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  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  وق اإلنسان، ـم املتحدة السامية حلقة األميموجز أعدته مفوض
  *٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ج(١٥ بالفقرة عمالً

  إكوادور

  
 قدمتها تسع جهات صاحبة مصلحة يف إطار االسـتعراض الـدوري         )١(هذا التقرير هو ملخص لورقات      
فهو ال حيتوي على . ق اإلنساناملبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقو    هيكل  ويراعي التقرير   . الشامل

أي وجهات نظر أو آراء أو مقترحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أو أي حكم أو قرار بشأن          
املعلومات الواردة يف هذا التقرير ُيشار إليها بطريقة منهجية يف احلواشي املرفقة بنهاية التقرير، و. شكاوى حمددة

أما افتقاره إىل معلومات عن قضايا بعينها أو عدم         . عديالت على النصوص األصلية   ومل ُتدخل، قدر اإلمكان، ت    
وتتوافر .  إىل عدم ورود ورقات من جهات صاحبة مصلحة بشأن تلك القضايا احملددة            ى عليها فقد ُيعز   تركيزه

ـ    .  موقع مفوضية حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت النصوص الكاملة جلميـع التقـارير             يف واتر ومبـا أن ت
االستعراض بالنسبة للدورة األوىل هو أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتعلق يف األسـاس                 

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١بعد بأحداث وقعت 

  

  

  
  ـــــــــــــ

  . هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل أقسام الترمجة يف األمم املتحدةُتحّررمل   *  
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  األساسية واإلطاراملعلومات  -  أوالً
  اإلطار الدستوري والتشريعي -  ألف

 أن قائمة حقوق اإلنسان     (INREDH)املؤسسة اإلقليمية إلسداء املشورة يف جمال حقوق اإلنسان         ذكرت    - ١
، )إنفاذ احلقوق الدستورية(أمبارو "حق احلماية الدستورية  الواردة يف الدستور احلايل يدعمها نظام ضمانات منها 

 ويرد يف قانون املراقبة الدستورية وصف لتطبيـق هـذه           .البيانات املتعلقة باملثول أمام القضاء    و،  حضاروأمر اإل 
 ومل  أساساً الضمانات حق احلماية الدستورية طابع التدبري االحترازي         ووقد أعطى القضاة وواضع   . )٢(الضمانات

، عادة بأمر اإلحضاروفيما يتعلق . )٣(وريستخدموه كوسيلة جلرب أضرار وقعت بالفعل، حسبما هو حمدد يف الدست  
إساءة دون حتليل عدم قانونية ب بناًء على معايري سياسية أمر اإلحضارما يتخذ رؤساء البلديات القرار املتعلق بطلب 

 القضاة، ورؤساء البلديات، وموظفو احملكمـة       - ويف احلالتني، يفتقر املعنيون بتطبيق القواعد       . االعتقالاستعمال  
وال يستوجب شغل هذه الوظائف التخصص أو احلصول على معارف يف جمال حقوق             . إىل التدريب  -  ريةالدستو
  . )٤(اإلنسان

أن تعريف جرمية التعذيب يف دستور إكوادور ) CEDHU(وذكرت اللجنة الكنسية املعنية حبقوق اإلنسان   - ٢
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة هضة مل يصبح حىت اآلن متسقاً متاماً مع التعريف الوارد يف اتفاقية منا

وعالوة على ذلك، مل ُتكّيف التشريعات لتتوافق مع نظام روما األساسي، وفقاً            . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
  . )٥(لتوصية جلنة مناهضة التعذيب

 دستور إكـوادور    أن) لثقايف البقاء ا  دعاةرابطة  ( طالب جامعة هارفارد     -  رابطة البقاء الثقايف     وذكرت  - ٣
 املتعلق حبقوق الـشعوب األصـلية       ٢٠٠٧بكثري من احلقوق الواردة يف إعالن عام        يعترف   ١٩٩٨ الصادر عام 

، مبا يف ذلك حق هذه الشعوب يف األرض ويف املوارد ١٦٩وباحلقوق الواردة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 بالتصديق على   ١٩٩٨وقامت الدولة يف عام     . لتعليم واملشاركة واالستشارة  الطبيعية والتنمية والبيئة والصحة وا    

  . )٦( من حقوق الشعوب األصلية، وصدر يف العام نفسه دستور تضمن كثريا١٦٩ًاالتفاقية رقم 

 من القانون اجلنائي يف إكوادور جتيـز اإلجهـاض       ٤٤٧ أن املادة    (CRR) وذكر مركز احلقوق اإلجنابية     - ٤
  إذا كانت حياة األم أو صحتها يف خطر ال ميكـن تفاديـه بوسـيلة أخـرى،        ) ١: (حلاالت التالية العالجي يف ا  

مشروع "ن بأ تقارير واردة من منظمات اجملتمع املدين وأفادت. يف حالة اغتصاب امرأة مصابة بإعاقة عقلية) ٢(أو 
 قد ُعرض علـى     "١٣٥٨- ٢٧رقم  ) جي املتعلقة باإلجهاض العال   ٤٤٧إلغاء املادة   (قانون تعديل القانون اجلنائي     

  . يف الكونغرس مداوالت بشأنهحيدث أن جرت غري نظامية ومل ُتتح أي معلومات عنه ومل الكونغرس بطريقة

  اهليكل املؤسسي واملتعلق حبقوق اإلنسان -  باء

 أن هناك مخس مؤسسات تابعة للدولـة معنيـة          (INREDH) ذكرت املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان      - ٥
  قضاة احملاكم املدنية واالبتدائية، وهم معنيون وفقـاً    ‘١‘: تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف إكوادور، هي حتديداً       ب

 رؤساء  ‘٢‘و؛  بيانات املثول أمام القضاء   حبق احلماية و  للدستور بالنظر يف املرحلة االبتدائية يف اإلجراءات املتعلقة         
أوامـر  قيام يف املرحلة االبتدائية بالنظر يف حـاالت اللجـوء إىل             للدستور عن ال   البلديات، وهم مسؤولون وفقاً   
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بـأوامر  الطعون املتعلقـة     مراجعة احملكمة الدستورية، ذات الوالية الوطنية، وهي مسؤولة عن          ‘٣‘؛ و اإلحضار
رة الشؤون زا الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة لواملديرية‘ ٤‘؛ وحق احلماية، وبيانات املثول أمام القضاءو، اإلحضار

   الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبـها قـوات الـشرطة؛             وهي تراجع  احلكومية والشرطة 
ديوان أمني املظامل، وهو مؤسسة عامة مستقلة أُسست مبوجب دستور إكوادور ومهمتها القيام، يف حدود               ‘ ٥‘و

ن أمـني   اوالقرارات الصادرة عن ديـو    . )٨( ومحايتها صالحياهتا، بتعزيز احترام حقوق اإلنسان الفردية واجلماعية      
ويف املمارسة العملية، يصدر ديوان أمني      . )٩(املظامل ليس هلا طابع احلكم القضائي، فهي جمرد توصيات غري ملزمة          

  . )١٠(تابعة للدولةالصلة الكيانات ذات ال كثرية ال تقوم بإنفاذهااملظامل قرارات 

  إلنسان يف الواقعتعزيز ومحاية حقوق ا -  ثانياً
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -  ألف

 أن قرارات (INREDH) فيما يتعلق بالوفاء بااللتزامات الدولية، ذكرت املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان  - ٦
جلنة البلدان األمريكية وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان قد ُنفّذت بصورة جزئية، وال سيما عن طريـق                 

ويف واحـدة مـن     . مل ُتنفّذ قراراهتا املتعلقة بالتحقيق مع املسؤولني عن االنتهاكات        لكن  ع تعويضات مالية، و   دف
 احلكومـة،   تنفذالقضايا املتصلة باإلعدامات خارج نطاق القضاء اليت ارتكبتها حكومة الرئيس ليون فيربس كورديرو، مل               

بنافيديس سـيفالوس ضـد     در عن حمكمة البلدان األمريكية يف قضية        منذ العودة إىل نظام احلكم الدميقراطي، احلكم الصا       
  . )١١(، ومل ُيعاقب املسؤولون عن اجلرمية مبن فيهم كبار ضباط اجليش ورئيس اجلمهورية السابقإكوادور

 خالل الـسنوات الـثالت       فعلياً وذكرت املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان أن احلكومة تعاونت تعاوناً          - ٧
ع اآلليات الدولية املعنية حبماية حقوق اإلنسان، ومسحت احلكومة بالزيارات اليت قام هبا فريـق األمـم                 املاضية م 

 والـشعوب   ،املتحدة العامل املعين باالحتجاز التعسفي وبزيارات املقررين املعنيني مبواضيع حمددة كاحلق يف احلياة            
اح احلكومة وقبوهلا للزيارات اليت قامت هبا آليات األمم ومل يقترن انفت.  واملرتزقة، ونّسقت تلك الزيارات،األصلية
  .)١٢( اآلليات تلك بالتزام حقيقي بتنفيذ التوصيات املقدمة من املختلفةاملتحدة

  تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان -  باء

  احلق يف احلياة واحلرية وأمن الشخص - ١

 أن احلق يف احلياة ال يزال ُينتهك باستمرار من ِقبـل املـوظفني              ترى املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان      - ٨
وتوجد حاالت وقعت فيها مواجهات قُتل فيها أحـداث         .  حيميه  الدستور وإن كان املعنيني بإنفاذ القانون، حىت     

وأُنشئت وحدات شرطة قـضائية     .  أن تلك املواجهات ما كان ينبغي أن حتدث        ُيزعم أهنم جاحنون وتبّين الحقاً    
 هبـدف  اً خاص ن أعضاء هذه الوحدة تلقوا تدريباً     إ املؤسسة   وتقول هذه ،  دعم العمليات  من قبيل وحدة   ،اصةخ
  .)١٣(التحقيق يف تصرفاهتمدون ب على األحداث الذين ُيزعم أهنم جاحنون، وذلك "القضاء"

ين ُيزعم أهنم   ذكرت املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان وجود تقارير متواترة عن وفاة أشخاص حمتجز           و  - ٩
تلوا عند حماولتهم الفرار من السجن، أو عن العثور على حمتجزين متوفني داخل زنزاناهتم أو أثناء احتجازهم يف                  قُ
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 وال تقوم السلطات التابعة للدولة بإجراء أي حتقيقات جدية بشأن           -   دون وجود أسباب ظاهرة    - خمافر الشرطة   
 وفيات عند قيامهم بإطالق النار أو استخدامهم حدوثشرطة يف ، يتسبب رجال اجليش والكذلك. هذه احلاالت 

املفرط للغاز املسيل للدموع ضد املشاركني يف مظاهرات عامة، وال خيضع ذلك للتحقيق يف حماكم عادية، بل يف                  
 املوظفني املعنـيني بإنفـاذ القـوانني مـن مجيـع            ي تعف حماكم تابعة للشرطة أو اجليش عادة ما تصدر أحكاماً        

  .)١٤(ؤولياتاملس

وذكرت املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان أن احملتجزين يف ُعهدة الشرطة عادة ما يتعرضون لتعـذيب                 - ١٠
 انتزاع اعترافاهتم أو للحصول منهم على معلومـات، وبغـرض           هبدفنفسي أو جسدي على يد رجال الشرطة        

الشرطة أو حاالت اختفـاء قـسري، ومل   وقد حدثت وفيات أثناء االحتجاز يف عهدة   .  يف بعض األحيان   عقاهبم
 أمام حماكم عسكرية حياكَمونإساءة املعاملة باألشخاص الذين ينددون بالتعذيب أو و. وافيةخيضع ذلك لتحقيقات 

  . )١٥(أو تابعة للشرطة

وذُكرت حاالت جرى فيهـا     . وترى املنظمة نفسها أن الشرطة ال تزال تنتهك حق األشخاص يف احلرية             - ١١
، يف احلبس االنفرادي لعدة أيام داخل مرافق الشرطة القضائية أو شـرطة             حواملص، مبن فيهم نساء     وضع أشخا 

 املؤسسة  وتذكر هذه . مكافحة املخدرات؛ وال ُتنفّذ التعليمات املتعلقة باالعتقال املرتيل وإخالء سبيل األشخاص          
  . )١٦(٢٠٠٤ بشأن االحتجاز التعسفي خالل عام  ادعاًء٣ ٨٢٨أهنا استلمت 

 أن من الشواغل الشائعة اليت أُثريت خالل احتجاجات السجناء رداءة وعـدم             كذلك املؤسسة   وذكرت  - ١٢
  فر فيها ظروف الصحة العامـة،      اويوضع السجناء داخل زنزانات صغرية ال تتو      . كفاية ما حيصلون عليه من طعام     

 أو مراتب أو بطانيات     أِسّرةنهم على   وال حيصل كثريون م   . وال حيصلون على رعاية طبية أو ما يكفي من الطعام         
وكانت ظروف االحتجاز هي .  من املعايري القياسية الدنيا ملعاملة السجناء٢٠ للمادة للنوم، ويشكل ذلك انتهاكاً

  . )١٧(سبب حالة الطوارئ اليت أُعلنت يف نظام السجون، غري أهنا مل تؤد إىل أي حتسن

يوضع من هم قيـد احملاكمـة يف   حبيث   - لفصل بني السجناء    وذكرت املؤسسة أن الدستور ينص على ا        - ١٣
 إال أن هذا الفصل ال ُيطبق       -  فترة عقوبتهم يف مراكز إلعادة التأهيل        يقضونمراكز احتجاز مؤقت، ويوضع من      

غالبية املوظفني املعنيني بشؤون االحتجاز     وفمعظم السجون يف البلد خمتلطة ويديرها رجال،        . يف املمارسة العملية  
أقسام النساء هم من الرجال وال ترافقهم موظفات، وينتج عن ذلـك التحـرش اجلنـسي                /اإلدارة يف وحدات  و

  . )١٨( من القواعد الدنيا٥٣واملراودة، وهو ما يتعارض مع القاعدة 

وُيذكر أن  .  اكتظاظ السجون قد يؤدي إىل حدوث عنف وإىل تبعات خطرية          قائلة إن  املؤسسة   وأضافت  - ١٤
وال تشمل .  سجني٦ ٠٠٠، مع أن الطاقة االستيعابية للسجون هي ١٩ ٢٥١ يبلغيف الوقت الراهن عدد السجناء 

 األشخاص احملتجزين يف مراكز احتجاز واقعة حتت والية الشرطة القضائية وشرطة حماربة املخدرات،          األعدادهذه  
ويكون هـؤالء   . ة قضائية دون رقاب بحيث ُيحتجز عدد غري معروف من األشخاص أليام وأسابيع وحىت لشهور            

 لعدم السماح بالوصول إىل األشخاص ُعرضة للخطر، وال سيما خطر التعرض لتعذيب ال ميكن إثبات وقوعه نظراً
  .)١٩(األطباء يف مراكز االحتجاز التابعة للشرطة
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عن ) CLADEM( جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان وأفادت  - ١٥
ومما يبعث على . ارتفاع معدل العنف الذي يطال السالمة الشخصية واحلرية اجلنسية لألشخاص، وال سيما النساء

، حدوث حاالت حترش جنسي يف املدارس، وهي حاالت ال ُتعرض علـى اآلليـات القـضائية ألن                  القلق أيضاً 
  .)٢٠(داخلياً دون احلاجة إىل تبليغ السلطات القضائيةالسلطات املدرسية تفضل عادة القيام بالتحقيق وإجياد احللول 

 املبادرة الشاملة املتعلقة بالقضاء على مجيع أشـكال العقـاب اجلـسدي لألطفـال                منظمة وأوضحت  - ١٦
(GIEACPC)              أن اللوائح والسياسات األمنية املتصلة مبحاربة املخدرات قد فرضت إجراء الفحص املهبلي للنساء 

  .)٢١( على السالمة الشخصيةيشكل تعدياًمما ظفات السجون، بواسطة موظفي أو مو

 املبادرة الشاملة للقضاء على العقاب اجلسدي أن احلماية القانونية من العنف واإليذاء يـنص               وذكرت   - ١٧
، والقانون اجلنائي   )٢٠٠٣(، وقانون الطفولة واملراهقة     )١٩٩٥(عليها قانون مناهضة العنف ضد املرأة واألسرة        

ومينع قانون الطفولة واملراهقة إساءة معاملة األطفال الـيت         ). ١٩٩٨(والدستور  ) ٢٠٠٥ املعّدل يف عام     ١٩٩١(
حتمل أن يؤدي إىل املساس بسالمة طفل أو شخص يؤدي أو ُيفعل لارتكاب تقصري أو أي سلوك أو "ُتعرف بأهنا 
 اآلباء أو غريهم من مبا يشمل،  أشخاصمن جانب أي أو يضر بصحته اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية، صغري السن

اً وصغار السن  برعاية األطفال    ني أو األشخاص املكلف   نياألقارب أو املدرس     كانت الوسيلة املستخدمة، وأّيـاً     ، أّي
  . )٢٢()٦٧املادة  ("كانت التبعات والفترة الالزمة لتعايف الضحية

ن نظام العقوبات حيظر العقـاب اجلـسدي        وأوضحت املبادرة الشاملة للقضاء على العقاب اجلسدي أ         - ١٨
ومع ذلك، فإن النظام القضائي يسمح جملتمعات السكان األصليني         . كعقوبة على جرمية مبوجب تشريعات الدولة     

، وذُكر "التقليدي" كشكل من أشكال القانون "العدالة األهلية"احمللية اليت تفتقر إىل خدمات قوات الشرطة بتطبيق 
نـوفمرب  /ويف تشرين الثـاين .  املأل والضرب علىب الشائعة يف قرى األنديز املعزولة اإلذالل        أن من أساليب العقا   

  .)٢٣(السكان األصليني ى، جرت مناقشة مشروع قانون يتعلق بالعدالة لد٢٠٠٥

 ٤٠مبوجب قانون الطفولة واملراهقـة، املادتـان        (وحيظر القانون العقاب اجلسدي للطالب يف املدارس          - ١٩
تعرض هلا األطفال ال ميكن تربيرها على أساس        ي من القانون أن ممارسات اإليذاء اليت        ٧٦ وتبّين املادة    .)٢٤()٤١و

ال العقاب اجلسدي أهنا أساليب تربوية أو ممارسات ثقافية تقليدية، إال أن ذلك مل ُيفّسر على أنه حظر جلميع أشك
  .)٢٥( للقانونلفاً خماعل ممارسة هذا العقاب يف املرتل أمراًحبيث جي لألطفال

وحيظر قانون . )٢٦( لألطفال احملتجزين"تأدييب"وال يوجد حظر صريح الستخدام العقاب اجلسدي كإجراء   - ٢٠
استخدام العقاب اجلسدي يف مرافق الرعاية البديلة اليت تديرها مؤسسات الرعاية،           ) ٤١املادة  (الطفولة واملراهقة   

  .)٢٧(يف مرافق الرعاية البديلة األخرىومع ذلك ال يوجد حظر صريح هلذا العقاب 

 ومثة توصية قوية من املبادرة الشاملة للقضاء على العقاب اجلسدي بأن تقوم إكوادور على وجه السرعة           - ٢١
  هذه املنظمة أيضاًتوصيو. )٢٨(باعتماد تشريع ملنع العقاب اجلسدي لألطفال يف مجيع املرافق، مبا يف ذلك يف املرتل

  .)٢٩(على أمهية استجابة إكوادور لتوصيات هيئات املعاهداتبتسليط الضوء 
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  إقامة العدل وسيادة القانون -  ٢

 استمرار االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يف       (INREDH)  املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان    ذكرت  - ٢٢
ز احتجاز غري قانونية تابعـة      الظروف الالإنسانية يف السجون، ووجود مرك     من قبيل   سياق نظام العدالة اجلنائية،     

للشرطة، وعدم تطبيق معايري محاية النساء احلوامل وكبار السن، والتأخري املفرط يف نظام العدالة، والعقوبات غري                
املتناسبة واملفرطة، وتطبيق االحتجاز االحترازي بطريقة عشوائية، واالفتقار إىل حمامي الدفاع العـام، واحلـبس               

  . )٣٠(تعذيباالنفرادي وممارسة ال

ويؤدي .  أن نظام العدالة اجلنائية مل يتحسن      (CEDHU)  اللجنة الكنسية املعنية حبقوق اإلنسان     وذكرت  - ٢٣
تأخري إقامة العدل إىل إبقاء املتهمني رهن االحتجاز بانتظار صدور قرار قضائي، ومل ُتتخذ إجراءات لتنفيذ قرارات 

 يف املائة فقط مـن      ٣٠ عقوبة   يقضون مدة وتبلغ نسبة نزالء السجون الذين      . أنحمكمة البلدان األمريكية املتعلقة هبذا الش     
  . )٣١(السجناء، أما بقية الرتالء فهم قيد احملاكمة، وهو ما ينتهك حقهم يف افتراض الرباءة، حسبما ورد يف الدستور

م بفعالية مبعاقبـة     القيا هبدف بتعديل التشريعات    (INREDH) وتوصي املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان      - ٢٤
معاقبة املوظفني القضائيني : موظفي السجون واملوظفني املدنيني الذين يقدمون على انتهاك حقوق اإلنسان يف البلد

 قادة احلركات االجتماعية واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وتعريف التعذيب يف  قضائياًواألشخاص الذين يضايقون
ال حيترمـون وال    ن  املمنوحة للشرطة واجليش، وتسريح املوظفني املدنيني الـذي       لواليات  ا وإلغاءقانون العقوبات،   

 حمكمـة   عنينفذون القرارات الصادرة عن احملكمة الدستورية أو جلنة البلدان األمريكية املعنية حبقوق اإلنسان أو  
  .)٣٢(البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

مي، واحلـق   حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السل      - ٣
  يف احلياة العامة واحلياة السياسية يف املشاركة

ا تدخَّ"صحفيون بال حدود  "فيما يتعلق حبرية الصحافة، أكدت منظمة         - ٢٥ ل عـدة   أن الرئيس رافائيل كورّي
 الرئيس دعـوى    أقام،  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠ففي  . مرات، منذ بداية واليته، يف عمل وسائل اإلعالم والصحفيني        

، السيد فرانسيسكو فيفاندو، بعد قيامـه بنـشر         "وراأال  " ضد مدير الصحيفة اليومية      "العصيان"همة  قضائية بت 
  .)٣٣(ض فيها للرئيسافتتاحية تعرَّ

 أن احلكومة احلالية اقترحـت اعتمـاد لـوائح    (INREDH)  املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان وذكرت  - ٢٦
وفيما يتعلق بأنـشطة املنظمـات غـري        . لدخول يف حوار معها   للسيطرة على املنظمات غري احلكومية بدالً من ا       

 على املنظمات اليت تتـزعم بوضـوح   "اخلصوم"احلكومية العاملة يف جمال القضايا البيئية، ألصقت احلكومة صفة        
). التعدين، واهليدروكربونات، واألخشاب، وما إىل ذلك     (معارضة العمليات الضخمة الستخراج املوارد الطبيعية       

 بأهنا معارضة للحكومة، وتفيد معلومات قدمها أعضاء هـذه          "العمل البيئي "وجه التحديد اُتهِمت منظمة     وعلى  
  .)٣٤(املنظمة بأن احلكومة تقف وراء عملية حتقيق هتدف إىل إجياد أسباب إليقاف املنظمة عن العمل

ة الوطنية يف قمع املظاهرات وتقول املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان إن احلكومة تستخدم اجليش والشرط  - ٢٧
 للمطالبة بظروف معيشية أفضل، ومبراقبة أفضل )٣٥(لسكان األصلينيومن االيت ينظمها أشخاص ُعّزل من الفالحني 
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ل رد احلكومة يف إعالن حالة طوارئ صاحبها قمع عنيف          ومتثَّ. لشركات التعدين والنفط، وبتحسني محاية البيئة     
 من ضحايا العنف الذي مارسته القوات ١٣ ٨٥١قول املؤسسة إهنا سّجلت حوايل تو. القوات العسكريةمن ِقبل 

وفقد بعض األشخاص بـصرهم     . وكان من بني الضحايا نساء وأطفال وكبار سن       . احلكومية خالل املظاهرات  
  .)٣٦(بسبب الغاز املسيل للدموع

معات السكان األصـليني قـد       من زعماء جمت   ٦٠وذكرت املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان أن حوايل          - ٢٨
 بسبب عملهم الرامي إىل الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيز احترام البيئة،            ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ُجّرموا خالل عامي    

كان ذلك بتحريض من شركات وطنية أو عرب وطنية يهمها استغالل املوارد الطبيعية للبلد وتـرى أن زعمـاء                   و
 والسلطة التنفيذية مسؤولة بشكل مباشر عن هذه الرتاعات اليت          .احلركات االجتماعية يقفون حجر عثرة أمامها     

ومع أن احلكومة . تعكس معارضة اجملتمعات احمللية ملشاريع وافقت عليها احلكومة يف جمال استغالل املوارد الطبيعية
  .)٣٧(ذه االمتيازاتالسابقة هي اليت منحت معظم حقوق االمتياز، مل تبدأ بعد عملية إعادة النظر يف قانونية ه

 يستلزم أن تأسيس منظمة اجتماعية يف إكوادور        (CEDHU)  وأوضحت اللجنة الكنسية حلقوق اإلنسان      - ٢٩
ويف حني ُيحترم احلق يف تكوين اجلمعيات بشكل عام، ذكرت اللجنة أهنا سجلت يف عام . موافقة السلطة التنفيذية

ل يف جمال اإلسكان، وذلك مبوجب قرار وزاري بزعم أهنا تقوم  فيها بالقوة منظمة تعمأُغلقت حالة واحدة ٢٠٠٥
  . )٣٨(بتحويل أموال إىل اخلارج بطريقة غري قانونية

 عن طريق اختاذ إجراءات جنائيـة ضـد قـادة    ُتجّرم  االحتجاجات االجتماعيةوذكرت هذه اللجنة أن   - ٣٠
متلكات، وبأعمال ختريب، ومترد، وختويـف،       إرهابية ضد امل   بأعمالوُيتهم هؤالء بالقيام    . احلركات االجتماعية 

ويتعني على املدافعني عن حقوق اإلنسان توفري املوارد املاليـة          . وتشكيل مجعيات غري قانونية، وحماوالت قتل، وغري ذلك       
ء وتشمل األمثلة اليت أوردهتا اللجنة حالة أحد أعـضا        . )٣٩( لعدم وجود نظام دفاع عام     للدفاع عن أنفسهم نظراً   الالزمة  

ض لالعتـداء مـن ِقبـل        خالل مظاهرة عامة وتعـرَّ     ٢٠٠٦منظمة من منظمات حقوق اإلنسان جرى احتجازه عام         
ألمر صدر بـإطالق     قُدم هذا الشخص إىل حمكمة عسكرية، وكان عدم إطالق سراحه يشكل انتهاكاً           قد  و. العسكريني

 بـالتمرد  Comité Pro Agua sin Arsénicoنظمة ويف حالة أخرى، اُتهمت م. سراحه بعد استدعائه للمثول أمام احملكمة
، ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ويف. نقيةبعد قيامها بتنظيم مظاهرة عامة تطالب بلدية كيتو بتزويد السكان مبياه شرب             

 بتنظيم مظاهرة عامة يف زامورا شينشييب للمطالبة بوقف عمليات التعدين،           "جلنة الدفاع عن احلياة   "قامت منظمة   
ويف كانتون شيالنيس يف حمافظة .  للتحقيق معهم بتهمة تكوين مجعية غري قانونية٢٠٠٧مايو /ادهتا يف أيارفخضع ق

جهت وُو. دون استشارة السكان  ب "هيدروتامبو"بوليفار يقوم سالح املهندسني التابع للجيش بتشييد خزان املياه          
  . )٤٠(عارضة هذا املشروعهتمة التخريب إىل قادة اجملموعات االجتماعية الذين حتركوا مل

 من الدستور تكفل مشاركة النساء ١٠٢ أن املادة (CEDHU) وأوضحت اللجنة الكنسية حلقوق اإلنسان  - ٣١
وخـالل  . يف ظروف متساوية كمرشحات يف العملية االنتخابية، لكن توجد معايري ثانوية تنتهك هـذا احلـق               

)  من قانون االنتخابـات    ٤٠املادة  (تراض على هذه املعايري     ، جرى االع  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠االنتخابات اليت جرت يف عامي      
 بعـد انتـهاء     لكن صدورها كـان    مؤاتية   ويف احلالتني، أصدرت احملكمة الدستورية أحكاماً     . ألهنا تتعارض مع الدستور   

 بني قضاة   ، وسيدتان ٣١ل اوعالوة على ذلك، وحىت اليوم، توجد سيدة واحدة فقط بني قضاة احملكمة العليا              . االنتخابات
  . )٤١(، وهو ما يعكس مدى عدم احترام الدستور يف املمارسة الفعلية٩ل ااحملكمة الدستورية 
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  احلق يف الصحة واحلق يف مستوى معيشي الئق -  ٤

 يف مدينة غواياكيل النقيعدم حصول السكان على املاء لعن قلقه ) OCSP(أعرب مرصد اخلدمات العامة   - ٣٢
)Guayaquil()  يف هذه املدينة إىل شركة والصرف الصحي النقيوقد ُمنح امتياز التزويد باملاء ). الفقراءوال سيما 

 شـركة   ٢٠٠١بريل  أ/ نيسان ١١خاصة هي الشركة الدولية احملدودة خلدمات املياه مبوجب عقد أبرمته معها يف             
هذه اخلدمات اليت ُحرم منها بعض      وأصبحت الشركة الدولية حتتكر توفري      . التابعة للدولة ) ECAPAG(توفري مياه الشرب    

وباإلضافة إىل ذلك أثبتت التحليالت األولية اليت أجراها املعهد الوطين للصحة العامة وبلديـة غواياكيـل                . مناطق املدينة 
)Guayaquil(              حاالت مرضـية يف    من حدوث عدة     أن املياه ملوثة، وهو ما يؤثر سلباً على صحة السكان، واتضح ذلك

  . )٤٢( املنظمة غري احلكومية اليت قدمت التقرير مسؤولية الدولة يف هذا الصددرتوأثا. املدارس

 اللجنة الكنسية حلقوق اإلنسان أن الدستور يكفل حق الشخص يف اختاذ قرارات حرة ومسؤولة    وذكرت  - ٣٣
ين يريد الـشخص    فيما يتعلق باحلياة اجلنسية ومبسائل الصحة اجلنسية واإلجنابية، وفيما يتصل بعدد األطفال الذ            

مـايو  / أيار ٢٢ففي  . وهذا احلق ال ُيحترم يف املمارسة العملية      . إجناهبم أو تبنيهم والسهر على تربيتهم وتعليمهم      
حظرت مبوجبه بيـع    ) RA ٢٠٠٥- ١٤- Nمحاية احلقوق الدستورية     (، أصدرت احملكمة الدستورية قراراً    ٢٠٠٦
" إجهاضـي " هذا الدواء  احلاالت الطارئة، واعُترب أن مفعول الذي يستخدم ملنع احلمل يف،Positioner 2الدواء 

يشكل انتهاكاً للحق يف احلياة منذ حلظة حدوث احلمل، وهو حق له األسبقية على احلقوق املتعلقـة باحليـاة                   و
ياة وباإلضافة إىل ذلك أوضحت اللجنة أن احلق يف احل. اجلنسية، والصحة اإلجنابية، واختاذ القرارات، وحرية املرأة

  .)٤٣(غري حمدد بدقة

 جملس حقوق اإلنسان على التحقيق يف التجاوزات التشريعية املتصلة (CRR) وحث مركز احلقوق اإلجنابية  - ٣٤
، ) املتعلقة باإلجهاض العالجي٤٤٧إلغاء املادة ( املتعلق بتعديل القانون اجلنائي ١٣٥٨- ٢٧مبشروع القانون رقم 

وسيؤدي مشروع القانون، إذا اعُتِمد، إىل حظر       .  األسابيع واألشهر القادمة   ورصد التقدم التشريعي احملرز خالل    
  . )٤٤(طر كبريخلض صحة النساء املعنيات اإلجهاض العالجي، وهو ما يعرِّ

  اتيةؤعادلة وماحلق يف العمل ويف ظروف عمل  -  ٥

 أن أجـور   إىلقوق اإلنـسان  جلنة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املعنية بالدفاع عن ح        أشارت  - ٣٥
وأُعرب عن قلق خاص    . النساء أقل من أجور الرجال يف خمتلف الوظائف يف القطاعني العام واخلاص على السواء             

أقل بكثري من حقوقاً   عموماًشروط تعاقدية متنحهنيعملن كخادمات يف املنازل مبوجب ئي بشأن وضع النساء الال
وباإلضافة إىل ذلك، ُتمارس ضـغوط علـى النـساء          .  اجملاالت األخرى  عقود العمل يف  تلك اليت ُتمنح مبوجب     

ويف النظـام   . العامالت لتجنب احلمل، وال سيما العامالت يف قطاع املال واملصارف ويف جمال جتـارة الـورود               
  .)٤٥(التعليمي، كان على املعلمني القيام، يف كثري من األحيان، بتحمل تكاليف من حيلون حملهم

   التعليماحلق يف -  ٦

 ما ال ُتحترم يف املمارسـة        اللجنة الكنسية حلقوق اإلنسان أن حقوق األطفال واملراهقني غالباً         وذكرت  - ٣٦
ومن االنتهاكات األكثر شيوعاً التمييز، والطرد      . العملية، وذلك على الرغم من وجود تشريع يكفل هذه احلقوق         
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واإليذاء اجلسدي والنفسي، وعدم احترام احلق يف حريـة         واحلرمان من التسجيل كنوع من التأديب يف املدارس،         
ومل تتخذ حىت اآلن تدابري    .  يف املدارس  حتدثوغالبية االنتهاكات اليت ُتسجل     . التعبري واملشاركة واحملاكمة العادلة   

املدرسة وعلى سبيل املثال، طُردت من . )٤٦(مالئمة تكفل أن تكون اإلجراءات التأديبية متوافقة مع كرامة األطفال
 ألهنا كانت تعيش مع صديقها، ويف حاالت أخرى، طُردت طالبات من املدارس أو               عاماً ١٧فتاة تبلغ من العمر     

  .)٤٧(ُمنعن من التسجيل بسبب محلهن

. وترى اللجنة الكنسية حلقوق اإلنسان أن اآلليات اليت أُنشئت حلماية حقوق األطفال ال تزال ضـعيفة                 - ٣٧
 آليات الطعون احلالية املوجـودة يف  كذلك فإن اآلليات القانونية كحق احلماية الدستورية،      ستخدم ما ال تُ   وغالباً

وعلى . وال تقوم املدارس بتنفيذ القرارات اإلدارية أو القضائية اليت تكون لفائدة األطفال        . وزارة التعليم غري فعالة   
، قررت  ٢٠٠٥ويف عام   . تسجيلهيف كيتو    مدرسة بلدية بنالكاثار     رفضتسبيل املثال، تذكر اللجنة حالة طالب       

طلبت من املدرسة وضع برنامج تدريب يتعلق       و،  احملكمة العليا أن اإلجراء التأدييب الذي اُتخذ ضده كان مفرطاً         
  .)٤٨(حبقوق األطفال، ومل ُينفّذ هذا األمر حىت اآلن

  األقليات والشعوب األصلية -  ٧

 يف املائة من جمموع الـسكان       ٣٧ إىل   ٢٥من  نسبة تتراوح   لون  صليني أهنم يشك  أليبّين تعداد السكان ا     - ٣٨
 واألنشط سياسياً يف أمريكا الالتينية، والسكان األصليون يف إكوادور، األكثر تنظيماً.  مليون نسمة١٣البالغ حنو 

 يف منطقـة    ٧، و ) ماليني نـسمة   ٣تعدادها  ( منها يف منطقة األنديز      ١٢ يوجد   "قوميات"يقسمون أنفسهم إىل    
وكان ).  نسمة ١٠ ٠٠٠تعدادها  ( يف مناطق احمليط اهلادئ املنخفضة       ٣، و ) نسمة ١١٠ ٠٠٠تعدادها  (األمازون  

 يف املائة من امليزانية الوطنية، من أهم أسباب الـرتاع بـني احلكومـة    ٥٠تطوير قطاع النفط، الذي يشكل حنو      
ون احلصول على موافقة اجملتمعات احمللية      دب النفط   جيري التنقيب عن   ، كان ١٩٧٠ ومنذ عام . والسكان األصليني 
. التنقيب عن النفط، مل تصرف تعويضات مناسبة على اإلطالق عن األضرار الناجتة عن كذلك. للسكان األصليني

وقد تسبب ذلك يف إحلاق أضرار بالبيئة وإحداث خماطر صحية، كما خلّف متفجرات، وأدى إىل اندالع نزاعات        
 النفط هو أحد أسباب التذمر، ويعود السبب يف كثري من األحيان إىل عدم              التنقيب عن  وعموماً، ال يزال  . عنيفة

ويف بعض احلاالت، حيدث االستياء ألن الدولة ال تستجيب للشكاوى بطريقة           . عدم وضوحها  وأمالءمة القوانني   
يف وقت مبكر جلنـة البلـدان       النداءات اليت أطلقتها    وبذه احلاالت   هب احلكومة اجلديدة    اهتمت،  ٢٠٠٧ويف عام   . مرضية

 اليت أمرت هبا حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان من          "التدابري املؤقتة " واهتمت مبوضوع األمريكية حلقوق اإلنسان،    
وميكن أن توفر استجابة احلكومة وسائل االنتـصاف ملـن          . أجل محاية حياة وسالمة السكان األصليني واملدافعني عنهم       

  .)٤٩( سابقة يف هذا اجملال بالنسبة جلميع الشعوب األصليةإجياد عن اشر، فضالًتضرروا بشكل مب

ألثر البيئي،  ل أن احلكومة مسؤولة عن إجراء دراسات        (CS-HCS)  البقاء الثقايف  دعاةوأوضحت رابطة     - ٣٩
ق مبشاريع التنميـة    وعن احلصول على املوافقة املسبقة واملستنرية من جمتمعات السكان األصليني املتأثرة فيما يتعل            

 يطلب من شركات النفط القيام قبـل        ٢٠٠٢وقد صدر مرسوم حكومي يف عام       . االوطنية اليت ُتنفّذ يف أراضيه    
ويف عام . القيام بعمليات تنقيب فيهاألثر البيئي على األراضي اليت يقترحون لاحلصول على العقود بإجراء دراسات 

 كتكملة ملواد الدستور اليت تستوجب املوافقة املسبقة "اور واملشاركةقانون التش" ، اعتمدت احلكومة أيضا٢٠٠٢ً
 لعدم استشارهتم خالل العملية اليت تتوجت       وطالب السكان األصليون يف إكوادور بإلغاء املرسوم نظراً       . عن علم 
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. تهم عن علم إعداد املراسيم الرمسية بشأن مشاركة السكان األصليني يستوجب مشاركعلماً بأنباعتماد املرسوم، 
وال بد أن تستجيب احلكومة هلذه الشواغل وأن تكفل مشاركة الشعوب األصلية مشاركة تامة يف وضع القوانني                 

  . )٥٠(تؤثر عليهماليت قضايا الاملتعلقة ب

 املتعلقة مبحاربة املخدرات تتضمن رش )Plan Colombia( "خطة كولومبيا"ووفقاً للمنظمة نفسها، فإن   - ٤٠
، وهو مبيد أعشاب قوي ُيقال إنه يسبب سرطان اجللد، وأمراض أخرى، ويؤدي             الغيلفوسيت مبادة   نبات الكوكا 

، باإلضافة إىل الغثيان والصداع حىت بعد ثالثة شهور مـن           بأمراض  إصابة األطفال  إىل تلوث املياه، ويتسبب يف    
صليني على طول حدود إكوادور  السكان األمجاعاتوقد تأثر العديد من .  وراثيةاستخدامه، وقد ُيحدث أضراراً

، وكوفني وسيينا وسـيكويا وكيـشوا يف منطقـة          مناطق اهلضاب  أيوا وكيشوا يف     من بينها مجاعات  الشمالية،  
. وينتقل هذا املبيد عن طريق املاء واهلواء من كولومبيا إىل إكوادور ويؤثر على األشخاص واحملاصـيل               . األمازون

 مبن فيهم جتـار املخـدرات، ورجـال حـرب        - األشخاص باجتاه اجلنوب     تسببت آثاره الفتاكة يف نزوح       وقد
  .  من كولومبيا إىل إكوادور، وهو ما أدى إىل حركة نزوح واضطرابات- العصابات، واجلماعات شبه العسكرية 

. إىل قيام إكوادور بزيادة وجودها العسكري على طول احلدود مع كولومبيـا           بدوره  أدى هذا الرتوح    و  - ٤١
 العنف واألحوال الصحية املترديـة يف املـدارس إىل          وأدى. ادث الرتاع العسكري والعنف يف املنطقة     وزادت حو 

 ورجال حـرب العـصابات وجتـار        اجلنود وجود    أيضاً أدىو.  يف املائة  ٥٠اخنفاض عدد طالب املدارس بنسبة      
ومـع  . نس واالجتار هبـن ، باإلضافة إىل تعرضهن لالستغالل يف اجل  وللتحرشاملخدرات إىل تعرض النساء للعنف      

ويف هذه األثناء، استمر تدهور املستوى املعيشي للشعوب . ذلك، مل ينخفض إنتاج مزارع الكوكا الصغرية احلجم
  . )٥١(األصلية اليت تعيش على طول احلدود

 ميثـل  البقاء الثقايف أن قطع األخشاب بطريقة غري مشروعة يف منطقة األمـازون              دعاةوالحظت رابطة     - ٤٢
 احلكومة منطقيت   اعتربت،  ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين  . لشعوب األصلية لكلة بالنسبة ألنصار محاية البيئة و     مش

فر سوى القليل من املعلومات عن عمليات       اتوي ومع ذلك، ال     .)٥٢(منطقتني حمميتني تاغاري  والتاروميناين  ال شعيب
ت تقوم به مجاعات صـغرية متحركـة يـصعب         قطع األخشاب بطريقة غري مشروعة ألن هذا النوع من العمليا         

قومان بعرض قضيتهما على يتاروميناين يف عزلة اختيارية وال التاغاري وال شعباعيش يوعالوة على ذلك، . رصدها
وأدت . منطقيت هذين الـشعبني   ومن املعروف أن من ميارسون قطع األخشاب بصورة غري قانونية يتعدون على             . احلكومة

 الدولة عن طريق تدابري     وتدخُّل. مع الشعبني وفيما بينهما   قطع األخشاب إىل وقوع مواجهات عنيفة       الضغوط النامجة عن    
  . )٥٣(املناطق احملمية ضروري ملراقبة عمليات قطع األخشاب بطريقة غري مشروعة وما يتسبب فيه من عنف

الـضمانات املتعلقـة     إكوادور، وهي تعيد كتابة دستورها، عدم املـساس ب         تكفلرابطة بأن   الوأوصت    - ٤٣
، مبا يف ذلك احلقوق املتصلة باألرض، واملـوارد الطبيعيـة،           )١٩٩٨الواردة يف دستور عام     (بالشعوب األصلية   

  من الالزم أن تـستجيب     نيضاً إ  الرابطة أ  وتقول. )٥٤(والتنمية، والبيئة، والصحة والتعليم، واملشاركة والتشاور     
تؤثر اليت  قضايا  المشاركتهم مشاركة تامة يف وضع القوانني املتعلقة ب        وتكفلإكوادور لشواغل السكان األصليني     

  .)٥٥(عليهم
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رابطة برصد وفاء احلكومة بوعودها املتصلة باالمتثال للتدابري االحترازية اليت أمرت هبا حمكمة             الأوصت  و  - ٤٤
  . )٥٦(البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن مجاعة ساراياكو

حظر قطع األخشاب بطريقـة غـري       ) ١: ( بتشجيع إكوادور على القيام مبا يلي      لككذرابطة  الأوصت  و  - ٤٥
توفري موارد مالية أكرب للـسكان      ) ٢(؛ و "ني احملميت نياملنطقت"تاروميناين  التاغاري و ال منطقيت شعيب قانونية وتأمني   

سكان األصـليني وجمتمعـاهتم     األصليني يف منطقة األمازون مقابل النفط املستخرج من مناطقهم؛ والعمل مع منظمات ال            
 يف املسائل املتعلقة بالتنميـة واإلدارة علـى         واستشارهتماحمللية على اختاذ تدابري رمسية لكفالة مشاركة السكان األصليني          

  كولومبيـا احلد من اآلثار السلبية االجتماعية واالقتـصادية والـصحية النامجـة عـن خطـة                ) ٣(املستوى الوطين؛ و  
)Plan Colombia(ى اجملتمعات احمللية للسكان األصليني على طول احلدود بني إكوادور وكولومبيا عل)٥٧(.  

 بإنشاء آليات للتشاور التشاركي من أجل إطالع (INREDH) وأوصت املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان  - ٤٦
يـة واحتـرام القـرارات    اجملتمعات احمللية كما ينبغي على األثر البيئي الناجم عن مشاريع استغالل املوارد الطبيع   

  . )٥٨(الصادرة عن هذه اآلليات

  عوقات وامل،االجنازات، واملمارسات الفضلى، والتحديات -  ثالثاً
 اإلعالنات اليت صدرت عـن      (INREDH)  املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان    أبرزهتامن االجنازات اليت      - ٤٧

أتاحت هذه النداءات   ف. ليم والصحة ونظم السجون   احلكومة بشأن حاالت الطوارئ االجتماعية يف جماالت كالتع       
ومن .  توسيع تغطية نظام الرعاية الصحية، والتعليم، واالهتمام بنظام السجون، وما إىل ذلك            هبدفتدفق األموال   

  .)٥٩( قد أعاق هذه التدابري عن طريق إلغاء اإلعالنات املتعلقة حباالت الطوارئ االجتماعيةالكونغرساملؤسف أن 

ُتعرف باسم   ،"مكافأة تضامن "جنازات قرار احلكومة السابقة دفع      إل أن من ا   ذاهتاكدت املنظمة غري احلكومية     أو  -٤٨
وباإلضافة إىل . وَمن على شاكلتهم   لديهن عدة أطفال، وكبار السن، واملعوقني،        ئيلألمهات الال  ،‘مكافأة التنمية البشرية  ‘

  . )٦٠( دوالرا٣٠ً إىل ١٥ قيمة املكافأة من احلالية أيضاًتوسيع التغطية لتشمل فئات أخرى، زادت احلكومة 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -  رابعاً
دت باختاذ تدابري هامة يف جمال محاية هعت البقاء الثقايف أن حكومة إكوادور اجلديدة ودعاةالحظت رابطة   - ٤٩

  . )٦١(نها جيب أن تواصل تنفيذ التزاماهتاحقوق اإلنسان املتعلقة بالشعوب األصلية، لك

  بناء القدرات واملساعدة التقنية -  خامساً
 أن التعاون الدويل ينبغي أن يركز علـى تـوفري           (INREDH)  املؤسسة اإلقليمية حلقوق اإلنسان    ذكرت  - ٥٠

إنشاء على  الطبيعية، و التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للمجتمعات احمللية اليت قد تتأثر بأنشطة استغالل املوارد              
إنشاء جلنـة   على  تنظيم محالت لرتع السالح، و    على  مراصد ملتابعة إجراءات النظام اجلنائي والشرطة الوطنية، و       

 وعلىكورديرو،   -  حلقيقة تتوىل التحقيق يف اجلرائم اليت ارُتكبت يف عهد حكومة الرئيس ليون فيربيس            تقصي ا ل
  .)٦٢(بقاء عليهاواإلجلان حملية حلقوق اإلنسان إنشاء 
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Notes  
1 The following stakeholders made a submission (all original submission are available in full text on : 
www.ohchr.org): 

 
Civil Society: 

CEDHU:  Comisión Ecuménica de Derechos Humanos,  Quito (Ecuador);  
CRR:  Center for Reproductive Rights,  New York (USA);  
CLADEM :  Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos, 
   Quito Ecuador*;  
CS-HCS Avocates: Cultural Survival* (in collaboration with researchers from Harvard College Student 
Advocates   for Human Rights (HC- Advocates),  Massachusetts (USA); 
GIEACPC:   Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children;  
INREDH:   Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Quito (Ecuador);  
OCSP:  Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Guayaquil (Ecuador); 
RWB:  Reporters Without Borders, Paris (France)*;  
STP:  Society for Threatened Peoples*, Gottingen, Germany. 

 

NOTE: * NGO with ECOSOC status 
2 INREDH, pp.1-2 
3 INREDH, p.3 
4 INREDH, p.3 
5 CEDHU, p.4 
6 CS, pp.1-2 
7 CRR, p.1 
8 INREDH, p.3 
9 INREDH, p.3 
10 INREDH, p.4 
11 INREDH, p.4 
12 INREDH, p.5 
13 CEDHU, p.1 and 2 
14 CEDHU, p.2 
15 CEDHU, p.3 
16 CEDHU, p.2 
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