األمم املتحدة

A/HRC/WG.6/27/ECU/1

الجمعية العامة

Distr.: General
7 April 2017
Arabic
Original: Spanish

مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة السابعة والعشرون
 12-1أيار/مايو 2017

تقرير وطني َّ
مقدم وفقاً للفقرة  5من مرفق قرار مجلس حقوق
اإلنسان *21/16
إكوادور

__________

*

يعّب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة.
استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت ،وليس فيها ما ر

)GE.17-01930(A



A/HRC/WG.6/27/ECU/1

أوالً -مقدمة
 -1تقدددمج وهوريددة دك دوادور تقريرهددا الددولث ال ال د  ،املتعل د باجلولددة ال ال ددة مددن اضسددتعرا
ال د دددوري ال د ددام  ،دىل جمل د ددس اق د ددو ا نس د ددان ،وفقد د دا لق د درار اجلمعي د ددة العام د ددة لألم د ددم املتح د دددة
ومقرره .119/17
 ،A/RES/60/251وقراري جملس اقو ا نسان  1/5وِّ ،21/16

 -2وتعددإك دك دوادور بعمليددة اضسددتعرا الدددوري ال ددام بو ددئها ا ليددة العامليددة الر يسددية
لر ددد االددة اقددو ا نسددان و العددا؛ وتقييمهدداع فقددد د ردقت علد ويد اضتئاقيددات املّبمددة و
دلار منظمة األمم املتحدة و هذا اجملال والتَزمت بدورية تقدد التقدارير دىل كد جلندة مدن الل دان
املعنيددة هددذه اضتئاقيددات .ف دكا عددن لددل ،يُىقددو الىلددد علد دعوتددا الدا مددة املو هددة دىل ا ليددات
اخلا ة وآلية ا راءات اخلا ة التابعتني للمنظومة ويتعاون معهما تعاونا دا ما.
 -3ودكد دوادور ع ددو و جمل ددس اق ددو ا نس ددان للئ ددإة  .)2018-2016وق ددد أك دددت
جمدددا التزامهددا  )1بإسدديا اجمللددس كهيسددة مسددتقلة قا مدة علد مىدددأ عدددمج اضنتقا يددة و جمددال اقددو
ا نس ددان ،وب ددالتحقي الت ددامج ألهداف ددا .وم ددن ه ددذا اةئد د  ،دداركت دكد دوادور م دداركةا ن د د ة و
نقا ددات ،وو تنظدديم أاددداز متزامنددة ،وتقددد م دداري قدرارات وامل دداركة و رعايتهددا ،وكانددت ددا
املزم اعتمادها.
م اركة وهرية و املئاوضات املتعلقة بالنصوص َ

 -4وعلد د الص ددعيد ال ددولث ،دددر دبد دراق أن دكد دوادور قام ددت ،قيقد د ا لتم ددامج دنئ ددا اق ددو
ا نسان ومشولية محايتها ،بتحدي خ تها الولنية للعيش الكر وولرددت تنئيدذها ،وقدد م ركندت
املرالددة ال انيددة منهددا املمتدددة و الئددإة  2017-2013مددن قيد ولددة دمدداقات مددن بينهددا قيددادة
تعزيز املساواة واقو الئسات اليت عانت تارخييا من التمييز أو القيود ،والئسات املسدتحقة للرعايدة
ات األولوية ،واضعإاك التارخيو حبقو ال ىيعة وتعزيزهدا .وقدد م ركدن تنئيدذ هدذه اخل دة ،دضدافةا
دىل اسددت مار عددامج غددم مسددىو و الق اعددات اض تماعيددة خصو د ا ،دكدوادور مددن قيد ع درين
غاية من الغايات ا ادى والع رين لألهداك ا منا ية لأللئية ،حبي بقيت غاية خئد معددل
الوفيات النئاسية الغاية الوايدة اليت ؛ ققها بعد ،لكنها أارقت تقدما و قيقها خبئ هذا
املعدل بنسىة تكاد تص دىل  68و املا ة ،باعتماد اسدإاتي ية خئد معددل الوفيدات النئاسدية.
وتتئ د دك دوادور عل د أديددة أن ت د ردد أهددداك التنميددة املسددتدامة و غايددات ددددة فيمددا يتص د
با نص دداك عمي د أبع داده ،وو ه ددذا الس دديا  ،يس ددتحدز الىل ددد االي دا و دل ددار خ ددا الولني ددة
سلس ددلةا م ددن اضسد دإاتي يات واألن د د ة ات الص ددلة لتنئي ددذها .كم ددا تتئد د دكد دوادور علد د أدي ددة
التعهدددات املق وعددة و جمددال
اضع دإاك بالصددلة بددني هددذه األهددداك والغايددات وبددني اضلتزامددات و ر
اقو ا نسان.
 -5وو  16نيسان/أبري  ،2016عانت دكوادور من قلزال بلغت قوتا  7.8در ات عل
مقياس رخيإ ،خلرف  663قتيكا وآضك املصابني وأحل الدمار مبا يربو عل  50ألف بُنية تيدة
عامددة وخا ددة ،مددن بينهددا مدددارس ولددر ووادددات ددحية ومددا دليهددا ،ليت دداوق ا ددم اخلسددا ر
اضقتصدادية املتكىددددة  3 000مليددون دوضر مددن دوضرات الوضيدات املتحدددة ،أي مددا مي د نسددىة 3
و املا ة من الناتج اةلو ا وايل.
 -6و عددادة بندداء املنددال املنكوبددة بددالزلزال الددذي ضددر الىلددد و  16نيسددان/أبري ،2016
أُن ست جلنة دعادة الىناء ودنعاش ق اعو ا نتاج والعم و تلل املنال هدك بناء ودعدادة بنداء
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الىُىن التحتية الكقمة للتخئيف من آثار الزلزال ،وتنئيذ خ ط وبرامج ود راءات وسياسات عامدة
لإلنع دداش وا نت دداج ود دداد العم د و املن ددال املنكوب ددة .كم ددا اعتُم ددد الق ددانون األساس ددو للت ددامن
واملسددلولية املدنيددة امل ددإكة الددذي أ دداق و د م دوارد ماليددة كىددمة م ركنددت مددن تددرميم  912مدرسددة
وتسد د وا دددات ددحية ،وبن دداء  12 220وا دددة س ددكنية دداهزة وأك ددر م ددن  20 131وا دددة
سد ددكنية قيد ددد التنئيد ددذ ،ودمد دداق تسد ددعة م د دداري عد ددادة بند دداء نظد ددامو ميد دداه ال د ددر والتصد ددحا ،
ود ك  322مسلك ا لرقي ا .وكان دنعداش ق داا ا نتداج أادد األهدداك الر يسدية دذه العمليدة،
وم ددن أب ددرق ا م دداقات األوىل اة دقق ددة دن دداء  12 535م ددروع ا ااريد د ا دي دددا ،وم ددن 9 104
قرو دنتا ية ،وهتيسة  50 000فر ة عم ديدة.

ثانياً -منهجية وعمليات التشاور
 -7وفقا للمرسومج التنئيذي رقدم  ،)2 1317عملدت وقارة العددل واقدو ا نسدان وال دلون
الدينيددة ووقارة العكقددات اخلار يددة والتنق د الى ددري مع د ا عل د دعددداد هددذا التقريددر واعتمدداده ،وفق د ا
لّبوتوكول دعداد تقارير الدول املقدمة دىل هيسات ر د معاهددات اقدو ا نسدان ،وهدو مدا يُدّبق
العم د امللسسددو امل د َل بددا جلم د املعلومددات ووض د مل درات لددإلدارة ،مددن خددكل منددّب نظددامج
املعلومددات املتعلد حبقددو ا نسدان  ،)SIDERECHOSالددذي ضد دم  31ملسسددة تابعددة لسددل ات
الدولددة اخلمددس ومش د د دراء ا دوارات متوا ددلة م د منظمددات اجملتم د املدددم بعقددد القددات عم د
تناولت ىت املواضي املتعلقة حبقو ا نسان.

ثالثاً -اإلط ا ااار المعي ا اااري وإط ا ااار السياس ا ااات العام ا ااة التو ا اايات ،2-134
و ،2-135و ،8-135و)49-135
 -8و الئدإة مدا بددني عدامو  2009و ،2015اعتُمدددت  93مىدادرة ت دريعية تنىد عدن بلددد
دميقرالددو ملت دزمج ب عمددال احلقددو ودقامددة العدددل ،وت درتىط مبئه دومج دولددة العدديش الكددر الدميقراليددة
‘س ددوماا كاوس دداي‘ )Sumak Kawsay -املك د ردرس و الدس ددتور ا كد دوادوري لع ددامج  .2008وق ددد
م ركن ددت عملي ددة ا ددك الت دريعو ه ددذه م ددن دا دراق تق دددمج و مواءم ددة الت دريعات الداخلي ددة م د
املعاهدات الدولية حلقو ا نسان اليت دخلت دكوادور لرف ا فيها .وفيما يتعلد بعمليدة التصددي
عل تعديكت كمىاض ،فقد استُهلرت و عامج  2013وض تزال ارية.
 -9وت ددك اخل ددة الولني ددة للع دديش الك ددر للئ ددإة  2017-2013األداة الر يس ددية لرس ددم
السياسددات العامددة و الىلددد ،وُ دددد أهدددافها وسياسدداهتا ومىاد هددا التو يهيددة وغاياهتددا عل د ثكثددة
اور ،هو )1 :تغيم عكقدات السدل ة مدن أ د دن داء السدل ة ال دعىية بتقدد خددمات عامدة
يدة وبناء الدولة املتعددة القوميات وال قافات ،و  )2كئالة احلقو واحلريات والقددرات ِّ
اةققدة
التحول اضقتصادي  -ا نتا و عل أساس تغيم مصئوفة ا نتاج.
للعيش الكر  ،و  )3قي
ر
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رابعاً -حماية حقوق اإلنسان
ألف -القضاااع علااف الفقاار وإعااادة توويااا الثااروة التو اايات  ،5-135و،47-135
و)48-135
 -10يُللِّر دستور وهورية دكوادور سياسات الق اء عل الئقر و الىلد ،ويعإك بأن نظدامج
الدولة اضقتصادي نظامج ا تماعو تكافلو .وو هذا الصدد ،تتوخ اخل ة الولنية للعيش الكدر
للئددإة  2017-2013اسدإاتي ل
يات لتحقي د املسدداواة والق دداء علد الئقددر و الىلددد مددن منظددور
متعدد األبعاد.
 -11وو الئ د ددإة  ،2016-2009اخنئ د د د مل د ددر الئق د ددر املتع د دددد األبع د دداد  )3و دك د د دوادور
مددن  27.2و املا ددة دىل  16.9و املا ددة ،عل د الت دوايل  ،)4بئ د كئالددة اقددو احلصددول عل د
العمد  ،والتعلدديم ،وال ددمان اض تمدداعو ،وامليدداه ،والسددكن الك د  .وبو ددا عددامج ،و الئددإة مددا بددني
ع ددامو  2006و ،2016خ ددرج  1.5ملي ددون ددخر م ددن دا ددرة الئق ددر  .)5وف د دكا ع ددن ل ددل،
محت دكوادور فيما بني عامو  2007و 2015و خئد الئدار بدني أفقدر السدكان وأغنداهم
بددأك ر مددن  40و املا ددة  ،)6فأ ددىحت أاددد أك ددر بلدددن أمريكددا الكتينيددة خئ د ا للتئاوتددات اددىت
عامج  ،2014بواق مثام نقاط عل معام يث.
 -12وفيم ددا يتعلد د بزي ددادة الق دددرة ال د درا ية الئعلي ددة لأل ددور ،اقد د الىل ددد دم دداقا ه ددا كاع فئ ددو
عددامج  ،2006كددان دخ د األسددرة ال ددهري يغ ددو نسددىة  65.89و املا ددة مددن سددلة اضسددتهكا
األسرية األساسية ،وارتئ هذا املل ر و هناية عامج  2016ليص دىل  97.47و املا ة .)7
 -13وتوا احلكومة تنئيذ سياسة ضريىية تستهدك دعدادة توقيد الددخ  ،وتسدتند دىل مىداد
عمومج ال ريىة والتصاعد ال رييب والكئاءة وا نصاك وال ئافية .وقد أمثرت هدذه السياسدة مسدتوى
غ ددم مس ددىو م ددن اضس ددت مار اض تم دداعوع فئ ددو الئ ددإة  ،2016-2007بل د د دو ددايل ال د درا
اةص ددلة  88 177ملي ددون دوضر ،أي م ددا يق ددار أربع ددة أم ددال الئ ددإة  .2006-1999وو الئ ددإة
ر
اةص ددلة م ددن  11 264ملي ددون دوضر
م ددا ب ددني ع ددامو  2012و ،2015ارتئع ددت قيم ددة ال د درا
ر
دىل  13 950مليون دوضر ،وهو ما مي قيادة بنحو  24و املا ة.
 -14ولدولة دكوادور نظامج ملسسو هامج يُعىن بتعزيز العدالة اض تماعيدة ودعدادة توقيد ال دروة.
فئددو عددامج  ،2007أُن ددست وقارة تنسددي التنميددة اض تماعي ددة ،وو عددامج  ،2011أُن ددست ا يس ددة
الرقابيددة لكقتصدداد ال ددعيب والتكددافلو ككيددان يُعددىن بالرقابددة وا دراك عل د اضقتصدداد اض تمدداعو
التكددافلو .وو عددامج  ،2012أُن ددست امللسسددة الولنيددة للماليددة ال ددعىية والتكافليددة هدددك قي د
اضن دددماج امل ددايل ب ددني األلد دراك اض تماعي ددة الئاعل ددة وأفد دراد اجملتمد د و ق دداا اضقتص دداد ال ددعيب
والتكافلو .وعل غرار لل ،أُن د و عدامج  2014جملدس السياسدات والتنظديم النقددي واملدايل،
املنوط با ضىط النظامج النقدي واملايل ،مبا و لل املالية ال عىية والتكافلية.
 -15وقد ُدعم نظامج اضقتصاد ال عيب والتكافلو ب راءات من قىيد امل داركة و يويد 460
م روعا و الئإة ما بني عامو  2009و 2016باست مارات بلغت قيمتها  74مليون دوضر و
ق اعددات الزراع ددة والص ددناعة التحويليددة والص ددناعة الزراعي ددة والسدديااة اجملتمعي ددة والص ددناعة احلرفي دة.
وعق د د د دددت و الئ د د د ددإة م د د د ددا ب د د د ددني ع د د د ددامو  2015و 2016دورات للت د د د دددري التق د د د ددث وا داري
ُ
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لئا دددة  23 408ألد دراك فاعل ددة و ق دداا اضقتص دداد ال ددعيب والتك ددافلو ،ومن ددذ ع ددامج ،2010
نُئددذ  24ادددث ا تنوعددت مددا بددني معددار ومددليرات لألعمددال الت اريددة ،ددارا فيهددا  754منظمددة
من ق اا اضقتصاد ال عيب والتكافلو ،لتت اوق قيمة املىيعات اةقدقة  1 500 000دوضر.
 -16وف دكا عددن لددل ،ت د ددارة امل دإيات العامددة م دداركة منظمددات ق دداا اضقتص دداد
فخصصدت دا و الئددإة مدا بدني عددامو  2009و2016
ال دعيب والتكدافلو و عمليدات ال دراءَ ،
مىلغا قدره  259مليون دوضر لدعم ق اعات املنسو ات والغذاء واخلدمات.

باع -المس اااواة وع اادم التميي ااا التو اايات  ،9-135و ،16-135و،17-135
و ،18-135و)19-135
 -17دخد القددانون األساسدو للم ددالس الولنيدة للمسدداواة ايدز النئددا و عدامج  ،2014وهددو
املن د لإللددار امللسسددو واملعيدداري لعمد هددذه اجملددالس املنددوط هددا ضددمان دنئددا وممارسددة احلقددو
عل و دا تدامج بتعزيدز احلد و املسداواة وعددمج التمييدز والدنهج القدا م عليهمدا لئا ددة الئسدات التاليدة
املميدددز ض دددها تارخيي دا )1 :النس دداء ،وامل لي ددات وامل لي ددون ومزدو ددو املي د اجلنس ددو ومغ ددايرو ا وي ددة
اجلنس د ددانية واد د دداملو د د ددئات اجلنس د ددنيع و  )2األلئد د ددال واملراهقد د ددون وال د ددىا وكىد د ددار السد د ددنع
و  )3ال د د ددعو والقوميد د ددات األ د د ددلية ،واملنحد د دددرة مد د ددن أ د د د أفريقد د ددو ،و د د ددع مونتوبيد د ددو)ع
و  )4األ خاص وو ا عاقةع و  )5السكان املتنقلون.
 -18وقدد أخددذت هدذه اجملددالس علد عاتقهددا دددي بنداء جمتمد متعددد ال قافددات والقوميددات،
وت اركو ،وقا م عل مىدأ املساواة ،و ام لل مي  ،وتوليده ،مبدا يتلدل مدن دكايات دو
السياس ددات العام ددة لتحقيد د املس دداواة وع دددمج التميي ددز وتعميمه ددا والتقير ددد ه ددا ومتابعته ددا وتقييمه ددا.
املكرسدة و الدسدتور وو الصدكوا الدوليدة حلقدو
وهتدك هذه اجملالس دىل ضمان دنئدا احلقدو
ر
ا نسددان دنئددا ا تامد ا وضددمان ممارسددتها ،وتعزيددز اادإامج اقددو األ ددخاص والىلددديات واجملتمعددات
اةلية وال عو والقوميات واجلماعدات وائدزه وكئالتدا ،ومحايدة هدذه احلقدو  ،بغيدة يتدني الواددة
الولنية عل أساس التنروا وبناء الدولة املتعددة القوميات وال قافات.

جيم -الحقوق المتعلقة بالعيش الكريم
العمل الالئق والضمان االجتماعي والحقوق النقابية التو ية )3-134
 -19تسد دلِّم دكد دوادور بأس ددىقية احلد د و العمد د الك د د علد د رأس امل ددال ،د تنظ ددر دىل العمد د
الك د بو ددئا عنص درا أ دديكا مددن عنا ددر العدديش الكددر  ،)8ض كم ددرد عام د آخددر مددن عوام د
ا نتدداج .و ددذا ،تسددع السياسددة العامددة دىل اضع دإاك بالعم د الك د  ،واحل د رد مددن نقددر العمالددة
ا يكلد ددو ،وقيد ددادة الق د دددرة ال د درا ية أل د ددور الع د دداملني تد دددر ي ا ،و دلد ددار تعزي د ددز نظد ددامج اضقتص د دداد
اض تماعو والتكافلو.
 -20وقددد س د ر لت و الئددإة قيددد اضسددتعرا مظدداهر تقدددمج وهريددة و هددذا امليدددان .ف دداء
معدل الى الة من بني أدىن املعدضت و أمريكدا اجلنوبيدة ،د اخنئد دىل  5.2و املا دة  .)9وادىت
ييسدر ددمدداج
عدامج  ،2016م ركدن اسددتمرار برندامج وظيئديت األوىل  ،)Mi Primer Empleoالددذي ر
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ال د ددىا اجلد ددامعو و سد ددو العم د د عد ددن لري د د التد دددري الد ددداخلو 15 110 ،أ د ددخاص مد ددن
اضستئادة منا ،وأُدمج  60و املا ة منهم و سو العم .
 -21ول مان ظروك العم ُ ،ادري وقارة العمد دوريدا عمليدات تئتديش ألمداكن العمد  ،وقدد
أ رت  116 700عملية تئتيش بني عامو  2007و.2016
 -22و د د ردقت دك د دوادور عل د د اتئاقي ددة منظم ددة العم د د الدولي ددة رق ددم  189املتعلق ددة بالعم ددال
املندزليني  .)10ولت ىيقهددا داخليد ا ،يو ددد و دكدوادور القددانون األساسددو للدددفاا عددن اقددو العمد
لعددامج  )2014والقددانون األساسددو للعدالددة و العم د واضع دإاك بالعم د املنددزيل لعددامج )2012
اللددذان م ركنددا مددن تنظدديم ظددروك العمد املنددزيل ومددن اسددتئادة  208 140عددامكا و هددذا الق دداا،
ي النساء  94.5و املا ة منهم ،من نظامج ال مان اض تماعو اىت عامج .2016
 -23وق ددد قاد ع دددد الس ددكان امل ددإكني و نظ ددامج ال ددمان اض تم دداعو م ددن 1 401 935
خصا و عامج  2006دىل  3 176 433خصا و عامج  ،2016أي بنسىة  226و املا دة.
ونُئددذ و عددامج  2016نظددامج ال ددمان ضددد الى الددة ،وهددو اسددتحقا اقتصددادي مددو ملدددة سددة
أ هر ك من انته ا إاكا و امللسسدة ا كوادوريدة لل دمان اض تمداعو ،وبلد عددد امل دإكني
فيا  25 000خر اىت كانون األول/ديسمّب .2016
 -24وفيما يتعل باحلقو النقابية ،بل عدد التنظيمات النقابية املس لة بالىلد  822تنظيم ا
نقابيا اىت عامج .2016
الصحة التو يتان  5-135و)52-135
 -25عم دكا بأاك ددامج الدس ددتور ،يُع ددإك ب ددأن الص ددحة ا د أساس ددو تكئل ددا الدولد دة وُهتيد د ل ددا
الظددروك الكقمددة للتمكددني مددن التمت د بددا يتع دا كددامكا .وبددذلل ،يُن دئددذ منددذ عددامج  2013منددو ج
الص ددحة ال ددام جمموع ددة م ددن اضسد دإاتي يات والقواع ددد وا د دراءات واألدوات واملد دوارد) ال ددذي
كم نظامج الصدحة الدولث مدن منظدورات الرعايدة الصدحية األوليدة وعلدم األوبسدة اجملتمعيدة واقدو
ا نسان وبنهج ت اركو و نسام ومتعدد ال قافات.
 -26ووا د الىلددد تنئيددذ سياسددة دداملة لتعزيددز الصددحة و وي د أ دداء دقليمددا الددولث مراعي د ا
معايم سعة التغ ية واجلودة وا دماج اض تمداعو الواسد  .وقدد ارتئعدت نسدىة اصصدات امليزانيدة
املست مرة و ق اا الصحة من  2.8و املا ة و عامج  2012دىل  3.8و املا ة و عدامج ،2016
و لددل نسددىة دىل الندداتج اةلددو ا وددايل .وو الئددإة  2016-2012ديدددا ،قادت اصصددات
امليزانية ذا الق اا مبىل  1 910.22مكيني دوضر.
 -27وفيم ددا يتعلد د حب ددم الع ددر م ددن أَس د ردرة املست ددئيات ،فق ددد بلد د متوسد د ها  1.52سد درير
لك  1 000نسمة ،وهدو مل در يكداد يىلد املو د بدا مدن منظمدة الصدحة العامليدة .وارتئد معد ردل
األلى دداء لك د د  10 000نس ددمة فيم ددا ب ددني ع ددامو  2006و 2015م ددن  9.0ألى دداء دىل 18.8
وس ر لت و عامج  2016أك ر من  42مليون خدمة رعاية ت بند اضست ارات ال ىية.
لىيىاُ .

 -28ويتددوخ منددو ج الرعايددة الص ددحية ال دداملة خدددمات الرعاي ددة الصددحية آخددذا و اضعتى ددار
خصددا ر كد فسددة عمريددة وااتيا اهتددا ومعتمدددا هن دا نسددانيا ،مبددا يكئد للسددكان رعايددة دداملة
ليلددة عمددرهم .وو عددامج  ،2015بل د عدددد خدددمات الرعايددة الصددحية املتن رقلددة املس د ر لة حبس د
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املراا د د العمريد ددة مد ددا يلد ددو :أق د د مد ددن د ددهر 224 358 ،خدمد ددةع ومد ددن د ددهر دىل أاد ددد ع د ددر
ددهرا 1 301 871 ،خدمددةع ومددن سددنة دىل أربد سددنوات 3 883 638 ،خدمددةع ومددن ددس
دىل تس د د د د د سد د د د ددنوات 4 188 208 ،خد د د د دددماتع ومد د د د ددن ع د د د د ددر سد د د د ددنوات دىل أرب د د د د د ع د د د د ددرة
سددنة 2 940 595 ،خدمددةع ومددن ددس ع ددرة دىل تس د ع ددرة سددنة 2 700 869 ،خدمددةع
ومددن ع درين دىل تسد وأربعددني سددنة 13 347 321.5 ،خدمددةع ومددن سددني دىل أربد وسددتني
س د ددنة 3 784 066 ،خدم د ددةع وم د ددن د ددس وس د ددتني دىل ما د ددة وع د درين س د ددنة3 453 759 ،
خدمة .)11
 -29و د دددر و ت د درين األول/أكتد ددوبر  2016الق د ددانون األساسد ددو امل د ددنظِّم ل د ددركات يوي د د
اخلدددمات الصددحية املدفوعددة التكلئددة سددلئ ا و ددركات املسدداعدة ال ىيددة الددذي ظددر التمييددز بسددى
ا ويددة اجلنسددانية أو اجلددنس أو العمددر و عقددود خدددمات الرعايددة الصددحية ضددمن وان د أخددرى
حلماية احل و الصحة.
التعليم التو يات  ،5-135و ،14-135و ،16-135و)55-135
 -30لقد ضاعف الىلدد هدوده الراميدة دىل كئالدة التعلديم بأوسد تغ يدة وأعلد دودة ممكنتدني
و ويد مسددتوياتا .وبالتددايل ،فىينمددا بلغددت قيمددة اضسددت مارات و ق دداا التعلدديم  4 823مليددون
دوضر و الئإة ما بدني عدامو  2000و ،2016فقدد اداوقت  19 186مليدون دوضر فيمدا بدني
عامو  2008و ،2016أي قادت بنسىة  298و املا ة.
 -31واحلص ددول علد د التعل دديم و دكد دوادور جم ددام و ددام لل ميد د  ،د صد د ال ددك من ددذ
الصددف األول و مرالددة التعلدديم األساسددو اددىت الصددف ال ال د مددن مرالددة ال انويددة العامددة عل د
األدوات املدرسددية والددزي املدرسددو والو ىددات الغذا يددة .واسددتُحدثت اس دإاتي يات عديدددة خلئ د
نسددىة اضنق دداا عددن املدرسددة ك دمدداج األسددرة واجملتمد التعليمددو ،وهددو مددا م ركددن مددن خئ د هددذه
النسددىة مددن  8.1و املا ددة و عددامج  2010دىل  4.4و املا ددة و عددامج  .2015وو الئددإة مددا بددني
ع ددامو  2007و ،2016ارتئد د دداو مع دددضت التح ددا ألئ ددال ال ددعو األ ددلية واأللئ ددال
املخلد ددني واأللئددال املنحدددرين مددن أ د أفريقددو بددالتعليم األساسددو بنس د  7و 4.3و 5.2و
املا ة ،عل التوايلع بينما ارتئ او معدضت التحا املراهقني من ال دعو األ دلية واملدراهقني
املخلد ني واملراهقني املنحدرين من أ أفريقو مبرالدة ال انويدة العامدة بنسد  31.2و 20و22
و املا ة ،عل التوايل.
 -32وك ددان م ددن ب ددني السياس ددات العام ددة الر يس ددية املعتم دددة و ه ددذا اجمل ددال قي ددادة الع ددر م ددن
املدارس ورف مستوى ودة بُناها التحتيدة ب ن داء ‘مددارس األلئيدة‘  )12الديت يتلدل مدوارد تعليميدة
وجمهزة مبع ردات ادي دة وبأاددز
مك مة ،وت م قاعات دراسية مكيدئة بيسيا وفقا ملوضوا الدرس ر
التكنولو يددا و املكتىددات كمددا و املخت دّبات ومراف د التدددري التقددث واملراف د الرياضددية وال قافيددة.
وبالىلد االي ا  72مدرسة مئتواة من مدارس األلئية و 46مدرسدة أخدرى قيدد ا ن داء وبدا ،مدن
ان د آخددر 12 ،مدرسددة أعيددد تأهيلهددا و 17مدرسددة قيددد أعددادة التأهي د و 357مدرسددة مددن
مدارس "القرن احلادي والع رين" رى التعاقد عل دن ا ها.
 -33وب د دددار القد ددانون األساسد ددو للتعلد دديم املتعد دددد ال قافد ددات و عد ددامج  ،2011أُقد د ردرت أ د ددور
املدرسني لىقا جلدول األ ور و الق اا العامج وُكئ ا املدرس و دعادة تصنيف در تدا الوظيئيدة
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وو الإقيددة .فئددو عددامج  ،2008كددان املدددرس مددن الئسددة الوظيئيددة العليددا يتقاض د ددو  239دوضرا،
بينمددا أ ددى املهددث مددن الئسددة اهتددا منددذ عددامج  2011يتقاضد  1 676دوضرا .ومنددذ عددامج ،2014
أُعي ددد تص ددنيف الدر ددة الوظيئي ددة ل  49 740مدرس د ا .أم ددا ع ددن التعل دديم املس ددتمر ،فق ددد أُن ددست و
عامج  2013اجلامعة الولنية للتعليم اليت تقود تدري املدرسني وتو ر ها علد الصدعيد الدولث ،ونُئد رذ
برنددامج " ددهادات املا سددتم الدوليددة"  )Maestrías Internacionalesالددذي قدددمج  4 202منحددة
فيمد ددا بد ددني ع د ددامو  2014و ،2016باسد ددت مارات بلغ د ددت قيمتهد ددا قراب د ددة  31 580 000دوضر.
دف عددن الددتعلرم" Soy Maestro, nunca dejo de
كمددا يعد ردزق الىلددد برنددامج "أنددا مدددرس ،فددك أكد ر
 )aprenderالددذي ُاد ردثت و دلدداره معددارك  16 564مدرسدا و ددىت التخصصددات باسددت مارات
بلغت قيمتها و عامج  2014و  7 378 000دوضر.
 -34ومر جمموا اضسدت مارات و جمدال التعلديم العدايل و عدامج  2015نسدىة  2و املا دة مدن
الندداتج اةلددو ا وددايل لتصددى دك دوادور أك ددر بلدددان أمريكددا الكتينيددة ر دددا للم دوارد ددذا الىنددد.
وو عامج  ،2016أ دى سدىعة مدن كد ع درة لدك ي دكلون أول يد يلتحد بدالتعليم العدايل
و أسرة ك منهم.
 -35واددىت عددامج  ،2016بل د عدددد املددن املقدمددة م دن الدولددة  19 586منحددة فاقددت عدددد
املن املقدمة فيما بني عامو  1995و ،2006وهو  237منحة.
ود ِّنت و آ ار/مارس  2013مدينة "يات اي"  )13 )Yachayاليت ُخ ِّ ت ألغدرا
ُ -36
اضبتكار التكنولو و وا نتاج املعرو املكرف ،اي اتم املوهىة الى رية وأاددز الىدىن التحتيدة
املنتِ ت ددان للت ىيق ددات العلمي ددة ات املس ددتوى الع دداملو .وأُن ددست ب ددداخلها أول امع ددة للىح د د
التكنول ددو و الت درييب ،وت ددم معاه ددد حب ي ددة عام ددة وخا ددة ومراك ددز لنقد د التكنولو ي ددا و ددركات
للتكنولو يا املت ورة وملسسات اجملتم الزراعو والصناعو الزراعو ب كوادور ،لت رسد بدذلل أول
)15
مرك لز للمعرفة و أمريكا الكتينية .وف دكا عدن لدل ،أُن دست امعدات أُونداي  )14وأُونيدارتيس
ودكيامج  )16اليت ت رك معا؛ بارقة عل لري دعم املعرفة ا كوادورية وتأهي املواه الى رية.
 -37واقد الىلددد دمدداقا هددا كا فيمددا يتعلد بالق دداء علد األميددة ،وبصددئة ر يسددية بددني النسدداء
والىنات من ال عو األ لية ومن الئسات السكانية الريئيدة ،د اخنئ دت نسدىة األميدة مدن  9و
املا ة و عامج  2001دىل  3.54و املا ة و عامج  .2014وو الوقت الدراهن ،يىلد داو معددل
التحددا الىنددات بددني سددن اخلامسددة والرابعددة ع ددرة باملدرسددة  96.4و املا ددة ،بينمددا يىل د بالنسددىة
للىنني من نئس الئسة العمرية  96.1و املا ة.
السكن التو ية )8-135
 -38تعزيدزا للحد و السددكن ،بلغددت قيمددة اضسددت مارات و ق دداا ا سددكان  1 612مليددون
دوضر منددذ عددامج  ،2007فم ركددن لددل  373 572أسددرة مددن احلصددول عل د سددكن .واخنئ ددت
نسددىة الع ددز السددكث مددن  21.3و املا ددة و عددامج  2009دىل  13.4و املا ددة و عددامج ،2015
وقددد سدداهم سددكان املنددال الريئيددة بنسددىة  16.8و املا ددة و خئد نسددىة الع ددز هددذه .وف دكا
عددن لددل ،فيمددا بددني عددامو  2007و ،2015اخنئ ددت نسددىة اضكتظدداا السددكام و املنددال
الريئية من  27.9و املا ة دىل  15.1و املا ة .)17
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 -39واعتُمددد و كددانون األول/ديسددمّب " 2016قددانون اظددر امل دداربة عل د قيمددة األراضددو،
و ديد ال را " الذي ظر امل اربة عل قيمة األراضو ،وهو ما يإت عليدا خئد تكلئتهدا
وتكلئة األ ول غم املنقولة ودتااة احلصول عليهما عل الصعيد الولث.
الحقوق الثقافية التو ية )7-135
 -40اعتُمددد و عددامج  2016القددانون األساسددو لل قافددة اةدددِّد لل ددمانات العمليددة للحقددو
ال قافيددة و أبعادهددا التنظيميددة  -امللسسددية املددنظِّم ألسددس نظددامج ال قافددة الددولث) والىعددد الددوظيئو
ددذه ال ددمانات امل ددنظِّم ألس ددس السياس ددات ال قافي ددة وركا زه ددا) .ويع ددإك الق ددانون باملمتلك ددات
وأسالي التعىم ال قافية املتنوعة ب قرار مئهومج الذاكرة اض تماعية .وتستهدك السياسة العامدة و
هذا امل مار ديد املمتلكات اليت ا أدية ا تماعية خا دة وائدز دراسدتها ودبدراق أديتهدا ،مدن
دون دغئددال محايتهددا .ويت د ردمن هددذا القددانون التو دديات الر يسددية املت د ردمنة و املعاه ددات الدوليددة
فيما يتعل حبماية التنوا ال قاو ودعم الصناعات ال قافية.

 -41وي دك برندامج ‘دكدوادور أر الئندون‘  )Ecuador Territorio de las Artesو دنادي
صدتني للددعم
املن التنافسية للئإة  ،2017-2008ضمن مهر انات و نادي أخدرى ،أهدم من د

العددامج عل د الصددعيد الددولث و ه دذا امليدددان وآليددة التمويد املىا ددر لتنئيددذ امل دداري الئنيددة وال قافيددة
املقإاد ددة مد ددن الئند ددانني والد ددوككء واملم لد ددني ا ك د دوادوريني .ويىل د د جممد ددوا اضسد ددت مارات و هد ددذا
الق د دداا  13 645 411.08دوضر .كم د ددا ُم د ددن و الئ د ددإة م د ددا ب د ددني ع د ددامو  2007و2015
ما جمموعا  9 252 108.65دوضرات و ك أموال للم اري السينما ية.
السيادة الغذائية وإمكانية الحصول علف المياه التو يتان  56-135و)51-135
 -42تعدزق الدولدة سدديادهتا الغذا يدة بدداضعإاك حبد السددكان و احلصدول املددأمون والددا م علد
غذاء حو و ل
كاك ِّ
ومغذ ُ ،ىرذ أن يكون من دنتاج لو ويتكءمج م هوياهتم وتقاليدهم ال قافية
املتنوعة.
 -43ومن أ تقنني السديادة الغذا يدة ودمكانيدة احلصدول علد امليداه ،اعتُمدد و عدامج 2016
الق ددانون األساس ددو لألراض ددو الريئي ددة وأراض ددو الس ددلف امل ددنظِّم حلي دداقة األراض ددو الريئي ددة وملكيته ددا
وددارهتددا ودعددادة توقيعهددا ،كأاددد عوام د ا نتدداج ،بغيددة كئالددة السدديادة الغذا يددة ،و سددني مسددتوى
ا نتا ية ،وت ي قيامج بيسة مستدامة ومتواقنة ،ومن أ دحا احلقدو األمدن القدانوم .واعتُمدد
و عامج  2014القانون األساسدو للمدوارد املا يدة واسدتخدامج امليداه واضنتئداا هدا ا دادك دىل كئالدة
ا د ا نسددان و امليدداه ،وكددذلل دىل تنظدديم ومراقىددة َمددن تصدداري اسددتخدامج امل دوارد املا يددة وتنظدديم
ددارهتدا و دوهنا واحلئداا عليهددا واديددهاع واسدتخدامج امليداه واضنتئدداا هداع وتنظديم ا دارة ال دداملة
للمياه واديدها.

 -44وفيم ددا يتعلد د بالسياس ددة العام ددة للدول ددة و ه ددذا الص دددد ،فق ددد اس ددتُحدثت اضس دإاتي ية
تيسر تنسي العم فيما بدني الق اعدات لتحقيد الغايدة املتم لدة و
الولنية راءات التغذية اليت ِّ

خئد نسددىة نقددر التغذيددة املددزمن لدددى األلئددال دون سددن اخلامسددة دىل  16.3و املا ددة حبلددول
عامج حبلدول عدامج  .2017وادىت كدانون األول/ديسدمّب  ،2016بلد عددد املسدتئيدين مدن برندامج
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التغذي ددة املدرس ددية  2 838 222لئد دكا ومراهقد دا وبلد د ع دددد املس ددتئيدين م ددن الو ى ددات الغذا ي ددة
املقدمة و مراكز العيش الكر لل ئولة  92 000لئ ومراه .
 -45وقادت علد د د الص د ددعيد ال د ددولث نس د ددىة املن د دداقل املغ رد دداة بال د ددىكة العام د ددة ملي د دداه ال د ددر
مد د ددن  80.4و املا د د ددة و عد د ددامج  2012دىل  87.9و املا د د ددة و عد د ددامج  .2015وبلغد د ددت نسد د ددىة
الزيادة  1.5و املا ة و املنال احل رية و 17و املا ة و املنال الريئية.
 -46وفيمددا يتعلد بالوقايددة مددن األمدرا  ،مددن أ د عكددس اضادداه السددا د ددو السددمنة لدددى
الس ددكان د دراء قي ددادة اس ددتهكا األغذي ددة العالي ددة التص ددني  ،أُق د ردرت و ع ددامج  2014دلزامي ددة وضد د
ملصقات عل األغذية املصدندعة تئيدد مبحتواهدا مدن الددهون وامللد والسدكر .وعقد تقيديم نتي دة
ه ددذا الت دددبم ،تق د ردرر تع دددي الع ددادات ا نتا ي ددة واضس ددتهككية بتو يهه ددا ددو املنت ددات األفي ددد
للصدحة .وقددد أ ددرت  40و املا ددة مددن ال ددركات علد الصددعيد الددولث تعددديكت للحصددول علد
منت ات أفيد للصحة.
البيئة الصحية التو ية )61-135
 -47وفق د د ا للمىد دداد التو يهيد ددة للخ د ددة الولنيد ددة للعد دديش الكد ددر  ،و ديد دددا ا د دددفني  7و،11
أ درت دكوادور و عامج  2012اسإاتي يتها الولنية املتعلقة بتغم املناخ للئدإة ،2025-2012
ال دديت دددد الق اع ددات ال دديت ددا األولوي ددة و تنئي ددذ ت دددابم و جم ددال التخئي ددف م ددن آث ددار تغ ددم املن دداخ
والتكير ددف معه ددا وتق دددمج مى دداد تو يهي ددة لتعم دديم ق ددية تغ ددم املن دداخ و السياس ددات الولني ددة ودون
الولنيددة .وأقد ردرت دك دوادور راي د ا و عددامج  2016خ ددة عملهددا املتعلقددة باألن د ة ا ضددافية خلئ د

اضنىعاثات الناوة عن دقالة األاراج وتدهورها .)REDD+

 -48ومن أبرق مدا اققدا الىلدد فيمدا يتعلد مبىدادرات ائدل الدإاز ال ىيعدو وتنوعدا الىيولدو و
خ وا و  34و املا ة من مسااة س األر القارية االيا للحماية و/أو ا دارة املستدامة
بئ د مددا تنئددذه وقارة الىيسددة مددن ب درامج ،مددن أبرقهددا تعزيددز النظددامج الددولث للمنددال اةميددة الددذي
ميتل د ددل و الوق د ددت الد د دراهن  52من ق د ددة ،وبرن د ددامج ‘غاب د ددات احلماي د ددة‘ ،)Bosques Protectores
وبرنامج ‘الغابدة دريكتنا‘  ،)Programa Socio Bosqueوقدد بلد عددد املسدتئيدين مندا ادىت هدذا
التداريا أك ددر مددن  180 000ددخر ،ف دكا عددن مدن اجملتمعددات اةليددة عقددود امتيدداق اسددتغكل
ش دداراة مك مة.
ر القرمج املانغروك) من أ ددارة هذا النظامج ا يكولو و ا ر
 -49ومن ان آخر ،يقومج تغيم مصئوفة ال اقة عل دن اء م اري را دة نتاج ال اقات
النظيئددة تسددتهدك لددير الىيسددة مددن  11مليددون لددن مددن ثددام أكسدديد الكربددون .وتتددألف هددذه
امل دداري مددن ددات توليددد ال اقددة الكهرما يددة التاليددة :كوكددا كددودو ِسددنككر ،وديلسيتانيسدداغوا،
ومادوري دداكو ،وماس ددار دوداس ،ومن ددا م س ددان فرانسيس ددكو ،وكيخ ددوس ،وس ددوبكدورا ،وتوات ددو
بيكتون ،وبيِّوناكو.

 -50وبدددأ أي د ا تنئيددذ برنددامج الق دداء التددامج علد اسددتخدامج الوقددود األائددوري و غاضَبداَغوس

غاضبَدداغوس ،وهددو
الددذي يهدددك دىل الق دداء عل د اسددتخدامج هددذا النددوا مددن الوقددود و أرخىي د َ
مدا م ركدن مدن اسدتحداز امل دداري التاليدة )1 :دة بدالإا  -سددانتا كدروز لتوليدد ال اقدة الر يددة،
و  )2م روا توليد ال اقة الكهروضو ية و بدالإا ،و  )3وم دروا توليدد ال اقدة الكهروضدو ية و
ميناء أَيورا ،و  )4وم روا ديسابيك لل اقة ا ينة.
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 -51ومن أ احلئاا عل املوارد احلر ية وتعزيز أن ة ا دارة احلر ية املسدتدامة ،نُئدذ كد
من امل روا الولث للرقابة احلر ية باست مارات بلغت قدرها  19 331 119.8دوضرا فيما بني
عامو  2012و ،2015وم روا الغابة ريكتنا باست مارات قدرها  34 345 389.2دوضرا
فيما بني عامو  2012و ،2015وم روا دعادة التحريج باست مارات قددرها 48 547 317
دوضرا فيما بني عامو  2014و.2015

دال -حقوق الفئات المستحقة للرعاية ذات األولوية
حق ااوق األ ا ا اص ذوي اإلعاق ااة التو اايات  ،56-135و ،11-135و،45-135
و)50-135
 -52لقد توا تنئيذ معايم وسياسات عامة لتعزيز اقدو األ دخاص وي ا عاقدة خب د
ثابتدة .فقدد ددر و عدامج  2012القدانون األساسددو لدذوي ا عاقدة الدذي يهددك دىل الوقايدة مددن
ا عاقة والك ف عنها و الوقت املناس ودع اء األولوية و الرعاية لذوي ا عاقة ،وكذلل دىل
كئالة دعمال اقوقهم دعماضا تاما وممارستها ،بتوخو هنج املساواة وعدمج التمييز.

ددو ت داركو الّبنددامج الدولث لتحقيد املسدداواة

 -53وأعد رد اجمللددس الدولث لددذوي ا عاقدة علد
لذوي ا عاقة الذي يت من  12ورا وسياسة ومىدأا تو يها من السياسات العامة ،تسري ادىت
عامج .2017
 -54وق د د د د ددد قادت النئق د د د د ددات اضس د د د د ددت مارية للدول د د د د ددة و جم د د د د ددال ا عاق د د د د ددة قي د د د د دداد اة ها ل د د د د ددة،
مددن  71 000 000دوضر و عددامج  2012دىل  184 000 000دوضر و عددامج  ،2015أي
بنسىة  259و املا ة و تلل الئإة.
 -55وفيم ددا يتعل د مبظ دداهر التق دددمج ال دديت اققته ددا وقارة الص ددحة العام ددة و ه ددذا الص دددد ،قُديرم ددت
أو أُعيد د د ددد تقيد د د دديم در د د د ددة دعاقد د د ددة  37 735خص د د د د ا و عد د د ددامج  2015واد د د ددده .وُك د د د ددف عد د د ددن
معان دداة  790 000لئد د م ددن م دداك تتص د د ب ددالنمو العص دديب لل ئد د وُك ددف و وق ددت مىك ددر
عن ااضت د ابة بع ز اعو وبصري وعيو بصرية انكسارية .وعكوة عل لدلُ ،د ِّدنت 15
خدمة عادة التأهي ال ام وأُعد رد  1 500لدرك ا د ناعو ودعامدة تقومييدة وقُددمت 23 000
خدمددة مسدداعدة تقنيددة واص د  2 513خص د ا عل د بدددا ا د ناعية داخليددة ودعامددات لت ىيددت
العظامج.
 -56ونُئددذ م ددروا "منددو ج التعلدديم ال ددام لل مي د " وبل د عدددد املسددتئيدين منددا 78 033
لئ د دكا ومراهق د دا باس ددت مارات بل د د ق دددرها  6 474 971.70دوضرا .وق ددد اقداد ع دددد األلئ ددال
واملراهقني وي القدرات اخلا ة املدجمني و نظدامج التعلديم مدن  20 700لالد و عدامج 2012
دىل  34 412لالى ا و عامج  ،2016أي بنسىة  60و املا ة.
 -57وس الىلد و األعوامج األخمة ارتئاعا م رردا و مستوى ددماج وي ا عاقدة و سدو
العم د د  ،فىينمد ددا بل د د و ع ددامج  2012عد دددد وي ا عاقد ددة امل دددجمني و سد ددو العم د د 38 317
خص د ا ،ارتئ د عددددهم و عددامج  2015ليص د دىل  81 463خص د ا ،وهددو مددا يك ددف عددن
قيادة بنسىة  213و املا دة .وقدد د ر عت سياسدة العمد املعتمددة أي دا مىدادرة وي ا عاقدة دىل
تنظدديم م دداري  .وهكددذا ،بينمددا كددان مددن يددنظم امل دداري مددنهم منعدددما عددامج  ،2012بددادر 917
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خص د د د دا دىل تنظد د د دديم م د د د دداري و الئد د د ددإة مد د د ددا بد د د ددني عد د د ددامو  2013و 2015وتلق د د د دوا يد د د ددويكا
قدره  5 169 000دوضر.
 -58وفيمددا يتص د بالدددعم اضقتصددادي املقدددمج مددن الدولددة ،تل رق د  36.95و املا ددة مددن وي
ا عاق ددة و دك دوادور و ع ددامج  2015ددويكت مالي ددة ك ددك م ددن أ ددكال ال دددعم اضقتص ددادي،
فحصد  22 815خص د ا عل د "دعانددة خ دواكني غدداييغوس ضرا" ب وددايل بل د 61 734 655
دوضرا ،بينما ص  127 800خر عل معاش دعاقة بقيمة دوالية تىلد 67 194 000
دوضر.
 -59ومن أهم التدابم ا ابية الر يسية اليت ا خ ذت لصاحل وي ا عاقة ا عئاء من ال دريىة
عل السل املستوردة ،وا عئاء من نسدىة  50و املا دة مدن رسدومج النقد الدّبي واجلدوي والىحدري،
ورد ال دريىة عل د القيم ددة امل ددافة عل د الل دواقمج ال خص ددية ال دديت
وا عئ دداء م ددن ال دريىة العقاري ددة ،ر
ت ددك وسددا مسدداعدة تقنيددة ،وخئ د ض دريىة الدددخ  ،وكددذلل مددن قددرو لتنظدديم امل دداري
الئردية واألسرية ،وخئ رسومج اخلدمات العامة.
وس لت و عامج  2015مظاهر تقدمج و وض املعدايم التقنيدة املتعلقدة ب مكانيدة و دول
ُ -60
وي ا عاق ددة دىل الىيس ددة املادي ددة ،د ُوضد د ونُ ددر  26معي ددارا تقنيد دا مكاني ددة الو ددول دىل الىيس ددة
املاديددة ،وأربع ددة مع ددايم ملنت ددات الدددعم ،و س ددة مع ددايم تقني ددة لت هددم مراف د املكع د واملن ددال
الإفيهية احلدا ال املة لل مي ).
 -61و رد الىلد و عامج  2016عل معاهدة مراكش لتيسم النئا دىل املصدنئات املن دورة
لئا دددة األ ددخاص مع دداقو الىص ددر أو وي دعاق ددات أخ ددرى و ق دراءة امل ىوع ددات .وت ددإا ع دددة
ملسسدات ولنيدة كدالوقارة املعنيدة بتنسدي دلون املواهد الى درية ،واض داد الدولث للمكئدوفني و
دكوادور ،وغمها ،و تنسي تنئيذ املعاهدة االيا.
التنقل البشري التو يات  ،1-135و ،60-135و)59-135
 -62مددا بددر الىلددد يو ر ددا سياسددتا العامددة ددو خدمددة السددكان املتنقلددني ومحددايتهم املهددا رين
الندداقاني واملهددا رين الوافدددين واأل ددخاص اةتددا ني دىل احلمايددة الدوليددة) ،وكددذلل ددو تيسددم
عودة املها رين ا كوادوريني واندما هم.
 -63وو عامج  ،2013أُن ست بوقارة العكقات اخلار ية والتنق الى دري وكالدة الدوقارة للتنقد
الى ددري ،وُكيرئددت ملسسددي ا للوفدداء ب ددرورات تعزيددز اقددو املهددا رين والك سددني .وواف د اجمللددس
الددولث و ازيران/يونيددا مددن لددل العددامج عل د التصدددي عل د اضتئاقيددة املتعلقددة خبئ د ادداضت
انعدامج اجلنسية.
 -64وقُدمج و عامج  2014الّبنامج الولث للمسداواة و جمدال التنقد الى دري املصد دمم لت ىيد
تعمديم السياسددة العامددة للدولدة ب ددأن التنقد الى دري ومتابعتددا وتقيدديم مسدتوى تعميمهددا .وأُن ددست
ب أنا أربعة اور عم مللئة من  16سياسة.
 -65وقد دخ القانون األساسو للتنق الى ري ايز النئا و دىاط/فّباير  ،2017ويدوا م
ل
ويقر اقو الرعايا
هذا القانون بني الت ريعات النافذة هذا ال أن ويُدجمها و منت قانوم وااد .ر
ا كوادوريني خدارج ا قلديم الدولث ،كمدا يعدزق انددماج املهدا رين و ا قلديم ا كدوادوري انددما ا
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كددامكا ددت مىدداد املوالنددة ال دداملة ،واريددة التنقد  ،والتكامد ا قليمددو ،وعدددمج التمييدز ،واظددر
ار ئة املها ر ،واملساواة ،ضمن مىاد أخرى.
 -66وب دار هذا القانون ،أُن أي ا دلار قانوم مت ور حلمايدة الك سدني .فد كوادور هدو
الىلد الذي يست يف أكّب عدد من الك سني و من قة أمريكا الكتينية ،د اعإفت الدولدة ادىت
أيلول/سد د د ددىتمّب  2016ب  60 329ض س د د د د ا و الىلد د د ددد ،تىل د د د د نسد د د ددىة اند د د دددما هم و ا قلد د د دديم
ا كوادوري  59.7و املا ة.
 -67وفيمددا يتعل د مبكافحددة التمييددز ضددد السددكان املهددا رين ،ظددر املددادة  62مددن القددانون
األساسددو لإلعددكمج لعددامج  2013ن ددر أي رسددا د ردر عل د ارتكددا أعمددال عنددف وأي م دواد
دعكمية يييزية ،ألسىا منها ئة املها ر ،هتدك دىل اضنتقداص مدن اضعدإاك بداحلقو املقدررة
و الدسددتور وو الصددكوا الدوليددة النافددذة حلقددو ا نسددان أو مددن التمت د هددا أو مددن ممارسددتها،
أو يإت عليها لل.
 -68وفيمدا يتعلد با دمداج و سددو العمد  ،فقددد أبرمدت وقارة العمد و عدامج  2015اتئاقد ا
م د املنظمددة الدوليددة لله ددرة للتدددري ب ددأن العمالددة املهددا رة وتقددد است ددارات ب ددأن م دداري
القوانني وامل اركة و دن اء الئات بني الق اعني العامج واخلاص لتعزيز محاية العمدال املهدا رين.
وم ركنددت ددىكة ددركاء و العمد  )La Red Socio Empleoمددن توظيددف  1 232مهددا را بددني
عامو  2015و.2016
الطفا ا ا اال والمرايا ا ا ااق التو ا ا ا اايات  ،1-134و ،10-135و ،20-135و،21-135
و ،22-135و ،23-135و ،27-135و ،53-135و ،35-135و)33-135
 -69لقد عزقت دكوادور الرعاية املقدمة دىل األلئال لوال مراا عمرهم منذ مرالة ما قى
الوضدة وي ركنت من ددماج األلئال مدن حلظدة وضدهتدم دىل دس سدنوات و الدّبامج املتئرعدة عدن
اضسإاتي ية الولنية للتنمية ال املة لل ئولة ،فن حت بذلل و خئ معددل وفيدات األلئدال
دون سن اخلامسة من  9.50و املا ة و عامج  2009دىل  8.64و املا ة و عامج .2013
 -70وضددمانا حلمايددة اقددو ال ئ د واملراه د  ،يو ددد ب د كوادور دلددار ت دريعو واس د ي ددم
قانون ال ئ واملراه  ،والقدانون األساسدو للق داء ،والقدانون األساسدو للتقسديم ا داري واحلكدم
ال ددذال والكمركزي ددة ،وتد ددنر ه ددذه الق د دوانني عل د د دن د دداء هيس ددات ق د ددا ية متخصص ددة كم د ددالس
املقالع ددات حلماي ددة احلق ددو  ،و دداكم األس ددرة وامل د درأة وال ئ د د واملراه د د  ،ه دددك تعزي ددز اق ددوقهم
ومحايتها.
 -71وللمعاقىددة علد ممارسددة العقوبددة الىدنيددة علد األلئددال و املنددزل ،د ردرمج القددانون األساسددو
اجلنددا و ال ددام لعددامج  2014ممارسددة العنددف الىدددم داخد األسددرة ،والعقوبددة الىدنيددة لأللئددال و
سدديا النزاعددات املسددلحة ،ويعاق د عليهمددا .ومددن ان د آخددر ،يقد ردر القددانون األساسددو للتعلدديم
املتعدد ال قافات قواعد ملن ااضت ا يذاء والعنف و املراف التعليمية ومعاجلتها ،ولكئالة محاية
سكمة ال ك  ،و قرار دلزامية ا بك عن أي نوا من أنواا ا يذاء.
 -72وق ددد التزم ددت الدول ددة بالق دداء علد د عمال ددة األلئ ددال .فىقي ددامج املعه ددد ال ددولث لإلاص دداء
والتعددداد و عددامج  2012ب عددداد أول دراسددة استقصددا ية ولنيددة عددن عمالددة األلئددال و الددىكد،
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أمكن تنئيدذ اضسدإاتي ية الولنيدة للق داء علد عمالدة األلئدال الديت م ركندت مدن خئد مل درها
مددن  12.5و املا ددة و عددامج  2007دىل  5.9و املا ددة و عددامج  ،)18 2015بتنسددي العمد بددني
احلكومة املركزية واحلكومات الكمركزية اتية ا دارة.
 -73وكئالةا للح و ا وية ،اسدتُحدز النظدامج الدولث لتسد ي الىياندات احليويدة الدذي مي ركدن
من تس ي وي األلئال املولودين و املست ئيات تس يكا فوري ا.

 -74وفيما بني عامو  2010و ،2013م الىلد و خئ نسىة مح املراهقدات بدني سدن
العا رة والرابعة ع رة بنسىة  10.2و املا ة واملراهقات بدني سدن اخلامسدة ع درة والتاسدعة ع درة
بنسىة  12.9و املا ة.
 -75وفيما يتص باحلقو املدنية والسياسية ُ ،ظدر مبو د القدانون املعددِّل للقدانون اجلندا و،
لعدامج  ،2015قواج األ ددخاص دون سدن ال امنددة ع ددرة ويُعد رد بددالكا .ويت سدد اضعدإاك مبوالنددة
املدراهقني و اقددا م د د دداقة التصددويت اضختيدداري للمدراهقني منددذ سددن السادسددة ع ددرة ،وهددو
ما يدعم تأهيلهم وتوعيتهم سياسي ا ومي ركنهم من ممارسة اقو امل اركة.
كبار السن التو ية )12-135
 -76تعددإك الدولددة بكىددار السددن األ ددخاص و سددن اخلامسددة والسددتني فمددا فددو ) ك ادددى
الئسات املستحقة للرعاية ات األولويدة .وهكدذا ،نئدذت "مندو ج الرعايدة الصدحية ال داملة" الدذي
يتددوخ خدددمات الرعاي دة الصددحية م د مراعدداة خصددا ر ك د فسددة عمريددة وااتيا اهتددا ،وقددد بل د
جمم د د د د د ددوا خ د د د د د دددمات الرعاي د د د د د ددة الص د د د د د ددحية املتن رقل د د د د د ددة املقدم د د د د د ددة و ع د د د د د ددامج  2015دىل كى د د د د د ددار
السن  )19 3 453 759خدمة.
 -77وو عامج  ،2016قُدمت خدمات الرعاية دىل  79 919مسنرا  )20ب را مشلت مراكز
ال يخوخة للرعاية امللسسية ،ومراكز ال يخوخة للرعاية النهارية ،وأماكن الرعاية الىديلة ،والرعاية
املنزلي ددة ،مبيزاني ددة بل د ق دددرها  15 949 141.43دوضرا  .)21ويق د ردر مس ددتوى التغ ي ددة خب دددمات
الرعاي ددة و اخل ددط املرس ددومة لع ددامج  2017علد د ددعيد ا قل دديم ال ددولث ب  73 078مس ددتئيدا،
مبيزانية قدرها  16 028 769.13دوضرا.
 -78وخبصوص احلماية اض تماعية ،فقد أ ى نظامج املعا ات التقاعدية ال ام غم القا م
عل دف ا إاكات أكّب مصدر للحمايدة اض تماعيدة لكىدار السدن بنسدىة  57و املا دة) .فئدو
)22
عامج  ،2016غ رد نظدامج املعا دات التقاعددي غدم القدا م علد دفد ا دإاكات 475 340
مسنر ا ،مبيزانية قدرها  286 856 410.26دوضرات .)23
األ

اص مسلوبو الحرية التو يتان  25-135و)26-135

 -79ااوقت اضست مارات املو هة دىل د ك نظامج السد ون و الدىكد  300مليدون دوضر.
وم ركددن سددني الىنيددة التحتيددة م دن خئ د نسددىة اكتظدداا الس د ون دىل مددا دون املتوسددط دقليمي دا.
فقى د د د عد د ددامج  ،2007كاند د ددت نسد د ددىة اضكتظد د دداا تىل د د د  116.63و املا د د ددة واخنئ د د ددت حبلد د ددول
عامج  2016دىل  22.45و املا ة.
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 -80وأمددا فيمددا يتعلد بتعلدديم األ ددخاص مسددلو احلريددة ،فتقدمددا الدولددة و املرالددة األساسددية
ومراليت ال انوية العامة والتعليم العايل ،بالتنسي م ك من وقارة التعليم واألمانة الولنيدة للتعلديم
الع ددايل والعل دومج والتكنولو ي ددا واضبتك ددار ،وع ددن لري د مراك ددز تعليمي ددة عام ددة وخا ددة .وو الوق ددت
الد دراهن ،ي ددك م ددا جمموع ددا  7 739خصد دا مس ددلو احلري ددة ددزءا م ددن نظ ددامج التعل دديم الرا ددو
ا كد د دوادوري .وو آ /أغسد د د س  ،2017أُدم د ددج  400د ددخر مس د ددلو احلري د ددة و العملي د ددة
التعليمية ملرالة التعليم العايل.
 -81وفيما يتعل باجملدال املهدث ،يدرتىط االيدا  152خصدا مسدلو احلريدة بعقدود عمد مد
د ددركات خا د ددة وفتح د دوا ألنئسد ددهم اسد ددابات مصد ددرفية لتقاضد ددو أ د ددورهم .وو عد ددامج ،2016
اصد  87خصد ا مسددلو احلريددة علد ددهادات كمعلمددني اددرفيني مددن اجمللددس الددولث حلمايددة
احلرفيني .وخكل العدامج اتدا ،كدان مدا جمموعدا  17 986خصدا مسدلو احلريدة يزاولدون أن د ة
سييسر اندما هم و اجملتم ضاقا.
مهنية ،وهو ما ر
 -82وفيما يتعل بئرص الو ول دىل ال قافة ،فقد استئاد  20 067خصا مسدلو احلريدة
مددن  70ن ددالا ثقافي دا كانددت تق دددمج باسددتمرار و مراكددز دعددادة التأهي د اض تمدداعو .وخبصددوص
الرياضة ،ارتئ عدد املستئيدين منها و عامج  2016دىل  10 921خص ا مسلو احلرية.

 -83وفيمددا يتص د ب مكانيددة احلصددول عل د الرعايددة الصددحية ،فقددد تولددت وقارة الصددحة العامددة
مند ددذ عد ددامج  2014هد ددذا اضختصد دداص ،فأن د ددأت  44واد دددة د ددحية و مراكد ددز دعد ددادة التأهي د د
وارى و هذه الوادات عمليات راايدة منخئ دة ومتوسد ة
اض تماعو عل الصعيد الولثُ ،
التعقيد وتقددمج خدمات است ارة لىية متنقلة.
 -84وفيمد ددا بد ددني عد ددامو  2015و ،2016قُد دددمت دىل األ د ددخاص مسد ددلو احلريد ددة ،عل د د
الصددعيد الددولث 567 048 ،خدمددة رعايددة و ال د العددامج و 338 496خدمددة رعايددة و لد
الئم واألسنان و 130 488خدمة رعاية و جمال الصحة العقلية ،كما قُدمت خكل الئدإة قيدد
اضسددتعرا  6 500خدمددة رعايددة دىل مددن يعددانون مددن م دداك تعددالو املخدددرات .ولدددى نظددامج
الس د ون االي د ا بروتوكددوضت للرعايددة الص ددحية و ادداضت األم درا الكارثيددة أو السددارية املعدي ددة
وادداضت ا عاقددة واحلم د  ،وبروتوكددوضت للرعايددة الصددحية لأللئددال اددىت سددن  36ددهرا الددذي
يعي ون م أمهاهتم أو لكىار السن.

 -85ويتلددل دكدوادور أول كليددة للتعلدديم املتخصددر و نظددامج السد ون والتعلدديم الئددث و أمددن
الس د ون ،ع ددداد األ ددخاص املس ددلولني حبك ددم مهم ددتهم ومهن ددتهم ع ددن اراس ددة املراف د العقابي ددة

دعدددادا ددامكا .وقددد دردرج منهددا اددىت هددذا التدداريا  226موظئد ا للسد ون ومددن املتوقد أن يلتحد
هددا  700لال د و الدددورة ال انيددة للتس د ي و التعلدديم الئددث الدديت سددتىدأ و النصددف الدراسددو
ال ام من عامج .2017
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ياع -الهوية الجنسانية
القضاع علف العنف الجنساني التو ية )30-135

 -86ي ك الق اء عل العنف اجلنسام أمرا دستوريا وأولويدة ولنيدة تتناو دا "اخل دة الولنيدة
للق اء عل العنف اجلنسام ضد النساء والىنات واملراهقات" اليت أُن ست لتنئيذها جلنة م إكة

بني امللسسات.

)24

 -87وفيما يتعل مبسألة الوقاية ،فقد أدت احلمكت ا عكمية اليت اض لعت ها وقارات
ىت و الدولة دورا أساسي ا فيها ،وهو ما أتدا الك دف عدن األمنداط ال قافيدة املدميدة للممارسدات
العنيئة.
 -88وو عددامج  ،2016كددان لدددى الىلددد  23مرك دزا للرعايددة ال دداملة و سددة دور دي دواء تقدددمج
مستخدم ا/مسد ِ
ِ
مستخدم ا/مسد ِ
ِ
دتخدمة غددم
دتخدمة مىا درين و102 948
الرعايددة دىل 21 131
مىا درين و  14افظدة .وو عدامج  ،2017مدن املتوقد دبدرامج  23اتئاقيدة مد مراكدز الرعايدة ودور
ا ي دواء ليص د عدددد املسددتئيدات منهددا خددكل عملهددا و هددذا العددامج ددو  13 504مسددتئيدات
مىا رات و 48 106مستئيدات غم مىا رات.
 -89وو اجملددال الت دريعو ،م ركددن د دددار القددانون األساسددو اجلنددا و ال ددام مددن اددر قت د
ا ندداز بو ددئا نايددة واددر ممارسددة العنددف الىدددم واجلنسددو والنئسددو ضددد امل درأة وأف دراد األسددرة
بو ددئها نح د ا ،وهددو مددا أف د دىل ددول املندددوبيات املعنيددة بدداملرأة واألسددرة دىل دداكم ق ددا ية
متخصصددة و مسددا العنددف اجلنسددام  ،)25بن ددا اختصدداص عل د ددعيد املقالعددات ولىيعددة
عم ض مركزية ،يعم ها موظئون متخصصون و رعاية ضحايا العنف ضد املرأة واألسرة.
 -90ول دددى مكت د امل دددعو الع ددامج للدول ددة  70مكت د َ ادع دداء متخصص دا و مس ددا العن ددف
اجلنسام و  21افظة من اةافظات ال  24عل الصعيد الولث .واعتمد مكت املدعو العامج
و ه ددذا الع ددامج الّبوتوك ددول األمريك ددو الكتي ددث للتحقي د و ا دداضت امل ددوت العني ددف للنس دداء ال ددذي
استحدثتا هيسة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ويكني املرأة.
عزقت اخل ة الولنية للق اء عل العنف اجلنسام ضد النساء والىندات واملراهقدات
 -91وقد ر
اسددتخدامج ك د مددن بروتوكددول اخلدمددة العا لددة ل ددحايا العنددف املنددزيل ،مددن ان د ا دارة املعنيددة
بددالعنف املنددزيل عهدداق ال ددرلة الولنيددة ،وبروتوكددول اخلدمددة ا اتئيددة و ادداضت ال دوار املتعلقددة
بالعنف اجلنسام والعنف املنزيل ،من ان اجلهاق األمث املتكام املدعو " ."ECU-911وميتلل
الىلد أي ا منذ عامج  2014خ ة الق اء عل اجلرا م اجلنسية و جمال التعليم.
 -92وأُب درمج و عددامج  2013اتئددا ثكثددو بددني مكت د املدددعو العددامج للدولددة وجملددس الق دداء
ووقارة التعليم ،أُ رقرت مبو ىا بروتوكوضت للعم و ااضت العنف املرتكىة أو املك دوك عنهدا و
نظددامج التعلدديم الددولث ،كمددا دددد اضتئددا ا دراءات الوا د اتىاعهددا منددذ حلظددة الك ددف عددن
ادداضت العنددف اجلنسددو ،أو تس دلرط األق دران و املدرسددة ،أو العنددف امللسسددو ،أو سددوء املعاملددة
داخ د األسددرة ،و املراف د التعليميددة .وو كددانون األول/ديسددمّب  ،2016ددرت توعيددة 3 097
مهني د ا مددن ددارات ا ر دداد ال ددك ب ددأن هددذه ا ددكاليات وآليددة التعام د معهددا ،وتلرق د أك ددر
من  11 480مدرس ا دورات تدريىية مماثلة.
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إعادة إنتاج سبل العيش واستدامتها

 -93أن أ الىلد نظامج الرعاية من منظور نسام الذي ي م ولة برامج منها برندامج "ننمدو
م د أوضدنددا" الددولث .ويقدددمج هددذا الّبنددامج خدماتددا لأللئددال دون سددن ال ال ددة و أفقددر الئسددات
السددكانية عددن لريد املراكددز ال دداملة لرعايددة ال ئد  ،والزيددارات املنزليددة واجملتمعيددة الراميددة دىل رعايددة
األ ددخاص وي ا عاقددة وكىددار السددن واأل ددخاص اةتددا ني دىل محايددة خا ددة ،وقددد م ركددن هددذا
الّبنامج من خئ ع ء العم املنزيل وأعمال الرعاية غم مدفوعو األ در اللدذين ت د ل همدا
املرأة بصئة ر يسية.

 -94وأم ددا ع ددن اضعد دإاك بالعمد د غ ددم امل دددفوا األ ددر ال ددذي ت د د ل ب ددا النس دداء املنتمي ددات دىل
املستويني األول وال ام من التقسيم اخلماسدو ملسدتويات الئقدر ،فد ن لدا أثدرا د ابيدا علد دخد األسدرة،
د أ ددى عمله ددن ي ددك م ددا ب ددني  40و 50و املا ددة من دداع وخئد د مس ددتوى الئق ددر امل دددق بنس ددىة
بلغددت  20.8و املا ددة .وتعكددس األداة ا اصددا ية املسددماة "احلسددا السدداتلو" ،)Cuenta Satélite
الدديت يكددن مددن اسددا مسددادة املدرأة و اضقتصدداد الددولث ،أن العمد املنددزيل غددم املددفوا األ ددر مي د
االيا  15.41و املا ة من الناتج اةلو ا وايل.

 -95وي د د النسد دداء نسد ددىة  95و املا د ددة مد ددن احلا د ددلني عل د د دعاند ددة التنميد ددة الى د درية ،وقد ددد
نظرم ددت  97و املا ددة م ددنهن م دداري مح ددت  60و املا ددة منه ددا ،م د د األخ ددذ و اضعتى ددار أن
الدددخول املولددددة بلغ ددت  26 680.90دوضرا ،وه ددو م ددا يئ ددو قيم ددة التحوي د النق دددي ال ددهري
ساب الذكر مبقدار ال عف واثث ع رة زءا من ما ة.
المشاركة التو يتان  14-135و)15-135
 -96ت ددغ النسدداء املنا د العليددا الر يسددية ال كثددة و اجمللددس الددولث الر يسددة ونا ىتاهددا).
ف كا عن لل ،ي املدرأة نسدىة  43.07و املا دة مدن أع دا ا ،وهدو مدا يىدني أن نسدىة م داركة
املرأة و السل ة الت ريعية قد ت اعئت من  17و املا ة و عدامج  2002دىل  38.7و املا دة و
عامج .2017
 -97وفيمددا يتعل د باملنا د الق اعيددة ،ددغلت امل درأة و عددامج  2011نسددىة  33.9و املا ددة
منه ددا ،بينم ددا بلغ ددت ه ددذه النس ددىة  38.70و املا ددة و ع ددامج  .2014وك ددان م ددن ب ددني املس ددلولني
املنتخىددني و ددىاط/فّباير  2014الىددال عددددهم  5 628مسددلوضا  1 444ام درأة أي مددا مي د
نسىة  25.7و املا ة منهم).
 -98ونتي دةا لألعمدال ا ابيددة امل د لَ هددا علد أسداس مىدددأ املسداواة بددني اجلنسدني ،ت ددهد
اةكمددة الق ددا ية الولنيددة مسددتوى تارخيي دا مددن م دداركة امل درأة فيهددا وتتددألف االي دا مددن  12ر دكا
وتسد نسدداء .وعلد غدرار لددل ،تتددألف اةكمدة الدسددتورية بد كوادور مدن سددت قاضدديات وثددكز
ق اة.
 -99ويت ددألف أع دداء اجملل ددس ال ددولث لكنتخاب ددات و الئ ددإة  )2017-2011م ددن ثكث ددة
وعني و كمة املناقعدات اضنتخابيدة و الئدإة  )2018-2012ثكثدة أع داء
ر ال وامرأتنيُ ،
وع وتان ،كما أن مب لس الق اء و الئإة  ،)2019-2013ثكثة أع اء وع وتني.
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 -100وو القد د دوات املس د ددلحة ،بينم د ددا بلغ د ددت نس د ددىة أفراده د ددا م د ددن النس د دداء  2.11و املا د ددة و
عامج  ،2013ارتئعدت هدذه النسدىة و كدانون األول/ديسدمّب مدن العدامج اتدا دىل  2.74و املا دة،
وتىل و الوقت الدراهن  3.11و املا دة .وللمدرة األوىل و تداريا الدىكد ،دهد عدامج  2016ترقيدة
املرأة و هاق ال رلة الولنية دىل رتىة لواء.
حقااوق المثليااات والمثليااين ومادوجااي المياال الجنسااي ومغااايري الهويااة الجنسااانية وحاااملي
فات الجنسين
 -101وفاءا بالتزامج ر اسة اجلمهورية دو واعدة السدكان املتندوعني نسديا أو نسدانيا ،أُن دست
و عد ددامج  2014الل ند ددة امل د ددإكة بد ددني امللسسد ددات للسياسد ددة ال د دداملة ب د ددأن امل ليد ددات وامل لي د دني
ومزدو و امليد اجلنسدو ومغدايري ا ويدة اجلنسدانية واداملو دئات اجلنسدني ،الديت أادرقت تقددم ا
هددا كا و كئالددة اقددوقهم كا دداقة القانونيددة لكرتىدداط الئعلددو بددني األ ددخاص مددن نئددس اجلددنس
ب دخال تعدي عل القانون املدم و .2015
 -102وي م القانون األساسو دارة ا ويدة والىياندات املدنيدة لعدامج  2015دواق اضستعاضدة
عن متغم "اجلنس" ب "نوا اجلنس" و ب اقات املوالندة ،وهدو مدا م ركدن األ دخاص الدذي أدر دوا
هوي دداهتم اجلنس ددانية و ب اق دداهتم الولني ددة للهوي ددة م ددن ممارس ددة اقه ددم و اضقد دإاا و اضنتخاب ددات
الر اسية اليت رت و  19ىاط/فّباير املاضو ،عل أساس ديد هوياهتم اتي ا.
 -103وو جمددال الصددحة ،لدددى الىلددد دليد للرعايددة الصددحية للم ليددات وامل ليددني ومزدو ددو امليد
اجلنس ددو ومغ ددايري ا وي ددة اجلنس ددانية وا دداملو ددئات اجلنس ددني ،تن دئ ددذ مبو ى ددا ول ددة ت دددابم منه ددا
استخدامج متغم اجلنس  -نوا اجلنس و الس كت ا دارية جلمي املن آت الصحية العامة.
 -104وأم ددا و جم ددال التعل دديم ،فق ددد أَدجم ددت محل ددة "بن دداء املس دداواة و التعل دديم الع ددايل"  43مى دددأا
تو يهيد دا للسياس ددة العام ددة و جم ددال التعل دديم الع ددايل ،و مواض ددي ن ددوا اجل ددنس والتن ددوا اجلنس ددو -
اجلنسام.

واو -حق ااوق المجتمع ااات المحلي ااة والش ااعو( والقومي ااات التو ا ايات ،15-135
و ،18-135و ،57-135و)58-135
 -105أُن ك من اجمللس ا منا و لإلكدوادوريني املنحددرين مدن أ د أفريقدو واجمللدس الدولث
ل ددع مونتوبيددو ا كدوادوري واجمللددس ا منددا و للقوميددات وال ددعو ا كوادوريددة مددن أ د دايدداء
مى دددأ التن ددوا وال د درملى الكونيد ددة املختلئ ددة وتعزيزد ددا ،وائ ددز التنميد ددة الى د درية والذاتي ددة واضقتصد ددادية
واض تماعيددة وال قافيددة ملختلددف ال ددعو والقوميددات و دك دوادور .وقددد عملددت هددذه اجملددالس و
الئددإة مددا بددني عددامو  2012و 2016كم ددالس انتقاليددة و ال ريد ددو دن دداء ملسسددة ديدددة
اجملل ددس ال ددولث للمس دداواة) ،و د ردممت الّبن ددامج ال ددولث لتحقي د املس دداواة لل ددعو والقومي ددات
للئإة  2017-2013ونئذتا.
 -106وبتنئيذ هذا الّبنامج ،م الىلد و تنئيذ سياسات عامة لتحقي املساواة وعددمج التمييدز
ود راءات د ابية ،و ىت املستويات احلكومية .وبالتعاون م املعهد الولث لإلاصاء والتعدداد،
أُا ددرق تق دددمج و وضد د مل د درات ا تماعي ددة م ددن منظ ددور متع دددد ال قاف ددات لقي دداس مس ددتوى احلال ددة
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املعي ية لك من السدكان األ دليني وا كدوادوريني املنحددرين مدن أ د أفريقدو و دع مونتوبيدو
داصا ي ا.
 -107وم د د الىل د ددد ك د ددذلل و بن د دداء ق د دددرات أف د دراد الىل د ددديات واجملتمع د ددات اةلي د ددة وال د ددعو
والقوميات واملنظمات ال دعىية فيمدا يتصد مبواضدي اقدو ا نسدان واحلقدو اجلماعيدة وامل داركة
املدنيدة واملسددلولية اض تماعيددة ،هدددك ممارسددتها .كمددا أُدمددج بعد املهنيددني املنتمددني دىل ال ددعو
والقوميددات ا كوادوريددة و ب درامج الدراسددات العليددا عل د الصددعيدين الددولث والدددويل بتقددد مددن
دل دديهم .وأُبرم ددت أي دا اتئاق ددات ب ددني امللسس ددات ض ددئاء الص ددئة القانوني ددة عل د دن دداء مس دداكن
لإلكوادوريني املنحدرين من أ أفريقو و اتلف اةافظات ولىنا ها و سني القا مة منها.

 -108وو  16ىاط/فّباير  ،2016أعلنت دكدوادور ااتئا دا بالعقدد الددويل للمنحددرين مدن
أ د أفريقددو مولي دةا  7.2و املا ددة مددن السددكان الددولنيني ،أي أك ددر مددن مليددون م دوالن ،رعايتهددا
بتدابم د ابية.

اخل ة املتعددة القوميات للق اء عل التمييز العنصدري

 -109وأُقرت و الئإة قيد اضستعرا
واضسددتىعاد ا ثددث وال قدداو الدديت م ركنددت مددن تنئيددذ  15برناجم د ا ولني د ا و 56د دراءا ددددا يتعلقددان
بددا كوادوريني املنحدددرين مددن أ د أفريقددو و جمدداضت الت دري  ،واحلقددو  ،ودمكانيددة الو ددول دىل
ا عكمج ،والعكقات الدولية ،والتعليم ،وامل اركة املدنية.
 -110وأُق ددرت أي د دا مع ددايم مس ددىقة للمس دداواة ا ثني ددة و مس ددابقات التعي ددني و الق دداا الع ددامج
وو عمليددات اضلتحددا بددالتعليم العددايل ،مبددا يدددعم ددمددا هم و اجملددال األول بنسددىة تعددادل نسددىة
جمم د ددوا الس د ددكان ال د ددولنيني دىل جمم د ددوا الرواتد د د امللسس د ددية .والئ د ددا زون و مس د ددابقات اجل د دددارة
وامتحانات اخلدمة العامة الذين اصلوا عل نقاط دضافية علد أسداس ديددهم الدذال ويداهتم
ا ثنيددة هددم  255دكوادوريددة مددن أ د أفريقددو و 256دكوادوريدا مددن أ د أفريقددو ،و 218امدرأة
و 244ر كا من ال عو األ لية ،و 270امرأة و 217ر كا من ع مونتوبيو.
 -111ويعاق القانون األساسو اجلنا و ال ام اجلرا م املرتكىة ضد اقو األقليدات ا ثنيدة،
د تعدردرك املادتددان  176و 177منددا درا م التمييددز واألفعددال املدفوعددة بالكراهيددة وتقدردران عقوبددات
باحلىس تإاو بني سنة وثكز سنوات لك من يرتكىهما.

واي -حقوق الحرية
الح ااق ف ااي اإلع ااالم والمعلوم ااات التو اايات  ،36-135و ،38-135و،40-135
و ،43-135و)60-135
 -112لق ددد مح ددت الدول ددة و كئال ددة احل د د و ا ع ددكمج ب دددار الق ددانون األساس ددو لإلع ددكمج
لعامج  )2013باستئتاء عيب .وأُن د مبو ىدا نظدامج دعكمدو ض ي دمن ممارسدة احلد و ا عدكمج
واده ،ودمنا ي من أي ا احل و ارية التعىم ويعزق م اركة املوالنني.
 -113وأُن ك من اجمللس املعث بتنظيم وت وير املعلومات وا عدكمج ،املندوط بدا تنظديم عمد
السياسددات العامددة ددذا الق دداا ،وهيسددة الرقابددة عل د املعلومددات وا عددكمج ،بو ددئها ا يسددة التقنيددة
املعنية مبهامج الرقابة والتدقي والتدخ والر د.
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 -114ووفق دا ألاكددامج القددانون األساسددو لإلعددكمج ،تلت دزمج وسددا ط ا عددكمج باضض د كا عملددة
مهامج من بينها دنتاج ودعادة دنتاج مدواد دعكميدة غدم يييزيدة و داملة لل ميد  ،ودعدداد ا عكميدني
مهني د ا واا دإامهم ،وتددوفم فددرص ومسددااات دعكميددة لن ددر املوسدديق الولنيددة وا نتدداج الددولث،
وتعزي ددز التوا د د ب ددني ال قاف ددات ،وت دددقي املد دواد ا عكمي ددة املن ددورة مب ددا يتئد د واملص ددلحة الئ ددل
لأللئال واملراهقني وغمهم.
 -115ويُل دزمج القددانون األساسددو لإلعددكمج أي دا بن ددر م دواد دعكميددة توعويددة وتعليميددة وت قيئيددة،
وفقا ملواعيد مقررة سلئا.
 -116ويتوىل اجمللدس املعدث بتنظديم وت دوير املعلومدات وا عدكمج تقيديم املدواد ا عكميدة الديت تعد رد
ييزية أو دبااية عق عملية رقابة اريها هيسة الرقابة عل املعلومات وا عكمج .واملواد اليت
للتقييم هو تلل اليت يىل عنها املوالنون أو اليت ددها ا يسة املعنيدة حبكدم وظيئتهدا ،ويُراعد و
التقييم من دعادة دنتاج القوال النم ية أو املواقف املتحيزة أو أعمال الو م.
 -117وقُ دددمت ا ددىت ع ددامج  2015خ دددمات دعكمي ددة دىل  2 187خصد د ا ك ددانوا ق ددد للى د دوا
اضلددكا علد معلومددات عددن القددانون األساسددو لإلعددكمج ،وقُدددمت ددم است ددارات ب ددأن كيئيددة
تقد بك أو معرفة االة الدعاوى اليت ض تزال قيد النظر.
 -118وقددد أُن ددست منددذ د دددار القددانون األساسددو لإلعددكمج وسددا ط دعددكمج عامددة رايددة ،رقميددة
وك ددذا م ىوع ددةع ونظ ددامج املعلوم ددات الراي ددة ‘امل دوالن‘  )El Ciudadanoمد د نس ددخة بلغ ددة كيت د دوا
وأخرى مو هة دىل املها رين و مدينة نيويورا.
 -119ولت د ي دن داء وسدا ط ا عددكمج اجملتمعيدة ،يدنر القدانون األساسددو لإلعدكمج علد مددن
قرو تئ يلية ن ا ها ودعئاءات ضريىية علد اسدتماد األ هدزة الكقمدة لعمد وسدا ط ا عدكمج
اجملتمعيددة امل ىوعددة واة ددات ا اعيددة والقن دوات التلئزيونيددة اجملتمعيددة .كمددا قُدددمت دورات تدريىيددة
للع دداملني و وس ددا ط ا ع ددكمج ه ددذه ب ددأن ددارة امللسس ددات ا عكمي ددة والتنظ دديم ا داري وا دارة
التقنية .واىت عامج  ،2007كانت نسىة  93.2و املا ة من وسا ط ا عكمج ا كوادورية خا ة،
و 6.8و املا ددة منه ددا عام ددة ،و؛ تك ددن تو ددد أي وس ددا ط دع ددكمج جمتمعي ددة .وا ددىت ه ددذا الت دداريا،
بد د كوادور  1 124م ددن الوس ددا ط ا عكمي ددة املسد د لة ،ت ددك  92.35و املا ددة منه ددا وس ددا ط
دعددكمج خا ددة ،و 3.56و املا ددة منهددا وسددا ط دعددكمج عامددة ،بينمددا  4.09و املا ددة منهددا وسددا ط
دعكمج جمتمعية.
 -120وأن أ اجمللدس املعدث بتنظديم وت دوير املعلومدات وا عدكمج خ د ا لإلنتداج ا عكمدو املتعددد
ال قافددات لكئالددة دمكانيددة الرددكا السددكان علد ا نتدداج الددولث واملتعدددد ال قافددات الددذي تصدددره
منصة التكوين و جمال احل و ا عدكمج واملعلومدات
امللسسات ا عكمية العامة ،كما استحدز ر
الدديت تقدددمج دورات دراسددية جمانيددة عددّب ددىكة ا نإنددت ،اي د يدددخ امل دداركون فيهددا دىل غرفددة
افإاضية هدك التئاع ودن اء مواضي هتمهم.
 -121وو ا ل ددار الق ددانوم ات ددا ،اص ددلت املنظم ددات اض تماعي ددة علد د احلد د و التنظ دديم و
ك راب ات منسقة ومستقرة ،وتو د بالىلد اىت هذا التاريا  119منظمدة ا تماعيدة مسد لة
و هيس ددة الرقاب ددة علد د املعلوم ددات وا ع ددكمج ،وه ددو الكي ددان ال ددذي ي ددنظم االيد دا عمد د املنظم ددات
اض تماعية اليت يتمحور ن الها اول احل و ا عكمج.
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االتجار باأل

اص التو يتان  6-135و)27-135

 -122و ع ددامج  ،2006اعتُم دددت و دددرت مبو د املرس دومج التنئي ددذي رق ددم " 1 823اخل ددة
الولنية ملكافحة اضاار باأل خاص وهتري املها رين واضستغكل اجلنسو وو العم وغمه مدن
أ ددكال اضسددتغكل للنسدداء واأللئددال وامل دراهقني مددن اجلنسددني وبغددا هم ،واسددتغكل األلئددال و
القصددر" .و ُ د ركلت لتنئيددذها جلنددة م ددإكة بددني امللسسددات تتددألف مددن 16
املدواد ا باايددة وفسدداد ر
ملسسددة تابعددة للدولددة وتنئددذ أعما ددا عددن لري د ثكثددة مكات د تنئيذيددة تعددىن بالوقايددة ،واحلمايددة،
املواددد
والتحقي د  .وبدددعم مددن املنظمددة الدوليددة لله ددرة ،نُئددذ و عددامج  2013الّبوتوكددول الددولث ر
للحماية والرعاية ال املة ل حايا اضاار باأل خاص الدذي م ركدن مدن مسداعدة أك در مدن 180
ضحية و الئإة قيد اضستعرا .
 -123وف كا عن لل ،أُن ست جلنة م إكة بني امللسسات لتحلي هدذه احلداضت ومتابعتهدا
ورد اقدوقهم الوا ىدة دم ،ونُئدذ نظدامج
مبا ي من تقد احلماية العا لة والرعاية اخلا ة لل حايا ر
آيل دارة ومراقىددة ددلون ا ددرة يهدددك دىل سددني عمليددات املراقىددة احلدوديددة .كمددا أُعددد ،بدددعم
م ددن املنظم ددة الدولي ددة لله ددرة ،الكتيدرد ا ر ددادي للت دددري وال دددلي التعليم ددو املر ع ددو ب ددأن
التحقيد و رميدة اضادار باأل دخاص واملقاضداة عليهدا ،املو ر دا ألفدراد ال درلة ومدوظئو مكاتد
اضدعاء.
 -124وقددد نُسد مد بددمو وكولومىيددا تنئيددذ اتئاقددات ثنا يددة هددذا ال ددأن ت ددم عنصددر احلمايددة،
وهو ما م ركن من تقصم مدد ا عادة دىل الولن و سني ا راءات اليت ت د ل هدا امللسسدات
املعني ددة ه ددذا املوض ددوا .وق ددد نُئ ددذت و ه ددذا ا ل ددار عملي ددات ثنا ي ددة لتئكي ددل ددىكات اضا ددار
باأل خاص وهتري املها رين.
ادرج فا ا ااي اسا ا اات دام القا ا ااوة ،وتا ا اادابير مكافحا ا ااة الفسا ا اااد التو ا ا اايات ،24-135
التا ا ا ا
و ،28-135و)29-135
 -125تكئ الدولة ااإامج اقو ا نسان و وي هيساهتا .و قيق ا لدذلل ،فيمدا خيدر قدوات
ال د ددرلة وقد د دوات األم د ددن و السد د د ون ،د دددرت ض ح د ددة ت د ددنظم اس د ددتخدامج الق د ددوةع فص د دددرت و
عامج  2014ض حة ال رلة الولنية لكستخدامج القانوم واملك م واملتناس للقدوة و ددر و العدامج
اتا دلي عمليات ائل النظامج العامج.
 -126وت ددنر ض ح ددة نظ ددامج دع ددادة التأهيد د اض تم دداعو علد د أن يس ددتخدمج أفد دراد األم ددن ،م ددن
ال ددرلة وو نظددامج الس د ون ،القددوة والوسددا القس درية للمدددة وبالدر ددة الكقمتددني لكئالددة األمددن،
والنظامج الداخلو ،ومحاية اقو ك من مسلو احلرية واملوظئني والزا رين ،ت مىاد ال درعية
ددرج .وو ا ددال ادع دداء وق ددوا أي ا دداوقات ُ ،ددال املل ددف دىل
وال ددرورة واملكءم ددة والتناسد د والت د ر
مكت املدعو العامج للدولة.
 -127وو الس دديا ات ددا ،يتلقد د أف د دراد ال ددرلة الولني ددة باس ددتمرار الت دددري و جم ددال اق ددو
ا نس ددان ،ويُ دددرج ه ددذا املوضد ددوا و من دداهج التك ددوين والتد دددري والتخص ددر بّبن ددامج التد دددري
املستمر .فئدو عدامج ُ ،2014در  31 857درليا و هدذا اجملدال  72و املا دة مدن اجملمدوا)ع
وو عامج ُ ،2015د رر  42 500رلو  96و املا ة من جممدوعهم)ع بينمدا ُدر 33 762
رلي ا و عامج  76 2016و املا ة من جمموعهم).
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 -128ومددن ان د آخددر ،يددنر القددانون األساسددو لل ددرلة الولنيددة عل د اختصدداص املئت ددية
العامددة بددالتحقي ا داري و الىكغددات أو اضدعدداءات املتعلقددة بددأي االئددات ارتكىهددا أف دراد مددن
ال رلة .وتعزيزا لعمليات التحقيد التأديىيدة ،أُن د قسدم للتحقيد و انتهاكدات اقدو ا نسدان
والعنف اجلنسام خيتر بالتحقي و ااضت ادعاء وقوا أي منهما.
 -129وأمددا فيمددا يتعلد بتدددابم مكافحددة الئسدداد الق ددا و ،فقددد اعتمددد جملددس الق دداء بكامد
هيست ددا و ع ددامج  2014النظ ددامج األساس ددو ال ددام ل ددإلدارة التنظيمي ددة لإل دراءات ،ال ددذي أُن ددست
مبو ىددا ا دارة الولنيددة املعنيددة ب ددئافية عملي دة ا دارة ،وقددد نئددذت هددذه ا دارة و عددامج 2015
بروتوكددول معاجلددة بكغددات أعمددال الئسدداد الق ددا و امل ددرع وقوعهددا والتحقي د فيهددا .كمددا أُن د
خط هاتئو جمام لتلقو هذه الىكغات  - 1800ال ئافية) واستُحدثت عملية دبك رقمية.

حاع -حقوق الحماية
 -130نئ د ددذت الس د ددل ة الق د ددا ية ا كوادوري د ددة و ع د ددامج  2013اخل د ددة اضس د دإاتي ية املتعلق د ددة
بالت وير الدا م لنظامج الق اء خلدمة املوالنني ،وفيما يلو سرد لإلماقات اليت اققتها:


قيد ددادة عد دددد الق د دداة لك د د  100 000نسد ددمة مبد ددا يئد ددو املتوسد ددط ا قليمد ددو،
من  8.44ق اة و عامج  2012دىل  12.54و عامج  2016و املتوسطع



دقدرار لدوا ملسددابقات اجلددارة وامتحانددات اخلدمددة العامدة لدددخول سددلل الق دداء
ود دداقة ال عددن املدددم فيهددا وممارسددة الرقابددة اجملتمعيددة عليهددا ،وهددو مددا أتددا وضد
قواعددد مك م ددة لعملي ددات تر ددي م ددوظئو الق دداء واختي ددارهم وتعيي ددنهم ،مشل ددت
دقرار مرالة تدري أساسو عن لري كلية الدراسات الق ا يةع
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تنئيذ خ ة التغ ية باخلدمات الق ا ية اليت أتاات قيادة العر مدن اخلددمات
الق ا ية ودعادة تنظيمهاع



خئ د د د النسد د ددىة املسويد د ددة جللسد د ددات اةاكمد د ددات اجلنا يد د ددة غد د ددم املنعقد د دددة .فئد د ددو
عامج  ،2012بلغت نسدىتها  29.2و املا دة ،لدل أندا مدن كد ع در لسدات
مقررة ؛ تكن تنعقد ثدكز ،م اخنئ دت هدذه النسدىة و عدامج  2016دىل 3.9
و املا ةع



خئد د ا دداضت السد د ن اضاتي ددالو املنتهي ددة م دددهتا .فئ ددو ع ددامج  ،2008بلد د
متوس ها  17.89و املا ة أي  2 061االة س ن ااتيالو انتهت مدتدا)،
فدداخنئ هددذا املتوسددط و عددامج  2016دىل  0.08و املا ددة  11االددة س د ن
ااتيالو انتهت مدتا)ع



ددمدداج الوسددالة و اخلدددمات الق ددا ية .فئددو عددامج  ،2012كانددت تو ددد سددة
مكات للوسالة الق ا ية عل الصعيد الولث ،بينمدا بلد عدددها  127مكتىد ا
و عامج  .2016وتقدمج للموالنني وسديلة بديلدة حلد النزاعدات تزيدد مدن دمكانيدة
دروج ل قافددة
اضاتكددامج دىل الق دداء و رئ د النئقددات وتعددزق سددرعة ا ددراءات وتد ر
السد د ددكمج .وو عد د ددامج  ،2016بل د د د عد د دددد الوس د د د اء الق د د ددا يني عل د د د الصد د ددعيد
الولث  134وسي ا و  102مقالعة ب  24افظةع
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ائددز ق دداء الصددل  .و عددامج  ،2016بل د عدددد ق دداة الصددل و الىلددد 170
قاضددي ا ،انتخىددتهم اجملتمع ددات اةليددة ال دديت يقيمددون فيهددا حل د النزاعددات اجملتمعي ددة
والئردي ددة واملتعلق ددة مب دداك اجلد دوار واملخالئ ددات ،بت ددوخو ا نص دداك وباس ددتخدامج
دروج ثقافد ددة السد ددكمج والصد ددل واحل د دوار واضتئاقد ددات الوديد ددة وغمهد ددا مد ددن
آلي ددات تد د ر
ا ليات ،ليعيد لل دىل السكان سل ة ا النزاعاتع



خئ د د نس د د الد دددعاوى التأديىيد ددة املإاكمد ددة والد دددعاوى التأديىيد ددة املنظد ددورة غد ددم
املئصول فيها ومتوسط مدة د دار القرارات و هذا النوا من الدعاوى ،فىلغت
نسىة الدعاوى التأديىية املئصول فيها  124و املا ةع



تنئيددذ النظددامج الئريددد لنئقددة ال ئ د الددذي مي ركددن مددن دف د النئقددة آلي دا وعل د
مراقَ وي من قي املصلحة الئ ل لأللئال وملراهقنيع

ددو

ىكة ا نإنتع



تنئيذ نظامج املزادات الق ا ية عل



تنئيددذ مىدددأ ددئوية اةاكمددات ،فددأمكن تكليددف  1 248قاضدديا بدددعاوى غددم
جمهزة بنظم الصوت والئيديو.
نا ية اصرا و  938قاعة كمة ر

املنص ددة اضفإاضددية لكليددة الدراس ددات الق ددا ية ،لدددى جمل ددس الق دداء خ ددط
 -131وعددن لري د
ر
تعليمو و جمال اقو ا نسان يىل عدد ساعاتا الدراسية  217ساعة وي م اقدو الئسدات
املس ددتحقة للرعاي ددة ات األولوي ددة ،والعن ددف ض ددد امل د درأة أو أف د دراد األس ددرة ،واجل د درا م املرتكى ددة ض ددد
دس حبُرمدة احليداة .وو عدامج ،2016
يس بداحل و املسداواة ،وتلدل الديت ي ر
ا نسانية ،واجلرا م اليت ر
ُد رر  1 195قاضيا و 705مدعني و 808امني عامني.
لجنة الحقيقة التو ية )32-135
 -132أ در اجمللس الولث و عامج " 2013قانون دّب ال دحايا واملقاضداة علد اضنتهاكدات
اجلسدديمة حلقددو ا نسددان واجل درا م ضددد ا نسددانية الدديت ارتُكىددت و دك دوادور و الئددإة مددا بددني 4
ت د د د د د درين األول/أكت د د د د ددوبر  1983و 31ك د د د د ددانون األول/ديس د د د د ددمّب  ."2008وو  13ت د د د د د درين
ال ددام/نوفمّب  ،2014أ دددر مكت د أمددني املظددا؛ و دك دوادور ،مبو د الق درار رقددم 198-DPE-
" ،CGAJ-2014املىدداد التو يهيددة لتنظدديم ا دراء املتعل د بّبنددامج اجلددّب بددال ر ا داريددة لصدداحل
ض ددحايا انتهاك ددات اق ددو ا نس ددان املوثرق ددة م ددن جلن ددة احلقيق ددة" .وو  3ددىاط/فّباير ،2015
أ دددرت وقارة العدددل واقددو ا نسددان وال ددلون الدينيددة ،مبو د اضتئددا الددوقاري رقددم ،865

"الك حة ا را ية ضتئاقات اجلّب واملىال املستحقة الدف كتعوي

وتدابم الوفاء هما".

 -133وقد م ركنت جلنة احلقيقدة مكتد أمدني املظدا؛ و دكدوادور مدن دن داء ا دارة املعنيدة عدّب
ض د ددحايا اضنتهاك د ددات اجلس د دديمة حلق د ددو ا نس د ددان ،ال د دديت ق د دددمت خ د دددماهتا و ع د ددامج  2016دىل
مددا جمموع ددا  328خص دا ،م ددنهم  255ض ددحية مىا ددرة و 73ض ددحية غ ددم مىا ددرة .وو الئ ددإة
ما بني عدامو  2015و ،2016محدت ا دارة و دهنداء  108ملئدات للسدواب اجلنا يدة املتصدلة
بتقري ددر جلن ددة احلقيق ددة لع ددامج  ،)2010منه ددا م ددا خي ددر م ددوظئني م ددا قال د دوا و اخلدم ددة وم ددوظئني
متقاع د دددينع د قُد دددمت خ د دددمات الع د ددكج النئس د ددو دىل  862خص د د ا ،وخ د دددمات اضست د ددارة
الق ا ية دىل  1 121خصا ،وخدمات الرعاية الصحية دىل  566خصا ،وقدمت دىل 149
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خص دا خدددمات و جمددال ا دمدداج املهددث عددن لري د وقارة العم د  ،ونُظددر و مددن  75خص دا
أولوي ددة احلص ددول عل د د دعان ددة الس ددكن ،اعتُ ددّب  27م ددنهم مس ددتحقني ددا .كم ددا أمك ددن احلص ددول
عل  40منحة دراسية للتعليم العايل بتنئيذ برنامج دلوي ألئدارو للمدن الدراسدة Programa de
 )Becas Eloy Alfaroاملو ر دا دىل أبنداء ال دحايا ،وعلد مدن للدراسدات العليدا عدن لريد األماندة
الولنيددة للتعلدديم العددايل والعل دومج والتكنولو يددا واضبتكددار .وقددد ا خ ددذت هددذه التدددابم ضددمن تدددابم
رمزية أخرى كاستعادة أماكن الذاكرة.
 -134وفيم ددا يتعلد د ب دداجلّب امل ددادي ،أس ددئرت  127عملي ددة اد دوار مىا ددر مد د ال ددحايا و/أو
املس د ددتئيدين لتحديد د ددد مى د ددال التعوي د د ددات ع د ددن التو د د د دىل  26اتئاق د د د ا للتعد د ددوي فيم د ددا بد د ددني
عامو  2015و ،2016و دلار  13االة موثقة و تقرير جلنة احلقيقة ب كوادور.

ياع -حقوق المشاركة التو يات  ،39-135و ،41-135و)42-135
 -135يكئد دسددتور وهوريددة دكدوادور امل دداركة املدنيددة كحد سياسددو ،فأُن ددست لددذلل سددل ة
ال ئافية والرقابة اجملتمعية املللئة من هات منها جملس امل اركة املدنيدة والرقابدة اجملتمعيدة ،املندوط
با تو يهها.
 -136ودخ د الق ددانون األساس ددو للم دداركة املدني ددة اي ددز النئ ددا و ع ددامج  ،2011ويس ددتهدك
قيد مددا يلددو :ائددز ممارسدة املدوالنني اقهددم و امل دداركة بصدئة ر يسددية و عمليددات ا ددا القدرار
ودعم هذه املمارسة وكئالتهاع وكئالة ا التنظيم اجلماعو املسدتق ونئدا أ دكال ا دارة العامدة
مبسدداعدة امل دوالننيع ودن دداء هيسددات وآليددات وأدوات ود دراءات للتددداول العددامج فيمددا بددني اتلددف
مستويات احلكومة واجملتم ملتابعة تنئيذ السياسات العامة وتقد اخلدمات العامةع وتعزيز سل ة
املوالنني وأ كال التعىم اليت يسدتخدموهناع ودرسداء القواعدد الكقمدة لعمد الدميقراليدة الت داركية،
وكذلل ض ا مىادرات املساءلة والرقابة اجملتمعية.
 -137وعلي ددا ،فق ددد أُدم ددج و ويد د مس ددتويات احلكوم ددة ،ا ددىت ه ددذا الت دداريا ،النظ ددامج ال ددولث
دديط التنميددة عددن لريد عمليددات وكيانددات
الكمركددزي للتخ دديط الت دداركو الددذي يددنظم وينسد
وأدوات تتي تئاع اتلف األلراك الئاعلة اض تماعية وامللسسية.
 -138وض يقتصر ت ىي مىدأي الت اور وامل اركة عل امل اري ا منا ية فحس  ،ودمندا يتعد رداه
دىل عمليددة ا دددار الت دريعو مددا دامج قددد يددلثر علد ال ددعو والقوميددات األ ددلية :ويتعلد األمددر
باحل و امل اورة قى الت ري  .ومدن م ،فقدد أُ ريدت م داورات سدابقة للت دري قىد اعتمداد كد
مددن القددانون األساسددو لل قافددة ،والقددانون األساسددو للمدوارد املا يددة واضسددتئادة مددن امليدداه ،والقددانون
األ ساس ددو لألراض ددو الريئي ددة وأراض ددو الس ددلف ،والق ددانون األساس ددو ضقتص دداد املعرف ددة اض تم دداعو
وا ب ددداا واضبتك ددار ،والق ددانون األساس ددو للىيس ددة ،والق ددانون األساس ددو للتن ددوا الىيول ددو و الزراع ددو
والىذور والدعم ا يكولو و الزراعو.
 -139وأُن ست و الئدإة قيدد اضسدتعرا أ دكال وهيسدات للم داركة مدن بينهدا هيسدات رقابيدة،
ومرا ددد للم دوالنني ،وجلددان للمسددتخدمني ،وجمددالس ق اعيددة للم دوالنني ،وجمددالس معنيددة بتحقي د
املساواة ،وامعات ت اركية ،واركات وأازا سياسية.
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خامساً -حالة تنفيذ االلتاامات الطوعية
وفدداءا مددن دولددة دكدوادور بدداضلتزامج ال ددوعو الددذي ق عتددا علد نئسددها و جملددس
أ)
اقو ا نسان ،فقد أن أت بالتعاون مد مئوضدية األمدم املتحددة السدامية حلقدو ا نسدان مندّب
نظامج املعلومات املتعل حبقو ا نسان الذي أُلل و عامج  .2014ويت من أرب أدوات ،هو:
ررا للىح عن املعايم الولنية والدولية حلقو ا نسان ،ومكتىة للتقارير ،وقسم عداد تقارير
الدولة ،وآخر ملتابعة التو يات واضلتزامات الدولية املتصلة هيسات املعاهدات .وض تقتصر وظيئدة
املن ددّب ه ددذه عل د يك ددني امل دوالنني م ددن اضل ددكا عل د اق ددوقهم وعل د املع ددايم املك م ددة لو ددو
دنئا هدا فحسد  ،بد دنددا مي ركدن الدولدة أي دا مدن متابعدة سياسداهتا العامددة املإتىدة علد اضلتزامددات
الدولية اليت ق عتها عل نئسها و جمال اقو ا نسان.
) و ع ددامج  ،2013اس ددتُحدثت النس ددخة الرقم ددة والنس ددخة امل ىوع ددة م ددن وثيق ددة
توعويددة ب ددأن عمليددة اضسددتعرا الدددوري ال ددام لعددامج  ،2012ت د ردمنت تقريددر الدولددة والتقريددر
اجمل دمد ملنظمدات اجملتمد املددم وتقريدر الئريد العامد  .وقددد ُورعدت النسدخة الرقميددة مدن الوثيقددة و
ووقعددت  1 000نسددخة
بوابددة املوق د ال ددىكو لددوقارة العدددل واقددو ا نسددان وال ددلون الدينيددة ُ
م ىوعة عل اتلف ق اعات اجملتم املدم وق اعات الدولة.
ج) و دلددار مددلير املو د ال ال د الددذي ُعقددد و ت درين األول/أكتددوبر  2016و
كيتددو ،دداركت دك دوادور و رعايددة ادددز مت دزامن معددا بعن دوان ‘مع دا مددن أ لددل  -بندداء مسدداكن
ميك ددن الو ددول دليه ددا لأل ددخاص وي ا عاق ددة املت ددررين م ددن الزلد دزال‘ ،بالتنس ددي مد د مكتد د
املىع ددوز اخل دداص لألم ددني الع ددامج لألم ددم املتح دددة املع ددث با عاق ددة ودمكاني ددة الو ددول ،الس دديد لين ددني
مورينددو ،واض دداد الددولث لإلك دوادوريني وي ا عاقددة الىدنيددة واجمللددس الددولث لإلعاقددة .كمددا ُعقددد
خددكل هددذا املددلير ا تمدداا ما دددة مسددتديرة للمنظمددات غددم احلكوميددة بعن دوان ‘األ ددخاص وو
ا عاقة‘.
د) قدد أُعد رد تقريدر الدولددة املقدددمج دىل عمليدة اضسددتعرا الدددوري ال دام عددن لريد
منّب نظامج املعلومات املتعل حبقو ا نسان ،الذي أتا التحق من تنئيذ ك تو ية علد اددة
من التو ديات الديت قُددمت دىل الىلدد و عدامج  2012وحب هدا حب د ا ملسسدي ا .وقدد كاندت هدذه هدو
اخل ة الت ريىية اليت أُن دست هدا آليدة ملتابعدة تنئيدذ التو ديات الديت تقددمها ويد هيسدات النظدامني
العاملو وا قليمو حلماية اقو ا نسان دىل دولة دكوادور.
ه) تُن رئذ االيدا ا دراءات الداخليدة للتصددي علد الّبوتوكدول اضختيداري ضتئاقيدة
اقو ال ئ املتعل ب راء تقد الىكغات.

سادساً -تحديد اإلنجاوات وأفضل الممارسات والتحديات والقيود
 -140دن دكوادور بلد ملتزمج حبماية اقو ا نسان ،وقدد عدر علد اجملتمد الددويل ،و هدذا
السدديا  ،مىددادرة ضسددتحداز ددل ب ددأن ال ددركات عددّب الولنيددة واقددو ا نسددان .فئددو 26
ازيران/يونيددا  ،2014اعتُمددد و دلددار جملددس اقددو ا نسددان القدرار  A/HRC/RES/26/9بئ د
املقددإ امل ددإا املقدددمج مددن اكددوميت نددو أفريقيددا ودك دوادور .وقددد أُن د مبو د هددذا الق درار
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 وهددو،الئري د العام د احلكددومو الدددويل املكلرددف بوضيددة دعددداد ددل مل دزمج قانون دا هددذا اخلصددوص
ما من أنا أن مي ركن الدول من الوفاء بالتزامها باحلمايدة مدن انتهاكدات اقدو ا نسدان الديت قدد
 مبددا فيهددا ال ددركات،أو ضددمن ن ددا وضيتهددا الق ددا ية/ترتكىهددا ألدراك ثال ددة و دقلدديم كد منهددا و
 وقي ددادة دمكاني ددة اس ددتئادة، ومي ركنه ددا و الوق ددت ات ددا م ددن س ددني مس ددتوى املس دداءلة،ع ددّب الولني ددة
.  ومن وقوا هذه اضنتهاكات و املستقى،ضحايا هذه اضنتهاكات من تدابم اضنتصاك
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