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  مقدمة
تقدم مجهورية إكوادور تقريرها الوطين الثاين، عن الدورة الثانية لالستعراض الدوري   -١

 A/RES/60/251املتحدة  الشامل، إىل جملس حقوق اإلنسان، وفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم           
  .١٧/١١٩، فضالً عن مقّرره ١٦/٢١ و٥/١وقراري جملس حقوق اإلنسان 

وقد وّجهت حقوق اإلنسان مسار التحوالت االجتماعية واالقتصادية والـسياسية            -٢
وينعم البلد اليوم حبالة من السالم واالستقرار       . ٢٠٠٧الرئيسية اليت شهدهتا إكوادور منذ عام       

فقـد أدى   . ادي، وهو ما أسفر عن حتسن أحوال الشعب املعيشية حتسناً كبرياً          والنمو االقتص 
         انعدام االستقرار االجتماعي والسياسي الـذي شـهده البلـد يف املاضـي القريـب، يف                

، إىل تعاقب تسع حكومات إمجاالً على احلكم؛ إذ عاش البلد آنذاك            ٢٠٠٦-١٩٩٦الفترة  
  .عدام اليقنيعهداً ملؤه عدم االستقرار وان

.  عن فوز الرئيس رافائيل كوَريا ديلغـادو       ٢٠٠٦ومتّخضت العملية االنتخابية لعام       -٣
وواجه الرئيس الفائز الطبقة السياسية القدمية يف هذه االنتخابات مبشروعٍ سياسـي متنـوع              
ودميقراطي، كان برناجمه للحكم وخطابه السياسي، وال يزاالن، قائمني على أساس حقـوق             

، بوصفه املفهوم األمسى لتلبية احتياجات السكان،       العيش الكرمي  -ب ان وعلى ما ُيدعى     اإلنس
  . أي حالة النفاذ الكامل حلقوقهم األساسية

وشكّلت املوافقة الشعبية على الدستور السياسي اجلديد أول تغري حاسم األمهيـة يف               -٤
 منوذجاً جديداً للدولة وللتنمية،     وقد جلب الدستور اجلديد معه    . تلك اللحظة التارخيية اجلديدة   

واعتباراً من تلك اللحظـة، دفـع البلـد         . يشكّل السكان والبيئة عنصريه الفاعلني األساسيني     
بسلسلة من التغيريات اهليكلية على مستوى الدولة واإلدارة العامة والـسياسات االقتـصادية             

ن وحظيت بتأييد األغلبية، وهو     والبيئية واالجتماعية والثقافية، جنحت يف استنهاض مهم السكا       
فوفقاً آلخر ما أُجـري مـن دراسـات         . تأييد مل يشهده البلد قط من قبل يف تارخيه احلديث         

 التقرير، حيظى أسـلوب إدارة احلكومـة، ودون أي عمليـة            ااستقصائية قبل تاريخ تقدمي هذ    
تعادوا شـعورهم   أي أن السكان قد اس    .  يف املائة  ٨٠انتخابية، بقبول الشعب بنسبة تقرب من       

  . بااللتزام حنو النظام السياسي وثقتهم فيه، فاستعادوا بذلك حقوقهم املدنية والسياسية
وقد كان البلد على قدر كبري من املسؤولية يف اضطالعه بدوره كعضو يف جملـس                 -٥

حقوق اإلنسان، فكان مدافعاً عن املبادئ األساسية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومناصراً            
وقد دافعت  . ألن تكون املهمة األساسية هلذه اهليئة الدفاع عن السالم وعن تعددية األطراف           

إكوادور عن مواقف من حيث املبدأ يف األزمات الدولية الراهنة، فشجبت حمـاوالت هـذه            
اهليئة التالعب السياسي ألغراض اقتصادية وجغرافية سياسية وبوصفها آلية إلضفاء الشرعية           

  .  العسكريةعلى التدخالت
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  املنهجية وعملية املشاورات  -أوالً  
ُشكل إلعداد هذا التقرير فريق مشترك بني املؤسسات مؤلف مـن وزارة العالقـات                -٦

الدولية، ووزارة العدل وحقوق اإلنسان وشؤون العبادات، واألمانة الوطنية للتخطيط والتنمية،           
ى أساس املبادئ التوجيهية إلعداد تقـارير  وعقد الفريق اجتماعات وفقاً خلارطة طريق ُمعدَّة عل     

  . عملية االستعراض الدوري الشامل، وهي املبادئ اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان
وُعقدت، بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، حلقات عمـل              -٧

أكتـوبر،  / األول لتبادل املعلومات بني املؤسسات العامة واملنظمات غري احلكومية يف تشرين         
، يف مدن كيتو وكوينكا وغواياكيل،      ٢٠١١ديسمرب  /نوفمرب، وكانون األول  /وتشرين الثاين 

 أيـضاً يف ربـط      ةوقد أسهمت هذه الشهور الثالث    . من أجل مجع معلومات إلعداد التقرير     
  . السياسات العامة جبدول األعمال املتعلق حبقوق اإلنسان

 عن ما نفذته إكوادور من التزامات تعّهدت هبا         وأرسلت مؤسسات الدولة معلومات     -٨
كما أحالـت   . ٢٠٠٨وتوصيات قبِلتها خالل عملية االستعراض األوىل املتعلقة هبا يف عام           

 من مشاريع وبرامج    ٢٠١١-٢٠٠٨مؤسسات الدولة معلومات عن ما نفذه البلد يف الفترة          
خرى، أُجريت جمموعة مـن     ومن ناحية أ  . وأنشطة ترمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      

املقابالت مع جهات فاعلة معنية واعُتمد على مشاركة املواطنني الذين قدموا توصـيات إىل              
دولة إكوادور وأبدوا هلا مالحظات عرب وصلة إلكترونية حمددة يف الصفحة الشبكية لـوزارة              

  .   العدل وباإلرسال املادي للمعلومات

  السياسات العامةاملتعلق بوالدستوري اجلديد اإلطار   -ثانياً  
 بإكوادور بوصفها دولـة     ٢٠٠٨يعترف اإلطار الدستوري اجلديد املعتمد يف عام          -٩

دستورية قائمة على العدل وسيادة القانون، واجبها األمسى محاية حقوق اإلنسان وكفالتـها             
نـسان  ويعتمد الدستور آليات متطورة يف االعتراف حبقوق اإل       . بطريقة مباشرة وغري مباشرة   

  .وينظم مضمونه بأولوية املواضيع
وكفالةً للحقوق الواردة يف الدستور ويف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، تعـزز              -١٠

دولة إكوادور حق املساواة واحلق يف العيش الكرمي كمحورين متقاطعني يرتكـز عليهمـا              
تـدعم حـق   عملها؛ وتشدد على كفالة حقوق اجملتمعات احمللية والشعوب والقوميـات؛ و      

املواطنني يف املشاركة يف مجيع الشؤون املتصلة باملصلحة العامة عن طريق آليات الدميقراطيـة           
؛ وتعترف حبقوق الطبيعة    اَألوىل بالرعاية التمثيلية، املباشرة واجملتمعية؛ وتكفل احلماية للفئات       

  .  طالئعياًوتعززها بوصف ذلك إجنازاً 
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شكل ال مركزي وُينشئ سلطة االنتخابات وسـلطة        ويعيد الدستور هيكلة الدولة ب      -١١
حتقيق الشفافية والرقابة االجتماعية، اللتني تكفالن، إىل جانب السلطات التنفيذية والتشريعية           
والقضائية، إنشاء آليات دميقراطية للمشاركة الشعبية، وتوسيع نطاق عمل هـذه اآلليـات،          

لت مـشاركة املـواطنني يف العمليـات        وبذلك، فقد كُف  . والتحقق من أداء السلطة العامة    
  .  الفساد يف القطاعني العام واخلاصمكافحةاالنتخابية لسلطات اهليئات الرقابية ويف 

وقد بادر البلد، كجزء من الوالية الدستورية، وهبدف محاية حق الفـرد يف احليـاة                 -١٢
املناط به مهمـة    واحلرية والسالمة الشخصية، إىل تعزيز مؤسسات مثل مكتب أمني املظامل،           

إسداء خدمات االستشارة القانونية واالدعاء القضائي إىل األشخاص الذين مل تتـسنَّ هلـم              
إمكانية احلصول عليها، فضالً عن مكتب املدعي العام للدولة، وذلك باسـتحداث بـرامج              
كربنامج محاية الضحايا والشهود، الذي يهدف إىل تاليف وقوع األشخاص ضـحايا مـرة              

  .     وضاع اليت تشكل انتهاكاً لسالمتهم البدنية أو النفسيةأخرى واأل
وضماناً لسالمة النظام الدميقراطي الدستوري، فقد نص الدستور على إنشاء احملكمة             -١٣

الدستورية، بوصفها اهليئة العليا للتفسري والرقابة الدستوريني، املناط هبا محاية كل من سيادة              
  .  الدستور واحترام حقوق اإلنسان

وانطالقاً من العمل على حفز جدول األعمال املتعلق حبقوق اإلنـسان املكـّرس يف         -١٤
الدستور اجلديد، فقد ُعزز مكتب أمني املظامل، بوصفه املؤسسة املكلفة حبماية حقوق اإلنسان 

وتربز من بني صالحياته محاية الضمانات القانونية محايةً جمانية أو          . وحقوق الطبيعة وتعزيزمها  
بناء على طلب الطرف املّدعي باحلق املدين، وضمان تنفيذ آليات محاية احلقوق، والتحقيق يف            
األحداث أو الوقائع اليت تنطوي على انتهاك للحقوق، ومراقبة تنفيذ أصـول احملاكمـات،              

  .  عالوةً على منع ممارسة مجيع أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتالفيها
 الصك الذي تستند إليه     ٢٠١٣-٢٠٠٩وتشكل اخلطة الوطنية للعيش الكرمي للفترة         -١٥

سياسات الدولة وبراجمها ومشاريعها واستثماراهتا ومواردها العامة املخّصصة، وكذلك عملية          
فهي . تنسيق االختصاصات احلصرية بني الدولة املركزية واحلكومات الالمركزية املستقلة ذاتياً  

سياسة العامة للدولة الذي يهدف إىل ضمان تنفيذ الوالية الدستورية انطالقاً           الصك الناظم لل  
وترتبط مجيع أهداف هذه اخلطة جبدول األعمـال املتعلـق حبقـوق            . من السياسات العامة  

املساواة واالتساق واالندماج على املستويني     : اإلنسان، حبيث يرتبط كلٌّ منها باملواضيع التالية      
مي يف ظل التنوع؛ نوعية احلياة؛ حقوق الطبيعة، واحلفاظ على بيئة صحية            االجتماعي واإلقلي 

ومستدامة؛ السيادة والسالم والتكامل مع بلدان أمريكا الالتينيـة والكـارييب؛ االسـتقرار             
الوظيفي والعمل العادل والالئق؛ التثاقف، واهلوية الوطنية، وتنوع اهلويات، وتعدد القوميات؛           

 العدل؛ املشاركة العامة والسياسية؛ النظـام االقتـصادي االجتمـاعي           إنفاذ احلقوق وإقامة  
  .     التضامين املستدام؛ الدولة الدميقراطية من أجل العيش الكرمي
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    -ثالثاً  

  احلقوق املتعلقة بالعيش الكرمي    
دف إىل العودة إىل    ، الذي يه  "سوماك كاوساي "ُيقر الدستور نظام العيش الكرمي أو         -١٦

العمل مبفهوم الصاحل العام الذي تعكسه رؤية الشعوب األصلية يف القارة للكون، وخاصة يف              
إذ ينص الفصل الثاين من الدستور على احلقوق املتعلقة بالعيش          . دول األنديز بأمريكا الالتينية   

 أساسيان، وتـشكل   الكرمي، وهي احلقوق اليت ترى دولة إكوادور أن إعماهلا ومحايتها أمران          
تلك هي احلقوق املقترنة باملاء والغذاء؛ والبيئة الصحية؛        . عنصراً أساسياً لتحقق العيش الكرمي    

ووسائط االتصال واإلعالم؛ والثقافة والعلم؛ والتعليم؛ واملوئل واملسكن؛ والصحة؛ والعمل؛          
سائر احلقوق  ويضع هذا التصنيف هذه احلقوق يف مستوى خمتلف عن          . والضمان االجتماعي 

  .   الدستورية، مبا يف ذلك ما يترتب عليها من آثار على التشريعات اإلمنائية والسياسات العامة

   الفقرمكافحة    
 مكافحةبذلت إكوادور يف السنوات األخرية جهوداً غري مسبوقة على اإلطالق يف جمال               -١٧

نامج العمل القطاعي املتعلق بالتنمية     الفقر، عن طريق السياسات االجتماعية الشاملة املتوّخاة يف بر        
وكي يتأّتى هلا ذلك، كان من الضروري أوالً حفز النمو االقتـصادي، الـذي زاد               . االجتماعية

 ٥,٣، وحفز استثمارات القطاع العام، اليت ارتفعت نسبتها مـن  ٢٠١١ يف املائة يف عام     ٨بنسبة  
، لتكـون   ٢٠١٠ يف املائة يف عـام       ١٣,٨  إىل ٢٠٠٦يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام         

  .األعلى على اإلطالق يف أمريكا الالتينية من حيث الناتج احمللي اإلمجايل
وُتعزى هذه الزيادة اليت حققها البلد يف نسبة االستثمارات يف جزء كبري منـها إىل                 -١٨

    ما أتـاح هلـا      عودة الدولة إىل استخراج النفط اخلام وزيادة نسبة مبيعاهتا من النفط، وهو           
كما متكنت .  مليون دوالر إضايف عن كل زيادة مبقدار دوالر واحد يف سعر الربميل       ٤٦جين  

 ٢٠٠٦ مليون دوالر يف عام      ٤,٦٧٣إكوادور من مضاعفة قيمة الضرائب احملصَّلة سنوياً من         
    يف املائـة   ٣٨ وزيادة نسبة الضرائب املباشرة من       ٢٠١١ مليون دوالر يف عام      ٩,٥٦١إىل  
 يف املائة من اجملموع، وذلك بفضل ما بذلته من جهود يف سبيل حتصيل الـضرائب                ٤٣إىل  

فيسهم األيسر حـاالً    (وخفض حاالت التهرب الضرييب وتنفيذ نظام ضرييب أكثر تصاعدية          
  ).بنسبة أكرب

  عالوةً على ذلك، متكنت إكوادور من خفض نسبة خدمة الدْين اخلـارجي مـن              و  -١٩
 يف املائة من امليزانية العامة للدولة، بفضل عملية مراجعة الديون ٢٢ائة إىل قرابة    يف امل  ٤٠حنو  

وقد كشفت هذه   . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧اليت أجرهتا احلكومة الوطنية مع اجملتمع املدين يف عامي          
العملية عن عدم قانونية أجزاء كبرية من الدْين اخلارجي، والسيما الدْين التجاري، مما أتاح،              
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 مليون دوالر سـنوياً مـن   ٣٣١,٢ مليارات دوالر من حجم الدين و٣قاط حنو   بدوره، إس 
  . خدمة الدين

وإىل جانب هذه اإلجنازات، ارتفعت قيمة االستثمارات االجتماعية ارتفاعاً هائالً يف             -٢٠
 مليون دوالر ٥,١٩٧ إىل ٢٠٠٦ مليون دوالر يف عام ١,٩٨٠السنوات اخلمس األخرية من 

  . ٢٠١١يف عام 
         يف املائـة يف     ٣٧,٦ويف مخس سنوات من احلكم، اخنفضت نـسبة الفقـر مـن               -٢١
  يف املائـة    ٦٠,٦ على الصعيد الوطين؛ ومن      ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٢٨,٦ إىل   ٢٠٠٦عام  
 يف املائـة يف املنـاطق   ١٧,٤ يف املائة إىل ٢٥,٩ يف املائة يف املناطق الريفية؛ ومن   ٥٠,٩إىل  

 يف املائة   ١٥,٧أما عن نسبة الفقر املدقع، فقد أمكن خفضها من          .  نفسها احلضرية يف الفترة  
  . ٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٣,١ إىل ٢٠٠٨يف عام 

، اخنفضت نـسبة الـدخل يف املنـاطق      ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٦ويف الفترة من عام       -٢٢
). م العشرية مبقارنة األرقا (احلضرية بني أغىن فئات السكان وأفقرها مبقدار عشر نقاط مئوية           

  .  يف املائة٥٦وحتسن مستوى دخل الفقراء بالنسبة إىل األغنياء بنسبة 
، ٢٠١٠ و٢٠٠٨ويف حتليل أُجري حبسب األصول العرقية يف الفترة ما بني عـامي            -٢٣

 ٤٤,٧اخنفضت نسبة الفقر يف صفوف السكان اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي من 
 يف  ٤٧,٤ يف املائـة إىل      ٦٤,١ئة من حيث مستوى الدخل، ومن        يف املا  ٣٨,٨يف املائة إىل    

أما يف ما بني السكان األصليني، فقد ُسجل        . املائة من حيث االحتياجات األساسية غري امللبَّاة      
 يف املائة بقليـل مـن حيـث         ١اخنفاض، وإن كان أقل درجةً، يف نسبة الفقر مبا يربو على            

واخنفـضت  . يث االحتياجات األساسية غري امللبَّـاة  يف املائة من ح٢مستوى الدخل وبنحو  
 يف املائة   ٢٨,٨ يف املائة إىل     ٣٢,٤نسبة الفقر يف صفوف السكان اهلُجناء، من جانبهم، من          

 يف املائة من حيث االحتياجـات       ٣٦,٣ يف املائة إىل     ٤٣,٢من حيث مستوى الدخل، ومن      
  .   األساسية غري امللبَّاة

   ٢٠٠٦ دوالراً يف عـام      ١٥رية لسندات التنمية البشرية من      وارتفعت القيمة الشه    -٢٤
 ١ ٨٠٠ ٠٠٠ويبلغ عدد األشـخاص املـستفيدين منـها     . ٢٠١٠ دوالراً يف عام     ٣٥إىل  

 يف املائة منهم أشخاص     ٤ يف املائة كبار بالغون، و     ٢٨ يف املائة منهم أمهات، و     ٦٧شخص،  
على فكرة الضمانات، تاركـةً هنجهـا       وتنتهج هذه السندات هنجاً جديداً يقوم       . ذوو إعاقة 

وقد منحت احلكومة احلالية، بدورها، فئـات       . السابق الذي كان ينحو إىل تقدمي املساعدة      
 قرض للتنمية البشرية، فأصبح     ٧٠٠ ٠٠٠السكان اليت كانت مستبعدة يف السابق أكثر من         

  .  هؤالء السكان اآلن أصحاب أعمال خاصة هبم
برنامج تنمية الطفولة ضماناً حلماية حقـوق األطفـال الـذين           وأنشأ البلد، بدوره،      -٢٥

. يعيشون يف أوضاع فقر أو فقر مدقع محايةً شاملة من سن صفر إىل مخس سنوات من اجلنسني                
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إذ يهدف الربنامج إىل ضمان منوهم الكامل مبا ينسجم مع حميطهم االجتماعي الثقايف والبيئي،              
رة وبتقامسها مجيعاً املسؤولية يف حتقيق ذلك، يف املواضيع         مبشاركة كل من الدولة واجملتمع واألس     

  .املتعلقة بالرعاية اليومية والصحة والتغذية والتعليم والترفيه والتوعية األسرية
إذ تـضع اللجنـة     . وقد اعُترف على الصعيد الدويل بكل هذه اجلهود الـضخمة           -٢٦

املـشهد االجتمـاعي يف     "يرها املعنون   االقتصادية لبلدان أمريكا الالتينية والكارييب، يف تقر      
، إكوادور يف املرتبة الثانية بني بلدان املنطقة اليت حققت أكـرب            "٢٠١١أمريكا الالتينية لعام    

  .اخنفاض يف معدالت الفقر هبا
، اخنفـض   ٢٠١٠ و ٢٠٠٨وعن عدالة توزيع الثروة، ففي الفترة ما بـني عـامي              -٢٧

 مرات  ٣٤,٨ح السكان بالنسبة إىل أفقرها من       مستوى تركّز الدخول يف صفوف أغىن شرائ      
   ٢٠٠٧ يف عـام     ٠,٥٥١واخنفض معامل جين على الصعيد الوطين مـن         .  مرة ٢٧,١٤إىل  
  . ٢٠١١ يف عام ٠,٤٧٣إىل 

  احلق يف املياه    
 باملياه بوصفها حقاً أساسياً ال جيوز إنكاره وثروة وطنية          ٢٠٠٨يعترف دستور عام      -٢٨

 للتصرف وال لالحتجاز، فيحظر بذلك مجيع أشكال        ةقابلالعام، غري   استراتيجية لالستخدام   
. خصخصة هذا العنصر احليوي ويعيد تأكيد الصلة القائمة بني هذا احلق وغريه من احلقـوق              

وإمداد اجملتمع بأسره باملياه، دون أهداف جتارية، مسؤوليةُ الدولة حصرياً، وفقـاً ملبـادئ              
  . وقاية والكفاءةاالستدامة البيئية واالحتراز وال

، ارتفعت نسبة إمكانية إمـداد املنـازل        ٢٠١١ و ٢٠٠٦ويف الفترة ما بني عامي        -٢٩
 يف املائة، أي أهنا زادت مبقدار عشر نقاط         ٧٨ يف املائة إىل     ٦٨اإلكوادورية بأنابيب املياه من     

اإلفادة من  مئوية، فكان ذلك إجنازاً على صعيد السياسات العامة الوطنية يف ما يتعلق بإتاحة              
إحدى املنافع العامة األساسية كي تتحقق فعلياً جمموعة مهمة من احلقوق، كاحلق يف الصحة،        

  .   من بني حقوق أخرى
    ولدى احلكومة اإلكوادورية مؤسسة تابعة للدولة تنظم إمدادت امليـاه يف الـبالد،              -٣٠

عايري الدولية حلقوق اإلنسان يف     أال وهي األمانة الوطنية للمياه، اليت تعمل على حفز تطبيق امل          
املشاريع االستراتيجية ضماناً لنفاذ احلق يف املياه نفاذاً كامالً، باعتبار املياه إحدى املنافع العامة 

  .لإلكوادوريني كافة

  السيادة الغذائية    
ينص الدستور اإلكوادوري على مبدأ السيادة الغذائية وعلى حق مجيع األشـخاص              -٣١

  .احلصول املأمون والدائم على أغذية صحية وكافية ومغذيةواجلماعات يف 
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، يف تنفيذ بضعة بـرامج مثـل        ٢٠٠٨وإعماالً هلذا احلق، شرعت الدولة، منذ عام          -٣٢
 ، الذي ينفَّذ يف إطاره العديد من املشاريع املتعلقة        "تغذية إكوادور "، وبرنامج   "إجراء التغذية "
الربامج اإلنتاجية لتحقيق االنـدماج     "ذية املدرسية، و   وبرامج التغ  ،"ترويج األغذية الصحية  "ب 

م الدولة بعض األغذية األساسية للتخفيف من أثر ارتفاع         فضالً عن ذلك، تدع   . "االقتصادي
، وقد قدمت، عن طريق خدمات تنمية الطفولة، مكّمـالت          ٢٠٠٨أسعار األغذية منذ عام     

  .  طفلةغذائية صحية ومغذية إىل ما يربو على نصف مليون طفل و
وبفضل ما اختذته دولة إكوادور من إجراءات ترمي إىل التخفيف من حدة الفقر يف                -٣٣

 يف املائة من سلة األغذية األساسية،       ٨٥,٣البالد، يغطي متوسط الدخل األسري اآلن نسبة        
  . ٢٠٠٦ يف املائة منها يف عام ٦٤بعد أن كان يغطي بالكاد 

  احلق يف بيئة صحية    
لة حبق السكان يف العيش يف بيئة صحية، متوازنة بيئياً، تـضمن حتقّـق              تعترف الدو   -٣٤

وتعلن الدولة أن احلفاظ على البيئة والنظم البيئية، والتنوع         . مبدأي االستدامة والعيش الكرمي   
وإدراكـاً هلـذه    . البيولوجي، وسالمة الثروة الوراثية يف البالد قضايا متعلقة باملصلحة العامة         

الدولة استخدام وسائل التكنولوجيا ومصادر الطاقة البديلة غـري امللوِّثـة أو            الغايات، ترّوج   
  .منخفضة األثر البيئي

 يف املائة مـن إقلـيم       ٢٩,٢ يف احلفاظ بيئياً على      ٢٠١٠وقد جنحت البالد حىت عام        -٣٥
ـ                ة الدولة أو إخضاعه لإلدارة البيئية، وهي نسبة تقترب كثرياً من النسبة اهلدف احملددة يف خط

، أمكن احلفاظ بيئياً    ٢٠١١ويف أواخر عام    .  يف املائة  ٣٠ وهي   ٢٠١٣احلفاظ على البيئة لعام     
، مبشاركة مجعيات أو "الغابة شريكتنا" هكتار من إقليم الدولة يف إطار برنامج        ٨١٢ ٠٠٠على  

  .  أشخاص يتعّهدون طواعيةً حبماية غاباهتم األصلية وحيصلون لقاء ذلك على حوافز اقتصادية
وسعياً إىل  احلد من اآلثار السلبية لألنشطة البشرية على البيئة، فقد خططت البالد                -٣٦

         يف املائة من نشاط توليد الكهرباء هبـا مبـصادر هيدروليـة حبلـول               ٩٠لتغطية أكثر من    
 تشغيل العديد من حمطات توليد الكهرباء، وجيـري         ٢٠٠٨وقد بدأ منذ عام     . ٢٠٢٠عام  

  .  مشاريع ضخمة ومهمة لتوليد الطاقة الكهرمائيةحالياً إنشاء

  حرية التعبري    
تكفل دولة إكوادور جلميع سكاهنا حق االتصال احلر، املتعدد الثقافات، الـشامل،              -٣٧

املتنوع، التشاركي، يف مجيع ميادين التفاعل االجتماعي، عرب أي وسـيط وبـأي شـكل،               
حلق يف تداول املعلومات، بـضمان جـودة        وبلغتهم ورموزهم اخلاصة هبم، كما تكفل هلم ا       

  .تلقّيها وإصدارها، دون إخضاعها لرقابة مسبقة ومبنتهى املسؤولية
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 يف الدستور حق اجلميع يف اإلفـادة مـن وسـائل            املكرسةومن احلقوق األخرى      -٣٨
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بوصف ذلك شرطاً ال غىن عنه ملمارسة حقوق أساسية             

كما يكفل  . حة فرص التنمية البشرية والرخاء املادي لألفراد واجلماعات وزيادهتا        أخرى وإلتا 
الدستور احلق يف التماس معلومات صحيحة، حمقَّقة، مناسبة، حمددة السياق، متعددة املصادر            

  .  ويف تلقيها وتبادهلا وإصدارها ونشرها
عام واخلاص واجملتمعي   ويشكل حق الوصول إىل ترددات البث اإلذاعي والتلفزيوين ال          -٣٩

واستخدامها أحد الضمانات األخرى املقررة يف دستور إكوادور، الذي حيظر تركّز امللكيـة             
ويف هذا االجتاه، تعمل احلكومـة      . على حنو احتكاري أو احتكارات القلة يف هذه األوساط        

ب  قومية من قوميـات الـشعو      ١٤، على تزويد    ٢٠١١مايو  /اإلكوادورية حالياً، منذ أيار   
  .األصلية يف إكوادور بترددات البث اإلذاعي واملعدات اإلذاعية

فممارسات . وما فتئت بعض وسائط اإلعالم اخلاصة يف البالد تنتهك حقوق املواطنني            -٤٠
التشهري واالفتراء ال تزال متأصلة يف وسائط اإلعالم، اليت تـستخدمها مجاعـات اقتـصادية               

 دورها كوسائط ميّسرة للمعلومـات واالتـصال        وسياسية كأدوات لتحقيق مآرب بعيدة عن     
وستواصل البالد عملها كي ُتحتَرم حقوق السكان يف تلقي معلومـات صـحيحة             . للسكان

  .ومناسبة، وُتكفل نزاهة وشرف األشخاص الذين هتامجهم بعض وسائط اإلعالم يومياً

  احلق يف العمل الالئق    
مل وهتيئتها يف خفض معدل البطالة      لقد جنحت السياسات الداعمة إلجياد فرص الع        -٤١
، وخفض معدل نقص    ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٥,٠٧ إىل   ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٧,٩٣من  

، ارتفعت ٢٠١١ويف عام .  يف املائة يف الفترة نفسها٤٤,٢٠ يف املائة إىل ٥١,٠٧العمالة من 
        ٢٠٠٨ يف عـام      يف املائـة   ٤٢نسبة العاملني املسجلني يف نظام الضمان االجتماعي مـن          

  .٢٠١١ يف املائة يف عام ٥٩,٧إىل 
 يف هذا املضمار، فحددت نسباً دنيـا النـضمام          إجراءات إجيابية وأقّرت إكوادور     -٤٢

 أو الذين يعانون من ضـعف أوضـاعهم إىل          اَألوىل بالرعاية األشخاص املنتمني إىل الفئات     
شـخاص املنـتمني إىل الـشعوب       القطاعني العام واخلاص، كاألشخاص ذوي اإلعاقة، واأل      

األصلية، والسكان املنحدرين من أصل أفريقي، والشعوب املولََدة، والنساء احلوامل، بغيـة             
  .    حتقيق استقرارهم الوظيفي وتوفري فرص العمل الالئق هلم

وأُلغيت نظم االستعانة مبصادر خارجية والتعاقد بالساعة والوساطة ومجيع أشـكال             -٤٣
فقد كانت هذه األمناط االستغاللية ممارسات سائدة يف البالد حىت          . ر الوظيفي عدم االستقرا 

  .٢٠٠٦عام 
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   احلق يف التعليم    
 أن التعليم حق لألشخاص طوال عمرهم وواجب حتمـي          ٢٠٠٨يقّر دستور عام      -٤٤

ويشكل التعليم أحد اجملاالت اليت حتظى بأولوية السياسات        . على الدولة ال ميكن إعفاؤها منه     
لعامة واالستثمارات االجتماعية يف الدولة، وضماناً لتحقق املساواة واالندماج يف اجملتمـع،            ا

  .وشرطاً ال غىن عنه من أجل العيش الكرمي
وقد بذلت احلكومة جهوداً من األمهية مبكان يف سبيل إصالح نظام التعليم جبميـع                -٤٥

. جات االندماج والكفاءة واالمتيـاز    مراحله، برؤية إنسانية مشولية، سعياً إىل حتقيق أعلى در        
 يف املائة من الناتج احمللـي       ٢,٥وبلوغاً هلذا اهلدف، فقد زاد االستثمار يف قطاع التعليم من           

  .٢٠١١ يف املائة بنهاية عام ٥,٥ إىل ٢٠٠٦اإلمجايل يف عام 
ـ               -٤٦ ة والتعليم يف الوقت الراهن إلزامي حىت شهادة الثانوية العامة وجماين حـىت املرحل

ومن أجل حتسني األداء املدرسي، حيصل األطفال من اجلنسني املنـتمني إىل            . اجلامعية الثالثة 
طبقات اجتماعية تعيش يف أوضاع فقر على وجبات اإلفطار والكتـب املدرسـية والـزّي               

، شهدت البالد زيادة يف معـدل قيـد         ٢٠١١ حىت عام    ٢٠٠٨ومنذ عام   . املدرسي باجملان 
، ارتفـع   ٢٠١١ و ٢٠٠٨ففي الفترة ما بني عـامي       .  يف املائة  ٣,٣ة  الشباب باملدارس بنسب  

وارتفع صايف معدل   .  يف املائة  ٩٥,٤ يف املائة إىل     ٩٣صايف معدل القيد بالتعليم األساسي من       
  .  يف املائة يف الفترة نفسها٦٢,٥ يف املائة إىل ٥٣,٢القيد بالتعليم املتوسط من 

ت فرص الوصول إىل التعليم اجلامعي على النحو        ويف السنوات اخلمس األخرية، زاد      -٤٧
 ٩,٥ يف املائة يف صفوف السكان حمدودي الدخل؛ ومن          ١٧,٢ يف املائة إىل     ٧,١من  : التايل

  يف املائة يف ما بني السكان اإلكوادوريني املنحدرين من أصـل أفريقـي؛    ١٧,٨يف املائة إىل    
، بلغ  صايف    ٢٠١١ويف عام   . وب األصلية  يف املائة يف حالة الشع     ١٤ يف املائة إىل     ٦,٥ومن  

  . يف املائة٢٨,٣ يف املائة وبلغ معدل قيد الرجال به ٣٣,٦معدل قيد النساء بالتعليم العايل 
 يف املائة من النـاتج احمللـي       ٠,٢٠وزاد اإلنفاق يف جمايل االستثمارات والتنمية من          -٤٨

 .٢٠١٠حمللي اإلمجايل يف أواخر عام       يف املائة من الناتج ا     ٠,٤٨ إىل   ٢٠٠٦اإلمجايل يف عام    
  .٢٠١٣ يف املائة حبلول عام ١,٥وهتدف البالد إىل الوصول إىل نسبة 

  احلق يف املوئل واملسكن    
ولكفالة . يكفل الدستور اجلديد احلق يف موئل مأمون وصحي ويف مسكن مناسب والئق             -٤٩

 سـنداً   ٢٠٣ ٣٦٥ة واإلسكان،   هذا احلق، فقد منحت احلكومة، عن طريق وزارة التنمية احلضري         
وبلغت نسبة فرص احلصول على مساكن      . ٢٠١٠ و ٢٠٠٦لإلسكان يف الفترة ما بني عامي       

 عـن طريـق     ٢٠١١يونيـه   / يف املائة يف حزيران    ٦٥,٥مزودة خبدمات الصرف الصحي     
ويف القطاع الريفي، زادت منح اإلسـكان       . احلكومات الالمركزية املستقلة ذاتياً بالبلديات    

. ، أي ضعف نسبتها يف القطاع احلـضري       ٢٠١١ و ٢٠٠٢ يف املائة بني عامي      ٩,٢ة  بنسب
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 قرضاً عقاريـاً  ٨ ٩٦٨وقدم مصرف املؤسسة اإلكوادورية للضمان االجتماعي، من جانبه،        
  .  مليون دوالر٢٠٠بقيمة تتجاوز 

ان  يف املائة لدى السك  ١٠,٤وازداد عدد املساكن املزودة باخلدمات األساسية بنسبة          -٥٠
.  يف املائة لدى الـشعوب األصـلية       ٠,٩اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي وبنسبة       

 يف املائة يف    ١٣,٣ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ١٧,٨واخنفض مستوى اكتظاظ املساكن من      
كما اخنفض عدد املساكن اليت ال تستويف احلد األدىن من شـروط الـصالحية     . ٢٠١١عام  

 يف املائـة يف  ١٧,٩ إىل ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٢١,٢ل منها، من    للسكن، حبسب نوعية ك   
  . ٢٠١١عام 
 يف املائة من األسـر املعيـشية يف         ٧٠,٤، أصبح لدى    ٢٠١١يونيه  / ويف حزيران   -٥١

 يف املائة مـن األسـر       ٦٥,٧ حينما كان لدى     ٢٠٠٦إكوادور مسكن خاص، مقارنةً بعام      
املائة من هذه املساكن رديئة النوع أو غـري          يف   ٤٦,٩املعيشية مسكن خاص، وكانت نسبة      

  .  ومن ثَم، فقد حتسنت إمكانية احلصول على مسكن خاص جيد. صحية

  احلق يف الصحة    
تكفل الدولة احلق يف الصحة، الذي يرتبط إعماله مبمارسة حقوق أخرى من بينـها             -٥٢

ل والضمان االجتماعي والبيئـة     احلق يف املياه والغذاء والتعليم والثقافة والتربية البدنية والعم        
وبلغـت اسـتثمارات    . الصحية وغري ذلك من احلقوق اليت تشكل مقومات العيش الكرمي         

 مليـون   ٣ ٥٣٩،  ٢٠١٠ و ٢٠٠٧احلكومة احلالية يف قطاع الصحة يف الفترة ما بني عامي           
  دوالر، أي أكثر من ضعف قيمة استثمارات احلكومات الثالث السابقة يف هذا القطـاع إذا               

  .  ما قورنت هبا
وتسعى إكوادور إىل القضاء على سوء التغذية املزمن وفقر الدم يف صفوف األطفال               -٥٣

 يف املائة   ٢٦، كان مؤشر سوء التغذية املتعددة األسباب        ٢٠٠٦ويف عام   . دون سن اخلامسة  
  .  يف املائة٢٢ إىل ٢٠١٠على الصعيد الوطين، واخنفض يف عام 

 مستشفى ومركزاً صـحياً، وُزّود قطـاع   ٤٩٧يدت هيكلة  ، أُع ٢٠١٠وحىت عام     -٥٤
 سيارة إسعاف وست وحدات جراحية متنقلة ووحدتني        ١٥٥ بالصحة يف شىت أحناء البالد      

وزاد عدد االستشارات الطبية يف مرافق الصحة العامة إىل ثالثة أمثاله         . متنقلتني لعالج األورام  
 استـشارة لكـل     ٩٥ بعد أن كان     ٢٠١٠ نسمة يف عام     ١٠٠ استشارة لكل    ٢٤٣ليصبح  
 ١٨٤كما ُرصـد    . ، وهو ما يعكس حتّسن مستوى التغطية هبا       ٢٠٠٦ نسمة يف عام     ١٠٠

مليون دوالر سنوياً لتوفري األدوية للسكان باجملان من منطلق أن األدوية سلع اجتماعيـة، ال               
  . مليون مستفيد٤ولدى البلد برنامج حتصني واسع النطاق يشمل . جتارية
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 ٧٥,٦ إىل ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٧٥,٢ادت نسبة العمر املتوقع عند الوالدة من وز  -٥٥
       مستـشفى ٢١واخنفضت نسبة وفيات املواليد الـيت ُحـددت يف        . ٢٠١١يف املائة يف عام     

كما اخنفـضت نـسبة     . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٥,٦ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٧,٣من  
 يف املائة   ٢,٥ يف املائة و   ٤,٨ املعوية أو أمراض اإلسهال من       الوفيات مبرض السل واألمراض   

  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ١,٨ يف املائة و٣,٩ إىل ٢٠٠٨على التوايل يف عام 
ويف ميدان الطب الوقائي، اعُتمدت قوانني هتدف إىل تعزيز ممارسة الرياضة والتربية              -٥٦

  . البدنية وسبل الترفيه وتنظيم وضبط بيع التبغ
 - االستراتيجية الوطنيـة للتغذيـة     "بعالوةً على ذلك، فقد أُنشئ الربنامج املسمى          -٥٧

، الذي تتوىل تنفيذه وزارة الصحة، من أجل القضاء علـى سـوء             "القضاء على سوء التغذية   
  .    مناطق ُمختارة٣٠٣التغذية اليت يصاب هبا املواليد حىت السنة األوىل من عمرهم يف 

  والسياسيةاحلقوق املدنية     
يكفل دستور اجلمهورية جمانية إمكانية االحتكام إىل القـضاء والتمـاس احلمايـة               -٥٨

القضائية الفعالة والرتيهة والسريعة يف مجيع الدعاوى املتعلقة حبقوق اإلنـسان، اسـتناداً إىل              
مبدأي الفورية والسرعة، ويوقّع عقوبات على من ال ميتثل للقرارات القضائية من سـلطات              

  .مة أو أشخاصعا
 للمعايري الدوليـة،    ٢٠٠٨وفضالً عن امتثال إجراء احلماية املكفول يف دستور عام            -٥٩

بوصفه سبيل انتصاف عادل ومناسب وفعال، فهو يهدف إىل جرب الضرر على حنو شامل غري    
عالوةً على ذلك،   . رمسي، حبيث ُينفَّذ مباشرةً وعلى الفور، ودون أن يكون فرعياً يف طبيعته           

شكل إجراء احلماية االستثنائي ضماناً حلماية ما قد ُينتهك من حقوق يف إطـار األحكـام              ي
ومن . الصادرة عن احملاكم العادية، على أن ُتستنفَد مجيع سبل االنتصاف العادية واالستثنائية           

ثَم، يشكل هذا اإلجراء ضماناً ثنائي اجلانب يشمل على حد سواء استقالل القضاء، وإعمال              
.  أن ُتراعى أصول احملاكمات واحلق يف احلرية ويف احلماية، ضمن حقـوق أخـرى              احلق يف 

ويتيح هذا الضمان لألشخاص اختاذ إجراء بشأن ما ُيّدعى وقوعه من انتهاكات حلقهم يف أن               
  .  ُتراعى أصول احملاكمات، وغري ذلك من احلقوق الدستورية

ي، جلنة احلقيقة، اليت تتوىل مهمة      ، أُنشئت، مبوجب مرسوم رئاس    ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار   -٦٠
 ٢٠٠٨-١٩٨٤التحقيق يف ما اُّدعي ارتكابه من انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف الفترة             

، قدمت هذه اللجنة إىل مكتب املدعي العام        ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران . واستجالء مالبساهتا 
ات مشلت احلرمـان مـن       حالة انتهاك حلقوق اإلنسان، جمّمعة يف فئ       ١١٨للدولة تقريراً عن    

احلرية، والتعذيب، والعنف اجلنسي، واإلعدام خارج نطاق القضاء، وانتهاك احلق يف احلياة،            
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 ورد  جنة توصيات تتعلق بآليات الترضـية     عالوةً على ذلك، أصدرت الل    . واالختفاء القسري 
  .  احلقوق ورد االعتبار وضمانات عدم التكرار

الد، حبق اإلكوادوريني املقيمني يف اخلارج يف التصويت وقد اعُترف، ألول مرة يف الب      -٦١
االختياري، وكذلك أفراد الشرطة والقوات املسلحة، واألشخاص احملرومني مـن احلريـة،            
والشباب الذين تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة ممن شاركوا مشاركةً نشطة يف العمليـات             

  .االنتخابية األخرية

ت اليت تلقتها دولة إكـوادور يف إطـار عمليـة           متابعة تنفيذ التوصيا    -رابعاً  
  ٢٠٠٨االستعراض األوىل املتعلقة هبا اليت أُجريت يف عام 

  )٥ و٤ و١التوصيات (إصالح السجون وحتسني أوضاع احملتجزين وآليات املتابعة     
يعترب دستور إكوادور اجلديد نظام إعادة التأهيل االجتماعي نظاماً شامالً، يدخل ضمن              -٦٢
 محاية احلقوق وكفالتها، ويهدف إىل تنمية قدرات األشخاص الذين ُوقّعت عليهم عقوبات             نظام

فـضالً  . جنائية، كي يتمكنوا، مىت استعادوا حريتهم، من ممارسة حقوقهم والنهوض مبسؤولياهتم          
  .عن ذلك، ُيعّد األشخاص احملرومون من حريتهم إحدى الفئات اَألوىل بالرعاية

ظاماً جديداً إلعادة التأهيل االجتماعي، متجاوزاً بذلك رؤية النظام         وقد نفذ البلد ن     -٦٣
 مراكز جديدة للحرمـان مـن       ٢٠١٠حتقيقاً هلذا اهلدف، أنشأت احلكومة يف عام        . العقايب

  . احلرية وأجرت مواءمات وإصالحات وتوسيعات للمنشآت العقابية وجّهزهتا باملعدات
     يف املائـة يف  ١١٦تيعابية هلذه املراكـز مـن   واخنفضت نسبة العجز يف الطاقة االس   -٦٤
وزادت االستثمارات العامة يف هذا القطاع من       . ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٦٤ إىل   ٢٠٠٨عام  

، أي أهنـا زادت     ٢٠١١ مليون دوالر يف عام      ١٥٠ إىل   ٢٠٠٧عشرة ماليني دوالر يف عام      
  يف املائـة يف     ١٧٠ون من   إىل مخسة عشر أمثاهلا، وهو ما أتاح خفض نسبة اكتظاظ السج          

  . ٢٠١١ يف املائة يف عام ٧٠ إىل ما دون ٢٠٠٧عام 
ومبراكز احلرمان من احلرية حالياً إدارات للطب النفـسي وإدارات تعليميـة ومهنيـة                -٦٥

وعلى غرار ذلك، فقـد     . واجتماعية، وقد شهدت خدمات التغذية يف هذه املراكز حتسناً جوهرياً         
تلف املهن من أجل تدريب احملرومني من احلرية وتوجيههم إىل مزاولة           أُنشئت مكتبات وورش ملخ   

. كما ُيكفل هلم احلق يف تلقّي الزيارات األسرية ويف رعاية أطفاهلم واالعتناء هبـم             . أنشطة إنتاجية 
وجرى حتسني اخلدمات الصحية، وأُضيفت إليها خدمة الرعاية النفسية والعاطفية، اليت تقدَّم أيضاً             

  .   حملتجزين، فضالً عن تقدمي معلومات للوقاية من األمراض املعديةإىل أسر ا
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كما أُنشئ مكتب أمني مظامل الدولة بوصفه هيئة مستقلة عن الـسلطة القـضائية                -٦٦
هتدف إىل إنفاذ حق األشخاص كافة يف جمانية االحتكام إىل القضاء والتماس محاية حقوقهم              

  .وسريعة، وضمان عدم بقائهم دون دفاع بأي حالومصاحلهم محايةً قضائية فعالة ونزيهة 
 وسعياً إىل تدريب املوظفني اإلداريني والتقنيني وموظفي األمن واحلراسـة، أُنـشئت يف               -٦٧
 كلية خاصة بنظام السجون، ُتعىن بتدريب املوظفني يف جمال حقوق اإلنسان وتقـدم              ٢٠١١عام  

 هلذا الغرض، وقّع البلد على اتفاقات تعـاون مـع           وحتقيقاً. هلم املعارف العلمية والتقنية واملنهجية    
مكتب املدعي العام للحقوق يف اجلمهورية الدومينيكية، وكذلك مـع الكليـة الوطنيـة إلدارة               

 شخصاً  ٤٩٢، بلغ عدد الدارسني بالكلية      ٢٠١١ديسمرب  / ويف كانون األول  . السجون يف فرنسا  
        .من املتطلعني إىل العمل يف هذا امليدان

وتنفيذاً للربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب            -٦٨
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أقّر مكتب أمني املظامل يف إكـوادور يف                 

  .  اآللية الوطنية ملنع ارتكاب هذه اجلرائم يف السجون٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

  )٢التوصية (راد الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان تأهيل أف    
وقد ُنفـذ، يف    . يشكل تأهيل قوات الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان واليةً دستورية           -٦٩

العملي يف مجيـع   - هذا السياق، برنامج التدريب الشامل املستمر الذي يوفر التدريب التقين        
 يف قضايا حقـوق اإلنـسان،       قيادات الشرطة باحملافظات، بالتعاون مع مدرسني متخصصني      

  .وأمن املواطن، والتدّرج يف استخدام القوة
وأُجريت العديد من عمليات التدريب يف ما يتعلق بقضايا تنقل األفراد، وعدم التمييز،               -٧٠

والعنف األسري، والطفولة، واملراهقة، ومكافحة االجتار باألشخاص، وأمن املواطن، وحقـوق        
يف وُنظمت دورات تدريبية للمدرسـني      . نسية واهلويات اجلنسانية  األشخاص متنوعي امليول اجل   

أفراد الشرطة علـى    قُدم التدريب إىل     معارفهم يف هذا اجملال، و     تدث وحُ ،حقوق اإلنسان جمال  
ولدى الشرطة بروتوكوالت بشأن اخلدمـة الـشرطية يف حـاالت           . احلدود الشمالية للبالد  

 وبروتوكوالت بشأن تقدمي الرعاية لضحايا العنف       الطوارئ يف سياق العنف األسري واجلنسي،     
  .حقوق اإلنسانتنتهج هنجاً قائماً على بني اجلنسني، فضالً عن بروتوكوالت إجرائية 

وبدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، أُصدرت الئحة تـنظم              -٧١
قبض، والتدّرج يف استخدام العنف واألسـلحة الفتاكـة وغـري           إجرائي االحتجاز وإلقاء ال   

  . الفتاكة، واستخدام األسلحة النارية، وسبل الدعم النفسي
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  )٣التوصية (القضاء على عمل األطفال     
ينص الدستور على تنفيذ سياسات هتدف إىل القضاء املطّرد علـى ظـاهرة عمـل        -٧٢

من أنواع االستغالل يف العمل أو االسـتغالل        األطفال وتوفر هلم محايةً خاصة من أي نوع         
إلغـاء احلـواجز    : ومن أجل ذلك، فقد ُنفذت تدابري شىت على النحو التـايل          . االقتصادي

االقتصادية املعوِّقة إلمكانية التعليم؛ منح حوافز لاللتحاق بنظام التعليم؛ استحداث طرائـق            
وم املدرسي؛ تقدمي الرعاية الـصحية      للتعليم السريع؛ التدريب املهين؛ دعم متديد ساعات الي       

األولية؛ توعية العناصر الفاعلة يف جمال عمل األطفال، واآلباء واألمهات من أرباب األسـر،              
  .واملعلمني، واملؤسسات احمللية

اخلطة الوطنية ملنع عمل األطفال والقضاء املطّـرد        "وتنفيذاً هلذه التدابري، اسُتحدثت       -٧٣
خطة العقـد الوطنيـة     "، وسياسات   "اخلطة الوطنية للعيش الكرمي   "، املتصلة بكل من     "عليه

       برنامج العمـل االجتمـاعي للطفولـة واملراهقـة        "، و "للحماية الشاملة للطفولة واملراهقة   
  ."٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة 
 خلّوه  ٢٠١١وباالستعانة جبهود الدولة واجملتمع املدين املشتركة، أعلن البلد يف عام             -٧٤

 األطفال يف مواقع مجع القمامة، وقدم الدعم يف جماالت الـصحة والتعلـيم              من ظاهرة عمل  
  .والتعايش السلمي

 من األطفـال واملـراهقني      متسوالً ١٢٥ ٢٨٠ ل، قُدمت الرعاية    ٢٠١٠ومنذ عام     -٧٥
والكبار البالغني واألشخاص ذوي اإلعاقة من اجلنسني، مبساعدة مركز الدعم املدرسي، الذي     

  . دات إىل أسر هؤالء األشخاصيقدم منحاً ومساع
  وبفضل هذه اإلجراءات، اخنفضت نسبة عمل األطفال إىل أكثر من النـصف، أي              -٧٦
واخنفضت يف الـسنوات  . ٢٠١١ يف املائة يف عام ١,٥ إىل ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٣,٨من  

ـ              سة اخلمس األخرية نسبة األطفال واملراهقني من اجلنسني، املتراوحة أعمـارهم بـني اخلام
 يف  ٤٩ يف املائـة إىل      ٦١والسابعة عشرة، الذين مل يلتحقوا باملدرسة ألسباب اقتصادية من          

 يف املائـة يف صـفوف الـسكان       ٤٣ يف املائـة إىل      ٥٢املائة على مستوى الدولة، ومـن       
 يف املائة يف مـا بـني        ٤٧ يف املائة إىل     ٦١اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي ، ومن        

  . نيالسكان األصلي

  )٦التوصية (املنظور اجلنساين يف إطار متابعة عملية االستعراض الدوري الشامل     
أقّرت الدولة تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع سياسات املؤسسات العامة وبراجمهـا              -٧٧

، "امليزانية الوطنية املراعية لالعتبارات اجلنسانية    "وحتقيقاً لذلك، ُتعتمد كل عام        . ومشاريعها
، تتيح تسجيل ورصد املوارد املخصـصة       "فهرس قضايا املساواة  "تخدام أداة تقنية ُتدعى     باس

للقضايا اجلنسانية هبدف تصحيح األوضاع اليت تنطوي على عدم مساواة بني اجلنسني وسد             
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فتتحقق، بذلك، املساءلة بوضوح ويتيسر اختاذ القرارات املتعلقـة بأوجـه    . الفجوات بينهما 
  . ةإنفاق موارد الدول

ويف حالة املرأة العاملة، حتظر التشريعات النافذة حاالت إقالة املرأة خـالل فتـرة                -٧٨
احلمل، وتكفل عودهتا إىل العمل، ومتنحها احلق يف احلصول على إجازة أمومة مدفوعة األجر              

.  أسبوعاً، وحتدد ساعات عملها خالل فترات الرضاعة خبفضها إىل ست سـاعات            ١٢ملدة  
 إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف النهوض باملسؤولية املرتلية وحفز املسؤولية            كما أنه، سعياً  

  . املشتركة يف املرتل، فقد أمكن االعتراف بإجازة األبوة

  )٧التوصية (مكافحة التمييز بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية     
تكب من انتـهاكات     تدابري ترمي إىل مكافحة ما ُير      ٢٠٠٨تنفذ إكوادور منذ عام       -٧٩

حلقوق اإلنسان حبق مجاعة املثليني واملثليات جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة            
اجلنسانية واملتشّبهني باجلنس اآلخر، استناداً إىل الدستور اجلديد، الذي يقرر أن األشـخاص             

   .مجيعاً متساوون، هلم نفس احلقوق وعليهم نفس الواجبات ولديهم نفس الفرص
وتعترف البالد، حالياً، مبختلف أنواع اُألسر واالرتباطات القائمة حبكم الواقع بـني              -٨٠

األشخاص من نفس نوع اجلنس، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من حقوق يف مـا يتعلـق                  
 أمر  ٢٠٠٩وعمالً بالدستور، صدر يف عام      . مبسائل الضرائب والضمان االجتماعي واإلرث    

ة السّجل املدين بيانات األشخاص الذين ختتلف هوياهتم اجلنسانية         حمكمة يقضي بأن تغري هيئ    
  .  عن تلك اليت ُحددت حبسب صفاهتم البيولوجية لدى والدهتم

  )٨التوصية (القضاء على العنف القائم على نوع اجلنس واملماَرس يف املرتل     
وإدراكـاً  . خلاصيعترف الدستور باحلق يف حياة خالية من العنف يف اجملالني العام وا   -٨١

هلذه الغاية، تعكف الدولة حالياً على إنشاء حمكمة قضاة متخصصة يف مكافحة العنف املوّجه              
  . ضد املرأة واألسرة، عوضاً عن أقسام الشرطة املختصة باملرأة واألسرة

اخلطة الوطنية للقضاء على العنف بني اجلنسني والعنف        "ب تنفذ إكوادور خطةً ُتدعى       -٨٢
إعـداد دراسـة    :  بتنفيذ أنشطة وخدمات شىت هـي كالتـايل        "واملراهق واملرأة ضد الطفل   

استقصائية عن العنف بني اجلنسني؛ وإحداث جمموعة من التحوالت يف األمناط االجتماعيـة             
؛ ووضـع   "حتركي يا إكوادور، فالرتعة الذكوريـة عنـف       "وتنظيم احلملة املعنونة     الثقافية؛

للضحايا؛ وتزويد املستشفيات العامة بقاعـات لإليـواء        توكوالت بشأن تقدمي الرعاية     وبر
املؤقت؛ وإنشاء مراكز للرعاية الشاملة، ومراكز حلماية احلقـوق، ودور إيـواء لـضحايا              

    .   االستغالل والعنف اجلنسيني، وغريهم من الضحايا
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  )٩التوصية (إصالح النظام القضائي     
رك فيها الـشعب اإلكـوادوري      أجرت إكوادور عملية إصالح قضائي مهمة، شا        -٨٣

ويف هذا الصدد، يباشر جملس القضاء      . ٢٠١١مايو  /باستفتاء ومشاورة شعبية، أُجريا يف أيار     
  . االنتقايل حالياً برناجماً إلعادة هيكلة القضاء يرتكز على حماور استراتيجية

ر نظـام   ويهدف الربنامج إىل توفري التدريب الدائم ملوظفي السلطة القضائية، وإقرا           -٨٤
وقد ُدعـي   . لألجور قائم على الترقية والتثبيت الوظيفي حبسب األهلية، وإنشاء كلية قضائية          

إىل عقد مسابقة عامة الختيار قضاة احملكمة الوطنية، ُتوخِّيت فيها الشفافية، وُروعي فيهـا              
حتكـام إىل  كما أُعّد منوذجاً إدارياً يكفل إمكانيـة اال . معيارا األهلية واملساواة بني اجلنسني  

  . القضاء مع مالءمة الكيفية اليت تقدَّم هبا اخلدمات وفعاليتها وكفاءهتا وجودهتا
وتشمل عملية اإلصالح القضائي ضمن أجزائها برناجماً طموحاً يهدف إىل إنـشاء              -٨٥

  . اهلياكل األساسية املادية وإعادة تصميمها والتزويد باألجهزة والنظم احلاسوبية
هر التقدم هذه، فقد طرح البلد خلفه سنوات طوال من بطء القـضاء             وبإحراز مظا   -٨٦

وبالء نظامه وفساده، قضاء انتهك حقوق اإلنسان وُعرضت القضايا املنظورة أمامـه علـى              
  .اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان لعقود عديدة

   )١٠التوصية (مكافحة االجتار باألشخاص     
اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص     " ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول ُحّدثت يف     -٨٧

وهتريب املهاجرين واالستغالل اجلنسي يف العمل وغريه من أشكال االستغالل، وبغاء النساء            
، "واألطفال واملراهقني من اجلنسني واستخدام األطفال يف املواد اإلباحية وفساد القاصـرين           

املنع، واملعاقبـة، واجلـرب،     : اور هي ويركز التحديث على أربعة حم    . ٢٠٠٦املعتمدة يف عام    
  . والتعاون الدويل

اخلطة الوطنية ملنع االجتار    "، تولت وزارة الداخلية تنسيق      ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول   -٨٨
وحدة مكافحة االجتـار    "، وأُنشئت   "باألشخاص واملعاقبة عليه وتوفري اجلرب الكامل للضحايا      

ذلك، فقد أنشأت الشرطة القضائية أيـضاً يف        عالوةً على   . "باألشخاص وهتريب املهاجرين  
 .  وحدة ملكافحة االجتار٢٠١١أغسطس /آب

وجيري حالياً تعريف خرائط طريق وبروتوكوالت فريدة من نوعها هتدف إىل رسم              -٨٩
سياسة مشتركة يف ما يتعلق باإلبالغ عن حاالت االجتار بالبشر وتقدمي الرعاية للـضحايا،              

ولذلك، فمن املقرر إشـراك     . د والتحقيقات يف جمايل املكافحة واملنع     تالفياً الزدواجية اجلهو  
  .مؤسسات الدولة واجملتمع املدين يف هذه املبادرة
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ويعمل اجمللس الوطين للطفولة واملراهقة على القضاء على مجيع أنـواع العنـف أو                -٩٠
ذ إجراءات للمراقبـة    املعاملة القاسية أو املهينة، مبا يف ذلك حاالت االجتار باألشخاص، باختا          

واإلبالغ وتوفري التدريب على مستوى اجملتمعات احمللية واملؤسـسات التعليميـة واهليئـات             
العديـد مـن    الوطين  ستوى  امل على   ٢٠١١وأُجريت يف عام    . القضائية وغريها من اهليئات   

  .دورات التدريب التقين وقُدمت املساعدة التقنية
ل إىل األفراد العسكريني وأفراد الشرطة على احلدود        ويقدَّم التدريب على حنو متواص      -٩١

الشمالية للبالد، بالتنسيق مع املنظمة الدولية للهجرة، وُتنظم على صعيد احملافظات حلقـات             
وتالفيـاً جللـب    . عمل بشأن إمكانية حصول الالجئني واملهاجرين على اخلدمات األساسية        

ملنع واملراقبة والضبط ورد حقوق ضـحايا       األشخاص قسراً، يركّز البلد عمله على جماالت ا       
  .   هذه اجلرمية إليهم

وتتوىل وزارة السياحة تنظيم وتوعية قطاعي السياحة والشركات يف البالد يف جمال              -٩٢
االستغالل اجلنسي، وتنسيق عمليات حتديد سبل رد احلقوق، وتنظـيم فعاليـات توعويـة              

  .تستهدف الشركات السياحية
دليل اإلجراءات اخلاصة مبكافحة ورصد ظاهرة      "من اجملتمع املدين    واسُتحدث بدعم     -٩٣

، وأُعد نـص إعالمـي      "االستغالل اجلنسي لألطفال واملراهقني من اجلنسني ألغراض جتارية       
بشأن إدماج مؤشرات ومتغريات متعلقة بوضع األطفال واملراهقني يف العمليات القانونية، مع            

     .التشديد خصوصاً على ظاهرة االجتار

  حتديد اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود  -خامساً  

  الفئات اَألوىل بالرعاية    
األشـخاص ذوي  اضطلعت الدولة بعمل عام، مل تشهده البالد قط من قبل، لصاحل     -٩٤

  .   ، جاوز نطاق الرعاية اليت يوفرها احلدود الدولية ألمريكا الالتينية وقارات أخرىاإلعاقة
، رفعت الدولة قضييت رعاية األشـخاص ذوي اإلعاقـة          ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٣  ويف  -٩٥

. والوقاية من اإلعاقة إىل مرتبة سياسة الدولة، وعهدت بتنفيذها إىل نائبة رئيس اجلمهوريـة             
 مادة وحكماً مؤقتاً، تأكيد الدفاع      ٢١، أعاد دستور اجلمهورية اجلديد، يف       ٢٠٠٨ويف عام   

  . اقة ومسؤولية الدولة تنفيذ ذلكعن حقوق األشخاص ذوي اإلع
 تـشرين   ١٥ يف   واستناداً إىل هذا اإلطار القانوين، وقعت نائبة رئيس اجلمهوريـة           -٩٦
 على اتفاقية تعاون مشتركة بني املؤسسات مع معظم مؤسسات الدولة،           ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
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ة خواكني غـاييغوس    بعث" مث   "بعثة مانويال إسبيخو التضامنية   "من أجل الشروع معاً يف تنفيذ       
  . بعد ذلك"الرا
الطيب،  -  بوصفها مركزاً للبحث العلمي    "بعثة مانويال إسبيخو التضامنية   "وُتؤسَّس    -٩٧

أُنشئت من أجل حتديد أسباب اإلعاقة وتنفيذ سياسات الدولة املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق             
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

، زارت أفرقـة    ٢٠١١نـوفمرب   /شرين الثاين  إىل ت  ٢٠٠٩يوليه  /ويف الفترة من متوز     -٩٨
 مقاطعةً يف إكـوادور، وحـددت    ٢٢١ حمافظة و  ٢٤ أسرة معيشية يف     ١ ٢٨٦ ٣٣١البعثة  

 شخصاً ذا إعاقة ودرست حاالهتم، وُتقدَّم الرعاية هلم على حنو شامل يف             ٢٩٤ ٦١١أماكن  
خاص ذوي اإلعاقة   وخالل تلك الفترة، قُدمت إىل األش     . إطار مرحلة االستجابة الحتياجاهتم   

 ٢١ ٠٦٢كمـا قُـدمت     .  خدمةً من خدمات الرعاية الطبيـة      ٨٢٥ ٥٧٦أو إىل أسرهم    
 ٢٦ ٣٢٧ استشارة يف ختصصات أخـرى، وُسـجلت      ٣٥ ٢٥٧استشارة يف علم الوراثة و    

  .  حالة حرجة، قُدمت إليها الرعاية على حنو عاجل ومالئم عن طريق الشبكة العامة للصحة
ملثل، مساعدات تقنية كحشايا األسـّرة والوسـادات اخلاصـة،          وقدمت البعثة، با    -٩٩

وقدمت وزارة اإلسكان، بدورها، إىل األشـخاص    . واملقاعد املتحركة، ضمن أدوات أخرى    
  .٢٠١١ مسكن يف عام ١٩٠٠ و٢٠١٠ مسكناً يف عام ٢٥٠ذوي اإلعاقة 

التـزام  وينص كل من قانون العمل والقانون األساسي للموظفني العموميني علـى              -١٠٠
شركات القطاع اخلاص وهيئات القطاع العام بالتعاقد مع أشخاص ذوي إعاقة للعمـل يف              

  . يف املائة من جمموع العاملني فيها٤وظائف ثابتة بنسبة ال تقل عن 
وتيسرياً إلمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل جماالت العمل وحصوهلم على             -١٠١

ة مكتب توظيف ميكن فيه لألشـخاص ذوي اإلعاقـة          فرصه، فلدى وزارة العالقات املهني    
احملتاجني إىل فرص عمل تسجيل أنفسهم عرب الصفحة الشبكية للوزارة أو يف مكاتب الوزارة              

وتسجل . فضالً عن ذلك، يقدم البلد باجملان خدمات استشارية وتدريبية. على الصعيد الوطين
  . يئت لألشخاص ذوي اإلعاقة وظيفة ُه١٠ ٠٠٠ حنو ٢٠١١ و٢٠٠٨الفترة ما بني عامي 

 يف املائـة يف     ٥٠وُيفيد األشخاص ذوو اإلعاقة أيضاً من تعريفات خمفّضة بنـسبة             -١٠٢
استخدام مجيع خدمات املواصالت وحضور العروض العامة، ويتمتعون باإلعفاء الضرييب على 

  . استرياد املركبات واألدوية واألطراف االصطناعية ذات االستخدام الشخصي
ومن أجل رعاية فئة السكان ذوي اإلعاقة، العقلية أو البدنية، األضـعف حـاالً أو                 -١٠٣

بعثة خواكني غاييغوس   "السكان املتعددي اإلعاقات، الذين يعيشون يف أوضاع فقر، أُنشئت          
 بربنامج مساعدات يشمل ضمن خدماته تقدمي مساعدة اقتـصادية معادلـة للمرتـب           "الرا

ذي يتوىل االعتناء بالشخص الذي يعاين من إعاقة بدنية أو عقلية           األساسي إىل فرد األسرة ال    
شديدة أو إىل الشخص الذي يضطلع هبذه املسؤولية؛ وتوفري األدوية والتأمني علـى احليـاة               
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وتويل مراسم اجلنازات؛ والتدريب يف جماالت الصحة والنظافة الصحية والتأهيـل والتغذيـة         
 ١٤ ٤٧٩بعثة، حىت هذا التاريخ، خدمات الرعاية إىل       وقدمت ال . واحلقوق واالعتداد بالنفس  

 على اتفاقات ثنائية    ٢٠١١ومن جانب آخر، وقعت نائبة رئيس اجلمهورية يف عام          . شخصاً
  .يف جمال اإلعاقة مع كل من كولومبيا وغواتيماال وبريو

 يف املائة من سـكان الـبالد،        ٦,٥، الذين ميثلون حنو     الكبار البالغني وعن حقوق     -١٠٤
فيكفل هلم الدستور الرعاية الصحية اجملانية واملتخصصة، واحلصول على األدويـة باجملـان،             
وفرص العمل املدفوع األجر، وحصول اجلميع على معاش تقاعـدي، وخفـض تكـاليف              
خدمات املواصالت العامة واخلاصة ورسوم العروض الترفيهية، والتمتع باإلعفاءات الضريبية،          

  . كن يضمن للفرد حياة كرميةوإمكانية احلصول على مس
، الـذي يهـدف إىل      "مشروع الكبار البالغني  "وتعكف احلكومة حالياً على تنفيذ        -١٠٥

. اإلسهام يف حتسني نوعية حياهتم وحالتهم الصحية وإعادة إدماجهم يف األسـرة واجملتمـع             
يشون حتت  ويستهدف الربنامج الكبار البالغني الذين تتجاوز أعمارهم اخلامسة والستني، ويع         

  . قّيدين هبيئة الّسجل االجتماعياملخط الفقر، 
 منطقة ريفية يف مجيع أرجاء البالد ويتألف من ثالثـة           ٧٩٢ويغطي املشروع حالياً      -١٠٦

التفاعل االجتماعي للتوعيـة بوضـع      : عناصر مكوِّنة، تشمل أنشطةً شىت على النحو التايل       
شاركة واحلوار يف هذا الشأن بغيـة حتـسني       الكبار البالغني يف كل منطقة والتشجيع على امل       

نوعية حياة هؤالء األشخاص؛ توفري احلماية الغذائية لتعزيز التغذية الـصحية واملـشاركة يف              
خمتلف األنشطة الترفيهية؛ حبث عملية تنفيذ املشروع ورصدها وتقييمها من حيث نطاقه على             

وقـد  . لكبار البالغني يف اجملتمع   دماج ا إلأساس نصف سنوي؛ إسداء املشورة؛ إفساح اجملال        
أُجريت، كمكمِّل للمشروع، دراسة استقصائية بشأن قـضايا الـصحة والعـيش الكـرمي          
والشيخوخة، هتدف إىل معرفة اخلصائص السكانية للكبار البالغني من اجلنـسني وحالتـهم             

  .     الصحية واملعنوية
 األشخاص   االعتراف حبقوق   معلماً تارخيياً على طريق    ٢٠٠٨وقد حقق دستور عام       -١٠٧

إذ يعترف، يف املقام    .  ومحاية هذه احلقوق   الذين هم يف أوضاع ترحال واملهاجرين وأسرهم      
 بوصفه منوذجاً جديداً يف جمال حقوق اإلنسان، يهـدف إىل           للجميع، املواطنةاألول، مببدأ   

يز بسبب اهلجرة   ويقّر الدستور مبدأ عدم التمي    . ضمان حرية تنقل األفراد دون قيود أو حدود       
كما يعترف الدسـتور بـاحلق يف       . اَألوىل بالرعاية ويشمل السكان املرحتلني ضمن الفئات      

اهلجرة، ويقّر حظر اعتبار املهاجرين أشخاصاً خارجني عن القانون كوهنم مهاجرين، وُيفّصل           
  . مسؤوليات الدولة إزاء ممارسة اإلكوادوريني يف اخلارج حقوقهم

، ينص مبدأ حرية التنقل على أحقية مجيع األشخاص يف اهلجرة حبثاً            فضالً عن ذلك  و  -١٠٨
عن األوضاع الالزمة هلم لتنفيذ مشروع حياهتم، ويدعم إنشاء آليات حلماية وضمان حقوق             

 وقد أفضى تطبيق هذا املبدأ إىل استحداث سياسات         .األشخاص الذين هم يف أوضاع ترحال     
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، دخول األجانـب    ٢٠٠٨يونيه  /، فأُجيز، منذ حزيران   هجرة أقل تقييداً حلق الفرد يف التنقل      
 يوماً، وكُفلت حقوقهم    ٩٠إىل البالد دون تأشرية هجرة، وإقامتهم فيها بصورة نظامية مدة           

  . خالل فترة إقامتهم
وكان تقدمي احلماية داخل البالد وخارجها إىل املواطنني الـذين يهـاجرون إىل أراضٍ                -١٠٩

د سعياً إىل حتسني أوضاعهم االقتـصادية إحـدى األولويـات           أخرى ويقيمون يف بلدان مقص    
، فُوضعت سياسات حلماية احلقوق وكفالتها وُعزِّزت اهليئات املعنيـة،          "ثورة املواطنة "ل األساسية  

وهتـدف بـرامج العـودة      . كالقنصليات واملكاتب املعنية باهلجرة ومساعدة املهاجرين وأسرهم      
 عودة العديد من املـواطنني      وتشكل.  عملية التنمية الوطنية   يفالطوعية إىل إدماج هؤالء السكان      

اإلكوادوريني اآلن إىل وطنهم، يف أحوال مواتية، مثرة هذه السياسات، كاإلعفاءات الـضريبية،             
  .     واملشاريع اإلنتاجية، وإتاحة احلصول على املساكن والتسجيل يف نظام الضمان االجتماعي

لشؤون املهاجرين اهليئة املنط هبا تنفيذ سياسات محاية حقوق  وتشكل األمانة الوطنية      -١١٠
األشخاص الذين هم يف أوضاع ترحال، وتتوىل مهمة حفز ممارسة املهاجرين حقوقهم ممارسةً   

  . كاملة وتعزيز قدراهتم على العيش الكرمي
ز ، الـذي يعـز    "برنامج األواصر ": ومن أهم الربامج اليت تنفذها هذه اهليئة ما يلي          -١١١

برنامج مرافقة العائدين   "تواصل املهاجرين مع أسرهم وجمتمعهم احمللي ومنظماهتم وبلدهم؛ و        
، باعتباره مرجعاً إقليمياً وعاملياً يقـدم       "برنامج نشر سياسة اهلجرة اإلكوادورية      "؛ و "طوعاً

ـ "برنامج رعاية أسر املهاجرين"طرحاً إنسانياً قائماً على أساس احلقوق؛ و     دمي ، ويرمي إىل تق
  .   خدمات اإلعالم واملرافقة والرعاية الشاملة إىل املهاجرين وأسرهم

ويقّر البلد مبادئ   اللجوء والتماس اللجوء،     على حقي    ٢٠٠٨وينص دستور عام      -١١٢
جوهرية يف ما يتعلق حبماية األشخاص الذين هم يف هذين الوضعني، كمبدأ عدم اإلعـادة،               

اإلقامة فيها بصورة غـري نظاميـة، وتقـدمي املـساعدة      وعدم املعاقبة على دخول البالد أو       
كما أُقّر علـى    .  على وجه االستثناء   اإلنسانية، وإمكانية االعتراف اجلماعي بوضع الالجئني     

حنو مبتكر حظر التنقل التعسفي وكُفل احلق يف تلقي احلماية، واملساعدة اإلنـسانية املترتبـة    
  .أ بصورة طوعية ومأمونة وكرميةعلى ذلك، واحلق يف العودة إىل مكان املنش

وقد اعترفت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بإكوادور بوصفه البلد             -١١٣
إذ . الذي يسّجل أعلى نسبة قبول لالجئني يف أمريكا الالتينية، وهو ما ُتربهن عليه األرقـام              

، كـان عـدد     ١٩٩٩وحىت عام   .  طلب جلوء  ١٥١ ٠٠٠استقبلت إكوادور ما يربو على      
       ، اعُتـرف  ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاين  ٣١ويف  .  الجئاً بالكاد  ٨٢٨الالجئني يف إكوادور    

وهم يتمتعون مجيعـاً حبريـة      .  يف املائة منهم كولومبيو اجلنسية     ٩٨,٤٧ الجئاً،   ٥٥ ٣٣٠ ب
قتصاداته التنقل ومل ُيؤوِهم البلد يف خميمات، بل سعى إىل إدماجهم يف دينامياته االجتماعية وا             

  .   بلدا٧٠ًومنحت إكوادور اللجوء ملواطين أكثر من . الوطنية
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  حقوق اجملتمعات احمللية والشعوب والقوميات    
ُيعترف بإكوادور بلداً متعدد القوميات والثقافات، فتتعزز بذلك وحدته يف حقيقـة              -١١٤

، وشعوب منحدرة من     شعباً أصلياً  ١٨ قوميةً، و  ١٤تنوعه، إذ ما أُخذ يف االعتبار ما به من          
  . أصل أفريقي، وشعوب مولَّدة

اخلطة املتعددة القوميات للقضاء علـى التمييـز العنـصري          "وحتتكم إكوادور إىل      -١١٥
العدالـة  : ، املؤلفة من مخسة حماور هي     "٢٠١٢-٢٠٠٩واالستبعاد العرقي والثقايف، للفترة     

مـشاركة املـواطنني وتعزيـز      والتشريع؛ تكاملية احلقوق؛ التعليم واالتصال واإلعـالم؛        
  .    املؤسسات؛ العالقات الدولية

، اعُترف باللغات القشتالية والكتشوا والشوار لغاٍت رمسية        ٢٠٠٨واعتباراً من عام      -١١٦
عالوة على ذلك، يكفل البلد احلفاظ على مجيع لغات قومياتـه وشـعوبه      . متعددة الثقافات 

ذا الصدد، بنظام التعليم املتعدد الثقافات الثنائي       وُيعمل، يف ه  . األصلية ونشرها واستخدامها  
 . اللغة، الذي أُقّر بوصفه سياسةً متعددة الثقافات يف نظام التعليم جبميع مراحله

ويتعّين على وزارة التعليم تعميم تعددية الثقافات وكفالة حصول الشعوب املنحدرة             -١١٧
ب األصلية على تعليم ثقـايف لغـوي        من أصل أفريقي والشعوب املولَّدة والقوميات والشعو      

      ٢٠١٠، فقد أُنـشئ يف عـام        نظام التعليم املتعدد الثقافات الثنائي اللغة      ويف إطار    .املنحى
 معلـم، ينتمـون إىل قوميـات        ٦ ٠٠٠ مركز تعليمي، مزّود بنحو      ٢ ٠٠٠ما يقرب من    
، يركّز هـذا    ومن جانب آخر  .  حمافظة من حمافظات البلد األربع والعشرين      ١٦وشعوب من   

النظام عمله على حقوق الشعوب والقوميات حفاظاً على معارف أسالفهم، الطبيـة منـها              
  .     حتديداً، ومحايتها وتطويرها، مبواءمة مراكز الصحة يف خمتلف احملافظات مع هذه املعارف

ويعترف الدستور بأن أراضي السلف وأقاليمهم حق طبيعي غري مكتسب وأهنا غري              -١١٨
عالوةً على ذلك، ُيجيز البلد تكوين مقاطعـات مـن أقـاليم            .  للتصرف وال للتجزئة   قابلة

الشعوب األصلية أو الشعوب املنحدرة من أصل أفريقي أو الشعوب املولََّدة، ميكن هلا، حتت              
نظام إداري خاص، ممارسة اختصاصات احلكومة اإلقليمية املستقلة ذاتياً، والتمتع باالستقالل           

، اعُترف حبق مجاعات    ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف الفترة ما بني عامي    .  وإدارياً ومالياً  الذايت سياسياً 
الشعوب األصلية املنتمية إىل جمتمعات شوار وأشوار وكيتشوا احمللية، والشعوب املنحدرة من            

 هكتار من األراضي؛ فضالً عن ذلك، ُمنحت قوميات كيتشوا          ٤٠٠ ٠٠٠أصل أفريقي، يف    
  .  هكتار٣٠٠ ٠٠٠ صكوك ملكية أراضي أسالفها البالغة مساحتها وشوار وزابارا األمازونية

ويعترف البلد حبق الشعوب األصلية يف أن ُتستشار مـسبقاً يف القـضايا املتعلقـة                 -١١٩
بأراضيها، مبا يف ذلك قبل إصدار القواعد التشريعية، دون أن تفقد الدولة بأي حال سيادهتا               

، أصدرت احملكمة الدستورية، كـسابقة أوىل،       ٢٠١٠مارس  /ففي آذار . على تلك األراضي  
حكماً ملزماً بإجراء املشاورات السابقة لسن التشريعات، فأقّرت حـداً أدىن مـن املبـادئ           
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واإلجراءات اليت يتعّين على اجمللس الوطين أخذها يف اعتباره حتسباً ملساس أي قاعدة تشريعية              
ادورية، وهو ما دفع اجمللس الـوطين إىل        حبقوق اجملتمعات احمللية والشعوب والقوميات اإلكو     

اختاذ إجراءات هتدف إىل إنفاذ املشاورات السابقة لسن التشريعات يف أطوار مـن املقـرر               
  .٢٠١٢حتديدها بالكامل يف عام 

 - خطة التدابري االحترازية ملنطقة تاغايري    "، اعتمدت الدولة    ٢٠٠٧واعتباراً من عام      -١٢٠
، وتتوىل تنسيقها حالياً وزارة العدل وحقوق اإلنسان وشؤون         "اتارومينان احملظور املساس هب   

 أخصائياً تقنياً وعشرة    ١٣، فريق مؤلف من     ٢٠١١مارس  /وهلذه اخلطة، منذ آذار   . العبادات
مراقبني لألراضي من قومية واوراين اإلكوادورية، هبدف حتقيق التعاون يف ما بينهما لـصاحل              

  ).تارومينان - عب تاغايريكش(الشعوب املنعزلة مبحض إرادهتا 
وسيتوىل األخصائيون التقنيون مهمة مساعدة الدوريات اليت جتوب املنطقة واإلسهام،            -١٢١

. تاغايري وتارومينـان مبعارف أسالفهم، يف التنبيه بأماكن الرتاع احملتملة اليت ينتقل عربها شعبا      
 احلـوادث أو الطـوارئ،      وحيتكم البلد، يف هذا السياق، إىل بروتوكول للتدخل يف حـاالت          

كما ُيمنـع  . وخيضع الدخول إىل هذه املنطقة ملراقبة مشددة عن طريق حمطة املراقبة القائمة فيها            
  . فيها استخراج األخشاب غري القانوين، فضالً عن االجتار بالنباتات واحليوانات الربية

   األخرى يف جمال حقوق اإلنسانتاملبادرات وااللتزاما  -سادساً  

  ق الطبيعةحقو    
 هو أول دستور يف العامل يعتـرف بالطبيعـة          ٢٠٠٨إن الدستور اإلكوادوري لعام       -١٢٢

فمنُح الطبيعة حقوقها يشكّل سـابقةً والحقـة، ال يف إكـوادور            . بوصفها صاحبة حقوق  
فحسب، بل يف نظام حقوق اإلنسان واحلقوق البيئية اليت يعترف هبا اجملتمـع الـدويل ويف                

هلذه املبادرة قيمة هائلة نظراً لألزمة البيئية اليت مير هبا العامل اليوم وتطورات             و. تطبيقه العملي 
فاملضي قُدماً بتحقيق االنسجام بني اإلنسان والطبيعة هو إحدى أولويات جدول           . تغري املناخ 

  .األعمال املتعلق حبقوق اإلنسان، من منظور حقوق الطبيعة
، حيث تتجدد احليـاة     "لألرض األم "بيعة أو   ، للط ٢٠٠٨وبالنسبة إىل دستور عام       -١٢٣

وتتحقق، احلق يف أن ُيحترم على أكمل وجه وجودها، واحلفاظ على دورات حياهتا وهيكلها   
ووظائفها وعمليات تطورها، وجتدد ذلك كله، يف حاالت تعرضها آلثار بيئيـة خطـرية أو            

  .    املتجددةدائمة، مبا فيها تلك النامجة عن استغالل املوارد الطبيعية غري 
 ، يقوم علـى   "برنامج اإلصالح البيئي واالجتماعي   "ب ولدى إكوادور برنامج ُيدعى       -١٢٤

، الذي يشكل أداةً رائدة يف أمريكـا        "النظام الوطين ملؤشرات السلبيات البيئية واالجتماعية     "
يط الالتينية، تقدم سجالً باألضرار النامجة عن األنـشطة اهليدروكربونيـة وعالقتـها بـاحمل           
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وقد أعد هذا الربنامج مشاريع جتريبية لتقييم الـسلبيات البيئيـة يف حمـافظيت              . االجتماعي
  .إمسريالداس وثامورا تشينتشييب

عالوةً على ذلك، فقد ُبذلت جهود يف جمال توحيد املصطلحات املستخدمة، حبيث              -١٢٥
 اجملتمع الدويل يف    كما تقترح إكوادور على   . أصبحت الدولة بأسرها تتداول املفاهيم نفسها     

شىت احملافل ضرورة التوافق على إعالن عاملي حلقوق الطبيعة، يوّجه الدول إىل ما يتعّين عليها               
  . اتباعه من خطوات ضماناً لتحقيق تنمية اجتماعية منتجة، تنسجم مع موارد الكون الطبيعية

ـ - ياسوين"، اختذ البلد مبادرة  ٢٠١٠ويف عام     -١٢٦ ، "شا، تيبـوتيين  إشبينغو، تامبوكوت
وُتلزم . الرامية إىل مكافحة تغري املناخ استناداً إىل مبدأ املسؤولية املشتركة عن األزمة املناخية            

هذه املبادرة إكوادور بالتنازل طواعيةً عن حقها يف استغالل املوارد غري املتجددة، مـصدر              
العالية، لتاليف انبعاثات الغاز الوقود األحفوري، يف املناطق ذات احلساسية البيولوجية والثقافية 

ويف املقابل، تطلب إكـوادور     . اليت من شأهنا التسّبب يف ارتفاع نسبة تركّز الغازات يف اجلو          
 مليـارات   ٣,٦إىل اجملتمع الدويل مسامهةً تعادل قيمة هذه اخلدمة البيئية اليت تقدمها وهـي              

البيولوجي واحترام حـق شـعيب      وتتيح هذه املبادرة، فضالً عن ذلك، محاية التنوع         . دوالر
 األصليني، القاطنني يف حممية ياسوين، يف تقرير مصريمها، ويعيش هـذان         تاغايري وتارومينان 

 .مبحض إرادهتماالشعبان يف عزلة 

 ما يتلقّاه البلد من مسامهات يف هذا املضمار االستثمار يف           سيتيحوعلى غرار ذلك،      -١٢٧
وسيتيح ما حتققه هذه املشاريع من      .  تغيري مصفوفة الطاقة   مشاريع الطاقة املتجددة اليت ستتيح    

 يف حمميـة ياسـوين      املتمثلةمكاسب اقتصادية، بالتايل، االستثمار االجتماعي ملنطقة النفوذ        
، وكذلك االستثمار يف أنشطة     )أي حنو مليوين هكتار من األراضي     (الوطنية ونطاقها احليوي    

يف إطار استراتيجية هتدف    ) .خلونظم اإلدارة البيئية، إ   كإعادة التحريج،   (احلفاظ على الطبيعة    
  .إىل توطيد منوذج إمنائي جديد يف البالد، مشويل وتضامين ومنصف ومستدام

ويف العام ذاته، وقعت إكوادور على اتفاق مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل   -١٢٨
 إشـبينغو، تامبوكوتـشا،     - سـوين يا"تلقّي واستخدام املسامهات الدولية الداعمة ملبادرة       

وتدخل هذه املوارد يف صندوق املبادرة االستئماين وُتسلّم إىل دولة إكوادور مـن             . "تيبوتيين
أجل متويل مشاريع ترمي حصرياً إىل حتقيق األهداف احملددة يف هذا السياق، فُتكفل بـذلك               

قت الراهن فريق تفاوضـي تـابع       ويتوىل إدارة املبادرة يف الو    . شفافية إدارة املوارد وفعاليتها   
لديوان رئاسة اجلمهورية، لديه جلنة توجيهية تتوىل حتديد املشاريع اليت ينبغي متويلها والـيت              

وقد ُشكلت هـذه اللجنـة      . ستنفذها الدولة يف إطار توّجهات اخلطة الوطنية للعيش الكرمي        
 السلطة التنفيذية،   التوجيهية حتت مظلة نظام حكم مشويل وتشاركي، وتتألف من أعضاء من          
  . إىل جانب املسامهني الدوليني، ومنظمات اجملتمع املدين ملنطقة النفوذ املعنية

 - إشـبينغو وحتتفظ حممية ياسوين الوطنية باحتياطي الـنفط املوجـود يف حقـل               -١٢٩
 يف املائـة    ٢٠ مليون برميل نفط، أي ما ميثل حنو         ٨٤٦، الذي يعادل    تيبوتيين - تامبوكوتشا
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    ومىت حتققت بالفعل املسامهات املذكورة أعـاله، سـيمكن، حـىت           . حتياطي الوطين من اال 
  ، باجلهود الوطنية وجهود اجملتمع الدويل، تاليف االسـتغالل النفطـي الـدائم             ٢٠٢٣عام  

 ماليني طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، وهو الغاز املتسبب يف تغـري              ٤٠٧وإطالق  
هنا إىل أن البلد حيدد لنفسه سنوياً مستهدفات ينشد مـن حتقيقهـا             وجتدر اإلشارة   . املناخ

 الطابع العام هلذا التقرير لتـدعو       رإكوادووتغتنم  . احلصول على ما يلزمه من موارد اقتصادية      
  .اجملتمع الدويل إىل االنضمام إىل هذه املبادرة

     مظاهر التقدم احملَرز يف تطبيق القانون اإلنساين الدويل    
لقد وقّعت إكوادور على معظم الصكوك الدولية املتعلقة بالقـانون اإلنـساين الـدويل               -١٣٠

؛ ونظام  ١٩٧٧ وبروتوكوال عام    ١٩٤٩وصدقت عليها، ومن أمهها اتفاقيات جنيف األربعة لعام         
    ، الذي أُنشئت مبوجبه احملكمة اجلنائية الدوليـة؛ واتفاقيـة الهـاي            ١٩٩٨روما األساسي لعام    

  .١٩٩٩ و١٩٥٤حلماية املمتلكات الثقافية والربوتوكوالن امللحقان هبا لعامي  ١٩٥٤لعام 
إذ . وأدجمت دولة إكوادور يف نظامها الدستوري مبادئ القانون اإلنساين الدويل العاملية         -١٣١

 من الدستور عدم تقادم جرائم اإلبادة اجلماعية، واجلرائم املرتكَبة ضد اإلنسانية،            ٨٠تقّر املادة   
  . م احلرب، وحوادث اختفاء األشخاص القسري، وجرائم العدوان على الدولةوجرائ
ويؤيد الدستور أيضاً التسوية السلمية للمنازعات والصراعات ويـرفض تـسويتها             -١٣٢

باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدامها، وُيدين التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، ويعزز            
  .   لقضاء على استخدام أسلحة الدمار الشاملالسالم ونزع السالح العاملي وا

 تعديالت على القانون اجلنائي مشلت جترمي اإلبادة اجلماعية         ٢٠٠٩وأُدخلت يف عام      -١٣٣
وفقاً ألحكام نظام روما األساسي؛ وهدم اهلوية الثقافية، لكوهنا تشكل انتهاكاً حلق فئة مـا،     

ها، أو تعدياً على إرادهتا البقاء مبعزل عـن         وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية، يف تقرير مصري         
 من نظام روما    ٢٨حميطها؛ وحتديد مسؤوليات الرئيس واملرؤوس، وفقاً للمشار إليه يف املادة           

ُويقصر القانون، بدوره، تنفيذ تدابري     . األساسي؛ ويؤكد القانون على عدم تقادم هذه اجلرائم       
اإلجرائية، باستثناء اجلوانب املادية للدعوى أو      احلرمان من احلرية على األهداف ذات الطبيعة        

  .   االعتبارات املتعلقة خبطورة املتهم أو الفعل املرَتكب، تقّيداً مببدأ الرباءة
وكما ذُكر يف التقرير السابق، فلدى إكوادور جلنتها الوطنية لتطبيق القانون اإلنساين              -١٣٤

ن اإلنساين الدويل على الصعيد الـوطين، يف        الدويل يف إكوادور، املكلّفة بنشر مبادئ القانو      
  .مجيع اجملاالت، العامة واخلاصة على حد سواء

  /عالوة على ذلك، وقّعت إكوادور واللجنـة الدوليـة للـصليب األمحـر يف آب         -١٣٥
 على اتفاق مقّر، أُنشئ مبوجبه، منذ ذلك التاريخ، مكتباً للجنـة الدوليـة              ٢٠١١أغسطس  

د، وهو ما سيتيح تعزيز تنفيذ النظام الدويل يف هذا اجملـال ونـشره،             للصليب األمحر يف البال   
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وكذلك تعزيز تطبيقه يف األقاليم احلساسة جغرافياً، كما هو احلال يف احملافظات الواقعة على              
  .احلدود الشمالية للبالد

، جنباً إىل جانـب اللجنـة الدوليـة         ٢٠٠٨وتعمل وزارة الدفاع الوطين منذ عام         -١٣٦
األمحر واجلمعية الوطنية اإلكوادورية للصليب األمحر، على تنفيذ اتفاقيـة ثالثيـة            للصليب  

ومن جهة أخرى، يشكل القانون     . إلدماج القانون اإلنساين الدويل يف نظام القوات املسلحة       
املعدِّل للقانون اجلنائي هبدف جترمي ما ُيرتكب من جرائم يف اخلدمتني العسكرية والـُشُرطية              

 يف ما يتعلق مبسألة استخدام شارات احلماية والشارات املميِّزة، وفقاً التفاقيـات             تقدماً مهماً 
  .توكوالهتا اإلضافيةو وبر١٩٤٩جنيف لعام 

 إدارة حقـوق اإلنـسان والقـانون        ٢٠٠٩وأنشأت وزارة الدفاع الوطين يف عام         -١٣٧
القانون اإلنـساين    الوحدة املعنية ب   ٢٠١٠اإلنساين الدويل وأنشأت القوات املسلحة يف عام        

ومن ثَم، فمن املهم، يف هذا السياق، إبراز ما أحرزه البلد من تقدم يف مـا يتعلـق                  . الدويل
بالقوات املسلحة ونظام محاية املمتلكات الثقافية؛ إذ أُدجمت قضية محاية تراث دولة إكوادور             

 أفراد القوات العسكرية    وممتلكاهتا الثقافية يف املناهج الدراسية لدورات املدرسني املوّجهة إىل        
وضباط القوات املسلحة ويف خطط إعداد هذه الدورات واحللقات الدراسية املتعلقة بالقانون            

  . اإلنساين الدويل
وتقدم إكوادور الدعم اإلنساين إىل هاييت يف جمال أعمال التعمري بعد الزلزال الـذي                -١٣٨

ثل، املساعدة اإلنسانية إىل كل من  وقد قدمت إكوادور، بامل   . ٢٠١٠ضرب هذا البلد يف عام      
 وبوليفيا، حينما تضررت هذه البلدان      ونيكاراغوا وهندوراس والسلفادور    وفرتويالكولومبيا  

  . مما شهدته من كوارث طبيعية يف السنوات األخرية

  التعاون واملساعدة التقنية  -سابعاً  
ار التعاون الدويل املقّدم بال مقابل      ، ُيد ٢٠٠٥وفقاً إلعالن باريس بشأن فعالية املعونة لعام          -١٣٩

يف إكوادور مع مراعاة مبادئ سيادة الدول واستقالهلا وتساويها أمام القانون، وتقريـر الـشعوب               
  .مصريها، فضالً عن مبادئ التكامل والتضامن والشفافية واإلنصاف واحترام حقوق اإلنسان

ة العامة املناط هبا إدارة التعـاون،       وتشكل أمانة الشؤون التقنية للتعاون الدويل اهليئ        -١٤٠
مبواءمته مع أهداف اخلطة الوطنية للعيش الكرمي وسياساهتا ومستهدفاهتا ومع املبادئ العامليـة            

  . حلقوق اإلنسان
وتتلقى إكوادور خدمات االستشارة واملساعدة التقنيتني من كل من مفوضية األمم             -١٤١

مم املتحدة للمرأة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،       املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وهيئة األ     
وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وسـائر           

ومن املواضيع املشمولة بنطاق عمل البلـد يف هـذا   . الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة    
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ياسات البلد العامة؛ وتدريب أفـراد القـوات        املضمار إدماج منظور حلقوق اإلنسان يف س      
  .املسلحة والشرطة الوطنية؛ وإدماج هنج جنساين وهنج متعدد الثقافات يف السياسات العامة

وتتعاون مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مع إكوادور يف املواضـيع              -١٤٢
ـ        ة املعلومـات، وإنتـاج نظـم       املتعلقة باحلْوكمة، ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان، ومنَهَج

  .املعلومات، واإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان
ومن جانب آخر، فقد شرعت إكوادور أيضاً يف تعزيز نفسها بوصفها بلداً يقـدم                -١٤٣

التعاون التقين، بفضل دعمها التخصص يف جماالت مثل السياسات العامة، والتخطيط، واملالية            
 اإلعاقة ومشاركة املواطنني، وغريها من اجملاالت الواردة يف         العامة، ورعاية األشخاص ذوي   

  .  قائمة املساعدة التقنية اإلكوادورية، وما حققته من تقدم يف هذه اجملاالت

  االستنتاج  -ثامناً  
قدمت دولة إكوادور يف هذا التقرير أهم ما حققته من إجنازات يف جمال حقوق اإلنسان                 -١٤٤

 أن البلد ما زال يواجه حتديات كبرية ويسعى إىل التغلـب علـى              إال. ٢٠١٢-٢٠٠٨يف الفترة   
. حواجز اهليكلية املوروثة ومكافحة بعض املمارسات الثقافية اليت تصطدم مببادئ حقوق اإلنسان           

وستواصل إكوادور اإلسهام، من واقع جتربتها الوطنية، يف جدول األعمال الدويل حلماية حقوق             
  .على دعم والية اجمللس وتعزيز السالم والتنميةاإلنسان، كما ستواصل العمل 

       


