
 

GE.22-13126 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 

 تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
 الدورة الحادية واألربعون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   7-18

 * موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن إكوادور   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -     أوال   
، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1                                                أ عد  هذا التقرير عمال  بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1

  ( 1) جهة من الجهال صاااااااحصة الم اااااال ة 37الدوري الشااااااام م وهو ملقا لورمال المعلومال المقدمة من 
لمالم ويتضاااامن                                                                                إلى آلية االسااااتعراض الدوري الشااااام ، شر د في  ااااد  موجل تقا دا  بال د اكم ااااى لعدد ال 

                                                                                                فرعا  مساااتقال  مدرساااا  لمسااااهمة المنساااساااة الوانية ل قوق اإلنساااان المعتمدة في إاار التقاد ال ام  بمصاد   
 م( 2)                                                       باريسم وروعات في إعداد التقرير نتائج  االستعراض السابق

  المعلومات المقدمة من المؤسسسسة الوينية لحقوق اإلنسسان المعتمدة إي إيار -       ثانيا   
 كامل بمبادئ باريسالتقيد ال

أعرب مدتب أمان المظالم في اإلكوادور عن ملقه الصالغ إزاء ت ااااعد العني في مراكل االحتجاز  -2
، وأكد أنه 2021الذي أدى إلى أزمة داخ  السااااجون بنشااااوب ا ااااتصاكال بان الع ااااابال اإلجرامية في عا  

 م( 3) من المهم تعليل التدابار الومائية لل د من حوادث العني

  في المائة من القضاااا الواردة 10وأفاد مدتب أمان المظالم بأنه صادرل أحدا  مضاائية في أم  من   -3
 م( 4) في تقرير لجنة ال قيقة

( ن ت على ضرورة الليادة 2020والحظ مدتب أمان المظالم أن إصالحال مانون الدامقرااية ) -4
  2021في المائة في عا     15تعددة اك اقا،، بنساصة  التدريجية لمساتوى ييادة النسااء للقوائم االنتقابية الم

  38، لم تشغ  النساء سوى  2021م وفي عا  2025في المائة في عا    50و   2023في المائة في عا    30و
 م( 5) 2013                                                                      المائة من مقاعد الجمعية الوانية، وهي نتيجة أم  من تلك الم ر زة في عا   في 
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شاااااااااااااااكا  ال برى في إكوادور هو ال ما  في مرحلاة ال  ولاة  وأفااد مدتاب أمان المظاالم باأن أحاد الم -5
                                                                                           والمراهقة، وسااااالو الضاااااوء على معلومال م ادها أنه شل د عدد فبار من ال تيال دون سااااان القامساااااة عشااااارة  

 م( 6) سنة ك 

،  2021وأبرز مدتب أمان المظالم أن الم دمة الدسااااااتورية في إكوادور مررل، في نيسااااااان/أبري    -6
 م( 7) م مشروع مانون لتقنان اإلجهاض المست ث في حاالل االغت اب                    أن ا عد أمان المظال

م فقد تومي 19-والحظ مدتب أمان المظالم أن االنق اع عن الدراسااااااااااااة من عوامب جائ ة فوفاد -7
                                                   ألي االب خالل الجائ ة، مما فامم الوضااع القائم أصااال ،   90عن الدراسااة على ال ااعاد الواني أكثر من  

 م( 8) االب خارج نظا  التعليم 268 000حاث فان بال ع  حوالي 

ورأى مدتب أمان المظالم أن البيانال المتعلقة بالعني ضد المرأة م لعة، والحظ أن التدابار التي  -8
                                                        خل ت أثرا  سااااااالبيا  عيما شتعلق بهذا النوع من العنيم وأ اااااااار  19-اتقذتها ال دومة للت ااااااادي لجائ ة فوفاد

                                                                             فان العا  اككثر عن ا  بالنسااااااصة للنساااااااء وال تيال منذ نا القانون الجنائي اكساااااااسااااااي   2021كذلك إلى أن عا   
 م( 9) الشام  على تجريم مت  اإلناث

من اتقاذ مرارال مالئمة                                                                  والحظ مدتب أمان المظالم أنه ال توجد معلومال إح اااااااااائية م د ثة تمدن  -9
  التماال ضاد المثليال والمثلاان وملدوجي الما  الجنساي ومغاشري الهوية الجنساانية وأحرار الهوية الجنساانية   بشاأن 

 م( 10) وحاملي ص ال الجنسان وأفراد ال ئال الجنسانية اكخرى 

  اااااااااااااقاا، ذوي اإلعااماة في الماائاة من مجموع اك   14,62والحظ مدتاب أمان المظاالم أناه اعما  باال ااد   -10
 م( 11) المسجلان في إكوادور

وأكد مدتب أمان المظالم أن الت باق ال عال آلليال المشاااورة المسااصقة والمشاااورة البائية والمشاااورة  -11
                                                                                             السااااابقة لوضااااع القوانان، باعتصار ذلك حقا  أساااااساااايا  للشااااعوب اكصاااالية واإلكوادوريان المن درين من أصاااا   

  وجود مانون فرعي شنظم أفريقي وأفراد  ااااعب مونتو او، مسااااألة ال غنى عنهام وفي هذا ال اااادد، شندي عد
                                                                                                     هذه المشااااااورال إلى انعدا  اليقان القانوني لدى الملل مان ب جراء المشااااااورال وم ن م ن حق  هم أن ا ساااااتشااااااروا 

 م( 12) بشأن السياسال التي مد ادون لها أثر على أراضاهم

ن قة، عبر وأ اااااااار مدتب أمان المظالم إلى أنه، بسااااااابب أزمة الهجرة التي شواجهها أحد بلدان الم -12
  2015ألي  ااقا خالل ال ترة من عا     500ملاون  ااقا واسااتقر بها حوالي   1,7                         إكوادور  ن و بلدان أخرى  

 م( 13) 2021إلى عا  

 المعلومات المقدمة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة -       ثالثا   

 والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان  ( 14) نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

على االت اق اإلمليمي بشااأن الوصااول إلى  2020الت اادشق في عا    25أبرزل الورمة المشااترفة  -13
المعلومال والمشاااااااااااارفة العامة والعدالة في المساااااااااااائ  البائية في أمريدا الالتانية ومن قة الص ر ال اريبي  

                                                                             إكوادور  بأن تجري التغاارال القانونية والمنسسية الالزمة للتن اذ ال ام  للرفن    إسداسو(، وأوصت  )ات اق 
 م (15)المتعلق في هذا االت اق بالوصول إلى المعلومال البائية 
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 اإليار الويني لحقوق اإلنسان -باء 

 الهياكل األساسية المؤسسية والتدابير السياساتية -1 

م  2019ماد القانون اكساااسااي لمدتب أمان المظالم في عا   على اعت   12 ااددل الورمة المشااترفة   -14
ع ي بدل أن شتقوى  م وأوصااات بوضاااع مانون مالئم الختيار أعلى  ( 16)                                                    ول نها رأل أن مدتب أمان المظالم ضااا 

 م( 17) سل ة في المنسسة الوانية ل قوق اإلنسان

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري تنفيذ االلتزامات الدولية  -1 

 المساواة وعد  التماال  
أنه ال شلال اسااود في إكوادور وصاام  اادشد تجاه حاملي فارو  نقا  26أكدل الورمة المشااترفة  -15

 م( 18) المناعة الصشرية/اإلشدز، رغم أن القانون ا مي حقومهم

 حق ال رد في ال ياة وال رية واكمان على  ق ه وفي عد  التعرض للتعذشب  
          ين اكول/أ ااااااااااااااارل عادة ورماال إلى االحتجااجاال العاارماة وأعماال العني التي ومعات في تشاااااااااااااار  -16

، 2019إلى أنه اندلعت، في تشاااااااااااارين اكول/أكتو ر  16م وأ ااااااااااااارل الورمة المشااااااااااااترفة ( 19) 2019أكتو ر  
احتجاجال عارمة ضاد حلمة تدابار امت ااداة أعلنها رئيس الجمهورية آنذا ، مورينو، وأن الشاراة ممعتها 

م وذفرل منظمة ( 20) ن من السدان اكصلاانفي عدة حاالل باستقدا  القوة الم راة، وال سيما ضد الم تجا 
هاومن راشتس ووتش أن لجنة لتق اااي ال قائق، أنشاااأها مدتب أمان المظالم للت قاق في االساااتقدا  الم ر  

في المائة من انتهاكال حقوق اإلنساااان أثناء  75للقوة، أعلل مقت  ساااتة م تجان إلى موال اكمن وحوالي  
 م( 21) مائة منها إلى الجيشفي ال 13االحتجاجال إلى الشراة و

وأوصاات منظمة الع و الدولية إكوادور ب جراء ت قاق فوري و ااام  ونليه في انتهاكال حقوق اإلنسااان   -17
 م( 22) لضمان استجالء ال قيقة وإحقاق العدالة وجبر الضرر للض ااا   2019المرت صة في سياق احتجاجال عا  

  معدالل العني   وسااااال ت عدة منظمال الضاااااوء على وجود أزمة حادة في نظا  الساااااجون، مع ارت اع  -18
 316، ما مجموعه  2021م وأفادل لجنة البلدان اكمريدية ل قوق اإلنسااان بأنه توفي، في عا   ( 23) والوعيال

                                                                                         ااق ااا  مساالوب ال رية وهم في عهدة الدولة وتعرض المئال إلصااابال ناجمة عن مجموعة اعتداءال ما   
اعني زيادة هائلة في عدد الوعيال الناجمة أن ذلك   5م والحظت الورمة المشترفة  ( 24) بها الم تجلون أن سهم

 م( 25) حالة وفاة 46                          الذي أ بلغ عيه عما مجموعه  2020عن العني في السجون بالمقارنة مع عا  

وحددل لجنة البلدان اكمريدية ل قوق اإلنساااان ضااامن اكساااصاب الرئيساااية للعني داخ  الساااجون  -19
م وأفادل  ( 26) الحتجاز التي ومعت فاها أخ ر أعمال العنيعد  ممارسااااااااة الدولة المرايصة ال عالة في مراكل ا

بأن هذه اكحداث نجمت عن صاراعال ع اابال المقدرال اإلجرامية من أج  القيادة  24الورمة المشاترفة 
                                                   إلى أنه فثارا  ما تت دم في السااااااااجون تنظيمال إجرامية   م وأ ااااااااارل منظمة هاومن راشتس ووتش( 27) والت دم

 م( 28) تبتل الم تجلين وأسرهم

أن إساااااااءة اسااااااتقدا  تدبار ال صس االحتيااي اشااااااد  أحد اكسااااااصاب  5وأكدل الورمة المشااااااترفة  -20
م ( 29) في المائة 194اكخارة بنسااااصة  13 الرئيسااااية الكتظاس السااااجون وأن عدد النلالء زاد خالل الساااانوال ال

ب نشااااااااء ساااااااجون ضاااااااقمة،    2014أنه، منذ إعادة هيدلة الساااااااجون في عا     22والحظت الورمة المشاااااااترفة 
 م( 30)                                                  ازدادل الظروف المعيشية الملرية داخ  السجون سوءا  
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وأوصااات لجنة البلدان اكمريدية ل قوق اإلنساااان إكوادور بأن تن ذ ساااياساااة  ااااملة بشاااأن المساااائ    -21
راءال فعاالاة لمنع جميع أنواع العني وال اد منهاا، و اأن تق   عادد  الجناائياة والسااااااااااااااجون، تتضاااااااااااااامن إج 

                                                                                   الساااااااااجون بت باق تدبار ال صس االحتيااي في حاالل اساااااااااتثنائية، و أن ت    للنلالء  روفا  ت  ظ  نلالء 
 م( 31) كرامتهم اإلنسانية 

ل وعي،  أنه، رغم نا مانون العقو ال على تجريم االخت اء غار ا 23والحظت الورمة المشاترفة  -22
 م( 32)                                                       لم ت عرض على القضاء حتى اآلن أي مضية بق و، هذه الجريمة

 إمامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالل من العقاب، وسيادة القانون   

أنه  هرل   20، الحظت الورمة المشاترفة ( 33) بق او، التوصايال المتعلقة بمبدأ اساتقالل القضااء  -23
مقال ة لهذا المبدأ، وأبرزل، في جملة أمور أخرى، وجود  اااادو  بشااااأن خالل الساااانوال اكخارة ممارسااااال  

                                                            م وأحا  مرصااد ال قوق والعدالة علما  بالشاادو  المتعلقة باختيار ( 34) مصاراة اختيار مضاااة الم دمة الدسااتورية
م وأوصااى بمراعاة أعلى معاشار حقوق اإلنسااان في مجال اسااتقالل القضاااء ( 35) مضاااة م دمة العدل الوانية

 م( 36) ختيار القضاة والهائال القضائية العلياوا

والحظ مرصاااد ال قوق والعدالة ما اتسااامت به معالجة مضاااااا متعلقة بشاااق ااايال عامة بارزة من  -24
ممارسااااال من  ااااأنها اإلخالل بمبدأي الم اكمة وفق اكصااااول القانونية واسااااتقالل القضاااااء، كسااااصاب منها 

 م( 37) لسل ال القضائية بالقدر ال افيعد  تعلا  مرارال مدتب المدعي العا  وا

                                                                نق ااا  في الوحدال القضااائية لتقدام المساااعدة من أج  ضاامان إمدانية 1والحظت الورمة المشااترفة  -25
 م( 38) اللجوء إلى القضاء للنساء ض ااا العني الجنساني، وال سيما في اكبر يال الريفية النائية

عام   2014إلى أن سان القانون الجنائي اكسااساي الشاام  في عا   5وأ اارل الورمة المشاترفة  -26
م ( 39) جرائمأدى إلى زياادة مسااااااااااااااتوى اكتظااس السااااااااااااااجون، كناه زاد مادة عقو اة ال صس عيماا شتعلق بصع  ال

وتصسااايو إجراءال    ( 40) الورمة ب صاااالذ هذا القانون من أج  الت باق الساااليم للتدابار البدشلة لالحتجاز وأوصااات 
 م( 41) من الملااا والنظم التي تعتمدها السجون مث  النظا  الم توذ والنظا   صه الم توذ  االست ادة 

م  (42) دشل اكصااالية إلى أن ال سااااد آفة متوانةوأ اااارل اللجنة القانونية للتنمية الذاتية لشاااعوب اكن  -27
ما اعادل إجمالي الدشن   2019-2007بأن ال ساااااااد فلي القلانة خالل ال ترة   23وأفادل الورمة المشااااااترفة 

 م( 43) و أن ثمة نواما واض ة في أداء السل ال العامة المدل ة بمرايصة مالية الدولة  العا  اإلكوادوري 

 ال ريال اكساسية وال ق في المشارفة في ال ياة العامة وال ياة السياسية  

أن التدابار المتقذة لمتابعة بع  التوصاايال المقدمة خالل االسااتعراض   9رأل الورمة المشااترفة   -28
أنه ال تلال ثمة نواما  16م وذفرل الورمة المشاترفة ( 44) سات فاعية لضامان حرية التعبارالدوري الشاام  لي 

حادة في إعمال ال ق في حرية التجمع السالمي وفي حمااة المدافعان عن حقوق اإلنساان ونشا اء المجتمع 
 م( 45) المدني وال   اان

صال التي شواجهها المدافعون الضاااوء على تلاشد أعمال العني والعق 15وسااال ت الورمة المشاااترفة  -29
                                                                                        عن حقوق اإلنسااااااان المتعلقة بال ااااااناعال االسااااااتقراجية أو م اع ال امة وأ ساااااارهم، وأكدل أن المساااااانولان 
الرئيسااااان عن الوصااام والمضاااااقة هم مو  و الدولة، وأنه نشاااأ، في معظم ال االل، ت الي بان الشااارفال 

ق هم السادان اكصالاون وال الحون والمن درون من  م واككثر عرضاة للق ر في هذا السايا( 46) وموال اكمن
 م( 47) أص  أفريقي
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أنه، باإلضااااافة إلى عد  توخي العنااة الواجصة للت قاق عيما شتعرض  12وأكدل الورمة المشااااترفة  -30
م ( 48) لااه الماادافعون عن حقوق اإلنساااااااااااااااان من تهاادشاادال واعتااداءال، اجري تجريمهم بغرض عرملااة عملهم

أنه شت رر اتها  المدافعان عن حقوق اإلنسااااان ونشاااا اء المجتمع المدني، في    16رفة  وذفرل الورمة المشاااات 
م و اإلضاافة  (49)مالحقال جنائية تعسافية، بارت اب جرائم جنائية لمضاااقتهم وتقوي هم واضا هادهم إاار  

 م (50)                                                                         ، استمر استقدا  القانون الجنائي لعرملة االحتجاجال ومالحقة الم تجان مضائيا  إلى ذلك 

                                                      إكوادور بأن تضاااااع حدا  لمضاااااااقة المدافعان عن حقوق اإلنساااااان  16وأوصااااات الورمة المشاااااترفة  -31
م  ( 51) وال اااااااااااا  اان ولتجريمهم و أن تراجع القانون الجنائي إللغاء المواد التي تجر  التعبار بجميع أ ااااااااااااداله

إكوادور بوضاااع ساااياساااة عامة ت دد إجراءال ملموساااة ل مااة المدافعان عن   15وأوصااات الورمة المشاااترفة 
 م( 52) ضمان بائة آمنة مواتية كداء عملهمحقوق اإلنسان و 

، إصااالذ القانون اكساااسااي ل عال  2019إلى أنه جرى، في عا   16وأ ااارل الورمة المشااترفة   -32
م  ( 53)                                                                        ب لغاء العقو ال اإلدارية والجنائية التي فانت ت سااااتقد   لقنق حرية ال اااا افة  2013ال ااااادر في عا  

اخ انعدا  اكمن عيما شتعلق بممارسة النشا  ال   ي، مع ما شن وي ول نها أ ارل إلى تقارير عن تلاشد من 
عليااه ذلااك من تهاادشاادال من جهااال تااابعااة وغار تااابعااة للاادولااة، والحظاات أن تلاشااد انعاادا  اكمن المرتصو 

 م( 54) بالجريمة المنظمة شنثر على عم  ال   اان

المتعلق بالشاا اعية وال  ااول    أن ضاارورة ت دشث القانون اكساااسااي 25والحظت الورمة المشااترفة  -33
م  ( 55) 2004سااااانة من ساااااريانه منذ اعتماده في عا   18على المعلومال العامة مساااااألة ال عصار علاها، بعد  

،  ( 56)                                                                    إكوادور بأن تعتمد فورا  مشاااروع مانون إصاااالذ القانون المتعلق بالشااا اعية 2وأوصااات الورمة المشاااترفة 
و أن تعلز سااياسااال عامة ت    ال  ااول على المعلومال من خالل مصادرال لتوساايع ن اق تغ ية  ااصدة 

 م( 57) اإلنترنت على ال عاد الواني

شنظم عم  منظمال المجتمع  أنه ال شوجد لدى إكوادور مانون  اام  16وذفرل الورمة المشاترفة  -34
 م( 58)                                                                                        المدني، وأن هذه المنظمال تعم  بالتالي في بائة مانونية غار آمنة تنظ  مها مراسيم تن اذاة

 ال ق في الق وصية  

  أنه ليس لدى إكوادور مانون م دد ا مي حقوق المواانان إزاء ممارسااااااااة   23أكدل الورمة المشاااااااترفة   -35
،  2021القانون اكسااساي ل مااة البيانال الشاق اية، المعتمد في أاار/ماشو  اساتقدا  فامارال المرايصة كن 

 م( 59) ال اضع أي حدود لهذه الممارسة

 حظر جميع أ دال الرق، بما في ذلك االتجار باك قا،  

أ اااااااااااار المرفل اكورو ي للقانون والعدالة إلى أن االتجار مرتصو بتهريب اك اااااااااااقا، إلى خارج   -36
 ، وعرفاات زيااادة فبارة في الن ااااااااااااااي اكول من 19- ة ت ااامماات بساااااااااااااابااب جااائ ااة فوفاااد البلااد، وهااذه  اااهر 

أن إغالق ال دود  ااااااااد  فرصااااااااة للجماعال القارجة عن   18م والحظت الورمة المشااااااااترفة ( 60) 2021 عا 
القانون إلنشااااء  اااصدال لالتجار باك اااقا، وتهريبهم ولت قاق أر اذ باساااتغالل ضاااعي اك اااقا، خالل  

 م( 61) رحلة العبور

الضااوء على حالة من الرق المعاصاار في  اارفة زراوية إكوادورية   22وساال ت الورمة المشااترفة   -37
 ااااااقا من العمال ضاااااا ااا االسااااااتغالل في اسااااااتقراج ألياف  ااااااجرة اكباكام   1  000                أضاااااار ل بأكثر من  

والحظت الورمة أنه، رغم مصا ااااارة إجراءال مانونية، لم تقد  الشااااارفة أي تعوي  للضااااا ااا ولم تتقذ الدولة  
 م( 62) أي إجراءال لت سان  روفهم المعيشية
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 ال ق في العم  وفي  روف عم  عادلة ومواتية  

                                                             فرض دستور إكوادور نظاما  نقابيا  موحدا  لجميع عالمال العم  في  16المشترفة الحظت الورمة   -38
 م (63) منسسال الدولة ووجود ماود م راة على حق المو  ان العامان في اإلضراب وفي الم اوضال الجماوية 

ت                                                           علما  بالجهود المبذولة للقضاء على عم  اكا ال، ول نها الحظ   17وأحاات الورمة المشترفة   -39
أن هذه الممارساااااااااة ال تلال  اااااااااائعة، وتمس باكساااااااااا  ال  الل، وال سااااااااايما المنتميال منهن إلى اكسااااااااار  

 م( 64) المنق ضة الدخ 

 ال ق في مستوى معيشي الئق  

، أزمة امت اااااااداة ولم تتعلز التنمية 2014بأن البلد واجه، منذ عا     21أفادل الورمة المشااااااترفة   -40
م وأكدل الورمة ( 65)                                                              االمت ااااااااداة لت ساااااااان مساااااااتوى المعيشاااااااة من أج  توزيع أكثر عدال  للثروة-االجتماوية
 م( 66)                                                                    خل ت أزمة امت اداة حادة في إكوادور، سببت ان ما ا   دشدا  في اإلنتاج   19- أن جائ ة فوفاد   13المشترفة  

إلى أنه توجد مناااق، معظمهاا ريفياة، اعيش   Stichting Broken Chalkوأ ااااااااااااااارل منظماة  -41
في المائة من اكا ال والمراهقان في أساااااار معيشااااااية فقارة، م رومة من المياه ال ااااااال ة للشاااااارب    50 بها

على أن عد  توافر  17م و اااددل الورمة المشاااترفة ( 67) وخدمال ال ااارف ال ااا ي ومرافق الرعااة ال ااا ية
                                                                       منااق الريفية والصعادة عن المراكل ال ضااارية اشاااد  عائقا  رئيسااايا ، وال سااايما القدمال اكسااااساااية لسااادان ال

 م( 68) بالنسصة لألا ال والمراهقان

أن البيانال الوانية تجع  إكوادور ثاني بلد في أمريدا الالتانية من  21وأكدل الورمة المشااااااترفة  -42
حاااث أعلى معاادالل نقا التغااذاااة الملمن، والحظاات ارت اااع معاادل نقا التغااذاااة وسااااااااااااااوء التغااذاااة لاادى  

 10م وأبرزل الورمة المشاااااترفة ( 69) اكا ال، وال سااااايما في المنااق الريفية التي اق نها السااااادان اكصااااالاون 
 م( 70) الل ال قر المدمع بان السدان اكصلاانارت اع معد

أن هائة منع المساتوانال العشاوائية لم تضاع ساياساة ومائية، وحولت   13وأكدل الورمة المشاترفة  -43
  م( 71) بالتالي اإلخالء القسري إلى سياسة عامة

 ال ق في ال  ة  

ن هذا التجلؤ اسااااابب أنه ليس لدى إكوادور نظا  صااااا ي موحد وأ 26الحظت الورمة المشاااااترفة  -44
 م( 72) مشاك  في االست ادة من القدمال

                                                            أن الدولة أحرزل تقدما  فبارا  في مجال رعااة الم ااااابان ب ارو   26والحظت الورمة المشااااترفة  -45
نقا المناعة الصشارية، ول نها ال تنظم حمالل للومااة من هذا ال ارو  تساتهدف ال ئال السادانية الرئيساية  

 م( 73) المعنية

                                                           أن اإلجهاض ا عتبر جريمة في إكوادور ويعام ب بال صس مدة ت ااااا   19والحظت الورمة المشاااااترفة  -46
إلى سااااانتان من اقضاااااعن لعمليال اإلجهاض ومدة تتراوذ بان سااااانة وثالث سااااانوال مقدمو خدمال الرعااة  

مضااات  م وأ اااارل منظمة الع و الدولية إلى أن الم دمة الدساااتورية ( 74) ال ااا ية الذشن اسااااعدون في إجرائها
  افقت الجمعية الوانية ، و 2022ب لغاء تجريم اإلجهاض في حاالل االغت ااابم وفي  ااصا /فبراشر    2021في عا   

             أسااابوعا  ب ااا ة  12على مشاااروع القانون ذي ال ااالة، مع ماود مشاااددة للغااة ت رض عد  تجاوز مدة ال م   
مشاروع القانون،                                   آذار/مار ، عد ل رئيس الجمهورية   15                                         أسابوعا  بالنساصة لل ئال ذال اكولويةم وفي    18عامة، و 

 م( 75) على ن و  دد تقااد إمدانية القضوع ل جهاض
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                                                        بساااااان مانون إنهاء ال م  الناجم عن االغت اااااااب، وفقا  للمعاشار   21وأوصاااااات الورمة المشااااااترفة   -47
و  لغاء تجريم اإلجهاض في حاالل االغت ااااب وزنا الم ار  وتشاااوهال الجنان الق ارة، و  لغاء  ،  ( 76) الدولية
 م( 77) التدابار العقابية  جميع 

 أن تثقيف المواانان بشااأن ال اا ة الجنسااية واإلنجابية ال شلال مسااألة 26وأبرزل الورمة المشااترفة   -48
 م( 78)                                                معل قة وأن الجهود التي تبذلها الدولة غار فاعية

ارت اااع معاادالل حماا  المراهقااال في إكوادور،   Stichting Broken Chalkوالحظاات منظمااة   -49
  معلومال عن االساتقدا  اآلمن لوساائ  منع ال م ، وعن المضااع ال وأوصات بتضامان برامج التثقيف الجنساي 

أن أغلبية حاالل   21م وأكدل الورمة المشااترفة ( 79) الم تملة لل م  غار المرغوب عيه، وأهمية الرضااا الجنسااي 
 م( 80) حم  المراهقال تنجم عن اعتداءال جنسية

بوضااع أار مانونية وسااياسااال اجتماوية للت اادي لوعيال اكمهال،   4وأوصاات الورمة المشااترفة   -50
 م( 81) ومضاع ال ال م ، ولق   معدالل اإلجهاض غار المأمون 

 ال ق في التعليم  

                                                إلى أن توسيع ن اق توفار التعليم لم ادن متساويا    Stichting Broken Chalkأ ارل منظمة   -51
إذ شتقلي سادان المنااق الريفية والسادان اكصالاون وأفراد مجتمع الساود في فثار من ال االل عن الرفب 
                                                                                                  وي تر  فثار من اكا ال المنتمان إلى اكساااار ال قارة، ومعظمهم من اإلكوادوريان المن درين من أصاااا  أفريقي

 م( 82)                                  صلاان، الدراسة لدعم أسرهم ماليا  ومن السدان اك

إلى أن نووية التعليم، رغم الت سااااان المساااااج ،  Stichting Broken Chalkوأ اااااارل منظمة  -52
  م وال تلال معدالل ( 83) تلال ردشئة، وأن المدار  مدتظة والمدرسااااان مغلو ون على أمرهم في فثار من ال االل  ال 

                                                                         مائما ، وال ئتان اك ااد تأثرا  هما المراهقال ال وام  والساادان اكصاالاون، حاث                           االنق اع عن الدراسااة مشاادال  
 م( 84) أدنى معدالل إتما  مرحلة التعليم الثانوي  تسجالن

                                                   أن المدرساااااان ليساااااوا دائما  منهلان أو مدر ان لتدريس   Stichting Broken Chalkوذفرل منظمة   -53
                                                         العقلية، وال تساتوفي المصاني دائما  معاشار إمدانية الوصاولم ال الب ذوي اإلعامال السامعية أو الص ارية أو 

 م( 85) ومد منعت هذه النواما أكثر من ن ي اكا ال ذوي اإلعامة من االلت اق بالمدار 

إكوادور بتن اذ االسااتراتيجيال الالزمة الجتذاب اكا ال والمراهقان  21وأوصاات الورمة المشااترفة  -54
 م( 86) مقتل ة إلى نظا  التعليم الذشن ترفوا الدراسة كسصاب

م وذفرل منظمة  ( 87) وأبرزل عدة تقارير تسااجا  معدالل مرت عة من العني الجنسااي في المدار  -55
                                                                                            هاومن راشتس ووتش أن فثارا  من الشااااصاب الناجان من العني الجنسااااي في المدار  شواجهون عقصال فبارة 

الضاااااوء على مرار صاااااادر عن م دمة البلدان   19م وسااااال ت الورمة المشاااااترفة  ( 88) في اللجوء إلى القضااااااء
في مضااااااية فتاة تعرضاااااات العتداءال جنسااااااية في مدرسااااااة عامة، وأوصاااااات   ( 89) اكمريدية ل قوق اإلنسااااااان

بضاااامان اساااات ادة ال تيال والنساااااء من تعليم جاد النووية، خال من العني و/أو الت رس الجنسااااي، بوسااااائ  
 م( 90) ل قوق اإلنسانمنها تن اذ مرار م دمة البلدان اكمريدية 

والحظت من ااة العم  واإلدارة والص وث االجتماوية أن مانون إصااالذ القانون الجنائي اكساااساي   -56
م وأ اااااارل منظمة ( 91) ، التنمر المدرساااااي والت رس اككادامي على حد ساااااواء2021                     الشاااااام  جر  ، في عا   

Stichting Broken Chalk    ،إلى أنه، رغم اتقاذ إكوادور خ وال مهمة لمعالجة مساألة العني الجنساي
 م( 92)                                                                      ال شن ذ فثار  من المدار  بالقدر ال افي السياسال والبروتوفوالل المعتمدة
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أن اكا اال من المثلياال والمثلاان وملدوجي الماا  الجنسااااااااااااااي    21والحظات الورماة المشااااااااااااااترفاة   -57
ار الهوية الجنساااااااانية وحاملي صااااااا ال الجنساااااااان وأفراد ال ئال الجنساااااااانية  ومغاشري الهوية الجنساااااااانية وأحر 

اكخرى شتعرضااون بانتظا  لسااوء المعاملة والعني، وال ساايما في النظا  التعليمي، رغم إصاادار دلا  للرعااة  
 م( 93) لم اجر تن اذه

 التنمية والبائة واكعمال التجارية وحقوق اإلنسان  
                      ، مرساااوما ن تن اذشا ن، 2021أن ال دومة الوانية أصااادرل، في عا   3الحظت الورمة المشاااترفة  -58

، اللذان شوساااعان، على التوالي، حدود المنااق الن  ية في أماليم السااادان  151والمرساااو   95هما المرساااو   
بأن مسااألة عد  دسااتورية هذشن   27م وأفادل الورمة المشااترفة ( 94) اكصاالاان ون اق السااج  العقاري للتعدشن

                                                                                                      المرساوما ن، اللذشن ساتن  ذ على أسااساهما هذه الساياساال، أ ثارل بسابب عد  إجراء المشااورال الواجصة بشاأنهما
 م( 95) مع الشعوب اكصلية

أن أكثر ال ئال عرضاااة للق ر بسااابب ال اااناعال االساااتقراجية هم  15وأكدل الورمة المشاااترفة  -59
الحون والمن درون من أصاااااا  أفريقي، حاث شتعرضااااااون للتجريم ويقعون ضاااااا ااا  الساااااادان اكصاااااالاون وال 

الضوء على الضغو القوي    24م وسل ت الورمة المشترفة ( 96) الستراتيجيال متسمة بال ساد ترعاها الشرفال
 م( 97)                                                                                             الذي تمارسه السل ة التن اذاة خالل اإلجراءال القضائية التي تصا  ر ضد أنش ة ال ناعال االستقراجية 

  عن امتيازال التعدشن التي تمن ها الدولة وعن أنشاااااااا ة التعدشن القانونية   14وأبلغت الورمة المشااااااااترفة   -60
 م( 98) وال سيما المس  ال المائية                                                            وغار القانونية في مقااعة نابو، التي تقلي آثارا  على البائة،

أنه ال توجد آليال مناسااااصة وفعالة لمعالجة آثار االنساااادابال الن  ية  10وأكدل الورمة المشااااترفة  -61
عن عدة انسااااااادابال ن  ية أثرل  3م وأبلغت الورمة المشاااااااترفة ( 99) التي تقع باكساااااااا  في من قة اكمازون 

                           إلى أن انساادابا  ن  يا  ومع   27م وأ ااارل الورمة المشااترفة  ( 100) على فئال منها الشااعوب والقوميال اكصاالية
مجتمع من  ااااعب فيشااااوا على ضاااا اف نهري فوفا ونابوم وأكدل   100                  أث ر على أكثر من    2020في عا  

                                                                            أن عمليال مرايصة االنساااااادابال الن  ية ضااااااعي ة جدا  أو منعدمة لدرجة أنه فان ش بلغ  27الورمة المشااااااترفة  
 م( 101) ى ن اق واسع أو ضاق ف  أسبوعانعن وموع انسداب عل

ب نشاااااااء آليال فعالة ل صااااااالذ الشااااااام  لألضاااااارار الناجمة عن  10وأوصاااااات الورمة المشااااااترفة  -62
 م( 102) االنسدابال الن  ية، بما في ذلك اتقاذ تدابار لمنع حدوث انسدابال جدشدة

إكوادور بأن تن ذ تدابار فاعية وفعالة لرصااد أنشاا ة الشاارفال، مع  15وأوصاات الورمة المشااترفة  -63
ال ر، على إع اء اكولوية ل قوق اإلنساان على الم االا القاصاة للشارفال، و أن تنشاا آليال للت قاق 

 م( 103) مع الجهال ال اعلة في م اع اكعمال ومقاضاتها ومعامبتها

 حقوق أشخاص محددين أو إئات محددة -2 

 النساء  
                                                                   إكوادور بأن تساااان مانونا  للمساااااواة اعالج مقتلي مجاالل التماال والعني    1أوصاااات الورمة المشااااترفة   -64

 م( 104) ضد النساء وال تيال

المتعلق بمنع العني ضااد  2018أن القانون اكساااسااي الشااام  لعا    1والحظت الورمة المشااترفة  -65
الضوء على   4م وسل ت الورمة المشترفة ( 105) نيالمرأة والقضاء عليه اعترف بمقتلي أ دال العني الجنسا

الجه  الشااااااااائع بان العاملان في مجال العدالة والساااااااال ال الم لية عيما شتعلق بت باق القانون اكساااااااااساااااااي  
م  (106) الشاام  المتعلق بمنع العني ضاد المرأة والقضااء عليه و تمتيع الضا ااا بتدابار إدارية لل مااة ال ورية

 م( 107) بتوفار موارد فاعية لتن اذ هذا القانون  6وأوصت الورمة المشترفة 



A/HRC/WG.6/41/ECU/3 

9 GE.22-13126 

انعدا  أو ضاااااااااااعي الوعي ببروتوفوالل الومااة واإلبال  المتاحة  17والحظت الورمة المشاااااااااااترفة  -66
م  (108) لضاااااااااااا ااا العني، وال ساااااااااااايما بان ال تيال أو المراهقال أو النساااااااااااااء اللواتي مد شواجهن خ ر العني

وأوصت الورمة إكوادور ب عداد برامج ومائية وإعالمية بشأن العني ضد المرأة، وفذلك بشأن تشجيع اإلبال  
 م( 109) لسبا  اكساسي اكول اللتما  ال مااة واالنت افباعتصاره ا

أن إجراءال منع العني ضاااااد المرأة غار فعالة لعد  وجود إجراءال   4والحظت الورمة المشاااااترفة  -67
  عن انق اض   1م وأبلغت الورمة المشاااااترفة  ( 110) ساااااريعة ومالئمة ل مااة الضااااا ااا عندما شلتمسااااان تدابار ال مااة 

                                                                          المقدمة لضا ااا العني وأوصات إكوادور  بضامان توافر مراكل الرعااة ودور اإلشواء مساتوى خدمال الرعااة  
 م( 111) في جميع أن اء إمليمها

 23م وأكدل الورمة المشااااااااااااترفة ( 112) وأبرزل عدة منظمال ارت اع عدد جرائم مت  اإلناث في البلد -68
 م( 113)                                                                        فان اككثر عن ا  بالنسصة للنساء وال تيال منذ تجريم مت  اإلناث في إكوادور 2021أن عا   

الضاوء على العدد ال بار من اكا ال والمراهقان الذشن فقدوا أمهاتهم  6وسال ت الورمة المشاترفة  -69
، مى من ال االل إلى أنهم بقوا، في الغالبية العظ   23م وأ اااارل الورمة المشاااترفة ( 114) بسااابب جرائم مت  اإلناث 

إكوادور ب اااااياغة واعتماد مانون للتعوي  ال ام ،  6م وأوصااااات الورمة المشاااااترفة ( 115) بال تعوي   اااااام 
اشاام  الضاا ااا غار المصا اارين والناجيال من العني ضااد المرأة وجرائم مت  اإلناث وغار ذلك من الوعيال 

 م( 116) الناجمة عن العني

 اااااااااااءال التي مدمها مدتب المدعي العا  بشااااااااااأن الجرائم أن اإلح  4والحظت الورمة المشااااااااااترفة  -70
م وأوصاااااات الورمة بتلويد مدتب ( 117) الجنسااااااية تبان أن عدد الضاااااا ااا زاد خالل الساااااانوال اكر ع الماضااااااية

المدعي العا  بالموارد الالزمة والعدد ال افي من المدعان العامان، الذشن امل ون المنهالل الالزمة للت قاق 
 م( 118) يةفي الجرائم الجنس

م وأكدل ( 119) أنه امتد العني والتماال ضااااااد المرأة إلى العالم الرممي 9والحظت الورمة المشااااااترفة  -71
، زاد بقدر أكبر 19-أن تلاشد اسااااااتقدا  الت نولوجيال الرممية، في سااااااياق جائ ة فوفاد 4الورمة المشااااااترفة 

 م( 120) خ ر التعرض للعني الجنساني

 اكا ال  

الضااااااااوء على ارت اع معدالل العني الجنسااااااااي الذي تتعرض له  19ساااااااال ت الورمة المشااااااااترفة   -72
م والحظت الورمة أن العدشد من ال تيال  ( 121) سااااااانة 14ال تيال والمراهقال، وال سااااااايما من تق  أعمارهن عن 

الل                                                                                         اللواتي شلجأن إلى نظا  العدالة ال ا  رمن من سااااابا  انت ااااااف فعال ف ساااااب، ب  فذلك من ال مااة خ
 م( 122) فترة النظر في  داواهن

وأوصاااااات من ااااااة العم  واإلدارة والص وث االجتماوية بالقضاااااااء على جميع أ اااااادال العني التي  -73
 م( 123) تمس اكا ال والمراهقان، بما في ذلك العني الرممي والعني الجنسي الرممي

دومة أشدل خالل الجولة وأ ارل الشراكة العالمية من أج  إنهاء العني ضد اكا ال إلى أن ال  -74
اكخارة من االسااتعراض الدوري الشااام  توصاايال ب ظر العقو ة البدنية، ول نها لم تعتمد أي تشااريعال في  

،  مشاااااااااروع مانون ل ظر العقو ة البدنية لألا ال   2016                                               هذا ال اااااااااددم ومد ع رض على الجمعية الوانية في عا  
 م( 124)                             ول ن لم ا  رز أي تقد  بشأنه
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 الشعوب اكصلية  

  ، أي تقد 2022و   2017                                          أنه لم ا  رز، خالل ال ترة الممتدة بان عامي   3الحظت الورمة المشااترفة  -75
 م( 125) في وضع موانان وال في تن اذ سياسال عامة ل  الة احترا  حقوق الشعوب اكصلية وحماشتها

إذ لم تجر  ( 126) 153-118رة عد  تن اذ التوصاااااااية الواردة في ال ق 10والحظت الورمة المشاااااااترفة  -76
م وأوصات الورمة ( 127) مواءمة اإلاار القانوني القائم مع إعالن اكمم المت دة بشاأن حقوق الشاعوب اكصالية

إكوادور بأن تضااع، بالشااراكة مع منظمال الشااعوب اكصاالية، سااياسااة عامة تندرج في إاار   11المشااترفة 
يما ال ق في تقرير الم اااااااار واالساااااااتقالل الذاتي إعالن اكمم المت دة بشاااااااأن الشاااااااعوب اكصااااااالية، وال سااااااا 

 م( 128) ال دم الذاتي أو

أن الدسااااااتور اسااااااما بتشاااااادا  كدوائر إمليمية للساااااادان اكصاااااالاانك   27والحظت الورمة المشااااااترفة  -77
م وأوصااااات ( 129) باعتصارها حدومال إمليميةم غار أنه اداد اسااااات ا  ت باق آلية ال  اااااول على هذه ال ااااا ة

إكوادور بأن تضاااااااع، بالتشااااااااور مع الشاااااااعوب اكصااااااالية، إجراءال واضااااااا ة   10و 3الورمتان المشاااااااترفتان  
ة في ساااااندال مل ية أراضاااااي أساااااالفها المدرجة ضااااامن المنااق الم مية  لالعتراف ب ق الشاااااعوب اكصااااالي 

 م( 130)                                           وإصدار هذه السندال رسميا  وتسليمها مجانا  

وأ اااااااارل منظمة الع و الدولية إلى أن السااااااال ال والشااااااارفال على حد ساااااااواء تمادل في تجاه   -78
الن و والتعدشن حقوق الشاااااااعوب اكصااااااالية من خالل ساااااااياساااااااال ومشااااااااريع واساااااااعة الن اق، مث  مشااااااااريع 

م وأكدل ( 131) أثرل على أراضااااااي هذه الشااااااعوب و ائتها وصاااااا تها و/أو م ااااااادر مياهها و/أو أغذشتها التي
أن توسااااااع حدود منااق ال ااااااناعال االسااااااتقراجية والمسااااااتوانال ال شلال شهدد بقاء  27الورمة المشااااااترفة  
 م( 132) الشعوب اكصلية

                                         شاااااااااااااورة مسااااااااااااصقة وحرة ومسااااااااااااتنارة وفقا  للمعاشار أنه لم تجر أي م 27وأكدل الورمة المشااااااااااااترفة  -79
م أما بق اااو، المشااااورة اإلدارية، فال اعترف بها ت ساااار تقاادي الت ايية منظمة العم  الدولية ( 133) الدولية
                                                                                             إال في حالة اكنش ة المتعلقة بالموارد غار المتجددةم والمشاورة التي ت عتبر واجصة في هذه ال الة   169رمم 

ائية التي ال تماث ، من حاث الشاااااااامولية، ن اق مشاااااااااورة الشااااااااعوب اكصاااااااالية الواردة في  هي المشاااااااااورة الب 
 م( 134) الدولي القانون 

                                                    أن الشااااااااعوب اكصاااااااالية اضاااااااا رل إلى اللجوء مرارا  إلى القضاااااااااء  3والحظت الورمة المشااااااااترفة  -80
م دمااة م والحظاات منظمااة هاومن راشتس ووتش أن ال( 135) للم ااالصااة باا عمااال واجااب الاادولااة في التشااااااااااااااااور

، باالعتراف كول مرة ب ق مجتمعال الشاااااااااااعوب 2022، في فانون الثاني/شناشر  ( 136) الدساااااااااااتورية مضااااااااااات
اكصاااااااااالية في أن تتقذ القرار النهائي بشااااااااااأن مشاااااااااااريع الن و والتعدشن وغارها من مشاااااااااااريع ال ااااااااااناعال 

 م( 137) االستقراجية التي تنثر على أراضاها

  إكوادور بأن ت    حق الشااعوب اكصاالية في الموافقة ال رة والمسااصقةوأوصاات منظمة الع و الدولية  -81
 م( 138)                                                                                       والمستنارة على السياسال والمشاريع والتشريعال التي مد تمسها، وفقا  لمعاشار حقوق اإلنسان

المتعلقة ب مااة الشااااعوب اكصاااالية التي تعيش في عللة   ( 139) 155-118و ق ااااو، التوصااااية  -82
باعتماد تدابار فعالة   3م وأوصاااااااات الورمة المشااااااااترفة  ( 140)                أنها لم ت ن  ذ  10شااااااااترفة اووية، أكدل الورمة الم

لضاااامان حقوق الشااااعوب اكصاااالية التي تعيش في عللة اووية في أراضاااااها وأماليمها ومواردها ال بيعية، 
ق  و االمتناع عن ممارساااة أو الساااماذ بممارساااة اكنشااا ة االساااتقراجية التي تتعارض مع التمتع بهذه ال قو 

 م( 141)                                وت عر  ض بقاء هذه الشعوب للق ر
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 المثليال والمثلاون وملدوجو الما  الجنسي ومغاشرو الهوية الجنسانية وحاملو ص ال الجنسان  

أن المثليال والمثلاان وملدوجي الما  الجنساااااااااااااي ومغاشري الهوية  22أبرزل الورمة المشاااااااااااااترفة  -83
الجنسااااانية وأحرار الهوية الجنسااااانية وحاملي صاااا ال الجنسااااان وأفراد ال ئال الجنسااااانية اكخرى شتعرضااااون 
                                                                                             للعني والوصاام والتماال في المجتمع اإلكوادوري، وأوصاات الورمة إكوادور  بأن ت اامم وتن ذ سااياسااال عامة 

 م( 142) اا التماال على أسا  الما  الجنسي و/أو الهوية الجنسانيةل مااة ض ا

أن المثليال والمثلاان وملدوجي الما  الجنسااااااااااااي ومغاشري الهوية  8والحظت الورمة المشااااااااااااترفة  -84
الجنسااااااانية وأحرار الهوية الجنسااااااانية وحاملي صاااااا ال الجنسااااااان وأفراد ال ئال الجنسااااااانية اكخرى شواجهون 

                                                                               إلى القضااااااااااااااااء، وأناه لم ت تقاذ، رغم نا ماانون العقو اال على تجريم ال راهياة والتماال،  عقصاال في اللجوء  
  إجراءال لمقاضاااااااة مرت بي هاتان الجريمتان، وأن الهيد  القضااااااائي غار منه  لمساااااااعدة المثليال والمثلاان  أي 

  وحاملي صااااا ال الجنساااااان وأفراد وملدوجي الما  الجنساااااي ومغاشري الهوية الجنساااااانية وأحرار الهوية الجنساااااانية  
 م( 143) ال ئال الجنسانية اكخرى 

، 2019وأ اااارل منظمة هاومن راشتس ووتش إلى أن الم دمة الدساااتورية أصااادرل، في حليران/شونيه   -85
                                                                                                        مرارا  ا جال زواج المثلاان، وأعلنات عاد  دساااااااااااااتورياة ماانون اللواجم غار أن الجمعياة الوانياة لم تمتثا  بعاد كوامر  

الدساااااتورية بمراجعة اكحدا  القانونية المتعلقة باللواج المدني لتشااااام  اكزواج المثلاان، وتنظيم أساااااالاب الم دمة 
 م ( 144) المساعدة على اإلنجاب، والسماذ لألزواج المثلاان بأن امن وا أسماءهم العائلية لألا ال لدى تسجالهم 

ثلاان وملدوجي الما  الجنساااااي ومغاشري  أن االعتراف ب ق المثليال والم   7والحظت الورمة المشاااااترفة   -86
الهوية الجنسااااانية وأحرار الهوية الجنسااااانية وحاملي صاااا ال الجنسااااان وأفراد ال ئال الجنسااااانية اكخرى في اللواج  

 م( 145) مو   برف  اجتماعي موي، أدى إلى تلاشد مستوى العني ضدهم  المدني 

  من الدساتور تن وي على التماال ضاد اكزواج المثلاان،   68إلى أن المادة    7وأ اارل الورمة المشاترفة   -87
 م ( 147) م وأوصت بتعدش  الدستور إللغاء هذه المادة المتسمة بالتماال ال ريا ( 146) كنها تستثناهم من ال ق في التبني 

رساااااااة                                                       أن عد  وجود مانون  اااااااام  بشاااااااأن الهوية الجنساااااااانية عق د مما 7وأكدل الورمة المشاااااااترفة  -88
م وأفادل  ( 148) مغاشري الهوية الجنساانية وحاملي صا ال الجنساان حقهم في ت دشد هويتهم الجنساانية بأن ساهم

                                                                              بأن الجمعية الوانية لم ت عدل القوانان من أج  السااااااااااماذ لمغاشري الهوية الجنسااااااااااانية   8الورمة المشااااااااااترفة 
ءال تغاار االسااام والنوع االجتماعي بتساااجا  نوعهم االجتماعي و تغااره و أن الساااج  المدني ال شيسااار إجرا

  م والحظات الورماة أن القاانون ال اعترف باال ق في تغاار االسااااااااااااام في وثاائق الهوياة إال لمن ( 149) في وثاائق الهوياة 
 م( 150) سنة 18تتجاوز أعمارهم  

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  

، على اتصاع سااااااياسااااااة من ت ة 2018أن إكوادور دأبت، حتى عا    18الحظت الورمة المشااااااترفة  -89
                                                                                              نساابيا  بشااأن الهجرة، ول نها واجهت، منذ تدفق اك ااقا، من بلد ثالث، ت دي تلبية احتياجال مئال اآلالف  

م وأكدل هذه الورمة أنه اعاني عدد ( 151) من اك اااااااقا، الذشن وصااااااالوا إلى المعابر ال دوداة في  ااااااامال البلد 
من مسااتويال عالية من الضااعي بساابب ساايامال بلدانهم    2019و  2018كبار ممن دخلوا إكوادور خالل عامي 

 م ( 152) اكصلية، مث  العني الجنساني وعد  استقرار الظروف المعيشية واالض هاد السياسي واالجتماعي 

ان اكمريدية ل قوق اإلنساااااان عن ملقها إزاء التدابار ، أعر ت لجنة البلد2019وفي  اااااصا /فبراشر   -90
                                                                                                 المتقذة للت اادي للهجرة القساارية من بلد ثالث، والمتمثلة في ا ااترا  تقدام وثائق م ااادق علاها أو معتر ف 
                                                                                    مانونا  ب اااااا تهام وحثت اللجنة إكوادور على ضاااااامان حقوق هنالء اك ااااااقا،، وال ساااااايما حقهم في الب  

 م( 153) ي عد  اإلعادة القسرية، وفي المساواة وعد  التماالاللجوء وال  ول عليه، وف
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  ، 826 ، تغار فبار ب صاادار المرسااو  2019أنه حدث، في آب/أغساا س   18والحظت الورمة المشااترفة   -91
  826م ونا المرسااو   ( 154) الذي شنا على ا ااترا  ح ااول موااني أحد بلدان المن قة على تأ ااارة دخول البلد 

                                                                                   على وضاع ساج  للمهاجرين اشاد  التساجا  عيه  اراا  لمصا ارة إجراءال لتساوية وضاع موااني ذلك         أاضاا  
أن اك اقا،   23م والحظت الورمة المشاترفة ( 155) البلد ت ضاي إلى من هم تأ اارة اساتثنائية كساصاب إنساانية

وية وضااااعهم من غار ال املان لوثائق الساااا ر أو صاااا ي ة السااااوابق العدلية الم ااااادق علاها ال امدنهم تساااا 
 م( 156) حاث الهجرة، ما لم ا  لوا على وضع الالجا

حدد أسااصاب   2021إلى أن تعدش  القانون اكساااسااي للتنق  الصشااري لعا    18وأ ااارل الورمة المشااترفة   - 92
، من دون أي إجراء بدش ، على إعادة اك اااقا، الذشن ش رف  دخولهمم وساااما                                                                                               عد  الساااماذ بدخول البلد ونا 
هاذا التغاار با عاادة اك ااااااااااااااقاا، وترحالهم من دون أي إجراءال تمدن من ت ادشاد مادى احتيااجهم لل مااااة 

أن تعدشالل اللوائا التنظيمية للقانون اكساااسااي للتنق  الصشااري تنا   22م والحظت الورمة المشااترفة  ( 157) الدولية
 م ( 158) على أن ترحا  اك قا، هو البدش  الوحاد الحتجازهم بسبب وضعهم غار القانوني من حاث الهجرة 

أنه اجب على إكوادور أن ت بق سااااياسااااة لتنظيم الهجرة تراعي وامع   13وأكدل الورمة المشااااترفة   -93
 م( 159) ف ال ال في حاالل التنق  الصشري اك قا، الضعا

 

Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org (one asterisk denotes a national human rights 

institution with “A” status). 

  Civil society 

  Individual submissions: 

AI Amnesty International, London (United Kingdom of Great Britain  

 and Northern Ireland); 

BCN The Stichting Broken Chalk, Amsterdam (Netherlands); 

CAPAJ Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios 

 Andinos, Tacna (Peru); 

ECLJ The European Centre for Law and Justice, Strasbourg (France); 

EndViolence Global Partnership to End Violence Against Children, New York (United 

States of America); 

HRW Human Rights Watch, Geneva (Switzerland); 

ODJ Observatorio de Derechos y Justicia, Quito (Ecuador); 

PLAGIS Plataforma de Acción, Gestión e Investigación Social, Quito (Ecuador). 

  Joint submissions: 

JS1 Joint submission 1 submitted by: Centro Ecuatoriano de  Desarrollo y 

Estudios Alternativos (CEDEAL), Quito (Ecuador); Acuerdo Nacional 

por una vida libre de violencia Agenda 2030, Acción Ciudadana por la 

Democracia y el Desarrollo (ACDemocracia), Red Las Violetas; 

JS2 Joint submission 2 submitted by: Coalición Fundación Datalat – 

Fundación Ciudadanía y Desarrollo para el EPU Ecuador, Quito 

(Ecuador); Fundación Datalat, Fundación Ciudadanía y Desarrollo; 

JS3 Joint submission 3 submitted by: Indigenous Peoples Rights 

International (IPRI), Baguio City (Philippines); y Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de la Amazonía  Ecuatoriana (CONFENIAE); 

JS4 Joint submission 4 submitted by: Centro de Apoyo y Protección de los 

DDHH "Surkuna", Quito (Ecuador); Alianza de Organizaciones por los 

Derechos Humanos de Ecuador; Bolena, el Taller de Comunicación 

Mujer, la Asociación Latinoamericana por el Desarrollo Alternativo 

(ALDEA) y el Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la Mujer 

(CEPAM) CEPAM-GUAYAQUIL; 

JS5 Joint submission 5 submitted by: Coalición DerechosPPL – 

Observatorio de Criminología, Política Criminal y Ejecución Penal; y 

Fundación Somos Panas, Quito (Ecuador); 

JS6 Joint submission 6 submitted by: Coalición Nacional de Mujeres del 

Ecuador/REDFAVIFE, Quito (Ecuador); National Coalition of Women; y 

Red de Familias de Víctimas de Femicidio;  

http://www.ohchr.org/


A/HRC/WG.6/41/ECU/3 

13 GE.22-13126 

 
JS7 Joint submission 7 submitted by: Akahata-Equipo de Trabajo en 

Sexualidades y Géneros, Buenos Aires (Argentina); Sexual Rights 

Initiative; Fundación PAKTA; Fundación SENDAS; Red de Litigantes 

LGBT de las Américas; Sexual Rights Initiative; Akahata A.C.Synergía – 

Iniciativa por los Derechos Humanos; 

JS8 Joint submission 8 submitted by: Coalición Diversidad Arcoíris – 

Ecuador, Quito (Ecuador); Fundación Ecuatoriana Equidad (FEE), 

Fundación Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur (SENDAS); 

Gay Latino, Centro de Investigación de Estudios y Derechos Humanos 

(CIEDH);  Fundación PAKTA, Fundación Ciudadanía y Desarrollo; 

JS9 Joint submission 9 submitted by: Association for Progressive 

Communications, Johannesburg (South Africa); y Derechos Digitales 

Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC); 

JS10 Joint submission 10 submitted by: Amazon Frontlines, Lago Agrio 

(Ecuador); Fundación Alianza Ceibo; Organización Waorani de Pastaza; 

Comunidad A’i Cofán de Sinangoe; Nación Siekopai; Amazon Watch; y 

Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos; 

JS11 Joint submission 11 submitted by: Fundación Alejandro Labaka, 

Francisco de Orellana (Ecuador); Alianza de Organizaciones de Derechos 

Humanos de Ecuador; Asociación Latinoamericana para el Desarrollo 

Alternativo (ALDEA); Amazon Frontlines; Amazon Watch; y Comité 

Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH); 

JS12 Joint submission 12 submitted by: Alianza de Organizaciones por los 

Derechos Humanos, Quito (Ecuador); La Comisión Ecuménica de 

Derechos Humanos (CEDHU); Amazon Frontlines; el Comité de 

Derechos Humanos de Guayaquil (CDH-GYE); el Centro de Apoyo y 

Protección de los Derechos Humanos, (SURKUNA); la Fundación 

Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA); Acción 

Ecológica; la Fundación Alejandro Labaka; Amazon Watch; la 

Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte del Ecuador 

(APT-Norte); la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la 

Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA; Extinction 

Rebellion Ecuador; el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador; el 

Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador 

(OMASNE); el Colectivo Yasunidos; el Observatorio Nacional Ciudadano 

para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y derechos de la 

naturaleza, en referencia a los procesos mineros en todas sus fases; 

Proyecto Dulcepamba; Kuska Estudio Jurídico; Cabildo por el Agua de 

Cuenca; Yasunidos Guapondelig; 

JS13 Joint submission 13 submitted by: Comité Permanente por la Defensa 

de los Derechos Humanos, Guayaquil (Ecuador); y Coordinadora de 

Organizaciones Sociales del Guayas; 

JS14 Joint submission 14 submitted by: Amazon Watch, San Francisco 

(United States of America); la Federación de Organizaciones Indígenas 

del Napo; Napo Resiste; Napo Ama la Vida; Consejo de Defensoras y 

Defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría 

del Pueblo en Napo; Hakhu Fundación Amazonia; y Alianza de 

Organizaciones de Derechos Humanos Ecuador; 

JS15 Joint submission 15 submitted by: Pueblo Shuar Arutam, Morona 

Santiago (Ecuador); Amazonas Watch; la Alianza de Organizaciones de 

Derechos Humanos Ecuador; Acción Ecológica; el Pueblo Shuar Arutam; 

Observatorio de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos 

en el Chocó Andino; el Proyecto Dulcepamba; la Comuna 

Afroecuatoriana Barranquilla de San Javier; y el Comité de Solidaridad 

Furukawa Nunca Más; 

JS16 Joint submission 16 submitted by: CIVICUS: World Alliance for 

Citizen Participation, Johannesburg (South Africa); y Fundacíon 

Ciudadanía y Desarollo; 

JS17 Joint submission 17 submitted by: Istituto Internazionale Maria 

Ausiliatrice, Veyrier (Switzerland); Istituto Internazionale Maria 

Ausiliatrice Instituto de las Hijas de María Auxiliadora- Inspectoría 

Sagrado Corazón-Ecuador; Confederación de Establecimientos de 

Educación Católica del Ecuador (CONFEDEC);  



A/HRC/WG.6/41/ECU/3 

GE.22-13126 14 

 
JS18 Joint submission 18 submitted by: HIAS, Panama (Panama); HIAS 

Ecuador; Norwegian Refugee Council Ecuador; and Pontifical Catholic 

University of Ecuador; 

JS19 Joint submission 19 submitted by: The Center for Reproductive  Rights, 

Inc, Geneva (Switzerland); El Movimiento por ser Niña (MPSN); La 

Coalición desde Nuestras Voces (“la Coalición”); el Centro de Derechos 

Reproductivos (“el Centro”); Plan Internacional Ecuador; y la Mesa de 

Género de la Cooperación International en Ecuador (MEGECI); 

JS20 Joint submission 20 submitted by: Fundación Ciudadanía y Desarrollo 

(FCD), Quito (Ecuador); y Centro de Investigación y Estudios de 

Derechos Humanos (CIEDH); 

JS21 Joint submission 21 submitted by: Red de Organizaciones por la 

Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Quito (Ecuador); 

Colectivo Compromiso por la Niñez y Adolescencia, conformado por: 

CARE, ChildFund, Kindernothilfe, Plan Internacional y World Vision; 

Coalición Nacional contra el Abuso Sexual a Niñas, niños y adolescentes 

(COCASEN), conformada por: Asociación de Lucha por los 

Sobrevivientes de Agresiones Sexuales – ALSAS, CEPRODEG, 

Colectivo Valientes, Defensoras de Derechos Humanos de la Niñez, 

Federación de Mujeres de Sucumbíos; Fundación Aldea, Fundación 

Defensa de los NNA; Fundación Quitu Raymi, Representante y vocera de 

familiares sobrevivientes del abuso sexual; y, AAMPETRA; Colectivo 

Pacto por la Niñez y Adolescencia, conformado por: Aldeas Infantiles 

SOS, APADA, Asociación Solidaridad y Acción – ASA – , CENIT, 

CORIESU, Desarrollo y Autogestión – DYA – , Fundación Liderazgo y 

Acción, Fundación  Acción Solidaria, Fundación Alas de Colibrí, 

Fundación Amor y  Fortaleza, Fundación Aurora, Fundación Cambiando 

Vidas, Fundación Ciudadanía por el Buen Vivir, Fundación Cristo de la 

Calle, Fundación Danielle Childrens, Fundación Equidad;  Fundación 

Nuestros Jóvenes, Fundación Regreso a Casa, Fundación Sol de 

Primavera, Fundación Tierra de Hombres, INEPE, Misión  Scalabriniana, 

Observatorio Social del Ecuador, Pacto Chimborazo, Pacto Tungurahua, 

Pana tv, Pueblo Kayambi, Red Cantonal de Defensores Comunitarios; 

JS22 Joint submission 22 submitted by: Fundación Regional de Asesoría en 

Derechos Humanos- INREDH Quito (Ecuador); Fundación Ecuatoriana 

Equidad; Surkuna; Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – 

CEDHU; La Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas – CESA; 

Fundación Dignidad; CARE, Ecuador; Fundación AVSI, Ecuador; 

Caritas, Ecuador; Alas de Colibrí; Misión Scalabriniana; Alianza 

Migrante; 

JS23 Joint submission 23 submitted by: Coalición IFEX-ALC AMARC-ALC 

SIP, Toronto (Canada)- Fundamedios; Fundación Lucha Anticorrupción; 

Comisión de Derechos Humanos; Fundación IR “Iniciativas para la 

Reinserción”; Nos faltan Tres; Fundación Desafío; Diálogo Diverso; y 

Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en 

Ecuador (Asfadec); 

JS24 Joint submission 24 submitted by: Coalición para Derechos de Niñez y 

Adolescencia del Ecuador para el EPU, Quito (Ecuador) – Fundación 

Pachamama; Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador – CDHPUCE; Fundación TIAM; Movimiento 

Indígena y Campesino de Cotopaxi – MICC; Coordinadora Ecuatoriana de 

organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente – 

CEDENMA; 

JS25 Joint submission 25 submitted by: Coalición por el derecho de acceso a 

la información en Ecuador Quito (Ecuador) – Fundación Ciudadanía y 

Desarrollo (FCD); Observatorio de Derechos y Fundación Ciudadanas del 

Mundo- FCM,; 

JS26 Joint submission 26 submitted by: Fundación Ecuatoriana Equidad 

(FEE), Quito (Ecuador); Fundación Servicios para un Desarrollo 

Alternativo del Sur (SENDAS); Centro de Investigación y Estudio de 

Derechos Humanos (CIEDH); Taller de Comunicación Mujer (TCM); 

Red Gay Latino; y Fundación Mujer & Mujer; 

JS27 Joint submission 27 submitted by: Land is Life, New York (United 

States of America); y La Confederación De Organizaciones Indígenas Del 

Ecuador.  



A/HRC/WG.6/41/ECU/3 

15 GE.22-13126 

 
  National human rights institution: 

DPE Defensoria del Pueblo del Ecuador*, Quito (Ecuador). 

  Regional intergovernmental organization: 

IACHR-OAS Inter-American Commission on Human Rights-Organization of American 

States, Washington, D.C. 20006 (United States of America). 

 2 See A/HRC/36/4, A/HRC/36/4/Add.1, and A/HRC/36/2. 

 3 DPE, para. 1. 

 4 DPE, para. 4. 

 5 DPE, paras. 13–14. 

 6 DPE, para. 22. 

 7 DPE, para. 16. 

 8 DPE, para. 23. 

 9 DPE, paras. 9–10. 

 10 DPE, para. 15. 

 11 DPE, para. 19. 

 12 DPE, para. 18. 

 13 DPE, para. 6. 

 14 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

 Discrimination; 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment; 

OP-CAT Optional Protocol to CAT; 

CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography; 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 

 15 JS25, paras. 5.2 and 8.3. 

 16 JS12, paras. 37–38. 

 17 JS12, para. 50. 

 18 JS26, para. 24. 

 19 AI, paras. 42–46, CAPAJ, pp. 3–5, HRW, p. 3, IACHR, p. 5, JS12, paras. 17–18, and JS16, paras. 

5.7-5.8. 

 20 JS16, para. 5.7. 

 21 HRW, p. 3. See also AI, para. 45, and JS16, p. 15. 

 22 AI, p. 4. 

 23 AI, para. 47, HRW, pp. 2–3, IACHR-OAS, pp.10 and 12–14, JS5, paras. 6.9 and 8.1-8.8, JS13, paras. 

5–14, JS22, para 42, JS23, paras. 13.3–13.5, and JS24, paras. 15–18. 

 24 IACHR-OAS, p. 14. 

 25 JS5, para. 8.4. 

 26 IACHR-OAS, p. 14. 

 27 JS24, para. 15. 

 28 HRW, p. 2. See also JS13, para. 7. 

 29 JS5, paras. 6.3–6.5. See also IACHR-OAS, p. 14, and JS23, para. 13.4. 

 30 JS22, p. 10. 

 31 IACHR-OAS, p. 14. See also HRW, p. 3. 

 32 JS23, para. 9.3. 

 33 For relevant recommendations see A/HRC/36/4, paras. 118.36 (Australia) and 118.44 (Bangladesh). 

 34 JS20, paras. 21 and 26. 

 35 ODJ, paras. 3.2.1–3.2.5. See also JS20, paras. 43–44.  



A/HRC/WG.6/41/ECU/3 

GE.22-13126 16 

 
 36 ODJ, para. 5.2. See also JS20, paras. 43–44. 

 37 ODJ, paras. 3.3.1–3.3.2.6. 

 38 JS1, p. 10. 

 39 JS5, para. 4.2. 

 40 JS5, para. 11.2. 

 41 JS5, para. 11.4. See also JS22, para. 48. 

 42 CAPAJ, p. 9. 

 43 JS23, paras. 11.3–11.4. 

 44 JS9, para. 31. 

 45 JS16, para. 1.4. 

 46 JS15, paras. 1 and 4. See also CAPAJ, p. 7 and JS14, para. 2. 

 47 JS15, para. 3. 

 48 JS12, para. 11. See also AI, para. 35, JS15, para. 4, and JS16, para. 3.4. 

 49 JS16, para. 3.4. 

 50 JS16, para. 5.4. 

 51 JS16, para. 6.2. 

 52 JS15, para. 50. See also AI, p. 4 and JS12, para. 32. 

 53 JS16, para. 4.3. See also JS23, para. 6.6. 

 54 JS16, para. 4.8. 

 55 JS25, para. 5.6. 

 56 JS2, para. 60. See also JS25, para. 8.2. 

 57 JS2, para. 58. See also JS25, para. 8.5. 

 58 JS16, para. 2.3. 

 59 JS23, para. 7.2. 

 60 ECJL, para. 15. 

 61 JS18, para. 46. 

 62 JS22, paras. 27–28. 

 63 JS16, para. 2.7. 

 64 JS17, paras. 33–34. 

 65 JS21, pp. 3 and 5. 

 66 JS13, para. 47. See also JS21, paras. 2–3. 

 67 BCN, para. 15. 

 68 JS17, para. 16. 

 69 JS21, para 6. 

 70 JS10, para. 2. 

 71 JS13, paras. 44–46. 

 72 JS26, para. 7. 

 73 JS26, paras. 11 and 13. 

 74 JS19, para. 22. 

 75 AI paras. 6–7. See also HRW, p. 5, ECLJ, para. 10, JS4, paras. 7–10, and JS19, paras. 22–26. 

 76 JS21, para. 54. 

 77 JS21, para. 55. 

 78 JS26, para. 15. 

 79 BCN, paras. 22 and 24. 

 80 JS21, para. 49. 

 81 JS4, para. 10. 

 82 BCN, paras. 8 and 17. 

 83 BCN, paras. 4–5 and 6. 

 84 BCN, para. 16. 

 85 BCN, para. 13. 

 86 JS21, para. 25. 

 87 BCN, paras. 19–20, HRW, pp. 5–6, JS19, para. 14, and JS21, paras. 28–33. 

 88 HRW, p. 6. 

 89 Corte IDH. Paola Guzmán Albarracín c. Ecuador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 24 de 

junio de 2020, Serie C No. 405. 

 90 JS19, paras. 17–19 and 44 (ii). See also HRW, p. 6 and JS21, para. 34. 

 91 PLAGIS, p. 1. See also HRW, p. 6. 

 92 BCN, para. 20. 

 93 JS21, para. 23. 

 94 JS3, para. 21. See also JS14, para. 1 and JS24, para. 3. 

 95 JS27, p. 4. 

 96 JS15, para. 3. See also CAPAJ, pp. 7–8. 

 97 JS24, para. 14. 

 98 JS14, paras. 4–10. 

 99 JS10, para. 12. 

 100 JS3, paras. 27–31.  



A/HRC/WG.6/41/ECU/3 

17 GE.22-13126 

 
 101 JS27, p. 5, para.16. See also AI, paras. 26–30. 

 102 JS10, para. 29 (e). 

 103 JS15, paras. 49 and 52. 

 104 JS1, para. 3.8. 

 105 JS1, para. 2.2. 

 106 JS4, para. 26. 

 107 JS6, p. 4. See also JS1, para. 3.15 and JS4, para. 30. 

 108 JS17, para. 26. 

 109 JS17, para. 45 (b). 

 110 JS4, para. 25. 

 111 JS1, paras. 3.29–3.30 and 3.31. 

 112 JS1, para. 2.4, JS4, paras. 19–21, JS6, paras. 1–40, JS9, para. 21, JS17, para. 27, and JS23, para. 8.2. 

 113 JS23, para. 8.2. 

 114 JS6, p. 4. 

 115 JS23, para. 8.4. 

 116 JS6, p. 11. 

 117 JS4, para. 11. 

 118 JS4, para. 14. 

 119 JS9, para. 16. 

 120 JS4, para. 53. 

 121 JS19, para. 11. 

 122 JS19, para. 39. 

 123 PLAGIS, p. 5. 

 124 EndViolence, paras. 1.1–1.2. 

 125 JS3, para. 3. 

 126 For the relevant recommendation see A/HRC/36/4, para. 118. 153 (Canada). 

 127 JS10, para. 6. 

 128 JS11, para. 16 (a). See also JS3, para. 10. 

 129 JS27, para.13. 

 130 JS3, para. 15 and JS10, para. 29 (d). 

 131 AI, para. 22. See also JS3, paras. 27–37. 

 132 JS27, p. 3, para.1. 

 133 JS27, para.3. 

 134 JS27, para.5. 

 135 JS3, para. 41. 

 136 Sentencia No. 273-19-JP/22 en el caso referente a la Consulta previa en la comunidad A’I Cofán de 

Sinangoe. 

 137 HRW, p. 8. See also AI para. 33 and JS24, para. 6. 

 138 AI, p. 4. See also JS3, p. 8, JS10, para. 29 (f), and JS14, para. 32. 

 139 For the relevant recommendation see A/HRC/36/4, para. 118.155(Norway). 

 140 JS10, para. 13. 

 141 JS3, p. 10. 

 142 JS22, paras. 1–17. 

 143 JS8, paras. 7.2 and 7.4. 

 144 HRW, pp. 6–7. See also JS7, para. 11 and JS8, para. 2.3. 

 145 JS7, para. 13. 

 146 JS7, para. 20. See also HRW, p. 7. 

 147 JS7, para. 35. 

 148 JS7, para. 21. 

 149 JS8, para. 4.9. 

 150 JS8, para. 4.10. 

 151 JS18, para. 4. See also JS23, para. 10.3. 

 152 JS18, para. 27. 

 153 IACHR-OAS, p. 4. 

 154 JS18, para. 5. 

 155 JS18, para. 6. 

 156 JS23, para. 12.3. 

 157 JS18, para. 12. 

 158 JS22, para. 56. 

 159 JS13, p. 2. 

    


	موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن إكوادور*
	تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

	أولاً- معلومات أساسية
	ثانياً- المعلومات المقدمة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار التقيد الكامل بمبادئ باريس
	ثالثاً- المعلومات المقدمة من الجهات الأخرى صاحبة المصلحة
	ألف- نطاق الالتزامات الدولية( ) والتعاون مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان
	باء- الإطار الوطني لحقوق الإنسان
	1- الهياكل الأساسية المؤسسية والتدابير السياساتية

	جيم- تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
	1- تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع مراعاة القانون الدولي الإنساني الساري
	المساواة وعدم التمييز
	حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه وفي عدم التعرض للتعذيب
	إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون
	الحريات الأساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية
	الحق في الخصوصية
	حظر جميع أشكال الرق، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص
	الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية
	الحق في مستوى معيشي لائق
	الحق في الصحة
	الحق في التعليم
	التنمية والبيئة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان

	2- حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة
	النساء
	الأطفال
	الشعوب الأصلية
	المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين
	المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء




