0

ف

ت

تاريخ 2......................................................................................
جغرافيا5 ....................................................................................
سياست7....................................................................................
اقتصاد9......................................................................................
جمعيت شناسي9........................................................................
ثبت احوال22...............................................................................
کارت ملي21...............................................................................

1

ت يخ

اين کشور بر خط استوا قرار دارد و نام (اسپانيائي) آن به همين واقعيت اشاره دارد .نام رسمي آن
«جمهوری اکوادور» مي باشد .
بوميها مدتها پيش از فتح منطقه توسط امپراتوری اينکا در اين ناحيه سکونت يافتند .بدليل
جنگها و ازدواجها با ملل مختلفي که ساکن درههای رشته کوه آند بودند ،اين ناحيه بخشي از
قلمروی امپراتوری اينکاها شد .آتاهوالپا يکي از پسران امپراتور اينکا هواينا کاپاک در شهر کيتو
متولد شد .با اين وجود از آنجاکه امپراتور پسر ديگری بنام هاسکار داشت که در کوسکو يايتخت
امپراتوری اينکا متولد شده بود ،تاج پادشاهي به وی نرسيد .بنابراين امپراتوری به دو قسمت تقسيم
شد :آتاهالپا فرمانروايي قسمت شمالي را که مرکز آن کيتو بود دريافت کرد و هاسکار قسمت
جنوبي را که مرکز آن کوسکو بود به ارث برد .در سال  25۵2فاتحان اسپانيايي با فرمانروايي
فرانسيسکو پيزارو وارد امپراتوری اينکاها شدند که بدليل چنگهای داخلي بسيار ضعيف شده
بود .آتاهوالپا به دنبال اتحاد با اسپانياييها برای غلبه بر هاسکار بود تا فروانروايي کل امپراتوری
اينکاها را بدست گيرد .اما اسپانياييها خود قصد تصرف داشتند و بنابراين در قلعهای نظامي در
کاجامارکا استقرار يافتند و در نبرد کاجامارکا آتاهالپا را اسير کرده و وی را گروکان گرفتند .وی
در سلولي پر از طال که مانع فرار او ميشدند اسير بود .در مدت اسارت ،آتاهوالپا برنامهای برای
کشتن نابرادری خود در کوسکو طرح کرد .صحنه برای غلبهٔ اسپانياييها بر کل امپراتوری اينکاها

آماده بود .با وجود اينکه اسپانياييها در محاصرهٔ اينکاها بودند؛ آتاهوالپا را اعدام کردند.

اسپانياييها برای فرار از محاصرهٔ قلعه ،تمامي توپ های خود را شليک کردند و از ميان اينکاها
گريختند .در سالهای بعدی اسپانياييها در پرو به قدرت رسيدند.
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عده افراد بومي در دهههای اوليهٔ حکومت اسپانياييها بدليل بيماری رو به کاهش نهاد؛ زماني که
بوميها مجبور به کار کردن در سيستم کاری «انکومياندا» برای اربابان اسپانيايي بودند .در سال
 ،25۵۵کيتو بخشي از ناحيهٔ دولتي اسپانيا و محل حکومت نايب پرويي شد که پايتخت آن ليما

بود.
پس از حدود  ۵۳۳سال از استعمارگری اسپانياييها ،کيتو شهری با حدود ده هزار نفر جمعيت بود
و در سال  2122بود که اکوادور به جمهوری گرن کلمبيايي سيمون بليوار ملحق شد و در سال
 21۵۳جمهوریای مستقل شد.
در قرن نوزدهم ،اوضاع ناحيه ناآرام بود و فرمانروايان يکي پس از ديگری به سرعت ميآمدند.

گابريل گارسيا مورنو در دههٔ  21۵۳با پشتيباني کليسای کاتوليک رم کشور را متحد ساخت .در
اواخر دههٔ  ،21۳۳تقاضای جهاني برای کاکائو باعث وابستگي اقتصاد به صادرات کاال شد واين
شرايط باعث مهاجرت به مناطق حاصلخيز ساحلي شد.
يک انقالب آزادیخواه در نواحي ساحلي تحت رهبری الوی آلفارو در سال  2195باعث کاهش
قدرت روحانيت شد و اين حزب آزادیخواه تا زمان کودتای نظامي سال  2925همچنان قدرت
داشت .در دهههای  29۵۳و  29۹۳سياستمداران مردمي مانند رئيس جمهور جوزماريا والسکو
ايبارا که در پنج دوره ريئسجمهور بود نقشي پراهميت داشتند.
اختالف بر سر حکومت بر قلمرويي در آمازون باعث ايجاد اختالفي طوالني مدت بين اکوادور و
پرو شدهاست .در سال  ،29۹2يا تشديد اختالفات بين دو کشور جنگ در گرفت .پرو ادعا ميکرد
که حضور نظامي اکوادور در قلمرويي که پرو مدعي آن است در واقع حمله به خاک پرو است و
اکوادور نيز همين ادعا را در مورد پرو داشت .در جوالی سال  29۹2سربازان به حرکت درآمدند.
پرو دارای نيروی نظامي متشکل از يازده هزار و  ۵12سرباز بود ،در حاليکه اکوادور تنها پنج هزار
و  ۵۳۳نيروی نظامي غير ماهر و گسسته داشت که هزار و  ۵۳۳تن از آنها در نواحي جنوبي کشور
استقرار يافته بودند .در پنج جوالی سال  ،29۹2با عبور نيروهايي پرو از برخي محلهای مرزی
اکوادور برای بررسي توان نظامي نيروهای مرزی اين کشور درگيری باال گرفت .در نهايت در 2۵

جوالی  ،29۹2نيروهای پرو از مرز اکوادور در رودخانهٔ زاروميال گذشتند و رسماً حملهٔ خود را به
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ناحيه الاوروی اکوادور آغاز کردند .در اين جنگ پرو تمامي نواحي مورد ادعای اکوادور و
ٔ
همچنين ناحيهٔ الاورو و قسمتهايي از ناحيهٔ لوجا (حدود  ٪۵کشور) را تصرف کرد و خواستار
صرفنظرکردن اکوادور از نواحي مورد ادعايش شد .نيروی دريايي پرو بندر گواياکويل را در
اختيار گرفت و بدينترتيب مانع تامين تجهيزات مورد نياز نيروهای اکوادور شد .پس از چندين
هفته از جنگ ،با فشار آمريکا و چندين کشور آمريکای التين جنگ متوقف شد .اکوادور و پرو

ژانويه سال  29۹2رسما تفاهمنامه ريو را به نفع اتحاد نيمکره در مقابل نيروهای کشورهای
ٔ
در 29

محور در جنگ جهاني دوم امضاء کردند .در نهايت بدليل پيروزی پرو نواحي مورد اختالف به
اين کشور داده شد .پيش از اتمام کامل اختالفات دو جنگ ديگر اتفاق افتاده بودند.

يادمان کنفرانس بين سيمون بوليوار و خوزه د سان مارتين.
رکود اقتصادی و نارضايتي عمومي باعث بازگشت به سوی سياستهای مردمي در دههٔ  29۵۳شد،
در حاليکه شرکتهای خارجي در ناحيهٔ آمازون اکوادور منابع نفتي کشف کرده و آنها را توسعه
ميدادند .در سال  ،2972ساخت لولهٔ نفتي آنديان که نفت را از شرق به ساحل ميآورد به اتمام

رسيد و بنابراين اکوادور به دومين توليدکنندهٔ بزرگ نفت در آمريکای جنوبي تبديل شد .در
همان سال يک گروه نظامي ملي جونتا دولت را مغلوب کرد و تا سال  2979همچنان بر قدرت
ماند ،تا اينکه در آن سال فشارهای نهادهای مردميدموکراتيک بسيار افزايش يافت .در سال

 ،2912دولت با بحران اقنصادی ناشي از تورم باال ،کسری بودجه ،کاهش ارزش پول کشور،
افزايش بدهي و مشکل از صنايع غيررقابتي مواجه شد که منجر به بيثباتي دولت شده بود.
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سالهای متمادی بيکفايتي در ادارهٔ کشور که با ناتواني در رسيدگي به بدهيهای کشور در زمان
حکومت نظامي آغاز شده بود ،درواقع کنترل و ادارهٔ کشور را غيرممکن کرده بود .در اواسط دههٔ
 ،9۳دولت اکوادور دارای نهاد اجرايي بسيار ضعيفي بود که برای راضي کردن دولتمردان در
هيات قانونگذاری و قضايي تقال ميکرد .سه رئيس جمهور آخر منتخب مردم هيچ کدام تا آخر

دوره رياست جمهوری خود بر سر کار نماندند.
ٔ

از جمله مهمترين عوامل در بيثباتي دموکراتيک اکوادور ظهور جمعيت بومي به عنوان جزئي
فعال در دولت بود .اين افراد بدليل ناتواني دولت در تحقق وعدههايش در مورد اصالحات ارضي،
بيکاری و استثمار مالکان زمين نسبت به دولت بدبين بودند .نهضت آنها به همراه حرکتهای

مشابهِ چپگراها و طبقهٔ ممتاز باعث کاهش توان نهاد اجرايي شد .بخش عمومي و ساير بخشهای
دولت سرمايهٔ سياسي کمي در اختيار رئيسجمهور قرار ميدادند ،همانطوريکه در زمان عزل
رئيسجمهور لوسيو گوتيرز در آوريل  2۳۳5در کنگرهٔ اکوادور اتفاق افتاد .آلفردو پاالسيو معاون
رئيسجمهور جای او آمد و تا زمان انتخابات عمومي اکوادور  2۳۳۵در  2۳۳۵روی کار ماند ،که
در ابتدا برندهای نداشت ،تا زماني که در  2۵نوامبر در انتخابات نهايي رافائل کوری بر آلوارو نوبا
پيروز شد.

غ ف

اکوادور کشوری در شمال غربي آمريکای جنوبي است .پايتخت آن کيتو و بزرگترين شهر اين
کشور گواياکيول است.
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جمعيت اين کشور  25ميليون نفر و زبان رسمي آن اسپانيايي است .نظام سياسي اکوادور جمهوری
رياستجمهوری است  .اين کشور از سال  21۵۳مستقل شدهاست .اکوادور پيش از اين تاريخ
بخشي از مستعمرات اسپانيا و جمهوری کلمبيای بزرگ بود.
در شمال آن کلمبيا ،در شرق و جنوب آن پرو و در غرب آن اقيانوس آرام قرار دارد .اين کشور
همچنين شامل جزاير گاالپاگس) در اقيانوس آرام در حدود  9۵5کيلومتری غرب کشور ميباشد.
اکوادور دارای مساحتي برابر با  25۵۵7۳کيلومتر مربع ميباشد.
اکوادور دارای سه منطقهٔ جغرافيايي عمده به همراه يک ناحيهٔ جزيرهای در اقيانوس آرام است.
 ،La Costa .2يا ساحل ،شامل منطقهٔ ساحلي در قسمتهای غربي کشور شامل خط
ساحلي اقيانوس آرام است.

 )»the saw«( La Sierra .2نوار مرتفعي است که از شمال به جنوب کشور کشيده شده
و در زمينهای کوهستاني آن کوههای آند قرار دارند.

«( El Oriente .۵شرق») شامل جنگل آمازون در قسمتهای شرقي کشور است که حدود
کمتر از نيمي از مساحت کشور را شامل ميشود ولي کمتر از ٪5جمعيت در اين ناحيه
زندگي ميکنند.

 .۹و آخرين ناحيهٔ  Región Insularاست که شامل جزاير گاالپاگس و حدود 2۳۳۳
کيلومتر ( )mi ۵2۳از غرب اقيانوس آرام است.
کيتو پايتخت اکوادور است و در استان پيچينچا در ناحيهٔ سيرا واقع است .گواياکيول بزرگترين
شهر اکوادور است که در استان گيواس در کستا واقع است .در مورد شهر کوتوپاکسي که در
جنوب کيوتو در استان مجاور همنام قرار دارد به اشتباه گفته شده که فعالترين و بلندترين
آتشفشان جهان در آنجا قرار دارد ،اما در حقيقت چندين قله در شمال شيلي و جنوب پرو بلندتر و
فعالتر از آن هستند .در عين حال آتشفشان چيمبورازو با ارتفاعي بين  ۵2۵7تا  ۵۵2۳متر ،بلندترين
قله اکوادور است.
ٔ
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ت
سياست اکوادور به صورت سيستم رئيسجمهوری نمايندگي مردمي جمهوری است ،که در آن
رئيسجمهور اکوادور هم رئيس دولت و هم رهبر کشور در يک سيستم چند بخشي است .توان
اجرايي در اختيار دولت است .حق قانونگذاری هم در دستان دولت و هم کنگره ملي اکوادور
است .بخش قضايي جدای از بخشهای قانونگذاری و اجرايي است.

ه اجرایی
شاخ ٔ

رئيسجمهور :آلفردو پاالسيو (از  2۳آوريل  2۳۳5و بعد لوسيو گويتيرز توسط کنگره عزل شد)
مه )2۳۳5
معاون رئيسجمهور :نيکانور آلجاندرو سرنو آکويالر (از ٔ 5
کابينه :رئيسجمهور کابينه را تعيين ميکند و تمامي وزرا و حيطهٔ کاری آنها توسط وی تعيين
ميگردند .در حال حاضر  25وزير و  7دبير وجود دارند.
انتخابات :رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور با يک رای برای يک دورهٔ چهار ساله طي يک
انتخابات اجباری انتخاب ميشوند و آنها نميتوانند در دو دورهٔ متوالي سر کار بيايند .انتخابات
عمومي پيشين در اکوادور در بيستم اکتبر  2۳۳2برگزار شد که رای گيری نهايي آن در  2۹نوامبر
 2۳۳2برگزار شد و طي آن لوسيو گويتيرز به عنوان رئيسجمهور انتخاب شد .در اکتبر و نوامبر
 2۳۳۵نير انتخابات در اکوادور برگزار شد که طي آن رافائل کوری به عنوان رئيسجمهور و لنين
مورنو به عنوان معاون رئيسجمهور انتخاب شد.
شاخه قانونگذاری
ٔ
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کنگره ملي اکوادور با  2۳۳عضو که در هر منطقه برای يک دورهٔ چهار ساله انتخاب ميشوند.
شاخه قضايي
ٔ
دادگاه عالي در راس اين شاخهاست .طبق قانون اساسي کشور ،قضات توسط اعضای دادگاه عالي
انتخاب ميشوند ،با اين حال در دسامبر  2۳۳۹کنگرهٔ ملي کال جايگزين دادگاه شد.

بط خ

اکوادور عمدتاً تاکيد بسياری بر رويکردهای چندجانبه در مورد مسائل بينالمللي داشتهاست.
سيوداد ميتاد دل موندو؛ محل تالقي نيمکره
شمالي و جنوبي زمين
اکوادور عمدتاً تاکيد بسياری بر رويکردهای چندجانبه در مورد مسائل بينالمللي داشتهاست.
اکوادور عضو سازمان ملل و اغلب آژانسهای تخصصي آن است و همچنين عضو بسياری از
گروههای منطقهای است که از آن جمله گروه ريو ،سيستم اقتصادی آمريکای التين ،سازمان
انرژی آمريکای التين ،انجمن اتحاد آمريکای التين و معاهده آندين ميباشد.
اکوادور ارتباطي نزديک با آمريکا دارد .در سال  ،2۳۳۵فسخ يک قرارداد توسط شرکت
اکسيدنتال ،يک شرکت نفتي آمريکای شمالي ،باعث ايجاد تنش در روابط آمريکا و اکوادور
شد .دولت اکوادور اعالم کرد که قرارداد با اين شرکت فاقد اعتبار است که اين شرايط باعث
کندی روند مذاکرات قراردادهای تجارت آزاد بين دو کشور شد .مدت زمان معاهدهٔ Atpdea

بزودی به پايان ميرسد و اين بدين معنا است که روابط تجاری اکوادور با آمريکا کاهش خواهد
يافت و بنابراين اکوادور مجبور خواهد شد که به دنبال بازارهای بينالمللي ديگری باشد.
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قص
اکوادور دارای منابع نفتي غني و زمينهای کشاورزی پرمحصول است .از آنجا که اکوادور
کاالهای اصلي مانند نفت ،موز و ميگو صادر ميکند ،نوسانات در بازارهای جهاني ميتواند تأثير
بسياری بر اوضاع داخلي اين کشور داسته باشد .صنعت اکوادور عمدتاً در راستای ارائهٔ خدمات
در بازارهای داخلي است .وخيم شدن شرايط اقتصادی اکوادور در سالهای  91-2997باعث شد
که اين کشور دچار بحرانهای مالي و اقتصادی شديدی در سال  2999بشود .برخي عوامل
خارجي مانند پديدهٔ جوی النينيو در سال  ،2997کاهش شديد قيمت نفت در بازارهای جهاني در

 2997- 91و بيثباتي بازار بينالمللي در همان دوران اين بحرانها را قابل پيشبيني کرده بود .اين
عوامل سياست اقتصادی دولت اکوادور را که تلفيقي از کسریهای مالي بزرگ و سياستهای
مالي انبساطي بود بيشتر برجسته ساخت و باعث کاهش  ۵/7درصدی توليدات خالص داخلي

ساالنه ،تورم  ٪2/52و کاهش ۵5درصدی ارزش پول ملي کشور در سال  2999شد که اين
عوامل منجر به ناتواني بيشتر اکوادور در پرداخت بدهيهای خارجي در آن سال شد.

جمعیتشناسی
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نژاد مردم اکوادور متنوع است .بزرگترين گروه نژادی در اکوادور ستیزوه هستند که
تلفيقي از اجداد اسپانيايي و سرخپوستان هستند و بيش از  ٪۵5جمعيت را تشکيل ميدهند .
خپ ت

و از لحاظ جمعيتي دوم هستند و حدودا يک سوم جمعيت فعلي اکوادور

معادل  ٪25را تشکيل ميدهند .سفيدپوستان اغلب از کساني هستند که به ايشان

ل گفته

ميشود؛ کساني که نياکانشان ،خالص اسپانياييها بودهاند و حدود  ٪7جمعيت را شامل ميشوند.
اندک افراد اکوادوریهای آفريقاييتبار ،شامل دورگههای سياهپوست-سفيدپوست و نيز ز

ه

دورگههای سياهپوست-سرخ پوست که عمدتاً در اسمرالداس و ايبرا قرار دارند و مهاجرين بقيهٔ
جمعيت را تشکيل ميدهند .خارجيهای بسياری در اکوادور زندگي ميکنند .همچنين

منطقه جنگلی گرمسیری
ٔ
اکوادوریهای بسياری در کشورهای اسپانيا ،ايتاليا و آمريکا بسر ميبرند.
در شرق منطفهٔ کوهستانی تقریباً خالی از جمعیت است و تنها حدود  ٪۳جمعیت در آنجا ساکن هستند.

اگرچه بر اساس قانون اساسي اکوادور بايد بيش از  ٪۵۳درآمد خالص صرف آموزش شود،
اما دولت اعالم کرده که هدف دولت تخصيص  ٪22از بودجه برای آموزش است .بر اساس

تخمينها مصارف توليدات خالص ملي ( )GDPاکوادور در سال  2۳۳۵به  ٪۹ميرسد .بر اساس
گزارشها بخشهزينههای کودکان سازمان ملل (يونيسف) سطح سواد در اکوادور باالی ٪9۳
است ،اما بيش از  2۳سال است که تغييری در اين رقم بوجود نيامدهاست .سازمان فرهنگي،

آموزشي و فرهنگي سازمان ملل ( )UNESCOدر گزارشها خود اعالم کرده که تنها  ٪17از
معلمان مدارس ابتدايي و  ٪72از معلمان دبيرستانها در اکوادور آموزش ديده هستند .سيستم
آموزش همگاني در اکوادور رايگان است و تحصيل برای افراد  5تا  2۹سال اجباری است .با اين

وجود بر اساس گزارشها وزارت آموزش و پرورش اکوادور تنها  ٪2۳از بچههای باالی  5سال
در اين کشور به صورت روزانه به آموزش دسترسي دارند و تنها  ٪۵۵از دانشآموزان دورهِ  ۵سالهِ
تحصيل را تکميل ميکنند.
در مناطق روستايي تنها  ٪2۳از نوجوانان وارد دبيرستان ميشوند .بر اساس گزارشها وزارت
آموزش و پرورش ميانگين دورهِ تحصيل در اين کشور  7/۵سال است .اکوادور دارای شصت و
يک دانشگاه است که بسياری از آنها در حال حاضر مدرک کارشناسي ارشد و يا دکتری ارائه
ميکنند ،اما تنها  ٪21دانشکدههای دانشگاههای دولتي اين کشور مدرک کارشناسي ارشد و يا
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دکتری ميدهند ۵۳۳ .انستيتوی عالي نيز در اکوادور دورههای آموزشي تخصصي و حرفهای ارائه
ميکنند .اليحهِ اصالح تحصيالت عاليه نظارت بر اين انستيتوهای فاقد قانون مناسب را از وزارت
آموزش و پرورش سلب و به  CONESUPواگذار کرد.

نگ ن ن ( ل :)1122
 کلي 25/7:سال
 مذکر 25 :سال

 مونث 2۵/۵ :سال
ش نش ن

(

ل :)1121

 جمعيت شهری %۵7 :کل جمعيت
 نرخ شهر نشيني %2 :ساليانه
ل ( 1122نسبت ذ

نسبت نس

ب

ونث):

 در ابتدای تولد2/۳5 :
 زير  25سال2/۳۹ :
 25 تا  ۵۹سال۳/97 :
 باالتر از  ۵۹سال۳/9۵ :
 کل جمعيت۳/99 :
ن خ

گ

نو

ل :1122

 کلي 29/۵5 :مرگ در  2۳۳۳نفرتولد
 مذکر 2۵/۳2:مرگ در  2۳۳۳نفر تولد
 مونث 2۵/22:مرگ در  2۳۳۳نفر تولد
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ل :1122

و طع

 کل جمعيت 75/7۵ :سال
 مذکر 72/79 :سال
 مونث 71/12 :سال
ل :1122

ن خب

 2/۹2 تولد برای هر زن

ثبت احوال
درخت زندگي
درخت زندگي شامل شجره نامه خانوادگي است و هر درخت شامل اطالعات افراد يک خانواده
مثل تولد  ،ازدواج ،مرگ ،تدفين مي باشد و روابط خويشاوندی بين افراد فاميل را روشن مي کند.

تولد




مهلت قانوني تعيين شده برای ثبت تولد  ۵۳روز است .کساني که مي توانند تولد را ثبت کنند.
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 -2پدر
 -2مادر
 -۵پدربزرگ و مادربزرگ
 -۹خواهر و برادر  21سال و باالتر
 -5ديگر خويشاوندان باالتر از 21
 -۵قيم قانوني
مدارک مورد نياز

 -2کارت شناسايي پدر و مادر و يا گذرنامه وکپي آن
 -2کارت شناسائي مادران مجرد و کپي آن
 -۵سند صادر شده توسط بيمارستان وزماني که کودک متولد شد وامضا شده توسط پزشک،
ماما يا پرستار ،در غياب آن ،شهادت شهود ،يا گواهي تولد ثبت شده در مرجع صالح و يا
سند معادل در کشوری که در آن تولد صورت گرفت.
 -۹گواهي ازدواج پدر و مادر (در صورت ازدواج)،
 -5اسناد و مدارک قيم کودک

يا سرپرست قانوني (در صورت طالق)

ازدواج

ازدواجي معتبر است که تحت قانون اکوادور است به طور کلي در هر ايالت از اياالت متحده
معتبر است . .توجه داشته باشيد که با مليت دوگانه (شهروندان آمريکايي  /اکوادور) که مايل به
ازدواج در اکوادورند بايد به عنوان شهروندان آمريکايي ازدواجشان در اياالت متحده به رسميت
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شناخته شود .يا ممکن است به عنوان شهروندان اکوادور ازدواج نمايند که يک فرايند ،متحمل
هزينه و زمان کمتری نسبت به روند يک ازدواج شهروند آمريکاست.
قانون اکوادور ميگويد که غير ساکنان اکوادورنياز به اقامت در اکوادور برای  75روز متوالي دارند
اگر ازدواج بين دو تبعه خارجي مايل به ازدواج در اکوادورباشد ،آنها نيز بايدرواديد (معروف به
" 22ويزا" ،مانند يک دانش آموز ،اشتغال ،داوطلب ،تبادل فرهنگي ،کسب و کار ،و غيره)داشته
باشند .اگر  2خارجي ملي دارای مجوزشناخته شده معتبر برای مقاصد گردشگری به نام مجوز
 ،T-3مي تواند با تاييد ،وضعيت توسط وزارت امور خارجه به  X-22و يا ويزا IX-22و اگر
تبعه خارجي و اکوادور مايل به ازدواج در اکوادورست ،تبعه خارجي بايد ويزای معتبر ""22
نيزداشته باشد.
ويزای غيرمهاجرتي ممکن است در کنسولگری اکوادرو يا در وزارت امور خارجه اکوادوربا
درخواست متقاضي ،در صورتي که وی در حال حاضر در اکوادور است صادر شود.
روش های خاص برای هر يک از صدور ويزای غير مهاجرتي به الزامات موجود در صفحه
رواديد وزارت امور خارجه ،بازرگاني و وب سايت ادغام.
همه ازدواجهای قانوني بايد توسط قدرت مدني اکوادور ( Registroعمران) باانجام مراسم
مذهبي اعتبار قانوني يابد .ازدواج مدني بين يک شهروند آمريکايي و غير ملي تنها مجاز در
شهرهای کويتو يا گواياکيل است.
برخي مکان هايي که ازدواج بايد حتما در آنجا برگزار شود:


آمازوناس .N37-61 Y Naciones Unidas esq
(( 9۳ ۹2 ۵12 )2( )59۵



تلفن:

و)

 9 .AVد  Octubre entreپدرو .Carbo Y Pichincha
تلفن ( ۵۳۳-1۳2 ۵ )۳۹( :و

ل)
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ازدواج توسط استثناء (" )"Matrimonio POR excepcionفقط از عکسها و
مطالب ،در شهر کويتو انجام شود .توصيه مي شود که ازدواج در استان های ديگر وارد شده نه
قانوني و نه به رسميت شناخته شده توسط مقامات اکوادوراست.
به منظور تکميل يک ازدواج قانوني ،دولت اکوادور نياز به مدارک زير برای خارجي ،افراد غير
مقيم در اکوادوردارد:


يک کپي از مهر ورود توسط دفتر  Ecuadoreanمهاجرت
("Nacional

Direccion

د

)"Migracion

 )"("Migratorio Movimientoصادر شده به منظوراينکه ثابت
کند که متقاضي به طور قانوني در اکوادور به مدت حداقل  75روز قبل از
ازدواج بوده است.


گذرنامه معتبر با ويزای معتبر با رواديد غير مهاجرتي (اصلي و کپي).



گواهينامه محضری مليت و وضعيت تاهل (در صورت اطالق) .برای بدست
آوردن اين سند:


اين ممکن است به دست آمده در کشور از مليت و شده
توسط  apostilleدر وزارت امور خارجه گفت :کشور
تصديق شده يا تصديق در سفارت  /کنسولگری اکوادور
گفت :کشور ،يا  apostilleتصديق مناسب در سازمان
مرکزی در اياالت متحده تحت کنوانسيون الهه يا



ممکن است در سفارت  /کنسولگری مربوطه در کشور
اکوادور به دست آمده ،و محضری در سفارت  /کنسولگری
باشد.
اسناد و مدارک برای اثبات فسخ قانوني هيچ ازدواج قبلي (طالق،

مرگ ،و يا گواهي های ابطال) .اسناد خارجي بايد به کنسول اکوادور در
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خارج از کشور (و نه در اکوادور) و يا  apostilleتصديق و همراه با
ترجمه رسمي به زبان اسپانيايي باشد .صدور گواهينامه ترجمه را بايد کنسول
اکوادور در اياالت متحده و يا خارج از کشور ،دادگاه اکوادور عمران و يا
يک دفتر اسناد رسمي در اکوادور آماده نمايد.
يک بزرگسال شاهد برای هر فرد ،با کارت شناسايي معتبر عکس و
صدور گواهينامه رای گيری (اصلي و کپي).
ثبت اکوادور عمران نياز به مستندات زير جهت انجام ازدواج دارد:
 .2اظهارنامه برای ازدواج ( )kb22 PDFکه توسط سفارت و يا کنسولگری
کشور متقاضي منشاء واگذار شده است .با کليک بر روی صفحه وب

سفارت اياالت متحده برای  Notarialsبرای اطالعات بيشتر.

 .2گذرنامه معتبر با رواديد معتبر اکوادور (اصلي و کپي) .اتباع خارجي با
اقامت در اکوادور نيز بايد کارت ملي اکوادور رابا عکس ( IDهمچنين به به
عنوان  identidad Cedulaشناخته مي شود) ارائه دهد.
 .۵اسناد و مدارک برای اثبات فسخ قانوني هيچ ازدواج قبلي (طالق ،مرگ و يا
ابطال گواهينامه های) .اسناد خارجي بايد توسط يک کنسول اکوادور در
خارج از کشور (و نه در اکوادور) و يا  apostilleتوسط سازمان مرکزی
مناسب در اياالت متحده يا کشور های ديگر تحت به تصديق کنوانسيون
الهه و همراه با ترجمه رسمي به زبان اسپانيايي ترجمه باشد .صدور گواهينامه
ترجمه را بايد کنسول اکوادور در اياالت متحده و يا خارج از کشور،
اکوادور دادگاه مدني يا عمومي دفتر اسناد رسمي اکوادور (اکوادور) انجام
دهد.
برای کسب اطالعات به روز رساني در خصوص هزينه های ازدواج در اکوادوربايدمباحث
مربوط به هزينه اکوادور عمران ثبت مراجعه شود.
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ت

س بگن ب

الت حده

همسر بيگانه يک شهروند آمريکايي به طور خودکار شهروندی اياالت متحده آمريکارا از طريق
ازدواج بدست ميآورد .او بايد يک ويزای مهاجرتي قادر به مهاجرت به اياالت متحده را به دست
آورد.

ط ق
به طور کلي با کمک يک وکيل مرتب به دليل روند پيچيده شکل ميگيرد .بسته به شرايط ،اسناد
مختلف (مانند گواهي ازدواج ،گواهي تولد ،اسناد مالي ،و غيره) بايد به دادگاه محلي ارائه شود.
در اين خصوص سفارت فهرستي از وکالی اکوادور ()kb۵9۹ PDFرا به عنوان مرجع خود
معرف ميکند  .سفارت هيچ مسئوليتي در قبال توانايي و صداقت حرفه ای خود است.

وف ت

مدارک مورد نياز برای ثبت فوت
-2گواهي فوت اصل و محضری به زبان اسپانيايي (هزينه قانوني  2۳دالر )
-2گواهي حنوط به زبان اسپانيايي
-۵گواهي بيماری های واگير به زبان اسپانيايي
-۹اجازه دفن به زبان اسپانيايي
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-5شناسايي فردی که درخواست ثبت فوت داده است .
-۵شناسائي هويت جسد
ت لي
نام کارت Cedula :د Identidad
صدور کارت :توسط ثبت احوال
در خواست کارت :اجباری
اطالعات بر روی کارت:
نام
جنسيت
تاريخ تولد
اثر انگشت
تاريخ انقضاء
تاريخ اعتبار کارت
ساير اطالعات در مورد کارت:
محل تولد ،ميزان تحصيالت  ،امضا ،وضعيت تأهل ،نام پدر و مادر ،محل صدور

فن آوری بيومتريک در کارت:
تصوير چهره و يک اثر انگشت

هدف کارت:
مسافرت در داخل کشور ،اثبات هويت در نهادهای خصوصي و عمومي؛ رای گيری
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