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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

 من مرفق   ٥ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       موجز أعدته ا      
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *إكوادور    

 من أصحاب املصلحة    ٢٤ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو عبارة عن موجز للمعلومات        
 وهو يّتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس       . إىل عملية االستعراض الدوري الشامل    

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقّرره     
اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاج يتـصالن              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشـي هنايـة الـنص مراجـع        . بادعاءات مبطالب حمّددة  
. كما مت بقدر املستطاع اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري         املعلومات الواردة يف التقرير،     

، ُيفَرد، عند االقتضاء، فرع مـستقل       ١٦/٢١ووفقاً ملا ينص عليه قرار جملس حقوق اإلنسان         
 ةلسرد إسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمد          

ُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان         و. باالمتثال التام ملبادئ باريس   
التقرير دورية  وقد روعي يف إعداد هذا. النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة
 .االستعراض والتطورات اليت استجدت أثناء تلك الفترة

  
  ـــــــ

  .لتحريرية باألمم املتحدةمل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة ا  * 
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 اإلنسان التابعة للدولـة     قاملعلومات املقدمة من املؤسسة الوطنية حلقو       - أوالً  
  موضوع االستعراض واملعتمدة باالمتثال التام ملبادئ باريس

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
  .ال ينطبق      

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
  .ال ينطبق      

   الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات  -جيم  
، أجرى مكتب أمني املظامل حتليالً ملا نفذته إكوادور         ٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين    -١

من التوصيات العشرة املقدمة إليها يف الدورة األوىل مـن عمليـة االسـتعراض الـدوري                
  .)٢(الشامل

 املظامل إىل أن نظام السجون مل يكـن         ، أشار مكتب أمني   ١بالتوصية   ويف ما يتعلق    -٢
وذكر، فضالً عن ذلك، أن أوضاع مراكز إعادة التأهيل         . َمثار قلق رئيسي بالنسبة إىل الدولة     

وأضـاف أن   . االجتماعي غري مناسبة نظراً لترّدي هياكلها األساسية وافتقارها إىل الـصيانة          
كومٍ علـيهم، كمـا ال ُتؤخـذ        األشخاص احملرومني من احلرية ال ُيصنفون إىل متهمني وحم        

  .)٣(مؤشرات اخلطورة يف االعتبار
، أفاد مكتب أمني املظامل مبا اسُتحدث من برامج يف جمال حقـوق             ٢وعن التوصية     -٣

اإلنسان يف إطار كل من اخلطة االستراتيجيية لتحديث جهاز الـشرطة الوطنيـة واملنـهج               
رطة لصفتهم الرمسية ال يزال مثار قلـق،        بيد أن استغالل أفراد الش    . الدراسي لكلية األركان  

  .)٤(كما ال يزال البلد يسجل حاالت عنف ُشُرطي
، تلقّى مكتب أمني املظامل معلومات عما تبذله الدولة من          ٣ويف ما يتصل بالتوصية       -٤

وأشار املكتب  . )٥("مقالب القمامة "سيما يف    جهود يف سبيل القضاء على عمل األطفال، وال       
املؤسسة الوطنيـة للطفـل واألسـرة،    (ولة هياكل ُتعىن بتنفيذ هذه األنشطة  إىل أن لدى الد   

، )وصندوق تنمية الطفولة، وبرنامج إغاثة الطفولة، وإدارة الرعاية الشاملة للطفولة واملراهقة          
وأردف قائالً إن القاصرين ما زالـوا ُيـستخدمون يف          . بالتنسيق مع املنظمات غري احلكومية    

ين يف مشال إكوادور وجنوهبا، وأنه مل ترِد إفادات بأي أعمال اُضطلع هبا             العمل يف جمال التعد   
  .)٦(من أجل القضاء على هذه املمارسة
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، أوضح مكتب أمني املظامل وجـود حـاالت اكتظـاظ يف            ٤وخبصوص التوصية     -٥
وقـد أسـهم   . من جانب الُعرفـاء " بيع الزنزانات"السجون ترجع يف جزء منها إىل ظاهرة    

وأشار إىل دواعي قلـق أخـرى يف الـسجون،          . خفض نسبة اكتظاظ السجون   املكتب يف   
  .)٧(كالعنف املماَرس داخلها ونقص األطباء يف حاالت الطوارئ

، أشار مكتب أمني املظامل إىل أن الوحدة اإلدارية املؤقتـة           ٥ويف ما يتعلق بالتوصية       -٦
. ط هبا إدارة نظام الـسجون     بوزارة العدل وحقوق اإلنسان وشؤون العبادات هي اهليئة املنا        

  .)٨( اآللية الوطنية ملنع التعذيب٢٠١١وقد أقّر املكتب يف عام 
، أبرز مكتب أمني املظامل عمل منظمات املرأة من أجـل           ٦ويف ما يتصل بالتوصية       -٧

ضمان وجوب إنفاذ حقوقها، فاخترقت هذه املنظمات بذلك جمال السياسات العامة املتعلقة            
وأضاف املكتب أن اجمللس الوطين لقضايا املساواة بـني         .  الدوري الشامل  بعملية االستعراض 

اجلنسني جيب أن يكون اهليئة املناط هبا رصد عملية إدماج املنظور اجلنساين إدماجاً فعاالً يف                
  .)٩(خمتلف اخلطط والربامج

، سلّم مكتب أمني املظامل مبا حققه البلد من تطور دسـتوري            ٧وخبصوص التوصية     -٨
وأضاف أنه يتعّين تعزيز هذه     . مثالً يف تقدمي ضمانات إىل األشخاص متنوعي امليل اجلنسي        مت

، أبدى املكتب   ٢٠١٠يوليه  /ويف متوز . املبادرة بإنشاء جمالس وطنية لقضايا املساواة مستقبالً      
رأيه يف ما ُعرض عليه من حاالت متييز ضد مجاعة املثليني واملثليات جنسياً ومزدوجي امليـل                

  .)١٠(نسي ومغايري اهلوية اجلنسية واملتشّبهني باجلنس اآلخر، وقدم توصيات هبذا الشأناجل
، أبرز مكتب أمني املظامل اعتماد قانون مكافحة العنف ضد املـرأة            ٨وعن التوصية     -٩

حتركي يا إكوادور،   "وكانت اللجنة االنتقالية جمللس املرأة تقود احلملة املعنونة         . )١١(واألسرة
  .)١٢(" الذكورية عنففالرتعة
، أشار مكتب أمني املظامل إىل أنه، عمالً بنتائج املـشاورة           ٩ويف ما يتصل بالتوصية       -١٠

 إلصالح الدستور، فقد جرى حلّ جملس القـضاء         ٢٠١١مايو  /الشعبية اليت أجريت يف أيار    
ا يقدمه  ويتوىل هذا األخري مهمة إصالح نظام إقامة العدل وم        . واسُتبدل مبجلس قضاء انتقايل   

هذا النظام من خدمات إىل املستفيدين منه وحتسني أدائه ونوعية خدماته إىل أفضل مـستوى               
ومن أجل اإلشراف على عملية اإلصالح هذه، فقد ُشكلت جلنة مراقبة دولية تعمـل              . ممكن

  .)١٣(بالتنسيق مع جلنة مراقبة وطنية
ز من مظاهر تقدم دستوري ، سلّم مكتب أمني املظامل مبا أُحر  ١٠وخبصوص التوصية     -١١

بيد أن املكتب ذكر أن البلد مل ُيجرِ عملية إصالح          . وما اسُتحدث من سياسات عامة مشولية     
تشريعي موطّدة تتفق مع املعايري الدستورية والدولية، مما أدى إىل تواصل ارتفاع عدد حاالت              

نسني ينتمون إىل   ومن بني ضحايا هذه احلاالت أطفال ومراهقون من اجل        . االجتار باألشخاص 
  .)١٤(الشعوب األصلية، اسُتغلوا يف العمل أو أُجربوا على التسّول
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  املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
  .ال ينطبق  

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 الذي يعترف بإكوادور    ٢٠٠٨ باعتماد دستور عام     ٢ املشتركة رقم    اعترفت الورقة   -١٢

  .)١٥(بوصفها بلداً متعدد القوميات والثقافات
 يعترف حبق الشعوب األصلية     ٢٠٠٨وذكرت منظمة العفو الدولية أن دستور عام          -١٣

  .)١٦(غري أنه مل ُتعتمد أي آليات لكفالة هذا احلق. يف أن ُتستشار
الستشاري الدويل حلقوق اإلنـسان بكليـة احلقـوق يف جامعـة            وأشار املركز ا    -١٤

 يقّر نظام صحة وطين يعترف بـالتنوع االجتمـاعي          ٢٠٠٨أوكالهوما إىل أن دستور عام      
القانون األساسي   "كما أشار املركز إىل سن    . ، وأنه ُينشئ نظام تعليم ثنائي اللغة      )١٧(والثقايف

  .)١٨(٢٠١١يف عام  "للتعليم املتعدد الثقافات الثنائي اللغة
 إىل أن البلد يعمل على إنفاذ احلقوق والضمانات         ٤وأشارت الورقة املشتركة رقم       -١٥

إال أن   .)١٩(املقررة يف الدستور ويف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان إنفاذاً مباشراً وفوريـاً           
االت، يف ما ائتالف منظمات اجملتمع املدين يف إكوادور أفاد بوجود فراغ قانوين، يف بعض احل     

  .)٢٠(يتعلق بكيفية كفالة فعالية التمتع باحلقوق
وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين يف إكوادور إىل أن الدستور يعـزز حقـوق                -١٦

األطفال من اجلنسني ومبدأ مصلحة الطفل العليا، فُيقر بذلك محاية األطفال من أي نوع من               
  .)٢١(ظر عمل األطفال دون سن اخلامسة عشرةأنواع االستغالل املهين أو االقتصادي، وح

واعترفت منظمة التخطيط الدولية مبا أحرزه البلد من تقدم يف ما يتعلـق بإدمـاج                 -١٧
          وأضافت أن القانون اجلنـائي قـد ُعـدل يف          . )٢٢(احلماية اخلاصة يف قانون الطفل واملراهق     

 مبا يف ذلك االنتهاكات املرتكبة      - ة ليشمل جترمي انتهاك سالمة األطفال اجلنسي      ٢٠١٠عام  
 وجترمي جتنيد البنني والبنات واملراهقني يف القوات   - على يد األفراد العسكريني وأفراد الشرطة     

  .)٢٣(املسلحة أو اجلماعات املسلحة
بوصـفها  ‘ باألرض األم ‘وأبرزت منظمة العمل البيئي اعتراف الدستور بالطبيعة أو           -١٨

 أشارت إىل حدوث تراجع يف ما يتعلق بسّن بعض القوانني، ومنـها             بيد أهنا . صاحبة حقوق 
قانون التعدين، الذي اعُتمد مبا خيالف حق الشعوب األصلية الدسـتوري يف أن ُتستـشار،               
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وقانون السيادة الغذائية، الذي جييز، وفقاً ملا أفادت به املنظمة، إدخال مواد خام حمّورة وراثياً               
  .)٢٤( خيالف الدستوريف املكونات الغذائية مبا

  البنية األساسية املؤسسية واملتعلقة حبقوق اإلنسان، والتدابري السياساتية  -٣  
ذكر املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان أن احلكومة قد اختـذت خطـوات             -١٩

للتخفيف من حدة آثار العنف املوّجه ضد املرأة، فأنشأت حماكم متخصصة يف قضايا املـرأة               
وقدم املركز توصيات مبنع التمييز بني اجلنسني ومنع ممارسة العنف القـائم            . ألسريوالعنف ا 

كما أوصى املركز بتزويد نظام     .  يف جمايل التعليم والعمالة    ال سيما على أساس نوع اجلنس، و    
  .)٢٥(القضاء مبحامني مدربني من أجل تقدمي املساعدة إىل النساء

اخلطة الوطنية للعـيش     "ء على اعتماد كل من    وألقت منظمة التخطيط الدولية الضو      -٢٠
، خطة العقد الوطنية للحماية الشاملة للطفولة واملراهقـة ، و)٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة   ("الكرمي

ئم اجلنسية يف نظام التعليم، وخطة وقاية املراهقات من         ا للقضاء على اجلر   ٢٠٠٨وخطة عام   
  .)٢٦(ملحاالت احل

دين يف إكوادور عن قلقه بشأن حتـّول اجمللـس          وأعرب ائتالف منظمات اجملتمع امل      -٢١
. "قانون املـساواة  "الوطين للطفولة واملراهقة إىل اجمللس الوطين لقضايا املساواة دون اعتماد           

وأوصى االئتالف باألخذ بنهج محاية متمايز يف هذا الصدد، بتخصيص أموال يف امليزانية هلذا              
  .)٢٧(اةالغرض وإنشاء اجملالس الوطنية لقضايا املساو

 ٢٠١٠ باملبادرة اليت اختـذهتا احلكومـة يف عـام           ٢ورحبت الورقة املشتركة رقم       -٢٢
 لترويج محلة ملكافحة عمل األطفال وإسـاءة        "املؤسسة الوطنية للطفل واألسرة   "بالتعاون مع   

  .)٢٨(معاملتهم
يعة وسلّمت منظمة العمل البيئي بعمل مكتب أمني املظامل يف جمال تعزيز حقوق الطب              -٢٣

بيئي، ومبا يتخذه من إجراءات  - وحقوق اجلماعات الداخلة يف نزاعات ذات طابع اجتماعي       
للمرافقة والتمثيل القانوين والتشاور وحفز املشاركة االجتماعية عن طريق إنـشاء اجمللـس             

  .)٢٩(٢٠٠٩االستشاري يف عام 
خ، إدماج هنج جنساين    وذكر ائتالف املهاجرين والالجئني أنه مل جيرِ، حىت هذا التاري           -٢٤

ال يف التشريعات والسياسات العامة الناظمة لتنقل األفراد وال يف املؤسـسات املعنيـة هبـذا        
  .)٣٠(الشأن
وأضاف ائتالف املهاجرين والالجئني أنه على الرغم من إنـشاء وحـدة الـشرطة          -٢٥

املعنية هبذا الشأن   الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، إال أن اإلجراءات املتخذة واملؤسسات          
 ٢٠١١وأعرب االئتالف عن أسفه ألن وزارة الداخلية مل تعتمد يف عام            . ال تزاالن حمدودتني  

  .)٣١(اخلطة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص بدعوى نقص املوارد
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
  .ال ينطبق  

   اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
            "اخلطة الوطنية ملكافحـة العنـصرية والتمييـز       "ب  ٢اعترفت الورقة املشتركة رقم       -٢٦

، اليت هتدف إىل تعزيز تنمية اجملتمعات احمللية، بدعم تكاملها وحتسني )٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة (
رقة أشارت إىل استمرار القلق بـشأن       بيد أن الو  . أوضاع النساء املنحدرات من أصل أفريقي     

وأوصت  .)٣٢(سيما املمارستني ضد األطفال    ظاهريت العنصرية والتمييز على أرض الواقع، وال      
الورقة باعتماد تدابري تضمن توفري مجيع اخلدمات األساسية، واعتماد سياسات وبرامج إمنائية            

  .)٣٣(تأخذ اخلصائص السكانية الثقافية يف االعتبار
شار ائتالف املهاجرين والالجئني إىل اجتاه السلطات ووسائط اإلعالم إىل ربـط            وأ  -٢٧

وجود األشخاص املنتمني إىل أصول وطنية أخرى بارتفاع نسبة اجلرمية يف الـبالد، وذلـك               
. )٣٤(باعتماد بعض التدابري التمييزية اليت تنتهك احلقوق وتشدد علـى كراهيـة األجانـب             

اجرات يواجهن عمليات استبعاد ووصم بسبب عملـهن يف         وأضاف االئتالف أن بعض امله    
جمال اجلنس، ُتمارس يف إطارها آليات متييز ضدهن بسبب نوع جنسهن وأعراقهن وطبقاهتن             

وواجهت أخريات عمليات استغالل يف العمـل يف إطـار          . االجتماعية وكوهنن مهاجرات  
  .)٣٥(أنشطة اخلدمة املرتلية

 بأن األشـخاص    ٢٠٠٨ إىل اعتراف دستور عام      ٤ وأشارت الورقة املشتركة رقم     -٢٨
.  وإدماجه امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية صراحةً يف أسباب عدم التمييـز       )٣٦(مجيعاً متساوون 

غري أن الورقة أشارت إىل أنه على الرغم مما تلقته الدولة من توصيات خالل الـدورة األوىل                 
، إال أهنا مل تِف بالتزاماهتـا املتعلقـة         ٢٠٠٨من عملية االستعراض الدوري الشامل يف عام        

باحترام حقوق املثليات جنسياً ومحايتها وكفالتها، إذ تعاين املثليات جنـسياً مـن التمييـز               
وأشارت الورقة أيضاً إىل أن التشريعات متنح األقرباء أو         . والعنف واملعاملة الالإنسانية واملهينة   

 إىل مركز تأهيل، بدعوى معاناته من مـشاكل     املمثلني القانونيني احلق يف إدخال أي شخص      
  .)٣٧(إدمان، وهو ما يتيح إدخال املثليات جنسياً إىل هذه املراكز دون موافقتهن الشخصية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
أشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين يف إكوادور إىل وقـوع انتـهاكات حلقـوق                -٢٩

أو اتفاقات وطنية لإلدارة والرقابة اإلقليميتني، وكذلك مبشاريع        /ة بسياسات و  اإلنسان متصل 
سـيما يف حمـافظيت إمسريالـدا        اقتصادية للصناعات االستخراجية ترعاهـا الدولـة، وال       



A/HRC/WG.6/13/ECU/3 

7 GE.12-11879 

كما أشار االئتالف إىل وجود حاالت اختفاء قسري وإعدام خارج نطاق           . وسوكومبييوس
.  متصلة باألنشطة املتعلقة باالجتار باملخدرات والبرتين      القضاء وجرائم قتل، فضالً عن جرائم     

وأفاد االئتالف أيضاً باعتداءات وانتهاكات للحقوق يرتكبها أفراد اجليش اإلكـوادوري يف            
  .)٣٨(اجملتمعات احمللية احلدودية

وذكر املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان أن أطفال الشوارع أكثر عرضـة              -٣٠
االستغالل اجلنسي واالقتصادي، مشرياً إىل أن إكوادور هي بلـد مقـصد            ألعمال العنف و  

  .)٣٩(لالجتار باألشخاص والسياحة اجلنسية التجارية
وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين يف إكوادور إىل أن األطفال واملـراهقني مـن       -٣١

  .)٤٠(اجلنسني مها أكثر فئتني ُيتاجر هبما ملختلف األغراض يف إكوادور
 إىل أن معظم العمال األطفال هـم مـن أسـر            ٢وأشارت الورقة املشتركة رقم       -٣٢

والحظت الورقة اشتراك عصابات يف قـضية عمـل         . إكوادورية منحدرة من أصل أفريقي    
األطفال، كما أشارت إىل أن األطفال ُيجربون على العمل ويعطون جزءاً كبرياً من دخلـهم        

.  أقربائهم أو من يسيطرون على نظام العمل يف الشوارعاملكتسب إىل مستغليهم، وحتديداً إىل
  .)٤١(وُيخضع األطفال اخلارجون عن طْوع مستغليهم للعنف وإساءة املعاملة

وأضاف املركز االستشاري الدويل حلقوق اإلنسان أن عمل األطفال هـو أكـرب               -٣٣
ـ   . مشكلة يواجهها النشء اإلكوادوري، وخباصة نشء الشعوب األصلية        افت أن  كمـا أض

األطفال غالباً ما يعملون يف مزارع املوز أو األزهار أو يف مواقع مجع القمامة أو يف الشوارع                 
  .)٤٢(وأوصى املركز بتشديد العقوبات على الشركات اليت تستخدم األطفال. كباعة بضائع

وأشارت منظمة التخطيط الدولية إىل أن ممارسة العنف ضد األطفال داخل األسـرة      -٣٤
وقـدمت املنظمـة    . ال واقعاً غري معترف به، مل تتصَد له أي سياسة عامة حـىت اآلن             ال يز 

  .)٤٣(توصيات مبكافحة العنف املرتيل املوّجه ضد األطفال ومكافحة االعتداء اجلنسي عليهم
وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين ضد األطفال أنه مل ُتقدم               -٣٥

وجيوز . عراض السابقة أي توصية بشأن قضية العقاب البدين ضد األطفال         خالل دورة االست  
، إخضاع األطفال للعقاب البدين يف      ٢٠٠٨قانوناً يف الوقت الراهن، كما كان احلال يف عام          

       املرتل، وكذلك يف املؤسسات، وكعقوبة على ارتكاب جـرائم يف إطـار نظـام العدالـة                
 توصيات ذات صلة قدمتها كل من جلنة مناهضة التعـذيب           وأشارت املبادرة إىل  . التقليدي

  .)٤٤()٢٠٠٩يف عام (واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ) ٢٠١٠يف عام (

 إقامة العدل، مبا يف ذلك مكافحة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  

أشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل ما بذله البلد من جهود إلصـالح نظـام                 -٣٦
اء، لكنها رأت أن لغة اإلصالحات املعتمدة قد تزيد من حجم سلطات الدولة يف تعيني               القض

 املقدمة يف إطار عملية االستعراض والـيت        ٩وبالتايل، مل تنفَّذ التوصية رقم      . القضاة وعزهلم 
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وأوصت املنظمة بكفالة متتع جملس . كانت حتث على حتقيق قدر أكرب من االستقالل القضائي    
تقايل، املعّين إلصالح نظام القضاء، باالستقالل الكامل عن احلكومة يف االضطالع القضاء االن

  .)٤٥(بعمله
وأشارت منظمة العمل البيئي إىل أن النظام القضائي يف إكوادور يشهد أزمة هيكلية               -٣٧

وأضافت أنه بالرغم من أن الدستور قد       . تؤثر تأثرياً مباشراً على احلق يف االحتكام إىل القضاء        
ضّم عدداً كبرياً من اآلليات القضائية حلماية احلقوق، إال أن هذه اآلليات أثبتت عدم كفاءهتا               

 إىل أن احلق يف احلماية ال حيظـى         ٥وأشارت الورقة املشتركة رقم     . )٤٦(يف املمارسة العملية  
، ممـا   وأضافت أن أحكام احملكمة الدستورية ال تصدر ُمعللّةً على النحو املالئم          . حبماية فعالة 

  .)٤٧(يثري شكوكاً حول عدم حمدودية سلطاهتا
، ُيسيء نظام إقامة العدل معاملة الكثري مـن النـساء   ٤ووفقاً للورقة املشتركة رقم      -٣٨

ضحايا العنف، وهو ما يؤدي إىل اخنفاض نسبة القضايا املنظورة أمام القضاء، فيتفاقم بذلك              
 صدور أحكام يف نسبة كـبرية مـن         وأشارت الورقة إىل عدم   . وضع اإلفالت من العقاب   

القضايا اليت أمكن عرضها على القضاء، وعدم كفاية العقوبات املوقّعة على اجلُناة يف قـضايا        
  .)٤٨(وأوصت الورقة بإنشاء آليات خاصة تيّسر إمكانية احتكام النساء إىل القضاء. أخرى
اإلفالت من العقـاب  وأشار ائتالف منظمات اجملتمع املدين يف إكوادور إىل حاالت     -٣٩

والصعوبات املتصلة بإمكانية االحتكام إىل القضاء يف حمافظة سوكومبييوس، وأوصى بإنشاء           
  .)٤٩(ما يلزم من آليات قانونية ومؤسسات تكفل لسكان املناطق احلدودية فعالية نظام القضاء

وأفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن إحدى جلان احلقيقـة قـد نـشرت يف                 -٤٠
حالة " ١٧ حالة إعدام خارج نطاق القضاء و      ٦٨ تقريراً ُيوثّق حدوث     ٢٠١٠يونيه  /انحزير
 شخـصاً ادُّعـي     ٤٨٥، وحددت أمسـاء     ٢٠٠٨ و ١٩٨٤ يف الفترة ما بني عامي       "اختفاء

، أعاد املـدعي  ٢٠١٠أكتوبر /وأشارت املنظمة إىل أنه يف تشرين األول      . ارتكاهبم انتهاكات 
. ، مل ُيتهم أي ُمشتبه به     ٢٠١١سبتمرب  /يا، ولكن، حىت أيلول   العام فتح التحقيقات يف القضا    

وأوصت منظمة رصد بإجراء حتقيقات وافية ونزيهة ويف الوقت املناسب يف مجيع االدعاءات             
املتعلقة بانتهاكاٍت ارتكبها أفراد من الشرطة، بدءاً بتلك اليت وثقتها جلنـة احلقيقـة ودون               

  .)٥٠(االقتصار عليها
ف منظمات اجملتمع املدين يف إكوادور عن قلقه بشأن مقترح خفـض            وأعرب ائتال   -٤١

 عاماً وأوصى بتعديل القانون اجلنائي وفقـاً للنظـام الـدويل            ١٦سن املسؤولية اجلنائية إىل     
  .)٥١(والدستور

 وأفادت منظمة التخطيط الدولية بأنه على الرغم من وجود تدابري بديلة لالحتجاز،             -٤٢
وأوصت املنظمة . هقني على نطاق واسع، مما يؤثر تأثرياً بالغاً على منوهمُيستخدم احتجاز املرا
  .)٥٢(تعليمية تكفل استخدام تدبري االحتجاز على وجه استثنائي - بتنفيذ تدابري اجتماعية
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  احلق يف الزواج ويف احلياة األسرية  -٤  
اك حـق   أعرب ائتالف منظمات اجملتمع املدين يف إكوادور عن قلقه بـشأن انتـه              -٤٣

األطفال يف اهلوية بتقييد تسجيل املواليد من آباء أجانب بتقدمي أدلـة تثبـت إقامـة األم يف           
وقد ظهرت هذه احلاالت بصفة خاصة يف احملافظات الواقعة علـى           . إكوادور وقت الوالدة  

وأضافت منظمة التخطيط الدولية أن انتهاك احلق يف تسجيل         . )٥٣(احلدود الشمالية إلكوادور  
ليد يؤدي إىل انتهاك حق أطفال الشعوب األصلية واألطفال املنحدرين من أصل أفريقـي        املوا

ورغم وجود برامج حكومية هتـدف إىل تعمـيم تـسجيل           . واألطفال املهاجرين يف التعليم   
  .)٥٤(املواليد، مثة فجوات إدارية وجغرافية قائمة حىت اآلن ينبغي سّدها

تجّمع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة   حرية التعبري وتكوين اجلمعيات وال      -٥  
  والسياسية

 أن ما أجرته إكوادور من تغيريات شاملة يف القوانني          ١ذكرت الورقة املشتركة رقم       -٤٤
والسياسات احلكومية واللوائح اجلديدة واملقترحة قد حوهلا إىل أحد أكثر البلـدان تقييـداً              

كومة سجالً مثرياً للجزع من ممارسات الرقابة الرمسية        وأضافت الورقة أن لدى احل    . للصحافة
؛ واختاذ )٥٥(مشلت استخدام قضايا التشهري اجلنائية واملدنية إلسكات النقاد، ومضايقة الصحافة

تدابري انتقائية عشوائية ُيحتمل أن تكون هلا آثار بعيدة املدى على مضمون األخبار وتنـوع               
سائط إعالم الدولة اليت ُتستخدم لبث آراء احلكومـة         ملكية وسائط اإلعالم؛ وتنامي عمل و     

  .)٥٦(وتكذيب النقاد
 املتعلقة  قواننيالتطبيق  شأن   ب قلق‘ ١٩املادة   - املركز الدويل ملناهضة الرقابة   ‘وساور    -٤٥
 إساءة أو إهانـة أو      تشّف عن اليت  التعبريات  م   وهو نوع من التشريعات جيرّ     ،"القَْدح "جبرمية

 إىل أن احلكومة تـستخدم       وأشار املركز  .)٥٧( الرمسي اجبه و ئهي أثناء أدا  هتديد ملوظف عموم  
ُمعلنة يف البالد للضغط على احملـررين كـي خيففـوا           نفوذها بصفتها أكرب مصدر لإلعالن      

 هو أبرز مثال على     ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ أن ما حدث يف       وأضاف .)٥٨(مواقفهم النقدية 
خلاصة؛ إذ حاصر متمردون من أفراد الشرطة رئـيس         سيطرة احلكومة على وسائط اإلعالم ا     

. اجلمهورية يف مستشفى، ولِقي مخسة أشخاص مصرعهم يف تبادلٍ إلطالق النار تال ذلـك             
ورداً على موجة االحتجاجات اليت عّمت البالد إثر هذه الواقعة، أمر وزير اإلعالم هيئـات               

ى الربامج اإلخبارية للدولة فقـط      البث بوقف تقاريرها اإلخبارية اخلاصة هبا وقصر البث عل        
  .)٥٩(مدة ست ساعات

وأفادت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بأن مكتب املقّرر اخلاص املعين حبرية              -٤٦
التعبري قد أعرب يف مناسبات خمتلفة عن قلقه بشأن ما يواجهه كل من وسـائط اإلعـالم                  

قلقه وجود واسـتخدام تـشريعات      وتشمل دواعي   . والصحفيني يف إكوادور من اعتداءات    
جنائية متعلقة جبرمييت القدح والتحقري، فضالً عن تشريعات مدنية، ميكن أن تؤدي إىل توقيع              
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عقوبات غري متناسبة على أشخاص جاهروا بتعبريات ناقدة ألكرب وأهـم الشخـصيات يف              
  .)٦٠(إكوادور

الصحف اخلاصة، بوجه   وأشارت رابطة احملررين الصحفيني اإلكوادورية إىل تعّرض          -٤٧
وأشـارت  . )٦١(عام، يف إكوادور، وبعض وسائط اإلعالم، بوجه خاص، إىل هجوم منهجي          

الرابطة، خصوصاً، إىل دعوى التشهري واالفتراء اجلنائية الـيت رفعهـا الـرئيس كوّريـا يف                
وعلى رئيس حتريرها وأحد كتاب مقـاالت       ‘ ألونيبريسوإ‘ على صحيفة    ٢٠١١مارس  /آذار

 مليـون دوالر مـن      ٨٠وطالب الرئيس يف الدعوى اليت أقامها بتعويض قيمته         . هاالرأي في 
 .)٦٢(دوالرات الواليات املتحدة وبَسجن رؤساء الصحيفة وكاتب املقال مدة ثالث سنوات          

  .)٦٣(وذكرت منظمات خمتلفة هذه الدعوى القضائية وأمثلة أخرى
 /ور أخرى، إىل أنه يف نيـسان وأشارت رابطة الصحافة للبلدان األمريكية، ضمن أم        -٤٨

حديثه األسبوعي الذي ُيبث كل يوم سبت، بياناً صادراً    ، رفض الرئيس، خالل   ٢٠١١أبريل  
عن مكتب املقّرر اخلاص املعين حبرية التعبري بلجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بـشأن              

  .)٦٤("داخليةتدخالً يف شؤون البلد ال"العتباره إياه ‘ إألونيبريسو‘قضية صحيفة 
، قدم السيد ٢٠١١أكتوبر / إىل أنه يف تشرين األول١وأشارت الورقة املشتركة رقم   -٤٩

ثيسار ريكاوريت، رئيس مؤسسة فُنداميديوس، عرضاً عن حرية التعبري يف إكوادور أمام جلنة             
ورد الرئيس كوّريا على هذا العرض بـأن أدىل خبطـاب           . البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان   

. مث تلقّى ريكاوريت بعدها هتديدات بالقتـل  . لتنديد بالسيد ريكاوريت ومؤسسة فُنداميديوس    ل
وأدانت كل من جلنة محاية الصحفيني ومؤسسة فُنداميديوس واالحتاد الدويل للقلـم هـذه              

  .)٦٥(اهلجمات، وطالبت احلكومة بكفالة سالمة السيد ريكاوريت
يكية بأن اإلصالح الدستوري الذي أُجري يف       وأفادت رابطة الصحافة للبلدان األمر      -٥٠
وقد . أي أعمال أخرى‘ الوطنية‘ أقّر عدم جواز امتالك أصحاب وسائط اإلعالم        ٢٠١١عام  

       أُدمج هذا القْيد النقايب يف مشروع القانون األساسي لتنظيم وضبط السلطة السوقية، الـذي              
  .)٦٦(مل يبّق على اعتماده سوى تصويت السلطة التنفيذية عليه

وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن مثة مسألة تثري قلقاً بالغاً مل تتطرق إليهـا                 -٥١
، وهي أن احلكومة قـد      ٢٠٠٨التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل لعام         

ت اإلذاعة والتلفزة على بث ُخطـب الـرئيس،    قوَّضت حرية التعبري بتعّسفها يف إجبار حمطا      
وأضافت املنظمة أنه يف الفتـرة مـن        . وعدم اعتماد لوائح ملنح تراخيص اإلعالن بصفة رمسية       

 ١٥١ خطاباً للرئيس استغرقت     ١ ٠٢٥، ُبثّ   ٢٠١١مايو  / إىل أيار  ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين 
بـث  ة، ومل تكن تقطع سـوى       ساعة إمجاالً، تضّمن الكثري منها هجوم على منتقدي احلكوم        

  .)٦٧(برامج الصحفيني الذين تنتقدهم هذه اخلطب
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 أن الدورة األوىل من عملية االستعراض الدوري        رابطة االتصاالت التقدمية  وذكرت    -٥٢
الشامل مل تشمل اإلشارة إىل شبكة اإلنترنت رغم أهنا ناقشت مسألة إمكانية االطالع على              

بأن ُتنفذ أحكام الدستور مبا يوضح أن حرية التعبري تـشمل           وأوصت الرابطة   . )٦٨(املعلومات
  .)٦٩(التعبري املتصل بشبكة اإلنترنت

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن من يشاركون يف احتجاجات تنـدلع               -٥٣
وأضافت . فيها أعمال عنف قد ُيحاكمون بتهم غري متناسبة ومبالغ فيها تتعلق بفعل اإلرهاب       

اإلرهـاب  "  بء النيابة قد عمدوا إىل تطبيق حكم من القانون اجلنائي يتعلق          املنظمة أن وكال  
 يف حاالت انطوت على احتجاجات على مشاريع التعدين واملشاريع النفطية، ويف  "والتخريب

وقدمت منظمة رصد حقوق اإلنسان توصـيات  . وقائع أخرى انتهت مبواجهات مع الشرطة 
  .)٧٠(مة اإلرهاب، ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسانبشأن حرية التعبري، وسوء استخدام هت

وعرضت منظمة العمل البيئي، معترفةً باجلوانب اإلجيابية من عمل الدولة يف اجملـال               -٥٤
البيئي، بعض مظاهر التراجع يف هذا اجملال، من قبيل جترمي القادة اجملتمعيني املطالبني حبقـوق               

ا املدافعون عن الطبيعة ونزع الشرعية عن عملهم يف ُخطب الطبيعة، وإدانة األنشطة اليت يزاوهل
وعرضت املنظمة حالتها   . الرئيس، وإصدار لوائح هتدف إىل تقييد احلق يف تكوين اجلمعيات         

  .)٧١(هي
 ٢٠١٠ديسمرب  /وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه قد أُعلن يف كانون األول            -٥٥

غري احلكومية، وأنه قد ميس مـساساً بالغـاً   عن مشروع مرسوم ينظم عمل املنظمات احمللية       
وأعربت املنظمة عن قلقها بـشأن اعتمـاد        . باألنشطة املشروعة اليت تباشرها هذه املنظمات     

 ُيجيز مراقبة احلكومة للمنظمات غـري احلكوميـة      ٢٠١١يوليه  /مرسوم رئاسي آخر يف متوز    
ة يف الطلبات اليت قدمتها أو وسحب تراخيصها إذا ما اخنرطت يف أنشطة ختتلف عن تلك املبّين

  .)٧٢("هتدد األمن والسلم العامني"
وسلّمت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان مبا بذلته إكوادور مـن جهـود يف                -٥٦

وأفادت اللجنة بأن الدستور    . سبيل تعزيز املشاركة السياسية للمرأة يف فرع السلطة التنفيذي        
ويضرب . ام تقتضيه مجيع اهليئات السياسية لصنع القرار      ينص أيضاً على أن املساواة مطلب ع      

الدستور املثل لألحزاب السياسية يف ما ينبغي هلا اتباعه من ممارسات فضلى تيّسر مـشاركة               
  .)٧٣(املرأة

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
حات قـضائية   أشارت اهليئة الدولية للخدمات العامة إىل أن البلد قد أجرى إصـال             -٥٧

وأبرزت اهليئـة   . )٧٤(رجعية عديدة يف جمال احلقوق النقابية والعمالية متس مببدأ احلرية النقابية          
وأضافت اهليئـة أن    . وقائع مضايقة وجترمي ومقاضاة للمحتجني، انتهت بفصلهم من العمل        

 احلكومة الوطنية واحلكومات احمللية وحكومات احملافظات والبلديات قـد نفـذت أعمـاالً            
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انتقامية سياسية متثّلت يف تنفيذ حركات فصل مجاعي للعمال واختاذ إجراءات جنائية ضـد              
  .)٧٥(املديرين وعمال آخرين، مما أدى، وفقاً للهيئة، إىل خفض نسبة تشكيل النقابات

وذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن دخل املرأة يقل عن دخل الرجل               -٥٨
ين نساء الشعوب األصلية، على وجه اخلصوص، مـن البطالـة ونقـص             وتعا. مبقدار الثلث 

  .)٧٦(توظيفال
 إىل أن احلق يف العمل هو من أكثر احلقوق اليت           ائتالف املهاجرين والالجئني  وأشار    -٥٩

         وأضاف االئـتالف أنـه     . يتعذر على األشخاص املنتمني إىل أصول وطنية أخرى ممارستها        
ء واملهاجرين غري النظاميني ممارسة هذا احلق، مما يدفع عدداً كـبرياً            ال ميكن مللتمسي اللجو   

  .)٧٧(منهم إىل العمل بصورة غري رمسية، ويؤدي إىل وقوعهم ضحايا لالستغالل يف العمل

  احلق يف الصحة  -٧  
 يف املائة من نسبة وفيات األمهات حتـدث         ١٠أفادت منظمة التخطيط الدولية بأن        -٦٠

ملراهقات، وأوصت بأن تبذل احلكومة مزيداً من اجلهود من أجل كفالة يف صفوف األمهات ا   
  .)٧٨(إدماج التعليم اجلنسي يف املناهج الدراسية

وذكرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن حالة السكان األصليني الصحية             -٦١
إليه مؤخراً  وأوصت بأن تواصل إكوادور ما بادرت       . أسوأ من احلالة الصحية لسائر السكان     

  .)٧٩(من زيادة حلجم اإلنفاق الطيب املوجه إىل املناطق الريفية

  احلق يف التعليم  -٨  
 عن األسف لترك كثري من أطفال اُألسر الفقـرية          ٢ُيعَرب يف الورقة املشتركة رقم        -٦٢

املدرسة واجتاههم إىل العمل، ومعظمهم إكوادوريون من أصل أفريقـي ومـن الـشعوب              
ما يتعلق بالبنات، أشارت الورقة إىل ارتفاع معدالت تسرهبن مـن املدرسـة             ويف  . األصلية

  .)٨٠(بسبب حاالت احلمل املبكّر
وألقت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان الضوء على التفاوت الكبري بني عموم              -٦٣

 تقع  السكان والسكان األصليني يف ما يتعلق بفرص التعليم؛ إذ تالحظ اللجنة أن املدارس ال             
كما شددت  . دوماً يف مناطق يسهل الوصول إليها، وخاصةً بالنسبة إىل قاطين املناطق الريفية           

اللجنة أيضاً على ما ملسأليت الرسوم اجلامعية ومكان الكليات من أمهية خاصـة بالنـسبة إىل       
ـ           . نظام التعليم العايل   ة وأضافت اللجنة أنه يف الوقت الذي اختذت فيه احلكومة خطوات بالغ

األمهية لتعزيز إسهام السكان األصليني يف نظام التعليم، فلم تنفذها بالكامـل ومل ُتخـصص         
  .)٨١(موارد لتنفيذ نظام التعليم الثنائي اللغة

وحدد ائتالف منظمات اجملتمع املدين يف إكوادور مظاهر متييز تتعلق حبق األطفـال               -٦٤
إلجراءات احلكومية والرعاية التفضيلية    الذين هم يف أوضاع ترحال يف التعليم، وأبرز نقص ا         
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الوحدات ‘وأشار االئتالف إىل أن الدولة قد استثمرت مبالغ طائلة يف إنشاء            . يف هذا الصدد  
 يف اجملتمـع،    ، وأوصى بتحليل احتياجات الشرائح السكانية األضعف حاالً       ‘التعليمية لأللفية 

  .)٨٢(ة هبذا الشأنوخباصة يف املناطق احلدودية، من أجل تنفيذ سياسات عام

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٩  
جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بأن الدستور ينص على تقدمي الرعاية           سلّمت    -٦٥

املتخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأضافت أن لدى إكوادور أحكاماً تقضي بتخـصيص            
  .)٨٣(فرص عمل هلم، وأهنا زادت ميزانيتها املخصصة للخدمات االجتماعية

 قائلةً إنه يتعذر على األشخاص ذوي       البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان   وأردفت جلنة     -٦٦
كما مل ُيحـدد    . اإلعاقة يف إكوادور التنقل لعدم وجود منصات منحدرة ومتكآت للسالمل         
وأوصت اللجنـة   . عدد األشخاص ذوي اإلعاقة املنتمني إىل الشعوب األصلية حتديداً كافياً         

ائح القائمة ومواصلة تعزيز اخلدمات االجتماعيـة املقدمـة إىل األشـخاص ذوي          بإنفاذ اللو 
  .)٨٤(اإلعاقة وتوسيع نطاقها، وخباصة يف جمايل العمل والتعليم وإمكانية احلصول على فرصهما

  الشعوب األصلية  -١٠  
أوضح مركز احلقوق واجملتمع أن احلقوق اجلماعية للشعوب األصلية ُتنتهك انتهاكاً             -٦٧
نهجياً، مشرياً إىل حماكمتهم دون تطبيق الصكوك الدولية، وإغفال مرحلة التشاور معهـم             م

  .)٨٥(السابقة لسن التشريعات، وعدم وجود قواعد تكفل هلم حقوقهم يف األراضي
ويف ما يتعلق باألثر البيئي ملشاريع استخراج املوارد الطبيعية يف أراضي السلف مبنطقة    -٦٨

ة، أشارت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل أن علـى دولـة             األمازون اإلكوادوري 
إكوادور واجب ثنائي يتمثل يف اعتماد تدابري ترمي إىل منع تلوث البيئة، وإصالح ما يلحـق            

  .)٨٦(باملوارد الطبيعية من أضرار نامجة عن األنشطة االستخراجية واإلمنائية
 نظمها ائتالف احتادات قوميات الـشعوب       وذكرت منظمة العفو الدولية أن مظاهرةً       -٦٩

سانتياغو، قد  -  يف بلدة ماكاس، مبحافظة مورونا     ٢٠٠٩سبتمرب  /األصلية يف إكوادور يف أيلول    
 شخصاً جبـروح    ٤٠أسفرت عن صدامات عنيفة بني املتظاهرين وقوات األمن، وأصيب إباهنا           

أن قانون التعـدين الـذي      وذكرت منظمة العفو    . ولقَي أحد زعماء الشعوب األصلية مصرعه     
 مـن   ٢٠١٠مارس  /كان الشرارة اليت اندلعت إثرها االحتجاجات قد أُقّرت دستوريته يف آذار          

جانب احملكمة الدستورية، رغم تسليمها بعدم كفاية املشاورات اليت أُجريت مـع الـشعوب              
  .)٨٧(األصلية
ؤسـسة  ويف ما يتصل مبنح صكوك ملكية أراضي الشعوب األصـلية، أشـارت م              -٧٠

إىل أن الدولة ال تعّول على عمليات مالئمة تكفل تنفيذ أحكام الدستور من أجل              ‘ باتشاما‘
االعتراف حبق اجملتمعات احمللية والشعوب والقوميات يف أراضي وأقاليم أسالفها ومنحها إياها    
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كما أشارت املؤسسة إىل أنه على الرغم من أن الدولة قد عملت علـى حفـز                . )٨٨(باجملان
سة حلماية شعيب تاغايري وتارومينان املنعزلني، إال أن هذه السياسة ال تنعكس على أرض              سيا

وأضافت املؤسسة أنه إزاء عدم اختاذ الدولة إجراءات تكفـل محايـة الـشعوب     . )٨٩(الواقع
األصلية املنعزلة، قدم ائتالف احتادات قوميات الشعوب األصلية يف إكوادور قوائم مطالب إىل   

  .)٩٠(ان األمريكية حلقوق اإلنسانجلنة البلد
وفيما أشارت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل ما أحرزه البلد من تقدم يف                -٧١

إزالة املتفجرات واملعدات من أراض شعب ساراياكو األصلي، فقد شددت على أنه ما زال               
لى أرضه بعد انتـهاء     على حكومة إكوادور أن تقدم إليه تعويضات أو ُتصلح النظام البيئي ع           

وقد أكدت مزاولة هذا النشاط علـى أرض شـعب سـاراياكو            . نشاط التنقيب عن النفط   
األصلي إغفال احلكومة اإلكوادورية إجراء مشاورات مع هذا الشعب على النحـو الـسليم    

  .)٩١(لدى صنع القرار

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
 االعتـراف   ٢٠٠٨املهاجرين والالجئني، يشمل دستور عام      ائتالف  وفقاً ملا أفاد به       -٧٢

حبقوق األشخاص املرحتلني، وحيدد معايري حلماية احلقوق تتسم بـسعة نطاقهـا وطبيعتـها              
غري أن الدولة أصّرت على مواصلة تطبيق قانون اهلجرة وقانون شؤون األجانـب،             . الضامنة

حقوق األشخاص املرحتلي واملهـاجرين     فضالً عن تدابري أخرى اعُتمدت لدواعٍ أمنية تنتهك         
ففي ظل هذه القوانني، يبقى     . )٩٢(والالجئني وضحايا االجتار باألشخاص وهتريب األشخاص     

إذ دون حصوهلم على تأشريات، ال ميكن هلم احلصول . وضع األشخاص غري النظاميني ضعيفاً
. مراً ممكنـاً  على خدمات وحقوق معينة، ويظل احتجازهم وإخضاعهم لعمليات الترحيل أ         

            مل يتسّن االنتصاف بالطعن، علـى سـبيل املثـال،           وتنتهك هذه العملية حقوق اإلنسان ما     
وما مل حيدد القانون موعد الترحيل، وهو ما قد يؤدي إىل بقاء أي شخص حمروماً من حريته                 

  .)٩٣(مدة شهور
، ٢٠٠٩ لعام ١٦٣٥م رقم ائتالف منظمات اجملتمع املدين يف إكوادور املرسو    واعترب    -٧٣

ومن بني األمثلة اليت ذكرهـا      . الناظم إلجراء اللجوء، غري دستوري وال يفي باملعايري الدولية        
االئتالف يف هذا السياق، سري العملية املتعلقة مبدى املقبولية ومعايريها، فضالً عن انتهاك مبدأ              

وأعرب االئتالف عن قلقـه     . )٩٤(أصول احملاكمات بعدم إجازة استئناف القرارات القضائية      
حيال مراجعة تأشريات اللجوء، وأوصى بتعديل التشريعات املتعلقة حبماية السكان الالجئني           

  .)٩٥(املخالفة للمبادئ الدستورية والدولية، وإنشاء نظام هجرة يتفق مع هذه الضمانات
قـوانني  وذكرت منظمة إمكانية اللجوء يف إكوادور أن الدولة مل تنفذ أحكـام ال              -٧٤

وأضافت املنظمة  . )٩٦(والربوتوكوالت القاضية مبنح الالجئني وملتمسي اللجوء احلماية الفعالة       
        أن البلد يفتقر إىل نظام تسجيل موثوق به، وال سيما للقاصرين غري املـصحوبني بـذويهم،                
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ص هـم   يف ما يتصل بعملية التماس اللجوء، وأنه ُيجري العديد من عمليات الترحيل ألشخا            
وذكرت املنظمة أهنـا قـد      . )٩٧(حباجة إىل احلماية الدولية، منتهكاً بذلك مبدأ عدم اإلعادة        

حتققت من تأّصل ثقافة العنف اجلنسي املوّجه ضد الالجئات يف إكوادور، دون أن تكـون               
  .)٩٨(للدولة ردود أفعال كافية تصدياً هلذه الظاهرة

  األشخاص املشردون داخلياً  -١٢  
يتعلق بالتشرد الداخلي، ذكر ائتالف املهاجرين والالجئني أنـه ال توجـد يف    يف ما     -٧٥

إكوادور، حىت هذا التاريخ، تشريعات وسياسات عامة ومؤسسات حتمي حقوق األشخاص           
وأردف االئتالف قائالً إن حوادث خطرية وقعت يف        . الذين يواجهون هذا النوع من التشرد     

رر فيها إنشاء مشاريع ضخمة ومباشرة أنشطة تعـدين،         السنة األخرية يف مواقع كان من املق      
وأوصى االئتالف بإعـادة النظـر يف       . وأسفرت هذه احلوادث عن حدوث عمليات تشرد      

السياسات املتعلقة بالصناعات االستخراجية واملشاريع اليت تنطوي على تدخالت بالغة األثر           
  .)٩٩(سريعلى الطبيعة وعلى السكان بتسّببها يف حدوث عمليات تشرد ق
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