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 مقدمة -أوالً  
باجلولددة ال ال ددة مددن اضسددتعرا  ، املتعلدد  تقريرهددا الددولث ال الدد تقدددمج وهوريددة دكددوادور  -1

وفقددددداا لقدددددرار اجلمعيدددددة العامدددددة لألمدددددم املتحددددددة  ، دىل جملدددددس اقدددددو  ا نسدددددان،الددددددوري ال دددددام 
A/RES/60/25117/119 ، ومقرِّره16/21و 5/1 ، وقراري جملس اقو  ا نسان. 

وتعدددإك دكدددوادور بعمليدددة اضسدددتعرا  الددددوري ال دددام  بو دددئها ا ليدددة العامليدددة الر يسدددية  -2
اضتئاقيددات املّبمددة و لر ددد االددة اقددو  ا نسددان و العددا؛ وتقييمهدداع فقددد  دددرقت علدد  ويدد  

دلار منظمة األمم املتحدة و هذا اجملال والَتزمت بدورية تقدد  التقدارير دىل كد  جلندة مدن الل دان 
املعنيددة هددذه اضتئاقيددات. ف ددكا عددن  لددل، يُىقددو الىلددد علدد  دعوتددا الدا مددة املو هددة دىل ا ليددات 

 اون معهما تعاوناا دا ماا.اخلا ة التابعتني للمنظومة ويتع اخلا ة وآلية ا  راءات
(. وقددددد أكدددددت 2018-2016 ودكددددوادور ع ددددو و جملددددس اقددددو  ا نسددددان  للئددددإة -3

بإسدديا اجمللددس كهيسددة مسددتقلة قا مدة علدد  مىدددأ عدددمج اضنتقا يددة و جمددال اقددو   (1 جمددداا التزامهددا
ة و ا نسددددان، وبددددالتحقي  التددددامج ألهدافددددا. ومددددن هددددذا اةئدددد ،  دددداركت دكددددوادور م دددداركةا ن دددد 

تنظدديم أاددداز متزامنددة، وتقددد  م دداري  قددرارات وامل دداركة و رعايتهددا، وكانددت  ددا  نقا ددات، وو
 م اركة  وهرية و املئاوضات املتعلقة بالنصوص املزَم  اعتمادها.

وعلدددد  الصددددعيد الددددولث،  دددددر دبددددراق أن دكددددوادور قامددددت،  قيقدددداا لتمددددامج دنئددددا  اقددددو   -4
وولرددت تنئيدذها، وقدد مكرندت  خ تها الولنية للعيش الكر حدي  ا نسان ومشولية محايتها، بت

مددن  قيدد  ولددة دمدداقات مددن بينهددا قيددادة  2017-2013 املرالددة ال انيددة منهددا املمتدددة و الئددإة
القيود، والئسات املسدتحقة للرعايدة  تعزيز املساواة واقو  الئسات اليت عانت تارخيياا من التمييز أو

عإاك التارخيو حبقو  ال ىيعة وتعزيزهدا. وقدد مكردن تنئيدذ هدذه اخل دة، دضدافةا  ات األولوية، واض
غددم مسددىو  و الق اعددات اض تماعيددة خصو دداا، دكددوادور مددن  قيدد  ع ددرين  دىل اسددت مار عددامج

غاية من الغايات ا ادى والع رين لألهداك ا منا ية لأللئية، حبي  بقيت غاية خئد  معددل 
 ققها بعد، لكنها أارقت تقدماا و  قيقها خبئ  هذا  ية الوايدة اليت ؛الوفيات النئاسية الغا

اسدإاتي ية خئد  معددل الوفيدات النئاسدية. و املا ة، باعتماد  68 املعدل بنسىة تكاد تص  دىل
وتتئددد  دكدددوادور علددد  أديدددة أن ت ددددرد أهدددداك التنميدددة املسدددتدامة و غايدددات  دددددة فيمدددا يتصددد  

هدددذا السددديا ، يسدددتحدز الىلدددد االيددداا و دلدددار خ  دددا الولنيدددة  اده، ووبا نصددداك عميددد  أبعددد
تتئدددد  دكددددوادور علدددد  أديددددة  سلسدددلةا مددددن اضسددددإاتي يات واألن دددد ة  ات الصددددلة لتنئيدددذها. كمددددا

دددات املق وعددة و جمددال  اضعددإاك بالصددلة بددني هددذه األهددداك والغايددات وبددني اضلتزامددات والتعهر
 اقو  ا نسان.

در ات عل   7.8 ، عانت دكوادور من قلزال بلغت قوتا2016 نيسان/أبري  16 وو -5
ألف بُنية  تيدة  50 يربو عل  قتيكا وآضك املصابني وأحل  الدمار مبا 663 مقياس رخيإ، خلرف

دليهدددا، ليت ددداوق ا دددم اخلسدددا ر  عامدددة وخا دددة، مدددن بينهدددا مددددارس ولدددر  وواددددات  دددحية ومدددا
 3 مي دد  نسددىة مليددون دوضر مددن دوضرات الوضيدات املتحدددة، أي مددا 3 000 اضقتصدادية املتكىددددة

 و املا ة من الناتج اةلو ا وايل.
، 2016 نيسددان/أبري  16 و عددادة بندداء املنددال  املنكوبددة بددالزلزال الددذي ضددر  الىلددد و -6

دعدادة بنداء أُن ست جلنة دعادة الىناء ودنعاش ق اعو ا نتاج والعم  و تلل املنال  هدك بناء و 
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الُىىن التحتية الكقمة للتخئيف من آثار الزلزال، وتنئيذ خ ط وبرامج ود راءات وسياسات عامدة 
اعُتمدددد القدددانون األساسدددو للت دددامن  لإلنعددداش وا نتددداج ود ددداد العمددد  و املندددال  املنكوبدددة. كمدددا

مدرسددة  912 ميمواملسددلولية املدنيددة امل ددإكة الددذي أ دداق ودد  مددوارد ماليددة كىددمة مكرنددت مددن تددر 
واددددة  20 131 واددددة سدددكنية  ددداهزة وأك دددر مدددن 12 220 وتسددد  واددددات  دددحية، وبنددداء

سددددكنية قيدددددد التنئيددددذ، ودمددددداق تسددددعة م ددددداري   عددددادة بنددددداء نظددددامو ميددددداه ال ددددر  والتصدددددحا ، 
مسلكاا لرقياا. وكان دنعداش ق داا ا نتداج أادد األهدداك الر يسدية  دذه العمليدة،  322 ود ك 

 9 104  ديددددداا، ومددددن  م ددددروعاا ااريدددداا  12 535 مدددداقات األوىل اةقدقددددة دن دددداءومددددن أبددددرق ا 
 فر ة عم   ديدة. 50 000 قرو  دنتا ية، وهتيسة

 التشاور وعمليات منهجية -ثانياً  
، عملدت وقارة العددل واقدو  ا نسدان وال دلون (2 1317 وفقاا للمرسومج التنئيذي رقدم -7

يددة والتنقدد  الى ددري معدداا علدد  دعددداد هددذا التقريددر واعتمدداده، وفقدداا الدينيددة ووقارة العكقددات اخلار 
يُدّبق  ، وهدو مدالّبوتوكول دعداد تقارير الدول املقدمة دىل هيسات ر د معاهددات اقدو  ا نسدان

نظددامج العمدد  امللسسددو امل دد َل  بددا جلمدد  املعلومددات ووضدد  مل ددرات لددإلدارة، مددن خددكل منددّب 
ملسسددة تابعددة لسددل ات  31 ضددمد الددذي  ،(SIDERECHOS  اناملعلومددات املتعلدد  حبقددو  ا نسدد

د ددراء اددوارات متوا ددلة مدد  منظمددات اجملتمدد  املدددم بعقددد القددات عمدد   مشدد الدولددة اخلمددس و 
  ىت املواضي  املتعلقة حبقو  ا نسان. تناولت

، 2-134 اإلطاااااار المعيااااااري وإطاااااار السياساااااات العاماااااة  التو ااااايات -ثالثاً  
 (49-135و، 8-135، و2-135و
مىدادرة ت دريعية تنىدد  عدن بلددد  93 ، اعُتمدددت2015و 2009 بددني عدامو و الئدإة مدا -8

دميقرالددو ملتدددزمج ب عمدددال احلقددو  ودقامدددة العددددل، وتددرتىط مبئهدددومج دولدددة العدديش الكدددر  الدميقراليدددة 
وقددددد  .2008 لعدددامج املكدددررس و الدسدددتور ا كدددوادوري (Sumak Kawsay -‘سدددوماا كاوسددداي ‘

يدددة ا  دددك  الت دددريعو هدددذه مدددن دادددراق تقددددمج و مواءمدددة الت دددريعات الداخليدددة مددد  مكرندددت عمل
يتعلد  بعمليدة التصددي   املعاهدات الدولية حلقو  ا نسان اليت دخلت دكوادور لرفاا فيها. وفيما

 تزال  ارية. وض 2013 عل  تعديكت كمىاض، فقد اسُتهلرت و عامج
األداة الر يسددددية لرسددددم  2017-2013 للئددددإةاخل ددددة الولنيددددة للعدددديش الكددددر  وت ددددك   -9

السياسددات العامددة و الىلددد، وُ ددددد أهدددافها وسياسدداهتا ومىاد هددا التو يهيددة وغاياهتددا علدد  ثكثددة 
( تغيم عكقدات السدل ة مدن أ د  دن داء السدل ة ال دعىية بتقدد  خددمات عامدة 1 اور، هو:  

( كئالة احلقو  واحلريات والقددرات اةقِّقدة 2و   يدة وبناء الدولة املتعددة القوميات وال قافات،
 ا نتا و عل  أساس تغيم مصئوفة ا نتاج. -(  قي  التحورل اضقتصادي 3للعيش الكر ، و 
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 حماية حقوق اإلنسان -رابعاً  
، 47-135، و5-135 القضاااع علااف الفقاار وإعااادة توويااا الثااروة  التو اايات -ألف 

 (48-135و
وهورية دكوادور سياسات الق اء عل  الئقر و الىلد، ويعإك بأن نظدامج يُللِّر دستور  -10

اخل ة الولنية للعيش الكدر  هذا الصدد، تتوخ   الدولة اضقتصادي نظامج ا تماعو تكافلو. وو
اسددإاتي ياتل لتحقيدد  املسدداواة والق دداء علدد  الئقددر و الىلددد مددن منظددور  2017-2013 للئددإة

 متعدد األبعاد.
و دكددددددوادور  (3 ، اخنئدددددد  مل ددددددر الئقددددددر املتعدددددددد األبعدددددداد2016-2009 الئددددددإة وو -11
، بئ ددد  كئالدددة اقدددو  احلصدددول علددد  (4 و املا دددة، علددد  التدددوايل 16.9 و املا دددة دىل 27.2 مدددن

بددني  العمدد ، والتعلدديم، وال ددمان اض تمدداعو، وامليدداه، والسددكن الك دد . وبو ددا عددامج، و الئددإة مددا
. وف ددددكا عددددن  لددددل، (5 مليددددون  ددددخر مددددن دا دددرة الئقددددر 1.5 ، خددددرج2016و 2006 عدددامو

و خئد  الئدار  بدني أفقدر السدكان وأغنداهم  2015و 2007 محت دكوادور فيما بني عامو
، فأ ددىحت أاددد أك ددر بلدددن أمريكددا الكتينيددة خئ دداا للتئاوتددات اددىت (6 و املا ددة 40 بددأك ر مددن

 ، بواق  مثام نقاط عل  معام   يث.2014 عامج
يتعلددد  بزيدددادة القددددرة ال دددرا ية الئعليدددة لأل دددور، اقددد  الىلدددد دمددداقاا هدددا كاع فئدددو  فيمددداو  -12
و املا دددة مددن سدددلة اضسدددتهكا  65.89 ، كدددان دخدد  األسدددرة ال دددهري يغ ددو نسدددىة2006 عددامج

 .(7 و املا ة 97.47 ليص  دىل 2016 األسرية األساسية، وارتئ  هذا املل ر و هناية عامج
تنئيذ سياسة ضريىية تستهدك دعدادة توقيد  الددخ ، وتسدتند دىل مىداد   وتوا   احلكومة -13

عمومج ال ريىة والتصاعد ال رييب والكئاءة وا نصاك وال ئافية. وقد أمثرت هدذه السياسدة مسدتوى 
دوددددايل ال ددددرا    ، بلدددد 2016-2007 غددددم مسددددىو  مددددن اضسددددت مار اض تمدددداعوع فئددددو الئددددإة

الئدددإة  . وو2006-1999 يقدددار  أربعدددة أم دددال الئدددإة مدددا مليدددون دوضر، أي 88 177 اةصردددلة
مليددددون دوضر  11 264 ، ارتئعددددت قيمددددة ال ددددرا   اةصرددددلة مددددن2015و 2012 بددددني عددددامو مددددا
 و املا ة. 24 مي   قيادة بنحو مليون دوضر، وهو ما 13 950 دىل
ادة توقيد  ال دروة. ولدولة دكوادور نظامج ملسسو هامج يُعىن بتعزيز العدالة اض تماعيدة ودعد -14

، أُن دددست ا يسدددة 2011 عدددامج ، أُن دددست وقارة تنسدددي  التنميدددة اض تماعيدددة، وو2007 فئدددو عدددامج
الرقابيددة لكقتصدداد ال ددعيب والتكددافلو ككيددان يُعددىن بالرقابددة وا  ددراك علدد  اضقتصدداد اض تمدداعو 

فليددة هدددك  قيدد  ، أُن ددست امللسسددة الولنيددة للماليددة ال ددعىية والتكا2012 عددامج التكددافلو. وو
اضندددددماج املددددايل بددددني األلددددراك اض تماعيددددة الئاعلددددة وأفددددراد اجملتمدددد  و ق دددداا اضقتصدددداد ال ددددعيب 

جملدس السياسدات والتنظديم النقددي واملدايل،  2014 والتكافلو. وعل  غرار  لل، أُن د  و عدامج
 لية.و  لل املالية ال عىية والتكاف املنوط با ضىط النظامج النقدي واملايل، مبا

 460 وقد ُدعم نظامج اضقتصاد ال عيب والتكافلو ب  راءات من قىيد  امل داركة و يويد  -15
مليون دوضر و  74 باست مارات بلغت قيمتها 2016و 2009 بني عامو م روعاا و الئإة ما

ة. ق اعدددات الزراعدددة والصدددناعة التحويليدددة والصدددناعة الزراعيدددة والسددديااة اجملتمعيدددة والصدددناعة احلرفيددد
دورات للتددددددددددري  التقددددددددددث وا داري  2016و 2015 بدددددددددني عدددددددددامو وُعقددددددددددت و الئدددددددددإة مدددددددددا
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، 2010 ألددددراك فاعلددددة و ق دددداا اضقتصدددداد ال ددددعيب والتكددددافلو، ومنددددذ عددددامج 23 408 لئا دددددة
منظمددة  754 بددني معددار  ومددليرات لألعمددال الت اريددة،  ددارا فيهددا ادددثاا تنوعددت مددا 24 نُئددذ

 دوضر. 1 500 000 والتكافلو، لتت اوق قيمة املىيعات اةقدقةمن ق اا اضقتصاد ال عيب 
وف دددكا عدددن  لدددل، ت ددد   ددارة امل دددإيات العامدددة م ددداركة منظمدددات ق ددداا اضقتصددداد  -16

 2016و 2009 بدني عددامو ال دعيب والتكدافلو و عمليدات ال ددراء، فَخصصدت  دا و الئددإة مدا
 نسو ات والغذاء واخلدمات.مليون دوضر لدعم ق اعات امل 259 مىلغاا قدره

، 17-135، و16-135، و9-135 المسااااواة وعااادم التميياااا  التو ااايات -باع 
 (19-135، و18-135و

، وهددو 2014 دخد  القددانون األساسدو للم ددالس الولنيدة للمسدداواة ايدز النئددا  و عدامج -17
ممارسددة احلقددو  املن دد  لإللددار امللسسددو واملعيدداري لعمدد  هددذه اجملددالس املنددوط هددا ضددمان دنئددا  و 

عل  و دا تدامج بتعزيدز احلد  و املسداواة وعددمج التمييدز والدنهج القدا م عليهمدا لئا ددة الئسدات التاليدة 
( النسددداء، وامل ليدددات وامل ليدددون ومزدو دددو امليددد  اجلنسدددو ومغدددايرو ا ويدددة 1املميددددز ضددددها تارخييددداا:  

 ددددددىا  وكىددددددار السددددددنع ( األلئددددددال واملراهقددددددون وال2اجلنسددددددانية وادددددداملو  ددددددئات اجلنسددددددنيع و 
ال ددددددعو  والقوميددددددات  األ ددددددلية، واملنحدددددددرة مددددددن أ دددددد  أفريقددددددو، و ددددددع  مونتوبيددددددو(ع  (3و 
 ( السكان املتنقلون.5األ خاص  وو ا عاقةع و  (4و 
وقدد أخددذت هدذه اجملددالس علد  عاتقهددا  دددي بنداء جمتمدد  متعددد ال قافددات والقوميددات،  -18

يتلدل مدن  دكايات  دو    لل مي ، وتوليده، مبدا وت اركو، وقا م عل  مىدأ املساواة، و ام 
السياسدددات العامدددة لتحقيددد  املسددداواة وعددددمج التمييدددز وتعميمهدددا والتقيردددد هدددا ومتابعتهدددا وتقييمهدددا. 

الصدكوا الدوليدة حلقدو   وهتدك هذه اجملالس دىل ضمان دنئدا  احلقدو  املكررسدة و الدسدتور وو
عزيددز ااددإامج اقددو  األ ددخاص والىلددديات واجملتمعددات ا نسددان دنئددا اا تامدداا وضددمان ممارسددتها، وت

اةلية وال عو  والقوميات واجلماعدات وائدزه وكئالتدا، ومحايدة هدذه احلقدو ، بغيدة يتدني الواددة 
 الولنية عل  أساس التنروا وبناء الدولة املتعددة القوميات وال قافات.

 الحقوق المتعلقة بالعيش الكريم -جيم 
 (3-134 مان االجتماعي والحقوق النقابية  التو يةالعمل الالئق والض  

تنظدددر دىل العمددد   تسدددلِّم دكدددوادور بأسدددىقية احلددد  و العمددد  الك ددد  علددد  رأس املدددال، د  -19
كم ددرد عامدد  آخددر مددن عوامدد   ، ض(8 الك دد  بو ددئا عنصددراا أ دديكا مددن عنا ددر العدديش الكددر 
بالعمدد  الك دد ، واحلدددر مددن نقددر العمالددة  ا نتدداج. و ددذا، تسددع  السياسددة العامددة دىل اضعددإاك

ا يكلدددددو، وقيدددددادة القددددددرة ال دددددرا ية أل دددددور العددددداملني تددددددر ياا، و دلدددددار تعزيدددددز نظدددددامج اضقتصددددداد 
 اض تماعو والتكافلو.

وقدددد سددد رلت و الئدددإة قيدددد اضسدددتعرا  مظددداهر تقددددمج  وهريدددة و هدددذا امليددددان. ف ددداء  -20
. وادىت (9 و املا دة 5.2 اخنئد  دىل و أمريكدا اجلنوبيدة، د معدل الى الة من بني أدىن املعدضت 

، الددذي ييسردر ددمدداج (Mi Primer Empleo  وظيئديت األوىل، مكردن اسددتمرار برندامج 2016 عدامج
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أ ددددخاص مددددن  15 110 ال ددددىا  اجلددددامعو و سددددو  العمدددد  عددددن لريدددد  التدددددري  الددددداخلو،
 م .و املا ة منهم و سو  الع 60 اضستئادة منا، وأُدمج

ول مان ظروك العم ، ُادري وقارة العمد  دوريداا عمليدات تئتديش ألمداكن العمد ، وقدد  -21
 .2016و 2007 عملية تئتيش بني عامو 116 700 أ رت
املتعلقددددة بالعمددددال  189 و دددددرقت دكددددوادور علدددد  اتئاقيددددة منظمددددة العمدددد  الدوليددددة رقددددم -22

القددانون األساسددو للدددفاا عددن اقددو  العمدد  . ولت ىيقهددا داخليدداا، يو ددد و دكددوادور (10 املنددزليني
( 2012 ( والقددانون األساسددو للعدالددة و العمدد  واضعددإاك بالعمدد  املنددزيل  لعدددامج2014  لعددامج

عددامكا و هددذا الق دداا،  208 140 اللددذان مكرنددا مددن تنظدديم ظددروك العمدد  املنددزيل ومددن اسددتئادة
 .2016 ماعو اىت عامجو املا ة منهم، من نظامج ال مان اض ت 94.5 ي   النساء

 1 401 935 وقددددد قاد عدددددد السددددكان امل ددددإكني و نظددددامج ال ددددمان اض تمدددداعو مددددن -23
و املا دة.  226 ، أي بنسىة2016  خصاا و عامج 3 176 433 دىل 2006  خصاا و عامج
نظددامج ال ددمان ضددد الى الددة، وهددو اسددتحقا  اقتصددادي  مددو ملدددة  سددة  2016 ونُئددذ و عددامج

ه  ا إاكا و امللسسدة ا كوادوريدة لل دمان اض تمداعو، وبلد  عددد امل دإكني أ هر ك  من انت
 .2016  خر اىت كانون األول/ديسمّب 25 000 فيا
تنظيماا  822 يتعل  باحلقو  النقابية، بل  عدد التنظيمات النقابية املس لة بالىلد وفيما -24

 .2016 نقابياا اىت عامج

 (52-135و 5-135 الصحة  التو يتان  
وهُتيددد  لدددا  ةعمدددكا بأاكدددامج الدسدددتور، يُعدددإك بدددأن الصدددحة اددد  أساسدددو تكئلدددا الدولددد -25

مندددو ج  2013 . وبدددذلل، يُنئددددذ مندددذ عدددامجكدددامكا   الظدددروك الكقمدددة للتمكدددني مدددن التمتددد  بدددا يتعددداا 
 جمموعدددة مدددن اضسدددإاتي يات والقواعدددد وا  دددراءات واألدوات واملدددوارد( الدددذي الصدددحة ال دددام  

لصدحة الدولث مدن منظدورات الرعايدة الصدحية األوليدة وعلدم األوبسدة اجملتمعيدة واقدو   كم نظامج ا
 ا نسان وبنهج ت اركو و نسام ومتعدد ال قافات.

ووا دد  الىلددد تنئيددذ سياسددة  دداملة لتعزيددز الصددحة و ويدد  أ دداء دقليمددا الددولث مراعيدداا  -26
. وقدد ارتئعدت نسدىة اصصدات امليزانيدة معايم سعة التغ ية واجلودة وا دماج اض تمداعو الواسد 

، 2016 و املا ة و عدامج 3.8 دىل 2012 و املا ة و عامج 2.8 املست مرة و ق اا الصحة من
 ديدددداا، قادت اصصدددات  2016-2012 الئددإة و لددل نسدددىة دىل الندداتج اةلدددو ا ودددايل. وو

 مكيني دوضر. 1 910.22 امليزانية  ذا الق اا مبىل 
سددددرير  1.52 يتعلددد  حب ددددم العدددر  مدددن َأسددددررة املست دددئيات، فقدددد بلدددد  متوسددد ها وفيمدددا -27
نسمة، وهدو مل در يكداد يىلد  املو د  بدا مدن منظمدة الصدحة العامليدة. وارتئد  معددرل  1 000 لك 

 18.8 ألىدددداء دىل 9.0 مددددن 2015و 2006 نسددددمة فيمددددا بددددني عددددامو 10 000 األلىدددداء لكدددد 
 مليون خدمة رعاية  ت بند اضست ارات ال ىية. 42 ر منأك  2016 لىيىاا. وُس رلت و عامج

و اضعتىدددار  خددددمات الرعايدددة الصدددحية آخدددذاا مندددو ج الرعايدددة الصدددحية ال ددداملة ويتدددوخ   -28
يكئدد  للسددكان رعايددة  دداملة  ، مبددا نسددانياا  هن دداا  خصددا ر كدد  فسددة عمريددة وااتيا اهتددا ومعتمددداا 

لرعايدددة الصدددحية املتنقرلدددة املسددد رلة حبسددد  ، بلددد  عددددد خددددمات ا2015 عدددامج ليلدددة عمدددرهم. وو
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خدمدددددةع ومدددددن  ددددهر دىل أادددددد ع دددددر  224 358 يلددددو: أقددددد  مدددددن  ددددهر، املراادددد  العمريدددددة مدددددا
خدمددةع ومددن  ددس  3 883 638 خدمددةع ومددن سددنة دىل أربدد  سددنوات، 1 301 871  ددهراا،

خدددددددددددماتع ومددددددددددن ع ددددددددددر سددددددددددنوات دىل أربدددددددددد  ع دددددددددددرة  4 188 208 دىل تسدددددددددد  سددددددددددنوات،
خدمددةع  2 700 869 مددةع ومددن  ددس ع ددرة دىل تسدد  ع ددرة سددنة،خد 2 940 595 سددنة،

خدمددةع ومددن  سددني دىل أربدد  وسددتني  13 347 321.5 ومددن ع ددرين دىل تسدد  وأربعددني سددنة،
 3 453 759 خدمدددددةع ومدددددن  دددددس وسدددددتني دىل ما دددددة وع دددددرين سدددددنة، 3 784 066 سدددددنة،
 .(11 خدمة
املدددددنظِّم ل دددددركات يويددددد  القدددددانون األساسدددددو  2016 و ددددددر و ت دددددرين األول/أكتدددددوبر -29

اخلدددمات الصددحية املدفوعددة التكلئددة سددلئاا و ددركات املسدداعدة ال ىيددة الددذي  ظددر التمييددز بسددى  
العمدددر و عقدددود خددددمات الرعايدددة الصدددحية ضدددمن  وانددد  أخدددرى  اجلدددنس أو ا ويدددة اجلنسدددانية أو

 حلماية احل  و الصحة.

 (55-135، و16-135، و14-135، و5-135 التعليم  التو يات  
لقد ضاعف الىلدد  هدوده الراميدة دىل كئالدة التعلديم بأوسد  تغ يدة وأعلد   دودة ممكنتدني  -30

مليددون  4 823 و ويدد  مسددتوياتا. وبالتددايل، فىينمددا بلغددت قيمددة اضسددت مارات و ق دداا التعلدديم
مليدون دوضر فيمدا بدني  19 186 ، فقدد اداوقت2016و 2000 بدني عدامو دوضر و الئإة ما

 و املا ة. 298 ، أي قادت بنسىة2016و 2008 عامو
 صددد  ال دددك  منددددذ  واحلصدددول علددد  التعلددديم و دكدددوادور جمدددام و دددام  لل ميددد ، د  -31

الصددف األول و مرالددة التعلدديم األساسددو اددىت الصددف ال الدد  مددن مرالددة ال انويددة العامددة علدد  
اسددإاتي يات عديدددة خلئدد  األدوات املدرسددية والددزي املدرسددو والو ىددات الغذا يددة. واسددُتحدثت 

ددن مددن خئدد  هددذه  نسددىة اضنق دداا عددن املدرسددة ك دمدداج األسددرة واجملتمدد  التعليمددو، وهددو مددا مكر
بددني  الئددإة مددا . وو2015 و املا ددة و عددامج 4.4 دىل 2010 و املا ددة و عددامج 8.1 النسددىة مددن

لئدددال ، ارتئددد   ددداو معددددضت التحدددا  ألئدددال ال دددعو  األ دددلية واأل2016و 2007 عدددامو
و  5.2و 4.3و 7 املخلد ددني واأللئددال املنحدددرين مددن أ دد  أفريقددو بددالتعليم األساسددو بنسدد 

املا ة، عل  التوايلع بينما ارتئ   او معدضت التحا  املراهقني من ال دعو  األ دلية واملدراهقني 
 22و 20و 31.2 املخلد ني واملراهقني املنحدرين من أ   أفريقو مبرالدة ال انويدة العامدة بنسد 

 و املا ة، عل  التوايل.
وكدددان مدددن بدددني السياسدددات العامدددة الر يسدددية املعتمددددة و هدددذا اجملدددال قيدددادة العدددر  مدددن  -32

الديت يتلدل مدوارد تعليميدة  (12 ‘مددارس األلئيدة‘املدارس ورف  مستوى  ودة بُناها التحتيدة ب ن داء 
الدرس وجمهرزة مبعدرات ادي دة وبأاددز مك مة، وت م قاعات دراسية مكيدئة بيسياا وفقاا ملوضوا 

و املختدددّبات ومرافددد  التددددري  التقدددث واملرافددد  الرياضدددية وال قافيدددة.  التكنولو يدددا و املكتىدددات كمدددا
مدرسدة أخدرى قيدد ا ن داء وبدا، مدن  46مدرسة مئتواة من مدارس األلئية و 72وبالىلد االياا 
مدرسدددة مدددن  357أعدددادة التأهيددد  ومدرسدددة قيدددد  17مدرسدددة أعيدددد تأهيلهدددا و 12  انددد  آخدددر،

 مدارس "القرن احلادي والع رين"  رى التعاقد عل  دن ا ها.
 أ دددددور أُقدددددررت ،2011 عدددددامج و ال قافدددددات املتعددددددد للتعلددددديم األساسدددددو القدددددانون وب  ددددددار -33

 الوظيئيدة در تدا تصنيف دعادة و املدرس ا  وُكئ  العامج الق اا و األ ور جلدول لىقاا  املدرسني
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 دوضراا، 239  ددو يتقاضدد  العليددا الوظيئيددة الئسددة مددن املدددرس كددان ،2008 عددامج فئددو. الإقيددة وو
 ،2014 عددامج ومنددذ. دوضراا  1 676 يتقاضدد  2011 عددامج منددذ  اهتددا الئسددة مددن املهددث أ ددى  بينمددا
 و أُن دددست فقدددد املسدددتمر، التعلددديم عدددن . أمدددامدرسددداا  49 740   ل الوظيئيدددة الدر دددة تصدددنيف أُعيدددد
 ونُئدذر  الدولث، الصدعيد علد  وتو رها املدرسني تدري  تقود اليت للتعليم الولنية اجلامعة 2013 عامج

 منحدددة 4 202 قددددمج الددذي (Maestrías Internacionales"  الدوليدددة املا سددتم  دددهادات" برنددامج
.  دوضر 31 580 000 قرابدددددة قيمتهدددددا بلغدددددت باسدددددت مارات ،2016و 2014 عدددددامو بدددددني فيمدددددا
 Soy Maestro, nunca dejo de"  الددتعلرم عددن أكددفر  فددك مدددرس، أنددا" برنددامج الىلددد يعددزرق كمددا

aprender) و  ددىت التخصصددات باسددت مارات  مدرسدداا  16 564 الددذي ُادددرثت و دلدداره معددارك
 دوضر. 7 378 000  و 2014 بلغت قيمتها و عامج

و املا دة مدن  2 نسدىة 2015 عدامجوم ر  جمموا اضسدت مارات و جمدال التعلديم العدايل و  -34
النددداتج اةلدددو ا ودددايل لتصدددى  دكدددوادور أك دددر بلددددان أمريكدددا الكتينيدددة ر دددداا للمدددوارد  دددذا الىندددد. 

، أ دى  سدىعة مدن كد  ع درة لدك  ي دكلون أول  يد  يلتحد  بدالتعليم العدايل 2016 عامج وو
 و أسرة ك  منهم.

منحددة فاقدددت عددددد  19 586 ن الدولدددة، بلدد  عددددد املدددن  املقدمددة مددد2016 واددىت عدددامج -35
 منحة. 237 ، وهو2006و 1995 املن  املقدمة فيما بني عامو

اليت ُخ ِّ ت ألغدرا   (Yachay) 13مدينة "يات اي"   2013 وُد ِّنت و آ ار/مارس -36
 اضبتكار التكنولو و وا نتاج املعرو املك رف، اي  اتم  املوهىة الى رية وأاددز الىدىن التحتيدة
املنِت تددددان للت ىيقددددات العلميددددة  ات املسددددتوى العدددداملو. وأُن ددددست بددددداخلها أول  امعددددة للىحدددد  
التكنولدددو و الت دددرييب، وت دددم معاهدددد حب يدددة عامدددة وخا دددة ومراكدددز لنقددد  التكنولو يدددا و دددركات 
للتكنولو يا املت ورة وملسسات اجملتم  الزراعو والصناعو الزراعو ب كوادور، لت سرد بدذلل أول 

 (15 وأُونيدارتيس (14 للمعرفة و أمريكا الكتينية. وف دكا عدن  لدل، أُن دست  امعدات أُوندايمركزل 
 اليت ت كر  معا؛ بارقة عل  لري  دعم املعرفة ا كوادورية وتأهي  املواه  الى رية. (16 ودكيامج
نسدداء يتعلدد  بالق دداء علدد  األميددة، وبصددئة ر يسددية بددني ال واقدد  الىلددد دمدداقاا هددا كا فيمددا -37

و  9 اخنئ دت نسدىة األميدة مدن والىنات من ال عو  األ لية ومن الئسات السكانية الريئيدة، د 
الوقت الدراهن، يىلد   داو معددل  . وو2014 و املا ة و عامج 3.54 دىل 2001 املا ة و عامج

نسددىة و املا ددة، بينمددا يىلدد  بال 96.4 التحددا  الىنددات بددني سددن اخلامسددة والرابعددة ع ددرة باملدرسددة
 و املا ة. 96.1 للىنني من نئس الئسة العمرية

 (8-135 السكن  التو ية  
مليددون  1 612 تعزيددزاا للحدد  و السددكن، بلغددت قيمددة اضسددت مارات و ق دداا ا سددكان -38

ددن  لددل2007 دوضر منددذ عددامج أسددرة مددن احلصددول علدد  سددكن. واخنئ ددت  373 572 ، فمكر
، 2015 و املا ددة و عددامج 13.4 دىل 2009 و عددامجو املا ددة  21.3 نسددىة الع ددز السددكث مددن

و املا ددة و خئدد  نسددىة الع ددز هددذه. وف ددكا  16.8 وقددد سدداهم سددكان املنددال  الريئيددة بنسددىة
، اخنئ ددت نسددىة اضكتظدداا السددكام و املنددال  2015و 2007 عددن  لددل، فيمددا بددني عددامو

 .(17 و املا ة 15.1 و املا ة دىل 27.9 الريئية من
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"قددانون اظددر امل دداربة علدد  قيمددة األراضددو،  2016 ُتمددد و كددانون األول/ديسددمّبواع -39
يإت  عليدا خئد  تكلئتهدا  و ديد ال را  " الذي  ظر امل اربة عل  قيمة األراضو، وهو ما

 وتكلئة األ ول غم املنقولة ودتااة احلصول عليهما عل  الصعيد الولث.

 (7-135 الحقوق الثقافية  التو ية  
القدددانون األساسدددو لل قافدددة اةددددِّد لل دددمانات العمليدددة للحقدددو   2016 اعُتمدددد و عدددامج -40

امللسسددية  املددنظِّم ألسددس نظددامج ال قافددة الددولث( والىعددد الددوظيئو  -ال قافيددة و أبعادهددا التنظيميددة 
 دددذه ال دددمانات  املدددنظِّم ألسدددس السياسدددات ال قافيدددة وركا زهدددا(. ويعدددإك القدددانون باملمتلكدددات 

سالي  التعىم ال قافية املتنوعة ب قرار مئهومج الذاكرة اض تماعية. وتستهدك السياسة العامدة و وأ
هذا امل مار  ديد املمتلكات اليت  ا أدية ا تماعية خا دة وائدز دراسدتها ودبدراق أديتهدا، مدن 

دات الدوليددة دون دغئددال محايتهددا. ويت ددمرن هددذا القددانون التو دديات الر يسددية املت ددمرنة و املعاهدد
 يتعل  حبماية التنوا ال قاو ودعم الصناعات ال قافية. فيما
 دنادي  و( Ecuador Territorio de las Artes‘ دكدوادور أر  الئندون‘برندامج وي دك   -41

، ضمن مهر انات و نادي  أخدرى، أهدم منصددتني للددعم 2017-2008 املن  التنافسية للئإة
ذا امليدددان وآليددة التمويدد  املىا ددر لتنئيددذ امل دداري  الئنيددة وال قافيددة العددامج علدد  الصددعيد الددولث و هدد

املقإادددددة مدددددن الئندددددانني والدددددوككء واملم لدددددني ا كدددددوادوريني. ويىلددددد  جممدددددوا اضسدددددت مارات و هدددددذا 
 2015و 2007 بددددددني عددددددامو ُمددددددن  و الئددددددإة مددددددا دوضر. كمددددددا 13 645 411.08 الق دددددداا

  ك  أموال للم اري  السينما ية.دوضرات و  9 252 108.65 جمموعا ما

 (51-135و 56-135 السيادة الغذائية وإمكانية الحصول علف المياه  التو يتان  
تعدزق الدولدة سدديادهتا الغذا يدة بدداضعإاك حبد  السددكان و احلصدول املددأمون والددا م علدد   -42

هوياهتم وتقاليدهم ال قافية غذاء  حو وكاكل ومغذِّ، ُ ىرذ أن يكون من دنتاج  لو ويتكءمج م  
 املتنوعة.

 2016 ومن أ   تقنني السديادة الغذا يدة ودمكانيدة احلصدول علد  امليداه، اعُتمدد و عدامج -43
القدددانون األساسدددو لألراضدددو الريئيدددة وأراضدددو السدددلف املدددنظِّم حليددداقة األراضدددو الريئيدددة وملكيتهدددا 

ئالددة السدديادة الغذا يددة، و سددني مسددتوى وددارهتددا ودعددادة توقيعهددا، كأاددد عوامدد  ا نتدداج، بغيددة ك
ا نتا ية، وت  ي  قيامج بيسة مستدامة ومتواقنة، ومن  أ دحا  احلقدو  األمدن القدانوم. واعُتمدد 

القانون األساسدو للمدوارد املا يدة واسدتخدامج امليداه واضنتئداا هدا ا دادك دىل كئالدة  2014 و عامج
اقىددة َمددن  تصدداري  اسددتخدامج املددوارد املا يددة وتنظدديم ادد  ا نسددان و امليدداه، وكددذلل دىل تنظدديم ومر 

وتنظديم ا دارة ال دداملة  ددارهتدا و دوهنا واحلئداا عليهددا واديددهاع واسدتخدامج امليداه واضنتئدداا هداع
 للمياه واديدها.

اضسدددإاتي ية يتعلددد  بالسياسدددة العامدددة للدولدددة و هدددذا الصددددد، فقدددد اسدددُتحدثت  وفيمدددا -44
اليت تيسِّر تنسي  العم  فيما بدني الق اعدات لتحقيد  الغايدة املتم لدة و  تغذيةالولنية   راءات ال

و املا ددة حبلددول  16.3 خئدد  نسددىة نقددر التغذيددة املددزمن لدددى األلئددال دون سددن اخلامسددة دىل
برندامج ، بلد  عددد املسدتئيدين مدن 2016 . وادىت كدانون األول/ديسدمّب2017 حبلدول عدامج عامج
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لئدددكا ومراهقددداا وبلددد  عددددد املسدددتئيدين مدددن الو ىدددات الغذا يدددة  2 838 222 التغذيدددة املدرسدددية
 لئ  ومراه . 92 000 املقدمة و مراكز العيش الكر  لل ئولة

وقادت علددددد  الصددددددعيد الدددددولث نسددددددىة املندددددداقل املغ رددددداة بال ددددددىكة العامدددددة مليدددددداه ال ددددددر   -45
بلغدددددددت نسدددددددىة . و 2015 و املا دددددددة و عدددددددامج 87.9 دىل 2012 و املا دددددددة و عدددددددامج 80.4 مدددددددن
 و املا ة و املنال  الريئية. 17و املا ة و املنال  احل رية و 1.5 الزيادة
يتعلدد  بالوقايددة مددن األمددرا ، مددن أ دد  عكددس اضادداه السددا د  ددو السددمنة لدددى  وفيمددا -46

دلزاميدددة وضددد   2014 السدددكان  دددراء قيدددادة اسدددتهكا األغذيدددة العاليدددة التصدددني ، أُقدددررت و عدددامج
األغذية املصدندعة تئيدد مبحتواهدا مدن الددهون وامللد  والسدكر. وعقد  تقيديم نتي دة ملصقات عل  

هددددذا التدددددبم، تقددددررر تعدددددي  العددددادات ا نتا يددددة واضسددددتهككية بتو يههددددا  ددددو املنت ددددات األفيددددد 
و املا ددة مددن ال ددركات علدد  الصددعيد الددولث تعددديكت للحصددول علدد   40 للصدحة. وقددد أ ددرت
 منت ات أفيد للصحة.

 (61-135 البيئة الصحية  التو ية  
، 11و 7 وفقددددداا للمىددددداد  التو يهيدددددة للخ دددددة الولنيدددددة للعددددديش الكدددددر ، و ديدددددداا ا ددددددفني -47

، 2025-2012 اسإاتي يتها الولنية املتعلقة بتغم املناخ للئدإة 2012 أ درت دكوادور و عامج
الددديت  ددددد الق اعدددات الددديت  دددا األولويدددة و تنئيدددذ تددددابم و جمدددال التخئيدددف مدددن آثدددار تغدددم املنددداخ 
والتكيرددددف معهددددا وتقدددددمج مىدددداد  تو يهيددددة لتعمدددديم ق ددددية تغددددم املندددداخ و السياسددددات الولنيددددة ودون 

ئددد  خ ددة عملهدددا املتعلقدددة باألن ددد ة ا ضدددافية خل 2016 الولنيددة. وأقدددررت دكدددوادور رايددداا و عدددامج
 .(+REDD اضنىعاثات الناوة عن دقالة األاراج وتدهورها 

يتعلد  مبىدادرات ائدل الدإاز ال ىيعدو وتنوعدا الىيولدو و  اققدا الىلدد فيمدا ومن أبرق مدا -48
و املا ة من مسااة س   األر  القارية االياا للحماية و/أو ا دارة املستدامة  34 خ وا  و
بددرامج، مددن أبرقهددا تعزيددز النظددامج الددولث للمنددال  اةميددة الددذي  تنئددذه وقارة الىيسددة مددن بئ دد  مددا

، (Bosques Protectores  ‘غابددددددات احلمايددددددة‘من قددددددة، وبرنددددددامج  52 ميتلددددددل و الوقددددددت الددددددراهن
، وقدد بلد  عددد املسدتئيدين مندا ادىت هدذا (Programa Socio Bosque ‘ الغابدة  دريكتنا‘وبرنامج 

عددن مدن  اجملتمعددات اةليددة عقددود امتيدداق اسددتغكل   ددخر، ف ددكا  180 000 التداريا أك ددر مددن
   ر القرمج  املانغروك( من أ   ددارة هذا النظامج ا يكولو و ا شر ددارةا مك مة.

ومن  ان  آخر، يقومج تغيم مصئوفة ال اقة عل  دن اء م اري  را دة  نتاج ال اقات  -49
أكسددديد الكربددون. وتتددألف هدددذه  مليددون لدددن مددن ثددام 11 النظيئددة تسددتهدك  لددير الىيسدددة مددن

امل دداري  مدددن   دددات توليددد ال اقدددة الكهرما يدددة التاليدددة: كوكددا كدددودو ِسدددنككر، وديلسيتانيسددداغوا، 
ومادوريدددداكو، وماسددددار دوداس، ومنددددا م سددددان فرانسيسددددكو، وكيخددددوس، وسددددوبكدورا، وتوات ددددو 

 بيكتون، وبيِّوناكو.
 اسددتخدامج الوقددود األائددوري و غاضَبدداَغوسالق دداء التددامج علدد  تنئيددذ برنددامج  وبدددأ أي دداا  -50

الدددذي يهددددك دىل الق ددداء علددد  اسدددتخدامج هدددذا الندددوا مدددن الوقدددود و أرخىيددد  غاَضبَددداغوس، وهدددو 
سددانتا كدروز لتوليدد ال اقدة الر يددة،  -(   دة بدالإا 1مكردن مدن اسدتحداز امل دداري  التاليدة:   مدا
( وم دروا توليدد ال اقدة الكهروضدو ية و 3 ( م روا توليد ال اقة الكهروضو ية و بدالإا، و2و 

 ( وم روا ديسابيك لل اقة ا  ينة.4ميناء أَيورا، و 
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ومن أ   احلئاا عل  املوارد احلر ية وتعزيز أن  ة ا دارة احلر ية املسدتدامة، نُئدذ كد   -51
فيما بني دوضراا  19 331 119.8 باست مارات بلغت قدرهاامل روا الولث للرقابة احلر ية من 
دوضراا  34 345 389.2 باست مارات قدرها م روا الغابة  ريكتنا، و2015و 2012 عامو

 48 547 317 باست مارات قددرهام روا دعادة التحريج ، و2015و 2012 فيما بني عامو
 .2015و 2014 دوضراا فيما بني عامو

 ذات األولوية لرعايةالمستحقة لحقوق الفئات  -دال 
، 45-135، و11-135، و56-135 ص ذوي اإلعاقاااة  التو اااياتحقاااوق األ ااا ا  

 (50-135و
لقد توا   تنئيذ معايم وسياسات عامة لتعزيز اقدو  األ دخاص  وي ا عاقدة خب د   -52

القدانون األساسددو لدذوي ا عاقدة الدذي يهددك دىل الوقايدة مددن  2012 ثابتدة. فقدد  ددر و عدامج
ع اء األولوية و الرعاية لذوي ا عاقة، وكذلل دىل  ا عاقة والك ف عنها و الوقت املناس  ود

 تاماا وممارستها، بتوخو هنج املساواة وعدمج التمييز. كئالة دعمال اقوقهم دعماضا 
الّبنددامج الدولث لتحقيدد  املسدداواة وأعددر اجمللددس الدولث لددذوي ا عاقدة علدد   ددو ت داركو  -53

من السياسات العامة، تسري ادىت  تو يهاا  أا  وراا وسياسة ومىد 12 الذي يت منلذوي ا عاقة 
 .2017 عامج
وقدددددددددددد قادت النئقدددددددددددات اضسدددددددددددت مارية للدولدددددددددددة و جمدددددددددددال ا عاقدددددددددددة قيدددددددددددادةا ها لدددددددددددة،  -54
، أي 2015 دوضر و عددامج 184 000 000 دىل 2012 دوضر و عددامج 71 000 000 مددن

 و املا ة و تلل الئإة. 259 بنسىة
الددديت اققتهدددا وقارة الصدددحة العامدددة و هدددذا الصددددد، قُديرمدددت يتعلددد  مبظددداهر التقددددمج  وفيمدددا -55
واددددددددده. وُك ددددددددف عددددددددن  2015  خصدددددددداا و عددددددددامج 37 735 أُعيددددددددد تقيدددددددديم در ددددددددة دعاقددددددددة أو

لئدددد  مددددن م دددداك  تتصدددد  بددددالنمو العصدددديب لل ئدددد  وُك ددددف و وقددددت مىكددددر  790 000 معاندددداة
 15 ، ُد ِّدنتااضت د ابة بع ز اعو وبصري وعيو  بصرية انكسارية. وعكوة عل   لدل عن

 23 000 لدرك ا د ناعو ودعامدة تقومييدة وقُددمت 1 500خدمة  عادة التأهي  ال ام  وأُعددر 
 خصدداا علدد  بدددا   ا دد ناعية داخليددة ودعامددات لت ىيددت  2 513 خدمددة مسدداعدة تقنيددة واصدد 

 العظامج.
 78 033 وبلدد  عدددد املسددتئيدين منددا "منددو ج التعلدديم ال ددام  لل ميدد "ونُئددذ م ددروا  -56
دوضراا. وقددددد اقداد عدددددد األلئددددال  6 474 971.70 ئددددكا ومراهقدددداا باسددددت مارات بلدددد  قدددددرهال

 2012 لالد  و عدامج 20 700 واملراهقني  وي القدرات اخلا ة املدجمني و نظدامج التعلديم مدن
 و املا ة. 60 ، أي بنسىة2016 لالىاا و عامج 34 412 دىل
م ررداا و مستوى ددماج  وي ا عاقدة و سدو   وس   الىلد و األعوامج األخمة ارتئاعاا  -57

 38 317 عدددددد  وي ا عاقددددة املدددددجمني و سددددو  العمدددد  2012 العمدددد ، فىينمددددا بلدددد  و عددددامج
يك دددف عدددن   خصددداا، وهدددو مدددا 81 463 ليصددد  دىل 2015  خصددداا، ارتئددد  عدددددهم و عدددامج

رة  وي ا عاقدة دىل و املا دة. وقدد  د رعت سياسدة العمد  املعتمددة أي داا مىداد 213 قيادة بنسىة
 917 ، بددادر2012 عددامج تنظدديم م دداري . وهكددذا، بينمددا كددان مددن يددنظم امل دداري  مددنهم منعدددماا 
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وتلقددددددددوا يددددددددويكا  2015و 2013 بددددددددني عددددددددامو  خصدددددددداا دىل تنظدددددددديم م دددددددداري  و الئددددددددإة مددددددددا
 دوضر. 5 169 000 قدره
املا ددة مددن  وي  و 36.95 وفيمددا يتصدد  بالدددعم اضقتصددادي املقدددمج مددن الدولددة، تلقردد  -58

 دددويكت ماليدددة ك دددك  مدددن أ دددكال الددددعم اضقتصدددادي،  2015 و عدددامجا عاقدددة و دكدددوادور 
 61 734 655 ب وددايل بلدد  "دعانددة خددواكني غدداييغوس ضرا" خصدداا علدد   22 815 فحصدد 

 67 194 000  خر عل  معاش دعاقة بقيمة دوالية تىلد  127 800 دوضراا، بينما  ص 
 دوضر.
ذت لصاحل  وي ا عاقة ا عئاء من ال دريىة ومن  -59 أهم التدابم ا  ابية الر يسية اليت ا خ

و املا دة مدن رسدومج النقد  الدّبي واجلدوي والىحدري،  50 عل  السل  املستوردة، وا عئاء من نسدىة
وا عئددداء مدددن ال دددريىة العقاريدددة، وردر ال دددريىة علددد  القيمدددة امل دددافة علددد  اللدددواقمج ال خصدددية الددديت 
ت دددك  وسدددا   مسددداعدة تقنيدددة، وخئددد  ضدددريىة الددددخ ، وكدددذلل مدددن  قدددرو  لتنظددديم امل ددداري  

 الئردية واألسرية، وخئ  رسومج اخلدمات العامة.
مظاهر تقدمج و وض  املعدايم التقنيدة املتعلقدة ب مكانيدة و دول  2015 وُس لت و عامج -60

تقنيدددداا  مكانيددددة الو ددددول دىل الىيسددددة معيدددداراا  26 ُوضدددد  وُن ددددر  وي ا عاقددددة دىل الىيسددددة املاديددددة، د 
املاديدددة، وأربعدددة معدددايم ملنت دددات الددددعم، و سدددة معدددايم تقنيدددة لت هدددم مرافددد  املكعددد  واملندددال  

 الإفيهية  احلدا   ال املة لل مي (.
معاهدة مراكش لتيسم النئا  دىل املصدنئات املن دورة عل   2016 و در  الىلد و عامج -61

 وي دعاقدددات أخدددرى و قدددراءة امل ىوعدددات. وت دددإا عددددة  قو الىصدددر أولئا ددددة األ دددخاص معدددا
ولنيدة كدالوقارة املعنيدة بتنسدي   دلون املواهد  الى درية، واض داد الدولث للمكئدوفني و  ملسسدات

 دكوادور، وغمها، و تنسي  تنئيذ املعاهدة االياا.

 (59-135، و60-135، و1-135 التنقل البشري  التو يات  
ددا سياسددتا العامددة  ددو خدمددة السددكان املتنقلددني ومحددايتهم  املهددا رين مددا بددر  -62   الىلددد يو ر

النددداقاني واملهدددا رين الوافددددين واأل دددخاص اةتدددا ني دىل احلمايدددة الدوليدددة(، وكدددذلل  دددو تيسدددم 
 عودة املها رين ا كوادوريني واندما هم.

الى دري وكالدة الدوقارة للتنقد   ، أُن ست بوقارة العكقات اخلار ية والتنق 2013 وو عامج -63
الى دددري، وُكيرئدددت ملسسدددياا للوفددداء ب دددرورات تعزيدددز اقدددو  املهدددا رين والك سدددني. ووافددد  اجمللدددس 
الدددولث و ازيران/يونيدددا مدددن  لدددل العدددامج علددد  التصددددي  علددد  اضتئاقيدددة املتعلقدددة خبئددد  اددداضت 

 انعدامج اجلنسية.
املصدمدم لت ىيد   ة و جمدال التنقد  الى دريالّبنامج الولث للمسداوا 2014 وُقدمج و عامج -64

تعمديم السياسددة العامددة للدولدة ب ددأن التنقدد  الى دري ومتابعتددا وتقيدديم مسدتوى تعميمهددا. وأُن ددست 
 سياسة. 16 ب أنا أربعة  اور عم  مللئة من

، ويدوا م 2017 وقد دخ  القانون األساسو للتنق  الى ري ايز النئا  و  دىاط/فّباير -65
نون بني الت ريعات النافذة هذا ال أن ويُدجمها و منتل قانوم وااد. ويقرر اقو  الرعايا هذا القا

يعدزق انددماج املهدا رين و ا قلديم ا كدوادوري انددما اا   ا كوادوريني خدارج ا قلديم الدولث، كمدا
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ز، واظددر كددامكا  ددت مىدداد  املوالنددة ال دداملة، واريددة التنقدد ، والتكامدد  ا قليمددو، وعدددمج التمييدد
 ار   ئة املها ر، واملساواة، ضمن مىاد  أخرى.

وب  دار هذا القانون، أُن   أي اا دلار قانوم مت ور حلمايدة الك سدني. فد كوادور هدو  -66
اعإفت الدولدة ادىت  الىلد الذي يست يف أكّب عدد من الك سني و من قة أمريكا الكتينية، د 

سددددددددداا و الىلدددددددددد، تىلددددددددد  نسدددددددددىة انددددددددددما هم و ا قلددددددددديم ض  60 329  ب 2016 أيلول/سدددددددددىتمّب
 و املا ة. 59.7 ا كوادوري

مدددن القدددانون  62 يتعلددد  مبكافحدددة التمييدددز ضدددد السدددكان املهدددا رين،  ظدددر املدددادة وفيمدددا -67
ن ددر أي رسددا    ددرر  علدد  ارتكددا  أعمددال عنددف وأي مددواد  2013 األساسددو لإلعددكمج لعددامج

ة املها ر، هتدك دىل اضنتقداص مدن اضعدإاك بداحلقو  املقدررة دعكمية يييزية، ألسىا  منها  ئ
مدددن ممارسدددتها،  مدددن التمتددد  هدددا أو الصدددكوا الدوليدددة النافدددذة حلقدددو  ا نسدددان أو و الدسدددتور وو

 يإت  عليها  لل. أو
اتئاقدداا  2015 يتعلدد  با دمداج و سددو  العمد ، فقددد أبرمدت وقارة العمدد  و عدامج وفيمدا -68

دوليددة لله ددرة للتدددري  ب ددأن العمالددة املهددا رة وتقددد  است ددارات ب ددأن م دداري  مدد  املنظمددة ال
القوانني وامل اركة و دن اء  الئات بني الق اعني العامج واخلاص لتعزيز محاية العمدال املهدا رين. 

مهددا راا بددني  1 232 مددن توظيددف (La Red Socio Empleo  ددىكة  ددركاء و العمدد  ومكرنددت 
 .2016و 2015 عامو

، 21-135، و20-135، و10-135، و1-134 الطفااااااااال والمراياااااااااق  التو ااااااااايات  
 (33-135، و35-135، و53-135، و27-135، و23-135، و22-135و

قى   لقد عزقت دكوادور الرعاية املقدمة دىل األلئال لوال مراا  عمرهم منذ مرالة ما -69
الوضدة ويكرنت من ددماج األلئال مدن حلظدة وضدهتدم دىل  دس سدنوات و الدّبامج املتئرعدة عدن 

، فن حت بذلل و خئ  معددل وفيدات األلئدال اضسإاتي ية الولنية للتنمية ال املة لل ئولة
 .2013 و املا ة و عامج 8.64 دىل 2009 و املا ة و عامج 9.50 خلامسة مندون سن ا

وضددماناا حلمايدددة اقددو  ال ئددد  واملراهددد ، يو ددد بددد كوادور دلدددار ت ددريعو واسددد  ي دددم   -70
قانون ال ئ  واملراه ، والقدانون األساسدو للق داء، والقدانون األساسدو للتقسديم ا داري واحلكدم 

هددددذه القددددوانني علدددد  دن دددداء هيسددددات ق ددددا ية متخصصددددة كم ددددالس  الددددذال والكمركزيددددة، وتددددنر
املقالعددددات حلمايددددة احلقددددو ، و دددداكم األسددددرة واملددددرأة وال ئدددد  واملراهدددد ، هدددددك تعزيددددز اقددددوقهم 

 ومحايتها.
وللمعاقىددة علدد  ممارسددة العقوبددة الىدنيددة علدد  األلئددال و املنددزل،  ددررمج القددانون األساسددو  -71

ارسددة العنددف الىدددم داخدد  األسددرة، والعقوبددة الىدنيددة لأللئددال و مم 2014 اجلنددا و ال ددام  لعددامج
سدديا  النزاعددات املسددلحة، ويعاقدد  عليهمددا. ومددن  اندد  آخددر، يقددرر القددانون األساسددو للتعلدديم 
املتعدد ال قافات قواعد ملن  ااضت ا يذاء والعنف و املراف  التعليمية ومعاجلتها، ولكئالة محاية 

 دلزامية ا بك  عن أي نوا من أنواا ا يذاء. سكمة ال ك ، و قرار
وقدددد التزمدددت الدولدددة بالق ددداء علددد  عمالدددة األلئدددال. فىقيدددامج املعهدددد الدددولث لإلاصددداء  -72

ب عدددداد أول دراسدددة استقصدددا ية ولنيدددة عدددن عمالدددة األلئدددال و الدددىكد،  2012 والتعدددداد و عدددامج
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الديت مكرندت مدن خئد  مل درها  لئدالاضسدإاتي ية الولنيدة للق داء علد  عمالدة األأمكن تنئيدذ 
، بتنسددي  العمدد  بددني (18 2015 و املا ددة و عددامج 5.9 دىل 2007 و املا ددة و عددامج 12.5 مددن

 احلكومة املركزية واحلكومات الكمركزية  اتية ا دارة.
الدذي ميكردن  النظدامج الدولث لتسد ي  الىياندات احليويدةوكئالةا للح  و ا وية، اسدُتحدز  -73

  ي  وي  األلئال املولودين و املست ئيات تس يكا فورياا.من تس
، م  الىلد و خئ  نسىة مح  املراهقدات بدني سدن 2013و 2010 وفيما بني عامو -74

و املا ة واملراهقات بدني سدن اخلامسدة ع درة والتاسدعة ع درة  10.2 العا رة والرابعة ع رة بنسىة
 و املا ة. 12.9 بنسىة
باحلقو  املدنية والسياسية، ُ ظدر مبو د  القدانون املعددِّل للقدانون اجلندا و، وفيما يتص   -75
، قواج األ ددخاص دون سدن ال امنددة ع ددرة ويُعددر بددالكا. ويت سدد اضعددإاك مبوالنددة 2015 لعدامج

املددراهقني و اقددا   م دد  د دداقة التصددويت اضختيدداري للمددراهقني منددذ سددن السادسددة ع ددرة، وهددو 
 وعيتهم سياسياا وميكرنهم من ممارسة اقو  امل اركة.يدعم تأهيلهم وت ما

 (12-135 كبار السن  التو ية  
تعددإك الدولددة بكىددار السددن  األ ددخاص و سددن اخلامسددة والسددتني فمددا فددو ( ك ادددى  -76

الدذي  "مندو ج الرعايدة الصدحية ال داملة"الئسات املستحقة للرعاية  ات األولويدة. وهكدذا، نئدذت 
ة الصدددحية مددد  مراعددداة خصدددا ر كددد  فسدددة عمريدددة وااتيا اهتدددا، وقدددد بلددد  يتدددوخ  خددددمات الرعايددد

دىل كىددددددددددددددار  2015 جممددددددددددددددوا خدددددددددددددددمات الرعايددددددددددددددة الصددددددددددددددحية املتنقرلددددددددددددددة املقدمددددددددددددددة و عددددددددددددددامج
 خدمة. (19 3 453 759 السن
ب را   مشلت مراكز  (20 اا مسنر  79 919 ، ُقدمت خدمات الرعاية دىل2016 وو عامج -77

ال يخوخة للرعاية امللسسية، ومراكز ال يخوخة للرعاية النهارية، وأماكن الرعاية الىديلة، والرعاية 
. ويقددددرر مسدددتوى التغ يدددة خبددددمات (21 دوضراا  15 949 141.43 املنزليدددة، مبيزانيدددة بلددد  قددددرها

مسددددتئيداا،  73 078  ب علدددد   ددددعيد ا قلدددديم الددددولث 2017 الرعايددددة و اخل ددددط املرسددددومة لعددددامج
 دوضراا. 16 028 769.13 مبيزانية قدرها

وخبصوص احلماية اض تماعية، فقد أ ى  نظامج املعا ات التقاعدية ال ام  غم القا م  -78
و املا دة(. فئدو  57 عل  دف  ا إاكات أكّب مصدر للحمايدة اض تماعيدة لكىدار السدن  بنسدىة

 (22 475 340 قاعددي غدم القدا م علد  دفد  ا دإاكات، غ رد  نظدامج املعا دات الت2016 عامج
 .(23 دوضرات 286 856 410.26 اا، مبيزانية قدرهامسنر 

 (26-135و 25-135 األ  اص مسلوبو الحرية  التو يتان  
مليدون دوضر.  300 ااوقت اضست مارات املو هة دىل د ك  نظامج السد ون و الدىكد -79

دون املتوسددط دقليميدداا.  ن خئدد  نسددىة اكتظدداا السدد ون دىل مدداومكرددن  سددني الىنيددة التحتيددة مدد
و املا ددددددة واخنئ ددددددت حبلددددددول  116.63 ، كانددددددت نسددددددىة اضكتظدددددداا تىلدددددد 2007 فقىدددددد  عددددددامج

 و املا ة. 22.45 دىل 2016 عامج
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يتعلدد  بتعلدديم األ ددخاص مسددلو  احلريددة، فتقدمددا الدولددة و املرالددة األساسددية  وأمددا فيمددا -80
لعامة والتعليم العايل، بالتنسي  م  ك  من وقارة التعليم واألمانة الولنيدة للتعلديم ومراليت ال انوية ا

الوقدددت  العدددايل والعلدددومج والتكنولو يدددا واضبتكدددار، وعدددن لريددد  مراكدددز تعليميدددة عامدددة وخا دددة. وو
 خصددداا مسدددلو  احلريدددة  دددزءاا مدددن نظدددامج التعلددديم الرادددو  7 739 جمموعدددا الدددراهن، ي دددك  مدددا
 ددددددخر مسدددددلو  احلريدددددة و العمليددددددة  400 ، أُدمدددددج2017 آ /أغسددددد س ا كدددددوادوري. وو

 التعليمية ملرالة التعليم العايل.
 خصداا مسدلو  احلريدة بعقدود عمد  مد   152يتعل  باجملدال املهدث، يدرتىط االيداا  وفيما -81

، 2016 عدددددامج  دددددركات خا دددددة وفتحدددددوا ألنئسدددددهم اسدددددابات مصدددددرفية لتقاضدددددو أ دددددورهم. وو
احلريددة علدد   ددهادات كمعلمددني اددرفيني مددن اجمللددس الددولث حلمايددة  خصدداا مسددلو   87 اصدد 

 خصداا مسدلو  احلريدة يزاولدون أن د ة  17 986 جمموعدا احلرفيني. وخكل العدامج  اتدا، كدان مدا
 سييسرر اندما هم و اجملتم  ضاقاا. مهنية، وهو ما

مسدلو  احلريدة  خصاا  20 067 يتعل  بئرص الو ول دىل ال قافة، فقد استئاد وفيما -82
ن دددالاا ثقافيددداا كاندددت تقدددددمج باسددتمرار و مراكدددز دعدددادة التأهيددد  اض تمددداعو. وخبصدددوص  70 مددن

  خصاا مسلو  احلرية. 10 921 دىل 2016 الرياضة، ارتئ  عدد املستئيدين منها و عامج
وفيمددا يتصدد  ب مكانيددة احلصددول علدد  الرعايددة الصددحية، فقددد تولددت وقارة الصددحة العامددة  -83
واددددددة  دددددحية و مراكدددددز دعدددددادة التأهيددددد   44 هدددددذا اضختصددددداص، فأن دددددأت 2014 عدددددامج مندددددذ

اض تماعو عل  الصعيد الولث، وُارى و هذه الوادات عمليات  راايدة منخئ دة ومتوسد ة 
 التعقيد وتقددمج خدمات است ارة لىية متنقلة.

  ، قُددددددمت دىل األ دددددخاص مسدددددلو  احلريدددددة، علددددد2016و 2015 وفيمدددددا بدددددني عدددددامو -84
خدمددة رعايددة و لدد   338 496خدمددة رعايددة و ال دد  العددامج و 567 048 الصددعيد الددولث،
ُقدمت خكل الئدإة قيدد  خدمة رعاية و جمال الصحة العقلية، كما 130 488الئم واألسنان و

خدمددة رعايددة دىل مددن يعددانون مددن م دداك  تعددالو املخدددرات. ولدددى نظددامج  6 500 اضسددتعرا 
السدددارية املعديدددة  ضت للرعايدددة الصدددحية و اددداضت األمدددرا  الكارثيدددة أوالسددد ون االيددداا بروتوكدددو 

 دددهراا الدددذي  36 واددداضت ا عاقدددة واحلمددد ، وبروتوكدددوضت للرعايدددة الصدددحية لأللئدددال ادددىت سدددن
 لكىار السن. يعي ون م  أمهاهتم أو

 كليددة للتعلدديم املتخصددر و نظددامج السدد ون والتعلدديم الئددث و أمددنويتلددل دكددوادور أول  -85
،  عدددداد األ دددخاص املسدددلولني حبكدددم مهمدددتهم ومهندددتهم عدددن اراسدددة املرافددد  العقابيدددة السددد ون
موظئدداا للسدد ون ومددن املتوقدد  أن يلتحدد   226 . وقددد  ددررج منهددا اددىت هددذا التدداريا ددامكا  دعددداداا 
لالددد  و الددددورة ال انيدددة للتسددد ي  و التعلددديم الئدددث الددديت سدددتىدأ و النصدددف الدراسدددو  700 هدددا

 .2017 من عامج ال ام
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 الهوية الجنسانية -ياع 
 (30-135 القضاع علف العنف الجنساني  التو ية  

"اخل دة الولنيدة ي ك  الق اء عل  العنف اجلنسام أمراا دستورياا وأولويدة ولنيدة تتناو دا  -86
م إكة اليت أُن ست لتنئيذها جلنة للق اء عل  العنف اجلنسام ضد النساء والىنات واملراهقات" 

 بني امللسسات.
 (24 يتعل  مبسألة الوقاية، فقد أدت احلمكت ا عكمية اليت اض لعت ها وقارات وفيما -87

أتدا  الك دف عدن األمنداط ال قافيدة املدميدة للممارسدات   ىت و الدولة دوراا أساسياا فيها، وهو ما
 العنيئة.
ل ددداملة و سدددة دور ديدددواء تقددددمج مركدددزاا للرعايدددة ا 23 ، كدددان لددددى الىلدددد2016 وو عدددامج -88

مستخِدماا/مسدددتخِدمة غدددم  102 948مستخِدماا/مسدددتخِدمة مىا دددرين و 21 131 الرعايدددة دىل
اتئاقيدة مد  مراكدز الرعايدة ودور  23 ، مدن املتوقد  دبدرامج2017 عدامج  افظدة. وو 14 مىا درين و

مسدددتئيدات  13 504 ا يدددواء ليصددد  عددددد املسدددتئيدات منهدددا خدددكل عملهدددا و هدددذا العدددامج  دددو
 مستئيدات غم مىا رات. 48 106مىا رات و

دددن د ددددار القدددانون األساسدددو اجلندددا و ال دددام  مدددن ادددر  قتددد   -89 وو اجملدددال الت دددريعو، مكر
ا ندداز بو ددئا  نايددة واددر  ممارسددة العنددف الىدددم واجلنسددو والنئسددو ضددد املددرأة وأفددراد األسددرة 

املندددوبيات املعنيدددة بددداملرأة واألسدددرة دىل  ددداكم ق دددا ية أف ددد  دىل  دددول  ، وهدددو مدددابو ددئها  نحددداا 
، بن دددا  اختصددداص علددد   دددعيد املقالعدددات ولىيعدددة (25 متخصصدددة و مسدددا   العندددف اجلنسدددام

 مركزية، يعم  ها موظئون متخصصون و رعاية ضحايا العنف ضد املرأة واألسرة. عم  ض
تخصصددداا و مسدددا   العندددف مكتدددَ  ادعددداء م 70 ولددددى مكتددد  املددددعو العدددامج للدولدددة -90

عل  الصعيد الولث. واعتمد مكت  املدعو العامج  24    افظة من اةافظات ال 21 اجلنسام و
و هدددذا العدددامج الّبوتوكدددول األمريكدددو الكتيدددث للتحقيددد  و اددداضت املدددوت العنيدددف للنسددداء الدددذي 

 .استحدثتا هيسة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ويكني املرأة
وقد عزرقت اخل ة الولنية للق اء عل  العنف اجلنسام ضد النساء والىندات واملراهقدات  -91

مدددن  انددد  ا دارة املعنيدددة  بروتوكدددول اخلدمدددة العا لدددة ل دددحايا العندددف املندددزيل،اسددتخدامج كددد  مدددن 
 بروتوكددول اخلدمدددة ا اتئيددة و اددداضت ال ددوار  املتعلقدددةبددالعنف املنددزيل عهددداق ال ددرلة الولنيدددة، و

. وميتلل "ECU-911"، من  ان  اجلهاق األمث املتكام  املدعو بالعنف اجلنسام والعنف املنزيل
 خ ة الق اء عل  اجلرا م اجلنسية و جمال التعليم. 2014 الىلد أي اا منذ عامج

اتئدددا  ثكثدددو بدددني مكتددد  املددددعو العدددامج للدولدددة وجملدددس الق ددداء  2013 وأُبدددرمج و عدددامج -92
املك دوك عنهدا و  قررت مبو ىا بروتوكوضت للعم  و ااضت العنف املرتكىة أوووقارة التعليم، أُ 

 دددد اضتئددا  ا  ددراءات الوا دد  اتىاعهددا منددذ حلظددة الك ددف عددن  نظددامج التعلدديم الددولث، كمددا
سدددوء املعاملدددة  العندددف امللسسدددو، أو تسدددلرط األقدددران و املدرسدددة، أو اددداضت العندددف اجلنسدددو، أو

 3 097 ،  ددرت توعيدددة2016 كددانون األول/ديسددمّب رافدد  التعليميدددة. ووداخدد  األسددرة، و امل
مهنيدداا مددن ددارات ا ر دداد ال ددك  ب ددأن هدددذه ا  ددكاليات وآليددة التعامدد  معهددا، وتلرقدد  أك دددر 

 دورات تدريىية مماثلة. مدرساا  11 480 من
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 إعادة إنتاج سبل العيش واستدامتها  
"ننمدو  نسام الذي ي م  ولة برامج منها برندامج  أن أ الىلد نظامج الرعاية من منظور -93

الدددولث. ويقددددمج هدددذا الّبندددامج خدماتدددا لأللئدددال دون سدددن ال ال دددة و أفقدددر الئسدددات  مددد  أوضدندددا"
السددكانية عددن لريدد  املراكددز ال دداملة لرعايددة ال ئدد ، والزيددارات املنزليددة واجملتمعيددة الراميددة دىل رعايددة 

ددن هددذا  األ ددخاص  وي ا عاقددة وكىددار السددن واأل ددخاص اةتددا ني دىل محايددة خا ددة، وقددد مكر
الّبنامج من خئ  ع ء العم  املنزيل وأعمال الرعاية غم مدفوعو األ در اللدذين ت د ل  همدا 

 املرأة بصئة ر يسية.
وأمددددا عددددن اضعددددإاك بالعمدددد  غددددم املدددددفوا األ ددددر الددددذي ت دددد ل  بددددا النسدددداء املنتميددددات دىل  -94

 من التقسيم اخلماسدو ملسدتويات الئقدر، فد ن لدا أثدراا د ابيداا علد  دخد  األسدرة، املستويني األول وال ام
و املا ددددة مندددداع وخئدددد  مسددددتوى الئقددددر املدددددق  بنسددددىة  50و 40 بددددني أ ددددى  عملهددددن ي ددددك  مددددا د 

(، Cuenta Satélite "احلسددا  السدداتلو" و املا ددة. وتعكددس األداة ا اصددا ية املسددماة  20.8 بلغددت
مي دد   دفوا األ ددراملددالدديت يكددن مددن اسددا  مسددادة املددرأة و اضقتصدداد الددولث، أن العمدد  املنددزيل غددم 

 و املا ة من الناتج اةلو ا وايل. 15.41االياا 
، وقدددددد دعاندددددة التنميدددددة الى دددددريةو املا دددددة مدددددن احلا دددددلني علددددد   95 وي ددددد  النسددددداء نسدددددىة -95

و املا ددددة منهددددا، مدددد  األخددددذ و اضعتىددددار أن  60 حددددتو املا ددددة مددددنهن م دددداري  م 97 نظرمددددت
يئدددو  قيمدددة التحويددد  النقددددي ال دددهري  دوضراا، وهدددو مدددا 26 680.90 الددددخول املولدددددة بلغدددت

 ساب  الذكر مبقدار ال عف واثث ع رة  زءاا من ما ة.

 (15-135و 14-135 المشاركة  التو يتان  
 كثدددة و اجمللدددس الدددولث  الر يسدددة ونا ىتاهدددا(. ت دددغ  النسددداء املنا ددد  العليدددا الر يسدددية ال -96

يىدني أن نسدىة م داركة  و املا دة مدن أع دا ا، وهدو مدا 43.07 ف كا عن  لل، ي   املدرأة نسدىة
و املا دة و  38.7 دىل 2002 و املا ة و عدامج 17 املرأة و السل ة الت ريعية قد ت اعئت من

 .2017 عامج
و املا ددة  33.9 نسددىة 2011 عيددة،  ددغلت املددرأة و عددامجيتعلدد  باملنا دد  الق ا وفيمددا -97

. وكدددان مدددن بدددني املسدددلولني 2014 و املا دددة و عدددامج 38.70 منهدددا، بينمدددا بلغدددت هدددذه النسدددىة
مي دد   امددرأة  أي مددا 1 444مسددلوضا  5 628 الىددال  عددددهم 2014 املنتخىددني و  ددىاط/فّباير

 و املا ة منهم(. 25.7 نسىة
ا  ابيددة امل د َل  هددا علد  أسداس مىدددأ املسداواة بددني اجلنسدني، ت ددهد ونتي دةا لألعمدال  -98

ر ددكا  12 اةكمددة الق ددا ية الولنيددة مسددتوى تارخييدداا مددن م دداركة املددرأة فيهددا وتتددألف االيدداا مددن
وتسد  نسدداء. وعلدد  غدرار  لددل، تتددألف اةكمدة الدسددتورية بدد كوادور مدن سددت قاضدديات وثددكز 

 ق اة.
( مددددن ثكثددددة 2017-2011 لددددس الددددولث لكنتخابددددات  و الئددددإةويتددددألف أع دددداء اجمل -99

( ثكثدة أع داء 2018-2012 ر ال وامرأتني، وُعني و  كمة املناقعدات اضنتخابيدة  و الئدإة
 (، ثكثة أع اء وع وتني.2019-2013 أن مب لس الق اء  و الئإة وع وتان، كما
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و املا دددددة و  2.11 أفرادهدددددا مدددددن النسددددداءوو القدددددوات املسدددددلحة، بينمدددددا بلغدددددت نسدددددىة  -100
و املا دة،  2.74 ، ارتئعدت هدذه النسدىة و كدانون األول/ديسدمّب مدن العدامج  اتدا دىل2013 عامج

ترقيدة  2016 و املا دة. وللمدرة األوىل و تداريا الدىكد،  دهد عدامج 3.11 وتىل  و الوقت الدراهن
 املرأة و  هاق ال رلة الولنية دىل رتىة لواء.

قااوق المثليااات والمثليااين ومادوجااي المياال الجنسااي ومغااايري الهويااة الجنسااانية وحاااملي ح  
  فات الجنسين

 نسدانياا، أُن دست  وفاءا بالتزامج ر اسة اجلمهورية  دو واعدة السدكان املتندوعني  نسدياا أو -101
ني الل نددددة امل ددددإكة بددددني امللسسددددات للسياسددددة ال دددداملة ب ددددأن امل ليددددات وامل ليدددد 2014 و عددددامج

ومزدو و امليد  اجلنسدو ومغدايري ا ويدة اجلنسدانية واداملو  دئات اجلنسدني، الديت أادرقت تقددماا 
هددا كا و كئالددة اقددوقهم كا  دداقة القانونيددة لكرتىدداط الئعلددو بددني األ ددخاص مددن نئددس اجلددنس 

 .2015 ب دخال تعدي  عل  القانون املدم و
 دواق اضستعاضدة  2015 ىياندات املدنيدة لعدامجوي م  القانون األساسو  دارة ا ويدة وال -102

مكردن األ دخاص الدذي أدر دوا  "نوا اجلنس" و ب اقات املوالندة، وهدو مدا  عن متغم "اجلنس" ب
هويددداهتم اجلنسددددانية و ب اقددداهتم الولنيددددة للهويددددة مدددن ممارسددددة اقهدددم و اضقددددإاا و اضنتخابددددات 

   أساس  ديد هوياهتم  اتياا. ىاط/فّباير املاضو، عل 19 الر اسية اليت  رت و
وو جمددال الصددحة، لدددى الىلددد دليدد  للرعايددة الصددحية للم ليددات وامل ليددني ومزدو ددو امليدد   -103

اجلنسدددو ومغدددايري ا ويدددة اجلنسدددانية واددداملو  دددئات اجلنسدددني، تنئددددذ مبو ىدددا ولدددة تددددابم منهدددا 
 ملن آت الصحية العامة.نوا اجلنس و الس كت ا دارية جلمي  ا -استخدامج متغم اجلنس 

مىددددأا  43 "بنددداء املسددداواة و التعلددديم العدددايل"وأمدددا و جمدددال التعلددديم، فقدددد أَدجمدددت محلدددة  -104
 -تو يهيددداا للسياسدددة العامدددة و جمدددال التعلددديم العدددايل، و مواضدددي  ندددوا اجلدددنس والتندددوا اجلنسدددو 

 اجلنسام.

، 15-135 ياتحقاااوق المجتمعاااات المحلياااة والشاااعو) والقومياااات  التو ااا -واو 
 (58-135، و57-135، و18-135و

أُن   ك  من اجمللس ا منا و لإلكدوادوريني املنحددرين مدن أ د  أفريقدو واجمللدس الدولث  -105
ل ددع  مونتوبيددو ا كددوادوري واجمللددس ا منددا و للقوميددات وال ددعو  ا كوادوريددة مددن أ دد  دايدداء 

ائددددز التنميددددة الى ددددرية والذاتيددددة واضقتصددددادية مىدددددأ التنددددوا والددددرملى الكونيددددة املختلئددددة وتعزيزدددددا، و 
واض تماعيددة وال قافيددة ملختلددف ال ددعو  والقوميددات و دكددوادور. وقددد عملددت هددذه اجملددالس و 

كم ددالس انتقاليددة و ال ريدد   ددو دن دداء ملسسددة  ديدددة   2016و 2012 بددني عددامو الئددإة مددا
املسددداواة لل دددعو  والقوميدددات  الّبندددامج الدددولث لتحقيددد  اجمللدددس الدددولث للمسددداواة(، و دددمرمت 

 ونئذتا. 2017-2013 للئإة
وبتنئيذ هذا الّبنامج، م  الىلد و تنئيذ سياسات عامة لتحقي  املساواة وعددمج التمييدز  -106

ود راءات د ابية، و  ىت املستويات احلكومية. وبالتعاون م  املعهد الولث لإلاصاء والتعدداد، 
ُأادددرق تقددددمج و وضددد  مل دددرات ا تماعيدددة مدددن منظدددور متعددددد ال قافدددات لقيددداس مسدددتوى احلالدددة 
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ة لك  من السدكان األ دليني وا كدوادوريني املنحددرين مدن أ د  أفريقدو و دع  مونتوبيدو املعي ي
 داصا ياا.

ومددددد  الىلدددددد كدددددذلل و بنددددداء قددددددرات أفدددددراد الىلدددددديات واجملتمعدددددات اةليدددددة وال دددددعو   -107
والقوميات واملنظمات ال دعىية فيمدا يتصد  مبواضدي  اقدو  ا نسدان واحلقدو  اجلماعيدة وامل داركة 

أُدمددج بعدد  املهنيددني املنتمددني دىل ال ددعو   ة واملسددلولية اض تماعيددة، هدددك ممارسددتها. كمددااملدنيدد
والقوميددات ا كوادوريددة و بددرامج الدراسددات العليددا علدد  الصددعيدين الددولث والدددويل بتقددد  مدددن  
دلددديهم. وأُبرمدددت أي ددداا اتئاقدددات بدددني امللسسدددات  ضدددئاء الصدددئة القانونيدددة علددد  دن ددداء مسددداكن 

 دوريني املنحدرين من أ   أفريقو و اتلف اةافظات ولىنا ها و سني القا مة منها.لإلكوا
بالعقدد الددويل للمنحددرين مدن ، أعلنت دكدوادور ااتئا دا 2016  ىاط/فّباير 16 وو -108

و املا ددة مددن السددكان الددولنيني، أي أك ددر مددن مليددون مددوالن، رعايتهددا  7.2موليددةا  أ دد  أفريقددو
 بية.بتدابم د ا

اخل ة املتعددة القوميات للق اء عل  التمييز العنصدري  وأُقرت و الئإة قيد اضستعرا  -109
د ددراءا  دددداا يتعلقددان  56برناجمدداا ولنيدداا و 15 الدديت مكرنددت مددن تنئيددذ واضسددتىعاد ا ثددث وال قدداو

يددة الو ددول دىل بددا كوادوريني املنحدددرين مددن أ دد  أفريقددو و جمدداضت الت ددري ، واحلقددو ، ودمكان
 ا عكمج، والعكقات الدولية، والتعليم، وامل اركة املدنية.

ا ثنيددددة و مسددددابقات التعيددددني و الق دددداا العددددامج مسدددداواة معددددايم مسددددىقة لل وأُقدددرت أي دددداا  -110
يدددعم ددمددا هم و اجملددال األول بنسددىة تعددادل نسددىة  عمليددات اضلتحددا  بددالتعليم العددايل، مبددا وو

الددددددولنيني دىل جممددددددوا الرواتدددددد  امللسسددددددية. والئددددددا زون و مسددددددابقات اجلدددددددارة جممددددددوا السددددددكان 
وامتحانات اخلدمة العامة الذين اصلوا عل  نقاط دضافية علد  أسداس  ديددهم الدذال  ويداهتم 

امددرأة  218دكوادوريدداا مددن أ دد  أفريقددو، و 256دكوادوريددة مددن أ دد  أفريقددو و 255 ا ثنيددة هددم
 ر كا من  ع  مونتوبيو. 217امرأة و 270 لية، ور كا من ال عو  األ 244و

ويعاق  القانون األساسو اجلنا و ال ام  اجلرا م املرتكىة ضد اقو  األقليدات ا ثنيدة،  -111
منددا  ددرا م التمييددز واألفعددال املدفوعددة بالكراهيددة وتقددرران عقوبددات  177و 176 تعددررك املادتددان د 

 من يرتكىهما. باحلىس تإاو  بني سنة وثكز سنوات لك 

 حقوق الحرية -واي 
، 40-135، و38-135، و36-135 الحاااق فااااي اإلعاااالم والمعلومااااات  التو اااايات  

 (60-135، و43-135و
لقددددد محددددت الدولددددة و كئالددددة احلدددد  و ا عددددكمج ب  دددددار القددددانون األساسددددو لإلعددددكمج  -112
رسدة احلد  و ا عدكمج ي دمن مما ( باستئتاء  عيب. وأُن د  مبو ىدا نظدامج دعكمدو ض2013  لعامج

 واده، ودمنا ي من أي اا احل  و ارية التعىم ويعزق م اركة املوالنني.
وأُن   ك  من اجمللس املعث بتنظيم وت وير املعلومات وا عدكمج، املندوط بدا تنظديم عمد   -113

لتقنيدددة السياسددات العامدددة  دددذا الق ددداا، وهيسدددة الرقابدددة علدد  املعلومدددات وا عدددكمج، بو دددئها ا يسدددة ا
 املعنية مبهامج الرقابة والتدقي  والتدخ  والر د.
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ووفقدداا ألاكدددامج القدددانون األساسدددو لإلعدددكمج، تلتدددزمج وسدددا ط ا عدددكمج باضضددد كا عملدددة  -114
مهامج من بينها دنتاج ودعادة دنتاج مدواد دعكميدة غدم يييزيدة و داملة لل ميد ، ودعدداد ا عكميدني 

سدددااات دعكميدددة لن دددر املوسددديق  الولنيدددة وا نتددداج الدددولث، مهنيددداا واادددإامهم، وتدددوفم فدددرص وم
يتئددد  واملصدددلحة الئ دددل   وتعزيدددز التوا ددد  بدددني ال قافدددات، وتددددقي  املدددواد ا عكميدددة املن دددورة مبدددا

 لأللئال واملراهقني وغمهم.
بن ددر مددواد دعكميددة توعويددة وتعليميددة وت قيئيددة،  ويُلددزمج القددانون األساسددو لإلعددكمج أي دداا  -115
 اا ملواعيد مقررة سلئاا.وفق

ويتوىل اجمللدس املعدث بتنظديم وت دوير املعلومدات وا عدكمج تقيديم املدواد ا عكميدة الديت تعددر  -116
دبااية عق  عملية رقابة اريها هيسة الرقابة عل  املعلومات وا عكمج. واملواد اليت      ييزية أو

يت  ددها ا يسة املعنيدة حبكدم وظيئتهدا، ويُراعد  و ال للتقييم هو تلل اليت يىل  عنها املوالنون أو
 أعمال الو م. املواقف املتحيزة أو التقييم من  دعادة دنتاج القوال  النم ية أو

 خصدددداا كددددانوا قددددد للىددددوا  2 187 خدددددمات دعكميددددة دىل 2015 وقُدددددمت اددددىت عددددامج -117
ست ددارات ب ددأن كيئيددة اضلددكا علدد  معلومددات عددن القددانون األساسددو لإلعددكمج، وقُدددمت  ددم ا

 تزال قيد النظر. معرفة االة الدعاوى اليت ض تقد  بك  أو
وقددد أُن ددست منددذ د دددار القددانون األساسددو لإلعددكمج وسددا ط دعددكمج عامددة رايددة، رقميددة  -118

نسدددخة بلغدددة كيت دددوا مددد   (El Ciudadano ‘ املدددوالن‘وكدددذا م ىوعدددةع ونظدددامج املعلومدددات الرايدددة 
 ها رين و مدينة نيويورا.وأخرى مو هة دىل امل

ولت د ي  دن داء وسدا ط ا عددكمج اجملتمعيدة، يدنر القدانون األساسددو لإلعدكمج علد  مددن   -119
قرو  تئ يلية  ن ا ها ودعئاءات ضريىية علد  اسدتماد األ هدزة الكقمدة لعمد  وسدا ط ا عدكمج 

قُدددمت دورات تدريىيددة  يددة. كمددااجملتمعيددة امل ىوعددة واة ددات ا  اعيددة والقنددوات التلئزيونيددة اجملتمع
للعددداملني و وسدددا ط ا عدددكمج هدددذه ب دددأن ددارة امللسسدددات ا عكميدددة والتنظددديم ا داري وا دارة 

و املا ة من وسا ط ا عكمج ا كوادورية خا ة،  93.2 ، كانت نسىة2007 التقنية. واىت عامج
عيدددة. وادددىت هدددذا التددداريا، تكدددن تو دددد أي وسدددا ط دعدددكمج جمتم و املا دددة منهدددا عامدددة، و؛ 6.8و

و املا دددة منهدددا وسدددا ط  92.35 مدددن الوسدددا ط ا عكميدددة املسددد لة، ت دددك  1 124 بددد كوادور
و املا ددة منهددا وسددا ط  4.09 و املا ددة منهددا وسددا ط دعددكمج عامددة، بينمددا 3.56دعددكمج خا ددة، و
 دعكمج جمتمعية.

خ داا لإلنتداج ا عكمدو املتعددد وأن أ اجمللدس املعدث بتنظديم وت دوير املعلومدات وا عدكمج  -120
ال قافددات لكئالددة دمكانيددة الرددكا السددكان علدد  ا نتدداج الددولث واملتعدددد ال قافددات الددذي تصدددره 

استحدز منصرة التكوين و جمال احل  و ا عدكمج واملعلومدات  امللسسات ا عكمية العامة، كما
يددددخ  امل ددداركون فيهدددا دىل غرفدددة الددديت تقددددمج دورات دراسدددية جمانيدددة عدددّب  دددىكة ا نإندددت، ايددد  

 افإاضية هدك التئاع  ودن اء مواضي  هتمهم.
وو ا لدددار القددددانوم  اتددددا، اصدددلت املنظمددددات اض تماعيددددة علددد  احلدددد  و التنظدددديم و  -121

منظمدة ا تماعيدة مسد لة  119  ك  راب ات منسقة ومستقرة، وتو د بالىلد اىت هذا التاريا
ومددددات وا عددددكمج، وهددددو الكيددددان الددددذي يددددنظم االيدددداا عمدددد  املنظمددددات و هيسددددة الرقابددددة علدددد  املعل

 اض تماعية اليت يتمحور ن الها اول احل  و ا عكمج.
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 (27-135و 6-135 االتجار باأل  اص  التو يتان  
"اخل دددة  1 823 ، اعُتمددددت و ددددرت مبو ددد  املرسدددومج التنئيدددذي رقدددم2006 و عدددامج -122

العم  وغمه مدن  وهتري  املها رين واضستغكل اجلنسو وو الولنية ملكافحة اضاار باأل خاص
أ دددكال اضسدددتغكل للنسددداء واأللئدددال واملدددراهقني مدددن اجلنسدددني وبغدددا هم، واسدددتغكل األلئدددال و 

 16 املددواد ا باايددة وفسدداد القصرددر". وُ ددكرلت لتنئيددذها جلنددة م ددإكة بددني امللسسددات تتددألف مددن
عددن لريدد  ثكثددة مكاتدد  تنئيذيددة تعددىن بالوقايددة، واحلمايددة، ملسسددة تابعددة للدولددة وتنئددذ أعما ددا 

ددد  2013 والتحقيدد . وبدددعم مددن املنظمددة الدوليددة لله ددرة، نُئددذ و عددامج الّبوتوكددول الددولث املوار
 180 للحماية والرعاية ال املة ل حايا اضاار باأل خاص الدذي مكردن مدن مسداعدة أك در مدن

 ضحية و الئإة قيد اضستعرا .
ف كا عن  لل، أُن ست جلنة م إكة بني امللسسات لتحلي  هدذه احلداضت ومتابعتهدا و  -123
ي من تقد  احلماية العا لة والرعاية اخلا ة لل حايا وردر اقدوقهم الوا ىدة  دم، ونُئدذ نظدامج  مبا

أُعددد، بدددعم  آيل  دارة ومراقىددة  ددلون ا  ددرة يهدددك دىل  سددني عمليددات املراقىددة احلدوديددة. كمددا
الكتيردددد  ا ر ددددادي للتدددددري  والدددددلي  التعليمددددو املر عددددو ب ددددأن املنظمددددة الدوليددددة لله ددددرة، مددددن 

املو ردا ألفدراد ال درلة ومدوظئو مكاتدد  التحقيد  و  رميدة اضادار باأل دخاص واملقاضداة عليهدا، 
 اضدعاء.
 وقددد ُنسدد  مدد  بددمو وكولومىيددا تنئيددذ اتئاقددات ثنا يددة هددذا ال ددأن ت ددم  عنصددر احلمايددة، -124
مكرن من تقصم مدد ا عادة دىل الولن و سني ا  راءات اليت ت د ل  هدا امللسسدات  وهو ما

املعنيدددة هدددذا املوضدددوا. وقدددد نُئدددذت و هدددذا ا لدددار عمليدددات ثنا يدددة لتئكيدددل  دددىكات اضادددار 
 باأل خاص وهتري  املها رين.

 ،24-135 التاااااادراج فاااااااي اساااااات دام القاااااااوة، وتاااااادابير مكافحاااااااة الفساااااااد  التو ااااااايات  
 (29-135، و28-135و

تكئ  الدولة ااإامج اقو  ا نسان و وي  هيساهتا. و قيقاا لدذلل، فيمدا خيدر قدوات  -125
ال دددددرلة وقدددددوات األمدددددن و السدددددد ون،  ددددددرت ض حدددددة تددددددنظم اسدددددتخدامج القدددددوةع فصدددددددرت و 

 العدامج ض حة ال رلة الولنية لكستخدامج القانوم واملك م واملتناس  للقدوة و ددر و 2014 عامج
  اتا دلي  عمليات ائل النظامج العامج.

وتدددنر ض حدددة نظدددامج دعدددادة التأهيددد  اض تمدددداعو علددد  أن يسدددتخدمج أفدددراد األمدددن، مددددن  -126
نظددامج السدد ون، القددوة والوسددا   القسددرية للمدددة وبالدر ددة الكقمتددني لكئالددة األمددن،  ال ددرلة وو

وظئني والزا رين،  ت مىاد  ال درعية والنظامج الداخلو، ومحاية اقو  ك  من مسلو  احلرية وامل
ادددال ادعددداء وقدددوا أي اددداوقات، ُ دددال امللدددف دىل  وال دددرورة واملكءمدددة والتناسددد  والتددددررج. وو

 مكت  املدعو العامج للدولة.
وو السدددديا   اتددددا، يتلقدددد  أفددددراد ال ددددرلة الولنيددددة باسددددتمرار التدددددري  و جمددددال اقددددو   -127

مندددداهج التكددددوين والتدددددري  والتخصددددر بّبنددددامج التدددددري   ا نسددددان، ويُدددددرج هددددذا املوضددددوا و
و املا دة مدن اجملمدوا(ع  72 درلياا و هدذا اجملدال   31 857 ، ُدر 2014 املستمر. فئدو عدامج

 33 762 و املا ة من جممدوعهم(ع بينمدا ُدر  96 رلو   42 500 ، ُدرر 2015 عامج وو
 و املا ة من جمموعهم(. 76  2016  رلياا و عامج
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ومددن  اندد  آخددر، يددنر القددانون األساسددو لل ددرلة الولنيددة علدد  اختصدداص املئت ددية  -128
اضدعددداءات املتعلقدددة بدددأي االئدددات ارتكىهدددا أفدددراد مدددن  العامدددة بدددالتحقي  ا داري و الىكغدددات أو

ال رلة. وتعزيزاا لعمليات التحقيد  التأديىيدة، أُن د  قسدم للتحقيد  و انتهاكدات اقدو  ا نسدان 
 جلنسام خيتر بالتحقي  و ااضت ادعاء وقوا أي منهما.والعنف ا
يتعلدد  بتدددابم مكافحددة الئسدداد الق ددا و، فقددد اعتمددد جملددس الق دداء بكامدد   وأمددا فيمددا -129

النظدددامج األساسدددو ال دددام  لدددإلدارة التنظيميدددة لإل دددراءات، الدددذي أُن دددست  2014 هيستدددا و عدددامج
 2015 ة ا دارة، وقدددد نئدددذت هدددذه ا دارة و عدددامجمبو ىدددا ا دارة الولنيدددة املعنيدددة ب دددئافية عمليددد

أُن دد   كمددا  بروتوكددول معاجلددة بكغددات أعمددال الئسدداد الق ددا و املدددرع  وقوعهددا والتحقيدد  فيهددا.
 ال ئافية( واسُتحدثت عملية دبك  رقمية. - 1800خط هاتئو جمام لتلقو هذه الىكغات  

 حقوق الحماية -حاع 
اخل دددددة اضسدددددإاتي ية املتعلقدددددة  2013 كوادوريدددددة و عدددددامجنئدددددذت السدددددل ة الق دددددا ية ا   -130

 بالت وير الدا م لنظامج الق اء خلدمة املوالنني، وفيما يلو سرد لإلماقات اليت اققتها:
  يئددددو  املتوسددددط ا قليمددددو،  نسددددمة مبددددا 100 000 قيددددادة عدددددد الق دددداة لكدددد

 و املتوسطع 2016 و عامج 12.54 دىل 2012 ق اة و عامج 8.44 من
  دقدرار لددوا   ملسددابقات اجلددارة وامتحانددات اخلدمددة العامدة لدددخول سددلل الق دداء

أتددا  وضدد   ود دداقة ال عددن املدددم فيهددا وممارسددة الرقابددة اجملتمعيددة عليهددا، وهددو مددا
قواعدددد مك مدددة لعمليدددات تر دددي  مدددوظئو الق ددداء واختيدددارهم وتعييدددنهم، مشلدددت 

 لق ا يةعدقرار مرالة تدري  أساسو عن لري  كلية الدراسات ا
  اليت أتاات قيادة العر  مدن اخلددمات  خ ة التغ ية باخلدمات الق ا يةتنئيذ

 الق ا ية ودعادة تنظيمهاع
  خئدددددد  النسددددددىة املسويدددددددة جللسددددددات اةاكمددددددات اجلنا يدددددددة غددددددم املنعقدددددددة. فئدددددددو

و املا دة،  لدل أندا مدن كد  ع در  لسدات  29.2 ، بلغت نسدىتها2012 عامج
 3.9 دىل 2016 اخنئ دت هدذه النسدىة و عدامج تكن تنعقد ثدكز، م مقررة ؛
 و املا ةع

 بلدددد  2008 خئدددد  ادددداضت السدددد ن اضاتيددددالو املنتهيددددة مدددددهتا. فئددددو عددددامج ،
االة س ن ااتيالو انتهت مدتدا(،  2 061 و املا ة  أي 17.89 متوس ها

االددة سدد ن  11و املا ددة   0.08 دىل 2016 فدداخنئ  هددذا املتوسددط و عددامج
 عااتيالو انتهت مدتا(

 كانددت تو ددد  سددة 2012 ددمدداج الوسددالة و اخلدددمات الق ددا ية. فئددو عددامج ،
مكتىداا  127 مكات  للوسالة الق ا ية عل  الصعيد الولث، بينمدا بلد  عدددها

. وتقدمج للموالنني وسديلة بديلدة حلد  النزاعدات تزيدد مدن دمكانيدة 2016 و عامج
اءات وتددرورج ل قافددة اضاتكددامج دىل الق دداء و ئردد  النئقددات وتعددزق سددرعة ا  ددر 

، بلدددددد  عدددددددد الوسدددددد اء الق ددددددا يني علدددددد  الصددددددعيد 2016 عددددددامج السددددددكمج. وو
  افظةع 24  مقالعة ب 102 وسي اا و 134 الولث
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 170 ، بلددد  عددددد ق ددداة الصدددل  و الىلدددد2016 ائدددز ق ددداء الصدددل . و عدددامج 
عيدددة قاضدددياا، انتخىدددتهم اجملتمعدددات اةليدددة الددديت يقيمدددون فيهدددا حلددد  النزاعدددات اجملتم

والئرديدددة واملتعلقدددة مب ددداك  اجلدددوار واملخالئدددات، بتدددوخو ا نصددداك وباسدددتخدامج 
آليددددات تددددرورج ثقافددددة السددددكمج والصددددل  واحلددددوار واضتئاقددددات الوديددددة وغمهددددا مددددن 

 ا ليات، ليعيد  لل دىل السكان سل ة ا  النزاعاتع
 خئدددد  نسدددد  الدددددعاوى التأديىيددددة املإاكمددددة والدددددعاوى التأديىيددددة املنظددددورة غددددم 

املئصول فيها ومتوسط مدة د دار القرارات و هذا النوا من الدعاوى، فىلغت 
 و املا ةع 124 نسىة الدعاوى التأديىية املئصول فيها

  دددن مددن دفدد  النئقددة آليدداا وعلدد   دددو النظددامج الئريددد لنئقددة ال ئدد  تنئيددذ الددذي ميكر
 مراَق  وي من  قي  املصلحة الئ ل  لأللئال وملراهقنيع

 عل   ىكة ا نإنتع املزادات الق ا يةمج تنئيذ نظا 
 قاضدددياا بددددعاوى غدددم  1 248 تنئيدددذ مىددددأ  دددئوية اةاكمدددات، فدددأمكن تكليدددف

 قاعة  كمة جمهرزة بنظم الصوت والئيديو. 938  نا ية اصراا و
وعدددن لريددد  املنصردددة اضفإاضدددية لكليدددة الدراسدددات الق دددا ية، لددددى جملدددس الق ددداء خدددط  -131

ساعة وي م  اقدو  الئسدات  217 و  ا نسان يىل  عدد ساعاتا الدراسيةتعليمو و جمال اق
أفددددراد األسددددرة، واجلددددرا م املرتكىددددة ضددددد  املسددددتحقة للرعايددددة  ات األولويددددة، والعنددددف ضددددد املددددرأة أو

، 2016 عدامج ا نسانية، واجلرا م اليت يسر بداحل  و املسداواة، وتلدل الديت يدسر حُبرمدة احليداة. وو
  امني عامني. 808مدعني و 705ضياا وقا 1 195 ُدرر 

 (32-135 لجنة الحقيقة  التو ية  
"قانون  دّب ال دحايا واملقاضداة علد  اضنتهاكدات  2013 أ در اجمللس الولث و عامج -132

 4 بددني اجلسدديمة حلقددو  ا نسددان واجلددرا م ضددد ا نسددانية الدديت ارُتكىددت و دكددوادور و الئددإة مددا
ت ددددددددددددرين  13 ". وو2008 كددددددددددددانون األول/ديسددددددددددددمّب  31و 1983 ت ددددددددددددرين األول/أكتددددددددددددوبر

-DPE-198 ، أ دددر مكتدد  أمددني املظددا؛ و دكددوادور، مبو دد  القددرار رقددم2014 ال ددام/نوفمّب

CGAJ-2014 ، املىدداد  التو يهيددة لتنظدديم ا  ددراء املتعلدد  بّبنددامج اجلددّب بددال ر  ا داريددة لصدداحل"
، 2015  ددددىاط/فّباير 3 وو جلنددددة احلقيقددددة".ضددددحايا انتهاكددددات اقددددو  ا نسددددان املوثرقددددة مددددن 

، 865 أ دددرت وقارة العددددل واقددو  ا نسدددان وال دددلون الدينيددة، مبو ددد  اضتئددا  الدددوقاري رقدددم
 "الك حة ا  را ية ضتئاقات اجلّب واملىال  املستحقة الدف  كتعوي  وتدابم الوفاء هما".

كدوادور مدن دن داء ا دارة املعنيدة عدّب وقد مكرنت جلنة احلقيقدة مكتد  أمدني املظدا؛ و د -133
دىل  2016 ضدددددحايا اضنتهاكدددددات اجلسددددديمة حلقدددددو  ا نسدددددان، الددددديت قددددددمت خددددددماهتا و عدددددامج

الئدددإة  ضدددحية غدددم مىا دددرة. وو 73ضدددحية مىا دددرة و 255  خصددداا، مدددنهم 328 جمموعدددا مدددا
ة املتصدلة ملئدات للسدواب  اجلنا يد 108 ، محدت ا دارة و دهنداء2016و 2015 بني عدامو ما

قالددددوا و اخلدمددددة ومددددوظئني  خيددددر مددددوظئني مددددا (، منهددددا مددددا2010 بتقريددددر جلنددددة احلقيقددددة  لعددددامج
 خصددددداا، وخددددددمات اضست دددددارة  862 قُددددددمت خددددددمات العدددددكج النئسدددددو دىل متقاعددددددينع د 
 149  خصاا، وقدمت دىل 566  خصاا، وخدمات الرعاية الصحية دىل 1 121 الق ا ية دىل



A/HRC/WG.6/27/ECU/1 

GE.17-01930 24 

 خصددداا  75 ا دمددداج املهدددث عدددن لريددد  وقارة العمددد ، ونُظدددر و مدددن   خصددداا خددددمات و جمدددال
أمكددددن احلصددددول  مددددنهم مسددددتحقني  ددددا. كمددددا 27 ، اعتُددددّبدعانددددة السددددكنأولويددددة احلصددددول علدددد  

 Programa de دلوي ألئدارو للمدن  الدراسدة  برنامجمنحة دراسية للتعليم العايل بتنئيذ  40 عل 

Becas Eloy Alfaro) ء ال دحايا، وعلد  مدن  للدراسدات العليدا عدن لريد  األماندة املو ردا دىل أبندا
ددذت هددذه التدددابم ضددمن تدددابم  الولنيددة للتعلدديم العددايل والعلددومج والتكنولو يددا واضبتكددار. وقددد ا خ

 كاستعادة أماكن الذاكرة.رمزية أخرى  
عمليددددة اددددوار مىا ددددر مدددد  ال ددددحايا و/أو  127 يتعلدددد  بدددداجلّب املددددادي، أسددددئرت وفيمددددا -134

اتئاقدددددداا للتعددددددوي  فيمددددددا بددددددني  26 سددددددتئيدين لتحديددددددد مىددددددال  التعوي ددددددات عددددددن التو دددددد  دىلامل
 تقرير جلنة احلقيقة ب كوادور.االة موثقة و  13 ، و دلار2016و 2015 عامو

 (42-135، و41-135، و39-135 حقوق المشاركة  التو يات -ياع 
سددو، فأُن ددست لددذلل سددل ة يكئدد  دسددتور وهوريددة دكددوادور امل دداركة املدنيددة كحدد  سيا -135

، املندوط جملس امل اركة املدنيدة والرقابدة اجملتمعيدةال ئافية والرقابة اجملتمعية املللئة من  هات منها 
 با تو يهها.

، ويسدددتهدك 2011 ودخددد  القدددانون األساسدددو للم ددداركة املدنيدددة ايدددز النئدددا  و عدددامج -136
امل دداركة بصدئة ر يسددية و عمليددات ا ددا  القددرار يلددو: ائددز ممارسدة املددوالنني اقهددم و   قيد  مددا

ودعم هذه املمارسة وكئالتهاع وكئالة ا  التنظيم اجلماعو املسدتق  ونئدا  أ دكال ا دارة العامدة 
مبسدداعدة املددوالننيع ودن دداء هيسددات وآليددات وأدوات ود ددراءات للتددداول العددامج فيمددا بددني اتلددف 

السياسات العامة وتقد  اخلدمات العامةع وتعزيز سل ة مستويات احلكومة واجملتم  ملتابعة تنئيذ 
املوالنني وأ كال التعىم اليت يسدتخدموهناع ودرسداء القواعدد الكقمدة لعمد  الدميقراليدة الت داركية، 

 وكذلل ض ا  مىادرات املساءلة والرقابة اجملتمعية.
، النظددددامج الددددولث وعليددددا، فقددددد أُدمددددج و ويدددد  مسددددتويات احلكومددددة، اددددىت هددددذا التدددداريا -137

الكمركددزي للتخ دديط الت دداركو الددذي يددنظم وينسدد    دديط التنميددة عددن لريدد  عمليددات وكيانددات 
 وأدوات تتي  تئاع  اتلف األلراك الئاعلة اض تماعية وامللسسية.

وض يقتصر ت ىي  مىدأي الت اور وامل اركة عل  امل اري  ا منا ية فحس ، ودمندا يتعددراه  -138
دامج قددد يددلثر علدد  ال ددعو  والقوميددات األ ددلية: ويتعلدد  األمددر  ا  دددار الت ددريعو مددادىل عمليددة 

باحل  و امل اورة قى  الت ري . ومدن م، فقدد ُأ ريدت م داورات سدابقة للت دري  قىد  اعتمداد كد  
مددن القددانون األساسددو لل قافددة، والقددانون األساسددو للمددوارد املا يددة واضسددتئادة مددن امليدداه، والقددانون 

ساسدددو لألراضدددو الريئيدددة وأراضدددو السدددلف، والقدددانون األساسدددو ضقتصددداد املعرفدددة اض تمددداعو األ
وا بدددداا واضبتكدددار، والقدددانون األساسدددو للىيسدددة، والقدددانون األساسدددو للتندددوا الىيولدددو و الزراعددددو 

 والىذور والدعم ا يكولو و الزراعو.
كة مدن بينهدا هيسدات رقابيدة، وأُن ست و الئدإة قيدد اضسدتعرا  أ دكال وهيسدات للم دار  -139

ومرا ددد للمددوالنني، وجلددان للمسددتخدمني، وجمددالس ق اعيددة للمددوالنني، وجمددالس معنيددة بتحقيدد  
 املساواة، وامعات ت اركية، واركات وأازا  سياسية.
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 حالة تنفيذ االلتاامات الطوعية -خامساً  
سددها و جملددس وفدداءا مددن دولددة دكددوادور بدداضلتزامج ال ددوعو الددذي ق عتددا علدد  نئ  أ( 

اقو  ا نسان، فقد أن أت بالتعاون مد  مئوضدية األمدم املتحددة السدامية حلقدو  ا نسدان مندّب 
. ويت من أرب  أدوات، هو: 2014 الذي أُلل  و عامج نظامج املعلومات املتعل  حبقو  ا نسان

م  عداد تقارير  ررا للىح  عن املعايم الولنية والدولية حلقو  ا نسان، ومكتىة للتقارير، وقس
تقتصر وظيئدة  الدولة، وآخر ملتابعة التو يات واضلتزامات الدولية املتصلة هيسات املعاهدات. وض

املندددّب هدددذه علددد  يكدددني املدددوالنني مدددن اضلدددكا علددد  اقدددوقهم وعلددد  املعدددايم املك مدددة لو دددو  
املإتىدة علد  اضلتزامددات دنئا هدا فحسد ، بد  دنددا ميكردن الدولدة أي دداا مدن متابعدة سياسداهتا العامددة 

 .الدولية اليت ق عتها عل  نئسها و جمال اقو  ا نسان
، اسددددُتحدثت النسددددخة الرقمددددة والنسددددخة امل ىوعددددة مددددن وثيقددددة 2013 و عددددامج   ( 

، ت ددمرنت تقريددر الدولددة والتقريددر 2012 توعويددة ب ددأن عمليددة اضسددتعرا  الدددوري ال ددام  لعددامج
وتقريدر الئريدد  العامد . وقددد ُورعدت النسدخة الرقميددة مدن الوثيقددة و  اجملمدد  ملنظمدات اجملتمدد  املددم

نسدددخة  1 000 بوابدددة املوقددد  ال دددىكو لدددوقارة العددددل واقدددو  ا نسدددان وال دددلون الدينيدددة وُوقعدددت
 .م ىوعة عل  اتلف ق اعات اجملتم  املدم وق اعات الدولة

و   2016 /أكتددوبرو دلددار مددلير املو دد  ال الدد  الددذي ُعقددد و ت ددرين األول  ج( 
بندداء مسدداكن  -معدداا مددن أ لددل ‘كيتددو،  دداركت دكددوادور و رعايددة ادددز متددزامن معددا بعنددوان 

، بالتنسددددي  مدددد  مكتدددد  ‘ميكددددن الو ددددول دليهددددا لأل ددددخاص  وي ا عاقددددة املت ددددررين مددددن الزلددددزال
 املىعدددوز اخلددداص لألمدددني العدددامج لألمدددم املتحددددة املعدددث با عاقدددة ودمكانيدددة الو دددول، السددديد ليندددني

ُعقددد  مورينددو، واض دداد الددولث لإلكددوادوريني  وي ا عاقددة الىدنيددة واجمللددس الددولث لإلعاقددة. كمددا
األ دددخاص  وو ‘خدددكل هدددذا املدددلير ا تمددداا ما ددددة مسدددتديرة للمنظمدددات غدددم احلكوميدددة بعندددوان 

 .‘ا عاقة
  قدد أُعدددر تقريدر الدولددة املقدددمج دىل عمليدة اضسددتعرا  الدددوري ال دام  عددن لريدد  د( 

منّب نظامج املعلومات املتعل  حبقو  ا نسان، الذي أتا  التحق  من تنئيذ ك  تو ية علد  اددة 
وحب هدا حب داا ملسسدياا. وقدد كاندت هدذه هدو  2012 من التو ديات الديت قُددمت دىل الىلدد و عدامج

نظدامني اخل ة الت ريىية اليت أُن دست هدا آليدة ملتابعدة تنئيدذ التو ديات الديت تقددمها ويد  هيسدات ال
 .العاملو وا قليمو حلماية اقو  ا نسان دىل دولة دكوادور

تُنئرذ االيداا ا  دراءات الداخليدة للتصددي  علد  الّبوتوكدول اضختيداري ضتئاقيدة   ه( 
 اقو  ال ئ  املتعل  ب  راء تقد  الىكغات.

 تحديد اإلنجاوات وأفضل الممارسات والتحديات والقيود -سادساً  
دور بلد ملتزمج حبماية اقو  ا نسان، وقدد عدر  علد  اجملتمد  الددويل، و هدذا دن دكوا -140

 26 السددديا ، مىدددادرة ضسدددتحداز  دددل ب دددأن ال دددركات عدددّب الولنيدددة واقدددو  ا نسدددان. فئدددو
بئ دد   A/HRC/RES/26/9، اعُتمددد و دلددار جملددس اقددو  ا نسددان القددرار 2014 ازيران/يونيددا

 مبو ددد  هدددذا القدددرار أُن ددد  وقدددد . ندددو  أفريقيدددا ودكدددوادوراملقدددإ  امل دددإا املقددددمج مدددن اكدددوميت 
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وهدددو  صدددوص،الئريددد  العامددد  احلكدددومو الددددويل املكلردددف بوضيدددة دعدددداد  دددل ملدددزمج قانونددداا هدددذا اخل
من الوفاء بالتزامها باحلمايدة مدن انتهاكدات اقدو  ا نسدان الديت قدد الدول من  أنا أن ميكرن  ما

فيهددا ال ددركات  منهددا و/أو ضددمن ن ددا  وضيتهددا الق ددا ية، مبدداترتكىهددا ألددراك ثال ددة و دقلدديم كدد  
عدددّب الولنيدددة، وميكرنهدددا و الوقدددت  اتدددا مدددن  سدددني مسدددتوى املسددداءلة، وقيدددادة دمكانيدددة اسدددتئادة 

 ضحايا هذه اضنتهاكات من تدابم اضنتصاك، ومن  وقوا هذه اضنتهاكات و املستقى .
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