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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والعشرون
 2٠1٧أيار/مايو  1-12

صوووواح ة  األخوووور المعلومووووا  المقدمووووة موووو  الج ووووا   لورقووووا مووووو     
 *إكوادورالمصلحة بشأن 

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلوما  أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1 أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان -1

جه  من اجلهاات  5٠ملعلومات املقدم  من موجز لورقات ااالستعراض الدوري الشامل. والتقرير 
يف شاا ل مااوجز اقيااداً  قااد االسااتعراض الاادوري الشااامل، وهااو معملياا  إىل  (1)صاااح   املحاال  

ط يااا  حلقاااوق إلساااهامات املةسسااا  الو باحلاااد اىقحااا  لعااادو ال لماااات. ولحااا   ااار  م  حااال 
 اإلنسان املعتمد  ب اء عل  التقيد ال امل مب اوئ باريس. 

المعلومووا  المقدمووة موو  الملسسووة الوونيووة لحقوووق اإلنسووان المعتموودة  -ثانياا  
 بناء على التقيد الكامل بم ادئ باريس

امل  ثقاااااا  عاااااان االسااااااتعراض الاااااادوري الشااااااامل  (2)4-135 يمااااااا يتعلااااااق بالتوصااااااي  رقاااااا   -2
الحظ أمني املظامل أن الدستور وقاانون العقوباات الشاامل يتاام ان بعاا أح اا  ، 2٠12 لعا 

نظااااا  رومااااا اىساساااان للم  ماااا  اجل اأياااا  الدولياااا . بااااس أن اعرياااا  اجلااااراأ  املرا  اااا  يف سااااياق 
 . (3)ال زاعات املسل   ال يغطن كل أنوا  السلوك املشار إليها يف نظا  روما اىساسن

، أقّر أمني املظامل بالتطورات التشريعي  املسالل  (4)16-135رق  و يما يتعلق بالتوصي   -3
يف جمااام م ا  اا  التمييااز واعتاا  أنااو ماان املهاا  وجااوو إححاااءات بشااان مااو  ن القطاااعني العااا  

__________ 

 مل حترَّر هذه الوثيق  ق ل إرساهلا إىل وواأر الرتمج  الت ريري  يف اىم  املت د . *
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واخلاااامل امل تماااني إىل السااا ان اىصاااليني والسااا ان امل  ااادرين مااان أصااال أ ريقااان لقياااا  مااااد  
 .(5)يف خمتل  جماالت العمل اإلوماج ال علن هلذه ال ئات الس اني 

وأقااااّر أمااااني املظااااامل بااااالتطورات املسااااّلل  يف ال  ياااا  الت تياااا  ملراكااااز االحتلااااا  اإلقليمياااا   -4
اجلديااد . بااس أنااو الحااظ اسااتمرار االكتظاااح يف مراكااز االحتلااا  القدأاا . كمااا شاادو علاا  أ ياا  

 .(6)اعزيز التدابس الوقاأي  لل د من حواوث الع   بني احملتلزين
 359، أ اااو أمااني املظااامل بانااو قااّد  املساااعد  إىل (٧)32-135و يمااا يتعلااق بالتوصااي   -5

ضاا ي  وروت حالتهااا يف اقرياار جل اا  احلقيقاا ، وعماال مااع املةسسااات احل ومياا  ماان أجاال   ااني 
 .(8)هةالء الا ايا من اجل  الشامل

ا  اا  االرااار بال شاار وبانااو مل  حماادواً  وأ اااو أمااني املظااامل بااان إكااواوور ال  تلاا  قانوناااً  -6
جيب حتديث اخلط  الوط ي  مل ا    االرار بال شر واالرار واالساتغالم اجل سان واالساتغالم يف 
العماااال وبااااس شلاااا  ماااان أشاااا ام اسااااتغالم اىشااااملامل، و اصاااا  ال ساااااء واىط ااااام واملااااراهقني 

  .(9)2٠٠6املعتمد  يف عا  واىشملامل شوي اهلويات اجل سي  اململتل  ، 
، اعتاااااا  أمااااااني املظااااااامل أن القااااااانون اىساساااااان (1٠)38-135و يمااااااا يتعلااااااق بالتوصااااااي   -٧

يف املاااس  لالاحااااالت يااا   علااا  وضاااع معاااايس رياااز اعت اااار نشااار بعاااا املعلوماااات وا راء سااا  اً 
إىل أن هاذا القاانون  بسمع  اىشملامل وشر ه  وبتقويا اىمن العا . وأشاار أماني املظاامل أياااً 

علااا  الوقايااا  مااان أعماااام الع ااا  والتهديااادات واالعتاااداءات الااا   ال يتاااامن نظاااا  اايااا  قااااوراً 
 .(11)استهدف الح ا يني والعاملني يف وساأط اإلعال 

وأشااااااااااار أمااااااااااني املظااااااااااامل إىل أن و ار  التعلااااااااااي  شاااااااااارع  يف وضااااااااااع اخلطاااااااااا  العشااااااااااري   -8
قد  املسلل  يما يتعلق بوصاوم ال سااء إىل نظاا  وسلط الاوء عل  الت 2٠25-2٠16 للتعلي 
 .  (12)التعلي 

وأقاّر أماني املظاامل باااإلجراءات املّتملاذ  للقاااء علاا  الع ا  ضاد ال ساااء. باس أناو اعتاا   -9
من الاروري اقيي  ا عات التغيسات التشريعي  واملةسساي  علا  وصاوم ال سااء ضا ايا الع ا  إىل 

ااامان أن يراعاان ال اااعلون يف جمااام العدالاا  الُ عااد اجل سااا  ع ااد العدالاا . وأوصاا  أمااني املظااامل ب
 .(13)معاجل  القاايا

واعت  أمني املظامل أنو من الاروري أن احدر اجلمعي  الوط ي  القانون اىساسن املتعلق  -1٠
  .(14)مجاعياً  بالتشاور املس ق واحلر واملست س الذي يعت  حقاً 

   الج ا  األخر  صاح ة المصلحةالمعلوما  المقدمة م -ثالثاا  
نطوووواق االلت امووووا  الدوليووووة والتعوووواون موووود ايليووووا  وال ي ووووا  الدوليووووة لحقوووووق  -ألف 

 (15)اإلنسان
أوصاا  الشاا    الدولياا  حلقااوق اإلنسااان إكااواوور بااان ا ااا  إىل اجلهااوو امل ذولاا  لتعزيااز  -11

 . (16)املتواصل  باالنس اب م هام ظوم  ال لدان اىمري ي  حلقوق اإلنسان وبان اوق  هتديداهتا 
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إكااااااواوور بااااااان اساااااام  للم ل ااااااني بواليااااااات يف إطااااااار  23وأوصاااااا  الورقاااااا  املشاااااارتك   -12
حرياا  الاارأي والتع ااس واملقاارر اخلااامل احلق يف اإلجااراءات اخلاصاا ، و اصاا  املقاارر اخلااامل املعاا  باا

املع ياا  لالاا  املاادا عني  املعاا  باااحلق يف حرياا  التلمااع الساالمن وا ااوين اجلمعيااات واملقاارر  اخلاصاا 
. وأوص  م ظم  ال قاء الثقايف إكواوور بدعو  املقارر  اخلاصا  (1٧)عن حقوق اإلنسان بزيار  ال لد

 .(18)املع ي  لقوق الشعوب اىصلي  إىل  يار  ال لد

 (19)اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -باء 
إصااالا الدسااتور اللتااني أجريتااا بعملياا   أحاطاا  الشاا    الدولياا  حلقااوق اإلنسااان علماااً  -13

مااااان ساااااالم  التعاااااديالت  الااااا   2٠15مااااان ساااااالم اسااااات تاء شاااااع  ويف عاااااا   2٠11يف عاااااا  
اعُتماااادت علاااا  ضااااو يتعااااارض مااااع اإلجااااراء الدسااااتوري شي الحاااال . وأوصاااا  الشاااا    باااااحرتا  

 . (2٠)اإلجراءات املت ع  يف إصالا الدستور واعديلو
ء التعااديل الدسااتوري الااذي يوسااع نطاااق صااالحيات بإلغااا 11وأوصاا  الورقاا  املشاارتك   -14

. (21)القاااوات املسااال   ويسااام  هلاااا باااان  اقاااد  الااادع  مااان أجااال ضااامان اىمااان الشاااامل للدولااا  
أن الساالطات أعل اا ، للاا  وجااوو سطاار حاادوث كارثاا  ط يعياا   11والحظاا  الورقاا  املشاارتك  

ع أضاء ال لد وقاّررت اعلياق ، حال  الطوارئ يف مجي2٠15سالم انت اض  الس ان اىصليني لعا  
احلقااوق الدسااتوري و وأوصاا  إكااواوور بت اااوي اط يااق حالاا  الطااوارئ يف سااياقات االحتلاجااات 

  .(22)االجتماعي  لعرقل  عمل املدا عني عن حقوق اإلنسان وررأو

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

 المسائل المشتركة بي  القطاعا  -1 

 (23)املساوا  وعد  التمييز  
 إىل اساتمرار اعاارض اىقلياات اإلث يا ، و اصا  اإلكااواووريني 16أشاارت الورقا  املشارتك   -15

امل  اادرين ماان أصاال أ ريقاان وماان الشااعوب اىصااالي ، للتمييااز املتعاادو رباا  التاادابس املتملااذ  مااان 
احل وماااا  يف هااااذا الحاااادو، وأوصاااا  بت ظااااي  اااااالت يف املاااادار  ويف وساااااأط اإلعااااال  للتوعياااا  

 . (24)باحرتا  كرام  اإلنسان بغا ال ظر عن أصلو االث 
ممارسااات وقااوانني  ييزياا  علاا  أسااا  املياال  والحظاا  م ظمااات خمتل اا  أنااو مااا  الاا   اا  -16

باااااامان أن  تثااااال  2٠. وأوصااااا  الورقااااا  املشااااارتك  (25)اجل ساااان علااااا  الااااارب  مااااان التقاااااد  احملاااار 
السلطات واملةسسات للقواعد الدستوري  ال  اامن املساوا  واحلق يف حيا  كرأ  وعد  التعّرض 

علا  أساا   ا  ا  التميياز يشامل التمييازبساّن قاانون مل  X. وأوص  م ظما  سايلويتا (26)للتمييز
بوضاااع  2. وأوصااا  الورقااا  املشااارتك  (2٧)امليااال اجل سااان واهلويااا  اجل سااااني  ويااا   علااا  عقوباااات

برناااامع اعليمااان عاااا  يف خمتلااا  املساااتويات املدرساااي  للقاااااء علااا  القوالاااب ال مطيااا  واىح اااا  
املثليااات واملثليااني والتمييااز ضااد  املساا ق  االجتماعياا  والثقا ياا  الاا  حتاارض علاا  ال راهياا  والع اا 

 .(28)اهلوي  اجل ساني  وحاملن ص ات اجل سني يومزووجن امليل اجل سن ومغاير 
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بإصااالا القااانون اىساساان للحاا   ماان  8والورقاا  املشاارتك   2وأوصاا  الورقاا  املشاارتك   -1٧
ويتمااثالن يف عااد  إضاا اء صاا    أجاال إوراج املعيااارين الاادوليني اللااذين اقر ااا م اااوئ يوبياركاراااا

  .(29)املرض عل  امليل اجل سن واهلوي  اجل ساني  وعد  إساا  اىشملامل املع يني لعالج ط 

 (3٠)الت مي  وال يئ  واىعمام التلاري  وحقوق اإلنسان  
، الحظاا  م ظماا  العماال ال يئاان أن إكااواوور (31)61-135 يمااا يتعلااق بالتوصااي  رقاا   -18

الاا  ط يف م اااطق حممياا  والتعاادين الواسااع ال طاااق يف م اااطق شات ا ااو  أحياااأن اشااّلع اسااتملراج 
 . (32)مرا ع وهو ما يس ر يف كلتا احلالتني عن اقدمي ش او  متعلق  بانتهاك حقوق اإلنسان

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

 (33)حق ال رو يف احليا  واحلري  واىمان عل  شملحو  
ن جلااااااوء قااااااوات اىماااااان إىل االسااااااتملدا  امل اااااار  للقااااااو  أبلغاااااا  م ظمااااااات عديااااااد  عاااااا -19

وسااالم بسهااا ماان  2٠15واالحتلااا ات التعساا ي  سااالم احتلاجااات الشااعوب اىصاالي  لعااا  
. وأوصااااا  الورقااااا  (34)2٠16و 2٠13املظااااااهرات العامااااا  الااااا  وقعااااا  يف ال ااااارت  باااااني عاااااامن 

باساتملدا  القاو  مان جاناب ماو  ن إكواوور بامان احرتا  املعايس الدولي  املتعلقا   11 املشرتك 
املةسس  الدولي  حلماي  املدا عني عان حقاوق  -. ووع  مةسس  اخلط اىمامن (35)إن اش القانون

اإلنسان الدوم اىعااء يف جملس حقوق اإلنسان إىل حّث إكواوور عل  الت قياق يف اوعااءات 
ميني وعارض املاذن ني املزعاومني االستملدا  امل ر  للقو  واالحتلا  التعس ن ضد املتظاهرين السل

 .(36)عل  العدال 
وأقااّرت م ظماا  اهلاادف اجلديااد بااالت وم اإلجيااال الااذي طاارأ علاا  ال ظااا  الااوط  إلعاااو   -2٠

. (3٧)التاهيل االجتماعن، مباا يف شلا  حتساني ال  يا  الت تيا  للسالون واط ياق ااوشج إوار  جدياد
حتلاااا  اجلدياااد  يف أمااااكن بعياااد  واط ياااق والحظااا  هيوماااان راياااتس ووااااا أن وقاااو  مراكاااز اال

 . (38)قواعد  يار  صارم  واقييدي  حيوالن وون ااحام السل اء با راو أسره 
وأوصا  م ظما  اهلادف اجلدياد بزيااو  وصاوم اىشاملامل املسالوب  حاريته  إىل ورشاات  -21

  ااارتو اإلل مه يااا  وار يهيااا  وباساااتملدا  جلساااات االساااتما  علااا  ال اااااء اال رتاضااان واإلصااادار
. وأوص  اللل ا  املسا وني  حلقاوق اإلنساان باالت قيق يف (39)ىوامر اإل راج ونظا  اإل راج امل  ر

مجيع حاالت قتل اىشملامل احملتلزين واالعتداء عليه  ال  يتور   يها أ راو الشرط ، وبتادريب 
بعاااد   اااااً أ اااراو الشااارط  علااا  حقاااوق احملتلااازين. وأوصااا  اللل ااا  املسااا وني  حلقاااوق اإلنساااان أي

انتهاااك حااق ال ساااء وال تيااات اللااوار ياازرن أقااارسن يف السااالم  اجلساادي  للاا  ماا عهن ماان  اازين 
بت ظي  االت يف السلون  Xم ظم  سيلويتا . وأوص  (4٠)أشياء حمظور  يف أعااأهن احلميمي 

ني  وحاااملن اهلوياا  اجل سااا ياملثليااات واملثليااني ومزووجاان املياال اجل ساان ومغاااير مل ااع انتهاااك حقااوق 
 .(41)واايتها ص ات اجل سني

أن بعااا مراكااز اسااتق ام املاادم ني مااا  الاا  م توحاا  علاا   2والحظاا  الورقاا  املشاارتك   -22
حلقاااوق اإلنساااان للمثلياااات  الاارب  مااان ساااوابقها يف ممارساااات  كاا   املثليااا   الااا  اشااا ل انتهاكاااً 

أن العقوباات الا   2  املشارتك  اجل سااني . والحظا  الورقا - واىشملامل مت وعن املياوم اجل ساي 
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كان  يف معظمها شات طابع إواري وأنو ال اوجد بيانات بشاان عارض  رض  عل  ال  املراكز  
 . (42)أي حال  عل  العدال 

أن إكاااواوور مل  3، الحظااا  الورقااا  املشااارتك  (43)3-135و يماااا يتعلاااق بالتوصاااي  رقااا   -23
لالمتثام ىح ا  االا اقي  الدولي  حلمايا  مجياع اىشاملامل اعتمد ما ي  ن من التدابس الداسلي  

بإنشاااء قاعااد   3. وأوصاا  الورقاا  املشاارتك  (44)3ماان االست اااء القسااري، و اصاا  أح ااا  املاااو  
بياناات وط يا  بشاان اىشاملامل اململت اني ووضااع برواوكاوالت عمال موحاد  اسام  بااالت قيق يف 

 .(45)الوقاأع ومالحق  املتورطني  يها

 (46)ام  العدم، مبا يف شل  مسال  اإل الت من العقاب، وسياو  القانونإق  
عاان قلقهااا ىن نساا   ك ااس  ماان ك ااار مااو  ن نظااا  العدالاا   22أعرباا  الورقاا  املشاارتك   -24

ساااا ق هلاااا  أن شااااغلوا و اااااأ  يف الساااالط  الت  يذياااا ، وأوصاااا  بتغيااااس طريقاااا  اعيياااا ه  لااااامان 
 .(4٧)استقالهل 

، أشااارت م ظماا  املواط اا  والت مياا  إىل أن التط يااق (48)31-135لتوصااي  و يمااا يتعلااق با -25
العشااااواأن ل حاااال القاااااا  بساااا ب سطااااا ال يغت اااار ي تهاااا  م اااادأ االسااااتقاللي  اخلارجياااا  للو ي اااا  

. وأوصاا  (49)للمعااايس الدولياا  وو قاااً  واضاا اً  القااااأي ، وأوصاا  بت ديااد هااذه الو ي اا  حتديااداً 
ل السااالط  الت  يذيااا  يف شاااةون السااالط  القاااااأي ، وال سااايما مااان بعاااد  اااادسّ  11الورقاا  املشااارتك  

 . (5٠)سالم قرارات اجمللس القااأن
أن إجراءات احلماي  وإجاراءات احلمايا  االساتث اأي ، وهان  21والحظ  الورق  املشرتك   -26

إجاااراءات قاااااأي  هتااادف إىل اايااا  حقاااوق اإلنساااان لت اااراو واجلماعاااات، اساااُتملدم  حلمايااا  
س موجوو  من  احلقوق اىساسي  للدول  ، أو لت حني املو  ني العموميني ضاد املراق ا  حقوق ب

العاماا ، أو كمةسساا  قااااأي  رابعاا  ل اا  الواقااع ع اادما ال حتظاا  بعااا قاارارات العدالاا  العاوياا  
  .(51)بق وم إحد  املةسسات

بني نظاا  العدالا   أنو ال اوجد آليات ا سيق واعاون  عال  15والحظ  الورق  املشرتك   -2٧
العاوي  ونظا  عدال  الشعوب اىصلي ، وأوص  إكواوور باحرتا  احلق يف ممارس  عدال  الشاعوب 

الدولاا  بااان اااامن يف إطااار نظااا  العدالاا  العاوياا  للدولاا   15اىصاالي . وأوصاا  الورقاا  املشاارتك  
هتاااااا  الساااااا ان أسحاااااااأيني يف اللغااااااات التقليدياااااا  سااااااالم اإلجااااااراءات القااااااااأي  الاااااا   مشااااااارك 
 .(52)اىصليني

الاااوط  لاكاااواووريني امل  ااادرين مااان أصااال أ ريقااان با ااااش اااادابس  عالااا   وأوصااا  االحتااااو -28
لامان وصوم أ راو هذه ال ئ  من الس ان إىل العدال  ومعاملته  أما  احملاك  عل  قد  املسااوا  

   .(53)مع بسه 
ماان احلاااالت الاا  وثقتهااا جل اا  احلقيقاا   يف املاأاا  96أن  15والحظاا  الورقاا  املشاارتك   -29
اااازام يف مرحلااا  الت قياااق اىوح وأن الاااا ايا وأقاااارس  مل يشاااركوا علااا  وجاااو العماااو  يف هاااذه  ال

بااامان عملياا  جاااّو  وسااريع  و عالاا  للت قيااق يف هااذه  15اإلجااراءات. وأوصاا  الورقاا  املشاارتك  
 لالمتثااام لقااانون جاا  الااا ايا امتثاااالً  احلاااالت ومعاق اا  املتااورطني  يهااا، وبوضااع آليااات اشاااركي 

 . (54) عاالً 
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 (55)احلريات اىساسي  واحلق يف املشارك  يف احليا  العام  واحليا  السياسي   
إىل اعاماااال اجمللااااس االنتملااااال الااااوط   22والورقاااا  املشاااارتك   1أشااااارت الورقاااا  املشاااارتك   -3٠

ر الشاااع ، ماان ساااالم اساااريع اإلجاااراءات واحمل ماا  الدساااتوري  بطريقااا  خمتل ااا  مااع طل اااات التشااااو 
. وأ ااوت (56)املتعلق  باملساأل ال  حتظ  باهتما  احل وما  وعرقلا  مقرتحاات جمموعاات املعارضا 

علاا  حااّل  2٠14الشاا    الدولياا  حلقااوق اإلنسااان بااان اجمللااس االنتملااال الااوط  أقااد  يف عااا  
 . (5٧)   ومل حترت  اىصوم القانوني حرك  سياسي  وأنو مل اط ق اللواأ  شات الحل  بحور  ص ي

أ اااوت مةسساا  اخلااط اىمااامن وم ظماا  العماال ، (58)44-135و يمااا يتعلااق بالتوصااي   -31
اقياااد حريااا   يتاااامن أح امااااً  16، ل ااان املرساااو  ال اااديل رقااا  982ال يئااان بإلغااااء املرساااو  رقااا  

التلمع و وم اىمان  الوط ي  املع ي  باالاحاالت سلط  اىمر لل امل ظمات بس احل وميا  علا  
أن املرسااو   1٧والورقاا  املشاارتك   9. والحظاا  الورقاا  املشاارتك  (59)أسااس بااس حماادو  كمااا جيااب

نااااو مل يت اااااوم هااااذه الشااااوابل وأ 16إلصااااالا املرسااااو  رقااا   2٠15الحاااااور يف عااااا   ٧39 رقااا 
‘  ونداميااااديو ‘اسااااُتملد  ضااااد م ظمااااات اجملتمااااع املااااد  ماااان مثاااال مةسساااا  باشاااااماما وم ظماااا  

 16واالحتاااااو الااااوط  للمدرسااااني. وأوصاااا  الورقتااااان بإلغاااااء املرسااااومني  ،م ظماااا  العماااال ال يئاااانو 
وإ الاا  مجياااع القياااوو باااس املااا ر  الااا  اقاااوض حريااا  التلماااع وإعااااو  إقااارار مجياااع م ظماااات  ٧39و

  .(6٠)  ال  عوق   أو ُشّطب عليها بحور  اعس ي اجملتمع املد
، أ ااااوت مةسسااا  اخلاااط اىماااامن أن قاااانون (61)4٠-135و يماااا يتعلاااق بالتوصاااي  رقااا   -32

جل   . وأشارت (62)أو  إىل  ياو  ادهور وضع وساأط اإلعال  املستقل  2٠13االاحاالت لعا  
املقاارر اخلااامل املعاا  لريا  التع ااس يعتاا  أنااو ماان إىل أن م تاب  ال لادان اىمري ياا  حلقااوق اإلنسااان

اى ياا  مب ااان أن اراجااع الساالطات، يف ضااوء القااانون الاادوح حلقااوق اإلنسااان، نظااا  اململال ااات 
وأن اعااّدم اجلوانااب الاا  أ اان أن  ،والعقوبااات الااذي ياا   عليااو القااانون اىساساان لالاحاااالت

 .(63)اس ر عن انتهاك صارخ لل ق يف حري  التع س
حاّد مان ال طااق  2٠14أن قاانون العقوباات الشاامل لعاا   9والحظا  الورقا  املشارتك   -33

الواسع ىح ا  قانون العقوبات القدمي املتعلق  مب ا  ا  اإلرهااب ل ان مل يلغهاا. وأ ااوت الورقا  
مااااا كااااانوا يتعرضااااون لالحتلااااا  التعساااا ن بتهماااا  اإلرهاااااب  بااااان احملتلااااني علاااا  احل وماااا  بال اااااً 

يااب ولاااعون إلجااراءات قااااأي  ماان وون أن اااو ر هلاا  ضاامانات احملاكماا  و ااق اىصااوم والتملر 
. وأوصاا  هيومااان (64)القانونيا ، وشلاا  ق اال سااّن قاانون العقوبااات اجلديااد وبعااده علا  حااّد سااواء

 .(65)رايتس وواا بتعديل أح ا  قانون العقوبات ال  اقّوض حري  التع س
بان بعا املدا عني عن حقوق اإلنسان أبلغوا عن  ياو  وأ اوت مةسس  اخلط اىمامن  -34

يف املاااايقات ماان جانااب مااو  ن الشاارط  والقااااء، و اصاا  سااالم االحتلاجااات االجتماعياا  
. ووعاا  امل ظماا  الاادوم اىعااااء يف جملااس حقااوق اإلنسااان إىل حااّث إكااواوور (66)2٠15لعااا  

عني عاان حقااوق اإلنسااان املشاارو  علاا  ضاامان عااد  اسااتملدا  نظااا  القااااء لتقييااد عماال املاادا 
   .(6٧)والسلمن

إكااااواوور بتااااو س م اااااخ يساااام  مل ظمااااات اجملتمااااع املااااد   23وأوصاااا  الورقاااا  املشاااارتك   -35
 11. وأوصاا  الورقاا  املشاارتك  (68)مبمارساا  حقهااا يف حرياا  التلمااع الساالمن وا ااوين اجلمعيااات
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أح اااا  قيميااا  وأي آراء قاااد  باااان حتلااا  السااالطات العامااا  العلياااا عااان اإلوالء  طاباااات وإصااادار
 .(69)ا ان إىل ماايق  املدا عني عن حقوق اإلنسان واضطهاوه  ومالحقته  قااأياً 

بااالت قيق يف مجيااع حااااالت االعتااداء واملاااايق  والتملويااا   9وأوصاا  الورقاا  املشااارتك   -36
لااا  ضااد ناشااطن اجملتمااع املااد  والحاا ا يني واملاادا عني عاان حقااوق اإلنسااان وعاارض املااذن ني ع

بإنشااااء نظاااا  وطااا  خمااات  يف ااااو س احلمايااا  والااادع   15. وأوصااا  الورقااا  املشااارتك  (٧٠)العدالااا 
 .(٧1)ال  سن واالجتماعن للمدا عني عن حقوق اإلنسان والط يع 

أن بعااا الشاارو  التق ياا  واالقتحاااوي  صااعَّ   مشاااارك   12والحظاا  الورقاا  املشاارتك   -3٧
االجتماعياا  يف م اقحااات احلحااوم علاا  حقااوق ال ااث م ظمااات الساا ان اىصااليني وامل ظمااات 

اإلشاعن والتل زي امل توا، وأوص  بإجراء مراجع  بطريق  اشاركي  هلذه الشرو  بال سا   لوسااأط 
 .(٧2)اإلعال  اجملتمعي 

بشااااان  بااااان قااااانون العقوبااااات اجلديااااد ال يتااااامن أح اماااااً  9وأ اااااوت الورقاااا  املشاااارتك   -38
ر ، )مثال القاذف واال ارتاء(، ماا  الا  اعتا  جاراأ  ج اأيا  ويتعارض أسا التشهس بس أن أح اماً 

 .(٧3)مرا  وها يف الواقع لعقوبات أشدّ 

 (٧4)حظر مجيع أش ام الرق  
إىل أنو عل  الرب  من اجلهوو ال  باذلتها إكاواوور ماا  الا   16أشارت الورق  املشرتك   -39

 16اجل ساان م زعاا . وأوصاا  الورقاا  املشاارتك  اىرقااا  املتحاال  باالرااار باىشااملامل واالسااتغالم 
بت  يااااذ اااااالت وقاياااا ، واقاااادمي املساااااعد  واحلماياااا  إىل ضاااا ايا االرااااار، وازويااااد أساااار الااااا ايا 
باملعلومات شات الحل ، ووضع برامع ارمن إىل ضمان سالم  اىط ام وال ساء ضا ايا االعتاداء 

 .(٧5)والع  

  (٧6)احلق يف اخلحوصي  واحليا  اىسري   
إىل اضطال  اىمان  الوط ي  لالساتمل ارات بانشاط  رّساس  24أشارت الورق  املشرتك   -4٠

. (٧٧)علااا  املاااتعلااا  أهاااداف سياساااي  وإىل نشااار معلوماااات متعلقااا  مباااواط ني يعتااا ون معارضاااني 
باااان حيّقاااق يف أنشاااط  اىمانااا  الوط يااا  لالساااتمل ارات وباااان ااااامن  4وأوصااا  الورقااا  املشااارتك  

اهتا، ولحر إجراءاهتا املساتق لي  ضامن إطاار حيارت  حقاوق اإلنساان. وأوصا  الورقا  ش ا ي  عملي
بتشااليع ساان قااانون لل يانااات الشملحااي  واخلحوصااي  يااامن ااياا  ال يانااات  أيااااً  24املشاارتك  

 . (٧8)الشملحي  للمواط ني ويتي  هل  س ل انتحاف  عال  يف حام انتهاك حقه  يف اخلحوصي 
أن مةسساات القطاا  العاا  ر اا  يف م اسا ات عدياد   13املشارتك  والحظ  الورقا   -41

اقااادمي معلوماااات عامااا  للااا  أخاااا شات طاااابع سحوصااان أو ساااري ل وخاااا حتتاااوي علااا  بياناااات 
للمعااايس الدولياا  احلاااالت الاا  قااد اعتاا   بااان حتااّدو و قاااً  13شملحااي . وأوصاا  الورقاا  املشاارتك  

وباااان ُياااامن االمتثاااام للمعاااايس الدوليااا  شات   يهاااا املعلوماااات شات طاااابع سحوصااان أو ساااري،
احلااااق يف احليااااا  اخلاصاااا  واحلااااق يف ااياااا   الحاااال  يف مشاااارو  القااااانون اىساساااان املتعلااااق لماياااا 

  .(٧9)اخلحوصي  وال يانات الشملحي 
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أن القاااانون اإلكاااواووري ال يتاااي  لااات واج امل اااونني مااان  2٠والحظااا  الورقااا  املشااارتك   -42
بااان اتااامن ال حااومل  2٠نياا  االعاارتاف باط اااهل . وأوصاا  الورقاا  املشاارتك  والاادين مثليااني إم ا

  .(8٠)جبميع أنوا  اىسر القانوني  شات الحل  اعرتا اً 

 الحقوق االقتصادية واال تماعية والثقافية -3 

 (81)احلق يف العمل ويف  روف عمل عاول  وموااي   
مبااا بذلتااو إكااواوور ماان جهااوو يف الساا وات اىسااس   علماااً  16أحاطاا  الورقاا  املشاارتك   -43

لت  ياااذ قاااوانني جديااااد  اشااالع ال شاااا  املهاااا  وأوصااا  إكاااواوور بت ثياااا  جهووهاااا الرامياااا  إىل 
 .(82)التحدي ل طال  الش اب

اللل ااااا  املساااا وني  حلقاااااوق اإلنساااااان ، أوصااااا  (83)14-135و يمااااا يتعلاااااق بالتوصااااي   -44
إىل حتقياااق املسااااوا  يف اىجاااور باااني الرجاااام وال سااااء و ياااااو   إكاااواوور بتعزياااز اإلجاااراءات الراميااا 

. والحااظ امل تااد  الااوط  الااداأ  للماارأ  اإلكواوورياا  (84)عمليااات املراق اا  مل ااع التمييااز ضااد احلواماال
 . (85)أن قانون العمل بات يعت  ال حل التعس ن للعامالت احلوامل إجراء باطالً 

 (16)-326و 229اإلصااالا الدسااتوري للماااواني  بااان 18وأ اااوت الورقاا  املشاارتك   -45
ألغاا  احلااق يف إجااراء م اوضاا  مجاعياا  بشااان  ااروف العماال يف القطااا  العااا ، وأوصاا  إكااواوور 
بإعاو  إقرار هذا احلق، مع مراعا  االستث اءات امل حاومل عليهاا يف اا اقيا  م ظما  العمال الدوليا  

اجلاا  ال لاان جلميااع املسااةولني ال قااابيني وبااسه  مباا    18. وأوصاا  الورقاا  املشاارتك  (86)98 رقاا 
ماااان العاااااملني يف القطااااا  العااااا  عمااااا حلقهاااا  ماااان أضاااارار بساااا ب التمييااااز ماااان جانااااب احل وماااا ، 

 . (8٧)إىل عمله  كإجراء أوح وبإعاوهت   وراً 
وأشاااارت اجلمعيااا  ال قابيااا  للعااااملني يف مااازار  املاااو  وال الحاااني إىل حااادوث انتهاكاااات  -46

 .(88)لني يف مزار  املو  واسل املزار  امل تل  هلذه ال اكه حقوق العام
أن قااانون العقوبااات اىساساان الشااامل شااّدو العقوبااات  18والحظاا  الورقاا  املشاارتك   -4٧

يف ماااو  ن  علاا   املمارسااات امله ياا  الساايئ  ، مباااا يف شلاا  احل اا  بالساالن، وهاااو مااا أثّاار كثااساً 
علااا  حالااا   طاااا  الحااا  ، الاااذين يتوقااا  عملهااا  جزأيااااً القطاااا  العاااا ، مبااان  ااايه  العااااملون يف ق

 . (89)اخلدمات واىموام اململحح  هلا

 (9٠)احلق يف الامان االجتماعن  
 2٠15الحاااظ امل تاااد  الاااوط  الاااداأ  للمااارأ  اإلكواووريااا  أن القاااانون اىساسااان لعاااا   -48

مااد و  اىجاار، الااذي  بشااان حماااك  العماال واالعاارتاف بالعماال امل اازح اعاارتف بالعماال امل اازح بااس
  .(91)ما ااطلع بو ال ساء، ون  عل  حق هةالء ال ساء يف الامان االجتماعن بال اً 
والحظ  اجلمعي  ال قابي  للعاملني يف مازار  املاو  وال الحاني أن ال ثاس مان العااملني يف  -49

ال يسات دن   مزار  املو  ماا  الاوا ال يسات يدون مان الاامان االجتمااعن وأن معظا  عاامالت املاو 
 . (92)ال من الامان االجتماعن وال من التامني االجتماعن الري ن

جمموع  من التدابس املتملذ ، مثال احلاد مان مساا   احل وما   6واعت ت الورق  املشرتك   -5٠
يف صااا دوق التقاعاااد للمةسسااا  اإلكواووريااا  للاااامان االجتمااااعن، واغياااس إوار  صااا اويق بطالااا  
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معاشااات التقاعااد املد وعاا  إىل متقاعاادي ال  اا  املركاازي، واحلااد ماان معاشااات املدرسااني، واعليااق 
متقاعااادي القاااوات املسااال  ، علااا  أخاااا سطاااو  إىل الاااوراء، وأوصااا  احل ومااا  مبواءمااا  اشاااريعاهتا 

 .(93)الداسلي  مع املعايس الدولي  لامان حق املس ني يف الامان االجتماعن

 (94)احلق يف مستو  معيشن الأق  
أوص  مةسس  املساوا  إكاواوور مبواصال  االساتثمار يف املسااأل االجتماعيا  ماع الرتكياز  -51

 .(95)عل   ئات الس ان املستاع  ، و اص  املس ني وال ساء واىط ام
الااااوط  لاكااااواووريني امل  اااادرين ماااان أصاااال أ ريقاااان بت سااااني وصااااوم  وأوصاااا  االحتاااااو -52

 السا ن الالأاق واخلادمات اىساساي  اجلياد  وضامان اإلكواووريني امل  درين من أصل أ ريقن إىل
ا ساايق ال ظااا  الااوط  للتملطاايط مااع احل ومااات احمللياا  ل اان اسااتطيع ا  يااذ السياسااات واخلطااط 
والاااااا امع القطاعياااااا  ل اأااااااد  الساااااا ان اإلكااااااواووريني امل  اااااادرين ماااااان أصاااااال أ ريقاااااان اخلاضااااااعني 

 . (96)لواليتها
حقاااوق اإلنساااان إىل ا  ياااذ سلسااال  مااان عملياااات وأشاااارت اللل ااا  الداأمااا  للاااد ا  عااان  -53

يف أحياااااء  قااااس  عديااااد  ماااان مدي اااا   2٠15و 2٠13اإلسااااالء القسااااري يف ال اااارت  بااااني عااااامن 
بواياكيل، والحظ  عد  احارتا  معاايس ال ظاا  العااملن حلقاوق اإلنساان واوصايااو بشاان السا ن 

 .(9٧)الالأق
أن ا  يااااااذ ‘  وو ورساااااا ‘الغااااااذاء واعتاااااا ت شاااااا    املعلومااااااات والعماااااال بشااااااان أولوياااااا   -54

السياساااات العامااا  الااا  اعطااان اى اااالي  ل  ياااات الشاااركات عااا  الوط يااا  أو اجملموعاااات ال ا اااذ  
اجنّرت ع ها عمليات إسالء قسري جملتمعات حملي  من س ان اىرياف والس ان اىصليني، وهو 

. وأوصا  (98)حلاق يف الغاذاءما اراب عليو انعدا  إم انيا  الوصاوم إىل اىراضان ومان ت انتهااك ا
هاذه الشا    بااالعوو  إىل اوصايات الاادور  الساابق  مان االسااتعراض الادوري الشااامل بشاان إعاااو  
او يااع اىراضاان والتشاااور املساا ق واحلاار واملساات س مااع ساا ان م اااطق الشااعوب اىصاالي  وامل اااطق 

  .(99)الري ي ، وبا اش ادابس  ّعال  لت اوي عمليات اإلسالء القسري
أن قرار م   امتياا ات يف حاواح ملياون ه تاار  احتاو شعوب ال يتشوا بإكواووروالحظ  -55

من أراضن اىجداو إلجنا  عمليات ضملم  الستملراج ال لزات املعدني ، مع ما اس ب  ياو شلا  
ات من بلق مل ابع املياه وم اطق التغذي  املاأي ، ارا   عليو م ا عات بشاان إوار  امليااه يف اجلماعا

. والحاااظ االحتااااو كاااذل  أن قاااانون امليااااه اعُتماااد مااان وون أن اسااا قو (1٠٠)احملاشيااا  هلاااذه املشااااريع
عملي  اشاور م هليا  وشاّ ا   ومل يلاب املطالاب التارليا  للملتمعاات احملليا   يماا يتحال لمايا  

 .(1٠1)م ابع املياه من اىنشط  االستملراجي 

 (1٠2)احلق يف الح    
يف صا وف السا ان  أن معادم نقا  التغذيا  يظال مرا عااً  16الورقا  املشارتك  الحظ   -56

اىصااليني واإلكااواووريني امل  اادرين ماان أصاال أ ريقاان وكااذا يف امل اااطق الري ياا ، وأوصاا  إكااواوور 
بتوسيع نطااق برناجمهاا  القاااء التاا  علا  نقا  التغذيا   ليشامل أكا   ئا  مم  ا  مان السا ان. 

إكااواوور بااان ا شاا  واساال اجملتمعااات احمللياا  للشااعوب اىصاالي  ويف  16  وأوصاا  الورقاا  املشاارتك
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امل ااااطق الري يااا  مراكاااز صااا ي  مااازّوو  مباااا ي  ااان مااان العااااملني واللاااوا   الط يااا ، وأن ااساااذ الطاااب 
   .(1٠3)التقليدي بعني االعت ار

رتا  احلاق اساتمرار عاد  احا اجلمعي  ال قابي  للعاملني يف مازار  املاو  وال الحانيوالحظ   -5٧
لعماااام مااازار  املاااو  وجمتمعااااهت  احملليااا  بسااا ب االساااتملدا  امل ااار  للماااواو ال يمياأيااا   يف الحااا  

 .(1٠4)الزراعي  واملواو الزراعي  السمي 
وأوصااا  مةسسااا  املسااااوا  باااامان إم انيااا  وصاااوم مجياااع ال سااااء إىل سااادمات صااا ي   -58

بحااااياب  سياساااا  عاماااا   22املشاااارتك  . وأوصاااا  الورقاااا  (1٠5)جيااااد  اراعاااان االستال ااااات الثقا ياااا 
 .(1٠6)للح   اجل سي  واإلجنابي  حترت  حقوق املرأ  واىط ام واملراهقني، وبإلغاء سط  اىسر 

وأ ااو الت ااال  الادوح للااد ا  عان احلرياا  بانااو ي  غان إلكااواوور أن اتاي  لل ساااء إم انياا   -59
هن الحااا ن وصااا ع القااارار احلحاااوم علااا  اثقيااا  قااااأ  علااا  املعاااارف بشاااان أجسااااوهن وسااالوك

املسةوم، وي  غن هلا إعاو  اوجيو املوارو عل  ضو يساه  يف حتسني ص   اىموم  وال  ي  الت تيا  
إىل مسااال   . وأشااار الت ااال  أيااااً (1٠٧)مشاا ل  ارا ااا  معاادالت الو يااات ال  اسااي  الط ياا  حلاال

  .(1٠8)احلق يف احليا  يف سياق اإلجهاض
اإلجنابياااا  أنّاااو ال يساااام  باإلجهااااض يف إكااااواوور إال إشا كاناااا  والحاااظ مركااااز احلقاااوق  -6٠

عاان ابتحاااب اماارأ  اعااا  ماان  صاا   احلاماال أو حياهتااا معرضاا  للملطاار، أو إشا كااان احلماال ناراااً 
. واعاارتف املركااز بااان إكااواوور بحاادو ا ّاااش سطااوات إجيابياا  لت سااني إم انياا  (1٠9)إعاقاا  شه ياا 

تحاااب ماان سااالم مشاارو  قااانون قدمتااو أماناا  املظااامل يف الوصااوم إىل اإلجهاااض يف حاااالت االب
إلصااالا قااانون العقوبااات. وأوصاا  املركااز إكااواوور بااإجراء اعااديل عاجاال  2٠16 و /يوليااو عااا  

عان  لقانون العقوبات ل ن يشمل استث اءات من ررمي اإلجهاض ع دما: )أ( ي ون احلمل نارااً 
 .(11٠)اور عل  ال قاءابتحاب أو ع   ج سنو )ب( وي ون اجل ني بس ق

والحظاا  هيومااان رايااتس وواااا أن اخلااوف ماان املالحقاا  القااااأي  يااد ع بعااا ال ساااء  -61
وال تيات إىل اخلاو  لعمليات إجهاض بس قانوني  وباس آم ا  وحياوم وون القان ضا ايا الع ا  

وقاااااأي  ل  الااا  با ااااش اااادابس إواريااا   8. وأوصااا  الورقااا  املشااارتك  (111)اجل سااان للرعايااا  الط يااا 
احاارتا  الساار الطاا  وا اااوي اوجيااو االهتامااات إىل ال ساااء املاارتووات علاا  املرا ااق الط ياا  لل حااوم 

  .(112)عل  الرعاي  الط ي   يما يتعلق بعمليات اإلجهاض بس امل تمل 

 (113)احلق يف التعلي   
  الاااوء علاا  أن إكااواوور أعطاا  أولوياا  للتعلااي  وساالط 16الحظاا  الورقاا  املشاارتك   -62

التقااد  احملاار  يف م ا  اا  اىمياا . ويف الوقاا  شااااو، أشااارت إىل الحااعوبات الاا  اعاارتض وصااوم 
الطل اا  ماان ساا ان امل اااطق الري ياا  والشااعوب اىصاالي  إىل التعلااي ، وإىل ال ااوارق ال  ااس  يف جااوو  

سااان يف صااا وف التعلاااي  باااني امل ااااطق الري يااا  وامل ااااطق احلااااري ، وارا اااا  مساااتو  التسااارب املدر 
 .(114)الس ان اىصليني واإلكواووريني امل  درين من أصل أ ريقن

 أن ااوشج التعلااي  املشاارتك باني الثقا ااات   ااور احتاااو شاعوب ال يتشااوا بااإكواوورواعتا   -63
يف الس وات اىربع اىسس  حوم اوشج اعمي  الوصوم إىل التعلي  الذي وضعتو و ار  التعلاي  وأن 
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اساااااي  ال اع اااااس واقاااااع اجملتمعاااااات احملليااااا  للشاااااعوب اىصااااالي  و رو هاااااا اجلغرا يااااا  م اهلاااااو الدر 
 .(115)وسحوصياهتا

( بوضااع سطاا  عماال وط ياا  للتثقياا  يف جمااام Good Groupوأوصاا  اجملموعاا  احلساا   ) -64
. وأوصاا  االحتاااو الااوط  لاكااواووريني امل  اادرين ماان أصاال أ ريقاان بااامان (116)حقااوق اإلنسااان
اإلثااا  يف امل اااهع الدراساااي  بغاارض ازوياااد كاال السااا ان مبعااارف عااان ااااري  شاااعب  إوراج التعلااي 

 .(11٧)اإلكواووريني امل  درين من أصل أ ريقن وعاوااو وأصلو العرقن
بتشااااليع وضااااع سطااااط م ااااع اساااالط اىقااااران يف املدرسااااا   5وأوصاااا  الورقاااا  املشاااارتك   -65

ن باااالت قيق يف االعتاااداءات الااا  اللل ااا  املسااا وني  حلقاااوق اإلنساااا . وأوصااا (118)والتحااادي لاااو
يتعاارض هلااا الطل اا  ومعاق اا  املااذن ني، وعااد  السااماا بتعاارض الااا ايا لااتش  ماار  أساار ، ووضااع 

. وأشااارت مةسساا  املساااوا  إىل عااد  وجااوو سياسااات مل ااع اساالط اىقااران (119)آليااات حلمااايته 
 .(12٠)اجل ساني  واايته بس ب كره املثليني وال سياسات إلوماج الطل   مغايري اهلوي  

بت  يااااذ آليااااات إوارياااا  وقااااااأي  مالأماااا  حلماياااا  ال تيااااات  8وأوصاااا  الورقاااا  املشاااارتك   -66
 .(121)واملراهقات ض ايا الع   اجل سن يف املةسسات التعليمي  ااي   عال 

 حقوق أشخاص محددي  أو ف ا  محددة -4 

 (122)ال ساء  
 تاااد  الاااوط  الاااداأ  للمااارأ  اإلكواووريااا  بااااجلهوو الااا  وامل 16اعرت ااا  الورقااا  املشااارتك   -6٧

. وأوصااا  مةسسااا  املسااااوا  إكاااواوور مبواصااال  (123)ا اااذهلا إكاااواوور للاااد ا  عااان حقاااوق ال سااااء
 .(124)اشليع مشارك  ال ساء يف مجيع مستويات ص ع القرار

اجل سا   أن وول  إكواوور مل استطع القااء عل  الع   22والحظ  الورق  املشرتك   -68
  .(125)رب  ا اشها م اورات اشريعي  ومةسسي  شىت يف هذا الحدو

أناااو بإلغااااء قاااانون م ا  ااا  الع ااا  ضاااد املااارأ  والع ااا   1٠والحظااا  الورقااا  املشااارتك   -69
( مل يعد يوجد إطار مةسسن وال سياس  عام  يت اوالن مساال  التحادي 1٠3اىسري )القانون 

واغيسها، وأوص  بوضع مشارو  قاانون شاامل يتعلاق لاق ال سااء يف  لتاا  الثقا ي  االجتماعي 
 1٠. وأوصا  الورقا  املشاارتك  (126)حياا  ساليا  مان الع ا  بالت سايق ماع م ظماات اجملتماع املاد 

بتعزيز قدرات املراق   لد  اجمللس الوط  للمساوا  بني اجل سني ملراق   امتثام اخلطا  الوط يا   أيااً 
  .(12٧)رأ  والقااء عليومل ع الع   ضد امل

اماارأ  للقتاال يف ال اارت  بااني  495وأشااارت اللل اا  املساا وني  حلقااوق اإلنسااان إىل اعااّرض  -٧٠
وأوصاااا  الدولاااا  بااااان اساااار  يف إجااااراء الت قيقااااات لت ديااااد املاااااذن ني  2٠16و 2٠12عااااامن 

واحملاااامني  بتااادريب أ اااراو الشااارط  واملااادعني العاااامني 8. وأوصااا  الورقااا  املشااارتك  (128)ومعااااق ته 
املعيَّ ااااني والقاااااا  اجل اااااأيني يف جمااااام مساااااأل حقااااوق اإلنسااااان ونااااو  اجلاااا س وحقااااوق الااااا ايا 

  .(129)ومساأل الت قيق يف حاالت الع   اجل سا  ومعاق   املتورطني  يها
بااان راار  الدراساا  االستقحاااأي  الوط ياا  املتعلقاا  بااالع    1٠وأوصاا  الورقاا  املشاارتك   -٧1

اجل ساااا  ضاااد املااارأ  مااار  كااال ناااس سااا وات، علااا  أن ا اااون محاااّ    لساااب اىقاااالي  وامل ااااطق 
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احلاااري  والري ياا ، وبااان اوضااع سياسااات مسااتدام  إللغاااء اىاااا  الثقا ياا  الاا  اتساا ب يف اابيااد 
بإنشااااااء نظاااااا  وطااااا   8. وأوصااااا  الورقااااا  املشااااارتك  (13٠)اجل ساااااا  وا رارهااااااحااااااالت الع ااااا  

 .(131)لاححاءات املتعلق  بالع   اجل سا ، مبا يف شل  قتل ال ساء
أنو ال اوجد عملي  ساص  وساريع  ملعاجلا  اجلاراأ  املرا  ا   1٠والحظ  الورق  املشرتك   -٧2

 أياااااً  1٠  عليهاااا. وأوصااا  الورقااا  املشااارتك  ضاااد املااارأ  واىسااار ، ربااا  أن وساااتور إكاااواوور يااا 
بتملحااي  املااوارو املالياا  والتق ياا  الال ماا  إلنشاااء وحاادات قااااأي  خمتحاا  يف مسااال  الع اا  ضااد 

  .(132)ال ساء واشغيلها يف مجيع ال انتونات، و اص  يف امل اطق الري ي  وال اأي 

   (133)اىط ام  
ت لتشااليع اسااليل اىط ااام وإنشاااء مراكااز بت ظااي  اااال 16أوصاا  الورقاا  املشاارتك   -٧3

لتسليل املواليد يف امل اطق ال عيد  أو امل اطق ال  ارتكاز  يهاا أعاداو ك اس  مان السا ان اىصاليني 
 .  (134)ريني امل  درين من أصل أ ريقنو أو اإلكواو

 والحااااظ امل تااااد  الااااوط  الااااداأ  للماااارأ  اإلكواوورياااا  أن قااااانون إصااااالا القااااانون املااااد  -٧4
. وأشااااارت الورقاااا  (135)حيظاااار  واج اىشااااملامل بااااس ال ااااالغني ساااان الثام اااا  عشاااار  2٠15 لعااااا 

إىل أناااو ي  غااان مرا قااا  هاااذه اإلصاااالحات بسياساااات عامااا  ارمااان إىل اغياااس اىااااا   8 املشااارتك 
 .  (136)الثقا ي  ال  اعز  عمليات الزواج امل  ر

والع   امل زح يشا الن ممارسا  م تشار  أن العقاب ال د   16والحظ  الورق  املشرتك   -٧5
رباا  أن إكااواوور ا  ااب علاا  ا ظااي  اااالت خمتل اا  ضااد كاال أشاا ام سااوء املعاملاا . وأوصاا  

ب شااار معلوماااات لشااارا طريقااا  الت لياااد عااان العقااااب ال اااد  وساااوء املعاملااا ،  16الورقااا  املشااارتك  
  .(13٧)وبت  يذ االت اوعي  مل ا    الع   اىسري ضد اىط ام

 (138)لشعوب اىصلي ا  
نقاااااال  2٠15أنااااااو جاااااار  يف عااااااا   ٧والورقاااااا  املشاااااارتك   4الحظاااااا  الورقاااااا  املشاااااارتك   -٧6

الحالحيات املتعلق  بتسوي  الوضع القانو  جل سايات السا ان اىصاليني واساليله ، واإلوارات 
. (139)شات الحااال ، إىل اىمانااا  الوط يااا  إلوار  السياساااات، وهااان هيئااا  اابعااا  للسااالط  الت  يذيااا 

وأوص  الورقتان بان حتام هذه الحالحيات إىل هيئ  مستقل  وأن اراع  امل ااوئ الدوليا  املتعلقا  
  .(14٠)مبشارك  الشعوب اىصلي  و ثيلها

الاذي يا ّظ  التشااور  2٠12لعاا   124٧أن ساّن املرساو   ٧والحظ  الورقا  املشارتك   -٧٧
و ياااااع م ااااااطق وحقاااااوم احملروقاااااات، يتعاااااارض املسااااا ق واحلااااار واملسااااات س يف إجاااااراءات امل اقحااااا  وا

، الدستور  يما يتعلق مبا يسم   التشاور السابق للتشريع  وماع اا اقيا  م ظما  العمال الدوليا  مع
والقيا ، مبشارك   124٧بإلغاء املرسو  رق   ٧. وأوص  الورق  املشرتك  (141)(169رق  ) 1989

امل ظمااات املمثلاا  هلااا، بوضااع نحااومل قانونياا  اجملتمعااات احمللياا  والشااعوب اىصاالي  وماان سااالم 
باااان اعتماااد  19. وأوصااا  الورقااا  املشاارتك  (142)لت ظااي  احلاااق يف التشاااور املسااا ق واحلااار واملساات س

ملعايس اا اقي  م ظم  العمل الدوليا  رقا   للتشاور املس ق واحلر واملست س و قاً  أساسياً  الدول  قانوناً 
169(143).  
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لعمل ال يئن أن التشاور ماع الشاعوب اىصالي  بشاان اساتغالم املاوارو م ظم  اوالحظ   -٧8
 .(144)وال مست ساً  وال حراً  املوجوو  يف أراضيها، و اص  املوارو ال  طي  واملعدني ، مل ي ن مس قاً 

أن امل اقح  احلاوي  عشر  الستغالم اىراضن ال  طي  ال   14والحظ  الورق  املشرتك   -٧9
قومياات أصالي  مل  تثال ملعاايس التشاااور املسا ق واحلار واملسات س، وهاو ماا ارا اا   ٧اشامل أراضان 

بوجاااوو أشاااملامل  25. وأ ااااوت الورقااا  املشااارتك  (145)علياااو م ا عاااات قويااا  وانتهاكاااات لل قاااوق
مساال ني يف إقلااي  سااابارا وأوصاا  إكااواوور بااامان عااد  االضااطال  باااي عماال عس ري/شاا و 

بإلغاااااء مجيااااع االمتيااااا ات  ٧. وأوصاااا  الورقاااا  املشاااارتك  (146)عساااا ري يف هااااذا اإلقلااااي  مسااااتق الً 
وعاد  الارتويع ىي م اقحاات  83و ٧9و ٧5و ٧4و 28املم وح   يما يتعلق باحلقوم ال  طيا  

 . (14٧)م اس اً  جديد  إىل حني االمتثام ملعايس احلق يف التشاور امتثاالً 
لسياساا  ااادعو إىل  2٠13أن الدولاا  روجاا  حااىت عااا   22والحظاا  الورقاا  املشاارتك   -8٠

ااياا  شااع  اابااايري واارومي ااان املعاازولني ل اان هااذه احلماياا  مل اعااد موجااوو  بساا ب اسااتغالم 
بتعلياااااق كااااال اىنشاااااط   25. وأوصااااا  الورقااااا  املشااااارتك  (148)احلقاااااوم ال  طيااااا  يف الااااا  اىقاااااالي 

نشااط  ال  طياا ، يف إقليماان اابااايري واارومي ااان والت قيااق مااع املااو  ني االسااتملراجي ، و اصاا  اى
. وأوصااا  الورقااا  (149)احل اااوميني لتقحاااسه  يف م اااع اجملاااا ر الااا  اعرضااا  هلاااا الشاااعوب املعزولااا 

ب شر اسات تاجات اللل ا  الرأاساي  بشاان ال ازا  باني الاواورا  والتارومي اان ل ان يسالط  4املشرتك  
 .(15٠)عل  الوضع احلاح للشعوب اىصلي  املعزول الاوء بحور  شامل  

 (151)املهاجرون والالجئون وملتمسو الللوء واملشروون واسلياً   
أ ااااااوت هيوماااااان راياااااتس ووااااااا باااااان اىح اااااا  اإلشااااا الي  للمرساااااو  الرأاسااااان املااااا ّظ   -81

بشاان ما  ال  موجوو . وأوص  إكواوور باعتمااو قاانون شاامل  2٠12لعا  إلجراءات الللوء 
  .(152)حقوق املهاجرين وملتمسن الللوء حيرت  حقوقه  مبوجب القانون الدوح

وأوص  اللل   املس وني  حلقوق اإلنسان بعد  ا  يذ عمليات طرو مجاعي  كما ححال  -82
ضاااد عشااارات اىسااار املهااااجر  الااا  كانااا  اعااايا يف سياااا  م حاااوب  يف حديقااا   2٠16يف عاااا  

  اللل اااا  كااااذل  بااااان ا ااااون قاااارارات املطااااارات ر ااااا وسااااوم . وأوصاااا(153) أربوليتااااو  ب يتااااو
املهاااجرين إىل إكااواوور قاارارات مساا    وبااس  ييزياا  علاا  أسااا  ج ساايته  وأن ا  ااذ علاا  ال ااور 

 .(154)عملي  إعاوهت  إىل بلده  اىصلن
 Notes 
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