنذي مددأ الموافقة الحرة المسـلقة والمسـتنيرةي وعد التشـاور وتقاجـم المنافل مل نسـاء

(ج)

اج ـ ـ ـ ــتمرار ورود تقارير عن ارتياب جراام بدافل اليراةلة ض ـ ـ ـ ــد نس ـ ـ ـ ــاء وفتلات الش ـ ـ ـ ــعوب

وفتلات الشعوب األصللة ملما يتعلق قمشاريل التنملة التي تهثر علل تقوقهن الجماعلة في امتخا األراضي؛
األصللة وعن التمييز ضدهن.
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وتوح اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
(أ)

أراضي ل التقليدية؛
(ب)

حا نســـــــــاء و تيـات الشـــــــــعوأل ا حـــــــــليـة الجمـاع
اعتمـاد تشـــــــــريعـات لأمـايـة ِّ
اشـتراا الموا قة الأرة المسـةقة والمسـتنيرة مل نسـاء و تيات الشـعوأل ا حـلية والتشـاور

وتقــا ـــــــــم المنــا ع مع ل ليمــا اتعلا بمشــــــــــاريع التنميــة الت تؤثر على أراضـــــــــي ل التقليــديــة و قــا

للمعااير الدولية؛
والتأقيا

(ج)

اتخاا تدابير لمكا أة جرائم الكراهية والتمييز ضــــد نســــاء و تيات الشــــعوأل ا حــــلية

أي حاالت تأدن مل ه ا القبين ومالحقة مرتكبي ا وضائيا ومعاوبت م.

النساء الم اجرات والالجئات و الةات اللجوء
- 47

تختظ اللجنــة أ الــدولــة الطرف واجهــت يــادة تــادة في وفود المواطنين الذنزويليين إليهــاي ويعل

توالي  451 100منهم تاللا في الدولة الطرفي ونالديتهم من النســاء ( 51,2في المااة) .وتختظ أيضــا أ

الدولة الطرف تسـ ـ ــتضـ ـ ــلف نسـ ـ ــلة الديرة من الخجلين في المنطقةي و  96,9في المااة من ههالء الخجلين هم

من مواطني الولومدلا .وتختظ اللجنة ققلق ما يلي:
(أ)

امتناع النس ـ ـ ــاء الطاللات للجوء والمهاجراتي وال ج ـ ـ ــلما من يكو وض ـ ـ ــعهن نير نظاميي

(ب)

محـدودية فرص تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والذتلـات المهـاجرات والخجلـات علل التعللم والرعاية

عن الحصـ ـ ـ ــول علل ندمات دعم الضـ ـ ـ ــحايا عند تعرضـ ـ ـ ــهن للعن
واالنتصابي نوفا من أ ب
يدلد عنهن لدى جلطات الهجرة؛

الجنسـ ـ ـ ــانيي قما في ذلك العن

العاالي

الصــحلة في الدولة الطرف علل الرنم من وجود تش ـريعات تنص علل إتاتة الرعاية لجملل المهاجرين قغ

النظر عن وضعهم.
- 48

وتوحـ اللجنة تمشــيا مع توحــيت ا العامة روم  32و2014ل بشــأن ا بعاد الجنســانية المرتةلة

بالمرأة ليما اتعلا بصــفة الالجد واللجوء والجنســية وانعدا الجنســية وتوحــيت ا العامة روم  30و2013ل

بشأن وضع المرأة

الدولة اللرف بما ال :
(أ)

ياق منع نشوأل النــــ ـزاعات و

حاالت النــــ ـزاي وما بعد انت اء النــــ ـزاي بأن تقو

ضـــــمان مراعاة عملية تأداد حـــــفة الالجد لالعتةارات الجنســـــانية وتلبية االحتياجات

الخاحـــة للنســـاء والفتيات اللالةات للجوء والالجئات على ـــبين ا ولوية

وال يما احتياج ل لى الأماية عند ودوم م لى الدولة اللرف؛
(ب)

جميع مراحن عملية اللجوء

ضــمان رص حصــول الم اجرات والالجئات على ادمات التعليم والرعاية الصــأية على

النأو المالئم بلض النظر عل وضع ل.
الزواال والعالوات ا ي ل رية
- 49
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(أ)

رنم تحديد الحد األدنل للس ـ ـ ـ ـ ــن القانوني للزواج في  18عاما للنس ـ ـ ـ ـ ــاء والرجال في قانو

إص ـ ــخ القانو المدني لعا 2015ي ال تزال ممارج ـ ــة واج األطذال موجودة في ش ـ ــك
وال جلما في المناطق الريفلة وفي أوجاا الشعوب األصللة؛
(ب)

القانو المدني؛
(ج)

يجات قحكم الواقلي

تحــديــد أ الزوج هو المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهول عن إدارة الممتليــات الزوجلــة قموجــب المــادة  180من
عد إدراج األصــول نير الملموجــةي مق اجــتحقاقات العم ي ضــمن الممتليات المشــترالة

للزوجين رنم أ القانو المدني ينص علل أ الممتليات المكتســلة أثناء فترة الزواج تعتدر ممتليات مشــترالة

قسم قالتساوي عند الطخ ؛
تُ ب
(د)
- 50

عد وجود تدابير لضما دفل نذقة األطذال في تالة لم يدفعها الوالد.

و ا تكرر اللجنة توحــــيات ا الســــابقة و CEDAW/C/ECU/CO/8-9الفقرة 37ل و ا تشــــير

لى توحــــيت ا العامة روم  29و2013ل بشــــأن اآلثار االوتصــــادية المترتةة على الزواال والعالوات ا ي ــــرية

وعلى سخ الزواال و ن اء العالوات ا ي رية توح اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
وعدد ا

(أ)

جراء بأون

عواوب اللالق االوتصـادية على الزوجيل مع مراعاة ول ترة الزواال

فال واعتماد التدابير القانونية الت ود تلز لمعالجة الفروق االوتصـــادية المأتمن أن تنشـــأ بيل

الرجن والمرأة نتيجة سخ الزواال و ن اء العالوات ا ي ريةل؛
(ب)

تويية القادة الدانييل والمجتمعييل وو ــــــائ اإلعال وعامة الجم ور باآلثار الضــــــارة

للزواال القسـري لأل فال على حـأة الفتيات وتعليم ل وايارات ل
والمنظمات النسائية؛

الأياة بالتعاون مع المجتمع المدن

(ج)

التعجيــن بتعــداــن القــانون المــدن بلرر للــاء الأكم ال ـ ي انم على أن الزوال هو

(د)

دراال الممتلكات غير الملمو ـــــــة ومل وبين المعاشـــــــات التقاعدية ومســـــ ـتأقات ن اء

المسؤول عل دارة الممتلكات الزوجية؛

مدة الزواال أو االرتةاا ضـمل الممتلكات المشـتر ة الت تقسم
الخدمة وا ـتأقاوات التأميلل المتراكمة وال ِّ
بالتساوي عند سخ االرتةاا.
(ه)

اعتماد تدابير لد ع نفقة ا

فال

حالة لم اد ع ا الوالد.

تعميم المالحظات الختامية
- 51

تللـب اللجنـة لى الدولة اللرف أن تضـــــــــمل تعميم ه ا المالحظـات الختـاميـة دون بلـاء بالللة

الر ــــمية للدولة اللرف على مؤ ــــســــات الدولة المعنية بكا ة مســــتويات ا والو نية واإلوليمية والمأليةل

وال يما الأكومة والبرلمان والقضاء ليتسنى تنفي ها بالكامن.
متابعة المالحظات الختامية
- 52

تللب اللجنة لى الدولة اللرف أن تقد

المتخ ة لتنفي التوحيات الواردة
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غضــــــــون ــــــــنتيل معلومات الية عل الخلوات

الفقرات  22وأل و  22ودل و  28والل و  34وأل أعالا.
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عداد التقرير المقبن
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تدعو اللجنة الدولة اللرف لى تقديم تقريرها الدوري الأادي عشــــــر ال ي ــــــيأن موعد تقديما

- 54

وتللـب اللجنـة لى الـدولـة اللرف اتةـاي المةـادي التوجي يـة المنســـــــ ـقـة لتقـديم التقـارير بموجـب

تشـــــــــريل الثـان /نو مبر  .2025وينةل أن ييق َّـد التقرير
حتى وو تقديما.
المعاهدات الدولية لأقوق اإلنســـان بما

الووـ المأـدد وأن يلل الفترة الكـاملـة

الا المةادي التوجي ية لتقديم وثيقة أ ـــا ـــية موحدة ووثائا

ااحة بمعاهدات بعين ا وانظر  HRI/GEN/2/Rev.6الفصن ا ولل.
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