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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ - مايو/ أيار٢١جنيف، 

 من مرفق   ٥املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       جتميع أعدته       
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  إكوادور    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات،                
واإلجراءات اخلاصة، مبا فيها مالحظات الدولة املعنية واملفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان             

ويرد التقرير مـوجزاً    . عليقاهتما، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          وت
. ولالطالع على النص كامالً، ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية        . تقّيداً بعدد الكلمات احملدد   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من املفوضـية الـسامية حلقـوق                 
ويّتبـع  . نسان ختتلف عما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضـية             اإل

 التقرير هيكل املبادئ التوجيهيـة العامـة الـيت اعتمـدها جملـس حقـوق اإلنـسان يف              
وذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة . ١٧/١١٩مقّرره 

وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت خالل            . تقريريف ال 
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    

 ة السابقض االستعرا دورةاحلالة خالل 
بعد املتَّخذ اإلجراء 

 االستعراض
 مل ُيصّدق املعاهدة اليت

 ُتقبلمل /عليها

التـــصديق، 
االنــضمام أو 

 اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  )١٩٦٦(  العنصريالتمييزأشكال 

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     ا
  )١٩٦٩(واالجتماعية والثقافية 

 اخلاص باحلقوق املدنيـة     الدويلالعهد  
  )١٩٦٩( والسياسية

 االختياري الثاين امللحـق     الربوتوكول
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
والسياسية، اهلادف إىل إلغـاء عقوبـة       

  )١٩٩٣(اإلعدام 
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       

  )١٩٨١( التمييز ضد املرأة
 التعذيب وغريه من    مناهضةاتفاقية  

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     
  )١٩٨٨(نية أو املهينة الالإنسا  أو

  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية    

بيـع األطفـال    بشأن  حقوق الطفل   
 املواد   البغاء ويف  يف األطفال   واستغالل
  )٢٠٠٤(اإلباحية 

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية    
إشراك األطفـال   بشأن  حقوق الطفل   

  )٢٠٠٤(يف الرتاعات املسلحة 
ــة حقــوق  ــة حلماي ــة الدولي االتفاقي

ــع ــراد  مجي ــاجرين وأف ــال امله العم
 )٢٠٠٢( أسرهم

اتفاقية حقوق األشـخاص    
  )٢٠٠٨(ذوي اإلعاقة 
 االختياري امللحق   الربوتوكول

باتفاقية مناهـضة التعـذيب     
وغريه من ضروب املعاملة أو     
العقوبة القاسية أو الالإنسانية    

  )٢٠١٠(أو املهينة 
 حلماية مجيـع    دوليةالاالتفاقية  

األشــخاص مــن االختفــاء 
 )٢٠٠٩(القسري 

 

 التحفظـــات
اإلعالنات أو  /و
 أو التفامهات/و

 التعذيب وغريه من    مناهضةاتفاقية  
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

يف ما يتعلق (أو الالإنسانية أو املهينة 
 )بتسليم اجملرمني

-   
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 ة السابقض االستعرا دورةاحلالة خالل 
بعد املتَّخذ اإلجراء 

 االستعراض
 مل ُيصّدق املعاهدة اليت

 ُتقبلمل /عليها

 اتراءـإج
 )٣(الشكوى

لقـضاء علـى    االتفاقية الدوليـة ل   
يـز العنـصري،    أشكال التمي   مجيع

  )١٩٧٧(١٤املادة 
امللحـق  ول   االختياري األ  الربوتوكول

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
  )١٩٦٩(والسياسية 

 االختياري امللحق باتفاقية  الربوتوكول
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد      

  )٢٠٠٢(املرأة 
نيـة  وق املد  اخلاص باحلق  الدويلالعهد  

  )١٩٨٤(٤١والسياسية، املادة 
اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه      

ضروب املعاملـة أو العقوبـة        من
الإنسانية أو املهينـة،    ال  القاسية أو 

 )١٩٨٨(٢٢املادة 

 االختياري امللحق   الربوتوكول
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  )٢٠١٠(والثقافية 
امللحق  االختياري   الربوتوكول

باتفاقية حقوق األشـخاص    
  )٢٠٠٨(ذوي اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
ص مـن االختفـاء     األشخا

  )٢٠٠٩(٣١القسري، املادة 
  

ــة  ــة الدولي االتفاقي
حلماية حقوق مجيـع    
العمــال املهــاجرين 

ــرهم  ــراد أس ، وأف
  ٧٧ و٧٦املادتان 

  أخرى ذات الصلةرئيسية صكوك دولية 
  

 بعد االستعراضاملتَّخذ اإلجراء  ة السابقض االستعراة دوراحلالة خالل
 الصك الذي مل ُيصدَّق   

 عليه

ــصديق   التـ
  أو االنضمام 

  أو اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة       
  واملعاقبة عليها

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     
  الدولية

  )٤( بالريموبروتوكول
  )٥(و اجلنسية وعدميالالجئون

ــام    ــف لع ــات جني  ١٩٤٩اتفاقي
  )٦( امللحقة هبااإلضافيةوالربوتوكوالت 

االتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل      
  )٧(الدولية

 ١٦٩رقم   الدولية   العملاتفاقية منظمة   
بشأن الشعوب األصـلية والقبليـة يف       

  البلدان املستقلة
اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم، املربمة 

نظمة األمم املتحدة للتربيـة     يف إطار م  
    والعلم والثقافة

اتفاقية خفض حاالت   
ــسية   ــدام اجلن انع

)١٩٦١(  
الربوتوكول اإلضايف  
ــق   ــث امللح الثال
باتفاقيات جنيف لعام   

توقيع فقط،   (١٩٤٩
 / كانون األول  ٨يف  

  )٨()٢٠٠٥ديسمرب 
اتفاقية منظمة العمل   

 ١٨٩الدولية رقـم    
 العمل الالئـق  بشأن

  نيللعمال املرتلي



A/HRC/WG.6/13/ECU/2 

GE.12-11900 4 

، أوصت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن تنضم إكـوادور إىل  ٢٠١١يف عام     -١
  .)٩( حاالت انعدام اجلنسيةفض املتعلقة خب١٩٦١اتفاقية عام 

حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد     ، أوصت اللجنة املعنية حبماية      ٢٠١٠ويف عام     -٢
 مـن  ٧٧ و٧٦نصوص عليها يف املـادتني   بأن تنظر احلكومة يف إصدار اإلعالنات امل       أسرهم

 املتعلقة بـاهلجرة يف أوضـاع       ١٤٣االتفاقية وتصّدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         
  .)١٠(تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
دستور اجلديد حيز النفاذ يف ، رحبت جلنة مناهضة التعذيب بدخول ال٢٠١٠يف عام   -٣

وأدلـت جلـان أخـرى      . )١١(، وهو ُيرسي اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان       ٢٠٠٨عام  
  .)١٢(بتعليقات مماثلة

فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين مـن أصـل       رحب  ،  ٢٠١٠ويف عام     -٤
إلكوادوريني من أصـل    أفريقي بالدستور اجلديد وأحاط علماً باحلكم القاضي بأن للسكان ا         

  .)١٣( مجاعيةأفريقي حقوقاً
، ذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من اختاذ البلـد             ٢٠١١ويف عام     -٥

  .)١٤(ال يوجد حىت اآلن قانون حمدد حيقق فعالية متتع املرأة حبقوقهافإنه بعض املبادرات، 
الـذي  قلـق   عـن ال  نصري   جلنة القضاء على التمييز الع     أعربت،  ٢٠٠٨ويف عام     -٦

وجود عقبات يف اجمللس الوطين تعوق اعتماد قوانني حمـددة تكفـل إعمـال        إزاء  يساورها  
  .)١٥(احلقوق اجلماعية للشعوب األصلية ولإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن توائم إكوادور قوانينها الداخلية مع اتفاقية حقـوق     -٧
ربوتوكول االختياري امللحق هبا بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف            الطفل وال 

  .)١٦(املواد اإلباحية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  
املؤسسة الوطنية حلقوق 

  )١٨()١٧(اإلنسان
املركز خالل دورة االستعراض 

  السابقة
ل دورة االستعراض املركز خال

  احلالية
  )٢٠٠٩(ألف )٢٠٠٨(ألف مكتب أمني املظامل

 التنسيق الدولية    للجنة ، أوصت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة      ٢٠٠٩يف عام     -٨
سم تعديالت القـانون األساسـي      حت بأن   للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     

جه التباين القائمة مع الدستور املنقّح، وأن يتفاعل مكتب أمني          املتعلق مبكتب أمني املظامل أو    
وأوصت جلنـة حقـوق     . )١٩(املظامل تفاعالً فعلياً مع نظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة         

  . )٢٠(الطفل بإنشاء مكتب متخصص يف حقوق األطفال داخل مكتب أمني املظامل
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 حكم يف الدستور يقضي بإنشاء   بإدراجوأحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً         -٩
  .)٢١(مكتب أمني املظامل

وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن الدستور ُينشئ جمالس لتحقيق املساواة، تشمل              -١٠
جملساً للمرأة واملساواة بني اجلنسني، لكنه الحظ عدم وضوح اإلطار املؤسسي والتـشريعي             

  .)٢٢(ألعمال اليت تتوىل تنفيذهاهلذه اجملالس وضوحاً تاماً وحمدودية ا
 إكوادور  حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     اللجنة املعنية حبماية    وشجعت    -١١

على أن توضح واليات املؤسسات العامة املعنية بشؤون اهلجرة وتكفل إدماج االتفاقيـة يف              
   .)٢٣(من سياسات متعلقة حبقوق العمال املهاجرينكل ما تصوغه 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٤(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية 

الواردة يف دورة 
  ةاالستعراض السابق

آخر تقرير قُـدم    
منذ االسـتعراض   

  ةالسابق
آخر مالحظات 

  اإلبالغحالة   ختامية
جلنة القضاء علـى    

 التمييز العنصري
أغسطس /آب ٢٠٠٦ ٢٠٠٣ مارس/آذار

٢٠٠٨ 
وردت التقارير من العشرين    
ــشرين يف  ــاين والع إىل الث

 ٢٠١٢ عام
ــة   ــة املعني اللجن
باحلقوق االقتصادية  
 واالجتماعية والثقافية

 قيد النظر - ٢٠٠٩ ٢٠٠٤مايو /أيار

اللجنة املعنية حبقوق   
 اإلنسان

 /األول تشرين ٢٠٠٨ ١٩٩٨يوليه /متوز
 ٢٠٠٩ أكتوبر

حيل موعد تقدمي التقريـر     
 ٢٠١٣السادس يف عام 

ــةال ــةلجن   املعني
القضاء على التمييز   ب

 ضد املرأة

 /األول تشرين ٢٠٠٧ ٢٠٠٣يوليه /متوز
 ٢٠٠٨أكتوبر 

حيل موعد تقدمي التقريرين    
الثــامن والتاســع يف  

 ٢٠١٢ عام
ــضة   ــة مناه جلن

 التعذيب
       /تشرين الثـاين  

 ٢٠٠٥نوفمرب 
 /لثاينا تشرين ٢٠٠٩

 ٢٠١٠نوفمرب 
حيل موعد تقدمي التقريـر     

 ٢٠١٤السابع يف عام 
 /الثاين كانون ٢٠٠٨ ٢٠٠٥يونيه /حزيران جلنة حقوق الطفل

  ٢٠١٠يناير 
 

 ينحيل موعد تقدمي التقرير   
ــامس ــسادساخل  يف  وال

  ٢٠١٦ عام
ورد التقريران األوليـان    

بــالربوتوكول  املتعلقــان
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  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية 

الواردة يف دورة 
  ةاالستعراض السابق

آخر تقرير قُـدم    
منذ االسـتعراض   

  ةالسابق
آخر مالحظات 

  اإلبالغحالة   ختامية
االختياري امللحق باتفاقية   

بيـع  بشأن  لطفل  حقوق ا 
ــتغالل   ــال واس األطف

يف و  يف البغــاءاألطفــال
ــة   ــواد اإلباحيـ املـ

الربوتوكول االختيـاري   و
امللحق باتفاقيـة حقـوق     

ـ   شـراك  شأن إ الطفل ب
ــات  ــال يف الرتاع ألطف

  ٢٠٠٨املسلحة يف عام 
اللجنة املعنية حبماية   
حقوق مجيع العمال   
املهاجرين وأفـراد   

 أسرهم

       /تشرين الثـاين  
 ٢٠٠٧رب نوفم

  /كانون األول  ٢٠١٠
 ٢٠١٠ديسمرب 

حيل موعد تقدمي التقريـر     
  ٢٠١٥الثالث يف عام 

 

اللجنة املعنية حبقوق   
ــخاص ذوي  األش

 اإلعاقة

 قيد النظر - ٢٠١١ -

اللجنة املعنية حباالت 
 االختفاء القسري

حيل موعد تقدمي التقريـر      -  - -
 ٢٠١٣األويل يف عام 

  عاهداتاملتابعة احملددة املقدمة من هيئات الردود على طلبات امل  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة
موعد تقدمي  
املالحظات 

  قُدمت يف  املوضوع  ةـاخلتامي
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
، قـانون    األوجه التشريعات، التمييز املتعدد    ٢٠٠٩

 )املوافقة املسبقة عن علم(املشاورة واملشاركة 
ـ   د تأخر موع

 تقدميها
ون واملدافعون عن حقـوق     ياألطباء الشرع   ٢٠١١  جلنة مناهضة التعذيب

، الالجـئني ، اإلساءة إىل    عدم الرد اإلنسان،  
 العنف ضد األطفال، أوضاع االحتجاز 

تأخر موعـد   
 تقدميها

العنف ضد املرأة، التحقيق يف ما يقع مـن           ٢٠١٠ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
ـ    از، التمييـز ضـد     انتهاكات يف االحتج

 الشعوب األصلية 

٢٠١١ 

اللجنة املعنية بالقضاء على    
  التمييز ضد املرأة

 بني اجلنسني، خطة تكافؤ     املساواةآلية حتقيق     ٢٠١٠
 الفرص

٢٠١١ 
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 اآلراء    

  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة
-  -  -  

العنـصري  يـز   جلنة القضاء على التمي   دعت كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و         -١٢
  .)٢٥(إكوادور إىل تقدمي وثيقتها األساسية

  )٢٦(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 

 نعم  نعم ُوجهت دعوة دائمة
   املضطلَّع هباالزيارات

  

 

املقّرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان       
   / تـشرين الثـاين    ١٦-٥(للمهاجرين  

  )٢٠٠١نوفمرب 
املقّرر اخلاص املعين باستقالل القضاة     

ــارس / آذار١٧-١٣(واحملــامني  م
وزيارة متابعـة يف الفتـرة      ) ٢٠٠٥

  ٢٠٠٥يوليه / متوز١٥ إىل ١١ من
 املعـين باالحتجـاز     العاملالفريق  

   / شـــباط٢٢-١٢(التعـــسفي 
  )٢٠٠٦فرباير 
الـشعوب  قوق   املعين حب  اخلاصاملقّرر  

   / أيـار  ٤ - أبريل/ نيسان ٢٤(األصلية  
  )٢٠٠٦مايو 

الفريق العامل املعين مبسألة استخدام     
املرتزقة كوسيلة النتـهاك حقـوق      
اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب     

 أغسطس/ آب ٢٨(يف تقرير املصري    
  )٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ١ -

   بالـصحة   املعـين املقّرر اخلـاص    
 )٢٠٠٧مايو / أيار١٨-١٤(

اخلبرية املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنـسان       
 / تـشرين الثـاين    ١٥-١٠(والفقر املـدقع    

  )٢٧()٢٠٠٨نوفمرب 
اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية للدول       

 من االلتزامات املالية الدولية املتصلة هبـا        وغريها
، التمتع الكامل جبميـع حقـوق اإلنـسان        يف

 ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   احلقو وخاصة
  )٢٨()٢٠٠٩مايو / أيار٨-٢(

 العامل املعين بالسكان املنحـدرين       اخلرباء فريق
ــران٢٦-٢٢( أفريقــي أصــلمــن   / حزي
  )٢٩()٢٠٠٩يونيه 

الشعوب األصـلية   قوق  حباملقّرر اخلاص املعين    
  )٣٠()٢٠٠٩ديسمرب / األولكانون ١٠-٧(

عنية بأشكال الرق املعاصـرة     املقّررة اخلاصة امل  
ــاينكــانون ٢٥( ــاير/ الث  /شــباط ١ - ين

  )٣١()٢٠١٠فرباير 
ج حباالت اإلعـدام خـار    املقّرر اخلاص املعين    

 تعــسفاً أو بــإجراءات مــوجزة أو القــضاء
 )٣٢()٢٠١٠يوليه /متوز ١٥-٥(

الزيارات املتفق عليها   
 املبدأمن حيث 

- - 

 املطلـوب   الزيارات
 إجراؤها

املقّرر اخلـاص املعـين حبريـة التعـبري         
  )٢٠٠٤ يونيه/ حزيران٢٩يف  مطلوبة(

 

 ٢٩مطلوبـة يف    ( اخلاص املعين حبرية التعبري      املقّرر
  / شباط ٢تكرر طلبها يف    و،  ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
  )٢٠١٢فرباير 
مطلوبة يف ( املعين باحلقوق الثقافية املستقلاخلبري 
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 احلالة الراهنة احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
 )٢٠١٠يونيه /حزيران

 على رسائل    الردود
االدعاء والنـداءات   

 العاجلة

.  بالغاً ١٥أُرسل   خالل الفترة قيد االستعراض،    -
 . بالغاً منها١١ت احلكومة على وردَّ

 نظراً لعدم تلقي إكوادور طلباً من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، فقد  -١٣
) ٢٠١١ يف عام (اخلاص املعين باحلق يف التعليم      بادرت إىل توجيه دعوات إىل كل من املقّرر         

  .)٢٠٠٩ و٢٠٠٨يف عامي  (حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعيوالفريق العامل املعين 
 حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، أشار الفريق العامل املعين ٢٠١٢ويف عام   -١٤

وأضاف . حالة مل ُيبت فيها بعد      بشأن ٢٠١١إىل أن احلكومة قد بعثت برسالتني خالل عام         
أنه قـد   كما أشار الفريق إىل     . أن املعلومات املقدمة ال ُتعد كافية الستجالء مالبسات احلالة        

، أمكن استجالء أربع حاالت منها علـى أسـاس           حالة إىل احلكومة   ٢٦أحال منذ إنشائه    
            . مـن احلكومـة     حالة على أساس املعلومات املقدمـة      ١٨املعلومات املقدمة من املصدر، و    
   .)٣٣(ومل ُيبت بعد يف أربع حاالت

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
قدم مستشار حقوق اإلنسان لدى فريق األمم املتحدة القطـري املـشورة التقنيـة             -١٥

ئم على  ؛ وإدماج هنج قا   )٣٥(؛ وتنفيذ إصالحات يف نظام القضاء     )٣٤(الالزمة لصْوغ التشريعات  
         حقوق اإلنسان يف عمليات التخطيط الوطين وإنشاء نظام مؤشرات حلقوق اإلنسان، وفقـاً             

؛ وتعزيز الوفاء باملعايري الدوليـة حلقـوق        )٣٦(ملا أوصَي به خالل دورة االستعراض السابقة      
  . )٣٧(اإلنسان يف ما بني اجلهات الفاعلة الوطنية ووكاالت األمم املتحدة

  .)٣٨( األصليةصندوق التربعات لصاحل الشعوب، سامهت إكوادور يف ٢٠١١ام ويف ع  -١٦

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن اسـتمرار            ٢٠٠٨يف عام     -١٧

احلمايـة  بالواقع فيما يتعلق    القائم على أرض     بني القانون والوضع     التفاوت القائم قلقها إزاء   
 لتشريعات القائمـة  اوأوصت اللجنة إكوادور بتنفيذ     . القانونية للمرأة واملساواة بني اجلنسني    

  .)٣٩(يز ضد املرأةيمتتنطوي على بطريقة ال تنفيذاً كامالً 
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بـشأن اسـتمرار    عن قلقها   كذلك  كما أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري          -١٨
تعرض نساء الشعوب األصلية لتمييز مزدوج يقوم على أساس أصلهن العرقي وعلى أسـاس              

  .)٤٠(جنسهن
         وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأنه على الرغم من وجود ضمانات دسـتورية،               -١٩

حدرة مـن أصـل     فال تزال الشعوب األصلية وفئات األقليات، كالشعوب اإلكوادورية املن        
             وبينمـا أشـار   . أفريقي واملهاجرين والالجئني، تعاين من االستبعاد االجتمـاعي والتمييـز         

                 الفريق القطري إىل أن احلكومة قد اعتمدت اخلطـة الوطنيـة اإلمنائيـة للعـيش الكـرمي                
الفئـات  ادة  استف، فقد الحظ عدم وجود بيانات واضحة عن مدى          ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  

   .)٤١(الضعيفة من هذه اخلطط
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن استمرار قلقها ألن نسبة كبرية مـن            -٢٠

األشخاص املنتمني إىل الشعوب األصلية واجملتمعات اإلكوادورية املنحدرة من أصل أفريقي يف 
فريق اخلرباء العامل   ، طلب   ٢٠١٠ويف عام   . )٤٢(إكوادور ال تزال تعاين من التمييز العنصري      

املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي إىل احلكومة اعتماد قانون حمدد ملكافحة التمييـز              
  .)٤٣(اإلثين والعنصري والتمييز القائم على نوع اجلنس

 تأكيـد   حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     املعنية حبماية   وكررت اللجنة     -٢١
 يتعرض له املهاجرون من مواقف متييزية ووصم اجتماعي، وشجعت إكوادور           قلقها بشأن ما  

   .)٤٤(متتع مجيع العمال اخلاضعني لواليتها باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقيةعلى ضمان 
واعترف فريق األمم املتحدة القطري بأن إكوادور قد نفـذت بـرامج وتغـيريات                -٢٢

  . )٤٥( بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية والقضاء عليهدستورية بالغة األمهية ملنع التمييز
 مبنظمـة  جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، أحاطت ٢٠١٠ويف عام    -٢٣

العمل الدولية علماً بأن الدستور يتضمن أسباباً جديدة ُيحظر على أساسها التمييز، تـشمل              
كما ينص الدستور على حكم غري متييـزي        . بشريصابة بفريوس نقص املناعة ال    اهلجرة واإل 

يقضي حبماية النساء احلوامل يف جمايل التعليم والعمل؛ وحكم يعترف حبق األشـخاص ذوي              
  .)٤٦(اإلعاقة يف تكافؤ الفرص

 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  

 أو بإجراءات    القضاء جر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خار     املقّر، أفاد   ٢٠١١يف عام     -٢٤
 تعسفاً بأن نسبة جرائم القتل على الصعيد الوطين قد ارتفعـت ارتفاعـاً حـاداً يف                 موجزة أو 
وُيعـزى  . ٢٠٠٩ و ١٩٩٠عاماً املاضية؛ إذ كادت تتضاعف يف الفترة ما بني عامي            العشرين

 االجتـار   هذا االرتفاع إىل عوامل شىت، تشمل ازدياد أنشطة اجلرمية املنظمة، وتوّسع نـشاط            
  . )٤٧(باملخدرات، وارتفاع معدالت تعاطي املخدرات والكحول، وانعدام االستقرار االقتصادي
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وأشار املقّرر اخلاص أيضاً إىل أن حجم ما ُيرتكب من جرائم منظمة على احلـدود                 -٢٥
الشمالية للبالد ودرجة العنف الذي متارسه الدولة وميارسه املغاورون هناك غـري مفهـومني              

. )٤٨(فقد امتّد الصراع الدائر يف بلد ثالث إىل إكوادور، خملفاً وراءه عواقب وخيمة            . ينلكثري
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تتخذ إكوادور تدابري تكفل سالمة الـسكان املـدنيني              
             البدنية يف احملافظات املمتدة على احلدود الشمالية للبالد؛ وأن تـضمن إجـراء حتقيقـات              

  . )٤٩(ما ُيرتكب يف هذه املنطقة من جرائم قتل وانتهاكات وتقدمي اجلُناة إىل العدالةيف 
  أو   أو بإجراءات موجزة   ج القضاء املعين حباالت اإلعدام خار   كما أشار املقّرر اخلاص       -٢٦

تعسفاً إىل أن اإلعدام الغوغائي مشكلةٌ رئيسية يف البالد، تتمثل بوجه عام يف مهامجـة أفـراد                 
. )٥٠(معات احمللية األشخاَص املشتبه بارتكاهبم جرائم كالسرقة وأعمـال العنـف والقتـل            اجملت

ر اخلاص بأن تستحدث احلكومة استراتيجية من أجل التـصدي هلـذه املـسألة،            وأوصى املقرّ 
  . )٥١(بالتشاور مع اخلرباء ومنظمات اجملتمع املدين ومنظمات الشعوب األصلية والسكان الريفيني

الـيت  دعاءات  القلق بشأن ا  عما يساورها من    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      وأعربت  -٢٧
تفيد مبسؤولية أفراد من القوات املسلحة وقوات الشرطة عن اإلفراط يف استخدام القوة ضد               

وطلبـت اللجنـة إىل إكـوادور       . املشاركني يف مظاهرات عامة، مما أدى إىل مقتل بعضهم        
  .)٥٢(ب هذه األفعال ومعاقبتهم وتعويض الضحاياالتحقيق مع املسؤولني عن ارتكا

وكررت جلنة مناهضة التعذيب تأكيد توصيتها بأن تضمن إكوادور جترمي التعـذيب      -٢٨
  .)٥٣(يف قوانينها الداخلية وتعتمد له تعريفاً يتّسق مع أحكام االتفاقية

ة معاملة  استمرار حدوث حاالت إساء   والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق         -٢٩
 .)٥٤(أثناء االحتجاز لدى الشرطة، دون أن يقدَّم املسؤولون عنها إىل العدالة يف معظم األحوال

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تضمن إكوادور إجراء حتقيق فوري ونزيـه يف مجيـع               
  . )٥٥(شكاوى التعذيب أو إساءة املعاملة

قلقها إزاء املزاعم املتعلقـة بـسوء       القضاء على التمييز العنصري عن      وأعربت جلنة     -٣٠
معاملة القوات املسلحة لبعض الشعوب األصلية وممارسة العنف ضدها لتأمني مصاحل شركات 

  .)٥٦(النفط وشركات التعدين وقطع األشجار العاملة يف أراضي السكان األصليني
معظـم  ارتفاع مستويات اإلشغال يف قلق إزاء عن ال  جلنة مناهضة التعذيب     وأعربت  -٣١

عن تردي أحوال احملتجزين الصحية وأحـوال        وإزاء ما يردها من بالغات       مراكز االحتجاز، 
قصور نظـام   عن   فريق األمم املتحدة القطري      وأبلغ .)٥٧(النظافة الصحية يف مراكز االحتجاز    

  .)٥٨(احتجاز املراهقني
تمـسي  ، ذكرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن احتجاز مل        ٢٠١١ويف عام     -٣٢

اللجوء والالجئني ليس منتشراً على نطاق واسع يف البالد، لكنها أفادت بأن األشخاص الذين       
ُيحتجزون على احلدود الشمالية للبالد ُيتحفّظ عليهم يف مراكز االحتجاز املؤقـت ونقـاط              
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 .تفتيش املهاجرين، مع من ُيّدعى أهنم جمرمون، استناداً إىل مسوغات قانونية يف بعض األحيان 
  . )٥٩(وأضافت املفوضية أنه ينبغي زيادة عدد الزنزانات املنفصلة املخصصة للنساء

بشأن ازدياد وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن استمرار قلقها           -٣٣
 .حوادث العنف ضد النساء والبنات يف إكوادور، مبا يف ذلك العنـف املـرتيل واجلنـسي               

وجود تشريعات وخطط حمددة، فإن العنف والتحرش اجلنسيني        غم من   وأضافت أنه على الر   
 وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن ظـاهرة         .)٦٠(ضد البنات يف املدارس ما زاال متفشيني      

العنف بني اجلنسني ما زالت مشكلةً تتعلق بالصحة العامة وأهنا حتدث على حنو معقد وعميق               
األشخاص الضعفاء كنساء الشعوب األصـلية والنـساء        جداً يف صفوف الفئات املستبعدة و     

. )٦١(املتنـوع  اإليدز والنساء ذوات امليـل اجلنـسي  /صابات بفريوس نقص املناعة البشري  امل
تأثراً أكثر وذكرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن النساء الالجئات واألطفال الالجئني    

سيما يف املنـاطق      أساس نوع اجلنس، وال    بظاهرة العنف القائم على   من الفئات   من غريمها   
  .)٦٢(احلدودية

قلق ألن قانون اخلدمة العـسكرية اإللزاميـة يف         عن ال  جلنة حقوق الطفل     وأعربت  -٣٤
  .)٦٣(القوات املسلحة الوطنية ال حيظر صراحة جتنيد األطفال

          د،وذكر فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم مما بذلته إكوادور مـن جهـو                -٣٥
وأوصى الفريق بتحـديث    . ٢٠١٠ طفل ومراهق يعملون يف عام       ٢٨٠ ٠٠٠فما زال زهاء    

االستراتيجية املتكاملة للقضاء على عمل األطفال، بغية حتسني مستوى التنسيق املؤسـسي يف    
  .)٦٤(ما بني اجلهات احلكومية الفاعلة املعنية هبذا املوضوع

 بأهنا قد تلقّت     بأشكال الرق املعاصرة   ة املعني ة اخلاص ةراملقّر، أفادت   ٢٠١٠ويف عام     -٣٦
وأضافت أن األطفال . معلومات بشأن تأجري األطفال أو استئجارهم مقابل مبالغ مالية صغرية 

كباعة متجولني يف الشوارع وكعمال يف املزارع، وُيستخدمون يف حـاالت           " ُيستخدمون"
دان اجملاورة ملمارسة أنشطة الُسخرة والسـتغالهلم  أخرى يف اخلدمة املرتلية أو ُيهرَّبون إىل البل      

وساور جلنة حقوق الطفل قلق لكثرة عدد األطفال الصغار         . )٦٥(جنسياً وتشغيلهم يف التسّول   
   .)٦٦(الذين يزاولون أعماالً ضارة، مبا يف ذلك الّسخرة، ولعدم التحاق كثري منهم باملدرسة

 الدولة على أن تعترب عمـل        الرق املعاصرة   بأشكال ة املعني ة اخلاص ةراملقّروشجعت    -٣٧
  .)٦٧(األطفال يف الشوارع أحد أسوأ أشكال عمل األطفال

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تسّن إكوادور تشريعات حتظر ممارسة العقاب البدين   -٣٨
يف مجيع األوساط، مبا فيها األسرة واملدرسة ومجيع األماكن اليت ُيحرم فيهـا األفـراد مـن                 

  . )٦٨(حريتهم
ارتفاع عدد األطفال الذين ُيّتجر   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار قلقها إزاء           -٣٩

هبم دولياً وداخل البلد، من املناطق احلدودية ومناطق املرتفعات الوسطى إىل املراكز احلضرية،             
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من أجل استغالهلم جنسياً ألغراض جتارية، وتسخريهم يف العمل املرتيل، وإكـراههم علـى              
   .)٦٩(التسّول، وعلى السخرة يف املناجم، واستخدامهم يف غري ذلك من األعمال اخلطرة

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن مقاضاة املّتجرين باألشـخاص ال تـزال                -٤٠
فعلى سبيل الذكر، ُيعّد االجتار، يف حالة الـضحايا األجانـب،   . )٧٠(عملية قاصرة بوجه عام  

  .)٧١(يا لقانون اهلجرة أكثر منه جرمية ارتكبها املّتجرونانتهاكاً من الضحا

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن النظام القضائي يف إكوادور يواجـه مـشاكل                -٤١
قب االستفتاء الذي أُجري    وأضاف أن عملية إصالح قضائي هيكلي قد اسُتهلت ع        . لةمتأّص

وأوصى الفريـق   .  واسُتبدل اجمللس الوطين للقضاء مبجلس انتقايل جديد       ٢٠١١مايو  /يف أيار 
   .)٧٢(القطري بأن تعزز إكوادور عملية اإلصالح القضائي فيها باالمتثال ملعايري حقوق اإلنسان

ة مبادرة البالد إىل    ، قّيم املقّرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلي       ٢٠١٠عام   ويف  -٤٢
صياغة مشروع قانون لتحقيق التنسيق والتعاون بني نظام قضاء الشعوب األصـلية ونظـام              

وأضاف أنه ال غىن عن التعويل على مشاركة الشعوب األصـلية يف هـذه              . القضاء العادي 
   .)٧٣(املبادرة
رطة وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بأن تواصل إكوادور إصالح جهـاز الـش            -٤٣
التقرير املتعلق بأمن املواطن وحقـوق      يتسق واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ومع مراعاة         مبا

   .)٧٤( الصادر عن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنساناإلنسان
                ج القـضاء  املعين حباالت اإلعـدام خـار     ، أوصى املقّرر اخلاص     ٢٠١١ويف عام     -٤٤

 تعسفاً بأن ُتنشئ احلكومة جلنة خرباء رفيعة املـستوى لتقيـيم أداء             أوأو بإجراءات موجزة    
قوات الشرطة ألغراض من بينها دراسة مدى فعالية التحقيقات الُشُرطية وأسـباب نـواحي      
القصور فيها ودور قوات الشرطة يف استمرار ارتفاع معدالت اإلفالت من العقاب؛ واقتراح             

  .)٧٥(ل لضمان تعزيز الرقابة املدنية على الشرطةإصالحات هيكلية وتنفيذية؛ وحبث سب
فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين مـن أصـل          ، حث   ٢٠١٠ويف عام     -٤٥

دعم التطوير اجلاري للمـساعدة القانونيـة اجملانيـة كـأداة            أفريقي احلكومة على أن تعزز    
  .)٧٦(قي يف مراكز االحتجازلسكان املنحدرين من أصل أفريالتفوق العددي املفرط ل ملكافحة

              أو بـإجراءات مـوجزة     ج القضاء املعين حباالت اإلعدام خار   املقّرر اخلاص   وذكر    -٤٦
 تعسفاً أن إنشاء جلنة احلقيقة كان مبادرة حكومية هامة للتصدي لظاهرة اإلفـالت مـن                أو

اجمللس الـوطين أعمـال     وأوصى بأن يتابع كل من احلكومة و      . )٧٧(العقاب املتوطّنة يف البالد   
اللجنة، بسبلٍ منها ضمان إعادة فتح القضايا ذات الـصلة؛ وتقـدمي املعلومـات املناسـبة                
واملساعدة القانونية والتعويضات إىل الضحايا وأسرهم؛ وإنشاء وحدة حمفوظـات لوثـائق            
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 أجل كما حثّ املقرر اخلاص احلكومة على إنشاء برنامج فعال حلماية الشهود من    . )٧٨(اللجنة
  .)٧٩(مكافحة اإلفالت من العقاب

 ُينشئ نظاماً متخصصاً لقضاء     ٢٠٠٨ دستور عام    بكونرحبت جلنة حقوق الطفل     و  -٤٧
فصل األطفال عن الكبار لدى     ب و ،جراء احلرمان من احلرية   إل بالطابع االستثنائي األطفال يقّر   
تبتعد عـن   ت اجلنائية   ألن صياغة قانون الضمانا   اللجنة أعربت عن القلق     بيد أن   . احتجازهم

؛ ولعدم وجود نظام مالئم لقضاء األحداث حىت اآلن؛         نظام متخصص لقضاء األطفال   إقامة  
كما ساور فريـق األمـم      . )٨٠(ورود بالغات تفيد باستمرار احتجاز األطفال مع الكبار       لو

ماً،  عا ١٦املتحدة القطري قلق بشأن ما اُتخذ من مبادرات خلفض سن املسؤولية اجلنائية إىل              
  . )٨١(لقانون الدويل والدستورخالفاً ل

  احلق يف الزواج ويف احلياة األسرية  -دال  
استمرار العمل بالسن القانونيـة الـدنيا       إزاء  عن القلق   جلنة حقوق الطفل    أعربت    -٤٨

السن الـدنيا للـزواج     وأوصت بتحديد   .  سنة للفتيان  ١٤ سنة للفتيات و   ١٢للزواج وهي   
  .)٨٢(الفتيات على حد سواء سنة للفتيان و١٨لتكون 

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضمن إكوادور االمتثال ملبدأ مصاحل الطفل الفضلى          -٤٩
 املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التـبين علـى           ١٩٩٣وألحكام اتفاقية الهاي لعام     

  .)٨٣(الصعيد الدويل

كة يف احلياة العامـة واحليـاة     ، واحلق يف املشار   حرية التعبري وتكوين اجلمعيات     -هاء  
  السياسية

بأن ) اليونسكو(، أفادت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         ٢٠١١يف عام     -٥٠
مواضع عديدة يف الدستور ويف مشروع قانون اإلعالم قد تقّيد حرية التعبري، بطـرق منـها                

مناسبة التوقيـت وحمـددة      و االشتراط املسبق أن تكون املعلومات املتداولة صحيحة وحمقّقة       
 والتشهري ما زاال جزءاً من القذفوأشارت املنظمة أيضاً إىل أن   . )٨٤(السياق ومتعددة املصادر  

وأوصت اليونسكو مبواءمة التشريعات اإلكوادورية مع معـايري حريـة          . )٨٥(القانون اجلنائي 
  . )٨٦(التعبري الدولية واملُطّبقة يف البلدان األمريكية

فادت اليونسكو بأن نظام اإلذاعة والتلفزة ال يشجع على التنوع اإلعالمـي            كما أ   -٥١
ألسباب منها تركّز ملكية وسائط اإلعالم يف قطاع واحد فقط؛ وتبعية اهليئة التنظيمية لوزارة              
االتصاالت؛ وانتشار التمييز على نطاق واسع ضد وسائط اإلعـالم اخلاصـة باجملتمعـات              

مة أيضاً إىل عدم وجود قانون ينص على ضمانات حمددة الستقالل           وأشارت املنظ . )٨٧(احمللية
  . )٨٨(نشاط التحرير يف وسائط اإلعالم العام أو حلصول وسائط اإلعالم على التمويل املناسب
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. وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بتصاعد املواجهات بني احلكومة ووسائط اإلعالم            -٥٢
عة مما متارسه خنبة من مالك وسائط اإلعـالم مـن صـحافة             فاملشكلة بالنسبة إىل احلكومة ناب    

مسؤولة لتعزيز مصاحلها االقتصادية، فيما تشجب املنظمات الصحفية واملنظمـات غـري             غري
ورأى الفريق القطري أنه ينبغي للسلطة      . )٨٩(احلكومية اإلجراءات احلكومية املقوِّضة حلرية التعبري     

  .)٩٠(طبيق املعايري الدولية واختاذ إجراءات مستقلة وفعالةالقضائية التعامل مع هذه القضايا بت
وذكرت اليونسكو أن مستوى سالمة الصحفيني يف إكوادور حمدود، مشريةً إىل أهنم            -٥٣

وقد أدان املدير العام للمنظمة مقتل إعالمّيْين يف        . عرضة خلطر العنف البدين والترويع والقتل     
   .)٩١(٢٠١١ و٢٠٠٨الفترة ما بني عامي 

بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي      ، وّجه املقّرر اخلاص املعين      ٢٠١١مايو  /ويف أيار   -٥٤
  انتباه احلكومة إىل جمموعة من الدعاوى اجلنائية املرفوعة على صحفيني من صـحيفة             والتعبري

وقد ُرفعت هذه الدعاوى نتيجةً لنـشر عمـود   . من جانب موظفني عموميني    ‘إألونيبريسو‘
 ١٧كما أشار املقّرر اخلـاص إىل وجـود         . )٩٢(يف قراراٍت اختذها رئيس البالد    رأي يشكّك   

وقد رفع الرئيس،   . ٢٠٠٧دعوى قضائية ضد صحفيني ومديرين يف وسائط اإلعالم منذ عام           
ويف . )٩٣(بنفسه مباشرة أو مبمارسة نفوذه حسبما ادُّعـي، أربـع مـن هـذه الـدعاوى               

 احلكومة معلومات عن احلكم الصادر علـى        ، أرسل املقّرر اخلاص إىل    ٢٠١١أغسطس  /آب
وأعرب املقّرر اخلاص عن بالغ قلقـه       . وعلى مديريها ‘ إألونيبريسو’ أحد الصحفيني بصحيفة  

            ، ردت احلكومـة علـى     ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول  . لقسوة القرار القضائي الصادر   
  .)٩٤(كال البالغني

املقّرر اخلاص عن استمرار قلقه بشأن قـرار        ، أعرب   ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٦ويف    -٥٥
ة على مديرين بـصحيفة     رحمكمة العدل الوطنية الذي يؤكد األحكام اجلنائية واملدنية الصاد        

العهد الدويل   من   ١٩ وأشار إىل أنه يتعّين، وفقاً للمادة        ،وعلى أحد صحفييها   ‘إألونيبريسو‘
العموميني ملستوى أعلى مـن النقـد       ، إخضاع املوظفني    والسياسية اخلاص باحلقوق املدنية  

  .)٩٥(وتدقيق األداء يف ضوء الطبيعة العامة ملناصبهم
رة اخلاصـة املعنيـة حبالـة    املقّر، أرسلت ٢٠١١ و٢٠٠٨ويف الفترة ما بني عامي      -٥٦

 عدة بالغات مجاعية وفردية عن حالة املدافعني عـن حقـوق            حقوق اإلنسان  عن   املدافعني
ديدات أو هوجِموا أو قُتلوا على يد أفراد مأجورين أو غري معـروفني،        اإلنسان الذين تلقَوا هت   

وقد أرسلت إكوادور   . )٩٦(حسبما ورد من ادعاءات، أو الذين أُلقي القبض عليهم وحوِكموا         
  . )٩٧(ردوداً على هذه البالغات

كة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد قانون املـشار  وبينما رحبت     -٥٧
لق مبستوى متثيل املرأة يف مجيع مناحي       ما يتع  السياسية، وكذلك مبا أحرزه البلد من تقدم يف       

احلياة السياسية، فقد أعربت عن استمرار قلقها إزاء استمرار وجود عقبات هيكلية وسياسية             
وثقافية واجتماعية اقتصادية تعرقل مشاركة النساء يف احلياة العامة، وال سيما نساء الشعوب             

  . )٩٨(األصلية والنساء املنحدرات من أصل أفريقي
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 جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق اخنفـاض مـستوى مـشاركة             والحظت  -٥٨
  .)٩٩(الشعوب األصلية وجمتمعات اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي يف احلياة السياسية

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية  -واو  
 ارتفاع معدالت    بشأن قلقعن ال أة   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر       أعربت  -٥٩

  .)١٠٠(سيما يف املناطق الريفية نقص عمالة النساء وبطالتهن، وال
ـ        حاالتقلق إزاء وجود    أعربت عن ال  كما    -٦٠ ن امتييز على أساس نوع اجلنس يف مك

 وإزاء املمارسات التمييزية ضـد      ،األمومةوضع  املتصلة ب فصل  العمل، مبا يف ذلك حاالت ال     
النساء املنحدرات من   املهاجرات و سيما نساء الشعوب األصلية و     يدان العمل، وال  يف م  النساء

  .)١٠١(أصل أفريقي
 علمـاً    بأشكال الـرق املعاصـرة     ة املعني ة اخلاص ةراملقّر، أحاطت   ٢٠١٠ويف عام     -٦١

ببالغات عن جمموعة كبرية من االنتهاكات اليت يواجهها العمال املرتليون يف أماكن عملهم،             
ا ترّدي ظروف العمل واألحوال املعيشية، واإلساءات النفسية واالعتداءات البدنيـة،           مبا فيه 

ويف ما يتعلق بالعاملني يف اخلدمة املرتلية املهاجرين، فقـد          . والّسخرة، واالعتداءات اجلنسية  
أُبلغت املقّررة اخلاصة أيضاً حباالت تتعلق بسحب وثائق اهلوية والسفر منهم، وتدين أجورهم             

م دفع أجورهم، وتشغيلهم لساعات مفرطة، دون منحهم وقت للراحة أو لتناول وجبة             أو عد 
  . )١٠٢(طعام أحياناً

 تأكيـد   حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     املعنية حبماية   وكررت اللجنة     -٦٢
تتعرض له النساء املهاجرات يف إكوادور من متييز واستبعاد واستغالل، عالوة           قلقها بشأن ما    

على حرماهنن من حقوق العمال واالستحقاقات االجتماعية، وال سيما يف حالـة النـساء              
جهودها من أجل تعزيـز     وحثت اللجنة إكوادور على مواصلة      . العامالت يف اخلدمة املرتلية   

   .)١٠٣(النهوض بأحوال املهاجرات الالئي يعانني من ضعف أوضاعهن ومتكينهن
ون الالجئني بأن الالجئني وملتمسي اللجوء يواجهون       وأفادت املفوضية السامية لشؤ     -٦٣

متييزاً يف إمكانية النفاذ إىل سوق العمل وُيجربون أحياناً على قبول شروط استغاللية، كتدين              
  . )١٠٤(أو عدم احلصول على استحقاقات الضمان االجتماعي/األجور و

 بقلق إزاء   وأفراد أسرهم حقوق مجيع العمال املهاجرين     املعنية حبماية   وشعرت اللجنة     -٦٤
يف قانون العمل على احلكم الذي حيظر انضمام الرعايا األجانـب إىل اجلمعيـات أو              اإلبقاء  

اختـاذ  وكررت اللجنة تأكيد توصيتها السابقة وشجعت إكوادور علـى          . النقابات العمالية 
معيـات  التدابري الالزمة كي تكفل للعمال املهاجرين وأفراد أُسرهم احلـق يف تـشكيل اجل             

   .)١٠٥(والنقابات واالنضمام إىل هيئاهتا التنفيذية
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مبنظمـة   بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  ، أعربت جلنة اخلرباء املعنية      ٢٠١٠ويف عام     -٦٥
العمل الدولية عن أسفها ألن الدستور حيظر اإلضراب يف دوائر اخلدمات غري األساسية باملعىن         

  .)١٠٦(الضيق للكلمة

  ضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف ال  -زاي  
  باحلكم الدستوري املتعلق بتخصيص ما ال يقـل عـن         رحبت جلنة حقوق الطفل       -٦٦

كما رحبـت   .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للصحة وللتعليم، على التوايل          ٦ و ٥ نسبْيت
  . )١٠٧(ىل عدم كفايتها حىت اآلن، بينما أشارت إبالزيادة يف االستثمارات االجتماعية العامة

 املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع       ، أشارت اخلبرية املستقلة   ٢٠٠٩ويف عام     -٦٧
إىل أنه ضماناً للحصول على نتائج إجيابية من برنامج سندات التنمية البشرية، جيب بذل مزيد               

ات االجتماعية، ذات األمهية   من اجلهود من أجل تنسيق الربنامج وتكميله بسلسلة من السياس         
 جيب يف تصميم الربنامج وتنفيذه وتقييمه أخذ معايري حقوق          هوأضافت أن . الثقافية واجلنسانية 
  . )١٠٨(اإلنسان يف احلسبان

كفالـة املراعـاة   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إكوادور على      وحثت    -٦٨
   .)١٠٩( العامات القطاعصادية واالجتماعية واستثمارالسياسات االقت يف  املرأةلوضع اخلاصة
قلق بشأن معاناة نساء الشعوب األصلية والنساء املنحـدرات         عن ال اللجنة  وأعربت    -٦٩

من الفقر على حنو غري متناسب، وتدين مستوى التحاقهن بالتعليم العـايل،             من أصل أفريقي  
ع معدالت الوفيات النفاسية وحاالت     وارتفاع معدالت تسرهبن من املدارس الثانوية، وارتفا      

احلمل املبكّر يف صفوفهن، وارتفاع معدالت نقص العمالة ومعدالت البطالة يف ما بينـهن،              
  .)١١٠(وتدين مستوى أجورهن، وتدين مستوى مشاركتهن يف احلياة العامة عن سائر السكان

أنه مـن   ريقي على   وشدد فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أف           -٧٠
بني مجيع املسائل اليت تؤثر سلباً يف اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي، ميثـل الفقـر                

تنفيذ الربامج الرامية إىل التخفيف مـن        وشجع اخلرباء احلكومة على مواصلة       .أشدها ضرراً 
مـشاريع  حدة الفقر الذي تعانيه اُألسر اإلكوادورية املنحدرة من أصل أفريقي واستكشاف            

  .)١١١(جديدة وابتكارية مولّدة للدخل
، أفادت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة بأن الدستور يعترف          ٢٠١١ويف عام     -٧١

  . )١١٢(باحلق يف الغذاء واحلق يف السيادة الغذائية واحلق يف املياه
 من بينـها    ويف ما يتصل باحلق يف املسكن، أفاد فريق األمم املتحدة القطري مبسائل             -٧٢

وجود مستوطنات غري قانونية ينبغي نقلها وإجازهتا قانوناً، ووجود أزمة مـساكن ينبغـي              
معاجلتها، وعدم إمكانية حصول مسكن من كل ثالثة مساكن على مياه الـشرب املأمونـة               

  . )١١٣(وخدمات الصرف الصحي املناسبة
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  احلق يف الصحة  -حاء  
رتفاع مستوى سوء التغذية يف ما بـني جمتمعـات          أفاد فريق األمم املتحدة القطري با       -٧٣

وأضاف أن الـّسمنة    . )١١٤(الشعوب األصلية الريفية عن مستواه يف ما بني سائر فئات السكان          
وأوصـى  . واألمراض املزمنة أصبحتا قضية صحية شائعة يف صفوف الفئات السكانية الفقـرية           

  . )١١٥(دة جغرافياً واجتماعياً واقتصادياًالفريق القطري بإيالء اعتبار خاص لفئات السكان املستبَع
ارتفاع وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن استمرار قلقها إزاء               -٧٤

 إزاء  ، وكـذلك  سيما يف املناطق الريفيـة     معدل احلمل يف أوساط املراهقات والشابات، وال      
، رغـم   انون الرعاية اجملانية لألمومة    ق بسّن ورحبت اللجنة    .ارتفاع معدل الوفيات النفاسية   

وأوصت جلنة حقوق الطفل بـأن تعـزز إكـوادور       . )١١٦(نقص املوارد الالزمة لتمام تنفيذه    
  . )١١٧(تتخذه من تدابري لتعزيز فرص حصول املراهقات على خدمات الصحة اإلجنابية ما
 تشريعات  ٢٠٠٨وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن إكوادور قد سّنت منذ عام              -٧٥

وأحاط الفريق علماً بتركّـز     . )١١٨(اإليدز/ لوباء فريوس نقص املناعة البشري     مواتية للتصدي 
           أقل من نسبة واحـد يف املائـة مـن عامـة             - اإليدز يف إكوادور  /نسبة اإلصابة بالفريوس  

قائية  وبأن التحدي الرئيسي يف هذا املضمار يكمن يف استحداث سياسة وطنية و            - السكان
  .)١١٩(وتطبيقها

  احلق يف التعليم  -طاء  
أوصت جلنة حقوق الطفل بأن حتّسن إكوادور نوعية التعليم وتتخذ مجيع التـدابري               -٧٦

الالزمة لضمان إمتام األطفال مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي مبعاجلة األسباب الكامنة وراء            
ة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة         وشجعت اللجن . )١٢٠(عدم إمتامهم التعليم املدرسي   

إكوادور على تعزيز جهودها الرامية إىل القضاء على األمية، وال سيما يف صـفوف النـساء              
كما طلبت اللجنة إىل إكـوادور تعزيـز        . )١٢١(الريفيات الناطقات بلغات الشعوب األصلية    

  .)١٢٢(ز والعنفجهودها املبذولة من أجل توفري بيئة تعليمية خالية من التميي
سوء تطبيق نظام التعلـيم   قلق إزاء   عن ال جلنة القضاء على التمييز العنصري      وأعربت    -٧٧

املتعدد الثقافات الثنائي اللغة، وأوصت بإضفاء الصبغة القانونية على عمل كـل مـن إدارة               
قافات وجملـس  التعليم املتعدد الثقافات الثنائي اللغة واإلدارة املعنية بالصحة يف سياق تعدد الث    

   .)١٢٣(القوميات وتزويدها باملوارد الالزمة إلجناز مهامها على حنو فعال
، حثّ فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين مـن أصـل            ٢٠١٠ويف عام     -٧٨

تقليص الفجوة القائمة يف جمال التعليم بني اإلكوادوريني املنحدرين من          أفريقي احلكومة على    
   .)١٢٤(ة السكانأصل أفريقي وعام
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، أوصت منظمة اليونسكو بأن تقدم إكوادور تقريـراً، يف إطـار            ٢٠١١ويف عام     -٧٩
املشاورات الثمانية للدول األعضاء يف املنظمة، عن مدى تنفيذها االتفاقية والتوصيات املتعلقة            

  . )١٢٥(مبكافحة التمييز يف التعليم

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
 التدابري الالزمة حلماية حقـوق      الطفل بأن تتخذ إكوادور مجيع    أوصت جلنة حقوق      -٨٠

للوالـدين  األطفال ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك تعزيز ُسبل حصوهلم على التعليم وتوفري املوارد              
  .)١٢٦(توفري الرعاية ألطفاهلمىن سحىت يت

  الشعوب األصلية  -كاف  
مبنظمـة   تفاقيات والتوصيات بتطبيق اال جلنة اخلرباء املعنية     أحاطت   ،٢٠١٠يف عام     -٨١

العمل الدولية علماً بأن الدستور اجلديد ينص على حقوق أقرهتا اتفاقية منظمة العمل الدولية              
، تشمل احلقوق املتعلقة باألراضي والتشاور واملشاركة والتعاون عـرب احلـدود            ١٦٩رقم  

  .)١٢٧(ومحاية البيئة واحلفاظ عليها
 الشعوب األصلية مبا اختذه البلد مـن        وقخلاص املعين حبق  سلّم املقّرر ا  ،  ٢٠١٠يف عام     -٨٢

إنشاء آليات تشاور مع الشعوب األصلية يف ما يتعلق باسـتخراج املـوارد             من أجل   خطوات  
 بيد أنه رأى أن مثة حتديات ما زال ينبغي مواجهتها يف ما يتصل باملـشاريع اجلـاري                  .الطبيعية

 وأوصى املقّرر اخلاص بأن متتنع الدولة عن تشجيع         .تنفيذها واملشاريع املستقبلية على حد سواء     
 ،أي مشاريع استثمارية ومشاريع تتعلق باهلياكل األساسية واستخراج املوارد الطبيعية واستغالهلا          

 هذه  شاركت   مل  مشاورات مسبقة ومشروعة وواسعة النطاق مع الشعوب األصلية وما         ما مل جترِ  
وحثّـت جلنـة     .)١٢٨(رت بذلك احملكمة الدستورية    يف مجيع مراحل تنفيذها، كما أق      الشعوب

 واحلـصول علـى    قانون املشاورة واملشاركة القضاء على التمييز العنصري إكوادور على إنفاذ      
  .)١٢٩(موافقة السكان األصليني املسبقة على تنفيذ مشاريع الستخراج املوارد الطبيعية

 ألنه على الرغم مـن وجـود   قلقنة القضاء على التمييز العنصري عن ال جلوأعربت    -٨٣
ضمانات دستورية حلق السكان األصليني يف امللكية اجلماعية للممتلكـات، فلـم متـنحهم              

وحثت اللجنة إكوادور على أن . إكوادور محاية فعالة من الطرد القسري من أراضي أسالفهم  
فهم، تكفل متتع الشعوب األصلية حبماية قانونية فعالة من الطرد القسري من أراضـي أسـال    

  . )١٣٠(وحصوهلم على تعويضات
ورأى املقّرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية أنه جيب على الدولة أن تـويل                 -٨٤

. ن يعيشان حاليـاً يف عزلـة      يذل ال اهتماماً خاصاً لوضع شعيب تاغايري وتارومينان األصليني      
ي وسيلة، مبا يف    قسري هبما بأ  االحتكاك ال  أي أوضاع تنطوي على      ىمتاشوأضاف أنه جيب    

  . )١٣١(ذلك مبزاولة األنشطة النفطية وأنشطة إزالة الغابات
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسـرهم إىل أن            أشارت    -٨٥

ل، ألسباب منها أهنـا     اإلجراءات احلالية لتسوية أوضاع السكان املهاجرين ليست يف املتناو        
 وشجعت اللجنة إكوادور على وضـع       .موّجهة إىل العمال املهاجرين املشتغلني بأنشطة حرة      

مبا حققته إكوادور من تقدم يف      وسلّمت اللجنة   . )١٣٢(سياسة شاملة لتسوية أوضاع املهاجرين    
  . )١٣٣(ما يتعلق حبماية حقوق رعاياها يف اخلارج

الستمرار اعتبار إجرائي الطـرد والترحيـل إجـراءين         قلق  عن ال  اللجنة   وأعربت  -٨٦
وأوصت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن تعتمد إكـوادور برتوكـوالً           . )١٣٤(جنائيني

             يضمن حتقّق سلطات إنفاذ القانون من وضع مجيع احملتجزين األجانـب حـىت ال ُيرّحـل               
             باحلد من استخدام إجـراء االحتجـاز      كما أوصت   . أي شخص حباجة إىل احلماية الدولية     

  . )١٣٥(يف ما يتعلق باألشخاص احملتاجني إىل احلماية الدولية
وأعربت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسـرهم عـن               -٨٧

ـ               م أسفها ألن إكوادور ما زالت تطلب من املهاجرين القادمني من بلدان جماورة دون غريه
تقدمي صحيفة جنائية كشرط لدخول البالد؛ إذ قد يسهم ذلك يف وصمهم، كما أنه ال يتسق         

  . )١٣٦(مع أحكام االتفاقية
وضـع النـساء    قلـق إزاء    عن   رأةللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل      اوأعربت    -٨٨

ال  ألهنن معرضات لظـروف عمـل وأحـو        املهاجرات والالجئات وملتمسات اللجوء، نظراً    
قلق ألن الكثري من الالجئات     أعربت عن ال  كما  . جائرة وللعنف القائم على نوع اجلنس      معيشية

وأوصـت  . )١٣٧(غري املسجالت وغري احلامالت لوثائق هوية ما زلن معرضات لإلعادة القسرية          
بأن تكفل إكوادور إجراء حتقيقات وافية يف ما ُيرتكب من انتـهاكات            جلنة مناهضة التعذيب    

  .)١٣٨(الجئني وملتمسي اللجوء، وال سيما النساء والبنات منهمحبق ال
وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن حجم ظاهرة اهلجرة ونطاقها يتطلبان إنـشاء               -٨٩

آليات قانونية ومؤسسية حلماية األطفال احملتاجني، وخباصة يف حالة توقف اآلباء عن إرسال             
  .)١٣٩( وراءهمحتويالت مالية ألطفاهلم الذين تركوهم

قلق عن ال اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم          وأعربت    -٩٠
بشأن حاالت أبناء اإلكوادوريني املقيمني يف اخلارج الذين مل حيصلوا علـى وثـائق هويـة                

  . )١٤٠(إكوادورية أو الذين مل ُتسجَّل والدهتم وُمنعوا من دخول إكوادور
 زالوا املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن ملتمسي اللجوء والالجئني ما           وأفادت  -٩١

  . )١٤١(ن مشاكل تتعلق بتسجيل والدة أطفاهلم املولودين يف إكوادورويواجه
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تستضيف أكرب عدد مـن الالجـئني يف أمريكـا           واعترفت املفوضية بأن إكوادور     -٩٢
د قانون جلوء بغية تعزيز محايـة ملتمـسي        وأوصت بأن تنظر إكوادور يف اعتما      )١٤٢(الالتينية

  .)١٤٣(اللجوء والالجئني
 سياسة جلـوء    ٢٠٠٨سبتمرب  /وأفادت املفوضية بأن إكوادور قد اعتمدت يف أيلول         -٩٣

.  الجئ وضع اللجوء   ٢٧ ٧٤٠شاملة، مبا يف ذلك مشروع التسجيل املُعّزز، الذي منح حنو           
ئ الوارد يف إعالن كارتاخينا، إسهاماً بارزاً يف        وُتعّد هذه املمارسة، اليت طّبقت تعريف الالج      

  .)١٤٤(جمال محاية الالجئني
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعتمد إكوادور تدابري تشريعية وغريها من التـدابري        -٩٤

، وال سيما الذين ال مرافق هلم أو املنفـصلني           من األطفال  حلماية ملتمسي اللجوء والالجئني   
   .)١٤٥(عن آبائهم
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