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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة السابعة والعشرون
 12-1أيار/مايو 2٠1٧

مو ووو لورقو ووا المعلومو ووا المقدمو ووة م و و الج و ووا األخو وور صو وواح ة
المصلحة بشأن إكوادور*
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلوما أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .والتقرير موجز لورقات املعلومات املقدم من  5٠جه من اجلهاات
()1
صاااح املحاال
إىل عملي ا االسااتعراض الاادوري الشااامل ،وهااو مقااد يف ش ا ل مااوجز اقيااداً
باحل ااد اىقحا ا لع اادو ال لم ااات .ولحا ا اار م ح اال إلس ااهامات املةسسا ا الوط يا ا حلق ااوق
اإلنسان املعتمد ب اء عل التقيد ال امل مب اوئ باريس.

ثانيا -المعلومووا المقدمووة م و الملسسووة الوونيووة لحقوووق اإلنسووان المعتموودة
بناء على التقيد الكامل بم ادئ باريس
يم ا ااا يتعل ا ااق بالتوص ا ااي رقا ا ا  )2(4-135امل ثقا ا ا ع ا اان االس ا ااتعراض ال ا اادوري الش ا ااامل
-2
لعا  ،2٠12الحظ أمني املظامل أن الدستور وقاانون العقوباات الشاامل يتاام ان بعاا أح اا
نظ ااا روم ااا اىساس اان للم م ا ا اجل اأي ا ا الدولي ا ا  .ب ااس أن اعري ا ا اجل ا اراأ املرا ا ا يف س ااياق
ال زاعات املسل ال يغطن كل أنوا السلوك املشار إليها يف نظا روما اىساسن(.)3
()4
أقر أمني املظامل بالتطورات التشريعي املسالل
 -3و يما يتعلق بالتوصي رق ّ ، 16-135
يف جمااام م ا ا التمييااز واعتا أنااو ماان املها وجااوو إححاااءات بشااان مااو ن القطاااعني العااا

__________

*

حترر هذه الوثيق ق ل إرساهلا إىل وواأر الرتمج الت ريري يف اىم املت د .
مل َّ
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واخل ااامل امل تم ااني إىل السا ا ان اىص االيني والسا ا ان امل اادرين م اان أص اال أ ريق اان لقي ااا م ااد
اإلوماج ال علن هلذه ال ئات الس اني يف خمتل جماالت العمل(.)5
الل يف ال ي ا ا الت تي ا ا ملراك ااز االحتل ااا اإلقليمي ا ا
 -4وأق ا ّار أم ااني املظ ااامل ب ااالتطورات املس ا ّ
اجلديااد  .بااس أنااو الحااظ اسااتمرار االكتظاااح يف مراكااز االحتلااا القدأا  .كمااا شاادو علا أ يا
اعزيز التدابس الوقاأي لل د من حواوث الع بني احملتلزين(.)6
 -5و يمااا يتعلااق بالتوصااي  ،)٧(32-135أ اااو أمااني املظااامل بانااو ق ا ّد املساااعد إىل 359
ض ا ي وروت حالتهااا يف اقرياار جل ا احلقيق ا  ،وعماال مااع املةسسااات احل ومي ا ماان أجاال ااني
هةالء الا ايا من اجل الشامل(.)8
 -6وأ اااو أمااني املظااامل بااان إك اواوور ال تل ا قانون ااً حماادواً مل ا ا االرااار بال شاار وبانااو
جيب حتديث اخلط الوط ي مل ا االرار بال شر واالرار واالساتغالم اجل سان واالساتغالم يف
العم اال وبا ااس شل ا ا ما اان أش ا ا ام اسا ااتغالم اىش ااملامل ،و اص ا ا ال س اااء واىط ا ااام وامل ا اراهقني
واىشملامل شوي اهلويات اجل سي اململتل  ،املعتمد يف عا .)9(2٠٠6
 -٧و يم ا ااا يتعل ا ااق بالتوص ا ااي  ،)1٠(38-135اعتا ا ا أم ا ااني املظ ا ااامل أن الق ا ااانون اىساس ا اان
لالاحاااالت ي ا عل ا وضااع معااايس ريااز اعت ااار نشاار بعااا املعلومااات وا راء س ا اً يف املااس
بسمع اىشملامل وشر ه وبتقويا اىمن العا  .وأشاار أماني املظاامل أياااً إىل أن هاذا القاانون
ال يتا اامن نظ ااا اايا ا ق اااوراً علا ا الوقايا ا م اان أعم ااام الع ا ا والتهدي اادات واالعت ااداءات الا ا
استهدف الح ا يني والعاملني يف وساأط اإلعال (.)11
 -8وأش ا ا ا ااار أم ا ا ا ااني املظ ا ا ا ااامل إىل أن و ار التعل ا ا ا ااي ش ا ا ا اارع يف وض ا ا ا ااع اخلطا ا ا ا ا العشا ا ا ا اري
للتعلي  2٠25-2٠16وسلط الاوء عل التقد املسلل يما يتعلق بوصاوم ال سااء إىل نظاا
التعلي (.)12
 -9وأق ّار أماني املظاامل باااإلجراءات املتّملاذ للقاااء علا الع ا ضاد ال ساااء .باس أناو اعتا
من الاروري اقيي ا عات التغيسات التشريعي واملةسساي علا وصاوم ال سااء ضا ايا الع ا إىل
العدال ا  .وأوص ا أمااني املظااامل بااامان أن يراعاان ال اااعلون يف جمااام العدال ا الُعااد اجل سااا ع ااد
معاجل القاايا(.)13
 -1٠واعت أمني املظامل أنو من الاروري أن احدر اجلمعي الوط ي القانون اىساسن املتعلق
بالتشاور املس ق واحلر واملست س الذي يعت حقاً مجاعياً(.)14

ثالثا -المعلوما المقدمة م الج ا األخر صاح ة المصلحة
ألف -نطو وواق االلت امو ووا الدوليو ووة والتعو وواون مو وود ايليو ووا وال ي و ووا الدوليو ووة لحقو وووق
()15
اإلنسان
 -11أوصا الشا الدوليا حلقااوق اإلنسااان إكاواوور بااان ا اا إىل اجلهااوو امل ذولا لتعزيااز
م ظوم ال لدان اىمري ي حلقوق اإلنسان وبان اوق هتديداهتا املتواصل باالنس اب م ها(.)16
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 -12وأوصا ا ا الورقا ا ا املش ا اارتك  23إكا ا اواوور ب ا ااان اس ا اام للم ل ا ااني بوالي ا ااات يف إط ا ااار
اإلج اراءات اخلاص ا  ،و اص ا املقاارر اخلااامل املع ا ب ااحلق يف حري ا ال ارأي والتع ااس واملقاارر اخلااامل
املعا باااحلق يف حريا التلمااع الساالمن وا ااوين اجلمعيااات واملقاارر اخلاصا املع يا لالا املاادا عني
عن حقوق اإلنسان بزيار ال لد( .)1٧وأوص م ظم ال قاء الثقايف إكواوور بدعو املقارر اخلاصا
املع ي لقوق الشعوب اىصلي إىل يار ال لد(.)18

باء -اإلوار الووني لحقوق اإلنسان

()19

 -13أحاطا الشا الدوليا حلقااوق اإلنسااان علمااً بعمليا إصااالا الدسااتور اللتااني أجريتااا
يف عا ااا  2٠11ما اان سا ااالم اسا اات تاء شا ااع ويف عا ااا  2٠15ما اان سا ااالم التعا ااديالت ال ا ا
اعتُم اادت عل ا ا ضا ااو يتع ااارض م ااع اإلج ا اراء الدس ااتوري شي الح اال  .وأوص ا ا الش ا ا با اااحرتا
اإلجراءات املت ع يف إصالا الدستور واعديلو(.)2٠
 -14وأوصا الورقا املشاارتك  11بإلغاااء التعااديل الدسااتوري الااذي يوسااع نطاااق صااالحيات
الق اوات املساال ويساام هلااا بااان اقااد الاادع ماان أجاال ضاامان اىماان الشااامل للدول ا (.)21
والحظ ا الورق ا املشاارتك  11أن الساالطات أعل ا  ،لل ا وجااوو سطاار حاادوث كارث ا ط يعي ا
سالم انت اض الس ان اىصليني لعا  ،2٠15حال الطوارئ يف مجيع أضاء ال لد وق ّاررت اعلياق
احلقااوق الدسااتوري و وأوص ا إك اواوور بت اااوي اط يااق حال ا الط اوارئ يف سااياقات االحتلاجااات
االجتماعي لعرقل عمل املدا عني عن حقوق اإلنسان وررأو(.)22

يم -تنفيووا االلت امووا الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووانا موود مراعوواة القووانون الوودولي

الساري
اإلنساني
 -1المسائل المشتركة بي القطاعا

املساوا وعد التمييز

()23

 -15أشاارت الورقا املشارتك  16إىل اساتمرار اعاارض اىقلياات اإلث يا  ،و اصا اإلكاواووريني
امل اادرين ماان أصاال أ ريقاان وماان الشااعوب اىصاالي  ،للتمييااز املتعاادو رب ا التاادابس املتملااذ ماان
احل وما ا يف ه ااذا الح اادو ،وأوصا ا بت ظ ااي ا ااالت يف امل اادار ويف وس اااأط اإلع ااال للتوعيا ا
باحرتا كرام اإلنسان بغا ال ظر عن أصلو االث (.)24
 -16والحظا م ظمااات خمتل ا أنااو مااا الا ا ممارسااات وقاوانني ييزيا علا أسااا املياال
اجل سا اان عل ا ا الا اارب ما اان التقا ااد احملا اار ( .)25وأوص ا ا الورق ا ا املشا اارتك  2٠باا اامان أن تثا اال
التعرض
السلطات
 )26واملةسسات للقواعد الدستوري ال اامن املساوا واحلق يف حيا كرأ وعد ّ
للتمييز(  .وأوص م ظما سايلويتا  Xبس ّان قاانون مل ا ا التميياز يشامل التميياز علا أساا
املي اال اجل س اان واهلويا ا اجل س اااني ويا ا علا ا عقوب ااات( .)2٧وأوصا ا الورقا ا املش اارتك  2بوض ااع
برن ااامع اعليم اان ع ااا يف خمتل ا املس ااتويات املدرس ااي للقا اااء عل ا القوال ااب ال مطي ا واىح ااا
املس ا ق االجتماعي ا والثقا ي ا ال ا حتاارض عل ا ال راهي ا والع ا والتمييااز ضااد املثليااات واملثليااني
ومزووجن امليل اجل سن ومغايري اهلوي اجل ساني وحاملن ص ات اجل سني(.)28
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 -1٧وأوصا الورقا املشاارتك  2والورقا املشاارتك  8بإصااالا القااانون اىساساان للحا ماان
أجاال إوراج املعيااارين الاادوليني اللااذين اقر ااا م اااوئ يوبياركاراااا ويتمااثالن يف عااد إض ا اء ص ا
املرض عل امليل اجل سن واهلوي اجل ساني وعد إساا اىشملامل املع يني لعالج ط (.)29

الت مي وال يئ واىعمام التلاري وحقوق اإلنسان

()3٠

 -18يمااا يتعلااق بالتوصااي رق ا  ،)31(61-135الحظ ا م ظم ا العماال ال يئاان أن إك اواوور
الع اسااتملراج الا ط يف م اااطق حمميا والتعاادين الواسااع ال طاااق يف م اااطق شات ا ااو أحياااأن
ا شا ّ
()32
مرا ع وهو ما يس ر يف كلتا احلالتني عن اقدمي ش او متعلق بانتهاك حقوق اإلنسان .
 -2الحقوق المدنية والسياسية

حق ال رو يف احليا واحلري واىمان عل شملحو

()33

 -19أبلغ ا ا ا م ظما ا ااات عديا ا ااد ع ا ا ان جلا ا ااوء ق ا ا اوات اىما ا اان إىل االسا ا ااتملدا امل ا ا اار للقا ا ااو
واالحتلااا ات التعس ا ي سااالم احتلاجااات الشااعوب اىصاالي لعااا  2٠15وسااالم بسهااا ماان
املظ ا اااهرات العاما ا ا الا ا ا وقعا ا ا يف ال ا اارت ب ا ااني ع ا ااامن  2٠13و .)34(2٠16وأوصا ا ا الورقا ا ا
املشرتك  11إكواوور بامان احرتا املعايس الدولي املتعلقا باساتملدا القاو مان جاناب ماو ن
إن اش القانون( .)35ووع مةسس اخلط اىمامن  -املةسس الدولي حلماي املدا عني عان حقاوق
حث إكواوور عل الت قياق يف اوعااءات
اإلنسان الدوم اىعااء يف جملس حقوق اإلنسان إىل ّ
االستملدا امل ر للقو واالحتلا التعس ن ضد املتظاهرين السلميني وعارض املاذن ني املزعاومني
عل العدال (.)36
 -2٠وأقا ّارت م ظم ا اهلاادف اجلديااد بااالت وم اإلجيااال الااذي ط ارأ علا ال ظااا الااوط إلعاااو
التاهيل االجتماعن ،مباا يف شلا حتساني ال يا الت تيا للسالون واط ياق ااوشج إوار جدياد(.)3٧
والحظ ا هيومااان رايااتس وواااا أن وقااو مراكااز االحتلااا اجلديااد يف أماااكن بعيااد واط يااق
قواعد يار صارم واقييدي حيوالن وون ااحام السل اء با راو أسره (.)38
 -21وأوصا م ظما اهلادف اجلدياد بزيااو وصاوم اىشاملامل املسالوب حاريته إىل ورشاات
مه ي ا وار يهي ا وباس ااتملدا جلس ااات االس ااتما عل ا ال ا اااء اال رتاض اان واإلص اادار اإلل اارتو
ىوامر اإل راج ونظا اإل راج امل ر( .)39وأوص اللل ا املسا وني حلقاوق اإلنساان باالت قيق يف
مجيع حاالت قتل اىشملامل احملتلزين واالعتداء عليه ال يتور يها أ راو الشرط  ،وبتادريب
أ اراو الشاارط عل ا حقااوق احملتل ازين .وأوص ا اللل ا املس ا وني حلقااوق اإلنسااان أيا ااً بعااد
انتهاااك حااق ال ساااء وال تيااات اللاوار ياازرن أقااارسن يف السااالم اجلساادي للا ما عهن ماان ازين
أشياء حمظور يف أعااأهن احلميمي ( .)4٠وأوص م ظم سيلويتا  Xبت ظي االت يف السلون
مل ااع انتهاااك حقااوق املثليااات واملثليااني ومزووجاان املياال اجل ساان ومغااايري اهلويا اجل ساااني وحاااملن
ص ات اجل سني واايتها(.)41
 -22والحظ ا الورق ا املشاارتك  2أن بعااا مراكااز اسااتق ام املاادم ني مااا ال ا م توح ا عل ا
الاارب ماان س اوابقها يف ممارسااات ك ا املثلي ا ال ا اش ا ل انتهاك ااً حلقااوق اإلنسااان للمثليااات
واىشملامل مت وعن املياوم اجل ساي  -اجل سااني  .والحظا الورقا املشارتك  2أن العقوباات الا
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رض عل ال املراكز كان يف معظمها شات طابع إواري وأنو ال اوجد بيانات بشاان عارض
أي حال عل العدال (.)42
 -23و يمااا يتعل ااق بالتوصااي رق ا  ،)43(3-135الحظ ا الورق ا املشاارتك  3أن إك اواوور مل
اعتمد ما ي ن من التدابس الداسلي لالمتثام ىح ا االا اقي الدولي حلمايا مجياع اىشاملامل
ماان االست اااء القسااري ،و اصا أح ااا املاااو  .)44(3وأوصا الورقا املشاارتك  3بإنشاااء قاعااد
بياناات وط يا بشاان اىشاملامل اململت اني ووضااع برواوكاوالت عمال موحاد اسام بااالت قيق يف
الوقاأع ومالحق املتورطني يها(.)45

إقام العدم ،مبا يف شل مسال اإل الت من العقاب ،وسياو القانون

()46

 -24أعرب ا الورق ا املشاارتك  22عاان قلقهااا ىن نس ا ك ااس ماان ك ااار مااو ن نظااا العدال ا
س ا ا ق هل ا ا أن شا ااغلوا و ا اااأ يف السا االط الت يذي ا ا  ،وأوص ا ا بتغيا ااس طريق ا ا اعيي ا ا ه لاا اامان
استقالهل (.)4٧
 -25و يمااا يتعلااق بالتوصااي  ،)48(31-135أشااارت م ظما املواط ا والت ميا إىل أن التط يااق
العشا اواأن ل ح اال القا ااا بسا ا ب سط ااا ال يغت اار ي تها ا م اادأ االس ااتقاللي اخلارجيا ا للو ي ا ا
القااااأي  ،وأوص ا بت ديااد هااذه الو ي ا حتديااداً واض ا اً وو ق ااً للمعااايس الدولي ا ( .)49وأوص ا
ادسل الساالط الت يذي ا يف شااةون الساالط القااااأي  ،وال ساايما ماان
الورق ا املشاارتك  11بعااد اا ّ
()5٠
سالم قرارات اجمللس القااأن .
 -26والحظ الورق املشرتك  21أن إجراءات احلماي وإجاراءات احلمايا االساتث اأي  ،وهان
إجا اراءات قا اااأي هت اادف إىل اايا ا حق ااوق اإلنس ااان لت ا اراو واجلماع ااات ،اس ااتُملدم حلمايا ا
حقوق بس موجوو من احلقوق اىساسي للدول  ،أو لت حني املو ني العموميني ضاد املراق ا
العام ا  ،أو كمةسس ا قااااأي رابع ا ل ا الواقااع ع اادما ال حتظ ا بعااا ق ارارات العدال ا العاوي ا
بق وم إحد املةسسات(.)51
 -2٧والحظ الورق املشرتك  15أنو ال اوجد آليات ا سيق واعاون عال بني نظاا العدالا
العاوي ونظا عدال الشعوب اىصلي  ،وأوص إكواوور باحرتا احلق يف ممارس عدال الشاعوب
اىصاالي  .وأوص ا الورق ا املشاارتك  15الدول ا بااان اااامن يف إطااار نظااا العدال ا العاوي ا للدول ا
مش ا ااارك أسح ا اااأيني يف اللغ ا ااات التقليدي ا ا ا س ا ااالم اإلج ا ا اراءات القا ا اااأي ال ا ا ا هت ا ا ا الس ا ا ا ان
اىصليني(.)52
 -28وأوص ا االحتاااو الااوط لاك اواووريني امل اادرين ماان أصاال أ ريقاان با اااش ااادابس عال ا
لامان وصوم أ راو هذه ال ئ من الس ان إىل العدال ومعاملته أما احملاك عل قد املسااوا
مع بسه (.)53
 -29والحظ ا الورق ا املشاارتك  15أن  96يف املاأ ا
ال ا ازام يف مرحل ا الت قيااق اىوح وأن الا ا ايا وأق ااارس
اإلجاراءات .وأوصا الورقا املشاارتك  15بااامان عمليا
احلاااالت ومعاق ا املتااورطني يهااا ،وبوضااع آليااات اشاااركي
عاالً(.)54
GE.17-01937
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احلريات اىساسي واحلق يف املشارك يف احليا العام واحليا السياسي

()55

 -3٠أش ااارت الورقا ا املش اارتك  1والورقا ا املش اارتك  22إىل اعام اال اجملل ااس االنتمل ااال ال ااوط
واحمل م ا الدسااتوري بطريق ا خمتل ا مااع طل ااات التشاااور الشااع  ،ماان سااالم اس اريع اإلج اراءات
املتعلق باملساأل ال حتظ باهتما احل وما وعرقلا مقرتحاات جمموعاات املعارضا ( .)56وأ ااوت
الش ا الدولي ا حلقااوق اإلنسااان بااان اجمللااس االنتملااال الااوط أقااد يف عااا  2٠14عل ا حا ّال
حرك سياسي وأنو مل اط ق اللواأ شات الحل بحور ص ي ومل حترت اىصوم القانوني (.)5٧
 -31و يمااا يتعلااق بالتوصااي  ،)58(44-135أ اااوت مةسس ا اخلااط اىمااامن وم ظم ا العماال
ال يئ اان بإلغ اااء املرس ااو رقا ا  ،982ل اان املرس ااو ال ااديل رقا ا  16يتا اامن أح اما ااً اقي ااد حريا ا
التلمع و وم اىمان الوط ي املع ي باالاحاالت سلط اىمر لل امل ظمات بس احل وميا علا
أسااس بااس حماادو كمااا جيااب( .)59والحظ ا الورق ا املشاارتك  9والورق ا املشاارتك  1٧أن املرسااو
رقا ا  ٧39الح اااور يف ع ااا  2٠15إلص ااالا املرس ااو رقا ا  16مل يت اااوم ه ااذه الشا اوابل وأن ااو
اس ااتُملد ض ااد م ظم ااات اجملتم ااع امل ااد م اان مث اال مةسسا ا باش اااماما وم ظما ا ‘ وندامي ااديو ‘
وم ظما ا العم اال ال يئ اان ،واالحت اااو ال ااوط للمدرس ااني .وأوص ا ا الورقت ااان بإلغ اااء املرس ااومني 16
و ٧39وإ ال ا مجيااع القيااوو بااس امل ا ر ال ا اقااوض حري ا التلمااع وإعاااو إق ارار مجيااع م ظمااات
اجملتمع املد ال عوق أو ُشطّب عليها بحور اعس ي (.)6٠
 -32و يمااا يتعلااق بالتوصااي رق ا  ،)61(4٠-135أ اااوت مةسس ا اخلااط اىمااامن أن قااانون
االاحاالت لعا  2٠13أو إىل ياو ادهور وضع وساأط اإلعال املستقل ( .)62وأشارت جل
ال لادان اىمري يا حلقااوق اإلنسااان إىل أن م تاب املقاارر اخلااامل املعا لريا التع ااس يعتا أنااو ماان
اى يا مب ااان أن اراجااع الساالطات ،يف ضااوء القااانون الاادوح حلقااوق اإلنسااان ،نظااا اململال ااات
والعقوبااات الااذي ي ا عليااو القااانون اىساساان لالاحاااالت ،وأن اع ا ّدم اجلوانااب ال ا أ اان أن
اس ر عن انتهاك صارخ لل ق يف حري التع س(.)63

 -33والحظا الورقا املشارتك  9أن قاانون العقوباات الشاامل لعاا  2٠14حا ّد مان ال طااق
الواسع ىح ا قانون العقوبات القدمي املتعلق مب ا ا اإلرهااب ل ان مل يلغهاا .وأ ااوت الورقا
ب ااان احملتل ااني عل ا ا احل وم ا ا بال ا ااً م ااا ك ااانوا يتعرض ااون لالحتل ااا التعس ا ا ن بتهم ا ا اإلره اااب
والتملريااب ولاااعون إلجاراءات قااااأي ماان وون أن اااو ر هلا ضاامانات احملاكم ا و ااق اىصااوم
القانونيا  ،وشلا ق اال سا ّان قاانون العقوبااات اجلديااد وبعااده علا حا ّد ساواء( .)64وأوصا هيومااان
اقوض حري التع س(.)65
رايتس وواا بتعديل أح ا قانون العقوبات ال ّ
 -34وأ اوت مةسس اخلط اىمامن بان بعا املدا عني عن حقوق اإلنسان أبلغوا عن ياو
يف املاااايقات ماان جانااب مااو ن الشاارط والقااااء ،و اصا سااالم االحتلاجااات االجتماعيا
()66
اث إكاواوور
لعااا  . 2٠15ووعا امل ظما الاادوم اىعااااء يف جملااس حقااوق اإلنسااان إىل حا ّ
عل ا ضاامان عااد اسااتملدا نظااا القااااء لتقييااد عماال املاادا عني عاان حقااوق اإلنسااان املشاارو
والسلمن(.)6٧
 -35وأوصا ا الورقا ا املش اارتك  23إك ا اواوور بت ااو س م اااخ يس اام مل ظم ااات اجملتم ااع امل ااد
مبمارس ا حقهااا يف حري ا التلمااع الساالمن وا ااوين اجلمعيااات( .)68وأوص ا الورق ا املشاارتك 11
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بااان حتل ا الساالطات العام ا العليااا عاان اإلوالء طابااات وإصاادار أح ااا قيمي ا وأي آراء قااد
ا ان إىل ماايق املدا عني عن حقوق اإلنسان واضطهاوه ومالحقته قااأياً(.)69
 -36وأوص ا الورق ا املشاارتك  9بااالت قيق يف مجيااع حاااالت االعتااداء واملاااايق والتملوي ا
ضااد ناشااطن اجملتمااع املااد والح ا ا يني واملاادا عني عاان حقااوق اإلنسااان وعاارض املااذن ني عل ا
العدال ا ( .)٧٠وأوص ا الورق ا املشاارتك  15بإنشاااء نظااا وط ا خماات يف اااو س احلماي ا والاادع
ال سن واالجتماعن للمدا عني عن حقوق اإلنسان والط يع (.)٧1
 -3٧والحظ ا الورق ا املشاارتك  12أن بعااا الشاارو التق ي ا واالقتحاااوي صااعَّ مشااارك
م ظمااات الس ا ان اىصااليني وامل ظمااات االجتماعي ا يف م اقحااات احلحااوم عل ا حقااوق ال ااث
اإلشاعن والتل زي امل توا ،وأوص بإجراء مراجع بطريق اشاركي هلذه الشرو بال سا لوسااأط
اإلعال اجملتمعي (.)٧2
 -38وأ اااوت الورقا ا املش اارتك  9ب ااان ق ااانون العقوب ااات اجلدي ااد ال يتا اامن أح اما ااً بش ااان
التشهس بس أن أح اماً أسار ( ،مثال القاذف واال ارتاء) ،ماا الا اعتا جاراأ ج اأيا ويتعارض
مرا وها يف الواقع لعقوبات أش ّد(.)٧3

حظر مجيع أش ام الرق

()٧4

 -39أشارت الورق املشرتك  16إىل أنو عل الرب من اجلهوو ال باذلتها إكاواوور ماا الا
اىرقااا املتحاال باالرااار باىشااملامل واالسااتغالم اجل ساان م زع ا  .وأوص ا الورق ا املشاارتك 16
بت ي ااذ ا ااالت وقايا ا  ،واق اادمي املس اااعد واحلمايا ا إىل ضا ا ايا االر ااار ،وازوي ااد أس اار الاا ا ايا
باملعلومات شات الحل  ،ووضع برامع ارمن إىل ضمان سالم اىط ام وال ساء ضا ايا االعتاداء
والع (.)٧5

احلق يف اخلحوصي واحليا اىسري

()٧6

رساس
 -4٠أشارت الورق املشرتك  24إىل اضطال اىمان الوط ي لالساتمل ارات بانشاط ّ
()٧٧
عل ا أهااداف سياس ااي وإىل نشاار معلوم ااات متعلق ا مب اواط ني يعت ا ون معارض ااني عل ا امل اات .
وأوصا ا الورقا ا املش اارتك  4ب ااان حي ّق ااق يف أنش ااط اىمانا ا الوط يا ا لالس ااتمل ارات وب ااان اا اامن
ش ا ي عملياهتا ،ولحر إجراءاهتا املساتق لي ضامن إطاار حيارت حقاوق اإلنساان .وأوصا الورقا
املشاارتك  24أياااً بتشااليع ساان قااانون لل يانااات الشملحااي واخلحوصااي يااامن اايا ال يانااات
الشملحي للمواط ني ويتي هل س ل انتحاف عال يف حام انتهاك حقه يف اخلحوصي (.)٧8
 -41والحظ الورقا املشارتك  13أن مةسساات القطاا العاا ر اا يف م اسا ات عدياد
اقاادمي معلومااات عام ا لل ا أخااا شات طااابع سحوصاان أو سااري ل وخااا حتتااوي عل ا بيانااات
شملحااي  .وأوصا الورق ا املشاارتك  13بااان حت ا ّدو و قااً للمعااايس الدوليا احلاااالت ال ا قااد اعت ا
يهااا املعلوم ااات شات ط ااابع سحوص اان أو س ااري ،وب ااان يُا اامن االمتث ااام للمع ااايس الدولي ا شات
الح اال يف مش اارو الق ااانون اىساس اان املتعل ااق لماي ا ا احل ااق يف احلي ااا اخلاص ا ا واحل ااق يف ااي ا ا
اخلحوصي وال يانات الشملحي (.)٧9
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 -42والحظ ا الورق ا املش اارتك  2٠أن الق ااانون اإلك اواووري ال يت ااي ل اات واج امل ااونني م اان
والاادين مثليااني إم انيا االعارتاف باط اااهل  .وأوصا الورقا املشاارتك  2٠بااان اتااامن ال حااومل
القانوني شات الحل اعرتا اً جبميع أنوا اىسر(.)8٠
 -3الحقوق االقتصادية واال تماعية والثقافية

احلق يف العمل ويف روف عمل عاول وموااي

()81

 -43أحاط ا الورق ا املشاارتك  16علم ااً مبااا بذلتااو إك اواوور ماان جهااوو يف الس ا وات اىسااس
لت ي ااذ قا اوانني جدي ااد اش االع ال ش ااا املها ا وأوصا ا إكا اواوور بت ثيا ا جهووه ااا الراميا ا إىل
التحدي ل طال الش اب(.)82
 -44و يما ااا يتعلا ااق بالتوصا ااي  ،)83(14-135أوص ا ا اللل ا ا املس ا ا وني حلقا ااوق اإلنسا ااان
إكا اواوور بتعزي ااز اإلجا اراءات الراميا ا إىل حتقي ااق املس اااوا يف اىج ااور ب ااني الرج ااام وال س اااء و ي اااو
عمليااات املراق ا مل ااع التمييااز ضااد احلواماال( .)84والحااظ امل تااد الااوط الااداأ للمارأ اإلكواووريا
أن قانون العمل بات يعت ال حل التعس ن للعامالت احلوامل إجراء باطالً(.)85
 -45وأ اااوت الورق ا املشاارتك  18بااان اإلصااالا الدسااتوري للماااواني  229و)16(-326
ألغ ا احلااق يف إجاراء م اوض ا مجاعي ا بشااان ااروف العماال يف القطااا العااا  ،وأوص ا إك اواوور
بإعاو إقرار هذا احلق ،مع مراعا االستث اءات امل حاومل عليهاا يف اا اقيا م ظما العمال الدوليا
رقا  .)86(98وأوصا الورقا املشاارتك  18مبا اجلا ال لاان جلميااع املسااةولني ال قااابيني وبااسه
م اان الع اااملني يف القط ااا الع ااا عم ااا حلقها ا م اان أضا ارار بسا ا ب التميي ااز م اان جان ااب احل وما ا ،
وبإعاوهت وراً إىل عمله كإجراء أوح(.)8٧
 -46وأش ااارت اجلمعيا ا ال قابيا ا للع اااملني يف ما ازار امل ااو وال الح ااني إىل ح اادوث انتهاك ااات
حقوق العاملني يف مزار املو واسل املزار امل تل هلذه ال اكه (.)88
 -4٧والحظ ا الورق ا املشاارتك  18أن قااانون العقوبااات اىساساان الشااامل ش ا ّدو العقوبااات
عل ا املمارسااات امله ي ا الساايئ  ،مبااا يف شل ا احل ا بالساالن ،وهااو مااا أثاّار كث اساً يف مااو ن
القطااا العااا  ،مباان اايه العاااملون يف قطااا الح ا  ،الااذين يتوق ا عمله ا جزأي ااً عل ا حال ا
اخلدمات واىموام اململحح هلا(.)89

احلق يف الامان االجتماعن

()9٠

 -48الح ااظ امل ت ااد ال ااوط ال ااداأ للما ارأ اإلكواووريا ا أن الق ااانون اىساس اان لع ااا 2٠15
بشااان حماااك العماال واالع ارتاف بالعماال امل اازح اعاارتف بالعماال امل اازح بااس مااد و اىجاار ،الااذي
بال اً ما ااطلع بو ال ساء ،ون عل حق هةالء ال ساء يف الامان االجتماعن(.)91
 -49والحظ اجلمعي ال قابي للعاملني يف مازار املاو وال الحاني أن ال ثاس مان العااملني يف
مزار املو ماا الاوا ال يسات يدون مان الاامان االجتمااعن وأن معظا عاامالت املاو ال يسات دن
ال من الامان االجتماعن وال من التامني االجتماعن الري ن(.)92
 -5٠واعت ت الورق املشرتك  6جمموع من التدابس املتملذ  ،مثال احلاد مان مساا احل وما
يف صا ا دوق التقاع ااد للمةسسا ا اإلكواووريا ا للا اامان االجتم اااعن ،واغي ااس إوار صا ا اويق بطالا ا
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املدرسااني ،واعليااق معاشااات التقاعااد املد وعا إىل متقاعاادي ال ا املركاازي ،واحلااد ماان معاشااات
متقاع اادي الق اوات املس اال  ،عل ا أخ ااا سط ااو إىل ال ااوراء ،وأوص ا احل وم ا مبواءم ا اش اريعاهتا
الداسلي مع املعايس الدولي لامان حق املس ني يف الامان االجتماعن(.)93

احلق يف مستو معيشن الأق

()94

 -51أوص مةسس املساوا إكاواوور مبواصال االساتثمار يف املسااأل االجتماعيا ماع الرتكياز
عل ئات الس ان املستاع  ،و اص املس ني وال ساء واىط ام(.)95
 -52وأوصا ا االحت اااو ال ااوط لاك ا اواووريني امل اادرين م اان أص اال أ ريق اان بت س ااني وص ااوم
اإلكواووريني امل درين من أصل أ ريقن إىل السا ن الالأاق واخلادمات اىساساي اجلياد وضامان
ا ساايق ال ظااا الااوط للتملطاايط مااع احل ومااات احمللي ا ل اان اسااتطيع ا يااذ السياسااات واخلطااط
والا ا ا امع القطاعيا ا ا ل اأ ا ااد الس ا ا ا ان اإلكا ا اواووريني امل ا اادرين م ا اان أص ا اال أ ريق ا اان اخلاض ا ااعني
لواليتها(.)96
 -53وأشااارت اللل ا الداأم ا للااد ا عاان حقااوق اإلنسااان إىل ا يااذ سلساال ماان عمليااات
اإلسا ااالء القسا ااري يف ال ا اارت با ااني عا ااامن  2٠13و 2٠15يف أحيا اااء قا ااس عديا ااد ما اان مدي ا ا
بواياكيل ،والحظ عد احارتا معاايس ال ظاا العااملن حلقاوق اإلنساان واوصايااو بشاان السا ن
الالأق(.)9٧
 -54واعتا ا ا ت شا ا ا املعلوم ا ااات والعم ا اال بش ا ااان أولويا ا ا الغ ا ااذاء ‘ وو ورسا ا ا ‘ أن ا ي ا ااذ
السياسااات العام ا ال ا اعطاان اى ااالي ل يااات الشااركات ع ا الوط ي ا أو اجملموعااات ال ا ااذ
اجنرت ع ها عمليات إسالء قسري جملتمعات حملي من س ان اىرياف والس ان اىصليني ،وهو
ّ
()98
ما اراب عليو انعدا إم انيا الوصاوم إىل اىراضان ومان ت انتهااك احلاق يف الغاذاء  .وأوصا
هاذه الشا بااالعوو إىل اوصايات الاادور الساابق مان االسااتعراض الادوري الشااامل بشاان إعاااو
او يااع اىراضاان والتشاااور املس ا ق واحلاار واملساات س مااع س ا ان م اااطق الشااعوب اىصاالي وامل اااطق
الري ي  ،وبا اش ادابس ّعال لت اوي عمليات اإلسالء القسري(.)99
 -55والحظ احتاو شعوب ال يتشوا بإكواوور أن قرار م امتياا ات يف حاواح ملياون ه تاار
من أراضن اىجداو إلجنا عمليات ضملم الستملراج ال لزات املعدني  ،مع ما اس ب ياو شلا
من بلق مل ابع املياه وم اطق التغذي املاأي  ،ارا عليو م ا عات بشاان إوار امليااه يف اجلماعاات
احملاشي ا هلااذه املشاااريع( .)1٠٠والحااظ االحتاااو كااذل أن قااانون املياااه اعتُمااد ماان وون أن اس ا قو
عملي اشاور م هليا وشا ّ ا ومل يلاب املطالاب التارليا للملتمعاات احملليا يماا يتحال لمايا
م ابع املياه من اىنشط االستملراجي (.)1٠1

احلق يف الح

()1٠2

 -56الحظ الورقا املشارتك  16أن معادم نقا التغذيا يظال مرا عااً يف صا وف السا ان
اىصااليني واإلك اواووريني امل اادرين ماان أصاال أ ريقاان وكااذا يف امل اااطق الري ي ا  ،وأوص ا إك اواوور
بتوسيع نطااق برناجمهاا القاااء التاا علا نقا التغذيا ليشامل أكا ئا مم ا مان السا ان.
وأوصا الورقا املشاارتك  16إكاواوور بااان ا شا واساال اجملتمعااات احملليا للشااعوب اىصاالي ويف
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ازوو مبااا ي اان ماان العاااملني والل اوا الط ي ا  ،وأن ااسااذ الطااب
امل اااطق الري ي ا مراكااز (ص ا)1٠3ي ما ّ
التقليدي بعني االعت ار .
 -5٧والحظ اجلمعي ال قابي للعاملني يف مازار املاو وال الحاني اساتمرار عاد احارتا احلاق
يف الح ا لعم ااام م ازار امل ااو وجمتمع اااهت احمللي ا بس ا ب االس ااتملدا امل اار للم اواو ال يمياأيا ا
الزراعي واملواو الزراعي السمي (.)1٠4
 -58وأوص ا مةسس ا املساااوا بااامان إم اني ا وصااوم مجيااع ال ساااء إىل ساادمات ص ا ي
جي ااد اراع اان االستال ااات الثقا يا ا ( .)1٠5وأوصا ا الورقا ا املش اارتك  22بح ااياب سياسا ا عاما ا
للح اجل سي واإلجنابي حترت حقوق املرأ واىط ام واملراهقني ،وبإلغاء سط اىسر (.)1٠6
 -59وأ ااو الت ااال الادوح للااد ا عان احلريا بانااو ي غان إلكاواوور أن اتاي لل ساااء إم انيا
احلح ااوم عل ا اثقي ا ق اااأ عل ا املع ااارف بش ااان أجس اااوهن وس االوكهن الح ا ن وص ا ع الق ارار
املسةوم ،وي غن هلا إعاو اوجيو املوارو عل ضو يساه يف حتسني ص اىموم وال ي الت تيا
الط ي ا حلاال مش ا ل ارا ااا معاادالت الو يااات ال اسااي ( .)1٠٧وأشااار الت ااال أيا ااً إىل مسااال
احلق يف احليا يف سياق اإلجهاض(.)1٠8
 -6٠والح ااظ مرك ااز احلق ااوق اإلجنابيا ا أنّااو ال يس اام باإلجه اااض يف إكا اواوور إال إشا كانا ا
صا احلاماال أو حياهتااا معرضا للملطاار ،أو إشا كااان احلماال نارااً عاان ابتحاااب امارأ اعااا ماان
إعاق ا شه ي ا ( .)1٠9واعاارتف املركااز بااان إك اواوور بحاادو ا ّاااش سط اوات إجيابي ا لت سااني إم اني ا
الوصااوم إىل اإلجهاااض يف حاااالت االبتحاااب ماان سااالم مشاارو قااانون قدمتااو أمانا املظااامل يف
و /يوليااو عااا  2٠16إلصااالا قااانون العقوبااات .وأوصا املركااز إكاواوور بااإجراء اعااديل عاجاال
لقانون العقوبات ل ن يشمل استث اءات من ررمي اإلجهاض ع دما( :أ) ي ون احلمل نارااً عان
ابتحاب أو ع ج سنو (ب) وي ون اجل ني بس قاور عل ال قاء(.)11٠
 -61والحظا هيومااان رايااتس وواااا أن اخلااوف ماان املالحقا القااااأي يااد ع بعااا ال ساااء
وال تيات إىل اخلاو لعمليات إجهاض بس قانوني وباس آم ا وحياوم وون القان ضا ايا الع ا
اجل ساان للرعاي ا الط ي ا ( .)111وأوص ا الورق ا املش اارتك  8با اااش ااادابس إواري ا وقا اااأي ل ال ا
احارتا الساار الطا وا اااوي اوجيااو االهتامااات إىل ال ساااء املاارتووات علا املرا ااق الط يا لل حااوم
عل الرعاي الط ي يما يتعلق بعمليات اإلجهاض بس امل تمل (.)112

احلق يف التعلي

()113

 -62الحظا الورقا املشاارتك  16أن إك اواوور أعطا أولويا للتعلااي وساالط الاااوء عل ا
التقااد احملاار يف م ا ا اىمي ا  .ويف الوق ا شااااو ،أشااارت إىل الحااعوبات ال ا اعاارتض وصااوم
الطل ا ماان سا ان امل اااطق الري يا والشااعوب اىصاالي إىل التعلااي  ،وإىل ال اوارق ال ااس يف جااوو
التعل ااي ب ااني امل اااطق الري يا ا وامل اااطق احلاا اري  ،وارا ااا مس ااتو التس اارب املدرس اان يف صا ا وف
الس ان اىصليني واإلكواووريني امل درين من أصل أ ريقن(.)114
 -63واعتا احتاااو شاعوب ال يتشاوا بااإكواوور أن ااوشج التعلااي املشاارتك باني الثقا ااات ااور
يف الس وات اىربع اىسس حوم اوشج اعمي الوصوم إىل التعلي الذي وضعتو و ار التعلاي وأن
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م اهل ا ااو الدراس ا ااي ال اع ا ااس واق ا ااع اجملتمع ا ااات احملليا ا ا للش ا ااعوب اىص ا االي و رو ه ا ااا اجلغرا يا ا ا
وسحوصياهتا(.)115
 -64وأوص ا اجملموع ا احلس ا ( )Good Groupبوضااع سط ا عماال وط ي ا للتثقي ا يف جمااام
حقااوق اإلنسااان( .)116وأوصا االحتاااو الااوط لاكاواووريني امل اادرين ماان أصاال أ ريقاان بااامان
إوراج التعلااي اإلث ا يف امل اااهع الدراسااي بغاارض ازويااد كاال الس ا ان مبعااارف عاان ااااري شااعب
اإلكواووريني امل درين من أصل أ ريقن وعاوااو وأصلو العرقن(.)11٧
 -65وأوص ا ا الورق ا ا املشا اارتك  5بتشا االيع وضا ااع سطا ااط م ا ااع اسا االط اىق ا اران يف املدرس ا ا
والتحاادي لااو( .)118وأوص ا اللل ا املس ا وني حلقااوق اإلنسااان بااالت قيق يف االعتااداءات ال ا
يتعاارض هلااا الطل ا ومعاق ا املااذن ني ،وعااد السااماا بتعاارض الاا ايا لااتش ماار أساار  ،ووضااع
آليااات حلمااايته ( .)119وأشااارت مةسس ا املساااوا إىل عااد وجااوو سياسااات مل ااع اساالط اىق اران
بس ب كره املثليني وال سياسات إلوماج الطل مغايري اهلوي اجل ساني واايته (.)12٠
 -66وأوص ا ا الورق ا ا املشا اارتك  8بت يا ااذ آليا ااات إواري ا ا وقاا اااأي مالأم ا ا حلماي ا ا ال تيا ااات
واملراهقات ض ايا الع اجل سن يف املةسسات التعليمي ااي عال (.)121
 -4حقوق أشخاص محددي أو ف ا محددة

ال ساء

()122

 -6٧اعرت ا الورق ا املش اارتك  16وامل ت ااد ال ااوط ال ااداأ للم ارأ اإلكواووري ا ب اااجلهوو ال ا
ا ااذهلا إكا اواوور لل ااد ا ع اان حق ااوق ال س اااء( .)123وأوصا ا مةسسا ا املس اااوا إكا اواوور مبواص اال
اشليع مشارك ال ساء يف مجيع مستويات ص ع القرار(.)124
 -68والحظ الورق املشرتك  22أن وول إكواوور مل استطع القااء عل الع
رب ا اشها م اورات اشريعي ومةسسي شىت يف هذا الحدو(.)125

اجل سا

 -69والحظا ا الورقا ا املش اارتك  1٠أن ااو بإلغ اااء ق ااانون م ا ا ا الع ا ا ض ااد املا ارأ والع ا ا
اىسري (القانون  )1٠3مل يعد يوجد إطار مةسسن وال سياس عام يت اوالن مساال التحادي
لتاا الثقا ي االجتماعي واغيسها ،وأوص بوضع مشارو قاانون شاامل يتعلاق لاق ال سااء يف
حياا ساليا مان الع ا بالت سايق ماع م ظماات اجملتماع املاد ( .)126وأوصا الورقا املشاارتك 1٠
أيااً بتعزيز قدرات املراق لد اجمللس الوط للمساوا بني اجل سني ملراق امتثام اخلطا الوط يا
مل ع الع ضد املرأ والقااء عليو(.)12٧
 -٧٠وأشااارت اللل ا املسا وني حلقااوق اإلنسااان إىل اعا ّارض  495امارأ للقتاال يف ال اارت بااني
عا ااامن  2٠12و 2٠16وأوص ا ا الدول ا ا با ااان اسا اار يف إج ا اراء الت قيقا ااات لت ديا ااد املا ااذن ني
ومع اااق ته ( .)128وأوص ا الورق ا املش اارتك  8بت اادريب أ اراو الش اارط وامل اادعني الع ااامني واحمل ااامني
املعيَّ ااني والقا ااا اجل اااأيني يف جم ااام مس اااأل حق ااوق اإلنس ااان ون ااو اجلا ا س وحق ااوق الاا ا ايا
ومساأل الت قيق يف حاالت الع اجل سا ومعاق املتورطني يها(.)129
 -٧1وأوص ا الورق ا املشاارتك  1٠بااان راار الدراس ا االستقحاااأي الوط ي ا املتعلق ا بااالع
اجل سااا ضااد امل ارأ ماار كاال نااس س ا وات ،عل ا أن ا ااون مح اّ لسااب اىقااالي وامل اااطق
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احلااري والري يا  ،وبااان اوضااع سياسااات مسااتدام إللغاااء اىاااا الثقا يا الا اتسا ب يف اابيااد
ح ا اااالت الع ا ا ا اجل س ا ااا وا راره ا ااا( .)13٠وأوصا ا ا الورقا ا ا املش ا اارتك  8بإنش ا اااء نظ ا ااا وطا ا ا
لاححاءات املتعلق بالع اجل سا  ،مبا يف شل قتل ال ساء(.)131
 -٧2والحظ الورق املشرتك  1٠أنو ال اوجد عملي ساص وساريع ملعاجلا اجلاراأ املرا ا
ضااد امل ارأ واىساار  ،رب ا أن وسااتور إك اواوور ي ا عليهااا .وأوص ا الورق ا املشاارتك  1٠أيا ااً
بتملحااي امل اوارو املالي ا والتق ي ا الال م ا إلنشاااء وحاادات قااااأي خمتح ا يف مسااال الع ا ضااد
ال ساء واشغيلها يف مجيع ال انتونات ،و اص يف امل اطق الري ي وال اأي (.)132

اىط ام

()133

 -٧3أوص ا الورق ا املشاارتك  16بت ظااي اااالت لتشااليع اسااليل اىط ااام وإنشاااء مراكااز
لتسليل املواليد يف امل اطق ال عيد أو امل اطق ال ارتكاز يهاا أعاداو ك اس مان السا ان اىصاليني
أو اإلكواووريني امل درين من أصل أ ريقن(.)134
 -٧4والح ااظ امل ت ااد ال ااوط ال ااداأ للما ارأ اإلكواووريا ا أن ق ااانون إص ااالا الق ااانون امل ااد
لعا ااا  2٠15حيظا اار واج اىشا ااملامل با ااس ال ا ااالغني سا اان الثام ا ا عشا اار ( .)135وأشا ااارت الورق ا ا
املش اارتك  8إىل أن ااو ي غ اان مرا قا ا ه ااذه اإلص ااالحات بسياس ااات عاما ا ارم اان إىل اغي ااس اىا ااا
الثقا ي ال اعز عمليات الزواج امل ر(.)136
 -٧5والحظ الورق املشرتك  16أن العقاب ال د والع امل زح يشا الن ممارسا م تشار
رب ا أن إك اواوور ا ااب عل ا ا ظااي اااالت خمتل ا ضااد كاال أش ا ام سااوء املعامل ا  .وأوص ا
الورق ا املش اارتك  16ب ش اار معلوم ااات لش اارا طريق ا الت لي ااد ع اان العق اااب ال ااد وس ااوء املعاملا ا ،
وبت يذ االت اوعي مل ا الع اىسري ضد اىط ام(.)13٧

الشعوب اىصلي

()138

 -٧6الحظ ا ا ا الورق ا ا ا املش ا اارتك  4والورق ا ا ا املش ا اارتك  ٧أن ا ااو ج ا اار يف ع ا ااا  2٠15نقا ا اال
الحالحيات املتعلق بتسوي الوضع القانو جل سايات السا ان اىصاليني واساليله  ،واإلوارات
شات الح اال  ،إىل اىمانا ا الوط يا ا إلوار السياس ااات ،وه اان هيئا ا اابعا ا للس االط الت يذيا ا (.)139
وأوص الورقتان بان حتام هذه الحالحيات إىل هيئ مستقل وأن اراع امل ااوئ الدوليا املتعلقا
مبشارك الشعوب اىصلي و ثيلها(.)14٠
 -٧٧والحظ الورقا املشارتك  ٧أن س ّان املرساو  124٧لعاا  2٠12الاذي يا ظّ التشااور
املسا ا ا ق واحل ا اار واملس ا اات س يف إجا ا اراءات امل اقحا ا ا واو ي ا ااع م ا اااطق وحق ا ااوم احملروق ا ااات ،يتع ا ااارض
مع الدستور يما يتعلق مبا يسم التشاور السابق للتشريع وماع اا اقيا م ظما العمال الدوليا ،
( 1989رق  .)141()169وأوص الورق املشرتك  ٧بإلغاء املرسو رق  124٧والقيا  ،مبشارك
اجملتمعااات احمللي ا والشااعوب اىصاالي وماان سااالم امل ظمااات املمثل ا هلااا ،بوضااع نحااومل قانوني ا
لت ظااي احلااق يف التشاااور املس ا ق واحلاار واملساات س( .)142وأوص ا الورق ا املشاارتك  19بااان اعتمااد
الدول قانوناً أساسياً للتشاور املس ق واحلر واملست س و قاً ملعايس اا اقي م ظم العمل الدوليا رقا
.)143(169
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 -٧8والحظ م ظم العمل ال يئن أن التشاور ماع الشاعوب اىصالي بشاان اساتغالم املاوارو
املوجوو يف أراضيها ،و اص املوارو ال طي واملعدني  ،مل ي ن مس قاً وال حراً وال مست ساً(.)144
 -٧9والحظ الورق املشرتك  14أن امل اقح احلاوي عشر الستغالم اىراضن ال طي ال
اشامل أراضان  ٧قومياات أصالي مل تثال ملعاايس التشاااور املسا ق واحلار واملسات س ،وهاو ماا ارا ا
عليااو م ا ع ااات قوي ا وانتهاك ااات لل ق ااوق( .)145وأ اااوت الورق ا املش اارتك  25بوج ااوو أش ااملامل
مساال ني يف إقلااي سااابارا وأوصا إكاواوور بااامان عااد االضااطال باااي عماال عس ري/شا و
عسا ا ري يف ه ااذا اإلقل ااي مس ااتق الً( .)146وأوصا ا الورقا ا املش اارتك  ٧بإلغ اااء مجي ااع االمتي ااا ات
املم وح يما يتعلق باحلقوم ال طيا  28و ٧4و ٧5و ٧9و 83وعاد الارتويع ىي م اقحاات
جديد إىل حني االمتثام ملعايس احلق يف التشاور امتثاالً م اس اً(.)14٧
 -8٠والحظ ا الورق ا املشاارتك  22أن الدول ا روج ا حااىت عااا  2٠13لسياس ا ااادعو إىل
ااي ا شااع اابااايري واارومي ااان املعاازولني ل اان هااذه احلماي ا مل اعااد موجااوو بس ا ب اسااتغالم
احلقا ااوم ال طي ا ا يف ال ا ا اىقا ااالي ( .)148وأوص ا ا الورق ا ا املشا اارتك  25بتعلي ا ااق كا اال اىنش ا ااط
االسااتملراجي  ،و اصا اىنشااط ال طيا  ،يف إقليماان اابااايري واارومي ااان والت قيااق مااع املااو ني
احل ااوميني لتقح ااسه يف م ااع اجمل ااا ر ال ا اعرض ا هل ااا الش ااعوب املعزول ا ( .)149وأوص ا الورق ا
املشرتك  4ب شر اسات تاجات اللل ا الرأاساي بشاان ال ازا باني الاواورا والتارومي اان ل ان يسالط
الاوء بحور شامل عل الوضع احلاح للشعوب اىصلي املعزول (.)15٠
()151

املهاجرون والالجئون وملتمسو الللوء واملشروون واسلياً

 -81أ ا اااوت هيوما ااان رايا ااتس وواا ااا با ااان اىح ا ااا اإلش ا ا الي للمرسا ااو الرأاسا اان امل ا ا ظّ
إلجراءات الللوء لعا  2٠12ما ال موجوو  .وأوص إكواوور باعتمااو قاانون شاامل بشاان
حقوق املهاجرين وملتمسن الللوء حيرت حقوقه مبوجب القانون الدوح(.)152
 -82وأوص اللل املس وني حلقوق اإلنسان بعد ا يذ عمليات طرو مجاعي كما ححال
يف عااا  2٠16ض ااد عش ارات اىس اار املهاااجر ال ا كان ا اع اايا يف سيااا م ح ااوب يف حديق ا
أربوليتا ااو ب يتا ااو( .)153وأوص ا ا اللل ا ا كا ااذل با ااان ا ا ااون ق ا ارارات املطا ااارات ر ا ااا وسا ااوم
املهاااجرين إىل إك اواوور ق ارارات مس ا وبااس ييزي ا عل ا أسااا ج ساايته وأن ا ااذ عل ا ال ااور
عملي إعاوهت إىل بلده اىصلن(.)154
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See FE, para. 2.2.
See JS22, para. 40. See also JS17, para. 51.
See ADF International, para. 11.
See ADF International, paras. 8-10 and 21.

59
60

61

62
63

64
65

66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

GE.17-01937

18

A/HRC/WG.6/27/ECU/3
109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

19

See CRR, paras. 10-11.
See CRR, paras. 12 and 22. See also JS8, paras. 3.1-3.3; JS17, para. 51; JS22, para. 39; and HRW, p.
5.
See HRW, p. 5. See also JS8, para. 22; and CRR, paras. 13and 17.
See JS8, para. 4.1. See also JS17, para. 51; and JS22, para. 39.
For relevant recommendations see A/HRC/21/4, para. 135.55.
See JS16, paras. 24-26.
See ECUARUNARI, para. 24. See also JS22, para. 16.
See GG, pp. 2-3.
See CAN, p. 2.
See JS5, para. 43.
See CEDHU, pp. 1-2. See also JS5, para. 43.
See FE, para. 7.
See JS8, para. 1.2. See also FDLME, p. 8.
For relevant recommendations see A/HRC/21/4, paras. 135.14 and 135.30.
See JS16, para. 39; FDLME, p. 7.
See FE, para. 5.2. See also JS16, para. 45.
See JS22, paras. 28-29.
See JS10, pp. 2 and 4.
See JS10, p. 2. See also JS8, para. 6.6.
See CEDHU, p. 5. See also JS8, paras. 40-44; and JS22, para. 29.
See JS8, paras. 1.1, 6.3 and 7. See also JS10, p. 2.
See JS10, p. 1. See also CNA, p. 1.
See JS8, para. 6.1. See also JS2, para. 16.
See JS10, pp. 2, 3. See also FE, para. 5.6; and JS8, para. 6.2.
For relevant recommendations see A/HRC/21/4, paras. 135.10, 135.22, 135.33, 135.35.
See JS16, paras. 12 and 14.
See FDLME, p. 1.
See JS8, paras. 46 and 7.1.
See JS16, paras. 20-22.
For relevant recommendations see A/HRC/21/4, paras. 135.57, 135.58, 136.3.
See JS4, para. 33; and JS7, para. 8.
See JS4, p. 10; and JS7, para. 35.3.
See JS7, paras. 1-2. See also FIAN, paras. 16-17; and CS, p. 2.
See JS7, para. 35.1. See also JS14, p. 8; JS16, para. 53; JS19, paras. 5-9, 30; JS22, para. 45; and CS,
p. 5.
JS19, para. 30.
See AE, para. 6. See also JS25, para. 3; and FIAN, para. 17.
See JS14, p. 3. See also JS25, paras. 29-30.
See JS25, paras. 4 and 34-36.
See JS7, para. 35. See also JS19, para. 28; JS25, p. 3; and Ind1893, p. 3.
See JS22, para. 16.
See JS25, para. 1. See also JS4, p. 10; JS7, para. 35; and JS14, para. 8.
See JS4, p. 10.
For relevant recommendations see A/HRC/21/4, paras. 135.2, 135.9, 135.17 and 135.59-135.60.
See HRW, pp. 4, 5.
See CEDHU, pp. 5-6. See also HRW, p. 4.
See CEDHU, p. 6.
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