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أولً -مقدمة
 -1تتضـ ــمن هـ ــذه الوثيقـ ــة األساسـ ــية املوحـ ــدة معلومـ ــات عامـ ــة عـ ــن إك ـ ـوادور تتعلـ ــق صصائصـ ــها
الدميغرافي ــة العام ــة وهيكله ــا الدس ــتوري والسياس ــي والق ــانوين واالقتص ــادي واالجتم ــاعي وب طاره ــا الع ــام
حلماية حقوق اإلنسان .وحيظى إعداد هذا التقرير مبوافقة املؤسسات الوطنية اليت تعاونت يف صياغته.
 -2وقد استُند يف إعـداد وتقـدم الوثيقـة األساسـية املوحـدة إىل املبـاد التوجيهيـة املنسـقة الـواردة
يف الوثيقـ ـ ـ ــة  HRI/GEN/2/Rev.5املؤرخ ـ ـ ـ ـة  29أيار/مـ ـ ـ ــايو  2008ويف الوثيقـ ـ ـ ــة HRI/GEN/2/Rev.6
املؤرخة  3حزيران/يونيه .2009
()1

 -3وإلعـ ــداد املعلومـ ــات ومجعهـ ــا وصـ ــياغة هـ ــذا التقريـ ــر وتقدميـ ــه وفق ـ ـ ا للمرسـ ــوم التنفيـ ــذي
رقــم  1317املــؤرخ  9أيلول/ســبتمر  2008واملنشــور يف الع ــدد  428مــن اجلريــدة الرمسيــة الص ــادر
يف  18تش ـرين الثــاين/نوفمر  2008تعاونــت وزارة الشــؤون اخلارجيــة والتنقــل البشــري ووزارة العــدل
وحقوق اإلنسان والشؤون الدينية مع ا يف عملية إعداد هذا التقرير واعتماده.
 -4وقــد أولــت إك ـوادور إعمــال حقــوق اإلنســان أخيــة خاصــة مــن خــالل تنفيــذ اخل ــة الوطنيــة
للع ــيك الك ــرم للف ـ ـ ة  2013-2009واخل ــة األخ ــري للف ـ ـ ة  .2017-2013وجتس ــدت ه ــذه
اجلهود من خالل اعتمـاد ومراعـاة الدسـتور( )2األخـري الـذي حظـي مبوافقـة األغلبيـة يف اسـتفتاء عـع
نُظِّم يف عام  2008ودخل حيز النفاذ يف تشرين األول/أكتوبر من العام نفسه.
 -5وبنــاء علــى مــا ســبق يســر دولــة إكـوادور أن تقــدم معلومــات عدثــة عــن اإلجنــازات الرئيســية
الــيت حققتهــا خــالل الف ـ ة املشــمولة بــالتقرير فيمــا يتعلــق باإلعمــال التــدر ي حلقــوق اإلنســان الــيت
تعترهــا احلكومــة الوطنيــة احلاليــة والدســتور اجلديــد لعــام  2008أســاا التنميــة الكاملــة للشــع مــن
أجــل إنشــاء عــكل جديــد للتعــايك بــا املـواطنا يف إطــار التنــوو والتنــاغم مــي ال بيعــة يتــي حتقيــق
مفهوم العيك الكرم أو سوماك كاوساي (.)Sumak Kawsay

ثانياً -معلومات عامة عن جمهورية إكوادور
 -6أصبحت مجهورية إكوادور دولة حرة ومسـتقلة مـن دول أمريكـا اجلنوبيـة عقـ انفصـاهلا عـن
كولومبيــا الكــر يف عــام  .1830وســر فيهــا منــذ ذلــا التــاريخ  19دســتورا .ودســتور اجلمهوريــة
ال ــذي أُق ــر مبوجـ ـ اس ــتفتاء أُج ــري يف أيلول/س ــبتمر  2008ه ــو ال ــذي ي ــنظم حاليـ ـا مؤسس ــات
الدولــة وســل ا ا ويُقــر كــذلا إطــارا واســعا مــن احلقــوق والضــمانات لاعــعا اخلايــعا للواليــة
القضائية للدولة ولإلكوادوريا يف اخلارج.
__________
(.http://decretos.cege.gob.ec/decretos/ )1
(.http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion )2
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 -7وجت ـ ــدر اإلع ـ ــارة إىل أن الدس ـ ــتور اجلدي ـ ــد أت ـ ــى بفـ ـ ـ ة حت ـ ــول سياس ـ ــي ومؤسس ـ ــي وق ـ ــانوين
واقتص ـ ـ ــادي واجتمـ ـ ـ ــاعي تقتضـ ـ ـ ــي إصـ ـ ـ ــالس الق ـ ـ ـ ـوانا والسياسـ ـ ـ ــات واملؤسسـ ـ ـ ــات غـ ـ ـ ــري املالئمـ ـ ـ ــة
أو استحداث غريها.
 -8وبع ـ ــد توقي ـ ــي اتف ـ ــاق برازيلي ـ ــا م ـ ــي ب ـ ــريو يف  26تش ـ ـرين األول/أكت ـ ــوبر  1998أص ـ ــبحت
مس ــاحة البلـ ـد  256 369.6كيل ــوم ا مربع ـ ا يض ــاف إليه ــا مبلكي ــة دون س ــيادة مق ــي مس ــاحته
كيل ــوم مرب ــي يق ــي يف تي ــوينتزا داخ ــل الغاب ـة البريوفي ــة وه ــو مك ــان ل ــه رمزي ــة خاص ــة بس ــب الن ـزاو
احلــدودي مــي بــريو يف عــام  .1995وحتــد البلــد كولومبيــا مــن الشــمال وبــريو مــن اجلنــو والشــرق
واحمليط اهلاد من الغر .
 -9وينقس ـ ــم اإلقل ـ ــيم ال ـ ــوطين م ـ ــن الناحي ـ ــة السياس ـ ــية  -اجلغرافي ـ ــة إىل  24مقاطع ـ ــة( )3تق ـ ــي
مقاطعـ ــة واحـ ــدة منهـ ــا يف من قـ ــة اجلـ ــزر وسـ ــبي مقاطعـ ــات يف املن قـ ــة السـ ــاحلية القاريـ ــة وعشـ ــر
مقاطع ــات يف من قـ ــة املرتفع ــات القاريـ ــة وس ــت مقاطعـ ــات يف من ق ــة األمـ ــازون القاري ــة أو املن قـ ــة
الع ــابرة لان ــديز .وخيض ــي حتدي ــد املن ــاطق بش ــكل أساس ــي للموق ــي اجلغـ ـرايف للبل ــد وملناخ ــه ال ــذي
ينقسم إىل تسي مناطق مناخية.
 -10ومن قــة اجلــزر علــى وجــه التحديــد أرخبيــل ذو أصــل بركــاين يقــي يف احملــيط اهلــاد علــى
بعـ ـد  1 050كيل ــوم ا م ــن املن ق ــة الس ــاحلية القاري ــة ويضـ ـم  13جزي ــرة كب ــرية و 6ج ــزر ص ــغرية
وُ 107جَزيْــرات وه ــي تش ـكل من ق ــة املن ــاخ "االس ــتوائي"( )4للبل ــد وتغ ــي مس ــاحة تبل ـغ 8 010
كيلوم ات مربعة.
 -11وتقــي املن قــة الســاحلية يف اجلهــة الغربيــة للبلــد ويشــمل ااهلــا اجلغ ـرايف املمتــد مــن اخلــط
السـ ــاحلي إىل حـ ــدودها مـ ــي املرتفعـ ــات سـ ــهو السـ ــافانا واألدغـ ــال اخلض ـ ـراء والغابـ ــات الشـ ــديدة
()7
الكثاف ــة وه ــو م ــا يفس ــر ي ــمها ملن ــاطق املن ــاخ "اجل ــاف"( )5و"امل ــداري"( )6و"امل ــداري امل ــومسي"
__________
( )3مناطق إكوادور هي :من قة الساحل ومن قة املرتفعات ومن قة الشرق ومن قة غاالبـاغوا .وتشـمل من قـة السـاحل
مقاطعات :امسريالداا ومانايب وسانتو دومينغو دي لوا تساتشيالا وسانتا إيلينا وغواياا ولـوا ريـوا وإيـل أورو.
ومقاطعات من قة املرتفعات هي :كارتشي وإمبابورا وبيتشينتشا وكوتوباكسـي وتونغورابـوا وبوليبـار وتشـيمبورازو وكانيـار
وأزواي ولوخا .أما مقاطعات من قة الشرق الست فهي :سوكومبيوا ونابو وأوريانا وباستازا ومورونا سـانتياغو وزامـورا
تشينتشي  .مث من قة اجلزر اليت تضم مقاطعة غاالباغوا.

( )4يبلغ متوسط درجة احلرارة  23درجة مئوية مي تساق ات م رية غري منتظمة تناهز  1 500ميليم يف السنة.
( )5يـ اوس متوســط درجــة احلـرارة بــا  23و 24درجــة مئويــة مــي تســاق ات م ريــة تـ اوس بــا  126و 500ميليمـ يف
السنة.
( )6يبلغ متوسط درجة احلرارة  26درجة مئوية مي تساق ات م رية ت اوس با  500و 1 000ميليم يف السنة.
( )7ي اوس متوسط درجة احلرارة با  23و 27درجة مئوية مي تسـاق ات م ريـة تـ اوس بـا  1 000و 2 000ميليمـ
يف السنة.
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و"املــداري الرط ـ "( )8و"املعتــدل"( .)9ومــن بــا املقاطعــات الســبي للمن قــة الســاحلية ال تقــي علــى
الساحل سو إمسريالداا ومانـايب وسـانتا إيلينـا وغوايـاا وإيـل أورو يف حـا تتـاخم سـانتو دومينغـو
دي ل ــوا تساتش ــيالا ول ــوا ري ــوا املقاطع ــات الس ــاحلية ومقاطع ــات املرتفع ــات .وميت ــد الس ــاحل
عل ــى مس ــاحة  68 323.6كيل ــوم ا مربع ـ ـا؛ ولك ــن املس ــاحة الس ــاحلية للبل ــد تبل ــغ بض ــم من ق ــة
اجلزر  70 000كيلوم مربي.
 -12وتقــي من قــة املرتفعــات يف املمــر اجلبلــي لسلســلة جبــال األنــديز وتشــمل معاملهــا اجلغرافيــة
الوديــان الســاخنة والبــاردة والغابــات اجلبليــة والتقاطعــات اجلبليــة واألرايــي البــور والقمــم املكســوة
بــالثلوج وتضــم منــاطق مناخيــة "معتدلــة عــبه رطبــة"( )10و"معتدلــة جافــة"( )11و"جافــة"( )12ومتتــد
على مساحة  63 515.9كيلوم ا مربع ا.
 -13وأخـريا تقــي من قــة األمــازون أو املن قــة العــابرة جلبــال األنــديز يف اجلــزء القــاري الشــرقي مــن
البلــد وتغ يهــا غابـة األمــازون وتشــمل معاملهــا اجلغرافيــة املمتــدة مــن منحــدرات جبــال األنــديز إىل
املن قــة الغابويــة غابــات خضـراء كثيفــة وأهنــارا كبــرية تصـ يف هنــر األمــازون مصــدر مياههــا ذوبــان
ثلــوج جبــال األنــديز وأم ــار الغابــات .وتضــم هــذه املن قــة منــاطق مناخيــة "معتدلــة" وأخــر "مداريــة
رطبة" ومتتد على مساحة  115 744.9كيلوم ا مربعا.
 -14ومـ ــن جهـ ــة أخـ ــر اعتُمـ ــد يف  9كـ ــانون الثاين/ينـ ــاير  2000الـ ــدوالر األمريكـ ــي عملـ ــة
وح ــدد س ــعر الص ــرف يف  25 000س ــوكر لل ــدوالر األمريك ــي الواح ــد .وأص ــب ه ــذا التغي ــري
للبل ــد ُ
ناف ـ ـ ــذا عل ـ ـ ــى الف ـ ـ ــور م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل س ـ ـ ــن ق ـ ـ ــانون التح ـ ـ ــول االقتص ـ ـ ــادي يف إكـ ـ ـ ـوادور امل ـ ـ ــؤرخ 29
عــبارب/فراير  2000الــذي نــص علــى قيــام البنــا املركــزي اإلك ـوادوري اعتبــارا مــن تــاريخ دخــول
هــذا القــانون حيــز النفــاذ بســح الســوكرات مــن التــداول وإبــداهلا بــدوالرات أمريكي ـة بســعر ثابــت
وغــري قابــل للتغيــري يعــادل  25 000ســوكر للــدوالر الواحــد .كمــا نــص علــى حظــر إصــدار ســوكرات
جدي ــدة باس ــتثناء الفئ ــات الص ــغرية ال ــيت ميك ــن ت ــداوهلا لتغي ــري الس ــوكرات املوج ــودة .وانته ــت عملي ــة
التحول إىل الدوالر يف  13أيلول/سبتمر .2000
 -15وبوصــف إك ـوادور عضـوا فــاعالا يف اجملتمــي الــدوي وبــالنظر إىل الــدور البــارز الــذي تض ـ لي
به يف عمليـات التكامـل اإلقليمـي فهـي عضـو يف املنظمـات الدوليـة الرئيسـية مـن قبيـل منظمـة األمـم

__________
( )8يبلغ متوسـط درجـة احلـرارة  25درجـة مئويـة طـوال السـنة تقريبـا مـي تسـاق ات م ريـة تـ اوس بـا  3 000و6 000
ميليم يف السنة.

( )9يســود يف املرتفعــات الــيت يـ اوس علوهــا بــا  500و 1 500مـ حيــت يســتمر موســم األم ــار طـوال الســنة
بتساق ات ت اوس با  2 000و 4 000ميليم يف السنة.
( )10ي اوس متوسط درجة احلرارة با  12و 20درجة مئوية؛ والتساق ات امل رية با  500و 2 000ميليم يف السنة.
( )11ي اوس متوسط درجة احلرارة با  12و 20درجة مئوية؛ والتساق ات امل رية أقل من  500ميليم يف السنة.
( )12يـ اوس متوســط درجــة احلـرارة بــا  4و 8درجــات مئويــة؛ والتســاق ات امل ريــة بــا  800و 1 000ميليمـ يف الســنة
بشكل خفيف ولكن باستمرار.
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املتحـ ــدة ومنظمـ ــة الـ ــدول األمريكيـ ــة واموعـ ــة ريـ ــو واحتـ ــاد أمـ ــم أمريكـ ــا اجلنوبيـ ــة ومجاعـ ــة دول
األنـ ــديز ومنظمـ ــة الت ـ ــارة العامليـ ــة ومصـ ــرف التنميـ ــة للبلـ ــدان األمريكيـ ــة والصـ ــندوق االحتيـ ــاطي
ألمريكــا الالتينيــة ومنظمــة البلــدان املصــدرة للــنفط ومنظمــة أمريكــا الالتينيــة لشــؤون ال اقــة؛ ودولــة
عضــو يف الســوق اجلنوبيــة املش ـ كة (منــذ عــام  )2007ويف التحــالف البوليفــاري لشــعو أمريكتنــا
واملعاهدة الت ارية للشعو منذ أواخر عام .2009

ثالثاً -الخصا ااادي الديمةراايا ااة والالتصا ااادية والجتماعيا ااة والثقاايا ااة لجمهوريا ااة
إكوادور
 -16األداة الرئيس ــية ال ــيت تعتم ــدها دول ــة إكـ ـوادور يف رس ــم السياس ــة العام ــة ه ــي اخل ــة الوطني ــة
للعيك الكـرم الـيت ت لـ إعـدادها وتنفيـذها عمليـة اسـتلزمت ترسـيخ الدميقراطيـة مبفهومهـا املتمثـل
يف الدميقراطيــة االجتماعيــة  -االقتصــادية الــيت يــرز يــمن أهــم أهــدافها القضــاء علــى املمارســات
التارخيية املتسمة بعدم املساواة وبالقمي.
 -17وحي ــدد دس ــتور ع ــام  2008مفه ــوم الع ــيك الك ــرم أو س ــوماك كاوس ــاي باعتب ــاره دعام ــة
التع ــيط الــوطين واحمللــي الرامــي إىل إح ـراز التنميــة .ويعتــر حتقيــق العــيك الكــرم الــذي يســتند إىل
الرؤيــة الكونيــة التقليديــة للشــعو األصــلية يف من قــيت األنــديز واألمــازون عمليــة ــدف إىل حتســا
نوعيــة احليــاة بشــكل تشــاركي .وتنــدرج هــذه العمليــة يف إطــار عالقــة تنــاغم مــي ال بيعــة ال ــوز أن
يت اوز فيها حتقيق اإلنسان لذاته بالكامل حدود النظم اإليكولوجية اليت تدعمها.
 -18وتشـمل احتياجـات اإلنسـان املت لبـات األساســية املتمثلـة يف احلصـول علـى التعلـيم والتغذيــة
والصــحة والعمــل والعمالــة والســكن واملوئــل فض ـالا عــن عــكل تشــاركي لتلبيتهــا يت ـواءم مــي حقــوق
اإلنســان وينعــدم فيــه التمييــز .ويعــد الفقــر وعــدم املســاواة إنكــارا للمواطنــة وخــا العائقــان الرئيســيان
لتحقيــق اتمــي يــنعم بــالعيك الكــرم إذ ال يتيحــان املمارســة الكاملــة للحقــوق؛ وبالتــاي تعتــر هــذه
املشــاكل أساســية يف برنــاما عمــل الدولــة وقــد ُحــدد القضــاء علــى الفقــر املــدقي هــدفا ينبغــي حتقيقـه
حبلول عام .2017
 -19ويقــوم الدســتور احلــاي علــى االعـ اف بال ــابي الشــامل للحقــوق االجتماعيــة ويعتــر أهــداف
خ ــة الع ــيك الك ــرم( )13دل ــيالا أساس ــي ا للسياس ــات العام ــة .وتكتس ــي احلق ــوق االجتماعي ــة حبك ــم
طبيعتهـا طابعـ ا تـدر ي ا وخيضـي إعماهلــا لعمليـات م ولـة تفضـي مبشــاركة نشـ ة مـن جانـ الدولــة
إىل تلبية احتياجات اإلنسان.

__________
(.Plan nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV), Metas, pág.52-55-58-61-64-67-70-73-76-80-83-86 )13
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 -20ويرك ـ ــز برن ـ ــاما التنمي ـ ــة الق ـ ــائم عل ـ ــى منظ ـ ــور حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان عل ـ ــى وي ـ ــي اسـ ـ ـ اتي يات
أو خ ــط للتنميــة ــدف إىل ســد الف ـوات البنيويــة النامجــة عــن عــدم املســاواة وإيــالء االهتمــام علــى
سبيل األولوية للفئات األكثر ميشا.
 -21ويتس ـ ـ ــم اجملتم ـ ـ ــي اإلك ـ ـ ـ ـوادوري ب ـ ـ ــالتنوو الثق ـ ـ ــايف وبتع ـ ـ ــدد ال ـ ـ ــرؤ الكوني ـ ـ ــة واملمارس ـ ـ ــات
االجتماعيـة  -الثقافيـة الــيت تت سـد مـن خــالل عـعو اخلالسـيا واإلكـوادوريا مـن أصـل أفريقــي
واملونتوبيو وقوميات السكان األصليا واملهاجرين من خمتلف البلدان.
 -22ويف هــذا الصــدد يــنص الدســتور علــى املســاواة أمــام القــانون واملســاواة يف التمتــي بــاحلقوق
وتكــافؤ الفــر ويــدرج مجيــي األســبا احملتملــة الــيت حيظــر التمييــز علــى أساســها .وتعتــر الفقــرة 4
مـن املـادة  )14(66مبـدأ املسـاواة وعــدم التمييـز حقـا يف احلريـة وتــدرج مجيـي مظـاهره" :املسـاواة الرمسيــة
واملساواة املادية ومبدأ عدم التمييز".
 -23وللح ــد م ــن مظ ــاهر ع ــدم املس ــاواة تعـ ـ ف الفق ــرة  2م ــن امل ــادة  11م ــن الدس ــتور ب لي ــة
إجـراءات العمـل اإل ــايب والـيت مبوجبهـا "تعتمــد الدولـة تــدابري للعمـل اإل ـايب تعــزز املسـاواة احلقيقيــة
لصــاأ أصــحا احلقــوق الــذين يعــانون مــن عــدم املســاواة" .ويكمــن مــرر هــذه املعاملــة التفضــيلية يف
حتقيق املساواة الفعلية أو املادية يف هناية امل اف.
 -24ويف امل ــادة  85م ــن الدس ــتور( )15ي ــرد مفهوم ــان يتعلق ــان باملس ــاواة ويع ــززان مكان ــة إكـ ـوادور
بوصــفها دولــة قائمــة علــى العــدل واحلقــوق واملســاواة والتضــامن .ووفــق أحكامهــا "ترمــي السياســات
العامــة وعملي ــة ت ــوفري الس ــلي واخل ــدمات إىل حتقي ــق الع ــيك الك ــرم وتق ــوم مجي ــي احلق ــوق عل ــى مب ــدأ
التضامن".
 -25وأرس ــى الدس ــتور أس ـ اس ــتعادة املمتلك ــات العام ــة وإع ــادة بن ــاء الدول ــة ودوره ــا التنظيم ــي
واحلكم القائم على عدم التمركز والالمركزية.
__________
( )14الفصــل الســادا .احلقــوق يف احلريــة .املــادة  -66يُعـ ف ويُكفــل لاعــعا
املادية وعدم التمييز.

 -4احلــق يف املســاواة الرمسيــة واملســاواة

( )15الفصــل الثــاين :السياســات العامــة واخلــدمات العامــة ومشــاركة امل ـواطنا .امل ــادة  -85ختضــي صــياغة وتنفيــذ وتقيــيم
ومراقبــة السياســات العامــة واخلــدمات العامــة الــيت تكفــل احلقــوق املعـ ف مــا يف الدســتور لاحكــام التاليــة )1( :ترمــي
السياســات العامــة وعمليــة تــوفري الســلي واخلــدمات العامــة إىل حتقيــق العــيك الكــرم وتقــوم مجيــي احلقــوق علــى مبــدأ
التضــامن )2( .عنــدما تنتهــا ثــار تنفيــذ السياســات العامــة أو تــوفري الســلي واخلــدمات العامــة احلقــوق الدســتورية أو
تن وي على خ ر انتهاكها ينبغي إعـادة صـياغة السياسـة أو عمليـة تـوفري السـلي واخلـدمات أو اعتمـاد تـدابري بديلـة
للتوفيــق بــا احلقــوق املتضــاربة وذلــا دون املســاا مببــدأ مســو املصــلحة العامــة علــى املصــلحة اخلاصــة )3( .تكفــل
الدولة توزيي ميزانية تنفيذ السياسـات العامـة وعمليـة تـوفري السـلي واخلـدمات العامـة علـى أسـاا اإلنصـاف والتضـامن.
ولد صياغة وتنفيذ وتقييم ومراقبة السياسات العامة واخلدمات العامة ينبغي كفالـة مشـاركة األفـراد واجملتمعـات احملليـة
والشعو والقوميات.
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 -26واعتبــارا مــن عــام  2007تعــزز االســتثمار االجتم ـاعي ودور الدولــة يف االقتصــاد يف إطــار
اس ـ ـ ـ اتي ية جدي ـ ــدة للتنمي ـ ــة تس ـ ــعى إىل حتقي ـ ــق حت ـ ــول اقتص ـ ــادي م ـ ــي ق ـ ــدر أك ـ ــر م ـ ــن اإلدم ـ ــاج
االجتماعي يف سياق التنمية املستدامة.
 -27وكــان مــن بــا العمليــات املهمــة يف إطــار حتــول دولــة إك ـوادور وتوحيــدها إعــادة تنظيمهــا
اإلقليمي اليت َمتثل هدفها يف إرساء املساواة با األقاليم ومتاسكها.
 -28ووفق ـ ـا للمـ ــادة  156مـ ــن الدسـ ــتور تعـ ــد اجملـ ــال الوطنيـ ــة للمسـ ــاواة يف إطـ ــار التصـ ــميم
املؤسسي اجلديد للدولة "اهليئـات املسـؤولة عـن كفالـة السـريان واملمارسـة الكـاملا للحقـوق املكرسـة
يف الدس ــتور والص ــكوك الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان .ومت ــارا الص ــالحيات املتمثل ــة يف ص ــياغة وتعم ــيم
ورص ــد ومتابع ــة وتقي ــيم السياس ــات العام ــة املتعلق ــة باملس ــائل اجلنس ــانية وع ــؤون اجلماع ــات اإلثني ــة
واألجيــال والتواصــل الثقــايف واإلعاقــة والتنقــل البشــري .وعلــى هــذه اجملــال أن تنســق مــي الكيانــات
املعني ـ ــة برص ـ ــد السياس ـ ـ ـات وإنفاذه ـ ــا وم ـ ــي اهليئ ـ ــات املتعصص ـ ــة يف محاي ـ ــة احلق ـ ــوق عل ـ ــى مجي ـ ــي
املستويات".
 -29وأنشــا النظــام الــوطين الالمركــزي للتع ــيط التشــاركي مبوج ـ دســتور عــام  2008وتنظمــه
امل ــادة  .)16(279ويت ـ لف ه ــذا النظ ــام م ــن اجملل ـ ال ــوطين للتع ــيط واجمل ــال الق اعي ــة للسياس ــة
العامة للسل ة التنفيذية واجملـال الوطنيـة للمسـاواة واـال التع ـيط التابعـة للحكومـات املسـتقلة
الالمركزية واال املواطنا الق اعية وغريها من هيئات املشاركة.
ط ال ـ ــوطين يف كـ ــل اـ ــال مـ ــن اـ ــاالت ت ـ ــدخل
 -30وت بِـ ــق ب ـ ـراما السياسـ ــة الق اعيـ ــة التع ـ ــي َ
اما املس ـ ــاواة املب ـ ــاد َ التوجيهي ـ ــة لسياس ـ ــات إدم ـ ــاج امل ـ ـرأة واألع ـ ــعا ذوي
احلكوم ـ ــة وتع ـ ــزز ب ـ ـر ُ
اإلعاق ــة والش ــعو والقومي ــات األص ــلية واألطف ــال واملس ــنا واألع ــعا ال ــذين يعيش ــون حال ــة
التنقل يمن فئات أخر .
 -31ويت سد حتـول الدولـة يف التوزيـي املناسـ للسـل ة مـن خـالل عمليـات إهنـاء احلكـم املركـزي
اليت تشكل بدورها جزءا من عملية إرساء الدميقراطية.
()17

 -32واعتب ــارا م ــن ع ــام  2007ب ــدأ تنفي ــذ اخل ــة الوطني ــة للتنمي ــة للفـ ـ ة 2010-2007
ال ــيت طُ ــور م ــن خالهل ــا مق ـ ـ س التغي ــري ال ــذي ُح ــدد يف "برن ــاما احلكوم ــة" وعُ ــر عل ــى امل ـ ـواطنا
__________
( )16الفص ــل الث ــاين :التع ــيط التش ــاركي م ــن أج ــال التنمي ــة .امل ــادة  -279ي ــنظم النظ ــام ال ــوطين الالمرك ــزي للتع ــيط
التشاركي عملية التع يط من أجل التنميـة .ويتـ لف هـذا النظـام مـن الـ وطـين للتع ـيط يضـم خمتلـف مسـتويات
احلكومـة مبشـاركة املـواطنا ولديـه أمانـة تقنيــة تنسـق عملـه .ويتمثــل هـدف هـذا اجمللـ يف إصـدار املبـاد التوجيهيــة
والسياســات املوجهــة للنظــام ويف ت ــوير خ ــة التنميــة الوطنيــة وي ـرأا هــذا اجملل ـ رئــي اجلمهوريــة .وي ـرأا اــال
التع ــيط يف احلكوم ــات املس ــتقلة الالمركزيــة أعلــى ثليهــا وتتشــكل وفق ـ ا للقــانون .وتك ــون اــال امل ـواطنا مبثابــة
هيئات للمداولة وويي املباد التوجيهية واالتفاقات االس اتي ية البعيدة املد املوجهة للتنمية الوطنية.

(.SENPLADES, 2007. http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-de-desarrollo-2007-2010/ )17
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للتص ــويت علي ــه يف انتعاب ــات ع ــام  .2006واس ــتمر ه ــذا الرن ــاما إىل غاي ــة ع ــام  2008عن ــدما
قُــدمت اخل ــة الوطنيــة للعــيك الكــرم للفـ ة  )18(2013-2009و ــري حاليـا تنفيــذ اخل ــة الوطنيــة
للعيك الكرم للف ة  )19(2017-2013اليت تشكل ثالت خ ة على الصعيد الوطين.
 -33وأهداف اخل ة الوطنية( )20هي:
• توطيد دولة الدميقراطية وبناء السل ة الشعبية؛
• تعزي ــز املس ــاواة والتماس ــا واإلدم ــاج واإلنص ــاف االجتم ــاعي واإلقليم ــي يف ــل التن ــوو.
وحتسا نوعية حياة السكان .وتعزيز قدرات وإمكانيات املواطنا؛
• إ ــاد اــاالت للقــاء املش ـ ك وتعزيــز اهلويــة الوطنيــة واهلويــات املعتلفــة والتعدديــة القومي ـة
والتفاعل الثقايف؛
• توطيـ ــد تغيـ ــري النظـ ــام القضـ ــائي وتعزيـ ــز األمـ ــن الشـ ــامل يف ـ ــل االح ـ ـ ام الصـ ــارم حلقـ ــوق
اإلنسان .وكفالة حقوق ال بيعة وتعزيز التنمية املستدامة اإلقليمية والشاملة؛
• تعزيــز النظــام االقتصــادي االجتمــاعي والتضــامين علــى ــو مســتدام .وكفالــة العمــل الكــرم
جبميي أعكاله .وحفز تغيري النمط اإلنتاجي؛
• كفال ـ ــة الس ـ ــيادة وكف ـ ــاءة الق اع ـ ــات االسـ ـ ـ اتي ية م ـ ــن أج ـ ــل حتقي ـ ــق التح ـ ــول الص ـ ــناعي
والتكنولوجي؛
• ي ــمان الس ــيادة والس ــالم وتعمي ــق االن ــدماج االسـ ـ اتي ي يف الع ــاني والتكام ــل ب ــا بل ــدان
أمريكا الالتينية.
 -34وي ــمن اجلوان ـ ـ األساس ــية املكون ــة هل ــذا العه ــد االجتم ــاعي اإلك ـ ـوادوري اجلدي ــد ميك ــن
حتديد مخسة عاور أساسية:
 -35دولااة دسااتورية الادمااة عل ااع الحقااوق والعاادل تــنص عليهــا املــادة  1مــن الدســتور الــيت
تع ـ ـ ف ب ـ ـ كوادور بوص ــفها دول ــة قائم ــة عل ــى احلق ــوق تض ــي اإلنس ــان يف ص ــل مجي ــي إج ـ ـراءات
عملهــا .ويف هــذا الصــدد تكتســي كفالــة احلقــوق أخيــة أساســية حيــت أصــبحت تشــكل الواج ـ
األساس ــي يف عم ــل الدول ــة .وبالت ــاي ت ــنص الفق ــرة  9م ــن امل ــادة  11عل ــى أن ــه" :يتمث ــل الواجـ ـ
األمسى للدولة يف اح ام وفر اح ام احلقوق املكفولة يف الدستور".

__________
(.SENPLADES, 2009. http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2013-2013/ )18
(.SENPLADES, 2013. http://www.buenvivir.gob.ec/ )19
(.Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivos nacionales para el Buen Vivir, pág. 45/86 )20
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 -36التح ااول الميسسا ا تتبـ ـوأ السياس ــة العام ــة مكان ــة أساس ــية يف اإلعم ــال الفع ــال للحق ــوق
الدس ــتورية .وعل ــى نف ـ املن ـوال تع ــزز هيئ ــات الدول ــة ذات الس ــل ات التش ـريعية ارس ــتها وتض ــمن
توافقها مي حقوق اإلنسان املنصو عليها يف الدستور واملعاهدات الدولية.
 -37النظ ا ااات الالتص ا ااادم ونظ ا ااات إنم ا اااء الالتص ا اااد الجتم ا اااع والت ا ااامن يعيـ ــد دس ـ ــتور
ع ــام  2008ت كي ــد أولوي ــة اإلنس ــان عل ــى رأا امل ــال م ــن خ ــالل وي ــي نظ ــام اقتص ــادي اجتم ــاعي
وتض ــامين .ويتعل ــق األم ــر بنم ــوذج يس ــعى إىل تلبي ــة احتياج ــات اإلنس ــان م ــن خ ــالل املعرف ــة والعل ــم
والتكنولوجيا وذلا يف إطار مراعاة ال بيعة.
 -38المساااواب نااين األالااالي يقتضــي يــمان احلقــوق تقــدم خــدمات عامــة ذات جــودة ولكنــه
ميلــي كــذلا يــرورة اســتحداث سياســات عامــة تكفــل عــرورب املســاواة بــا األقــاليم .وهلــذا الغــر
أنشـ ـ الدس ــتور نظامـ ـا وطنيـ ـا لالختصاص ــات يه ــدف إىل تنظ ــيم ارس ــة االختصاص ــات يف خمتل ــف
مس ـ ــتويات احلكوم ـ ــة م ـ ــي االع ـ ـ اف باالس ـ ــتقالل ال ـ ــذاا السياس ـ ــي واإلداري وامل ـ ــاي للحكوم ـ ــات
املسـ ــتقلة الالمركزيـ ــة وذلـ ــا يف إطـ ــار دولـ ــة موحـ ــدة وال مركزي ـ ـة ووفق ـ ـا ملبـ ــاد التضـ ــامن وتفريـ ــي
السل ة واملساواة با األقاليم والتكامل ومشاركة املواطنا.
 -39الس اايادب نص اايةة الجما ا ي ــنص الدس ــتور اجلدي ــد عل ــى مراع ــاة عالق ــات البل ــد اخلارجي ــة
مصـ ــاأَ الشـ ــع اإلك ـ ـوادوري الـ ــذي يقـ ــدم إليـ ــه جـ ــرد بش ـ ـ ن ارسـ ــتها .كمـ ــا يـ ــدين كـ ــل أعـ ــكال
اإلمريالي ــة واالس ــتعمار واالس ــتعمار اجلدي ــد ويعـ ـ ف حب ــق الش ــعو يف املقاوم ــة والتح ــرر م ــن مجي ــي
أعكال القمي.
 -40وأخــريا جتــدر اإلعــارة إىل أنــه وفق ـا ملؤعــر التنميــة البش ـرية لرنــاما األمــم املتحــدة اإل ــائي
احتلــت إك ـوادور يف عــام  2011املرتب ـة  83يف العــاني مــن بــا  187بلــدا .ولكــن الــدخل الفــردي
فيهــا كــان أقــل مــن املتوســط املس ـ ل يف بلــدان أمريكــا الالتينيــة؛ وكــان الفقــر مي ـ  35يف املائــة مــن
ســكان البلــد وبلــغ معامــل جيــين للتفــاوت االجتمــاعي  0.495يف عــام  2010وهــي نســبة تعتــر
عالية على الصعيد الدوي.

ألف -الحق ا التعلي
 -41يــرز يــمن أهــم اإلجنــازات احملــرزة خــالل الســنوات الســبي األخــرية توســيي ن ــاق التغ يــة يف
ا ــال التعل ــيم وصاص ــة فيم ــا يتعل ــق مبس ــتو التعل ــيم املتوس ــط .وارتف ــي املع ــدل الص ــايف لاللتح ــاق
مبســتو التعلــيم الثــانوي م ـن  46يف املائــة يف عــام  2001إىل  71يف املائــة يف عــام  2010بينمــا
ني يتغري تقريب ا با عامي  1990و.2001
 -42ويب ــا اجل ــدول الت ــاي النس ــبة املئوي ــة لاطف ــال واملـ ـراهقا املسـ ـ لا يف خمتل ــف املؤسس ــات
التعليمية :احلكومية واخلاصة والتابعة للبلديات:
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النسبة المئوية لألطفال والمراهقين المسجلين ا الميسسات التعليمية
على الصعيد الوطين

عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد عل ـ ــى الصـ ـ ــعيد
الريفي
احلضري

التس يل يف مستو التعليم االبتدائي
املؤسسات احلكومية

النسبة املئوية
عدد السكان

71.3
1 407 201

59.8
692 796

87.9
714 406

املؤسسات اخلاصة

النسبة املئوية
عدد السكان

24.3
480 023

36.7
425 911

6.7
54 113

املؤسسـ ـ ـ ــات التابعـ ـ ـ ــة للبلـ ـ ـ ــديات
واملقاطعات وعبه العامة

النسبة املئوية
عدد السكان

4.3
85 397

3.5
40 741

5.5
44 656

التس يل يف املؤسسات الثانوية
املؤسسات احلكومية

النسبة املئوية
عدد السكان

64.3
895 777

60.6
591 248

72.9
304 529

املؤسسات اخلاصة

النسبة املئوية
عدد السكان

30.2
420 640

34.8
339 569

19.4
81 071

املؤسسـ ـ ـ ــات التابعـ ـ ـ ــة للبلـ ـ ـ ــديات
واملقاطعات وعبه العامة

النسبة املئوية
عدد السكان

5.5
76 290

4.5
44 077

7.7
32 212

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان.

 -43ويف ع ــام  2010التح ــق م ــا نس ــبته  90.8يف املائ ــة م ــن األطف ــال وامل ـ ـراهقا مبؤسس ــات
التعليم األساسي وهو مـا ميثـل زيـادة بنسـبة  12يف املائـة باملقارنـة مـي عـام  .)21(2001كمـا يت لـى
هذا اإلجناز املهم يف أنه ني تعد مثـة فعليـا فـوارق يف االلتحـاق بـالتعليم األساسـي بـا الـذكور واإلنـاث
أو بسب االنتماء اإلثين  -الثقايف و ري التقدم و تعميم هذا املستو من التعليم.
ويالحـ ــق التقـ ــدم اجلـ ــوهري يف االلتحـ ــاق بـ ــالتعليم األساسـ ــي بشـ ــكل رئيسـ ــي يف صـ ــفوف
-44
َ
األطفــال وامل ـراهقا مــن الســكان األصــليا الــذين ارتفعــت تغ يــتهم مبــا نســبته  20يف املائــة خــالل
ف ة ما بـا التعـدادين وتليهـا نسـبة السـكان اإلكـوادوريا مـن أصـل أفريقـي الـيت ارتفعـت حبـواي 15
يف املائة(.)22
__________
(.Atlas de Desigualdad. Cuadro 1,Tasa neta de asistencia a la educación básica por área: 2001 y 2010, pag. 56 )21
(Atlas de Desigualdad Tasa neta de asistencia a la educación básica por etnicidad y sexo: 2001 y 2010Tasa neta )22
.de asistencia a la educación básica por etnicidad y sexo: 2001 y 2010, pág. 57
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 -45وتشــكل هــذه القفــزة يف مســتو اســتفادة الفئــات الــيت تتعــر عــادة للتمييــز داخــل اجملتمــي
اإلكوادوري ت ورا مهما يف القضاء على أوجه التفاوت فيما يتعلق بن اق تغ ية التعليم األساسي.
 -46ويش ــكل املع ــدل الص ــايف لاللتح ــاق ب ــالتعليم ال ــذي يبلـ ـغ  90يف املائ ــة إجن ــازا مهمـ ـ ا ج ــدا
فيما يتعلق باملساواة ويمان احلق يف التعليم.
 -47وهذا اإلجناز نتي ة الستمرار ومـزج السياسـات الـيت جـر تعزيزهـا خـالل السـنوات األخـرية
فيما يتعلـق بتوسـيي ن ـاق العـر التعليمـي مـن خـالل قبـول األطفـال البالغـة أعمـارهم  8و 9و10
سـ ــنوات يف املـ ــدارا وتقلـ ــيص عوائـ ــق االلتحـ ــاق عـ ــن طريـ ــق تعزيـ ــز اانيـ ــة التعلـ ــيم وإلغـ ــاء نظـ ــام
احلص ــص وت ــوفري ال ع ــام واألدوات وال ــزي املدرس ــي .ويض ــاف إىل ه ــذه السياس ــات الت ـ ـزام النس ــاء
املستفيدات من "سندات التنمية البشرية"( )23ب بقاء أبنائهن يف املدارا.
 -48ويشــكل برنــاما ســندات التنميــة البش ـرية أحــد احملــاور الرئيســية لعمــل الدولــة منــذ مــا يزيــد
علــى عقــد مــن الــزمن .وهــو برنــاما تســتفيد منــه األســر املعيشــية الــيت تعــاين مــن الفقــر والفقــر املــدقي
وارتفعـت قيمــة السـندات مـن  15إىل  35دوالرا مـن دوالرات الواليــات املتحـدة يف عــام  2007مث
من  35إىل  50دوالرا يف عام .2012
 -49وأدخلــت احلكومــة جتديــدا يف هــذا الصــدد مــن خــالل حتويــل املســتفيدين مــن الســندات إىل
مق ي ــا م ــن النظ ــام امل ــاي .وعل ــى نفـ ـ املنـ ـوال تض ــاعفت قيم ــة س ــندات الس ــكن مـ ـن 1 800
إىل 3 600دوالر واس ــتحدث س ــند لفائ ــدة األع ــعا ال ــذين يعتن ــون باألع ــعا ذوي اإلعاق ــة
وهو سند خواكا غاييغوا الرا.
 -50وجت ــدر اإلع ــارة إىل أن ق ــاو التعل ــيم تب ـوأ اعتب ــارا م ــن النص ــف الث ــاين م ــن العق ــد املاي ــي
موقي الريـادة يف عمليـة إصـالحات مهمـة للغايـة .ويف تشـرين الثـاين/نوفمر  2006جـر عـن طريـق
االســتفتاء اعتمــاد اخل ــة العش ـرية للتعلــيم للف ـ ة  )24(2015-2006وهــي نفســها الــيت حتولــت إىل
سياسة للدولة.
 -51ويف ع ـ ــام  2008اعتم ـ ــد وص ـ ــدر الدس ـ ــتور الس ـ ــاري املفع ـ ــول وعل ـ ــى أساس ـ ــه اعتم ـ ــدت
صــكوك قانونيــة خمتلفــة مــن قبيــل اخل ــة الوطنيــة للعــيك الكــرم والحق ـا القــانون األساســي للتعلــيم
املتعدد الثقافات(.)25
 -52وتـالزم املبــاد املتمثلــة يف تعمـيم التعلــيم واانيتــه وجودتـه اــال عمــل مجيـي اجلهــات الفاعلــة
يف نظام التعليم الوطين.
__________
(.http://www.inclusion.gob.ec/programas-y-servicios/servicio-de-proteccion-social/ )23
(.http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Ecuador/EcuadorPlanDecenaldeEducacionSpa.pdf )24
(.http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/LOEI.pdf )25
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 -53وم ــن جه ــة أخ ــر جت ــدر اإلع ــارة إىل أن ــه باإلي ــافة إىل أوج ــه التف ــاوت حبسـ ـ من ــاطق
الس ــكن واالنتم ــاء اإلث ــين فيم ــا يتعل ــق بااللتح ــاق مبعتل ــف مس ــتويات التعل ــيم يالح ــق أن اجمل ــاالت
الرئيســية الــيت ال ت ـزال فيهــا الف ـوارق أو العوائــق يف احلصــول علــى التعلــيم قائمــة هــي باألســاا أربعــة:
(أ) االخنفــا املفــاجا يف نســبة االلتحــاق باملــدارا ابتــداء مــن ســن اخلامســة عشــرة؛ ( ) ارتفــاو
نســبة االنق ــاو عــن الدراســة الــذي يقلــص نســبة اســتمرار األطفــال واألحــداث يف النظــام التعليمــي
وإدمــاج أولئــا الــذين ني يلتحق ـوا بالدراســة؛ (ج) ارتفــاو نســبة األميــة بــا نســاء الشــعو األصــلية؛
(د) االختالفات الوايحة يف عدد سنوات الدراسة با سكان املناطق احلضرية والريفية.
 -54وم ــي ذل ــا جت ــدر اإلع ـارة إىل أن ــه رغ ــم اإلجن ــازات احمل ــرزة فيم ــا يتعل ــق بااللتح ــاق ب ــالتعليم
األساســي (وهــو عــامل تقريب ـ ا) والتقــدم احملــرز فيم ــا خيــص مســتو البكالوريــا ال ت ـزال مثــة مش ــاكل
وف ـوات داخــل النظــام التعليمــي تتمثــل يف االخنفــا احلــاد لنســبة التسـ يل يف املــدارا ابتــداء مــن
سن اخلامسة عشرة.
 -55وبالتاي تفيد املعلومات اليت أتاحها خـر تعـداد للسـكان أجـري يف عـام  2010بـ ن نسـبة
التسـ ـ يل يف امل ــدارا ت ــنعفال يف ص ــفوف التالمي ــذ ال ــذين تـ ـ اوس أعم ــارهم ب ــا  15و 18س ــنة
بنس ــبة  30يف املائ ــة عل ــى األق ــل .وه ــذا ال ـرقم ع ــل مس ـ لة الوص ــول إىل مس ــتو البكالوري ــا موي ــي
تسـ ــاؤل بـ ــالنظر إىل تنـ ــوو أويـ ــاو السـ ــكان فيمـ ــا يتعلـ ــق جبملـ ــة أمـ ــور منهـ ــا السـ ــن واخلصوصـ ــيات
واالحتياجات التعليميـة .ولـذلا يشـكل تعمـيم الوصـول إىل مسـتو البكالوريـا حتـديا علـى األمـدين
القصري واملتوسط.
 -56وفيمــا يتعلــق مبحــو األميــة لــد نســاء الشــعو األصــلية اخنفــال املعــدل الصــايف لاميــة يف
أوسـ ــارب الفئـ ــة العمري ـ ـة  15سـ ــنة ومـ ــا فـ ــوق م ـ ـن  9يف املائـ ــة يف عـ ــام  2001إىل  6.8يف املائـ ــة يف
عـام  .)26(2010غـري أن التفــاوت بـا املنـاطق احلضـرية والريفيـة ني يتغـري تقريبـ ا 12.9 :يف املائـة مــن
سكان املناطق الريفية أميون مقابل  3.8يف املائة من سكان املناطق احلضرية(.)27

ناء -الحق ا الصحة
 -57بقــي اإلنفــاق العــام يف اــال الصــحة يف إكـوادور بــا عــامي  1990و 2006يف مســتويات
قريب ــة مـ ـن  1يف املائ ــة م ــن الن ــاتا احملل ــي اإلمج ــاي م ــا جع ــل إكـ ـوادور يف مرتب ــة م ــن ب ــا األد يف
أمريكــا الالتينيــة( .)28ومنــذ عــام  2007حصــل ارتفــاو مهــم يف اإلنفــاق االجتمـاعي ويشــمل ذلــا
التعليم والصحة.

__________
(Atlas de Desigualdad, Tasa de analfabetismo para la población de 15 o más años por sexo y área: 2001 y )26
.2010, pág. 66
( )27املصدر نفسه الصفحة .66
(CEPALSTAT, Estadísticas de América Latina y el CaribeOV. http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/ )28
.WEB_CEPALSTAT/Portada.asp
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 -58واخنفضــت نســبة الســكان الــذين ليســت لــديهم خــدمات صــحية يف منــاطقهم م ـن  6.4يف
املائ ـ ــة يف ع ـ ــام  1990إىل  1.5يف املائ ـ ــة يف ع ـ ــام  2001مث إىل  0.6يف املائ ـ ــة يف ع ـ ــام 2010
وهـ ــو مـ ــا يشـ ــكل تقـ ــدما مهم ـ ـا يف ن ـ ــاق تغ يـ ــة اخلـ ــدمات الصـ ــحية .غـ ــري أنـ ــه يف عـ ــام 2010
كـ ــان  84 000عـ ــعص ال يزالـ ــون يفتقـ ــرون إىل هـ ــذه اخلـ ــدمات يف منـ ــاطقهم وكـ ــان أكثـ ــر مـ ــن
نصفهم يف من قة املرتفعات يف حا كان الباقي يتوزو با من قيت الساحل واألمازون.
 -59وحتقــق حتســن مهــم يف ن ــاق تغ يــة خــدمات الصــحة العامــة وجود ــا .فقــد ارتفــي متوســط
ع ــدد م ــو في ق ــاو الص ــحة (لكـ ـل  10 000نس ــمة) مـ ـن  37طبيبـ ـ ا يف ع ــام  2001إىل  50يف
عام .2010
 -60كمــا تقلص ــت نس ــبة التف ــاوت ب ــا األري ــاف وامل ــدن يف احلص ــول عل ــى اخل ــدمات الص ــحية
رغم أن مستويا ا ال تزال كبرية.
 -61ورغــم التوســي املهــم لن ــاق تغ يــة اخلــدمات الصــحية واخنفــا تكــاليف اخلــدمات بالنســبة
للق اعــات الشــعبية وحتســن جــودة الرعايــة فــال ت ـزال مثــة مســتويات معينــة مــن التفــاوت االجتمــاعي
احملدود يف احلصول على اخلدمات الصحية با احلواير واألرياف.
 -62وفض ـ ـ ـالا ع ـ ـ ــن ذل ـ ـ ــا س ـ ـ ـ لت وزارة الص ـ ـ ــحة ب ـ ـ ــا ام ـ ـ ــوو الس ـ ـ ــكان املق ـ ـ ــدر ع ـ ـ ــددهم
بـ ـ  13 605 485نســمة حــاالت ومعــدالت مــن األم ـرا املعديــة تــرد البيانــات املتعلقــة مــا يف
اجلدول التاي:
األمراض الرديسية المعدية وغير المعدية المرصودب ا عات 2011؛
فئة املر
أمرا

14/67

املر
اجلهاز التنفسي احلادة

األمرا

املنقولة عن طريق الغذاء واملاء

األمرا

اليت تنقلها احلشرات

األمرا

املزمنة املعدية

األمرا

اليت ميكن الوقاية منها عن طريق الت عيم

األمرا

اليت تنتقل من احليوان إىل اإلنسان

احلاالت

أمرا

اجلهاز التنفسي احلادة

1 981

أمرا

اإلسهال

32 106

التسمم الغذائي

1 642

الساملونيال

1 581

محى الدنا

3 827

املالريا النش ة

-

السل الرئوي ()BK+

-

فريوا نقص املناعة البشرية

662

وباء االلتها الكبدي "باء"

18

السعال الديكي

31

داء الشري يات (الدودة الشري ية)

صفر
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فئة املر
األمرا

املزمنة غري املعدية

األمرا

النامجة عن أسبا خارجية

املر

احلاالت

ارتفاو يغط الدم

8 653

مر

الصحة العقلية

18 550

السكري

احلوادث املنزلية

-

حوادث السري

-

العنف واملعاملة السيئة

-

االكتئا

-

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان.

 -63وباإلي ــافة إىل ذل ــا تفي ــد وزارة الص ــحة العام ــة ب ـ ن داء الس ــكري وأم ـرا ارتف ــاو ي ــغط
الــدم هــي األعلــى نســبة يــمن األســبا العشــرة الرئيســية للوفيــات إذ تبلـغ  7.15يف املائــة و7.03
يف املائة على التواي (انظر اجلدول  22املرفق).
 -64واخنفض ـ ــت وفي ـ ــات األطف ـ ــال بنح ـ ــو نص ـ ــف نس ـ ــبتها املس ـ ـ ـ لة يف ع ـ ــام  1990وذل ـ ــا
مبعدل  29حالـة لكـل ألـف مولـود حـي( )29كمـا تقلصـت الف ـوة بـا األريـاف واحلوايـر .ويف كـل
األح ـ ـوال تس ـ ـ ل نس ــبة أك ــر يف املن ــاطق الريفي ــة مبع ــدل  35حال ــة وف ــاة لك ــل أل ــف مول ــود ح ــي
مقابـ ـل  25حال ــة وف ــاة لك ــل أل ــف مول ــود ح ــي يف املن ــاطق احلضـ ـرية وترتف ــي باألس ــاا يف من ق ــيت
املرتفعات واألمازون.
 -65وصصــو هــذه املسـ لة جتــدر اإلعــارة إىل أن اخنفــا نســبة وفيــات األطفــال حتقــق بفضــل
تعميم التكنولوجيا ال بيـة وتوسـيي ن ـاق تغ يـة اخلـدمات الصـحية وصاصـة الرعايـة الصـحية األوليـة
والتوجه و تعميم التلقي .
 -66كم ــا حتقق ــت إجن ــازات مهم ــة فيم ــا يتعل ــق ب ــالعمر املتوق ــي عن ــد ال ــوالدة وباخنف ــا
اخلصوبة الكلي.

مع ــدل

 -67وال ي ـزال نقــص التغذيــة املــزمن لــد األطف ــال الــذي يقلــل بشــكل ال ميكــن تداركــه النم ــو
العقل ــي والنفس ــي  -احلرك ــي لاطف ــال دون س ــن اخلامس ــة ميـ ـ  25.9يف املائ ــة م ــن األطف ــال يف
البل ـ ــد( )30وصاص ـ ــة أطف ـ ــال الس ـ ــكان األص ـ ــليا ونس ـ ــبته أك ـ ــر عل ـ ــى العم ـ ــوم يف أري ـ ــاف من ق ـ ــة
املرتفعات.

__________
(.Atlas de Desigualdades, Indicadores demográficos, pág. 80 )29
(Atlas de Desigualdades, Cuadro 6 Desnutrición crónica de menores de 5 años )30
.pág. 80
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 -68ويتض ـ مــن الدراســة االستقصــائية لاح ـوال املعيشــية الــيت أجراهــا املعهــد الــوطين لإلحصــاء
وتعــداد الســكان يف الف ـ ة  2006-2005أن نقــص التغذيــة العــام كــان مي ـ  123 728طف ـالا
ونقص التغذية املزمن  260 600ععص من هذه الفئة السكانية (انظر اجلدول  20املرفق).
 -69وارتفـ ـ ــي معـ ـ ــدل العمـ ـ ــر املتوق ـ ـ ــي عنـ ـ ــد الـ ـ ــوالدة م ـ ـ ـن  58.9س ـ ـ ــنة خـ ـ ــالل ف ـ ـ ـ ة الس ـ ـ ــنوات
اخلم  1975-1970إىل  75.6سنة يف ف ة السنوات اخلم احلالية.
 -70كمــا حصــل اخنفــا مهــم يف معــدالت اخلصــوبة الكليــة وذلــا بفعــل ارتفــاو مشــاركة املـرأة
يف س ــوق العم ــل وزي ــادة نس ــبة التح ــاق اإلن ــاث مبراك ــز التعل ــيم جبمي ــي مس ــتوياته وأيضـ ـا كنتي ــة
للحصول بقدر أكر على وسائل مني احلمل.
 -71ويف هــذه احلالــة أيض ـ ا ال ي ـزال التفــاوت قائم ـ ا بــا املنــاطق احلض ـرية والريفيــة وإن اخنفــال
ح مه النس .
()31

 -72وكان  18يف املائة من الوالدات خـالل خـر سـنتا قبـل تعـداد السـكان لعـام 2010
لعـام  )31(2010ألمهــات مراهقــات تراوحــت أعمــارهن بــا  12و 19ســنة .وحيــد محــل املراهقــات
غــري املرغــو فيــه بشــكل عــام مــن فرصــهن يف التعلــيم والعمــل ويزيــد حالــة الضــعف االجتمــاعي
لاسر املعيشية باستمرار ويقلص اآلفاق املستقبلية لاطفال ويقوي توارث الفقر با األجيال.
 -73وال يـزال محــل املراهقــات (الــذي تقــدر نســبته حبسـ معــدل اخلصــوبة لــد النســاء امل اوحــة
أعمــارهن بــا  15و 19ســنة) يعتــر مشــكالا خ ــريا يف اــال الصــحة العامــة ولــه ثــار خ ــرية علــى
حياة النساء.
 -74أما صصو استعمال النساء با  15و 49سنة لوسائل مني احلمل فقد خلصت النسعة
اخلامسة للدراسة االستقصائية لاحوال املعيشية اليت أجراها املعهـد الـوطين لإلحصـاء وتعـداد السـكان
يف الفـ ة  2006-2005إىل أن  1 528 788امـرأة ــا اموعـه  3 095 866امـرأة علـى درايــة
ب سالي مني احلمل تستعملها وهو ما ميثل  49يف املائة.
 -75ووفق ـ ـ ـ ا آلخـ ـ ــر تع ـ ــداد للسـ ـ ــكان ( )2010أجنبـ ـ ــت ك ـ ــل ام ـ ـ ـرأة تقريب ـ ـ ـ ا م ـ ــن أصـ ـ ــل مخ ـ ـ ـ
(أي  18.5يف املائة) علـى األقـل طفـالا واحـدا وهـي يف سـن التاسـعة عشـرة وكـان  18يف املائـة مـن
املواليد يف البلد لنساء تراوحت أعمارهن با  12و 19سنة.
 -76وتؤكــد دراســات حديثــة العهــد أن محــل املراهقــات أكثــر انتشــارا يف أوســارب األســر املعيشــية
الفقــرية ويف املنــاطق الريفيــة وبــا النســاء ذوات املســتو الدراســي املتــدين مـا يــؤثر بدرجــة أكــر علــى
فئات اجملتمي األعد يعفا.
__________
(.Atlas de Desigualdades, Datos Demográficos, pág. 80 )31
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 -77ويف هــذا الصــدد وبغــر حتســا هــذا املؤعــر املهــم تعكــف احلكومــة الوطنيــة علــى تنفيــذ
االس اتي ية الوطنية املش كة بـا الق اعـات لتنظـيم األسـرة ومنـي محـل املراهقـات( )32بوصـفها عـورا
لتنسيق السياسات يف هذا اجملال.
 -78وبــالنظر إىل الصــلة الوثيقــة بــا الفقــر ومحــل املراهقــات ف ـ ن إك ـوادور بصــدد تنفيــذ سياســة
عــاملة ترمــي إىل احلــد مــن الفقــر وعــدم املســاواة االجتماعيــة مــن خــالل التعلــيم وإ ــاد فــر العمــل
املنتا وال سيما يف املناطق الريفية.
 -79وتشــكل مسـ لة العنــف اجلنســاين احلساســة مشــكالا اجتماعيـا واســي الن ــاق إذ تعريـت 6
مـ ــن ك ـ ـل  10نسـ ــاء إكوادوريـ ــات ـ ــن عمـ ــرهن  15سـ ــنة أو أكثـ ــر العتـ ــداءات بدنيـ ــة أو نفسـ ــية
أو جنسية أو مادية مرة أو أكثـر جملـرد كـوهنن نسـاء .وي ـال العنـف النسـاء مـن مجيـي األعمـار ومـن
خمتلف الفئات اإلثنية  -الثقافية ومجيي الق اعات االجتماعية  -االقتصادية وخمتلف مناطق البلد.
 -80ويش ــكل املرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  620الص ــادر يف أيلول/س ــبتمر  )33(2007ال ــذي يعت ــر
القضــاء علــى العنــف اجلنســاين يــد األطفــال واملراهقــات والنســاء سياســة للدولــة ويــنص أيض ـ ا علــى
إعداد خ ة وطنية لتنفيذها إجنازا مهم ا يف اال السياسات العامة.
 -81وجتــدر اإلعــارة إىل أن اخل ــة الوطنيــة للعــيك الكــرم للف ـ ة  )34(2013-2009اق حــت
يف هـدفها " 1-4-9احلــد مـن العنــف يــد املـرأة" وهــو مــا نصـت عليــه أيضـا اخل ـة الوطنيــة للعــيك
الكرم للف ة .)35(2017-2013
 -82وينبغ ــي الس ــعي إىل إي ــفاء ال ــابي املؤسس ــي علـ ــى اخل ــة الوطني ــة للقض ــاء عل ــى العنـ ــف
اجلنس ــاين م ــن خ ــالل ي ــمان العم ــل املشـ ـ ك ب ــا املؤسس ــات وت ــوفري املـ ـوارد إلجن ــاز ع ــاور العم ــل
املق حــة وهــي :تغيــري النمــاذج االجتماعيــة  -الثقافيــة ونظــم املعلومــات والتس ـ يل وتــوفري احلمايــة
والرعاية الشاملتا للضحايا واالستفادة من نظام القضاء بشكل ااين وسل ومناس .
 -83ويعت ــر إع ــاء األولوي ــة ملن ــي العن ــف اجلنس ــاين مس ـ ـ لة أساس ــية يف إك ـ ـوادور وينبغ ــي هلـ ــذا
الغ ــر تعم ــيم وتعزي ــز العم ــل الرام ــي إىل تغي ــري النم ــاذج االجتماعي ــة  -الثقافي ــة ال ــيت تشـ ـ ي عل ــى
العن ــف وذل ــا م ــن خ ــالل وس ــائط اإلع ــالم واجلامع ــات وامل ــدارا والكلي ــات ومنظم ــات األحي ــاء
واملنظمات النسائية وغريها من املؤسسات.

__________
(http://www.salud.gob.ec/estrategia-nacional-intersectorial-de-planificacion-familiar-y-prevencion-de- )32
./embarazos-en-adolescentes
(.http://decretos.cege.gob.ec/decretos/ )33
(.SENPLADES, 2009. http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2013-2013/ )34
(.SENPLADES, 2013. http://www.buenvivir.gob.ec/ )35
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جي  -عمل األطفال
 -84بــذلت إك ـوادور جهــودا مهمــة مــن أجــل القضــاء علــى عمــل األطفــال وهــو مــا يت لــى يف
تقل ـ ــيص الف ـ ـوارق وصاص ـ ــة فيم ـ ــا يتعل ـ ــق حب ـ ــم انتش ـ ــاره يف املن ـ ــاطق الريفي ـ ــة ويف أوس ـ ــارب الس ـ ــكان
األصليا وكذلا با األطفال الذين يعملون فقط وال يتابعون الدراسة.
 -85وفيم ــا يتعل ــق ب ــالقوانا يعتم ــد البل ــد إط ــارا قانونيـ ـ ا واي ــح ا فيم ــا يتص ــل بعم ــل األطف ــال:
فامل ــادة  )36(46م ــن الدس ــتور حتظ ــره بش ــكل صـ ـري بالنس ــبة لاطف ــال دون س ــن اخلامس ــة عش ــرة
وتعتره حالـة اسـتثنائية بالنسـبة للمـراهقا الـذين تت ـاوز أعمـارهم  15سـنة وتـنص علـى التـزام الدولـة
بتنفيذ براما للقضاء عليه تدر ي ا.
 -86ويســتمد القــانون املتعلــق باألطفــال وامل ـراهقا الســاري املفعــول منــذ عــام  2003أحكامــه
()37
اخلاصــة مــن الصــكوك الدوليــة الــيت وقــي عليهــا البلــد :اتفاقيتــا منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138
بش ن احلد األد لسن االستعدام ورقم  )38(182بش ن أسوأ أعكال عمل األطفال.
 -87وفيمــا يتعلــق باختصاصــات املؤسســات تعتــر وزارة العمــل اهليئــة الرائــدة يف كــل مــا يتصــل
بعمل األطفال.
 -88ومنــذ عــام  2009تــؤدي هــذه الــوزارة عملهــا يف إك ـوادور مــن خــالل الل نــة السياســية -
التقنيــة املش ـ كة بــا املؤسســات الــيت تضــم مؤسســات عامــة خمتصــة يف هــذا اجملــال؛ وترأســها وزارة
العمــل وتوجــه الــدعوة إىل مؤسســات خاصــة ومؤسســات التعــاون الــدوي للمشــاركة بوصــفها هيئــات
للمشورة واالستشارة واملساعدة التقنية.
 -89وترس ـ ــم هـ ـ ــذه اهليئـ ـ ــة األولويـ ـ ــات الوطنيـ ـ ــة يف اـ ـ ــال عمـ ـ ــل األطفـ ـ ــال وتضـ ـ ــي اإلج ـ ـ ـراءات
االس اتي ية وتنسقها وحتدد أدوار كل مؤسسة ومهامها.
 -90ويف نف ـ مســار العمــل هــذا حفــزت وزارة العمــل تشــكيل جلنــة ق ــاو اإلنتــاج ملنــي عمــل
األطف ــال والقض ــاء علي ــه بوص ــفها ا ــاالا للح ـ ـوار والتنس ــيق ب ــا املؤسس ــات م ــن أج ــل دع ــم وي ــي
سياسات عامة باالع اك مي عركات ق او اإلنتاج يف البلد.

__________
( )36املـادة  -46تعتمــد الدولـة يــمن مجلــة أمـور التــدابري الـيت تضــمن لاطفــال واملـراهقا مــا يلـي -1 :الرعايــة لاطفــال
دون سـ ــن السادسـ ــة مبـ ــا يضـ ــمن هلـ ــم التغذيـ ــة والصـ ــحة والتعلـ ــيم والرعايـ ــة اليوميـ ــة يف إطـ ــار مـ ــن احلمايـ ــة املتكاملـ ــة
وحيظـر عمـل
حلقوقهم -2 .محاية خاصة من أي عكل من أعـكال االسـتغالل يف العمـل أو االسـتغالل االقتصـاديُ .
األطف ــال دون س ــن اخلامس ــة عش ــرة وتُنف ــذ سياس ــات تقض ــي ت ــدر يا عل ــى عم ــل األطف ــال .ويعت ــر عم ــل املـ ـراهقا
استثناء وال وز ب ي حـال مـن األحـوال أن ينتهـا حقهـم يف التعلـيم أو أن َ ـري يف ـروف تشـكل يـررا أو خ ـرا
علــى صــحتهم أو ــوهم الشعصــي .وينبغــي اح ـ ام عملهــم وأنش ـ تهم األخــر واالع ـ اف مــا ودعمهــا مــا دامــت
ال ُ دد تعليمهم و وهم الكامل.
(.http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312283 )37
(http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ )38
.ID:312327:NO
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 -91وتت ـ لف ه ــذه الل ن ــة م ــن غرف ــة الزراع ــة والراب ــات الوطني ــة مل ــريب املاع ــية ومنت ــي اخلش ـ
ومنت ي النعيل األفريقي ومصدري املوز والزهور وغرفة البناء.
 -92كمــا حتفــز وزارة العمــل عــبكة الشــركات مــن أجــل إك ـوادور خاليــة مــن عمــل األطفــال الــيت
تس ــعى إىل إلـ ـزام الش ــركات بتنفي ــذ إجـ ـراءات املس ــؤولية االجتماعي ــة الرامي ــة إىل القض ــاء عل ــى عم ــل
األطف ــال يف مجي ــي مراح ــل سلس ــلة القيم ــة .وه ــي املس ــؤولة ع ــن نظ ــام التفت ــيك ال ــوطين ال ــذي أع ــاد
مؤخرا تنظيم عمله ورفي عدد املفتشا من  22إىل أكثر من .200
 -93وتضـ لي وزارة اإلدمــاج االقتصــادي واالجتمــاعي واملعهـد الــوطين لشــؤون األســرة واملـراهقا
بــدورخا مبســؤولية تنظــيم النظــام الــوطين للحمايــة اخلاصــة مــدف إعــادة حقــوق األطفــال واملـراهقا
مي إع اء األولوية للعاملا منهم.
 -94وفيمــا يتعلــق بالسياســة العامــة ينــدرج القضــاء علــى عمــل األطفــال يــمن أهــداف وغايــات
اخل ة الوطنية للتنميـة للفـ ة  )39(2010-2007مبـا يف ذلـا القضـاء علـى تسـول األطفـال ويـمن
اخل ــة الوطنيــة للعــيك الكــرم للفـ ة  )40(2013-2009الــيت أُع يــت فيهــا األولويــة لتقلــيص نســبة
األطفال الذين يعملون وال يدرسون.
 -95وجــر حفــز بعــال اإلجـراءات اخلاصــة للسياســة العامــة ملنــي عمــل األطفــال والقضــاء عليــه
ومنهــا القضــاء علــى عمــل األطفــال يف م ــارس القمامــة يف عــام  .2011ويشــكل ذلــا حــدثا غــري
مسبوق يف املن قة إذ يتعلـق األمـر بـ ول جتربـة حتقـق فيهـا القضـاء التـام علـى عمـل األطفـال يف أحـد
األنش ة االقتصادية.
 -96كم ــا ع ــززت احلكوم ــة الوطني ــة سياس ــة القض ــاء عل ــى عم ــل األطف ــال يف األس ـواق واملس ــا
واحمل ــات األريــية خــالل الف ـ ة  .2013-2012وقــد جــر بالفع ــل يف الوقــت ال ـراهن القض ــاء
على عمل األطفال يف املسا .
 -97ومن جهة أخر عـرعت احلكومـة الوطنيـة منـذ عـام  2007يف العمـل مـن أجـل القضـاء
علــى تســول األطفــال الــذي يعتــر عــكالا مــن أعــكال اســتغالل األطفــال يف العمــل وكانــت ت م ـ
إىل القضاء عليه يف عام .2013
 -98ومنــذ ع ــام  2013ت ــنظم وزارة اإلدمــاج االقتص ــادي واالجتم ــاعي واملعهــد ال ــوطين لش ــؤون
األســرة وامل ـراهقا بالش ـراكة م ــي احلكومــات احملليــة واملنظمــات اجملتمعي ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة
واملديريـة الوطنيــة لشــرطة األطفــال واملـراهقا بصــورة منتظمــة محلــة وطنيــة ســنوية أفضــت رغــم عــدم
توافر أرقام دقيقة عن عـدد األطفـال الـذين جـرت وقـايتهم أو انتشـاهلم مـن التسـول إىل احلـد بشـكل
ملحوظ من هذا املشكل وإىل توعية املواطنا به.
__________
(.SENPLADES, 2007. http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-de-desarrollo-2007-2010/ )39
(.SENPLADES, 2009. http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2013-2013/ )40
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 -99وأخــريا ويــي املعهــد الــوطين لشــؤون األســرة وامل ـراهقا منــذ مــا يزيــد عــن عقــد مــن الــزمن
اموع ــة م ــن ال ـراما وال رائ ــق الرامي ــة إىل القض ــاء عل ــى عوائ ــق االلتح ــاق ب ــالتعليم؛ ودع ــم األطف ــال
املعريــا للع ــر والعــاملا لالســتمرار يف النظــام التعليمــي؛ وإعــادة إدمــاج األطفــال العــاملا يف هــذا
النظــام والقضــاء علــى أس ـوأ أعــكال عمــل األطفــال (التســول والعمــل يف مصــاني القرميــد وم ــارس
القمامة واملناجم على سبيل املثال).
 -100و ــري حالي ـ ا حتويــل هــذه املبــادرات إىل وزارة التعلــيم (يف حالــة ال رائــق التعليميــة) أو إعــادة
حتديد مفاهيمها ك زء من إعادة التنظيم الداخلي.
 -101ويف الوقــت ال ـراهن يعمــل يف إك ـوادور  116 443طف ـالا ومراهق ـا ت ـ اوس أعمــارهم بــا 5
سـ ــنوات و 15سـ ــنة .ويعـ ــين ذلـ ــا أن ح ـ ــم عمـ ــل األطفـ ــال اخنفـ ــال يف ف ـ ـ ة مـ ــا بـ ــا التعـ ــدادين
من  6.6يف املائة إىل  3.5يف املائة.
 -102ويعــز هــذا االخنفــا يف معــدل عمــل األطفــال إىل ارتفــاو نســبة االلتحــاق بــالتعليم الــذي
يت لـى يف زيـادة مسـتو التسـ يل واخنفـا عـدد مـن يوجـدون خـارج النظـام التعليمـي مـن األطفــال
يف سن التمدرا.
 -103وال يزال عمـل األطفـال نسـبيا أكثـر انتشـارا يف املنـاطق الريفيـة مـن املنـاطق احلضـرية .غـري أن
الف ــوة تقلص ـ ـت إىل ح ــد كب ــري ب ــا ع ــامي  2001و .2010ويف الواق ــي حص ــل أك ــر اخنف ــا
ملعدل عمل األطفـال يف املنـاطق الريفيـة :فبينمـا كـان  10.5يف املائـة مـن امـوو األطفـال يف املنـاطق
الريفية يف عام  2001يعملون اخنفال هذا الرقم إىل  5.5يف املائة يف عام .)41(2010
 -104واملقاطع ــات ال ــيت انتشـ ــر فيه ــا عمـ ــل األطف ــال بنس ــبة أكـ ــر س ـ ـواء يف عـ ــام  2001أو يف
عام  2010هي مقاطعات من قة األمازون مث مقاطعات من قة املرتفعات.
 -105ووفق ـا لبيانــات تعــدادي الســكان لعــامي  2001و 2010ف ـ ن مرحلــة التحــول الــيت ترتفــي
فيهــا حــاالت عمــل األطفــال ه ـي  12ســنة؛ وهــي الســن الــيت تت ـزامن عــادة مــي إهنــاء مرحلــة التعلــيم
االبتدائي.
 -106ويعتــر االلتحــاق بالنظــام التعليمــي واالســتمرار فيــه أكثــر االس ـ اتي يات فعاليــة ملنــي عمــل
األطف ــال والقض ــاء علي ــه .ويتمث ــل أح ــد أه ــم التغـ ـريات يف ه ــذا الص ــدد يف االخنف ــا الكب ــري لع ــدد
األطف ــال املس ــتبعدين م ــن النظ ــام التعليم ــي ونس ــبتهم (بغ ــال النظ ــر عم ــا إذا ك ــانوا يعمل ــون أم ال).
وهكـ ــذا اخنفضـ ــت النسـ ــبة املئويـ ــة لاطفـ ــال خـ ــارج النظـ ــام التعليمـ ــي م ـ ـن  16.8يف عـ ــام 2001
إىل  6.9يف عام .)42(2010
__________
(.Atlas de Desigualdades, Niños y niñas de 15 años que trabajan, por área: 2001 y 2010, pág. 148 )41
(.Atlas de Desigualdades, Trabajo Infantil y Educación, pág. 149 )42
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 -107ويـرتبط هــذا الـرقم بنســبة األطفــال الــذين يدرســون فقــط والــيت ارتفعــت بعشــر نقــارب مئويــة
من  81يف املائة إىل  91يف املائة يف ف ة ما با التعدادين.
 -108وتت ل ــى اجله ــود املبذول ــة م ــن أج ــل تعم ــيم التعل ــيم األساس ــي يف البيان ــات املتعلق ــة بعم ــل
األطفــال؛ فبينمــا كــان خــارج املــدارا  73يف املائــة مــن امــوو األطفــال العــاملا يف عــام 2001
اخنفــال هــذا ال ـرقم إىل  43يف املائــة يف عــام  .)43(2010وبالتــاي فثمــة تغــري مهــم يف طبيعــة عمــل
األطف ــال ال ــذين تق ــل أعم ــارهم عـ ـن  15س ــنة :فف ــي ع ــام  2001ك ــان معظ ــم األطف ــال الع ــاملا
ال يرتــادون املــدارا ويف عــام  2010انقلبــت هــذه الصــورة حيــت أصــب معظــم األطفــال العــاملا
يزاوجون با العمل والدراسة.
 -109وس ـ ل يف أوســارب الســكان األصــليا أكــر اخنفــا
وال يدرسون.

لعــدد األطفــال الــذين يعملــون فقــط

 -110وجت ــدر اإلع ــارة إىل أن نس ــبة عم ــل األطف ــال يف إكـ ـوادور أعل ــى بكث ــري ب ــا ال ــذكور .فف ــي
عــام  2001كــان  7مــن ك ـل  10قاص ـرين ــن يعملــون ذكــورا .ويف عــام  2010اخنفضــت هــذه
النسبة بشكل طفيف حيت كان  6.6من كل  10منهم ذكورا.
 -111ويف حال ــة أطف ــال الس ــكان األص ــليا انقلـ ـ ه ــذا الوي ــي يف ع ــام  2010حي ــت ل ــوحق
اخنفا كبري يف معدل عمل األطفال من  16إىل  7.7يف املائة.
 -112غــري أنــه ال ت ـزال توجــد بعــال املشــاكل وأوجــه التفــاوت الــيت بــدأت تُؤخــذ يف االعتبــار لــد
تصــميم السياســات والـراما العامــة .وكانــت إحــد أكثــر االسـ اتي يات فعاليــة للقضــاء علــى عمــل
األطفــال هــي زيــادة معــدل االلتحــاق بــالتعليم .وبالتــاي يشــكل توســيي ن ــاق التعلــيم األساســي يف
مرحلــة ســنواته الــثالث األخــرية أحــد اإلجـراءات الــيت ينبغــي إع اؤهــا األولويــة مــن أجــل إحـراز التقــدم
يف اال القضاء على عمل األطفال.
 -113وعلــى نف ـ املن ـوال فمــن الضــروري كفالــة التحــاق األطفــال بالنظــام التعليمــي واســتمرارهم
فيه وال سيما األكر سنا منهم واملراهقون يف املناطق الريفية.
 -114كما يتبا أن أحـد التحـديات الرئيسـية يتمثـل يف إعـراك وزارة التعلـيم علـى ـو أكثـر فعاليـة
يف عمليـة رسـم وتنفيـذ السياســة العامـة الراميـة إىل مكافحــة عمـل األطفـال .غــري أن اجلـزء األكـر مــن
عمل األطفال ي كز يف األنش ة االقتصادية اليت تزاوهلا األسر.
 -115غــري أنــه جتــدر اإلعــارة إىل اإلجنــازات املهمــة احملــرزة منــذ عــام  2009عنــدما قامــت وزارة
اإلدمـاج االقتصـادي واالجتمــاعي واملعهـد الـوطين لاســرة واملـراهقا ب نشـاء وتفعيــل أول عـبكة عامــة
للعدمات املتعصصة لرعاية األطفال يحايا املعاملة السيئة واالعتداء اجلنسي.
__________
( )43املصدر نفسه.
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 -116ويف الوق ــت ال ـراهن يوج ــد يف البل ـد  83مرك ــزا حلماي ــة احلق ــوق تعم ــل بالتنس ــيق الوثي ــق م ــي
جهاز القضاء وتعاجل ما يناهز  30 000حالة سنويا.

دال -البيانات الديمةرااية
مستمد مـن التعـداد السـابي للسـكان والسـادا للمسـاكن وقـد
 -117أحدث تعداد لسكان البلد َ
أجراه املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان يف عام .2010
 -118واس ــتُنتا م ــن تع ــداد الس ــكان لع ــام  2010عل ــى وج ــه التحدي ــد أن ع ــدد س ــكان البل ــد
يبل ـغ  14 483 499نســمة .وال كيبــة اإلثنيــة هلــؤالء الســكان ه ـي  71.9يف املائــة مــن اخلالســيا
و 7.4يف املائــة مــن املونتوبيــو و 7.2يف املائــة مــن اإلك ـوادوريا مــن أصــل أفريقــي و 7يف املائــة مــن
الســكان األصــليا .وخــالل ف ـ ة مــا بــا تعــدادي الســكان لعــامي  2001و 2010تبــا أن عــدد
السكان يرتفي بوترية  1.95يف املائة سنويا.
 -119واس ـ ــتنتا أن  63يف املائ ـ ــة م ـ ـ ـن  14 483 499نس ـ ــمة أي م ـ ــا يع ـ ــادل 9 090 786
نســمة يعيشــون يف املنــاطق احلض ـرية و 37يف املائــة مــنهم أي مــا يعــادل  5 392 713نســمة يف
املناطق الريفية (انظر اجلدول  1املرفق).
 -120واسـ ــتنادا إىل املعلومـ ــات الـ ــيت أتاحهـ ــا تعـ ــداد السـ ــكان ميكـ ــن تصـ ــنيف سـ ــكان احلواي ـ ــر
واألريــاف حبسـ نــوو اجلــن والســن ويتبــا بالتــاي أن  4 451 434نســمة مــن الــذكور يعيشــون
يف املن ـ ــاطق احلض ـ ـ ـرية و 2 726 249م ـ ــنهم يف املن ـ ــاطق الريفي ـ ــة؛ وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق باإلن ـ ــاث يتب ـ ــا
أن  4 639 352يعشـ ـ ـ ـ ــن يف املنـ ـ ـ ـ ــاطق احلض ـ ـ ـ ـ ـرية و 2 666 464يف املنـ ـ ـ ـ ــاطق الريفيـ ـ ـ ـ ــة (انظـ ـ ـ ـ ــر
اجلدول  2املرفق).
 -121ومـن جهـة أخـر يُقـدر بنـاء علـى إسـقاطات عـام  2020أن  3 139 142نسـمة مـن
أصـل  14 483 499مــن الســكان الــذكور سيعيشــون يف املنــاطق الريفيــة و 5 526 795مــنهم يف
املنــاطق احلضـرية وفقـ ا لتصــنيفهم علــى وجــه التحديــد حبسـ نــوو اجلــن والســن (انظــر اجلــدولا 3
و 1-3املرفقا).
 -122كمــا يتبــا وفق ـا إلســقاطات عــام  2020بش ـ ن الســكان مــن اإلنــاث أن 5 750 850
مــنهن سيعشــن يف املنــاطق احلض ـرية و 3 093 856يف املنــاطق الريفيــة (انظــر اجلــدولا  4و1-4
املرفقا).
 -123ومــن خــالل حتليــل للكثافــة الســكانية يتبــا أن  6 081 342نســمة يعيشــون يف من قــة
املرتفعـ ــات و 7 604 835يف من قـ ــة السـ ــاحل و 739 814يف من قـ ــة األمـ ــازون و25 124
يف من قــة اجلــزر و 32 384يف املنــاطق غــري املعلمــة حبــدود .وجتــدر اإلعــارة إىل أن هــذا اإلحصــاء
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يشــمل مقــاطعيت ســانتو دومينغــو دي الا تساتشــيالا وســانتا إيلينــا اللتــا أصــبحتا مقــاطعتا يف
تشرين الثاين/نوفمر ( 2007انظر اجلدول  5املرفق).
 -124وجت ــدر اإلع ــارة إىل أن معظ ــم س ــكان إك ـوادور يتكلم ــون اإلس ــبانية ول ــذلا يقره ــا دس ــتور
اجلمهورية كلغة رمسية .غري أن القـانون األمسـى ذاتـه يعتـر إكـوادور دولـة متعـددة القوميـات ويقـر جبـود
لغــات األســالف األخــر الــيت تعتــر رمسيــة بالنســبة للشــعو والقوميــات األصــلية .غــري أنــه ملــا تبــا
مـن خـالل تعـداد السـكان لعـام  2010أن الكيشـوا يتكلمهـا  591 448نسـمة فقـد أقـر الدســتور
بـ ن اإلســبانية والكيشـوا والشـوار لغــات رمسيــة للعالقـة بــا الثقافــات وبـ ن لغــات األســالف األخــر
رمسيــة بالنس ــبة لقومي ــات الش ــعو األص ــلية .وجتــدر اإلع ــارة إىل أن  61 910نس ــمة م ــن الش ــعو
األص ــلية يتكلم ــون لغ ــة الشـ ـوار (انظ ــر اجل ــدول  7املرف ــق) .كم ــا يتب ــا أن  105 436نس ــمة م ــن
الكيتشـوا يعيشــون يف املنــاطق احلضـرية و 486 012مــنهم يف املنــاطق الريفيــة ويتضـ مــن تصــنيفهم
حبسـ نــوو اجلــن أن  285 719مــنهم ذكــور و 305 729إنــاث .وبت بيــق التصــنيف ذاتــه علــى
الســكان األصــليا الشـوار يتبــا أن  4 310نســمة مــنهم يعيشــون يف املنــاطق احلضـرية و57 600
يف املن ــاطق الريفي ــة وأن  31 057م ــنهم ذك ــور و 30 853إن ــاث (انظ ــر اجل ــدولا  1-7و2-7
املرفقا).
 -125وأُدرج متغيِّ ــر يف تعــداد الس ــكان لعــام  2010لتحديــد اجلماع ــات اإلثنيــة يف البلــد اس ــتنادا
إىل س ـؤال بش ـ ن أي فئــة يصــنف الســكان أنفســهم يــمنها مــن فئــات ســكانية تشــمل اخلالســيا
والس ــكان األص ــليا واملول ــدين واإلك ـ ـوادوريا م ــن أص ــل أفريق ــي والب ــيال وغ ــريهم .ويتض ـ ـ م ــن
النت ـ ــائا أن توزي ـ ــي الس ـ ــكان حبسـ ـ ـ ثق ـ ــافتهم وع ـ ــادا م يب ـ ــا أن ع ـ ــدد الس ـ ــكان األص ـ ــليا يبل ـ ــغ
اموعـ ـ ـ ـ ـ ـه  1 017 176نس ـ ـ ـ ـ ــمة واإلكـ ـ ـ ـ ـ ـوادوريا م ـ ـ ـ ـ ــن أص ـ ـ ـ ـ ــل أفريقـ ـ ـ ـ ـ ـي  615 262نس ـ ـ ـ ـ ــمة
والسـ ـ ــود  145 398نسـ ـ ــمة واملولـ ـ ــدين  280 899نسـ ـ ــمة واملونتوبي ـ ـ ـو  1 070 728نسـ ـ ــمة
واخلالس ـ ـ ــيا  10 417 299نس ـ ـ ــمة والب ـ ـ ــيال  882 383نس ـ ـ ــمة (انظ ـ ـ ــر اجل ـ ـ ــدولا  8و1-8
املرفقا).
 -126وني يقدم تعداد السكان لعام  2010نتـائا بشـ ن الـدين الـيت يعتنقهـا سـكان إكـوادور غـري
أن الدستور يقر حرية العبادة الدينية.
 -127وفيمــا يتعلــق ب حصــاءات املواليــد والوفيــات جتــدر اإلعــارة إىل دراســة اإلحصــاءات احليويــة
والص ــحية ال ــيت أجنزه ــا املعه ــد ال ــوطين لإلحص ــاء وتع ــداد الس ــكان يف ع ــام  2011وال ــيت ميك ــن م ــن
خالهل ــا تص ــنيف املوالي ــد والوفي ــات حبسـ ـ املقاطع ــات والفئ ــات العمري ــة .ويتب ــا م ــن اإلحص ــاءات
املتعلقــة باملواليــد أن مقاطعــة غوايــاا تس ـ ل أعلــى نســبة للمواليــد حيــت ُولــد م ـا  30 525ذكــرا
و 20 584أنث ــى وتليه ــا مقاطع ــة مان ــايب ال ــيت ُول ــد مـ ـا  11 887ذك ــرا و 11 155أنث ــى (انظ ــر
اجلــدول  9املرفــق) .كمــا تسـ ل مقاطعــة مانــايب أعلــى عــدد مــن الوفيــات حيــت تــويف مـا 9 207
ذكور و 6 922أنثى (انظر اجلدول  10املرفق).
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 -128واملك ــون امله ــم اآلخ ــر ال ــذي جت ــدر اإلع ــارة إلي ــه بع ــد إيض ــاس احلال ــة الدميغرافي ــة ه ــو املتعل ــق
بــنمط االســتهالك لــد األســر املعيشــية وميكــن احلصــول علــى معلومــات بشـ نه اســتنادا إىل الدراســة
االستقص ــائية لاحـ ـوال املعيش ــية ال ــيت أجنزه ــا املعه ــد ال ــوطين لإلحص ــاء وتع ــداد الس ــكان .ويف ه ــذا
الصــدد يتبــا أن أعلــى نســبة مئويــة لالســتهالك فيمــا يتعلـق باإلنفــاق علــى األغذيــة واملشــروبات غــري
الكحوليــة ُس ـ لت يف املن ــاطق الريفي ــة حي ــت بلغ ـت  35.5يف املائ ــة وتليه ــا النس ــبة املس ـ لة عل ــى
الصعيد الوطين واليت بلغت  27.9يف املائة (انظر اجلدول  13املرفق).
 -129وتنــدرج هــذه املعلومــات يــمن ســياق بعــال مؤعـرات الفقــر مــن قبيــل خ ـ ْـي الفقــر املــدقي
والفقر وكذلا الفقر املدقي والفقر حبس االسـتهالك .وتـرد فيمـا يلـي املعلومـات الـيت حصـل عليهـا
املعهـ ــد الـ ــوطين لإلحصـ ــاء وتعـ ــداد السـ ــكان مـ ــن خـ ــالل الدراسـ ــة االستقصـ ــائية لاح ـ ـوال املعيشـ ــية
لعام .2006
خطا الفقر المدال والفقر خالل عات 2006
سلة الغذاء

الفقر املدقي

الفقر

اليومية

1.06

1.89

نصف الشهرية

15.96

28.3

الشهرية

31.92

56.6

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان.

الفقر المدال والفقر نحسب الستهالك خالل عات ( 2006نالنسبة المئوية)
الصعيد

الس ـ ــكان ال ـ ــذين يعيش ـ ــون حال ـ ــة السـ ـ ــكان الـ ـ ــذين يعيشـ ـ ــون
حالة الفقر
الفقر املدقي

الوطين

12.8

38.3

احلضري

4.8

24.9

الريفي

26.9

61.5

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان.

 -130وأ هـ ـ ــرت املعلومـ ـ ــات الـ ـ ــيت أتاحتهـ ـ ــا الدراسـ ـ ــات االستقصـ ـ ــائية أن  108 577نسـ ـ ــمة يف
مقاطعــة بوليب ـار يعيشــون حالــة الفقــر أي مــا يعــادل  60.6يف املائــة مــن ســكاهنا بينمــا يعيشــها يف
من ق ــة األم ــازون كلهـ ـا  382 687نس ــمة أي م ــا يع ــادل  59يف املائ ــة م ــن س ــكاهنا و89 292
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نس ــمة يف مقاطع ــة كارتش ــي أي م ــا يع ــادل  54.6يف املائ ــة م ــن س ــكاهنا .وبالت ــاي اتض ـ أن ه ــذه
املناطق من البلد تس ل أعلى مستويات الفقر حبس االستهالك.
 -131وم ـ ــن جه ـ ــة أخ ـ ــر فاملقاطع ـ ــات ال ـ ــثالث ال ـ ــيت تسـ ـ ـ ل أد مس ـ ــتويات الفق ـ ــر حبسـ ـ ـ
االســتهالك هــي بيتشينتشــا الــيت يعــيك فيهــا حالــة الفق ـر  509 186نســمة أي مــا يعــادل 22.4
م ـ ــن س ـ ــكاهنا؛ وأزواي حي ـ ــت يعيشـ ـ ـها  176 310نس ـ ــمة أي م ـ ــا يع ـ ــادل  26.6يف املائ ـ ــة م ـ ــن
سكاهنا؛ وإيل أورو حيت يعيشها  165 279نسمة أي ما يعادل  20.1يف املائة من سكاهنا.
 -132ومؤع ـرات الفقــر املهمــة األخــر هــي املتعلقــة حبالــة الفقــر حبس ـ االحتياجــات األساســية
غــري امللبــاة الــيت تُقــاا مبــد حصــول األعــعا علــى الرعايــة الصــحية والتغذيــة والتعلــيم والســكن
واخل ــدمات احلضـ ـرية وف ــر العم ــل وحبسـ ـ ُمعام ــل جي ــين .ويف اجل ــداول التالي ــة تويـ ـ املعلوم ــات
املتاحة من خالل الدراسة االستقصائية لاحوال املعيشية اليت أُجريت يف الف ة .2006-2005
نسبة السكان ذوم الحتياجات األساسية غير الملباب ا عات 2006
على الصعيد الوطين

اجملموو

45.8

على الصعيد اإلقليمي

املناطق احلضرية

24.8

املناطق الريفية

82.2

من قة الساحل

51.4

من قة املرتفعات

36.9

من قة األمازون

71

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان .2006/2005

ميشرات الفقر علع الصعيد الوطن الح رم  -الريف
الفصول

نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة انتش ـ ـ ـ ـ ـ ــار
حاالت الفقر

اخل املعياري

احلد األد

احلد األقصى

حزيران/يونيه 2010

 33.01يف املائة

 0.29يف املائة

 31.66يف
املائة

 34.39يف
املائة

كانون األول/ديسمر 2010

 32.76يف املائة

 0.59يف املائة

 31.61يف
املائة

 33.94يف
املائة

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان واألمانة الوطنية للتع يط والتنمية .2010

GE.15-16632

25/67

HRI/CORE/ECU/2015

الفقر ا الوسط الح رم
الفصول

نسبة انتشار حاالت الفقر

اخل املعياري

احلد األد

احلد األقصى

ذار/مارا 2010

 22.60يف املائة

 0.92يف املائة

 20.85يف
املائة

 24.45يف
املائة

حزيران/يونيه 2010

22.91

 0.79يف املائة

 21.39يف
املائة

 24.50يف
املائة

أيلول/سبتمر 2010

 22.71يف املائة

 0.81يف املائة

 21.16يف
املائة

 24.34يف
املائة

كانون األول/ديسمر 2010

 22.45يف املائة

 0.70يف املائة

 21.10يف
املائة

 23.86يف
املائة

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان واألمانة الوطنية للتع يط والتنمية .2010

الفقر ا الوسط الريف
الفصول

نسبة انتشار حاالت الفقر

اخل املعياري

احلد األد

احلد األقصى

حزيران/يونيه 2010

 52.89يف املائة

 1.09يف املائة

 50.75يف املائة

 55.02يف املائة

كانون األول/ديسمر 2010

 52.96يف املائة

 1.01يف املائة

 50.96يف املائة

 54.94يف املائة

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان واألمانة الوطنية للتع يط والتنمية .2010

هاء -حقوق العمل
 -133حقــق الــدخل الفــردي ارتفاع ـ ا ســنوي ا متوس ـ ه  0.8يف املائــة بــا عــامي  1982و.2006
غري أنه تضـاعف خـالل الفـ ة  2011-2006سـت مـرات تقريبـ ا ليبلـغ معدلـه السـنوي  4.6يف
املائــة رغــم اخنفــا طفيــف حصــل بســب األزمــة املاليــة الدوليــة الــيت بــدأت يف عــام  .2008ونــتا
هــذا االنتعــاا باألســاا عــن األســعار املواتيــة للــنفط وغــريه مــن الصــادرات وعــن زيــادة حتــويالت
املهــاجرين يف اخلــارج رغــم أهنــا بــدأت تــنعفال يف عــام  2009بســب األزمــة يف الواليــات املتحــدة
وإسبانيا وخا الوجهتان الرئيسيتان للمهاجرين اإلكوادوريا.
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 -134وان الق ـا م ــن احلق ــوق املع ـ ف م ــا يف دس ــتور ع ــام  2008تس ــعى اخل ــة الوطني ــة للع ــيك
الك ــرم للف ـ ـ ة  2013-2009إىل "ي ــمان العم ــل املتس ـ ـم باالس ــتقرار والع ــدل والكرام ــة مبعتل ــف
أعكاله" (اهلدف .)44()6
 -135ويف هـ ـ ــذا الصـ ـ ــدد حتقق ـ ـ ــت إجنـ ـ ــازات مهم ـ ـ ــة ولكـ ـ ــن ال ت ـ ـ ـزال توج ـ ـ ــد ف ـ ـ ـوارق ملحو ـ ـ ــة
تقل ــل حظ ــوظ فئ ــات س ــكانية عـ ـ بس ــب الس ــن أو ن ــوو اجل ــن أو مك ــان اإلقام ــة و/أو االنتم ــاء
اإلثين  -الثقايف.
 -136واســتمر انتعــاا االقتصــاد وســوق العمــل الــذي بــدأ يف عــام  2000بعــد األزمــة الداخليــة
يف أواخ ــر التس ــعينيات م ــن الق ــرن املاي ــي وتع ــزز من ــذ ع ــام  2007كنتي ــة للتغـ ـريات يف النم ــوذج
االقتصادي والعتماد سياسات دف إىل حتسا أحوال السكان املعيشية و روف سوق العمل.
 -137وفيمــا يتعلــق حبالــة نشــارب الســكان النش ـ ا اقتصــادي ا يالحــق أن عمليــة حتســينها توقفــت
يف عامي  2008و 2009ولكنها استعادت نشاطها يف السنوات التالية واستمر هذا املنحى.
 -138ووفق ـا للدراســات االستقصــائية للمعهــد الــوطين لإلحصــاء وتعــداد الســكان كــان يعــاين مــن
الب الـة يف إكـوادور إىل حـدود ذار/مــارا  2010مـا نسـبته  9.1يف املائـة مــن السـكان النَ ِشـ ا
اقتصــاديا يف املنــاطق احلض ـرية وهــو مــا ميثــل زيــاد اة قــدرها  0.5نق ــة مئويــة عــن املعــدل املس ـ ل يف
الع ــام الس ــابق .ول ــد تص ــنيف مع ــدل الب ال ــة حبسـ ـ ن ــوو اجل ــن يتب ــا أن الب ال ــة ب ــا النس ــاء
ونسبتها  11.6يف املائة أكر بكثري مـن نسـبتها بـا الرجـال الـيت تبلـغ  7.2يف املائـة .وباإليـافة إىل
ذل ــا ك ــان  51.3يف املائ ــة م ــن الس ــكان النشـ ـ ا اقتص ــاديا يع ــانون م ــن الب ال ــة اجلزئي ــة بينم ــا
كــان  37.6يف املائــة مــنهم يعملــون بشــكل كامــل .إال أن هــذين املؤع ـرين األخ ـريين اخنفضــا مقارن ـةا
ب ذار/مارا .2009
 -139وي ــمن ام ــوو الع ــاملا (ال ــذين يعمل ــون بش ــكل كام ــل باإلي ــافة إىل ال ــذين يع ــانون م ــن
الب الــة اجلزئيــة) ال ت ـزال نســبة العــاملا يف الق ــاو غــري الرمســي وه ـي  43.4يف املائــة تفــوق نســبة
الع ــاملا يف الق ــاو الرمس ــي وه ـي  39.4يف املائ ــة .وحبس ـ ق اع ــات النش ــارب فالق اع ــان الل ــذان
يــوفران أكــر عــدد مــن فــر العمــل خــا الت ــارة بنســبة  26.6يف املائــة والصــناعة بنســبة  13.9يف
املائــة .وفيمــا يتعلــق باملــدن فــاليت جتــاوز فيهــا معــدل العــاملا بشــكل كامــل املتوســط الــوطين املتمثــل
يف  37.6يف املائ ــة ه ــي :كوينك ــا بنس ــبة  50.1يف املائ ــة وكيت ــو بنس ــبة  49.2يف املائ ــة وأمب ــاتو
بنســبة  44.7يف املائــة وغواياكيــل بنســبة  38.4يف املائــة .ومــن جهــة أخــر ف ـ ن ماتشــاال بنســبة
بلغ ـت  37يف املائــة هــي املدينــة الوحيــدة الــيت ُس ـ لت مــا نســبة مئويــة مــن العــاملا بشــكل كامــل
أد من املتوسط الوطين.
__________
(http://www.planificacion.gob.ec/wp-ontent/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir, )44
.pág. 80
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 -140وفيمــا يتعلــق بالب الــة اجلزئيــة فقــد ُس ـ ل أكــر معــدل يف مدينــة ماتشــاال بنســبة  53.4يف
املائــة .بينمــا فــاق معــدل الب الــة يف غواياكيــل والــذي بل ـغ  12.3يف املائــة املعــدل املس ـ ل يف بــاقي
املدن واملتوسط الوطين.
 -141ومــن جهــة أخــر وفيمــا يتعلــق بــاألجور يتبــا أن األجــر األساســي املوحــد للعامــل بصــفة
عامــة منــذ  1كــانون الثاين/ينــاير  )45(2013ه ـو  318.00دوالرا مــن دوالرات الواليــات املتحــدة
األمريكي ــة أي بزي ــادة ق ــدرها  8.81يف املائ ــة باملقارن ــة م ــي األج ــر الس ــاري يف الع ــام الس ــابق وه ــو
ما يعادل  26دوالرا أكثر من األجر املعتمد يف عام .2012
 -142وصص ــو السياس ــات املتعلق ــة بالعم ــل جت ــدر اإلع ــارة إىل أن ــه يف نيس ــان/أبريل 2010
أطلـق اجمللـ الق ـاعي لإلنتـاج( )46مـن خـالل وزارة التنسـيق يف اـاالت اإلنتـاج والعمـل والتنافسـية
برنــاما التحــول اإلنتــاجي( .)47ويـُـرز هــذا الرنــاما األهــداف والسياســات واالس ـ اتي يات وال ـراما
وح ــددت في ــه الق اع ــات ال  14ال ــيت حتظ ــى
واملش ــاريي املتعلق ــة باإلنت ــاج والعم ــل عل ــى ح ــد سـ ـواءُ .
باألولويــة لتنميــة اإلنتــاج يف البلــد والــيت تنــدرج يــمن اسـ اتي ية التنميــة اإلنتاجيــة املنبثقــة عــن خ ــة
العيك الكرم.
 -143ويالحــق التقــدم الــذي أحــرزه البلــد مــن خــالل اخنفــا معــدل الب الــة اجلزئيــة الــذي انتقــل
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن  49.7يف املائ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف ك ـ ـ ـ ـ ـ ــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  2005إىل  31.6يف املائ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف ك ـ ـ ـ ـ ـ ــانون
األول/ديسـمر  2011ومــن خــالل ارتفــاو النســبة املئويــة للعــاملا الــذين يزاولــون مهنــا مالئمــة الــيت
تضــاعفت وانتقلــت م ـن  8.4يف املائــة إىل  20.1يف املائــة يف الف ـ ة ذا ــا( .)48وختــص هــذه النســبة
القــوة العاملــة الــيت لــديها أجــر يفــوق خــط الفقــر والضــمان االجتمــاعي وســاعات العمــل القانونيــة
والسن املناسبة واالستقرار املهين.
 -144وخــالل الف ـ ة املمتــدة مــن كــانون األول/ديســمر  2005إىل كــانون األول/ديســمر 2011
تض ــاعفت ك ــذلا النس ــبة املئوي ــة للس ــكان النشـ ـ ا اقتص ــاديا( )49ال ــذين يتمتع ــون بظ ــروف عم ــل
مالئمــة بــالنظر إىل أهنــم يتلقــون أجــورا تتــي هلــم احلصــول علــى ســكن الئــق وجتــاوز خــط الفقــر
واالســتفادة مــن الضــمان االجتمــاعي والتمتــي باالســتقرار املهــين والعمــل ســاعات ال تت ــاوز 48
ساعة يف األسبوو ولديهم السن املناسبة للعمل (ما با  15و 65سنة).
__________
(.http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/salario-minimo-2013/ )45
( )46أنش ــا اجمللـ ـ الق ــاعي لإلنت ــاج والعم ــل والتنافس ــية مبوجـ ـ املرس ــوم التنفي ــذي  726ويتـ ـ لف م ــن هيئ ــات تراج ــي
السياسات العامة املتعلقة بق اعي اإلنتاج والصناعة وتنسقها وتربط فيما بينهـا وتوائمهـا وتوافـق عليهـا ويرأسـها الـوزير
املكلف بالتنسيق يف ااالت اإلنتاج والعمل والتنافسية.
(.http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07Agenda_Productiva%5B1%5D.pdf/ )47
(.Atlas desigualdades, Condición de actividad de la PEA pág. 123 )48
(.Atlas desigualdades, Ocupación apropiada, pág. 123 )49
28/67

GE.15-16632

HRI/CORE/ECU/2015

 -145ويعت ــر ه ــذا اإلجن ــاز إىل ح ــد كب ــري نتي ــة للسياس ــات ال ــيت اعتم ــد ا احلكوم ــة احلالي ــة يف
اــال العمــل ويــرز يــمنها مــا يلــي :القضــاء علــى التعاقــد اخلــارجي ورفــي األجــور احلقيقيــة وتعزيــز
حقوق العمال إىل جان اعتماد تدابري لرصد إعماهلا.
 -146وباإلي ــافة إىل الزي ــادة الس ــنوية لاج ــر املعيش ــي األد اعتم ــد من ــذ ع ــام " 2010األج ــر
الالئ ــق" ال ــذي يع ــادل تكلف ــة س ــلة الغ ــذاء األساس ــية لاس ــرة .ويف ع ــام ُ 2011ح ــدد ه ــذا األج ــر
يف  350.70دوالرا يف حا كان األجر املعيشي األد  264دوالرا.
 -147غــري أن النســاء ال ي ـزلن حيصــلن علــى دخــل أد ــا حيصــل عليــه الرجــال رغــم أن ح ــم
التفــاوت اخنفــال بشــكل كبــري .ويف عــام  2005كــان الفــارق يف الــدخل بــا النســاء والرجــال كبــريا
حيـت كــان الرجــال حيصـلون علــى مبــالغ تفــوق بنسـبة  40.5يف املائــة تلــا الـيت كانــت حتصــل عليهــا
النساء؛ يف حا تقلص هذا االمتياز املمنوس للعمال الذكور يف عام  2011إىل  14.1يف املائة.
 -148وفيما يتعلق بالتوزيي اجلغـرايف ورغـم الت ـورات احلاصـلة بـا عـامي  2005و 2011يتبـا
أن الب الــة اجلزيئــة ت كــز يف من قــة املرتفعــات وال ســيما يف مقاطعــات بوليبــار وتشــيمبورازو وكانيــار.
كم ــا تسـ ـ ل مقاطع ــات من ق ــة األم ــازون نس ــب ا مئوي ــة مرتفع ــة م ــن الب ال ــة اجلزئي ــة تـ ـرتبط بال ــابي
الريف ـ ــي والنس ـ ــبة املئوي ـ ــة املرتفع ـ ــة للس ـ ــكان األص ـ ــليا م ـ ــا .وتش ـ ــكل س ـ ــوكومبيوا حال ـ ــة اس ـ ــتثنائية
إذ ل ــديها باعتباره ــا من ق ــة نف ي ــة مع ــدل أد م ــن الب ال ــة اجلزئي ــة إىل جانـ ـ مع ــدل أك ــر م ــن
فر العمل املالئم والالئق.
 -149ورغــم أن الب الــة اخنفضــت بشــكل كبــري يف الســنوات األخــرية فــال ت ـزال توجــد ف ـوارق بــا
األقــاليم جتعــل من قــة الســاحل تس ـ ل أعلــى معــدالت الب الــة؛ يف حــا تس ـ ل مقاطعــات من قــة
املرتفع ـ ــات (كوتوباكس ـ ــي وبوليب ـ ــار وتش ـ ــيمبورازو وتونغ ـ ــوراوا) ومقاطع ـ ــات من ق ـ ــة األم ـ ــازون أد
معدالت الب الة.
 -150وفيمــا يتعلــق باألعــعا ذوي اإلعاقــة ووفق ـ ا لتعــداد الســكان لعــام  2010ف ـ ن  5.6يف
املائــة مــن امــوو ســكان البلــد أي مــا يعــادل  816 156نســمة( )50أعــعا لــديهم إعاقــة دائمــة
استمرت أكثر من سنة.
 -151ويشكل األععا ذوو اإلعاقـة نسـبة مهمـة مـن السـكان النشـ ا اقتصـاديا ويبلـغ معـدل
الب ال ـ ـ ــة بي ـ ـ ــنهم  5.1يف املائ ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى غ ـ ـ ـرار األع ـ ـ ــعا دون إعاق ـ ـ ــة ( 5.4يف املائ ـ ـ ــة( ))51وه ـ ـ ــو
م ــا يتماع ــى م ــي سياس ــة اإلج ـراءات اإل ابي ــة ال ــيت وي ــعتها احلكوم ــة احلالي ــة م ــن أج ــل إدم ــاج مـ ـن
لديهم إعاقة ما يف سوق العمل.
__________
(.Atlas de Desigualdades, Empleo y Personas con Discapacidades, pág. 138/139 )50
(.Atlas de Desigualdades, Cuadro de Desempleo por discapacidad permanente, sobre la PEA 2010, pág. 138 )51
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واو -ال مان الجتماع والتقاعد
 -152وفقـا للواليــة الدسـتورية املتعلقــة بـاحلق يف عمــل يتسـم باالســتقرار واإلنصـاف والكرامــة يعتــر
الضــمان االجتمــاعي "حق ـا عام ـا جلميــي العمــال وال ميكــن التنــازل عنــه" (املــادة  )52()34ويف هــذا
الصدد جر حفز بعال السياسات الرامية إىل توسيي ن اق تغ ية الضمان االجتماعي ومزاياه.
 -153ويف الف ـ ة مــا بــا تعــدادي الســكان لعــامي  2001و 2010يتبــا ارتفــاو مهــم يف نســبة
الســكان املنتســبا إىل الضــمان االجتمــاعي ــن تفــوق أعمــارهم  15ســنة وارتفعــت النســبة املئويــة
لل ــذكور بس ــبي نق ــارب ولإلن ــاث صم ـ نق ــارب تقريب ـ ا .ويع ــز ه ــذا الف ــرق إىل ك ــون نس ــبة مهم ــة م ــن
النس ــاء ال تش ــارك يف س ــوق العم ــل بس ــب م ــا عل ــيهن القي ــام ب ــه م ــن األعم ــال املنزلي ــة ومه ــام رعاي ــة
األســرة .وبتحليــل نســبة انتســا الســكان النشـ ا اقتصــادي ا يالحــق أهنــا يف ارتفــاو إذ نــاهزت 10
نق ــارب :فق ــد ارتفع ــت نس ــبة النس ــاء املنتس ــبات مـ ـن  24.3يف املائ ــة يف ع ــام  2001إىل  34.2يف
املائ ـ ــة يف ع ـ ــام  2010وارتفع ـ ــت نس ـ ــبة الرج ـ ــال املنتس ـ ــبا ب ـ ــاثين عش ـ ــرة نق ـ ــة حي ـ ــت انتقل ـ ــت
()53
من  23.1يف املائة إىل  33.2يف املائة يف الفـ ة ذا ـا  .وقـد انـدثرت الف ـوة بـا اجلنسـا تقريبـ ا
داخل القوة العاملة فيما يتعلق مذا اجلان .
 -154وصصو

الضمان االجتماعي تتكرر أوجه التفاوت على و يضر باملناطق الريفية.

 -155وفيمــا يتعلــق بالتقاعــد فــرغم ارتفــاو نســبة املســتفيدين منــه مبــا ينــاهز  6نقــارب باملقارنــة مــي
نســبة  7.6يف املائــة املس ـ لة يف عــام  2001واملســتمدة مــن نف ـ املصــدر ف ـ ن نســبة األعــعا
ال ـ ــذين تبل ـ ــغ أعم ـ ــارهم  65س ـ ــنة أو أكث ـ ــر ـ ــن يس ـ ــتفيدون م ـ ــن الض ـ ــمان االجتم ـ ــاعي والتقاع ـ ــد
أو املعاع ـ ـ ــات التقاعدي ـ ـ ــة يف إكـ ـ ـ ـوادور بلغ ـ ـ ــت بالك ـ ـ ــاد  13.1يف املائ ـ ـ ــة وفقـ ـ ـ ـ ا لتع ـ ـ ــداد الس ـ ـ ــكان
لعام .)54(2010
 -156ويف هــذا الصــدد يســعى البلــد إىل تنفيــذ سياســات تركــز علــى حتســا حالــة انعــدام احلمايــة
هــذه الــيت يعيشــها معظــم األعــعا املســنا مــن ســكان البلــد فيمــا يتعلــق باســتفاد م مــن معــاا
تقاعدي وت ما صحي وغري ذلا من املزايا االجتماعية اليت يتمتي ما املتقاعدون.
__________
( )52الضـمان االجتمـاعي حـق جلميـي األعـعا وال ميكـن التنـازل عنـه وإعمالـه مـن واجـ الدولـة ومسـؤوليتها الرئيســية.
وحتك ــم الض ــما َن االجتم ــاعي مب ــاد التض ــامن واإللزامي ــة والش ــمولية واإلنص ــاف والكف ــاءة والتفري ــي والكفاي ــة
والشفافية واملشاركة تلبية لالحتياجات الفردية واجلماعية .وتكفل الدولة وتُفعـل املمارسـة الكاملـة للحـق يف الضـمان
االجتماعي الذي يشمل األععا الـذين يزاولـون عمـالا غـري مـدفوو األجـر يف املنـازل وأنشـ ةا يف احلقـول لتحقيـق
االكتفاء الذاا ومجيي أعكال العمل للحسا اخلا والعاطلا عن العمل.
(Atlas de Desigualdades, Empleo y Personas con Discapacidades, pág. 138/139, Seguridad social y jubilación, )53
.pág. 193
(Atlas de Desigualdades, Grafico 15, Personas de 65 y más años que reciben jubilación por área: 2001 y 2010, )54
.pág. 140
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 -157ويتمثــل أحــد اإلجنــازات املهمــة األخــر للبلــد يف االعـ اف بالعمــل املنــزي واملســائل األسـرية
املتعلق ــة باإلجن ــا  .وه ــذا ح ــق معـ ـ ف ب ــه يف امل ــادة  )55(333م ــن الدس ــتور باعتب ــاره عمـ ـالا منت ـ ـا
يس ــتلزم م ــن الدول ــة احلماي ــة وت ــنص امل ــادة ك ــذلا عل ــى توس ــيي ن ــاق محاي ــة الض ــمان االجتم ــاعي
تدر يا ليشمل األعـعا الـذين يزاولـون العمـل األسـري غـري مـدفوو األجـر يف املنـزل وتعـزز بالتـاي
حقوق النساء واألععا الذين يقومون مذا العمل.
 -158وجتــدر اإلعــارة إىل أن دراس ـة بش ـ ن اســتعدام الوقــت املكــرا للعمــل املنــزي تظهــر بويــوس
أن اإلنــاث يــتحملن عبئ ـ ا إيــافي ا مــن املســؤولية باملقارنــة مــي الــذكور ومــن الــالزم بالتــاي اســتحداث
سياســات تتــي تغيــري األ ــارب االجتماعيــة  -الثقافيــة وهــو مــا يت ل ـ عم ـالا مش ـ ك ا بــا املؤسســات
م ــن أج ــل تغي ــري الص ــور النم ي ــة املتص ــلة بن ــوو اجل ــن وإي ــفاء ط ــابي املرون ــة عل ــى األدوار وتعزي ــز
التوزيي املالئم لاعمال املنزلية من أجل حتقيق قدر أكر من املساواة با املرأة والرجل.

زام -السكن
 -159ال يـزال مســتو الــنقص يف جــودة الســكن يف إكـوادور مرتفعـا .فــال يـزال زهــاء  45يف املائــة
تقريبا من املساكن يف البلد يفتقر إىل مياه الشر وااري الصرف الصحي.
 -160غ ــري أن ــه كم ــا تُظه ــر دراس ــة بشـ ـ ن ال ــنقص يف ج ــودة الس ــكن أُجن ــزت ب ــا ع ــامي 1990
و 2010وأُداـ ــت يف تع ـ ــداد الس ـ ــكان واملسـ ــاكن ال ـ ــذي أج ـ ـراه املعهـ ــد ال ـ ــوطين لإلحص ـ ــاء وتع ـ ــداد
السـكان( )56اســتمر التحســن يف ــروف الســكن يف إكـوادور منــذ عــام  1982وبلــغ مســتو أكــر
خ ــالل فـ ـ ة م ــا ب ــا خ ــر تع ــدادين للس ــكان أي الفـ ـ ة  2010-2001حي ــت اخنف ــال ال ــنقص
بنحو  10يف املائة أي ما يعـادل يـعف مسـتويات التحسـن احملـرز خـالل فـ ات مـا بـا التعـدادات
السابقة للسكان.
 -161كمــا تــرز فـوارق كبــرية بــا األقــاليم يف ــروف الســكن؛ فبينمــا تعتــر حالــة نصــف املســاكن
يف املناطق احلضرية مالئمـة فـ ن بالكـاد  8يف املائـة منهـا يف املنـاطق الريفيـة كـذلا .واملنـاطق األكثـر
تض ــررا ه ــي من ق ــة األم ــازون بع ــز نس ــبته  84يف املائ ــة ومن ق ــة غاالب ــاغوا بنس ــبة  82يف املائ ــة
ومن قة الساحل بنسبة  71يف املائة.

__________
( )55املــادة  - 333يعتــر العمــل غــري مــدفوو األجــر يف املنــزل مــدف حتقيــق االكتفــاء الــذاا وتقــدم الرعايــة لاعــعا
عمـالا منت ـ ا .وتعمــل الدولــة علــى إ ـاد نظــام عمــل ينسـ م مــي مت لبـات رعايــة األعــعا ويتــي اخلـدمات والبنيــة
التحتي ــة وأوقـ ــات العمـ ــل املناسـ ــبة؛ و ـ ـ أن يـ ــوفر هـ ــذا النظـ ــام علـ ــى وجـ ــه اخلصـ ــو خـ ــدمات رعايـ ــة األطفـ ــال
واألععا ذوي اإلعاقة وغريها من اخلدمات الالزمة لتمكـا العمـال مـن القيـام بعملهـم؛ وأن يشـ ي علـى تقاسـم
املسؤولية وتساوي املرأة والرجل يف العمل املنزي والواجبـات األسـرية .وينبغـي توسـيي ن ـاق محايـة الضـمان االجتمـاعي
تــدر ي ا ليشــمل األعــعا الــذين يزاولــون العمــل األســري غــري مــدفوو األجــر يف املنــزل وفق ـ ا للشــرورب العامــة لنظــام
العمل والقانون.
(Atlas de Desigualdades, pág. 171, Cuadro 1, Deficiencia cualitativa habitacional (%) por región y area1982- )56
.2010
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 -162وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق باملعلوم ـ ــات ع ـ ــن ح ـ ــم املس ـ ــاكن أُتيح ـ ــت بيان ـ ــات م ـ ــن خ ـ ــالل الدراس ـ ــة
االستقصــائية لاح ـوال املعيشــية الــيت أُجريــت يف عــام  2007بش ـ ن "املســاكن املتســمة بــالنقص يف
اجلودة" وتبا هذه الفئة حالة املساكن مـن حيـت املسـاحة واخلـدمات واملـواد املسـتعدمة؛ باإليـافة
إىل "مــد عســاعة املســاكن" وهــي الفئــة احملــددة بنــاء علــى وجــود أكثــر مــن غــرفتا يف املســكن.
وترد فيما يلي يف اجلدول  11املعايري اليت أُخذت يف االعتبار.
معايير تقيي "النقي ا جودب المساكن"
الصنف

األبعاد/مستو
االكتظاظ

مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكن ثالثـة أعـعا
يف كل غرفة
ال نقص فيها

أو أقــل

مسـ ـ ـ ـ ـ ــاكن مـ ـ ـ ـ ـ ــا أكث ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ثالث ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أععا يف كل غرفة
نقص

اخلدمات األساسية

املواد املستعدمة

اإلنــارة :عــركة كهربــاء عامــة أو عــركة
كهرباء خاصة

األريــية :أل ـواس خشــبية باركيــه خش ـ مصــقول أل ـواس
خشـبية معاجلــة أريــيات زائفــة سـرياميا بــالرب فينيــل
رخام رخام زائف

املي ــاه :ع ــبكة امليـ ــاه العام ــة أو ن ـ ـوافري
أو حنفيات عامة

اجلــدران :خرســانة جــر طــو
لاسقف) خش

أسبيســتو/إمسنت (أل ـواس

خــدمات الصــرف الصــحي :مرحــا
واــاري الصــرف الصــحي أو مرحــا
وخزان التحليل

الس ــقف :إمسن ــت إمسن ــت مق ــو
زنا بالرب

اإلنـ ـ ـ ــارة :أل ـ ـ ـ ـواس سـ ـ ـ ــية أو ـ ـ ـ ــي
أو مصابي زيتية أو غاز أو ال عيء

األري ـ ــية :إمسن ـ ــت ط ـ ــو ألـ ـ ـواس ألـ ـ ـواس خش ـ ــبية غ ـ ــري
معاجلة أعمدة قص ترا خنيل أح ار.

امليـ ــاه :مصـ ــادر ميـ ــاه أنبوبيـ ــة أخـ ــر
أو عربات توصيل املياه/عربات ثالثيـة
الع ــالت أو بئ ــر أو هن ــر أو نب ــي
أو جدول أو مياه أم ار

اجلدران :طا/مزيا ترايب وتَل وجص قصـ غـري منـزوو
القشرة أنواو أخر من القص بالستيا زنا

خــدمات الصــرف الصــحي :مرحــا
وحفرة صـرف أو مرحـا مكشـوف
أو ال عيء

اسبيس ــتو (إتريني ــت)

الس ــقف :ق ــك النعي ــل أوراق خشـ ـ
بالستيا

قم ــاا القنـ ـ

املصدر :املعهد الوطين لإلحصاء وتعداد السكان.

 -163املعارف .جتـدر اإلعـارة مـن جهـة أخـر إىل أن إكـوادور ويـعت سياسـة لالسـتثمار بقـوة
يف اــال املعــارف بــالنظر إىل أن تنميــة القــو اإلنتاجيــة ترتكــز علــى تكــوين املواهـ البشـرية وتوليــد
املعارف واالبتكار والتكنولوجيات احلديثة واملمارسات اجليدة وأدوات اإلنتاج اجلديدة.
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 -164وبلــغ االســتثمار يف البحــوث والتنميــة واالبتكــار يف عــام  2007نســبة  0.23يف املائــة مــن
الن ــاتا احملل ــي اإلمج ــاي و )57(0.44يف املائ ــة يف ع ــام  2009وه ــو م ــا يع ــين زي ــادة كب ــرية يف وق ــت
قصري.
 -165ويف هـ ـ ــذا الصـ ـ ــدد جتـ ـ ــدر اإلعـ ـ ــارة إىل إنشـ ـ ــاء جامعـ ـ ــة البحـ ـ ــوث التكنولوجيـ ـ ــة الت ريبيـ ـ ــة
(ياتش ــاي) ال ــيت تس ــعى إىل تك ــوين املواه ـ البش ـرية ب ـوازو أخالق ــي .وا ــاالت حبوثه ــا ه ــي :عل ــوم
احلي ــاة وعل ــوم التكنولوجي ــات الدقيق ــة وتكنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــاالت وال اق ــات املت ــددة
وتغري املناخ والكيمياء النف ية.
 -166ويتمثــل أحــد اجلوان ـ املهم ـة األخــر الــيت جتــدر اإلعــارة إليهــا يف السياســة القائمــة علــى
اسـتدامة البيئـة وحقـوق ال بيعـة .وقـد ُكرسـت هـذه احلقـوق( )58يف دسـتورنا مـا جعـل إكـوادور مرجعـا
باعتبارها أول بلد يف العاني يع ف يف إطاره الدستوري حبقوق ال بيعة.
 -167وتع ــزز إكـ ـوادور اس ـ ـ اتي ية تـ ـراكم الث ــروة م ــن خ ــالل األنشـ ـ ة اإلنتاجي ــة املس ــتدامة ال ــيت
تقتضـ ــي أن ينـ ــدرج حتـ ــول الـ ــنمط اإلنتـ ــاجي يف سـ ـ و
ـياق قوامـ ــه اح ـ ـ ام حقـ ــوق ال بيعـ ــة والعـ ــدل بـ ــا
األجيـ ـ ــال .ورغـ ـ ــم أن ت ـ ـ ـراكم الثـ ـ ــروة يعتمـ ـ ــد يف املقـ ـ ــام األول علـ ـ ــى العمليـ ـ ــات االسـ ـ ــتعراجية ف ـ ـ ـ ن
االسـ اتي ية اإلكوادوريــة تقــوم علــى تعزيــز الصــناعات اجلديـدة غــري املل ِوثــة وتنويــي الصــادرات املرتكــزة
على املنت ات البيولوجيـة واخلـدمات اإليكولوجيـة مـن أجـل ختفيـف الضـغط علـى البيئـة إىل حـد كبـري
يف األمد ال ويل.

حاء -أهداف من أجل المستقبل
 -168تسعى إكوادور إىل حتقيق بعال األهداف االجتماعية املهمة؛ ويرز يمنها ما يلي:
• القضــاء علــى الفقــر املــدقي وتقلــيص املســتو احلــاي النتشــار الفقــر مبــا ال يقــل ع ـن  80يف
املائة؛
• تقليص نسبة األميـة إىل  4يف املائـة يف أوسـارب مـن تـ اوس أعمـارهم بـا  15و 49سـنة مـن
السكان األصليا واملونتوبيو؛
• تقليص وفيات األمهات بنسبة  29يف املائة؛
__________
(.Plan Nacional del buen Vivir2013-207, 5.1.2. Tecnología, innovación y conocimiento, pág. 40 )57
( )58الفصل السـابي .حقـوق ال بيعـة .املـادة  -71لل بيعـة أو األر األم ( )Pachamamaحيـت تت ـدد احليـاة وتتحقـق
احلـ ُـق يف االحـ ام التــام لوجودهــا ويف صــون وجتديــد دورات حيا ــا وبنيتهــا وو ائفهــا وعمليـات ت ورهــا .و ــوز جلميــي
األعــعا واجملتمعــات احملليــة والش ــعو والقومي ــات إل ـزام الس ــل ات العامــة ب عمــال حق ــوق ال بيعــة .وإلنفــاذ ه ــذه
احلقوق وتفسريها تُراعى املباد املنصو عليها يف الدسـتور حسـ االقتضـاء .وحتفـز الدولـةُ األعـعا ال بيعيـا
واالعتباريا واجملتمعات احمللية على محاية ال بيعة وتعزز اح ام كافة العناصر املكونة للنظام اإليكولوجي.
GE.15-16632

33/67

HRI/CORE/ECU/2015

• تقليص معدل وفيات األطفال بنسبة  41يف املائة؛
• القضاء على سوء التغذية املزمن لد األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتا؛
• فيم ــا يتعل ــق بس ــوء التغذي ــة ل ــد األطف ــال ال ــذين تق ــل أعم ــارهم عـ ـن  5س ــنوات يُت ــوخى
تقلـيص انتشــاره بنســبة  40يف املائــة مــي إيــالء اهتمــام خــا للســكان األصــليا يف من قــة
املرتفع ــات الـ ــذين يشـ ــكلون الفئ ــة االجتماعيـ ــة األكثـ ــر تض ــررا يف الوقـ ــت ال ـ ـراهن .وميكـ ــن
تقلــيص انتشــاره مــن خــالل اموعــة متكاملــة مــن السياســات املتعلقــة باملقويــات واملكمــالت
الغذائية؛
• تقليص انتشار الفقر بسب

مستو الدخل بنسبة  20يف املائة؛

• تقلــيص التفــاوت االجتمــاعي املقــاا مــن خــالل معامــل جيــين (وهــو ال ـرقم الــذي اخنفــال
من  0.55يف عام  2007إىل  0.48يف عام  )2012إىل نسبة ال تت اوز 0.36؛
• إيــالء اهتمــام خــا حلمــل املراهقــات ويُتوقــي يف هــذا الصــدد اخنفــا نســبته  15يف املائــة
يف معــدل اخلصــوبة لــد امل اوحــة أعمــارهن بــا  15و 19ســنة مــن خــالل ب ـراما عــاملة
بش ـ ـ ن التثقي ـ ــف اجلنس ـ ــي واس ـ ــتحداث ف ـ ــر للعم ـ ــل بالنس ـ ــبة للمراهق ـ ــات واخت ـ ــاذ ت ـ ــدابري
ملكافحة التمييز؛
• جعــل احملــاور األساســية للبعــد املتعلــق بالعمــل هــي توســيي ن ــاق العمــل الالئــق واحلــد مــن
الب ال ــة اجلزئي ــة البنيوي ــة والتنمي ــة التدر ي ــة للق ــدرة الشـ ـرائية ألج ــور العم ــال يف إط ــار تعزي ــز
النظ ـ ـ ــام االقتص ـ ـ ــادي االجتم ـ ـ ــاعي والتض ـ ـ ــامين وتنوي ـ ـ ــي اإلنت ـ ـ ــاج باالس ـ ـ ــتثمار يف املع ـ ـ ــارف
والتكنولوجيا؛
• مــن بــا ال ـراما أيض ـ ا تقلــيص معــدل الب الــة اجلزئيــة بنســبة  40يف املائــة مقارنــة مبســتواها
احل ــاي .وم ــن األم ــور األساس ــية تكميـ ــل ه ــذه االس ـ ـ اتي يات بسياس ــة لتعزي ــز مؤسسـ ــات
األعمـ ــال الصـ ــغر والصـ ــغرية واملتوس ـ ـ ة يف اجملـ ــاالت االس ـ ـ اتي ية حبس ـ ـ طل ـ ـ العمـ ــل
والروابط اإلنتاجية والقدرة على االبتكار؛
• تكميـ ــل هـ ــذه االس ـ ـ اتي ية يف املنـ ــاطق الريفيـ ــة بسياسـ ــات عليـ ــة ترمـ ــي إىل تعزيـ ــز إمكانيـ ــة
اســتفادة املنت ــا الصــغار واملتوسـ ا مــن األرايــي ومصــادر امليــاه وإمكانيــة احلصــول علــى
التكنولوجيات املستدامة البديلة القائمة على زراعة األحراج والزراعة اإليكولوجية؛
• يف اـ ــال السـ ــكن وبـ ــالنظر إىل أن نقـ ــص اجلـ ــودة يبلـ ــغ حالي ـ ـ ا نسـ ــب ا مرتفعـ ــة فيمـ ــا يتعلـ ــق
بتزويــدها مبيــاه الشــر واــاري الصــرف الصــحي يُتــوخى زيــادة مســتويات التغ يــة احلاليــة
مبــا ال يقــل ع ـن  40يف املائــة ومــن الضــروري ال كيــز علــى صــياغة سياســات تتــي تقلــيص
الفوارق با املناطق احلضرية والريفية وحتسا جودة اخلدمات وموثوقيتها؛
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• ارتفعــت نســبة مؤعــر التنميــة البشـرية يف إكـوادور مـن  0.59يف عــام  1980إىل  0.65يف
ع ـ ـ ــام  2000مث إىل  0.72يف ع ـ ـ ــام  )59(2012ويُت ـ ـ ــوخى كه ـ ـ ــدف لع ـ ـ ــام  2030رفع ـ ـ ــه
مبا ال يقل عن 0.8213؛
• فيم ــا يتعل ــق بالبع ــد ال ــدميغرايف م ــن املتوق ــي كتص ــور مرغ ــو في ــه أن يبل ــغ ع ــدد س ــكان
إك ـ ـوادور  17 893 000نسـ ــمة يف عـ ــام  2030وأن يـ ــنعفال معـ ــدل النمـ ــو السـ ــكاين
السنوي من مستواه احلاي البالغ  1.35يف املائة إىل  0.76يف املائة؛
• بالنس ــبة للس ــكان ال ــذين ه ــم يف س ــن العم ــل م ــن املزم ــي تقل ــيص نس ــبة عم ــل م ــن تق ــل
أعمارهم عن  15سنة من السكان.

رانعاً -الهيكل الدستورم والسياس والقانون للدولة
 -169وفق ـا للم ــادة  1م ــن دس ــتور اجلمهوري ــة تعت ــر إك ـوادور دول ــة دس ــتورية قائم ــة عل ــى احلق ــوق
والعدالـ ــة والرعاي ـ ــة االجتماعيـ ــة وه ـ ــي دول ـ ــة دميقراطيـ ــة ذات س ـ ــيادة ومسـ ــتقلة وموح ـ ــدة ومتع ـ ــددة
الثقافات والقوميات وعلمانية تنتظم يف عكل مجهورية وتعتمد نظام حكم ال مركزي.
 -170وفيمــا يتعلــق بســيادة الدســتور يف الدولــة تــنص املــادة  424علــى أن الدســتور هــو الق ـانون
األمسى الذي يعلو علـى النظـام القـانوين الـوطين برمتـه؛ وبالتـاي ـ أن تكـون القـوانا واإلجـراءات
اليت تضعها السل ة العامة متوافقة مي الدستور وإال فهي الغية.
 -171و س ــد الدس ــتور التع ــدد الثق ــايف والق ــومي باعتبارخ ــا عنصـ ـرين م ــن عناص ــر الدول ــة املوح ــدة
والواحــدة مــن خــالل إدراج مبــدأ "العــيك الكــرم" ( )sumak kawsayبوصــفه عــامالا لتفســري بعــال
احلق ــوق ومب ــدأا توجيهيـ ـا للسياس ــة العام ــة املتعلق ــة باإلدم ــاج واإلنص ــاف وإدارة املـ ـوارد وك ــذلا م ــن
خ ــالل االع ـ ـ اف بـ ــاحلق يف تقري ــر املص ــري بالنسـ ــبة للش ــعو واجملتمع ــات والقوميـ ــات وغريه ــا مـ ــن
أعكال التنظيم االجتماعي بغر ت وير عمليات تقرير املصري.
 -172وفيم ــا يتعل ــق بـ ـ دراج مب ــدأ "الع ــيك الك ــرم" ( )sumak kawsayيتض ــمن الب ــا الث ــاين م ــن
الدســتور املتعلــق بــاحلقوق فص ـالا عــن احلقــوق ذات الصــلة بــالعيك الكــرم وتشــمل احلــق يف امليــاه
ويف بيئ ــة ص ــحية ومتوازن ــة إيكولوجي ــا ويف االتص ــاالت واملعلوم ــات والثقاف ــة والعل ــم والتعلـ ـيم واملوئ ــل
والســكن والصــحة والعمــل والضــمان االجتمــاعي .كمــا يــنص البــا الســابي املتعلــق بنظــام العــيك
الكــرم علــى يــمانات ومبــاد توجيهيــة عـ ــدف إىل تعزيــز اإلدمــاج واإلنصــاف وكــذلا تنميــة
املوارد ال بيعية على و مستدام يراعي الكائنات احلية األخر .
__________
( )59برناما األمم املتحدة اإل ائي عام .2012
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 -173ويقـ ــر الفصـ ــل الرابـ ــي مـ ــن البـ ــا الثـ ــاين املتعلـ ــق بـ ــاحلقوق حقـ ــوق اجملتمعـ ــات والشـ ــعو
والقومي ـ ـ ــات .وت ـ ـ ــنص امل ـ ـ ــادة  56عل ـ ـ ــى أن اجملتمع ـ ـ ــات والش ـ ـ ــعو والقومي ـ ـ ــات األص ـ ـ ــلية وع ـ ـ ــع
اإلك ـوادوريا املنحــدرين مــن أصــل أفريقــي واملونتوبيــو واجلماعــات احملليــة تشــكل جــزءا مــن الدولــة.
وتقـ ــر املـ ــادة  57يـ ــمن مجلـ ــة أمـ ــور احلقـ ــوق التاليـ ــة( :أ) صـ ــون وتنميـ ــة وتعزيـ ــز اهلويـ ــة والشـ ــعور
باالنتم ـ ــاء وتقالي ـ ــد األس ـ ــالف وأع ـ ــكال التنظ ـ ــيم االجتم ـ ــاعي؛ ( ) االحتف ـ ــاظ مبلكي ـ ــة األراي ـ ــي
اجلماعي ــة وه ــي ملكي ــة ثابت ــة وغ ــري قابل ــة للتص ــرف وال للح ــز أو الت زئ ــة؛ (ج) املش ــاورة املس ــبقة
واحل ــرة واملس ــتنرية بش ـ ـ ن اخل ــط وال ـ ـراما املتعلق ــة باستكش ــاف امل ـ ـوارد غ ــري املت ــددة املوج ــودة يف
أراييها واسـتغالهلا وتسـويقها؛ (د) صـون وت ـوير أعـكال تعايشـها وتنظيمهـا االجتمـاعي وأسـاليبها
يف إرســاء الســل ة يف أقاليمهــا املعـ ف مــا قانونـا و ارســتها؛ (ه) ت ــوير وتعزيــز وتوطيــد نظــام التعلــيم
املتعدد الثقافات الثنائي اللغة يمن مجلة أمور.
 -174وباإليــافة إىل ذلــا تع ـ ف املــادة  96مــن الدســتور ال ـواردة يف الفــرو الثــاين مــن الفصــل
األول م ــن الب ــا الراب ــي املتعل ــق باملش ــاركة وتنظ ــيم الس ــل ة جبمي ــي أع ــكال التنظ ــيم االجتم ــاعي
بوص ـفها تعب ــريا ع ــن س ــيادة الش ــع لوي ــي عملي ــات لتقري ــر املص ــري والت ـ ثري يف الق ـرارات والسياس ــة
العام ــة والرقاب ــة االجتماعي ــة عل ــى مجي ــي مس ــتويات احلكوم ــة والكيان ــات العام ــة واخلاص ــة ال ــيت تق ــدم
اخل ــدمات العام ــة .وت ــنص امل ــادة  97عل ــى أن ــه ــوز هلـ ـذه اهليئ ــات وي ــي أع ــكال بديل ــة للوس ــاطة
وتسـوية املنازعـات وطلـ التعويضـات وصـياغة مق حـات وم البـات اقتصـادية أو سياسـية أو بيئيـة
أو اجتماعيـة أو ثقافيـة أو مـن أي نـوو خـر ميكـن أن تسـهم يف حتقيـق العـيك الكـرم وإعمـال احلــق
يف املقاومة وامل البة باالع اف حبقوق جديدة يمن مجلة أمور.
 -175ومــن جهــة أخــر ي ــنص الدســتور علــى نظــام احلك ــم اجلمهــوري للدولــة يف البــا الراب ــي
املتعل ــق باملش ــاركة وتنظ ــيم الس ــل ة وك ــذلا يف الب ــا اخل ــام املتعل ــق ب ــالتنظيم اإلقليم ــي للدول ــة.
وجت ـ ـ ــدر اإلعـ ـ ـ ــارة يف ه ـ ـ ــذا الصـ ـ ـ ــدد إىل م ـ ـ ــا يلـ ـ ـ ــي( :أ) طريق ـ ـ ــة تنظـ ـ ـ ــيم املش ـ ـ ــاركة االجتماعيـ ـ ـ ــة؛
( ) مؤسسـ ــات احلكومـ ــة املركزيـ ــة؛ (ج) احلكومـ ــات الالمركزيـ ــة املتمتعـ ــة بـ ــاحلكم الـ ــذاا واألنظمـ ــة
اخلاصة؛ (د) نظام االختصاصات.
 -176وباإلي ــافة إىل حق ــوق املش ــاركة املنص ــو عليه ــا يف الب ــا الث ــاين م ــن الدس ــتور املتعل ــق
بــاحلقوق أرســى البــا الرابــي املتعلــق باملشــاركة وتنظــيم الســل ة املبــاد التوجيهيــة لكيفيــة تنظــيم
املشــاركة يف تســيري عــؤون الدولــة .وهكــذا ت ـنص املــادة  95علــى أن يشــارك املواطنــون بصــفة فرديــة
أو مجاعي ــة مش ــاركة فعال ــة يف عملي ــة اخت ــاذ القـ ـرارات والتع ــيط وإدارة الش ــؤون العام ــة ويف املراقب ــة
الشعبية ملؤسسات الدولة و ثليها يف إطار عملية دائمة لبناء السل ة املدنية.
 -177وتـنص املــادة نفســها علــى أن يُس عــد يف املشــاركة مببــاد املســاواة واحلكــم الــذاا واملشــاورة
العامــة واح ـ ام االخــتالف واملراقبــة الشــعبية والتضــامن والتفاعــل الثقــايف؛ كمــا تــنص علــى أن ُمتــارا
تلا املشاركة من خالل ليات الدميقراطية التمثيلية واملباعرة واجملتمعية.
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 -178ويتض ــمن ه ــذا الب ــا أيضـ ـا أحكامـ ـا ذات ص ــلة ب حك ــام امل ــادة  1م ــن الدس ــتور املتعلق ــة
ب نش ـ ــاء دول ـ ــة دميقراطي ـ ــة وبتنس ـ ــيق املش ـ ــاركة يف إطـ ـ ــار نظ ـ ــام احلك ـ ــم اجلمه ـ ــوري للدول ـ ــة .وتـ ـ ــنص
امل ــادة  100م ــن الدس ــتور عل ــى أن خيض ــي ك ــل مس ــتو م ــن مس ــتويات احلك ــم يف الدول ــة ملب ــاد
نتعب ــا
الدميقراطيــة وحتقيق ـا هل ــذه الغاي ــة يتعــا تش ــكيل هيئ ــات للمش ــاركة تت ـ لف م ــن أع ــعا ُم َ
ميثلون نظام احلكم التابي للدولة وكذلا اجملتمي على الصعيد اإلقليمي ملستو احلكم املعين.
ـارا املشـاركة يف اهليئـات احلكوميـة مـن أجـل حتقيـق مـا يلـي( :أ) إعـداد
 -179ووفق ا هلـذه املـادة ُمت َ
اخل ط والسياسات الوطنيـة واحملليـة والق اعيـة باالتفـاق مـي اإلدارات واملـواطنا؛ ( ) حتسـا نوعيـة
االســتثمارات العامــة وويــي خ ــط للتنميــة؛ (ج) إعــداد ميزانيــات تشــاركية للحكومــات؛ (د) تعزيــز
الدميقراطيــة مــن خــالل ليــات دائمــة للشــفافية واملســاءلة والرقابــة االجتماعيــة؛ (ه) تش ـ يي مشــاركة
املواطنا وحفز عمليات التواصل.
 -180كمــا تــنص املــادة  103مــن الفــرو  4مــن البــا الرابــي املتعلــق بالدميقراطيــة املباعــرة علــى
أن ــه ميك ــن م ــن خ ــالل مب ــادرات ع ــعبية تق ــدم مق ح ــات إىل الس ــل ة التشـ ـريعية ترم ــي إىل وي ــي
الق ـوانا أو إصــالحها أو إلغائهــا مبــا يف ذلــا مق حــات اإلصــالس الدســتوري الــيت ــوز للم ل ـ
االنتعــايب الــوطين إخضــاعها للمشــورة الشــعبية يف حالــة عــدم اختــاذ الســل ة التش ـريعية اإلج ـراءات
الالزمة بش هنا .ومبوجـ أحكـام املـادة  104ـوز أن يـدعو إىل إجـراء مشـورة عـعبية كـل مـن اهليئـة
االنتعابي ــة املعني ــة مبوجـ ـ أم ــر ص ــادر ع ــن رئ ــي اجلمهوري ــة بشـ ـ ن املس ــائل ال ــيت تراه ــا مالئم ــة؛
واحلكومات املستقلة الالمركزية بشـ ن املسـائل الـيت تـدخل يـمن ن ـاق واليتهـا؛ واملـواطنا أنفسـهم
فيمــا يتعلــق ب ـ ي مس ـ لة .ومــن جهــة أخــر ووفق ـا للمــادة  105ــوز للم ـواطنا الــذين يتمتعــون
حبقوقهم السياسية إلغاء والية السل ات املنتعبة باالق او العام.
 -181ويشـري الفـرو اخلــام مـن البـا الرابــي مـن الدسـتور إىل اهليئــات السياسـية .وهكـذا تعـ ف
املــادة  108بــاألحزا واحلركــات السياســية بوصــفها هيئــات عامــة غـري تابعــة للدولــة متثــل تعبـريا عــن
التعدديــة السياســية للشــع اســتنادا إىل مفــاهيم فلســفية وسياســية وإيديولوجيــة عــاملة لل ميــي وغــري
متييزيــة .وباإليــافة إىل ذلــا تــنص هــذه املــادة علــى أن يتســم تنظــيم هــذه اهليئــات وهيكلهــا وأداؤهــا
بالدميقراطي ــة وأن يض ــمن التن ــاو واملس ــاءلة واملس ــاواة ب ــا املـ ـرأة والرج ــل يف االس ــها .وم ــن جه ــة
أخــر تــنص املــادة  109علــى تنظــيم األح ـزا علــى أســاا وطــين وأن ت ـرتبط احلركــات السياســية
ب ـ ي مســتو مــن مســتويات احلكــم مبــا يف ذلــا الــدوائر االنتعابيــة للم ـواطنا املقيمــا يف اخلــارج؛
ـ ـ أن تب ــا األحـ ـزا واحلرك ــات مبادئه ــا اإليديولوجي ــة وتقـ ـ س برنااـ ـ ا للحك ــم
وهل ــذا الس ــب
وحت ـ ــتفق بسـ ـ ـ ل لاعض ـ ــاء فيم ـ ــا خي ـ ــص األحـ ـ ـزا وسـ ـ ـ ل للمنتس ـ ــبا فيم ـ ــا خي ـ ــص احلرك ـ ــات
السياســية .وأخـريا تــنص املادتــان  110و 111علــى أن ــري متويــل األحـزا واحلركــات مــن خــالل
مس ــاخات أعض ــائها أو املنتس ــبا إليه ــا وم ــن خ ــالل ص ــناديق الدول ــة اخلاي ــعة للرقاب ــة إذا كان ــت
تس ــتويف الشـ ــرورب القانونيـ ــة؛ وأن يُع ـ ـ ف حبقهـ ــا يف ارسـ ــة املعاري ــة السياسـ ــية يف مجيـ ــي مسـ ــتويات
احلكم.
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 -182وفيمــا يتعلــق بالتمثيــل السياســي ت ـنص املــادة  112مــن الفــرو الســادا مــن البــا الرابــي
علـ ــى أن تقـ ــدم األح ـ ـزا واحلركـ ــات السياسـ ــية مرعـ ــحيها للمناص ـ ـ الـ ــيت يـ ــتم عـ ــغلها عـ ــن طريـ ــق
االنتعــا العــام .ومــن جهــة أخــر تــنص املــادة  113يــمن مجلــة أمــور علــى عــدم أهليــة ال عـ
بالنسـ ــبة لاعـ ــعا امل ـ ـرتب ا بعقـ ــود مـ ــي الدولـ ــة؛ ومـ ــن صـ ــدرت يـ ــدهم أحكـ ــام واجبـ ــة التنفيـ ــذ
ألس ــبا منه ــا اإلثـ ـراء غ ــري املش ــروو أو االخ ــتالا؛ وم ــن ني يس ــددوا النفق ــة الواجب ــة عل ــيهم وم ــن
مارسـوا الســل ة التنفيذيــة يف إطــار احلكومـات الفعليــة؛ وأفـراد القـوات املسـلحة والشــرطة الوطنيــة أثنــاء
ف ـ ـ ة خـ ــدمتهم الفعليـ ــة وغـ ــريهم .وباإليـ ــافة إىل ذلـ ــا تـ ــنص املـ ــادة  114علـ ــى إمكانيـ ــة إعـ ــادة
االنتع ـ ــا م ـ ــرة واح ـ ــدة فق ـ ــط إم ـ ــا بش ـ ــكل متت ـ ــال أو غ ـ ــري متت ـ ــال؛ وتكف ـ ــل امل ـ ــادة  115ال ـ ـ ويا
لالنتعابات من خالل وسائط اإلعـالم مـن أجـل تعزيـز النقـاا ونشـر املق حـات وذلـا بـدعم مـن
الدولــة علــى ــو يتســم باإلنصــاف واملســاواة؛ وتــنص املــادة  116علــى إرســاء نظــام انتعــايب متعــدد
األععا خيضي ملباد النسـبية والتصـويت علـى قـدم املسـاواة واإلنصـاف والتكـافؤ والتنـاو يف
االنتعاب ــات ب ــا الرج ــل واملـ ـرأة؛ وحتظ ــر امل ــادة  117إجـ ـراء إص ــالحات قانوني ــة عل ــى االنتعاب ـ ـات
خالل السنة السابقة هلا.
 -183وفيما يتعلق مبؤسسات الدولة تتناول الفصـول مـن الثـاين إىل السـادا مـن البـا الرابـي مـن
الدســتور الســل ات الرئيســية اخلم ـ للحكومــة؛ يف حــا حيــدد الفصــل الثــاين مــن البــا اخلــام
التنظــيم اإلقليمــي للدولــة ويتنــاول الفصــل الثالــت احلكومــات املســتقلة الالمركزيــة .ويف هــذا الصــدد
يبــا اجلــدول  25املرفــق تركيبــة الســل ات اخلم ـ للحكومــة املركزيــة وهــي )1( :الســل ة التش ـريعية
( )2السـ ــل ة التنفيذي ـ ـة ( )3السـ ــل ة القضـ ــائية وقضـ ــاء الشـ ــعو األصـ ــلية ( )4سـ ــل ة الشـ ــفافية
والرقابة االجتماعية ( )5السل ة االنتعابية.
 -184ويتن ــاول الفص ــل الث ــاين املس ــائل املرتب ــة باجلمعي ــة الوطني ــة .وهك ــذا ووفقـ ـا للم ــادة 119
ينبغـي أن يكـون أعضـاء اجلمعيــة مـن جنسـية إكوادوريـة وراعــدين ومتمتعـا حبقـوقهم السياسـية .ومــن
جهة أخر تنص املادة  118على أن تت لف اجلمعيـة مـن الـ واحـد يقـي مقـره يف كيتـو وتـدوم
واليــة أعضــائه أربــي ســنوات ويض ـم  15عض ـوا منتعبــا علــى الصــعيد الــوطين يُنتع ـ نائبــان عــن
كل مقاطعـة ونائـ إيـايف لكـل  200 000نسـمة أو جلـزء مـن هـذا العـدد يزيـد عـن 150 000
نسـ ــمة وفق ـ ـا آلخـ ــر تعـ ــداد للسـ ــكان .وباإليـ ــافة إىل ذلـ ــا ووفق ـ ـا للمـ ــادة  123جتتمـ ــي اجلمعيـ ــة
الوطنيــة دون توجيــه دعــوة لعقــد االجتمــاو يف  14أيار/مــايو مــن ســنة انتعــا أعضــائها ويتعــا
عليهــا عقــد دورا ــا العاديــة علــى مــدار الســنة تتعللهــا ع لتــان تســتغرق كــل منهمـا  15يومـا لكــن
ــوز هلــا عقــد دورات اســتثنائية خــالل هــاتا الع لتــا وتكــون مجيــي جلســات اجلمعيــة علنيــة مــا
ني ينص القانون على خالف ذلا.
 -185وتنص املادة  120على مهام اجلمعيـة وأخهـا مـا يلـي( :أ) تنصـي رئـي اجلمهوريـة ونائبـه
بعــد انتعاممــا بــاالق او الشــع ؛ ( ) إعــالن إصــابة رئــي اجلمهوريــة بع ــز بــدين أو عقلــي حيــول
دون أدائــه لو يفتــه واختــاذ ق ـرار بعزل ـه مــن منصــبه؛ (ج) اســتعرا التقــارير الســنوية لل ـرئي وإصــدار
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راء بش ـ هنا؛ (د) املشــاركة يف عمليــة اإلصــالس الدســتوري؛ (ه) ســن الق ـوانا وتــدوينها وإص ــالحها
وإلغاؤه ـ ــا وإع اؤه ـ ــا تفس ـ ــريا ذا ط ـ ــابي مل ـ ــزم عل ـ ــى العم ـ ــوم؛ (و) اس ـ ــتحداث الض ـ ـرائ أو تع ـ ــديلها
أو إلغاؤه ـ ـ ــا مبوجـ ـ ـ ـ الق ـ ـ ــانون؛ (ز) اعتم ـ ـ ــاد أو رف ـ ـ ــال املعاه ـ ـ ــدات الدولي ـ ـ ــة حسـ ـ ـ ـ االقتض ـ ـ ــاء؛
(س) اإلعـ ـراف عل ــى أعم ــال الس ــل ة التنفيذي ــة والس ــل ات املعني ــة باالنتعاب ــات والش ــفافية والرقاب ــة
االجتماعيــة وأعمــال اهليئــات األخــر التابعــة للســل ة العامــة؛ (رب) إق ـرار ميزاني ـة الدولــة العامــة مــي
وي ــي ح ــدود ال ــدين الع ــام واإلعـ ـراف عل ــى تنفي ــذها؛ (ي) م ــن العف ــو يف حال ــة اجلـ ـرائم السياس ــية
والصف ألسبا إنسانية.
 -186ووفق ـ ـ ا للم ــادة  122تت ـ ـ لف أعل ــى هيئ ــة يف إدارة الش ــؤون التش ـ ـريعية م ــن رئ ــي اجلمعي ــة
الوطنيــة ونــائبا لــه وأربعــة أعضــاء منتعبــا مــن اجلمعيــة يف جلســة عامــة .ومــن جهــة أخــر تــنص
املــادة  124علــى أنــه ــوز للحــز أو احلركــة الــيت متث ـل  10يف املائــة مــن أعضــاء اجلمعيــة الوطنيــة
تشـكيل اموعـة تشـريعية كمـا ــوز أن يشـكلها األحـزا واحلركــات الـيت تنضــم إىل بعضـها لتحقيــق
ه ــذا الغ ــر  .كم ــا ت ــنص امل ــادة  126عل ــى إنش ــاء جل ــان دائم ــة متعصص ــة لالي ـ ـ الو ب عم ــال
اجلمعية الوطنية وينظم القانون عددها وتشكيلها وصالحيا ا.
 -187وحتـ ــدد املـ ــادة  127حـ ــاالت منـ ــي أعضـ ــاء اجلمعيـ ــة مـ ــن ارسـ ــة مهـ ــامهم العامـ ــة وتـ ــنص
املــادة  128علــى خضــوو األعضــاء الختصــا عكمــة العــدل الوطنيــة مــي اإلعــارة أيض ـا إىل عــدم
جواز مساءلتهم مـدنيا وال جنائيـا عـن أي راء يعـرون عنهـا أو قـرارات يتعـذوهنا أو أعمـال يقومـون
ما خالل ارسـة و ـائفهم سـواء داخـل اجلمعيـة الوطنيـة أو خارجهـا .بيـد أن هـذه املـادة تـنص أيضـا
عل ــى أن رف ــي دع ــو جنائي ــة ي ــد عض ــو م ــن أعض ــاء اجلمعي ــة يس ــتوج إذنـ ـا مس ــبقا م ــن اجلمعي ــة
الوطنية ما عدا يف احلاالت اليت ال صلة هلا مبمارسة مهامه.
 -188وفيمــا يتعلــق باحملاكمــة السياســية لـرئي اجلمهوريــة أو نائبــه مــن قبــل اجلمعيــة الوطنيــة تــنص
املادة  129على أن ذلـا ال ـوز إال يف حالـة ارتكـا جـرائم متـ بـ من الدولـة أو جـرائم االبتـزاز
أو الرع ـ ــوة أو االخ ـ ــتالا أو اإلثـ ـ ـراء غ ـ ــري املش ـ ــروو أو اإلب ـ ــادة أو التع ـ ــذي أو االختف ـ ــاء القس ـ ــري
لاع ـ ــعا أو االخت ـ ــاف أو القت ـ ــل ألس ـ ــبا سياس ـ ــية أو وجداني ـ ــة .وم ـ ــن جه ـ ــة أخ ـ ــر ت ـ ــنص
املــادة  130علــى إمكانيــة عــزل رئــي اجلمهوريــة مــن منصــبه بســب قيامــه مبهــام ني يســندها إليــه
الدس ــتور وذل ــا عقـ ـ ص ــدور حك ــم ع ــن احملكم ــة الدس ــتورية؛ أو بس ــب ح ــدوث أزم ــة سياس ــية
أو اي رابات داخلية خ رية.
 -189وفيم ــا يتعل ــق ب ــاإلجراءات التشـ ـريعية ت ــنص امل ــادة  132عل ــى أن تعتم ــد اجلمعي ــة الوطني ــة
القواعــد العامــة للمصــلحة العامــة بوصــفها ق ـوانا مــي اإلعــارة إىل يــرورة إصــدار ق ـوانا لاغ ـرا
التالي ــة( :أ) تنظ ــيم ارس ــة احلق ــوق والض ــمانات الدس ــتورية؛ ( ) حتدي ــد اجلـ ـرائم ووي ــي العقوب ــات
املناس ـ ـ ــبة؛ (ج) اس ـ ـ ــتحداث الضـ ـ ـ ـرائ أو تع ـ ـ ــديلها أو إلغاؤه ـ ـ ــا؛ (د) إس ـ ـ ــناد امله ـ ـ ــام واملس ـ ـ ــؤوليات
والص ـ ــالحيات للحكوم ـ ــات املس ـ ــتقلة الالمركزي ـ ــة؛ (ه) تع ـ ــديل التقس ـ ــيم السياس ـ ــي واإلداري للبل ـ ــد
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باســتثناء مــا يتعلــق بالــدوائر؛ (و) ختويــل هيئــات الرقابــة العامــة والتنظــيم صــالحية ويــي قواعــد ذات
طــابي عــام بشـ ن املســائل الــيت تنــدرج يــمن اختصاصــها .وعــالوة علــى ذلــا ووفقـا للمــادة 133
تكون القوانا إمـا تنظيميـة أو عاديـة والقـوانا التنظيميـة هـي املتعلقـة مبـا يلـي( :أ) تنظـيم أداء وسـري
عم ــل املؤسس ــات املنشـ ـ ة مبوجـ ـ الدس ــتور؛ ( ) تنظ ــيم ارس ــة احلق ــوق والض ــمانات الدس ــتورية؛
(ج) تنظــيم إدارة احلكومــات املســتقلة الالمركزيــة واختصاصــا ا وصــالحيا ا وســري عملهــا؛ (د) نظــام
األحـزا السياســية والنظــام االنتعــايب .والقـوانا العاديــة هــي كــل القـوانا األخــر وال ــوز أن تعلــو
على القوانا التنظيمية.
 -190ووفق ـ ا للمــادة  134تعــود مبــادرة تقــدم مشــاريي الق ـوانا إىل اجلهــات التاليــة( :أ) أعضــاء
اجلمعيــة الوطنيــة الــذين حيظــون بــدعم مــا نســبته  5يف املائــة مــن أعضــاء اجلمعيــة أو ب ـدعم اموعــة
تشـريعية؛ ( ) رئــي اجلمهوريــة؛ (ج) أجهـزة احلكــم األخــر كـل يف اــال اختصاصــه؛ (د) احملكمــة
الدســتورية ومكت ـ النائ ـ العــام ومكت ـ املــدعي العــام ومكت ـ أمــا املظــاني ومكت ـ احملــامي
الع ــام فيم ــا يتعل ــق باملس ــائل ال ــيت ت ــدخل يف ن ــاق والي ــة ك ــل منه ــا؛ (ه) املواطن ــون ال ــذين يتمتع ــون
حبقــوقهم السياســية وكــذلا املنظمــات االجتماعيــة الــيت حتظــى بــدعم مــا نســبته  0.25يف املائــة مــن
املـواطنا املسـ لا يف سـ ل االنتعابــات .ووفقـ ا للمـواد مـن  137إىل  139ختضــي هــذه القـوانا
للمناقشة مـرتا وتُنشـر علـى ن ـاق واسـي كـي يتسـ لاعـعا املتضـررين منهـا الل ـوء إىل اجلمعيـة
لس ـنِّه
الوطنيــة لعــر مــا لــديهم مــن أســبا وح ــا؛ وفــور إقـرار مشــروو القــانون يُرســل إىل الـرئي َ
أو االع ا عليه ويف هذه احلالـة األخـرية إذا كـان االعـ ا علـى مشـروو القـانون ُكليـ ا فـال يُعـاد
النظر فيه إال بعد عام واحد وإذا كـان االعـ ا جزئيـ ا يقـدم الـرئي نصـ ا بـديالا ـوز لل معيـة أن
تقبل ــه أو تص ــدق عل ــى مش ــروو الق ــانون األص ــلي ويتع ــا ص ــدور قـ ـرار ع ــن احملكم ــة الدس ــتورية إذا
ما استند اع ا رئي اجلمهورية إىل عدم دستورية مشروو القانون.
 -191وأخ ـريا تــنص املــادة  140علــى أنــه ــوز لــرئي اجلمهوريــة أن يرســل إىل اجلمعيــة الوطنيــة
مشــاريي ق ـوانا عاجلــة بش ـ ن املس ــائل االقتصــادية ويُنظ ــر فيه ــا بال ريقــة املعت ــادة إال أن إجراءا ــا
س ـ ـريعة ويتعـ ــا إقرارهـ ــا أو تعـ ــديلها أو رفضـ ــها خـ ــالل أجـ ــل أقصـ ــاه  30يوم ـ ـا اعتبـ ــارا مـ ــن تـ ــاريخ
استالمها.
 -192وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق بالس ـ ــل ة التنفيذيـ ـ ـة ت ـ ــنص امل ـ ــادة  141م ـ ــن الفصـ ـ ـل  3عل ـ ــى أن رئ ـ ــي
اجلمهوري ــة ه ــو رئ ــي الدول ــة واحلكوم ــة وبالت ــاي فه ــو املس ــؤول ع ــن اإلدارة العام ــة .وباإلي ــافة إىل
ذل ــا تتـ ـ لف الس ــل ة التنفيذيـ ـة م ــن مكتـ ـ رئ ــي اجلمهوري ــة ومكتـ ـ نائـ ـ رئ ــي اجلمهوري ــة
ووزارات الدول ـ ــة وغريه ـ ــا م ـ ــن اهليئ ـ ــات واملؤسس ـ ــات الالزم ـ ــة للقي ـ ــام بص ـ ــالحيات اإلعـ ـ ـراف عل ـ ــى
السياسات العامة الوطنية وخت ي ها وتنفيذها وتقييمها.
 -193ووفق ـا للمــادة  144تبــدأ ف ـ ة واليــة ال ـرئي خــالل األيــام العشــرة التاليــة لتنصــي اجلمعيــة
الوطني ــة ويتع ــا عل ــى الـ ـرئي أن ي ــؤدي أمامه ــا اليم ــا الدس ــتورية لت ــوي منص ــبه ال ــذي ي ــدوم أرب ــي
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سنوات و وز إعادة انتعابه لواليـة إيـافية واحـدة فقـط .وحتـدد املـادة  145األسـبا املوجبـة إلهنـاء
واليتــه ومنهــا( :أ) انقضــاء مــدة الواليــة الرئاســية؛ ( ) التنحــي ال ــوعي؛ (ج) العــزل مــن املنص ـ
وفقـا ملــا يــنص عليــه للدســتور؛ (د) الع ــز البــدين أو العقلــي؛ (ه) التعلــي عــن املنصـ الــذي يتعــا
أن تثبته احملكمة الدستورية؛ (و) إلغاء الوالية.
 -194وحتدد املادة  147صالحيات رئي

اجلمهورية اليت يرز من بينها ما يلي:

(أ) تنفي ــذ وإنف ــاذ الدس ــتور واملعاه ــدات الدولي ــة والقـ ـوانا واللـ ـوائ القانوني ــة األخ ــر
املندرجة يمن ن اق اختصاصه؛
سيتبعها؛

( ) القيــام لــد تولي ــه املنص ـ
(ج)
(د)

(ه)
وإدار ا ومراقبتها؛
(و)

بع ــر املبــاد التوجيهيــة األساس ــية للسياســات ال ــيت

حتديد وتوجيه السياسات العامة لل هاز التنفيذي؛
عر

مق س اخل ة الوطنية للتنمية على اجملل

الوطين للتع يط العتمادها؛

توجيــه اإلدارة العامــة ب ريقــة ال مركزيـة وإصــدار املراســيم الالزمــة لتكاملهــا وتنظيمهــا
إنشاء وتغيري وإلغاء الوزارات وكيانات وهيئات التنسيق؛

(ز) تق ـ ــدم تقري ـ ــر س ـ ــنوي أم ـ ــام اجلمعي ـ ــة الوطني ـ ــة ع ـ ــن تنفي ـ ــذ اخل ـ ــة الوطني ـ ــة للتنمي ـ ــة
واألهداف املق حة للسنة التالية؛
(س)

تقدم مشروو امليزانية العامة للدولة إىل اجلمعية الوطنية العتماده؛

(رب)

تعيا وعزل وزراء الدولة وغريهم من املو فا احلكوميا املعول له تعيينهم؛

(ي) حتدي ــد السياسـ ــة اخلارجيـ ــة وتوقيـ ــي املعاهـ ــدات الدوليـ ــة والتصـ ــديق عليهـ ــا وتعيـ ــا
وعزل السفراء ورؤساء البعثات؛
(ك) املشــاركة مببــادرات تش ـريعية يف عمليــة صــياغة الق ـوانا؛ وإصــدار الل ـوائ التنظيميــة
الالزمة لتنفيذ القوانا؛
(ل)
الدستور؛
(م)
(ن)
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الـ ــدعوة إىل إج ـ ـراء اسـ ــتفتاء عـ ــام يف احلـ ــاالت ووفـ ــق الشـ ــرورب الـ ــيت يـ ــنص عليهـ ــا
دعوة اجلمعية الوطنية لالنعقاد يف دورات استثنائية؛
ارسة السل ة العليا للقوات املسلحة والشرطة الوطنية وتعيا كبار الضبارب.
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 -195وجتيــز املــادة  148لـرئي اجلمهوريــة حــل اجلمعيــة الوطنيــة مــرة واحــدة فقــط خــالل الســنوات
الـثالث األوىل مــن فـ ة واليتــه بســب قيامهــا مبهــام ال تنــدرج يــمن اختصاصــا ا الدســتورية وذلــا
رهنا بصدور حكم مسبق عن احملكمة الدستورية يؤيد قراره.
 -196وفيمــا خيــص الــوزراء تــنص املــادة  151علــى حتملهــم املســؤولية السياســية واملدنيــة واجلنائيــة
عمــا ين زونــه مــن إج ـراءات وعقــود خــالل ارســة مهــامهم بغــال النظــر عــن املســؤولية املدنيــة غــري
املباعرة للدولـة .وقـد حـددت املـادة  152حـاالت انعـدام األهليـة لتـوي منصـ الـوزير ومنهـا وجـود
عالقـة قرابــة مـي الـرئي أو نائـ الـرئي واالرتبــارب بعقـد مــي الدولـة و ارســة اخلدمـة الفعليــة يــمن
ق ـ ـوات حفـ ــق النظـ ــام العـ ــام .وباإليـ ــافة إىل ذلـ ــا ختـ ــول املـ ــادة  154ل ـ ـوزراء الدولـ ــة ص ـ ــالحيتا
باإلي ــافة إىل الص ــالحيات احمل ــددة يف الق ــانون وخ ــا( :أ) ارس ــة مهم ــة اإلعـ ـراف عل ــى السياس ــات
العامــة املتعلقــة باختصاصــهم؛ ( ) تقــدم التقــارير امل لوبــة بش ـ ن اجملــاالت الــيت يتولــون مســؤوليتها
إىل اجلمعية الوطنية.
 -197وفيمــا يتعلــق باجملــال الوطنيــة للمســاواة تــنص املــادة  156مــن الدســتور علــى أهنــا مســؤولة
ع ــن كفال ــة السـ ـريان واملمارس ــة الك ــاملا للحق ــوق املكرس ــة يف الدس ــتور والص ــكوك الدولي ــة حلق ــوق
اإلنســان وهلــذا الغــر متــارا صــالحيات صــياغة وتعمــيم وإنفــاذ ومتابعــة وتقيــيم السياســات العامــة
املتعلق ــة باملسـ ــائل اجلنسـ ــانية وعـ ــؤون اجلماعـ ــات اإلثني ــة واألجيـ ــال والتواصـ ــل الثقـ ــايف واإلعاقـ ــة
والتنقــل البشــري وذلــا وفقـا للقــانون وبالتنســيق مــي الوكــاالت املعنيــة بالرصــد واإلنفــاذ وكــذلا مــي
اهليئــات املتعصصــة يف محايــة احلقــوق علــى مجيــي املســتويات .ووفق ـا للمــادة  157ينبغــي أن تت ـ لف
هــذه اجملــال بالتســاوي مــن ثلــي اجملتمــي املــدين و ثلــي الدولــة وأن يرأســها رئــي اجلمهوريــة .ومــن
الضـ ــروري تويـ ــي أن اجملـ ــال الوطنيـ ــة للمسـ ــاواة ني تُنش ـ ـ ح ـ ـ اآلن .ويف الوقـ ــت ال ـ ـراهن يوجـ ــد
مشروو القانون قيد املناقشة يف اجلمعية الوطنية.
 -198وينظم الفصل الرابي من البـا الرابـي السـل ة القضـائية وقضـاء الشـعو األصـلية .وتتضـمن
املواد من  167إىل  170مباد إقامة العدل ويرز يمنها:
(أ)

االستقالل الداخلي واخلارجي للقضاء؛

( ) استقالل السل ة القضائية إداري ا واقتصادي ا ومالي ا؛
القضائي؛

(ج)

وحدة االختصا

(د)

االستفادة اجملانية من اخلدمات القضائية؛

(ه)

احملاكمة العلنية؛

(و) الش ــفوية وال كي ــز واحملاكم ــة احلض ــورية ومب ــدأ اقتص ــار احلك ــم عل ــى الوق ــائي واألدل ــة
املعروية على احملكمة؛
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(ز)

تبسيط اإلجراءات واتساقها وفعاليتها وفوريتها وتسريعها وترعيدها؛

(س)

احملاكمة وفق األصول القانونية؛

(رب) تعيـا مـو في القضـاء وفـق مبـاد املسـاواة واإلنصـاف والنزاهـة والتنافسـية واجلــدارة
والعلنية واحلق يف ال عن واملشاركة املدنية.
 -199وتتنــاول املــادة  171قضــاء الشــعو األصــلية وتــنص علــى أن متــارا ســل ات اجملتمعــات
والشــعو والقوميــات األصــلية املهــام القضــائية اســتنادا إىل تقاليــد أســالفها وقانوهنــا اخلــا داخــل
أقاليمه ــا م ــي ي ــمان مش ــاركة املـ ـرأة يف ص ــني الق ــرار .وت ــنص باإلي ــافة إىل ذل ــا عل ــى أن ت ب ــق
ســل ات الشــعو األصــلية املعــايري واإلج ـراءات اخلاصــة مــا لتســوية املنازعــات الداخليــة مــا دامــت
ال تتعار مي الدستور أو حقوق اإلنسـان املعـ ف مـا يف الصـكوك الدوليـة .وأخـريا تـنص علـى أن
تكفــل الدولــة احـ ام املؤسســات والســل ات العامـة للقـرارات الصــادرة عــن عــاكم الشــعو األصــلية
مي أنه يتعا إخضاو هذه القرارات للرقابة الدستورية.
 -200وحتدد املواد من  172إىل  176مباد السل ة القضائية اليت تشمل ما يلي:
(أ)

إقامة العدل وفق ا للدستور والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والقانون؛

( ) بذل العناية الواجبة؛
القانون؛

(ج)

مسـ ــؤولية القضـ ــاة عـ ــن حـ ــاالت الت ـ ـ خري أو اإلخـ ــال أو إنكـ ــار العدالـ ــة أو خمالفـ ــة

(د)

ال عن القضائي يف اإلجراءات اإلدارية؛

(ه)

عدم جواز ارسة مو في القضاء ملهنة احملاماة؛

(و)

التعصص يف إقامة العدل فيما يتعلق باألطفال واملراهقا؛

(ز)

تعيا مو في القضاء على أساا املنافسة واجلدارة.

 -201وت ـ ــنص امل ـ ــادة  177عل ـ ــى أن تتش ـ ــكل الس ـ ــل ة القض ـ ــائية م ـ ــن هيئ ـ ــات قض ـ ــائية وإداري ـ ــة
ومس ــاعدة ومس ــتقلة .وهك ــذا حت ــدد امل ــادة  178اهليئ ــات القض ــائية يف اهليئ ــات التالي ــة( :أ) عكم ــة
العــدل الوطنيــة؛ ( ) عــاكم املقاطعــات؛ (ج) اهليئــات القضــائية واحملــاكم املنش ـ ة مبوج ـ القــانون؛
(د) ع ـ ــاكم الص ـ ــل ؛ وم ـ ــن جه ـ ــة أخ ـ ــر يعت ـ ــر ال ـ ـ ـ القض ـ ــاء هيئ ـ ــة اإلدارة والتنظ ـ ــيم والرقاب ـ ــة
واالنض ــبارب؛ وتعت ــر دائ ــرة التوثي ــق واملس ــؤولون القض ــائيون ع ــن امل ـ ـزادات العلني ــة هيئ ــات مس ــاعدة؛
أما مكت أما املظاني ومكت املدعي العام فهما هيئتان مستقلتان.
 -202وختول املادة  181جملل
(أ)
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( ) استعرا

واعتماد مشروو ميزانية السل ة القضائية؛

(ج) توجيــه عمليـات انتقــاء القضــاة وبــاقي مــو في الســل ة القضــائية وكــذلا عمليــات
تقييم أدائهم وترقيتهم ومعاقبتهم من خالل إجراءات عامة وقرارات معللة؛
(د) إدارة مهنــة القضــاء وإيــفاء ال ــابي املهــين عليهــا مــن خــالل تنظــيم وإدارة معاهــد
التدري والتعليم؛
(ه)

يمان عفافية السل ة القضائية وفعاليتها.

 -203وم ــن جه ــة أخ ــر تـ ـنص امل ــادة  182عل ــى أن الوالي ــة القض ــائية حملكم ــة الع ــدل الوطني ــة
تش ــمل البل ــد ب س ــره ومقره ــا يف كيت ــو وتتش ــكل م ــن واح ــد وعشـ ـرين قاي ــيا م ــوزعا عل ــى دوائ ــر
متعصصـة وتــدوم واليـتهم تسـي ســنوات غــري قابلــة للت ديـد علــى أن يــتم تغيـري ثلــت أعضــائها كــل
ثالث سنوات .كما تنص هذه املـادة علـى أن يُنتعـ رئـي احملكمـة الـذي ميثـل السـل ة القضـائية
مــن بــا قضــاة احملكمــة الوطنيــة ويشــغل منصــبه ملــدة ثــالث ســنوات .وتــنص أيض ـا علــى أن يكــون
هناك قضاة مناوبون خيضعون لنف النظام الذي يسري على القضاة الدائما.
 -204وتـ ــنص امل ـ ــادة  183علـ ــى ي ـ ــرورة أن يك ـ ــون املرع ـ ـ ملنص ـ ـ قـ ــا يف احملكم ـ ــة الوطني ـ ــة
إكوادوري اجلنسـية ومتمتعـ ا حبقوقـه السياسـية وحاصـالا علـى عـهادة جامعيـة يف القـانون معـ ف مـا
قانون ـ ا داخــل البلــد وأن يكــون قــد زاول بنزاهــة واســتقامة مهنــة عــام أو قــا أو أســتاذ قــانون ملــدة
ال تقــل ع ــن عش ــر س ــنوات .ويع ــا ال ـ القض ــاء القض ــاة م ــن خ ــالل امتح ــان تنافس ــي يس ــتند إىل
اجلدارة وخيضي لل عن والرقابة االجتماعية مي يرورة يمان املساواة با الرجل واملرأة.
 -205وختـول املــادة  184للمحكمــة الوطنيــة الصــالحيات التاليـة بصــرف النظــر عــن الصــالحيات
املعولة هلا مبوج القانون( :أ) النظر يف طلبـات االسـتئناف وال عـن وغريهـا ـا يـنص عليـه القـانون؛
( ) ويــي نظــام للسـوابق القضــائية يســتند إىل األحكــام الــيت تكــرر فيهــا نفـ الـرأي ثــالث م ـرات؛
(ج) النظـ ــر يف القضـ ــايا املرفوعـ ــة يـ ــد املـ ــو فا العمـ ــوميا الـ ــذين يتمتعـ ــون باحلصـ ــانة؛ (د) تقـ ــدم
مشاريي قوانا تتعلـق بنظـام إقامـة العـدل .وفيمـا خيـص الصـالحية الثانيـة تـنص املـادة  185علـى أن
ُحيــال مــا تصــدره احملــاكم املتعصصــة مــن أحكــام تكــرر فيهــا نف ـ ال ـرأي ثــالث م ـرات بش ـ ن نف ـ
املس ـ لة إىل هيئــة احملكمــة الوطنيــة لكــي تناقشــها وتتعــذ ق ـرارا بش ـ هنا يف غضــون  60يوم ـا .وإذا أُقــر
املعيار يصب الرأي اجتهادا قضائيا ملزما.
 -206وفيما يتعلق مبحـاكم املقاطعـات تـنص املـادة  186علـى إنشـائها يف كـل مقاطعـة وعلـى أن
تتـ ـ لف م ــن الع ــدد ال ــالزم م ــن القض ــاة للنظ ــر يف القض ــايا .وت ــنص عل ــى أن يك ــون ق ــد س ــبق هل ــؤالء
القضـاة أن مارسـوا مهنـة القضـاء أو احملامـاة أو عملـوا أسـاتذة يف اجلامعـات وأن ـري تـوزيعهم علــى
ع ــاكم متعصص ــة يف ا ــاالت اثل ــة جمل ــاالت احملكم ــة الوطني ــة .وت ــنص أيض ـ ا عل ــى أن حي ــدد ال ـ
القضــاء عــدد احملــاكم واهليئــات القضــائية الالزمــة وفق ـ ا الحتياجــات الســكان مــي يــرورة أن يكــون
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يف ك ــل ك ــانتون ق ــا واح ــد عل ــى األق ــل متعص ــص يف ع ــؤون األس ــرة واألطف ــال واملـ ـراهقا أو يف
عــؤون امل ـراهقا اجلــا ا وفق ـا الحتياجــات الســكان ويــرورة ت ـوافر املنــاطق احملليــة الــيت توجــد مــا
مراكز إلعادة الت هيل االجتماعي على عكمة واحدة على األقل تُع حبقوق الس ناء.
 -207ويـ ــمان ا للوحـ ــدة القضـ ــائية تـ ــنص املـ ــادة  188علـ ــى أن حيـ ــاكم أف ـ ـراد الق ـ ـوات املسـ ــلحة
والشــرطة الوطنيــة أم ـام احملــاكم العاديــة وعلــى أن ختضــي املعالفــات املوجبــة الختــاذ إج ـراءات ت ديبيــة
ملعايريهــا اإلجرائيــة اخلاصــة وألســبا التسلســل اهلرمــي واملســؤولية اإلداريــة يــنظم القــانون حــاالت
االختصا القضائي.
 -208وتتنــاول امل ـواد م ـن  191إىل  193املســائل املتعلقــة مبكت ـ أمــا املظــاني .وهكــذا تبــا أن
هدف ـ ـ ـه يتمث ـ ـ ــل يف ي ـ ـ ــمان وص ـ ـ ــول األع ـ ـ ــعا ال ـ ـ ــذين حيـ ـ ـ ـول ي ـ ـ ــعفهم أو ح ـ ـ ــالتهم االقتص ـ ـ ــادية
أو االجتماعيـ ــة أو الثقافيـ ــة دون االسـ ــتعانة مبحـ ــام حلمايـ ــة حقـ ــوقهم إىل القضـ ــاء علـ ــى ـ ــو كامـ ــل
ومتساو .ووفقـا للمعـايري املـذكورة يقـدم مكتـ أمـا املظـاني خـدمات قانونيـة وتقنيـة مالئمـة وناجعـة
وفعال ــة وااني ــة ويق ــدم املس ــاعدة واملش ــورة القانوني ــة لاع ــعا بش ـ ن حق ــوقهم يف مجي ــي اجمل ــاالت
وأم ــام مجي ــي املؤسس ــات .وبالت ــاي فمكتـ ـ أم ــا املظ ــاني هيئ ــة تتمت ــي باالس ــتقالل اإلداري واملـ ـاي
واالقتصــادي ولــديها مـوارد بشـرية وماديــة و ــروف عمــل اثلــة لتلــا املتاحــة ملكتـ املـدعي العــام.
وتــنص هــذه امل ـواد أيض ـا علــى أن تُــنظِّم كليــات التش ـريي أو القــانون أو العلــوم القانونيــة يف اجلامعــات
باستمرار خدمات الدفاو واملشورة اانا لاععا ذوي الدخل احملدود والفئات ذات األولوية.
 -209وفيمـا يتعلــق مبكتـ املــدعي العــام تـنص املــادة  194علـى أنـه يعتــر هيئـة ال مركزيـة تتمتــي
باالســتقالل اإلداري واملــاي واالقتصــادي واملــدعي العــام هــو أعلــى ســل ا ا و ثلهــا القــانوين .ومــن
جه ــة أخ ــر ت ــنص امل ــادة  195عل ــى أن يق ــوم املكتـ ـ حبك ــم منص ــبه أو بن ــاء عل ــى طلـ ـ أح ــد
األطـ ـراف بـ ـ جراء التحقيق ــات الس ــابقة للمحاكم ــة والتحقيق ــات اجلنائي ــة وبتق ــدم ال ــدعو العام ــة
وفق ـ ا ملبــاد الســل ة التقديريــة وت بيــق احلــد األد مــن العقوبــات اجلنائيــة مــي إيــالء اهتمــام خــا
للمص ــلحة العام ــة وحق ــوق الض ــحايا .وأن يوج ــه يف حال ــة ت ـ ـوافر عناص ــر اإلثب ــات ال ــتهم لل ن ــاة
املزعوما أمام احملكمة املعتصة ويدعم اال ام ب دلة خالل إجراءات احملاكمة اجلنائية.
 -210وألداء هــذه املهــام ت ـنص املــادة املــذكورة علــى أن يقــوم مكت ـ املــدعي العــام بتنظــيم وإدارة
نظ ــام ع ــامل ومتعص ــص للتحقي ــق وال ـ ـ الش ــرعي وعلـ ـوم األدل ــة اجلنائي ــة يتـ ـ لف م ــن عقق ــا
مـدنيا وعققــا تــابعا للشــرطة؛ فضـالا عــن نظــام حلمايــة ومســاعدة الضــحايا والشــهود املشــاركا يف
اإلج ـراءات اجلنائي ــة وك ــذلا الواجب ــات األخ ــر املنص ــو عليه ــا يف الق ــانون .وفيم ــا يتعل ــق بنظ ــام
محايــة الضــحايا والشــهود ت ـنص املــادة  198مــن الدســتور علــى أن ـه ـ علــى املكت ـ أن يعمــل
بالتنســيق مــي الكيانــات العامــة ذات الصــلة مبصــاأ هــذا النظــام وأهداف ـه فض ـالا عــن تنســيق مشــاركة
منظمـ ــات اجملتمـ ــي املـ ــدين .وتـ ــنص املـ ــادة أيض ـ ـا علـ ــى أن يراعـ ــي النظـ ــام مبـ ــاد إمكانيـ ــة الوصـ ــول
واملسؤولية والتكامل والسل ة التقديرية والفعالية والكفاءة.
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 -211وفيمــا يتعلــق بســل ة الشــفافية والرقابــة االجتماعيــة ال ـواردة يف الفص ـل  5مــن البــا الرابــي
تـ ـ ـنص امل ـ ــادة  204عل ـ ــى أن تع ـ ــزز ه ـ ــذه الس ـ ــل ة وحتف ـ ــز مراقب ـ ــة كيان ـ ــات وهيئ ـ ــات الق ـ ــاو الع ـ ــام
واألعــعا ال بيعيــا أو االعتبــاريا يف الق ــاو اخلــا الــذين يقــدمون خــدمات أو يزاولــون أنشـ ة
م ــن أج ــل املص ــلحة العام ــة وذل ــا للتحق ــق م ــن أداء أنش ـ تها مبس ــؤولية وع ــفافية وإنص ــاف؛ وهل ــذا
الغ ــر تشـ ـ ي س ــل ة الش ــفافية والرقاب ــة االجتماعي ــة مش ــاركة املـ ـواطنا وحتم ــي ارس ــة احلق ــوق
وإعماهلــا ومتنــي الفســاد وتكافحــه .ويف هــذا الصــدد تــنص املــادة علــى أن تت ـ لف هــذه الســل ة مــن
اجملل ـ املعــين مبشــاركة امل ـواطنا والرقابــة االجتماعيــة ومكت ـ أمــا املظــاني ومكت ـ املراق ـ املــاي
العــام وهيئــات الرقابــة؛ وهــي كيانــات ذات ععصــية اعتباريــة وتتمتــي باالســتقالل يف إدار ــا وماليتهــا
وميزانيها وعؤوهنا التنظيمية.
 -212وتــنص املــادة  205بصــفة عامــة علــى أن واليــة ثلــي ســل ة الشــفافية والرقابــة االجتماعيــة
تــدوم مخ ـ ســنوات وخيض ـعون الختصــا احملكمــة الوطنيــة وللمســاءلة مــن قبــل اجلمعيــة الوطنيــة.
وباإليــافة إىل ذلــا تــنص املــادة علــى أن يكــون مــن يشــغلون املناصـ العليــا يف هــذه الســل ة مــن
جنســية إكوادوري ـة ويتمتع ـون حبقــوقهم السياســية وأن ــري تعييــنهم علــى أســاا اجلــدارة عــن طريــق
امتحان تنافسي عام ويف إطار إجراءات ترع ختضي للرقابة املدنية ويُكفل فيها حق ال عن.
 -213وم ــن جه ــة أخ ــر ت ــنص امل ــادة  206عل ــى أن يش ــكل أعض ــاء الكيان ــات املكون ــة لس ــل ة
الشفافية والرقابـة االجتماعيـة هيئـة للتنسـيق يُنتعـ رئيسـها كـل سـنة .وتتمثـل صـالحيات هـذه اهليئـة
فيما يلي:
(أ) ص ـياغة السياســات العامــة الــيت تتعلــق بالشــفافية والرقابــة واملســاءلة وتعزيــز مشــاركة
املواطنا ومني الفساد ومكافحته؛
( ) تنسيق خ ة عمل الكيانات املكونة هلذه السل ة دون تقويال استقالليتها؛
(ج)
(د)
اختصاصها؛
(ه)

تنسيق صياغة اخل ة الوطنية ملكافحة الفساد؛
تق ـ ــدم مق ح ـ ــات إىل اجلمعي ـ ــة الوطني ـ ــة إلجـ ـ ـراء إص ـ ــالحات قانوني ـ ــة يف ا ـ ــاالت
تقدم تقرير سنوي إىل اجلمعية الوطنية عن األنش ة املتعلقة بتنفيذ مهامها.

 -214ووفقا للمادة  207يكمـن الغـر مـن اجمللـ املعـين مبشـاركة املـواطنا والرقابـة االجتماعيـة
يف تعزيــز وتش ـ يي ارســة حقــوق املشــاركة مــن خــالل حفــز عمليــة إنشــاء ليــات الرقابــة االجتماعيــة
فيمــا يتعل ــق باملس ــائل املتعلق ــة بالص ــاأ الع ــام وتعي ــا الس ــل ات املعتص ــة وفق ـا للدس ــتور والق ــانون.
وتــنص هــذه املــادة أيض ـا علــى أن يت ـ لف اجملل ـ مــن ســبعة أعضــاء كــاملي العضــوية وســبعة أعضــاء
من ــاوبا ينتعب ــون رئيس ـ ـا م ــن ب ــا األعض ــاء ك ــاملي العض ــوية ليص ــب املمث ــل الق ــانوين للم ل ـ ـ
ويشــغل منصــبه ملــدة ســنتا ونصــف .ووفق ـا هل ـذه املــادة يُنتع ـ األعضــاء مــن بــا املرعــحا الــذين
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تق حهم املنظمات االجتماعيـة واملواطنـون ويـنظم اجمللـ االنتعـايب الـوطين هـذه العمليـة مـن خـالل
امتحان تنافسي عام يرتكز إىل اجلدارة ويف إطـار إجـراءات تَرعـ ختضـي للرقابـة املدنيـة ويُكفـل فيهـا
ح ــق ال ع ــن .وم ــن الض ــروري توي ــي أن ــه ج ــر تش ــكيل اجمللـ ـ املع ــين مبش ــاركة املـ ـواطنا والرقاب ــة
االجتماعيــة مــن ســبعة أعضــاء اختــريوا يــمن قائمــة حبس ـ األولويــة وأن األعضــاء املنــاوبا اختــريوا
يمن نف القائمة اليت تراعي أولوية ال تي .
 -215ووفق ا للمادة  208تشمل صالحيات اجملل

وواجباته يمن مجلة أمور ما يلي:

(أ) تعزي ــز مش ــاركة املـ ـواطنا وحف ــز عملي ــات املش ــاورات العام ــة وتعزي ــز الت ــدري عل ــى
املواطنة والقيم والشفافية ومكافحة الفساد؛
( ) إنشاء ليات ملساءلة مؤسسات وكيانات الق او العام؛
(ج) التحقيــق يف الشــكاو املتعلقــة باألفعــال أو أوجــه التقصــري الــيت تــؤثر علــى مشــاركة
املواطنا أو تؤدي إىل الفساد؛
(د) نش ــر التق ــارير ال ــيت حت ــدد وج ــود دلي ــل عل ــى املس ــؤولية وتق ــدم التوص ــيات الالزم ــة
وحفز اإلجراءات القانونية املناسبة؛
(ه)

التصرف ك رف يف اإلجراءات يف القضايا املرفوعة على إثر التحقيقات؛

(و) طلـ املعلومــات الالزمــة إلجـراء التحقيقــات أو احملاكمــات مــن أي كيــان حكــومي
أو مو ف مبؤسسات الدولة؛
(ز) تعيــا الس ــل ات العلي ــا ملكت ـ النائ ـ الع ــام وهيئ ــات الرقاب ــة ي ــمن القائم ــة ال ــيت
يق حها رئي اجلمهورية؛
(س) تعي ــا الس ــل ات العلي ــا ملكت ـ ـ أم ــا املظ ــاني ومكت ـ ـ ع ــامي الش ــع ومكت ـ ـ
املدعي العام ومكت املراق املاي العام بعد انتهاء عملية ال عن واملراقبة ذات الصلة؛
(رب) تعيــا أعضــاء اجمللـ االنتعــايب الــوطين وعكمــة االنتعابـات والـ القضــاء بعــد
اكتمال عملية االختيار ذات الصلة.
 -216وفيمــا يتعلــق مبكتـ املراقـ املــاي العــام تعتــره املــادة  211هيئــة تقنيــة مســؤولة عــن مراقبــة
اس ــتعدام م ـوارد الدول ــة وحتقي ــق أه ــداف مؤسس ــات الدول ــة واهليئ ــات االعتباري ــة اخلاص ــة ال ــيت تتلق ــى
التمويــل العــام .وفيم ــا يلــي مهامــه املنص ــو عليهــا يف املــادة ( :212أ) إدارة نظ ــام الرقابــة اإلداري ــة
الذي يت لف من هيئات املراجعة الداخليـة واخلارجيـة للحسـابات واملراقبـة الداخليـة لكيانـات الق ـاو
العــام أو الكيانــات اخلاصــة الــيت تتلقــى متــويالا مــن الدولــة؛ ( ) حتديــد املســؤولية اإلداريــة واملدنيــة عــن
التقص ــري واألدل ــة عل ــى املس ــؤولية اجلنائي ــة يف اجمل ــاالت واإلجـ ـراءات ال ــيت ختض ــي لرقابت ــه؛ (ج) وي ــي

GE.15-16632

47/67

HRI/CORE/ECU/2015

القواعــد اخلاصــة ب ـ داء مهامــه؛ (د) إســداء املشــورة للهيئــات والكيانــات التابعــة للدولــة عنــدما يُ ل ـ
منه ذلا.
 -217ووفق ـ ا للمــادة  213تعتــر هيئــات الرقابــة هيئــات تقنيــة هلــا صــالحية مراقبــة مــا تض ـ لي بــه
الكيانـات العامـة واخلاصـة مـن أنشـ ة اقتصـادية واجتماعيـة وبيئيـة ومـن خـدمات ومراجعـة حســابا ا
ورصــدها والتــدخل فيهــا لضــمان امتثاهل ـا للنظــام القــانوين ومراعا ــا الصــاأ العــام ولــذلا ــوز هلــا
التصرف حبكم منصبها أو ب ل من املواطنا.
 -218وباإليـ ــافة إىل ذلـ ــا تتنـ ــاول امل ـ ـواد م ـ ـن  214إىل  216املسـ ــائل املتعلقـ ــة مبكت ـ ـ أمـ ــا
املظــاني .ويعتــر هــذا املكتـ علــى وجــه التحديــد هيئــة خايــعة للقــانون العــام تشــمل واليتهــا البلــد
ب كملــه وذات ععصــية اعتباريــة وتتمتــي باالســتقالل اإلداري واملــاي ويتســم هيكله ـا بالالمركزيــة
وهل ـا منــدوبون يف كــل مقاطعــة وكــذلا يف اخل ــارج .وتتمثــل مهمــة املكت ـ يف محايــة وصــون حق ــوق
سكان إكوادور باإليافة إىل الدفاو عن حقوق اإلكوادوريا يف اخلارج.
 -219وتتمثل صالحياته فيما يلي:
(أ) القيــام حبكــم منصــبه أو ب لـ مــن طــرف مــا بــدعم دعــاو احلمايــة واملثــول أمــام
القضــاء واحلصــول علــى املعلومــات املتاحــة للعمــوم وعلــى البيانــات املتعلقــة ب ـ مر اإلحضــار وعــدم
االمتث ــال ودع ــاو املـ ـواطنا وم ــالبهم بس ــب ت ــدين ج ــودة اخل ــدمات العام ــة أو اخلاص ــة أو ع ــدم
مشروعيتها؛
( ) اختــاذ تــدابري إلزاميــة وفوريــة التنفيــذ يف اــال محايــة احلقــوق وطلـ احملاكمــة وإيقــاو
العقوبات من السل ة املعتصة يف حاالت عدم االمتثال؛
(ج) التحقي ـ ــق والب ـ ــت يف ن ـ ــاق اختصاص ـ ــه فيم ـ ــا يق ـ ــوم ب ـ ــه األع ـ ــعا
أو االعتباريون الذين يقدمون خدمات عامة من أفعال أو أوجه تقصري؛
(د)
أعكال التعذي

ال بيعيـ ـ ـون

ارســة مهم ــة مراقب ــة اإلج ـراءات القانوني ــة الواجب ــة وتعزيزه ــا ومن ــي أي ع ــكل م ــن
أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ووقفه على الفور.

 -220وجتـدر اإلعــارة إىل أن مكتـ أمـا املظــاني حتــول منــذ عـام  2012إىل اآلليــة الوطنيــة ملنــي
التعــذي الــيت حتظــى بصــفتها تلــا بــاع اف األمــم املتحــدة .وتقتضــي هــذه املســؤولية اعتمــاد إج ـراء
دائم لرصد مجيي مراكز االحت از وزيار ـا مصـم وم حتديـدا للتحقـق مـن أداء مهامهـا ومـن سـ الت
احملت ـ ـزين ولتحديـ ــد املعالفـ ــات احملتملـ ــة وهـ ــو اإلج ـ ـراء الـ ــذي يوصـ ــي بـ ــه علـ ــى وجـ ــه التحديـ ــد
الروتوك ــول االختي ــاري التفاقي ــة مناهض ــة التع ــذي وغ ــريه م ــن ي ــرو العقوب ــة أو املعامل ــة القاس ــية
أو الالإنسانية أو املهينة.
 -221ويتنـاول الفصـل السـادا الســل ة االنتعابيـة يف املـادة  217الـيت تــنص علـى أن تكفـل هــذه
الس ــل ة ارس ــة احلق ــوق السياس ــية ال ــيت يع ــر عنه ــا م ــن خ ــالل التص ــويت وك ــذلا احلق ــوق املتعلق ــة
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ب ـ ــالتنظيم السياس ـ ــي للمـ ـ ـواطنا .وتتـ ـ ـ لف ه ـ ــذه الس ـ ــل ة م ـ ــن اجمللـ ـ ـ االنتع ـ ــايب ال ـ ــوطين وعكم ـ ــة
االنتعابـات اللــذين يوجــد مقرخـا يف كيتــو وهــي ذات ععصــية اعتباريــة خاصــة مـا وواليــة قضــائية
علــى الصــعيد الــوطين وتتمتــي باالســتقالل اإلداري وامل ـاي والتنظيمــي .وتــنص املــادة أيض ـا علــى أن
خيضــي اجمللـ واحملكمــة ملبــاد االســتقاللية والعلنيــة والشــفافية واإلنصــاف والتفاعــل الثقــايف واملســاواة
با اجلنسا والنزاهة.
 -222وتتضــمن املادتــان  218و 219املســائل املتعلقــة ب ـاجملل االنتعــايب الــوطين .وتنصــان علــى
أن اجمللـ يتـ لف مــن مخسـة أعضــاء كـاملي العضــوية ومخسـة أعضــاء منـاوبا ميارســون مهـامهم ملــدة
وجتـدد عضـوية اجمللـ جزئيـ ا كـل ثـالث سـنوات ويُنتعـ الـرئي مـن بـا األعضـاء
ست سنوات ُ
ويك ــون املمث ـ َـل الق ــانوين للس ــل ة االنتعابي ــة ويش ــغل منص ــبه مل ــدة ث ــالث س ــنوات .ويُشـ ـ رب يف م ــن
ي ع لعضوية اجملل أن يكون من جنسية إكوادورية ومتمتع ا باحلقوق السياسية.
 -223ويتمتــي اجمللـ االنتعــايب باإليــافة إىل املهــام املســندة إليــه مبوجـ القــانون بالصــالحيات
التالية:
(أ)
الفائزين؛

تنظيم العمليات االنتعابية وإدار ا ومراقبتها ويمان عفافيتها؛

املنتعبــا
( ) الــدعوة إلج ـراء االنتعابــات وفــرز األص ـوات وإعــالن النتــائا وتنصــي
َ
(ج)

تعيا أعضاء اهليئات االنتعابية الالمركزية؛

(د) مراقب ــة الدعاي ــة والنفق ــات االنتعابي ــة والنظ ــر يف احلس ــابات املقدم ــة م ــن اهليئ ــات
السياسية واملرعحا والبت فيها؛
(ه)

يمان عفافية وعرعية العمليات االنتعابية الداخلية للمنظمات السياسية؛

(و)

اق اس مشاريي القوانا يمن ااالت اختصاصه؛

(ز)
التس يل؛
(س)

االحتف ــاظ بسـ ـ ل دائ ــم للمنظم ــات السياس ــية واالس ــها والتحق ــق م ــن عملي ــات
يمان تقيد اهليئات السياسية بالقانون وبلوائحها وأنظمتها األساسية؛

(رب) تنفيــذ وإدارة ومراقبــة متويــل الدولــة للحمــالت االنتعابيــة والصــندوق اخلــا
اهليئات السياسية؛

بتمويــل

(ي) النظـ ــر والب ـ ــت يف ال ع ـ ــون وامل البـ ــات اإلداري ـ ــة املتعلق ـ ــة بـ ــالقرارات الص ـ ــادرة ع ـ ــن
اهليئات الالمركزية خالل العمليات االنتعابية وفر العقوبات املناسبة؛
(ك)
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 -224وتت ـ لف عكمــة االنتعاب ـات وفق ـا للمــادة  220مــن الدســتور مــن مخســة أعضــاء كــاملي
العضــوية ومخســة أعضــاء منــاوبا ميارســون مهــامهم ملــدة ســت ســنوات علــى أن يت ــدد أعضــاؤها
جزئي ـا كــل ثــالث ســنوات .وعــرورب العضــوية هــي نفس ـها الــيت تســري علــى قضــاة احملكمــة الوطنيــة
ويُنتع ـ رئ ــي عكم ــة االنتعاب ـات م ــن ب ــا أعض ــائها لف ـ ة ث ــالث س ــنوات .وحت ــدد امل ــادة 221
باإليــافة إىل الصــالحيات القانونيــة مــا يلــي( :أ) النظــر والبــت يف ال عــون االنتعابيــة يــد إجـراءات
اجمللـ ـ ـ االنتع ـ ــايب ال ـ ــوطين واهليئ ـ ــات الالمركزي ـ ــة وك ـ ــذلا يف قض ـ ــايا املنازع ـ ــات املتعلق ـ ــة باهليئ ـ ــات
السياســية؛ ( ) فــر عقوبــات بش ـ ن عــدم االمتثــال للقواعــد املتعلقــة بالتمويــل والدعايــة والنفقــات
االنتعابي ــة وغ ــري ذل ــا م ــن انتهاك ــات للقواع ــد االنتعابي ــة؛ (ج) حتدي ــد تنظيمه ــا ووي ــي ميزانيته ــا
وتنفي ــذها .وتعت ــر أحك ــام ه ــذه احملكم ــة وقرارا ــا هنائي ــة وفوري ــة التنفي ــذ وتش ــكل س ـوابق قض ــائية يف
االنتعابات.
 -225وتــنص املـواد مـن  222إىل  224علــى معــايري مشـ كة للرقابــة السياســية واالجتماعيــة يــرز
منه ـ ــا إمكاني ـ ــة املسـ ـ ــاءلة السياس ـ ــية ألعض ـ ــاء كـ ـ ــل م ـ ــن اجملل ـ ـ ـ واحملكمـ ـ ــة لع ـ ــدم الوف ـ ــاء مبهـ ـ ــامهم
ومس ــؤوليا م؛ وإخض ــاو اهليئ ــات االنتعابي ــة للرقاب ــة االجتماعي ــة حبي ــت يُكف ــل للهيئ ــات السياس ــية
واملرعــحا ســل ة مراقبــة ورصــد العمــل االنتعــايب وكــذلا الدعايــة االنتعابيــة؛ وتعيــا أعضــاء اجمللـ
واحملكمــة مــن قِبــل اجملل ـ املعــين مبشــاركة امل ـواطنا والرقابــة االجتماعيــة وفق ـ ا لاحكــام املشــار إليهــا
نف ا.
 -226وفيمـا يتعلـق باحلكومـات املسـتقلة الالمركزيـة والـنظم اخلاصـة وكـذلا نظـام االختصاصـات
احملــددة يف البــا اخلــام مــن الدســتور ينبغــي اإلعــارة إىل أن ـه وفق ـا للم ـواد م ـن  238إىل 240
تتمت ـ ــي احلكوم ـ ــات املس ـ ــتقلة الالمركزي ـ ــة باالس ـ ــتقالل السياس ـ ــي واإلداري وامل ـ ــاي وختض ـ ــي ملب ـ ــاد
التضــامن وتفريــي الســل ة واملســاواة بــا األقــاليم والتكامــل ومشــاركة امل ـواطنا .وت ـنص أيض ـا علــى أن
حي ــدد الق ــانون ذي الص ــلة النظ ــام ال ــوطين لالختصاصـ ــات ال ــذي يك ــون إلزامي ـ ـا ومت ــدرجا وحيـ ــدد
سياســات و ليــات موازنــة أوجــه التفــاوت بــا األقــاليم يف عمليــة التنميــة .وحتــدد امل ـواد املــذكورة نف ـا
احلكوم ـ ـ ــات املس ـ ـ ــتقلة الالمركزي ـ ـ ــة التالي ـ ـ ــة( :أ) ا ـ ـ ــال ال ـ ـ ــدوائر الريفي ـ ـ ــة؛ ( ) اجمل ـ ـ ــال البلدي ـ ـ ــة؛
(ج) اجملــال احلض ـرية؛ (د) اــال املقاطعــات؛ (ه) اجملــال اإلقليميــة .وباإليــافة إىل ذلــا تــنص
املـواد علــى أن احلكومــات املســتقلة الالمركزيــة يف األقــاليم والـدوائر احلضـرية واملقاطعــات والكانتونــات
تتمت ـ ــي بص ـ ــالحيات تش ـ ـ ـريعية ي ـ ــمن ن ـ ــاق اختصاص ـ ـ ـا ا وواليا ـ ـ ـا القض ـ ــائية اإلقليمي ـ ــة( .انظ ـ ــر
اجلــدول  26املرفــق الــذي يبــا بالتفصــيل ن ــاق الواليــة القضــائية للحكومــات املــذكورة وتنظيمهــا
املؤسسي واختصاصا ا).
 -227وفيمــا يتعلــق مبؤع ـرات النظــام السياســي فقــد جــر احلصــول عليهــا ان الق ـ ا مــن املعلومــات
العام ــة املتاح ــة م ــن قِب ــل اجمللـ ـ االنتع ــايب ال ــوطين وه ــي املؤسس ــة ال ــيت أف ــادت بـ ـ ن ع ــدد النس ــاء
الناخبــات خــالل االنتعابــات الــيت أُجريــت يف  17عــبارب/فراير  2013الختيــار رئــي اجلمهوريــة
ونائبه بلغ  5 848 128من أصل  11 675 441ناخب ا.
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توزي سجل النتخانات لعات 2013
الناخبون

الذكور

اإلناث

مكات االق او

مكاتـ ـ ـ ـ االقـ ـ ـ ـ او
املعصصة للذكور

مكاتـ ـ ـ ـ االقـ ـ ـ ـ او
املعصصة لإلناث

11 675 441

5 827 313

5 848 128

40 451

20 200

20 251

املصدر :اجملل

االنتعايب الوطين.

خامساً -اإلطار العات لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
 -228جـ ـ ــاء يف إعـ ـ ــالن كيتـ ـ ــو لالسـ ـ ــتقالل الـ ـ ــذي أرسـ ـ ــى األس ـ ـ ـ لويـ ـ ــي اس ـ ـ ـ اتي ية وطنيـ ـ ــة
لالس ــتقالل أن اهل ــدف ال ــذي تص ــبو إلي ــه الدول ــة ه ــو ي ــمان حري ــة س ــكاهنا .وم ــن ه ــذا املن ل ــق
وال ســيما منــذ صــدور دســتور  1979كــان َه ـ ام املشــرعا املعنيــا بويــي الدســتور ومعــايري امليثــاق
األعظـم هــو ويـي عــرعة حقــوق ترتكـز إليهــا اإلجـراءات الـيت تتعــذها الدولــة وتوجـه صــياغة القـوانا
والسياس ـة العامــة .ويــنص دســتور عــام  2008علــى وجــه التحديــد يف ديباجتــه علــى أنــه اع اف ـا
ب ـ اث الكفــاس االجتمــاعي مــن أجــل التحــرر مــن أعــكال اهليمنــة تقــرر إنشــاء مــا يلــي( :أ) عــكل
جديــد مــن أعــكال التعــايك داخــل اجملتمــي يف إطــار التنــوو والتنــاغم مــي ال بيعــة مــن أجــل حتقيــق
الع ــيك الك ــرم؛ ( ) اتم ــي حيـ ـ م كرام ــة األفـ ـراد واجلماع ــات جبمي ــي أبعاده ــا؛ (ج) بل ــد دميقراط ــي
ملتــزم باالنــدماج يف أمريكــا الالتينيــة وبتحقيــق الســالم والتضــامن مــي مجيــي عــعو العــاني يــمن
إعالنات ت سيسية أخر .
 -229وامتث ــاالا هل ــذه القـ ـرارات تـ ـنص امل ــادة  3م ــن الدس ــتور عل ــى أن الدول ــة تتحم ــل الواجب ــات
الرئيسية التالية:
(أ) ي ـ ــمان التمت ـ ــي الفعل ـ ــي ب ـ ــاحلقوق املع ـ ـ ف م ـ ــا يف الدس ـ ـتور والص ـ ــكوك الدولي ـ ــة
وصاصة احلق يف الصحة والتعليم واألمن والغذاء والضمان االجتماعي واملياه؛
( ) تعزيز الوحدة الوطنية يف إطار التنوو؛
(ج) وي ــي خ ــة للتنمي ــة الوطني ــة بغي ــة القض ــاء عل ــى الفق ــر وتعزي ــز التنمي ــة املس ــتدامة
وإعادة توزيي املوارد والثروات الالزمة لتحقيق العيك الكرم توزيعا عادالا؛
(د) تعزيــز التنميــة املنصــفة والتضــامنية يف ســائر أرجــاء اإلقلــيم الــوطين مــن خــالل دعــم
عملييت احلكم الذاا والالمركزية؛
(ه)
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(و) يـ ــمان حـ ــق السـ ــكان يف ثقافـ ــة السـ ــالم ويف األمـ ــن الشـ ــامل والعـ ــيك يف اتمـ ــي
دميقراطي خال من الفساد.
 -230وبعـد ذلـا حـددت املادتــان  10و 11مبـاد إعمـال هــذه احلقـوق إذ نصـتا يف البدايــة
عل ــى أن األفـ ـراد واجملتمع ــات احمللي ــة والش ــعو والقومي ــات واجلماع ــات أص ــحا حق ــوق ويتمتع ــون
بــاحلقوق الــيت يكفلهــا الدســتور والصــكوك الدوليــة؛ ونصــتا يف الوقــت نفســه علــى أن ختضــي ارســة
هذه احلقوق جلملة مباد تشمل ما يلي:
• ارســة احلقــوق وتعزيزهــا وإنفاذهــا بشــكل فــردي أو مجــاعي أمــام الســل ات امللزمــة بضــمان
املس ــاواة ب ــا مجي ــي الس ــكان يف احلق ــوق والواجب ــات والف ــر وحظ ــر التميي ــز الق ــائم عل ــى
أساا العرق أو مكان الـوالدة أو السـن أو نـوو اجلـن أو اهلويـة اجلنسـانية أو اهلويـة الثقافيـة
أو احلال ـ ــة املدني ـ ــة أو اللغ ـ ــة أو ال ـ ــدين أو اإلي ـ ــديولوجيا أو االنتم ـ ــاء السياس ـ ــي أو السـ ـ ـ ل
القضــائي أو الويــي االجتمــاعي  -االقتصــادي أو ويــي اهل ــرة أو امليــل اجلنســي أو احلالــة
الصـ ــحية أو اإلصـ ــابة بفـ ــريوا نقـ ــص املناعـ ــة البش ـ ـرية أو اإلعاقـ ــة أو االختالفـ ــات البدنيـ ــة
أو أي مسة يزة أخر سواء كانت ععصية أو مجاعية مؤقتة أو دائمة؛
• اختــاذ تــدابري العمــل اإل ــايب لتعزيــز املســاواة الفعليــة لصــاأ أصــحا احلقــوق الــذين يعيشــون
حالة عدم املساواة؛
• تنفي ــذ الس ــل ات املعتص ــة للحق ــوق املع ـ ـ ف م ــا يف الدس ــتور والص ــكوك الدولي ــة حلق ــوق
اإلنسان تنفيذا مباعرا وفوريا دون مت لبات أو عرورب؛
• إمكانيــة التقايــي التــام يف اــال احلقــوق حبيــت ال ــوز التــذرو بعــدم وجــود قاعــدة لتريــر
انتهاكها أو جهلها أو لرد اإلجراءات القضائية أو رفال االع اف ما؛
• ت ــوير مضــمون احلقــوق مــن خــالل القـوانا واألحكــام القضــائية والسياســات العامــة حبيــت
ال وز ألي قانون تقييد احلقوق؛
• تنفيذ وتفسري القوانا على النحو األنس

إلعمال احلقوق؛

• اتسـ ــام املبـ ــاد واحلقـ ــوق بـ ــال ابط وعـ ــدم قابليـ ــة التصـ ــرف فيهـ ــا والتنـ ــازل عنهـ ــا وجتزيئهـ ــا
وبالتساوي يف الرتبة؛
• عـدم اسـتبعاد احلقـوق ذات الصـلة بكرامـة األفـراد واجملتمعـات والشـعو والقوميـات والالزمــة
لتنميتهم الكاملة بغال النظـر عـن احلقـوق املعـ ف مـا بالفعـل يف الدسـتور أو يف الصـكوك
الدولية حلقوق اإلنسان.
 -231كم ــا ت ــنص املادت ــان امل ــذكورتان أع ــاله عل ــى التـ ـزام الدول ــة ب ــاد وكفال ــة الظ ــروف الالزم ــة
لالع ـ اف الكامــل بــاحلقوق وإعماهل ــا باإليــافة إىل الت ـزام الدول ــة ومنــدوبيها وأصــحا االمتي ــازات

52/67

GE.15-16632

HRI/CORE/ECU/2015

وكــل عــعص ميــارا الســل ة العامــة جبــر الضــرر النــاجم عــن انتهاكــات حقــوق األف ـراد والشــعو
واجملتمع ــات والقومي ــات بس ــب ع ــدم ت ــوفري اخل ــدمات العام ــة أو التقص ــري يف توفريه ــا أو بس ــب أي
فع ــل أو تقص ــري م ــن جان ـ ـ مس ــتعدميها ومو فيه ــا أثن ــاء ارس ــة مه ــامهم .كم ــا تتحم ــل الدول ــة
املســؤولية عــن حــاالت االحت ــاز التعســفي واخل ـ القضــائي والت ـ خري غــري املــرر أو إســاءة ت بيــق
العدالة وانتهاك احلق يف احلمايـة القضـائية وانتهـاك مبـاد وقواعـد احملاكمـة وفـق األصـول القانونيـة
وأيضا يف حالة تعديل أو إلغاء حكم باإلدانة.

ألف -البول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
ـوق
 -232الدول ــة ملزم ــة بـ ـ ن تض ــمن لافـ ـراد والش ــعو واجملتمع ــات والقومي ــات واجلماع ــات احلق ـ َ
املع ـ ف مــا يف الصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان وفق ـ ا للمبــاد املتعلقــة بتفســريها .وباإليــافة إىل
ذلــا تــنص الفقرتــان  7و 9مــن املــادة  416ال ـواردة يف البــا الثــامن املتعلــق بالعالقــات الدوليــة
علــى أن حت ـ م إك ـوادور حقــوق اإلنســان يف عالقا ــا مــي اجملتمــي الــدوي وأن تعمــل تبع ـ ا لــذلا
علــى تعزيــز إعماهلــا بشــكل كامــل مــن خــالل الوفــاء بااللتزامــات الــيت تعهــدت مــا مبوج ـ التوقيــي
عل ــى الص ــكوك الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان وك ــذلا عل ــى االعـ ـ اف بالق ــانون ال ــدوي بوص ــفه معي ــارا
للسـ ــلوك .ومـ ــن جهـ ــة أخـ ــر تـ ــنص املـ ــادة  417علـ ــى أنـ ــه فيمـ ــا يتعلـ ــق باملعاهـ ــدات وغريهـ ــا مـ ــن
الصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان تُ بــق املبــاد املراعيــة ملصــلحة اإلنســان املتمثلــة يف عــدم فــر
قي ــود عل ــى احلق ــوق واالن ب ــاق املباع ــر هل ــذه الص ــكوك والش ــررب املفت ــوس وه ــي املب ــاد ال ـواردة يف
امل ــادتا  10و 11املش ــار إليهم ــا س ــابق ا .وأخ ـريا ت ــنص الفق ــرة الثاني ــة م ــن امل ــادة  424م ــن الب ــا
احلــادي عشــر املتعلــق بســيادة الدســتور علــى أن "الدســتور واملعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنســان الــيت
صــدقت عليهــا إكـوادور والــيت تقــر حقوقـ ا أفضــل مــن احلقــوق املعـ ف مــا يف الدســتور تســمو علــى
أي قاعدة قانونية أو قرار يصدر عن سل ة عامة".
 -233وق ــد وقع ــت إكـ ـوادور( )60عل ــى معظ ــم الص ــكوك الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان املرم ــة يف إط ــار
األمــم املتحــدة وكــذلا علــى اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة واتفاقيــات جنيــف املتعلقــة بالقــانون
الدوي اإلنساين .كمـا وقعـت علـى اتفاقيـة منظمـة األمـم املتحـدة لل بيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو)
واتفاقيـ ـ ــات منظمـ ـ ــة الـ ـ ــدول األمريكيـ ـ ــة والسـ ـ ــوق اجلنوبيـ ـ ــة املش ـ ـ ـ كة وق ـ ـ ـرار مجاعـ ـ ــة دول األنـ ـ ــديز
رقم  .586وجتدر اإلعارة إىل أن إكوادور وقعـت علـى أربعـة صـكوك يف إطـار مـؤمتر الهـاي للقـانون
الدوي اخلا (.)61

__________
( )60انظر املرفق .2

( )61االتفاقية الالغية لشررب التصديق القانوين على الوثائق العامة األجنبية؛ واالتفاقية املتعلقـة باجلوانـ املدنيـة لالخت ـاف
الــدوي لاطفــال؛ واتفاقيــة الهــاي بشـ ن محايــة ال فــل والتعــاون يف اــال التبــين علــى الصــعيد الــدوي؛ واتفاقيــة الهــاي
اخلاصــة باالختصــا والقــانون الواجـ ت بيقــه واالعـ اف واإلنفــاذ والتعــاون فيمــا يتعلــق باملســؤولية األبويــة وإجـراءات
محاية ال فل.
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ناء -اإلطار القانون لحماية حقوق اإلنسان علع الصعيد الوطن
 -234كم ــا ورد يف اجل ــزء الس ــابق تعـ ـ ف إكـ ـوادور باإلي ــافة إىل احلق ــوق الـ ـواردة يف الدس ــتور
بــاحلقوق املنصــو عليهــا يف املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنســان إىل درجــة يــمان ت بيقهــا مباعــرة
مــن قِب ــل أي س ــل ة أو مو ــف ع ــام واالحت ــاج م ــا أم ــام القض ــاء و ارس ــتها دون قي ــود .غ ــري أن
الب ــا الث ـاين م ــن الدس ــتور املتعل ــق ب ــاحلقوق يع ـ ف بقائم ــة م ــن احلق ــوق اجلدي ــدة ال ــيت ني ت ــرد يف
املعاه ــدات الدولي ــة ومنه ــا احل ــق يف مي ــاه الش ــر ؛ واحل ــق يف احلص ــول املـ ـ مون وال ــدائم عل ــى أغذي ــة
ص ــحية تتـ ـواءم م ــي خمتل ــف اهلوي ــات والتقالي ــد الثقافي ــة للش ــع ؛ وح ــق الس ــكان يف الع ــيك يف بيئ ــة
صـحية ومتوازنــة إيكولوجيـا تضــمن االســتدامة والعـيك الكــرم ســوماك كاوسـاي؛ واحلــق يف التواصــل
احلــر واملتعــدد الثقافــات والشــامل واملتنــوو والتشــاركي يف مجيــي اــاالت التفاعــل االجتمــاعي وبكــل
الوســائل واألعــكال بلغــتهم ورمــوزهم اخلاصــة؛ واحلــق يف تعلــيم يركــز علــى اإلنســان ويضــمن تنميتــه
الشــاملة يف إطــار اح ـ ام حقــوق اإلنســان والبيئــة املســتدامة والدميقراطيــة؛ واحلــق يف الثقافــة والعلــم؛
واحلق يف املوئل والسكن والصحة والعمل والضمان االجتماعي.
 -235وعــالوة علــى ذلــا اعـ ُ ف حبقــوق عــددة وخاصــة جلماعــات جــديرة باالهتمــام علــى ســبيل
األولويـ ـ ــة مـ ـ ــن قبيـ ـ ــل األعـ ـ ــعا املسـ ـ ــنا والشـ ـ ــبا ومـ ـ ــن يعيشـ ـ ــون حالـ ـ ــة التنقـ ـ ــل مـ ـ ــن األف ـ ـ ـراد
أو اجلماعــات والنســاء احلوامــل واألطفــال وامل ـراهقا واألعــعا ذوي اإلعاقــة واملصــابا ب ـ مرا
فتاكة واحملروما من احلرية وامل ِ
ستعدما واملستهلكا واجملتمعات والشعو والقوميات.
 -236وكما ورد سابقا فـ ن مـن واجـ مجيـي السـل ات العامـة واملـو فا احلكـوميا يـمان هـذه
احلقــوق وغريهــا لاعــعا  .إال أن الدســتور يـنص علــى عــدد مــن األحكــام احملــددة الــيت يتعــا علــى
الســل ات العامــة اختاذهــا فيمــا يتعلــق بــاحلقوق .إذ ت ـنص الفقــرة  6مــن املــادة  120والفقــرة  2مــن
املــادة  133علــى أن تقــوم اجلمعيــة الوطنيــة بــالت وير التــدر ي ملضــمون احلقــوق مــن خــالل ســن
القـ ـوانا التنظيمي ــة والعادي ــة وت ــدوينها وإص ــالحها أو إلغ ــاء القـ ـوانا ال ــيت ت ــؤدي إىل نت ــائا عكس ــية
فيمــا يتعل ــق ب ــالتمتي الفعل ــي ب ــاحلقوق؛ كم ــا ت ــنص الفقرت ــان  1و 3م ــن امل ــادة  147عل ــى أن رئ ــي
اجلمهوري ــة يق ــي علي ــه واج ـ تنفي ــذ وي ــمان تنفي ــذ الدس ــتور واملعاه ــدات الدولي ــة والق ـوانا واملع ــايري
القانوني ــة األخ ــر املندرج ــة ي ــمن ن ــاق اختصاص ــه وبالت ــاي فه ــو مس ــؤول ع ــن حتدي ــد وتوجي ــه
السياســات العامــة الــيت مــن ع ـ هنا إعمــال احلقــوق املعـ ف مــا .ومــن جهــة أخــر تــنص املــادة 172
عل ــى أن يتقي ــد القض ــاة يف إق ــامتهم للع ــدل ب حك ــام الدس ــتور والص ــكوك الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان
والقـ ــانون؛ وباإليـ ــافة إىل ذلـ ــا تتضـ ــمن مجيـ ــي األحكـ ــام املتعلقـ ــة مببـ ــاد إقامـ ــة العـ ــدل والسـ ــل ة
القضائية اليت سبق تناوهلا إعارة إىل احلق يف الل وء إىل القضاء واحلق يف احلماية.
 -237كم ــا ت ـنص امل ــادة  204عل ــى أن س ــل ة الش ــفافية والرقاب ــة االجتماعي ــة مس ــؤولة ع ــن تعزي ــز
وحفـ ــز مشـ ــاركة امل ـ ـواطنا ومحايـ ــة ارسـ ــة احلقـ ــوق وإعماهلـ ــا .ويسـ ــري األمـ ــر نفسـ ــه علـ ــى السـ ــل ة
االنتعابي ــة املكلفـ ـة مبوجـ ـ امل ــادة  217بض ــمان ارس ــة احلق ــوق السياس ــية ال ــيت يع ــر عنه ــا م ــن
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خ ــالل التص ــويت وك ــذلا احلق ــوق املتص ــلة ب ــالتنظيم السياس ــي للم ـواطنا .لك ــن املؤسس ــة األه ــم
املكلف ــة مباع ــرة ب ــالنظر يف حق ــوق اإلنس ــان املعـ ـ ف م ــا يف الدس ــتور والص ــكوك الدولي ــة وتفس ــريها
ومحايتهــا هــي بــال عــا احملكمــة الدســتورية الــيت يتناوهلــا الفصــل الثــاين مــن البــا التاســي املتعلــق
بســيادة الدســتور .وبالفعــل تــنص املــادة  429علــى أن احملكمــة الدســتورية هــي أعلــى هيئــة تتكلــف
بالرصــد وبتفســري الدســتور وإقامــة العــدل يف هــذا اجملــال؛ كمــا تــنص املــادة  436علــى أن صــالحيات
احملكمة الدستورية تشمل ما يلي:
(أ) العمــل بوصــفها أعلــى هيئــة لتفســري الدســتور واملعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنســان
اليت صدقت عليها الدولة وذلا عن طريق إصدار القرارات واألحكام؛
( ) النظ ــر واحلس ــم يف ال ــدعاو العام ــة املتعلقـ ــة بع ــدم دس ــتورية اإلج ـ ـراءات القانونيـ ــة
الصادرة عن اهليئات والسل ات التابعة للدولة مي جواز إب ال مفعوهلا ب عالن عدم دستوريتها؛
(ج) القي ـ ــام حبك ـ ــم منص ـ ــبها بـ ـ ـ عالن ع ـ ــدم دس ـ ــتورية القـ ـ ـوانا إذا تب ـ ــا يف القضـ ـ ـايا
املعروية عليها أن القوانا ذات الصلة بالقضية خمالفة للدستور؛
(د)
السل ات العامة؛

النظــر واحلســم يف عــدم دســتورية اإلجـراءات اإلداريــة ذات األثــر العــام الــيت تتعــذها

(ه) النظـر واحلسـم يف الـدعاو املتعلقـة بعـدم االمتثـال واملقدمـة مـن أجـل تنفيـذ أحكــام
أو تقارير صـادرة عـن اهليئـات الدوليـة حلمايـة حقـوق اإلنسـان يف احلـاالت الـيت تكـون فيهـا غـري قابلـة
لإلنفاذ من خالل القنوات القضائية؛
(و) النظر واحلسم يف دعاو احلمايـة وعـدم االمتثـال واملثـول أمـام القضـاء واحلصـول
علــى البيانــات املتعلقــة ب ـ مر اإلحضــار واحلص ـول علــى املعلومــات العامــة وأي إج ـراءات أو قضــايا
أخر ختتارها احملكمة إلعادة النظر فيها؛
(ز) القي ــام حبك ــم منص ــبها وبشـ ــكل ف ــوري ب ــالتحقق مـ ــن دس ــتورية إع ــالن حـ ــاالت
ال وار عندما تن وي على تعليق احلقوق الدستورية؛
بش هنا؛

(س)

النظ ــر يف ح ــاالت ع ــدم االمتث ــال لاحك ــام والقـ ـرارات الدس ــتورية وف ــر العقوب ــة

(رب) إعـالن حالـة عـدم الدسـتورية الـيت تقــي فيهـا مؤسسـات الدولـة أو السـل ات العامــة
كلي ا أو جزئي ا بسب التقصري يف تنفيذ األحكام الدستورية أو عدم االلتزام ما.
 -238ويف ه ــذا الص ــدد تتع ــدد الس ــبل ال ــيت ميك ــن االحت ــاج م ــن خالهل ــا حبق ــوق اإلنس ــان وال ــيت
تتع ــذ الس ــل ات قـ ـرارا بش ـ هنا .بي ــد أن ــه يتع ــذر ذك ــر قض ــايا ع ــددة أرس ــت سـ ـوابق قض ــائية جدي ــدة
فيمــا يتعلــق بــاحلقوق املع ـ ف مــا يف الدســتور إذ إن احملكمــة الدســتورية ني تصــدر ســو  38ق ـرارا
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وحكمـا تضــمنت أحكامـا بشـ ن دســتورية صــكوك دوليــة وأحكــام تفسـريية تتعلــق بــالف ة االنتقاليــة
أو مــا ت ـراكم مــن قضــايا كانــت معرويــة علــى احملكمــة الدســتورية القدميــة .ويســري األمــر ذاتــه علــى
األحكام الصادرة عن عكمة العدل الوطنية.
 -239وفيمــا خيــص الضــمانات املتعلقــة بـ قرار احلقــوق والتمتــي مــا و ارســتها ومحايتهــا وجــر الضــرر
النــاجم عــن انتهاكهــا خيصـص الدســتور البــا الثالــت لتحديــد الضــمانات القانونيــة للسياســة العامــة
واحلمايــة القضــائية الــيت تعتــر مالئمــة هلــذا الغــر  .وفيمــا يتعلــق بالضــمانات القانونيــة بالتحديــد
تــنص املــادة  84علــى أن اجلمعيــة الوطنيــة أو أي هيئــة متلــا ســل ة قانونيــة ملزمــة مبواءمــة الق ـوانا
وغريها من املعايري القانونيـة عـكالا ومضـمون ا مـي احلقـوق املنصـو عليهـا يف الدسـتور واملعاهـدات
الدولي ـ ـ ــة وم ـ ـ ــي احلق ـ ـ ــوق الالزم ـ ـ ــة لض ـ ـ ــمان كرام ـ ـ ــة اإلنس ـ ـ ــان أو اجملتمع ـ ـ ــات احمللي ـ ـ ــة أو الش ـ ـ ــعو
أو القوميــات كمــا ت ـنص علــى أنــه ال ــوز ب ـ ي حــال مــن األح ـوال أن يشــكل إصــالس الدســتور
أو القوانا أو املعايري القانونية أو إجراءات السل ات العامة ديدا للحقوق املع ف ما.
 -240وفيمــا يتعلــق بالضــمانات اخلاصــة بالسياســات العامــة واخلــدمات العامــة ومشــاركة امل ـواطنا
تــنص امل ــادة  85علــى أن خيض ــي ويــي وتنفي ــذ وتقي ــيم ورصــد السياس ــات العامــة واخل ــدمات العام ــة
ال ــيت تكف ــل احلق ــوق املعـ ـ ف م ــا يف الدس ــتور لاحك ــام التالي ــة ‘1‘ :أن ــدف السياسـ ـات العام ــة
وتــوفري الســلي واخلــدمات العامــة إىل حتقيــق العــيك الكــرم وإعمــال مجيــي احلقــوق وأن تكــون قائمــة
ـار تنفيــذ السياســات العامــة أو تــوفري الســلي واخلــدمات
علــى مبــدأ التضــامن؛ ‘ ‘2عنــدما تَنتهــا ثـ ُ
ـوق الدســتورية أو تن ــوي علــى خ ــر انتهاكهــا ينبغــي إعــادة صــياغة السياســة أو عمليــة
العامــة احلقـ َ
تــوفري الســلي واخلــدمات أو اعتمــاد تــدابري بديلــة للتوفيــق بــا احلقــوق املتضــاربة وذلــا دون املســاا
مببـ ــدأ مسـ ــو املصـ ــلحة العامـ ــة علـ ــى املصـ ــلحة اخلاصـ ــة؛ ‘ ‘3أن تكفـ ــل الدولـ ــة توزيـ ــي ميزانيـ ــة تنفيـ ــذ
السياس ـ ــات العام ـ ــة وعملي ـ ــة ت ـ ــوفري الس ـ ــلي واخل ـ ــدمات العام ـ ــة عل ـ ــى أس ـ ــاا اإلنص ـ ــاف والتض ـ ــامن؛
‘ ‘4كفال ــة مش ــاركة األف ـ ـراد واجملتمع ــات احمللي ــة والش ــعو والقومي ــات يف عملي ــات ص ــياغة وتنفي ــذ
وتقييم ومراقبة السياسات العامة واخلدمات العامة.
 -241وفيم ــا يتعل ــق بالض ــمانات القض ــائية حت ــدد املادت ــان  86و 87أحكامـ ـ ا مشـ ـ كة ي ــرز م ــن
بينها ما يلي:
ـ ــوز ألي عـ ـ ــعص أو اموع ـ ــة مـ ـ ــن األع ـ ــعا
(أ)
أو الشعو أو القوميات تقدم الدعاو املنصو عليها يف الدستور؛

أو أحـ ـ ــد اجملتمع ـ ـ ـات احمللي ـ ـ ـة

( ) ُحت ـ ــد ُد الوالي ـ ــة القض ـ ــائية وفقـ ـ ـ ا للمك ـ ــان ال ـ ــذي ارتُكـ ـ ـ في ـ ــه الفع ـ ــل أو التقص ـ ــري
أو للمكان الذي طالته ثارخا؛
(ج)
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ــوز تق ــدم ال ــدعاو خ يـ ـا أو ع ــفويا دو ــا حاج ــة إىل ذك ــر القاع ــدة املنتهك ــة
(د)
أو إىل االستعانة مبحام؛
املقدمة؛

(ه)

ال تن ب ــق القواع ــد اإلجرائي ــة ال ــيت م ــن عـ ـ هنا تـ ـ خري احلس ــم العاج ــل يف ال ــدعو

(و) تُفـ الصــحة يف ادعــاءات املــدعي إذا ني يقــدم الكيــان العــام املــدعى عليــه دلــيالا
على خالف ذلا أو ني يقدم أي معلومات؛
(ز) حتسم القضية مبوج قـرار قضـائي وإذا تبـا للقايـي وجـود انتهـاك للحقـوق ف نـه
يعلن ذلـا ويـ مر بتعـويال كامـل مـادي وغـري مـادي عـددا بالتفصـيل االلتزامـات اإل ابيـة والسـلبية
الــيت تقــي علــى عــاتق الشــعص الــذي صــدر يف حقــه ق ـرار احملكمــة والظــروف الــيت ـ يف إطارهــا
الوفاء مذه االلتزامات؛
(س)
(رب)

وز استئناف األحكام الصادرة عن احملاكم االبتدائية أمام احملكمة اإلقليمية؛
ال تنتهي اإلجراءات القضائية إال بالتنفيذ الكامل للحكم؛

(ي) يفض ــي ع ــدم تنفي ــذ القـ ـرار م ــن قب ــل امل ــو فا الع ــاما إىل فص ــلهم م ــن مناص ــبهم
أو و ائفهم دون املساا باملسؤولية املدنية أو اجلنائية امل تبة على ذلا؛
ــوز إصــدار األمــر باختــاذ تــدابري وقائيــة إىل جان ـ اإلج ـراءات الدســتورية حلمايــة
(ك)
احلقــوق أو بصــورة مســتقلة عنهــا وذلــا مــدف جتن ـ انتهــاك حــق مــن احلقــوق أو خ ــر انتهاكــه
أو ويي حد هلذا االنتهاك.
 -242واس ـ ــتنادا إىل م ـ ــا س ـ ــبق ذك ـ ــره ت ـ ــنص املـ ـ ـواد مـ ـ ـن  88إىل  94عل ـ ــى اإلجـ ـ ـراءات التالي ـ ــة:
(أ) دع ـ ــو احلماي ـ ــة ( ) دع ـ ــو اإلحض ـ ــار أم ـ ــام احملكم ـ ــة؛ (ج) دع ـ ــو طلـ ـ ـ احلص ـ ــول عل ـ ــى
املعلومـ ــات العامـ ــة (د) دعـ ــو االطـ ــالو علـ ــى البيانـ ــات الشعصـ ــية (ه) دعـ ــو عـ ــدم االمتثـ ــال
(و) ال ــدعو االسـ ــتثنائية للحصـ ــول علـ ــى احلمايـ ــة .و ــدف دعـ ــو احلمايـ ــة املنصـ ــو عليهـ ــا يف
املــادة  88إىل تــوفري محايــة مباعــرة وفعالــة للحقــوق املع ـ ف مــا يف الدســتور و ــوز تقــدميها عنــدما
تتع ــر ه ــذه احلق ــوق لالنته ــاك نتي ــة فع ــل أو تقص ــري م ــن جانـ ـ أي س ــل ة عام ــة غ ــري قض ــائية
أو نتي ــة سياســات عامــة حتــول دون التمتــي بــاحلقوق الدســتورية أو ارســتها أو نتي ــة أفعــال يقــوم
م ــا أع ــعا مس ــتقلون وتس ــفر ع ـن ي ــرر جس ــيم عن ــد تق ــدم خ ــدمات عام ــة غ ــري مالئم ــة س ـواء
مبوج ـ ـ التف ـ ــويال أو االمتي ـ ــاز أو عن ـ ــدما يك ـ ــون الش ـ ــعص املتض ـ ــرر يف حال ـ ــة تبعي ـ ــة أو ي ـ ــعف
أو متييز.
 -243واهل ــدف م ــن دع ــو اإلحض ــار أم ــام احملكم ــة ال ــيت تـ ـنص عليه ــا املادت ــان  89و 90ه ــو
اســتعادة مــن ُحيت ــز بصــورة غــري قانونيــة أو تعســفية أو غــري عــرعية حلريت ـه فض ـالا عــن محايــة حيــاة
األع ـ ــعا مسـ ـ ــلويب احلري ـ ــة وسـ ـ ــالمتهم اجلسـ ـ ــدية .وحتقيق ـ ـ ـ ا هلـ ـ ــذا الغ ـ ــر ينبغـ ـ ــي للقايـ ـ ــي يف
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غضـ ــون  24سـ ــاعة مـ ــن تقـ ــدم الـ ــدعو أن يـ ــدعو إىل عقـ ــد جلسـ ــة اسـ ــتماو حيضـ ــرها الشـ ــعص
احملت ــز والســل ة الــيت أودو لــديها وعــامي املســاعدة القضــائية والشــعص الــذي أمــر باالحت ــاز
أو تســب فيــه باإليــافة إىل تقــدم مــذكرة التوقيــف وتُعقــد جلســة االســتماو يف مكــان االحت ــاز.
ومــن جهــة أخــر تــنص املــادة علــى إصــدار حكــم خــالل  24ســاعة مــن انعقــاد اجللســة وإذا تبــا
أن احلرمــان مــن احلريــة غــري عــرعي أو تعســفي يُ لــق س ـراس الشــعص احملت ــز علــى الفــور .كمــا أنــه
إذا ثب ــت ح ــدوث أي ع ــكل م ــن أع ــكال التع ــذي أو املعامل ــة الالإنس ــانية أو القاس ــية أو املهين ــة
يص ــدر األم ــر ب ــاإلفراج ع ــن الض ــحية وت ــوفري الرعاي ــة الش ــاملة واملتعصص ــة هلـ ـا وف ــر ت ــدابري بديل ــة
لالحت ــاز يف ح ــدود اإلمك ــان .وأخـ ـريا ت ــنص امل ــادة عل ــى أن ــه عن ــدما ُ ه ــل مك ــان االحت ــاز
ويكون مثـة دليـل علـى تـوررب أي مو ـف عـام أو مو ـف خـر تـابي للدولـة أو عـعص يتصـرف بنـاء
علــى تصـري أو ت ييــد أو موافقــة منــه يُســتدعى إىل جلســة االســتماو املمثــل األعلــى للشــرطة الوطنيــة
والــوزير املعــتص ويُســتمي إليهمــا بغــر اعتمــاد التــدابري الالزمــة لتحديــد مكــان الشــعص احملت ــز
واملسؤولا عن حرمانه من احلرية.
 -244واهل ــدف م ــن دع ــو احلص ــول عل ــى املعلوم ــات العام ــة الـ ـيت تـ ـنص عليهـ ـا امل ــادة  91ه ــو
يـ ــمان احلصـ ــول علـ ــى املعلومـ ــات العامـ ــة يف القضـ ــايا الـ ــيت ني يُسـ ــم فيهـ ــا بـ ــاالطالو علـ ــى هـ ــذه
املعلومات بشكل صري أو يـمين أو عنـدما تكـون املعلومـات املقدمـة ناقصـة أو غـري موثـوق منهـا.
و وز تقدم هذه الـدعو حـ يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا رفـال تقـدم تلـا املعلومـات مرتكـزا إىل
طــابي الس ـرية والــتحفق واخلصوصــية أو أي تصــنيف خــر للمعلومــات .وباإليــافة إىل ذلــا تــنص
علــى أنــه ـ علــى الســل ة املعتصــة أن تعلــن ال ــابي الســري لتلــا املعلومــات وفقـ ا للقــانون قبــل
تقدم طل احلصول على املعلومات.
 -245وتتنــاول املــادة  92دعــو االطــالو علــى البيانــات الشعصــية الــيت يتمثــل الغــر منهــا يف
أن يك ـ ــون الش ـ ــعص أو ثل ـ ــه الق ـ ــانوين عل ـ ــى عل ـ ــم بوج ـ ــود وث ـ ــائق وبيان ـ ــات جيني ـ ــة ومص ـ ــارف
أو عفو ــات للبيانــات الشعصــية وتقــارير تتعلــق بــه أو مبمتلكاتــه لــد كيانــات عامــة أو خاصــة
واردة يف مســتند مــادي أو إلك ـ وين .وتــنص املــادة أيض ـا علــى حــق الشــعص يف معرفــة أصــل ملــف
أو مصــرف البيانــات الــذي حيتــوي علــى معلوماتــه الشعصــية ووجــه اســتعدامه والغــر منــه وم لــه
وف ـ ة صــالحيته .وأخ ـريا حيــق لصــاح البيانــات أن ي لـ مــن املســؤول عــن امللــف االطــالو عليــه
اانـ ـا وحت ــديت البيان ــات أو تص ــحيحها أو ح ــذفها أو إلغاءه ــا فضـ ـالا ع ــن امل الب ــة ب ــالتعويال ع ــن
األيرار اليت قد يتكبدها.
 -246وتــنص املــادة  93علــى دعــو عــدم االمتثــال حيــت حــددت أن الغــر منهــا هــو يــمان
إنفاذ القوانا املكونـة للنظـام القـانوين فضـالا عـن االمتثـال لقـرارات أو تقـارير اهليئـات الدوليـة حلقـوق
اإلنســان عنــدما يتضــمن القــانون أو القـرار الــذي يتعــا إنفــاذه التزامـ ا جبعلــه أو عــدم جعلــه وايــح ا
وص ــرحي ا وواج ـ التنفي ــذ .وب ــالنظر إىل ال ــابي اخل ــا هل ــذه ال ــدعو يتع ــا تق ــدميها أم ــام احملكم ــة
الدستورية.
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 -247وأخـ ـريا ت ــنص امل ــادة  94عل ــى ال ــدعو االس ــتثنائية للحماي ــة وه ــي تق ــدم ي ــد القـ ـرارات
أو األحك ــام النهائي ــة ال ــيت تنته ــا م ــن خ ــالل فع ــل أو تقص ــري احلق ــوق املعـ ـ ف م ــا يف الدس ــتور.
وبــالنظر إىل خصوصــيتها فهــي تق ــدم أمــام احملكمــة الدســتورية وذل ــا يف احلــاالت الــيت تكــون ق ــد
اســتُنفذت فيهــا ســبل االنتصــاف العاديــة واالســتثنائية املتاحــة يــمن اإلطــار القــانوين مــا ني يُعـ َـز عــدم
طل احلصول على سبل االنتصاف هذه إىل إخال الشعص الذي انتُها حقه.
 -248ومثـ ــة مس ـ ـ لة أخـ ــر ذات صـ ــلة بـ ــاحلقوق تتعلـ ــق باملؤسسـ ــات الـ ــيت ترصـ ــد اح ـ ـ ام حقـ ــوق
اإلنس ــان وال س ــيما احلق ــوق املتعلق ــة بن ــوو اجل ــن والفئـ ـات العمري ــة والش ــعو واجملتمع ــات احمللي ــة
والقوميــات ومــا إىل ذلــا .وكمــا ســبقت اإلعــارة ف ميــي مؤسســات الدولــة علــى مجيــي املســتويات
مدعوة إىل اح ام ويمان حقـوق األعـعا  .غـري أن مثـة بعـال املؤسسـات لـديها صـالحيات ذات
صـلة خاصــة بضــمان احـ ام احلقـوق .وكمــا أُعــري إىل ذلــا مــن قبـل تشــمل الســل ة التنفيذيــة علــى
وجــه التحديــد مــن بــا املؤسســات التابعــة هلــا اجملــال َ الوطنيــة للمســاواة بوصــفها هيئــات مكلفــة
بض ــمان الس ـريان واملمارس ــة الك ــاملا للحق ــوق املع ـ ف م ــا يف الدس ــتور والص ــكوك الدولي ــة حلق ــوق
اإلنسان .وبالتاي متـارا صـالحيا ا علـى ـو يعـزز تعمـيم ورصـد ومتابعـة وتقيـيم السياسـات العامـة
املتعلقــة باملســائل اجلنس ـانية وبشــؤون اجلماعــات اإلثنيــة واألجيــال والتواصــل الثقــايف واإلعاقــة والتنقــل
البشري ولكـي حتقـق هـذه اجملـال أهـدافها عليهـا أن تنسـق مـي الكيانـات املعنيـة بالرصـد واإلنفـاذ
وكذلا مي اهليئات املتعصصة يف محاية احلقوق على مجيي مستويات احلكومة.
 -249واــال املســاواة املنش ـ ة مبوج ـ الدســتور هــي اهليئــات الــيت حتــل عــل اجملــال املوايــيعية
القدميـ ــة القائمـ ــة وهـ ــي املسـ ــؤولة عـ ــن يـ ــمان الس ـ ـريان واملمارسـ ــة الكـ ــاملا للحقـ ــوق املكرسـ ــة يف
الدســتور والقــانون .وني ــر بعــد تنفيــذها يف الوقــت ال ـراهن وليســت قيــد التشــكيل إذ يتعــا اعتمــاد
القانون املتعلق مـا الـذي ال يـزال مشـروعه يف انتظـار املناقشـة الثانيـة يف اجلمعيـة الوطنيـة .وبنـاء علـى
مــا ســبق عريــه يُنتظــر ويــي املعــايري الــيت تســتند إليهــا هــذه اجملــال والــيت تُفصــل مــا حــدده الدســتور
صصوص ــها وب ــالنظر إىل ذل ــا يتع ــذر تق ــدم أي معلوم ــات مفص ــلة ع ــن أنشـ ـ تها أو ع ــن العملي ــة
اجلــاري تنفيــذها .غــري أنــه فيمــا خيــص واجـ هــذه اجملــال املتمثــل يف التنســيق مــي املؤسســات املعنيــة
بالرص ــد والتنفي ــذ وم ــي اهليئ ــات املتعصص ــة يف محاي ــة احلق ــوق جت ــدر اإلع ــارة بالتفص ــيل إىل مكتـ ـ
نائـ ـ وزي ــر التنق ــل البش ــري ومكتـ ـ أم ــا املظ ــاني ووزارة الثقاف ــة والـ ـ اث ووزارة الع ــدل وحق ــوق
اإلنس ــان والش ــؤون الديني ــة ووزارة البيئ ــة واألمان ــة الوطني ــة ل ــإلدارة السياس ــية واحلرك ــات االجتماعي ــة
ومشاركة املواطنا ومديرية جلنة تقصي احلقائق وحقوق اإلنسان.
 -250وق ــد س ــبق تنـ ـاول موي ــوو مكتـ ـ أم ــا املظ ــاني يف س ــياق احل ــديت ع ــن س ــل ة الش ــفافية
والرقاب ــة االجتماعي ــة بي ــد أن ــه م ــن امله ــم اإلع ــارة إىل الق ــانون التنظيم ـي ملكت ـ أم ــا املظ ــاني ال ــذي
يــنظم مجيــي املســائل املتعلقــة بصــالحيات هــذه املؤسســة وتنظيمهــا وســري عملهــا .ويعــود تــاريخ صــدور
ه ــذا القـ ــانون إىل عـ ــام  1997وبالتـ ــاي ف ـ ـ ن الكث ــري مـ ــن أحكـ ــام الدسـ ــتور املتعلقـ ــة بصـ ــالحيات
مكت ـ أم ــا املظ ــاني ت ــنظم بش ــكل أساس ــي اختصاص ــاته وم ــي ذل ــا جت ــدر اإلع ــارة إىل أن أم ــا
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املظ ــاني ميكن ــه أن يق ــوم دون قيـ ـود بزي ــارة مراك ــز إع ــادة الت هي ــل االجتم ــاعي ومراقب ــة اإلجـ ـراءات
القضــائية أو اإلداريــة وإدانــة انتهاكــات حقــوق اإلنســان بشــكل علــين واملثــول ك ــرف يف القضــايا
املتعلقة بالبيئـة يـمن قضـايا أخـر  .وفيمـا يتعلـق بـالتنظيم وسـري العمـل تـنص املـادة  1مـن القـانون
علــى أن مكت ـ أمــا املظــاني الــذي يرأســه أم ــا املظــاني هيئــة عامــة تتمتــي باالســتقالل ال ــو يفي
واملــاي واإلداري وبواليــة وطنيــة ويقــي مقرهــا يف كيتــو .كمــا تــنص املــادة  9علــى أن يعــا أمــا املظــاني
مس ــاعدا أوالا ومس ــاعدا ثاني ـا يف ــو هلم ــا بع ــال امله ــام والواجب ــات والص ــالحيات وينوب ــان عن ــه يف
ارس ــة مهام ــه يف ح ــاالت غياب ــه املؤق ــت أو يف ح ــال ع ــغور املنصـ ـ  .وم ــن جه ــة أخ ــر ت ــنص
املــادة  10علــى إنشــاء فــرو ملكت ـ أمــا املظــاني يف كــل مقاطعــة يرأســه مفــو ميــارا يف ن ــاق
الـدائرة اإلقليميــة املعنيــة وبــالتفويال مــن أمــا املظــاني املهــام والواجبــات والصــالحيات الــيت خيوهلــا لــه
أما املظاني.
 -251ويــنظم الفصــل الثــاين مــن القــانون اإلجـراءات املتبعــة أمــام مكتـ أمــا املظــاني .حيــت يــنص
على أنه وز ألي عـعص لـه مصـلحة مشـروعة أن يتوجـه بشـكل فـردي أو مجـاعي ودون قيـد إىل
مكتـ أمــا املظــاني لتقــدم عــكو خ يــة أو عــفوية يُش ـ رب أن تتضــمن معلومــات عــن صــاح
الشكو وسردا مفصالا للوقائي .كما ينص علـى أنـه يف حـال ورود عـكاو بشـ ن وقـائي قـد تلحـق
يــررا حبيــاة األعــعا أو صــحتهم أو ســالمتهم البدنيــة أو املعنويــة أو النفســية يُفعــل أمــا املظــاني
دون ت خري سبل االنتصـاف واإلجـراءات الـيت حتـول دون وقـوو أيـرار أو أخ ـار جسـيمة وال ـوز
للســل ات املعتصــة الــيت ي ل ـ منهــا ذلــا أن تــرفال النظــر يف القضــية وتســويتها .ويــنص القــانون
أيضـ ـ ا عل ــى التـ ـزام مجي ــي األع ــعا الع ــاما أو املس ــتقلا االعتب ــاريا أو ال بيعي ــا بالتع ــاون م ــي
مكت أمـا املظـاني يف تنفيـذ اإلجـراءات الـيت يضـ لي مـا وكـذلا يف ت بيـق عقوبـات يـد مـو في
الق او العام واألفراد املستقلا الذين يرفضون تقدم املعلومات اليت ي لبها املكت .
 -252أمــا فيمــا يتعلــق بــالوزارات واألمانــات املشــار إليهــا ســابقا فينبغــي التوقــف عنــد صــالحيات
وزارة الع ــدل وحق ــوق اإلنس ــان والش ــؤون الديني ــة وك ــذلا ص ــالحيات مكت ـ ـ نائ ـ ـ وزي ــر التنق ــل
البش ـ ـ ــري .وعل ـ ـ ــى وج ـ ـ ــه التحدي ـ ـ ــد ووفقـ ـ ـ ـا للمرس ـ ـ ــوم التنفي ـ ـ ــذي رق ـ ـ ــم  748الص ـ ـ ــادر يف تشـ ـ ـ ـرين
الث ـ ــاين/نوفمر  2007أنش ـ ـ رئ ـ ــي اجلمهوري ـ ــة وزارة الع ـ ــدل وحق ـ ــوق اإلنس ـ ــان والش ـ ــؤون الديني ـ ــة
ومنحهـا مجلــة صــالحيات تشــمل مــا يلــي( :أ) دعـم عمليــة حتســا اخلــدمات الــيت تقــدمها مؤسســات
نظام العدالة وذلـا مـن خـالل توسـيي ن اقهـا وفـر معـايري اجلـودة والتنفيـذ املنسـق للـراما املتعلقـة
بكف ـ ــاءة اإلدارة واس ـ ــتعدام املـ ـ ـوارد االقتص ـ ــادية واملالي ـ ــة واملادي ـ ــة والتكنولوجي ـ ــة عل ـ ــى أفض ـ ــل وج ـ ــه؛
( ) تنس ــيق اإلجـ ـراءات الرامي ــة إىل ي ــمان الوص ــول الفعل ــي إىل عدال ــة رفيع ــة املس ــتو ومالئم ــة
باعتبــار ذلــا حق ـا أساســيا جلميــي ســكان إك ـوادور؛ (ج) إنشــاء وحــدات ل ـدعم الســل ة القضــائية
والنيابـة العامـة يف البحــت عـن حلــول للمنازعـات الــيت تـن م داخــل مراكـز إعــادة الت هيـل االجتمــاعي
وغريهــا مــن املنازعــات القضــائية الــيت قــد تكــون ذات صــلة بــاإلدارة العامــة؛ (د) حفــز تنفيــذ اآلليــات
املناســبة لتعمــيم حقــوق اإلنســان واملعلومــات القانونيــة واإلجرائيــة؛ (ه) تنســيق وتنفيــذ ورصــد ب ـراما
60/67

GE.15-16632

HRI/CORE/ECU/2015

ومشـاريي خمتلـف الكيانــات الـيت يشــملها نظـام إعـادة الت هيــل االجتمـاعي وكــذلا الـراما واملشــاريي
املتعلق ــة برعايـ ــة ومحايـ ــة اجل ــا ا األحـ ــداث؛ (و) التنسـ ــيق مـ ــي ال ـ ـ مراقبـ ــة املعـ ــدرات واملـ ــؤثرات
العقليــة نيابــة عــن اإلدارة العامــة املركزيــة لتصــميم وتنفيــذ ب ـراما ملنــي اســتعمال املعــدرات واملــؤثرات
العقلية والقضاء عليه.
 -253وعـ ـ ـ ـ ـ ــالوة علـ ـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــا ومبوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ املرسـ ـ ـ ـ ـ ــوم التنفيـ ـ ـ ـ ـ ــذي رقـ ـ ـ ـ ـ ــم  1317الصـ ـ ـ ـ ـ ــادر يف
أيلول/س ــبتمر  2008أُس ــندت ل ــوزارة الع ــدل وحق ــوق اإلنس ــان والش ــؤون الديني ــة مس ــؤولية تنس ــيق
عملي ــة تنفي ــذ األحك ــام والت ــدابري الوقائي ــة والت ــدابري املؤقت ــة والتس ــويات الودي ــة والتوص ــيات والقـ ـرارات
املنبثقــة عــن نظــام البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان والنظــام العــاملي حلقــوق اإلنســان وغريهــا مــن
الواجب ــات الناعـ ــئة عـ ــن االلتزامـ ــات الدوليـ ــة بش ـ ـ ن حق ــوق اإلنسـ ــان وهلـ ــذا الغـ ــر ُخولـ ــت إليهـ ــا
الصـالحيات التاليـة( :أ) إحالـة القـرارات إىل السـل ة املعتصـة واإليعــاز إليهـا بالشـروو يف التحقيقــات
وحتديــد املســؤولية الفرديــة عــن انتهاكــات حقــوق اإلنســان؛ ( ) التنســيق مــي وزارة املاليــة فيمــا يتعلــق
بــدفي التعــويال امل ـادي وغــري امل ـادي لضــحايا انتهاكــات حقــوق اإلنســان؛ (ج) التنســيق مــي الوكالــة
املعتص ــة التابع ــة للحكوم ــة بش ـ ـ ن اخت ــاذ الت ــدابري الالزم ــة للوف ــاء الكام ــل بااللتزام ــات؛ (د) إع ــداد
مش ـاريي إصــالحات للق ـوانا مــن أجــل مواءمــة النظــام القــانوين مــي املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنســان؛
(ه) التنس ــيق م ــي وزارة الش ــؤون اخلارجي ــة والتنق ــل البش ــري يف تنفي ــذ أي ص ــا دوي عل ــى الص ــعيد
ال ــوطين ت تـ ـ مبوجب ــه التزام ــات دولي ــة عل ــى الدول ــة يف ا ــال حق ــوق اإلنس ــان؛ (و) متابع ــة ورص ــد
وتقيــيم تنفيــذ املعــايري القانونيــة والسياســات الوطنيــة يف اــال حقــوق اإلنســان داخــل إك ـوادور مــن
أج ــل إدراج البيان ــات ذات الص ــلة يف التق ــارير ال ــيت تق ــدمها الدول ــة إىل هيئ ــات املعاه ــدات يف ه ــذا
اجملال وغريها.
 -254وأُحلــق مكت ـ نائـ وزيــر التنقــل البشــري( )62باهليكــل اإلداري لــوزارة الشــؤون اخلارجيــة منــذ
حزيران/يونيـه  .2013وجتــدر اإلعــارة إىل إيــفاء ال ــابي الشــرعي علــى اختصاصــه وإىل تعزيــز القــدرة
على جين منافي لإلكوادوريا مـن إيـفاء ال ـابي املؤسسـي عليـه مـن خـالل اهليكـل التنظيمـي املتمثـل
يف مكت ـ نائ ـ الــوزير داخــل اإلدارة العامــة .وتتــوىل وزارة الشــؤون اخلارجيــة حالي ـا اإلع ـراف علــى
سياســة اهل ــرة وهــي املكلفــة بتنفيــذ السياســات العامــة الــيت تشــمل األعــعا الــذين يعيشــون حالــة
التنقــل البشــري وبتعمــيم هــذه السياســة يف مجيــي مؤسســات الدولــة علــى ــو ميكــن مــن القيــام بعمــل
ع ـ ــامل .وتتمث ـ ــل مهم ـ ــة ه ـ ــذا املكتـ ـ ـ يف خت ـ ــيط وتوجي ـ ــه وتقي ـ ــيم إدارة سياس ـ ــة التنق ـ ــل البش ـ ــري
فيمــا يتعلــق بشــؤون اهل ــرة والشــؤون القنصــلية وعــؤون الل ــوء الــيت مــن عـ هنا أن تســاهم يف محايــة
__________
( )62الســيد رئــي اجلمهوريــة الدســتوري اخلبــري االقتصــادي رافاييــل كوريــا ديلغــادو مبوج ـ املرســوم رقــم  20املــؤرخ 10
حزيران/يونيــه " 2013حيــول األمانــة الوطنيــة لشــؤون املهــاجرين إىل مكت ـ نائ ـ وزيــر التنقــل البشــري الــذي يُلحــق
باهليكــل اإلداري لــوزارة الشــؤون اخلارجيــة وتُســند إليــه مجيــي االختصاصــات والصــالحيات وال ـراما واملشــاريي وامل ـوارد
اليت كانت قائمة إىل حا ما قبل تنفيذ هذا املرسوم التنفيذي".
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وتعزيـ ــز حقـ ــوق اإلك ـ ـوادوريا يف اخلـ ــارج وحقـ ــوق األجان ـ ـ يف إك ـ ـوادور وذلـ ــا بويـ ــي عمليـ ــات
للتنسيق الداخلي واخلارجي ترمي إىل حتقيق أهداف اخل ط الوطنية للتنمية.
 -255ويف ذار/م ــارا  2012حتول ــت الوح ــدة املتعصص ــة لل ن ــة احلقيق ــة إىل مديري ــة احلقيق ــة
وحق ــوق اإلنس ــان م ــدف تنس ــيق ودع ــم قض ــايا انتهاك ــات حق ــوق اإلنس ــان واجلـ ـرائم املرتكب ــة ي ــد
البش ـرية والتحقيــق فيهــا وتشــمل صــالحيتها ســائر اإلقلــيم الــوطين .وقــد أُنشــئت الوحــدة املتعصصــة
لل ن ــة احلقيق ــة الس ــابقة يف  25تش ـرين الث ــاين/نوفمر  2010وأج ــرت حتري ــات بش ـ ن  118قض ــية
كانت مدعومة ب ثباتات وثائقية للتحقيق فيها قضائي ا.
 -256وجتــدر اإلعــارة إىل أهنــا كانــت تتـ لف مــن ناعـ ا بــارزين يف اــال حقــوق اإلنســان ينتمــون
إىل اجملتمــي املــدين .وكانــت مهمتهــا تتمثــل يف إجـراء حتقيقــات معمقــة ومســتقلة اســتنادا إىل عــهادات
الض ــحايا والش ــهود وإىل عفو ــات الدول ــة ح ـ وإن كان ــت متحفظ ـا عليه ــا أو ذات ط ــابي س ــري.
وخ ــالل مزاولته ــا لعمله ــا ج ــر التحقي ــق يف قض ــايا بشـ ـ ن القت ــل خ ــارج ن ــاق القض ــاء واالختف ــاء
القسـ ـ ـ ــري والتعـ ـ ـ ــذي واالحت ـ ـ ـ ــاز التعسـ ـ ـ ــفي .وقُـ ـ ـ ــدم التقريـ ـ ـ ــر النهـ ـ ـ ــائي عـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا التحقيـ ـ ـ ــق يف
حزيران/يوني ـه  2010وجــر يف إطــاره توثيــق مــا اموع ـه  118حالــة  17منهــا متعلقــة باالختفــاء
القسري.
 -257وفيمـا يتعلــق بقبــول واليــة أو اختصاصـات اهليئــات اإلقليميــة املعنيــة حبمايــة حقــوق اإلنســان
فق ـ ــد ص ـ ــدقت إك ـ ـ ـوادور يف  8ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــمر  1977عل ـ ــى االتفاقي ـ ــة األمريكي ـ ــة حلق ـ ــوق
اإلنس ــان ويف  24متوز/يوليـ ـه  1984اع ف ــت وفقـ ـ ا للفق ــرة  1م ــن امل ــادة  62م ــن االتفاقي ــة بـ ـ ن
والي ــة عكم ــة البل ــدان األمريكي ــة حلق ــوق اإلنس ــان مل ِزم ــة قانون ـ ـ ا يف مجي ــي املس ــائل املتعلق ــة بتفس ــري
أو ت بيــق االتفاقيــة .ويف هــذا الصــدد ووفقـ ا للمــادة  68تعهــدت إكـوادور باالمتثــال لقـرار احملكمــة
يف أي قضــية تكــون طرف ـ ا فيهــا باإليــافة إىل الســماس بتنفيــذ حكــم احملكمــة فيمــا يتعلــق بــالتعويال
عن األيرار وفق ا لإلجـراءات احملليـة الـيت خيضـي هلـا تنفيـذ األحكـام يـد الدولـة .وفضـالا عـن ذلـا
تنص املـادة  41مـن االتفاقيـة األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان علـى أن اهليئـة املكلفـة بتعزيـز مراعـاة حقـوق
اإلنســان والــدفاو عنهــا يف نصــف الكــرة الغــريب هــي جلنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان وهــي
اهليئــة الــيت ختــول إليهــا صــالحية النظــر يف االلتماســات الــيت تردهــا مــن أعــعا يــدعون أن حقــوقهم
ق ــد انتهك ــت .ووفقـ ـ ا للم ــادتا  ) (41و 43م ــن االتفاقي ــة تنظ ــر الل ن ــة يف االلتماس ــات وتق ــدم
التوصــيات للــدول لكــي تتعــذ تــدابري ــدف إىل ويــي حــد لالنتهاكــات وجــر الضــرر النــاجم عنهــا
كما وز هلا أن ت ل إىل الدول تقدم تقارير عما نفذته من تدابري لتحدد مد فعاليتها.

جي  -إطار تعزيز حقوق اإلنسان علع الصعيد الوطن
 -258وكم ــا أُع ــري إىل ذل ــا س ــابق ا ي ـ ـنص الدس ــتور عل ــى إط ــار مه ــم ل ـ ـربط أنش ـ ـ ة الس ــل ات
بضــمان اح ـ ام حقــوق اإلنســان ومشــاركة األف ـراد والشــعو واجملتمعــات والقوميــات الــذين يُعتــرون
أصــحاب ا هل ـذه احلقــوق والــذين ينشــئون منظمــات اجتماعيــة بغــر تعزيزهــا والــدفاو عنهــا .وبالتــاي
62/67

GE.15-16632

HRI/CORE/ECU/2015

فحق ــوق املش ــاركة املش ــار إليه ــا وال ــيت تنظمه ــا امل ــادة  61م ــن الب ــا الث ــاين م ــن الدس ــتور املتعل ــق
بـ ــاحلقوق تـ ــنص علـ ــى حـ ــق مجيـ ــي اإلك ـ ـوادوريا يف املشـ ــاركة يف املسـ ــائل املتعلقـ ــة بالصـ ــاأ العـ ــام
ويف مشاور م أو مراجعة إجراءات السل ة العامـة .وعلـى نفـ املنـوال تـنص األحكـام اآلنفـة الـذكر
بش ـ ـ ـ ن الضـ ـ ــمانات املتعلق ـ ــة بالسياس ـ ـ ـات العام ـ ــة علـ ـ ــى مش ـ ــاركة األف ـ ـ ـراد واجملتمع ـ ــات والشـ ـ ــعو
والقوميــات أو منظمــات اجملتمــي املــدين يف صــياغة السياس ـات واخلــدمات العامــة وتنفيــذها وتقييمهــا
ومراقبته ــا .ومـ ــن مث ــة تكفـ ــل ع ـ ـ املؤسس ــات التابعـ ــة للدولـ ــة يف املس ــتويات احلكومي ـ ـة املعتلفـ ــة
ا ــاالت للمش ــاركة يف إع ــداد أنشـ ـ تها ألغـ ـرا اإلع ــالم والتش ــاور والتش ــارك يف إع ــداد أو إص ــالس
السياسات واملشاريي واخل ط وغريها.
 -259وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق بتعزي ـ ــز املع ـ ــارف والت ـ ــدري يف ا ـ ــال حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان وب ـ ــالنظر إىل تن ـ ــوو
املؤسسـ ــات الـ ــيت تت ـ ــوىل تنفيـ ــذ السياسـ ــات املتعلق ـ ــة بـ ــاحلقوق توجـ ــد أيض ـ ـ ا ب ـ ـراما مؤسسـ ــية ع ـ ـ
ويف خمتلـ ــف املسـ ــتويات احلكومي ـ ـة .غـ ــري أن وزارة العـ ــدل وحقـ ــوق اإلنسـ ــان والشـ ــؤون الدينيـ ــة هـ ــي
املؤسس ــة املكلف ــة بتعزي ـز حق ــوق اإلنس ــان ب ــا امل ـواطنا وك ــذلا داخ ــل الق ــاو الع ــام .ول ــد ه ــذه
الــوزارة علــى وجــه التحديــد مكتـ إلرعــاد املـواطنا يســدي املشــورة لافـراد والشــعو واجملتمعــات
والقوميـات بشـ ن كيفيــة ارســة حقــوقهم وإنفاذهــا وذلــا مــن خــالل املقــابالت والوثــائق وحـ مــن
خـالل تـداول أدلـة وكتيبـات تويـيحية بشـ ن بعـال احلقـوق احملـددة .كمـا تقـوم الـوزارة بتنفيـذ محــالت
إعالميــة ــدف إىل متكــا امل ـواطنا فيمــا يتعلــق بــاحلقوق مــن أجــل تعزيــز إنفاذهــا .وصصــو هــذه
املسـ ـ لة جت ــدر اإلع ــارة إىل العم ــل ال ــذي تق ــوم ب ــه مديري ــة حق ــوق اإلنس ــان التابع ــة ل ــوزارة الع ــدل
وحقــوق اإلنســان والشــؤون الدينيــة امتثــاالا لتوصــيات هيئــات رصــد تنفيــذ املعاهــدات الدوليــة حلقــوق
اإلنســان وهــو مــا يت ســد مــن خــالل منشــورا ا (يف عــام  2013تناولــت باألســاا موايــيي امل ـرأة
واألطف ــال واملـ ـراهقا) وك ــذلا احلم ــالت املنظم ــة يف الق ــاو الع ــام والرامي ــة إىل تعزي ــز ثقاف ــة حق ــوق
اإلنس ــان ب ــا امل ــو فا وال ــيت م ــن عـ ـ هنا ت ــوعيتهم بـ ـ داء و يف ــتهم مب ــا يتـ ـواءم م ــي املعرف ــة واملراع ــاة
الكاملتا حلقـوق اإلنسـان .وفيمـا يتعلـق بالتـدري يف الق ـاو العـام قامـت مديريـة حقـوق اإلنسـان
يف ع ـ ـ ــام  2012بت ـ ـ ــدري  2 507م ـ ـ ــو فا ع ـ ـ ــاما؛ ويف الفـ ـ ـ ـ ة م ـ ـ ــن ك ـ ـ ــانون الثاين/ين ـ ـ ــاير إىل
/أغس ـ  2013بت ــدري  2 313مو ف ـ ا عام ـ ا يف مؤسس ــات ع ـ تابعــة للدول ــة م ــن قبي ــل
الش ــرطة الوطنيـ ــة والشـ ــرطة احلض ـ ـرية ووزارة الـ ــدفاو ووزارة الريايـ ــة والق ـ ـوات املسـ ــلحة ومدرسـ ــة
ت ــدري م ــو في الس ـ ون ومكت ـ امل ــدعي الع ــام .ويف ه ــذا الص ــدد اس ــتندت حلق ــات العم ــل إىل
منه يات تشاركية قائمـة علـى هنـا عـامل حلقـوق اإلنسـان وذلـا مـن خـالل تنـاول موايـيي منبثقـة
عــن االلتزامــات الدوليــة واملوايــيي املتعلقــة باملقومــات األساســية حلقــوق اإلنســان أو بنــوو اجلــن
أو احلقـ ــوق اجلماعيـ ــة أو احلق ـ ــوق املتعلقـ ــة بالصـ ــحة وغريه ـ ــا .ويف عـ ــام  2010ويـ ــعت املديري ـ ــة
الوطني ــة لتعل ــيم الش ــرطة الوطني ــة برن ــاما الت ــدري الش ــامل واملس ــتمر ال ــذي يه ــدف بوج ــه ع ــام إىل
تــدري مجيــي عناصــر الشــرطة يف مجيــي املســائل األساســية لعمــل الشــرطة باعتمــاد هنــا قــائم علــى
اح ـ ـ ام حقـ ــوق اإلنسـ ــان؛ وقـ ــد قـ ــام هـ ــذا الرنـ ــاما يف عـ ــام  2011بتـ ــدري  23 516مو ف ـ ـ ا؛
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ويف ع ــام  2012بت ــدري  17 554مو ف ـا ويف الف ـ ة م ــن نيس ــان/أبريل إىل متوز/يوليـ ـه 2013
بتدري  5 600مو ف من مو في الشرطة على الصعيد الوطين.
 -260وينبغــي التشــديد علــى أن مديريــة حقــوق اإلنســان و فــت هــذا الرنــاما يف اعتمــاد املــدربا
العــاملا يف برنــاما التــدري الشــامل واملســتمر وحتــديت كفــاءا م يف اــال حقــوق اإلنســان؛ وعلــى
نفـ ـ ـ املنـ ـ ـوال وف ـ ــرت للم ـ ــدربا الت ـ ــابعا هل ـ ــذا الرن ـ ــاما الت ـ ــدري يف ا ـ ــاالت حق ـ ــوق األطف ـ ــال
واملراهقا باإليافة إىل املواييي اآلنفة الذكر.
 -261وتتعاون هذه املديريـة يف الوقـت الـراهن مـي مؤسسـات أخـر يف مراجعـة ثالـت دليـل حلقـوق
اإلنسان املن بقة على و يفة الشرطة .وتنفيـذا للحكـم الصـادر عـن عكمـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق
اإلنس ــان واملتعلـ ــق بقض ــية عـ ــع الكيتش ـ ـوا س ــارياكو ي ــد إك ـ ـوادور قام ــت وزارة العـ ــدل وحقـ ــوق
اإلنســان والشــؤون الدينيــة ومؤسســات عامــة أخــر بــدع وم مــن مؤسســات خاصــة بتــدري 145
مو فـا مــن مــو في الشــرطة والق ـوات العســكرية يف اــال احلقــوق اجلماعيــة واملشــاورة املســبقة اســتنادا
إىل ــوذج تــدري الشــرطة الوطنيــة والقـوات املســلحة يف اــال احلقــوق اجلماعيــة للشــعو والقوميــات
يف إك ـوادور .وتعكــف مديريــة حقــوق اإلنســان بالش ـراكة مــي معهــد الدراســات الوطنيــة العليــا علــى
تنفيـذ النمــوذج األساســي حلقـوق اإلنســان الــذي يُ مـ إىل تدريســه جلميــي املـو فا العــاما خــالل
دورة مـ ـ ـ ــد ا  50سـ ـ ـ ــاعة ويُ م ـ ـ ـ ـ إىل تـ ـ ـ ــدري  100مو ـ ـ ـ ــف يف سـ ـ ـ ــائر أرجـ ـ ـ ــاء البلـ ـ ـ ــد بنهايـ ـ ـ ــة
عام .2013
 -262وينبغـ ـ ــي اإلعـ ـ ــارة أيض ـ ـ ـ ا إىل ب ـ ـ ـراما التـ ـ ــدري واحلمـ ـ ــالت اإلعالميـ ـ ــة والـ ـ ــدورات التدريبيـ ـ ــة
املتعصصـة والتمكـا واإلرعـاد واملشـاركة فيمـا يتعلـق مبوايـيي مـن قبيـل االجتـار باألعـعا و ـريبهم
وحقــوق الشــعو اإلكوادوري ـة املنحــدرة مــن أصــل أفريقــي والشــعو واجملتمعــات والقوميــات األصــلية
واألطفـال واملـراهقا والنســاء واألعــعا ذوي اإلعاقــة واألعــعا املســنا مــن بــا فئــات أخــر
ويتــوىل رعايــة هــذه ال ـراما وتش ـ يعها علــى الصــعيدين الــداخلي واخلــارجي مؤسســات مثــل مكت ـ
النائ ـ العــام ووزارة الشــؤون اخلارجي ــة والتنقــل البشــري ومكت ـ نائ ـ رئــي اجلمهوريــة ومكت ـ
أمــا املظــاني ووزارة البيئــة ووزارة الســياحة ووزارة اإلدمــاج االقتصــادي واالجتمــاعي والشــرطة الوطنيــة
إلك ـوادور ومكت ـ نائـ ـ وزي ــر التنق ــل البش ــري ووزارة الثقاف ــة واجلامع ــات العام ــة واخلاص ــة وامل ــدارا
والكلي ــات واملنظم ــات االجتماعي ــة ومجعي ــات األحي ــاء واملؤسس ــات واحلرك ــات السياس ــية وغريه ــا م ــن
املؤسسات العامة واخلاصة.
 -263وفيمــا يتعلــق باهليئــات املعتصــة يف حقــوق اإلنســان وردت إعــارة عــددة إىل اختصاصــات
اجلمعيــة الوطنيــة يف هــذا اجملــال وإىل الصــالحيات املعولــة للم ــال اإلقليميــة واــال املقاطعــات
والكانتونـات والــدوائر واجملـال احلضـرية مــن أجـل تعزيــز التمتـي بــاحلقوق و ارســتها مـن قبيــل احلــق يف
العبـور والتنقـل ويف املوئـل والسـكن وميـاه الشــر والغـذاء والبيئـة الصـحية وأمـن املـواطنا والعلــم
والثقافــة وغريهــا مــن احلقــوق .كمــا وردت تفاصــيل عــن اهليئــات الوطنيــة املعنيــة حبمايــة وتعزيــز حقــوق
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اإلنســان كمــا هــو الشـ ن بالنســبة للم ـال الوطنيـة للمســاواة ومكتـ احملــامي العــام ومكتـ أمــا
املظــاني مــن بــا هيئــات أخــر  .ومــي ذلــا جتــدر اإلعــارة إىل أنــه وفق ـا للمــادة  158مــن الدســتور
"تعت ــر الق ـ ـوات املس ــلحة والش ــرطة الوطني ــة مؤسس ــتا مهمتهم ــا محاي ــة حق ــوق امل ـ ـواطنا وحري ــا م
والض ــمانات املكفول ــة هل ــم" تنفي ــذا لل ــدور األساس ــي املتمث ــل يف محاي ــة حق ــوق املـ ـواطنا وحري ــا م
والضمانات املكفولة هلم.
 -264أما صصو استثمارات امليزانيـة العامـة للدولـة يف اـال إعمـال احلقـوق فـال ميكـن حتديـدها
إال فيم ــا يتعل ــق ب ــاحلقوق االجتماعي ــة احمل ــددة يف السياس ــات الوطني ــة م ــن قبي ــل الرف ــاه االجتم ــاعي
والتنميــة احلض ـرية والســكن والتعلــيم والصــحة والعمــل .وتــرد فيمــا يلــي املعلومــات املتاحــة لــد وزارة
املالية بش ن إنفاق امليزانية السنوية يف الق او االجتماعي يف عامي  2008و.)63(2009
الميزانية العامة للدولة
االعتمـ ـ ـ ـ ــادات
السنوية األولية

التعديل السنوي

التمويل السنوي
املعتمد

االعتمادات
السنوية

املستحقات
السنوية

اإلنفاق السنوي

إنفاق امليزانية السنوية/اإلنفاق حبس الق او يف عام 2008
الرفاه االجتماعي

91 059 276.47

42 240 314.07

133 299 590.54

115 354 693.40

115 293 417.45

114 401 731.52

التنمية احلضرية والسكن

362 833 535.25

127 626 274.92

490 459 810.17

451 737 214.67

451 426 969.69

444 140 861.88

التعليم

213 211 154.37

252 692 546.20

465 903 700.57

304 004 557.31

303 210 502.17

295 240 689.76

الصحة

180 526 123.05

5 881 714.43

186 407 837.48

152 589 703.47

152 582 953.47

150 604 002.34

العمل

9 280 815.00

4 198 335.12

13 479 150.12

13 071 751.14

13 071 751.14

12 696 374.87

856 910 904.14

432 639 184.74

1 017 083 660.37 1 035 585 593.92 1 036 757 919.99 1 289 550 088.88

المجموع

إنفاق امليزانية السنوية/اإلنفاق حبس الق او يف عام 2009
الرفاه االجتماعي

144 411 428.32

74 219 045.14

218 630 473.46

85 634 579.42

73 717 627.63

68 355 583.45

التنمية احلضرية والسكن

382 648 734.77

141 840 447.59 240 808 287.18-

94 087 162.90

84 012 784.73

81 531 592.28

التعليم

411 203 312.80

241 632 811.59 169 570 501.21-

107 773 382.04

74 103 905.54

72 188 894.57

الصحة

243 763 058.63

112 201 133.37 131 561 925.26-

62 389 119.45

49 275 640.07

38 459 873.18

العمالة

12 116 236.26

5 441 002.50

5 290 368.88

5 008 983.97

355 325 246.31

268 400 326.85

265 544 927.45

المجموع

3 747 986.34

15 864 222.60

730 169 088.61 463 973 682.17- 1 194 142 770.78

__________
( )63يعتمــد كمصــدر تقريــر مجهوريــة إك ـوادور يف اــال حقــوق الشــبا ال ـواردة يف االتفاقيــة اإليبرييــة  -األمريكيــة املتعلقــة
حبقوق الشبا .
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دال -التقارير المتعلقة ناللتزامات الدولية
 -265فيم ــا يتعل ــق بعملي ــة تق ــدم التق ــارير الوطني ــة إىل اهليئ ــات الدولي ــة لرص ــد املعاه ــدات الدولي ــة
جت ــدر اإلع ــارة إىل أن ه ــذه املهم ــة عُه ــد م ــا مبوج ـ ـ املرس ــوم التنفي ــذي رق ــم  1317الص ــادر يف
أيلول/س ــبتمر  2008إىل وزارة الش ــؤون اخلارجي ــة والتنق ــل البش ــري ووزارة الع ــدل وحق ــوق اإلنس ــان
والشؤون الدينيـة .وتـنص املـادة  7-2مـن هـذا املرسـوم علـى أن تشـارك وزارة العـدل وحقـوق اإلنسـان
والشــؤون الدينيــة مــي وزارة الشــؤون اخلارجيــة والتنقــل البشــري يف عمليــة إعــداد واعتمــاد التقــارير الــيت
تق ــدمها الدول ــة إىل الل ــان واهليئ ــات األخ ــر املعني ــة مبعاه ــدات حق ــوق اإلنس ــان وذل ــا يف إط ــار
التنس ـ ــيق الع ـ ــام عل ـ ــى أن تتحم ـ ــل وزارة الش ـ ــؤون اخلارجي ـ ــة مس ـ ــؤولية تق ـ ــدم التق ـ ــارير إىل هيئ ـ ــات
املعاهدات.

هاء -متانعة الميتمرات الدولية
 -266ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاركت إكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوادور يف مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤمتر اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرا ديرب ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي عق ـ ـ ـ ـ ـ ــد يف جني ـ ـ ـ ـ ـ ــف يف
نيســان/أبريل  2009واستعريــت خاللــه إجنازا ــا الكــر يف اــال الكفــاس مــن أجــل القضــاء علــى
التمييز العنصري.

واو -التدانير المتعلقة نعدت التمييز ونالمساواب
 -267كمــا ســلف الــذكر حي ـدد الدســتور يف الفقــرة  2مــن املــادة  11املبــاد الــيت حتكــم تفســري
احلقــوق ومنهــا مبــدأ املســاواة وعــدم التمييــز .وتَــرد يف نف ـ املــادة بعــال مســات األعــعا اخلِلقيــة
أو االختياريــة الــيت تشــكل جــزءا مــن هــويتهم وععصــيتهم مــن قبيــل اجلنســية واألصــل اإلثــين والــدين
واهلوية اجلنسـانية ونـوو اجلـن والسـ ل القضـائي كمـا تشـري بشـكل صـري إىل عـدم جـواز أي متييـز
علــى أســاا أي ميــزة ععصــية أو مجاعيــة مؤقتــة أو دائمــة يهــدف أو ي ـؤدي إىل تع يــل أو إلغــاء
االع اف بـاحلقوق الـيت يقرهـا الدسـتور والصـكوك الدوليـة أو التمتـي مـا أو ارسـتها .وباإليـافة إىل
ذل ــا ت ــنص ه ــذه امل ــادة عل ــى معاقب ــة الق ــانون عل ــى مجي ــي أع ــكال التميي ــز وعل ــى اخت ــاذ الدول ــة
إج ـراءات إ ابيــة لتعزيــز املســاواة الفعليــة لصــاأ أصــحا احلقــوق الــذين يعــانون مــن عــدم املســاواة.
ومــن جهــة أخــر يــرز يــمن احلقــوق املتعلقــة باحلريــة احلــق يف املســاواة الشــكلية واملســاواة املاديــة
وعدم التمييز املشار إليه يف الفقرة  4من املادة .66
 -268واس ــتنادا إىل ذل ــا ينبغ ــي أن تع ــزز الق ـوانا والسياس ــات واألحك ــام القض ــائية وغريه ــا م ــن
اإلعالن ــات ال ــيت تص ــدر ع ــن الس ــل ات العام ــة اخت ــاذ ت ــدابري م ــن أج ــل حتقي ــق املس ــاواة وإجـ ـر و
اءات
إ ابي ـة لص ــاأ األع ــعا ال ــذين يتعري ــون للتميي ــز أو ال ــذين يع ــانون م ــن ع ــدم املس ــاواة يف ارس ــة
حقــوقهم أو التمتــي مــا .وعلــى الصــعيد التشـريعي قامــت اجلمعيــة الت سيســية وجلنــة التشـريي والرقابــة
وهـ ـ ـ ــي املؤسس ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــيت ُكلف ـ ـ ـ ــت مبمارسـ ـ ـ ــة ص ـ ـ ـ ــالحيات اجلمعيـ ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ـ ــة إىل أن إنش ـ ـ ـ ــاؤها يف
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/أغسـ ـ  2009بوي ــي القـ ـوانا األساس ــية لتعزي ــز املس ــاواة م ــن قبي ــل الق ــانون اإلص ــالحي
لإلنصـ ــاف الض ـ ـري يف إك ـ ـوادور والقـ ــانون األساسـ ــي لالنتعابـ ــات واهليئـ ــات السياسـ ــية والقـ ــانون
األساس ــي إلص ــالس الق ــانون األساس ــي للعدم ــة املدني ــة واإلدارة العام ــة وتوحي ــد ومواءم ــة األج ــور يف
الق ــاو الع ــام وق ــانون العم ــل؛ والق ــانون األساس ــي املتعل ــق بالس ــيادة الغذائي ــة وق ــانون إص ــالس ق ــانون
اإلجراءات اجلنائية وما إىل ذلا.
 -269و دف هـذه القـوانا إىل التوزيـي العـادل للثـروة مـن خـالل جبايـة الضـرائ وذلـا بتنفيـذ مبـدأ
التناس ـ الــذي يــدفي مبوجبــه ذوو الــدخل املرتفــي مبــالغ ي ـريبية أكــر؛ وحصــول امل ـزارعا وغــريهم مــن
األعــعا يف ق ــاعي الزراعــة وصــيد األمســاك علــى وســائل اإلنتــاج؛ وويــي نظــام لتــدابري بديلــة للحــب
وإع ــادة تص ــنيف اجلـ ـرائم اجلنائي ــة للحيلول ــة دون ح ــب األع ــعا بس ــب الفق ــر؛ وم ــن إج ــازة أموم ــة
مدفوعة األجر مد ا  12أسبوع ا للنساء العامالت وإجازة أبوة مدفوعة األجر للرجال مـد ا  10أيـام.
غري أن مـن بـا أهـم اإلصـالحات إدراج جـرائم الكراهيـة يف القـانون اجلنـائي امتثـاالا ألحكـام املـادة 81
مــن الدســتور الــيت تــنص علــى أن يضــي القــانون إجـراءات خاصــة وسـريعة حملاكمــة ومعاقبــة مـرتك جـرائم
العنف املنزي أو اجلنسي وجرائم الكراهية واجلرائم املرتكبة يد األطفال واملـراهقا والشـبا واألعـعا
ذوي اإلعاق ــة واملس ــنا واألع ــعا ال ــذين حيت ــاجون بس ــب أوي ــاعهم اخلاص ــة إىل ق ــدر أك ــر م ــن
احلماية؛ وتنص على تعيا مدعا عاما وعاما متعصصا ملعاجلة هذه القضايا وفق ا للقانون.
 -270وبالفعــل يــز القــانون اجلنــائي حالي ـا ألي عــعص يتعــر لالعتــداء أو املضــايقة بســب انتمائــه
إىل مجاعة معينة تقدم عكو إىل مكت املدعي العام .وتنص القـوانا حتديـدا علـى إيقـاو عقوبـة قصـو
خاصــة بــاحلب مــدة ت ـ اوس بــا  16و 25عام ـا يف حالــة القتــل بــدافي الكراهيــة أو االزدراء بســب العــرق
أو ال ــدين أو األصـ ــل القـ ــومي أو اإلثـ ــين أو امليـ ــل اجلنس ــي أو اهلويـ ــة اجلنسـ ــانية أو السـ ــن أو احلالـ ــة املدنيـ ــة
أو اإلعاقــة .كمــا ُ ــرم التحـريال العلــين علــى الكراهيــة أو االزدراء أو ارســة أي عــكل مــن أعــكال العنــف
النفســي أو البــدين يــد عــعص أو عــدة أعــعا بســب ل ـون البشــرة أو العــرق أو نــوو اجل ـن أو ال ـدين
أو األص ــل الق ــومي أو اإلث ــين أو املي ــل اجلنس ــي أو اهلويـ ـة اجلنس ــية أو الس ــن أو احلالـ ـة املدني ــة أو اإلعاقـ ـة
ويعاقـ علــى هــذه اجلرميــة بــاحلب مــدة تـ اوس بــا  6أعــهر و 3ســنوات؛ ومــن جهــة أخــر يعاقـ مــن
يرتك ـ أفع ـال العنــف النفســي أو البــدين بــدافي الكراهيــة بــاحلب مــدة ت ـ اوس بــا  6أعــهر وســنتا .ومــن
امله ــم اإلع ــارة إىل جت ــرم األفع ــال ال ــيت يرتكبه ــا األع ــعا ال ــذين يرفض ــون أثن ــاء ارس ــة أنش ـ تهم املهني ــة
أو الت اريــة أو املتعلق ــة مبش ــاريعهم تق ــدم خدم ــة أو إعانــة إىل ع ــعص أو يس ــتبعدون حقوق ــه الدس ــتورية
أو ينتهكوهنا أو ينكروهنا أو يقيدوهنا بسب لون بشرته أو عرقه أو دينه أو أصـله القـومي أو اإلثـين أو ميلـه
اجلنس ــي أو هويت ــه اجلنس ــية أو س ــنه أو حالت ــه املدني ــة أو إعاقت ــه؛ وك ــذلا األفع ــال ال ــيت يرتكبه ــا املو ف ــون
الع ـامون الــذين يرفضــون القيــام ب ـ جراء لصــاأ عــعص أو تقــدم خدمــة لــه أو يت ـ خرون يف ذلــا للــدوافي
املذكورة نفـا؛ ويعاقـ علـى هـذه األفعـال بـاحلب مـدة تـ اوس بـا سـنة واحـدة وثـالث سـنوات ويف حالـة
املو فا العاما ب سقارب أهلية ارسة و يفتهم خالل مدة حبسهم.
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