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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  )ب(١٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  إكوادور

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
 ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات          يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري         

اإلنـسان  وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق                . الصلة
 جملس وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها.  الصادرة عن املفوضيةما يرد منها يف التقارير العلنيةخبالف 

وبالنظر إىل . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير. نسانحقوق اإل 
كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي 

أُخذت يف االعتبار أيضاً آخـر التقـارير        ويف حال عدم وجود معلومات حديثة،       . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم            . والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      

املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق علـى                   
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/ا ومعاهدة م
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان

ــصديق  ــاريخ الت ت
ــضمام أو  أو االنـ

 التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة
عتراف باالختـصاصات   اال

  احملددة هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       

 التمييز العنصري
املـادة  (شكاوى األفـراد      ال يوجد  ٢٢/٠٩/١٩٦٦

  نعم): ١٤
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       

 واالجتماعية والثقافية 
  -   ال يوجد  ٦/٠٣/١٩٦٩

قوق املدنيـة   العهد الدويل اخلـاص بـاحل     
  والسياسية

الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ٦/٠٣/١٩٦٩
  نعم): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الـدويل      
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -   ال يوجد  ٦/٠٣/١٩٦٩

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل      
ـ      ادف اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهل

  إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

  -   ال يوجد  ٢٣/٠٢/١٩٩٣

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  ضد املرأة

    ال يوجد  ٩/١١/١٩٨١

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

املادتان (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٥/٠٢/٢٠٠٢
  نعم): ٩ و٨

هضة التعذيب وغريه من ضروب اتفاقية منا
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية      

  أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بني الدول      )٣(نعم  ٣٠/٠٣/١٩٨٨
  نعم): ٢١املادة (

ـ (راد  ـشكاوى األف  ادة ـامل
  نعم): ٢٢

املـادة  (ق  ـإجراءات التحقي 
  نعم): ٢٠

  -   ٣٨ و٢٤املادتان   ٢٣/٠٣/١٩٩٠  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
 املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

  -   ال يوجد  ٧/٠٦/٢٠٠٤

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

  األطفال يف املواد اإلباحية

  -   ال يوجد  ٣٠/٠١/٢٠٠٤

لدولية حلماية حقوق مجيع العمال     االتفاقية ا 
  املهاجرين وأفراد أسرهم

الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ٥/٠٢/٢٠٠٢
  ال): ٧٦املادة(

املـادة  (شكاوى األفـراد    
  ال): ٧٧
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عاملـة  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب امل    : املعاهدات األساسية اليت ليست إكوادور طرفاً فيها      
التوقيـع فقـط،    (، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        )٢٠٠٧التوقيع فقط،   (أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        

، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع )٢٠٠٧التوقيع فقط، (، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )٢٠٠٧
  ).٢٠٠٧التوقيع فقط، ( القسري األشخاص من االختفاء

        
ــضمام    )٤(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة ــصديق أو االن الت

  أو اخلالفة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٥(بروتوكول بالريمو
نعم باستثناء اتفاقيـة عـام       )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية

١٩٦١  
اء الربوتوكول  ـنعم باستثن   )٧( وبروتوكوالهتا اإلضافية١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  الثالث
  نعم  )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  نعم  يز يف جمال التعليمملكافحة التمي) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع التقدير أن الدستور الصادر يف عام           املعنية ب لجنة  الالحظت    - ١
علماً  جلنة مناهضة التعذيب     وأحاطت. )٩( ينص على أن إكوادور دولة متعددة الثقافات ومتعددة األعراق         ١٩٩٨

قانون القانون إصالح   و،  ٢٠٠٣ والشباب يف عام     األطفالاعتماد الدستور، ورحبت باعتماد قانون      ع االرتياح ب  م
 قضاة  بضم بوصفه جرمية، ورحبت اللجنة كذلك       للقصَّر، الذي ُيعرِّف االستغالل اجلنسي      ٢٠٠٥ يف عام    اجلنائي

اعتماد قانون  ب علماًمل املعين باالحتجاز التعسفي      الفريق العا  كما أحاط . )١٠(ة القضائي اهليئةألطفال إىل   شؤون ا ل
والحظت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مع التقدير أن . )١١( والشباباألطفال

هاجرين املعاهدات الدولية املصدَّق عليها أو املُنضم إليها، مبا فيها االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امل               
  .)١٢(وأفراد أسرهم، حتظى مبكانة مرموقة يف نظام الدولة القانوين، وال يعلو عليها إال الدستور

 بالرصد واألمن اخلاص، الذي حيظر على رجال الشرطة واجليش          املتعلق، اعُتمد القانون    ٢٠٠٣ويف عام     - ٢
وحيدد هذا القانون عدداً من الـشروط       خاصة أو التوظف فيها،     ة   شركات عسكرية وأمني   العاملني حالياً امتالك  

  .)١٣(املفروضة على تسجيل تلك الشركات

 بالتعاقد من الباطن والذي يهدف إىل تعزيز احلماية اليت تكفلها           املتعلق، اعُتمد القانون    ٢٠٠٥ويف عام     - ٣
ة إمكانيـات هـذا     والحظ الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزق      . )١٤(شروط العمل للمتعاقدين من الباطن    

  .)١٥(التشريع الكبرية
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   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين-  جيم

  .)١٦(٢٠٠٢يف عام " ألف" على املركز (Defensor del Pueblo) )حمامي الشعب(حصل مكتب أمني املظامل   -٤

ن ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء مكتب أمني املظامل املزود بوحدات خاصة لـشؤو                - ٥
، ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء مكتب أمني )١٧(الشعوب األصلية واإلكوادوريني املنحدرين من أصول أفريقية

أن تزود الدولة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعنية بلجنة الوأوصت . )١٨(لشؤون املرأة والطفلاملظامل 
 حيتاجها ليواظب على القيام بواليته، مبا يف ذلك محايـة احلقـوق              بالوسائل املالئمة واملناسبة اليت    مكتب الدفاع 

  .)١٩(االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   التدابري السياساتية-  دال

 (Plan Nacional de Derechos  خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان ١٩٩٨اعتمدت إكوادور يف عام   - ٦

(Humanosسياساهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان بوصفها إطاراً قانونياً ومؤسسياً ل)٢٠(.  

ة للشعوب األصلية، وإدارة التعليم املتعدد الثقافات       يدارة الصح اإلوتشمل التطورات األخرية أيضاً إنشاء        - ٧
، والـصندوق اإلمنـائي     والشعوب القومياتبالثنائي اللغة، والنظام اإلكوادوري للبحث واملعلومات فيما يتعلق         

  .)٢١( الوطنية للشعوب األصلية، بوصفها جزءاً من مكتب أمني املظاملدارةواإلللشعوب األصلية، 

خطة تكافؤ  اعتماد  ب علماً من االرتياح  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     املعنية ب لجنة  ال وأحاطت  - ٨
 (Consejo Nacional de Mujeres)للمرأة  الوطين اجمللس وإنشاء (Plan de Igualdad de Oportunidades)الفرص 
وذكرت منظمة األغذية والزراعة أن احلكومة قد وضعت خطة وطنية للتنمية االجتماعيـة             . )٢٢(١٩٩٧يف عام   
  .)٢٣( عناصر ذات صلة باحلق يف الغذاءتتضمن

 بوصفه هيئة تنسيق    ٢٠٠٤ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء اجمللس الوطين لألطفال واملراهقني يف عام              - ٩
  .)٢٤( السياسات العامة لنمو األطفالإليها تنفيذ كاالت الرمسية املوكَّلا بني الوفيم

 خطة القضاء ٢٠٠٥ يف عام نفذت أن إكوادور قد )اليونيسيف(والحظت منظمة األمم املتحدة للطفولة       - ١٠
ء  احلكومة خطة وطنية ملكافحة اختطاف األطفال والنسا       وضعت،  ٢٠٠٦ويف عام   . التدرجيي على عمالة األطفال   

جنسياً يف البغاء وإنتاج املواد اإلباحية وغري ذلك مـن          يف العمل واستغالهلم    وهتريب املهاجرين منهم واستغالهلم     
  ، ُوِضعت اخلطة الوطنيـة ملكافحـة اجلـرائم اجلنـسية يف            ٢٠٠٦ويف عام   .أشكال االستغالل اليت يتعرضون هلا    

  .)٢٥(النظام التعليمي

بإنشاء مائدة مستديرة بشأن    حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       ماية  املعنية حب لجنة  الورحبت    - ١١
 اجملتمـع    من  منظمات يضم، وهي إطار مشترك بني املؤسسات       ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول يف   اهلجرة من أجل العمل،   

  .)٢٦( صياغة السياسات العامة بشأن اهلجرةيفاملدين ووكاالت دولية متخصصة، هبدف املساعدة 
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  زيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع تع-  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )٢٧(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُـدِّم    

  وُنظر فيه
آخر مالحظـات   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية
جلنة القـضاء علـى التمييـز       

  العنصري
رير من السابع   قُدِّمت التقا   --  ٠٣/٢٠٠٣  ٢٠٠٢

إىل التاسع عـشر يف     عشر  
 وحيل موعـد    ٢٠٠٦عام  

  ٢٠٠٨النظر فيها يف عام 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    

  واالجتماعية والثقافية
حيل موعد تقدمي التقريـر       --  ٠٥/٢٠٠٤  ٢٠٠٢

  ٢٠٠٩الثالث يف عام 
ر اخلامس  تأخر تقدمي التقري    --  ٠٧/١٩٩٨  ١٩٩٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ٢٠٠١منذ عام 
جلنة القضاء على التمييز ضـد      

  املرأة
قُدِّم التقريـران الـسادس       --  ٠٧/٢٠٠٣  ٢٠٠٢

 ٢٠٠٧والسابع يف عـام     
بعد أن تأخر تقدميهما يف     

 ٢٠٠٦، و٢٠٠٢عــامي 
  على التوايل

حيل موعد تقدمي التقـارير       ٠٢/٢٠٠٧  ١١/٢٠٠٥  ٢٠٠٣  جلنة مناهضة التعذيب
 يف  من الرابع إىل السادس   

  ٢٠٠٩عام 
 التقريـر   حل موعد تقدمي    --  ٠٦/٢٠٠٥  ٢٠٠٣  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠٠٧ يف عام الرابع
 الربوتوكول –جلنة حقوق الطفل 

االختيــاري املتعلــق باشــتراك 
  األطفال يف الرتاعات املسلحة 

تأخر تقدمي التقرير األويل      --  --  --
  ٢٠٠٦منذ عام 

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
اري املتعلق ببيع األطفـال     االختي

وبغاء األطفال واستغالل األطفال    
  يف املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقرير األويل      --  --  --
  ٢٠٠٦منذ عام 

ماية حقوق مجيع   حب اللجنة املعنية 
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

حيل موعد تقدمي التقريـر       --  ١١/٢٠٠٧  ٢٠٠٦
  ٢٠٠٩الثاين يف عام 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن أسفها للتأخر يف تقدمي الردود اخلطية      املعنية ب لجنة  لاأعربت    - ١٢
  قد استؤنف احلوار البنَّاء مع الدولةعلماً بأن جلنة القضاء على التمييز العنصري وأحاطت. )٢٨(على قائمة املسائل

  .)٢٩(ثر لو أنه أُجري يف وقت أبكر سنوات من االنقطاع، وكان هلذا احلوار أن يتعزز أك١٠بعد 
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ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بتقدمي التقرير األويل وبإرسال       املعنية حب لجنة  الورحبت    - ١٣
  .)٣٠(الردود على قائمة املسائل، ورحبت كذلك باملعلومات اخلطية اإلضافية اليت قدمها الوفد

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  نعم   ت دعوة دائمةُوجه
آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر 

  البعثات
ــاجرين       ــسان للمه ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــررة اخلاص املق

؛ واملقرر اخلاص املعـين باسـتقالل القـضاة         )٣١()١٦/١١/٢٠٠١- ٥(
 إىل ١١ وزيـارة املتابعـة مــن   )٣٢()١٧/٠٣/٢٠٠٥- ١٣(واحملـامني  

٣٣(١٥/٠٧/٢٠٠٥(.  
 واملقرر  ؛)٣٤()٢٢/٠٢/٢٠٠٦-١٢( املعين باالحتجاز التعسفي     الفريق العامل 

اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني         
؛ والفريق العامـل املعـين باملرتزقـة        )٣٥()٠٤/٠٥/٢٠٠٦- ٢٤/٠٤(
؛ واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف        )٣٦()١/٠٩/٢٠٠٦- ٢٨/٠٨(

- ١٤(ممكن مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة          التمتع بأعلى مستوى    
٣٧()١٨/٠٥/٢٠٠٧(.  

  وال زيارة  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق 

  عليها بعد
قدم املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية التعبري والرأي طلباً يف 

٢٩/٠٦/٢٠٠٤.  
التوصيات اليت قدَّمها املقرر اخلاص املعـين       احلسبان   احلكومة يف    أخذت  متابعة الزيارات

 وأرسلت رسالة   )٣٨(باستقالل القضاة واحملامني يف أعقاب زيارته األوىل      
تشري فيها إىل ما اتُّخذ من تدابري لتنفيذ التوصيات اليت قـدمها املقـرر              

  .)٣٩(اخلاص بعد زيارته الثانية
 ه استفاد مما أبدتـه    أشار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل أن         التعاون أثناء البعثات/التيسري

وقال إنه كان مسروراً ألن     . )٤٠(ةكاملشفافية  و تام تعاون   منالسلطات  
احلكومة قد نظرت بالفعل، يف ختام زيارته، يف بعض املواضيع املُقلقة اليت 

 بعـد   ،اة واحملامني وأشار املقرر اخلاص املعين باستقالل القض     . )٤١(أثارها
زيارته األوىل، إىل أنه كان ممنوناً للحكومة وجلميع املسؤولني ملا لقيه من            

وأعرب الفريق العامل املعين باملرتزقة عـن       . )٤٢(تعاون كبري أثناء زيارته   
. )٤٣(تقديره للحكومة على سرعة تعاوهنا وإسراعها يف توجيه دعوة الزيارة

لة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية      وأعرب املقرر اخلاص املعين حبا    
  .)٤٤( للحكومةامتنانهللسكان األصليني عن 

الردود على رسائل االدعاء والنـداءات      
  العاجلة

.  بالغاً إىل احلكومة٣٤، ٣١/١٢/٢٠٠٧ و١/٠١/٢٠٠٤ ما بني ،أُرسل
وكانت تلك البالغات تتعلق خبمسة وأربعني فرداً، منهم ست نـساء،           

 ١١ويف الفترة ذاهتا، ردت إكوادور علـى        . ت معينة باإلضافة إىل مجاعا  
  ). يف املائة٢٤,٤(بالغاً 

الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل     
  )٤٥(مواضيعية

 اسـتبياناً أرسـلها     ١٢أجابت إكوادور على ثالثة استبيانات من أصل        
 ١/٠١/٢٠٠٤ مـا بـني      )٤٦(أصحاب واليات اإلجـراءات اخلاصـة     

  .)٤٧(هل احملددة، ضمن امل٣١/١٢/٢٠٠٧و
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رحبت جلنة مناهضة التعذيب بالدعوة املفتوحة املرسلة إىل مجيع أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة يف                - ١٤
  .)٤٨(جلنة حقوق اإلنسان

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

املنسق املقيم لألمـم    ، مستشاراً حلقوق اإلنسان إىل      ٢٠٠٧أوفدت املفوضية، يف النصف األول من عام          - ١٥
املتحدة وإىل الفريق القطري لألمم املتحدة هبدف دعم الفريق القطري لألمم املتحدة املعين بالربجمة القائمة علـى                 

  .)٥٠( يف البلدالعدل والعمل على تعزيز إقامة )٤٩(حقوق اإلنسان

، قدمت  ٢٠٠٥ يف عام    ،)٥١(حملامنيومتابعةً للتوصية اليت قدمها املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة وا           - ١٦
 لعملية  الدعم الالزم  ، باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف إكوادور        ،املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   

اليت قامت هبا األمم املتحدة، وأسفرت عن تأسيس وتعيني حمكمـة العـدل العليـا                (veeduria)املراقبة والرصد   
إعداد تقارير دورية ُترفع إىل     ب املعنية بني الوزارات    املشتركةت أيضاً مساعدة تقنية إىل اللجنة       وقُدِّم. )٥٢(اجلديدة

  .)٥٣(هيئات املعاهدات ومتابعة ما يصدر عنها من توصيات

شترك بني برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         ، امل )هيوريست(تعزيز حقوق اإلنسان    ويف إطار مشروع      - ١٧
 حقوق الشعوب جترييب بشأن مشروع إقليمي تنفيذ تواظب املفوضية أيضاً على ،وق اإلنسانواملفوضية السامية حلق

األطراف الفاعلة /األصلية والسكان املنحدرين من أصول أفريقية يف إكوادور، وبوليفيا، وبريو، مبشاركة املؤسسات
 واملنحدرين السكان األصليني من الوطنية، ومنها اجمللس اإلمنائي للقوميات والشعوب اإلكوادورية ومجاعات أخرى

واستضافت إكوادور أيضاً يف السنوات األربع األخرية عدة أنشطة إقليمية للمفوضية السامية . )٥٤(من أصل أفريقي
  .)٥٥(حلقوق اإلنسان

   تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان-  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

ه برغم الضمانات الدستورية والقانونية، ال يزال التمييـز         الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن        - ١٨
ُيمارس حبكم الواقع ضد السكان األصليني واإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي، وكذلك ضد أعضاء من               

وأعربت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم عن قلقها . )٥٦(األقليات اإلثنية األخرى
يزيـة ومـن الوصـم      ي مت مواقفمن املعلومات اليت تفيد بأن عماالً مهاجرين وأفراداً من أسرهم قد يعانون من              

ووفقاً للمقرر اخلاص املعـين     . )٥٨(باملهاجرين، كما أشار إليه أيضاً مع القلق املقرر اخلاص املعين           )٥٧(االجتماعي
، كانت املهاجرات من الشعوب األصلية يف وضع ُيرثى حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني

 مع ازدياد عدد النساء الالئي يشاركن يف اهلجـرة الدوليـة وحتديـداً هجـرة الـشعوب         ،)٥٩(له بصفة خاصة  
وبسبب التمييز الذي عانت منه املهاجرات من الشعوب األصلية، فإهنن ميكن أن يصبحن فريـسة               . )٦٠(األصلية

  .)٦١(واالسترقاق، وعرضة أيضاً للعديد من االنتهاكات يف أماكن العملسهلة لشبكات االجتار 
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، قالت جلنة القضاء على التمييز العنصري إنه ينبغي إلكوادور أن ُتعاجل، مبا يتمشى مع               ٢٠٠٣ويف عام     - ١٩
ىل أقليات إثنية ، مشاكل التمييز املزدوج ضد النساء الالئي ينتمني إ)٦٢(مع التوصية العامة اخلامسة والعشرين للجنة

 ،والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن الدستور. باإلضافة إىل عدم حصوهلن على متثيل سياسي
وإن كان يكفل تكافؤ فرص دخول النساء إىل سوق العمل، فإن معدالت البطالة والعمالة الناقصة بني النـساء                  

  .)٦٣(كانت أعلى بكثري منها بني الرجال

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من التمييز ضد الفتيات واألطفال الذين يعيشون يف فقر واألطفال                  - ٢٠
 من أجل القضاء على التمييز ضد       فعاالًوحثت اللجنة إكوادور على تنفيذ استراتيجياهتا الوطنية تنفيذاً         . الالجئني

  .)٦٤(على أي أساس كانكافة  اجلماعات الضعيفة

 اليت أرسلتها املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق            ،ولت أغلبية البالغات  ولقد تنا   - ٢١
 حاالت ُيزعم فيها وجود مضايقات وتوجيه هتديدات بالقتل ضد مدافعني وحمامني يذودون عن حقوق               ،اإلنسان

قيات وثنائيي اجلنس واحملولني جنسياً  وضد أعضاء وزعماء من أوساط املثليني جنسياً والسحا)٦٥(الشعوب األصلية
  .)٦٦(واملتدثرين مبالبس اجلنس اآلخر

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه- ٢

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من أن الدولة مل توفِّْق بالكامل بـني تعريـف                 ٢٠٠٥يف عام     - ٢٢
 علماً اللجنة كما أحاطت. )٦٧( اتفاقية مناهضة التعذيبمن ٤ إىل ١  واملواد مناجلنائيقانون الالتعذيب الوارد يف 

، وقالت إنه ينبغي إلكوادور     )٦٨(االنفرادياملزاعم اليت تفيد أن عدداً كبرياً من السجناء قد ُعذبوا أثناء حبسهم             ب
نائيـة وتقـدمي    أن تضمن إجراء حتقيق شامل بشأن مزاعم استخدام القوة استخداماً مفرطاً أثناء التحقيقات اجل             

ووفقاً للفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، فإن إساءة املعاملة مبا يف ذلك التعذيب . )٦٩(املسؤولني إىل احملاكمة
  .)٧٠(الذي ميارسه ضباط يف الشرطة القضائية مها أمر شائع، على ما يبدو، أثناء االحتجاز يف مراحله األوىل

 ات رجال الـشرطة والقـو      بأن تكفل إكوادور أن يتفادى     مييز العنصري وأوصت جلنة القضاء على الت      - ٢٣
سيما يف سـياق املظـاهرات الـسياسية والقالقـل           لقوة ضد السكان األصليني، ال    ل االستخدام املفرط املسلحة  
 يف   وهيئات أمن الدولة   اتوقالت جلنة مناهضة التعذيب إنه ينبغي للدولة أن ُتحسِّن نوعية تدريب قو           . )٧١(املدنية

جمال حقوق اإلنسان وأن تعززه، وينبغي هلا أيضاً أن ُتفعِّل بسرعة اخلطة الوطنية حلقوق اإلنـسان يف القـوات                   
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب كذلك عن قلقها من مزاعم تفيد بتعذيب وإساءة معاملة أعضاء من               . )٧٢(املسلحة

ألقليات اجلنسية والنساء، مع أن القانون الـداخلي        ، وا ني األصلي السكانسيما جمتمعات    اجلماعات الضعيفة، ال  
  وأثار املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات مـوجزة             . )٧٣(حيمي تلك اجلماعات  

 أودى حبيـاة أحـد      استخداماً مفرطـاً   أمن الدولة القوة     استخدام قوات أو تعسفاً مسائل مرتبطة مبا ُيزعم عن        
  .)٧٥( القوةباستخداموشدد أيضاً الفريق العامل املعين باملرتزقة على مسائل متصلة . )٧٤(األشخاص

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها من أن العنف املعنية بلجنة ال، أعربت ٢٠٠٤ويف عام   - ٢٤
الدولة بقوة على تعديل قانوهنـا      ويف هذا اإلطار، حثت اللجنة      . فعالً إجرامياً ال يعترب   والداخلي واسع االنتشار    
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وأكدت . )٧٦(اجلنائي من أجل إعادة تعريف جرمية االغتصاب مبا يعكس املعايري الدولية وحيمي النساء واألطفال             
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه ينبغي التحقيق يف كل ما ُيذكر عن أعمال عنف ارُتكبت ضد النساء، واختـاذ                   

وأعربت أيضاً عن قلقها من عدد حاالت االنتحار املرتفع جداً بني الشابات، والذي . )٧٧(إجراءات قضائية مناسبة
  ويف هذا الصدد، أعربت اللجنة عن أسفها من اإلخفاق يف معاجلة           . ُيعزى جزئياً، على ما يبدو، حلظر اإلجهاض      

ي يعانني من نتائجه طيلة     سيما ضحايا االغتصاب الالئ     من مشاكل نامجة عن هذا األمر، ال       املراهقاتما تواجهه   
 الفعالة التدابري   كلاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدولة على اختاذ        املعنية ب لجنة  الوحثت  . )٧٨(حياهتن

  .)٧٩(لضمان اعتماد قانون األسرة وتنفيذه من دون املزيد من التأخري

  .)٨٠( العنف القائم على أساس نوع اجلنسدوثارتفاع معدل ح املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة والحظ  -٢٥

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها البالغ من تزايـد حـوادث            املعنية ب لجنة  الوأعربت    - ٢٦
وأوصت جلنة  . )٨١( عاماً يف املناطق احلضرية    ١٨االعتداء اجلنسي وبغاء الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن          

، العقوبـات  مراجعة قانون    ، من بينها  ن تقوم إكوادور بأمور منها اعتماد تدابري تشريعية مناسبة        أبحقوق الطفل   
، وأوصت اللجنة املعنيـة     )٨٢( والسياحة بدافع اجلنس   ،املواد اإلباحية إنتاج  هتدف إىل جترمي االستغالل اجلنسي، و     

امية إىل حماربة االستغالل التجاري اجلنسي حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بتكثيف اجلهود الر
  .)٨٣(لألطفال املهاجرين

 وضع الكولومبيني الذين قد يتعرضون خلطر االجتار هبم يف إكوادور املقررة اخلاصة املعنية حبقوق               وأثارت  - ٢٧
املعنيـة باالجتـار    ، واملقررة اخلاصة    )٨٤(اإلنسان للمهاجرين، مبا يف ذلك أثناء الزيارة اليت قامت هبا إىل إكوادور           

سيما النساء واألطفال، واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، واملقرر اخلاص املعـين ببيـع                باألشخاص، ال 
والحظت جلنة القضاء على التمييـز العنـصري أن         . )٨٦(، وقدمت احلكومة ردها املفصل على ذلك      )٨٥(األطفال

ر بطريقة غري مشروعة عرب حدود البلد، والذي غالباً مـا جيـري يف   الدولة قد اعتمدت تشريعاً جيرِّم هتريب البش 
("coyoterismo")) "هتريب البشر"(ظروف غري إنسانية 

)٨٧(.  

   وسيادة القانونالعدل إقامة - ٣

إصالح النظام القضائي ككل،  ىلإشدد املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني على احلاجة امللحة   - ٢٨
  الذي مؤداه أنـه    ، واإلعمال الفعلي للمبدأ     ة القضائي السلطة عن طريق سن قانون جديد يتعلق بتنظيم         مبا يف ذلك  

وكررت جلنة مناهضة التعذيب اإلعراب عن قلقها من وجـود          . )٨٨( إال هليئات قضائية أداء مهام قضائية      ال جيوز 
ـ              اكم العاديـة الختـصاصها     حماكم عسكرية وحماكم شرطة، وقالت إنه ينبغي إلكوادور ضـمان ممارسـة احمل

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إكوادور على اختاذ تدابري عاجلـة          املعنية ب لجنة  الوحثت  . )٨٩(بالكامل
  .)٩٠(ا ونزاهتهة القضائيالسلطةومناسبة لضمان استقالل 

يت يـنص عليهـا الدسـتور        بني املعايري ال   التفاوتوشدد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي على          - ٢٩
ومثة شاغل آخر أكد عليه الفريق العامل وهو أن نظـام فـض             . )٩١(والقوانني املطبَّقة واملمارسات اليت الحظها    

  . ُيطبق كما ينبغيال )٩٢(٢٠٠١اخلصومات الذي أُدخل يف عام 
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يني إىل أن أحـد     وأشار املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للـسكان األصـل              - ٣٠
واجهها إكوادور يتمثل يف اإلعمال الكامل للمبادئ الدستورية املتعلقة حبقوق السكان           تالتحديات األساسية اليت    

  .)٩٣( ثانوية تتعلق مبختلف احلقوق الدستورية ولوائحاألصليني عن طريق إصدار تشريعات

   حرية التنقل- ٤

مـن  ) د(٣٧لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم أنه وفقاً للمادة        اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع ا     الحظت    - ٣١
صادر عن دائرة اهلجرة التابعـة      " ذن خروج إ"قانون اهلجرة، حيتاج اإلكوادوريون الراغبون يف مغادرة البلد إىل          

  .)٩٤(للشرطة الوطنية، حىت إن مل َيطلب بلد املقصد من املواطنني اإلكوادوريني تأشرية دخول

  ري حرية التعب- ٥

مثة عدد من البالغات املُرسلة من املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري ذات صـلة بقيـود مزعومـة          - ٣٢
، وقد أبلغ املمثل اخلاص )٩٥(مفروضة على حرية تعبري الصحفيني، وهتديدات بالقتل وغري ذلك من أعمال الترهيب

  .)٩٦("االفتراء املشني" بتهمة صحفي جتري حماكمته لألمني العام املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان عن حالة

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٦

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها من معدالت البطالة املرتفعـة           املعنية ب لجنة  الأعربت    - ٣٣
 الراهنة فيما   لتشريعاهتان التطبيق الكامل    وحثت اللجنة الدولة على ضما    . )٩٧(وحجم االقتصاد غري الرمسي للبلد    

  .)٩٨(العملب املتعلقة التفتيش نظام عمليات، وتعزيز املهنيتني للعمالسالمة الصحة واليتعلق ب

، حثت جلنة حقوق الطفل إكوادور على االستمرار يف تعزيز تدابريها التشريعية وغـري              ٢٠٠٥ويف عام     - ٣٤
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إكوادور بقوة على  املعنية ب لجنة  ال، حثت   ٢٠٠٤ ويف عام    )٩٩(التشريعية

  ، الفعالة ملشكلة عمالة األطفال امللحة    عاجلة  امل من أجل    ، التشريعية منها وغري التشريعية    ، التدابري املمكنة  كلاختاذ  
  .)١٠٠( املرتليةاألعمالسيما عملهم يف الزراعة ويف  ال

  جتماعي ويف مستوى معيشي مناسب احلق يف الضمان اال- ٧

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إكوادور على تعزيز جهودها وأنشطتها         املعنية ب لجنة  الشجعت    - ٣٥
يف جمال حماربة الفقر، مبا يف ذلك إعداد استراتيجية ملكافحة الفقر من أجل حتسني ظروف معيـشة اجلماعـات                   

  .)١٠١(احملرومة واملهمشة

 من بينها االفتقار إىل نظام صحي شامل يف متنـاول           اً املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة أمور       حظوال  - ٣٦
 املقرر اخلاص أن النظام الصحي غري مناسب على         الحظوفيما يتعلق مبشاكل معينة يف املنطقة الشمالية،        . اجلميع

املعنية لجنة الوأعربت . )١٠٢(دة الغليفوسيتاإلطالق، وال يستويف االحتياجات الصحية الناجتة عن الرش اجلوي ملا
النظام الصحي وتدين نوعيته وعدم كفاية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها من اخنفاض التغطية ب

  .)١٠٣(املوارد املالية املتاحة له
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   احلق يف التعليم- ٨

تعليم، مبا يف ذلك تطبيق التعلـيم بلغـتني يف          أقرت جلنة حقوق الطفل بالتحسينات املُدخلة على جمال ال          - ٣٧
 جمال التعليم؛ وااللتحاق بالتعليم االبتدائي      بزيادة اإلنفاق على   اللجنة عدة توصيات تتعلق      وقدمتاملرحلة املقبلة،   

والثانوي؛ واحليلولة دون االنقطاع عن املدارس؛ وتعزيز التدريب املهين؛ وتأمني التعليم لألطفال الذين يعيـشون               
 إىل التعاون التقين مع منظمات من بينها منظمـة األمـم   والسعييعملون يف الشوارع؛ وحتسني نوعية التدريس     و

وفيما يتعلق مبشكلة   . )١٠٤(سكوياليون والثقافة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم       )اليونيسيف (املتحدة للطفولة 
 من أصل أفريقي، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري باختاذ تدابري            واملنحدريناألمية بني السكان األصليني     

  .)١٠٥( احمللية هذه اجملتمعاتما بنيسيما في زيادة عدد املدرسني مزدوجي اللغة، الل

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها من وضع الفتيات واألطفال          املعنية ب جنة  اللوأعربت    - ٣٨
 التدابري املمكنـة    كلوحثت اللجنة إكوادور على أن تتخذ       . األصليني واملنحدرين من أصل أفريقي    من السكان   

  .)١٠٦(سيما األمية املتفشية يف صفوف اجلماعات احملرومة واملهمشة كافحة األمية، المل

ئمة لـضمان  وأوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم باختاذ تدابري مال      - ٣٩
 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال         ٣٠حصول مجيع األطفال املهاجرين على التعليم، وفقاً للمادة         

كل طفل من    جهودها لضمان أن يتمتع      تكثفوعالوة على ذلك، ينبغي إلكوادور أن       . املهاجرين وأفراد أسرهم  
 البلـد،  مجيع أحناء يف أن تسجل والدته يف سجل املواليد     يف   و أن يكون له اسم   أطفال العمال املهاجرين باحلق يف      

  .)١٠٧(من االتفاقية٢٩وفقاً للمادة 

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

 أن ارتفاع النسبة املئوية لألشخاص الذين  على، أكدت جلنة القضاء على التمييز العنصري٢٠٠٣يف عام   - ٤٠
ون يف الغالب باملساواة يف دخول سوق العمل، ويف حيازة األراضـي            ينتمون إىل مجاعات األقلية اإلثنية ال يتمتع      

 فإن نسبة عالية وبناء على ذلكووسائل اإلنتاج الزراعي، واخلدمات الصحية، والتعليم وغري ذلك من التسهيالت، 
الجتماعية احلقوق االقتصادية وا  املعنية ب لجنة  ال متوقد. )١٠٨(غري متناسبة من أفراد تلك اجلماعات تعيش يف فقر        

حقـوق اإلنـسان   الـة  وقال املقرر اخلاص املعين حب. )١٠٩(٢٠٠٤والثقافية مالحظات وتوصيات مشاهبة يف عام  
 الشعوب األصلية، بصفة عامة، يف مزيد منعيش ي إنه وفقاً للبيانات املتاحة، للسكان األصلينيواحلريات األساسية 

بدرجة أقل من املؤشـرات   االجتماعية واإلنسانية  التنميةت مؤشراهذا القطاع السكاينستويف  وي وفقر مدقع فقر  
  .)١١٠(اليت تستوفيها القطاعات السكانية األخرى

 املقرر اخلاص أيضاً أن استكشاف النفط كان له أثر كبري يف بيئة الشعوب األصـلية وظـروف                  والحظ  - ٤١
ـ          شعوب األصـلية وشـركات الـنفط    معيشتها، وقد أثار هذا األمر التوتر والصراع فيما بني بعض جمتمعات ال

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حتديداً إىل إكوادور أن تستشري         املعنية ب لجنة  الوطلبت  . )١١١(واحلكومة
الشعوب األصلية املعنية وأن تنشد موافقتها قبل تنفيذ مشاريع استخراج املوارد الطبيعية، وكذلك فيمـا يتعلـق                

 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف ١٦٩، وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم ؤثر عليهاتبالسياسة العامة اليت 
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وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن ُتطلب املوافقة املسبقة املستنرية من هـذه              . )١١٢(البلدان املستقلة 
  .)١١٣(تلك املوارديت ستنجم عن استغالل الُيكفل التقاسم العادل للفوائد اجملتمعات وأن 

   املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء- ١٠

، قالت جلنة مناهضة التعذيب إنه ينبغي إلكوادور أن تعتمد تدابري إدارية يف مجيع مراكز               ٢٠٠٥يف عام     - ٤٢
سيما حق الدفاع، وحضور عنـصر مـن         الشرطة يف البلد لضمان مراعاة اإلجراءات الواجبة أثناء الترحيل، وال         

 األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف      مفوضيةالدبلوماسي من بلد املُحتَجز، واحلضور اإلجباري ملوظفني من         السلك  
وأعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن قلقه من وضع املهـاجرين احملتجـزين              . )١١٤(حالة الالجئني 

  .)١١٥(لطعن يف أوامر الترحيلل هلم الفرصة تتوافربانتظار الترحيل، الذين ال ميلكون ما يكفي من موارد وال 

 إلنشاءوأوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم باختاذ ما يلزم من تدابري   - ٤٣
  .)١١٦( من االتفاقية٢٣ و٢٢الترحيل، وفقاً للمادتني /إطار قانوين لتنظيم إجراءات الطرد

  مارسات والتحديات واملعوقات االجنازات وأفضل امل-  ثالثاً
دراج املبـادئ   إل ١٩٩٧شدد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي على اجلهود املبذولة منذ عـام               - ٤٤

 يف الدستور، ويف اخلطة الوطنية      بالغة الوضوح وهذه اجلهود   . واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف القانون الداخلي      
  .)١١٧(ة اجلنائيالعدالة اليت حتكم نظام حلقوق اإلنسان، ويف القوانني

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علماً مع التقدير بتعاون إكوادور مع          املعنية ب لجنة  الطت  اوأح  - ٤٥
فريق األمم املتحدة القطري يف إكوادور، واملكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف أمريكا الالتينية، 

 الفريق العامل التابع للجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان واملكلف بإعـداد               اخلصوص وعلى وجه 
  .)١١٨(هيئات حقوق اإلنسان املنشأة مبعاهداتترفع إىل تقارير 

 يف إجراءات التسوية الودية الدولية،      شاركتوالحظت جلنة مناهضة التعذيب مع االرتياح أن إكوادور           - ٤٦
 الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، مبا       البت يف يف إطار منظومة البلدان األمريكية، من أجل        سيما   وال

 يف حاالت التسوية الودية، باإلضافة إىل التعويض، حتقيقات من أجل           جتري،وينبغي للدولة أن    . يف ذلك التعذيب  
  .)١١٩(حتديد مسؤولية أولئك الذين رمبا انتهكوا حقوق اإلنسان

 والفريق العامل املعين باالحتجاز     )١٢٠(املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني     كل من   ولقد أشار     - ٤٧
 فصل قضاة من احملكمة العليـا، واحملكمـة         وجنمت عن  ٢٠٠٤التعسفي إىل األزمة الدستورية اليت بدأت يف عام         

  .)١٢١(املبذولة حلل هذه األزمةاجلهود ب وأحاطا علماًالدستورية واحملكمة االنتخابية العليا، 

 الذين  ،والحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير اجلهود املبذولة الستضافة عدد متزايد من طاليب اللجوء               - ٤٨
 عدداً كبرياً منهم، وأوصت اللجنة بأن تواظب إكوادور على تدعيم سياسة اللجوء وأن تعتمد على  األطفاليشكل

  .)١٢٢( معاملة األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهممتنظوجه اخلصوص تدابري تشريعية 
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 ٩٤ ٠٠٠ لنحـو لتدريس  لورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإدخال نظام التعليم بلغتني يف إكوادور               -٤٩
  .)١٢٣( اإلسبانية وبلغتهم األصليةالسكان األصليني باللغةطفل من 

 يف سياق اخلطة الوطنيـة حلقـوق        ،عمال املهاجرين وأفراد أسرهم أنه     اللجنة املعنية حبقوق ال    والحظت  - ٥٠
. تعزيزهـا وب تتعلق باالتفاقيـة     العامني املعنيني  ملنظمات اجملتمع املدين واملوظفني      يةاإلنسان، أُدخلت أنشطة تدريب   

 بشأن موضـوع   إلزامية لضباط الشرطة     دورة تدريبية وأعربت اللجنة عن تقديرها أيضاً إلدخال الشرطة الوطنية         
  .)١٢٤(حقوق اإلنسان للمهاجرين

عترافها خبطـورة   ال جديرة بالكثري من التقدير    املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة أن احلكومة          والحظ  - ٥١
ومثة . )١٢٥(عتمادها خطة إكوادور، وهي خطة متعددة القطاعات      والالوضع يف املنطقة احملاذية للحدود الشمالية       

الرش اجلوي ملادة الغليفوسات على طول احلدود الكولومبيـة اإلكوادوريـة،           هو  قرر اخلاص    امل حتد خاص أثاره  
  .)١٢٦( البشريةبالصحةضرر أي لحق ي ال ه أنيتضح حىت والذي ينبغي إيقافه

 دقيقة، وينتشر   ٢١ الفريق العامل املعين باملرتزقة ارتفاع معدل اجلرمية، حيث يرتكب سطو كل             والحظ  - ٥٢
  .)١٢٧( العامة واخلاصةاملمتلكاتاق واسع، وتتفشى عمليات السطو على املصارف وسرقة اخلطف على نط

 األمم املتحدة اإلمنائي أن إكوادور قد أحرزت تقدماً كبرياً يف السماح للنـساء بتقلـد                والحظ برنامج   - ٥٣
داد عـدد  ، حيـث از ١٩٩٨مناصب سياسية واالضطالع بعمل إجيايب عن طريق قانون احلصص الصادر يف عام             

  .)١٢٨(٢٠٠٢ يف املائة يف عام ١٨ إىل ١٩٩٦ يف املائة يف انتخابات عام ٤الربملانيات من 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية-  رابعاً
   تعهدات الدولة-  ألف

دور إكـوا  رسالة إىل رئيس اجلمعية العامة تتعلـق بتعهـدات           ٢٠٠٦مايو  / أيار ١أرسلت احلكومة يف      - ٥٤
  .)١٢٩( الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان، من أجل دعم ترشيحها جمللس حقوق اإلنسانوالتزاماهتا

ولويات احلكومة  ألووفقاً إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، تشمل الركائز اخلمس الرئيسية              - ٥٥
ظامني القانوين والعـديل، والـشفافية يف       لنل وخباصة   يتدعيم املؤسس ال -  حماربة الفساد    ‘١‘: والتزاماهتا ما يلي  

 وحماربة الفقر   ‘٢‘العمليات السياسية، وتعزيز قيم املواطنة عن طريق التعليم وإهناء ظاهرة اإلفالت من العقاب؛              
   اعتماد سياسات اجتماعية تستند إىل حقوق اإلنسان؛ وسياسات تـشاركية وتطبيـق املـساءلة؛               - واالستبعاد  

   إبرام اتفاقات إقليمية، واعتماد سياسات بشأن اهلجرة، واالعتراف بـالقيم والتنـوع؛             -   والسياسة الدولية  ‘٣‘
 وثقافة السالم؛ والبيئة املستدامة؛ واألمن القانوين واالجتماعي ومحاية ةن األمن الغذائي؛ وأمن املواطَ-  واألمن ‘٤‘

  .)١٣٠(شامل فعالإقامة نظام  -  واألمن االجتماعي ‘٥‘؛ العامة التنبؤ باإلجراءات وإمكانيةاحلقوق 
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   توصيات حمددة للمتابعة-  باء

، طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل إكوادور أن متدها، يف غضون سنة واحدة من اعتمـاد  ٢٠٠٥يف عام    - ٥٦
ن توصياهتا، مبعلومات عن اخلطوات العملية املتخذة ملتابعة توصياهتا املتعلقة مبزاعم عن تعذيب وسوء معاملة أفراد م

 برامج تدريبية يف جمال وإنشاء واألقليات اجلنسية والنساء؛ السكان األصلينياجلماعات الضعيفة، وخباصة جمتمعات 
 الـسلطة  مبعاملة السجناء؛ واألوضاع املاديـة يف مراكـز االحتجـاز؛ واسـتقالل              فيما يتعلق حقوق اإلنسان   

تابعة إىل اللجنة وكان حيتوي علـى معلومـات         ، قدمت احلكومة رد امل    ٢٠٠٧فرباير  / ويف شباط  .)١٣١(ةالقضائي
  .)١٣٢(مستمدة من مؤسسات الدولة ووكاالهتا ذات الصلة تتعلق مبا اُتخذ من تدابري حمددة بشأن تلك املسائل

، )١٣٣(وقدم الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عدة توصيات تتعلق بإقامة العدل، وتشمل التمويل              - ٥٧
وقدم املقرر اخلـاص    . )١٣٦(والضمانات القضائية املتاحة هلم   ، )١٣٥(، ومعاملة احملتجزين  )١٣٤(وظروف االحتجاز 

 توصيات تتعلق بأمور منها سن تشريعات خاصة للسكان األصلينياملعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
 جمتمعات السكان ، واستشارة   )١٣٩(، والبيئة )١٣٨(صلة باحلدود الشمالية  السائل ذات   املو، )١٣٧(بالشعوب األصلية 

، واألنـشطة املتـصلة بـاألمن واالحتجاجـات االجتماعيـة           )١٤٠( ومشاركتها واالعتراف هبا   ني احمللية األصلي
وأخرياً، قدم املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف         . )١٤٢(، والشعوب األصلية اليت تعيش يف عزلة طوعية       )١٤١(والعدالة

  .)١٤٣(يق خطة إكوادورالصحة توصيات حمددة ذات صلة بتطب
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