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 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

 *بشأن التقرير الدوري السادس إلكوادور المالحظات الختامية  
( ا CCPR/C/ECU/6نظرررررررررريف  لتقريررررررررررل ا لتإلكيفارررررررررريف لترررررررررر     لت رررررررررر      رررررررررر ل      -1

حزاررريفل    28  27(، لملعكررر  يف  ا CCPR/C/SR.3277  3278  3278  3277 جق رررإل   
مترر     11لملعكرر  يف ا  3294.  لعإلمرر   لملظحظر   لمإل   ررل لتإل ت ررل ا جق رإل   2016ا ن ر  
 . 2016ا ت   

 مقدمة -ألف 
يفعرريفا لتقريررل عررا ل إلي ورر  تق  تررل لتورريفا عقرر  ملب طرر  ل جرريفلا لملب رر  تإلكرر   لتإلكرر  ايف،  -2

  لً عق  مل ئمل لمل  ئل لت  بكل تإلك   لتإلك  ايف لتيت أُعر ت  ا  عق  يفك   يفكيفايفه  لت     لت  بع 
(.  يفعررررريفا لتقريرررررل عرررررا يفكررررر ايفه  تق يف رررررل لملإل حرررررل CCPR/C/ECU/QPR/6إطررررر   هررررر)ل ل جررررريفلا  

السإلئي ا ح ل ه  لتبي ا  ع  ف  لت  تل لتويفا لتيفف ع لمل إل ى بشأ  لتإل لبري لتيت لعإلم هت  لت  تل 
تل بررر تإلكيفايف  رررا أجرررل يفي  ررر) أحتررر ا لتع ررر .  يفشرررتيف لتقريرررل لت  ترررل لتوررريفا  رررظة لت ررر يف لملشرررم  

 لتويفا عق  لتيف    لتيت مل     لت ف  ش  ا ً  عق  لملعق     ل ض ف ل لتيت مُل ِّ ت إت     إل ب  ً.

 الجوانب اإليجابية -باء 
 يفيفحب لتقريل ب تإل لبري لتإلشيفاع ل  لملؤس  ل لتإل ت ل لتيت لخت)هت  لت  تل لتويفا: -3

 ؛ 2014لعإلم   لتك ن   لجلي ئي لألس سي لتش  ل، ا   أ( 
 ؛2014لعإلم   لتك ن   لألس سي بشأ  لجمل تس لت طي ل لملعي ل ب مل   ليف، ا   ا( 

__________ 

 (.2016مت   ا ت    15 -حزايفل  ا ن    20  117ا    هت  لعإلم هت  لتقريل  *
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لعإلمرر   ملرر ن   يفعرر اا لتوررح ا   س  مررل لمل ررؤ ت  عررا لالنإل   رر   لجل رر مل   ج( 
يفشررررريفاا  4   ا لت ررررر يف  رررررا حلكررررر س ل ن ررررر    لجلررررريفلئم ضررررر  ل ن ررررر ن ل لتررررريت حررررر  ت ا إ ررررر ل 

 ؛2013 ع ا ،  ذتك ا2008  ن   لأل ة  ا مرب   31إىل  1983لأل ة أ إل بيف 
 ؛2017-2013لعإلم   لمول لت طي ل تقع ش لتيفغ   تق  يف    ( 
 ؛2012 ع ا لعإلم   لتك ن   لألس سي بشأ  ل ع ملل، ا  ه( 
 ؛2011 ع ا لتثك ف  ، العإلم   لتك ن   لألس سي بشأ  لتإلعق م لملإلع      ( 
لعإلمرر   لموررل لت طي ررل لتشرر  قل تقكورر ا عقرر  لجلرريفلئم لجلي رر ل ا نظرر ا لتإلعقرر م،    ( 

 ؛2011 ع ا ا
لعإلمررر   لمورررل لملإلعررر  يف لتك   ررر   تقكوررر ا عقررر  لتإلم  رررز لتعي ررريف   لالسرررإلبع     ح( 

 . 2009 ع ا ل  ين  لتثك ا، ا
 ق  لت ت ك لت  ت ل لتإل ت ل: يفيفحب لتقريل بإل  اق لت  تل لتويفا ع -4

 لترب يف  ررر ة لال إل ررر    اليف  مل رررل  ي هورررل لتإلعررر)اب  غرررري   رررا ضررريف ا لملع  قرررل  أ( 
 ؛2010مت   ا ت    20لمل  يل، ا  أ  لتظإن  ن ل أ  لتعك بل لتك س ل أ 

لترب يف  رررر ة لال إل رررر    لملقحررررق ب تع رررر  لترررر  د لمرررر   برررر حلك س لالملإل رررر  ال   ا( 
 ؛2010حزايفل  ا ن    11 ع ا ثك ف ل، ا لالجإلم ع ل  لت

 20لاليف  مل ررررل لت  ت ررررل حلم اررررل ن ررررع لألشرررري    ررررا لال إل رررر ا لتك رررريف ، ا   ج( 
 .2009يفشيفاا لأل ة أ إل بيف 

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -جيم 
 تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول االختياري الملحق بالعهد  

يفإلقّق  عق     سّ  ل عا لتإلر لبري لدر  يف لتريت لختر)هت   مل  يفعيفا لتقريل عا لألسف ألو -5
 يفريل    ير   ضر  إ ر ل   (  1988 277  ململت  تل لتويفا تإلي  ) آ لا لتقريل بشأ  لتبظغ 

،  مهر  بظغر    ق رت ف  مر  لتقريرل    ن   غ  سر   ضر  إ ر ل   ( 1988 319  ملم لتبظغ 
 (.2 لمل  يف إىل  ب     ؤ ت ل لت  تل لتويفا 

ينبغييي للدوليية الأييرت أن تتخييذ التييدابير الالةميية لمتابعيية ا راء التييي خل يي   يهييا  -6
تُنفيذ بعيد، متابعيةع  عاليةع وتنفييذفا تنفييذاع   ليم اللجنة إلى ثبوت مسؤولية الدولة الأرت، التي

كامالع بغية ضمان االستفادة من سبيل انت ات  عال  ي حال وقيو  انتهيال للعهيد، و لي  
 .2من المادة  3و قاع للفقرة 
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 المساواة  ي الحقوق بين الرجل والمرأة  
يفظحظ لتقريل ب  يف  ح لتإل لبري لتيت لعإلم هت  لت  ترل لتوريفا بشرأ  لمل ر  ليف بر  لجلي ر   -7

ا ذترررك لض ررر    عررر ة لتبو ترررل   عررر ة نكررر   مبررر  اإلعقرررق بكوررر ا  لتعمرررل، مررر  لتإلكررر ا لدررريف  ف 
   هر   را  عق  ر     ر  .   ع ذتك، يفعريفا لتقريرل عرا لالنشرإ ة إ لالتعم تل ا    ا لتي  ا

يفزلة مل ئمل  غم  ال يفزلة يفع ين  ا لتبو تل أ ثيف  ا لتيفجل  أ  لت ر يف ا لألج   ال يف    أ  لمليفأيف
   هرر   ررا  عق  رر   عررا  شرر   ل لملرريفأيف ا  مبرر  أ  لت رر ل س يفكق ررت  ثررريلً.  يفيفحررب لتقريررل أاورر ً 

  ررل ا لم  ررل لمل ن ررل  لجلمع ررل لت طي ررل  لدتمررل لت سررإل  ال. غررري أورر  يفشررعيف لحل رر يف لتع  ررل،  خ
ب النشررإ ة إ لا لتإلمث ررل لدرر    تقمرريفأيف ا لالنإلي برر   لدق ررل لترريت يفعإلمرر  لتيظرر ا لت رريف  ،  ذتررك 

عقررر    لسرررل لإلقرررف لت ررربل لتت  قرررل مبع جلرررل هررر)    ً عقررر  لتررريفغم  رررا أ  لت رررقو    يتبرررل ح ت ررر
 (.26 لمل  يف  3 يف لملشتقل  لمل 

ينبغييييي للدوليييية الأييييرت أن تواصييييل وتنيييياعف جهودفييييا لنييييمان التنفيييييذ الفعييييال  -8
للتشييريعات والسياسييات القائميية بشييأن المسييياواة بييين الجنسييين بهييدت تحقيييق المسييياواة 

 يي  لي  العمالية.  بميا التامة  ي الحقوق بين الرجال والنسياء  يي مختليف منياحي الحيياة،
أينيياع أن تعتمييد تييدابير  عاليية لايييادة مشيياركة المييرأة  ييي االنتخابييات  وينبغييي للدوليية الأييرت

المحلية التي تعتمد النظيا  الفيردي. وينبغيي للدولية الأيرت أينياع أن تنياعف جهودفيا مين 
أجل القناء على ال ور النمأية الجنسانية التي ت ينف دور ومسيؤوليات الرجيال والنسياء 

 المجتمع. و ي داخل األسرة

 الوطنية المعنية بالمساواةالمجالس   
، تتي رر  2014 عرر ا يفيفحررب لتقريررل ب عإلمرر   ملرر ن   لجملرر تس لت طي ررل لملعي ررل ب مل رر  ليف ا -9

يفعيفا عرا لألسرف أل  سق ر   را أ رل لجملر تس لمم رل لمليشرأيف مب جرب لتكر ن  ،  مهر    ار لً 
 تقم رر  ليف لملعررين بإليك ررل لجملقررس لترر طين لملعررين ب مل رر  ليف برر  لتشررع ا  لتك   رر    لجملقررس لترر طين

 (.26 لمل  يف  2اب آ عمق م  بع   لمل  يف  مل لتبشيف،
يتسيينى للمجلييس الييوطني  كيمييا  ينبغييي للدوليية الأييرت أن تعتمييد التييدابير النييرورية -10

المعني بالمساواة بين الشعوب والقوميات والمجلس الوطني للمساواة المعني بتنقل البشر 
 كن.بدء عملهما  ي أقرب وق  مم

 الهوية الجنسانية أو التمييا والعنف على أساس الميل الجنسي  
لعإلم يفرر  لت  تررل لتورريفا  ررا يفرر لبري ت رر مل لملثق رر    لملثق رر    رر  يفظحررظ لتقريررل ب  يف رر ح -11

  ز  جررري لمل رررل لجلي ررري   إررر ايف  لط ارررل لجلي ررر ن ل  حررر  قي  ررر    لجلي ررر   يفثرررين عقررر  إ  لج 
عقررر  أسررر   لط ارررل لجلي ررر ن ل  لمل رررل لجلي ررري، ضرررما أسرررب ا  حترررم ا لت سرررإل   تظررريف لتإلم  رررز

 أ يفى.   ع ذتك، ا     لتقريل لتكقق إ لا لال ع ال  لملإلعقكل بع    ا أعم ة لتإلم  ز  لتعيف،
ا ذتررك أعمرر ة ملإلررل، اُررزعم أورر  لسررإل  فت هرر)  لت ئررل  ررا لألشرري    ررظة لت رر يف لملشررم تل  مبرر 
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إل م لجلي ر ن ل.   ر   لتقريرل عقمر ً أاور ً بر  جيفلال  لتريت هر ا أ  ب تإلكيفايف ب بب  ر ق م لجلي ري
لخترر)هت  لت  تررل لتورريفا  نكرر ذ لتع ارر   ررا لألشرري   لترر)اا أ  عرر ل ا   ررح    عرر  يف يفأه ررل 

هر اإل م لجلي ر ن ل"  تإقرق  أ  لمل  ي ،  ذتك تقح  ة عق  عظج "اش   م  ا   ق م لجلي ري
، CCPR/C/ECU/CO/5حظ هتررر  لمإل   ررل لت ررر بكل  يفرر) يف مبظ إذ بعررا هررر)  لمل ررح  .  لتقريرررل

(، فإوررر  يفشرررعيف ب النشرررإ ة إ لا لال عررر ال  لتررريت     هررر  أ  حررر ال  "لتعرررظج" هررر)  12لت كررريفيف 
مل  إلرر  لت  تررل لتورريفا  ررا  عق  رر       هرر  أ    رر  ضرر ا  ا يف ل ررقت  ررظة لت رر يف لمل إلعيفضررل،

لحلررر ال ، فإوررر  يفعررريفا عرررا  سرررقو   لت  ترررل لتوررريفا أمل  رررت أ برررع  عررر  ى ملوررر ئ ل بشرررأ  هررر) 
يفإلقرررقت أ  يف   ررر ل بشرررأ  لد  مررر   لجلي ئ رررل لتررريت  قرررت لمل رررؤ ت  عرررا هررر)ل  مل لألسرررف ألوررر 

 (.26  7  6  2"لتعظج"  بشأ  لتيإل ئج لتيت متيوت عي   يفقك لد  م    لمل ل  
ينبغي للدولة الأرت أن تناعف جهودفا لمكا حة ال يور النمأيية وأوجيل التحييا  -12

ضيييد المالييييات والمالييييين ومادوجيييي المييييل الجنسيييي ومغيييايري الهويييية الجنسيييانية وحييياملي 
صفات الجنسين وأن تكفل منع أعمال التميييا التيي تسيتهدت فيذف الفنية مين األ يخاص  
وأن تقو  بالتحقيقات الواجبة  ي فذف الحاالت وتقاضي األ خاص المسؤولين عن أعمال 

عياقبهم  وأن تميينل للنيحايا التعييويم الكاميل. وينبغييي العنيف التيي تسييتهدت فيذف الفنيية وت
لهييا أينيياع أن تنيياعف جهودفييا للقنيياء بالكامييل علييى الممارسيية المتماليية  ييي إيييدا  فييؤالء 

فيييويتهم  أو األ يييخاص مؤسسيييات للح يييول عليييى عيييالل ميشيييفيهم مييين مييييلهم الجنسيييي
ت ومحاكمييية الجنسيييانيةم  وأن تعتميييد التيييدابير النيييرورية للتحقييييق  يييي مايييل فيييذف الحييياال

 المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الواجب  وأن تتيل للنحايا الجبر الكاميل للنيرر،
 يشمل إعادة التأفيل والتعويم. بما

 العنف الممارس على المرأة  
يفظحررظ لتقريررل لتإلرر لبري لتع ارر يف لترريت لعإلمرر هت  لت  تررل لتورريفا ملت فحررل لتعيررف لملمرر     -13

    هر   را  عق  ر   يف  ر  أ  هر)ل لتعيرف  ر    . غري أو  يفشعيف بر تكقق إ لاعق  لمليفأيف  لملع ملبل عق
ازلة ميثل  شتًظ  وريلً  أ  ع   لد  م    لتعك ب   لتيت  قت لمل ؤ ت  عا ه)ل لتعيف  ال

 (.7  6  3اب    يي و ً  لمل ل  
ينبغييي للدوليية الأييرت أن تنيياعف جهودفييا لمنييع ومكا حيية جميييع أعمييال العنييف  -14

بيييالمرأة وأن تحقيييق  يييي فيييذف الحييياالت وتكفيييل محاكمييية األ يييخاص المسيييؤولين عييين فيييذا 
العنيف ومعيياقبتهم علييى النحيو الواجييب. وينبغييي للدوليية الأيرت أينيياع أن تنيياعف جهودفييا 
لتعايا قيدرات ميويفي القنياء  يي مختليف أنحياء البليد ضيماناع لمتابعية الشيكاو  وتمكيين 

سيتفادة مين تيدابير الحمايية المناسيبة دون تيأخير. النحايا من الح ول على التعيويم واال
وينبغي للدولة الأرت كذل  أن تكفل الرصد المنيتظم لتنفييذ الخأية الوطنيية للقنياء عليى 
العنييييف الممييييارس علييييى األطفييييال والمييييرافقين والنسيييياء بغييييية اسييييتيفاء المعييييايير المرجعييييية 

 المحددة.
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 اإلنهاء الأوعي للحمل  
أ  لتك ن   لجلي ئي لألس سري لتشر  ل ب ر إإل  لجل ار يف  ريفِّا ل ور ا يفظحظ لتقريل بكقق  -15

لتوررر عي تقحمرررل، عررر ل لحلررر ال  لتررريت ارررإلّم ف  ررر  ل ج ررر   "ح   ررر ً عقررر  ح ررر يف لألا   رررحإل   
 ب بب يفع)    ا لموريف ب سر ئل أ ريفى"  لتريت اتر   ف  ر  لحلمرل نإل ررل عمق رل لغإل ر ا "ل ريفأيف 

 تررررا اقرررررأ  إىل  رررر      ال تع ارررر   ررررا لتي رررر ا لحل ل ررررلذل  إع ملررررل ذهي ررررل".  اعررررين هرررر)ل أ  ل
 (.17  7  6  3ل ج    غري لملأ    لتيت مل  يفعيف  ح  هتا   حإل ا تقيويف  لمل ل  

ينبغيييي للدولييية الأيييرت أن تراجيييع القيييانون الجنيييائي األساسيييي الشيييامل بغيييية إدرال  -16
الحيياالت التييي  يشييمل بمييا اسييتاناءات إضييا ية ميين الحظيير علييى اإلنهيياء الأييوعي للحمييل،

تكيون الميرأة تعيياني  ال اغت ياب، حتيى عنيدما أو يكيون  يهيا الحميل نتيجية سيفاح المحييار 
عنيدما يكيون فنيال تشيومف مميي  للجنيين، وأن تتأكيد مين أن الحيواجا  أو من إعاقة  فنية،

تنأر النساء إلى اللجوء إلى اإلجهاض غير المأمون اليذي قيد يعيرض حيياتهن  ال القانونية
للخأر. وينبغي أيناع أن تعاة الدولة الأرت جهودفا لتكفل للنساء والمرافقيات وصحتهن 

الح ييول علييى الخييدمات المناسيييبة  ييي مجييال ال ييحة الجنسيييية واإلنجابييية  ييي مختليييف 
أنحيياء البلييد وأن تنيياعف بييرامف التاقيييف والتوعييية بأفمييية اسييتخدا  وسييائل منييع الحمييل 

 وبالحق  ي ال حة الجنسية واإلنجابية.

 أعمال االعتداء والعنف الجنسي  ي مؤسسات التعليم  
 ررر   لتقريرررل عقمررر ً ب تإلررر لبري لتررريت لختررر)هت  لت  ترررل لتوررريفا مليرررع حررر ال  لالعإلررر لا  لتعيرررف  -17

يفظحرظ لتقريرل ل جريفلال   إذ لجلي ي ا  ؤس    لتإلعق م  لسإلئ  ط   لتكو ا عق   .   ع ذتك،
تررريت  ككرررت ا سررر ة  ت فحرررل لتعيرررف لجلي ررري ا لت ررر يف بررر  لتررريت لعإلمررر هت    ل يف لت ب رررل  لتيإلررر ئج ل

     ررا  عق  رر   ا   رر  ، فإورر  يفعرريفا عررا لتكقررق إ لا2016 حزايفل  ا ن رر   2016شررب ف فربلايف 
( بشأ  لتع   لملإل لضع تكيفل ل  ل  لنرل  ك  نرًل 139، لت كيفيف CCPR/C/ECU/6يفكيفايف لت  تل لتويفا  

اُررزعم  ررا   رر  برر جليفلئم لجلي رر ل لمليفيفتبررل ا  ؤس رر   لتإلعقرر م،  إ لاب  يف رر ع عرر   لتشررت  ى لملإلعقكررل 
 (.24 لمل  يف  7إفظ  لمل ؤ ت  عا ه)  لألعم ة  ا لتعك ا  لمل  يف 

ينبغييي للدوليية الأييرت أن تنيياعف جهودفييا ميين أجييل النجيياح  ييي مسيياعيها الرامييية  -18
كا حتهييا والمعاقبيية إلييى منييع أعمييال االعتييداء والعنييف الجنسييي  ييي مؤسسييات التعليييم وم

عليهيييا. وبالتيييالي ينبغيييي للدولييية الأيييرت أن تتخيييذ إجيييراءات أكاييير  يييدة لتيسيييير وتشيييجيع 
الشييكاو  ميين جانييب النييحايا وأن تكفييل التحقيييق الشييامل والمسييتقل والنايييل  ييي جميييع 
حييييياالت االعتيييييداء والعنيييييف الجنسيييييي، و لييييي  دون تيييييأخير، وأن تحيييييرص عليييييى مالحقييييية 

أمييا  القنيياء ومعيياقبتهم،  ييي حييال ثبييوت إدانييتهم، بعقوبييات المسييؤولين عيين فييذف األعمييال 
يلحقهيم مين  لميا تتناسب مع خأورة أ عيالهم  وتنيمن للنيحايا الح يول عليى جبير كاميل

  ي  ل  إعادة التأفيل. بما ضرر،
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 لجنة الحقيقة  
يفظحررررظ لتقريررررل ب  يف رررر ح أ  جليررررل لحلك كررررل أح تررررت يفكيفايفهرررر  لتي رررر ئي لملعيرررر   "ال ع لتررررل       -19

ب عإلمر   ملر ن   يفعر اا  2013 عر ا  يفيفحب بك  ا لت  تل لتوريفا ا 2010 ع ا  شف لحلك كل" ا
لتوررح ا   س  مررل لمل ررؤ ت  عررا لالنإل   رر   لجل رر مل حلكرر س ل ن رر    لجلرريفلئم ضرر  ل ن رر ن ل لترريت 

. غررري أ  2008 رر ن   لأل ة  ا ررمرب   31  1983يفشرريفاا لأل ة أ إلرر بيف  4ل يُفتبررت ا لت رر يف برر  
   هرر   ررا  عق  رر   يف  رر  أ  لتإلكرر ا لدرريف  ا هرر)ل لجملرر ة بورريا ا ن ررع   رر  تقريرل يفشررعيف برر تكقق إ لال

لتإلحك ك   لتكو ئ ل لملإلعقكل ب نإل      حكر س ل ن ر   لدر  يف ا يفكيفاريف جليرل لحلك كرل.   ر   لتقريرل 
تتي رر  يفشررعيف برر تكقق إ لا عقمرر ً أاورر ً برر  جيفلال  لترريت لخترر)ه   تإلررب أ رر  لملظرر مل تإلعرر اا لتوررح ا ، 

 (.7  6  2لتإلك ا لتبويا ا يفك   لتإلع او    لمل ل  
ينبغي للدولة الأرت أن تعتمد التدابير النرورية لتعجييل التحقيقيات القنيائية  يي  -20

قنييايا انتهاكييات حقييوق اإلنسييان المحييددة  ييي تقرييير لجنيية الحقيقيية وأن تكفييل محاكميية 
االنتهاكيات ومعياقبتهم،  يي حيال ثبيوت إدانيتهم، بعقوبيات المسؤولين الماعومين عن تل  

تتناسييب مييع خأييورة أعمييالهم. وينبغييي للدوليية الأييرت أينيياع أن تنيياعف جهودفييا ميين أجييل 
التسيريع بجبير النييرر اليذي لحيق بالنييحايا وأ يراد أسيرفم، وأن تتخييذ لهيذا الغيرض جميييع 

 يشمل التعويم. بما التدابير النرورية،

 الفالحين بكات الد ا  عن   
يفعيفا لتقريل عا لالنشإ ة  ا أ  ل جيفلال  لتكو ئ ل لملإلعقكرل ب العإلر لال  لتريت اُرزعم  -21

 يفرررإلميا عرررا إ لنرررل   لحررر يف. مل ل يفت هبررر  عقررر  اررر  أفررريفل  يفررر بع  تشررربت   لتررر ف ع عرررا لت ظحررر 
 ريف   ه)ل لت   ، يفظحظ ب هإلم ا لملعق     لملك  رل  را لت  ترل لتوريفا بشرأ  لتإلر لبري لتريت  ا

 165، لت كيفيفرررررر   CCPR/C/ECU/6لعإلم  هرررررر  تإلعزاررررررز إجرررررريفلال  لتإلحك ررررررق ا هرررررر)  لحلرررررر ال   
 (.7 لمل  يف  2(  لمل  يف 166 

ينبغي للدولة الأرت أن تتخذ تيدابير  عالية تكفيل مسياءلة أعنياء  يبكات اليد ا   -22
 عن الفالحين عما ارتكبوف من اعتداءات.

 يروت االحتجاة والعنف داخل السجن  
يفب)تررر  لت  ترررل لتوررريفا  رررا ج ررر   تإلح ررر  لط   رررل لألس سررر ل ا  مبررر   ررر   لتقريرررل عقمررر ً  -23

لت ر     ع جلرل  شرتقل لال إلظر غ. غرري أور  يفشرعيف بر تكقق إ لا لتإلكر  ايف لتريت يفإلحر   عرا يف ل رل 
ازارر   ررا سرر ا  رريف ا لالحإلررر   ا يفقررك لأل رر  ا.   رر  لال إلظرر غ ا بعررا أ رر  ا سررقب لحليفاررل،

 2014جيفميررل ملإلررل عي  ررل ا أ رر  ا سررقب لحليفاررل برر  عرر  ي  16ل بكقررق يف ررر ل  يفظحررظ لتقريرر
يفإلير)، ا  ي سرب    مل ،  يفعيفا عا لالنشإ ة إ لا لملزلعم لتريت يف  ر  أ  سرقو   لت ررا2016 

ع ارر يف، أ  يفرر لبري  ظئمررل مليررع لتعيررف.  يفظحررظ لتقريررل أ  إجرريفلال  ملورر ئ ل  قررت جرريفلئم لتكإلررل 
 (.10  9  6ح تل  لمل ل   13إت    أعظ        أحت ا إ لنل ا لملش    16  لتعي  ل لت
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ينبغييي للدوليية الأييرت أن تراعييي علييى النحييو الواجييب المالحظييات الختامييية السييابقة  -24
(CCPR/C/ECU/CO/5 وأن تنياعف جهودفيا  يي سيبيل ةييادة تحسيين ييروت 17، الفقرة )

التنفيييذ الفعييال للقواعييد التييي تيينظم االحتجيياة والقنيياء علييى االكتظييا  بوسييائل منهييا ضييمان 
الوسييائل البديليية لسييلب الحرييية. وتوصييي كييذل  بييأن تنيياعف الدوليية الأييرت جهودفييا لمنييع 
العنف وإنهائل  يي أمياكن سيلب الحريية وأن تواصيل جهودفيا مين أجيل التحقيق مين أن جمييع 

يييق حييوادا العنييف بييين النيياالء، وبخاصيية الحييوادا التييي نتجيي  عنهييا و يييات، تخنييع للتحق
 وأن المسؤولين عن تل  الحوادا يخنعون لعقوبات تتناسب مع خأورة أ عالهم.

 استقالل القناء  
يفعيفا لتقريرل عرا لتكقرق إ لا لال عر ال  لملإلعقكرل ب السرإلي لا لملإلتريف   را ج نرب سقرس  -25

لتكور ا تيظرر ا لتإلأ اررب لملي رر   عق ر  ا لتكرر ن   لملرريظم جل رر   لتكور ا  ررا أجررل عررزة لتكورر يف، 
 ا لتك ن  .  109 ا لمل  يف  7اُإ يف" لت ل   ا لت كيفيف  ال   ل لسإلي لا لمل وق  لتع ا " وأ خ

 يفشررعيف لتقريررل برر تكقق أاورر ً إ لا لملررزلعم لترريت يف  رر  أ  ملورر يًف ُهرر   ل بررإجيفلال  ملورر ئ ل ا عظملررل 
برررأ لا  لجبررر هتم،  أ  هررر)  ل جرررريفلال  ملررر  ب شررريف  فعرررًظ،  أ  نظرررر ا لتكوررر ا ُا رررإلي ا ت رررريف  
عك ب   ش ا يف عق   ا ايإلك    لحلت  ل  أعو ا لملع  ضرل بويفاكرل لعرل نزلهرل لتكور ا   ضرع 

 (.14شك  لمل  يف 
ينبغيييي للدولييية الأيييرت أن تنييياعف جهودفيييا لنيييمان وحمايييية االسيييتقالل الكاميييل  -26

والناافييية التامييية لنظيييا  القنييياء وأن تكفيييل أداء فيييذا الجهييياة لويائفيييل دون أي  يييكل مييين 
خل. وينبغي للدولة الأرت أن تمنع عال القناة على أساس القرارات التيي التد أو النغط

 ت در عنهم وأن تكفل للقناة المبا رين لمهامهم األمن الوييفي.

 حرية التعبير وحرية التجمع السلمي  
يفشرررررعيف لتقريرررررل بررررر تكقق إ لا لال عررررر ال  لملإلعقكرررررل ب السرررررإلي لا لمل ررررريفف تقكررررر يف تقإل ررررر    -27

   هر   را  عق  ر   يف  ر  أ   مبر   يف لملشم تل ب تإلكيفايف.      لتقريرل عقمر ً تقمظ هيفل   ظة لت 
لسرررإلي   ل  2015 عررر ا بعرررا لملإلظررر هيفاا لتررر)اا شررر    ل ا لملظررر هيفل  لتع  رررل لتررريت نُظمرررت ا

لتعيررف ضرر  ملرر ل  لأل ررا   رر   ي إن رر ذ لتكرر ن    أ  لت  تررل لتورريفا تررق طرر  لتإلحك ررق ا يفقررك 
لجلر ش  أ  تقريرل بر تكقق إ لا لال عر ال  لتريت يف  ر  أ  أفريفل  لتشريفطللألعم ة.   ع ذترك، يفشرعيف ل

 جلررأ ل، ا بعررا لحلرر ال ، إىل لالسررإلي لا لمل رريفف تقكرر يف   لً عقرر  لتعيررف لملمرر     ررا لملإلظرر هيفاا
يفإلقررقت  عق  رر   عررا أ   ك كرر    مل تإل يفاررق لملإلظرر هيفاا. ترر)ل يفعرريفا لتقريررل عررا لألسررف ألورر  أ 

لال ع ال .  يفشعيف لتقريل ب النشإ ة  ر)تك إ لا لال عر ال  لتريت يف  ر   ُأجيفات ف م  اإل ل هب) 
أ  إجيفلال  جي ئ ل فإُِلحرت لسرإلي  لً إىل جريفلئم  عيّففرل يفعيفا ر ً فو  ضر ً ا لتكر ن   لجلير ئي لتكر  ، 
 ثرررل لتإلييفارررب  ل  هررر ا، ضررر  أشررري   شررر    ل ا لحإلر جررر   لجإلم ع رررل   ظررر هيفل  ع  رررل 

مر ل  مل سف ألو أ يفى.  يفعيفا لتقريل عا لأل يفإلقّق أ   عق     عا ع   لألشري   لتر)اا لهت 
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لتكررر ن   لجليررر ئي لألس سررري لتشررر  ل  أ  لتإلييفارررب مب جرررب لتكررر ن   لجليررر ئي لتكررر   أ  ب   هررر ا
 ظرر هيفل  ع  ررل أ رريفى نُظمررت  ررظة  أ  ب رر إإل  لجل ارر يف ف مرر  اإل ررل ب حإلر جرر   لجإلم ع ررل

 (.21  19  7لت  يف لملشم تل ب تإلكيفايف  لمل ل  
ينبغييي للدوليية الأييرت أن تتخييذ التييدابير المالئميية لنييمان تمت ييع جميييع األ ييخاص  -28

الخاضعين لواليتها بحقهيم  يي حريية التجميع السيلمي  وأن تنياعف جهودفيا لمنيع جمييع 
أ ييكال االسييتخدا  المفييرة للقييوة ميين جانييب مييويفي إنفييا  القييانون وأ ييراد قييوات األميين 

اإلجييييراءات المناسييييبة لنييييمان التحقيييييق الشييييامل  ييييي جميييييع والقنيييياء عليهييييا  وأن تتخييييذ 
االدعاءات المتعلقة باالستخدا  المفيرة للقيوة تحقيقياع مسيتقالع ونايهياع  وأن تكفيل مقاضياة 

يتناسيب ميع خأيورة  بميا المسؤولين عن تل  األعمال ومعاقبتهم،  ي حال ثبوت إدانيتهم،
 أ عالهم.

بشررأ  عرر   لألحترر ا لتك ن ن ررل  لملم  سرر   لترريت يفعرريفا لتقريررل عررا لتكقررق إ لا ل عرر ال   -29
متيرع  سر ئ  ل عرظا  شربت   لتإل ل رل لالجإلمر عي  أ  ميتا أ  يفثين عا لتإلعبرري عرا آ لا ن ملر يف

  ررا شررأن  أ  اررؤ يف يفررأ ريلً سررقب  ً ا    سررل حيفاررل لتإلعبررري.  رر   ررا يفيرر  ة ملورر ا  هتررم ع  ررل لتيرر  ،
   هرر   ررا  عق  رر   يف  رر  بررأ  لتكرر ن   لألس سرري   رر  هرر)ل لت رر  ، يفشررعيف لتقريررل برر تكقق إ لا  ا

لملإلعقق ب اليف  ة،  غم أنر  اتريف   بر  ا ه  رل يفإلعقرق بر حلق ا حيفارل لتإلعبرري، ملر  اإلورما بعرا 
لألحت ا لتيت ميترا أ  يفرؤ يف يفرأ ريلً سرقب  ً ا لتإلمإلرع لتت  رل هبر)ل لحلرق،   را ب ي ر  أحتر ا يف ريف  

غرري  إلي سربل،  ثرل لت لجرب لمل ريف   عقر   سر ئ   أ  ع  لً  ا لت لجب   لتيت مل  يفت   غ  ورل
لحلظررريف عقررر  نشررريف " عق  ررر    أ  ل عرررظا برررأ  "يفإوررري  يفيشررريف لألحررر ل  ذل  لمل رررقحل لتع  رررل"

عا طيفاق ج      تثل، بير ا عقر  يفيفيف رب   ربق  يفُيشريف بشرتل  إلتريف   أ  يف   ، بشتل  ب شيف
  عير   أ   ل شري  طب عريأ ثيف هب ا ضيفا    لمل أ  ا  س قل  لح يف  ا  س ئل لاليف  ة

يفك اا  كل ع  رل لتير   ف ر "  "لتإلشر ري ل عظ ري"(،  هر  حظريف ا يفرب عقر  عر ا لتإلك ر  بر   أ 
عك برر   شرر ا يف.  يفعرريفا لتقريررل عررا لتكقررق أاورر ً إ لا لال عرر ال  لترريت     هرر  أ  بعررا لألفرريفل  

مر عي، يفعيفضر ل لت)اا لنإلك  ل لحلت  رل، مبرا فر  م  رح        رإلي    شربت   لتإل ل رل لالجإل
تقموررر اكل  تقإل  اررر   رررا ج نرررب ج ررر      رررل بعررر  أ  ذ ررريف أ ررر اهم     ررر   حت   ررر   ا 
 سرر ئ  ل عررظا،  أ  نظرر ا لتكورر ا ُا ررإلي ا  سررت   لأل رر ل  لتي ملرر يف عررا طيفاررق ل جرريفلال  

 (.19لتك ن ن ل  لمل  يف 
لكامييل ينبغيي للدولية الأيرت أن تتخييذ جمييع الخأيوات النييرورية لنيمان التمتيع ا -30

 من العهيد. 19والفعال بالحق  ي حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أ كالهما و قاع للمادة 
فيييذا ال ييدد، ينبغيييي للدولييية الأييرت أن تتحقيييق مييين أن تشييريعاتها، وبخاصييية القيييانون  و ييي

ميين العهييد وأن أي قييييد  19األساسييي المتعلييق باالت ييال، يتوا ييق توا قيياع تامييياع مييع المييادة 
( 3)19ية التعبير يتما ى بالكامل مع الشروة ال ارمة اليواردة  يي الميادة يُفرض على حر 

( بشأن حرية الرأي 2011)34 رقمبينتل اللجنة  ي تعليقها العا   ما من العهد، على نحو
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وحرييية التعبييير. وينبغييي للدوليية الأييرت أينيياع أن تييو ر الحماييية الواجبيية لجميييع األ ييخاص 
هديييد بسييبب ممارسيية حقهييم  ييي حرييية الييرأي وحقهييم  ييي الت أو الييذين يتعرضييون للمنييايقة

حرييية التعبييير وأن تكفييل التحقييييق  ييي جميييع االدعيياءات المت يييلة بتليي  األ عييال تحقيقييياع 
 سريعاع و امالع ومستقالع ونايهاع وتنمن محاكمة المسؤولين عن تل  األعمال. 

 حرية تكوين الجمعيات  
لتررريت يف  ررر  أ  يفشررريفاع   لت  ترررل لتوررريفا يفإلورررما يفعررريفا لتقريرررل عرررا لتكقرررق إ لا لتإلكررر  ايف  -31

 أحت   ً متتا  ا حّل لمليظم   لالجإلم ع ل لتيت يفتإل ب لتشي ر ل لتك ن ن رل ألسرب ا غ  ورل
 (.22تقإ ال  لمل  يف  ع ا يفإل م بو بع أ 
توصيييي اللجنييية الدولييية الأيييرت بيييأن تتخيييذ التيييدابير النيييرورية لتكفيييل تمتيييع جمييييع  -32

ا تمتعياع كيامالع بيالحق  يي حريية تكيوين الجمعييات وأن تتحقيق األ خاص الخاضعين لواليتهي
ميين أن أي قيييد يُفييرض علييى ممارسيية فييذا الحييق يتوا ييق توا قيياع تاميياع مييع الشييروة ال ييارمة 

( ميين العهييد. وبوجييل الخ ييوص، توصييي اللجنيية بييأن تسييتعرض 2)22الييواردة  ييي المييادة 
 من العهد.  22تاماع مع المادة  الدولة الأرت تشريعاتها بغية التأكد من توا قها توا قاع 

 عمل األطفال  
لخت)يفررر  لت  ترررل لتورريفا  رررا يفررر لبري تقكورر ا عقررر  عمرررل لألط ررر ة  مبرر   رر   لتقريرررل عقمررر ً  -33

   هرررر   ررررا   رررر   ب الض رررر   لتتبررررري ا  عرررر ة عم تررررل لألط رررر ة، تتي رررر  يفعرررريفا عررررا لتكقررررق إ لا
 (.24اعمق   ا لت  تل لتويفا  لمل  يف ازلت    ال  عق     يف    بأ  ع  لً  بريلً  ا لألط  ة

ينبغي للدولة الأيرت أن تايابر  يي جهودفيا مين أجيل الحيد مين عميل األطفيال وأن  -34
 تكفل معاقبة جميع األ خاص الذين يستخدمون أطفاالع  ي مخالفة للقانون. 

 حقوق الشعوب األصلية  
لدتمل لت سإل  ال  بر أل يف  لت     عا SEP-CC-10-001  ملم    لتقريل عقم ً ب تكيفل   -35

، تتي ررر  يفشرررعيف بررر تكقق إ لا لتإلكررر  ايف لتررريت يفإلحررر   عرررا بعرررا لال إل ررر  ل  1247  ملرررملتإلي  ررر)  
لتي و ل لتيت ُ يحت ا أمل ت م يف بعل تق رت   لأل رق       لتإلشر      ربك ً  رع لجملإلمعر   لدق رل 

 شرريف ع لتكرر ن   لملإلعقررق ب تإلشرر     ررع لملعي ررل.  يفشررعيف لتقريررل برر تكقق أاورر ً إ لا لتإلررأ ري ا لعإلمرر   
لجملَمع    لجملإلمع   لدق ل  لتشع ا  لتك      لأل ق ل ا إ  ل   .  ب يم   ر   لتقريرل عقمر ً 

لتررر)  اورررع    نرررل مل لعررر  سرررق ك تقشررريف    لتع  رررل  120  ملرررمب اليف ررر س لملشررر ك بررر  لتررر  ل ل  
 ل ا  يوكل لأل      ا إ ر ل   ، فإور   لم  ل لتيت يفك ا بأنشول ن و ل ب تكيفا  ا  ي طق ُسيفّ 

يفشررعيف بررر تكقق إ لا لال عررر ال  لترريت يف  ررر  أ  أفررريفل  شرررعين يف غرر ئري   يف     يررر ين لأل رررق  ، لتررر)اا 
اع شررر   ا عزترررل ط ع رررل، ا لج ررر   أ ضررر ع ً هشرررل ألسرررب ا  ي ررر  لسرررإلإظة لملررر ل   لتوب ع رررل ا 

 (. 27لأل لضي لتيت اع ش   ف     لمل  يف 
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 يلي:  بما غي للدولة الأرت القيا ينب -36
أن تتخيييييذ الخأيييييوات النيييييرورية ميييييع مماليييييي المجمعيييييات والمجتمعيييييات   أ( 

والشييعوب والقوميييات األصييلية بغييية الح ييول علييى مييوا قتهم الحييرة والمسييبقة والمسييتنيرة 
 بأي تدبير يمكن أن يؤثر تأثيراع كبيراع  ي أسلوب عيشهم وثقا تهم   يتعلق  يما

ل باعتماد مشرو  القانون المتعلق بالتشاور مع ممالي المجمعات أن تعجم   ا( 
والمجتمعييات والشييعوب والقوميييات األصييلية  ييي إكييوادور وأن تكفييل التشيياور معهييم علييى 

 النحو الواجب خالل عملية اعتماد مشرو  القانون  
أن تناعف جهودفا لحماية حياة الشعوب األصلية التيي تعييف  يي عالية   ج( 

أنشيأة  أو ها، وأن تكفل بوجل الخ وص عد  القيا  بأي أنشيأة اسيتخراجيةوأسباب عيش
 أخر  يمكن أن تايد من ضعفهم.

 المحاكم الخاصة بالشعوب األصلية   
يفعررريفا لتقريرررل عرررا لتكقرررق  رررا عررر ا  جررر   إطررر   ملررر ن ين   ؤس ررري سررر   اررريظم يفك ررر م  -37

 (.27 لمل  يف  14ع  ال  لمل  يف لمل ؤ ت    ب  لد  م لم  ل ب تشع ا لأل ق ل  لد  م لت
ينبغييي للدوليية الأييرت أن تتخييذ التييدابير النييرورية العتميياد إطييار قييانوني ومؤسسييي  -38

محيييدد يييينظم تقسييييم المسيييؤوليات بيييين المحييياكم الخاصييية بالشيييعوب األصيييلية والمحييياكم 
العاديييية وأن تكفيييل احتيييرا  حقيييوق وم يييالل المجتمعيييات والشيييعوب والقومييييات األصيييلية، 

 تمتع أعناء فذف المجتمعات تمتعاع كامالع بحقوقهم المكفولة  ي العهد. وتنمن 

 نشر المعلومات المت لة بالعهد  -دال 
ايبإرري تق  تررل لتورريفا أ  يفيشرريف عقرر  نورر س  لسررع نرر  لتع رر   لترب يف  رر ت  لال إل رر  ا   -39

هب ا إذ ر ا  لملقحك  ب ،  ن  يفكيفايف لت  تل لتويفا لت     لت      ه)  لملظحظ   لمإل   ل
لترر عي برر حلك س لملتيفسررل ا لتع رر  ا أ سرر ف لت ررقو   لتكورر ئ ل  لتإلشرريفاع ل  ل  ل اررل،  لجملإلمررع 

 لمل ين  لمليظم   غري لحلت   ل لتع  قل ا لتبق   ع  ل لتي  . 
 ا لتيظ ا لت ل قي تقريل، ايبإي أ  يفك ا لت  تل لتوريفا  71 ا لمل  يف  5  فك ً تق كيفيف  -40

ل  لحرر يف  ررا لعإلمرر   هرر)  لملظحظرر   لمإل   ررل،  عق  رر   عررا يفي  رر) لتإل  رر    ا غورر   سرري
  ررريف ا لالحإلرررر    لتعيرررف  ل رررل  24 جليرررل لحلك كرررل(   20لملك  رررل  رررا لتقريرررل ا لت كررريفل  

  حيفال لتإلعبري  حيفال لتإلرمع لت قمي(. 28لت ر  (  
 15ل ا أجررل أمل رر    يفوقررب لتقريررل إىل لت  تررل لتورريفا أ  يفكرر ا يفكيفايفهرر  لترر     لملكبرر -41

 أ  يفوّمي   عق     س  يف عا يفي  ر) لتإل  ر    لتر ل  يف ا هر)  لملظحظر    2021مت   ا ت   
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لمإل   ل  عا يفي  ) لتع    تل.  اُوقب إىل لت  تل لتويفا  )تك أ  يفإلش    عق  نو س  لسع، 
   ل لتع  قل ا لتبق . ت ى إع ل  يفكيفايفه  لت     لملكبل،  ع لجملإلمع لمل ين  لمليظم   غري لحلت  

 نظيفلً إىل أ  لت  ترل لتوريفا ملبقرت ل جريفلا لملب ر  تإلكر   لتإلكر  ايف، فرإ  لتقريرل سرإلح ل  -42
إت  رر  ا لت ملررت لملي سررب مل ئمررل لمل رر ئل لت رر بكل تإلكرر   لتإلكرر  ايف.  سإلشررتل لترريف    عقرر  مل ئمررل 

    أ   ال ،268 68ع ل لتع  ل لمل  ئل لتإلكيفايَف لت     لت  بع تق  تل لتويفا.   فك ً تكيفل  لجلم
   قمل.  21 200اإلر    لحل  لألمل   تع    قم   لتإلكيفايف 
    

 


