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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٩البند 
  أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من

  رنامج عمل ديربانمتابعة وتنفيذ إعالن وب: التعصب

  تقرير فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي    
  زيارة الفريق العامل إىل إكوادور    

  )٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٦ إىل ٢٢(

  موجز    
بدعوة من حكومة إكوادور، قام فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحـدرين              

. ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٦ إىل ٢٢إىل إكوادور يف الفترة من     من أصل أفريقي ببعثة رمسية      
ن من أصل أفريقي    ووينظر الفريق العامل، يف هذا التقرير، يف احلالة العامة للسكان املنحدر          

يف إكوادور، ويصف الوضع الذي جيد فيه السكان املنحدرين من أصل أفريقي أنفـسهم              
اءات املتخذة على خمتلف املستويات لرفـاه      واألوضاع اليت تعرِّضهم للتمييز، ويوجز اإلجر     

إىل ، إذا ُنفِّذت،    ات يرى الفريق العامل أهنا ستفضي     وخيتتم التقرير بتوصي  . هؤالء السكان 
  . حلالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف إكوادورحتسينات ملموسة 

اجهها السكان  لفريق العامل، أثناء زيارته إىل إكوادور، أن املشاكل اليت يو         لوتبيَّن    
املنحدرون من أصل أفريقي تتصل أساساً بنقص االستفادة من اخلدمات األساسية مثـل             

لبطالـة  واالرتفاع غري املتناسب يف مـستويات ا      السكن الالئق والرعاية الصحية والتعليم      
إسهام املنحدرين من أصل أفريقي يف اهلويـة        التهوين من   والتمثيل يف مراكز االحتجاز، و    

   الفريق العامل هذا الوضع، إىل حد       وويعز. السليب هلم يف وسائط اإلعالم     والتمثيلالوطنية  
 إلكوادور، اليت حترك نفسيته     يبعيد، إىل العنصرية اهليكلية القائمة نتيجة املاضي االستعمار       

   .يومنا هذااجلماعية إىل 
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 ويف هذا الصدد، يقدِّر الفريق العامل انفتاح حكومـة إكـوادور، وإدراكهـا              
. للمشاكل القائمة، والتزامها مبواجهة هذه التحديات بربامج ابتكارية ومبادرات تشريعية         

، ٢٠٠٨ويعرب الفريق العامل عن إعجابه الشديد بالدستور اجلديد الذي اعُتمد يف عـام        
الذي ميكِّن من تسجيل تقدم يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان جلميع الفئات الضعيفة، مبا               

وُيعترب االعتراف باحلقوق اجلماعية للـسكان      . نحدرين من أصل أفريقي   يشمل السكان امل  
املنحدرين من أصل أفريقي ومحايتها مبادرات طموحة تسعى حنو معاجلة ما حلـق هـذه               

  .الشرحية من اجملتمع من أوجه حيف تارخيي وحرمان من حقوق
رين مـن   ويثين الفريق العامل على إنشاء مؤسسة النهوض باإلكوادوريني املنحد          

أصل أفريقي والعمل الذي تضطلع به يف إرشاد سياسـة احلكومـة املتعلقـة بالـسكان                
ووفقاً إلعادة اهليكلة املؤسسية الواسعة النطـاق       . املنحدرين من أصل أفريقي يف إكوادور     

، يأمل اخلرباء يف أن تواصـل       ٢٠٠٨اليت بدأ تطبيقها مع اعتماد الدستور اجلديد يف عام          
 اليت ستحل حملها إرشاد السياسة احلكومية بفعالية ملعاجلة التحديات اليت           املؤسسة اجلديدة 

على قدم املساواة   مشاركتهم  كفالة  يواجهها اإلكوادوريون املنحدرون من أصل أفريقي و      
  .تنميته االقتصاديةاجملتمع وتطوير البلد وحياة يف مجيع جوانب 

لذي اسـتثمرته احلكومـة يف      ويالحظ الفريق العامل مبلغ املوارد غري املسبوق ا         
اخلدمات االجتماعية أثناء السنتني املاضيتني إلفادة أفقر شرائح اجملتمع بـصفة خاصـة،             
ويسلّم باألثر النافع املتواصل هلذه االستثمارات يف العديد من األشخاص املنحدرين مـن             

بيد أن اخلرباء يرون أن من الضروري أيضاً ختـصيص اسـتثمار هـادف              . أصل أفريقي 
للمجتمعات املنحدرة من أصل أفريقي حتديداً ملعاجلة ما تعانيه بعض هذه اجملتمعات مـن              

  .نواقص خطرية تعتري إتاحة اخلدمات األساسية هلا
ويرحب الفريق العامل بالتدابري اليت تضمنتها خطة التنمية الوطنيـة للفتـرة              
ـ         ٢٠١٠- ٢٠٠٧ وادوريني ، واليت ُوضعت لتشجيع التنمية املؤسسية ملنظمـات اإلك

 أصل أفريقي، وتعزيز إدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقي بأمور منها    املنحدرين من 
وضع حصص لتمثيلهم يف املؤسسات احلكوميـة والنـهوض بوضـع اإلكوادوريـات             

ويشجع اخلرباء احلكومة على مضاعفة جهودها لكفالة تنفيذ        . املنحدرات من أصل أفريقي   
  . خطة التنمية الوطنية إلفادة السكان املنحدرين من أصل أفريقيمجيع التدابري املتوخاة يف

وتشمل التدابري امللموسة اليت أوصى هبا الفريق العامل اعتماد تشريع حمدد يتناول              
عدم التمييز؛ وتنظيم محلة وطنية لتعزيز تعـدد الثقافـات واحتـرام كرامـة الـسكان                

 تدابري لتقليص الفجوة القائمة يف جمال       اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي؛ واعتماد     
 إثين  -التعليم بني اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي وبقية السكان؛ واعتماد تعليم            

للسكان املنحدرين من أصل أفريقي، وتعزيز اجملتمع املدين لإلكوادوريني املنحدرين مـن            
 العنصري يف وسائط اإلعـالم؛      أصل أفريقي؛ واختاذ تدابري للقضاء على العنصرية والتمييز       
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وبذل مزيد من اجلهود للتشجيع على مشاركة األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي يف             
اإلدارة العامة؛ وإنشاء مركز للدراسات بشأن اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي؛           

 أمني  وزيادة تطوير خدمات املساعدة القانونية اجملانية؛ وإنشاء وحدة فرعية داخل مكتب          
 ووضع برامج خاصـة     ،املظامل ُتعىن بالقضايا املتعلقة بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي        

  .لتعزيز تعليم النساء املنحدرات من أصل أفريقي
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٥  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٦  ١٧-٥  .........................سياق السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف إكوادور  - ثانياً  

  ٦  ١١-٥  .......................................................احلالة العامة  - ألف     
  ٨  ١٧-١٢  .........إطار محاية حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي  -  باء     

  ١٠  ٥٠-١٨  ................تعليقات عامة: السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف إكوادور  - ثالثاً  
  اة ـع جوانب حيـي يف مجيـمشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريق  - ألف     

  دـر البلـة ويف تطويـاسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيالسي عاجملتم
  ١٠  ٣٧-١٨  .................................................االقتصادية وتنميته

  ١٦  ٤٠-٣٨  .........السياسات اخلاصة بإدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقي  -  باء     
  ريقيـل أفـتدابري لتعزيز اإلملام بتراث وثقافة السكان املنحدرين من أص  - جيم     

  ١٧  ٤٣-٤١  .........................................والثقافةهذا التراث واحترام 
  ١٨  ٤٧-٤٤  ..........................العنف والسكان املنحدرون من أصل أفريقي  - دال     
  ١٩  ٥٠-٤٨  .................................................منظور نوع اجلنس  -  هاء     

  ٢٠  ٨٢-٥١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
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  مقدمة  - أوالً  
قرر فريق اخلرباء العامل املعين بالسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف دورته الرابعة               -١
ام بزيارات قطرية بصفتها ضرورية للنهوض بواليته بفعالية، آخذاً يف احلـسبان مركـزه              القي

وخلص الفريق العامل إىل أن     . كإجراء من اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان السابقة       
أن تسهم يف فهم متعمق حلالة السكان املنحدرين من أصل أفريقـي يف             ميكن  هذه الزيارات   

  .)١(شىت مناطق العامل
وبدعوة من حكومة إكوادور، قام الفريق العامل بزيارة قطرية إىل إكوادور يف الفترة               -٢

وترأس الوفد جو فرانس، رئيس الفريق العامل، وضم  . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦ إىل   ٢٢من  
وغواياكيل وتـشوتا   وزار اخلرباء أثناء بعثتهم كيتو      . ايشيفسكاانا ن يكذلك اخلبرية مري  الوفد  

  .رتويوسان لور
والتقى الفريق العامل يف كيتو باملدير العام حلقوق اإلنسان والـشؤون االجتماعيـة               -٣

بوزارة اخلارجية، ونائب وزير تنسيق األمن الداخلي واخلارجي؛ واملدير التنفيذي ملؤسـسة            
النهوض باإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي؛ ورئيس الكونغرس الوطين؛ ووزير العدل           

شؤون تعدد الثقافات بوزارة التنـسيق للتـراث الطبيعـي          يف  نسان؛ ومستشار   وحقوق اإل 
اإلحصاء والتحليل بوزارة التنسيق للتنمية االجتماعية؛ ووكيل       أمني شؤون   والثقايف؛ ووكيل   

؛ واملدعي العام إلكوادور؛ ومدير برنـامج        وموظفيها األمانة الوطنية للتخطيط والتنمية   أمني  
؛ ورئـيس    بكيتو إلدماج االجتماعي املنحدرين من أصل أفريقي مبديرية      اإلكوادوريني ا تنمية  

كمـا  . حمكمة العدل الوطنية، وأمني املظامل الوطين ووزير اإلدماج االجتماعي واالقتصادي         
األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة واملنظمـات غـري          عن وكاالت    تقابل اخلرباء مع ممثلني   

اجملتمعات احمللية لإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي من جامعيني وأفراد  ، ومع   احلكومية
، زاروا كذلك مدرسة ابتدائية أغلبية      يرتوويف سان لور  . رتويشوتا وسان لور  توواياكيل  يف غ 

  . من أصل أفريقيون كوادوريإتالميذها 
ويود اخلرباء أن يشكروا حكومة إكوادور على دعوهتا ومساعدهتا وعوهنـا قبـل               -٤

ويودون كذلك أن يشكروا ممثلي املنظمات الدولية واملنظمات غـري          . بلد وأثناءها زيارهتم ال 
ويف . احلكومية واجلامعيني والسكان املنحدرين من أصل أفريقي الذين التقوا هبم أثناء بعثتهم           

هذا التقرير، ينظر اخلرباء يف حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقي الـذين يعيـشون يف                
ذا التقرير الوقائع اليت وقف عندها الفريق العامل أثناء زيارته واملعلومات           ويصف ه . إكوادور
  .اليت تلقاها

__________ 

 .٩٨، الفقرة E/CN.4/2005/21انظر  )١(
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  سياق السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف إكوادور  -ثانياً   

  احلالة العامة  -ألف   
بدأ األجداد األفارقة لإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي يصلون إىل إكوادور             -٥

الـشتات  اليت انطلقت يف القرن السادس عشر وما تال ذلك من انتشار             يقالرقيف إطار جتارة    
أي إمكانية للتطور    إىل حرمالهنم من     هتميشهم أثناء فترة الرق   أدى   و .األمريكتنييف  األفريقي  

 ١٨٥١وألغي الرق يف إكوادور يف عـام        . السكانعامة  االجتماعي أو اإلدماج يف أوساط      
بيد أن حترير اإلكوادوريني املنحدرين مـن       . أثناء اخلمس سنوات التالية   وُحرِّر العبيد تدرجيياً    

. أصل أفريقي ال يعين أهنم اكتسبوا فوراً احلقوق السياسية أو االقتصادية أو حـق التملـك               
ضـمان  لذلك، ُنظمت حركات عديدة أثناء القرنني العشرين واحلادي والعشرين هبـدف            

ن من أصل أفريقي، بيد أنه مل ُيحقق بعد هدف التمتع لسكان اإلكوادوريني املنحدرياحلقوق ل
الكامل جبميع احلقوق علـى قـدم املـساواة مـع األفـراد الـذين ينتمـون إىل ثقافـة                 

  .اإلكوادورية األغلبية
وإن واليوم، ينتشر السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف مجيع أحنـاء إكـوادور،               -٦

تبلغ  الغريب من البلد،     الشمالس يف   ااطعة إمسريالد ففي مق . يف بعض املناطق  عدداً  أكثر  كانوا  
وقدر التعداد الـوطين    .  يف املائة من جمموع السكان     ٣٩,٩نسبة املنحدرين من أصل أفريقي      

 يف املائة   ٤,٩٧ أن السكان اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي بلغوا نسبة           ٢٠٠١ لعام
مـس  ذلك خب استقصائية أجريت بعد    ة  قّدرت دراس من عدد السكان على الصعيد الوطين، و      

وأفادت .  يف املائة من السكان    ٥,٧نسبة  بسنوات بشأن ظروف املعيشة يف إكوادور عددهم        
الدراسة االستقصائية أن السكان املنحدرين من أصل أفريقي يتمتعون مبستويات معيشة دون            

ن والتعلـيم   املستوى الوطين ويواجهون حتديات متعددة يف جماالت االستفادة مـن الـسك           
وعلى سبيل املثال، يناهز متوسط الدخل الـشهري        . والصحة وغريها من اخلدمات األساسية    

 من دوالرات الواليات املتحدة، بينما يبلغ دخـل         اً دوالر ٥٢٢لألسرة املعيشية يف إكوادور     
ـ     .  دوالر ٤٠٠أسرة معيشية إكوادورية منحدرة من أصل أفريقي         دخل ويبلـغ متوسـط ال

، بينما يبلغ للسكان    ات دوالر ٢١٠,٨٠ادوريني املنحدرين من أصل أفريقي      الشخصي لإلكو 
تفيـد  وباإلضافة إىل ذلـك،     .  دوالراً ٢٦٨ ويبلغ املتوسط الوطين     اً دوالر ٣١٦,٦٠البيض  

 يف املائة من اإلكوادوريني دون عتبة الفقر        ١٢,٩بينما تعيش نسبة    أنه  لدراسة االستقصائية   ا
 يف املائة بالنسبة إىل اإلكوادوريني املنحـدرين مـن          ١٣,٧غ نسبة   املدقع، فإن هذا الرقم يبل    

  . أفريقي أصل
لإلكوادوريني املنحدرين من أصل    املدرسية  ويف جمال التعليم، تبني معدالت املواظبة         -٧

ووفقاً للدراسة االستقـصائية  . يف املتوسط سنوات دراسة أقل من البيض   أهنم يقضون   أفريقي  
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 يف املائة من اإلكوادوريني املنحدرين من أصـل أفريقـي           ١٢,٦٣، فإن نسبة    ٢٠٠٦لعام  
األشخاص املنحـدرون مـن     يبدأ  و.  يف املائة لدى بقية السكان     ٩,١٣أميون، مقارنة بنسبة    

االبتـدائي   مرحلـة التعلـيم   يفأدىن أصل أفريقي يف إكوادور مبستويات مواظبة واستكمال      
ون مستويات اجملموعة اإلثنية الغالبة يف كامل       دتدرجيي ومتزايد   وتتدهور املستويات على حنو     

وتبلغ نسبة  . مراحل التعليم الثانوي وتتجذر قلة التمثيل بصفة أكرب يف مستوى التعليم العايل           
 يف  ٣٨,٨املواظبة يف التعليم الثانوي بالنسبة إىل اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقـي             

 يف املائة   ٨صل إىل اجلامعات سوى     يوال  . يف املائة  ٥٥,٣املائة، بينما تبلغ لدى بقية السكان       
 ١٨ من اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي، بينما تبلغ هذه النسبة لدى عامة السكان            

  .يف املائة
 اإلكوادوريون املنحدرون من أصل أفريقي كذلك يف        هويربز عدم التكافؤ الذي يعاني      -٨

أدىن مقارنة بغالبية السكان ويعملـون كعمـال غـري    وكثرياً ما يتلقون أجوراً . جمال العمل 
زاولـه  وترتبط طبيعـة العمـل الـذي ي       . متخصصني يف ظل عدم استقرار أمنهم الوظيفي      

مستوياهتم التعليمية وبالتـايل    ارتباطاً وثيقاً بتدين    اإلكوادوريون املنحدرون من أصل أفريقي      
 عـسراً بالنـسبة إىل اإلكوادوريـات        دأشبل إن هذه احلالة     . يقل متثيلهم يف العمالة املهنية    

املنحدرات من أصل أفريقي، الالئي يعانني التمييز بسبب نوع اجلنس كذلك، والالئي تبلـغ              
  . يف املائة١٧,٥البطالة يف صفوفهن نسبة 

ويف جمال الصحة، يعاين اإلكوادوريون املنحدرون من أصل أفريقي كذلك صعوبات             -٩
وتتصل أكثر األمراض شيوعاً لدى هـذه الـشرحية         . الصحيةيف االستفادة من نظام الرعاية      

، التلوث البيئي مستويات  ارتفاع  السكانية بظروف املعيشة غري الصحية، اليت كثرياً ما تتميز ب         
  . لنفايات وسوء إدارة تصريف ا،وقلة الوصول إىل املاء الصاحل للشرب

 املنحدرين من أصـل     وإن الفقر الذي كثرياً ما تتسم به ظروف معيشة األشخاص           -١٠
أفريقي يف إكوادور يرتبط ارتباطاً وثيقا بعوامل شىت؛ من اجلذور التارخيية العميقة للتـهميش              

. أثناء بناء الدولة إىل فشلها يف تنفيذ سياسات مناسبة لغرض إدماج هذه الشرحية الـسكانية              
يكليـة الـيت    وباإلضافة إىل ذلك، تفاقمت ظروفهم بسبب التمييز العنصري والعنـصرية اهل          

  .يتعرضون هلا
 أحكاماً عديدة الغرض منها حتـسني       ٢٠٠٨ويتضمن الدستور الذي اعتمد يف عام         -١١

سن التشريعات الالزمة، فرصة    ُتوضع األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، وستتيح، حاملا         
صـل  منه السكان املنحدرون مـن أ     طاملا عاىن   حقيقية جلرب التمييز التارخيي واهليكلي الذي       

  .أفريقي يف إكوادور
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  إطار محاية حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي  -باء   

  اإلطار القانوين الدويل حلماية حقوق اإلنسان للسكان املنحدرين من أصل أفريقي  -١  
أثبتت إكوادور التزامها مبكافحة العنصرية والتمييز بالتوقيع والتصديق على سلـسلة             -١٢

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     : ، وهي ة اليت تتناول العنصرية والتمييز     الدولي اتيمن االتفاق 
املدنية والسياسية، والربوتوكوالن االختياريان امللحقان بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية          
والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واالتفاقيـة           

قضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز            الدولية لل 
، ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة             

إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق       لصاحل  كما صوتت إكوادور    . واتفاقية حقوق الطفل  
صعيد اإلقليمي، وقّعت إكوادور وصّدقت على االتفاقية األمريكية        وعلى ال . الشعوب األصلية 

حلقوق اإلنسان والربوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املتعلق بـاحلقوق           
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، اعتمدت إكوادور إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية الذي يتضمن          ٢٠٠٠ويف عام     -١٣
وضع اخلطة اإلمنائية الوطنيـة للفتـرة       يف  ومضت احلكومة قدماً    . ألهداف اإلمنائية لأللفية  ا

 لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وتشمل هذه اخلطة أحكاماً خمتلفة الغرض           ٢٠١٠-٢٠٠٧
واسـتندت إكـوادور أيـضاً إىل       . منها حتسني حالة السكان املنحدرين من أصل أفريقـي        

ات الواردة يف إعالن وبرنامج عمل ديربان لصياغة خطتها اإلمنائية الوطنية       االلتزامات والتوصي 
، وخباصة فيما يتصل حبالة السكان املنحدرين مـن أصـل أفريقـي             ٢٠١٠-٢٠٠٧للفترة  

  . والتحديات اليت تواجههم

  اإلطار القانوين الوطين  -٢  
لضمانات الـيت   يشمل العديد من ا٢٠٠٨اعتمدت إكوادور دستوراً جديداً يف عام    -١٤
لعنصرية والتمييز وتعزز إدماج األقليات، مثل السكان املنحدرين من أصـل           امكافحة  عم  تد

متعـددة الثقافـات    "أن املادة األوىل من الدستور تؤكد أن البلـد          جيدر بالذكر   و. أفريقي
ال جيوز ألحـد أن  " لتنص على أنه   ١١ومتضي املادة   . من مجلة خصائص أخرى   " والقوميات

القانون يعاقـب   "وأن  " أو اللغة ... أو اهلوية الثقافية  ... للتمييز بسبب األصل اإلثين   يتعرض  
الدولـة سـتعتمد    "وتشمل املادة ذاهتا مبادرة هامة تتمثل يف أن         ". على مجيع أشكال التمييز   

." تدابري للعمل اإلجيايب تعزز املساواة احلقيقية ألصحاب احلقوق الذين يعانون من احلرمـان            
أن احلقوق والضمانات الواردة يف الدستور ويف الصكوك الدوليـة          الدستور على   كما ينص   

 ٥٨ وتنص املـادة     .مجيع موظفي اخلدمة املدنية   يطبقها ويشرف عليها بصفة مباشرة وفورية       
وتبـدأ املـادة    : مجاعيةمن الدستور على أن للسكان اإلكوادوريني من أصل أفريقي حقوقا           

ومـن  (لمجتمعات احمللية والقوميات والشعوب األصـلية   بوصف هذه احلقوق، وتؤكد أن ل     
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ي شكل  ألاحلق يف عدم التعرض للعنصرية أو       ) بينهم السكان اإلكوادوريون من أصل أفريقي     
كمـا تـنص    . من أشكال التمييز القائم على أساس األصل أو اهلوية اإلثنية أو الثقافية           آخر  
ة ولكره األجانب وغريها من أشـكال        على أنه للمجموعات اليت تتعرض للعنصري      ٧٥ املادة

  . عن ذلكوالتعويضحقوقها االعتراف بانتهاك احلق يف التعصب والتمييز 
ويالحظ اخلرباء أن القانون اجلنائي اإلكوادوري يشمل أحكامـاً تتعلـق جبـرائم               -١٥

بيد أنه ال يوجد قـانون      . الكراهية حيث ُيعترب ارتكاب جرمية بدافع عنصري عامالً مشدداً        
فقد ُسّن القانون اخلاص باحلقوق اجلماعيـة للـسكان         . دد خمصص ملكافحة عدم التمييز    حم

اعُترف فيه باجملتمعات احمللية اإلكوادورية     الذي  ،  ٢٠٠٦اإلكوادوريني من أصل أفريقي لعام      
 هلم حقوق اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ومدنية اًمن أصل أفريقي بصفتها تضم سكان

كما ينشئ هذا القانون اجمللس الوطين لتطوير اإلكوادوريني مـن أصـل            . اعيةوإقليمية ومج 
أفريقي، ويكلّفه بوضع سياسات لتطوير وضع الـسكان اإلكـوادوريني املنحـدرين مـن              

  .أفريقي أصل
وختضع مؤسسة النهوض باإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي لسلطة رئاسـة             -١٦

أن هذه املؤسسة تضطلع بدور أساسي يف مكافحة التمييـز        وبدا واضحاً للخرباء    . اجلمهورية
ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي عن طريق وضع السياسات والربامج والتواصل مـع            

ومن بني أهم املبادرات اجلارية حالياً ملكافحة التمييز مشروع اخلطة الوطنيـة            . اجملتمع املدين 
 هلذا املشروع هو القضاء على خمتلف أشـكال         واهلدف الرئيسي . ملكافحة العنصرية والتمييز  

 الثقايف، من أجل تعزيز جمتمع تعددي ومتعدد -وممارسات التمييز العنصري واالستبعاد اإلثين      
وهتدف اخلطة إىل مكافحة التمييز العنصري بـالتركيز علـى          .  جلميع أبنائه  الثقافات وشامل 

ية واالجتماعية والثقافيـة واجلماعيـة     حقوق اإلنسان، واحلقوق املدنية والسياسية واالقتصاد     
  .الواردة يف خمتلف الصكوك الدولية

  إطار مدينة كيتو  -٣  
اتُِّخذت يف كيتو جمموعة من التدابري كذلك لتعزيز إدماج السكان املنحدرين مـن               -١٧

، أنشأت مدينة كيتو وحدة املنحدرين من أصل أفريقـي يف           ٢٠٠١ففي عام   . أصل أفريقي 
وُتناط هبذه الوحدة مسؤولية وضع وتطبيـق       . ة للتنمية االجتماعية واالقتصادية   املديرية البلدي 

سياسات عامة للنهوض بالسكان اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي قصد احلد مـن             
 وحتقيق اإلدماج الدميقراطي للسكان اإلكوادوريني املنحـدرين        ،الفقر، وتعزيز اإلدارة الذاتية   

ق هذه املقاصد مع املراعاة الواجبة لنظرة املنحدرين من أصل أفريقي           وُتحقَّ. من أصل أفريقي  
ويف إطار هـذه    . رأس ماهلم البشري واالجتماعي   أي  ذاهتم للتنمية وتعزيز مواردهم احلالية،      

األمـر البلـدي    بالذكر منها   در  جياملبادرة، نفّذت مدينة كيتو جمموعة متنوعة من التدابري،         
 مع التركيـز علـى      ة اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي     لإلدماج االجتماعي، جلماع  
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وينص األمر على وجوب أن تدمج مدينة كيتو السكان املنحـدرين           . اجلانبني اإلثين والثقايف  
  .من أصل أفريقي يف اخلطط والربامج واملشاريع واخلدمات اليت تنفذها

  يقات عامةتعل: ن من أصل أفريقي يف إكوادوروالسكان املنحدر  -ثالثاً   

اجملتمـع  حيـاة   مشاركة السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع جوانـب             -ألف   
  ية داالقتصا تنميتهالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف تطوير البلد و

أُبلغ فريق اخلرباء العامل أن مؤسسة النهوض باإلكوادوريني املنحدرين مـن أصـل               -١٨
تضع سياسات الدولـة اخلاصـة بقـضايا اإلكـوادوريني     اليت وطنية  الؤسسة  املأفريقي هي   

كما أُبلغ الفريق العامل أن احلكومة تعمل على وضـع خطـة            . املنحدرين من أصل أفريقي   
وطنية ملكافحة العنصرية والتمييز، وأنه حال استكماهلا، جيب أن تكون مجيـع إجـراءات              

هذه املؤسـسة وحمتـوى اخلطـة    سة يسمح وضع سياو. مؤسسات الدولة متسقة مع اخلطة    
أهم التحديات اليت يواجهها السكان املنحدرون مـن أصـل أفريقـي يف             بتحديد ومعاجلة   

ومن خالل االجتماعات العديدة اليت عقدها اخلرباء مع مسؤويل الدولة واحلكومة           . إكوادور
معيني، واجملتمـع   واجملتمعات احمللية املنحدرة من أصل أفريقي، وممثلي اجملتمع املدين، واجلـا          

القضايا اخلاصة مبشاركة   هي أحلّ   أن القضايا التالية    هلم  األمم املتحدة، تبني    وكاالت  الدويل و 
القتـصادية  الـسياسية وا  حياة اجملتمع   السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف مجيع جوانب         

  . تنميته االقتصادية، ويف تطوير بلدهم وواالجتماعية والثقافية

  ىل التعليمالوصول إ  -١  
الدولة على أن التعليم    سلطات  ُشدَِّد أثناء االجتماعات اليت عقدها الفريق العامل مع           -١٩

 يف إكوادور، مبا يف ذلك إتاحة األزياء والكتب         اًأصبح، ألول مرة، جماني   يف املستوى االبتدائي    
 األميـة يف    بيد أن اخلرباء الحظـوا أن مـستويات       . املدرسية والوجبات الغذائية يف املدارس    

وميثل الوصول إىل    ،)٢(أعلى من املتوسط الوطين   أوساط السكان املنحدرين من أصل أفريقي       
وعادة، فإن مستويات املواظبة على الدراسة لدى . التعليم حتدياً مستمراً هلذه الفئة من السكان

ن السكان اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي هي أقل من املتوسط الـوطين، بيـد أ              
للسياسات احلكومية، وخباصة إلغاء الرسوم املدرسية، أثـراً إجيابيـاً يف وصـول أطفـال               

وعّممت إكوادور مـؤخراً يف نظـام       . اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي إىل التعليم      
، مكّن جمتمعات الـسكان األصـليني مـن         منظوراً يراعي اجلانب املتعدد الثقافات      التعليم  

__________ 

 يف املائة من    ٩,١٣، فإن نسبة    ٢٠٠٦دراسة االستقصائية املتعلقة بظروف املعيشة يف إكوادور، لعام         للوفقاً   )٢(
 . يف املائة من اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي١٢,٦٣السكان اإلكوادوريني أميون، مقارنة بنسبة 
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حة دروس بلغات السكان األصليني ومواضيع تتناسب ثقافياً مع جمتمعـات           االستفادة من إتا  
بيد أن الدولة مل  تعمم بعد التعليم املتعدد الثقافات ليشمل على حنو منتظم . السكان األصليني

وأُبلغ اخلرباء أن تاريخ اإلكوادوريني املنحدرين مـن أصـل   . اإلكوادوريني من أصل أفريقي   
  . الثقافة اإلكوادورية ال تربز بوضوح يف املناهج التعليميةأفريقي وإسهاماهتم يف 

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن عدداً حمدوداً من أطفال اإلكوادوريني املنحدرين من             -٢٠
، وال يلتحـق    لتعلـيم الثـانوي   اأقل  نسبة  واصل  أصل أفريقي يكملون التعليم االبتدائي، وت     

 يف  سبة خرجيي اجلامعات املنحدرين من أصل أفريقي      وتقل ن . باجلامعات سوى قلة قليلة منهم    
وتـسهم  . )٣( يف املائة مـن الـسكان      ٥,٥، رغم أهنم ميثلون نسبة       يف املائة  ١إكوادور عن   

القوة العاملـة يف    صفوف  إىل  وما يرتبط هبا من إقبال على االنضمام        مستويات الفقر املرتفعة    
اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي     د  التدين الشديد يف عد   أقرب وقت إسهاماً كبرياً يف      

األساتذة اجلامعيني العتبـار    بوجود اجتاه لدى    أيضاً  وأُبلغ اخلرباء   . الذين يدرسون يف اجلامعة   
. الطالب اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي غري مؤهلني فكريـاً للدراسـة اجلديـة             

لطلبة املنحدرين لصاحل اصص يف اجلامعات    نظام ح تطبيق  مثل  (وباإلضافة إىل التدابري اإلجيابية     
، اقُترِح وضع هيكل دعم على مـستوى اجلامعـات يـساعد الطـالب              )من أصل أفريقي  

  .مألوفة للكثريين منهماإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي على التعرف على بيئة غري 
ُيدار رنامج التعليم   بأن  وأُبلغ اخلرباء، أثناء اجتماعهم بسلطات كيتو، أنه بالرغم من            -٢١

على الصعيد الوطين، فإن السلطات تعمل يف الوقت احلاضر على إعداد أمر بلـدي يـضمن          
أماكن يف املدارس احمللية للطالب املنحدرين من فئات معوزة، مثل السكان اإلكـوادوريني             

يـة  وسُييّسر األمر البلدي كذلك تطبيق برنامج الوجبات الغذائ       . املنحدرين من أصل أفريقي   
وبغيـة حتـسني   . اجملانية يف املدارس، الذي سيساعد على منع تسرُّب التالميذ من املـدارس        

استفادة الفئات الضعيفة من التعليم، تزمع مدينة كيتو إتاحة عدد من الزماالت للطالب مـن    
الفئات املعوزة ومطالبة املدارس باإلبالغ عن عدد الطالب اإلكوادوريني املنحدرين من أصل            

  .ي املسجلني وعدد الذين يستكملون دراستهمأفريق
شوتا، أُبلـغ اخلـرباء     توأثناء اجتماع اخلرباء مع املنظمات غري احلكومية يف وادي            -٢٢

شي لوضع برامج تعليمية بشأن     تبابورا وكار ممبشروع ينفِّذه احتاد اجملتمعات احمللية للسود يف إ       
 يف أن ُتدرج هذه الربامج يف املنـاهج         أمالًتاريخ اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي،       

وأثناء اجتماع اخلرباء بأكادمييني، علموا أنه بالرغم من أن التعلـيم اإلثـين             . التعليمية احمللية 
رمسي ، يلزم وضع برنامج رمسيةجيري بصورة غري    ) التعليم لصاحل املنحدرين من أصل أفريقي     (

. ات احمللية املنحـدرة مـن أصـل أفريقـي       يراعي االحتياجات اخلاصة بالتالميذ من اجملتمع     
__________ 

ين من أصل أفريقي ميثلـون       وُوجَِد أن السكان املنحدر    ٢٠٠١أُجري آخر تعداد للسكان يف إكوادور عام         )٣(
وبينت الدراسة االستقصائية الوطنية املتعلقة بظروف املعيشة، اليت        .  يف املائة من عامة السكان     ٤,٩٧نسبة  

 . يف املائة من السكان٥,٧، أن هذه النسبة متثل ٢٠٠٦أُجريت يف عام 
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اإلثين الذي ُوضـع لـصاحل جمتمعـات         ينبغي أن يكون هذا الربنامج نسخة من التعليم        وال
بل برناجماً يتماشى مع احلالة اخلاصة للطلبة املنحدرين من أصـل أفريقـي             السكان األصليني   

ري احلكومية وأفراد اجملتمع    ويف االجتماعات اليت عقدها اخلرباء مع املنظمات غ       . واحتياجاهتم
تـاريخ  الرتو يف مقاطعة امسريالداس، شدد املشاركون كذلك علـى أن           ياحمللي من سان لور   

اإلكوادوري وغريه من الكتب املدرسية ال تغطي دور ومسامهة اإلكوادوريني املنحدرين من            
درين من أصل   ألطفال املنح ما ينطوي عيه تعليم ا    وباإلضافة إىل   . أصل أفريقي بصورة كافية   

، أُشري إىل أنـه ينبغـي تثقيـف مجيـع األطفـال              من مزايا بديهية   أفريقي تاريخ أجدادهم  
  .اإلكوادوريني مبسامهة اإلكوادوريني من أصل أفريقي يف البلد على مر تارخيه

  االستفادة من اخلدمات األساسية  -٢  
مل يسبق له مثيل من     على مر السنتني املاضيتني، استثمرت حكومة اإلكوادور مبلغاً           -٢٣

ورغم ذلـك،   . املوارد يف اخلدمات االجتماعية املصممة خصيصاً إلفادة أفقر شرائح اجملتمع         
 ن أن اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي ال يزالو        ،أثناء اجتماعات عديدة  أُبلغ اخلرباء،   

م والـسكن   يستفيدون بصورة حمدودة من اخلدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والتعلـي          
وأُبلغ اخلرباء بتنفيذ استراتيجيات للحد من الفقر وتعزيز االستفادة مـن اخلـدمات             . الالئق

األساسية على أساس احلاجة اجلغرافية احملددة، بدل استهداف قطاعات معينة من اجملتمع، مثل             
 رفع  ويرى اخلرباء أنه بالرغم من إفادة هذا النهج يف        . األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي    

املستويات املعيشية يف منطقة جغرافية معينة، فإنه ال يزال من املالئم كـذلك أن تـستهدف                
  .تجدُوإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي، حيثما ابرامج حمددة إفادة جمتمعات 

وأُبلغ اخلرباء بالصعوبات اليت تواجهها عائالت اإلكوادوريني املنحدرين من أصـل             -٢٤
وينطبق ذلك باخلـصوص   . ها إلجيار مساكن بسبب مواقف املالكني العنصرية      أفريقي يف سعي  

كما اعُترب الوصول إىل املاء الصاحل للشرب       . على حالة اُألسر الكبرية اليت تبحث عن مسكن       
 من أصل أفريقي، مبا يف ذلك       يناملنحدرني  مشكلة يواجهها العديد من جمتمعات اإلكوادوري     

إمدادات بأن  ويف أحد هذه اجملتمعات، أُبلغ اخلرباء       . اء يف غواياكيل  اخلربزارها  اجملتمعات اليت   
ـ   مجاعية  مؤخراً فقط وذلك نتيجة جلهود      باتت متوافرة   املاء الصاحل للشرب     سكان بـذهلا ال

واعُترب الوصول إىل املاء مشكلة بالنسبة إىل اإلكوادوريني املنحدرين مـن أصـل             . أنفسهم
 احلالة، كان مبعث    هويف هذ : وتا والذين التقى اخلرباء هبم    شتأفريقي الذين يقيمون يف وادي      

  .القلق عدم كفاية كمية املياه الالزمة لري احملاصيل
وبـورتييت  ينيتاريا  رتوكان للزيارة اليت قام هبا اخلرباء إىل جمتمعات سينيبا يف جزيرة              -٢٥

فقر املدقع الـذي    دي تاركي، وكالمها يف مقاطعة غواياكيل، وقْع بالغ يف نفوسهم بسبب ال           
وكانـت  . بائـسة  البيوت تفقد كان. اً هذه اجملتمعات احمللية واحلاجة إىل معاجلته فور هتعاني

معابر خشبية  ة على هنر    لّ املط أغلبية الطرقات غري معّبدة، وكانت تربط بني العديد من البيوت         
البيوت، مما ميثل   ، وكانت أسالك كهربائية ُمرجتَلة ملقاة على طول الشارع أمام           غري مستقرة 
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ومثة حاجة ُملّحة إىل االستثمار لرفـع مـستوى الـسكن املتـاح             . خطراً على مجيع املارة   
وأُبلغ اخلرباء بعدم وجـود مـصحات أو        .للمجتمعات احمللية اليت زارها اخلرباء يف غواياكيل      

وأن تمعات اليت زارها اخلـرباء      مدارس عامة أو خدمات رعاية لألطفال يف أي جمتمع من اجمل          
، مبـساعدة منظمـات     بأنفـسهم بـشىت الطـرق      يستوفون احتياجاهتم األساسية  السكان  

  .حكومية غري
وباإلضافة إىل وضع برامج حكوميـة إلتاحـة اخلـدمات األساسـية جملتمعـات                -٢٦

 من أصل أفريقي حيثما انعدمت هذه اخلدمات، يـشجع اخلـرباء            يناملنحدرني  اإلكوادوري
 الذي تقوم به املنظمات غري احلكومية يف اجملتمعات املهمـشة           احلكومة على النظر يف العمل    

من أصل أفريقي، مثل سينيبا وبورتييت دي تاركي، بغية الوقوف على الطرائـق             ين  لمنحدرل
اليت ميكن للحكومة أن تتعاون هبا مع هذه املنظمات على حتسني استفادة السكان املنحدرين              

  .من اخلدمات األساسية من أصل أفريقي

  املشاركة يف احلياة العامة  -٣  
تضطلع مؤسسة النهوض باإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي بدور هـام يف              -٢٧

حتديد وإبراز قضايا التمييز اليت يواجهها اإلكوادوريون املنحدرون من أصل أفريقي وتوجيـه        
اليت يواجههـا   ؤسسة للتحديات   املوأُعجب اخلرباء بفهم    . سياسة الدولة ملعاجلة هذا التمييز    

 على كفالة إعمـال احلقـوق الـواردة يف          هااألشخاص املنحدرون من أصل أفريقي وعزم     
هـذه  اعتبار  ينبغي  البيد أنه   . الدستور اجلديد اليت تفيد السكان املنحدرين من أصل أفريقي        

 ويشدد اخلرباء. املؤسسة بديالً ملشاركة األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي يف احلياة العامة
على احلاجة إىل تعزيز هذه املشاركة يف مجيع جماالت احلياة العامة، مبا فيها األحزاب السياسية    

  .والسلطة القضائية وقوات الشرطة واملهن مثل التعليم واملهن القانونية واجلامعية
وأُبلغ اخلرباء بأن اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي يفتقرون إىل حركة جمتمع      -٢٨

وينبغي للمجتمع املدين واحلكومـة بـذل       . عمهاقوية ومتماسكة لتمثيل مصاحلهم ود    مدين  
جهود لتعزيز اجملتمع املدين حىت يتمكن من الدفاع بـصورة فعالـة عـن تطـوير حالـة                  

. اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي واملسامهة يف مكافحة التمييز الـذي يواجهونـه            
 - واليت تزمـع اعتمادهـا       -ة واملتنوعة اليت اعتمدهتا احلكومة      ويسلّم اخلرباء بالتدابري العديد   

لتحسني حالة األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، بيد أهنم يعتقدون اعتقاداً راسـخاً أن              
  .للمجتمع املدين دوراً حيوياً يضطلع به يف هذا الصدد ال ينبغي أن حتجبه مؤسسات الدولة

ى مواصلة خططها لتغيري مؤسساهتا وبراجمها علـى       وبينما يشجع اخلرباء احلكومة عل      -٢٩
حنو يعكس اجملتمع املتعدد الثقافات والقوميات املشار إليه يف الدستور اجلديد، فإهنم حيثوهنـا              
على اختاذ تدابري نشطة لتعزيز مشاركة مجاعات وحركات اجملتمع املدين للمنحدرين من أصل             

 بـأن تـشجع     ٢٠١٠-٢٠٠٧ة الوطنية للفترة    وتقضي خطة التنمي  . أفريقي يف احلياة العامة   
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مؤسسة النهوض باإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي ووزارة الرفاه االجتماعي علـى            
التطوير املؤسسي ملنظمات اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي عن طريق التعاون التقين            

ويرحب اخلرباء  . عتها وتقييمها والتدريب يف جماالت ختطيط الربامج واملشاريع وتقدميها ومتاب       
  .هبذا االلتزام ويشجعون السلطات املعنية على ختصيص املوارد الالزمة لبلوغ هذه الغاية

وأُبِلغَ اخلرباء بانتخاب أربعة إكوادوريني من أصل أفريقي يف الربملان أثناء االنتخابات    -٣٠
. األخرية؛ بيد أن هذا العدد ال ميثل نسبة السكان اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقـي              

 يف املائة من السكان ينحدرون مـن أصـل          ٥، فإن حنو    ٢٠٠١ووفقاً للتعداد الوطين لعام     
 عـضواً يف  ١٢٤ يف املائة مـن بـني     ٣ي، بينما ال ميثل الربملانيون األربعة سوى نسبة         أفريق

ومما شجع اخلَُبراء أنه سيكون للمجلس االنتخايب املزمع إنشاؤه عضو مـن أصـل              . الربملان
ويشجع اخلرباء على اختاذ مزيد من مبادرات العمل        . أفريقي من بني أعضائه اخلمسة املعينني     

اليت سيكون أثرها تعزيز مشاركة اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقـي يف     اإلجيايب هذه   
وتتمثل مبادرة أخرى يف إنشاء جملس مشاركة املواطنني واملراقبة االجتماعيـة،           . احلياة العامة 

الذي جيب أن يضم ما ال يقل عن ممثل واحد من جمموعة اإلكـوادوريني املنحـدرين مـن              
  .أفريقي أصل

  االجتماعية  كوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي يف وسائط اإلعالم واملواقفصورة اإل  -٤  
أُبِلغَ اخلرباء يف مناسبات عديدة بأنه كثرياً ما ُيَصوَّر اإلكوادوريون املنحدرون مـن               -٣١

ختتـزل   وكـثرياً مـا  . أصل أفريقي تصويراً مشوهاً ويتعرضون للسخرية يف وسائط اإلعالم      
ادوريني املنحدرين من أصل أفريقي يف قوالب منطية ذات بعدين وُمِذلَّة،           وسائط اإلعالم اإلكو  

وهو أمر مقلق ال يدل على قلة حساسية وسائط اإلعالم فحسب بل أيضاً علـى مواقـف                 
ويف عدد من االجتماعات أُبِلغَ اخلرباء بوجود تسامح        . عنصرية دفينة يف اجملتمع اإلكوادوري    

لعنصرية ضد السكان املنحدرين من أصل أفريقي وأن القوالـب          عام يف اجملتمع جتاه املواقف ا     
النمطية السلبية اليت تتناقلها عنهم وسائط اإلعالم هي جمرد انعكاس هلذه الظـاهرة األوسـع          

ويشجع اخلرباء احلكومة على تنظيم محلة توعية لتثقيف اجلمهـور بالعنـصرية الـيت              . نطاقاً
وينبغي لوسائط اإلعالم أن تشارك مشاركة      . تستهدف السكان املنحدرين من أصل أفريقي     

  .نشطة يف هذه احلملة
وال يعمل أفراد اخلدمة املدنية يف عزلة عن اجملتمع، واملواقف العنصرية اليت حيملـها                -٣٢

اجملتمع جتاه السكان املنحدرين من أصل أفريقي موجودة أيضاً لـدى األفـراد العـاملني يف            
 احلاالت اليت كان هلا صدى خاص وُوجه إليها انتباه          ومن بني . مؤسسات مثل قوات الشرطة   

 شـاباً   ٢٣اخلرباء يف مناسبات عديدة هي حالة احتجاز الشرطة وإساءة معاملتها املزعومـة             
ووفقـاً للمعلومـات    . ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ١٣ينحدرون من أصل أفريقي حبديقة عامة يف        

ليهم هو أهنم كانوا يتصرفون علـى  الواردة، فإن السبب الذي قدمته الشرطة إللقاء القبض ع        
وأوضح املصدر نفسه أن الرجال كانوا يف الواقع ُيِعّدون ملقابلـة يف كـرة              . حنو يثري الشبهة  
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وتعترب احلالة على نطاق واسع حالة من حاالت التنميط العنصري من جانب الشرطة             . القدم
وجدير باملالحظة أن   . ضد األشخاص املنحدرين من أصل أفريقي، وقد أثارت جدالً واسعاً         

ومل تؤّد تغطية وسائط اإلعالم النامجة عـن        . الشرطة نفذت العملية ترافقها وسائط اإلعالم     
ذلك بأي حال من األحوال إىل تعزيز قضية مكافحة وضع القوالب النمطية الـسلبية ضـد                

ثـة  وأُبِلغَ اخلرباء بأن مفوض شرطة عوقب بسبب احلاد       . السكان املنحدرين من أصل أفريقي    
ويوصي اخلرباء بأن ُتنـاط هبيئـة       . ولكن مل ُيعاقب الضابط الذي كان مكلفاً بتنفيذ العملية        

مستقلة مهمة التحقيق يف هذه القضية ويف أي قضية أخرى تتضمن تنميطاً عنصرياً مزعومـاً               
  .الشرطة من جانب

 صياغتها  وينبغي للخطة الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييز اليت تعكف احلكومة على           -٣٣
حالياً أن تشمل تدابري ملعاجلة تقدمي قوالب منطية سلبية للمنحدرين مـن أصـل أفريقـي يف          
وسائط اإلعالم وتعزيز التغيري اإلجيايب يف املواقف اجملتمعية جتاه هذه الشرحية مـن اجملتمـع                

ضية بث وأحاط اخلرباء علما بأن مكتب أمني املظامل الوطين قد اختذ إجراًء يف ق      . اإلكوادوري
إعالن عنصري يف اإلذاعة يف الفترة السابقة لالنتخابات األخرية، حميالً القـضية إىل اهليئـة               

ويضطلع مكتب أمني املظامل بدور حيوي يف االرتقاء مبكافحة التمييـز يف            . االنتخابية املعنية 
 إكوادور، ويشجع اخلرباء املكتب على املسامهة بنشاط يف وضع اخلطة الوطنيـة ملكافحـة             

  .العنصرية والتمييز

  الفقر  -٥  
من بني مجيع القضايا اليت تؤثر سلباً يف اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقـي،                -٣٤

وأثناء زيارة اخلـرباء إىل جمتمعـات إكـوادوريني         . بدا للخرباء أن الفقر من أشدها ضرراً      
ـ              ر كانـت   منحدرين من أصل أفريقي يف مقاطعة غواياكيل، وقفوا على ظروف مـن الفق

، ٢٠٠١ووفقاً لتعداد عـام  . مستويات املعيشة فيها أدىن كثرياً من املستويات الدولية املقبولة    
 يف املائة من اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي يف حالة فقر، بينما يبلغ              ٧٠,٣يعيش  

راكز وتوجد كذلك فوارق هامة بني مستويات الفقر يف امل        .  يف املائة  ٦١,٣املتوسط الوطين   
وبينما يبلغ مستوى الفقر لإلكوادوريني املنحدرين مـن أصـل          . احلضرية واألوساط الريفية  

 يف املائة، فإن مستواه يف املناطق الريفية يبلغ نـسبة           ٦٢,٦أفريقي يف املراكز احلضرية نسبة      
  . )٤( يف املائة٨٧,٢
ىل حد بعيد، إىل    ويعود الفقر يف أوساط اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي، إ           -٣٥

وحيثما وجدوا عمالً فإن ذلك كثرياً مـا يكـون يف        . ارتفاع مستويات البطالة يف صفوفهم    
ويتألف عدد كبري من األسر املعيشية من األم العزباء         . وظائف غري متخصصة ومتدنية األجر    

__________ 

)٤( Technical Secretariat of the Social Front, Los Afroecuatorianos en cifras (Afro-Ecuadorians in 

Numbers), 2006, p. 43. 
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 يف املائـة  ٥٠وأُبِلغَ اخلرباء بأن ما يربو على . وأطفاهلا الذين تعيلهم مبا تكسبه من أجر متدن       
. من النساء العامالت املنحدرات من أصل أفريقي يعملن يف وظائف غري ثابتة وغري نظاميـة              

وأعرب بعضهن للخرباء عن قلقهن من أن تؤدي القوانني اجلديدة اليت تتصدى لالقتصاد غري              
إىل هتديد أسباب رزقهن وقدرهتن على دعم أسرهن        ) االسترياد غري املشروع للسلع   (النظامي  

وبينما يسلم اخلرباء مبسؤولية احلكومة عن تنظيم الواردات، فإهنم يقترحون استكشاف           . مالياً
مشاريع للطرائق البديلة املولِّدة للدخل كوسيلة للتقليل إىل أبعد حد من تـضّرر العـائالت               

  .املنحدرة من أصل أفريقي اليت تعتمد على االقتصاد غري النظامي إلعالة أنفسها
رباء أثناء اجتماعهم بسلطات كيتو أن املنحدرين من أصل أفريقي الـذين            وعلم اخل   -٣٦

ورغم أن نـسبة  . يعيشون يف العاصمة الوطنية يعانون كذلك من مستويات مرتفعة من الفقر         
) ُتقاس على أساس االحتياجات األساسية غري املشبعة      (عامة السكان اليت تعيش يف حالة فقر        

ألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون يف حالة          يف املائة، فإن نسبة ا     ٣٣,٥هي  
ويف بعض األحياء، يرتفع هذا املستوى ارتفاعاً ملموساً فيبلغ         .  يف املائة  ٤٤فقر يف كيتو تبلغ     

ويف .  يف املائة يف كينشي    ٧٧ يف املائة يف تومباكو و     ٥٦,٦ يف املائة يف كالديرون، و     ٤٥نسبة  
  . نحدرين من أصل أفريقي سبباً رئيسياً من أسباب الفقركيتو، ُتعَترب البطالة لدى امل

مثل احلـق يف التعلـيم والـسكن        (وللفقر أثر سليب يف التمتع بالعديد من احلقوق           -٣٧
. ويعزز القوالب النمطية السلبية للمنحدرين من أصل أفريقي يف وعـي اجلمهـور        ) والصحة

يف من الفقر الذي تعانيـه األسـر        ويشجع اخلرباء احلكومة على مواصلة تنفيذ برامج للتخف       
. اإلكوادورية املنحدرة من أصل أفريقي واستكشاف مشاريع جديدة وابتكارية لتوليد الدخل          

وأحاط اخلرباء علماً بأن احلكومة تضع خطة إلعادة توزيع األراضي، وال سيما األراضي غري              
 لألسر املنحدرة من أصـل      وسيمثل ذلك حافزاً اقتصادياً هاماً    . املستغلة اليت متلكها احلكومة   

أفريقي اليت تستفيد من هذه اخلطة ومن شأنه املسامهة بصورة هامة يف التخفيف من الفقر يف                
ويقترح اخلرباء أن يترافق برنامج إعادة التوزيع هذا باملساعدة التقنية الالزمة           . املناطق الريفية 

  . لتكون األراضي صاحلة لتوليد الدخل للمستفيدين منها

  إدماج السكان املنحدرين من أصل أفريقياخلاصة بسياسات ال  – باء  
وال توجد، على سـبيل املثـال،       . ال تظهر العنصرية يف اجملتمع اإلكوادوري جهاراً        -٣٨

بيد أن احلكومة تعترف بوجود العنصرية، وقد اختذت وال تـزال تـدابري         . حركات عنصرية 
وريني املنحدرين من أصل أفريقي مبـادرة       وميثل إنشاء مؤسسة النهوض باإلكواد    . ملكافحتها

حممودة تربز التزام احلكومة بتحسني أوضاع السكان املنحدرين من أصل أفريقي، مبا يف ذلك              
ومبوجب خطة احلكومة لتنفيذ الدسـتور اجلديـد        . مقاومة ما يواجهونه من عنصرية ومتييز     

ويأمل اخلـرباء  . أفريقياملعتمد، سيحل حمل هذه املؤسسة جملس إنصاف املنحدرين من أصل      
يف أن يواصل هذا اجمللس تقدمي إسهامات استراتيجية هامة ملكافحة العنصرية اليت يواجههـا              
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كما يسر اخلرباء أن يعلنوا أن اخلطـة الوطنيـة          . اإلكوادوريون املنحدرون من أصل أفريقي    
فني ملكافحة العنصرية والتمييز اليت جيري وضعها حالياً ستشمل ختصيص حـصص للمـوظ            

  . اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي املزمع انتداهبم يف دوائر اخلدمة املدنية
وأعرب اخلرباء عن ارتياحهم ملا تناهى إىل علمهم من أن السلطات البلدية ملدينـة                -٣٩

كيتو اختذت إجراءات عديدة لصاحل السكان اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي، مبـا             
فل دويل الئتالف مدن أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب ضـد             يف ذلك تنظيم حم   

العنصرية، وشن محلة للتشجيع على حمو األمية واستكمال الطلبة املنحدرين من أصل أفريقي             
تعليمهم، واخلطة البلدية االستراتيجية للتنمية الشاملة للسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف            

 اجمللس االجتماعي البلدي للقضاء على التمييز العنـصري الـذي           وتنبغي اإلشارة إىل  . كيتو
ويشمل اجمللس  . أنشأته سلطات كيتو ملكافحة التمييز وتعزيز التعايش املتناغم وتعدد الثقافات         

وباملثل، ينبغي الثناء على األمر البلدي لإلدمـاج        . ممثلني عن كل من احلكومة واجملتمع املدين      
دوريني املنحدرين من أصل أفريقي، الذي يتضمن التركيز علـى          اإلكوا جملموعة االجتماعي

وينص هذا األمر على وجوب أن تدمج مدينة كيتو، بصورة منصفة،           .  الثقايف -الطابع اإلثين   
السكان املنحدرين من أصل أفريقي يف اخلطط والربامج واملشاريع اليت تنفذها ويف اخلدمات             

  .اليت تقدمها
 العديـد   ٢٠١٠-٢٠٠٧ تتضمن خطة التنمية الوطنية للفترة       وعلى الصعيد الوطين،    -٤٠

من السياسات والربامج وغريها من العناصر اليت تعزز إدماج السكان املنحدرين من أصـل              
الذي يكفل  " العمل دون التعرض للتمييز   "ولوزارة العمل، على سبيل املثال، برنامج       . أفريقي

ف والعقود يف القطـاعني العـام واخلـاص          يف املائة من الوظائ    ٣ختصيص نسبة ال تقل عن      
  . للسكان املنحدرين من أصل أفريقي

تدابري لتعزيز اإلملام بتراث وثقافة السكان املنحدرين من أصل أفريقي واحترام             -جيم   
   والثقافةهذا التراث

أُبلغ اخلرباء يف مناسبات عديدة بوجود نقص يف املعلومات بشأن تـاريخ وثقافـة                -٤١
 املنحدرين من أصل أفريقي يف املناهج الدراسية وبأن ذلك هو أحـد أسـباب        اإلكوادوريني

ضآلة املعرفة والتقدير يف أوساط عامة السكان بشأن إسهام اإلكوادوريني املنحدرين من أصل    
وأحاط اخلرباء علماً، يف اجتماع مع أكادمييني، بـأن ثقافـة           . أفريقي يف تاريخ البلد وثقافته    

حتياجاهتم التعليمية اخلاصة حظيت باالعتراف بصورة منتظمة منذ عـام          السكان األصليني وا  
، بيد أنه مل ُيعترف بثقافة واحتياجات السكان املنحدرين من أصل أفريقي، الـذين              ١٩٨٨

. ُينظر إليهم من منظار مدى ارتباطهم بثقافة السكان األصليني أو ثقافة الـسكان اهلجنـاء              
 باعتماد التعليم اإلثين لصاحل املنحدرين من أصل أفريقي،         وأعربت وزارة التعليم عن اهتمامها    

وجيب أن يتناسب أي برنامج من هذا القبيل مـع          . بيد أنه مل يوضع بعد برنامج هلذا الغرض       
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خصائص واحتياجات السكان اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي وال ينبغي أن يكون            
  .صاحل جمتمعات السكان األصلينيجمرد صيغة مكيفة للربنامج الذي جرى إعداده ل

وأُبلغ اخلرباء بأنه رغم وجود صندوق توثيق لشؤون اإلكوادوريني املنحدرين مـن              -٤٢
أصل أفريقي جبامعة سيمون بوليفار األندية يتضمن جمموعة من الشهادات الشفوية والـصور           

اً مركز حبـوث    اليت ميكن أن ُتستخدم مستقبالً كأساس للبحث والتعليم، فإنه ال يوجد حالي           
وسُيسهم إنـشاء   . خمصص لدراسة ثقافة اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي وتارخيهم        

هذا املركز إسهاماً كبرياً يف حتسني املعرفة بتراث وثقافة السكان املنحدرين من أصل أفريقي              
-٢٠٠٧وتقضي خطة التنمية الوطنيـة للفتـرة        . يف إكوادور واحترام هذا التراث والثقافة     

، بأن تنشئ وزارتا التعليم والثقافة مركزاً لدراسة فكـر ومعـارف اإلكـوادوريني              ٢٠١٠
وباملثل، تنص اخلطة علـى أن      . املنحدرين من أصل أفريقي والبحث فيها وإنتاجها ونشرها       

تنشئ وزارة التعليم جلنة لإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي معنيـة بـالتعليم اإلثـين     
غري أنـه بـدا   . للدراسات املتعلقة باإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي   ومقرراً جامعياً   

للخرباء من املقابالت اليت أجروها أن هذه التدابري الثالثة مل تنفذ بعد، وبالتايل فإهنم يشجعون       
  .الوزارتني املعنيتني على تنفيذها يف أقرب وقت ممكن

ج االجتماعي جملموعة اإلكوادوريني    كما يقضي األمر البلدي السالف الذكر لإلدما        -٤٣
املنحدرين من أصل أفريقي، الذي يتضمن التركيز على البعد اإلثين الثقايف بـضرورة قيـام               
املؤسسات التعليمية يف كيتو بإدماج تاريخ وثقافة اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي            

  .يف املناهج التعليمية هلذه املؤسسات

  ملنحدرون من أصل أفريقيالعنف والسكان ا  -دال   
تلقى اخلرباء أثناء زيارهتم مقاطعة إمسريالدلس معلومات عن بلوغ العنف مستويات             -٤٤

مريعة يف بعض اجملتمعات احمللية يف املقاطعة، وخباصة يف صـفوف الـشبان اإلكـوادوريني               
يـا  املنحدرين من أصل أفريقي، نتيجة تأثري أطراف مسلحة غري مشروعة قادمة من كولومب             

وعلم اخلرباء أن أفراداً من مجاعات مسلحة غري مشروعة يف          . وجتارة املخدرات غري املشروعة   
كولومبيا يعربون احلدود إىل إكوادور ويضغطون على املزارعني حلملهم على بيع أراضـيهم             

كمـا يعـرب الـشبان      . وجيندون شبانا من جمتمعات السكان املنحدرين من أصل أفريقـي         
وميثل هذا الوضـع    . وحصادها دود إىل كولومبيا للعمل يف زراعة الكوكا      اإلكوادوريون احل 

  .اإلكوادورية مصدراً للعنف يتطلب اهتماماً عاجالً من السلطات
ووفقاً للمعلومات الواردة فإن العنف املرتيل منتشر يف إكوادور، مبا يف ذلك داخـل                -٤٥

 هناك قبوالً ثقافياً ضـمنياً هلـذا        ويبدو أن . جمتمع اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي     
الوضع كما جيري اللجوء إىل العنف يف أوساط أخرى، مثل الصفوف املدرسية حيث يلجـأ               

وأُوضح للخرباء أن أمناط العنف املكتسبة      . بعض املدرسني إىل العقاب البدين لتأديب األطفال      
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م من أن ذلك ينطبـق علـى        يف البيت ُتكرَّر يف جماالت أخرى من احلياة اليومية، وأنه بالرغ          
اجملتمع اإلكوادوري عامة، ُشدِّد على أن هذه املسألة تبعث على القلق لدى جمتمع املنحدرين              

  .من أصل أفريقي
 شاباً ينحدرون من أصـل      ٢٣وإىل جانب قضية احتجاز الشرطة وإساءهتا معاملة          -٤٦

ايات تتعلق حبـاالت عديـدة      أفريقي يف حديقة كارولينا املشار إليها أعاله، تلقى اخلرباء رو         
وعلم اخلرباء أن أيـاً     . للعنف املربر بدوافع عنصرية ضد أشخاص ينحدرون من أصل أفريقي         

ومن العوائق اليت حتول دون معاجلة قضايا العنصرية        . من هذه القضايا مل يبلغ مرحلة احملاكمة      
ت مقابلتـهم، ال    والتمييز العنصري على النحو املناسب، هو أنه وفقاً لألشخاص الذين جر          

ومتثل العنصرية ظرفاً مشدداً    . يوجد يف إكوادور تشريع حيظر العنصرية أو التمييز يف حد ذاته          
ويقتـرح  . عندما تترافق مع ارتكاب جرمية ُيحاكَم عليها، بيد أهنا ال متثل يف حد ذاهتا جرمية              

  . داًاخلرباء على احلكومة أن تنظر يف سن تشريع حيظر العنصرية والتمييز حتدي
وهناك فرط يف متثيل السكان املنحدرين من أصل أفريقـي يف إكـوادور مبراكـز                 -٤٧

 يف املائة من السجناء     ١١,٦وأُبلغ اخلرباء بأن ما يربو على       . االحتجاز مقارنة بعامة السكان   
 يف  ٥ينحدرون من أصل أفريقي، يف حني أهنم يعّدون، مثلما ذُكر سابقاً، أكثر بقليل مـن                

ويف مدينة كيتو، تبلغ نسبة نزالء السجون من أصل أفريقي          . السكان اإلكوادوريني املائة من   
وأُوضح للخرباء أن   .  يف املائة من سكان املدينة     ٣,١ يف املائة بينما ال تتجاوز نسبتهم        ١٨,٤

هذه األرقام غري املتناسبة ميكن أن ُتعزى إىل ارتفاع مستويات البطالة وتدين األجور وهبوط              
  .لتعليم وتفّشي العنصرية اليت يتعرض هلا السكان املنحدرون من أصل أفريقيمستويات ا

  منظور نوع اجلنس  -هاء   
 العديد من األحكام اليت ُوضعت ٢٠١٠-٢٠٠٧تتضمن خطة التنمية الوطنية للفترة        -٤٨

ومن بني هذه األحكام، تنص     . للنهوض بأوضاع اإلكوادوريات املنحدرات من أصل أفريقي      
أن تنظم مؤسسة النهوض باإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقـي محـالت            اخلطة على   

. تثقيفية لعامة اجلمهور وللسلطات بغية القضاء على العنصرية والتمييز والتحيـز اجلنـسي            
وتقضي اخلطة بأن يبادر اجمللس الوطين لإلكوادوريات إىل صياغة سياسات ملعاجلة الفقر لدى             

أصل أفريقي ويدمج منظوراً جنسانياً وإثنياً يف مجيـع براجمـه           اإلكوادوريات املنحدرات من    
وتنص اخلطة على أن حتفز وزارة الصحة، باالشتراك مع منظمة الصحة للبلـدان             . وسياساته

  .األمريكية، اعتماد تدابري خاصة تكفل حق اإلكوادوريات يف الصحة
هبذه االلتزامات، نظـراً إىل     ويرى اخلرباء أنه يلزم اختاذ املزيد من اإلجراءات للوفاء            -٤٩

استمرار انتشار التمييز على نطاق واسع ضد املنحدرات من أصل أفريقي وإنكار حقـوقهن              
وتعاين النساء املنحدرات من أصل أفريقي بصفة خاصة من الفقر، وتدين مستويات . األساسية

يقي يعانني معاناة من أصل أفروأُبلغ اخلرباء أن النساء املنحدرات   . التعليم ومن مشاكل صحية   
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وينبغي للسلطات الصحية املعنية التحقيق يف هذه الظاهرة        . شديدة من بعض األمراض اجللدية    
  .وتنفيذ برامج ملعاجلة هذه املشكلة الصحية

وأعرب اخلرباء عن القلق إزاء عدد اُألسر املعيشية املنحدرة من أصل أفريقـي الـيت           -٥٠
وكـثرياً مـا تعمـل      . القتصادية الصعبة اليت تعانيها   تعيلها أمهات عازبات وإزاء الظروف ا     

األمهات العازبات املنحدرات من أصل أفريقي يف الوظائف املتدنية األجر وغري املتخصصة،            
وال سيما كعامالت يف املنازل، حيث كثرياً ما ال ُيسجَّلن، ويفتقرن إىل التأمني الـصحي أو                

وكثرياً ما ُينجنب يف سن مبكرة، مما حيد من         . املعاشات ويعانني أشكاالً أخرى من االستغالل     
وعلم اخلرباء  . فرص استكمال دراستهن وتدريبهن مبا يتيح هلن فرصاً إضافية يف سوق العمل           

أن اإلكوادوريات، مثلما هو حال النساء يف العديد من البلدان، يتقاضني عامة أجوراً تقل عن 
وت يف النساء املنحدرات من أصل أفريقي       ويؤثر هذا التفا  . أجور الرجال مقابل نفس العمل    

  .بصورة أكرب عندما يقترن مبا يواجهنه من متييز عنصري

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   

  االستنتاجات    
يالحظ اخلرباء بارتياح اجلهود اليت تبذهلا حكومة اإلكـوادور حلمايـة حقـوق             -٥١

ومتكـن  . لقضايا املتعلقة برفاههم  املنحدرين من أصل أفريقي وملعاجلة ا     اإلنسان للسكان   
 وصريح مع السلطات احلكومية يف جماالت االهتمام ومن         صادقاخلرباء من إجراء حوار     

مجع معلومات بشأن اإلجراءات والتدابري والسياسات اليت اُتخذت للتغلب على املشاكل           
  .اليت يواجهها السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف البلد

ء القلق إزاء وجود تسامح عام يف اجملتمع جتاه املواقف العنـصرية            ويساور اخلربا   -٥٢
تعـي  ويالحظ اخلرباء أن احلكومـة      . اليت تستهدف السكان املنحدرين من أصل أفريقي      

  السكان يف إكوادور وتعتـرف بوجـود العنـصرية          هؤالء  املشاكل اليت يواجهها   جيداً
  .البلد يف
 الذي يتضمن العديد من ٢٠٠٨عتمد يف عام  ويرحب اخلرباء بالدستور اجلديد املُ      -٥٣

ويأخذ اخلرباء علماً   . األحكام املصممة لتطوير وضع السكان املنحدرين من أصل أفريقي        
لسكان املنحدرين من أصـل أفريقـي       ل يف الدستور اليت تنص على أن     املادة احملددة   أن  ب

 السكان  هؤالء هلذي يعاني  يف التصدي للتمييز ا    اً إجيابي تؤدي دوراً  ميكن أن  مجاعية،   حقوقاً
عدم التعرض للعنصرية أو ألي شكل من أشكال التمييز القـائم           يف  احلق  ببتعزيز التمتع   

  .على أساس األصل أو اهلوية اإلثنية أو الثقافة
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ويرى اخلرباء أن الوضع الراهن هو مبثابة فترة انتقالية مل تربز فيها بعـد نتـائج                  -٥٤
ويشجع اخلرباء احلكومة على مواصلة اعتماد التشريعات . التغيريات التشريعية واملؤسسية

يعانيه منذ أمـد    الالزمة اليت ستتيح فرصة حقيقية ملعاجلة التمييز التارخيي واهليكلي الذي           
  . السكان املنحدرون من أصل أفريقي يف إكوادورطويل
 أصل  وأثناء الزيارة، وقف اخلرباء على انتشار شعور لدى السكان املنحدرين من            -٥٥

، ويستند هذا )وهو متييز هيكلي وواسع االنتشار يف احلياة اليومية(أفريقي بالتمييز ضدهم 
كما حّدد اخلرباء، أثناء    . التمييز يف نظرهم إىل قوالب منطية وأشكال حتيز واسعة االنتشار         

الزيارة، جماالت جيد فيها السكان املنحدرون من أصل أفريقي أنفـسهم حمـرومني مـن               
الوصول إىل العمل والسكن والتعليم     : وهذه اجملاالت هي  . تاحة جملتمع األغلبية  الفرص امل 

  .واالستفادة من اخلدمات األساسية واملشاركة يف احلياة العامة
ويؤيد اخلرباء إنشاء مؤسسة النهوض باإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي            -٥٦
 أن هذه املؤسسة تضطلع بـدور       وبدا واضحاً للخرباء  .  رئيس الدولة   عليها شرفي اليت

بفضل ما تضعه من سياسات     أساسي يف مكافحة التمييز ضد املنحدرين من أصل أفريقي          
ويرى اخلرباء أن االستعاضة املعلنة عن هذه املؤسسة        .  املدين وبرامج وتواصلها مع اجملتمع   

  .زاألمام يف مكافحة التمييخطوة إىل هي مبجلس إنصاف املنحدرين من أصل أفريقي 
كما يسر اخلرباء أن يعلنوا أن اخلطة الوطنية ملكافحة العنصرية والتمييـز الـيت                -٥٧

املنحدرين من أصل أفريقـي     جيري وضعها حالياً ستشمل ختصيص حصص لإلكوادوريني        
  .يف دوائر اخلدمة املدنيةلتوظيفهم 

التعلـيم  ويثين اخلرباء على اجلهود اليت تبذهلا السلطات اإلكوادورية يف إتاحـة              -٥٨
لـسكان  من زيادة فرص التعلـيم املتاحـة ل        ُيَمكِّن   على حنو ستوى االبتدائي   امل يفاجملاين  

األميـة لـدى    ارتفاع معدالت    ويساور اخلرباء القلق إزاء      .املنحدرين من أصل أفريقي   
وإزاء تـدين مـستويات     السكان املنحدرين من أصل أفريقي مقارنة باملتوسط الـوطين          

إزاء العدد احملـدود مـن      حتديداً  القلق  ب اخلرباء   يشعركما  .  عادة اسة على الدر  مواظبتهم
األطفال اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي الذين يستكملون التعليم االبتـدائي،           

منـهم  جداً   والعدد القليل    ، الثانوي هم تعليم يواصلونوالعدد األدىن من األطفال الذين      
  .الذين يسجلون يف اجلامعات

 يشعر اخلرباء بالقلق إزاء عدم وجود هنج متعدد الثقافات يف التعليم يعبِّر عن        كما  -٥٩
وحييط اخلرباء علماً   . تاريخ اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي وثقافتهم وتقاليدهم       

باجلهود اليت يبذهلا اجملتمع املدين لوضع برامج تثقيفيـة تتعلـق بتـاريخ اإلكـوادوريني               
. أن ُتدمج هذه الربامج يف مناهج املـدارس احملليـة         يف   ، آمال فريقياملنحدرين من أصل أ   

  . فيهاقياديويدعو اخلرباء احلكومة إىل دعم هذه اجلهود واالضطالع بدور 
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، يف الوقت   ويرغبون ،إكوادور على مكافحة الفقر   ويرحب اخلرباء بعزم حكومة       -٦٠
 سلباً يف اإلكوادوريني املنحدرين نفسه، أن يشددوا على أنه من بني مجيع املسائل اليت تؤثر

ن املنحدرون مـن    وعندما يعثر اإلكوادوريو  . ا ضرراً من أصل أفريقي، ميثل الفقر أشده     
. يف الوظائف غري املتخصصة واملتدنية األجر   ذلك  كون   على عمل، كثرياً ما ي     أصل أفريقي 

 ه الفقر الذي تعانيويشجع اخلرباء احلكومة على مواصلة تنفيذ الربامج الرامية إىل احلد من   
واستكشاف مشاريع جديـدة وابتكاريـة        من أصل أفريقي   ةاُألسر اإلكوادورية املنحدر  

  .مولّدة للدخل
وأحاط اخلرباء علماً باستثمار السلطات اإلكوادورية مبلغاً غري مـسبوق مـن              -٦١

ذلك، ومع  . املوارد يف اخلدمات االجتماعية املصممة خصيصاً إلفادة أفقر شرائح اجملتمع         
يوصي اخلرباء باختاذ تدابري إضافية لتمكني اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي مـن            

  .الوصول املتكافئ للخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم والسكن الالئق
ويساور اخلرباء القلق إزاء تنفيذ استراتيجية احلد من الفقر وتعزيز الوصـول إىل               -٦٢

 التركيز على شرائح    بدالً من س الضرورة اجلغرافية احملددة،     اخلدمات األساسية على أسا   
ويـرى اخلـرباء وجـوب      . حمددة من اجملتمع، مثل السكان املنحدرين من أصل أفريقي        

إلكوادوريني املنحدرين مـن أصـل      ا جمتمعات   خاصة تفيد استكمال هذا النهج بربامج     
  .كانواأفريقي حيثما 

 يفتقرون إىل حركـة      املنحدرين من أصل أفريقي    اإلكوادوريني وأُبلغ اخلرباء بأن    -٦٣
كما يساورهم القلق من الـنقص      . جمتمع مدين قوية ومتماسكة لتمثيل وتعزيز مصاحلهم      

الواضح يف االتصال املنتظم واملستمر بني املنظمات غري احلكومية، وكذلك بني املنظمات            
  .غري احلكومية واحلكومة

ة لدعم مـشاركة    اإلكوادوري تبذهلا السلطات    وحييط اخلرباء علماً باجلهود اليت      -٦٤
يف احلياة العامة ويف عمليات اختاذ القرار عن طريـق            املنحدرين من أصل أفريقي    السكان

ويشددون علـى   . خمتلف املبادرات على املستوى املركزي واإلقليمي والبلدي واجملتمعي       
 ، مبا فيها األحزاب السياسية    عامةاحلاجة إىل تعزيز هذه املشاركة يف مجيع جماالت احلياة ال         

وحيث . يةاألكادمي و يةالقانوناملهن   واملهن مثل التعليم و    قوات الشرطة والسلطة القضائية و  
جمموعات وحركـات اجملتمـع املـدين     اخلرباء احلكومة على اختاذ تدابري لتعزيز مشاركة   

  . يف احلياة العامةاملنحدرين من أصل أفريقيللسكان 
إلكوادوريني املنحدرين مـن  لشؤون اكذلك إنشاء صندوق توثيق ويؤيد اخلرباء     -٦٥

ويعرب اخلرباء عن القلق إزاء عدم وجود       .  يف جامعة سيمون بوليفار األندية     أصل أفريقي 
  . وتارخيهماإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقيمركز حبوث خمصص لدراسة ثقافة 
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مستويات مريعة يف بعض اجملتمعات     ويشعر اخلرباء ببالغ القلق إزاء بلوغ العنف          -٦٦
احمللية، وإزاء العنف املرتيل املتفشي يف أوساط اُألسر املنحدرة من أصل أفريقي وحـاالت         

.  وإسـاءة معاملتـهم    من أصل أفريقي  احتجاز الشرطة اإلكوادورية أشخاصاً منحدرين      
 يف  فريقـي املنحدرين من أصـل أ    ويشدد اخلرباء على احلالة الراهنة لفرط متثيل السكان         

  .مراكز االحتجاز مقارنة بعامة السكان
 يف  اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقـي     ويشعر اخلرباء بالقلق إزاء صورة        -٦٧

املنحدرين من  وسائط اإلعالم، وخباصة وجود قوالب منطية وأشكال حتيز ترتبط بالسكان           
املنحدرين مـن أصـل     اإلكوادوريني  وعلم اخلرباء يف مناسبات عديدة أن       . أصل أفريقي 

   . كثرياً ما ُيصوَّرون تصويراً مشوهاً ويتعرضون للسخرية يف وسائط اإلعالمأفريقي
 ٢٠١٠-٢٠٠٧ويالحظ اخلرباء التدابري اليت تضمنتها خطة التنمية الوطنية للفترة            -٦٨

ويرى اخلـرباء أن التمييـز      .  من أصل أفريقي   ات املنحدر اتاإلكوادوريلتحسني وضع   
 أساس نوع اجلنس ال يزال متفشياً بصورة استثنائية يف جماالت احلماية والفقر             القائم على 

إزاء حالة األمهـات    حتديداً  ويساور اخلرباء القلق    . واملساواة يف األجور  والتعليم والعمل   
  .العامالت يف البيوتالعازبات والنساء القاصرات و

  التوصيات    
لظروف الفقر الواسـع االنتـشار يف   حيث الفريق العامل احلكومة على التصدي     -٦٩

  .أوساط السكان املنحدرين من أصل أفريقي بتوجيه االستثمار إىل هذه الشرحية حتديداً
ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل اعتماد قانون حمدد ملكافحة التمييـز اإلثـين               -٧٠

ت التمييز والعنصري والتمييز القائم على نوع اجلنس وإىل وضع آلية رصد للنظر يف حاال
  .املنحدرين من أصل أفريقيضد السكان 

 وحيث الفريق العامل احلكومة على تكثيف جهودها لتعزيـز احتـرام الـسكان            -٧١
. اإلكـوادوري  وثقافتهم وتقاليدهم وإسـهامهم يف اجملتمـع       املنحدرين من أصل أفريقي   

حتـرام كرامـة    ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي تنظيم محلة وطنية لتعزيز تعدد الثقافـات وا           
  . وثقافتهم وتقاليدهماملنحدرين من أصل أفريقيالسكان 

ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل اختاذ تدابري لتقليص الفجوة القائمة يف جمـال               -٧٢
وعامة السكان والتصدي ألوجـه      اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي    التعليم بني   

   .احليف يف نواتج التعليم
ريق العامل على أن مجيع اخلدمات الصحية وغريها مـن اخلـدمات            ويشدد الف   -٧٣

اإلكوادوريني املنحدرين مـن  األساسية ينبغي أن تتاح بُيسر ويف أقرب وقت ممكن جلميع           
   .أصل أفريقي
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املنحدرين مـن     السكان تعريفلويرى الفريق العامل أن التعليم اإلثين ضروري          -٧٤
ك لتمكني اجملتمع عامةً من االطالع على تـاريخ          بتارخيهم وثقافتهم، وكذل   أصل أفريقي 
  .وثقافة الغري

إلكوادوريني املنحدرين من  ويشدد الفريق العامل على أن ملنظمات اجملتمع املدين ل          -٧٥
 ذاهتم، دوراً أساسياً يضطلعون  من أصل أفريقي   للسكان املنحدرين ، وكذلك   أصل أفريقي 

ويوصي الفريق العامل بأنه ينبغـي      . الثقافاتبه يف إقامة جمتمع عادل ودميقراطي ومتعدد        
 وإلقامـة للتعـاون    أن تضع استراتيجيات     املنحدرين من أصل أفريقي   لرابطات السكان   

 مشتركة متكنها من أداء دور حلقة وصل مع السلطات احلكومية للتعـبري عـن               أرضية
ه وينبغـي هلـذ   .  يف إكـوادور    املنحدرين من أصل أفريقي    شواغل واحتياجات السكان  

الرابطات كذلك أن ختطط للقيام بأعمال متضافرة تستهدف حتـسني حالـة الـسكان              
  .  يف البلداملنحدرين من أصل أفريقي

ويرى الفريق العامل أن لوسائط اإلعالم مسؤولية خاصة ودوراً هاماً يف مكافحة              -٧٦
ـ التمييز والعنصرية ضد السكان    ويف ظـل عـدم وجـود    . ياملنحدرين من أصل أفريق

عات مناسبة، حيث الفريق العامل وسائط اإلعالم على اعتماد تدابري للرصد والتنظيم            تشري
الذايت، بغية القضاء على مجيع خملفات العنصرية والتمييز اإلثين يف براجمهـا وحمتوياهتـا              

وباملثل، ينبغي للحكومة أن تدعم تدريباً خاصا لوسائط اإلعالم للتغلب علـى            . األخرى
   .اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقيالتمييز ضد السكان 

وحيث الفريق العامل احلكومة على مضاعفة جهودها لكفالة مشاركة الـسكان             -٧٧
 مشاركة كاملة يف الشؤون العامة واإليعاز للسلطات املعنيـة          املنحدرين من أصل أفريقي   

  من أصل أفريقي   املنحدرينباختاذ التدابري املناسبة لكفالة مشاركة السكان اإلكوادوريني        
  .يف مجيع مستويات اإلدارة العامة

ويشجع الفريق العامل اجلامعات ومؤسسات األحباث على بذل جهود إضـافية             -٧٨
وينبغي وضـع سياسـات مؤسـسية    . لدراسة ثقافة السكان املنحدرين من أصل أفريقي      

هـذه  إلدماج أكرب عدد ممكن من الباحثني واملهنيني املنحدرين من أصـل أفريقـي يف                
ويدعو الفريق العامل احلكومة إىل دعم إنـشاء مركـز لدراسـات شـؤون              . املشاريع

  .اإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي كأداة لصون تارخيهم وتقاليدهم وثقافتهم
وحيث الفريق العامل احلكومة على املضي يف دعم التطوير اجلـاري للمـساعدة               -٧٩

 يف      املنحـدرين مـن أصـل أفريقـي       رط متثيل السكان    القانونية اجملانية كأداة ملكافحة ف    
   .مراكز االحتجاز
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وكإجراء ملعاجلة القوالب النمطية وأشكال التحيـز املوجهـة ضـد الـسكان               -٨٠
، يشدد الفريق العامل على ضرورة إتاحة التدريب املناسـب          املنحدرين من أصل أفريقي   

  ). واملعلمنيمثل الشرطة واحملامني والقضاة (لفئات مهنية معينة 
وحيث الفريق العامل احلكومة على تعزيز مكتب أمني املظامل، بسبل منها إنـشاء               -٨١

  .املنحدرين من أصل أفريقيوحدة فرعية منفصلة خمصصة للسكان 
ويشدد الفريق العامل على وجوب إيالء عناية خاصة ألوضاع اإلكوادوريـات             -٨٢

). لتعليم والعمل وبصفتهن ضحايا للعنف    بشأن قضايا مثل ا    ( من أصل أفريقي   اتاملنحدر
 من اسـتكمال املـؤهالت      ومتكينهنومثة حاجة إىل وضع برامج خاصة لتثقيف النساء         

ومثة حاجة كذلك إىل إنشاء نظـام حـصص         . الالزمة للحصول على فرص عمل جمزية     
  .بيسر وآليات محاية خاصة تتاح للنساء

        


