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 مقدمة
ٍ              يتسم هذا التقرير بشكلٍ ُمعدٍّ بعناية ومضموٍن يهدف إىل       - ١                         ً                  أوىف املعلومات وأوثقها صلةً حبالة حقوق اإلنسان       إيراد                      ٍ ُ   ٍّ             

ٍ         ه جملس حقوق اإلنسان من توجيهاٍت وخطوٍط إرشادية   وضع                           يف مجهورية إكوادور يف إطار ما        ٍ    .              إعداد التقارير        بشأن                           

َ                                َ                      ً     ِّ          َّ                                       وقد ارُتئَي يف صياغة هذا التقرير أن الطريقةَ األوضح واأليسر استيعاباً ملتلقِّيه كي تتحقَّق أهدافه هي تضمينه، يف                    - ٢  ُ       
ٍ                                                        الفصل األول منه، معلوماٍت عامة أساسية عن البلد ومعلوماٍت تتعلق مبسألة الوفاء بااللتزامات الدولية يف جمـال حقـوق                                   ٍ                       

ٍ          ُ                       مبا يف ذلك ما تعهَّدت به إكوادور من التزاماٍت حينما انُتخبت لعضوية اجمللس يف عام         اإلنسان،                          َّ               ٢٠٠٦    .   

ٍ         ٍ    ويشمل معلوماٍت عن حقـوقٍ   ،                    ِّ        ً                 ً                            أما الفصل الثاين فيقدِّم تصنيفاً حلقوق اإلنسان طبقاً للمعايري الدولية ذات الصلة    - ٣              
ُ  ِّ         وقد ُضمِّن النهج    .        تعزيزها   يف  ُ   ِ       ً   ُيحرِز تقدماً                   ما برح البلد           عديدة   َ            ِّ             املتَّبع يف عرض كل حقٍّ من احلقوق عناصَر أساسية تشكِّل                              ٍّ              َّ    

          ٍّ                                           وتشري يف كلٍّ من هذه احلقوق إىل دور الدولة واجملتمع املدين يف  ،    ً                                       جزءاً من توجيهات جملس حقوق اإلنسان يف هذا الصدد
                  جـة، واإلجنـازات       َ نتَه مل    ا                                                                                                 مسائل متعلقة باللوائح الدولية والداخلية الرئيسية، واملؤسسات ذات الصلة، والسياسات العامة          

    .                            ، واملشاكل والتحديات املطروحة      املتبعة               وأفضل املمارسات 

     مـن                                    كوادور علـى الـصعيد الـوطين                     مستفيض ملا إل       ً     ِّ                              ً     ً             وأخرياً، يقدِّم الفصل الثالث من التقرير عرضاً عاماً غري            - ٤
    .                                     من التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان        احتياجات

   معلومات عامة-    ًأوال 
ُ                     منهجي ملا ُعقد من مشاورات إعداد   عرض   ١-     ً أوالً               لتقرير الوطين ل   ً اً          
                    جلنة التنسيق العام         رئيس          بإشراف   ،      ٢٠٠٧                                                                    عمدت وزارة العالقات اخلارجية والتجارة والتكامل منذ أواخر عام            - ٥

ٍ                                               املعنية حبقوق اإلنسان، إىل تنفيذ استراتيجيٍة دقيقة لعقد مشاورات مع مؤسساٍت حكومية ومنظمـات غـري حكوميـة                                                ٍ                                      
ّ                                                   معنية يف اجملتمع املدين يتّصل عملها مبسألة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف إكوادور       فعاليات و                       ) ٢ (  .    

        ً                                                                                            واستناداً إىل التوجيهات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان بشأن إعداد تقارير االسـتعراض الـدوري                 -  ٦
ٍ                  يانٌ يستفسر عن معلوماٍت مهمة ينبغي               ُ        ً      ٍّ                                                 الشامل، أُحيل رمسياً إىل كلٍّ من املؤسسات اليت جرى التشاور معها استب                             ٌ   

     مـن   َّ   َّ                                                                                 مثَّ نظَّمت وزارة العالقات اخلارجية حلقات عمل يف مدينيت كيتو وغواياكيل، شارك فيها حنو مائة      .       تقدميها
ُ                                                           من خمتلف مقاطعات إكوادور، وُشرحت فيها بالتفصيل املعلومـات األساسـية املتـصلة                 اليات  فع  ال    و   ات   ؤسس  امل                            

نية التق                            باالستعراض الدوري الشامل                 ُ          ع املعلومات، وطُلب إىل    ـ      َّ            ج املتَّبع يف جتمي   ـ               َ     رير الوطين، والَنه  ـ            ُ              وأهدافه، وُب
   .                            ٍ                    مجيع املدعوين املشاركة على نطاقٍ واسع يف هذه العملية

ٍ                                      وقد أجرى موظفو الوزارة املسؤولون عن هذه العملية مقابالٍت شخصية مع ما يقرب مـن                  -  ٧      مـن      ٤٠                                                    
       َّ                    وقد تلقَّت الوزارة الـردود    .  ) ٣ (                               من مؤسسات الدولة واجملتمع املدين  ،     إلنسان                  يف جمال حقوق ا                      الفعاليات األساسية 

                                                                                            ُ ِّ     على االستبيانات، وعاجلت املعلومات الواردة فيها، مث أدرجت املعلومات اجلوهرية يف التقرير الوطين الذي قُدِّمت 
ٌ           يناير، ُعقـد اجتمـاٌع يف       /               كانون الثاين    ١٩    ويف    .                      ه يف صيغته النهائية                                          مسودته إىل املؤسسات احلكومية قبل حترير               ُ        

ُ                                                                    الوزارة مع ممثلني للدولة لتعميم التقرير عليهم، وُجمعت يف هذه املناسبة آخر املالحظات واإلسهامات املتعلقة به                                                               
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   ٍ                                      بصفٍة دائمة على املوقـع الـشبكي لـوزارة            قد نشرت                        معلومات عن هذه العملية     أن     كما  .   ُ   ِ                  وأُدرجِت يف نصه النهائي 
ُ  ِّ                  يف نشراٍت  ُوزِّعت على وسائط اإلعالم                       العالقات اخلارجية، وكذلك     ٍ       ) ٤ ( .   

                                     معلومات أساسية والوضع السياسي للبلد   ٢-     ً أوالً
     آثار                              ما يترتب على هذه العمليـة من    و ،                                          موجز للعملية السياسية اليت تشهدها إكوادور   شرح   ١-  ٢  -      ً أوالً

             حقوق اإلنسان  يف 

ٌ                       ل يف البلد حالياً جملٌس وطـين دسـتوري                           ً                                          تشهد إكوادور عمليةً سياسية بالغة األمهية يف تارخيها، ويعم          -  ٨    ً               
    يه              موافقته عل      ٢٠٠٧                  َ                        لشعب إكوادور، إذ أَعلن الشعب يف عام                         لألغلبية العظمى      َّ                               مفوَّض جاء مثرة اإلرادة املستقلة      

             يف االنتخابات                   اجلمعية الوطنية        َ                             مث انَتخب بعد ذلك ممثليه يف         ،     أبريل  /            يف نيسان   ى رـ                            يف االستفتاء الشعيب الذي ج    
   .               من العام ذاته     سبتمرب /     أيلول          اليت جرت يف 

       َّ                   ، وتتمثَّل واليته األساسية يف     ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠                                     ويباشر اجمللس الوطين الدستوري مهامه منذ   -  ٩
 ُ                                           ُّ    وُيراد بتنفيذ هذه الوالية إرساء األسس لعملية حتوُّل   .                                 للدولة وصياغة دستور سياسي جديد  ايت                تغيري اإلطار املؤسس

                                         ٍ                                       ي جذري، وكذا ضمان مشاركة املواطنني على نطاقٍ واسع يف بناء هذه العملية الـيت                                 سياسي واجتماعي اقتصاد  
    .          يف البلد ة   اتي    ِّ              ستنظِّم احلياة املؤسس

ّ    َتوّخى                             ً                          ُ           وتشغل مسألة حقوق اإلنسان مكانةً أساسية يف هذا السياق؛ إذ يُ            -   ١٠                                  أن يشمل الدسـتور اجلديـد،       َ  
                                 ، االجتاهات اجلديدة يف القانون الدويل     ١٩٩٨                 للبلد الصادر عام      ً                                          إضافةً إىل الثراء النظري واملعياري للميثاق األعظم 

ٍ                                     آلياٍت تتيح ضمان إعماهلا وممارستها بفعالية     إرساء                        حلقوق اإلنسان وتطوره بغية        .    

    ً                                                 أيضاً يف وضع هياكل جديدة رامية إىل تعزيز حقـوق                  ستتجلى             للدولة     ايت        ُّ                 عملية حتوُّل اإلطار املؤسس       إن    -   ١١
                                                                                                  ة حتسني كيفية إعماهلا، وتكميل اجلهود املبذولة يف هذا الصدد، واالستعانة بعناصر أكثر فعاليـة                                       اإلنسان يف إكوادور، بغي   

ٍ                     سياساٍت عامة يف هذا امليدان و    وضع                                    ٍ        وكفاءة، وضمان مشاركة اجملتمع على نطاقٍ واسع يف      .                 صياغتها وتنفيذها  يف      

      حبيث  ،                   ً      ً  نح حقوق اإلنسان بعداً غالباً                                                                 ويف ضوء هذا الواقع، فإن لدى حكومة إكوادور اإلرادة السياسية مل         -   ١٢
ٍ                      يشكِّل تعزيزها حموراً مشتركاً يف كل ما تنتهجه البلد من سياساٍت اجتماعية وإمنائية       َّ                 وقد جتسَّدت هذه اإلرادة يف   .    ِّ              ً       ً                              

   .                                              ، اليت صدرت عقب عملية مشاورة وطنية واسعة النطاق    ٢٠١٠-     ٢٠٠٧                            اخلطة الوطنية للتنمية للفترة 

                                   الدستور السياسي والقوانني الثانوية  .                               ونية األساسية يف جمال حقوق اإلنسان             القواعد القان   ٢-  ٢  -    ً أوالً

       ً    ُّ                    طليعياً يضمُّ معظـم حقـوق          ً صكاً   ،      ١٩٩٨       أغسطس   /   ِّ                                              يشكِّل الدستور السياسي إلكوادور، الساري منذ آب        -  ١٣
 ً              الً يف احتـرام           ، متمث       للدولة          األعلى    ُ   ِّ                                  َ      وُيكرِّس الدستور بني مبادئه األساسية الواجبَ       .          ُ                              اإلنسان املُعترف هبا يف اللوائح الدولية     

                                                                              ، وهي احلقوق املنصوص عليها يف امليثاق األعظم ويف مجيع االتفاقيات والـصكوك              ) ٥ (                                حقوق اإلنسان واإللزام باحترامها   
                                                                                                                     الدولية السارية، من قبيل احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واحلقـوق اجلماعيـة والفرديـة،         

 ٍ      ٍ        ٍ                                                ً                          ٍ                    يٍة عامليٍة متكاملٍة مترابطة، وهي احلقوق نفسها الواجب إنفاذها مباشرةً وعلى الفور من جانب أي قاضٍ أو                             ويعرضها برؤ 
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                             ِّ                                        فمراعاة إكوادور هلذه املسألة ميثِّل أحد األسباب وراء اعتراف اجملتمع الدويل هبا   .  ) ٦ (   ٍ                              حمكمٍة أو سلطة أو أمام هذه الكيانات
    .     ً     ً                  ظاماً كامالً حلماية حقوق اإلنسان                                    بوصفها أحد البلدان اليت يضم دستورها ن

                                                     بوضع قواعد قانونية جديدة تتطـرق إىل إشـكاليات                  ال سيما      ،                                                ويف هذا اإلطار، بدأ تنفيذ التشريعات الداخلية        -  ١٤
         يف جمـايل  (                                                             ً                                               عديدة وتضم مبادئ من قبيل مبدأ عدم التمييز يف شىت امليادين، وخاصةً فيما يتعلق باملسائل املتصلة باجلنسانية           

       مثل   ،                ً              ً                           البالغني األكرب سناً، واملعوقني، فضالً عن تقنني قواعد أخرى         ب    ، و  )                               ألمومة والصحة اجلنسية واإلجنابية                 اية اجملانية ل      الرع
                     وقانوين اهلجرة وشؤون     )       ُ                                                       الذي أُدخلت عليه تعديالت جديدة فيما يتصل باجلرائم اجلنسية         (                                قانون العمل والقانون اجلنائي     
   .                      األجانب، ضمن قوانني أخرى

      علـى                 سيدأب البلـد                                عمل اجمللس الوطين الدستوري،      ل     ً مثرةً           الذي جاء                                          عقب اعتماد الدستور السياسي اجلديد،       و  -  ١٥
   .                                                           مواءمة التشريعات الثانوية مع امليثاق األعظم يف جمال حقوق اإلنسان

                                               الوفاء بااللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   ٣-      ً أوالً
ٌ      الن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية اليت إكوادور طرٌف فيها                      ميثاق األمم املتحدة واإلع   ١- ٣-     ً أوالً                                                       

    ً                                                                                دوماً مع خمتلف هيئات األمم املتحدة ومع منظمة البلدان األمريكية وهيئات التكامل                    تتعاون           إكوادور            ما برحت     -  ١٦
ٍ                                        اإلقليمية، واحتلت مكانةً بارزة منذ سنواٍت عديدة يف شىت جماالت حقوق اإلنسان املتصلة بعم    . ) ٧ (                    ل هذه اهليئات الدولية                      ً               

ُ  ِّ          إكوادور حتترم مبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة الذي ُوقِّـع يف                    ، ما انفكت      دةـ        م املتح ـ        اء األم ـ          ومنذ إنش   -  ١٧                                                  
ٍ                         ُ   ُّ                        فإن سياستها الدولية تشمل، ضمن التزاماٍت أخرى، تنفيذ الوالية اليت ُيقرُّها امليثـاق              ،           ومن هنا   .    ١٩٤٥     عام               أال وهـي    ،                                      

              كبريها وصغريها         بني األمم،    و ،              الرجال والنساء            باملساواة بني                                             إلنسان األساسية، وبكرامة اإلنسان وقيمته، و                   اإلميان حبقوق ا   "
   . ) ٨ ( "       يف احلقوق

                                             يف اعتمادها معظم الصكوك الدوليـة حلقـوق               يتجلى                                                           وأحد مظاهر احترام إكوادور للواليات احملددة يف امليثاق           -  ١٨
                                  كذلك، أدرجت إكوادور حقوق اإلنـسان    .  ) ٩ (                            ا يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان                   َّ    مراعاهتا املبادئ املسلَّم هب    يف           اإلنسان و 

                                                        ، كما تعكف على مواءمة تشريعاهتا الداخلية مع الصكوك             ً   حتديداً        ً                          مراعاةً منها للمعايري الدولية     ،                         كافة يف دستورها السياسي   
    .                الدولية السارية

                                         جلنة التنسيق العام املعنيـة حبقـوق            ٢٠٠٢     ُ               ية، أُنشئت يف عام          ً                                                 وسعياً إىل متابعة مدى وفاء البلد بالتزاماته الدول         -  ١٩
                                                                                                              بوصفها هيئة مشتركة بني الوزارات تتوىل صياغة التقارير الوطنية املتعلقة مبسألة االمتثال التفاقيات حقـوق                  ،   )  ١٠ (      اإلنسان

                                كوادور تلتزم مبواعيـد تقـدمي                                      بالذكر يف هذا السياق أن إ               من اجلدير  و  .          ُ                                      اإلنسان املُربمة يف إطار األمم املتحدة ومتابعتها      
   . )  ١١ (                                        تقاريرها الدورية إىل خمتلف جلان األمم املتحدة



A/HRC/WG.6/1/ECU/1 
Page 5 

ْ   ً         التزامات تعهَّد هبا البلد طْوعاً، وال        ٢- ٣-     ً أوالً               ه إىل جملـس   ـ                 َّ                               سيما تلك الـيت تعهَّـد هبـا لـدى انـضمام                         َّ            
             حقوق اإلنسان

                                   جلهاز من أجل تنفيذ مبادئ عـدم                                                                               التزمت إكوادور عند انضمامها إىل جملس حقوق اإلنسان بدعم عمل هذا ا             -  ٢٠
   ،    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦  ً     ً              واً نشطاً يف الفترة     ـ             حني كانت عض           ً      هذا، سواًء           َّ             وقد متسَّكت مبوقفها    .                       واملوضوعية والشفافية   ،         االنتقائية

    .      لراهن              ً       ً          باعتبارها بلداً مراقباً يف الوقت ا   و أ

                                ليها القانون الدويل حلقوق اإلنسان،                           يف معاجلة املسائل اليت يتطرق إ       قد متثل                         أحد التزامات إكوادور         فإن         كذلك،   و  -  ٢١
                                         َّ                                                                           وذلك باشتراكها يف رعاية بعض الصكوك اليت أقرَّها اجمللس واعتمدهتا اجلمعية العامة، ومن أبرزها بال شـك اإلعـالن                   

   . )  ١٢ (                              العاملي بشأن حقوق الشعوب األصلية

ٌ              حلقوق اإلنسان صالٌت وثيقة،                                             د ربطتها مبفوضية األمم املتحدة السامية     ـ      وق  ،                              ومنذ مشاركة إكوادور يف اجمللس      -  ٢٢                
                 ً                                          زيارة البلد، فضالً عن أهنا قد تعاونت معهـم فيمـا             )  ١٣ (         ُ  ِّ    لطلبات املُقرِّرين      ً  وافياً         ً  اهتماماً                        على الصعيد الداخلي                  إذ إهنا تويل    

ٍ             اضطلعوا به بالفعل من زياراٍت خمتلفة إليها                           .   

                                            كل املؤسسي اجلديد للمجلس أحد التزاماهتـا             ت اهلي    أرس                         ً     ً                             وكان تعاون إكوادور تعاوناً فعاالً مع أفرقة العمل اليت            -  ٢٣
                               ٍّ                  وهكذا، أسهمت إكوادور يف إعداد كلٍّ من آليـة           .                                                                    الذي أوفت به على النحو الواجب خالل مدة عضويتها السنوية فيه          

                                                                                                ً             االستعراض الدوري الشامل، واإلجراءات اخلاصة، واإلجراء اجلديد املتعلق بتقدمي الشكاوى، واجمللس االستشاري، فضالً             
    .                     القاهتا هبيئات املعاهدات    عن ع

        العقـد             بانقـضاء                                                                                         ً                أما عن متابعة مدى وفاء إكوادور بالتزاماهتا يف إطار برنامج عمل فيينا، فسيحتفل البلد قريباً                  -  ٢٤
                       على تقيـيم خطـط       ،                     على الصعيد الوطين    ،                           لذا، تعكف إكوادور اآلن     .                                              األول على اعتماد اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان      

  .                  اغتها، واعتمادها ـ        ادة صي ـ   إع     على                                     واخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان، و         ٢٠٠٦-    ٢٠٠٣                خالل الفترة              ُ  ِّ    العمل اليت ُنفِّذت  
   ،                   وبتحققها بالفعل   .                                                                          ٍ                  شك فيه أن هذه العملية تستلزم مشاركة هيئات الدولة واجملتمع املدين على أوسع نطاقٍ ممكن                      ومما ال 

    .   ها                          ٍ        ٍ                  امتازت اخلطة بتحوهلا إىل ممارسٍة تشاركيٍة شاملة يف أبرز صور

                                                                      ً                                          وفيما يتعلق بتقييم متابعة برنامج وخطة عمل ديربان، شاركت إكوادور مشاركةً نشطة يف اجتمـاع برازيليـا                   -  ٢٥
ُ             اإلقليمي الذي ُعقد يف متوز                     ٍ          ً                        ُ                     تعتزم عقد اجتماعٍ وطين قريباً الستعراض مظاهر التقدم املُحرز يف إطار               هي      و  .    ٢٠٠٦       يوليه   /             

   .           هذا الربنامج

                                 ً               ومؤمتر مدريد، أحرزت إكوادور تقدماً يف جمال         ٥ +      َّ         ٍّ                     ئ املسلَّم هبا يف كلٍّ من مؤمتر بكني                                 وعن مسألة تنفيذ املباد     -  ٢٦
ـ        ن و                                        ً                                  محاية الفئات اليت تعاين من ضعف وضعها، وخاصةً النساء، واألطفال واملراهق              . ن و                                    والشباب من اجلنـسني، و املعوق

   .                       ذكر هذه املسائل بالتفصيل           يف موضع الحق      وسريد 
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                       الوطنية حلقوق اإلنسان           خطة إكوادور   ٣- ٣-     ً أوالً

ٍ          إن إكوادور هي أول بلٍد يف         -  ٢٧                         وق اإلنسان، وذلـك يف    ـ      ة حلق ـ  ً      ةً وطني ـ      خط   ضع                   أمريكا الالتينية ي         إقليم                      
                 وبإجراء عمليـة     .     ١٩٩٣                                                فيينا العاملي حلقوق اإلنسان الذي عقد يف عام                ً                                امتثاالً للتوصية الصادرة عن مؤمتر           ١٩٩٨     عام  

ٍ                             مشاوراٍت واسعة النطاق على الصعيد             منها يف        وضعت               ُ  ِّ                                 جمموعة عمل، أُعدِّت اقتراحات بوضع خطط عمل           ١٧             الوطين يف          
ٍ                                سبع خطٍط تستهدف فئات اجملتمع التالية       )     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٣ (    ٍ        مرحلٍة أوىل                             ً                  املستهلكون؛ واملثليون جنـسياً والـسحاقيات       :       

                              كوادوريون من أصل أفريقـي؛                      ؛ والسود أو اإل    )                    مسألة التنوع اجلنسي   (                                ً                 وثنائيو امليل اجلنسي واحملولون جنسياً واملتخنثون       
    .        ً                        ، إضافةً إىل قطاعي العمل والتعليم      املسنون                                                   واملهاجرون واألجانب والالجئون واملشردون وعدميو اجلنسية؛ و

ٍ                     خلطة الوطنية، بعد مضي عقٍد على اعتمادها،           إىل ا        ويرجع    -  ٢٨                    ٍ                      يف استحداث استراتيجيٍة شـاملة للتأهيـل يف         الفضل                        
                              ميثاق دول األنديز لتعزيز                       االجتار باألشخاص، و    :                                       طعات البلد، تتناول مسائل من بينها                                    جمال حقوق اإلنسان يف معظم مقا     

                                                                                                     ، واهلجرة واللجوء، والقضاء على التعذيب، والتنوع اجلنسي، واتفاقية البلدان األمريكية املتعلقـة                   اإلنسان   ق            ومحاية حقو 
     .     املسنني               بالشباب، وحقوق 

      ٍ                                                                يف مرحلٍة جديدة من أجل إعادة النظر يف خطط العمل واخلطة الوطنية                    ً مستقبالً                 التخطيط للشروع        ً  حالياً        وجيري    -  ٢٩
    .  )  ١٤ (                      يفي باالحتياجات الوطنية    ومبا                          لقانون الدويل حلقوق اإلنسان                  املتطلبات احلالية ل                      وحتديثهما مبا يتماشى مع 

                 الواجبة التطبيق                    لقانون اإلنساين الدويل        ألحكام ا        االمتثال    ٤- ٣-     ً أوالً

ٌ     إكوادور طرٌف يف    -  ٣٠   ،     ٢٠٠٦        أغـسطس   /       ويف آب . )  ١٥ (                                                           معظم الصكوك الدولية املتصلة بالقانون اإلنساين الـدويل                  
ٍ                               أُنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان عقب إجراء مشاوراٍت مع خمتلف القطاعات املعنية                                   ، وتتمثل أهدافها الرئيسية يف  )  ١٦ ( ُ                                                

    وقد   .                                          ين الداخلي مع مقتضيات القانون اإلنساين الدويل                                                                تعميم التزامات الدولة على هيئاهتا وتطبيقها، ومواءمة نظامها القانو
          ً      ً                           تشمل أعماالً متصلةً مبتابعة عملية االنضمام          هي                                                               ً             باشرت اللجنة الوطنية تنفيذ خطة العمل اليت اعتمدها األعضاء مسبقاً، و          

                   ائيني واجملتمع املدين                                                                                                      إىل الصكوك الدولية، ومواءمة التشريعات مع النظام الدويل، وتوعية موظفي الدولة واملعلمني واألخص            
   .                                     وتدريبهم يف جمال القانون اإلنساين الدويل ،   ٍ      بصفٍة عامة

  يف   ُ          فُعقـدت     .         ٌ                                             أويل اهتماٌم خاص ملسألة التدريب يف جمال حقوق اإلنسان            ة،  ـ          ة الوطني ـ          اء اللجن ـ       ذ إنش ـ   من و  -  ٣١
ُ      كما ُعقد   .                            حلقتان دراسيتان هبذا الشأن         ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦      عامي   ٌ  اجتماٌع  "                يف مدينة كيتو        ٢٠٠٧       نوفمرب   /                  يف تشرين الثاين              

      إحراز      على                     ت القوات املسلحة       حرص و  .  "                                                                               وطين لتعزيز القانون اإلنساين الدويل يستهدف السلطات العليا املدنية والعسكرية         
    ٍ                                                                                            ٍ                        تقدمٍ يف عملية تعزيز تعليم حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف معاهد التأهيل العسكري ودعـم نـشر ثقافـٍة                    

   .                                             ام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل وتعزيزمها                  مؤسسية قوامها احتر

ٍ         ُ                                      ومن املهم يف هذا السياق اإلشارة إىل أن إكوادور قد أصدرت مطبوعاٍت متنوعة ُنشرت فيها دراسات وحبوث                   -  ٣٢                                                           
   .                                         أجراها خرباء وطنيون يف القانون اإلنساين الدويل
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                              التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   ٥- ٣-     ً أوالً

   .     ً                                                                            سياسةً دائمة للتعاون مع خمتلف هيئات محاية حقوق اإلنسان على الصعيد العـاملي                   تنتهج         وادور    إك          ما برحت     -  ٣٣
              املعنية مبسألة                                 التابعة للجنة حقوق اإلنسان و                    اخلبرية املستقلة         ١٩٩٩                                  اليت قامت هبا إىل البلد يف عام               زيارة    ال        ى ذلك     ِّ     وتدلِّل عل 

    .     ٢٠٠١                                                  اصة للجنة حقوق اإلنسان، املعنية حبقوق املهاجرين يف عام                       ، وكذا زيارة املقررة اخل                        حقوق اإلنسان والفقر املدقع

   َّ                     ً                                                                   وجَّهت حكومة إكوادور دعوةً مفتوحة إىل اآلليات واإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان التابعة                 ٢٠٠٢         ويف عام     -  ٣٤
                              قـد زار البلـد، يف هـذا         و   ".         يف املوقع  "                                                                لزيارة البلد ومعاينة حالة حقوق اإلنسان السائدة فيها             ،                    ملنظومة األمم املتحدة  

   :         ٌّ                               السياق،كلٌّ من أفرقة العمل واملقررين التالني

                                                           املعين باستقالل القضاة واحملامني التابع، الـسيد ليانـدرو                              للجنة حقوق اإلنسان        ِّ          املقرِّر اخلاص     -
   ؛ )    ٢٠٠٥ (       ديسبوي 

        دولفـو                                                                                         املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصـلية، الـسيد رو               -
   ؛ )    ٢٠٠٦ (          ستافنهاغن 

   ؛ )    ٢٠٠٦ (                                         الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي   -

                                                                                                     الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة حق الشعوب يف تقريـر                -
   ؛ )    ٢٠٠٦ (     املصري 

                                 صحة البدنية والعقلية، الـسيد                                                                           املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من ال              -
    ).    ٢٠٠٧ (        بول هنت 

       ً     ً                                          تعاوناً تاماً يف إعداد برامج العمـل واستـضافة           ،                                  يف كل ما استقبلته من زيارات       ،                         وقد أبدت حكومة إكوادور     -  ٣٥
                                         ٍ              ً                                                           سلطاهتا كافة اآلليات اخلاصة دون قيود وعلى حنوٍ غري مشروط، فضالً عن السماح بزيارة كل األماكن املطلوب زيارهتا                  

                          رى عملية متابعة لتنفيذ        ً              عالوةً على ذلك، جت     .               لى أوسع نطاق                         ٍّ                                     أي قيود ونشر تقارير كلٍّ من املقررين وأفرقة العمل ع             دون
    .           من نتائج         خلصت إليه      ، وملا                               التوصيات املقدمة يف هذه التقارير

   حالة حقوق اإلنسان حبسب القطاعات-      ًثانيا 
                        احلقوق املدنية والسياسية   ١-       ً ثانياً
                     حلق يف السالمة الشخصية ا   ١- ١-       ً ثانياً

                         البدنيـة والنفـسية      ،                                                                      ً                 تعترب دولة إكوادور أن احلق يف السالمة الشخصية يشمل احترام سالمة األفـراد كافـةً                -  ٣٦
                                   ِّ                                تدابري رامية إىل القضاء على ما قد يعرِّض السالمة الشخـصية للمـواطنني                   اختذت الدولة         ً             وإعماالً هلذا احلق،      .         واألخالقية

      ١٩٩٨                                                               ومن هذه التدابري ما أدرجته يف لوائحها الداخلية منذ عام             .  ُّ            ٍٍ                سُّ هبا من أفعالٍٍ أو سلوكيات                            واملواطنات للخطر أو مي   
       مكتـب    :            من قبيل   ،                                                                                                     من مهام قضائية وهياكل أساسية هتدف إىل مراقبة إنفاذ احلقوق األساسية واملعاقبة على عدم مراعاهتا              
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                                                           تشمل اهلياكل األساسية اإلدارات واإلدارات الفرعية واللجان           هي      و  .                                                    أمني املظامل، والنيابة العامة، واجمللس الوطين للقضاء      
                                                                                                      ً               املعنية حبقوق اإلنسان يف وزارات الداخلية والشرطة، والدفاع، والعالقات اخلارجية، ومكتب املدعي العام للدولة؛ فضالً               

                        التنسيق بـني مجيـع         ُ                                                     ، أُنشئت وزارة العدل وحقوق اإلنسان إلقامة كيان يتوىل            ٢٠٠٧         ويف عام     .                    عن الكونغرس الوطين  
   .                                         املؤسسات املعنية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها

   ً   صـفةً                              ضمان هذا احلق قد اكتسبت                                                                        مسألة مراعاة حق سكان إكوادور من اجلنسني يف السالمة الشخصية و              إن    -  ٣٧
             اضاة بـشأن                إلقرار املق      ١٩٩٨     ُ                                           وقد أُدرجت مناصب قضائية مهمة يف دستور عام           .                                      دائمة يف اللوائح الدستورية إلكوادور    

    منع       بشأن  ُ                                                              ُيرتكب من أفعال تندرج حتت اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، و             ما                                            اإلفالت من العقاب فيما يقع من حوادث و       
                                                                                   اإلبادة اجلماعية، والتعذيب، واالختفاء القسري لألشخاص، واالختطاف، والقتل ألسـباب            :                    ومن هذه اجلرائم    . ا     وقوعه

ٍ        ن ما ُيتخذ من إجراءاٍت و                       ويقضي الدستور بأ    .                    سياسية أو وجدانية                                                     يصدر من عقوبات بشأن هذه اجلرائم ال ميكـن أن              ما        ُ             
   ً                                                                                                 فضالً عن ذلك، يعاقب القانون اجلنائي، يف هذا الصدد، على ما قد يرتكبه املوظفون العموميون من                  .  )  ١٧ (              يسقط بالتقادم 

                          ُ         داخل املؤسسات العقابية، اعُتمد                     ويف جمال التأهيل    .  )  ١٨ (                     ً                                     جرائم بإخضاعهم أشخاصاً حمرومني من حريتهم ألعمال التعذيب       
                                    الالزمة إلعـادة تأهيـل الـسجناء                     إجياد األوضاع                                                         مشروع القانون األساسي لتنفيذ العقوبات من أجل             ٢٠٠٣        يف عام   

   .                                        والسجينات يف البلد وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

                                    تعسفي التابعني لألمـم املتحـدة يف         َّ    ٌّ                                                                      قدَّم كلٌّ من جلنة مناهضة التعذيب والفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز ال             -  ٣٨
ٍ                                                                                             تقاريرمها عن إكوادور توصياٍت يف جمال محاية السالمة الشخصية لألفراد، من قبيل التوصية بالتحقيق فيما حيـدث مـن                                             

  .                                                                                                                  حاالت تعذيب وإساءة معاملة حبق أفراد الشعوب األصلية واألقليات اجلنسية والنساء واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان                
َ                                                       ً                        لتوصيات، أقرَّت النيابة العامة هنَج مراعاة اجلنسانية يف كل ما تضطلع به مـن أعمـال بوصـفه سياسـةً                        ً        وعمالً هبذه ا                     َّ            

                   بالذكر يف هـذا             من اجلدير  و  .                                                                         وأنشأت يف بعض املقاطعات وحدات متخصصة يف مسألة العنف داخل األسرة                اتية،    مؤسس
                                                   املرأة والطفل والشعوب األصلية، تتـوىل مهمـة                                     َّ                                        السياق أن مكتب أمني املظامل مزوَّد بإدارات وطنية للدفاع عن حقوق          

ٍ                           التحقيق فيما قد يرد من ادعاءاٍت بوقوع أعمال تعذيب         ٍ  ُ                                      أما عما ُيدَّعى من جتاوزاٍت ُترتكب حبق األقليات اجلنسية، فمن            .                                          َّ  ُ        
ٌ         أجساٌد خمتلفة، حقوٌق متساوية "                                                          املهم اإلشارة إىل أن إكوادور قد استحدثت املشروع املعنون                     ٌ       عمـل                  عن طريق خطـة ال   "     

                                                   إعمال احلقوق بتوفري آليات للدفاع وتقـدمي الـشكاوى يف                          املشروع إىل التشجيع على            ويهدف    .                       املتعلقة بالتنوع اجلنسي  
        لـشعوب   ل                                                    وفيما يتعلق مبا ترتكبه مجعيات الفالحني التابعـة           .                                                    حاالت انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة باألقليات اجلنسية      

ٍ                         األصلية من انتهاكاٍت حلقوق اإلنسان، فقد                                  ً                  ً                                  أنشأت النيابة العامة مكتباً للمدعي العام خاصاً هبذه اجملتمعات يف مقاطعـة                             
   .           و وإمبابورا س                                                                  اإلعداد إلنشاء مكاتب أخرى للمدعي العام يف مقاطعات كوتوباكسي وتشيمبورا     ً حالياً        وجيري  .         تونغوراوا

          اإلصالحيات                إعادة التأهيل يف    ٢- ١-       ً ثانياً

                                ، أعلنت احلكومة حالة الطوارئ         ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦                          مناهضة التعذيب يف عامي           ً                             مراعاةً للتوصيات املقدمة من جلنة        -  ٣٩
            ُّ                ومن بني ما اتُّخذ مـن تـدابري     .  )  ١٩ (                                                            من أجل معاجلة نواحي العجز اهليكلي اليت تعتري هذا القطاع                  اإلصالحيات           يف نظام   

                              دة التأهيل وحتسينها؛ وإنشاء         ً                                                                                       حتقيقاً هلذا الغرض جتدر اإلشارة إىل منح موارد مالية إضافية إلعادة تكييف مجيع مراكز إعا              
                      متويل مـشروع بنـاء         إىل                    َّ                                      س، وغواياكيل، وبايَّا دي كاراكيس، وأرتشيدونا، وكذا                                    َ     مراكز جديدة يف مقاطعات إمسريالدَ    

                          ُ            ، شرع مركز إلعادة التأهيـل أُنـشئ يف         ٢٠٠٤         ويف عام     .        ً              ه حالياً بلدية كيتو    ب    وم  ـ   تق     راء  ـ       هو إج     و  ،                  سجن تابع للبلدية  
   .        أعماله ة    باشر   يف م  س         ُ  كولوراُد                    سانتو دومينغو دي لوس
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    أحد       يشكل                                      َّ                عدم دستورية االحتجاز االحتياطي غري احملدَّد األجل             ٢٠٠٦                                إعالن احملكمة الدستورية يف عام          إن   و  -  ٤٠
    .  )  ٢٠ (                                                                                         اإلجنازات املهمة اليت حققتها إكوادور للتخفيف من حاالت اختناق السجون والقضاء على مشكلة اكتظاظها

                                                                                             ظاهر التقدم املهمة يف هذا املضمار يف تطبيق االتفاقات الثنائية املتعلقة بنقـل األشـخاص                         َّ          كذلك، يتمثَّل أحد م     -  ٤١
                                    ُ          ٍّ                                                                         احملكوم عليهم وإعادهتم إىل أوطاهنم، اليت أُبرمت مع كلٍّ من كولومبيا والسلفادور واجلمهورية الدومينيكيـة وإسـبانيا                 

     ً   وخاصـةً   (                                     ة بنقل األشـخاص احملكـوم علـيهم                   رغ املتعلق  و               اتفاقية ستراسب                                     وبريو، وكذا األشخاص اخلاضعني ألحكام      
               أي ما يـشكل     (    ً      ً          شخصاً حمكوماً عليهم       ١     ٨٥٠            نظام يشمل          إدراج                   جنحت إكوادور يف        ً             عالوةً على ذلك،       ).         األوروبيني

   .                 نظام اإلفراج املبكر     إطار   يف   )                ً                    يف املائة تقريباً من السجناء يف البلد  ١٠     نسبة 

                                                                 ضي يف تنفيذ خطة العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان اخلاصة بالسجناء                                                   وهتدف اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان إىل امل        -  ٤٢
         اللجنـة            وتتوىل    .                                                                                                     عن طريق جلنة فرعية مؤلفة من هيئات تابعة للدولة ومنظمات حلقوق اإلنسان وبعض السجناء يف البلد               

              ذيب واملعاملة                                 القضاء على مجيع ضروب التع        هبدف                       يف جمال حقوق اإلنسان،               اإلصالحيات                      مهمة تدريب موظفي             الفرعية  
           َّ                إىل نـشر أدلَّـة عـن            ٢٠٠٦   ً                                                    فضالً عن ذلك، فقد عمدت اللجنة الفرعية منذ عـام            و  .                                    القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

                                  ِّ                                                   الواجبة، ومناذج لزيارة السجون، وكتيِّبات عن حقوق اإلنسان، هتـدف كلـها إىل القـضاء علـى                         اإلجراءات العقابية   
   .        ق اإلنسان  قو       ً  انتهاكاً حل                ِّ  املمارسات اليت تشكِّل 

                                           يف تنفيذ برامج لنقل أبناء الـسجناء         ،                                        باالشتراك مع معهد الطفولة واملراهقة      ،                               وقد جنحت نائبة رئيس اجلمهورية      -  ٤٣
   ُ               ه، ُيعتزم افتتاح      ذات            ويف السياق     .                                        إىل دور إيواء وإحلاقهم مبراكز تعليمية               اإلصالحيات                    ُُ                     وبناهتم الذين كان يُُعثر عليهم داخل       

   .    بيدو                    ً     ً                         َّ                          َ هيل البالغني األكرب سناً وفقاً الحتياجاهتم احملددة، وقد تقرَّر تشغيل أول مركز يف مدينة كَ                     مراكز متخصصة إلعادة تأ

ُ  ِّ       ُزوِّدت م                لمعتقلني، فقـد                                        وفيما يتعلق مبسألة الرعاية الصحية ل       -  ٤٤                                                 راكز إعادة التأهيل باألثاث واملعدات الطبيـة       ـ  
ُ  ِّ          عاية الصحية األولية، وُدرِّب حنو           ً         ُ  ِّ                 إضافةً إىل ذلك، ُنفِّذت برامج للر      و  .            يف املائة    ٩٠       بنسبة                   يف جمال الوقاية             معتقل     ١١     ٠٠٠                     

      ً                      موظفاً من أطباء وعلماء        ١٥٠                 االتصال اجلنسي، و            عن طريق                     واألمراض املنقولة     )      اإليدز  /(                          فريوس نقص املناعة البشرية       من  
                            ؤثرات العقلية واملخـدرات،                من مدمين امل           املعتقلني                                أما عن الرعاية املقدمة إىل        .                                       نفس وأخصائيني اجتماعيني وأطباء أسنان    

                                    الذي يتوىل موظفون ونزالء الـسجون        ) DAYTOP (  ‘       دايتوب ‘                                                تتجلى يف برنامج العالج اجلماعي احملاكي لنموذج            هي   ف
ٌ                                                    نزيل تقريباً، وهي كلها إجنازاٌت حققها البلد على الرغم مما يشوب هياكل الـسجون         ٥٠٠            ً                   إدارته ذاتياً، ويشمل خبدماته                      ً            

   .            من أوجه قصور

                          منع التعذيب والقضاء عليه   ٣- ١-       ً ثانياً

     َّ           ٍّ                                                                              ، تصدَّرت أنشطة كلٍّ من اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة الفرعية املتعلقة حبقوق اإلنسان                  ٢٠٠٧          يف عام     -  ٤٥
ُ                 ُعقدت يف حزيران      فقد  .                                    القضاء على التعذيب يف إكوادور                 من أجل نشر           امليادين                         اخلاصة بالسجناء خمتلف           ٢٠٠٧         يونيـه    / 

    ٢٦ (                                                   األمم املتحدة الدويل ملـساندة ضـحايا التعـذيب                                                            جرمية التعذيب، يف إطار احلملة العاملية ليوم                      دراسية عن      ٌ حلقةٌ
ٌ              ، حضرها مجهوٌر عريض يقرب من )     يونيه /      حزيران  Universidad Central de (        املركزية                 يف جامعة إكوادور        شخص   ٥٠٠             

Ecuador(         وتضمَّنت مداخالٍت خلرباء تبادلوا املعلومات مع السلطات ا ،                                            ٍ              َ                              لوطنية، كما أَجرت خمتلف وسـائط اإلعـالم              َّ        
ٍ      مقابالٍت معهم      .   
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     ً      ً                      خبرياً مستقالً يف جماالت الـصحة         ٦٠     ُّ                        ٍ                               ه، اتُّخذت مبادرات لتنفيذ أعمالٍ ترمي إىل تأهيل وتدريب             ذات           ويف العام     -  ٤٦
  َّ      كلَّفـون                                                                                              ُ    والقانون والطب النفسي، يف إطار مشروع تنفيذ بروتوكول اسطنبول الذي يهدف إىل تأهيل موظفني مستقلني يُ   

                                                                    ، بصفتهم خرباء مؤهلني، قادرين على التدخل فيما قد يقـع مـن              ن                                              ببحث حاالت التعذيب وتوثيقها بكفاءة، فيصبحو     
                                                                                                                     حاالت تعذيب بغية  تقدميها إىل احملاكم الوطنية والدولية، وكذا ضمان جرب الضرر الذي حلـق بـضحاياها ومعاقبـة                    

                    بـدعم منظمـات      ،                                             ليه اللجنة الفرعية حلقوق اإلنسان يف السجون                       الذي بادرت إ    ،                 وحيظى هذا املشروع    .              املسؤولني عنها 
  يف        منـه    ُ                             وُتستكمل املرحلـة الثانيـة        .                                                                                اجملتمع املدين واجلامعات ومدارس العاملني يف املهن الطبية من أطباء وعلماء نفس           

     .      ٢٠٠٨     مارس  /    آذار

                                    ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية                                                                               وعقب بدء نفاذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من             -  ٤٧
  .                       وهي اآلن بصدد تصديقه  ،    ٢٠٠٧      مايو   /    َّ                                     ، وقَّعت إكوادور على هذا الصك يف أيار           ٢٠٠٦                                    أو الالإنسانية أو املهينة يف عام       

                    ً                                                                                                        ومن املهم اإلشارة أيضاً إىل أنه جتري اآلن للمرة الثانية مناقشة اعتماد مشروع قانون اجلرائم ضد اإلنسانية يف الكونغرس                   
   .                                      ً                  دعم احملكمة اجلنائية الدولية، بوصفها عضواً يف جملس حقوق اإلنسان ب                               الوطين كي تفي إكوادور بالتزامها 

          يف تقريره     ،                            كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان                                                  الفريق العامل املعىن مبسألة استخدام املرتزقة           ٍ                 ومن جهٍة أخرى، أبرز       -  ٤٨
  .               ومراقبتـها                 ة هذه الشركات                              ضع لوائح لإلشراف على أنشط                                                          املتعلق بعمل شركات األمن اخلاص يف إكوادور، ضرورة و        

     ً                                 َّ                                                                    ووفقاً ملا أشار إليه الفريق نفسه، فقد حتقَّقت اخلطوة األوىل حنو إحراز هذا التقدم باعتماد قانون احلراسة واألمن اخلاص يف 
                  أحد مـساعيها                                                                           ، أصدرت بلدية كيتو األمر املتعلق بأمن املواطنني وتعايشهم بوصف ذلك              ٢٠٠٧         ويف عام     .     ٢٠٠٣     عام  

   .                                      لتنظيم أنشطة شركات األمن اخلاصة وتقييدها

                                          إمكانية االحتكام إىل القضاء واإلصالح القضائي   ٤- ١-       ً ثانياً

                                      ٍ                  على مستوى أمريكا الالتينية بتنفيذ نظامٍ الختيـار             ابقة    س     ٢٠٠٥  َّ                                          حقَّقت السلطة القضائية اإلكوادورية يف عام         -  ٤٩
               ويتجلى املثـال    .                                                    الة عن طريق إجراء مسابقات األهلية ومبشاركة اجملتمع املدين                                        القضاة من اجلنسني يتيح تعيني موظفي العد    

                                                      بإجراء مسابقة عامة أشرف عليها مراقبون وطنيون            ٢٠٠٥                                          َّ                    على ذلك يف حمكمة العدل العليا احلالية اليت تشكَّلت يف عام            
   .    نديز                                 منظمة الدول األمريكية ومجاعة دول األ             ٌّ                       وشارك فيها كلٌّ من منظمة األمم املتحدة و

                  وزارة العـدل        ٢٠٠٧         نـوفمرب    /     ً                                     ُ                            وسعياً إىل تعزيز املؤسسات القضائية القائمة، أُنشئت يف تشرين الثاين           -   ٥٠
                               ِّ                                                                               وحقوق اإلنسان بوصفها الكيان املنسِّق ملختلف املؤسسات املعنية بإقامة العدل، وتتمثل واليتها يف كفالة حـق                

                َّ                                      تشمل مهامها املقرَّر إجنازها اعتماد قـوانني بـشأن          و  .                       ٍ       ٍ                     اجلميع يف االحتكام إىل قضاٍء مناسبٍ ومستقل وحيادي       
                                  ٍّ                                                                              الدفاع العام؛ وإدخال تعديالت على كلٍّ من قانون املخدرات وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون تنفيذ العقوبات               

                                     ؛ واختاذ إجـراءات للتنـسيق بـني                          احملتكمني إىل القضاء                                                          وقانون الرأفة؛ وحتسني املراكز العقابية؛ وتعميم حقوق        
   .                      مشاريع لتحديث القطاع     إقامة                    ؛ ومهام أخرى متصلة ب   ئية     القضا       عاليات    الف

                                                                                                                      ومن املناسب يف هذا الصدد إبراز الوحدة املؤقتة للدفاع اجلنائي العام التابعة لوزارة العدل وحقوق اإلنسان واليت                   -  ٥١
     َّ                   ويتمثَّل هدف هذه الوحـدة    .        قتصادية               حمدودي املوارد اال        احملتجزين  ُ                                                     أُنشئت لتقدمي خدمات الدفاع اجلنائي العام باجملان إىل        

   . )  ٢١ (                                                                           ٍ      على املدى املتوسط يف ضمان خلو مراكز إعادة التأهيل يف البلد من أي حمتجزين غري حمكومٍ عليهم
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ٍ                                                    ما حققته الوحدة املؤقتة من إجنازاٍت يف الفترة القصرية من عملها منذ إنشائها                  إن    -  ٥٢    ،    ً       أمهيةً بالغة                  هي إجنازات ذات                                   
       ً       أجنبياً إىل     ٧٦   ُ       وأُعيد    ،       قضية    ٢٧٧        ُ  َّ         كان قد ُبتَّ يف          ٢٠٠٨       يناير   /               كانون الثاين    ٢١    حىت    :                النحو التايل                   وميكن إجيازها على  

      ً  مركزاً   ١٤                                           وقد تعاقدت الدولة مع حمامني وحماميات من         .                              دعوى قضائية قيد البت فيها       ١     ٨٣٠                         أوطاهنم وكان ما جمموعه     
ٍ                          ضمَّان أكرب عدٍد من السجناء يف البلد       ت                                                        للشؤون القانونية لالستعانة خبدماهتم يف املدينتني اللتني                              كيتو، إذ هبا مخـسة             ؛ ومها     َّ         

           ومن املتوقع   .       ً        حمامياً وحمامية   ١١٦                                                 وغواياكيل، وهبا تسعة مراكز للشؤون القانونية تضم  ،      ً         حمامياً وحمامية   ٦٧  ب          َّ     مراكز مزوَّدة   
         وتتوىل   .                     دد السجناء يف البلد      ُ                وأُجري إحصاء لع    .    قضية   ٤     ٧٢١            ُ  َّ          أن يكون قد ُبتَّ يف           ٢٠٠٨       ديسمرب   /                 حبلول كانون األول  

َ                        النيابة العامة هذه املهمة حالياً، كما ُيتوقَّع أن يكون قد ُنفِّذ على الصعيد الوطين نظام حمْوَسب لرصد الدعاوى القضائية  ْ                          ِّ  ُ             َّ   ُ       ً                              .   

                                           الالئحة الناظمة لتنفيذ مبدأ شفوية احملاكمات     ٢٠٠٧                                                         ويف جمال إقامة العدل، أصدرت حمكمة العدل العليا يف عام          -  ٥٣
                                                              ً                                                            الدعاوى القضائية اجلنائية واملتعلقة بالعمل يف كل أحناء البلد، عمالً بالتوصيات املقدمة من اآلليات اخلاصـة حلقـوق                    يف

   ً فضالً  و  .  )  ٢٢ (                                                            النتائج املمتازة اليت أحرزها نظام إقامة العدل يف كوينكا               تعميم                               ُ                   اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، وُيراد من ذلك        
      ٍ                  ومن جهٍة أخـرى، أصـدرت     .                                 ْ              دة تعاقب موظفي العدالة على بطء سْير نظام القضاء                            عن ذلك، فقد صدرت الئحة جدي   

ٍ                                                     حمكمة العدل العليا تعليماٍت للمحاكم العليا واحملاكم االبتدائية بضمان تطبي                                             اعدة الدستورية اليت تـنص علـى       ـ       ق الق ـ                         
                                 الصكوك الدولية أمام القضاة                    ور السياسي ويف  ـ              ددة يف الدست  ـ                                                     وجوب اإلنفاذ املباشر والفوري للحقوق والضمانات احمل      

   .                 أو السلطات املعنية

      إىل      ٢٠٠٧                                                                                     ه، وضعت حمكمة العدل العليا اخلطة االستراتيجية للسلطة القضائية للفترة من عام             ـ        ام ذات ـ        ويف الع   -  ٥٤
ٍ                                                             من أجل حتسني خدمات القضاء، وتشمل اخلطة سياساٍت بشأن ترشيد املناصب يف احملاكم االبتدائية وإحالة                    ٢٠١٢     عام                                             

     ً          إضافةً إىل ذلك،   و  .                                                                                                           الدعاوى القضائية املتعلقة بنفقة األبناء من مراكز الوساطة القضائية إىل احملاكم اخلاصة بالطفل واملراهق             
   من        مليون       ١٩٩     ٢٤٥     ٦٢٣      ً                 زيادةً هائلة بلغت         ٢٠٠٨     ُ                                                             فقد أُنشئت حماكم جديدة يف البلد، لذا فقد شهدت ميزانية عام            

   .               ً  يف املائة تقريباً  ٤٠                  العام املاضي بنسبة                                 دوالرات، ويفوق هذا الرقم ميزانية   ال

                                                                                                    أما عن تدابري العمل اإلجيايب املتخذة بشأن نظام إقامة العدل على املستوى الداخلي، فقد أصدرت حمكمـة             -   ٥٥
ٍ      ً    سياساٍت عامةً      ٢٠٠٧                       العدل العليا يف عام                         ات قضائيات بنسبة   ـ                                                       بشأن تشكيله، من بينها تلك املتعلقة بتعيني موظف              

    .          يف املائة  ٢٠         ال تقل عن 

      ً                                                       َ                                           وضماناً حلقوق احملتجزين يف املراحل األوىل من التحقيق يف الدعاوى، فقد أَنشأت النيابة العامة وحـدات                  -   ٥٦
                                                                                                  معنية باجلرائم اخلطرية هبدف ضمان تنفيذ مبدأ سرعة اإلجراءات بني أطراف الدعوى من حمتجزين ومدعني عـامني       

 ُ            ً                                                      ُيحظر، امتثاالً ألحكام الدستور، إيداع األشخاص الذين صدر أمر              لذا،  .                                     وحمامني وحمامي دفاع وقضاة من اجلنسني     
    .                    إىل السلطات املعنية        احتجازهم  ُ   َّ        مل ُيقدَّم أمر       ما ،                           باحتجازهم يف أي مراكز احتجاز

ٍ                                               وقد اختذت إكوادور خطواٍت حامسة من أجل توحيد االختصاصات القضائية           -   ٥٧                          ففيما يتعلق باالختـصاص      .                      
                         ُ   َّ                             قانون الدفاع الوطين الذي ُتحدَّد فيه تبعيـة احملـاكم           ٢٠٠٧                      ونغرس الوطين يف عام                                 القضائي العسكري، أصدر الك   

ٌ                                                        وعلى غرار ذلك، فقد أُقرَّت أحكاٌم قضائية يف جمال االختصاص القضائي للشرطة على               .                           العسكرية للسلطة القضائية         َّ  ُ                    
                        علق بقضايا انتـهاكات                                         ٍ                                                  إثر بعض ما أصدرته حماكم العدل من أحكامٍ تقضي بتسوية نزاعات االختصاصات فيما يت             
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                                                      ً                                   فيها أفراد من القوات العامة عن طريق القضاء العادي، عمالً بتوصية جلنـة مناهـضة                                         حقوق اإلنسان اليت يتورط   
     .                                                           التعذيب بتقييد االختصاص يف اجلرائم املتعلقة مبخالفة مهام الوظيفة

                                   ي يهدفان إىل إنفاذ حق الرجـوع          َّ                                                                وقدَّم مكتب املدعي العام للدولة مشروعني إىل اجمللس الوطين الدستور           -   ٥٨
                                                                                                                 على الفاعل وإقرار مهمة تنفيذ األحكام الصادرة عن هيئات دولية حلماية حقوق اإلنسان، حبيث يتـسىن للدولـة                  
                                                                                                                 استعادة مبالغ التعويضات اليت دفعتها لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو أسرهم مبطالبة مرتكيب هذه االنتهاكات               

         ً                                                                                ليهم وفقاً ملا تنص عليه قرارات جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أو أحكام حمكمة                                         هبا، ورفع دعاوى قضائية ع    
   .                            البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

                   جلنة استجالء احلقيقة   ١- ٤- ١-       ً ثانياً

       ويـنص    .                                        الدفاع عن اإلنسان واحتـرام كرامتـه            تكفل                                                       إكوادور، بوصفها دولة قائمة على سيادة القانون،            إن    -  ٥٩
                      الذي ينطوي علـى      ،                                                                                       السياسي على واجب الدولة محاية احلقوق كافة، ومن بينها احلق يف االحتكام إىل القضاء                      دستورها  

ٌ        ُ         ُ                 َّ                     ُ                    احلق يف معرفة احلقيقة، وهو حٌق قضائي مجاعٌي ثابت، ُيحفظ فيه ُبعده الفردي ويتمثَّل أصحابه يف الـضحايا وأُ                              ٌ ـ                               رهم َ   َس
                                                  هلذه اإلرادة العازمة على التحقيق فيما قـد              ً جتسيداً      ٢٠٠٧      مايو   /   يار                                          وقد جاء إنشاء جلنة استجالء احلقيقة يف أ         .          وأقربائهم

ٍ                                                              يقع من حوادث تشكِّل انتهاكاٍت حلقوق اإلنسان واستجالء مالبساهتا ومنع إفالت املسؤولني عنها من العقاب          ِّ                .   

             التحقيق فيما                                                                             لف جلنة استجالء احلقيقة من ممثلني للدولة ومنظمات حلقوق اإلنسان وأسر الضحايا، وتتوىل ـ     وتتأ  -  ٦٠
ٍ                                              ُيبلَّغ عنه من حاالٍت على أهنا انتهاكات حلقوق اإلنسان ارتكبه                       إىل عـام        ١٩٨٤                                  وظفو الدولة يف الفترة من عام       ـ     ا م ـ  ُ  َّ            

  .     َّ      ٍ                                                                               ومسَّت حبقوقٍ أساسية من قبيل حقوق الفرد يف احلياة ويف احلرية ويف سالمته الشخصية ويف األمان على شخصه    ١٩٨٨
     َّ                                 ويتمثَّل عمل هذا الفريق يف اختاذ ما         .                           فريق عمل متعدد التخصصات           بواسطة               املعلومات        ً              حالياً يف مرحلة مجع       هي           واللجنة  

                                                                                                                       يلزم من تدابري جلرب الضرر الذي حلق بالضحايا والقضاء على ظاهرة اإلفالت من العقاب بغية تاليف أن يتكـرر وقـوع                     
   .      ُ   ِّ                                                  حوادث ُتعرِّض الكرامة اإلنسانية للخطر ومتس باحترام مؤسسات الدولة

                                      احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ٢- ً ً      ثانيا
ٍ                               َّ                                                  اختَّذت دولة إكوادور إجراءاٍت جد فعالة لصاحل فئات اجملتمع املهمَّشة من أجل معاجلة مظاهر اخللل الـيت                   -   ٦١                       َّ  

                                       الالزمـة لـضمان ممارسـتها حلقوقهـا                      إجياد األوضاع                             ا االجتماعي واالقتصادي، و     جه  ما د                        تعتري حياهتا، وتعزيز إ   
ٍ                    فقد خصَّصت الدولة هلذا الغرض استثماراٍت اقتصادية ضخمة ورمست سياساٍت عامـة              .     ً       ارسةً كاملة             االجتماعية مم                            ٍ                             َّ      

    ُ                                                                               وقد ُترمجت هذه اإلرادة السياسية يف مستويات استثمار يف قطاع الشؤون االجتماعية              .            ومترابطة                 متعددة القطاعات 
                                    استثمارات العام املاضي البالغة                       ٍ           ، وهو ما يفوق بشكلٍ ملحوظ         ٢٠٠٧                دوالرات يف عام         ن ال  م       مليون     ٣     ٠٠٠      بلغت  
ٍ                                                                 فألول مرة منذ سنواٍت عديدة تنجح الدولة يف زيادة نسبة امليزانية املخصصة لقطاع             .       دوالرات     ن ال  م       مليون     ٢     ٢٠٠                  

          يف هذا       ً جناحاً                    السياسات األكثر      من و  .                                                                        الشؤون االجتماعية إىل ما يفوق نسبة تلك املخصصة خلدمة الدين اخلارجي          
     يف    ٤٠                     ِّ               أسرة حمدودة الدخل، متثِّل نسبة        ١     ٢٠٠     ٠٠٠         زهاء            فيد منها  ت        اليت    ،ِ                      ِمنح التنمية البشرية                برنامج تقدمي       اجملال  

ٍ     املائة من أفقر األسر، فضالً عن مستفيدين آخرين من أمهاٍت و    .        ومعوقني    مسنني                       ً                          



A/HRC/WG.6/1/ECU/1 
Page 13 

ٍ                   من سياساٍت اجتماعية عام     َ    نَتهج                                   ُ       االجتماعي واالقتصادي باألولوية فيما يُ         دماج                    وقد حظيت مسألة اإل     -   ٦٢        ة، إذ           
                      من قبيل برنـامج      ،ُ                    ٌ                             َّ       ً                                  ُوضعت يف هذا الصدد خطةٌ وطنية تستهدف فئات اجملتمع املهمَّشة عادةً وتشمل برامج متنوعة             

                                 يف برامج املـشتريات العامـة ويف         دماجهم                ، الذي يهدف إىل إ "                                              دعم املنتجني الصغار وبالغي الصغر وتعزيز عملهم    "
                 الذي يشارك فيه  ، "             تغذية التنمية "                             مالية وغري مالية، أو برنامج                                              حتالفات القطاعني العام واخلاص، ويقدم إليهم خدمات

      زيادة      على                                                                  يف املائة من املشتريات العامة من احلليب، وهو هبذا يساعد              ٩٨      نسبة   ب         ستأثرون                       منتجون صغار للحليب ي   
   .                   حلليب وحتسني دخل أسرهم ا   ي    منتج          من صغار  ١     ١٣٠          مستوى دخل 

                            يهدف إىل تعزيز تنفيذ التنمية    هو                  ُ                    د مظاهر التقدم املُحرز يف هذا امليدان، و    ِّ                              ويشكِّل برنامج التنمية الريفية أح    -   ٦٣
            ٍ     َّ ٍ                                                                                                احمللية على حنوٍ  منسَّقٍ قائم على املشاركة بني حكومات األقاليم والبلديات واإلدارات الكنسية واملنظمات الشعبية                

ُ             نْسُج التنميـة   "          املسمى            يات العامة                                 ً                     ومن مظاهر التقدم يف هذا اجملال أيضاً برنامج املشتر          .                      واملنظمات غري احلكومية    ْ  " ،   
ُ                            الذي يشارك فيه حرفيون وشركات صغرية من قطاع صناعة األلبسة اجلاهزة، وقد ُمنح يف إطاره                 و     ً    طفالً    ٩٤     ٧٩٣                                                                   

    .     ٢٠٠٧                                    َّ                    وطفلة من املدارس الريفية يف البلد الزيَّ املدرسي اجملان يف عام 

             احلق يف الصحة   ١-  ٢-        ً ثانياً

                                         ً                                      ة أحد حماور احلقوق االجتماعية وتوليها أولويةً قصوى يف سياسـاهتا اإلمنائيـة                                      تعترب دولة إكوادور الصح     -   ٦٤
                                                                    ً             وتكفل الدولة هذا احلق عن طريق جمانية خدمة االستشارة اخلارجية بوصفها جزءاً              .                            واملتعلقة باإلنصاف االجتماعي  

                           ة إىل تعميم إمكانية احلـصول      ً                     عالوةً على ذلك، تسعى الدول   .        ٍ      َّ       ٍ                                 من عمليٍة ستتوَّج مبجانيٍة شاملة لنظام الصحة الوطين       
                                ً                                                                      على خدمات الضمان االجتماعي، وخاصةً التأمني الصحي واخلاص باألمومة، ورفع مستوى جودة اخلدمات املقدمة            

   .                  يف دور الصحة العامة            بصفة أساسية 

ٌ                             وعادةً ما مثَّلت الرعاية الصحية أحد اجملاالت اليت ُسجِّل فيها عجٌز كبري يف البلد               -   ٦٥          ِّ  ُ             دولة هبـذا        ً        ووعياً من ال    .      ً      َّ                                
                        ٍ                                                       ُ   ِّ               تعمل اآلن على إجراء إصالحٍ شامل لنظام الصحة الوطين وتوفري مجيع ما يلزمه من موارد كي ُتـسدِّد             هي          الواقع، ف 

     .         ْ                   ْ                   هذا الدْين التارخيي على املديْين القريب واملتوسط

ُ  ِّ                    ازداد االستثمار العام يف جمال الصحة زيادةً هائلة، إذ ُخصِّص له              ،    ٢٠٠٧           ومنذ عام     -   ٦٦         ن مـن            مليـو     ٧٥٧                                       ً           
   ،  ُ                               وأُعلنت حالة الطوارئ يف نظام الصحة  .                       يف املائة عن العام املاضي       ٣١,٤٢                        ً          والرات، وهو ما يشكل زيادةً بنسبة      الد

ِ                                                                   فتسنَّى بذلك حتسني هياكله األساسية واملعدات وزيادة ِمالك العاملني باملهن الطبية من األطباء وإتاحـة حـصول                                                           َّ    
            ة يف مجيـع    ـ                                               عادة تكييف وتزويد باملعدات للوحدات الـصحي                               كذلك، جتري اآلن عملية إ      .                    السكان على األدوية  

     عامل    ٥     ٠٠٠  ُ               ا ُيعتزم تعيني    ـ   كم  ). ةـ          ة الفرعي ـ                                              يف املستشفيات واملراكز الصحية واملراكز الصحي      (                مقاطعات البلد   
   من                    عامل يف املهن الطبية    ٢     ٩٠٠                                                                        إضايف يف املهن الطبية على الصعيد الوطين، وقد التحق للعمل مبراكز الصحة بالفعل 
    .                                                                      خمتلف التخصصات، األمر الذي يتيح تنفيذ منوذج محاية الرعاية الصحية واجملتمعية

     ً         ُ  ِّ                                                                                        إضافةً إىل ذلك، ُنظِّمت فرق صحية على الصعيد الوطين تعمل يف أماكن يزداد فيها التهميش االجتمـاعي                  -   ٦٧
        حكومـة      خر    َّ   تـدَّ           ، إذ مل     ٨   ٢٠٠       َّ                                            وقد تقرَّر تعزيز عمل هذه احلملة وغريها يف عام            .                         ومشلت اجلراحة بني ختصصاهتا   

ٍ                     إكوادور جهداً يف سبيل ذلك، وهو ما يتجلى يف إجنازاٍت من بينها                                                           اخلطة الوطنية للحد مـن وفيـات املواليـد؛           :             ً                                 
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                                             َّ            اإليدز؛ وبرنامج مكافحة مرض السل؛ والربنـامج املوسَّـع          /                          فريوس نقص املناعة البشرية                            والربنامج الوطين ملكافحة    
    .                            سرطان الثدي؛ واألمومة اجملانية                            للتحصني؛ ومحلة الكشف املبكر عن 

                                                                                                املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة،                   ام ق    قد   و  -   ٦٨
      ً     ٍ                                                   تلبيةً لدعوٍة رمسية من احلكومة، بغرض التحقق من اآلثـار               ٢٠٠٧      مايو   /               كوادور يف أيار           بزيارة إل                   السيد بول هنت،    

                                                                                             لرش اجلوي مبادة الغليفوسيت اليت تباشرها كولومبيا يف املنطقة املتامخة إلكوادور، األمر الذي                                    املترتبة على عمليات ا   
   ً                              فضالً عن ذلك، أتاحت هذه الزيـارة    .                                                                   يؤثر على صحة األشخاص وعلى البيئة يف األراضي احلدودية مشال إكوادور      

                                           ت حكومة إكوادور بفائق االهتمام تقريـر           َّ وتلقَّ  .                                                                للمقرر اخلاص فرصة االطالع على احلالة الصحية العامة يف البلد         
   .                                 وأبلغته بتعليقاهتا ومالحظاهتا عليه    ٢٠٠٨      يناير  /                               املقرر اخلاص الصادر يف كانون الثاين

                                تعليم حقوق اإلنسان والتوعية هبا   .              احلق يف التعليم   ٢- ٢-       ً ثانياً

ٍ             ما اُنتهج من سياساٍت عامة         ٢٠١٥-     ٢٠٠٦                                       تتضمن اخلطة العشرية للتعليم للفترة        -   ٦٩                             رئيسية ومتكاملة يف هذا          ُ             
ٌ                 بوصفها سياسةً للدولة عن طريق استفتاٍء وطين، وقد أُحرز تقدٌم كـبري يف        ٢٠٠٦           ُ                      امليدان، واعُتمدت اخلطة يف عام              ُ            ٍ                      ً             

  :                     ، ومن هـذه األهـداف      ٢٠١٠                                  َّ                                       العمل اجلاري لبلوغ أهدافها ومن املقدَّر أن يستمر العمل يف سبيل ذلك حىت عام    
                                                                                    وحمو األمية؛ وإعادة تقييم مهنة التدريس بتحسني التأهيل األويل للمدرسني؛ وتوفري                                          تعميم التعليم األويل واألساسي؛   

                                                                                          كذلك، تستهدف هذه اخلطة حتسني اهلياكل األساسية املادية للمؤسسات التعليميـة وتزويـدها               .                التدريب الدائم 
                                يف املائة من الناتج احمللـي        ٦                                                                                       باملعدات، وكذا حتسني نوعية التعليم وزيادة االستثمار يف هذا القطاع ليصل إىل نسبة            

     .      ٢٠١٢               اإلمجايل حبلول عام 

ُ  ِّ                                                                وقد ُخصِّصت حتت إدارة احلكومة موارد مالية إضافية لقطاع التعليم             -   ٧٠               مليـون مـن       ١     ٤٦٠            إذ بلغـت     (    
     ، مما  )               ً  يف املائة تقريباً  ٢٠        بنسبة     ٢٠٠٦                        َّ                    ، وهو ما يفوق املبلغ املخصَّص هلذا القطاع يف عام     ٢٠٠٧             دوالرات يف عام   ال

                                                منصب جديد ملعلمني ومعلمات، وزيـادة عـدد           ١٢     ٠٠٠             ، واستحداث       كبرية                            ً      أتاح زيادة أجور املدرسني زيادةً      
                              ويقترن تنفيذ هذه السياسة بوضع   .                                                               املناهج الدراسية والزي املدرسي باجملان يف املراكز التعليمية العامة   قدمي           التالميذ، وت

                                                        ومنح ترقيات لشاغلي وظائف السلم الوظيفي للمعلمني، وكلها                                              معايري انتقائية صارمة للكوادر اجلديدة من املدرسني
   .                                     ٍ         مبادرات هتدف إىل حتسني نوعية التعليم بصورٍة أساسية

                        من أبرزها برنـامج      ،                                           ُ         ٌ                               أما عن تعليم الدميقراطية وحقوق اإلنسان، فقد أُجنزت أعمالٌ مهمة يف هذا املضمار              -   ٧١
ُ          ٍ                 تعليم الدميقراطية، الذي ُوضع يف إطارٍ مؤسسي مبو                                          ٍ          يهدف إىل نشر القيم بارتكازه على حمـورٍ            هو                 جب القانون، و                         

                       األولوية يف املستقبل       يالء                                                                       ٍ                   مشترك بني قيم الدميقراطية والتكامل واملساواة والعدالة وحقوق اإلنسان، على حنوٍ يتيح إ            
    .                                                         االجتماعي وتعدد الثقافات والتعليم البيئي واجلنسي واملروري    دماج                ملسائل من قبيل اإل

ٍ                                                             تنظيم محالٍت تعليمية وطنية تستهدف تعميم احلقوق والواجبـات املنـصوص           ٢٠٠٦              دأ منذ عام          وقد ب   -   ٧٢          
                                                                        ً                                   عليها يف الدستور، وكذلك إعداد أدلة عن مسألة التعايش على مستوى املدارس طبقاً للمعايري الدوليـة حلمايـة          

    .            حقوق اإلنسان
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ٍ                      ة واخلاصة يف البلد دراساٍت عليا متعـددة                                ً     َّ                             ويف جمال حقوق اإلنسان حتديداً، أقرَّت بعض اجلامعات العام          -   ٧٣                       
    .                                                       التخصصات يف حقوق اإلنسان على مستوى درجيت الدبلوم واملاجستري

                     م حقوق اإلنسان تستهدف  ا    ً                    خطةً للتدريب يف جمال احتر    ٢٠٠٧        م يف عام       فقد قد   ،                       مكتب املدعي العام للدولة     أما    -  ٧٤
                                                                    اد إلنشاء جلنة مشتركة بني املؤسسات تتوىل تنفيذ برامج تدريبية يف                     ً       وجيري حالياً اإلعد    .                                املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني   

   .       والقضاء         اإلصالحيات                                                            جمال حقوق اإلنسان ومعاملة السجناء تستهدف أفراد الشرطة وموظفي 

                احلق يف الثقافة    ٣-  ٢  -        ً ثانياً

                      تنمية الثقافة يف البلد                               وزارة الثقافة لتعلن بذلك أن     ٢٠٠٧      يناير  /                                     أنشأت احلكومة الوطنية يف كانون الثاين     -   ٧٥
                                                                                  ويرمي هذا التدبري إىل إشراك املواطنني يف عملية بناء الثقافة بإعداد وتنفيـذ               .    ِّ       ً                      تشكِّل سياسةً من سياسات الدولة    

   .                                 مشاريع ثقافية ودعم الفنون والبحوث

                ار الوطين مـن       احلو   "       َّ                       ً       ً                                                 وقد أعدَّت وزارة الثقافة اقتراحاً أساسياً مبجموعة من السياسات واإلجراءات حتت عنوان             -  ٧٦
                   ويعكف الفنيون من     .                                                                                     ، يهدف إىل االعتراف بالشعب بوصفه صانع الثقافة ومتلقيها يف مجيع صورها املتنوعة             "            أجل الثقافة 

                                                ، باالشتراك مع األطراف الثقافية الفاعلة، على حبـث   )        اليونسكو (                                                من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة              الوزارة و 
   .     َّ                                                تتضمَّن السياسات الثقافية بعيدة املدى اليت حيتاجها البلد                 خطة وطنية للثقافة                     العناصر الالزمة لرسم

                      أمانة التنسيق لشؤون     ٢٠٠٧      فرباير  /                                                                        وجتدر يف هذا السياق اإلشارة إىل أن احلكومة اإلكوادورية أنشأت يف شباط             -  ٧٧
                                               ة والبيئة والسياحة والصحة والتعلـيم مـن                                                        تتوىل تنسيق ما تنفذه وزارات الثقافة والرياض           اليت                              التراث الثقايف والطبيعي، و   

ٍ                                  سياساٍت وأعمال فيما يتعلق باألصول املعنوية      .   

             احلق يف العمل   ٤- ٢-       ً ثانياً

              وغري متييزيـة            إشراكية                               ٍ          يف هذا امليدان إىل إجياد فرص عملٍ             ٢٠٠٧                        ُ  ِّ                  هتدف السياسات العامة اليت ُنفِّذت منذ عام          -  ٧٨
ً                              مستوًى أكرب من الرفاه الفردي وا           حتقيق        تدعم             ُ                              ً                         الجتماعي، وُتسهم يف متكني األشخاص، وتكون منتجةً يف ظـل سـيادة                

   .                                املساواة واألمان والكرامة اإلنسانية

ٍ                                   وقد اتُّخذت يف السنة األخرية إجراءاٍت ترمي إىل إلغاء الوساطة يف العمل واالستعانة بطرٍف ثالـث يف عمليـة                     -  ٧٩                                              ٍ                         ُّ      
       ُ                     كذلك، أُحرز تقدم بشأن القضاء   .                          العمل لتكون عالقة مباشرة                        العالقة بني العامل وصاحب    نظيم            ً           التوظيف سعياً إىل إعادة ت

                ومثـال ذلـك    .                                                                       ً        ٍ    ٍ                على تفاوت األجور بني فئات العمال عن طريق زيادة أجور الفئات اليت ال حتصل عادةً على أجرٍ كافٍ               
             األدىن ألجـور                                  يف املائة، كما زاد احلـد          ٥٠                                                                          العمال والعامالت يف اخلدمة املرتلية، الذين زادت أجورهم األساسية بنسبة           

   .         يف املائة  ٢٠          ٍ             العمال بصفٍة عامة بنسبة 

        ذاتـه                                           ً                             يف سبيل منع عمل األطفال والقضاء عليه تدرجيياً، وأمكن يف العام                 ٢٠٠٧                     واصل العمل يف عام            َ  كذلك، تَ   -  ٨٠
   سة              ً                               مراهق قانوناً، تتراوح أعمارهم بني اخلام         ٢٠٠                       ة عمل ما يربو على       ح ا ب    ً                               طفالً وطفلة من مراكز العمل وإ         ٢١٥       إخراج  
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                              ٍ                                                          وقد استلزم حتقيق ذلك تدريب فريقٍ من املفتشني على إدارة حقوق اإلنسان، باعتبارهـا                .                     عشرة والثامنة عشرة  
   .   ِّ      ً       ً                  تشكِّل حموراً مشتركاً مع مسألة العمل

   ُّ        ً                                                                                            واتُّخذت أيضاً تدابري فنية بشأن التخطيط لربامج وقائية وتنفيذها على مستوى شركات وأعمال التشييد                -   ٨١
ٍ                                            الوطنية للصحة والسالمة املهنيتني، وذلك بتنظيم محالٍت للتدريب والتوعية بشأن مـسائل                                 من أجل تنفيذ اخلطة                                                  

   .                            متصلة بالسالمة والصحة املهنيتني

      أغسطس  /                  في الفترة من آب    ف   .              وظيفيت األوىل      ً                                                    عالوةً على ذلك، فقد أفاد الشباب والشابات من برنامج          -   ٨٢
           ً                                         يشكلون جزءاً من برنامج التدريب الداخلي مـدفوع             ً           شاباً وشابة       ٥٨١     بات      ٢٠٠٧       ديسمرب   /               إىل كانون األول  

    .                                  األجر يف مؤسسات البلد العامة واخلاصة

ُ                وُشرع خالل عام      -   ٨٣                       مشتريات الدولة مـن           زيادة              ٍ              فرص عمل بسبلٍ من قبيل            إلجياد                      يف تنفيذ برامج         ٢٠٠٧ 
     ً         شخصاً علـى    ١٩    ٦٢ ١                                                                                  الشركات الصغرية وبالغة الصغر، وكذا من نقابات احلرفيني، وقد أفاد من هذه الربامج        

     ٦٠٢                                       املهين للمعوقني من السكان، فأمكن إدماج     راك   ً                                      فضالً عن ذلك، بادر البلد إىل حتقيق اإلش        و  .              الصعيد الوطين 
    .                شخص يف سوق العمل

             احلق يف السكن   ٥-  ٢-        ً ثانياً

                                                                                                وضعت دولة إكوادور إتاحة احلصول على السكن الالئق واخلدمات األساسية املناسبة ضمن أولويـات                -   ٨٤
                                                                        زادت احلكومة اإلكوادورية اإلعانة اليت تقدمها الدولة للحصول علـى               ٢٠٠٧           ومنذ عام     .                 استها االجتماعية   سي

                              دوالر لكل أسرة، كما تضاعفت        ٣     ٦٠٠        صل إىل    ت                                   مبضاعفة منحة اإلسكان لصاحل األسر ل                   زيادة كبرية،          السكن  
      وقـد    .                     يف املناطق الريفيـة  ا           ربعة أمثاهل         إىل أ   ت             بينما زاد   ،                                                 املنحة املخصصة لتمويل عملية حتسني املساكن احلضرية      

ـ                     مليون دوالر من        ١٨٠                    ً            مساعدة متثل استثماراً بنحو        ٦٠     ٠٠٠ُ                ُمنحت حىت اآلن                     وميـول البنـك      .       دوالرات    ال
                                                                             ِّ                            اإلكوادوري لإلسكان مشاريع وبرامج عديدة لإلسكان االجتماعي يف مجيع مقاطعات البلد، تركِّز على تغطيـة               

     ً             إضافةً إىل ذلـك،     و  .                                                     األسر املتضررة من كارثة ثوران بركان تونغوراوا             وهي  ،                 أسرة على املساكن     ٥     ٥٧١     طلب  
                                   أسرة حمدودة املـوارد االقتـصادية،      ٢٢٠     ٠٠٠ُ                                              ً                ُوضعت إجراءات ترمي إىل إجازة ملكية األراضي قانوناً لصاحل          

    .                                    وإصدار تراخيص هلا مبلكية أراضي لإلسكان

                ، وهو ما يفـوق      ٢٠٠٧                   واليات املتحدة يف عام                     مليون من دوالرات ال   ٢٤٦      ُ                       وقد اسُتثمر يف هذا القطاع       -   ٨٥
َ              املبلغ املستثَمر يف عام                                                         زادت احلكومة املركزية وحكومات األقاليم استثمارها           وقد    .            يف املائة      ٩٥,٢          بنسبة       ٢٠٠٦           

                                                                                             االجتماعي يف جمال التنمية احلضرية عن طريق برامج شق الطرق احلضرية، وبناء األسواق، وإجراء عمليات حتسني 
     ُ ِّ                                                                                        وقد كُمِّلت هذه العملية بربامج لإلمداد مبياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وإدارة النفايات               .   اء           شاملة لألحي 

    .                             َّ       ً          الصلبة، مشلت خمتلف الفئات املهمَّشة عادةً يف البلد
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              احلق يف الغذاء   ٦- ٢-       ً ثانياً

    َّ      تـشكَّلت    ٠٢  ٢٠         ويف عـام    .                       ٌ                            أن األمن الغذائي سياسةٌ عامة حتظى باألولويـة            ١٩٩٨                        أعلنت إكوادور يف عام       -  ٨٦
   .                         ٍّ       هيئة وطنية ودولية على حدٍّ سواء  ٢٥                                                               جمموعة التنسيق املعنية باألمن الغذائي والتنمية الريفية، وتتألف من 

   ُ                                                 ً                                    اعُتمد قانون األمن الغذائي والتغذوي إلكوادور بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان ليكفل                 ٢٠٠٦         ويف عام     -   ٨٧
ٍ         إمكانية احلصول على غذاٍء كاٍف                       ً   لسكان البلد كافةً      ِّ               ٍ     ٍ            ً                         وجيِّد كي ينعموا حبياٍة صحيٍة نشطة، وفقاً للحق يف الغذاء                                ٍ    

ُ                             عالوةً على ذلك، ُوضع نظام وطـين لألمـن           .  )  ٢٣ (                         من برتوكول سان سلفادور     )  ١ (  ١٢                        املنصوص عليه يف املادة                ً    
                                                                      ٍ     ٍ                                 الغذائي تتفاعل يف إطاره مؤسسات ومنظمات عامة وخاصة وجمتمعية ويرتكز على هنجٍ مراعٍ للجنسانية متعـدد                

     ُ                                                                                               وقد أُنشئ يف سبيل تنفيذه اجمللس الوطين لألمن الغذائي والتغذوي ويتألف من وزارات قطاع الشؤون                 .         الثقافات
ٍ        االجتماعية وكياناٍت عامة وإقليمية ومستقلة ومؤسساٍت خاصة                               ٍ                  .    

ٍ         اجتاهاً متناقصاً فيما يتعلق مبشكلة سوء التغذية بفضل ما اعُتمد من سياسـاٍت      ١٩٩٩ ُ   َّ              وُيسجَّل منذ عام     -   ٨٨             ُ                                        ً        ً      
     ذلك،                                                      والتشجيع على إرضاع األطفال والنهوض بتغذيتهم وإضافة إىل                                    من قبيل تلك املتعلقة باألمومة اجملانية       عامة، 

ـ  ُ                                                                                    ُوضعت برامج تستهدف توعية املواطنني يف املسائل املتصلة بالتغذية وأخرى ترمي إىل                            واد غذائيـة               تزويدهم مب
ُ  ِّ            إكوادور، الذي ُوزِّعت فيه           تغذية              ؛ وبرنامج    )    ٢٠٠٠      لعام   (               ذاء والتغذية   ـ         وطين للغ ـ                          من بينها الربنامج ال     ،   َّ   معزَّزة               
                                                   هم األطفال من اجلنسني بني سن الثانية واخلامـسة،          ن ي ب        ً          مستفيداً، من       ٢٥٩     ٣٢٦    ً                 حصةً غذائية على        ٧٧٧     ٩٧٧
     ً                                                                     عاماً، واملعوقون من كل األعمار؛ وكذا برنامج الغـذاء املدرسـي؛ وبرنـامج       ٦٥              ن من العمر     و      البالغ      سنون     وامل

   .                                              ؛ وبرنامج التغذية التابع ملعهد الطفولة واملراهقة               املغذيات الدقيقة

   ،    ٢٠٠٦                    قيمته يف عـام          ٢٠٠٧           يف عام     ة         املدرسي   ية  غذ ت                                                             أما من ناحية امليزانية، فقد جتاوز االستثمار يف برنامج ال           -   ٨٩
    .             مليون دوالر  ٣٠          ليصل إىل  ،    دوالر        مليون     ١٩,٢     وهي

 ً                                                     اً أبرز ما يقدمه برنامج التغذية املدرسية من إسهام هائل        تقييم    ٢٠٠٠                                        وأجرى الربنامج الوطين للغذاء والتغذية عام 
                                                       ومن اجلدير باإلشارة يف هذا السياق أن هذه الـربامج            .                                                           يف جمال مكافحة سوء التغذية الشامل وفقر الدم يف البلد         

    .                                    تشمل من هم دون اخلامسة عشرة من العمر

                                           ن يتمثل يف دعم الربامج الرامية إىل القضاء على                                                          وأحد التحديات الرئيسية اليت يواجهها البلد يف هذا امليدا       -   ٩٠
                                                                      ً                                 سوء التغذية بتوسيع نطاق التغطية اليت تستهدف الفئات األفقر يف اجملتمع، وخاصةً القاصرين من سكان املنـاطق       

   .               الريفية يف البلد

                            حقوق الفئات الضعيفة األوضاع   ٣-      ً  ثانياً 
            حقوق املرأة   ١-  ٣-        ً ثانياً

                                                         َّ                        ن اخلاصة باملرأة ومحايتها، تعمل إكوادور يف سبيل الوفاء مبا تعهَّدت به مـن                  ً                     دعماً لتعزيز حقوق اإلنسا     -   ٩١
ٍ                                      التزاماٍت يف إطار الصكوك اإلقليمية والعاملية                              يف التعليم االبتدائي                                                 ، بغية القضاء على عدم املساواة بني اجلنسني        )  ٢٤ (       
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                ً             دور، بوصفها عضواً يف جملس حقوق           تلتزم إكوا    كما   .                                            ، وتعزيز استقالل املرأة، واحلد من وفيات األمهات        والثانوي
   .                  العاملي املعين باملرأة   ٥ +                              اإلنسان، بتحقيق أهداف مؤمتر بكني 

         منهما    ٍّ كلٍّ                                                                                                    ويكفل دستور إكوادور املساواة بني الرجل واملرأة وتكافؤ الفرص املتاحة هلما فيما يتعلق مبشاركة                 -   ٩٢
                                                          بية؛ وعلى مستوى اهليئات اإلدارية، ونظام إقامة العدل؛                                                                  يف خمتلف جماالت احلياة العامة واخلاصة؛ ويف االنتخابات الشع        

ُ         ً                                                      وحتقيقاً هلذه املساواة، ُوضعت أيضاً معايري خمتلفة تنظم إعمال احلقوق لصاحل املرأة اإلكوادورية  .               وقطاعات الدولة               ً      .   

ٍ                   ٍ     ٍ             ُ               وضماناً لوجوب إعمال هذه احلقوق ورسم وتعزيز سياساٍت عامة ترتكز على هنجٍ مراعٍ للجنسانية، أُ                -   ٩٣     نشئ       ً                                        
       وتتألف   .                          ٍ                                                                  اجمللس الوطين للمرأة بتوافقٍ يف اآلراء مجع بني مطالب النساء واإلرادة السياسية للحكومة                 ١٩٩٧        يف عام   

    .                                                                                                 إدارته من ممثلني للسلطة التنفيذية وللمنظمات النسائية الوطنية يف إطار املسؤولية بني الدولة واجملتمع املدين

                                                                        على إدراج هنج مراعاة اجلنسانية يف هيئات الدولة مبا يتـيح إنـشاء                س           يعمل اجملل      ً                تلبيةً هلذه املطالب،     و    -   ٩٤
ٍ                              آلياٍت ُتعىن مبسألة املساواة بني اجلنسني يف خمتلف وزارات قطاعات الدولة ويف كياناٍت أخرى تابعة للقطاع العام،                                                                 ُ  ٍ     

                      ون اجلنسانية يف وزارة                        من قبيل إدارة الشؤ                                                             اللجنـة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وذلك            ً           عمالً بتوصيات   
                                                                                                            الداخلية؛ ووحدة الشباب واجلنسانية يف وزارة العمل؛ واجملموعات املعنية بالشؤون اجلنسانية يف وزاريت الـصحة             

    .              ً                                              والتعليم، فضالً عن جلان املرأة التابعة ملختلف حكومات الكانتونات

                                    باعتبارها إحدى سياسات الدولة،         ٢٠٠٩-     ٢٠٠٥   ُ                                      ، أُعلن عن خطة تكافؤ الفرص للفترة           ٠٠٦ ٢         ويف عام     -   ٩٥
ٍ                      ُ                                                                    عقب عملية مشاوراٍت شاملة واسعة النطاق أُجريت مع آالف النساء من شىت أقاليم البلد ومبشاركتهن االجتماعية                            .  

ُ                                                                            وقد ُرمست هذه اخلطة على أربعة حماور حلقوق اإلنسان تشمل احلقوق املتصلة باملشا                                          ركة االجتماعية والـسياسية؛        
                        ، واحلق يف االحتكام إىل      )  ٢٥ (          ٍ                                                                         واحلق يف حياٍة خالية من العنف، واحلق يف السالم والصحة، واحلقوق اجلنسية واإلجنابية            

                                   ُّ                                                                              القضاء؛ واحلقوق الثقافية، واحلق يف تعدُّد الثقافات، واحلق يف التعليم، ويف مستوى معيشة مناسب، ويف االستقالل؛                
   .                                                                        وق االقتصادية، والبيئية، واحلق يف العمل، ويف احلصول على موارد مالية وغري مالية   ً        فضالً عن احلق

         من أجل     ٢٠٠٦                                                      اعتماد لوائح لتنفيذ القانون األساسي للصحة الصادر يف عام       فيلزم                    أما يف ميدان الصحة،   -   ٩٦
                 اإليـدز، ومنـع     /          البشرية            نقص املناعة                                                                       حتسني عملية تعزيز احلقوق اجلنسية واإلجنابية، والوقاية من مرض فريوس           

                                       بضرورة نشر خطة العمل الوطنية املتعلقـة      ذلك      قترن  ي و  .                               ً                          العنف، مع مراعاة اجلنسانية وفقاً ملا ينص عليه القانون      
ٌ                       بالصحة اجلنسية واحلقوق اإلجنابية على نطاقٍ أوسع وتطبيقها ومواءمة املعايري الفنية املتصلة هبا، وهي مهاٌم تلتزم                                                                        ٍ                                     

   .                            فيذها عن طريق املؤسسات املعنية                    الدولة بالعمل على تن

                                                                                          وجيدر يف هذا اإلطار إبراز تدخل الدولة النشط يف سبيل كفالة اإلنصاف للمرأة فيما يتعلق مبشاركتها يف   -   ٩٧
               ً                                                    ُ               من هنا، وتطبيقاً لقرارات احملكمة الدستورية واحملكمة االنتخابية العليا، اعُتمدت            .                                  العملية السياسية واحلياة املدنية   

                                                                                                 لوائح تنظم مشاركة الرجال والنساء يف االنتخابات قي القوائم املتعددة األشخاص على التوايل                ٠٦  ٢٠          منذ عام   
 ْ                                                                                                         بْيد أن تعزيز زيادة إدماج املرأة يف العملية االنتخابية، وكذا تعزيز مشاركتها يف خمتلف اهليئـات يف                   .          وبالتناوب

   .                  تواجههما إكوادور              زاال يشكالن حتديني      ما ،                                   مناصب اختاذ القرار واملناصب التنفيذية
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ٍ                                          ويسعى البلد عن طريق ما ينفِّذه من سياساٍت وطنية إىل القضاء على العنف ضد املرأة، وال  -   ٩٨             سيما مكافحة                             ِّ           
                                                                                                 االجتار باألشخاص، والنقل غري املشروع للمهاجرين، واالستغالل اجلنسي يف العمل وغريه من أشكال االستغالل،         

 ُ                         ً                                       وُيضاف إىل هذه السياسات أيضاً السياسة الوطنية ملنع اجلـرائم            .         اجلنسني                                     وبغاء النساء واألطفال واملراهقني من    
             الذي يباشر  ،                 ئماين من أجل املرأة  ست      ُ               ذلك، أُنشئ الصندوق اال          وعلى غرار   .                  يها يف جمال التعليم                 اجلنسية والقضاء عل

      ً    وحتقيقـاً    .    ٍ         بصفٍة رئيسية                                                                   ُّ                      أعماله يف مخسة كانتونات يف البلد هبدف استئصال شأفة الفقر املدقع الذي ميسُّ النساء               
ٍ                                                  ُ                ُعقد العزم على استحداث مؤشراٍت تتعلق مبسألة اجلنسانية يف خطة التنمية االجتماعية واملُنتجة القائمة             هلذه الغاية،                             ُ

   ً                         ِّ                                                                 فضالً عن ذلك، فمن املقرر أن يطوِّر اجمللس الوطين للمرأة النمط التشاركي للسياسة املتعلقة               و  .     ٢٠٠٧          منذ عام   
                                         ، من أجل تعزيز حقوق املرأة وكفالتها        )     الفاو (                                              تمويل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة                            بالنساء الريفيات، ب  

   .                          يع شرائح السكان اإلكوادوريني           على مستوى مج

                                     ٍ                                                               ويعي اجملتمع اإلكوادوري ضرورة إحراز تقدمٍ حنو اإلدماج الكامـل للمـرأة يف احليـاة االجتماعيـة                   -   ٩٩
                                                            ٍ                يعترب أن التحديني املطروحني يف هذا املضمار يتمثالن يف االنطالق من رؤيٍة                      لذا، فهو   .                           واالقتصادية والثقافية فيه  

ٍ                                                           مشتركة بني القطاعات فيما ُيعدُّ وُينفَّذ من سياساٍت وبرامج ومشاريع متعلقة باإلنصاف اجلنساين، وإشراك النساء            َّ   ُ  ُّ   ُ                        
                                 رار يف الدولة على الصعيدين املركزي                                         ً     ً                        من خمتلف االنتماءات اإلثنية الثقافية إشراكاً فعاالً يف مجيع عمليات اختاذ الق

                                                                                        ُ                     وباملثل، فمن األهداف اإلمنائية اليت تسعى الدولة إىل بلوغها تفعيل إمكانية استفادة النساء الالئي ُيعانني                 .      واحمللي
                                                                                                               من الفقر والفقر املدقع من شبكات اخلدمات واحلماية االجتماعية، وتوسيع نطاق قانون األمومة اجملانية ورعايـة               

    ً                َّ                                                                                    وفضالً عن ذلك، فقد أعدَّت احلكومة إلنشاء بنك املرأة من أجل تعزيز زيادة مشاركة املرأة يف النمـو                    .  ة      الطفول
   .              االقتصادي للبلد

                               حقوق األطفال واملراهقني من اجلنسني   ٢-  ٣-        ً ثانياً

                             ً                                                       ً        لقد بذلت دولة إكوادور جهوداً ضخمة يف سبيل تعزيز حقوق األطفال واملراهقني من اجلنسني انطالقـاً        -    ١٠٠
ٌ                         ُ                         وهي طرٌف يف اتفاقية حقوق الطفل املُربمة حتت مظلة األمم املتحدة  .         ٍ        من منظورٍ متكامل ٍ          يف صكوٍك دولية       ، وطرف             

ُ                     أخرى ُمربمة يف إطار منظومتها      ) ٢٦  (  .    

                                                                                                   وعلى مستوى النظام القانوين الداخلي، يتضمن الدستور قواعد تعترب األطفال واملراهقني من اجلنـسني                -    ١٠١
                                                                  قانون الطفل واملراهق الذي يضم النظريات القانونية التفاقية             ٢٠٠٣                 ويسري منذ عام      .                    مواطنني أصحاب حقوق  

      ً                                                  ُ ِّ                            وحتقيقاً لفعالية إنفاذ حقوق األطفال واملراهقني من اجلنسني فقد كُيِّفت بعض األجهـزة              .                     حقوق الطفل وموادها  
                             بإنشاء النظـام الـوطين           ً   أمراً    ١١٢    ً                  عالوةً على ذلك، صدر      و  .  )  ٢٧ (                                             القانونية مع مقتضيات قانون الطفل واملراهق     

    .    ٢١٩                                يف كانتونات إكوادور البالغ عددها                 لألطفال واملراهقني                           الالمركزي للحماية املتكاملة 

      مركزي                                                                                    أما عن املؤسسات املعنية حبماية حقوق الطفل واملراهق، فينص الدستور على إنشاء نظام وطين ال  -    ١٠٢
  .            وكفالتها       حلقوقهم                                       ن ممارسة األطفال واملراهقني من اجلنسني       ُ   َّ         ُيكلَّف بضما                             املتكاملة لألطفال واملراهقني             للحماية  

    :             ، هي التالية     َّ                                       ويتألَّف هذا النظام من ثالثة مستويات من اهليئات
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                         السياسة العامة للحماية             هي حتديد                    مهمته الرئيسية                              لشؤون األطفال واملراهقني، و                اجمللس الوطين      ) أ (  
   .        ورصدها                         املتكاملة للطفولة واملراهقة

                    تتوىل وضع السياسات                                  بالطفولة يف الكانتونات، وهي                              بشؤون األطفال واملراهقني                 الس املعنية     اجمل   ) ب (  
   .                                                 على مستوى الكانتونات واقتراحها على جملس الكانتونات      احمللية 

                                                                                هيئات معنية حبماية احلقوق والدفاع عنها وضمان وجوب إعماهلا، عن طريق جمالس الكانتونات    ) ج (  
ٍ                                           لقضاء املتخصص يف شؤون الطفل واملراهق؛ وهيئاٍت أخرى من قبيل املكاتب اجملتمعيـة                                    حلماية احلقوق؛ ونظام ا                                            

   .                                    والشرطة املتخصصة يف شؤون الطفل واملراهق                      شؤون األطفال واملراهقني،           للدفاع عن 

         على وضع     ،                  لألطفال واملراهقني                                                                     دولة إكوادور، يف إطار اخلطة الوطنية العشرية للحماية املتكاملة                 وتعمل    -    ١٠٣
                   خطـة القـضاء      :         من بينها  و   ،                                                                         وطنية تكفل تنفيذ اخلطط املتكاملة املتعلقة باألطفال واملراهقني من اجلنسني            ط    خط

                                                                                                 التدرجيي على عمل األطفال؛ واخلطة الوطنية للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية؛ واخلطة العشرية للتعليم؛ واخلطة 
                                                       واخلطة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص والنقـل غـري                                                                  الوطنية للقضاء على اجلرائم اجلنسية يف نظام التعليم؛         

                                                                                     لمهاجرين، واالستغالل اجلنسي واملهين وغريه من أشكال االستغالل، وبغاء النساء، واألطفال واملراهقني  ل       املشروع 
    جية                 ؛ واخلطة االستراتي )    ٢٠٠٦            الصادرة عام  (                                                         من اجلنسني، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وفساد القاصرين 

  ؛     ٢٠١٥-     ٢٠٠٧                                      اإليدز على الصعيد الوطين، للفتـرة        /                                                      املتعددة القطاعات للتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية      
    ).    ٢٠٠٧    عام         الصادرة  (                                                     ِّ                 واخلطة الوطنية للحد من وفيات املواليد؛ واخلطة الوطنية التِّقاء محل املراهقات 

                 لألطفال واملراهقني،                  الربنامج االجتماعي   ني                     لشؤون األطفال واملراهق                 ، وضع اجمللس الوطين     ٢٠٠٧       ويف عام   -    ١٠٤
       ِّ                                                                                                      الذي حيدِّد ست سياسات خلدمة جوانب حمددة يف خمتلف أقاليم البلد، والوفاء مبجموعة من االلتزامات املعلنـة                 

    .                            ِّ       بتوافق آراء املؤسسات اليت تشكِّل اجمللس

                       ُ            إحدى السياسات العامة املُنتهجة، وقد                  لألطفال واملراهقني   ِّ                                         ومتثِّل اخلطة الوطنية العشرية للحماية املتكاملة   -    ١٠٥
        ٍ                    أول وثيقٍة ختطيطية ترتكز على       اخلطة        ِّ     ، وتشكِّل       ٢٠٠٤        يف عام                            لشؤون األطفال واملراهقني                          اعتمدها اجمللس الوطين    

    تسع  (                     املواليد حىت سن اخلامسة   :     ، هي                             سياسة تستهدف ثالث فئات عمرية  ٢٩  ٍ     ٍ                      هنجٍ مراعٍ للحقوق، وتشتمل على 
                     ن بني سن الثانيـة      و                   ، واألطفال واملراهق   )           عشر سياسات  (                               سن السادسة واحلادية عشرة                    ، واألطفال بني   )      سياسات

    ).          عشر سياسات (                   عشرة والثامنة عشرة 

                يعانون مـن                                 طفال واملراهقني من اجلنسني ممن                                                                وقد زادت الدولة االستثمار يف برامج الرعاية املتكاملة لأل          -    ١٠٦
                                                       لطفل، خدمات الرعاية والتنمية املتكاملة املقدمة إىل األطفال      ِّ                         إذ متوِّل، عن طريق صندوق تنمية ا  .          أوضاعهم   ضعف

    ً          طفالً وطفلة      ٢٥١     ٥٧٨                                                                                 من اجلنسني من أفقر السكان، من صفر إىل مخس سنوات، وقد مشلت أنشطة الصندوق               
           وقد غطـى     .             ٍّ         يف املائة كحدٍّ أدىن      ٩٠        ِّ                                                      ، كما متوِّل الدولة برامج تفي مبعايري جودة اخلدمات بنسبة               ٢٠٠٧        يف عام   

                  مـن املراكـز      ١     ٤٦٥    ِّ                                ، قدِّمت إليهم خدمات الرعاية يف           ٢٠٠٧    ً            طفالً يف عام       ٤٩     ٢٣٣                    مج إنقاذ الطفولة        برنا
   .                         َّ                    اجملتمعية لتنمية الطفل املموَّلة على الصعيد الوطين
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  :                                                                                                     ومن اإلجنازات الرئيسية اليت حققها البلد يف جمال تعزيز حقوق األطفال واملراهقني من اجلنسني ما يلي                 -    ١٠٧
                                                                                                     الوطين الالمركزي للحماية املتكاملة للطفولة واملراهقة؛ وتقدمي اقتراح بشأن األطفال واملراهقني إىل                          إنشاء النظام 

                                                                                                            اجمللس الدستوري؛ وإبرام اتفاق مع اجمللس الوطين للقضاء لتدريب موظفيه بشأن هنج مراعاة حقـوق األطفـال                 
ٍ                    ، مؤشراٍت تتيح قياس مدى                 ال واملراهقني           شؤون األطف                                            كما استحدث اجملتمع املدين، عن طريق مرصد          .         واملراهقني        

    ً               ُ                                                               عالوةً على ذلك، فقد أُعلن أن القضاء على العنف اجلنساين املمارس ضد النـساء، واألطفـال     و  .   هم           إنفاذ حقوق 
   .                     ِّ                     واملراهقني من اجلنسني يشكِّل إحدى سياسات للدولة

                               اء هيئات النظام الوطين الالمركزي                                                              إال أن مثة حتديات ال تزال قائمة تعتزم إكوادور جماهبتها، من قبيل إنش  -    ١٠٨
                                                                   ؛ وزيادة املشاركة االجتماعية للمواطنني من البالغني واألطفال واملراهقني من                لألطفال واملراهقني                 للحماية املتكاملة 

                                                                                                           اجلنسني يف العمليات املتعلقة بوجوب إنفاذ احلقوق والالزمة لضمان تنفيذ السياسات العامة؛ وحفـز مـشاركة              
                                                                                                      ة واهليئات العامة من أجل تعزيز التطبيق السريع والفعال للسياسات العامة، مع التركيـز علـى                             احلكومات احمللي 

      ٍ                                                             ، وبصفٍة رئيسية، من أجل ختصيص املوارد الكافية لتنفيذ السياسات العامة                لألطفال واملراهقني                 الربنامج االجتماعي 
   .                       لصاحل هذه الفئة من اجملتمع

                      حقوق الشباب والشابات   ٣-  ٣-        ً ثانياً

                                                                        قانون الشباب الذي ينص على إنشاء هيئات وطنية وحمليـة ناظمـة                 ٢٠٠١                         اعتمدت إكوادور يف عام       -    ١٠٩
      ٢٠٠٦           ومنذ عام     .                                                                                         للسياسات تستهدف أنشطتها الشباب من السكان بني سن الثامنة عشرة والتاسعة والعشرين           

ٌ                                             وإكوادور طرٌف يف اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بالشباب            .   

  ُ                                              ِّ       ً                                    أُنشئت مؤسسات هتدف إىل التعامل مع الشباب بوصفهم ميثِّلون فئةً هلا احتياجات ومشاكل                ٩٨  ١٩         ويف عام     -    ١١٠
                                                                                                                          حمددة، من بينها اللجنة الفرعية للشباب التابعة للمجلس الوطين، واإلدارة الوطنية للشباب التابعة لـوزارة اإلدمـاج                 

ٍ        االقتصادي واالجتماعي، وهي مؤسسة وطنية مكلَّفة بوضع سياساٍت عامة    .                                لصاحل فئة الشباب وتعزيز تنفيذها                                       َّ             

ُ  ِّ                                ً                                                       ، ُضمِّن برنامج التنمية االجتماعية خطوطاً توجيهية للعمل من أجل إنشاء النظام الوطين                 ٢٠٠٦         ويف عام     -    ١١١   
                         َّ      ً        ً                                                                      للنهوض بالشباب، الذي يتضمَّن هيكالً تنظيمياً للمؤسسات املعنية، من قبيل اجمللس الوطين للسياسات املتعلقـة               

ٍ                       وطين للشباب، وجمالس حملية، كما حدَّد النظام مهاماً مشتركة مع منظماٍت شبابية بغية تنفيذ                   بالشباب، واملعهد ال                 ً              َّ                              
ٍ                                 وقد أمثرت هذه املبادرات إجراء حبوٍث عن حالة الـشباب والـشابات يف     .    ُ                             ما ُيسمى بالربنامج املختصر للشباب                                

                               االعتراف هبـم يف املمارسـة                            ٍ       ٍ                                                إكوادور واستحداث نظامٍ متكاملٍ للمؤشرات اخلاصة بالشباب، األمر الذي أتاح         
                     َّ                                                                                        العملية بوصفهم فئة حمدَّدة، هبدف دراسة مسائل تتعلق حبالتهم الصحية وعملهم وتعليمهم وهجرهتم وإمكانيـة               

   .                                  حصوهلم على اخلدمات، وغري ذلك من مسائل

                                                                                  ، أنفذت احملكمة الدستورية حق الشباب يف االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية               ٢٠٠٧         ويف عام     -    ١١٢
ٍ                                      كذلك، عمدت بلدية كيتو واإلدارة الوطنية للشباب، باالشتراك مع منظماٍت شـبابية يف البلـد، إىل                  .         اإللزامية                                                                

ٍ                                                                            ُّ          الترويج حلمالٍت تستهدف الشباب والشابات ملناهضة العنف ومناصرة ثقافة السالم والتشجيع على التعلُّم يف جمال             
       َّ              ٍ            ، أعدَّت الدولة، بـدعمٍ مـن          ذاته           ويف العام     .              ناعة البشرية                                                     احلقوق اجلنسية واإلجنابية والوقاية من فريوس نقص امل       
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ٍ                      وأكثر من مائة منظمة شبابية، خطةً استراتيجية سنوية لتقدمي اقتراحاٍت ذات صلة                                      صندوق األمم املتحدة للسكان                                   ً                                
   .                             ما يسمى بعملية االتفاق الوطين      يف إطار

                                         عية حلقوق اإلنسان اخلاصة بالشباب خطـة                                            َّ                      ويف إطار اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان، أعدَّت اللجنة الفر          -    ١١٣
                                                      ُ                                                            العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان اخلاصة بالشباب والشابات، اليت ُتربز بني خطوطها التوجيهية عملية متابعة تنفيـذ                

              ٍ            على تدريب دعاٍة حلقوق         ٢٠٠٦                                      كذلك، دأبت اللجنة الفرعية يف عام        .                                            اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بالشباب    
    َّ       تعهَّـدت       ٢٠٠٧           ويف عـام      .                                                               مدينة كيتو وحتديد وضع الشباب والشابات بوصفهم أصحاب حقوق                   اإلنسان يف   

   .                        مانات يف الدولة هبذه املهمة                                                       َّ           مؤسسات خمتلفة تابعة للدولة بتعميم مضمون االتفاقية، وقد رحَّبت خمتلف األ

            حقوق املسنني   ٤-  ٣-        ً ثانياً

          وقد أشارت   .                                  يف إكوادور ما ينيف عن مليون نسمة               ، بلغ عدد املسنني    ٢٠٠١    ً                      وفقاً لتعداد السكان يف عام   -    ١١٤
                                                                                 إىل أن هذا االجتاه املتسارع حنو الشيخوخة بني صفوف السكان اإلكوادوريني سيصل                 ٢٠٢٥                   التوقعات حىت عام    

ٍ                                                          ومع أن دولة إكوادور مل حتقق إجنازاٍت كبرية لصاحل هذه الفئة املهمة، إال أهنا سعت إىل                  .            يف املائة    ١٣          إىل نسبة                                   
   ٍ  ُ                          ً                                                                               نشطٍة ُتفيد منها هذه الفئة، وخاصةً باعتماد خطة العمل املتعلقة حبقوق املسنني املنبثقة عن اخلطة الوطنية                        تنفيذ أ 

ُ                                                   حلقوق اإلنسان، واليت يُربز يف إطارها يف العقد األخري مشروع فريد من نوعه حتت اسم    ،  )Papel Nonos   " (           بابيل نونوس "                   
     .      ٍ               يف أنشطٍة ترفيهية وفنية                  ُ   ِ                     وهـي مبادرة دولية ُتشرِك جمموعة من هذه الفئة 

ُ  ِّ                                                    ُوسِّع نطاق تغطية منحة التنمية البشرية لصاحل امل            ٢٠٠٧         ويف عام     -    ١١٥         ً                       األكرب سناً، كما زادت معاشات          سنني   
                                               ً                                                               التقاعد يف املعهد اإلكوادوري للضمان االجتماعي، سعياً إىل حتسني الظروف املعيشية هلذه الفئة والرعاية الطبية               

                                                                            ً   بذل اجلهود لصاحل هؤالء السكان، إذ ترغب الدولة يف مواصلة جهودها يف هذا الصدد بدءاً        ِ ومل ينتِه  .             املقدمة إليها
   .                         اإلدماج االقتصادي واالجتماعي                 ً        من مؤسساهتا، وخاصةً وزارة 

             حقوق املعوقني   ٥-  ٣-        ً ثانياً

                ، وهـي بـصدد        ٢٠٠٧   َّ                                                                         وقعَّت إكوادور اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عـام               -    ١١٦
                        يف هذا املضمار باشتراكه يف     ً  كبرياً          ً  س، إسهاماً                                       ُ وقد أسهم سفري إكوادور، السيد لويس غاييُغ  .                   ً لتصديق عليها حالياً ا

ٌ      ً       وإكوادور طرٌف أيضاً يف       .                                                    رئاسة فريق العمل الذي توىل صياغة هذه االتفاقية                                             اتفاقية البلدان األمريكية للقـضاء                
   .                               على مجيع أشكال التمييز ضد املعوقني

            يف جمـال        ١٩٩٢                                       ٍ   َّ                       ني اهليئة الوطنية اليت تباشر أعماهلا على حنوٍ مطَّرد منذ عام                                  ل اجمللس الوطين للمعوق      ِّ وميثِّ  -  ٧  ١١
       َّ                                                    وقد تعزَّزت تنمية مؤسسات الدولة ونظمها الداخلية بإنشاء        .                                                 محاية حقوق املعوقني وتعزيزها على الصعيد الوطين      

ٍ                        األخرى بشبكاٍت رامية إىل تعزيز حقوقهم                                                    مكتب املدعي العام للدفاع عن حقوق املعوقني وربط املؤسسات              .    

                                       ُ                                                                   أما على مستوى التشريعات الداخلية، فقد أُدرجت يف الدستور قواعد تتعلق مبسائل الوقاية، والتأهيـل                 -    ١١٨
ٍ                                                    الشامل، واإلدماج االجتماعي، وتكافؤ الفرص، وكذا ضماناٍت تكفل حقوق املعوقني من السكان يف الـصحة                                                                  

           ً                   ُ          ً                                    ويسري حالياً قانون املعوقني الذي ُيرسي نظاماً يوفر للمعـوقني الوقايـة              .         احلقوق                            والتعليم والعمل وغريها من   
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                                         ُ  ِّ                             ً        ً                                  ويشملهم بالرعاية واإلدماج، وكذا القانون املُعدِّل لقانون العمل الذي يضع نظاماً إجبارياً إلدماج املعـوقني يف                
    .          يف املائة ٤      وم إىل                                                                 ك الوظيفي للمؤسسات العامة واخلاصة، ويصل إمجايل نسبة إدماجهم فيه الي   املال

                                                                                       أعلن رئيس اجلمهورية أن الوقاية من اإلعاقة وتوفري الرعاية والتأهيـل الـشامل                  ٢٠٠٧      مايو   /        ويف أيار   -    ١١٩
   من            ، بتنسيق    "                  إكوادور بال عوائق   "       ً      ُ   َّ       ً               وتنفيذاً هلما، ُيطبَّق حالياً برنامج        .           ِّ                              للمعوقني ميثِّالن سياستني تنتهجهما الدولة    

                مؤسسات عامة                        وتتوىل تنفيذ الربنامج    .                                           لسيد لينني مورينو، الذي يعاين من إعاقة                              نائب رئيس اجلمهورية، ا         جانب  
ٍ                   ويهدف الربنامج إىل دعم التأهيل البدين للمعوقني وتعزيز حقوقهم وتأهيلهم ببذل جهوٍد مـشتركة مـع     ؛     خمتلفة                                                                            

   .                        ِّ  ، وكذا زيادة حتفيزهم املبكِّر        البلديات

ٍ                 واطنني لتعريفهم حبقوق املعوقني بغية إنشاء آلياٍت لـضمان                                                      وقد مضى البلد يف إجراء عمليات توعية للم         -    ١٢٠                                           
 ً                 اً بشأن اإلدمـاج        ِّ            ً         وينفِّذ البلد أيضاً براجم     .                                                                  وجوب إعماهلا واحترامها، وكذا حلفز مشاركة املعوقني يف االنتخابات        

   .                                                    ني وتكافؤ الفرص فيما يتعلق باختيار موظفي القطاع العام           املهين للمعوق

                                                                     ية إدارة مشاريع ذات صلة تستهدف إشراك األطفال واملراهقني من اجلنسني من                            وتتوىل منظمات غري حكوم     -    ١٢١
    .                                                         ً                                 ٍ       ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة يف نظام التعليم العادي سعياً إىل ضمان إدماجهم ومشاركتهم على حنوٍ كامل

                    ذا املضمار على مستوى                          ُ                     َ    ُّ                      وعلى الرغم من أن إكوادور ُتعترب أحد البلدان اليت َتعتدُّ بأفضل املمارسات يف ه  -    ١٢٢
               وحتسني تنفيذ    ،                       ُّ                           رفع الوعي االجتماعي لتجنُّب السلوكيات التمييزية         مها                                          املنطقة، فإن التحديني املطروحني أمامها      

ٍ    بوضع خطٍط        وذلك                                   على خدمات الصحة والتعليم،                                        مان فعالية إمكانية حصول املعوقني                             السياسات العامة بغية ض           
ٍ          من حمافظاٍت وبلديات (                        على مستوى السلطات احمللية        وبرامج          .(    

                حقوق املهاجرين    ٦-  ٣-        ً ثانياً

  ِّ                                    ً                                                   متثِّل إكوادور أحد البلدان اليت بذلت جهوداً كبرية يف سبيل محاية حقوق املهاجرين واملهاجرات وضماهنا  -    ١٢٣
                                                          لذا، ينص دستورها على احترام حقوق املهاجرين من سكان           .       ِ            ٍّ          ومستقبِلة هلم على حدٍّ سواء      ِ   ً   موِفدةً             ً   بوصفها دولةً   

  .        ومنا متييز       البلد د

       ً                   ً                                    ً       ً                          وإدراكاً هلذا اهلدف، واستجابةً لالجتاهات احلالية، استحدثت الدولة هيكالً مؤسسياً يتعامل مع مـسألة         -    ١٢٤
                                       األمانة الوطنية لشؤون املهـاجرين،          ٢٠٠٧      مارس   /               ٍ     ٍ                                    اهلجرة يف إطار هنجٍ مراعٍ حلقوق اإلنسان، فأنشأت يف آذار         

                                       سياسات اهلجرة وإدارهتا وتنفيذها داخل           حتديد    َّ               مثَّل مهمتها يف                                                     بدرجة وزارة دولة، وتتبع رئاسة اجلمهورية، وتت      
                                                    ٍ                                                          األراضي اإلكوادورية وخارجها، مبا يف ذلك إنشاء مراكز رعايٍة شاملة للمهاجرين بالتنسيق مع وزارة العالقات               

   .                         اخلارجية والتجارة والتكامل

                                             هلجرة يف اخلطة الوطنية للتنميـة البـشرية             َّ                                                               وتتمثَّل السياسة العامة اليت تنفذها الدولة فيما يتعلق مبسألة ا           -    ١٢٥
         ً                              ٍ    ٍ                                     ، اقتناعاً بأن إكوادور ال تقبل وجود أشخاصٍ بصفٍة غري قانونية على أراضيها                 ٢٠١٠-     ٢٠٠٧                   للمهاجرين للفترة   

  .                                                                                                 وأهنا تؤكد احلق يف اهلجرة ويف حرية تنقل األفراد ويف املشاركة وتعدد الثقافات، وكذا احلق يف البقاء ويف العودة
                                                                                    س إكوادور كل جهودها حلفز تنفيذ سياسة هجرة تقوم على احترام حقوق اإلنسان وضمان ممارستها،          ِّ لذا، ستكرِّ
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                                                       ٍ                                                          وتوثيق العرى بني املهاجرين وأفراد أسرهم، وحفز عمليات تنميٍة بشرية لصاحل املهاجرين، وتعزيز تعدد الثقافات               
                         ً           ني املعنيني مبسألة اهلجرة، فضالً عن توعية                                                               وعمليات بناء مواطنة عاملية، وتشمل كذلك تدريب موظفي إنفاذ القوان

   .                            رين من مواطنيها يف بلدان أخرى                                            اجملتمع مبشاكل املهاجرين األجانب يف إكوادور واملهاج

     ً  مرحباً  "                       ِّ                                                                              ويتجلى أحد العناصر املكوِّنة للخطة الوطنية للتنمية البشرية للمهاجرين يف خطة العودة املعنونة                -    ١٢٦
                   كذلك، تضع اخلطـة      .                ً      ٍ                          باعتبارها مثاالً ملمارسٍة جيدة حتتذيه املنطقة          ٢٠٠٨        عام          ُ ِّ         ، اليت قُدِّمت يف    "           بك يف وطنك  

             ً                 َّ                ُ                                                  الوطنية نظاماً إلنشاء مشاريع مصنَّفة حبسب القطاعات ُتفيد من قدرات اإلكوادوريني واإلكوادوريات املقيمني يف 
   .                                     اخلارج يف تلبية االحتياجات اإلمنائية للبلد

                                 ً                                    ئ املنتدى الوطين للهجرة بوصفه عمليةً دميقراطية تتيح مشاركة اجملتمع املدين يف                        ُ   ويف إطار السياسة ذاهتا، أُنش  -    ١٢٧
ٍ                                          ُ                                               تقدمي اقتراحاٍت بشأن مسألة اهلجرة إىل اجمللس الدستوري، وقد أُنشئت هلذا الغرض اللجنة الدائمة التابعة للمنتدى             .   

ٌ                                                         وإكوادور طرٌف يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاج           -   ١٢٨                     َ َّ                    رين وأفراد أسرهم، وقَدَّمت يف إطارها يف                  
               كما أبرم البلد   .         يف جنيف    ٢٠٠٧      نوفمرب  /                                                                  تقريرها الوطين األول الذي استعرضته جلنة املعاهدة يف تشرين الثاين          ٢٠٠٦     عام  

ٍ               ً                                      ً                       ً                         اتفاقاٍت ثنائية، وخاصةً مع دوليت كولومبيا وبريو املتامختني له، عمالً بتوصيات اللجنة ومراعاةً لقـرارات                        دول        مجاعـة       
      َّ                  ً                       وقد وقَّعت إكوادور اتفاقيةً مع بريو بشأن تسوية وضع   .                                                           األنديز، اليت هتدف إىل تيسري هجرة العمال على الصعيد اإلقليمي    

                         وعلـى النـهج نفـسه،        .     ّ  ً   بريوّياً    ٥٥٦                                           َّ                                       العمال املهاجرين يف منطقة التكامل احلدودي املوسَّع، وقد أفاد من هذه التسوية             
      ٢٠٠٤                                                           ملواطنني ومواطنات أجانب من خمتلـف اجلنـسيات خـالل عـامي                    تصريح عمل     ٩٧٧                     أصدرت وزارة العمل    

ٍ              ُ                  ٌ                                                         كذلك، أُبرمت اتفاقاٍت مع إسبانيا أُنشئت يف إطارها وحدةٌ فنية تتوىل وضع السياسات واآلليات اليت أتاحت                  .     ٢٠٠٥ و            ُ       
   .                                                                     إجراء عمليات تسوية منظمة ألوضاع العمال املهاجرين اإلكوادوريني يف هذا البلد

                                  إلغاء شرط إذن اخلروج الـذي           ٢٠٠٧      َّ                إذ قرَّرت يف عام       ،                               كمة الدستورية بتوصيات اللجنة      َّ       ورحَّبت احمل   -    ١٢٩
ٍ                         كان يتحتم على املهاجرين الراغبني يف السفر إىل بلداٍن أخرى استيفاؤه                       العمـال       دماج                       كما جتدر اإلشارة إىل إ      .                                               

   .                                املهاجرين يف خدمات الضمان االجتماعي

ٍ          ما اعُتمد من سياساٍت وبر             ومن بني     -    ١٣٠                                                                     امج تتعلق حبماية حقوق املهاجرين وتعزيزها وترمي إىل التغلب على               ُ            
                                                                                                          املشاكل اليت تتعرض هلا هذه الفئة، وخباصة تلك املتصلة بعمل األطفال املهاجرين، واالستغالل اجلنسي، وحصول               

             ن، عن طريق                             اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسا     :           ما يلي   ،                 ٍ                                          املهاجرين على حقوقٍ أساسية على قدم املساواة مع املواطنني        
                                         َّ                                                               خطة العمل للمهاجرين واألجانب والالجئني واملشرَّدين وعدميي اجلنسية؛ واخلطة الوطنيـة ملكافحـة االجتـار               
                                                        ً                                         باألشخاص والنقل غري املشروع للمهاجرين وجرائم متصلة هبما؛ فضالً عن إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء التدرجيي 

      ً           ُ               عالوةً على ذلك، أُنشئ فريـق       .        ملهاجرين                     على عمل القاصرين ا                        بني أهدافها القضاء        من                          على عمل األطفال، اليت     
َ                  هنَج مراعاة اجلنسانية                       َ                           بشؤون اهلجرة العمالية وأَدرج فيه اجمللس الوطين للمرأة      املعين       العمل        ٢٠٠٦   ُ  ِّ           ، فُنظِّمت يف عام  

   .̀                          املهاجرات والسياسات العامة̀    ٍ     عملٍ عن       حلقات 

    أحد ُ      ُيمثل                                        الذي بادرت إليه نائبة رئيس اجلمهورية،  ،  !"    ادور ِ             أِلحق امسك بإكو "                      الربنامج الوطين للتسجيل  و  -    ١٣١
َ                                                                                                       األعمال املُنَجزة يف هذا السياق، ويهدف الربنامج إىل تيسري تسجيل أبناء املهاجرين من القاصرين املولـودين يف                   ُ         

    .          ُ                               البلد كي ُيتاح هلم احلق يف احلصول على اجلنسية
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ٍ                  وإكوادور عازمةٌ على خْوض حتدياٍت متعددة وم        -    ١٣٢        ْ                                  من بينها مواءمة تـشريعاهتا       ،                        همة تطرحها هذه املسألة                 ٌ      
                                                                                                                  الوطنية مع قواعد القانون الدويل؛ وزيادة دعم مؤسساهتا وحتسني أدائها، وهو ما يقتضي زيادة امليزانية لـصاحل                 
                                                                                                          املؤسسات املعنية؛ وزيادة تدريب املوظفني العموميني؛ وزيادة توعية سكان إكوادور حبقوق العمال األجانـب؛              

   .     أسرهم                             بشأن العمال املهاجرين األجانب و                    اجتماعي أكثر فعالية       إدماج           يذ سياسات     وتنف

             حقوق الالجئني   ٧-  ٣  -      ً  ثانياً 

ٌ                                                                       ً                          إكوادور طرٌف يف الصكوك الدولية واإلقليمية الرئيسية املتعلقة باللجوء، ويسري فيها حالياً منذ عـام                   -   ١٣٣           ١٩٩٢      
   .             َّ                                    اللجوء ويتضمَّن املبادئ واللوائح الدولية ذات الصلة    ٌ            ِّ                              مرسوٌم تنفيذي ينظِّم أعمال الدولة فيما يتصل مبسألة

                                اللجوء كولومبيي األصل الـذين            وطاليب                              يف استقبال أعداد املشردين          كبري                         ٍ     وقد اضطلعت إكوادور بدورٍ       -    ١٣٤
                     ً     ً      ، تشهد إكوادور تواجداً هائالً         ٢٠٠٠          منذ عام    ف  .         كولومبيا       تشهده                                                 دخلوا البلد على إثر الصراع السياسي الذي        

ُ                 من أصل كولوميب حباجة إىل محاية دولية يف األراضي اإلكوادورية، وقد ُمنح بعضهم اللجوء       ٍ ألشخاصٍ                                                           .   

        منهم    ١٤     ١٠٤       ُ       شخص، ُمنح      ٥٥     ٧٠٠                ، طلب اللجوء        ٢٠٠٧       ديسمرب   /                   وحىت تشرين األول       ٢٠٠٠           ومنذ عام     -   ١٣٥
            يف املائة     ٩٧                األصل قرابة        ِّ           ويشكِّل كولومبيو   .                          ٍ        ٍ                                        هذا الوضع، عقب تنفيذ عمليٍة إجرائيٍة صارمة يف كل مراحل طلب اللجوء           

   .    ٍ     ٍّ       ٍ                                     شخصٍ إضايفٍّ إىل محايٍة دولية يف املنطقة احلدودية مع كولومبيا  ٦٠     ٠٠٠                            من طاليب اللجوء، وحيتاج قرابة 

                    التكامل منح وضـع     و                                                                                   وتتوىل اإلدارة العامة لشؤون الالجئني التابعة لوزارة العالقات اخلارجية والتجارة             -    ١٣٦
                                ٍ                     وقد تعاملت مع مسألة اللجوء بصورٍة مثالية عن          ،   َّ                  مزوَّدة مبوظفني متخصصني      رة      اإلدا      وهذه     .                  اللجوء يف إكوادور  

ٍ                                                                َّ                   طريق تنفيذ إجراءاٍت وترتيباٍت معتمدة من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، إذ وصف املفـوَّض                          ٍ                  
   .                    ارسات يف مسألة اللجوء                          ِّ                                       َّ           السامي، السيد أنتونيو غوتريِّيس، إكوادور بأهنا أحد بلدان العامل اليت حقَّقت أفضل مم

                                                                                                     وتدأب إكوادور على تنفيذ الواليات الواردة يف إعالن وخطة عمل املكسيك بشأن اللجوء الـصادرتني                 -    ١٣٧
ٍ             الالزمة إلقامة حدوٍد ومدٍن تضامنية                   بإجياد األوضاع           املتصلة                وهي الواليات      ،      ٢٠٠٤     عام        ٍ                       وفيما يتعلق مبيـداين      .                 

             ً                      ُ   َّ        ً     اللجوء معاملةً وطنية غري متييزية، كما ُيصرَّح قانوناً      طاليب           حة مبعاملة                                     الصحة والتعليم، فقد صدرت توجيهات واض
    َ      ٍ                    خططَ طوارئٍ فعالة مشتركة بني     ٢٠٠٧       ُ ِّ             كذلك، طُبِّقت منذ عام   .               ُ                    بعمل األشخاص املُعترف هبم بوصفهم الجئني

ٍ         من غذاٍء وخدماٍت صحية    (            الكولومبيني       َّ      للمهجَّرين           الطارئة             االحتياجات                             املؤسسات أتاحت تلبية كل                    وتعليميـة         ٍ       
ٍ               ، الذين يدخلون املنطقة احلدودية الكولومبية اإلكوادورية بأعداٍد هائلة         )      وإقامة      ً            ِّ                 إضافةً إىل ذلك، تنفِّـذ الدولـة         .                                                          

ُ    ً                                                         مشاريع للتكامل االجتماعي واجملتمعي وُخططاً أخرى هتدف كلها، مبساعدة املؤسسات العامة واخلاصة، إىل إدماج                                   
    .             ً        ٍ   ِ     الالجئني مهنياً وعلى حنوٍ منِتج

                 ً                                    فئات املثليني جنسياً والسحاقيات وثنائيي امليـل اجلنـسي    (                               احلقوق املتعلقة بالتنوع اجلنسي       ٨-  ٣-   ً  ياً    ثان
    )             ً واحملولني جنسياً   

َ                               حيمي الدستور السياسي األفراَد من التمييز بسبب التوجه اجلنسي  -    ١٣٨ ُ                 ٍ          ومن هنا، ُشرع يف تنفيذ أعمالٍ متنوعة   .                                    
ِ                                       لوطنية املتعلقة بالتنوع اجلنسي اليت اعُتِمدت يف إطار اخلطـة الوطنيـة                                                    لصاحل األقليات اجلنسية عن طريق اخلطة ا        ُ                                   
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    ً            َّ                                            ِّ                 ً                     عالوةً على ذلك، قرَّرت احملكمة الدستورية إلغاء أي قواعد قانونية متيِّز ضد املثلـيني جنـسياً                  .             حلقوق اإلنسان 
    .                                           ً والسحاقيات وثنائيي امليل اجلنسي واحملولني جنسياً

          ُ  ِّ                                            يف كيتو، وُنظِّمت محالت تأهيلية وتدريبية يف خمتلـف          ̀       َّ    يت احملوَّلني  ب̀    ُ              ، أُنشئ مشروع        ٢٠٠٦         ويف عام     -    ١٣٩
  ُ  ِّ        ٌ                                            ، ُنظِّمت أعمالٌ احتفالية بذكرى مرور عشر سنوات على إلغاء     ٢٠٠٧      ديسمرب  /             ويف كانون األول  .              مقاطعات البلد

ـ   .                                                       املعاقبة على املثلية اجلنسية، مشلت أنشطة لتوعية اجملتمع      ٌ                      وُحدِّدت أيضاً فئاٌت اجتماعية وقطاع     ً       ِّ  ُ ٌ         اٌت مؤسـس         اتية 
    َّ      ، نظَّمـت       ذاته           ويف العام     .                             ً                                           ً           خمتلفة تدعم حقوق املثليني جنسياً والسحاقيات وثنائيي امليل اجلنسي واحملولني جنسياً          

    . ̀                 السحاقيات يف كيتو̀         دمي كتاب           قوقهن ولتق               ندوات للتعريف حب                            املنظمة اإلكوادورية للسحاقيات 

ٍ    ُ               غري أن البلد ال يزال يواجه حتدياٍت ال ُيستهان          -    ١٤٠                                                           هبا فيما يتصل باالعتراف حبقوق األقليات اجلنسية، مـن                                       
                                                                                                              قبيل تلك املتعلقة بتكافؤ الفرص وحتقيق املساواة فيما يتعلق بإمكانية امتالك األصول واحلصول على اخلـدمات                

            يف عمليـات               وإشـراكهم                                                                       ويقتضي ذلك، بالطبع، إدماج أفراد هذه األقليات يف سوق العمـل              .              كسائر السكان 
ُ    ِ      ً                                         يع ُمنتجِة، فضالً عن زيادة توعية اجملتمع اإلكوادوري حبقوقهم            استحداث مشار    .   

               احلقوق اجلماعية   ٤-      ً  ثانياً 
                    حقوق الشعوب األصلية   ١-  ٤-      ً  ثانياً 

ٌ                                            إكوادور طرٌف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           -    ١٤١                                                 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلـدان           ١٦٩          
                         الذي اعتمدته اجلمعية                              بشأن حقوق الشعوب األصلية                    األمم املتحدة                                              املستقلة، كما أهنا اشتركت يف رعاية إعالن      

ٌ          ضمن صكوٍك دوليٍة أخرى متصلة حبقوق الشعوب األصلية البلد أيضاً طرٌف فيها  ،     ٢٠٠٧             العامة يف عام     ً                                          ٍ      ٍ       كذلك،   .        
            تعلقة حبقوق                                 ً                   ُ  َّ                                                     كانت إكوادور منذ بضع سنوات طرفاً يف الفريق العامل املُكلَّف باعتماد اتفاقية البلدان األمريكية امل              

    .                                          الشعوب األصلية يف إطار منظمة الدول األمريكية

                                                                                ِّ                     ويصف الدستور السياسي دولة إكوادور بأهنا كيان متعدد الثقافات واالنتماءات اإلثنية يكرِّس احلقوق               -    ١٤٢
        الرمسـي                                                 التنوع الثقايف، واهلوية، واألراضي، واالستخدام        :                                                    اجلماعية اخلاصة بالشعوب األصلية يف اجلوانب التالية      

                                                                                                           للغات، والصحة، والتعليم، واحلقوق االقتصادية، والتراث الثقايف، وكذا احلقوق اخلاصة بنساء الشعوب األصلية،           
   .                               والشعوب األصلية يف املناطق احلدودية

                                                                                                             كذلك، اعتمد البلد قوانني ثانوية خمتلفة تدعم حقوق الشعوب األصلية، من بينها القانون األساسي للمؤسسات                 -   ١٤٣
  ،     ٢٠٠٧        سـبتمرب   /                    ُ   ِّ                                                                           ة للشعوب األصلية اليت ُتعرِّف أنفسها بأهنا قوميات سلفية، وقد دخل القانون حيز النفاذ يف أيلول                  العام

                       ً                             وقد جاء اعتمادمها امتثاالً للتوصية الـيت قـدمها           .    ً                                                              فضالً عن الالئحة املتعلقة بدعاة حقوق اإلنسان من الشعوب األصلية         
   .                                         حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني                                 املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبالة 

                                                                             ، أنشأت احلكومة الوطنية األمانة املعنية بالـشعوب واحلركـات االجتماعيـة                ٢٠٠٧       فرباير    /         ويف شباط   -    ١٤٤
                                                                                                                    واملشاركة املدنية باعتبارها هيئة ناظمة للسياسات العامة، تكفل احلق يف املشاركة املدنية بوضع تدابري وإجـراءات                

                                                                                                 حفز مشاركة الشعوب واحلركات االجتماعية واملواطنني وتوجيه مسارها وتوطيدها بشأن مسألة اختـاذ                     تستهدف  
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                                        ومن أبرز املؤسسات األخرى يف هذا السياق جملس   .                      ُّ                                 القرارات املهمة اليت متسُّهم، من قبيل مشاركة الشعوب األصلية
                          ُ                   يتوىل مهمة حتديد السياسات املُنتهجة وتنفيذ          ل     ١٩٩٨                                          ُ                    تنمية قوميات إكوادور وشعوهبا األصلية، الذي أُنشئ يف عام          

   .                                                   ٍ                                                  واقتراح برامج للتنمية املتكاملة املستدامة يف إطار إدارٍة مشتركة بني الدولة ومجاعات القوميات والشعوب األصلية

                                                                                                            وتضم وزارة التعليم اإلدارة الوطنية لتعليم الشعوب األصلية، وكذا نظام التعليم املشترك بني الثقافـات                 -    ١٤٥
                         لـوزارة الـصحة إدارة             اإلدارة            وتتبع    .                                             الرؤية الكونية لسلف الشعوب األصلية وحكمته          جيسد                     ائي اللغة، الذي      ثن

      وقـد    .       ُ                                                                 كما أُنشئت اإلدارة الوطنية ملكتب أمني املظامل املعين بالشعوب األصلية          .                              الصحة املعنية بالشعوب األصلية   
                                               احلقوق االجتماعية للشعوب األصلية، بيد أنه                                                   ً                استحدثت هذه املؤسسات برامج ومشاريع تراعي بشكلً أو بآخر        

    .                                 ً                                                                  ميكن التأكيد أن عملها مل يكن كافياً لتلبية املطالب التارخيية للشعوب األصلية واالحتياجات اهليكلية لتنميتها

          على سبيل             قد أشارت      ،      ٢٠٠٧       يناير   /                                                                احلكومة اإلكوادورية احلالية لدى توليها مهامها يف كانون الثاين         و  -    ١٤٦
                                                                  ً                                             ة إىل إنشاء مؤسسة تقوم على إدارة تنمية الشعوب األصلية بفاعلية انطالقاً من مبدأ احترام التنوع وتعدد                       األولوي

         ويف سبيل    .                                                        واسع يف عملية اختاذ القرار وتنفيذ اخلطط واملشاريع              نطاق                                            الثقافات، بغية حفز مشاركة اجملتمع على       
                                               نب اليت قد متس حقوقهـا اجلماعيـة ومـستوى                ُ                                                   ذلك، سُيكفل حق الشعوب األصلية يف مشاورهتا يف كل اجلوا         

                            ية لعملية إعادة اهليكلـة                                              اجلديد الذي سيحكم شؤون الشعوب األصل                                   وخيضع تعريف التنظيم املؤسسايت     .    تها    معيش
   .                                                                   واإلدارية املتعمقة اليت متضي فيها دولة إكوادور اآلن يف ظل اجمللس الدستوري          السياساتية

                             ٍ                ِّ                          ور وشعوهبا األصلية على تنفيذ خطٍة استراتيجية تركِّز على التنميـة                                           ويعكف جملس تنمية قوميات إكواد      -    ١٤٧
                  ِّ                    وتشمل العناصر املكوِّنة هلا دعم هذه        .                                                           ً            االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب األصلية، بوصفها سياسةً عامة       

        ً        اجتماعياً إلتاحة       دعمها                ً                                                                الشعوب اقتصادياً من أجل استئصال شأفة الفقر الذي تعانيه وإجياد فرص عمل ألفرادها؛ و
ٍ                          على خدماٍت أساسية ال غىن عنها؛                      حصول أفرادها              َّ           كذلك، تتضمَّن عناصر     .       ً ثقافياً   ً                        فضالً عن دعم هذه الشعوب              

                                                                                                                       اخلطة تنمية البيئة، باملبادرة إىل تنفيذ مشاريع ترمي إىل ترشيد استخدام املوارد الطبيعيـة واسـتدامتها؛ ودعـم                  
           ٍّ                                                 األولوية لكلٍّ من التدريب الفين، وحتقيق الالمركزية، وتنفيذ             مبنح       ية،                                        احلكومات احمللية يف أراضي الشعوب األصل     

           املنظمات                                   لرقابة املدنية املناسبة من داخل                                                                         الربامج واملشاريع، وشحن الدوافع وحفز عمليات املشاركة واملتابعة وا        
           تعزيز أمناط  "         ع املعنون      ً                                         إضافةً إىل ذلك، جيري يف هذا الصدد تنفيذ املشرو       .                                   االجتماعية واخلاصة بالشعوب األصلية   

   . "                           ملوارد الطبيعية واحلفاظ عليها                                                    حكم القوميات والشعوب وتطبيق تقنيات وأساليب الستعادة ا

ْ   ً  املنعزلة طْوعاً                     مجاعات الشعوب األصلية   ١-  ١-  ٤-        ً ثانياً            

ْ   ً    ِّ                          أن مراعاة حالة الشعوب األصلية املنعزلة طْوعاً تشكِّل إحدى سياساهت              ٢٠٠٧                         أعلنت احلكومة منذ عام       -    ١٤٨   ا                                        
               ً                                                                                            الوطنية، متوخيةً فيها مبادئ عدم املساس باحلدود، وتقرير املصري، وجرب الضرر، وتغليب مـصلحة اإلنـسان،                
                                                                    ً           ٍ                           والتنوع الثقايف، والوقاية، واملساواة، واحترام الكرامة اإلنسانية، وهادفةً من ذلك بصفٍة رئيسية إىل احترام احلقوق 

                                                             ، وضمان سالمة أفرادها البدنية، وسالمة أراضـيها، وصـون                                                        األساسية هلذه اجلماعات، وكفالة حقها يف احلياة      
                                                                                              ٍ                   ثقافاهتا، وكفالة حقوقها االجتماعية واجلماعية، وكذا احترام حقها يف تقرير املصري ورغبتها يف البقاء مبعزلٍ عن                

     صونة               َ   حدود املنطقة املَ          بترسيم         ً          مرسوماً يقضي     ،    ِّ     كورِّيا    ئيل                                       وقد أصدر رئيس اجلمهورية، السيد رافا       .             سائر السكان 
            كما يـنص   .      ٍ  هكتارٍ   ٧٥٨     ٠٠٠                                                                      اليت ينبغي عدم املساس هبا واليت تستوطنها هذه اجلماعات، وتصل مساحتها إىل     
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                        ه يف إطار تنفيذ ما وضعته            تارومينان-                     لصاحل مجاعات تاغايري         الدوالرات      من    ٧٤٠     ٠٠٠                     املرسوم على حتويل مبلغ 
   .  ية                        ق اإلنسان من تدابري احتراز                        جلنة البلدان األمريكية حلقو

     َّ                                          ً                                      ُ                ويتضمَّن املنظور املتكامل هلذه السياسة الوطنية خطوطاً استراتيجية للعمل تضمن إنفاذ املبادئ املُعلنة عن        -    ١٤٩
   .                                                           طريق اإلدارة املنظمة للمؤسسات احلكومية املعنية وجهات اجملتمع املدين

ٍ  ُ  َّ               من بالغاٍت ُيدَّعى فيها           َّ                                                   َّ        ً             وقد حقَّقت السلطات احلكومية وسلطات الشرطة على الفور فيما تلقَّته مؤخراً            -    ١٥٠         
ٍ                                               َ                 ٍ                       مقتل أفراٍد من مجاعات الشعوب األصلية املنعزلة داخل األراضي املَصونة على يد أشخاصٍ يباشرون االستغالل غري           

                                                                                              وقد عاينت السلطات املكان الذي وقعت فيه أعمال القتل ومل تعثر، حىت وقت إهناء هـذا                  .              املشروع لألخشاب 
   .                     مصداقية هذه البالغات                               التقرير، على أي أدلة تتيح إثبات

               من أصل أفريقي                       سكان اإلكوادور املنحدرين      حقوق    ٢-  ٤-        ً ثانياً

                                  من أصل أفريقي أحد فئات اجملتمع                املنحدرين                    ً                                    بذلت إكوادور جهوداً هائلة جلعل السكان اإلكوادوريني          -    ١٥١
              سكان اإلكوادور          سة تنمية   ُ          أُنشئت مؤس    ٢٠٠٥       ويف عام   .                                     بالتنمية االجتماعية االقتصادية يف البلد         وإشراكهم       املهمة 

               هؤالء الـسكان                                                                                            من أصل أفريقي، وهي هيئة تابعة لرئاسة اجلمهورية، لتتوىل مهمة الدفاع عن حقوق                       املنحدرين
ٍ                                                           تنفيذ سياساٍت رامية إىل تنميته املتكاملة، ومكافحة التمييز العنصري                                 وتعزيزها، واملبادرة إىل          ً             إضافةً إىل ذلـك،      .            

        أما على   .              من أصل أفريقي                       سكان اإلكوادور املنحدرين                           رة الوطنية للدفاع عن حقوق                        يضم مكتب أمني املظامل اإلدا
                        سكان اإلكوادور املنحدرين                           يف هذا السياق وحدة تنمية                            كيتو الكربى قد أنشأت                   بلدية منطقة        فإن                 الصعيد احمللي،   

    ِّ               وتـسجِّل إكـوادور     .  ي                                                                              من أصل أفريقي واجمللس االجتماعي للمنطقة الكربى املعين بالقضاء على التمييز العنصر    
                                                        ً       َّ                         اإلكوادوريني من أصل أفريقي يف السياسات الوطنية، بوصفهم جزءاً ال يتجزَّأ من سـلطة                     إشراك       ً           زيادةً يف نسبة    

   .                                                                 الدولة ومن حكومات املقاطعات واحلكومات احمللية، إال أهنا ال تزال غري كافية

ٍ                               وهتتم دولة إكوادور بإرساء سياساٍت عامة يف هذا املضمار عن           -    ١٥٢                                         طريق اخلطة الوطنية حلقوق اإلنـسان،                                     
                  َّ         وعلى غرار ذلـك، أعـدَّت        .     َّ                                                                                 فأعدَّت خطة العمل القطاعية املتعلقة حبقوق سكان اإلكوادور املنحدرين من أصل أفريقي           

َ                       مؤسسة تنمية سكان اإلكوادور املنحدرين من أصل أفريقي خطة العمل املؤسسية اليت تـصنِّف يف درجـات احلقـوَق                                  ِّ                                                                          
ٍ                                   اعية والثقافية سكان اإلكوادور املنحدرين من أصل أفريقي وتضع سياساٍت إلدماجهم من النـواحي                               االقتصادية واالجتم                                                                

      ً      ً    عنصراً مكونـاً      ٢٠١٠-    ٢٠٠٧     َّ                              وتتضمَّن اخلطة الوطنية للتنمية للفترة   .                                                  االجتماعية االقتصادية واملهنية والتعليمية والصحية   
ٍ                                         مهماً يتجلى يف سياساٍت متعلقة بتنمية سكان اإلكوادور املن                                                         ِّ              حدرين من أصل أفريقي، غري أن عدم كفاية امليزانية ميثِّــل               ً              

   .       ٍّ             أكرب حتـدٍّ يعوق تنفيذها

                                                                  ان اإلكوادور املنحدرين من أصل أفريقي، الذي بدأ نفاذه منـذ           ـ                                  ويهدف قانون احلقوق اجلماعية لسك      -    ١٥٣
                       م اجلماعية لألراضي، ونشر                                                                   ، إىل إشراكهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد، واالعتراف مبلكيته    ٢٠٠٦    عام 

    .                                                                           ثقافاهتم، واحترام الطب املتوارث، يف سبيل ضمان إثنية التعليم اإلكوادوري األفريقي

                          من أصل أفريقي تقع يف مشال                        بسكان اإلكوادور املنحدرين                                       كذلك، أنشأت إكوادور دوائر إقليمية خاصة   -    ١٥٤
ٍ       أيضاً، ُوضع نظام مؤشـراٍت    .                               وفاء البلد هبا هذا العام           مدى                                        ُ   َّ           البالد، وذلك يف إطار خطة عمل ديربان اليت سُيقيَّم                       ُ   ً    
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ُ  ٍ     التارخيي وإدراج ُنُهجٍ  م                      للمجتمع وإهناء استبعاده            هؤالء السكان                 ، يهدف إىل إظهار  "                   اإلكوادوريون باألرقام   "    باسم  ُ                
     ً         اماً للبلـد                                                                                          يف الصحة والتعليم والرفاه االجتماعي والعمل واهلجرة الدولية، وهو ما يشكل إسـه              م            تراعي حقوقه 

    .                وللمنطقة بأسرها

ٍ                 وعلى الرغم مما أُحرز من تقدمٍ يف بعض اجلوانب، فإنه ال يزال ينبغي للدولة واجملتمع املدين خْوض شوٍط               -    ١٥٥      ْ                                                      ٍ           ُ               
                                           وتعمد احلكومة الوطنية يف هذا السياق إىل         .                   من أصل أفريقي                           سكان اإلكوادور املنحدرين                        مهم حنو تعزيز حقوق     

ٍ      ، وحتسني تنفيذ سياساٍت                هؤالء السكان                 َّ                      سسي للهيئات املكلَّفة بتعزيز تنمية                                            حتليل بدائل من أجل حتقيق الدعم املؤ                         
                                        َّ                                                             وقد جتلى اهتمام الدولة هبذه املسألة فيما خصَّصته من موارد مالية هائلة للميـدان االجتمـاعي،                  .              عامة متكاملة 

     ً                حالياً سكان البلـد        متس          اليت    "                         َّ      االحتياجات األساسية غري امللبَّاة    "                                          ستسهم على املدى املتوسط يف خفض مؤشرات        
    .                              الشعب اإلكوادوري من أصل أفريقي

                 احلق يف بيئة صحية   ٣-  ٤-        ً ثانياً

                                   ٍ                          ٍ                           على حق السكان األساسي يف العيش يف بيئٍة صحية تتالءم مع عملية تنميٍة مـستدامة                    ١٩٩٨                 ينص دستور عام      -   ١٥٦
                                     علومات، مبا يف ذلك حقها يف إبداء آرائها                                         ً                            وتضمن يف الوقت ذاته حق اجملتمعات احمللية كافةً يف املشاركة واالطالع على امل    

                                                                         هذه اإلرادة الساعية إىل ضمان احلقوق تتجلى يف أمور من بينها اعتماد              .                                                      قبل تنفيذ الدولة أي قرارات قد تؤثر على البيئة        
ٍ  استراتيجياٍت          ، وإعمال     ٢٠٠٣                    َّ                                      ، ويف إنفاذ النص املوحَّد للتشريع الثانوي لوزارة البيئة يف عام     ١٩٩٩                       قانون إدارة البيئة عام            

ٍ                                                                                                  ُتستحدث عن طريقها سياساٍت إمنائية عامة تتجسد يف استدامة استخدام املوارد الطبيعية واحلفاظ على التنوع البيولوجي،                                       ُ
ٍ                         ٍ     انطالقاً من أن إكوادور هي أول بلٍد يف العامل يتمتع بأكرب تنوعٍ بيئي                         ً      .   

         اإلداري يف  و        القضائي  و                     يئة التنسيق السياسي                                                                  وزارة البيئة، بصفتها السلطة الوطنية املسؤولة عن البيئة وه         و  -    ١٥٧
ُ  ِّ                                                                     تعزيز تنفيذ خطٍط وبرامَج ُحدِّدت هلا هياكل عملية من قبيل النظام الوطين الالمركزي إلدارة                    تتوىل                هذا امليدان،      َ        ٍ               

ٍ               مركزية التخصصات وعدم متركزها يف كياناٍت بعينها                                                                    البيئة، والنظام الوطين للمناطق احملمية، وآليات لتحقيق ال                                           
   .                     يهها حنو احلكومات احمللية  وج  بت

   ،    ١٩٩٩                   ُ  ِّ                                                                                      ومن بني املشاريع اليت ُنفِّذت يف هذا اجملال، بدعم التعاون الدويل، إنشاء اللجنة الوطنية للمناخ يف عام                    -    ١٥٨
      ً     ً       دراسةً وحبثـاً      ٥٠    ِّ                                                          َّ                                  وتشكِّل املؤسسة األساسية املعنية مبسألة تغري املناخ يف إكوادور، وقد أعدَّ البلد ما يقرب من                

    ُ  ِّ                   كما ُنفِّذ املشروع املتكامل   .                                                    ُّ                  املسألة حول كيفية احلد من انبعاثات غاز الدفيئة والتكيُّف مع تغري املناخ              بشأن هذه   
ٍ                                        ، وهو أول مشروعٍ إلدارة البيئة ُيقام يف إكوادور هبدف تنفيذ سياساٍت ومبادئ أساسية متعلقـة                 "     باترا "       املسمى                                 ُ              ٍ               

                                                  ستدامة يف منطقة احلدود اجلنوبية؛ وبرامج تعزيز مؤسسات      ً                           ؛ فضالً عن تنفيذ برامج التنمية امل    ٢٠٠١              بالبيئة يف عام 
    .                                                                 إدارة البيئة؛ وبرامج التنمية املستدامة يف منطقة األمازون اإلكوادورية

      ٍ                                  ً      ً           ، بدعمٍ من برنامج األمم املتحدة للبيئة، خطةً وطنيةً تنفيذيـة      ٢٠٠٢                                         وعلى النهج ذاته، وضعت إكوادور يف عام        -   ١٥٩
                                                    ومن بني املشاريع اليت جيري تنفيـذها اآلن مـشروع            .                 ً                           الثابتة، امتثاالً ألحكام اتفاقية ستكهومل             ُ  ِّ             إلدارة املُلوِّثات العضوية  

     ُّ                                                                                                                     التكيُّف مع تغري املناخ باإلدارة الفعالة للمياه يف إكوادور، واإلجراء املتعلق بتحسني نوعية اهلواء، ومشروع محاية غابات                 
   .                                           اعية للنظم اإليكولوجية احلرجية يف منطقة األنديز                                             كويابينو ياسوين، والربنامج اإلقليمي لإلدارة االجتم
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                                                                                                     إن مشاركة إكوادور النشطة يف االتفاقيات الدولية املربمة يف جمال تعزيز احلقوق والنهوض باملسؤوليات                -    ١٦٠
                                                                                                ٍ                 لصاحل محاية البيئة واحلفاظ عليها قد أتاحت توطيد سياساهتا الوطنية وتعزيز توعية السكان وإشراكهم على حنوٍ                

  ،     ٢٠١٦-     ٢٠٠٦                                                    َّ                                                       رد فيها، ومثال ذلك وزارتا البيئة والتعليم اللتان أعدَّتا اخلطة الوطنية للتعليم البيئي للفتـرة                  َّ مطَّ
                 وعلى غرار ذلك،     .                                              ٍ                                      تستهدف األطفال واملراهقني من اجلنسني بغية إعداد نشٍء متضامن حيمي بيئته الطبيعية               هي   و

                                                   مستوى مهام احلكومات اإلقليمية كي تدعم التوزيـع                     التدريب على                  يف سبيل تقدمي                               تعمل السلطات اإلكوادورية    
   .                                       املنصف للموارد الطبيعية بني مناطقها احمللية

                                        تتمثل يف زيادة تعريف السكان مبسألة محايـة      فهي                                                       أما التحديات اليت تواجهها إكوادور يف هذا املضمار           -    ١٦١
ٍ                           ٍ                حقوق اجليل الثالث، وإنشاء آلياٍت تضمن وجوب إنفاذ احلق يف بيئٍة صحي                             ك اجملتمع والدولة             ٍ  ُ   ِ      ة يف إطار خطٍة ُتشرِ                                 

    .                             ضمان فعالية التمتع هبذا احلق   ً     ُّ         ِ   معاً يف حتمُّل مسؤوليِة

   احتياجات البلد من التعاون الدويل-       ًثالثا 
                    تبلغ من اجلسامة          أمامها        املاثلة                    ً                                                   تبذل إكوادور جهوداً ضخمة يف جمال حقوق اإلنسان، إال أن التحديات              -    ١٦٢

                                وترتبط متطلباهتا الرئيـسية مـن     .                                                    بالتعاون الدويل لدعم تنفيذ خمتلف سياساهتا ومبادراهتا         االستعانة     ً         مبلغاً يقتضي   
ٍ                          املساعدة بضرورة دعم خمتلف املؤسسات اليت تضطلع بدورٍ رئيسي يف تنفيذ سياساٍت عامة متصلة حبقوق اإلنسان                     ٍ                                               .  

ٍ         يما يتعلق برسم وتنفيذ سياسـاٍت                                                    لتبادل املعلومات والتجارب مع بلدان أخرى ف                             إجياد األوضاع املؤاتية             كما أن                               
ٌ   مطلٌب                                            عامة رامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان هو               ُ   ُّ                                      كذلك، ُيعدُّ تدريب املوظفني العموميني يف جمـال          .           ال غىن عنه     

                                                                                                  حقوق اإلنسان، واملتصل بنطاق عمل املؤسسات اليت يعملون فيها، أحد املتطلبات اليت ميكن للتعاون الـدويل أن     
   .     اء هبا  ً     ً         راً مهماً يف الوف  دو     يؤدي 

      يتمثل                                                                                     أحد جوانب العجز املهمة القائمة حىت اآلن واليت قد يكون اإلسهام الدويل بالغ األمهية لتعويضها،  و  -    ١٦٣
ٍ                              يف تنفيذ استراتيجياٍت فعالة ومستدامة لتوعية اجملتمع و                 متويل برامج حمددة،   يف  ٍ                  تستهدف فئاٍت حمددة من السكان ،                              ،   

      تـويل      إذ    .                                                          حترام التنوع وحقوق اإلنسان اخلاصة جبميع أفراد اجملتمـع                        بشأن أمهية ا    ،    ٍ         بصفٍة عامة              ً  والسكان كافةً 
ٍ         استراتيجياٍت رامية إىل تعزيز مشاركة اجملتمع، فضالً عن استراتيجياٍت هتدف      لوضع                             إكوادور األولوية بني متطلباهتا                ً                                  ٍ           

   .    هلا                                                                              إىل حتقيق الالمركزية ودعم مشاركة السلطة احمللية يف سياسات تعزيز حقوق اإلنسان والترويج

                                                                                                  إن االحتياجات إىل التعاون لصاحل املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان وخمتلف املؤسسات احلكومية املعنية حبمايتها        -    ١٦٤
ٌ                                                    وفيما يلي ذكٌر، على سبيل املثال ال احلصر، لبعض متطلبات قطاعات البلد  .                   ٌ         وتعزيزها هي متعددةٌ ومتنوعة              :    

                                                 ٍ         مساعدة فنية لدعم جهود اجمللس الدستوري يف إعداد دستورٍ                         تربز احلاجة إىل      :                        إعداد الدستور السياسي    -
                                                                       ٍ                           متماسك يراعي يف أحكامه املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، فيضمن بذلك قيام تنظيمٍ مؤسسي للدولة              
   ِّ                                                                                         يلبِّي، على املستويني املركزي والالمركزي، مطالب املواطنني ويكفل حقوق اإلنسان، ويضمن، مـن             

    .                                                  مال القضائي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ٍ                   جهٍة أخرى، إمكانية اإلع
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                                                     حتتاج األمانة الوطنية لتخطيط الدولة إىل مساعدة فنية يف  :                              التخطيط وهنج مراعاة حقوق اإلنسان  - 
ٍ                                         إعداد القانون األساسي لتخطيط الدولة من أجل إنشاء مؤسساٍت معنية بـالتخطيط واملتابعـة                                                                    

ٍ                             اة حقوق اإلنسان، وكذا يف استحداث أدواٍت منهجية فيما يتعلق                   ُ                      والتقييم ُيدرج فيها هنج مراع                                        
                                                                                                 االستراتيجية الوطنية املنتهجة لتنمية ودعم عملية تقييم اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان وإعـادة              ب

    .                             ماشى مع اخلطة الوطنية للتنمية              صياغتها، مبا يت

                              الئحة قضائية ومؤسـساتية                من أجل وضع        ُ                  ٍ                لقد أُثريت احلاجة إىل مساعدٍة فنية         :            إصالح الدولة   - 
      تنفيذ        من أجل                                                                         تضمن إمكانية اإلعمال القضائي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذا 

  .                      إعمال حقوق اإلنـسان      ً                              فقاً للدستور اجلديد، حبيث تضمن                                     برنامج إصالح مؤسسات الدولة و    
   ُ                 ية ُتدرج يف مدرسة                                                                           وعلى غرار ذلك، هتتم الدولة باحلصول على الدعم الستحداث مناذج تعليم          

   .                           على هنج مراعاة حقوق اإلنسان    ٍ        بصورٍة دائمة                                    شؤون احلكم من أجل تدريب موظفي الدولة 

                                               إن للدولة متطلبات هائلة مـن املـساعدة          :           يف اإلصالحيات                                  اإلصالح القضائي وإعادة التأهيل       - 
   .            يف اإلصالحيات                                          للمضي يف عملية اإلصالح القضائي وإعادة التأهيل

                                                                    حتظى باألمهية مسألة حتديد واستحداث آليات تضمن مشاركة اجملتمـع            :        مع املدين            مشاركة اجملت   - 
   .                             حبقوقه ورصد أداء مؤسسات الدولة                                          املدين يف عملية اختاذ القرار السياسي ومطالبته 

ٌ                                             هلذه الفئات احتياجاٌت متعددة ميكن إجيازها على النحو التايل          :               الفئات الضعيفة   -               مثة حاجة إىل     :                    
ٍ                 ، ودعم صياغة سياساٍت عامة بشأن                      األطفال واملراهقني                       وطين الالمركزي حلماية                     تعزيز النظام ال                     

                                                                      وفيما يتعلق باملرأة، يلزم البلد الدعم لتنفيذ خطة تكافؤ الفرص،            .                               حقوق هذه الفئة والتوعية هبا    
                                                                                             وتعزيز قدرات الفريق الفين واإلداري للمجلس الوطين للمرأة على املستوى الداخلي، وتعزيـز             

   .                            يت تتيح ضمان إنفاذ حقوق املرأة                                      جتماعية للمرأة، وكذا الرقابة املدنية ال          القاعدة اال

                                                                                                           أما عن املعوقني، فتلتمس الدولة الدعم من أجل تعزيز املنظمات املعنية هبذه الفئة وإرساء الدميقراطيـة                  -
ٍ                                                     فيها، فضالً عن تنظيم محالٍت لتعميم حقوقها والتوعية هبا وحباجتها إىل إدماجها يف اجملتم    . ع         ً            

َ  ُّ                       كذلك، فالبلد حباجٍة إىل مساعدٍة مالية دولية ترتكز على مبدأ التـضامن واملـشاركة يف َتَحمُّـل                   -   َ                                                ٍ          ٍ                
                                       ُ ِ                                                        املسؤولية من أجل حتقيق اإلشراك االجتماعي املُنِتج لألعداد اهلائلـة مـن الالجـئني واألجانـب                

   .                احلماية الدولية                                         املوجودين على األراضي الوطنية ممن هم حباجة إىل  )                  ٍ        كولومبيي األصل بصفٍة رئيسية (

                                                                         حتتاج الشعوب األصلية إىل املساعدة من أجل تعزيز تنظيمهـا االجتمـاعي               :              احلقوق اجلماعية   - 
ُ                                                                  وتنفيذ مشاريع ُمنتجة وإنشاء شركات صغرية مبشاركة اجملتمع احمللي تتوىل عمليات التسويق عن                

ٍ                                            ً              طريق شبكاٍت جمتمعية، وتنمية اجملتمعات احمللية الريفية تنميةً متكام                                       لة، ودعم نظمها التعليميـة              
                  الدعم عن طريـق   م                 ُ   َّ         من أصل أفريقي، فُيقدَّم إليه                      سكان اإلكوادور املنحدرين        أما عن    .         وثقافاهتا

    .                            ق به يف اخلطة الوطنية للتنمية                 ِّ        تنفيذ العنصر املكوِّن املتعل
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Notes 
              ـــــــــــــ

1 El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción 
de las Naciones Unidas 

2 Ver en Anexo el listado de organizaciones invitadas a participar en el proceso de elaboración del Informe 
del Ecuador al mecanismo de Revisión Periódica Universal. 
3 Ídem. 
4 Ver www.mmrree.gov.ec. 
5 Artículo 16 Constitución Política vigente, 1998. 
6 Artículo 18, ídem. 
7 En el ámbito de los derechos humanos Ecuador colabora con el Consejo de Derechos Humanos de ONU, la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, los Relatores y Mecanismos Especiales, y la 
Asamblea General; en cuanto a la OEA, Ecuador está permanentemente interactuando con los órganos del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Comisión y Corte; y entre otros con la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos y varios grupos de trabajo de OEA. En el orden regional Ecuador se inserta en el trabajo 
con la CAN y en el último lustro diseñó una propuesta de difusión de la Carta Andina de Derechos Humanos, a 
través de la Decisión 586; por otro lado colabora con el Grupo de Río en estudio de temas de derechos 
humanos diversos. Es importante resaltar que Ecuador ocupó el cargo del Primer Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, en la persona del Embajador José Ayala Lasso; fue el primer país en el continente 
americano que diseñó y adoptó el Plan Nacional de Derechos Humanos; mantiene desde el 2002, una 
invitación abierta a todos los mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unida; en el 2006 fue 
Miembro Fundador del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas; y, entre otros cargos ha ocupado 
algunas vacantes en los Comités de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, así Luis Valencia Rodríguez, 
Comité contra la Discriminación Racial; Francisco Carrión, Comité de los Derechos de los Trabajadores 
Migratorios; Edwin Jonson, Comité de Derechos Humanos; Julio Prado Vallejo y Luis Gallegos, Comité contra 
la Tortura; y, Jaime Marchán, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
8 El artículo 4 de la CPE ha recogido estos mandatos de la Carta, así: “Art. 4. El Ecuador en sus relaciones 
con la comunidad internacional: 1. Proclama la paz y la cooperación como sistema de convivencia y la 
igualdad jurídica de los estados. 2. Condena el uso o la amenaza de la fuerza como medio de solución de los 
conflictos, y desconoce el despojo bélico como fuente de derecho; 3. Declara que el derecho internacional es 
norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas y promueve la solución de las controversias 
por métodos jurídicos y pacíficos; 4. Propicia el desarrollo de la comunidad internacional, la estabilidad y el 
fortalecimiento de sus organismos; 5. Propugna la integración, de manera específica la andina y 
latinoamericana; y, 6. Rechaza toda forma de colonialismo, de neocolonialismo, de discriminación o 
segregación, reconoce el derecho de los pueblos a su autodeterminación y a liberarse de los sistemas 
opresivos”. 
9 Ver Anexo listado de Instrumentos internacionales de los que Ecuador es Parte. 
10 Creada mediante Decreto No. 3493, publicado en el Registro Oficial NO. 735 de 31 de diciembre de 2002. 
11 Ver Anexo cuadro de presentación de informes periódicos a los Comités de DDHH-ONU. 
12 En el 2006 Ecuador como miembro del CDH copatrocinó la adopción de la Declaración Universal de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas,  la Convención Internacional para la Protección de todas las personas con 
discapacidad y su Protocolo Facultativo y la Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las Desapariciones Forzadas.  
13 Ver Anexo estado de casos solicitados por Relatores Especiales a Ecuador. 
14 Este proceso conlleva la participación del nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría 
Nacional de Planificación, la Comisión Permanente de Seguimiento, Evaluación y Ajuste a los Planes 
Operativos de Derechos Humanos, y la Cancillería como Secretaría General de dicha Comisión. 
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15 Ver anexos: listado de instrumentos internacionales de los Ecuador es Parte. 
16 Creada mediante Decreto Ejecutivo No.  
17 Artículo 23, numeral 2 Constitución Política del Estado, 1998. 
18 Artículo 187 del Código Penal. 
19 Decretos Ejecutivos No. 1330-A, RO 258 de 26 de abril de 2006 y No 441 de 26 de junio de 2007, RO 121 
de 6 de julio de 2008. 
20 Resolución del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre, publicada en el  RO No. 382 de 23 de octubre 
de 2006. 
21 Creada mediante Decreto Ejecutivo 563d, publicado en el RO 158 de 29 de agosto de 2008. 
22 Cuenca es la tercera ciudad en importancia y población del país. 
23 Ver Anexo Instrumentos Internacionales de los que Ecuador es Parte. 
24 Ecuador es Parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer –CEDAW- y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer –Belem Do Pará-. Además, ha suscrito la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Milenio. Ver 
anexos Instrumentos Internacionales.  

25 En el 2004 se emitieron decretos ejecutivos a favor su promoción. 

26 Ver Anexos Instrumentos Internacionales de los que Ecuador es Parte. 
27 Reforma al Código Penal (2005): se tipifican los delitos de trata de personas, explotación sexual, 
pornografía infantil y turismo sexual.  

Reforma al Código del Trabajo (2005), se incluye la protección de los derechos laborales de los adolescentes y 
se establece 15 años como edad mínima para trabajar.  
Reforma a la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia vigente desde 1994. Ley Orgánica de Salud 
(2006), se garantiza el acceso de las y los adolescentes a los programas de salud sexual y salud reproductiva.   

 -  -  -  -  -  

  


