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  مقدمة
   ١ / ٥                                                                                          عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملس حقوق اإلنـسان            -  ١

       الفريق          واستعرض  .     ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ١٨       إىل    ٧                               ، دورته األوىل يف الفترة من        ٧   ٢٠٠       يونيه   /         حزيران   ١٨       املؤرخ  
                        ورأس معـايل الـسيد       .     ٢٠٠٨         أبريـل    /          نيـسان   ٧                 املعقـودة يف            ثانيـة      ال   ته   جلس   يف           إكوادور          احلالة يف           العامل  

                        يف جلسته السادسة املعقودة                      واعتمد الفريق العامل   .        إكوادور      وفد                وحقوق اإلنسان،            وزير العدل              غوستافو خالكه،
   .       إكوادور                تقرير احلايل بشأن     ، ال    ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان ٩  يف 

      لتيسري   )               اجملموعة الثالثية (                                           ، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل     ٢٠٠٨      فرباير  /       شباط   ٢٨    ويف    -  ٢
   .                     إيطاليا واملكسيك واهلند  :        إكوادور                استعراض احلالة يف 

                                                    ، صدرت الوثائق التاليـة لغـرض اسـتعراض احلالـة      ١ / ٥                 من مرفق القرار   ١٥    ً                  وعمالً بأحكام الفقرة      -  ٣
   :       إكوادور  يف 

  ؛A/HRC/WG.6/1/ECU/1)        الوثيقة    ) ( أ (  ١٥                   ً         عرض مكتوب مقدم وفقاً للفقرة  /        قرير وطين ت   ) أ (  

           الوثيقـة    ) ( ب (  ١٥                                                ً                    لمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقـاً للفقـرة            ل      جتميع     ) ب (  
(A/HRC/WG.6/1/ECU/2؛  

ـ    ) ( ج (  ١٥                                            ً                              موجز أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً للفقـرة                   ) ج (      ة        الوثيق
(A/HRC/WG.6/1/ECU/3؛   

                                  األعـضاء واملراقبـون يف جملـس                أعـدها          الـيت                  قائمة األسئلة            إكوادور                               وأحالت اجملموعة الثالثية إىل       -  ٤
    .            حقوق اإلنسان

   موجز مداوالت عملية االستعراض-     ًًأوال  
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

       للفريق          الثانية            يف اجللسة                                      العدل وحقوق اإلنسان يف إكوادور،                                               عرض معايل السيد غوستافو خالكه، وزير         -  ٥
                                      وقال إن إكوادور طـرف يف الـصكوك          .                           التقرير الوطين إلكوادور    ،    ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان  ٧            املعقودة يف      ،        العامل

                               ، تصديقها على اتفاقية حقوق         ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان  ٣                                             ً             الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان وإهنا أودعت مؤخراً، يف         
         ً                                                  وقال أيضاً إن إكوادور قدمت التقارير الواجبة هليئات املعاهدات   .                                  اص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري    األشخ

  ،     ٢٠٠٢                                                                  وأكد أن إكوادور من األعضاء املؤسسني جمللس حقوق اإلنسان وأهنا وجهت، يف عام   .                يف املواعيد احملددة
                مخس زيـارات      ور                           لست األخرية، استقبلت إكواد                 ويف السنوات ا    .                                             دعوة مفتوحة لإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد     

   .              لإلجراءات اخلاصة
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        واعتمدت   .                                                            آليات داخلية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان بصورة فعالة                                   ً     وأضاف أن إكوادور أنشأت أيضاً      -  ٦
                                               وتنسق وزارة العدل وحقوق اإلنسان اليت أنشئت         .           تقييمها                                       ً         خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان، وجيري حالياً           ً أيضاً

                                                                                                             أعمال الدولة الرامية إىل ضمان تنفيذ حقوق اإلنسان بطريقة فعالة، وسـتقوم، باالشـتراك مـع وزارة                       ً مؤخراً
                                                                                                  اخلارجية، بتحديث خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان لتعكس فيها األولويات والتحديات الراهنة بطريقة عملية، 

  ،  ٦   ٢٠٠                                مة اجلنائية الدولية يف عـام                                                     وصدقت إكوادور على نظام روما األساسي للمحك        .                     وإلمكان قياس التقدم  
                                                                                                                  وأنشأت جلنة وطنية للقانون اإلنساين، ولكنها ال تزال تواجه حتديات يف تعديل قانون الطوارئ ليتفق مع القانون                 

   .                         اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان

    دور                                                                                     أن الدستور يعترف باحلق يف احلياة كحق من احلقوق األساسية، وال توجد يف إكـوا                         ً  وأضاف أيضاً   -  ٧
                                                                                               وفيما يتعلق بالقضاء على التعذيب، صدقت إكوادور على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن                .              عقوبة اإلعدام 

                                                                                                                   ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وجاري اآلن اختاذ اإلجراءات الالزمة للتصديق على                
                                                    ية الدستورية الوطنية، باالشتراك مع عدد من املنظمات غري                        ويف هذا اإلطار، وضعت اجلمع  .                   بروتوكوهلا االختياري

                                         ً                                                                  احلكومية ووزارة العدل وحقوق اإلنسان، مشروعاً لتعديل القانون اجلنائي، ووضع تعريف للتعذيب على النحو              
                                                                      وال تزال بعض التحديات قائمة مثل توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للموظفني   .                       املنصوص عليه يف االتفاقية

          ومن بـني     .                                                                                               املكلفني بإنفاذ القوانني، والقضاء على تنازع االختصاص بني اجلهات املختصة بالفصل يف املنازعات            
                                                                                            مكافحة اإلفالت من العقاب، وتعزيز النظام القضائي، وكفالة االستقالل التـام للـسلطة                                ً   اجلهود املبذولة أيضاً  

                   تعديل قانون األمن                              ً حديات اليت تواجه إكوادور حالياً         وتشمل الت  .                                وأنشأت إكوادور جلنة لتقصي احلقائق  .         القضائية
                                                                                                              القومي وإلغاء اختصاص احملاكم العسكرية حماكم الشرطة بالنظر يف جرائم حقوق اإلنسان اليت يرتكبـها أفـراد                

     ً                        جزءاً من التدريب الـذي          ٢٠٠٧                              ً               وأصبح دليل حقوق اإلنسان اعتباراً من عام          .                               القوات املسلحة وأفراد الشرطة   
    .          اد الشرطة          يتلقاه أفر

        ٢٠٠٨        ً                          ً                                                             وقال رداً على األسئلة اليت أعدت مقدماً بشأن نظام السجون، إن احلكومة سـتعتمد يف عـام                    -  ٨
                                          سيما للبنية التحتية، ومراكز إعادة التأهيل                                                        مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لنظام السجون، ال  ٩٠   حنو 

             بدون أطفال                              ً وتسعى إكوادور إىل أن تكون بلداً  .            بس االحتياطي                                           االجتماعي، والوصول إىل املساعدة القانونية، واحل
                                       للقانون ومن بينهم األشخاص املصابني                                          ً         وضع برنامج للعفو عن بعض األشخاص وفقاً                  ً  وتعتزم أيضاً   .          يف السجون 

                                                                                                           مبرض عضال، وإلعادة النظر يف قضايا األشخاص احملكوم عليهم بعقوبات شديدة للغاية، والقيام حبصر اجتماعي              
   .                         جناء، وهو ما شرعت فيه اآلن   للس

                                                         بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان، تعتزم احلكومة العفو عن مجيع                                   ً وفيما يتعلق باألسئلة اليت أعدت مقدماً  -  ٩
             وفيما يتعلق    .                                        نظري استخدام املتفجرات وقطع األشجار                                                   ً        املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين جتري حماكمتهم حالياً       

                                                                            ح النظام القضائي، تنسق اآلن وزارة العدل وحقوق اإلنسان األعمال الرامية إىل تطبيق                        بالوصول إىل العدالة وإصال
   .                                              عن إنشاء مراكز للوساطة، وتعزيز املهن القضائية                                                    ً نظام املرافعات الشفوية وزيادة الشفافية يف احملاكمات، فضالً

                                ر يف اخلدمات االجتماعية املختلفة                        يف املائة لالستثما     ٣٨                                                    وقال إن إكوادور رفعت ميزانيتها الوطنية بنسبة          -   ١٠
  .                                                                                                      وبوجه خاص لتوفري خدمات الصحة العامة للجميع باجملان، وتقدمي اخلدمات االجتماعية للمجموعات الضعيفة            

                                                                        تنفيذ اخلطة الوطنية ملنع ارتكاب العنف ضد املرأة والقضاء عليـه                                                    ً        وقال فيما يتعلق حبقوق املرأة إنه جيري حالياً       
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                                                                                            طة الوطنية ملنع االجتار باألشخاص والقضاء عليه ومعاقبة مرتكبيه، واخلطة الوطنيـة ملنـع                                    ومعاقبة مرتكبيه، واخل  
                                                                       وأشار فيما يتعلق حبقوق الطفل إىل اخلطة الوطنية الـشاملة حلمايـة األطفـال      .                               العنف اجلنسي ومعاقبة مرتكبيه   

                              عمل األطفال وبداية التـصدي                                                                                  واملراهقني، وبوجه خاص إىل اإلجراءات اليت جيري اختاذها من أجل القضاء على             
                                                ً            للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأنشأت أيـضاً               ً   وطنياً                    ً   وأنشأت إكوادور جملساً    .               الستغالل األطفال 

  "                    إكوادور بال حـدود    "         يسمى                                                                  ً            بالنيابة العامة للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ووضعت برناجماً               ً مكتباً
                                               وقال فيما يتعلق حبقوق املهاجرين إن إكوادور         .                  تحقيق هذا الغرض                                           يشرف عليه مكتب نائب رئيس اجلمهورية ل      

                                                                                                                  بلد املنشأ والعبور واملقصد لعدد كبري من املهاجرين، وتقوم األمانة الوطنية للمهاجرين بتنسيق مجيـع األعمـال                 
        لتيسري  ً اً       برناجم    ٢٠١٠-     ٢٠٠٧                                   وتتضمن اخلطة الوطنية للتنمية للفترة   .                                    والسياسات اخلاصة هبم وتوفري املساعدة هلم

                                                                  ً            قت إكوادور على مجيع الصكوك الدولية املتعلقة باملهاجرين، ووضعت إطـاراً             َّ وصدَّ  .                         عودة املواطنني إىل الوطن   
                         ويف هذا الصدد، تعتـرف       .                                                                         ملساعدة ملتمسي اللجوء واالعتراف هلم بصفة املهاجرين ودجمهم يف اجملتمع                ً مؤسسياً

                                                          طبيق أفضل املمارسات املتعلقة حبماية حقـوق الالجـئني يف                                                          مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بت      
                                                                                                     وقال فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية إن الدستور يعترف بالتنوع الثقايف يف البلـد، واعتمـدت                  .        إكوادور

   .                                                                  إكوادور سياسة عامة طويلة األجل لتلبية احتياجات السكان من أصل أفريقي

  ضوع االستعراضاحلوار التفاعلي وردود الدولة مو -  باء

   .                                ببيانات يف احلوار التفاعلي أدناه     ً  وفداً  ٣٣    أدىل   -   ١١

                               التدابري اليت اختذت بشأن قضية       `  ١̀   :                                                                 وطلب ممثل املكسيك معلومات إضافية بشأن املسائل األربع التالية          -   ١٢
               ات اليت تعتزم            اإلجراء ̀  ٢̀                                                                                       العنف القائم على نوع اجلنس، والسياسات القانونية والعامة للتصدي للعنف املرتيل؛ و           

                                                                                                             إكوادور اختاذها الستكمال عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب، وعمـا إذا               
                                                                                                               كانت هناك شروط إلقامة آلية وطنية ملناهضة التعذيب على النحو املنصوص عليه يف الربوتوكول، وعما إذا كان                 

                 لتعليم املتعـدد                         فيما يتعلـق بـا     ̀  ٣̀                            يتعلق جبرمية التعذيب؛ و                                                    من املتوخى إدخال إصالحات قانونية مناسبة فيما      
                              كيفية تفاعل القضاء التقليدي ̀  ٤̀                    يف اإلقليم الوطين؛ و                                        ً ة، إذا كان التعليم الثنائي اللغة إلزامياً                     الثقافات الثنائي اللغ

   .                             للسكان األصليني مع القضاء الوطين

                                                      ز يف تنفيذ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وعـن                                                            وسأل االحتاد الروسي عن كيفية تقييم التقدم احملر         -   ١٣
     وسأل   .                                                                     وطلب معلومات عن التدابري اليت اختذت ملكافحة الفساد وعن فعاليتها           .                                 النتائج اليت حتققت يف هذا اجملال     

   .                                    عن مدى تنفيذ التعليم الثنائي اللغة    ً أيضاً

                                          التدابري املختلفة اليت اختذهتا الدولـة                                                     بوجود اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان وبتنفيذ                      ً   وأحاطت تونس علماً    -   ١٤
                                                                            والحظت أن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنة املعنيـة            .                                  فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان    

                                                                                                              بالعمال املهاجرين، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، واليونيسيف أعربت عن تقديرها لإلجراءات اجلارية             
   .                                         ر لصاحل األقليات، واألطفال، والنساء، والعمال        يف إكوادو
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                                                                                                    وأعربت غواتيماال عن اهتمامها بالتدابري اليت اختذت لوضع حد للتكدس يف السجون وإعـادة تأهيـل                  -   ١٥
   .                                                                       وطلبت معلومات بشأن إصالح النظام القضائي ومشاركة اجملتمع املدين يف هذه العملية  ،        السجناء

                                                                          ر للعرض املقدم من إكوادور، سأل وفد بريو عما إذا كان لدى إكوادور                                         ويف معرض اإلعراب عن التقدي      -   ١٦
                                                                      وفيما يتعلق حبرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلـك احلـق يف الوصـول إىل             .                                سجل لألشخاص احملرومني من حريتهم    

     تقدم                                                                                                           املعلومات، عما إذا كان لدى إكوادور قانون لضمان الوصول إىل املعلومات، وإذا كان األمر كذلك، عن ال               
   .                        احملرز يف تنفيذ هذا القانون

                                                                                                       وطلبت الربازيل املزيد من املعلومات بشأن مشاركة املواطنني يف إصالح القوانني املتعلقة بإقامة العـدل                 -   ١٧
                                                                                                                 كما طلبت، مع مراعاة الدور الذي تقوم به إكوادور يف تنفيذ خطة عمل املكسيك، معلومات عن التدابري الـيت                   

   .                                                                     عاملة ملتمسي اللجوء بدون متييز، وإدماج ملتمسي اللجوء واملهاجرين يف اجملتمع                    اختذهتا احلكومة لضمان م

                                                                                                      وطلبت فرنسا معلومات بشأن تنفيذ النظام اجلديد الختيار القضاة الذي مت اعتماده منذ ثالث سنوات،                 -   ١٨
   .                                            ً                                    وعما إذا كان من املتوقع أن تنشئ إكوادور جهازاً للتفتيش من أجل مراقبة أعمال الشرطة

        التنسيق    ة                                                                                            وأعربت الصني عن تقديرها للتحليل الصادق الذي قدمته إكوادور وطلبت معلومات عن كيفي              -  ٩ ١
   .                                  بني اهليئات املعنية حبماية حقوق اإلنسان

                                                                                            وفيما يتعلق بالتدابري اليت اختذت للتصدي للعنف القائم على نوع اجلنس، الحظ وفد إكوادور أن هـذه       -   ٢٠
                                جلنة من جلان األسرة بتلقـي         ٣١             ً  وتقوم حالياً   .                                        م باألولوية يف السياسة العامة للدولة                                 املسألة من املسائل اليت تتس    
                                                    مقاطعة وسيتسع نطاقهـا لتـشمل املزيـد مـن             ١٧      يف                        ً    وهذه اللجان قائمة فعالً     .                            الشكاوى املقدمة من النساء   

                      ربوتوكـول االختيـاري                       التصديق على ال                                                        ً         وفيما يتعلق مبناهضة التعذيب، أفاد الوفد بأنه جيري حالياً          .         املقاطعات
  .                                                                                                  ً                التفاقية مناهضة التعذيب وأن من املأمول فيه أن تصدق اجلمعية الوطنية الدستورية على هذا الربوتوكول قريباً               

                                                                                                            وفيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية اليت أشار إليها عدد من املتحدثني، الحظ الوفد أنه أحرز تقدم يف االعتراف             
  .                                                                               ينبغي أن تتفق املمارسات مع األصول القانونية واملبادئ العامة حلقوق اإلنسان                                         مبمارسات القانون العريف ولكن     

                                                                                                              وفيما يتعلق بفعالية خطط العمل، الحظ الوفد أنه يلزم وضع بارامترات دقيقة لقياس تنفيـذها وعندئـذ فقـط             
           حتسني العمل                                                        وفيما يتعلق بإصالح السجون، أشار الوفد إىل ضرورة           .                                       ستتحول هذه اخلطط إىل سياسات تنظيمية     

                                حمكمة جنائية جديدة لـسرعة        ٢٠                                                                              يف النظام القضائي وأفاد بأن احلكومة وافقت يف األسابيع املاضية على متويل             
                                                              وحدة للمحامني اجلنائيني احلكوميني لتوفري املساعدة القانونية للكافة            ً وأنشئت أيضاً  .                           الفصل يف الدعاوى القضائية  

     والحظ   .                                             حبصر شامل للسجون وسيتم حتديثه باستمرار                    ً   م احلكومة حالياً      وتقو  .                                  وسرعة الفصل يف القضايا اجلنائية    
    .                                                            ً                                                الوفد أمهية وجود قاعدة بيانات من هذا القبيل إلمكان احلصول فوراً على معلومات حمدثـة عـن الـسجون                  

                                        مـن أزمـة احملكمـة العليـا يف                                                                           ً           وفيما يتعلق باستقالل اجلهاز القضائي، الحظ الوفد أن إكوادور عانت كثرياً          
                                                                                                  وأدت هذه األزمة إىل زيادة الوعي يف البلد بضرورة استقالل اجلهاز القضائي وضرورة أن يتم ذلك                 .     ٢٠٠٤    ام   ع

                        وتعتزم احلكومة تعزيـز      .                                                                                         منذ بداية احلياة الوظيفية للقاضي ويف مجيع عمليات االختيار والتعيني املتعلقة بالقضاة           
                                                  وفيما يتعلق بالوصول إىل املعلومات، أفاد الوفد         .       الختيار                                                        مشاركة اجملتمع لكفالة املزيد من الشفافية يف عمليات ا        
                                                  وينبغي أن تقدم مجيع املؤسسات العامة املعلومات العامة   .                                                  بوجود قانون بشأن شفافية املعلومات العامة يف إكوادور
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                                            وهناك التزام من جانب احلكومة ومن جانب        .                                      وأسفرت هذه التجربة عن نتائج جيدة       .                       لألشخاص الذين يطلبوهنا  
                                                                        وفيما يتعلق بالوصول إىل القضاء، الحظ الوفـد أن برنـامج العمـل               .                                        املؤسسات العامة باالمتثال هلذا القانون    

                                                    إىل إزالة ثالثة حواجز هي احلواجز اجلغرافية واالقتصادية                                                ً االستراتيجي لوزارة العدل وحقوق اإلنسان يسعى أساساً
                           بإنشاء وحـدة وطنيـة                                    ً      ة من السكان وتقوم احلكومة حالياً                                               وأعيد توزيع احملاكم يف البلد لتكون قريب        .          والثقافية

                                   بإنشاء مراكز للوساطة لتكون وسيلة                   ً وستقوم احلكومة أيضاً  .                                               للمحامني احلكوميني ملعاجلة املسائل اجلنائية واملدنية  
         فيذ نظام                  وتعتزم إكوادور تن  .                                                                        بديلة لتسوية املنازعات ومتكني السكان من تسوية منازعاهتم دون اللجوء إىل احملاكم

                                                 وستعتمد إكوادور يف ذلك على عدد من املمارسات          .                                                         قضاة الصلح الذي ينص عليه الدستور ومل ينفذ حىت اآلن         
                                               وفيما يتعلق بالالجئني، الحظ مدير عام حقـوق          .                                                            اإلقليمية اجليدة، وبوجه خاص على ممارسة البلد اجملاور بريو        

                                                وادور وضعت سياسات دقيقة لتعزيز االندماج االجتماعي                                                    اإلنسان والشؤون االجتماعية يف وزارة اخلارجية أن إك     
                                                      مشتركة بني املؤسسات لتطبيقها يف حاالت الطـوارئ،                                ً    وتشمل هذه السياسات خططاً     .                       واملنتج مللتمسي اللجوء  

                                منذ عدة سنوات سياسة لعدم                         ً    وتوجد يف إكوادور فعالً     .                                                       كما يف حالة الرتوح اجلماعي من كولومبيا إىل إكوادور        
                                                               وجلميع ملتمسي اللجوء حق متكافئ يف االستفادة مـن املراكـز             .                                   جماالت الصحة، والتعليم، والعمل              التمييز يف 

           وتوجـد يف     .                                                                                                الصحية والتعليمية، وجيوز هلم بعد حصوهلم على مركز الالجئني العمل يف البلد بطريقة مـشروعة              
   .    ٢٠٠٤                   طة عمل املكسيك لعام    خل                                          ً املكسيك خطط للتكامل االجتماعي واجملتمعي امتثاالً

   .                                    ً                                    وسألت كوبا عما إذا حددت إكوادور أجالً لتحقيق التعليم األساسي للجميع باجملان  -   ٢١

                                                               بالتقدم الذي أحرزته إكوادور يف جمال حقوق اإلنسان، مبتابعة التقدم                             ً وأوصت هولندا، وقد أحاطت علماً  -   ٢٢
   .                           إبالغ الفريق العامل بالنتيجة                                                                احملرز يف إصالح السجون ومكافحة التمييز القائم على أي سبب من األسباب و

            األوروبية  -                                                                                          وطلبت باكستان املزيد من املعلومات بشأن التدابري اليت اختذت حلماية اجملتمعات األفريقية             -   ٢٣
   .                        من العنصرية ورهاب األجانب

    ة                                                                                                      وطلبت األرجنتني معلومات عن جلنة تقصي احلقائق املختصة بالتحقيق يف الوقائع املبلغ عنها يف الفتـر                 -   ٢٤
                      معلومات إضافية بشأن                   ً وطلبت األرجنتني أيضاً  .                                   ، مبا يف ذلك عن حتديات وإجنازات اللجنة ٨   ١٩٨     إىل     ١٩٨٤   من 

   .                           محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

                    حبالـة الالجـئني                     ً      ، وقد أحاطت علمـاً              ً  وأوصت أيضاً   .                                           وأوصت كندا مبواصلة إصالح النظام القضائي       -   ٢٥
   .                                            إكوادور املزيد من اخلطوات ملكافحة االجتار باألشخاص                                 واالنتقال العابر للحدود، بأن تتخذ 

       لتعليم                                                             باجلهود اليت تبذهلا إكوادور لتعزيز حقوق الشعوب األصلية وتوفري ا                        ً وأحاطت مجهورية كوريا علماً  -   ٢٦
                                                                          وطلبت معلومات عن كيفية محاية، أو اعتزام محاية، حقوق الشعوب األصلية             .      ة هلم                                املتعدد الثقافات الثنائي اللغ   

                                      تفاصيل عن قانون اهلجرة وتأشريات اخلروج           ً وطلبت أيضاً  .                                                اليت تعيش يف املناطق اليت جيري فيها التنقيب عن النفط
        عذيب أو                                                     جلرمية التعذيب مبا يتماشى مع اتفاقية مناهضة الت                                       ً      وسألت عما إذا وضعت إكوادور تعريفاً       .              ملغادرة البلد 

   .                      كانت تعتزم القيام بذلك
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                                                          يرلندا الشمالية احلاجة إىل مزيد من التقدم يف اإلصـالح           آ                         تحدة لربيطانيا العظمى و                    والحظت اململكة امل    -   ٢٧
                         وأوصت مبواصـلة اإلصـالح       .                                                                           القضائي، واألوضاع املتردية يف السجون، وتكدس القضايا وتأخري الفصل فيها         

                 عت إكوادور على      وشج  .                                                          ً                سيما يف جمال استقالل القضاء، واحلبس االحتياطي والبقاء فيه مدداً طويلة                       القضائي، ال 
           وشجعت، وقد   .                                                                               مشاركة اجملتمع املدين يف عملية االستعراض الدوري الشامل وكذلك يف متابعة نتيجة االستعراض

  .                                                                                               باالستخدام املفرط للقوة من جانب الشرطة، على تدريب أفراد الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان                        ً  أحاطت علماً 
   .            عمل لألطفال                                            ورحبت فيما يتعلق بالقضايا االجتماعية بوضع خطة

                                                                                                     وفيما يتعلق حبالة احملتجزين يف السجون واإلجراءات املشار إليه لتحسينها، طلبت السويد معلومات عن                -   ٢٨
                                                         وفيما يتعلق باحملاكم العسكرية وحماكم الشرطة املنفـصلة          .                                                     اإلطار الزمين لتنفيذ هذه اإلجراءات وآليات املتابعة      

                                                                  ل أن تنظر هذه احملاكم يف انتهاكات حقوق اإلنسان، طلبت السويد                                                      واحتمال حتيزها، وكذلك فيما يتعلق باحتما     
                                                                                                                   معلومات عن اهليئات القضائية وغريها من اهليئات اليت جيوز هلا أن تقرر ما إذا كانت اجلرمية قيد البحـث مـن                     

   .                                               حبقوق اإلنسان واليت ختتص احملاكم املدنية فقط مبعاجلتها                  ً اجلرائم املتعلقة حقاً

                وطلبت من احلكومة   .                                                           ىل أمهية املشاورات الواسعة اجلارية مع اجملتمع املدين إلعداد التقرير             وأشارت شيلي إ  -   ٢٩
   .                                                            املزيد من املعلومات عن كيفية إدراج حقوق اإلنسان يف الدستور اجلديد

                                                                                         على األسئلة األخرية، أفاد وفد إكوادور بوجود خطة إلصالح السجون واعتماد امليزانية الالزمة هلا        ً ورداً  -   ٣٠
                                                      وأضاف أنه بدأ يف أوائل العام احلايل تشييد مركزين           .                                                     الشروع اآلن يف إصالح املركزين الرئيسيني يف غواياكيل        و

  .                                                     مكان جديد لسد العجز القائم يف أماكن االحتجاز          ١٠     ٠٠٠                                              جديدين لالحتجاز وأن هذين املركزين سيوفران       
                                            ذ املزيد من اإلجراءات احلامسة إلعادة التأهيـل                                              مراكز جديدة، وستتمكن بالتايل من اختا       ٧                        وتعتزم إكوادور إقامة    
                                                                                         وفيما يتعلق مبسألة الوصول إىل املعلومات، الحظ الوفد أن املعلومات املتعلقـة بـربامج                .                   واالندماج االجتماعي 

         اجملاالت                                                                                                         الوزارات متاحة على مواقعها بشبكة اإلنترنت وأن الغرض من هذه املعلومات هو بيان التقدم احملرز يف               
               وفيما يتعلـق     .                                                                                           وفيما يتعلق بالوصول إىل القضاء، أشار الوفد إىل أمهية مبدأ الشفافية واستقالل القضاء              .        املختلفة

                                                                                                بوجه خاص بالوظائف القضائية الدائمة، قال الوفد إن احلكومة ترى أن القضاة موظفني مدنيني وينبغي خضوعهم 
                                                                    ملطلوب حىت اآلن وتأمل احلكومة يف إقامة وظائف دائمة للقضاة ملـا                                                ومل يطبق هذا النظام على النحو ا        .        للتقييم

                    يف القضايا املتعلقة                              ً  بأن القضاء العادي ينظر حالياً                ً وأفاد الوفد أيضاً  .                                        ينطوي عليه ذلك من أمهية الستقالل القضاء   
              العـسكريني                                                                                                  بانتهاك حقوق اإلنسان من جانب العسكريني وأفراد الشرطة وأنه حيقق نتائج ويوقع عقوبات على             

                                                                                           وتدرك إكوادور ضرورة إلغاء احملاكم العسكرية وحماكم الشرطة ولكن سيتم ذلـك يف سـياق                 .               وأفراد الشرطة 
                                                                                     وفيما يتعلق بسؤال وفد الصني بشأن التنسيق بني اهليئات املختلفة، أفاد الوفد بأن التنسيق من   .             اإلصالح املؤسسي

                                                             ق بوجود جهاز ملراقبة امتثال الشرطة للممارسـات اجليـدة                     وفيما يتعل   .                                     مسؤولية وزارة العدل وحقوق اإلنسان    
                                       بوزارة الداخلية والشرطة لنشر الثقافة                                                                 ً حلقوق اإلنسان، أفاد الوفد بأن وزارة العدل وحقوق اإلنسان ستنشئ مكتباً

                                                                              وفيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية، يكفل الدستور تعدد الثقافـات وتعـدد              .                              العامة حلقوق اإلنسان بالشرطة   
                         املتعلقة بالشعوب األصلية        ١٦٩                                           يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                    ً  إكوادور طرفاً        وليست    .                 ثنيات يف الدولة   إل ا

  .      ً  أيضاً                                                             ولكنها من البلدان الراعية إلعالن األمم املتحدة بشأن الشعوب األصلية     فحسب                    يف البلدان املستقلة         والقبلية
                                                   املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية                                                وأعربت احلكومة عن تقديرها للتوصيات املقدمة من    
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                                                         ، أمانة للنهوض االجتماعي بالشعوب األصـلية ومـشاركة             ٢٠٠٧       فرباير   /                                للشعوب األصلية وأنشأت، يف شباط    
                         لتعليم املتعدد الثقافات                                                                            ويوجد يف وزارة الداخلية إدارة لتثقيف الشعوب األصلية وتطبيق نظام ا            .               الشعوب األصلية 

                                                                                    ة، كما توجد يف وزارة الصحة إدارة للشؤون الصحية للشعوب األصلية، وتوجد يف مكتب أمني املظامل           ثنائي اللغ  ال
                                                                         ويكفل القانون األساسي ملؤسسات الشعوب األصلية الذي اعتمده الكـونغرس            .                             إدارة وطنية للشعوب األصلية   

                                 كبرية ملشاركة السكان من أصل            ً   جهوداً               وتبذل إكوادور   .                                             مشروعية املؤسسات املختلفة للشعوب األصلية          ً مؤخراً
                                           للسكان من أصل أفريقي مبكتـب رئـيس                                                                    ً         أفريقي يف التنمية ويف احلياة االقتصادية واالجتماعية، وأنشأت جملساً        

   .           يف إكوادور                      ً مل يعد هذا النظام قائماً  ،                          وفيما يتعلق بتأشريات اخلروج  .         اجلمهورية

                                                 عة النطاق اليت أجرهتا إكوادور إلعداد تقريرها وكذلك                                              وسلطت أوروغواي الضوء على املشاورات الواس       -   ٣١
            يف تلـك         اخلاصة          اإلجراءات                        والحظ األشخاص املكلفون ب     .                                                     على الدعوة املفتوحة لإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد      

           حلمايـة                                     ً          وبذلت إكوادور، وال تزال تبـذل، جهـوداً         .                                         من الصعوبات وقدموا توصيات ملعاجلتها                  ً  الزيارات عدداً 
                          وطلبت أوروغواي معلومات عن   .                                                         ذين يقيمون يف أراضيها، سواء كانوا من املواطنني أو من األجانب         األشخاص ال

   .                                                             كيفية التوفيق بني النظام القضائي للشعوب األصلية واملعايري الدولية

                                                                                                       وطلبت سلوفينيا معلومات عن كيفية مراعاة املنظور اجلنساين يف إعداد التقرير قيد البحث وأوصت بأن                 -   ٣٢
                              وطلبت سلوفينيا معلومـات عـن     .                                                             ً        ي إكوادور املنظور اجلنساين يف متابعة االستعراض الدوري الشامل أيضاً           تراع

                                                                                                                 كيفية معاجلة موضوع التمييز املزدوج للمرأة يف األقليات اإلثنية، وكذلك عدم متثيلهن يف اهليئات السياسية مبـا                 
                                          إىل التقارير املتعلقـة بإسـاءة معاملـة          ً ت أيضاً     وأشار  .                                                         يتماشى مع توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة        

                                       وطلبت معلومات عن اإلجراءات الـيت                    اهلوية اجلنسية     ري               اجلنسني ومغاي   ي        ومشته  ني                 السحاقيات واملثلي         وتعذيب  
  .                                التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية             املتعلقة ب               حلقوق اإلنسان                          مبادئ القانون الدويل                                 اختذهتا احلكومة من أجل تطبيق      

   .                                                                               ن تعزز إكوادور التزامها بعدم التمييز على أساس ما سلف وبأن تطبق مبادئ يوغياكارتا        وأوصت بأ

      وطلبت   .                                                                                          وأعربت اجلمهورية الدومينيكية عن تقديرها للعرض الذي قدمه وزير العدل وحقوق اإلنسان             -   ٣٣
                            يتعلق باحلق يف احليـاة،           وفيما  .                                                                                   بالتحديد املزيد من املعلومات عن جلنة التنسيق املعنية بالسياسات العامة وعملها          

                     ن احلق يف احلياة من                                                                                             طلبت اجلمهورية الدومينيكية معلومات عن التدابري اليت اختذهتا السلطات يف إكوادور لضما           
   .        وقت احلمل

                                                                                                    واعترفت فرتويال باجلهود اليت تبذهلا إكوادور لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وهنأت احلكومة على عملية                -   ٣٤
                                                   وطلبت املزيد من املعلومات عن احلقوق االقتـصادية          .                                        طاق اليت قامت هبا إلعداد هذا التقرير                           التشاور الواسعة الن  

    .                           سيما يف عملية صياغة الدستور                                                       واالجتماعية وكذلك عن احلقوق املدنية والسياسية اجلماعية، ال

            تتخـذها                                             من السكان وسألت عن التـدابري الـيت             ً   كبرياً                                   ً      والحظت هندوراس أن املسنني يشكلون جزءاً       -   ٣٥
                                                    معلومات عن املهاجرين اإلكـوادوريني والـسياسات                  ً  وطلبت أيضاً   .                                       إكوادور لضمان متتعهم باحلقوق األساسية    

   .                                                                احلكومية لضمان حقهم يف العودة واندماجهم االجتماعي واالقتصادي من جديد
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           لى النهوض         سيما ع                                                                                  والحظت إندونيسيا أن إكوادور تعمل بنشاط على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، ال             -   ٣٦
                                          وسألت عن أعظم التحديات اليت تواجه احلكومة يف   .                                                      حبق املرأة يف اجملال السياسي وااللتزام مبكافحة الفساد والفقر

   .                                                       بتعزيز حقوق اجملموعات الضعيفة من النساء واألطفال واملهاجرين

   .  يس                                                                      وطلبت أستراليا معلومات عن امتثال املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ملبادئ بار  -   ٣٧

                        تشترك يف جوانب كثرية مع                                                                  ً والحظت سري النكا أن عملية التحويل الشاملة اليت تقوم هبا إكوادور حالياً  -   ٣٨
   .                                 عملية التحويل اجلارية يف بلدان أخرى

                                                                                                      وطلبت الواليات املتحدة األمريكية املزيد من املعلومات عن تعزيز استقالل القضاء، واحتـرام سـيادة                 -   ٣٩
                                إىل التقارير الواردة بشأن إفالت            ً وأشارت أيضاً  .                                       مين لتنفيذ التدابري اليت اختذت يف هذا الصدد                   القانون، واإلطار الز

                                                                                                قوات األمن من العقاب وطلبت معلومات إضافية عن اجلهود اليت تبذهلا إكوادور ملنع استعمال القوة بشكل مفرط 
   .                       املسؤولني عن هذه العمليات                                                             وعمليات القتل اليت ترتكبها قوات األمن بوجه خمالف للقانون وحماكمة 

                                                                                                      وأشارت بوليفيا إىل القضايا املتعلقة بتكافؤ الفرص للمهاجرين وطلبت معلومات إضافية بشأن محايـة                -   ٤٠
    .                   حقوق الشعوب األصلية

                                                                                           وأعرب الكرسي الرسويل عن تأييده للتعريف الذي قدمته إكوادور للحق يف احليـاة وللحـق يف عـدم         -   ٤١
    .                                            وطلب املزيد من املعلومات عن تنفيذ احلق يف احلياة  .                      التعرض لضغوط بغري مقتض

                       املزيد من املعلومات              ً  وطلبت أيضاً   .                                             باعتماد خطة العمل املعنية حبقوق اإلنسان                          ً   وأحاطت أذربيجان علماً    -   ٤٢
   .                                   بشأن إصالح النظام القضائي ووضعه احلايل

                                    ، واستغالل األطفال، والعنف القائم على                                                         وأوصت إيطاليا باختاذ التدابري الالزمة للقضاء على عمل األطفال  -   ٤٣
                                                        باختاذ التدابري املالئمة لتحسني أوضاع االحتجاز علـى                   ً  وأوصت أيضاً   .                                    نوع اجلنس، وبوجه خاص العنف املرتيل     

                    أمهية التثقيف يف                      ً   والحظت إيطاليا أيضاً    .     ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦                             ة مناهضة التعذيب يف عامي                               النحو الذي أوصت به جلن    
   .            مجيع املستويات                    جمال حقوق اإلنسان على 

                                                                                                        وأعربت نيكاراغوا عن تقديرها للتقرير الشامل الذي قدمته إكوادور وللمعلومات املقدمة بشأن التقدم               -   ٤٤
                                                                           ورحبت نيكاراغوا باعتماد اخلطة الوطنية للتنمية القائمة على هنج يراعي            .                                    احملرز يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     

                                                          لصياغة اجلديدة اجلارية للدستور جديد، معلومات عن كيفية إدماج     با                                 ً حقوق اإلنسان وطلبت، وقد أحاطت علماً
   .                                           اخلطة الوطنية للتنمية يف عملية اإلصالح الدستوري

                                              وطلبت املزيد من املعلومات عن عمل األطفـال          .                                                     وأعربت أملانيا عن قلقها البالغ لألوضاع يف السجون         -   ٤٥
   .                                     جلأت إليها إكوادور للتقدم يف هذا اجملال                           سيما عن التدابري واملعايري اليت                    واستغالل األطفال، وال

                                                                                                وسألت غانا عما إذا كانت اإلصالحات الدستورية اجلديدة ستعزز محاية حقوق املهاجرين والـسكان                -   ٤٦
   .                     األصليني ومن أصل أفريقي
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    ً                                                                                                     ورداً على األسئلة أعاله، قال ممثل إكوادور إن مبادئ باريس هي اليت دعت إىل إنـشاء وزارة العـدل                     -   ٤٧
                                                                                      إن سيادة القانون ضرورية حلماية حقوق اإلنسان وإن النظام القضائي الوطين هـو                       ً  وقال أيضاً   .            قوق اإلنسان   وح

                                                                           ويعاقب القضاء الوطين على انتهاك حقوق اإلنسان ويعزز اخلطط الوطنيـة لتـوفري        .                          أول من يكفل هذه احلقوق    
                                    للنهوض بقدرات الشرطة يف جمـال            ً ريبياً     تد                     ً   ووضعت إكوادور برناجماً    .                                       األمان للمواطنني وزيادة قدرات الشرطة    

   .           حقوق اإلنسان

                                                                                                   وأشارت إكوادور إىل التقدم احملرز يف احلقوق االجتماعية واالقتصادية وأكدت أن سياسـتها الـصحية                 -   ٤٨
                                                                                                     والوظيفية تغطي اجملموعات املختلفة من السكان مثل السكان األصليني، واملواطنني من أصل أفريقي، واملهاجرين،       

    .                             مبنظور يراعي الفوارق بني اجلنسني       واملسنني 

  ،     ٢٠٠٥       ويف عام   .                                                                             وأفادت إكوادور بوجود سياستني حكوميتني إحدامها للتعليم واألخرى للصحة العامة        -   ٤٩
              وخفضت العقبات   .          يف املائة  ٣٨                            وزادت ميزانية التعليم بنسبة   .                                            وضعت خطة عشرية لتوفري التعليم اإللزامي للجميع

     ١,٣                                                              ونفذت بعض الربامج مثل برنامج الكتب املدرسية الذي سيغطي            .             حاق باملدارس                          اليت كانت حتول دون االلت    
  .                                                                       وسيوفر هذا الربنامج الكتب املدرسية الثنائية اللغات للشعوب األصلية          .                                        مليون تلميذ ويكفل التنوع الثقايف هلم     

                    سني، ووضعت منـاهج                          وظيفة جديدة للمدر     ١٥     ٠٠٠                 وأنشأت إكوادور     .                          األزياء املدرسية باجملان              ً  وسيقدم أيضاً 
                                                                                                            تعليمية حمددة، وسترفع االعتمادات املخصصة للتعليم، مبا يف ذلك االعتمادات املخصصة للبنية التحتية وتدريب              

   .                 عدد كبري من املدرسني

                                        وتقدم اجملموعات الصحية الرعاية األولية       .                                                             وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، شهدت إكوادور ثورة حقيقية         -   ٥٠
  .           ة باجملـان     نسي                 وتوزع األدوية اجل    .                                                         وادور موارد كثرية لتوفري املعدات وحتسني البنية التحتية                ورصدت إك   .      باملرتل

    .                              للقضاء على سوء تغذية األطفال                 ً       ً  ووضعت احلكومة أيضاً برناجماً

      وحققت   .                       لتنسيق هذه األنشطة        ً   شامالً         ً   إقليمياً                                                      ً        وفيما يتعلق حبوافز العمل، تنفذ الوحدة االجتماعية برناجماً         -   ٥١
                                                                                            يف هذا اجملال، مبا يف ذلك يف برامج األشغال العامة اليت توفر فرص العمل للمواطنني من                        ً   ملحوظاً         ً  ور تقدماً      إكواد

    .           أصل أفريقي

                                 وأنشئت جلنة لتنفيـذ األحكـام ذات     .                                                           والحظت إكوادور أن الدستور يكفل املساواة بني الرجال والنساء     -   ٥٢
 ً                                                              اً وأكدت أن الدستور اجلديد سيوفر القاعدة الالزمة لكفالـة                                                       وتعترف إكوادور بأوجه القصور القائمة حالي       .      الصلة

                                                        ً                  بد من مشاركة الرابطات النسائية يف عملية اإلصالح، وال بد أيضاً من تنسيق اإلصالحات     وال  .                 املساواة بني اجلنسني
                        يلزم تعزيز املؤسسات                                                                       ويلزم املزيد من املشاركة النسائية يف اجملالس الوطنية واحمللية كما           .                           املطلوبة يف الدستور اجلديد   

                                                                                                                ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة التخطيط، اليت تعمل على رعاية املنظور اجلنساين يف السياسات العامة، واجمللـس                 
                                                                                               ً                          الوطين للمرأة الذي تشارك فيه املنظمات التابعة للمجتمع املدين، لزيادة التأثري على السياسة العامة، فضالً عن زيادة                 

                                                                          والحظت إكوادور أن املنظور اجلنساين مـن املـسائل ذات األولويـة يف مجيـع              .         ن املرأة                      خمصصات امليزانية لشؤو  
   .                                                                            وأبرزت مشاركة احلركة االجتماعية يف إعداد التقارير ووضع اخلطط الالزمة لتكافؤ الفرص  .         السياسات
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      كما                                                                                   وفيما يتعلق باالندماج االجتماعي واالقتصادي للمسنني، وضعت إكوادور سياسة عامة هلذا الغرض  -   ٥٣
                                                                    وحدة طبية لتوفري الرعاية الشاملة للمسنني وتنظـيم الـدورات             ٦٤                          إلدارة الربامج وإقامة           ً   جديداً           ً  وضعت نظاماً 

                                                                               وتنفذ إكوادور هذه السياسة باالشتراك مع مؤسسات القطاع اخلاص وتقدم برامج             .                            التدريبية للخدمات اجملتمعية  
                   ً           وشيدت إكوادور دياراً للمسنني      .                           ت الغذائية للمسنني باجملان            الوجبا                                         ً       الرعاية الشاملة يف ديار املسنني وتوفر يومياً      

   .                                                                               غري القادرين على االعتماد على النفس، وأنشأت أول معهد للبحوث اخلاصة بأمراض الشيخوخة

              وإىل تركيز       ٢٠٠٧                                                                                          وفيما يتعلق مبعاملة املهاجرين، أشار الوفد إىل إنشاء أمانة وطنية للمهاجرين يف عام                -   ٥٤
                                                                  ، مع مراعاة آراء اجملتمع املدين، خطة وطنية للتنمية البـشرية                               ً   واعتمدت إكوادور أيضاً    .          ى اإلنسان                هذه األمانة عل  

                   ومن بني املـشاريع      .                                                                             وتنسق األمانة الوطنية أعمال املؤسسات املختلفة املعنية بالفوارق بني اجلنسني           .          للمهاجرين
                          وهناك برنامج مستدام لعودة   .         لى املرأة                      الذي يركز بوجه خاص عCasa Ecuatoriana                      احملددة ذات الصلة مشروع 

                                                                               وللحكومة ميزانية سنوية تبلغ مخسة ماليني من دوالرات الواليات املتحدة لتنفيذ             .                             املهاجرين الطوعية إىل الوطن   
                                                     وتسعى إكوادور إىل االتساق يف سياستها واالمتثال اللتزاماهتا   .                                              الربامج ومشاركة اجملتمع املدين واهليئات العامة فيها

   .                                                                    وينبغي أن يوفر اجملتمع الدويل الدعم للجهود اليت تبذهلا الدولة يف هذا الشأن  .                تعلقة باملهاجرين  امل

                                                                                                   ويتطلب إنشاء مؤسسة وطنية للمدافعني عن حقوق اإلنسان التنسيق مع هيئات أخرى، مبا يف ذلك مع                  -   ٥٥
   .                    حياة اإلنسان منذ احلمل                      وحيمي الدستور والقانون   .                                             وزارة العدل وحقوق اإلنسان ومؤسسات أخرى مستقلة

                                                                                                       وفيما يتعلق حبماية األطفال، وبوجه خاص القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، أفاد الوفد بوجود خطة                 -   ٥٦
                                                                                                                 وطنية حلماية األطفال وقال إنه بذلت جهود ملعرفة األماكن اليت يتم فيها إرغام األطفال على التسول والعمـل                  

                وتعمل يف هـذا                                               ً  للقضاء على التسول وعمل األطفال واستغالهلم جنسياً                   وتنفذ إكوادور خطة    .               ً  واستغالهلم جنسياً 
   .                                اجملال باالشتراك مع األطفال املتأثرين

                                                                                                وفيما يتعلق بالتنسيق مع اهليئات املعنية حبقوق اإلنسان، أشار الوفد إىل إنشاء هيئة تنسيق هلذا الغرض يف     -   ٥٧
                                                      ة للدولة ومنظمات اجملتمع املدين وتـشارك يف إعـداد                                                   وتنسق هذه اهليئة أعمال املؤسسات املختلف       .     ٢٠٠٢     عام  

                                                                   تقييم التوصيات املقدمة من اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك نـشر            /                                           التقارير الالزمة هليئات املعاهدات واستعراض    
   .            هذه التوصيات

     دوري                                                                                               ويف املالحظات اخلتامية، قال وزير العدل وحقوق اإلنسان إن إكوادور تؤيد عملية االستعراض ال               -   ٥٨
                                                                                     بوصفها آلية لكفالة العمومية واملساواة بني مجيع الدول يف املعاملة بروح من التعاون واحلوار      ً  كامالً   ً يداً ي         الشامل تأ

  .                                                                                                    تفاعلي، وألهنا تعزز قدرة الدولة على حتسني سياساهتا وممارساهتا العامة من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان      
   .                                 ص السياسات العامة املالئمة لكل دولة                                 والحظ أن احلوار التفاعلي مفيد الستخال

        وأكد أن   .                                                                     إن إكوادور تتطلع إىل مساعدة اجملتمع الدويل وتوصياته يف إطار هذه العملية                ً وقال الوزير أيضاً  -   ٥٩
                                                                                                            تبادل املمارسات من األهداف الرئيسية لالستعراض الدوري الشامل وأن سياسة اهلجرة يف إكوادور تركز علـى                

                                                                                       قيق الظروف املالئمة لصون كرامة املهاجرين ومشاركة اجملتمعات يف بلد املنشأ أو املقصد                  إىل حت    ى              اإلنسان وتسع 
    .                                                                                     ودعا مجيع البلدان اليت مل تصدق بعد على االتفاقية الدولية للعمال املهجرين إىل التصديق عليها  .            بصورة فعالة
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  أو التوصيات/ االستنتاجات و-  ً ا  نيثا
   :                                  ن بلدان خمتلفة أثناء احلوار التفاعلي                          فيما يلي التوصيات املقدمة م  -   ٦٠

    ).      هولندا (                                                          تقدمي معلومات عن التقدم احملرز يف إصالح السجون ومكافحة التمييز   -  ١  

                                   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى      (                                                   مواصلة تدريب قوات الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان           -  ٢  
    ).                 وآيرلندا الشمالية

    ).       إيطاليا (                   ل األطفال ومتابعتها                                تطبيق اخلطط الالزمة للقضاء على عم  -  ٣  

                                                                                     اختاذ تدابري مالئمة ملواصلة حتسني أوضاع احملتجزين يف السجون على النحو الذي أوصت به              -  ٤  
    ).       إيطاليا   (    ٢٠٠٧   و    ٢٠٠٦                          جلنة مناهضة التعذيب يف عامي 

    ).      السويد (                                                            وضع إطار زمين وآلية ملتابعة التحسينات يف حالة احملتجزين يف السجون   -  ٥  

    ).        سلوفينيا (                                                      ج املنظور اجلنساين يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل     إدرا  -  ٦  

     ً              ، فضالً عن انتهاكات                             التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية                                     اختاذ تدابري ملكافحة التمييز القائم على   -  ٧  
                     اهلويـة اجلنـسية       ري                     اجلنـسني ومغـاي     ي                   لـسحاقيات ومـشته                                            حقوق اإلنسان األخرى املتعلقة باملثليني وا     

    ).        سلوفينيا (       املخنثني  و

                                                                                             اختاذ تدابري مالئمة للقضاء على العنف القائم على نوع اجلنس، وال سيما العنـف املـرتيل                  -  ٨  
    ).               إيطاليا، املكسيك (

    ).                                                     كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (                           مواصلة إصالح النظام القضائي   -  ٩  

    ).    كندا (                االجتار باألشخاص                            اختاذ املزيد من اخلطوات ملكافحة  -   ١٠  

   .                                                                             وحبثت إكوادور مجيع التوصيات اليت أبديت أثناء احلوار التفاعلي وأعربت عن تأييدها هلا  -   ٦١

   التعهدات وااللتزامات الطوعية للدولة موضوع االستعراض-  ً ا  ثالث
                   ل، مع مراعاة مضمون                                                                            ستقدم إكوادور تعهدات والتزامات طوعية بناء على تقريرها املقدم إىل الفريق العام  -   ٦٢

            اليت ستعقد يف       لمجلس                                                                                     احلوار التفاعلي، وبعد مشاورات داخلية واسعة النطاق، قبل اعتماد النتيجة باجللسة العامة ل
   .    ٢٠٠٨      يونيه  /      حزيران
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