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 - 1تتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة عن إكوادور وعن إطارها حلماية حقوق اإلنسان،
م ععع إيع ععالء اهتمع ععام ك ععال ملطتلع ععف يع ععكون التطط ععي الوط يع ععة ال ع ع نش ععرت وفق ع ع ا ألحكع ععام
دس ععتور مجهوريع ععة إك ع عوادور لع ععام  ،2008واإلشع ععارة بصع ععفة كاي ععة إىل كطع ععة الت ميع ععة الوط يع ععة
للفرتة " 2021- 2017حياة أبكملها".
 - 2وقد أعدت وزارة الشؤون اخلارجية والت قل البشري جلمهورية إكوادور هذه الوثيق َة وفق ا
للمبادئ التوجيهية امل سقة الواردة يف الوثيقة  ،HRI/GEN/2/Rev.6املؤركة  3حزيران/يونيه ، 2009
بغي ع ع ع ععة حتع ع ع ع ععديل الوثيق ع ع ع ععة األساسع ع ع ع ععية الع ع ع ع ع قع ع ع ع ععدمتها إكع ع ع ع عوادور يف عع ع ع ع ععام ( 2015الوثيقع ع ع ع ععة
 ،)1 (HRI/CORE/ECU/2015ال ع ع نشع ععرت يف  1تشع ععرين األول/أكتع ععوبر  ،)2015اس ع عت ادا إىل
املسامهات املقدمة من املؤسسات العامة املطتصة.

أولً -معلومات عامة عن إكوادور
ادور من الشمال كولومبيا ّبرا وكوسعتاريكا رعرا ،ومعن اجل عوب والشعرق بعريو.
َ - 3حتد إكو َ
وي قسعم البلعد إىل أربععع م عاطق جغرافيعة وتسععع حمافظعات و 24مقاطععة(  ،)2تقععع سعبع م هععا يف
م طقة الساحل القاري ،وعشر يف م طقة األنديز أو املرتفعات ،وست يف م طقة األمازون ،مث
مقاطعة غاالابغوس يف امل طقة اجلزرية الواقعة على بعد  1 050كيلومرتا من الساحل.

 - 4وم ذ أن أيبحت إكوادور مجهوريةا مستقلةا يف عام  ،1830تعاقب فيها  19دستورا ،
والساري م ها حالي ا هو دستور عام  .2008وفيما يتعلق ابل ظام ال قدي ،اعتمدت إكوادور
دوالر الوالايت املتحدة كعملة رمسية عوض السوكري اعتبارا من عام .2000
 - 5وعلى الصعيد االجتماعي  -االقتصادي ،أرسيت ،اعتبارا من عام  ،2006األسعس
املؤسسية الستعادة املمتلكات العامة وإعادة ب ا ء الدولة ودورها الت ظيمعي ،ابل ظعر إىل اعتمعاد
نظام احلكم ال قائم علعى ععدم التمركعز والالمركزيعة .ومعن أجعل ب عاء عتمعع م صعف ومتماسع ،
ععززت إكعوادور االسعتثمار االجتمعاعي ودور الدولعة يف االقتصعاد ،يف إطعار اسعرتاتيةية جديععدة
للت مية تسعى إىل حتقيق التحول االقتصادي مع قدر أكرب من اإلدماج االجتماعي ،يف سياق
الت مية املستدامة.
 - 6وإكوادور طرف يف امل ظمات الدولية والعاملية واإلقليميعة الرئيسعية ،مثعل م ظمعة األمعم
املتحدة ،وم ظمة الدول األمريكية ،ومجاعة دول أمريكا الالتي ية وم طقة البحر الكارييب ،واحتاد
أمم أمريكا اجل وبية ،ومجاعع ة دول األنعديز ،وم ظمعة التةعارة العامليعة ،ومصعرف الت ميعة للبلعدان
األمريكية ،وم ظمة البلدان املصدرة لل ف (أوب ).
__________

( )1
( )2
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http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI%2 FCOR

.E%2FECU%2F2015&Lang=e
تضععم م طق ععة السععاحل مقاطع ععات :امسريالععداس وم ععاغو وس ععانتو دومي غععو دي ل ععوس تساتشععيالس وس ععانتا إيلي ععا
وغع ع عواايس ول ع ععوس ري ع ععوس وإي ع ععل أورو .ومقاطع ع ععات م طقع ع ععة املرتفع ع ععا ت ه ع ععي :كارتش ع ععي وإمب ع ععابورا وبيتشي تشع ع ععا
وكوتوابكسي وتونغوراوا وبوليبار وتشيمبوراثو وكانيار وأثواي ولوكا .وتضم م طقعة الشعرق سعت مقاطععات هعي:
سع ععوكومبيوس وغبع ععو وأورايغ وابسع ععتااث ومع ععوروغ سع ععانتياغو واثمع ععورا تشي تشع ععييب .وتضع ععم م طقع ععة اجلع ععزر مقاطعع ععة
غاالابغوس.
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ألف  -اخلصائص الدميغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية
املؤشرات الدميغرافية
 - 7على الصعيد الدميغرايف  -الثقايف ،يشكل الت وع مسعة اجملتمعع اإلكعوادوري العذي يقعدر
عدد أفراده حىت عام  2017بع  16 776 977نسمة(  ،)3حيل تتعايش فيه عموعات سكانية
كبرية متعددة املمارسات االجتماعية  -الثقافية ألن أغلبية السكان من ذوي األعراق املطتلطة
العذين يغلعب الطععابع الغعرو علعى ا ع حيعاهم .ويف هعذا الصععدد ،تتععا يش يف إكعوادور شعععوب
وقوميات تتمثل يف اإلكوادوريني من أيل أفريقي واملونتوبيني واألشطال ذوي األعراق املطتلطة
وخمتلف قوميات الشعوب األيلية واألشطال يف حالة ت قل بشري.
حجم السكان
السن

السكان الذكور

السكان اإلغث

من  0س ة إىل  4س وات
من  5س وات إىل  14س ة

 10( 853 975يف املائة)
 21( 1 710 263يف املائة)

 10( 816 875يف املائة)
 19( 1 634 986يف املائة)

من  15إىل  29س ة
من  30إىل  44س ة

 26( 2 199 428يف املائة)
 20( 1 628 445يف املائة)

 26( 2 161 191يف املائة)
 20( 1 734 584يف املائة)

من  45إىل  64س ة
 65س ة وما فوق

 16( 1 365 938يف املائة)
 7( 548 508يف املائة)

 18( 1 490 348يف املائة)
 7( 632 436يف املائة)

مع ععدل ال م ععو الس ععكاين (املع ععدل السع ع وي ك ععالل الف ععرتة  :)2010- 2001السع ععكان
الذكور  1,96يف املائة؛ السكان اإلغث  1,93يف املائة؛ اجملموع  1,95يف املائة.
-8

وتبلغ الكثافة السكانية  65,22نسمة فعي الكيلومرت املربع.

 - 9وي تعوزع السعكان رسعب اللغعة األم كمعا يلعي :لغعة الشععوب األيعلية  2,58يف املائعة؛
واإلس ععبانية  90يف املائع ععة؛ واللغع ععات األج بي ععة  0,68يف املائع ععة؛ ولغع ععة الش عععوب األيع ععلية مع ععع
اإلسعبانية  2,16يف املائععة؛ واإلسعبانية مععع لغعات أج بيععة  1,52يف املائعة؛ ولغععة أم غعري حمععددة
بسبب اإلعاقة  3,03يف املائة.
 - 10ويتعوزع السعكان رسعب امل عاطق الريفيعة واحلضعرية :امل عاطق احلضعرية 16 682 148
( 63,7يف املائة)؛ وامل اطق الريفية  36,3( 6 094 829يف املائة).
توزيع السكان حبسب النتماء اإلثين
اجملموعة اإلث ية

السكان ا لذكور

السكان اإلغث

 6,97( 500 379يف املائة)
السكان األيليون
اإلكوادوريون من أيل أفريقي/السود/املولدون  7,36( 528 447يف املائة)

 7,9( 797 517يف املائة)
 7,02( 112 513يف املائة)

 7,95( 570 613يف املائة)

 6,85( 500 115يف املائة)

املونتوبيو
__________

( )3

4

املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان .حةم السكان.
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اجملموعة اإلث ية

السكان ا لذكور

السكان اإلغث

اخلالسيون
البيض
آكرون

 71,27( 5 115 645يف املائة)
 6,04( 433 643يف املائة)
 0,40( 28 956يف املائة)

 72,57( 5 301 654يف املائة)
 6,14( 448 740يف املائة)
 0,33( 24 354يف املائة)

نسعبة اإلعالععة :يبلععغ عععدد السععكان الععذين تقعل أعمععارهم عععن  15س ع ة والععذين تفععوق
أعمارهم  64س ة  36,94( 6 197 043يف املائة).
اإلحصاءات املتعلقة ابلوفيات
2010

العدد اإلمجايل

الس وي للوفيات 61 681

2011
62 304

2012
63 511

2013
63 104

2014

2015

2016

67 506 64 790 62 981

 - 11متوس العمر املتوقع :بلغ  79س ة لدى اإلغث و 73س ة لدى الذكور يف عام .2017
 - 12معدل اخلصوبة :يبلغ معدل اخلصوبة الكلي  3,0يف املائة.
 - 13متوس حةم األسرة :يبلغ متوس عدد أفراد األسرة املعيشية  3,78يف املائة.
 - 14األسر املعيشية الوحيدة الوالد :تشكل حوايل  22,29يف املائة من األسر املعيشية على
الصعيد الوطين.
 - 15األسعر املعيشععية الع تَعوهلععا نسععاء :تشعكل  28,7يف املائععة مععن األسعر املعيشععية علععى
الصعيد الوطين.
املؤشرات الجتماعية والقتصادية والثقافية
 - 16بصععفة عام ععة ،ووفق ع ا ل ععدليل الت ميععة البش ععرية ل ع ربغمج األم ععم املتحععدة اإلا ععائي ،ارتق ععت
إكعوادور سعبع درجععات كعالل الفععرتة املمتعدة بعني عععامي  2010و ،2015ل تحتعل املرتبععة 89
ضمن  188بلدا(  .)4وفيما يتعلق ابلدكل الفردي ،تعاين نسبة  35يف املائة من السكان على
الصعيد الوطين من الفقر ،وبلغ معامل جيين للتفاوت االجتماعي  0,495يف عام .2010
نسبة نفقات (األسر) على األغذية والسكن والصحة والتعليم

( )5

األسر املعيشية

ال س ع ععبة املئ وي ع ععة لسسع ع ععر
املعيشية ال ت فق

عمعوع اإلنفعاق الشعهري لسسععر األسع ععر املعيش ع ععية الع ع ع
ت فق
املعيشية (ابلد والر)

فئة اإلنفاق

متوس اإلنف اق الشعهري لسسعر
املعيشية (ابلد والر)

3 859 422

3 923 123

98,4

األغذية واملشروابت غري الكح ولية

151,45

584 496 340,68

3 923 123

97,9

السكن وامل اء والكهرابء والغاز وأنواع
الوقود األكرى

46,19

177 342 239,42

3 839 376

91,0

الصحة

50,18

179 090 619,56

3 568 938

3 923 123

27,0

التعليم

98,59

104 381 478,16

1 058 751

3 923 123

__________

( )4
( )5
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استهالن األغذية واملشروابت غري الكحولية مرهون بقيمة اإلنفاق.
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نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر
بني  15و24
سة

بني  25و 34س ة بني  35و 44س ة بني  45و 64س ة  65س ة وأكثر

ك ععانون األول 22,5 /يف املائة
ديسمرب 2014

 21,8يف املائة  23,1يف املائة  31,1يف املائة  20,8يف املائة

 18,3يف املائة

 20,3يف املائة

 15,5يف املائة

 18,2يف املائة

ك ععانون األول 23,3 /يف املائة
ديسمرب 2015

 22,5يف املائة  24,0يف املائة  32,0يف املائة  21,9يف املائة

 18,9يف املائة

 20,5يف املائة

 16,2يف املائة

 20,1يف املائة

ك ععانون األول 22,9 /يف املائة
ديسمرب 2016

 22,4يف املائة  23,4يف املائة  30,3يف املائة  22,3يف املائة

 18,9يف املائة

 20,4يف املائة

 17,1يف املائة

 20,0يف املائة

الفرتة

على الصعيد الوطين الذكور

أقل من 15
سة

اإلغث

معامل جيين (املتعلق بتوزيع الدخل)
على الصعيد الوطين الذكور

الفرتة

اإلغث

أقل من بني  15بني  25و 34بني  35و 44بني  45و64
 65س ة وأكثر
سة
سة
 15س ة و 24س ة س ة

كانون األول/ديسمرب 2007

0,551

0,557

0,523 0,544

0,518

0,537

0,545

0,575

0,551

كانون األول/ديسمرب 2008

0,515

0,514

0,500 0,516

0,479

0,500

0,513

0,514

0,544

كانون األول/ديسمرب 2009

0,504

0,504

0,469 0,504

0,470

0,487

0,500

0,530

0,500

كانون األول/ديسمرب 2010

0,505

0,508

0,472 0,501

0,476

0,494

0,499

0,521

0,502

كانون األول/ديسمرب 2011

0,473

0,473

0,449 0,473

0,436

0,455

0,461

0,482

0,502

كانون األول/ديسمرب 2012

0,477

0,476

0,442 0,477

0,450

0,459

0,480

0,482

0,493

كانون األول/ديسمرب 2013

0,485

0,487

0,463 0,483

0,448

0,471

0,484

0,499

0,471

كانون األول/ديسمرب 2014

0,467

0,469

0,444 0,464

0,436

0,462

0,462

0,480

0,450

كانون األول/ديسمرب 2015

0,476

0,477

0,455 0,474

0,425

0,468

0,473

0,495

0,478

كانون األول/ديسمرب 2016

0,466

0,465

0,452 0,467

0,424

0,459

0,466

0,477

0,474

 - 17األطف ععال دون س ععن اخلامسع ععة ال ععذين يعع ععانون م ععن نقع ععص ال ععوزن (نقع ععص ال ععوزن قياس ع ع ا
إىل العمععر) :وفق عا للدراسععة االستقصععائية الوط ي ععة بشععون الصععحة والتغذيععة لعععام  ،2012تبل ععغ
نسبتهم  7,1( 6,4لدى العذكور و 5,6لعدى اإلغث) ،يف حعني تصعل نسعبتهم ،وفقع ا للدراسعة
االستقصائية لظروف العيش لعام  ،2014إىل  5,5( 4,8لدى الذكور و 1,1لدى اإلغث).
وفيات األطفال

6

اجملموع

الذكور

اإلغث

2010

3 204

1 735

1 469

2011
2012

3 046
3 002

1 659
1 656

1 387
1 346

2013
2014

2 928
2 821

1 612
1 572

1 316
1 249

2015
2016

2 979
3 042

1 664
1 677

1 315
1 365
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الوفيات النفاسية
الفرتة

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

على الصعيد الوطين

203

241

204

155

166

150

133

من  10س وات إىل  12س ة
من  13إىل  15س ة

2

3

5

4

3

3

2

من  16إىل  18س ة
من  19إىل  21س ة

20
23

23
24

19
23

15
19

10
29

6
23

10
14

من  22إىل  24س ة
من  25إىل  27س ة

29
15

26
25

30
30

21
18

21
17

17
13

16
15

من  28إىل  30س ة
من  31إىل  33س ة

23
30

25
40

18
22

21
17

15
17

20
15

15
22

من  34إىل  36س ة
من  37إىل  39س ة

25
19

28
24

16
21

11
10

18
19

25
18

15
11

من  40إىل  42س ة
من  43إىل  45س ة

9
7

18
4

14
2

16
1

11
3

8
1

8
4

من  46إىل  49س ة
ال تتوافر معلومات

1
-

1
-

3
-

2
-

2
1

1
-

-

استطدام وسائل م ع احلمل :تبلغ نسبته ،وفق ا للدراسعة االستقصعائية الوط يعة بشعون الصعحة
والتغذيععة ( 54,7 ،)2012يف املائععة ،ويشععمل ذلع ع وس عائل م ععع احلم ععل احلديثععة والتقليديععة ،يف ح ععني
تبلغ  51,6يف املائة ،وفقا للدراسة االستقصائية لظروف العيش (.)2014

عدد من غادرن املستشفيات بعد إجراء عمليات اإلجهاض الطيب

( )6

الفرتة

2012

2013

2014

2015

2016

اجملموع

3 713

2 965

1 715

982

742

الفئة العمرية من  10س وات إىل  14س ة

52

54

21

10

10

الفئة العمرية من  15إىل  19س ة
الفئة العمرية من  20إىل  24س ة

625
872

527
680

271
363

163
233

103
168

الفئة العمرية من  25إىل  29س ة
الفئة العمرية من  30إىل  34س ة

775
625

624
495

395
304

190
177

156
129

الفئة العمرية من  35إىل  39س ة
الفئة العمرية من  40إىل  44س ة

419
223

347
157

195
108

146
41

108
51

الفئة العمرية من  45إىل  49س ة
الفئة العمرية من  50إىل  55س ة

121
يفر

79
يفر

58
يفر

22
يفر

12
5

فئة عمرية عهولة

1

2

يفر

يفر

يفر

__________

( )6
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تتيح اإلحصاءات املتعلقة مبغادرة املستشفيات معلومات ععن املرضعى العذين غعادروا املؤسسعات الصعحية بععد فعرتة
عالجيععة داكله ععا .اإلجه ععاض الطععيب .الس ععبب  O04م ععن التص ع يف " :CIE‑10 ( CIE‑10التصع ع يف االحص ععائي
الدويل لسمراض واملشكالت الصحية ذات الصلة هبا") ،الذي يشمل اإلجهاض العالجي.
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 - 18األس ععباب العشع ععرة الرئيس ععية للوفع ععاة (ابلرتتي ععب الت ع ععازيل) - 1 :عم ععوع األم ع عراض علع ععى
الصعععيد ال ععوطين؛  -2أم عراض القل ععب اإلقفاري ععة؛  -3داء السععكري؛  -4األمع عراض الدماغيععة الوعائي ععة؛  -5أمع عراض
ارتفاع ضغ الدم؛  - 6اإلنفلونزا وااللتهاب الرئوي؛  - 7حوادث السري؛  - 8التليف الكبدي وغريه
من أمراض الكبد؛  - 9أمراض اجلهاز البويل؛  -10أمراض اجلهاز الت فسي السفلي املزم ة.
صايف معدل اللتحاق ابلتعليم البتدائي والثانوي

( )7

التعليم الثانوي

التعليم االبتدائي
الفرتة

على الصعيد الوطين

الذكور

اإلغث

على الصعيد الوطين

الذكور

اإلغث

كانون األول/ديسمرب 2007
كانون األول/ديسمرب 2008

 89,6يف املائة
 91,7يف املائة

 89,4يف املائة
 91,5يف املائة

 89,7يف املائة
 92,0يف املائة

 68,4يف املائة
 70,9يف املائة

 66,4يف املائة
 69,0يف املائة

 70,5يف املائة
 72,8يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2009
كانون األول/ديسمرب 2010

 92,3يف املائة
 93,2يف املائة

 92,1يف املائة
 93,0يف املائة

 92,5يف املائة
 93,5يف املائة

 72,0يف املائة
 76,9يف املائة

 71,1يف املائة
 76,0يف املائة

 73,0يف املائة
 77,9يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2011
كانون األول/ديسمرب 2012

 92,8يف املائة
 93,2يف املائة

 92,3يف املائة
 93,1يف املائة

 93,4يف املائة
 93,4يف املائة

 79,4يف املائة
 78,7يف املائة

 79,5يف املائة
 77,9يف املائة

 79,2يف املائة
 79,6يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2013
كانون األول/ديسمرب 2014

 93,7يف املائة
 94,5يف املائة

 93,7يف املائة
 94,4يف املائة

 93,6يف املائة
 94,7يف املائة

 81,5يف املائة
 82,4يف املائة

 81,7يف املائة
 81,7يف املائة

 81,3يف املائة
 83,2يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2015
كانون األول/ديسمرب 2016

 93,9يف املائة
 94,3يف املائة

 93,2يف املائة
 94,5يف املائة

 94,7يف املائة
 94,2يف املائة

 84,6يف املائة
 86,1يف املائة

 84,6يف املائة
 86,1يف املائة

 84,6يف املائة
 86,1يف املائة

معدل املواظبة على الدراسة يف مرحليت التعليم البتدائي والثانوي
التعليم الثانوي

التعليم االبتدائي
الفرتة

على الصعيد الوطين

الذكور

اإلغث

على الصعيد الوطين

الذكور

اإلغث

كانون األول/ديسمرب 2007

 93,2يف املائة

 92,7يف املائة

 93,6يف املائة

 68,3يف املائة

 66,6يف املائة

 70,2يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2008
كانون األول/ديسمرب 2009

 95,2يف املائة
 95,2يف املائة

 95,1يف املائة
 95,1يف املائة

 95,3يف املائة
 95,2يف املائة

 71,2يف املائة
 71,9يف املائة

 69,2يف املائة
 70,8يف املائة

 73,2يف املائة
 73,1يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2010
كانون األول/ديسمرب 2011

 95,7يف املائة
 95,4يف املائة

 95,7يف املائة
 95,1يف املائة

 95,8يف املائة
 95,7يف املائة

 76,6يف املائة
 79,2يف املائة

 75,8يف املائة
 79,4يف املائة

 77,5يف املائة
 79,0يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2012
كانون األول/ديسمرب 2013

 96,1يف املائة
 96,5يف املائة

 95,9يف املائة
 96,1يف املائة

 96,3يف املائة
 97,0يف املائة

 79,1يف املائة
 81,3يف املائة

 78,2يف املائة
 81,4يف املائة

 80,0يف املائة
 81,2يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2014
كانون األول/ديسمرب 2015

 96,9يف املائة
 96,9يف املائة

 96,9يف املائة
 96,5يف املائة

 96,8يف املائة
 97,4يف املائة

 81,9يف املائة
 84,5يف املائة

 81,2يف املائة
 84,4يف املائة

 82,7يف املائة
 84,5يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2016

 97,2يف املائة

 97,2يف املائة

 97,2يف املائة

 85,8يف املائة

 85,8يف املائة

 85,9يف املائة

__________

( )7

8

يشععمل ي ععايف مع ععدل االلتحععاق ابلتعل ععيم االبت ععدائي الفئععة العمري ععة م ععن  6س ع وات إىل  11سع ع ة؛ وي ععايف مع ععدل
االلتحاق ابلتعليم الثانوي الفئة العمرية من  12إىل  17س ة.
GE.18-19706

HRI/CO RE/ECU/2018

معدل األمية
على الصعيد الوطين الذكور

الفرتة

اإلغث

م ععا بع ععني  15مع ععا بع ععني 25
و 24س ة و 34س ة ما بني  35و 44س ة ما بني  45و 64س ة  65س ة وأكثر

كانون األول/ديسمرب 2007

 7,9يف املائة

 16,7يف املائة  11,0يف املائة  1,6يف املائة  2,8يف املائة  4,6يف املائة

 11,9يف املائة

 29,4يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2008

 7,6يف املائة

 16,0يف املائة  10,8يف املائة  1,5يف املائة  2,7يف املائة  4,4يف املائة

 11,1يف املائة

 27,4يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2009

 7,8يف املائة

 14,6يف املائة  11,1يف املائة  1,2يف املائة  2,3يف املائة  4,3يف املائة

 10,7يف املائة

 28,5يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2010

 8,1يف املائة

 15,8يف املائة  11,3يف املائة  1,3يف املائة  2,6يف املائة  4,4يف املائة

 10,6يف املائة

 28,5يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2011

 8,4يف املائة

 18,1يف املائة  12,4يف املائة  1,3يف املائة  2,1يف املائة  3,8يف املائة

 10,8يف املائة

 30,3يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2012

 7,9يف املائة

 17,1يف املائة  11,0يف املائة  1,2يف املائة  2,3يف املائة  3,9يف املائة

 9,5يف املائة

 26,8يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2013

 6,7يف املائة

 12,8يف املائة  9,2يف املائة

 1,4يف املائة  2,3يف املائة  3,5يف املائة

 8,9يف املائة

 25,5يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2014

 5,8يف املائة

 10,5يف املائة  7,7يف املائة

 0,9يف املائة  2,1يف املائة  3,2يف املائة

 7,9يف املائة

 26,3يف املائة

كانون األول/ديسمرب 2015

 5,5يف املائة

 10,9يف املائة  8,4يف املائة

 0,9يف املائة  1,8يف املائة  3,0يف املائة

 8,1يف املائة

 24,5يف املائة

كانون األ ول/ديسمرب 2016

 5,6يف املائة

 10,7يف املائة  8,4يف املائة

 0,9يف املائة  2,0يف املائة  3,1يف املائة

 7,8يف املائة

 25,1يف املائة

معدل البطالة
على الصعيد الوطين الذكور

الفرتة

اإلغث

بني  15و 24س ة بني  25و 34س ة بني  35و 44س ة بني  45و 64س ة  65س ة وأكثر

كانون األول/ديسمرب  5,0 2007يف املائة

 3,8يف املائة  6,7يف املائة  10,7يف املائة

 4,9يف املائة

 3,3يف املائة

 2,7يف املائة

 2,3يف املائة

كانون األول/ديسمرب  6,0 2008يف املائة

 4,3يف املائة  8,3يف املائة  13,8يف املائة

 5,9يف املائة

 3,4يف املائة

 3,1يف املائة

 1,9يف املائة

كانون األول/ديسمرب  6,5 2009يف املائة

 5,2يف املائة  8,4يف املائة  14,1يف املائة

 8,3يف املائة

 3,7يف املائة

 3,0يف املائة

 1,2يف املائة

كانون األول/ديسمرب  5,0 2010يف املائة

 4,1يف املائة  6,4يف املائة  11,5يف املائة

 6,2يف املائة

 3,3يف املائة

 2,4يف املائة

 1,1يف املائة

كانون األول/ديسمرب  4,2 2011يف املائة

 3,3يف املائة  5,6يف املائة  11,1يف املائة

 5,7يف املائة

 2,2يف املائة

 1,7يف املائة

 0,7يف املائة

كانون األول/ديسمرب  4,1 2012يف املائة

 3,7يف املائة  4,8يف املائة  11,6يف املائة

 5,0يف املائة

 2,6يف املائة

 1,7يف املائة

 0,4يف املائة

كانون األول/ديسمرب  4,2 2013يف املائة

 3,4يف املائة  5,4يف املائة  10,9يف املائة

 4,4يف املائة

 2,8يف املائة

 2,0يف املائة

 1,0يف املائة

كانون األول/ديسمرب  3,8 2014يف املائة

 3,1يف املائة  4,9يف املائة  9,7يف املائة

 4,3يف املائة

 2,3يف املائة

 1,7يف املائة

 0,9يف املائة

كانون األول/ديسمرب  4,8 2015يف املائة

 3,9يف املائة  6,1يف املائة  11,8يف املائة

 5,2يف املائة

 3,3يف املائة

 2,1يف املائة

 1,3يف املائة

كانون األول/ديسمرب  5,2 2016يف املائة

 4,5يف املائة  6,2يف املائة  12,5يف املائة

 5,8يف املائة

 3,3يف املائة

 2,6يف املائة

 2,0يف املائة

العمالة حبسب القطاعات الرئيسية للنشاط القتصادي
على الصعيد الوطين
الفرتة

اجملموع

القطاع الثالل القطاع األول

القطاع الثاين القطاع الثالل

ك ع ععانون األول819 121 1 201 783 3 182 065 1 088 526 1 748 741 6 019 332 /
ديسمرب 2007

546 958 1 611 410

1 570 654 269 405

ك ع ععانون األول841 640 1 200 079 3 186 090 1 109 859 1 709 446 6 005 395 /
ديسمرب 2008

509 368 1 593 517

1 592 573 268 219

ك ع ععانون األول858 209 1 242 402 3 228 194 1 115 293 1 781 044 6 125 135 /
ديسمرب 2009

538 641 1 598 623

1 629 570 257 084

ك ع ععانون األول848 964 1 228 489 3 281 226 1 110 894 1 721 062 6 113 230 /
ديسمرب 2010

492 573 1 661 306

1 619 919 261 931

ك ع ععانون األول803 755 1 280 770 3 435 845 1 080 895 1 788 095 6 304 834 /
ديسمرب 2011

507 324 1 759 982

1 675 863 277 140

GE.18-19706

القطاع األول القطاع الثاين

الذكور
القطاع الثالل القطاع األول القطاع الثاين

اإلغث
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على الصعيد الوطين
الفرتة

القطاع األول القطاع الثاين

اجملموع

الذكور
القطاع الثالل القطاع األول القطاع الثاين

اإلغث
القطاع الثالل القطاع األول

القطاع الثاين القطاع الثالل

526 747 1 791 210

1 727 361 280 573

ك ع ععانون األول513 506 1 878 155 1 006 753 1 184 476 3 635 063 1 321 460 1 697 982 6 664 241 /
ديسمرب 2013

1 756 908 314 707

ك ع ععانون األول573 576 1 936 104 1 058 937 1 172 533 3 804 932 1 370 066 1 746 110 6 921 107 /
ديسمرب 2014

1 868 828 311 129

ك ع ععانون األول605 656 2 016 342 1 031 233 1 226 487 3 980 461 1 328 032 1 832 142 7 140 636 /
ديسمرب 2015

1 964 119 296 800

ك ع ععانون األول714 473 2 039 493 1 092 934 1 241 896 4 092 305 1 414 905 1 956 369 7 463 579 /
ديسمرب 2016

2 052 811 321 972

ك ع ععانون األول836 075 1 262 828 3 518 571 1 116 648 1 789 575 6 424 840 /
ديسمرب 2012

املعدل اإلمجايل لألشخاص العاملني

( )8

على الصعيد الوطين الذكور

الفرتة

اإلغث

ما بني  15و 24ما بني 25
و 34س ة
سة

ما بني 35
و 44س ة

ما بني  45و 64س ة  65س ة وأكثر

كانون األول/ديسمرب  46,3 2007يف املائة

 55,8يف املائة  37,0يف املائة

 52,9يف املائة

 78,9يف املائة  82,0يف املائة  77,1يف املائة

 42,5يف املائة

كانون األول/ديسمرب  46,0 2008يف املائة

 55,6يف املائة  36,7يف املائة

 51,2يف املائة

 78,4يف املائة  80,4يف املائة  74,8يف املائة

 40,8يف املائة

كانون األول/ديسمرب  46,5 2009يف املائة

 56,2يف املائة  37,1يف املائة

 50,0يف املائة

 78,6يف املائة  80,2يف املائة  75,4يف املائة

 39,3يف املائة

كانون األول/ديسمرب  45,1 2010يف املائة

 55,2يف املائة  35,1يف املائة

 45,0يف املائة

 78,4يف املائة  78,8يف املائة  73,1يف املائة

 35,8يف املائة

كانون األول/ديسمرب  45,5 2011يف املائة

 56,2يف املائة  35,2يف املائة

 42,1يف املائة

 79,4يف املائة  79,0يف املائة  73,0يف املائة

 38,0يف املائة

كانون األول/ديسمرب  45,6 2012يف املائة

 56,1يف املائة  35,6يف املائة

 42,1يف املائة

 79,6يف املائة  78,4يف املائة  71,7يف املائ ة

 36,9يف املائة

كانون األول/ديسمرب  43,8 2013يف املائة

 53,5يف املائة  34,3يف املائة

 40,1يف املائة

 76,3يف املائة  80,1يف املائة  73,5يف املائة

 35,3يف املائة

كانون األول/ديسمرب  44,6 2014يف املائة

 53,8يف املائة  35,5يف املائة

 42,1يف املائة

 77,6يف املائة  80,9يف املائة  75,2يف املائة

 38,2يف املائة

كانون األول/ديسمرب  45,7 2015يف املائة

 54,9يف املائة  36,7يف املائة

 42,8يف املائة

 78,9يف املائة  82,6يف املائة  76,7يف املائة

 39,6يف املائة

كانون األول/ديسمرب  47,1 2016يف املائة

 55,6يف املائة  38,9يف املائة

 44,2يف املائة

 80,3يف املائة  84,4يف املائة  77,9يف املائة

 41,7يف املائة

املعدل الكلي لألشخاص العاملني

( )9

على الصعيد الوطين الذكور

الفرتة

اإلغث

ما بني  15و 24س ة ما بني  25و 34س ة ما بني  35و 44س ة ما بني  45و 64س ة  65س ة وأكثر

ك ع ععانون األول 68,1 /يف املائة
ديسمرب 2007

 83,2يف املائة  53,7يف املائة  52,9يف املائة

 78,9يف املائة

 82,0يف املائة

 77,1يف املائة

 42,5يف املائة

ك ع ععانون األول 66,2 /يف املائة
ديسمرب 2008

 81,6يف املائة  51,8يف املائة  51,2يف املائة

 78,4يف املائة

 80,4يف املائة

 74,8يف املائة

 40,8يف املائة

ك ع ععانون األول 65,3 /يف املائة
ديسمرب 2009
ك ع ععانون األول 62,5 /يف املائة
ديسمرب 2010

 51,3يف املائة  50,0يف املائة

 78,6يف املائة

 80,2يف املائة

 75,4يف املائة

 39,3يف املائة

 77,9يف املائة  48,0يف املائة  45,0يف املائة

 78,4يف املائة

 78,8يف املائة

 73,1يف املائة

 35,8يف املائة

 78,3يف املائة  47,8يف املائة  42,1يف املائة

 79,4يف املائة

 79,0يف املائة

 73,0يف املائة

 38,0يف املائة

ك ع ععانون األول 62,5 /يف املائة
ديسمرب 2011

80,2يف املائة

__________

( )8
( )9
10

املعدل اإلمجايل لسشطال العاملني = عدد السكان ال اشطني اقتصادايا نسبة إىل عموع عدد السكان.
املعدل الكلي لسشطال العاملني = عدد السكان ال اشطني اقتصادايا نسبة إىل عدد السكان يف سن العمل.
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الفرتة

على الصعيد الوطين الذكور

ك ع ععانون األول 61,7 /يف املائة
ديسمرب 2012
ك ع ععانون األول 62,1 /يف املائة
ديسمرب 2013

ما بني  15و 24س ة ما بني  25و 34س ة ما بني  35و 44س ة ما بني  45و 64س ة  65س ة وأكثر

اإلغث

 76,9يف املائة  47,4يف املائة  42,1يف املائة

 79,6يف املائة

 78,4يف املائة

 71,7يف املائة

 36,9يف املائة

 77,2يف املائة  47,7يف املائة  40,1يف املائة

 76,3يف املائة

 80,1يف املائة

 73,5يف املائة

 35,3يف املائة

ك ع ععانون األول 64,5 /يف املائة
ديسمرب 2014

 79,7يف املائة  50,2يف املائة  42,1يف املائة

 77,6يف املائة

 80,9يف املائة

 75,2يف املائة

 38,2يف املائة

ك ع ععانون األول 65,8 /يف املائة
ديسمرب 2015

 80,3يف املائة  52,0يف املائة  42,8يف املائة

 78,9يف املائة

 82,6يف املائة

 76,7يف املائة

 39,6يف املائة

ك ع ععانون األول 67,3 /يف املائة
ديسمرب 2016

 80,6يف املائة  54,8يف املائة  44,2يف املائة

 80,3يف املائة

 84,4يف املائة

 77,9يف املائة

 41,7يف املائة

متوسط الدخل الفردي اإلمسي
الفرتة

على الصعيد الوطين الذكور

اإلغث

أقل من  15س ة بني  15و 24س ة بني  25و 34س ة بني  35و 44س ة بني  45و 64س ة  65س ة وأكثر

ك ع ععانون األول142,35 /
ديسمرب 2007

102,09 138,62 146,17

139,93

151,50

154,92

198,91

157,75

ك ع ععانون األول146,38 /
ديسمرب 2008
ك ع ععانون األول144,01 /
ديسمرب 2009

108,19 145,11 147,68

140,93

161,36

158,57

189,57

168,01

102,07 142,50 145,57

137,48

160,47

150,57

194,11

160,78

ك ع ععانون األول162,32 /
ديسمرب 2010

115,45 159,65 165,05

153,63

186,20

166,40

211,59

182,45

ك ع ععانون األول175,13 /
ديسمرب 2011

129,28 172,67 177,69

163,72

192,98

178,78

226,12

194,23

ك ع ععانون األول190,88 /
ديسمرب 2012
ك ع ععانون األول206,39 /
ديسمرب 2013

136,92 188,35 193,51

178,85

225,30

192,57

240,36

206,20

150,25 201,29 211,56

195,43

225,93

215,17

276,10

233,60

ك ع ععانون األول217,10 /
ديسمرب 2014

163,87 212,30 221,98

204,14

243,05

227,95

289,09

240,07

ك ع ععانون األول228,71 /
ديسمرب 2015

172,52 224,01 233,53

203,69

252,98

248,31

307,09

265,57

ك ع ععانون األول222,81 /
ديسمرب 2016

175,96 220,03 225,66

197,28

246,55

241,32

281,26

263,43

متوسط الدخل احلقيقي للفرد (أبسعار كانون األول/ديسمرب )2007
الفرتة

على الصعيد الوطين الذكور

اإلغث

ما بني  25و 34ما بني  35و  44ما بني  45و 64
سة
سة
أقل من  15س ة ما بني  15و 24س ة س ة

 65س ة وأكثر

كانون األول/
ديسمرب 2007

143,17

147,01

139,42

102,68

140,74

152,38

155,81

200,06

158,66

كانون األول/
ديسمرب 2008

134,91

136,11

133,74

99,72

129,89

148,72

146,14

174,72

154,84

كانون األول/
ديسمرب 2009

127,58

128,96

126,24

90,43

121,80

142,17

133,39

171,97

142,44

كانون األول/
ديسمرب 2010

139,10

141,44

136,82

98,94

131,66

159,57

142,60

181,33

156,35

142,21

144,29

140,22

104,98

132,95

156,70

145,18

183,62

157,73

كانون األول/
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على الصعيد الوطين الذكور

الفرتة

اإلغث

ما بني  25و 34ما بني  35و  44ما بني  45و 64
سة
سة
أقل من  15س ة ما بني  15و 24س ة س ة

 65س ة وأكثر

ديسمرب 2011
147,93

149,97

145,97

106,11

138,61

174,60

149,24

186,27

159,80

156,35

160,27

152,49

113,82

148,05

171,15

163,01

209,16

176,96

كانون األول/
ديسمرب 2014

158,51

162,08

155,01

119,64

149,05

177,46

166,43

07 ,211

175,28

كانون األول/
ديسمرب 2015

161,49

164,90

158,18

121,82

143,83

178,63

175,33

216,84

187,52

كانون األول/
ديسمرب 2016

155,69

157,69

153,75

122,95

137,86

172,28

168,63

196,54

184,08

كانون األول/
ديسمرب 2012
كانون األول/
ديسمرب 2013

متوس ع مع ععدل ال م ععو السع ع وي يف الف ععرتة م ععا ب ععني تع ععدادي ع ععامي 2001و :2010يبل ععغ يف
اجملموع  1,95يف املائة 1,96 ،يف املائة لدى الذكور و 1,93يف املائة لدى اإلغث.

مؤشر أسعار الستهالك
كانون الثاين /كانون األول /كانون األول /كانون األول /كانون األول /كانون األول /أيلول/سبتمرب
ي اير  2012ديسمرب  2012ديسمرب  2013ديسمرب  2014ديسمرب  2015ديسمرب 2017 2016

الرقم الرتتييب
0

املؤشر العام

91,27

94,53

97,08

100,64

104,05

105,21

105,26

01

األغذية واملشروابت غري الكحولية

91,14

95,21

97,04

101,37

105,06

106,27

106,75

011

األغذية

91,19

95,39

97,00

101,32

104,77

104,73

105,96

0111

اخلبز واحلبوب

87,68

92,10

96,08

98,18

105,60

104,84

102,80

0112

اللحوم

88,48

90,11

96,97

104,11

105,61

103,98

102,73

0113

األمسان

90,40

92,54

97,51

104,54

102,43

107,77

108,50

0114

احلليب واجلنب والبيض

91,48

93,63

97,74

99,96

100,76

103,03

103,06

0115

الزيوت والدهون

103,56

101,55

98,23

101,54

101,17

97,44

100,19

0116

الفواكه

94,76

103,53

99,37

100,12

104,00

110,46

113,81

0117

البقول واخلضروات

92,87

103,92

94,90

102,76

111,31

103,74

114,48

0118

السكر واملرىب والعسل والشوكوالتة واحللوايت

102,12

101,20

101,44

100,56

99,70

102,61

100,17

0119

مواد غذائية غري حمددة مسبقا

93,18

95,21

97,32

101,04

106,94

109,57

113,27

012

املشروابت غري الكحولية

90,80

92,28

97,32

101,79

107,37

118,60

113,07

0121

النب والشاي والكاكاو

89,95

95,82

96,24

96,34

101,75

103,07

109,03

0122

املياه املعدنية واملرطبات وعصائر الفواكه واخلضر

89,37

90,62

96,80

102,34

107,94

120,17

113,47

02

املشروابت الكحولية والتبغ واملطد رات

77,39

90,28

97,42

100,74

112,37

129,29

127,38

021

املشروابت الكحولية

69,13

93,24

96,91

99,58

103,55

118,36

112,90

0211

املشروابت املقطرة

64,78

96,23

98,13

104,12

117,55

115,68

87,47

0213

اجلعة

82,76

94,71

102,03

98,56

100,41

118,96

118,60

022

التبغ

87,55

88,39

99,41

103,49

133,34

155,28

161,80

0221

التبغ

87,55

88,39

99,41

103,49

133,34

155,28

161,80

03

املالبس واألحذية

92,17

94,05

96,04

98,17

96,51

91,98

89,19

031

املالبس

91,70

93,95

96,27

98,22

96,97

93,19

90,96

0311

املواد ال تص ع م ها املالبس

90,31

91,11

92,43

94,88

100.23

101,42

102,53

0312

املالبس

92,14

94,30

96,34

98,20

96,69

92,68

90,21
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كانون الثاين /كانون األول /كانون األول /كانون األول /كانون األول /كانون األول /أيلول/سبتمرب
ي اير  2012ديسمرب  2012ديسمرب  2013ديسمرب  2014ديسمرب  2015ديسمرب 2017 2016

الرقم الرتتييب
0313

املالبس ولوازمها األكرى

94,61

98,42

97,35

97,15

96,14

90,35

90,53

0314

ت ظيف املالبس وإيالحها وأتجريها

86,01

89,63

97,02

100,73

103,45

104,41

106,03

032

األحذية

93,37

94,30

95,46

98,05

95,45

89,22

85,18

0321

األحذية وغريها من ال عال

93,63

94,47

95,45

89,07

95,31

88,87

84,77

0322

إيالح األحذية وأتجريها

83,31

87,65

95,67

97,11

101,80

104,72

103,66

04

السكن واملاء والكهرابء والغاز وأنواع الوقود األكرى

94,32

96,95

98,83

104,22

109,01

112,13

113,61

041

اإلجيار الفعلي للسكن

96,09

99,13

101,75

105,12

108,73

112,41

114,89

0411

اإلجيار الفعلي الذي يدفعه املستوجرون

96,09

99,13

101,75

105,12

108,73

112,41

114,89

043

ييانة املساكن وترميمها

90,88

94,75

98,57

102,20

105,93

106,20

106,15

0431

معدات ييانة املساكن وترميمها

89,90

93,73

97,51

101,10

100,48

97,69

97,17

044

اإلمداد ابملياه وتوفري خمتلف اخلدمات اخلاية ابملساكن

93,84

96,34

96,60

100,03

111,25

117,40

117,83

0441

اإلمداد ابملياه

94,27

96,78

97,05

100,48

112,52

118,75

119,46

045

الكهرابء والغاز وأنواع الوقود األكرى

91,96

93,88

95,50

105,90

108,57

109,38

110,23

0451

الكهرابء

91,89

93,71

95,38

107,20

110,34

111,30

112,39

0452

الغاز

92,89

95,44

96,81

98,15

98,04

98,00

97,41

05

األاثث واألجهزة امل زلية ومواد الصيانة امل زلية العادية

94,58

97,14

99,32

100,96

104,10

103,88

102,61

051

األاثث ولوازمه والسةادات وغريها من األفرشة

97,84

98,89

102,16

102,54

103,08

102,16

101,55

0511

األاثث ولوازمه

97,93

98,98

102,26

102,63

102,60

101,31

101,02

052

امل سوجات اخلاية ابمل ازل

91,77

93,83

96,85

96,47

96,93

97,18

95,97

0520

امل سوجات اخلاية ابمل ازل

91,77

93,83

96,85

96,47

96,93

97,18

95,97

053

األجهزة امل زلية

93,84

95,44

95,14

99,62

109,66

102,78

95,68

0531

األجهزة امل زلية الكبرية ،الكهرابئية أو غري الكهرابئية

94,02

95,25

94,54

99,12

109,45

100,83

94,16

0532

األجهزة الكهرابئية امل زلية الصغرية

90,95

94,58

96,67

100,45

105,61

107,72

95,14

054

امل تةات املص وعة من الزجاج والكريستال واألواين واألدوات امل زلية

91,49

97,26

99,37

100,55

102,58

101,92

96,74

0540

امل تةات املص وعة من الزجاج والكريستال واألواين واألدوات امل زلية

91,49

97,26

99,37

100,55

102,58

101,92

96,74

055

األدوات واملعدات اخلاية ابمل زل واحلديقة

90,11

92,32

96,93

97,92

99,19

97,00

90,47

0552

األدوات الصغرية وخمتلف اللوازم

87,66

89,81

94,29

95,25

98,43

97,27

90,69

056

السلع واخلدمات الالزمة لصيانة امل ازل

94,20

97,81

99,91

101,54

103,81

105,63

106,18

0561

السلع امل زلية غري املعمرة

91,76

95,27

97,33

98,91

99,88

100,11

99,08

06

الصحة

89,77

93,58

97,39

101,12

104,04

106,81

108,65

061

امل تةات واألجهزة واملعدات الطبية

96,15

97,10

97,96

98,96

100,49

103,78

106,11

0611

املستحضرات الصيدالنية

97,61

97,81

98,02

98,65

99,93

103,10

105,90

0612

م تةات طبية أكرى

82,01

86,65

95,60

101,99

104,44

119,02

117,37

0613

األجهزة واملعدات العالجية

89,42

94,92

99,13

101,93

106,20

107,94

105,78

062

اخلدمات اخلاية ابملرضى اخلارجيني

86,96

93,19

97,63

104,30

109,63

111,11

112,13

0621

اخلدمات الطبية

86,10

92,94

99,36

105,45

110,74

111,48

113,72

0622

كدمات طب األس ان

84,87

92,06

93,98

106,19

114,97

117,39

117,46

0632

اخلدمات شبه الطبية

95,35

98,39

99,04

101,03

103,37

105,03

105,19

063

كدمات املستشفيات

88,82

93,06

100,21

103,40

107,02

110,34

111,91

0630

كدمات املستشفيات

88,82

93,06

100,21

103,40

107,02

110,34

111,91

07

ال قل

95,94

97,56

97,71

99,78

105,71

106,06

106,29

071

اقت اء املركبات

102,89

102,09

99,17

102,49

108,20

105,49

105,98
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الرقم الرتتييب
0711

السيا رات

103,18

102,31

99,33

102,48

107,22

104,27

105,30

0713

الد راجات اهلوائية

91,73

92,93

91,73

99,11

99,85

99,89

98,54

072

تشغيل معدات ال قل الشطصي

94,62

95,94

96,89

97,94

98,44

99,14

98,29

0721

قطع الغيار واللوازم اخلاية مبعدات ال قل الشطصي

98,12

101,05

98,18

97,83

93,16

91,75

90,01

0722

الوقود ومواد التشحيم اخلاية مبعدات ال قل الشطصي

97,63

97,88

97,96

89,15

99,05

99,34

99,03

0723

ييانة وإيالح معدات ال قل الشطصي

89,67

91,64

95,02

97,08

99,64

102,94

100,90

0724

كدمات مواقف السيا رات واألداء

89,27

93,15

93,91

99,93

100,62

100,48

101,13

073

كدمات ال قل

91,98

94,89

95,73

98,04

108,17

111,72

112,44

0732

نقل الركاب ابلطرق الربية

91,92

95,52

97,10

97,88

108,30

113,23

113,80

0733

نقل الركاب عن طريق اجلو

93,09

92,85

90,31

99,62

106,92

96,18

98,47

08

االتصاالت

96,13

96,00

95,90

95,60

94,63

94,14

94,43

081

اخلدمات الربيدية

100,65

100,65

100,65

100,65

103,50

103,94

101,39

0810

اخلدمات الربيدية

100,65

100,65

100,65

100,65

103,50

103,94

101,39

082

معدات اهلاتف والفاكس

103,80

104,20

98,99

95,64

75,42

61,24

53,20

0820

معدات اهلاتف والفاكس

103,80

104,20

98,99

95,64

75,42

61,24

53,20

083

كدمات اهلاتف والفاكس

95,72

95,55

95,72

95,58

96,32

97,05

98,11

0830

كدمات اهلاتف والفاكس

95,72

95,55

95,72

95,58

96,32

97,05

98,11

09

الرتفيه والثقافة

93,75

92,99

97,30

97,54

99,21

100,60

98,97

091

املعدات السمعية  -البصرية ومعدات التصوير وجتهيز املعلومات

100,84

98,66

96,03

94,79

98,39

94,41

86,92

0911

معدات تلقي املواد الصوتية والصور وتسةيلها واست ساكها

102,24

101,16

95,93

94,27

97,80

92,55

81,73

0912

املعدات الفوتوغرافية والسي مائية واألدوات الضوئية

76,14

78,63

78,06

83,72

83,76

80,74

76,97

0913

معدات جتهيز املعلومات

111,96

103,67

103,38

97,11

99,52

93,27

87,39

0914

وسائل التسةيل

97,20

94,38

94,32

92,87

101,26

105,24

100,67

093

مواد ومعدات أكرى كاية ابلرتفيه واحلدائق واحليواغت األليفة

90,12

93,56

93,91

96,25

98,90

96,62

96,07

0931

ييانة وإيالح السلع املعمرة األكرى املهمة للرتفيه والثقافة

86,27

91,19

90,79

94,36

94,11

88,36

87,61

0932

معدات الرايضة وامل طيمات واالستةمام يف اهلواء الطلق

99,95

100,72

102,48

102,58

108,13

104,45

101,39

094

اخلدمات الرتفيهية والثقافية

92,27

89,43

99,43

99,42

101,32

111,82

115,73

0941

اخلدمات الرتفيهية والرايضية

110,66

94,45

125,74

122,88

127,59

170,50

178,76

0942

اخلدمات الثقافية

86,97

90,09

90,77

92,06

93,41

95,40

98,63

095

الصحف والكتب واألوراق ولوازم املكاتب

90,73

91,24

97,28

98,18

97,28

97,40

96,94

0951

الكتب

89,22

87,63

97,33

98,61

95,56

95,38

94,59

0952

اجلرائد والصحف

91,72

93,33

97,93

98,28

99,04

98,83

98,36

0954

األوراق ولوازم املكاتب ومواد الرسم

90,98

93,19

95,91

96,69

100,37

101,84

102,42

10

التعليم

84,40

89,90

95,33

100,32

103,76

106,39

110,65

101

التعليم قبل املدرسي والتعليم االبتدائي

84,81

91,07

96,65

101,69

104,13

107,17

113,81

1010

التعليم قبل املدرسي والتعليم االبتدائي

84,81

91,07

96,65

101,69

104,13

107,17

113,81

102

التعليم الثانوي

86,96

92,27

96,69

100,85

107,10

110,09

116,77

1020

التعليم الثانوي

86,96

92,27

96,69

100,85

107,10

110,09

116,77

104

التعليم العايل

81,79

86,48

93,36

99,67

101,05

102,30

104,11

1040

التعليم العايل

81,79

86,48

93,36

99,67

101,05

102,30

104,11

11

املطاعم والف ادق

87,56

92,28

98,14

102,18

107,07

108,11

109,63

111

كدمات التزويد ابلوجبات الغذائية مبوجب عقد

87,79

92,51

98,44

102,54

107,66

108,71

110,24
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كانون الثاين /كانون األول /كانون األول /كانون األول /كانون األول /كانون األول /أيلول/سبتمرب
ي اير  2012ديسمرب  2012ديسمرب  2013ديسمرب  2014ديسمرب  2015ديسمرب 2017 2016

الرقم الرتتييب
1111

املطاعم واملقاهي وما شاهبها

87,79

92,51

98,44

102,54

107,66

108,71

110,24

112

كدمات اإليواء

78,24

82,61

86,39

88,53

84,58

85,04

86,02

1121

كدمات اإليواء

78,24

82,61

86,39

88,53

84,58

85,04

86,02

12

سلع وكدمات شىت

89,95

93,07

95,64

101,65

105,24

108,88

105,65

121

الع اية الشطصية

90,60

93,74

96,33

102,39

106,46

111,60

107,27

1211

يالوغت احلالقة ومراكز الع اية الشطصية

87,82

91,38

97,08

101,47

105,15

110,81

111,50

1213

أجهزة ومواد وم تةات أكرى للع اية الشطصية

91,23

94,27

96,11

102,56

106,73

111,78

106,52

النفقات الجتماعية (األغذية والسكن والصحة والتعليم)
األسر املعيشية

ال سع ععبة املئ ويع ععة لسسع ععر
املعيشية امل فقة

متوس ع اإلنف ععاق الش ععهري
لسسر املعيشية (ابلد والر)

األغذية ،ابستث اء املشعروابت غعري 151,45
الكح ولية

584 496 340,68

3 859 422

3 923 123

98,4

السكن ،مبا يف ذل املاء والكهرابء 46,19
والغاز وأن واع الوقود األكرى

177 342 239,42

3 839 376

3 923 123

97,9

الصحة

50,18

179 090 619,56

3 568 938

3 923 123

91,0

التعليم

98,59

104 381 478,16

1 058 751

3 923 123

27,0

فئة اإلنفاق

إمجايل اإلنفاق الشهري لسسر املعيشية (ابلد والر) األسر املعيشية امل فقة

 - 1احلق يف التعليم
 - 19يف ظععل الدسععتور السععاري املعتمععد يف عععام  ،2008شععكل قطععاع التعلععيم حمععور عملي ععة
إيالح ابلغة األمهية .وتسري حالي ا يف عال التططي الوطين يكون مثل كطة الت مية الوط ية
للفعرتة " 2021- 2017حيععاة أبكملهععا" ،والقععانون األساسععي للتعلععيم املتعععدد الثقافععات .ويف
عام  ،2006اعتمدت اخلطة العشرية للتعليم للفرتة  ،2015- 2006ال حتولت إىل سياسة
للدولة ،وال حدثت من كالل اخلطة القطاعية العشرية للتعليم للفرتة .2025- 2016
 - 20ويربز ضمن أهم اإلجنازات احملرزة كالل الس وات العشعر األكعرية توسعيع نطعاق تعوفري
التعلععيم ،وال سععيما يف مرحلععة التعلععيم اإلع ععدادي ،وكععذل التعلععيم االبتععدائي والثععانوي وس ععل
البكالوراي .وارتفع يايف معدل االلتحاق مبستوى التعليم الثانوي والبكالوراي من  51,2يف املائة
يف عععام  2007إىل  85,86يف املائععة يف عععام  .2016ووفق عا للدراسععة االستقصععائية الوط ي ععة
للعمالعة والبطالعة والعمالععة ال اقصعة (ال ع أجنزهعا املعهععد العوطين لإلحصععاءات وتععداد السععكان)،
ارتفع يايف معدل االلتحاق مبستوى التعلعيم االبتعدائي معن  93,78يف املائعة يف ععام 2006
إىل  97,18يف املائة يف عام  ،2016أي ب سبة  20يف املائة .وتتةلى هذه الزايدة يف أوساط
مجيع الفئات اإلث ية.
 - 21ويب ععني اجلع ععدول التع ععايل(  )10ال سع ععبة املئويع ععة لسطفع ععال وامل ع عراهقني املسع ععةلني يف خمتلع ععف
املؤسسات التعليمية :العامة ،واخلاية ،والتابعة للبلدايت:
__________

(  )10املصعدر :املعهعد العوطين لإلحصعاءات وتععداد السعكان  -الدراسعة االستقصعائية الوط يعة للعمالعة والبطالعة والعمالععة
ال اقصة امل ةزة يف كانون األول/ديسمرب .2016
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ال سبة املئوية على الصعيد الوطين

ال سبة املئوية على الصعيد احلضري ال سبة املئوية على الصعيد الريفي

التسجيل يف مستوى التعليم العام األساسي
املؤسسات العامة

80,46

74,14

91,78

املؤسسات اخلاية
املؤسسات التابعة للبلدايت

15,29
4,25

20,83
5,04

5,38
2,84

التسجيل يف سلك البكالوراي
املؤسسات العامة

79,58

75,56

88,99

املؤسسات اخلاية
املؤسسات التابعة للبلدايت

15,03
5,39

18,46
5,98

6,99
4,01

عدد التالميذ املسجلني

( )11

التعليم العام
2016- 2015

2008- 2007
 2 381 939تلميذا
زايدة نسبتها  54يف املائة

 3 802 431تلميذا

2008- 2007
 685 712تلميذا
زايدة نسبتها  11يف املائة

التعليم اخلال
2016- 2015
 810 198تلميذا

 - 22ويف ععام  ،2016التحععق  96,2يف املائعة مععن األطفعال وامل عراهقني مبؤسسعات التعلععيم
األساسي ،وهو ما ميثل زايدة نسبتها  5يف املائة ابملقارنة مع عام  .2007ويف عام  ،2016بلغ
يايف معدل االلتحاق مبستوى التعليم العام األساسي  96,23يف املائة؛ ورسب نوع اجل س،
بلغع ععت نس ع ععبة ال ع ععذكور  69,38يف املائ ع ععة واإلغث  73,4يف املائ ع ععة ،وبلغ ع ععت ال س ع ععبة رس ع ععب
امل ععاطق  96,78يف امل ع ععاطق احلض ععرية و 95,28يف املائع ععة يف امل ع ععاطق الريفي ععة ،وفق ع ع ا للدراسع ععة
االستقصعائية الوط يععة للعمالععة والبطالععة والعمالععة ال اقصعة (املعهععد الععوطين لإلحصععاءات وتعععداد
السكان) .ويتةلى هذا اإلجناز املهم أيضا يف أنه مل تعد مثة فعليعا فعوارق يف االلتحعاق ابلتعلعيم
األساسعي بعني العذكور واإلغث أو بسععبب االنتمعاء اإلثعين  -الثقعايف ،وجيععري املضعي قعدم ا ععو
تعميم هذا املستوى من التعليم.
ويالحع التقعدم الكبعري يف االلتحعاق ابلتعلعيم األساسعي بشعكل رئيسعي بعني األطفععال
- 23
َ
واملراهقني امل تمني إىل الشعوب األيلية .وابلتايل ،بلغ يايف معدل االلتحاق مبستوى التعليم
العع ععام األساسع ععي  59,87يف املائع ععة ابل سع ععبة للسع ععكان األيع ععليني و 56,59يف املائع ععة ابل سع ععبة
لإلكوادوريني امل حدرين من أيل أفريقي يف ععام  ،2016وفقعا للدراسعة االستقصعائية الوط يعة
ل لعمالة والبطالة والعمالة ال اقصة (املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان) ،وارتفع مععدل
املسةلني امل تمني إىل هاتني الفئتني اإلث يتني من السكان ب سبة  6يف املائة.
 - 24وبلغع عت نسع ععبة التق ععدم احملع ععرز يف التح ععاق ا ألطفع ععال واملع عراهقني ذوي اإلعاقع ععة ابلتعلع ععيم
األساسعي  1,87يف املائععة ( 20 120تلميعذا مععن ذوي اإلعاقعة املسععةلني يف السعةل الععوطين
لإلعاقة الذي تشرف عليه وزارة الصعحة العامعة) معن الععدد اإلمجعايل ل لتالميعذ امللتحقعني ب ظعام
التعليم الوطين ( )1 073 073مبا يف ذل مدارس التعليم اخلعال البعالغ ععددها  106علعى
__________

(  )11املصدر :السةل اإلداري ،وزارة التعليم.

16

GE.18-19706

HRI/CO RE/ECU/2018

الصعيد الوطين .وابإلضافة إىل ذل  ،يشكل املعدل الصايف لاللتحاق ابلتعليم ،الذي ي اهز 90
يف املائة ،إجنازا ابلغ األمهية فيما يتعلق بتحقيق اإلنصاف وكفالة احلق يف التعليم.

 - 25ويشعكل هععذا التقعدم احملععرز يف مسعتوى التحععاق الفئعات املعرضععة ععادةا للتمييععز داكععل
اجملتمع اإلكوادوري ابلتعليم تطورا مهم ا يف عال القضاء على أوجه التفاوت فيما يتعلق ب طاق
توفري التعليم األساسي .ويف هذا الصدد ،يعترب هذا اإلجناز نتيةة الستمرار ودمج السياسات
ال تعززت كالل الس وات األكرية فيما يتعلق بتوسيع نطاق العرض التعليمي ،من كالل قبول
األطفال البالغة أعمارهم  8و 9و 10س وات يف املدارس واملؤسسات التعليمية ،وتقليص عوائق
االلتحاق ابلتعليم من كالل تعزيز عانية التعليم ،وإلغاء نظام احلصص ،وتوفري كدمة الوجبات
الغذائية واألدوات والزي املدرسي.

 - 26ومعن بعني اإلج عراءات الع نفععذها وزارة التعلعيم يف إكعوادور إدراج اععوذج نظعام التعلععيم
امل تعدد الثقافات الث ائي اللغة .ويراعي هذا ال ظام الت وع الثقايف واللغوي للشعوب .وقد سامهت
عمليات العوملة ،وتوسع انتشار املفاهيم الدميقراطية ،وتزايد قبول الت وع االجتماعي يف اختاذ أفراد
الشعوب والقوميات مبادرات متزايدة الوضوح من أجل حتقيق قفزة نوعيعة يف أسعلوب حيعاهم
ونوعيتها ،مع احلفاظ يف الوقت ذاته على جذورهم الثقافية.
 - 27وفيما يتعلق ابلتعليم العايل ،حتدد اخلطة االسرتاتيةية للتعليم العايل للفرتة 2021- 2017
كهدف وطين ضمان املساواة وتكافؤ الفرل يف االلتحاق ابملؤسسات األكادميية اجليدة ل ظام
التعليم العايل واالس تمرار فيها والتطرج م ها (التدريب والبحل والزمالة).
 - 28وجتعدر اإلشعارة ضعمن البيعاغت املتعلقععة ابلتعلعيم الععايل إىل أنعه سعةل يف عععام 2016
ارتفاع يف عدد طالب املسةلني يف السل الثالل ابجلامعات واملعاهد التق ية من 514 625
إىل  567 854طالب عا ،كععالل الفععرتة  .2016- 2012وفيم ععا يتعلععق ابملسععاواة يف االلتح ععاق
ابلتعلعيم الععايل واإلدمعاج فيعه ،كععان ععدد اإلغث املسعةالت يف ععام  2012يف سعل التعلععيم
اجلامعي  ،290 346وارتفع يف عام  2016إىل  .300 340ويف عام  ،2016تسةل يف
هذا املستوى التعليمي ذاته  54 620طالب ا ممن ي تمون من حيل اهلوية اإلث يعة إىل السعكان
األيليني أو اإلكوادوريني امل حدرين من أيل أفريقي أو امل توبيني.
 - 29أما خبصول نوعية التعليم العايل ،فقد حتققت إجنازات كبرية .وي بغي التعذكري ضعمن
البيعاغت اإلرشعادية أبن عععدد املدرسعني احلايععلني علعى درجعة الععدكتوراه ارتفعع مععن  1 056يف
عام  2012إىل  2 776يف عام  .2016وابإلضافة إىل ذل  ،حتس ت نوعية التعليم العايل من
كالل ت فيذ سياسات احلصص ،ال تعزز فرل االلتحاق به للفئات ال عانت يف املاضي من
اإلقصاء .وقد يسر ذل ارتفاع عدد الطالب امل تمني إىل هذه الفئات من  2 027طالب ا كالل
ال صف األول من عام  2015إىل  32 990طالبا كالل ال صف الثاين من عام .2016
 - 30وجتدر اإلشارة إىل أن ال ظام الوطين للم ح الدراسية الذي تديره األمانة الوط ية للعلوم
والتك ولوجيا واالبتكار يشكل سياس اة وط ي اة لتعزيز الكفاءات البشرية .وابلتايل ،جرى تعزيز هذه
الكفععاءات مععن أج ععل ب ععاء عتم ععع امل عرفععة م ععن كععالل زايدة ع ععدد امل ع ح املتاح ععة ملتابعععة الدراس ععة
يف س ععل التعل ععيم الع ععايل مع ععن  237م ح ععة ك ععالل الف ع عرتة  2006- 1995إىل  11 505يف
عام .2015
GE.18-19706
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 - 31وجت ع ععدر اإلشع ع ععارة ك ع ععذل إىل أن نسع ع ععبة االس ع ععتثمار يف البحع ع ععوث والت مي ع ععة واالبتكع ع ععار
شعكلت  0,39يف املائععة مععن ال ععاتج احمللعي اإلمجععايل يف عععام  2009و 0,44يف املائععة م ععه يف
عام  ،2014وهو ما يعين زايدةا كبريةا يف وقت قصري .ويف هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إىل إنشاء
جامعة البحوث التك ولوجية التةريبية (ايتشاي) ،ال تسعى إىل إععداد كفعاءات بشعرية ذات
وازع أكالقععي .وعععاالت روثهععا هععي :علععوم احليععاة ،والعلععوم ال انويععة ،وتك ولوجيععا املعلومععات
واالتصاالت ،والطاقة املتةددة ،وتغري امل اخ ،والكيمياء ال فطية.
 - 2احلق يف الصحة
 - 32بي ما بقيت مستوايت اإلنفاق العام على الصحة يف إكوادور كالل الفرتة املمتدة بني
عامي  1990و 2006قريبة من  1يف املائة من ال اتج احمللي اإلمجايل ،ما جعل إكوادور حتتل
إحدى أدىن املراتب يف أمريكا الالتي ية(  ،)12فقد حدثت م ذ عام  2007زايدة كبرية يف مستوى
اإلنفاق االجتماعي(  ،)13مبا يف ذل مستوى توفري التعليم والصحة العامة ونوعيتهما  .وابلتايل،
ارتفعت نسبة اإلنفاق على الصحة العامة إىل  2,92يف املائة يف عام .2016
حد كبري مستوى التغطيعة واجلعودة يف ععال الصعحة العامعة.
 - 33ويف هذا الصدد ،تعزز إىل ّ
وارتفع على وجه اخلصول مستوى االستثمار يف الصحة من  1,7يف املائة يف عام  2010إىل 2,7
يف املائة يف عام  .2016وارتفع ابلتايل متوس عدد موظفي قطعاع الصعحة (لكعل 10 000
نسمة) من  8,58إىل  20,52طبيبا بني عامي  2001و.2016
 - 34وفيما يتعلق بوفيات السكان بصفة عامة ،فقد بلغ معدهلا  4أشطال لكل 100 000
نسمة يف عام  .2015ويعزى  72,8يف املائة من عمعوع الوفيعات املسعةلة يف الععام ذاتعه إىل
أم عراض غععري معديععة .ومععن األسععباب الرئيسععية للوفععاة :أمععراض القلععب اإلقفاريععة وداء السععكري
واألمراض الدماغية الوعائية ( 7,8يف املائة و 7يف املائة و 6,3يف املائة ،على التوايل) (  . )14وترد
يف اجلدول التايل األسباب العشرة الرئيسية للوفاة يف عام .)15 (2015
املرض

عدد احلاالت

ال سبة املئوية

أمراض القلب اإلقفارية

5 064

7,8

داء السكري
األمراض الدماغية الوعائية

4 566
4 105

7
6,3

أمراض ارتفاع ضغ الدم

3 480

5,3

__________

( )12
( )13
( )14
( )15

18

قواعد البياغت وامل شعورات اإلحصعائية للة عة االقتصعادية ألمريكعا الالتي يعة وم طقعة البحعر الكعارييب .وإحصعاءات
أمريكا الالتي ية وم طقة البحر الكارييب .متاح يف.http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/ :
وزارة املالي ععة يف إك ع عوادور ونظ ععام اإلدارة املاليع ععة ونظع ععام اإلدارة املالي ععة اإلليكع ععرتوين واملص ععرف املركع ععزي اإلك ع عوادوري.
بي ع ع ععاغت مسع ع ع ععتمدة م ع ع ععن ال ظع ع ع ععام املتكامع ع ع ععل للمع ع ع ععارف واإلحصع ع ع ععاءات االجتماعي ع ع ععة إلك ع ع ع عوادور ،متاح ع ع ع عة يف:
.http://www.conocimientosocial.gob.ec/pages/EstadisticaSocial/herramientas.jsf
املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان .اإلحصاءات املتعلقة ابلوفيات والوالدات كالل الفرتة . 2015- 2000
بي ع ع ععاغت مسع ع ع ععتمدة م ع ع ععن ال ظع ع ع ععام املتكامع ع ع ععل للمع ع ع ععارف واإلحصع ع ع ععاءات االجتماعي ع ع ععة إلك ع ع ع عوادور ،متاحع ع ع ععة يف:
.http://www.conocimientosocial.gob.ec/pages/EstadisticaSocial/herramientas.jsf
املصعدر :املعهععد الععوطين لإلحصعاءات وتعععداد السععكان .اإلحصعاءات املتعلقععة ابلوفيععات والعوالدات كععالل الفععرتة
.2015- 2000
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املرض

عدد احلاالت

ال سبة املئوية

اإلنفلونزا وااللتهاب الرئوي
حوادث السري

3 271
3 091

5
4,7

التليف الكبدي وغريه من أمراض الكبد
أورام ال سيج اللمفاوي اخلبيثة

2 258
1 793

3,4
2,7

االنتحار
قصور القلب

1 686
1 503

2,6
2,3

 - 35واخنفض معدل وفيات األطفال من  21,83لكل  1 000مولود حي يف عام 1990
إىل  9,07يف عام 2016؛ وابإلضافة إىل ذل  ،تقلصت الفةوة بني امل اطق الريفية واحلضرية
يف هذا اجملال .وخبصول هذه املسولة ،جتدر اإلشارة إىل أن اخنفاض نسبة وفيات األطفال حتقق
بفضل تعميم التك ولوجيا الطبية وتوسيع نطاق اخلدمات الصعحية ،وال سعيما الرعايعة الصعحية
األولية ،والتوجه و تعميم التلقيح.
 - 36وارتف ع ع ععع متوسع ع ع ع العم ع ع ععر املتوقع ع ع ععع ع ع ع ععد ال ع ع ععوالدة مع ع ع ععن  58,9سع ع ع ع ة ك ع ع ععالل الفع ع ع ععرتة
اخلمسعية  1975- 1970إىل  75,6س ع ة يف الفعرتة اخلمسععية  .)16 (2015- 2010واخنفععض
معدل وفيات األطفال ،حيل بلغ  21,84لكل  1 000مولود حي يف عام  ،1990يف حني
بلغ  9,32يف عام  2010و 8,35يف عام .)17 (2015
 - 37ووفقا للدراسة االستقصائية لظروف العيش لعام  ،2014ال يزال نقص التغذية املزمن
م تشعرا يف امل عاطق الريفيعة .ورغعم أن نقعص التغذيعة ميعس يف الغالعب األطفعال امل تمععني إىل أدىن
الشرائح اخلمسية االجتماعية  -االقتصادية ،فإن  47,3يف املائة من األطفال الذين يعانون من
نقص التغذية املزمن ي تمون إىل الفئة السكانية ال تعيش فوق ك الفقر يف إكوادور(  .)18ويبني
م حعى انتشععار نقععص التغذيععة املععزمن اخنفاض عا علععى الصعععيد الععوطين كععالل الس ع وات املرجعيععة
التالية 28,9 :يف املائة(  )19يف عام  ،2004و 27,5يف املائة يف عام  ،)20 (2006و 25,3يف
املائة يف عام  ،)21 (2012و 23,9يف املائة يف عام .)22 (2014

__________

( )16
( )17
( )18
( )19
( )20
( )21
( )22
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املعهععد ال ععوطين لإلحص ععاءات وتع ععداد الس ععكان .متوس ع العم ععر املتوق ععع ع ععد الع عوالدة .الف ععرتة.2025- 1950 :
بي ع ع ععاغت مسع ع ع ععتمدة م ع ع ععن ال ظع ع ع ععام املتكام ع ع ع ع ل للمع ع ع ععارف واإلحصع ع ع ععاءات االجتماعي ع ع ععة إلك ع ع ع عوادور ،متاحع ع ع ععة يف:
.http://www.siise.gob.ec
املرجع نفسه.
كطعة "حيععاة أبكملهععا" .عععام  .2017بععرغمج العمعل مععن أجععل تععوفري التغذيععة جلميعع األطفععال مععن ال عوالدة حععىت
سع ععن اخلامس ع ععة " ،مسع ععتقبلهم يبع ع عدأ اليع ععوم" .مت ع ععاح يفhttp://www.todaunavida.gob.ec/programa-accion- :
.nutricion/
املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان .الدراسة االستقصائية بشون السكان ويحة األم والطفل لعام .2004
املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان .الدراسة االستقصائية لظروف العيش لعام .2006
املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان .الدراسة االستقصائية الوط ية للصحة والتغذية لعام .2012
املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان .الدراسة االستقصائية لظروف العيش لعام .2014
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 - 38وكالل العامني السابقني لتعداد السكان واملساكن ( ،)23 ()2010كعان  18يف املائعة
من املواليد ألمهات مراهقات أعمارهن بني  12و 19س ة .وي قاس معدل محل املراهقات ،غري
املرغوب فيه عموم ا ،من كالل مععدل اخلصعوبة لعدى ال سعاء اللعواو تعرتاوح أعمعارهن بعني 15
و 19س ة .ووفقا آلكر تعداد للسكان واملساكن ( ،)2010كان لدى امرأة واحدة تقريب ا من
أيععل ععس نس ععاء ( 18,5يف املائععة) طف ععل واح ععد علععى األق ععل وه ععي يف سععن التاس عععة عش ععرة،
وكان  18يف املائة من عموع املواليد يف البلد ألمهات مراهقات ترتاوح أعمارهن بني  12و 19
سع ة(  .)24أمععا ال سعبة املئويععة لل سعاء املرتاوحععة أعمعارهن بععني  15و 49سع ة الل عواو يسععتطدمن
وسائل ت ظيم األسرة ،فقد ارتفعت بني عامي  2006و .2014فبي ما كان  45,66يف املائة
من ال ساء امل تميات إىل هذه الفئة العمرية يستطدمن وسعائل ت ظعيم األسعرة يف ععام ،2006
ارتفعت هذه ال سبة إىل  55,21يف املائة يف عام .)25 (2014
 - 39واخنفض بشكل كبري معدل الوفيات ال فاسية ،ال يقصد هبا وفعاة األم كعالل األايم
الع  42التالية للوالدة .فقد بلغ  59لكل  100 000مولود حي يف عام  ، 2010و  44,6يف
عع ععام  .)26 (2015وتع ع ع ةم الوفع ععاة ع ع ععادة عع ععن مض ع ععاعفات أث ع ععاء احلم ع ععل والع ععوالدة أو بع ع ععدمها.
واملضاعفات الرئيسية ال تسببت يف  75يف املائة من الوفيات ال فاسية يف عام  2015هي:
(أ) حععاالت ال زي ععف احل ععاد (معظمه ععا بع ععد ال ععوالدة)؛ (ب) التعف ععات (عمومع ع ا بع ععد ال ععوالدة)؛
(ج) ارتفععاع ضععغ الععدم املصععاحب للحمععل (مقععدمات االرتعععاج واالرتعععاج)؛ (د) مض ععاعفات
الوالدة؛ (ه) حاالت اإلجهاض غري املومون( .)27
 - 40وتوسعع نطعاق اخلععدمات الصعحية بشععكل كبعري ،واخنفضعت تكاليفهععا ابل سعبة لشععرائح
السكان ذوي الدكل امل طفض وحتس ت نوعية الرعاية الصحية .ويف هذا الصدد ،جتدر اإلشارة
إىل أن نسبة السكان الذين ال تتوافر هلم اخلدمات الصحية يف م اطقهم اخنفضت من  6,4يف
املائة يف عام  1990إىل  1,5يف املائة يف عام  ،2001مث إىل  0,6يف املائة يف عام ، 2010
وهعو معا يشعكل تقععدم ا مهمع ا يف تعوفري اخلععدمات الصعحية .ويف ععام  ،2010كععان 84 000
شععطص يفتقععرون إىل هععذه اخلععدمات يف م ععاطقهم ،كععان أكثععر مععن نصععفهم يعععيش يف م طق ععة
املرتفعات ،يف حني كان الباقي يتوزع بني م طق الساحل واألمازون.
__________

( )23
( )24
( )25
( )26
( )27

20

األمانععة الوط ي ععة للتططععي والت مي ععة.
مت ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاح يفhttp://www.planificacion.gob.ec/ecuador-cuenta-con-su-atlas-de-las-desigualdades- :
.socio-economicas/
األمانععة الوط ي ععة للتططععي والت مي ععة ،Atlas de Desigualdades, Datos Demográficos .الص ععفحة .80
مت ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاح يفhttp://www.planificacion.gob.ec/ecuador-cuenta-con-su-atlas-de-las-desigualdades- :
.socio-economicas/
املعهعد الععوطين لإلحصععاءات وتعععداد السععكان .الدراسعة االستقصععائية لظععروف العععيش لعععامي  2006و.2014
بي ععاغت مسع ععتمدة م ععن ال ظع ععام املتكامع ععل للمؤشع عرات االجتماعيع ععة يف إكع عوادور :البعع ععد الع ععوطين .2014- 2000
متاحة يف.http://www.siise.gob.ec :
املرجع نفسه.
املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان .اإلحصاءات املتعلقة ابلوفيات والوالدات كالل الفرتة . 2015- 2000
بيع ع ععاغت مس ع ع ععتمدة مع ع ععن ال ظ ع ع ععام املتكام ع ع ععل ل لمعع ع ععارف واإلحص ع ع ععاءات االجتماعيع ع ععة يف إكع ع ع عوادور ،متاح ع ع ععة يف:
.www.conocimientosocial.gob.ec/pages/EstadisticaSocial/herramientas.jsf/
Desigualdades, Datos Demográficos

de

 ،Atlasالص ععفحة .80

GE.18-19706

HRI/CO RE/ECU/2018

يقد ر
 - 41وفيما يتعلق راالت األمراض املعدية وغري املعدية ومعدالها بني السكان الذين َّ
عددهم بع  16 528 730نسمة (اإلسقاطات السكانية  -امل عهد الوطين لإلحصاءات وتعداد
السكان) ،سةلت وزارة الصحة البياغت التالية حىت عام .)28 (2016
عموعة األمراض

املرض

عدد احلاالت

أمراض اجلهاز الت فسي احلادة

أمراض اجلهاز الت فسي احلادة

5 908

األمراض امل قولة عن طريق الغذاء/املاء

أمراض اإلسهال
التسمم الغذائي

30 078
2 328

األمراض ال حتملها ال واقل

داء السلمونيالت
محى الض

935
2 736

األمراض املزم ة املعدية

البالزمود البالزمود ال شي
السل الرئوي ()BK+

34
1 844

األمراض ال ميكن الوقاية م ها عن طريق التلقيح

فريوس نقص امل اعة البشرية
التهاب الكبد "ابء"

3 123
78

األمراض احليوانية املصدر

السعال الديكي
بعض األمراض احليوانية املصدر البكتريية

144
81

األمراض املزم ة غري املعدية

أمراض ارتفاع ضغ الدم
داء السكري

7 597
16 370

األمراض ال امجة عن أسباب كارجية

احلوادث امل زلية
حوادث السري

-

الع ف وسوء املعاملة
االكتئاب

-

الصحة العقلية

 - 42أما خبصول نسبة استطدام ال ساء اللواو ترتاوح أعمارهن بني 15و 49س ة لوسائل
م ع احلمل ،فةدير ابلذكر أن املعهد العوطين لإلحصعاءات وتععداد السعكان أشعار ،اسعت ادا إىل
الدراسة االستقصائية للصحة والتغذية لعام  ،2012إىل أنه كالل الفرتة  2014- 2013كان
يستطدم إحدى وسائل م ع احلمل ما نسبته  81,4يف املائة من ال ساء املتزوجات أو املقرتغت
ركم الواقع ،حيعل اسعتطدم  67,2يف املائعة مع هن إحعدى الوسعائل احلد يثعة و 12,6يف املائعة
إحدى الوسائل التقليدية( .)29
 - 43ويف عام  ،2014كان لدى امرأة واحدة تقريب ا من كل س نساء (  21,6يف املائة)
طفعل واحعد علعى األقعل وهعي يف سعن التاسععة عشعرة ،يف حعني ولعد  21,2يف املائعة معن عمعوع
املواليد يف البلد يف عام  2015ل ساء ترتاوح أعمارهن بني  12و 19س ة ،وفقا حلولية املعهد
الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان بشون الوالدات .ولدى  79,5يف املائة من ال ساء املرتاوحة
__________

(  )28املصدر :عدد األسعرة واملرضعى العذين غعادروا املستشعفيات يف ععام  - 2016امل عهعد العوطين لإلحصعاءات وتععداد
السكان.
(  )29وزارة الصعحة العامعة يف إك عوادور ،اخلطعة الوط يعة للصععحة اجل سعية واإلجنابيععة :مكتعب غئعب وزيععر الصعحة العامععة،
آذار/مارس  ،2017كيتو ،إكوادور .الصفحة .21
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أعمارهن بني  12و 14س ة دراية بوسائل م ع احلمل ،مقابل  98يف املائة من اللواو تعرتاوح
أعمارهن بني  15و 49س ة( .)30
 - 44ويف هععذا الص ععدد ،ت ف عذ احلكوم ععة الوط ي ععة اخلطععة الوط ي ععة للصععحة اجل س ععية واإلجنابي ععة
للفرتة  2021- 2017ال تتضمن رؤية شاملة ومتكاملة للمسائل اجل سية ،بغية تلبية خمتلف
احتياجات ال ساء والرجال واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجل سي ومغايري اهلوية اجل سانية
وحاملي يفات اجل سني من الرعاية ،مع جتاوز رؤية الصحة اجل سية واإلجنابية ال تست د حصرا
إىل مفاهيم وممارسات متعلقة ابألم والطفل( .)31
 - 45وخبصول مكافحة الع ف اجل ساين ،جتدر اإلشارة فيما يتعلعق ابلع عف ضعد املعرأة إىل
أن امرأةا واحدةا معن كعل سعت نسعاء إكعوادورايت تبلعغ أعمعارهن  15سع ة أو أكثعر ( 60,6يف
املائععة)(  ،)32تعرضععت العتععداء واحععد أو أكثععر مععن االعتععداءات البدنيععة أو ال فسععية أو اجل سععية
أو املادية ،لكوهنا امرأةا .ويطال الع ف ال ساء من مجيع األعمار ومن خمتلف الفئات اإلث ية -
الثقافية ومجيع القطاعات االجتماعية  -االقتصادية وخمتلف م اطق البلد .ولذل  ،جتدر اإلشارة
إىل أن كطعة الت ميعة الوط يععة للفعرتة " 2021- 2017حيععاة أبكملهعا" حععددت كهعدف وطععين
القضاء على التمييز مبطتلف أشكاله ،وحثت على استئصال الع ف اجل ساين.
َ
 - 3عمل األطفال
 - 46وفق ا ل تائج الدراسة االستقصائية األكرية ال أجنزها املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد
السكان يف عام  2013بشون عمل األطفال ،قلصت إكوادور كالل العقد األكري نسبة عمل
األطفال واملراهقني روايل  50يف املائة :من  16يف املائة إىل  8,56يف املائة بني عامي 2006
و .2013ويتةلى ذل يف اخنفاض الفوارق الكبرية ،وال سيما يف امل اطق الريفية ويف أوساط
الس كان األيليني ،وكذل بني الفتيان والفتيات الذين يعملون فق وال يدرسون.
 - 47وفيمععا يتعل ععق ابالكتصاي ععات املؤسسععية ،تق ععود وزارة العم ععل اللة ع َة الوط ي ععة للقض ععاء
التدرجيي على عمل األطفال ال ت سق إجراءات التوعية والريد واملتابعة .وبويفها اهليئة امل فذة
ألنشطة وزارة العمل الرامية إىل القضاء على عمل األطفال ،فقد تولت كعذل ت سعيق مشعروع
القضاء على عمل األطفال ،الذي امتدت فرتة سراينه من ععام  2007إىل ععام  .2017ويف
هذا الصدد ،وبغرض املضي يف حتقيق اهلدف احملدد ،اقعرتح إضعفاء الطعابع املؤسسعي علعى هعذا
املشروع ضمن هيكل وزارة العمل وت فيذ اخلطة الوط يعة للقضعاء علعى عمعل األطفعال .وبفضعل
أول دراسة استقصائية وط ية أعدها املعهعد العوطين لإلحصعاءات وتععداد السعكان بشعون عمعل
األطفال يف عام  2012تس ت يياغة االسرتاتيةية الوط ية للقضاء على عمل األطفال الع
َّ
مك ععت ،إىل جان ععب ت سع ععيق العم ععل بع ععني احلكوم ععة املركزي ععة واحلكومع ععات املس ععتقلة الالمركزيع ععة،
مععن كفععض مؤش ععر عمععل األطفععال م ععن  12,5يف املائععة يف عععام  2007إىل  5,9يف املائ ععة يف
ع ععام  .2015وابإلض ععافة إىل ذلع ع  ،تت ععوىل وزارة اإلدم ععاج االقتص ععادي واالجتم ععاعي ،ب ععدورها،

__________

(  )30املرجع نفسه ،الصفحة .21
(  )31يف ععام  ،2015وضعع مشععروع اخلطعة الوط يععة لتعزيعز األسععرة ،العذي اثلعت مهمععة األساسعية يف احلععد معن انتشععار
محل املراهقات يف إكوادور واملسامهة يف ت مية مجيع األبعاد اإلنسانية يف حياة املراهقني.
(  ،Atlas de Desigualdades Socio-Económicas, Violencia de Género )32الصفحة  ،100عام .2013
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مسؤولية ت ظيم ال ظام الوطين للحماية اخلاية ،هبدف إعادة احلقوق لسطفعال واملعراهقني ،معع
إعطاء األولوية للعاملني م هم.
 - 48وطعوال عشععر س ع وات ،جععرى مععن كععالل مشعروع القضععاء علععى عمععل األطفععال تقععد
املساعدة التق ية إىل  99حكومة مستقلة المركزية عن طريق وضع  38مرسوم ا و 40كارطعة
طريق للقضاء على عمل األطفال على الصعيد احمللي .وطور مشروع القضا ء على عمل األطفال
حتالفات اسرتاتيةية من كالل إنشاء شبكة الشركات ،ال يشارن فيها أكثر من  37مؤسسة
عام ععة وكايع ععة ،هبع ععدف املسع ععامهة يف القضع ععاء علع ععى عمع ععل األطفع ععال يف عمع ععل سلسع ععلة القيمع ععة
عام الوحيعد لسععةل عمعل األطفععال ،العذي يتععيح
للمؤسسعات املع يعة .ويعتمععد هعذا املشععروع ال ظ َ
إمكانية ت سيق اإلجراءات الالزمة حلماية مجيع األطفال أو املراهقني العاملني والستعادة حقوقهم
وتعزيز ت ميتهم الشعاملة وإحعالتهم علعى العدوائر املطتصعة ،وذلع ابعتبعاره اهليئعة الرائعدة يف كعل
ما يتصل بعمل األطفال.
 - 49وعززت إكوادور إجراءات كاية يف إطار السياسة العامة مل ع عمل األطفال والقضاء
عليه ،م ها إعطعاء األولويعة يف ععام  2011ملسعولة القضعاء علعى عمعل األطفعال ،وال سعيما يف
مطارح القمامة .ويشكل ذل حداثا غري مسبوق يف امل طقة ،إذ يتعلق األمر أبول جتربة حتقعق
فيهعا القضعاء التعام علععى عمعل األطفعال يف أحعد األنشععطة االقتصعادية .ويف هعذا الصعدد ،تس ع
ال ومراهقا من العمل يف مطارح القمامة يف  78كانتو اغ  ،وجرت 3 000
انتشال  2 160طف ا
عملية تفتيش للشركات لريد عمل األطفال وتسوية وضع املراهقني العاملني.
 - 50وابملقارنة مع عام  ،2006وايلت اإلجنازات ال حققتها إكعوادور يف القضعاء علعى
عمل األطفال مسارها املستدام .ووفق ا للبياغت ال أاتحتها الدراسة االستقصائية بشون العم ا ل ة
والبطالة والعمالة ال اقصة يف إكوادور ،اخنفضت بشكل كبري نسبة األطفال واملراهقني العاملني
ح ععىت كع ععانون األول/ديس ععمرب  ،2016وذل ع ع رع عوايل  17,17يف املا ئع ععة يف أوس ععاط امل ع عراهقني
املرتاوحة أعمارهم بني  15و 17سع ة؛ حيعل انتقلعت معن  33,66يف املائعة يف كعانون األول/
ديسمرب  2006إىل  16,49يف املائة يف كانون األول/ديسمرب 2016؛ وب سبة  7,19يف املائة
لدى الفئة العمرية من  5س وات إىل  14س ة ،حيل انتقلت من  12,12يف املائة يف كانون
األول/ديسمرب  2006إىل  4,93يف املائة يف كانون األول/ديسمرب .2016
 - 51وفق ا للدراسة االستقصائية الوط ية بشون العمالة والبطالة والعمالة ال اقصة يف إكوادور
لععام  ،2016اعس آفععة عمعل األطفععال حعوايل سععة يف املائعة ( 4,93يف املائععة) معن األطفععال
واملراهقني الذين ترتاوح أعمارهم بني  5س وات و 14س ة  -أكثر من  .- 168 000وجيعل
هعذا املعععدل إكعوادور حتتععل مرتبعة دون املتوس ع فيمععا يتعلعق بعمععل األطفعال يف م طقععة أمريكععا
الالتي ية والبحر الكارييب.
 - 52وم ذ عام  ،2009تؤدي إكوادور عملها من كالل اللة ة السياسية  -التق ية املشرتكة
بني املؤسسات ،ال تضم مؤسسات عامة خمتصة يف هذا اجملال .وتقودها وزارة العمعل وتوجعه
الدعوة إىل مؤسسات كاية وإىل مؤسسات التعاون الدويل للمشاركة يف عملها بويفها هيئات
للمشعورة واالستشععارة واملسععاعدة التق يععة .وحتععدد هعذه اهليئععة األولععوايت الوط يععة يف عععال عمععل
األطفال ،وتضع اإلجراءات االسرتاتيةية وت سقها وحتدد دور كل مؤسسة ومهامها.
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 - 53ويف إطار مسار العمل ذاته ،حفزت وزارة العمل تشكيل جل ة قطاع اإلنتاج مل ع عمعل
األطفعال والقضعاء عليعه بويعفها ععاالا للحعوار والت سععيق بعني املؤسسعات معن أجعل دععم وضععع
سياسعات عامعة ابالشعرتان معع شععركات قطعاع اإلنتعاج يف البلعد .وتتععولف هعذه اللة عة معن غرفععة
الزراعة والرابطات الوط ية ملرو املاشية وم تةي اخلشب وم تةي ال طيعل األفريقعي ،ومصعدري
املوز والزهور ،وغرفة الب اء.
 - 54كما حتفز وزارة العمل "شبكة الشركات من أجعل إكعوادور كاليعة معن عمعل األطفعال"
ال تسعى إىل إلزام الشركات بت فيذ إجراءات املسؤولية االجتماعية الرامية إىل القضاء على عمل
األطفال يف مجيع مراحل سلسلة القيمة .وهي املسؤولة عن نظام التفتيش العوطين ،العذي أععاد
مؤكرا ت ظيم عمله ورفع عدد املفتشني من  22إىل أكثر من .200

 - 55وفيم ععا يتعلع ععق ابلسياس ععة العامع ععة ،أدرج القض ععاء علع ععى عم ععل األطفع ععال ض ععمن أهع ععداف
وغع ععاايت اخلطع ععة اإلاائي ع ععة الوط يع ععة للفع ععرتة  ،2010- 2007واخلط ع ععة الوط يع ععة للعع ععيش الك ع ععر
للفرتة  ،2013- 2009واخلطة الوط ية للعيش الكر للفرتة  ،2017- 2013واخلطة اإلاائية
الوط ية "حياة أبكملها" للفرتة  ،2021- 2017ال هعدف إىل القضعاء علعى عمعل األطفعال
املرتاوحة أعمارهم بني  5س وات و 14س ة ،وذل بتقليص نسبته من  4,9يف املائة إىل  2,7يف
املائة رلول عام .2021
 - 56وترتفع نسبة عمل األطفال يف إكوادور بشكل كبري بعني العذكور .ففعي ععام ،2012
شكل الذكور  68,2يف املائة واإلغث  37,2يف املائة من عموع األطفال واملراهقني العاملني .
عرفوا أنفسهم
أما خبصول أطفال الشعوب األيلية ،فيالح أن  29يف املائة من عموع من َّ
يف عام  2012على أهنم معن الشععوب األيعلية كعانوا يعملعون .واملقاطععات الع سعةلت هبعا
أعلععى نسععبة م ععن عمععل األطف ععال ،س عواء يف عععام  2007أو يف ع ععام  ،2016هععي مقاطع ععات
م طقة األمازون ال سةلت هبا نسبة  16,37يف املائة يف عام  ،)33 (2016وتليها مقاطعات
م طقة املرتفعات.
 - 57ووفق ع ا للبي ععاغت الع ع أاتحتهععا الدراس ععة االستقص ععائية الوط يععة بش ععون العمال ععة والبطال ععة
والعمالعة ال اقصعة لععامي  2007و ،2016فععإن نقطعة التحعول الع ترتفععع فيهعا حعاالت عمععل
األطفال هي سن الثانية عشرة؛ وهي السن ال تتزامن عادة مع إهناء مرحلة التعليم االبتدائي .
ويتمثع ععل أحع ععد أه ع ععم التغ ع عريات يف ه ع ععذا الصع ععدد يف االرتف ع ععاع الكبع ععري لص ع ععايف معع ععدل االلتح ع ععاق
ابلتعليم األساسي ،حيل ارتفعت معن  91,2يف املائعة يف ععام  2007إىل  96,2يف املائعة يف
عام  2016نسبة األطفال املرتاوحة أعمارهم بني  5س وات و 14س ة الذين يتابعون الدراسة
يف املسعتوى أو الفصعل املالئععم لسع هم ،وفق ع ا ملعا يع ص عليععه القعانون األساسععي للتعلعيم املتعععدد
الثقافع ععات .وه ع ععذه ال س ع ععبة متماثل ع ععة إىل ح ع ععد كب ع ععري ل ع ععدى ك ع ععال اجل س ع ععني ،حي ع ععل بل ع ععغ ي ع ععايف
معدل االلتحاق ابلتعليم األساسي  95,5يف املائة لدى الذكور و 95,2يف املائة لدى اإلغث يف
عام .2016
__________

(  )33األمانععة الوط ي ععة للتطط ععي والت مي ععة يف إكع عوادور ،املرج ععع اإلليك ععرتوين ،http://bit.ly/1i674XZ :املع ع قح يف 30
تشرين األول/أكتوبر .2017
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 - 58وتتةلى اجلهود املبذولة لتعميم التعليم األساسي يف البياغت املتعلقة بعمل األطفال؛
فبي معا كععان  73يف املائعة مععن عمععوع األطفعال العععاملني يف ععام  2001ال ي عراتدون املععدارس،
اخنفضت هذه ال سبة إىل  24,9يف املائة يف عام  ،2012وفق ا ألول دراسة استقصائية بشون
عمعل األطفعال أجنزهععا املعهعد الععوطين لإلحصعاءات وتععداد السععكان .ومثعة ابلتععايل تغعري مهععم يف
طبيعة عمل األطفال الذين تقل أعمارهم عن  15س ة :ففي عام  ،2001كان معظم األطفال
العاملني ال يراتدون املدارس ،وانقلبت هذه املعادلة يف عام  ،2012حيل أي بح معظمهم يزاوج
بني العمل والدراسة.
 - 4حقوق العمل
 - 59انطالقع ع ا مع ععن احلق ععوق املعع ععرتف هبع ععا يف دس ععتور عع ععام  ،2008تس عععى اخلطع ععة الوط يع ععة
للعععيش الك ععر للف ععرتة  2013- 2009إىل "ض ععمان العم ععل املتس ععم ،عل ععى اك ععتالف أش ععكاله،
وحتع ع َّدد ه ععدف اخلط ععة الوط ي ععة للع ععيش الك ععر
ابالسععتقرار واإلنص ععاف والكرام ععة" (اهل ععدف َ .)6
للفرتة  2017- 2013يف "ضمان العمل الالئق جبميع أشعكاله" (اهلعدف  ،)9وتسععى اخلطعة
اإلاائيعة للفعرتة  ،2021- 2017ضعمن أهععدافها ،إىل "إجيعاد فعرل العمععل الالئعق واجليعد ،مععن
كععالل تقععد ح عوافز ل قطععاع اإلنتععاج" (السياسععة  .)1- 5وقععد حتققععت إجنععازات مهمععة يف ه ععذا
الصعدد ،ولكعن ال تعزال مثعة ف عوارق بعني خمتلعف الفئعات الس عكانية بسعبب السعن أو نعوع اجل ع س
أو مكان اإلقامة و/أو االنتماء اإلثين  -الثقايف.
 - 60ويف الوقعت العراهن ،يعمعل  95يف املائعة معن السعكان ال اشعطني اقتصعادايا إمعا حلسععاب
الغري أو حلساهبم اخلال  -بصرف ال ظر عن نوعية وظروف عملهم  ،-وهو ما جعل معدالت
البطالة ال تتةاوز عشرة يف املائة ،حيل بلغت  3,8يف املائة (يف عام  )2014و  6,5يف املائة
(يف ععام  .)2009ويف ععام  ،2016بلععغ مععدل البطالعة  5,2يف املائععة علعى الصععيد الععوطين،
وك ععان أعلع ععى يف امل ع ععاطق احلضع ععرية ( 6,5يف املائ ععة) ويف مقاطعع ععة إمسريال ع عداس ( 8,9يف املائع ععة)،
وتالح فةوات
ومقاطعة بيتشي تشا ( 7,6يف املائة) ،ومقاطعة سوكومبيوس ( 6,6يف املائة) .
َ
إث ية كبرية يف احلصول على فرل العمل ،وال سيما ابل سبة لإلكعوادوريني امل حعدرين معن أيعل
أفريقععي الععذين ي ععاهز معععدل بطععالتهم  10يف املائععة .ويف آذار/مععارس  ،2017ك عان يعععاين م ععن
البطالععة  4,4يف املائععة مععن السععكان ال اشععطني اقتصععادايا يف امل ععاطق احلضععرية ،وهععو مععا يش ععكل
اخنفاض ع ا نسععبته  1,3يف املائ ععة ابملقارنععة مععع املع ععدل املسععةل يف آذار/م ععارس  5,7( 2016يف
يالحع أنعه يبلعغ  5,5يف املائعة بعني
املائة) .ولدى تص يف معدل البطالة رسب نوع اجلع سَ ،
اإلغث ،ويفعوق مثيَلعه بعني الععذكور العذي يبلعغ  3,6يف املائعة .وابإلضععافة إىل ذلع  ،يععاين مععن
العمالة ال اقصة  21,4يف املائة من السكان ال اشطني اقتصادايا.
 - 61ومعن أهعم اإلجنععازات الع حتققعت كععالل السع وات األكعرية امل حععى التصعاعدي املطععرد
للحد األدىن لسجور ،الذي بلغ  375دوالرا من دوالرات الوالايت املتحدة يف ععام ،2017
أي ضعف ما كان عليه يف عام  170( 2007دوالرا) .وتشكل نسبة احلايلني على العمل
املالئم يف الوقت الراهن  41يف املائة من عموع السكان ال اشطني اقتصادايا ،وهو ما يعين أن
شطصعني معن كععل سعة أشعطال عععاملني يتقاضعيان علعى األقععل احلعد األدىن لسجعور .وعلععى
يعيد اإلقليم الوطين ،تتفاوت فرل احلصول على العمل املالئم ب سبة  20يف املائة بني امل اطق
تالحع ف عوارق
احلضعرية ( 48يف املائعة) وامل عاطق الريفيعة ( 28يف املائعة) .وابإلضعافة إىل ذلع َ ،
GE.18-19706
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كبرية بني اجل سني ،حيل تبلغ نسبة اإلغث  32يف املائة ،وهي أقل ب سبة  16يف املائة عن
نظرائهن من الذكور .وابإلضافة إىل ذل  ،غهز معدل العمالة ال اقصة على الصعيد الوطين 20
يف املائة يف عام  ،2016وكانت هذه الظاهرة أكثر حدة يف امل اطق الريفية ( 22يف املائة).
 - 62أمعا خبصععول العمعل يف القطععاع غعري الرمسععي ،فقعد بلغععت نسعبته  43,7يف املائععة حععىت
ععام  ،2016واملع يعون بعه هعم امل تمعون إىل اجلماععات اإلث يعة التقليديعة الكعربى والعععاملون يف
امل اطق الريفية ونسبته أعلى يف أوساط الفئات العمرية املتقدمة .وتربز ظاهرة العمل يف القطاع
غعري الرمسعي ،ضععمن هعذه اجلماععات اإلث يععة ،بعني السععكان األيعليني ،حيعل يعمععل فيعه  7مععن
كل  10من العاملني م هم.
 - 63وبلغت نسبة االنتساب إىل الضمان االجتماعي القائم على االشرتاكات  44يف املائة
حىت عام  .2016وتزداد التحدايت داكل اإلقليم الوطين ،حيل ي اهز مستوى التفاوت بني
امل اطق احلضرية ( 46يف املائة) والريفية ( 39يف املائة)  7يف املائة .وهدف املبادئ التوجيهية
اجلديدة املتعلقة ابلسياسات إىل تعزيز االستفادة من الضمان االجتماعي وتوسيع نطاق تغطيته ،
مع الرتكيز على أمهية العمل الالئق الذي يراعي حقوق العمال.
 - 64وكالل العقد املاضي ،نفعذت إكعوادور سياسعات نشعطة ترمعي إىل إجيعاد فعرل العمعل
ملطتلف الفئات السكانية :حفز التعاقد مع الشباب ،واإلدماج اإللزامي ملا نسبته  4يف املائة من
األشطال ذوي اإلعاقة يف سوق العمل ،واعتماد سياسات لتطوير املؤهالت امله ية من كالل
تقععد مع ع ح التوهي ععل املهععين ألكث ععر م ععن  19 000طال ععب للدراسععة يف اخل ععارج ،وتعزي ععز ب ععرامج
االععرتاف ابلكفعاءات امله يععة ملعا يفععوق  20 000شعطص حععىت ععام  .2016وابإلضععافة إىل
ذلع  ،وضعععت أطعر معياريععة تتعيح للطععالب الشععباب يف سعل التعلععيم التقعين والعععايل إمكانيععة
االستفادة من برامج التدريب والتلمعذة امله يعة يف ظعروف مالئمعة ،وتيسعر ابلتعايل ادمعاجهم يف
سوق العمل.
 - 65وأوليت األمهية ل لمساواة يف حتمعل مسعؤوليات البيعت واألسعرة ،معن كعالل اسعتحداث
حقوق جديدة مثل م ح ركصة أو إجازة غري مدفوعة األجر لرعاية األب اء .ويف إطار سياسات
سوق العمل غري ال شطة ،استحدث نظام التعومني ضعد البطالعة ،وأنشعل اجمللعس العوطين للعمعل
واألجور بغية تعزيز احلوار الثالثي.
 - 66ومعن عمععوع العععاملني (مععن هععم يف حالععة عمالعة كاملععة ابإلضععافة إىل مععن هععم يف حالععة
عمالة غقصة) ،تفوق نسبة العاملني يف القطاع الرمسي البالغة  57,9يف املائة نسبة العاملني يف
القطعاع غعري الرمسعي البالغعة  34,9يف املائعة .ورسعب قطاععات ال شعاط ،فالقطاععات الع تعوفر
أكرب عدد من فرل العمل هي الزراعة ب سبة  29,3يف املائة ،والتةارة ب سبة  17,9يف املائة،
والص اعة ب سبة  10,3يف املائة .أما خبصول املعدن ،فعال جتعاوز فيهعا مععدل العمالعة الكاملعة
املتوس ع ع الع ععوطين املتمثع ععل يف  38,5يف املائع ععة ه ع ععي :كوي كع ععا ب سع ععبة  61,9يف املائع ععة ،وكيت ع ععو
ب س ععبة  57,7يف املائ ععة ،وأمب ععاتو ب سع ععبة  46,6يف املائ ععة ،وماتش ععاال ب س ععبة  48,1يف املائع ععة،
وغواايكيل ب سبة  49,1يف املائة.
 - 67وابإلضافة إىل الزايدة الس وية يف أجر الكفاف ،اعتمد م ذ عام  2010نظام "األجر
الالئق" الذي يعادل تكلفة سلة الغذاء األساسية لسسرة .ويف ععام  ،2016حعدد هعذا األجعر
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يف  429,57دوالرا ،يف حني كان أجر الكفاف يبلغ  366دوالرا .غري أن دكل املرأة ال يزال
أدىن معن دكعل الرجعل ،رغعم أن حةعم التفعاوت اخنفعض بشعكل كبعري .ففعي ععام  ،2011كععان
الفارق يف الدكل بني املرأة والرجل كبريا ،حيل كان الرجل يتقاضى مبالغ تفوق ب سبة 18,98
يف املائععة تلع ع الع ع كان ععت حتصععل عليه ععا املع عرأة؛ وارتف ععع هععذا االمتي ععاز لص ععا العم ععال ال ععذكور
إىل  21,88يف املائة يف آذار/مارس .2017
 - 5الضمان الجتماعي والتقاعد
 - 68وفق ا ألحكام الدستور بشون احلق يف عمل يتسم ابالستقرار واإلنصاف والكرامة ،يعترب
الضمان االجتماعي "حق ا عام ا واثبت ا جلميع األشطال العاملني" (املادة  ،)34وجرى يف هذا
الصدد حفز بعض السياسات الرامية إىل توسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي ومزاايه.
يالحع ارتفعاع مهعم يف مسعتوى
 - 69وكعالل الفعرتة املمتعدة بعني ععامي  2006وَ ،2017
االنتساب إىل الضمان االجتماعي ،حيل بلغت نسبته  106يف املائة لدى الذكور و  163يف
املائة لدى اإلغث ،وهو ما يعكس اإلدماج امللحوظ للمرأة يف نظام الضمان االجتماعي  .ويف
القطاع الريفي ،يربز ارتفاع يف عدد أرابب العمعل املسعامهني يف الضعمان االجتمعاعي للفالحعني
من  173 559يف عام  2006إىل  389 707يف اوز/يوليه  .2016وارتفع عدد املتقاعدين
يف هعذا القطععاع امل تسععبني إىل الضععمان االجتمعاعي للفالحععني مععن  24 880يف عععام 2006
إىل  64 674يف اوز/يوليععه  .2016وسععةل ارتفععاع آكععر يف عععدد املسععتفيدين مععن الض ععمان
االجتماعي للفالحني من  489 010يف عام  2006إىل  803 912يف اوز/يوليه .2016
 - 70وفيما يتعلق بتعميم الضمان االجتماعي ،اسعتحدثت يعيغة النتسعاب معن يعملعن يف
امل عازل بعال مقابعل ،وهععو معا أاتح إمكانيعة اتعع  208 119م ع هن فعليع ا هبعذا احلعق .ويف إطععار
تطبيق املبدأ ذاته ،استحدثت أنواع خمتلفة معن االنتسعاب إىل الضعمان االجتمعاعي ،مثعل تلع
اخلايعة ابإلكعوادوريني املقيمععني يف اخلعارج ،وابلشععباب الععاملني ،وابلعععامالت امل زليعات الل عواو
يتقاضني أجرا.
 - 71وفيما يتعلق ابلتقاعد ،استمر ارتفاع ال سبة املئوية لالستحقاقات املقدمة إىل األشطال
الذين تفوق أعمارهم  65س ة ( ،513,63وفقا للدراسة االستقصائية بشون العمالعة والبطالعة
والعمالة ال اقصة امل ةزة يف كانون األول/ديسمرب  )2007م ذ عام  2011حىت عام 2016
مبا متوسطه  5,33يف املائة ،وفق ا للةدول التايل.
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العام

من تبلغ أعمارهم أو تفوق  65س ة

ال سبة املئوية للزايدة

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

204 763
220 866
238 615
258 845
279 786
305 457
326 180

 5,20يف املائة
 5,30يف املائة
 5,75يف املائة
 5,37يف املائة
 5,96يف املائة
 4,60يف املائة
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ويدقت إكوادور على اتفاقية م ظمة العمل الدولية رقم  189بشون العمال امل زليني .
- 72
ّ
ولت فيذها على الصعيد احمللي ،اعتمد القانون األساسي للعدفاع ععن حقعوق العمعال ()2014
مك ا من
والقانون األساسي للعدالة يف عال العمل واالعرتاف ابلعمل امل زيل ( ،)2012اللذان ّ
ال يف هذا القطاع من نظام الضمان
ت ظيم ظروف العمل امل زيل ومن استفادة  208 140عام ا
االجتماعي حىت عام  ،2016اثل ال ساء  94,5يف املائة م هم.
 - 73ونفذ يف عام  2016نظام التومني ضد البطالعة ،وهعو إعانعة ماليعة يسعتفيد م هعا معدة
سة أشهر كل عاطل عن العمعل معن امل تسعبني إىل املعهعد اإلكعوادوري للضعمان االجتمعاعي؛
وقد استفاد من هذا ال ظام  25 000شطص حىت كانون األول/ديسمرب .2016
 - 74وكالل الربع الثاين من عام  ،2017نفذت وزارة الثقافة واملعهد اإلكوادوري للضمان
االجتمعاعي بعرغمج "ال تعومني الثقعايف" كصعيغة كايعة لالنتسعاب الطعوعي تكفعل حقعوق العمععل
والضععمان االجتمععاعي للع ععاملني وامله يععني والب ععاحثني واملبععدعني والف ععانني وامل تةععني والتق ي ععني
واملسععريين يف ع عال الثقافععة .وأاتح هععذا الععربغمج ،يف مرحلتععه األوىل ،م عزااي مثععل :تقاعععد العةععز
والشيطوكة واإلعاقة وإعاغت اليتامى واألرامل والرعاية الصحية والتومني املتعلق مب طاطر العمل
والقروض العقارية.
 - 6السكن
 - 75وفق ا للبياغت ال نشرها املعهد الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان ،اخنفضت حىت
أواكر عام  2015مؤشرات العةز السكين واالكتظاظ بشكل كبري بفضل مسامهة الدولة من
كععالل بع عرامج الس ععكن االجتمععاعي ومس ععامهة الش ععركات اخلايععة .وجت ععدر اإلش ععارة إىل أن نس ععبة
املسععاكن الع ع ال تس ععتويف الش ععروط ال ععدنيا للةععودة و/أو الص ععالحية للس ععكن يف البل ععد انتقل ععت
من  23,2يف املائة يف عام  2006إىل  13,4يف املائة يف عام .2015
 - 76ويف الفع ععرتة املمتع ععدة بع ععني عع ععامي  2010و ،2016وفَّع ععر املشع ععروع السع ععكين "م ع ععانويال
إيسبيطو"  12 020مسك ا على الصعيد الوطين .وانتقلت األسر بعد عملية إعادة إسكاهن ا
إىل م عازل جديععدة كعالل عععام  ،2017وذلع يف إطععار العدعم املقععدم إليهعا مععن كععالل اإلدارة
االجتماعية وكط العمل اجملتمعي ،وتعزيز القدرة الت ظيمية ،ووضع اتفاقات للتعايش ،و ت ظيم
حلقات عمل متصلة رسن استطدام املساكن.
 - 77ويف عام  ،2016كان حوايل  17يف املائة من املساكن يف البلد ي فتقر إىل املاء الصا
للشرب وعاري الصرف الصحي ،وكان  59يف املائة من املساكن يف امل اطق الريفية حيصل على
امليعاه معن كعالل الشععبكة العامعة .وتعرتب ظععروف السعكن ابملسعائل اهليكليععة علعى عو اثععل يف
اخنفاض العةز ال وعي كالل الفرتة املمتدة بني عامي  2009و 2016ب سبة  2,03يف املائة
(من  35,73يف املائة إىل  33,70يف املائة) .ومثة أيضا تفاوت يف العةز املسةل يف امل عاطق
الريفية ابملقارنة مع املتوس الوطين ،حيل بلغ  40,01يف املائة حىت عام 2016؛ وعلى غرار
ذل  ،سةل لدى الشرحية اخلمسية األوىل ( 42,5يف املائة) عةز نوعي يفوق العةز املسةل
لدى الشرحية اخلمسية اخلامسعة ب سعبة  95يف املائعة ( 21,8يف املائعة) .ويف حعني بلغعت نسعبة
السععكن الالئ ععق يف امل ععاطق احلض ععرية  31يف املائ ععة ح ععىت ك ععا نون األول/ديس ععمرب  ،2016فق ععد
بلغت  40يف املائة يف امل اطق الريفية.
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 - 78ووفق ا للدراسة االستقصائية بشون العمالة والبطالة والعمالة ال اقصة ال أجنزهعا املعهعد
الوطين لإلحصاءات وتعداد السكان يف عام  ،2016يبلغ مستوى العةز السكين الكمي على
الصعيد الوطين  587 110مساكن ( 14,4يف املائعة) ،وي قسعم إىل  24,8( 327 669يف
املائة) يف امل اطق الريفية ،و 8,5( 259 441يف املائة) يف امل اطق احلضرية .وإبدماج معدالت
ال م ععو السع ععكاين يف هع ععذا التحلي ععل ،يقع ععدر العةع ععز السع ععكين ابل س ععبة لسسع ععر املعيشع ععية اجلديع ععدة
مبا عموعه  2 742 247مسك ا ،ويبلغ مستوايته العليا يف املدن الكربى من البلد مثل كيتو
وغواايكيل وسانتو دومي غو ومانتا وبورتوبييطو وأمباتو وكوي كا وماتشاال ولوكا( .)34

ابء  -اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين للدولة
 - 79وفقا للمادة  1من دستور اجلمهورية ،تعترب إكوادور دولة دستورية قائمة على احلقوق
والعدالة والرعاية االجتماعية ،وهي دميقراطية وذات سيادة ومستقلة وموحدة ومتعددة الثقافات
والقوميات وعلمانية ،ت تظم يف شكل مجهورية وتعتمد نظام حكم ال مركزي .وفيما يتعلق بسيادة
الدستور يف الدولة ،تع ص املعادة  424علعى أن الدسعتور هعو القعانون األمسعى العذي يعلعو علعى
ال ظام القانوين الوطين برمته ،وابلتايل ،على أن تكون القوانني واإلجراءات ال تضعها السلطة
العامة مت وافقة مع الدستور ،وإال فهي الغية .وت ص هذه املادة أيض ا على أن أحكام الدستور
واملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ال يدقت عليها الدولة ،وال تقر حقوق ا أفضل من تل
الواردة يف الدستور ،تسمو على أي معيار قانوين آكر أو إجراء يصدر عن السلطة العامة.
 - 80ويتةسد التعدد الثقايف والتعدد القومي ،ابعتبارمها ع صرين من ع اير الدولة املوحدة
والواحدة ،من كالل اعتمعاد مبعدأ "الععيش الكعر " (  )Sumak Kawsayكوسعاس لتفسعري بععض
احلقوق ومبدأ توجيهي للسياسة العامة املتعلقة ابإلدماج واإلنصاف وإدارة املوارد ،وكذل من
كععالل االعع عرتاف ر ععق الش عععوب واجملتمع ععات والقومي ععات يف تقري ععر املص ععري وأبش ععكال الت ظ ععيم
االجتماعي من أجل تطوير عمليات تقرير املصري .وفيما يتعلق ابعتماد مبدأ "العيش الكر "،
يتضمن الباب الثاين من الدستور ،املتعلق ابحلقوق ،فصالا عن احلقوق املتصلة ابلعيش الكر ،
وم ها احلق يف املياه ويف بيئة يحية ومتوازنة إيكولوجيا ،ويف االتصاالت واملعلومعات والثقافعة
والعلم والتعليم ،واملوئل والسكن والصعحة والعمعل والضعمان االجتمعاعي .وابإلضعافة إىل ذلع ،
ي ص الباب السابع ،املتعلق ب ظام العيش الكر  ،على ضماغت ومبادئ توجيهية شىت ترمي إىل
تعزيز اإلدماج واإلنصاف  ،وكذل استغالل املوارد الطبيعية على و مستدام يراعي الكائ ات
احلية األكرى.
 - 81ويَعرد االععرتاف ر قعوق اجملتمععات والشعععوب والقوميعات يف الفصعل الرابعع معن البععاب
الثاين ،املتعلق ابحلقوق .وت ص املادة  56من الدستور على أن اجملتمعات والشعوب والقوميات
األيلية ،وكذل شعيب اإلكوادوريني امل حدرين من أيل أفريقي واملونتوبيو واجملتمعات احملليعة
تشكل جزءا من الدولة .وتقر املادة  ،57ضمن مجلة أمور ،احلقعوق التاليعة( :أ) يعون وت ميعة
__________

(  )34عععدد املسععاكن ابل سععبة لسسععر املع يشععية اجلديععدة هععو حايععل قسععمة العععدد املتوقععع يف عععام  2015مععن السععكان
املرتاوحع ععة أعمع ععارهم بع ععني  15و 64س ع ع ة علع ععى عع ععدد أفع ع عراد األسع ععرة املعيشع ععية وفق ع ع ا لتعع ععداد السع ععكان واملس ع ععاكن
لعععام  .2010ويؤكععذ يف االعتب ععار السععكان املرتاوحععة أعم ععارهم بععني  15و 64س ع ة لتق ععدير حةععم الطلععب عل ععى
يرجح أن تشكل أسرا معيشي اة جديد اة.
املساكن اجلديدة ،ابعتبارهم الفئة العمرية ال َّ
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وتعزيز اهلوية والشعور ابالنتماء وتقاليعد األسعالف وأشعكال الت ظعيم االجتمعاعي؛ (ب) حفع
ملكية أراضي هذه اجملتمعات ابعتبارها غري قابلة لإللغاء وال للتصرف أو املصادرة أو التةزئة؛
(ج) املشاورة املسبقة واحلعرة واملسعت رية بشعون اخلطع والعربامج املتعلقعة ابستكشعاف املعوارد غعري
املتةععددة املوجععودة يف أراضععيها وابسععتغالهلا وتسععويقها؛ (د) يععون وتطععوير أشععكال تعايش ععها
وت ظيمهععا االج تم ععاعي وأسععاليبها يف إرس ععاء وممارسععة الس ععلطة يف أقاليمهععا املع ععرتف هبععا ق ععانوغا؛
(ه) تطوير وتعزيز وتوطيد نظام التعليم املتعدد الثقافات الث ائي اللغة ،ضمن مجلة أمور.
 - 82ويعرد االع عرتاف ر قعوق األشععطال ذوي اإلعاقععة يف الفصعل الثععاين معن البععاب الثععاين،
املتعلق ابحلقوق .ويف هعذا الصعدد ،تع ص املعادة  47معن الدسعتور علعى أن تكفعل الدولعة وضعع
سياسات للوقاية من اإلعاقة وأن تعمل ،إىل جانب اجملتمع واألسرة ،على ضمان تكافؤ الفرل
لسشطال ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف اجملتمع.
 - 83وابإلضافة إىل ذل  ،تعرتف املادة  96معن الفعرع الثعاين معن الفصعل األول معن البعاب
الرابع ،املتعلق ابملشاركة يف السلطة وت ظيم شؤوهنا ،جبميع أشكال الت ظيم االجتماعي ،بويفها
تعبريا عن سيادة الشعب ،من أجل تطوير عمليات تقرير املصري والتوثري يف القرارات والسياسات
العامعة والرقابعة االجتماعيعة علعى مجيعع مسععتوايت احلكعم والكيعاغت العامعة واخلايعة الع تقععدم
كعدمات عامعة .وت ع ص املعادة  97علععى أ تن تطعور هععذه الت ظيمعات االجتماعيععة أشعكاالا بديل عةا
للوسعاطة وتسعوية امل ازعععات ،وتطالعب جبعرب الضععرر ،وتق ّعدم معا مععن شعونه أن يسعاهم يف حتقيععق
العيش الكر من مقرتحات ومطالب اقتصادية أو سياسية أو بيئية أو اجتماعية أو ثقافية أو من
أي نوع آكر؛ واارس حقها يف املقاومة ،وتطالب ابالعرتاف رقوق جديدة ،ضمن مجلة أمور.
 - 84وي ص الدستور على نظام احلكم اجلمهوري للدولة يف الباب الرابع املتعلق ابملشاركة يف
السلطة وت ظيم شؤوهنا ،وكذل يف الباب اخلامس املتعلق ابلت ظيم اإلقليمي للدولة .وحيعدد يف
هذين البابني ما يلي( :أ) طريقة ت ظيم املشاركة االجتماعية؛ (ب) ال ظام املؤسسعي للحكومعة
املركزية؛ (ج) احلكومات املستقلة الالمركزية واألنظمة اخلاية؛ (د) نظام االكتصايات.
 - 85وابإلضافة إىل حقوق املشاركة امل صول عليها يف البعاب الثعاين معن الدسعتور ،املتعلعق
ابحلقعوق ،حيعدد البعاب الرابعع ،املتعلعق ابملشعاركة يف السعلطة وت ظعيم شعؤوهنا ،املبعادئ التوجيهيععة
لكيفية ت ظيم عملية املشاركة يف تسيري شؤون الدولة .ويف هذا الصدد ،ت ص املادة  95على أن
يشعارن املواط عون ،بصعفة فرديعة أو مجاعيعة ،مشععاركةا فعالعةا يف عمليعات يع ع القعرار والتططععي
وإدارة الشؤون العامة ،وكذل يف املراقبة الشعبية ملؤسسات الدولة وممثليها ،يف إطار عملية دائمة
لب اء سلطة الشعب .وت ص املادة ذاها على أن يسرتشد يف املشاركة مببادئ املساواة واالستقاللية
واملشاورة العامة واحرتام االكتالف واملراقبة الشعبية والتضامن والتعدد الثقايف؛ وك ذل على أن
ا َارس هذه املشاركة من كالل آليات الدميقراطية التمثيلية واملباشرة واجملتمعية.

 - 86ويتضمن هذا الباب أيض ا أحكامع ا ذات يعلة ابحلكعم العوارد يف املعادة  1معن الدسعتور
بشون إرساء دولة دميقراطية تتعلق ب ت سيق املشاركة يف إطار نظام احلكم اجلمهوري للدولة  .ويف
هععذا الصععدد ،ت ع ص املععادة  100مععن الدس ععتور علععى أ تن يسععت د نظععام احلكععم يف الدولععة جبمي ععع
مستوايته إىل مبادئ الدميقراطية وأن ت شعو هلعذا الغعرض هيئعات للمشعاركة تتعولف معن سعلطات
تطبة اثل نظام احلكم وكذل اجملتمع يف إطار الوالية اإلقليمية ملستوى احلكم املعين .ووفق ا
م َ
هلذه املادة ،ا َارس املشاركة يف اهليئات احلكومية من أجل ما يلي( :أ) إعداد اخلط والسياسات
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الوط ية واحمللية والقطاعية ابالتفاق بني احلكومعات واملعواط ني؛ (ب) حتسعني نوعيعة االسعتثمار
العام ووضع كط للت مية؛ (ج) إعداد ميزانيات تشاركية للحكومات؛ (د) ت عزيز الدميقراطية من
كالل آليات دائمة للشفافية واملساءلة والرقابة االجتماعية؛ (ه) تشةيع مشاركة املواط ني وحفز
عمليات التوايل.
 - 87وعلى غرار ذل  ،ت ص املادة  103من الفرع الرابع ،املتعلق ابلدميقراطية املباشرة ،الوارد
يف الباب الرابع ،على أنه ميكن ،من كالل م بادرات شعبية ،تقد مقرتحات إىل اجلهاز التشريعي
بشون وضع قوانني أو إيعالحها أو إلغائهعا ،مبعا يف ذلع مقرتحعات إليعالح الدسعتور ،وجيعوز
للمةلس االنتطاو الوطين إكضاعها للمشعورة الشععبية ،يف حالعة ععدم اختعاذ اجلهعاز التشعريعي
لإلجراءات الالزمة بشوهنا .وجتيز أحكام املادة  104أيض ا للهيئة االنتطابية املع ية أن تدعو إىل
إجراء مشاورة شعبية ،مبوجب أمر يادر عن رئيس اجلمهورية ،فيما يتعلق ابملسعائل الع تراهعا
مالئمععة؛ ول لحكومععات املسععتقلة الالمركزيععة بشععون املس ععائل ال ع ت ععدرج ضععمن نطععاق واليته ععا؛
ول لمواط ني أنفسهم ،فيما يتعلق أبي مسولة .وابإلضافة إىل ذلع  ،ووفقع ا للمعادة  ،105جيعوز
لسشطال الذين يتمتعون رقوقهم السياسية إلغاء والية السلطات امل تطبة ابالقرتاع العام.
 - 88ويت ععاول الفععرع اخلععامس مععن البععاب الراب ععع مععن الدسععتور اهليئععات السياسععية .ويف ه ععذا
الصعدد ،تععرتف املععادة  108ابألحعزاب واحلركعات السياس ع ية بويعفها هيئعات عامععة غعري اتبعععة
للدولة ،تعرب عن التعددية السياسية للشعب وتست د إىل مفاهيم فلسفية وسياسية وإيديولوجية
شاملة للةميع وغري اييزية .وابإلضافة إىل ذل  ،ت ص هذه املادة على أن ت تسم هذه اهليئات
ابلدميقراطيعة يف ت ظيمهعا وهيكلهعا وعملهعا ،وأن تكفعل الت عا وب واملسعاءلة وامل ايعفة بعني املعرأة
والرجل يف عالس إدارها .ومن جهة أكرى ،ت ص املادة  109على أَ تن اارس األحزاب نشاطها
على الصعيد الوطين واحلركات السياسية علعى أي مسعتوى معن مسعتوايت احلكعم ،مبعا يف ذلع
الدائرة االنتطابية للمواط ني املقيمني يف اخلارج؛ وهلذا السبب ،جيب على األحعزاب واحلركعات
السياسية أن تعلن مبادئها اإليديولوجية ،وتقرتح برغع ا للحكم ،وتضع سة اال لسعضاء ،فيما
خيص األحزاب ،وسةالا للم تسبني ،فيما خيص احلركات السياسية .وأكريا ،ت ص املاداتن 110
و 111من الدستور على اويعل األحعزاب واحلركعات السياسعية معن كعالل مسعامهات أعضعائها
أو امل تسبني إليها ،ويف حالة استيفائها للشروط القانونية ،من كالل خمصصات حكومية ختضع
للرقابة؛ وتعرتفان رقها يف ممارسة املعارضة السياسية على مجيع مستوايت احلكم.
 - 89وفيمعا يتعلععق ابلتمثيععل السياسعي ،الععذي يت اولععه الفعرع السععادس مععن البعاب الرابععع مععن
الدس تور ،ت ص املادة  112على أن تقدم األحزاب واحلركات السياسية مرشحني لالنتطاابت
الشععبية .وابإلضعافة إىل ذل ع  ،تع ص املعادة  ،113ضععمن مجلعة أمعور ،علععى ععدم جعواز ترشععح
ا ألشطال املرتبطني بعقود مع الدولة ،ومعن يعدرت يف حقهعم أحكعام ابإلدانعة واجبعة الت فيعذ
ألسباب م ها اإل ثراء غري املشروع أو االكتالس ،ومن مل يسعددوا ال فقعة الواجبعة علعيهم ،ومعن
مارسوا السلطة الت فيذية يف إطار حكومات األمر الواقع ،وأفراد القوات املسلحة والشرطة الوط ية
كالل فرتة كدمتهم الفعلية ،وغريهم.
 - 90وابإلضافة إىل ذل  ،ت ص املادة  114على إمكانية "إعادة ا النتطاب بشكل متتال
أو غري متتال" مرة واحدة فق للم صب ذاته؛ وتكفل املادة  115الدعاية ا النتطابية من كالل
وسائ اإلعالم ،من أجل تعزيز ال قاش ونشر الربامج املقرتحة ،وذل بدعم من الدولة على و
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يتسم ابإلنصاف واملساواة؛ وت ص املادة  116على إرساء نظام انتطاو ل النتطاابت املتعددة
األشطال يراعي مبادئ الت اسب واملساواة يف التصويت واإلنصاف والتكافؤ والت اوب بني الرجل
واملعرأة؛ وحتظععر املعادة  117إج عراء إيعالحات قانونيععة لل ظعام االنتطععاو كعالل الس ع ة السععابقة
لالنتطاابت.
 - 91أمعا خبصعول اإلطععار املؤسسعي للدولععة ،ف تت عاول الفصععول معن الثععاين إىل السعادس مععن
البعاب الرابععع مععن الدسععتور األجهععزة املركزيععة اخلمس عة؛ يف حععني حيععدد الفصععل الثععاين مععن البععاب
اخلامس الت ظيم اإلقليمي للدولة ،ويت اول الفصعل الثالعل م عه احلكومعات املسعتقلة الالمركزيعة.
ففيم ععا يتعل ععق ابألجهع ععزة املركزي ععة اخلمسع ععة للدول ععة ،فه ععي )1( :اجلهع ععاز التش ععريعي )2( ،اجلهع ععاز
الت فيع ععذي )3( ،جه ع ععاز القض ع ععاء وعدالع ععة الش ع عععوب األي ع ععلية )4( ،جهع ععاز الش ع ععفافية والرقاب ع ععة
االجتماعية )5( ،جهاز االنتطاابت.
 -92ويع ع ظم الفص ععل الث ععاين م ععن الدس ععتور عم ععل اجلمعي ععة الوط ي ععة .ويف ه ععذا الص ععدد ،ووفقع عا للمع ععادة ،119
ي بغعي أن يكعون أعضععاء اجلمعيعة الوط يعة مععن ج سعية إكوادوريعة وراشععدين ومتمتععني رقععوقهم
السياسية .ومن جهة أكرى ،ت ص املادة  118على أن اجلمعية الوط ية هيئة من علس واحد،
مقرهعا يف كيتعو ،وتععدوم واليعة أعضععائها أربعع سع وات ،وتتععولف معن  15عض عوا م تطبعني علععى
الصععيد العوطين ،وعضعوين عععن كعل مقاطععة ،ابإلضعافة إىل عضععو ععن كعل  200 000نسععمة
أو عموعة من السكان يفوق عددهم  150 000نسمة وفقا آلكر تعداد للسكان .وابإلضافة
إىل ذل ع  ،ووفق ع ا للمععادة  ،123ت عقععد اجلمعي ععة الوط يععة ،مععن دون توجيععه أي دع ععوة ،يف 14
أاير/معايو معن سع ة انتطعاب أعضعائها ،ويتععني عليهعا عقعد دوراهعا بشعكل ععادي ودائعم طعوال
ال س ة ،وجيوز ألعضائها االستفادة من إجازتني يف الس ة مدة كل م همعا  15يومع ا ،وجيعوز هلعا
عقد دورات استث ائية كالل هاتني اإلجازتني ،مع كفالة أن تكون مجيع جلساها عل ية ،ابستث اء
تل امل صول عليها قانوغا.
 - 93وت ص املادة  120من الدستور على مهام اجلمعية الوط ية ،وأمهها( :أ) ت صيب رئيس
اجلمهورية وغئبه امل تطبعني ابالقعرتاع الشععيب؛ (ب) إععالن إيعابة رئعيس اجلمهوريعة بعةعز بعدين
أو عقلي َحيول دون أدائه لوظيفته ،واختعاذ قعرار بعزلعه؛ (ج) ال ظعر يف التقعارير السع وية للعرئيس
وإيدار آراء بشوهنا؛ (د) املشاركة يف عملية اإليالح الدستوري؛ (ه) سعن القعوانني وتعدوي ها
وإيعالحها وإلغاؤهعا وإعطاؤهععا تفسعريا ذا طععابع ملعزم علعى العمععوم؛ (و) اسعتحداث الض عرائب
أو تععديلها أو إلغاؤهعا مبوجعب قعانون؛ (ز) املوافقعة علعى املعاهعدات الدوليعة أو رفضعها حسععب
االقتضععاء؛ (ح) ري ععد عم ععل اجله ععاز الت في ععذي وجهععاز االنتط ععاابت وجه ععاز الش ععفافية والرقاب ععة
االجتماعية ،وغريها من هيئات ا لسلطة العامة؛ (ط) اعتماد امليزانية العامة للدولة ،معع حتديعد
سقف الدين العام ،وريد ت فيذها؛ (ي) م ح العفو يف حالة اجلرائم السياسية وألسباب إنسانية.
 - 94ووفق ا للمادة  ،122تتعولف اهليئعة العليعا إلدارة الشعؤون التشعريعية معن رئعيس اجلمعيعة
الوط يععة وغئبي ععه وأربع ععة أعض ععاء ت تط ععبهم اجلمعي ععة بكام ععل ه يئته ععا .وم ععن جه ععة أك ععرى ،تع ع ص
املادة  124على أنه جيوز لسحزاب أو احلركات السياسية ال يشكل ممثلوها  10يف املائة من
أعضاء اجلمعية الوط ية تشكيل فريق تشريعي ،وكذل لسحزاب واحلركات السياسية األ كرى يف
إطعار حتالفععات .وابإلضععافة إىل ذل ع  ،ت ع ص املععادة  126علععى إنشععاء جلععان دائمععة متطصصععة
لالضطالع أبعمال اجلمعية الوط ية ،حيدد القانون عددها وتركيبتها ويالحياها.
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 - 95وحتدد املادة  127املسائل احملظعورة علعى أعضعاء اجلمعيعة الوط يعة ،ابعتبعارهم ميارسعون
وظيفة عامة ،وت ص املادة  128على أهنم خيضعون الكتصال حمكمة العدل الوط ية ،وتشري
أيض ا إىل أهنم ال يساءلون مدني ا وال ج ائي ا عن أي آراء يعربون ع هعا أو قعرارات أو إجعراءات
يتطذوهنا كالل ممارسة مهامهم داكل اجلمعية الوط ية وكارجها .غري أن هذه املادة ت ص أيض ا
على أن إقامة دعوى ج ائية ضد أحد أعضاء اجلمعية الوط ية يسعتوجب إذغا مسعبق ا معن هعذه
اجلمعية ،ما عدا يف احلاالت ال ال يلة هلا مبمارسة مهامه.
 - 96وفيم ععا يتعل ععق مبحاكم ععة اجلمعي ععة الوط ي ععة ل ععرئيس اجلمهوري ععة أو غئب ععه سياس ععي ا ،تع ع ص
املعادة  129علععى أن ذل ع ال جيعوز إال يف حالععة ارتكععاب ج عرائم اعس أبمععن الدولععة ،أو ج عرائم
االبت ع عزاز أو الرشع ععوة أو االكع ععتالس أو اإلث ع عراء غع ععري املشع ععروع أو اإلابدة اجلماعيع ععة أو التع ع ععذيب
أو االكتفاء القسري لسشطال أو االكتطعاف أو القتعل ألسعباب سياسعية أو وجدانيعة .ومعن
جهة أكرى ،ت ص املادة  130على جواز عزل رئيس اجلمهورية ،ره ا ركم يادر عن احملكمة
الدستورية ،يف حالة قيامه مبهام ال خيوهلا له الدسعتور ،أو يف حالعة حعدوث أزمعة سياسعية حعادة
واضطراابت داكلية.
 - 97وابإلضافة إىل ذل  ،جتدر اإلشارة إىل أن املادة  132من الدستور تت اول اإلجراءات
التش ععريعية .ووفقع ع ا للم ععادة  ،134تع ععود مب ععادرة تق ععد مش ععاريع القع عوانني إىل اجله ععات التاليع ععة:
(أ) أعضاء اجلمعية الوط ية بدعم من  5يف املائة من زمالئهم أو من فريق تشريعي؛ (ب) رئيس
اجلمهوريعة؛ (ج) اهليئععات األكعرى ،يف عععاالت اكتصايععها؛ (د) احملكمعة الدسععتورية ،ومكتععب
ال ائب العام ،ومكتب املدعي العام ،ومكتب أمني املظامل ،ومكتب احملامي العام ،فيما يتعلق
ابملسائل ال ت درج ضمن اك تصاياها؛ (ه) املواط ون املتمتععون رقعوقهم السياسعية ،وكعذل
امل ظمات االجتماعية ال حتظى بدعم ما نسبته  0,25يف املائة من املواط ني املسةلني يف قوائم
ال اكبني .ووفق ا للمواد من  137إىل  139من الدستور ،ختضع مشاريع القوانني للم اقشة مرتني
وجيعري تعميمهععا حععىت يتسع ملععن قععد يتعوثرون هبععا اللةععوء إىل اجلمعيعة الوط يععة لعععرض مععربراهم
وحةةهم؛ وبعد اعتماد هذه املشاريع ،حتال إىل الرئيس الذي يوافق أو يعرتض عليها؛ وإذا كان
االعرتاض على مشروع قانون ما كلياا ،ال جيوز إعادة ال ظر فيه إال بعد انقضاء س ة؛ وإذا كان
ال قد تقبله اجلمعية الوط ية وقد تصدق على مشروع القانون
جزئي ا ،فإن الرئيس يقدم نص ا بدي ا
األيلي ،مع وجوب استصدار قرار من احملكمة الدسعتورية يف احلعاالت الع يكعون فيهعا سعبب
اعرتاض رئيس اجلمهورية على مشروع القانون هو عدم دستوريته.
 - 98وفيما يتعلق ابجلهاز الت فيذي ،امل صول عليه يف الفصل الثالل من الدسعتور ،تع ص
املادة  141على أن رئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة واحلكومة ،وابلتايل املسؤول عن اإلدارة
العامة .وت ص ابإلضافة إىل ذل على أن اجلهاز الت فيذي يتولف من مكتب رائسة اجلمهورية
ومكتب غئب رئيس اجلمهورية ،ووزارات الدولة وغريها من اهليئات واملؤسسات الالزمة للقيام
بصعالحيات اإلش عراف علعى السياسععات العامعة الوط يععة وختطيطهعا وت فيععذها وتقييمهعا .ووفق ع ا
للمادة  ،144تبدأ فرتة حكم الرئيس كالل األايم العشرة التالية لت صيب اجلمعية الوط ية ال
يتعني على الرئيس أن يؤدي أمامها اليمني القانونية لتويل م صبه مدة أربع س وات ،وجيوز إعادة
انتطابه مرة واحدة .وحتدد املادة  145األسباب املوجبة إلهناء واليته ،وم ها( :أ) انقضاء مدة
الوالية الرائسية؛ (ب) الت حي الطوعي؛ (ج) العزل من امل صب وفقع ا ملعا يع ص عليعه الدسعتور؛
GE.18-19706

33

HRI/CO RE/ECU/2018

(د) العةز البدين أو العقلي؛ (ه) التطلي عن امل صب ،الذي يتعني أن تثبته احملكمة الدستورية؛
(و) إلغاء الوالية.
 - 99وحتعدد املعادة  147يععالحيات رئعيس اجلمهوريعة ،وأبرزهععا( :أ) ت فيعذ وإنفعاذ الدسععتور
واملعاهدات الدولية والقوانني وغريها من املعايري ال ت درج ضمن نطاق اكتصايه؛ (ب) القيام،
لدى توليه مل صبه ،بعرض املبادئ التوجيهيعة األساسعية للسياسعات الع سعيتبعها؛ (ج) حتديعد
وتوجيه السياسات العامة للةهاز الت فيذي؛ (د) تقد مقرتح اخلطة اإلاائية الوط ية إىل اجمللس
الوطين للتططي العتماده؛ (ه) تسيري اإلدارة العامة بطريقة المركزية وإيدار املراسيم الالزمة
لتكاملها وت سيقها وت ظيمها ومراقبتها؛ (و) إنشاء وتغيري وإلغاء العوزارات وكيعاغت وهيئعات
الت سععيق؛ (ز) تقععد تقري ععر س ع وي إىل اجلمعي ععة الوط يععة بش ععون ت فيععذ اخلط ععة اإلاائيععة الوط ي ععة
واألهداف املقرتحة للس ة التالية؛ (ح) إحالة مشروع امليزانية العامة للدولة إىل اجلمعية الوط يعة
العتمعاده؛ (ط) تعيععني وععزل وزراء الدولععة وغعريهم مععن املعوظفني العععامني املطعول لععه تعيي ع هم؛
(ي) حتديد السياسة اخلارجية وتوقيع املعاهدات الدولية والتصديق عليها وتعيني السفراء ورؤساء
البعثات وعزهلم؛ (ن) املشاركة يف عملية يعياغة القع وانني معن كعالل مبعادرة تشعريعية؛ وإيعدار
الل عوائح الت ظيمي ععة الالزمععة لت في ععذ القع عوانني؛ (ل) الععدعوة إىل إجع عراء اسععتفتاء ع ععام يف احل ععاالت
امل صعول عليهعا يف الدسعتور ووفق ع ا للشعروط احملعددة فيعه؛ (م) دعععوة اجلمعيعة الوط يعة إىل عقععد
دورات استث ائية؛ (ن) ممارسة سلطة الرئيس األعلى للقوات املسلحة والشرطة الوط يعة وتعيعني
أعضاء قيادا ها العليا.
 - 100أمعا خبصعول العوزراء ،فتع ص املعادة  151معن الدسعتور علعى أهنعم يتحملعون املسععؤولية
السياسعية واملدنيعة واجل ائيعة ععن اإلجعراءات ال ع يتطعذوهنا والعقعود الع يربموهنعا كعالل ممارسععة
مهامهم ،بصرف ال ظر عن املس ؤولية املدنية الثانوية للدولة .وحتدد املادة  152حاالت انعدام
األهلية لتويل م صب الوزير ،وم ها وجود عالقة قرابة مع رئيس اجلمهورية أو غئبه ،واالرتبعاط
بعقد مع الدولة ،وممارسة اخلدمة الفعلية ضمن قوات حف ال ظام الععام .وععالوة علعى ذلع ،
ختععول امل ععادة  154لععوزراء الدول ععة يععالحيتني أك ععريني ابإلضععافة إىل تلع ع امل صععول عليه ععا يف
القانون ،ومها( :أ) ممارسة مهمة توجيه السياسات العامة يف عاالت اكتصايهم ؛ (ب) تقد
التقارير املطلوبة بشون اجملاالت ال يتولون مسؤوليتها إىل اجلمعية الوط ية.
 - 101وفيما يتعلق ابجملالس الوط ية للمساواة ،ت ص املادة  156من الدستور على أهنا مسؤولة
ععن كفالعة اإلعمعال الكامععل للحقعوق املكرسعة يف الدسعتور والصععكون الدوليعة حلقعوق اإلنسععان
وممارستها ،واارس هلذا الغرض يالحيات يياغة وتعميم وإنفاذ ومتابعة وتقييم السياسات العامة
املتعلقة ابملسائل اجل سانية واإلث ية ،وبقضااي األجيال والتعدد الثقايف واإلعاقة والت قل البشري،
وذلع وفق عا للقععانون وابلت سععيق مععع الوكععاالت املع يععة ابلريععد واإلنفععاذ ،وكععذل مععع اهليئععات
املتطصصعة يف محايعة احلقععوق علعى مجيعع مسععتوايت احلكعم .ووفقع ا للمععادة  ،157تتعولف هععذه
اجملالس ،على أساس امل ايفة ،من ممثلني عن اجمل تمع املدين وعن الدولة ،ويرأسها رئيس اجلمهورية.
وقد أنشئت اجملالس الوط ية للمساواة يف  7اوز/يوليه  ،2014مبوجب قانون أساسي .ويف الوقت
الراهن ،ي ظم القانون األساسي للمةالس الوط ية للمساواة ولوائحه الت ظيمية العامة ذات الصلة
الصادرة يف عام  2015عملها يف اجملاالت التالية :الشعؤون اجل سعانية ،والقضعااي املشعرتكة بعني
األجيال ،وشؤون الشعوب األيلية والقوميات واإلعاقة والت قل البشري.
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 - 102وي ظم الفصل الرابع من الباب الرابع عمعل جهعاز القضعاء وعدالعة الشععوب األيعلية.
وتتضمن املواد من  167إىل  170مبادئ إقامة العدل ،ويربز ضم ها( :أ) االستقالل الداكلي
واخل ع ععارجي؛ (ب) اسع ع ععتقالل جه ع ععاز القضع ع ععاء إدارايا واقتص ع ععادايا ومالي ع ع ع ا؛ (ج) وح ع ععدة القضع ع ععاء؛
(د) االستفادة اجملانية من كدمات القضاء؛ (ه) احملاكمة العل ية؛ (و) احملاكمة الشفوية وتركيز
اإلجراءات واحملاكمة احلضورية ومبدأ است اد احلكم إىل الوقائع واألدلة املعروضة علعى احملكمعة؛
(ز) تبسي اإلجراءات واتساقها وفعاليتهعا وفوريتهعا وتسعريعها وترشعيدها؛ (ح) احملاكمعة وفعق
األيول القانونية؛ (ط) تشكيل جهاز القضاء وفق مبادئ املساواة واإلنصاف وال زاهة والت افسية
واجلدارة والعل ية واحلق يف الطعن واملشاركة املدنية.
 - 103وتت اول املادة  171نظام عدالعة الشععوب األيعلية ،وتع ص علعى أن اعارس سعلطات
اجملتمعات والشعوب والقوميات األيلية املهام القضائية داكل أقاليمها است ادا إىل تقاليد أسالفها
وقانوهنا اخلال ،مع ضمان مشاركة املرأة يف ي ع القرار .وت ص ابإلضافة إىل ذل على أَ تن تطبق
سلطات الشعوب األيلية املعايري واإلجراءات اخلاية هبا لتسوية امل ازعات الداكلية ،شعريطة
َّأال تتعارض مع الدستور أو حقوق اإلنسان املعرتف هبا يف الصكون الدولية .وأكريا  ،ت ص هذه
املادة على أن تكفل الدولة احرتام املؤسسات والسلطات العامعة للقعرارات الصعادرة ععن حمعاكم
الشعوب األيلية ،مع ضرورة إكضاعها للمراجعة بغرض التحقق من دستوريتها.
 - 104وحتدد املواد من  172إىل  176مبادئ جهاز القضاء ،وم ها( :أ) إقامة العدل وفق ا
للدستور والصكون الدولية حلقوق اإلنسان والقانون؛ (ب) بذل الع اية الواجبة؛ (ج) مسؤولية
القضععاة عععن حععاالت التععوكري أو اإلمهععال أو إسععاءة تطبيععق أحكععام العدالععة أو خمالفععة القععانون؛
(د) الطعن القضائي يف اإلجراءات اإلدارية؛ (ه) عدم جواز ممارسة موظفي القضاء مله ة احملاماة؛
(و) التطصص القضائي يف شؤون األطفال واملراهقني؛ (ز) تعيني موظفي القضا ء على أساس
الت افس واجلدارة.
 - 105وت ص املادة  177على أن جهاز القضاء يتولف من هيئعات قضعائية وهيئعات إداريعة
وهيئات مساعدة وهيئات مستقلة .ويف هذا الصدد ،حتدد املعادة  178اهليئعات القضعائية يف:
(أ) حمكمععة العععدل الوط يععة؛ (ب) حمععاكم املقاطعععات؛ (ج) اهليئععات القضععائية واحملععاكم امل شععوة
مبوجعب القععانون؛ (د) حمعاكم الصععلح .وابإلضعافة إىل ذل ع  ،يعتعرب علععس القضعاء اهليئععة املع يععة
ابإلدارة والت ظيم والرقابة واالنضباط؛ وتعترب دائرة التوثيق واملسؤولون القضعائيون ععن املعزادات
العل ية هيئات مساعدة؛ أما مكتب أمني املظامل ومكتب احملامي العام فهما هيئتان مستقلتان.
 - 106وختول املادة  181جمللس القضعاء الصعالحيات التاليعة( :أ) حتديعد وت فيعذ السياسعات
الراميععة إىل حتسععني ال ظععام القض ععائي وحتديثععه؛ (ب) اسععتعراض مش ععروع ميزانيععة جهععاز القض ععاء
واعتمعاده؛ (ج) توجيععه عمليععات انتقععاء القضععاة وغعريهم مععن مععوظفي جهععاز القضععاء ،وكععذل
عمليات تقييم أدائهم وترقيتهم ومعاقبتهم من كالل إجراءات عل ية وقرارات معللة؛ (د) إدارة
مه عة القضعاء وإضعفاء الطعابع املهعين عليهععا معن كعالل ت ظعيم وإدارة معاهعد التعدريب والتعلععيم؛
(ه) ضمان شفافية جهاز القضاء وفعاليته.
 - 107وابإلضافة إىل ذل  ،ت ص املادة  182على أن حمكمة العدل الوط يعة تتمتعع ابلواليعة
ال قضائية على الصعيد الوطين ،ويوجد مقرها يف كيتو ،وتتولف من واحد وعشرين قاضي ا موزعني
على دوائر متطصصة ،تدوم واليتهم تسع س وات غري قابلة للتةديد مع تغيري ثلل أعضائها
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كل ثالث س وات .وت ص هذه املادة أيض ا على أن رئيس احملكمة ،الذي ميثل جهاز القضاء،
ي تطب من بني قضاة حمكمة العدل الوط ية ،وتدوم واليته ثالث س وات .وت ص أيض ا على أن
يكون مثة قضاة م اوبون خيضعون لل ظام ذاته الذي يسري على القضاة الدائمني.
 - 108وت ع ص امل ععادة  183علععى ض ععرورة أن يكععون املرش ععح مل صععب ق ععاض يف حمكمععة الع ععدل
الوط ية إكوادوري اجل سية ،ومتمتع ا رقوقه السياسية ،وحايعالا علعى شعهادة جامعيعة عليعا يف
القعانون معععرتف هبععا قععانوغا داكععل البلععد وأن يكععون قععد زاول ،ب زاهععة واسععتقامة ،مه ععة احملامععاة
أو القضعاء أو تعدريس القعانون معدةا ال تقعل عععن عشعر سع وات .وي ععني علعس القضعاء القضععاة
است ادا إىل نتائج امتحان ت افسي وعلعى أسعاس اجلعدارة وحعق الطععن والرقابعة االجتماعيعة ،معع
وجوب كفالة التكافؤ بني الرجل واملرأة.
 - 109وختول املادة  184حملكمة العدل الوط ية الصالحيات التالية ،بصرف ال ظر عن تل
املطولة هلا مبوجب القانون( :أ) ال ظر يف طلبات الطعن واملراجعة وغريها مما ي ص عليه القانون؛
(ب) تطوير نظام للسوابق القضائية يست د إىل األحكام ال تكرر فيها الرأي ذاته ثالث مرات؛
(ج) ال ظععر يف ال ععدعاوى املقدمععة ض ععد املععوظفني الع ععامني اخلاضعععني الكتصاي ععها؛ (د) تق ععد
مشاريع قوانني تتعلق ب ظام إقامة العدل .وخبصول الصالحية الثانية ،ت ص املادة  185على أن
حتيل الدوائر املتطصصة ما تصدره من أحكام ي تكرر فيها الرأي ذاته ثالث مرات بشون املسولة
ذاها إىل حمكمة العدل الوط ية لكي ت اقشها بكامل هيئتها وتتطذ داكل أجل أقصاه  60يوم ا
قرارا بشون مدى تواؤمها .وإبقرارها هلذا املعيار ،يصبح احلكم املعين سابق اة قضائي اة ملزم اة.
 - 110وفيمعا يتعلععق مبحععاكم املقاطعععات ،ت ع ص املععادة  186علععى أن ت شععو يف كععل مقاطعععة
وتتولف من العدد الالزم من القضاة لل ظر يف القضااي .وت ص على أن يكون قعد سعبق هلعؤالء
القضاة أن مارسوا مه ة القضاء أو احملاماة أو التدريس اجلامعي ،وأن جيري توزيعهم على دوائر
متطصصة مماثلة ل تل املوجودة يف حمكمة العدل الوط ية .وت ص هذه املادة أيض ا على أن حيدد
علس القضاء العدد الالزم من احملاكم واهليئات القضائية وفقا الحتياجات السكان ،مع احلرل
على أن يتوافر يف كل كانتون ،على األقل ،قاض واحد متطصعص يف شعؤون األسعرة واألطفعال
واملعراهقني أو قضعااي املعراهقني اجلعا ني ،وفقع ا الحتياجعات السعكان ،وأن توجعد كعذل يف كععل
م طقة هبا مركز إلعادة التوهيل االجتماعي ،على األقل ،حمكمة واحدة تكفل حقوق السة اء.
 - 111وضععماغا لوح ععدة القضععاء ،تع ع ص املععادة  188عل ععى أن حيععا َكم أفع عراد الق عوات املس ععلحة
والشعرطة الوط يعة أمعام احملععاكم ا لعاديعة ،وأن ختضعع املطالفعات املوجبععة الختعاذ إجعراءات أتديبيععة
للمعايري اإلجرائية اخلاية هباتني اهليئتني ،وأن حيدد القانون احلاالت ال ي بغي أن ت ظر فيها
حماكم كاية ،تبع ا للرتبة واملسؤولية اإلدارية .وحتدد املواد من  191إىل  193اإلطار الت ظيمي
ملكتب احملامي العام .وتشعري يف هعذا الصعدد إىل أن هدفعه يتمثعل يف كفالعة إمكانيعة اللةعوء إىل
القض ععاء ،علع ععى ع ععو كام ععل ومتسع ععاو ،لسشع ععطال الع ععذين َحيع ع ول ضع عععفهم أو وضع عععهم املع ععادي
أو االجتماعي أو الثقايف دون االستعانة مبحام حلماية حقوقهم .ووفقا للمعايري املذكورة ،يقدم
مكتب أمني املظامل كدمات ق انونية وتق ية مالئمة وغجعة وفعالة وعانية يف إطار توفري املساعدة
وإسعداء املشعورة القانونيععة لسشعطال بشععون حقعوقهم يف مجيععع اجملعاالت وأمععام مجيعع اهليئععات.
وابلتايل ،فمكتب أمني املظامل هيئة تتمتع ابالستقالل اإلداري واالقتصادي واملايل ،وتتوافر هلعا
موارد بشرية وماد ية وظروف عمل مماثلة لتل املتاحة ملكتب املدعي العام .وت ص هذه املواد
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أيضع ا علعى ضعرورة أن تعوفر كليعات التشععريع واحلقعوق والعلعوم القانونيعة يف اجلامععات ابسععتمرار
كدمات الدفاع واملشورة عاغا لسشطال ذوي الدكل احملدود والفئات ذات األولوية.
 - 112وتع ص املعادة  178مععن د سعتور اجلمهوريععة علعى أن "علععس القضعاء هععو اهليئعة املع يععة
مبسائل الت ظيم واإلدارة والرقابة واالنضباط يف جهاز القضاء" ويتمتع بصالحية اختاذ اإلجراءات
التوديبيععة وفق ع ا للقععانون األساس ععي جلهععاز القضععاء .وفيمععا يتعل ععق مبكتععب املععدعي العععام ،تع ع ص
املعادة  194علعى أنععه هيئعة تعمععل علعى أسععاس ال مركعزي وتتمتععع ابالسعتقالل اإلداري واملععايل،
واملدعي العام هو أعلى سلطاها وممثلها القانوين.

 - 113ومن جهة أكعرى ،تع ص املعادة  195علعى أن جيعري مكتعب املعدعي الععام ،معن تلقعاء
نفسه أو ب اء على دفع اخلصوم ،التحقيقات السابقة للمحاكمة ويباشعر اإلجعراءات اجل ائيعة،
ويقععدم الععدعاوى العامععة وفق ع ا ملبععدأي السععلطة التقديريععة واحلععد األدىن مععن التععدكل يف املس ععائل
اجل ائيعة ،معع إيعالء اهتمععام كعال للمصعلحة العامعة وحقععوق الضعحااي .وع عد االقتضعاء ،يوجععه
مكتب املدعي العام التهم إىل اجل اة املزعومني أمام احملكمة املطتصة ،معع ضعرورة تقعد األدلعة
كالل إجراءات احملاكمة اجل ائية.
 - 114ولتمكني مكتب املدعي العام من أداء هذه املهام ،ت ص املادة املذكورة على أن ي شل
ال ومتطصص ا للتحقيق والطب الشرعي وعلوم األدلة اجل ائية ،يضعم حمققعني
ويدير نظام ا شام ا
مدنيني وم تمني إىل الشرطة؛ ابإلضافة إىل نظام حلماية وم ساعدة الضحااي والشهود يف الدعاوى
اجل ائيعة ،وغععري ذل ع مععن االلتزامعات امل صععول عليهععا يف القععانون .وفيمعا يتعلععق ب ظععام محايععة
الضحااي والشهود ،ت ص املادة  198من الدستور على ضرورة أن يعمل مكتعب املعدعي الععام
ابلت سععيق م ععع الكيععاغت العام ععة ذات الص ععلة مبصععا ه ععذا ال ظ ععام وأهدافععه ،وأن ي س ععق ك ععذل
إجراءات مشاركة م ظمات اجملتمع املدين.
 - 115وفيما يتعلق جبهاز الشفافية والرقابة االجتماعية ،امل صول عليه يف الفصل اخلامس من
الباب الرابع ،ت ص املادة  204على أن يعزز هذا اجلهاز ويشةع مراقبة كياغت وهيئات القطاع
العام واألشطال الطبيعيني أو االعتباريني يف القطاع اخلال الذين يقدمون كدمات أو يزاولون
أنشطة يف إطار املصلحة العامة ،وذل توكيا لقيام هذه اجلهات أب نشطتها مبسؤولية وشعفافية
وإنصاف؛ وهلذا الغرض ،يشةع جهاز الشفافية والرقابة االجتماعية مشاركة املواط ني ،و يكفل
ممارسة احلقوق وإعماهلا ومي ع ا لفساد ويكافحه .ويف هذا الصدد ،ت ص املادة املذكورة على أن
يتولف هذا اجلهاز من اجمللس املعين مبشاركة املواط ني والرقابة االجتماعية ،ومكتب أمني املظامل،
ومكتععب املراق ععب امل ععايل العععام ،وهيئ ععات الرقاب ععة؛ وه ععي كيععاغت ذات شطص ععية قانوني ععة تتمت ععع
ابالستقالل يف إدارها ومالي تها وميزانيها وشؤوهنا الت ظيمية.
 - 116وت ص املادة  205بصفة عامة على أن والية ممثلي الكياغت املكونة جلهاز الشفافية
والرقابة االجتماعية تدوم س س وات ،وخيضعون الكتصال حمكمة العدل الوط ية وللمساءلة
السياسععية أمععام اجلمعيععة الوط يععة .وابإلضععافة إىل ذل ع  ،ت ع ص هععذه املععادة علععى أن يكععون مععن
يشغلون امل ايب العليا يف هذا اجلهاز من ج سية إكوادورية ويتمتعون رقوقهم السياسية وأن
جيري تعيي هم است ادا إىل نتائج امتحان عام قائم على الت افس واجلدارة وكفالة حق املواط ني يف
الرتشح والريد والطعن.
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 - 117ومن جهة أكرى ،ت ص املادة  206ع لى أن يشعكل رؤسعاء الكيعاغت املكونعة جلهعاز
الشفافية والرقابة االجتماعية هيئةا للت سيق تَ تطب كل س ة أحد أعضعائها رئيسع ا هلعا .وتتمثعل
يالحياها فيما يلي( :أ) يياغة السياسات العامة بشعون الشعفافية والرقابعة واملسعاءلة ،وتعزيعز
مشعاركة املعواط ني ،وم ععع الفسعاد ومكافحتعه؛ (ب) ت سععيق كطعة عمعل الكيععاغت املكونعة هلععذا
اجلهاز من دون املساس ابستقالليته؛ (ج) ت سيق عملية يياغة اخلطة الوط ية ملكافحة الفساد ؛
(د) ت قعد مقرتحعات إىل اجلمعيعة الوط يعة إلجعراء إيعالحات قانونيعة يف ععاالت اكتصايععها؛
(ه) تقد تقارير س وية إىل اجلمعية الوط ية بشون األنشطة املتعلقة بت فيذ مهامها.
 - 118ووفق ا للمادة  ،207يتمثل هدف اجمللس املعين مبشاركة املواط ني والرقابة االجتماعية يف
تعزيز وتشةيع ممارسة حقعوق املشعاركة معن كعالل إنشعاء وتعزيعز آليعات الرقابعة االجتماعيعة يف
اجملاالت ال هم املصلحة العامة ،ومن كالل تعيني السلطات املطتصة وفقا للدستور والقانون.
وت ص هذه املادة أيض ا على أن يتولف اجمللس من سبعة أعضاء دائمني وسبعة أعضاء م اوبني
ي تطبون من بني األعضاء الدائمني رئيس ا يتوىل م صب املمثل القانوين للمةلس وتدوم واليته
س تني ونصف .ووفق ا هلذه املادة ،خيتار أعضاء اجمللس من بني مرشحني من اقرتاح امل ظمعات
االجتماعية واملواط ني ،وي ظم اجمللس االنتطاو الوطين هذه العملية است اد ا إىل نتائج امتحان
عام قائم على الت افس واجلدارة وكفالة حق املواط ني يف الرتشح والريد والطعن.
 - 119ووفقا للمادة  208من الدستور ،تشمل يعالحيات وواجبعات اجمللعس املععين مبشعاركة
املعواط ني والرقابعة االجتماعيععة ،ضعمن مجلععة أمعور ،معا يلععي( :أ) تعزيعز مشععاركة املعواط ني وحفععز
عمليععات ال ق ععاش الع ععام وتعزيععز الت ععدريب عل ععى املواط ععة والقععيم والش ععفافية ومكافح ععة الفس ععاد؛
(ب) إنشاء آليات ملساءلة مؤسسات وكياغت القطاع العام؛ (ج) التحقيق يف الشكاوى املتعلقة
ابألفعال أو أوجه التقصري ال تؤثر على مشاركة املواط ني أو تؤدي إىل الفساد؛ (د) نشر تقارير
حتدد ما إذا كان مثة أدلة على املسؤولية ،وتقد التوييات الالزمة ،ومباشرة اإلجراءات القانونية
امل اسبة؛ (ه) ال تصرف كطرف يف الدعاوى ال تفضي إليها التحقيقات؛ (و) التماس املعلومات
الالزمة إلجراء التحقيقات أو احملاكمات من أي كيان حكومي أو موظف مبؤسسات الدولة ؛
(ز) تعيني السلطات العليا ملكتب ال ائب العام وهيئات الرقابة من قائمة املرشحني ال يقرتحها
رئيس اجلمهورية؛ (ح) تعيني السلطة العليا ملكتب أمني املظامل ومكتب احملامي العام ومكتب
املععدعي العععام ومكت ععب املراقععب املععايل الع ععام ،بعععد انتهععاء عملي ععة الطعععن واملراقبععة ذات الص ععلة؛
(ط) تعيني أعضاء اجمللس االنتطاو الوطين وحمكمة االنتطاابت وعلس القضاء ،بععد انتهعاء
عملية االكتيار ذات الصلة.
 - 120أما مكتب املراقب املايل ال عام ،فتعتعربه املعادة  211اهليئعةَ التق يعة املسعؤولة ععن مراقبعة
استطدام موارد الدولة وأنشطة الكياغت االعتبارية اخلاية ال تستفيد من املوارد العام ة  .ووفق ا
للمادة  ،213ت عترب هيئات الرقابة هيئات تق ية لريد ما تضطلع به الكياغت العامة واخلاية من
أنشطة اقتصادية واجتماعية وبيئية وما تقدمه من كدمات ،وملراقبتها و مراجعة حساابها واختاذ
اإلجراءات الالزمة ،وذل لكفالة امتثاهلا لل ظام القانوين ومراعاها للصا العام ،وجيوز هلا ابلتايل
التصرف ركم م صبها أو بطلب من املواط ني .وابإلضافة إىل ذلع  ،تت عاول املعواد معن 214
إىل  216املسائل املتعلقة مبكتب أمني املظامل .ويعترب هذا املكتب ،على وجه التحديعد ،هيئع اة
كاضعةا للقانون العام تسري واليتها على الصعيد الوطين وتتمتع ابلشطصية القانونية وابالستقالل
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اإلداري واملايل ،ويتسم هيكلها ابلالمركزية ،ولديها م دوبون يف كل مقاطعة وكذل يف اخل ارج .
وتتمثععل مهمت ععه يف محايععة وي ععون حق ععوق سععكان إكع عوادور ،ابإلض ععافة إىل الععدفاع ع ععن حق ععوق
اإلكع عوادوريني ك ععارج البل ععد .وجت ععدر اإلش ععارة إىل أن مكت ععب أم ععني املظ ععامل أي ععبح يش ععكل ،م ععذ
عام  ،2012اآللية الوط ية مل ع التعذيب ،وتعرتف به األمم املتحدة على هذا األساس.
 - 121ويت اول الفصل السادس جهاز االنتطاابت ،وت ص املادة  217علعى أن يكفعل هعذا
اجلهاز ممارسة احلقوق السياسية املتمثلة يف التصويت ،وكذل احلقوق املتعلقة ابلت ظيم السياسي
للمعواط ني .وتع ص ابلتععايل علعى أن هععذا اجلهعاز يتعولف مععن اجمللعس االنتطععاو العوطين وحمكمععة
االنتطعاابت ،اللعذين يوجععد مق رمهعا يف كيتعو ،ويتمتعععان بشطصعية قانونيعة كايععة هبمعا وبواليععة
قضائية على الصعيد الوطين وابالستقالل اإلداري واملايل والت ظيمي .وابإلضافة إىل ذل  ،ت ص
هذه املادة على ت ظيم اجمللس االنتطاو وحمكمعة االنتطعاابت علعى أسعاس مبعادئ االسعتقاللية
وعل ية اإلجراءات والشفافية واإل نصاف والتعدد الثقايف واملساواة بني اجل سني وال زاهة.
 - 122وتتضعمن املعاداتن  218و 219املسعائل املتعلقعة ابجمللعس االنتطعاو العوطين .وت صعان
على أنه يتولف من سة أعضاء دائمني و سة أعضاء م اوبني ،ميارسون مهامهم مدة ست
س وات ،ويتعني تغيري بعضهم كل ثالث س وات ،وي تطب الرئيس من بني األعضاء ،ويكون
املمثل القانوين جلهاز االنتطاابت ويشغل م صبه مدة ثالث سع وات .ويشعرتط يف َم تعن يرتشعح
َ
لعضوية هذا اجمللس أن يكون إكوادوري اجل سية ومتمتعا ابحلقوق السياسية .ووفقا للمادة 220
معن الدسعتور ،تتععولف حمكمعة االنتطعاابت مععن سعة أعضعاء دائمععني و سعة أعضعاء م ععاوبني،
ميارسون مهامهم مدة ست س وات ،ويتعني تغيري بعضهم كل ثالث س وات .وي بغي أن يستويف
األعضاء الشروط ذاها املطلوبة لتويل م صب قاض يف حمكمة العدل الوط ية ،وي تطب رئعيس
حمكمة االنتطاابت من بني أعضائها ليشغل م صبه مدة ثالث س وات.
 - 123وحتدد املواد من  222إىل  224املعايري امل شرتكة للرقابة السياسية واالجتماعية ،وأبرزها
إمكانيععة املسععاءلة السياسععية ألعضععاء اجمللععس اال نتطععاو الععوطين وحمكمععة االنتطععاابت يف حال ععة
اإلكالل مبهامهم ومسؤولياهم؛ وإكضاع اهليئات االنتطابية للرقابة االجتماعية ،من كالل كفالة
م ح ا هليئات السياسية واملرشحني يالحيةَ مراقبة وريد العمل االنتطاو والدعاية االنتطابية؛
وتَويل اجمللس املعين مبشاركة املواط ني والرقابة االجتماعية مهمةَ تعيني أعضاء اجمللس اال نتطاو
الوطين وحمكمة االنتطاابت ،وفقا لسحكام املشار إليها آنفا.
 - 124أما خبصول احلكومات املستقلة الالمركزية واألنظمعة اخلايعة ونظعام االكتصايعات،
امل صععول عليه ععا يف الب ععاب اخل ععامس م ععن الدس ععتور ،في بغ ععي توض ععيح أن احلكوم ععات املس ععتقلة
الالمركزيعة ،وفق ع ا للم عواد مععن  238إىل  ،240تتمتععع ابالسععتقالل السياسععي واإلداري واملععايل،
وختضع ملبادئ التضامن والتفريع واملساواة بني األقاليم وتكاملها ومشاركة املواط ني.
 - 125وت ص هذه املواد ابلتايل على أن ي شل القانون ذو الصلة نظام ا وط ي ا لالكتصايات
وحيدد السياسات واآلليات الالزمة مل وازنة أوجه التفاوت بني األقاليم
ذا طابع إلزامي وتدرجييَ ،
يف إطار عملية الت مية .وحتدد امل واد املذكورة نظم احلكم املسعتقلة الالمركزيعة التاليعة( :أ) ععالس
ال ع ععدوائر الريفيع ع ععة؛ (ب) اجملع ع ععالس البلديع ع ععة؛ (ج) اجمل ع ععالس احلضع ع ععرية؛ (د) عع ع ععالس املقاطعع ع ععات؛
(ه) اجملععالس اإلقليميععة .وابإلضععافة إىل ذل ع  ،ت ع ص هععذه امل عواد علععى أن نظععم احلكععم املسععتقلة
الالمركزيعة يف األقعاليم والععدوائر احلضعرية واملقاطععات والكععانتوغت تتمتعع بصعالحيات تشععريعية
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ضمن نطاق اكتصاياها ووالايها القضائية اإلقليمية( .انظر املرفق ،اجلدول  ،26العذي يبعني
ابلتفصيل نطاق الوالية القضائية ل ظم احلكم املذكورة وت ظيمها املؤسسي واكتصاياها).

اثنياً -اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
 - 126تع ص املعادة  3معن دسععتور ععام  2008علعى محايعة احلقععوق ابعتبعار ذلع واجبع ا مععن
الواجبات األساسية للدولة ،وحتدد املاداتن  10و 11م ه مبادئ ممارسة احلقوق ،مبا يف ذلع
االلتزام جبرب الضرر ال اجم عن انتهاكات احلقوق وحتديد مسؤولية الدولة يف هذا اجملال.

جيم  -قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 - 127إكوادور طرف يف املعاهدات األساسية الع  13حلماية حقوق اإلنسان يف إطار امل ظومة
العامليعة(  ،)35وقبلعت اكتصعال اهليئعات الثمانيععة امل شعوة مبوجعب معاهعدات يف تلقعي البالغععات
الفرديعة واكتصععال إجعراءات التحقيععق يف احلععاالت احملتملعة(  .)36أمععا خبصعول اإلج عراء األكععري
املتبقي ،أي الربوتوكول االكتياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقد البالغات ،فقد
بدأت عملية التصديق عليه على الصعيد احمللي يف آب/أغسطس .)37 (2017
 - 128وإكع عوادور طع ععرف أيضع ع ا يف مجيع ععع معاهع ععدات حق ععوق اإلنسع ععان عل ععى يع عععيد البلع ععدان
األمريكية ،ابستث اء اتفاقية البلدان األمريكية بشون محاية حقوق اإلنسان لكبار السن ،واتفاقية
البلدان األمريكية ملكافحة الع صرية والتمييز الع صري وما يتصل بذل من أشكال التعصب،
واتفاقية البلدان األمريكية مل اهضة مجيع أشكال التمييز والتعصب .غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن
إكوادور ابشرت يف عام  2017إجراءات التصديق على االتفاقيتني األكريتني املشار إليها( .)38

__________

( )35

( )36

( )37
( )38
40

اتفاقيعة م اهضععة التعععذيب وغععريه معن ضععروب املعاملععة أو العقوبععة القاسعية أو الالإنسععانية أو املهي ععة؛ والربوتوكععول
االكتيعاري التفاقيععة م اهضععة التعععذيب وغععريه مععن ضعروب املعاملععة أو العقوبععة القاسععية أو الالإنسععانية أو املهي ععة؛
والعهعد العدويل اخلععال ابحلقعوق املدنيععة والسياسعية؛ والربوتوكععول االكتيعاري الثععاين امللحعق ابلعهععد العدويل اخلععال
ابحلقععوق املدنيععة والسياسععية اهلععادف إىل إلغ ععاء عقوبععة اإلعععدام؛ واالتفاقيععة الدولي ععة حلمايععة مجيععع األشععطال م ععن
االكتفعاء القسعري؛ واتفاقيعة القضعاء علعى مجيعع أشعكال التمييعز ضعد املعرأة؛ واالتفاقيعة الدوليعة للقضعاء علعى مجيععع
أشعكال التمييعز الع صعري؛ و العهعد العدويل اخلعال ابحلقعوق االقتصعادية واالجتماعيعة والثقافيعة؛ واالتفاقيعة الدوليععة
حلمايعة حقععوق مجيععع العمععال املهعاجرين وأف عراد أسععرهم؛ واتفاقيععة حقعوق الطفععل؛ والربوتوكععول االكتيععاري التفاقيععة
حقوق الطفل بشون اشرتان األطفال يف امل ازعات املسلحة؛ والربوتوكول االكتياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل
بشون بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلابحية؛ واتفاقية حقوق األشطال ذوي اإلعاقة.
إجعراءات تقععد البال غعات الفرديععة املتعلقعة ابلصععكون التاليععة :اتفاقيعة م اهضععة التععذيب؛ والربوتوكععول االكتيععاري
امللحععق ابلعه ععد ال ععدويل اخل ععال ابحلق ععوق املدني ععة والسياسععية؛ والربوتوك ععول االكتي ععاري امللح ععق ابالتفاقي ععة الدولي ععة
حلمايععة مجيععع األشععطال م ععن االكتفععاء القسععري؛ والربوتوك ععول االكتيععاري التفاقي عة القض ععاء علععى مجيععع أش ععكال
التمييععز ض ععد املع عرأة؛ واالتفاقي ععة الدوليععة للقض ععاء عل ععى مجي ععع أشععكال التميي ععز الع ص ععري؛ والربوتوك ععول االكتي ععاري
امللحق ابلعهد الدويل اخلعال ابحلقعوق االقتصعادية واالجتماعيعة والثقافيعة؛ واالتفاقيعة الدوليعة حلمايعة حقعوق مجيعع
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ والربوتوكول االكتياري التفاقية حقوق األشطال ذوي اإلعاقة.
.http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=53&Lang=EN
.http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_firmas_estados_E.asp
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 - 129وقعدمت إكعوادور حتفظعات وإععالغت بشعون االتفاقيعات التاليعة :حتفع بشعون اتفاقيعة
م اهضعة التععذيب(  ،)39وإععالن مب اسعبة التوقيعع علعى اتفاقيعة حقعوق الطفعل(  ،)40وإععالن بشعون
ا لربوتوكول االكتياري التفاقية حقوق الطفل بشون اشرتان األطفال يف امل ازعات املسلحة( .)41
 - 130وي بغي إضافة أن إكوادور وقعت على معظم الصكون الدولية حلقوق اإلنسان املعتمدة
يف إطار األمم املتحدة ،وكذل على خمتلف الصكون املعيارية مل ظمة العمل الدولية واملعاهدات
ال رئيسية يف عال القانون الدويل اإلنسعاين .وهعي أيضعا طعرف يف اتفاقيعة م ظمعة األمعم املتحعدة
للرتبيععة والعل ععم والثقافععة (اليونس ععكو) ،وم ظمععة ال ععدول األمريكيععة ،واحت ععاد أمععم أمريك ععا اجل وبي ععة
(أوغسور) ،وهي دولة شريكة يف مريكوسور وعضو يف مجاعة دول األنديز.

دال  -اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 - 131يعرتف الباب الثاين من دستور عام  2008بقائمة متطورة معن احل قعوق اجلديعدة الع
ال ترد يف املعاهدات الدولية ،وم ها احلق يف املاء؛ واحلق يف احلصول املومون والدائم على أغذية
يحية تتواءم مع خمتلف هوايت السكان وتقاليدهم الثقافية؛ وحق السكان يف العيش يف بيئة
يحية ومتوازنة إيكولوجي ا ،تضمن االستدامة والعيش الكر ؛ وحعق السعكان يف التوايعل احلعر
واملتععدد الثقافعات والشعامل واملت ععوع والتشعاركي ،يف مجيعع عععاالت التفاععل االجتمعاعي وبكععل
الوسائل واألشكال وبلغاهم ورموزهم اخلاية؛ واحلق يف تعليم يركز على اإلنسان ويكفل ت ميته
الشاملة ،يف إطار احرتام حقوق اإلنسان والبيئة املستدامة والدميقراطية؛ واحلق يف الثقافة والعلم؛
واحلق يف املوئل والسكن والصحة والعمل والضمان االجتماعي.
 - 132وابإلضافة إىل ذل  ،اعرتف رقوق حمددة وكاية للفئعات ذات األولويعة ،مثعل كبعار
السععن ،والشععباب ،واألف عراد أو اجلماعععات يف حالععة ت قععل بشععري ،وال سععاء احلوامععل ،واألطف ععال
واملراهقني ،واألشطال ذوي اإلعاقة ،واألشطال املصابني أبمراض فتاكة ،واألشطال مسلوو
احلرية ،واملستطدمني واملستهلكني ،واجملتمعات احمللية ،والشعوب األيلية ،واألقليات القومية.
 - 133ومن واجب مجيع السلطات العامة واملوظفني العامني كفالة هذه احلقوق وغريها هل ؤالء
األشطال .غري أن الدستور ي ص على أحكام حمددة يتعني علعى السعلطات العامعة اعتمادهعا
أن تطور
فيما يتعلق هبذه احلقوق .ويف هذا الصدد ،ت ص املاداتن  )6(120و ) 2(133على ت
__________

( َ )39حت ف مفاده أن إكوادور ال تسمح بتسليم مواط يها.
(  )40إعالن نصه" :ابلتوقيع علعى اتفاقيعة حقعوق الطفعل ،تؤكعد إكعوادور معن جديعد تقعديرها البعالغ للفقعرة التاسععة معن
ديباجعة مشععروع االتفاقيعة ،ال ع تع ص علععى ضعرورة محايععة اجل ععني ،وتعرى أنععه ي بغعي أكععذ هعذه الفقععرة يف االعتبععار
لععدى تفسععري مجيععع م عواد االتفاقيععة ،وال سععيما املععادة  .24ورغععم أن حكومععة إك عوادور رأت أن احلععد األدىن لس ععن
للتة يد امل صول عليه يف املادة  38م طفض للغايعة ،فلعم ترغعب يف أن ت ععرض للططعر الفعرل املتاحعة العتمعاد
االتفاقية بتوافق اآلراء ،ولن تقرتح ابلتايل أي تعديل ل صها".
(  )41إعععالن نصععه" :تعلععن حكوم ععة مجهوريععة إك عوادور أن اخلدم ععة العسععكرية إلزاميععة ،وفقع ع ا ألحكععام الدسععتور .وحي ععال
املواط ععون الععذين حيتةععون ابالسععت كاف الضععمريي ألس ععباب أكالقيععة أو دي يععة أو فلسععفية إىل اخلدمععة اجملتمعي ععة،
علعى ال حععو امل صعول عليععه يف القعانون" .وت ع ص املعادة  5مععن قعانون اخلدمععة العسعكرية اإللزاميععة علعى أنععه "يبععدأ
س عراين الواجبع عات العس ععكرية ابل س ععبة للمع عواط ني اإلكع عوادوريني يف سععن الثام ععة عش ععرة وي ته ععي يف س ععن اخلامس ععة
واخلمسععني .وتسععمى الفععرتة املمت ععدة بععني  18و 55س ع ة م ععن العمععر "السععن العس ععكرية"" .ومل يعععد مضععمون ه ععذا
اإلعالن ساري املفعول م ذ بدء نفاذ دستور عام .2008
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اجلمع ية الوط ية ابلتدريج مضمون احلقوق من كالل سن القوانني األساسية والعادية وتدوي ها
وإيالحها أو إلغاء القوانني ال تقعوض التمتعع الفعلعي ابحلقعوق .وتع ص الفقعراتن  1و 3معن
املادة  147أيض ا على أن من واجب رئيس اجلمهورية ت فيذ وإنفاذ الدستور واملعاهدات الدولية
والقوان ني وغريها معن املععايري القانونيعة الع ت عدرج ضعمن نطعاق اكتصايعه ،وتقعع عليعه ابلتعايل
مسؤولية حتديد وتوجيه السياسات العامة إلعمال احلقوق املعرتف هبا .ومن جهة أكرى ،ت ص
املادة  172على أن يتقيد القضاة يف إقامة العدل أبحكام الدستور والصعكون الدوليعة حلقعوق
اإلنسان والقانون .وابإلضافة إىل ذل  ،تشري مجيع األحكام املتعلقة مببادئ إقامة العدل وجهاز
القضاء إىل احلق يف اللةوء إىل القضاء واحلق يف احلماية القضائية الفعالة وضماغت اإلجراءات
القانونية الواجبة.
 - 134وت ص املادة  ،204بدورها ،على أن جهاز الشفافية والرقابة االجتماعية هو املسؤول
عن تعزيز مشاركة املواط ني وحفزها ومحاية ممارسة احلقوق وإعماهلا .ويسري الشيء ذاته على
جهاز االنتطاابت الذي يتوىل ،مبوجب املادة  217من الدستور ،مسؤولية كفالة ممارسة احلقوق
السياسية املتمثلة يف التصويت ،وكذل احلقوق املتصلة ابلت ظيم السياسي للمواط ني.
 - 135غععري أن أه ععم مؤسسععة م ععدعوة مباش ععرة إىل ال ظععر يف حق ععوق اإلنسععان املع ععرتف هب ععا يف
الدستور والصكون الدولية وتفسريها ومحايتها هي احملكمة الدستورية ،امل صول عليها يف الفصل
الثاين من الباب التاسع املتعلق بسيادة الدستور .وابلفعل ،ت ص املادة  429على أن احملكمعة
الدستورية هي أعلى هيئة لريد ت فيذ الدستور وتفسريه وإقامة العدل يف هذا اجملال.
 - 136وخبصول الضماغت املتعلقة إبقرار احلقوق والتمتع هبا وممارستها ومحايتها وجرب الضرر
ال ععاجم عععن انتهاكهععا ،يكععرس الدسععتور الب ععاب الثالععل للضععماغت القانونيععة والسياسععة العام ععة
واحلمايعة القض عائية املالئمعة هلععذا الغععرض .وفيمعا يتعلععق ابلضععماغت القانونيعة ابلتحديععد ،ت ع ص
أي هيئة ال سلطة سن القوانني ملزمعة مبواءمعة القعوانني
املادة  84على أن اجلمعية الوط ية و َّ
ال ومضععموغا ،م ععع احلق ععوق امل ص ععول عليه ععا يف الدس ععتور
وغريهععا م ععن املع ععايري القانوني ععة ،ش ععك ا
واملعاهدات الد ولية ،ومع احلقوق الالزمة لضمان كرامعة اإلنسعان واجملتمععات احملليعة والشععوب
واألقليات القومية ،وت ص كذل على أنه ال جيعوز ،أبي حعال معن األحعوال ،أن ميعس إيعالح
الدستور أو القوانني أو املعايري القانونية أو إجراءات السلطات العامة ابحلقوق املعرتف هبا.
 - 137أمعا خبصععول الضععماغت املتعلقععة ابلسياسعات واخلععدمات العامععة ومشععاركة امل عواط ني،
فت ص املادة  85على أن تراعي عملية وضع السياسات واخلدمات العامة ال تكفل احلقعوق
املعرتف هبا يف الدستور وت فيعذها وتقييمهعا وريعدها األحكعام التاليعة )1( :توجيعه السياسعات
العامة وتوفري السلع واخلدمات العامة و حتقيق العيش الكر وإعمال مجيع احلقوق ،مع وجوب
االست اد إىل مبدأ التضامن؛ ( )2ضرورة إعادة يياغة السياسات العامة أو كط توفري السلع
واخلدمات العامة أو اعتماد تدابري بديلة تتواءم مع احلقوق الدستورية ع دما ت طوي آاثر ت فيذ
تل السياسات أو اخلط على انتهان أو كطر انتهان تل احلقوق ،وذل من دون املساس
مبب ععدأ مس ععو املص ععلحة العام ععة عل ععى املص ععلحة اخلاي ععة؛ ( )3كفال ععة الدول ععة ل توزي ععع ميزاني ععة ت فيع ععذ
السياسعات العامععة وكط ع تععوفري السععلع واخلعدمات العامععة علععى أسععاس اإلنصععاف والتضععامن؛
( )4كفالة مشاركة األفراد واألقليات القومية والشعوب األيلية واجملتمعات احملليعة يف تصعميم
السياسات واخلدمات العامة وت فيذها وتقييمها وريدها.
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 - 138وفيما يتعلق ابلضماغت القضائية ،حتدد املاداتن  86و 87أحكام ا مشرتك اة  ،يف حني
تع ص املعواد معن  88إىل  94علعى اإلجعراءات التاليعة( :أ) دععوى طلعب احلمايعة( ،ب) دععوى
اإلحضار أمام احملكمة؛ (ج) دعوى احلصول على املعلومات العامة( ،د) دعوى االطالع على
البياغت الشطصية( ،ه) دعوى عدم االمتثال( ،و) الدعوى االستث ائية للحصول على احلماية .
وهدف دعوى طلعب احلمايعة ،امل صعول عليهعا يف املعادة  88معن الدسعتور ،إىل كفالعة احلمايعة
املباشرة وال فعالة للحقوق املعرتف هبا يف الدستور ،وجيوز تقعدميها ع عدما تتععرض هعذه احلقعوق
لالنتهان بسبب فعل أو تقصري من جانب أي سلطة عامة غري قضائية ،أو بسعبب سياسعات
عامعة َحتع ول دون التمتعع ابحلقعوق الدسعتورية أو ممارسعتها ،أو بسعبب أفععال يقعوم هبعا أشعطال
مرده تقد كدمات عامة غري مالئمة ،سواء تصرفوا مبوجب
مستقلون تؤدي إىل ضرر جسيم ُّ
تفويض أو امتياز ،أو ع دما يكون الشطص املتضرر يف حالة تبعية أو ضعف أو ضحية للتمييز.
 - 139واهلدف من دعوى اإلحضار أمام احملكمة ،امل صول عليها يف املادتني  89و  90من
الدستور ،هو استعادة من حيتةز بصورة غري قانونية أو تعسفية أو غري شرعية حلريته ،فض اال عن
محاية حياة األشطال مسلوو احلرية وسالمتهم البدنية .وهلذا الغرض ،ي بغي للقاضي أن يعقد،
يف غضون  24ساعة من تقد هذه الدعوى ،جلسة استماع حيضرها الشطص احملتةز والسلطة
ال يوجد رهن تصرفها وحمامي املساعدة ال قضائية والشطص الذي أمر ابالحتةاز أو قام به ،
وي بغعي أيضع ا أن تق َّعدم كالهلعا مععذكرة التوقيعف وأن تعقعد يف مكعان االحتةعاز .وابإلضععافة إىل
ذل  ،تقضي هااتن املاداتن أبن يبعت يف هعذه العدعوى كعالل السعاعات ال ع  24التاليعة جللسعة
االسععتماع ،وأبن يفععرج فععورا عععن الشععطص احملتةععز إذا تبععني أن سععلبه حريتععه كععان غععري ش ععرعي
أو تعسعفي ا .وت صععان أيض ع ا علععى أنععه ،يف حالععة ثبععوت وقععوع أي شععكل مععن أشععكال التعععذيب
أو املعاملة الالإنسانية أو القاسية أو املهي ة ،ي بغي إيعدار أمعر ابإلفعراج ععن الضعحية واتيعهعا
ابلرعاية الشاملة واملتطصصة ،وع عد االقتضعاء ،اعتمعاد تعدابري بديلعة لالحتةعاز .وأكعريا ،تع ص
هعااتن املعاداتن علعى أنعه ،ع عدما جيهعل مكعان االحتةعاز ويوجعد دليعل علعى تعورط موظعف ععام
أو أي موظعف آكعر اتبععع للدولعة أو شعطص يتصععرف علعى أسعاس إذن عه أو أتييعده أو موافقتععه،
يستدعى إىل جلسة االستماع املمثل األعلى للشرطة الوط ية والوزير املطتص ،ويستمع إليهما
بغرض اعتماد التدابري الالزمة لتحديد مكان الشطص احملتةز واملسؤولني عن سلبه حريته.
 - 140واهلدف من دعوى احلصول على املعلومات العامة ،امل صول عليها يف املادة  91من
الدسعتور ،هعو كفالعة االطعالع علعى املعلومعات العامعة يف احلعاالت الع مي عع فيهعا ذلع بشععكل
يعريح أو ضععمين ،أو تكعون املعلومععات املقدمعة غقصععة أو غعري موثععوق هبعا .وجيععوز تقعد هععذه
الدعوى حىت يف احلاالت ال يست د فيها رفض إاتحة املعلومات إىل تص يفها ضمن فئة السرية
أو املتحف عليها أو اخلاية أو أي فئة أكرى .وابإلضافة إىل ذل  ،ت ص هذه املادة على أنه
يقد م
ي بغي للسلطة املطتصة ،وفق ا للقانون ،أن تعلن الطابع السري للمعلومات املع ية قبل أن َّ
إليها طلب االطالع عليها.
 - 141وتت ععاول امل ععادة  92م ععن الدسععتور املس ععائل املتعلق ععة ب عدعوى االط ععالع عل ععى البي ععاغت
الشطصية ،ال يتمثل الغرض م ها يف أن يكون الشعطص أو ممثلعه القعا نوين علعى علعم بوجعود
واثئق أو بياغت جي ية أو مصارف أو حمفوظات للبياغت الشطصية وتقارير بشونه أو بشون
ممتلكاته ،لدى كياغت عامة أو كاية ،يف شعكل مسعت د معادي أو إلكعرتوين ،ويف أن تتعاح لعه
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إمكانية االطالع عليها .وتع ص هعذه املعادة أيضع ا علعى حعق الشعطص يف معرفعة مصعدر امللعف
أو مصرف البياغت املتضمن مل علوماته الشطصية ،ووجه استطدامه والغرض م ه ومصريه ومدة
يعالحيته .وأك عريا ،حيععق لصععاحب البيععاغت أن يطلعب إىل املسععؤول عععن امللععف م حععه إمكانيععة
االطعالع عليععه عععاغا وحتععديل البيععاغت العواردة فيععه أو تصععحيحها أو حععذفها أو إلغاءهععا ،وأن
يطالب أيضا ابلتعويض عن األضرار احملتملة.
 - 142وت ص املادة  93من الدستور على دعوى عدم االمتثال ،ال يتمثل الغرض م ها يف
كفالة إنفاذ املعايري املكونة لل ظام القانوين ،وكذل االمتثال لقرارات اهليئعات الدوليعة حلقعوق
اإلنسان أو تقاريرها ،ع دما يتضمن املعيار أو القرار املعين التزام ا واضح ا ويرحي ا وواجب اإلنفاذ
بفعل شيء ما أو االمت اع ع ه .وابل ظر إىل الطابع اخلال هلذه الدعوى ،فمن الواجب تقدميها
أمام احملكمة الدستورية.
 - 143وأكريا ،ت ص املادة  94على العدعوى االسعتث ائية للحصعول علعى احلمايعة ،الع تق َّعدم
ضد القرارات أو األحكام ال هائية ال ت ته  ،بسبب الفعل أو ال تقصري ،احلقوق املعرتف هبا يف
تقدم أمام احملكمة الدستورية ،وذل يف احلاالت ال
الدستور .وابل ظر إىل طابعها اخلال ،فهي َّ
تست فد فيها سبل االنتصاف العادية واالستث ائية كالل األجل القانوين ،ما مل يكن عدم است فاد
هذه السبل غمج ا عن إمهال الشطص الذي انته حقه.
 - 144واجملالس الوط ية للمساواة ،ال أنشئت مبوجب الدستور وال ي ظمها القانون املتعلق
هبا الصادر يف عام  2014ولوائحه الت ظيمية لعام  ،2015هي اهليئات ال حلت حمل اجملالس
املواضعيعية السععابقة ال ع كانعت قائمععة ،وهععي ا ملسعؤولة عععن كفالععة اإلعمعال واملمارسععة الكععاملني
للحقوق املكرسة يف الدستور والقانون والصكون الدولية حلقوق اإلنسان .وهذه اجملالس هعي:
علس املساواة بني اجل سني؛ وعلس قضااي األجيال؛ وعلس شؤون الشعوب األيلية واألقليات
القومية؛ وعالس شعؤون اإلعاقعة؛ وععالس قضعااي ال ت قعل البشعري .ومعن بعني األنشعطة الرئيسعية
احملع ععددة للمةع ععالس الوط يع ععة للمس ع ععاواة وضع ععع اخلط ع ع الوط يع ععة للمس ع ععاواة ال ع ع كانع ععت أواله ع ععا
للفرتة  2017- 2014واثنيتها للفرتة  .2021- 2018وتشكل هذه اخلط أدوات للتططي
وتق ععوم عل ععى عموع ععة مع ععن السياس ععات واملب ععادئ التوجيهي ععة ال ع ع توج ععه عم ععل الدول ععة يف عع ععال
حقوق اإلنسان.
 - 145ومبوجب املرسوم الت فيذي رقعم  748الصعادر يف تشعرين الثعاين/نوفمرب  ،2007أنشعو
رئيس اجلمهورية وزارة العدل وحقوق اإلنسان والشؤون الدي ية ،وم حها مجلة يالحيات م ها:
(أ) دعم عملية حتسني اخلدمات ال تقدمها مؤسسات نظام العدالة ،وذل من كالل توسيع
نطاقهعا وإكضعاعها ملعععايري اجلعودة وت سععيق ت فيعذ ال عربامج املتعلقعة بكفععاءة اإلدارة ،معع ضععمان
استدامة املوارد االقتصادية واملالية واملادية والتك ولوجية؛ (ب) ت سيق اإلجراءات الرامية إىل كفالة
الويعول الفعلعي إىل عدالعة جيعدة ومالئمعة ،ابعتبعار ذلع حقع ا أساسعي ا جلميعع سعكان مجهوريععة
إكوادور؛ (ج) إنشاء رواب لدعم جهاز القضاء وال يابة العامة يف البحل عن حلول للم ازعات
ال ت شب داكل مراكز إعادة التوهيل االجتماعي وغريها من امل ازعات القضائية ذات ال صلة
ابإلدارة العامة؛ (د) حفز ت فيذ اآلليات امل اسبة لتعميم حقوق اإلنسعان واملعلومعات القانونيعة
واإلجرائية؛ (ه) ت سيق وت فيذ وريد برامج ومشاريع خمتلف الكياغت املشاركة يف نظام إعادة
التوهيل االجتماعي ،وكذل الربامج واملشاريع املتعلقة برعاية اجلا ني األحداث ومحايتهم.
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 - 146وعع ععالوة علع ععى ذل ع ع  ،ومبوجع ععب املرس ع ععوم الت فيع ععذي رقع ععم  1317الصع ععادر يف أيل ع ععول/
سبتمرب  ،2008أس دت إىل وزارة العدل وحقوق اإلنسان والشؤون الدي ية مسؤولية ت سيق عملية
ت فيذ األحكام والتدابري الوقائية والتدابري املؤقتة والتسوايت الودية والتوييات والقرا رات الصادرة
عن نظام البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وال ظام العاملي حلقوق اإلنسان ،وغريها من االلتزامات
ال اشئة عن التعهدات الدولية بشون حقوق اإلنسان ،وكولت إليها ،هلذا الغرض ،الصالحيات
التالية( :أ) إحالة القرارات إىل السلطة املطتصة لتباشعر إجعراءات التحقيعق وحتديعد املسعؤوليات
الفردية عن انتهاكات حقوق اإلنسان؛ (ب) الت سيق مع وزارة املالية فيما يتعلق بدفع التعويض
املادي وغري املادي لضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان؛ (ج) الت سيق مع الوكالة الرمسية املطتصة
بشون ت فيذ التدابري الالزمة للوفاء الكامل اباللتزامات؛ (د) إعداد مشاريع إيالح القوانني ملواءمة
ال ظام القانوين مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ (ه) الت سيق مع وزارة الشؤون اخلارجية والت قل
البشري فيما يتعلق ابل ت فيذ احمللي ألي ي دويل ترتتب عليه التزامات دولية ابل سبة ل لدولة يف
عال حقوق اإلنسان؛ (و) متابعة وريد وتقييم عملية ت فيذ املعايري القانونية والسياسات الوط ية
يف عال حقوق اإلنسعا ن داكعل إكعوادور ،بغعرض إدمعاج البيعاغت ذات الصعلة يف التقعارير الع
تقدمها الدولة إىل هيئات املعاهدات يف هذا اجملال ،وما إىل ذل .
 - 147ويف آذار/م ع ععارس  ،2012حتولع ع ععت الوح ع ععدة املتطصصع ع ععة التابع ع ععة للة ع ع ععة احلقيقع ع ععة إىل
مديريععة جل ععة احلقيق ععة وحق ععوق اإلنسععان ،الع ع يش ععمل نط ععاق اكتصايععها مجي ععع أ ععاء اإلقل ععيم
الع ععوطين ،بغ ع ععرض ال ت سع ععيق وت ع ععوفري الع ععدعم والتحقي ع ععق يف قضع ععااي انتهاك ع ععات حق ع عوق اإلنس ع ععان
واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية .وقد أنشئت الوحدة املتطصصة السابقة التابعة للة ة احلقيقعة
يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  ،2010وأَجرت حترايت يف القضااي الع  118ال كان ت مدعومة
إبثبااتت مست دية للتحقيق فيها قضائي ا.
 - 148وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الوحعدة كانعت تتعولف معن غشعطني ابرزيعن يف ععال حقعوق
اإلنسان ي تمون إىل اجملتمع املدين .وكانت مهمتها تتمثل يف إجراء حتقيقات معمقة ومستقلة
است ادا إىل شهادات الضحااي والشهود وإىل حمفوظات الدولة حىت وإن كانت متحفظ ا عليها أو
ذات طابع سري .وكالل مزاولتها لعملها ،أجرت حتقيقات يف حاالت من اإلعدام كارج نطاق
القضاء واالكتفاء القسعري والتععذيب واالحتةعاز التعسعفي .وقعدم التقريعر ال هعائي بشعون هعذا
التحقيق يف حزيران/يونيه  ،2010وجرى يف إطاره توثيق ما عموععه  118حالعة ،تتعلعق 17
م ها ابالكتفاء القسري.
 - 149وفيمعا يتعلععق بقبععول واليععة أو اكتصععال اهليئعات اإلقليميععة حلمايععة حقععوق اإلنسععان،
يدقت إكوادور يف  8كانون األول/ديسمرب  1977على االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان،
واعرتفععت يف  24اوز/يوليععه  ،1984وفقع عا للفقععرة  1مععن امل ععادة  62مععن هععذه االتفاقي ععة ،أبن
اكتصال حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ملزم قانوغا يف مجيع املسائل املتعلقة بتفسري
االتفاقية أو ت فيذها .ويف هذا الصدد ،ووفق ا للمادة  ،68تعهدت إكوادور ابالمتثال ألي قرار
تصدره هذه احملكمة يف أي قضية تكون طرف ا فيها ،وكذل ابلسماح بت فيذ أحكام هذه احملكمة
فيمعا يتعلعق ابلتععويض ععن األضعرار ،وفق عا لإلجعراءات احملليعة السعارية يف ععال ت فيعذ األحكععام
الصادرة يف حق الدولة.
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 - 150وابإلضافة إىل ذل  ،ت ص املادة  41من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان على أن
اهليئعة املكلفعة بكفالعة م راععاة حقععوق اإلنسعان والعدفاع ع هعا يف هععذه امل طقعة هعي جل عة البلععدان
األمريكية حلقوق اإلنسان ،ال ال مجلة يالحيات م ها ال ظر يف االلتماسات ال يوجهها
إليهععا أشععطال يَعدعون أن حق ععوقهم قععد انتهكععت .ووفقع عا للمععادتني (41ب) و 43مععن ه ععذه
االتفاقية ،ت ظر اللة ة يف االلتماس ات وتقدم توييات إىل الدول ابعتماد تدابري ترمي إىل وضع
حد لالنتهاكات وجرب الضرر ال اجم ع ها ،وجيوز هلا أيضع ا أن تطلعب إىل العدول تقعد تقعارير
عما نفذته من تدابري لكي حتدد مدى مالءمتها.

هاء  -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 - 151ي ص الدستور على إطعار مهعم لعرب أنشعطة السعلطات العامعة بضعمان مراععاة حقعوق
اإلنسان ومشاركة أيحاب هعذه احلقعوق معن أفعراد وشععوب أيعلية وعتمععات حمليعة وأقليعات
قومية ،الذين ي شئون م ظمات اجتماعية ل تعزيزها والدفاع ع ها .ويف هذا الصدد ،تشمل حقوق
املشاركة املشار إليهعا ،الع ت ظمهعا املعادة  61معن البعاب الثعاين معن دسعتور اجلمهوريعة ،املتعلعق
ابحلقوق ،حق اإلكوادوريني يف املشاركة يف املسائل ال ختدم املصلحة العامة ،ويف مشاورهم ويف
مراقبة إجراءات السلطة العامة.
 - 152وعلى نفس امل وال ،ت ص األحكام اآلنفة الذكر بشون الضماغت املتعلقة ابلسياسات
العامة على مشاركة األفراد واجملتمعات احمللية والشعوب األيلية واألقليات القومية وم ظمات
اجملتمع املدين يف تصميم السياسات واخلعدمات العامعة وت فيعذها وتقييمهعا ومراقبتهعا .ويف هعذا
الصدد ،تكفل شىت املؤسسات التابعة للدولة ،يف خمتلف مستوايت احلكم ،عاالت للمشاركة يف
إعداد أنشطتها ألغراض اإلعالم والتشاور واإلشعران يف يعياغة السياسعات واملشعاريع واخلطع
وغريها أو إيالحها.
 - 153أما خبصول تعزيز حقوق اإلنسان ،وابل ظر إىل ت وع املؤسسات املسؤولة عن ت فيعذ
السياسات املتعلقة ابحلقوق ،فتةدر اإلشارة إىل أن علس القضاء نفذ إجراءات ترمي إىل تعزيز
احرتام حقوق اإلنسان ،مع الرتكيز على إاتحة إمكانية اللةوء إىل القضاء للفئات الضعيفة ،وم ها
تصميم وت فيذ دليل مراعاة حقوق األشطال ذوي اإلعاقة داكل جهاز القضاء(  ،)42والتقرير املتعلق
بتوافر معايري إمكانية الويول يف اهلياكل األساسية جمللس القضاء ،ودليل ت فيذ ال هج اإليالحي يف
عال قضاء األحداث(  ،)43واملبادئ التوجيهية لل ظر يف اجلرائم ال يرتكبها أشطال مصعابون
ابكتالل عقلي (القرار رقم  ،CJ-DG-2016-10املؤرخ  18كانون الثاين/ي اير  ،)2016ودليل تعميم
مبدأ التعددية الثقافية يف احملاكم العادية (القرار رقم  ، CJ-DG-2016-055املعتمد يف  13نيسان/
أبريل  ،)2016ابإلضافة إىل برامج مؤسسية عديدة يف خمتلف مستوايت احلكم.
 - 154غعري أن وزارة العععدل وحقععوق اإلنسعان والشععؤون الدي يععة هعي املؤسسععة املكلفععة بتعزيععز
حقوق اإلنسان بني املواط ني وداكل القطاع العام على حد سواء .ولدى هذه املؤسسة  ،على
وجه التحديد ،مكتب إلرشاد املواط ني يسدي املشورة إىل ا ألفراد والشعوب األيلية واجملتمعات
__________

( .http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/585.html )42
( .http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/586.html )43
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احمللية واألقليات القومية بشون كيفية ممارسة حقوقهم واملطالبة هبا ،وذل من كالل مقابالت
وواثئق ابإلضافة إىل تعميم دالئل وكتيبات توضيحية بشون حقوق حمددة.
 - 155وحددت وزارة الشؤون اخلارجية والت قل البشري كعدمات متطصصعة للحمايعة اخلايعة
معن أجععل إععادة احلقععوق املهععددة و/أو امل تهكعة لسطفععال وامل عراهقني وأسعرهم ،نقلععت مععن وزارة
اإلدمعاج االقتصعادي واالجتمعاعي إىل وزارة الععدل وحقعوق اإلنسعان والشعؤون الدي يعة ،مبوجعب
املرسوم الت فيذي رقم  1288املؤرخ  3كانون الثاين/ي اير  .2017وخبصول هذه املسولة ،جتدر
اإلشارة إىل العمل الذي تقوم به وزارة الشؤون اخلارجية والت قل البشري امتثاالا لتوييات هيئات
ريد ت فيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ،وهو معا جتسعده معن كعالل م شعوراها وكعذل
احلمالت ال ت ظمها يف القطاع العام ل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف أوساط املوظفني وتوعيتهم
أبداء وظيفتهم مبا يتواءم مع املعرفة واملراعاة الكاملتني حلقوق اإلنسان.
 - 156وفيمعا يتعلعق بتعوفري ال تععدريب يف القطعاع الععام ،قامععت وزارة الشعؤون اخلارجيعة والت قععل
البشعري ،كعالل الفعرتة املمتعدة بععني ععامي  2012و ،2016بتعدريب  5 000موظعف عععام،
ي تمون إىل مؤسسات حكومية خمتلفة م ها الشرطة الوط ية والشرطة احلضرية ووزارة الدفاع ووزارة
الداكليععة ووزارة الصععحة ووزارة التعلععيم ووزارة الزراعععة ووزارة الرايضععة والق عوات املسععلحة ومدرس ععة
م ععوظفي السع ععةون ومكتع ععب ال ائ ععب العع ععام .ويف هع ععذا الص ععدد ،اسع ععت دت حلقع ععات العمع ععل إىل
م هةيعات تشععاركية قائمععة علعى هنععج شععامل حلقعوق اإلنسععان ،حيععل ت اولعت ،يف مجلععة أمععور،
مواضعيع مسعتمدة م عن االلتزامعات الدوليعة ومواضععيع بشعون أسعس حقععوق اإلنسعان أو املسععائل
اجل سانية أو احلقوق اجلماعية أو احلقوق املتعلقة ابلصحة.
 - 157وي بغعي التشعديد ع لععى أن وزارة الشعؤون اخلارجيععة والت قعل البشعري عملععت معع بععرغمج
اعتماد املدربني يف عال حقوق اإلنسان وحتديل كفاءاهم (برغمج التدريب الشامل واملستمر) .
ويف هععذا الصععدد ،وفععرت للم ععدربني التععابعني هلععذا الععربغمج الت ععدريب يف عععال حقععوق األطف ععال
واملراهقني ،ابإلضافة إىل املواضيع اآلنفة الذكر .وعالوة على ذل  ،وابلتعاون مع م ظمة األمم
املتحدة ،وفرت وزارة العدل وحقوق اإلنسان والشؤون الدي ية للمواط ني يف عام  2014امل صة
االفرتاضية "  ."SiDerechosويؤدي هذا ال ظام مهمة جتميع وت ظيم املعلومات املتعلقة رقوق
األشطال الذين يعيشون يف إكوادور ،ويعرض التوييات املقدمة إىل إكوادور من امل ظومات
الدولية حلماية حقوق اإلنسان.
 - 158وجتع ععدر اإلشع ععارة أيض ع ع ا إىل ب ع عرامج التع ععدريب واحلمع ععالت اإلعالميع ععة وأنشع ععطة التع ععدريب
املتطصص والتمكني واملشورة واملشاركة ال ترعاها وتدعمها على الصعيدين الداكلي واخلارجي
مؤسسعات مثعل مكتعب املععدعي الععام ووزارة الشعؤون اخلارجيعة والت قععل البشعري ومكتعب غئععب
الرئيس ومكتب أمني املظامل ووزارة البيئة ووزارة السياحة ووزارة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي
والشرطة الوط ية اإلكوادورية ومكتب غئب وزير الت قل البشري ووزارة الثقافة واجلامعات العامة
واخلاي عة واملعاهععد وامل ععدارس وامل ظمععات االجتماعي ععة وعععالس األحي ععاء واملؤسسععات واحلرك ععات
السياسعية وغعري ذلع معن املؤسسعات العامعة واخلايعة ،فيمعا يتعلعق جبملعة مسعائل م هعا االجتعار
ابألشطال ،وهريب األشطال ،وحقوق اإلكوادوريني امل حدرين من أيل أفريقي والشعوب
األيعلية واجملتمععات احمل ليعة واألقليعات القوميعة واألطفعال واملعراهقني وال سعاء واألشععطال ذوي
اإلعاقة وكبار السن.
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 - 159وفيمععا يتعلععق بقطععاع التططععي الععوطين ،يت ععاول احملععور  1مععن اخلطععة اإلاائيععة الوط يععة
للفعرتة  ،2021- 2017الع اعتمعدها علعس التططعي العوطين كعالل دورتعه العاديعة املعقععودة
يف  22أيلول/سعبتمرب  ، 2017املواضعيع التاليعة :كفالعة احلقععوق للةميعع معدى احليعاة ،وحتديععد
مكانة اإلنسان بويفه املعين احلقيقي ابحلقوق طوال دورة حياته ،وت فيذ نظام العيش الكر ،
وفق ا ملا هو م صول عليه يف دستور اجلمهورية .وجتعدر اإلشعارة إىل أن األهعداف والسياسعات
والغعاايت احملععددة يف هععذا احملعور تشععكل أيض ع ا معععايري الزمعة لوضععع أدوات التططععي القطاعيععة
واملشرتكة بني القطاعات .ومن اجلوانب األساسية هلذا احملور السعي أيض ا كالل فرتة سراين اخلطة
إىل ت فيذ مثاين مبادرات رائدة تعزز من حيل اجلوهر إعمال حقوق اإلنسان يف اجملتمع اإلكوادوري.
 - 160أما خبصول املبالغ املطصصة من امليزانية الوط يعة العامعة إلعمعال احلقعوق ،فعال ميكعن
حتديدها إال فيما يتعلق ابحلقوق االجتماعية احملددة يف السياسات الوط ية مثل الرفاه االجتماعي
والت مية احلضرية والسكن والتعليم والصحة والعمل .وترد فيمعا يلعي املعلومعات املتاحعة يف وزارة
املالية بشون اإلنفاق الس وي يف القطاع االجتماعي كالل الفرتة .2017- 2013
امليزانية العامة للدولة (إنفاق امليزانية املوحد حبسب القطاعات)

( )44

املبالغ املستحقة ،ابلدولر
الت مية احلضرية والسكن

التعليم

الصحة

العمل

اجملموع

( 2013ح ع عىت 1 365 263 493,76
ك عانون األول/
ديسمرب)

803 546 018,31

4 666 910 435,95

2 007 946 187,64

115 414 712,01

8 959 080 847,67

( 2014ح ع عىت 1 259 444 921,14
ك عانون األول/
ديسمرب)

733 640 872,44

4 792 199 326,19

2 200 510 168,00

107 827 823,08

9 093 623 110,85

( 2015ح ع عىت 1 074 832 610,57
ك عانون األول/
ديسمرب)

534 182 931,87

4 525 435 068,33

2 361 812 084,81

70 911 523,62

8 567 174 219,20

( 2016ح ع عىت 1 029 669 493,17
ك عانون األول/
ديسمرب)

856 740 745,54

4 360 034 708,90

2 427 055 070,84

49 268 305,24

8 722 768 323,69

( 2017ح عىت 789 039 613,50
تش عرين األول/
أكتوبر)

539 754 442,82

3 505 425 310,10

2 025 565 903,19

39 520 427,76

6 999 305 697,37

3 467 865 010,98

21 950 004 849,47

11 022 889 414,48

382 942 791,71

العام

اجملموع

الرفاه االجتماعي

5 518 250 132,14

املبالغ املدفوعة ،ابلدولر
الت مية احلضرية والسكن

التعليم

الصحة

العمل

اجملموع

( 2013ح ع عىت ك ع عانون 1 363 590 636,55
األول/ديسمرب)

800 617 524,48

4 656 558 926,78

1 951 178 940,67

114 530 331,23

8 886 476 359,71

( 2014ح ع عىت ك ع عانون 1 248 285 626,74
األول/ديسمرب)

676 689 449,66

4 701 796 129,42

2 155 648 988,44

102 690 623,55

8 885 110 817,81

( 2015ح ع عىت ك ع عانون 1 056 582 865,22
األول/ديسمرب)

396 718 987,59

4 188 946 027,91

2 119 301 999,11

65 923 043,62

7 827 472 923,45

العام

الرفاه االجتماعي

__________

(  )44املصع ع ع ع ع ع ععدر 31 :تش ع ع ع ع ع ع عرين األول/أكت ع ع ع ع ع ع ععوبر 08:52 - 2017
 .bin/cognos.cgiاإلعداد :األمانة الوط ية للتططي والت مية.
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الت مية احلضرية والسكن

التعليم

الصحة

العمل

اجملموع

( 2016ح ع عىت ك ع عانون 1 028 792 554,16
األول/ديسمرب)

815 031 762,47

4 300 349 139,71

2 363 549 742,04

49 254 576,99

8 556 977 775,37

( 2017ح ع عىت تش عرين 786 156 338,68
األول/أكتوبر)

462 019 633,74

3 557 896 101,96

1 998 004 395,79

39 343 405,51

6 843 419 875,68

الرفاه االجتماعي

العام

5 483 408 021,35

اجملموع

371 741 980,90 10 587 684 066,05 21 405 546 325,78 3 151 077 357,94

واو  -التقارير املتعلقة ابللتزامات الدولية
 - 161مبوجب املرسوم الت فيذي رقم  1317الصادر يف أيلول/سبتمرب  ،2008أنيطت مسؤولية
تقد التقارير الوط ية إىل اهليئات الدولية لريد املعاهدات الدولية ب وزارة الشؤون اخلارجية والت قل
البشري ووزارة العدل وحقوق اإلنسان والشؤون الدي ية .ولكن ،جتدر اإلشارة إىل أن املادة ) 2 ( 7
من هذا املرسوم ت ص على أن تتشارن وزارة العدل وحقوق اإلنسان والشؤون الدي ية مع وزارة
الشعؤون اخلارجيعة والت قعل البشععري يف عمليعة إععداد واعتمعاد التقععارير الوط يعة الع تععرض علععى
اللةان وغريها من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ،وذل يف إطار الت سيق العام ،على أن
تتوىل وزارة الشؤون اخلارجية مسؤولية تقد هذه التقارير إىل اهليئات املع ية.
 - 162ويف هذا الصددَ ،جتمع وزارة العدل وحقوق اإلنسان والشؤون الدي ية املعلومات وت عد
التقارير اخلاية ال تعرض على خمتلف جلان ريد ت فيذ معاهدات حقوق اإلنسان وحتيلهعا،
بعد تصديق سلطاها العليا عليها ،إىل وزارة الشؤون اخلارجية والت قل البشري .ومبةرد مراجععة
سلطات وزارة اخلارجية اإلكوادورية واعتمادها هلذه املعلومات ،حتيلها إىل مفوضية األمم املتحدة
السامية حلقوق اإلنسان يف ج يف ،سويسرا.
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