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تجميع بشأن إكوادور
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الو ااامير والتقري اار مي ااع للمضلوم ااار ال اوارو ه ئق ااارير هي ااار ا ضاه اادار
واإلج اراتار اصا ا و مهااا مااا وماااتح ا م ا ا تةااد ار ال اال  ،وهااو مقااد ه ا ي مااوج
ئقيداً باحلد ا ق ى لضدو ال لمارر

ثانيا -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق
()2()1
اإلنسان
 -2فيم ااا يتضل ااح بالتو ااي ار ال اال م ااا اجول ا الثاني ا لالس ااتضرال ال اادوري الو ااامي(،)3
أو ا ااى ا ااادوق ا م ا ا ا تةا ااد للواول ا ا (اليونيسا ااي ) ا اواوور بالت ا ااديح علا ااى ال وئو ا ااو
االختي ا اااري الئااقيا ا ا حق ا ااوق الوا ا ااي ا تضل ا ااح با ا ا جرات ئق ا ااد ال ال ا ااار ،الا ا اذي وقضا ا ا عليا ا ا
عا )4(2013ر
 -3وفيمااا يتضلااح بالتو ااي ار ال اال ( ،)5رح ا اللةاا ا ضايا بالقىااات علااى التمييا ااد
ا ارأ بت ااديح اواوور عااا  2013علااى ائااااقييت ماظم ا الضمااي الدولي ا ا تضلق ا بالضمااا وي
ا سؤوليار الضاتلي ( 1981 ،رق  ،)156وا تضلق بالضما ا ا ليني( 2011 ،رق )6()189ر
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 -4وفيم ااا يتضل ااح بالتو ااي ار ال اال ( ،)7أ اااو ما ااول ا ما ا ا تة ااد الس ااام لو ااؤون
الالج ااني عااا  2012بانىااما اواوور فرف ااً ه ائااقي ا عااا  1961ا تضلق ا خباااا حاااالر
انضدا اجاسي ()8ر
 -5وه عا  ،2014ةض اللةا ا ضاي حبقوق ا خاص وي اإلعاق اواوور علاى
الت ديح على مضاهد مرا ش لتيسم الااا ىل ا ااار ا اواور لااتاد ا اخاص ا ااوفني
أو مضاق ال ر أو وي عاقار أخرى ه قرات ا و وعار( )9وئاايذهار
 -6وفيما يتضلح بالتو ي ار ال ل ( ،)10وافق
بتض ي ومحاي احلح ه حري الرأي والتض م زيار ال الو()11ر

اواوور علاى فلامل ا قارر اصااص ا ضا

 -7وأو ماظم ا م ا تةد للرتبي والضل والثقاف (اليونس و) بتوةيع واوور بقاو
على ئقد ئقارير الدو ىل و ها اليت حتدو ا ضايم ا ت ل بالتضلي ()12ر
 -8وقد ألغي وظيا مستوار ؤون حقوق اإلنسان التابع او ي حقوق اإلنسان لادى
فريااح ا ما ا تةااد القوااري ه اواوور عااا  ،2015وبضااد لا ئااوىل م تاامل ماو ااي حقااوق
اإلنسااان اإلقليم ا مري ااا اجاوبي ا ( )13ئقااد الاادع ر وقاادم ماو ااي حقااوق اإلنسااان الاادع
الاا للة وما مااا أجااي لتوااوير نظااا مضلومااار تابضا التو اايار ال اااور عااا ليااار حقااوق
اإلنسااان()14ر وأو ااى الاريااح القوااري بوق ا اجهااوو الرامي ا ىل ئاايااذ وحتاادي نظااا ا ضلومااار
ا ذ ور()15ر
 -9وه ئوا اريا ا و /أ ت ااوبر  ،2016زار نات اامل ما ااول ا ما ا ا تة ااد الس ااام حلق ااوق
اإلنسان واوور ه فار مؤمتر ا م ا تةد ا ض باإلس ان والتامي احلىري ا ستدام ()16ر
 -10وقدم

واوور مسامه مالي ىل ماو ي حقوق اإلنسان عا )17(2015ر

ثالثا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()18

 -11فيما يتضلح بالتو ي ار ال ال ( ،)19أو اى الارياح القواري مبوا ال ال ايا التواار ي لقاوانني
ئت ع هنةاً قاتماً على احلقاوق واعتماوهاا :أماني ا ظاا  ،والتاقاي ال واري ،وقاانون ال ي ا  ،و اةايا الضاا ،
وعدال الوضوب ا لي  ،ونظا امي حلماي احلقوق()20ر
 -12ورح

عد جان باعتماو القانون اجاات الوامي عا )21(2014ر

 -13وفيما يتضلح بالتو يار ار ال ل ( ،)22الحظ الاريح القوري أن واوور قد أورجا
ه القااانون اجاااات الوااامي جرمي ا التضااذيمل واج ارات ا ا ااوص عليهااا ه نظااا رومااا ا ساس ا
للمة م اجااتي الدولي ()23ر
()24

 -14ورح ا ا ع ااد جا اان باعتم اااو اصوا ا الوفايا ا للض اايش الر ي ااد للا اارت 2017-2013
والقانون ا ساس ا تضلح باإلعاق لضا )25(2012ر

 -15وإل ا ا ا اواوور مؤسسا ا ا ا وفايا ا ا ا حلق ا ا ااوق اإلنس ا ا ااان (م ت ا ا اامل أم ا ا ااني ا ظ ا ا ااا ) مدرجا ا ا ا ه
ا ر ‘أل ‘()26ر
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رابع ا -تنفيا االلتزاماات الدوليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساان مااع مراعااة القااانون
الدولي اإلنساني الساري
ألف -المسائل المشتركة بين القطاعات
 -١المساواة وعدم التمييز

()27



 -16رح ا ا ما ااالن جا ااان باعتم اااو القا ااانون ا ساس ا ا ا تضل ااح بال ا االس الوفاي ا ا للمسا اااوا
عااا )28(2014ر وأو ا اللةا ا ا ضاي ا حبقااوق اإلنسااان اواوور بىاامان باادت اللااس الااوف
للمساوا اصاص بالوضوب والقوميار واللس الوف للمساوا اصااص بالتاقاي ال واري عملهماا
ه أقرب وق مم ا()29ر
 -17وأعرب اللةاا ا ضايا بالقىاات علاى التمييا اد ا ارأ عاا قلقهاا زات اساتمرار القوالامل
اواوور
الاموي االجتماعي والثقافي الىارب اجذور اليت يقاو عليهاا التمييا اد ا ارأ ر وحثا
على ئدريمل الضاملني ه وساتط اإلعال على أمور ا ساوا بني اجاسني وئاايذ محالر افة
القوالمل الاموي اجاساني ()30ر
 -18وأو ااى الاري ااح القو ااري بى اامان ا و ااار ال املا ا لل اواووريني ا اة اادريا م ااا أ ااي
أفريق ه الوؤون الضام واإلوار الضام وأو ى با وافق على ئوريع حمدو بوانن التمييا يتىاما
لي الستضرال احلاالر()31ر
 -19وه عا  ،2012حث جا القىات على التميي الضا ري اواوور علاى و اع وئااياذ
سياس وفاي اامل افةا الضا اري والتمييا الضا اري( )32مبواار فضالا ماا الموعاار الايت
ئواج التميي واإلق اتر
 -20وأعربا اللةاا عاا أساااها ل ااون اواوور ئضتا سا اهنا ا اةاادريا مااا الرومااا جمموعا
أجا ي ا و ااةضتها علااى ئاايااذ اس ارتائيةيار وب ارام وفاي ا لتةسااني حال ا الرومااا ومحااايته مااا
التميي الضا ري()33ر
 -21وأو ا اللةا ا ا ضاي ا حبقااوق اإلنسااان اواوور مبىاااعا جهووهااا افة ا القوالاامل
الامويا ا والتةام ااي ااد ا ثلي ااار وا ثليا اني وم ووجا ا ا ي ااي اجاسا ا ومغ ااايري اهلويا ا اجاس اااني
ااده
وح ااامل اااار اجاس ااني ،وبا االتةقيح م ااع ا ااخاص ا س ااؤولني ع ااا أفض ااا الضاا ا
()34
ومالحقته ومضاق ته بالو ي ا الت  ،و مان ئقد ئضويا امي ىل الىةايا ر
 -٢التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()35

 -22فيما يتضلح بالتو ي ار ال ل ( ،)36الحظ برنام ا ما ا تةاد اإلئاات أن اواوور
وا ل سياستها بونن حقوق الو يض ر وأو ى بالت ديح على بروئو و نا وياا بوانن احل او
علااى ا اوارو اجياي ا والتقاس ا الضاااو وا ا ا للماااافع الاا ا عااا اسااتخدامها ا لةااح بائااقي ا
التا ا ااوي ال يول ا ااوج وا وافقا ا ا عل ا ااى الق ا ااانون ا ساسا ا ا لل ي ا ا ا ال ا ااذي س ا اايضاجل القى ا ااايا اهلي ليا ا ا
بو ي ل ()37ر
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باء -الحقوق المدنية والسياسية
 -١حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه

()38

 -23أعرب جاتاان عاا القلاح بوانن ما اع ئاياد بانن أفاراو الوارف أو اجايش قاد اساتخدموا
القو ا ارف خال ا ظاهرار الضام اليت جرر عا 2015ر وأو يتا واوور بىمان التةقياح
ه مجيااع هااذد االوعاااتار حتقيقااً وقيقااً ومسااتقالً ون يهااً وئقااد اجاااا ا عااومني ىل الضدالا ()39ر
وأو ا جاا مااهىا التضاذيمل بتااوفم التادريمل ا التا جمياع أفاراو قاوار ا ماا علاى اسااتخدا
القااو وئاظااي اسااتخدا ق اوار ا مااا لألساالة الااري ا وفق ااً للم اااوئ ا ساسااي بواانن اسااتخدا
القو وا سلة الااري ما جانمل ا وظاني ا لاني ب ناا القوانني()40ر
 -24وأو ا اللةاا مبواتما مىاامون ا اااو  151مااا قااانون الضقوبااار الوااامي مااع أح ااا
ا او  1ما ائااقي مااهى التضذيمل و مد ما روب ا ضامل أو الضقوب القاسي أو الال نساني
أو ا هيا ا  ،م ااا أج ااي حتدي ااد مرئ اامل اجرمي ا وا س ا اب أو الضوام ااي ال اايت ئق ا ورات اللة ااوت ىل
التضذيمل()41ر
 -25وأحاف اللةا ا ضايا حبقاوق اإلنساان علمااً جبهاوو اواوور لتةساني ال ايا ا ساساي
واوور ب ياو جهووها ه هذا ال ادو ،وال سايما
للسةون ومضاج مسنل اال تظاظر وأو
ما خال مان التاايذ الاضا للواتح ا تضلق ب داتي احلرمان ما احلري  ،وماع الضا ه أماا ا
احلرمان ما احلري وو ع حد ل ()42ر
 -26وأعرب جا مااهى التضذيمل عا قلقها زات فرل قيوو على زيارار الساةاات ونقلها
ىل س ااةون بضي ااد عا ااا بي ااته ا سا ااري واالجتماعي ا ا ر م ا اا أعرب ا ا ع ااا قلقه ا اا ل ااون مرا ا ا
()43
االحتةاز ال ئتيح نظاماً واخلياً لتلق الو اوى وال ال ار لأل خاص احملرومني ماا احلريا ر
والحظا اللةاا بقلااح ا ضلومااار ا تضلقا بتو يااح نظااا احلا س االنااراوي ا وااو علااى السااةاات
ا ضت يا ديدي اصواور  ،و اذا اساتخدا ماا يسامى ب ا"زناازيا التا ام" ا جرات ئانوي ه مرا ا
احتةاز ا حدان()44ر
 -27وأو ا اللةاا اواوور باختااا التاادابم الالزما لىامان ئااوفر اآلليا الوفايا للوقايا مااا
التضذيمل على أساس قانوين متني وموارو افي لتاايذ واليتها وحثتها على اعتماو موروي القانون
ا ساس لديوان ا ظا  ،مبا ه ل ال اب اصاص باآللي الوفاي للوقاي ما التضذيمل()45ر
 -28وأحافا اللةاا علمااً مااع التقاادير باعتماااو بروئو ااو رعايا ا ثليااار وا ثليااني ومغااايري
اهلويا ا ا اجاس ا اااني وم ووجا ا ا ا ي ا ااي اجاسا ا ا وح ا ااامل ا اااار اجاس ا ااني احملا ا ارومني م ا ااا احلريا ا ا
عا )29(2016ر
 -29وأعرب ا مااالن جااان عااا قلقهااا بواانن اسااتمرار وروو اوعاااتار بواانن حاااالر يااداي
قسري ه عيااوار لتلقا عاال ل ا "الوااات" ماا التوجا اجاسا أو اهلويا اجاسااني  ،باالر ماا
اإلج اراتار الاايت اختااذ ا الدول ا ()47ر وأو ا اللةا ا ا ضاي ا حبقااوق اإلنسااان اواوور مبىاااعا
جهووهااا مااا أجااي القىااات علااى مثااي هااذد ا مارسااار ،واعتماااو التاادابم الالزم ا للتةقيااح مااع
ا خاص ا ساؤولني وحماا مته و امان مضااق ته بالضقوباار ا ااسا وئقاد ئضويىاار املا
ىل الىةايا()48ر
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 -30وأعرب اللةا ا ضاي حبقوق ا خاص وي اإلعاق عا قلقهاا الساتمرار رعايا بضاا
ا ااخاص وي اإلعاق ا ه ا ؤسسااار وعااد ح ااوهل علااى الاادع الااالز للضاايش ه التمااعر
اواوور بو ااع خو ا ااامل لوق ا الرعاي ا ا ؤسسااي لأل ااخاص ا ااووعني حالي ااً ه
وأو ا
()49
مستواى خوليو نذاراً للومل الااس ر
 -٢إقامة العدل بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()50

 -31وأعرب اللةا ا ضاي حبقوق اإلنساان عاا قلقهاا بوانن ما اع اساتخدا جملاس القىاات
ا ت اارر للاظ ااا الت اانوي ال ا اداخل إلقال ا ا القى ااا  ،وال س اايما اس ااتخدا الض ااار اجامض ا ا "خو اان
ال يغتااار"ر وأعرب ا عااا قلقهااا أيى ااً بواانن ا ا اع الاايت حتاادم عااا ئوظي ا الاظااا القىااات
اواوور ب يااو جهووهاا
لارل أح ا قاسي على ماتقدي احل وم وأعىات ا ضار ر وأو
لىمان ومحاي استقال القىات ون اهت ال املني()51ر
 -32وأو ااى الاريااح القوااري بتوااةيع زيااار جديااد للمقاارر اصاااص ا ضا باسااتقال القىااا
واحملامني لتيسم حوار ئوار وواسع الاواق بونن التةديار ه جما قام الضد ()52ر
 -33وأعرب ا جا ا القىااات علااى التميي ا الضا ااري عااا قلقهااا بواانن التقااارير الاايت ئايااد باانن
واوور على ئوفم التدريمل
واوورر وحث
حاالر التميي الضا ري ثماً ما ئرفا ه حما
وظا احملا الذيا يتضاملون مع القىايا ا تضلق بالتميي الضا ري د أفراو الوضوب ا الي
واإل واووريني ا اةدريا ما أ ي أفريق وأفراو ضمل مونتوبيو()53ر
 -34وأو ا ا عا ااد ج ا اان ا اواوور باعتما اااو فا ااار قا ااانوين ومؤسس ا ا حما اادو ي ا ااظ ئقسا ااي
ا س ااؤوليار ب ااني حم ااا الو ااضوب ا االي واحمل ااا الضاوي ا  ،وبى اامان احا ارتا حق ااوق وم ااا
التمضار والوضوب والقوميار ا لي ()54ر
 -35ورح ا ا اللةا ا ا ا ضاي ا ا حبق ااوق اإلنس ااان باعتم اااو ق ااانون ع ااا  2013ج ا ا الى ااةايا
واحملا م ا عل ااى االنتها ااار اجس اايم حلق ااوق اإلنس ااان واجا ارات ااد اإلنس اااني ال اايت وقضا ا ه
اواوور ه الا اارت ب ااني  4ئوا اريا ا و /أ ت ااوبر  1983و 31ااانون ا و /ويس اام 2008ر
وأو بتسريع التةقيقار القىاتي ه حاالر انتها ار حقوق اإلنسان الوارو ه ئقرير جا
اواوور أيى ااً ب ياااو جهووهااا
ئق ا احلقاااتح و امان ئقااد ا سااؤولني ىل الضدال ا ر وأو ا
لىمان اج ال امي للىةايا وأفراو أسره ()55ر
 -36ويس اااور اللةا ا ا القل ااح م ااا ع ااد ح ااو ي وان ا ا ه اإلج ا اراتار القى اااتي ا تضلق ا ا
باالنتها ار اليت ي ع أن أفاراو ا ار الادفاي عاا الاالحاني ارئ وهاار وأو ا باختاا ئادابم
فضال لىمان مالقا ما ارئ وا االنتها ار ج ات أفضاهل ()56ر
 -٣الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

()57



 -37رح اللةا ا ضاي حبقوق اإلنسان با ضلومار ا تضلقا مبواار ا ارأ ه احلياا الضاما ،
وال ساايما ه اصدم ا ا دني ا واجمضي ا الوفاي ا واحمل م ا الدسااتوري ()58ر وأ اااور اللةا ا ا ضاي ا
بالقىات على التميي د ا رأ با واوور علاى ا ااوبا باني الاذ ور واإلناان ه القاوات االنتخابيا
ا تضاادو ا ر ااةني()59ر وأو ا لتااا اللةات اني باختااا ئاادابم ل ياااو موااار ا ارأ ه ا اا اامل
لوخص واحد وه اهلي ار السياسي احمللي ()60ر
اخ
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 -38وه أيلو /سا تم  ،2015أعاارب مالما م لاااني بواليااار ه فااار اإلجاراتار اصا ا
ومقرران خا اان ئاابضني للةاا ال لادان ا مري يا حلقاوق اإلنساان عاا قلقها ال اال زات حتر اار
احل وم ا ااوب حااي ماظم ا التمااع ا اادين ‘فونداميااديوس‘ ()Fundamediosر وناادووا ب االقوانني
اد ‘فوندامياديوس‘ ،والايت ف قا أيىااً ه االق
الوفاي ا تاذري اا ه الادعاوى الايت ُحر ا
ماظم ام ح وميا هاما أخارى ه هنايا عاا 2013ر واعتا وا أن ا رساو التااياذي رقا ،16
ا ااظ لضمااي ا اظمااار االجتماعي ا  ،مي اا ساالوار الدول ا مااا ااالق ا اظمااار اسااتااواً ىل
ع ارار فىاا و امى جداً ،ووعوا ىل ئاقية وفقاً للمضايم الدولي ()61ر
 -39وه أيلو /س ا تم  ،2016أوان مالم ا م لاااني بواليااار ه فااار اإلج اراتار اصا ا
باس ااتخدا ا رس ااو التااي ااذي رق ا ا  739حل ا اي االحت اااو ال ااوف للمدرس ااني ،و ا اروا أن ا رسا ااو
ف ا اارل قي ا ااوواً واس ا ااض بوا ا ا ي ما ا اارب عل ا ااى حريا ا ا التض ا اام وئ ا ااويا اجمضي ا ااار()62ر وه ا ااانون
ا و /ويساام  ،2016ح ا ةس ا م لاااني بواليااار ه فااار اإلج اراتار اصا ا الساالوار
اإل واووري ا علااى الرجااوي عااا ق ارار حااي ماظم ا الضمااي اإلي ولااوج ( ،)Acción Ecológicaوه ا
جمموعا ئاااظ محااالر ئادع احتةاجااار ااضمل اوار ا اال ااد أنوااو التضااديا فيمااا يا ع أهناا
أر  ،و عاو الاظر ه التوريضار ا ستخدم  -ا رسومان التاايذيان رق  16ورق )63(739ر
 -40وأعرب اللةا ا ضاي حبقاوق اإلنساان عاا قلقهاا بوانن مضلوماار ئوام ىل أن القاانون
ا ساس ا ا تضلااح باالئ اااالر رمبااا يتىااما بضااا ا ح ااا الاايت مي ااا أن ئااؤمر علااى ا مارس ا
ا اواوور بى اامان متا ا ا ئوا اريضا ا متا ا اياً ئاما ااً م ااع
ال املا ا للة ااح ه حريا ا التض اامر وأو ا ا
()64
ا ا اااو  19م ا ااا الضه ا ااد ال ا اادوي اص ا اااص ب ا اااحلقوق ا دنيا ا ا والسياس ا ااي ر وه ئوا ا اريا الث ا اااين/
نوفم  ،2016قد ا قرر اصاص ا ض باحلح ه حري الرأي والتض م وا قرر اصااص ا ضا حبريا
التض م التابع للةا ال لدان ا مري ي ئو يار ممامل ()65ر
 -41وأو ااى الاريااح القوااري باانن ئو ااع بو ا ي ئوااار مضااايم وا ااة لتو يااح الضقوبااار
اإلواري أو القىااتي و لياار مسااتل عاا ئااياذ القاانون ا ساسا لالئ ااالر ،ماا أجاي حتدياد
ما يل ما ئضديالر أو حتسياار وئاايذها()66ر
 -42وأعرب ا اللةا ا ا ضاي ا حبقااوق اإلنسااان عااا قلقهااا زات م ا اع ئايااد بتةري ا ج اراتار
جااتيا ا عل ااى أس اااس جا ارات مضرفا ا ئضرياا ااً فىاا ا ااً ه الق ااانون اجا ااات الق ااد  ،مث ااي التخري اامل
واإلره اااب ،ااد أ ااخاص ااار وا ه احتةاج ااار اجتماعيا ا و مه ااا م ااا ا ظ اااهرار الضاما ا ر
وأعرب ا عااا أساااها لضااد ئلق ا أي مضلومااار عااا عاادو ا ااخاص الااذيا وجه ا لاايه ا
اإلرهاب أو التخريمل ما مبوجمل القانون اجاات القاد أو القاانون اجااات الواامي اجدياد فيماا
يت ي باالحتةاجار االجتماعي أو مها ما ا ظاهرار الضام ()67ر
 -43وأعرب اللةا عا قلقها زات م اع ئايد بنن بضا ا فراو الذيا انتقدوا احل وم  ،ماا
باايه ااةافيون ومسااتخدمو وساااتط التوا ااي االجتماااع  ،ئضر اوا ىااايقار و دياادار مااا
اواوور بتاوفم
جمهولني بضد أن ر مسؤولون ح ومياون أمسااته ه وسااتي اإلعاال ر وأو ا
احلماي ا ااسا جمياع ا اخاص الاذيا يتضر اون للمىاايقار أو التهديادار بسا مل ممارساته
حلقه ا ه حري ا ال ارأي والتض اام ،و اامان التةقيااح ه مجيااع االوعاااتار ا تضلق ا بنفضااا مااا هااذا
الق يي وا الحق القىاتي رئ يها()68ر
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 -44وفيمااا يتضلااح بالتو ااي ار ال اال ( ،)69أو ااى الاريااح القوااري بتض يا بي ا موائيا لضمااي
ا اادافضني عااا حقااوق اإلنسااان والاظاار ه م اني ا و ااع برنااام متخ ااص أو م اااوئ ئوجيهي ا
حلمايته ()70ر
 -45وأ ااارر اليونس ا و ىل أن االف ارتات ال ي ا ا جرمي ا يضاقاامل عليهااا القااانون بااالر مااا أن
القانون اجاات الوامي لضا  2014يور ىل لم "التوهم"()71ر
 -٤حظر جميع أشكال الرق

()72

 -46أو اللةا ا ضاي بالقىات على التميي د ا رأ واوور ب ياو جهووها الرامي ىل
ئاايااذ اصو ا الوفاي ا افة ا اال ااار با ااخاص واصو ا الوفاي ا للمساااوا ه التاقااي ال وااري
و جرات ر د ا اهة وئقييمار ووري للتاايذ()73ر
 -47وأو ااى الاري ااح القو ااري باعتم اااو ق ااانون ااامي افةا ا اال ااار با ااخاص يا ااي
مسؤوليار ي مؤسس عام  ،ووم ا اظور اجاساين ه اصو الوفايا  ،وخت ايص بااد حمادو ه
ا ي اني ا ل ا ()74ر وفيمااا يتضلااح بالتو ااي ار ال اال ( ،)75أو ا اليونيسااي بتضميااح التةقيااح ه
االسااتغال اجاس ا التةاااري و وااا وا ضاق ا علي ا وخت اايص ا ي اني ا الالزما لتضااويا الىااةايا
ئضويىاً امالً()76ر
 -٥الحق في الخصوصية والحياة األُسرية

()77



 -48أهاب اللةا ا ضاي بالقىات على التميي د ا رأ ب واوور أن ئلغ احل
القانون ا دين الذي جيضي ال و هو ا سؤو عا الت رف ه ا متل ار ال وجي ر
()78

الاوارو ه

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -١الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية

()79

 -49ه عا  ،2012أحاف اللةا ا ضاي باحلقوق االقت اوي واالجتماعي والثقافي علماً
باعتماو قانون محاي حقوق الضمي()80ر
 -50وأعرب اللةا ا ضاي حبقوق اإلنسان عا قلقها ل ون ا ارأ ال ئا ا أ ثار ئانمراً بال والا
مااا الرجااي والسااتمرار الاةااو ه ا جااور ،و ن ان ا أ ا ة أ ااغر ثااماً()81ر وحث ا جا ا
خ ات ماظم الضمي الدولي ا ضاي بتو يح االئااقيار والتو يار واوور على ئضديي ا ااو 79
ما قانون الضمي ل ئ ز بو ي امي م ادأ ا سااوا باني الرجاا والاساات ه ا جار عاا الضماي
ي القيم ا تساوي ()82ر
 -51وأ ااارر اللةاا ا ضايا بالقىااات علااى التمييا ااد ا ارأ بقلااح ىل ئر ا الاسااات ،وخا ا
اواوور بتض يا فاارص
ا اتميااار ىل الا ااار احملروما وا هموا  ،ه القواااي اام الرمسا  ،وأو ا
عملها ه القواي الرمس ر ما الحظ بقلح أن ال ئوجد ليا لر اد ومااع التةارش اجاسا ه
م ان الضمي()83ر
 -52وأو اللةا ا ضاي حبقوق ا اخاص وي اإلعاقا بو اع بارام الساتةدان فارص
عمي لااتد ا خاص وي اإلعاق ()84ر
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 -53وأو ا اللةاا ا ضايا حبقااوق اإلنسااان اواوور مبوا اال جهووهااا الراميا ىل احلااد مااا
عماي ا فاااا  ،و اامان مضاق ا ا ااخاص الااذي يسااتخدمون ا فاااا مبااا لااال قااانون عمااي
ا فاااا ()85ر وأو ا اليونيسااي خبلااح ليااار ئاساايح بااني ا ؤسسااار علااى ا سااتويني الااوف
ووون الوف ما أجي ئاايذ خو وفاي اع عمي ا فاا والقىات علي ()86ر
 -54وفل ا ا جاا ا خا ا ات ماظما ا الضم ااي الدوليا ا ىل ا اواوور ئض ااديي ا اااو  )9(326م ااا
الدسااتور الاايت ئاااص علااى أن متثااي الضمااا ماظم ا وحي اد  ،فيمااا يت ااي جبميااع ا ارال ا تضلق ا
بضالقار الضمي ه مؤسسار الدول ر وأ ارر ىل الضدو ال م ما الضما ( )30الذي يورتف
التوريع اإل واووري إلنوات نقابار و َّ رر بنن ا مارس السلمي لألنوو الاقابي  ،مبا ه لا
احلااح ه التض اام عااا اآلرات ،ال يا غا أن ئسااتت ع ماا أو وانااار أو جاراتار قانونيا اام عاويا
ما جانمل احل وم د قاو الاقابار وأعىاتها()87ر
 -٢الحق في الضمان االجتماعي

()88



 -55ه عااا  ،2012أعرب ا اللةاا ا ضاي ا باااحلقوق االقت اااوي واالجتماعيا والثقافي ا عااا
القلح بونن أوج التااور ه مضد ئغوي الىامان االجتمااع  ،موام ىل أهناا ال ئتةااوز 12
ه ا ات ا بالاس ا لاس ااات الو ااضوب ا االي و 18ه ا ات ا لل واووري ااار ا اة اادرار م ااا أ ااي
اواوور باانن ئىااع ،علااى س ا يي االسااتضةا  ،خو ا لىاامان ئضمااي التغوي ا
أفريق ا ر وأو ا
()89
بالىمان االجتماع ر
 -56وأو ا اللةا ا ا ضاي ا بالقىااات علااى التميي ا ااد ا ارأ اواوور بر ااد ظااروف عمااي
الضامالر ا ا ليار ما أجي ئض ي موار تها ال امل ه برام الىمان االجتماع ()90ر
 -٣الحق في مستوى معيشي الئق

()91

 -57الح ااظ برن ااام ا ما ا ا تة ااد اإلئ ااات أن ا اواوور ق ااد اس ااتمرر ،أم ااا س ااياق يتسا ا
ب ضوبار ا ي اني  ،ه زياو االساتثمار ه الا ام االجتماعيا ولاديها مؤ ار فقار متضادو ا بضااور
وأو ا بتى اامني مو ااروي ا ي اني ا الضام ا الس اااوي للدول ا ئوزيض ااً ما االً لالس ااتثمار ا وج ا ىل
ارال اإلباراز والوااافي والر ااد والتقيااي ،
الا اار ار ا ولويا و اذا حتلاايالً ا ماةااى قليما
وئضمي خو التامي ا ستدام ه اجهوو ا ذول للةااظ على ال ام االجتماعي والقىات على
الاقر()92ر
 -58وأعرب ا جا ا القى ااات عل ااى التميي ا الضا ااري ع ااا القل ااح م ااا اس ااتمرار فق اار و م اايش
اإل واووري اار ا اة اادرار مااا أ ااي أفريق ا وم ااا ااضمل مونتوبي ااو()93ر وأ ااارر اللةا ا ا ضاي ا
باحلقوق االقت اوي واالجتماعيا والثقافيا بقلاح باال ىل أن ساوت التغذيا لادى ا فااا ال يا ا
اواوور بالضم ااي م ااع التم ااع ا اادين عل ااى و ااع خ اراتط عل ااى مس ااتوى
ميث ااي مو ا ل  ،وأو ا
()94
ال لديار ئو ح موقع الا ار الس اني ا ضر النضدا ا ما الغذات والتغذوي ر
 -59وأعربا اللةا ا ا ضايا بالقىااات علااى التمييا ااد ا ارأ عااا القلااح زات ال ااضوبار الاايت
ئواجهه ااا ا ا ارأ الرياي ا ا ه احل ااو عل ااى اع ا ارتاف رمس ا ا بس ااادار مل ي ا ا ا را ا ا ر وأو ا ا
ا ا اواوور بتس ا ااريع ئااي ا ااذ برن ا ااام الاظ ا ااا ال ا ااوف ضلوم ا ااار ا را ا ا ا الريايا ا ا وال ايا ا ا التةتيا ا ا
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الت اولوجي ا ا ( )SigTierrasواعتما اااو برنا ااام وف ا ا يها اادف ىل ئاظا ااي الو ا ااع القا ااانوين حليا اااز
ا را مبا يسمح اظمار ا رأ الرياي با وار ه هذد الضملي باضالي ()95ر
 -60وأعربا اللةاا ا ضايا باااحلقوق االقت اااوي واالجتماعيا والثقافيا عاا قلقهااا زات اآلمااار
ال ي ي واريع التضديا وا عما التةاري ال راعي  ،وخا ه قدر الاااس علاى التمتاع حبقها ه
واوور بو ع ئدابم حلماي ال ي واعتماو ئدابم حمدو حلماي
ا ياد ه ا اافح الرياي ر وأو
حح الااس ه ا ياد()96ر
 -61وأو ااى الاريااح القوااري بت اامي وئاايااذ اس ارتائيةي وفاي ا لاالوار ا سااتدام لألرا ا
وحاظ الرتب ()97ر
 -٤الحق في الصحة

()98



 -62أعرب مالن جان عا قلقها بونن ارئااي نس محي ا راهقار ه واوور()99ر
 -63وفيمااا يتضلااح بالتو ااي ار ال اال ( ،)100الحااظ الاريااح القوااري عااداو "الاادليي الا ا
للرعاي ا التوليدي ا ا التم ا مقافي ااً" و نوااات  93رف ا ئوليااد مالتم ا مقافي ااً علااى ال ااضيد الااوف ر
وأو ى ب اذ ا ياد ماا اجهاوو لتوسايع م انيا و او نساات الواضوب ا الي  ،واإل واوورياار
ا اةدرار ما أ ي أفريق ونسات ضمل مونتوبيو ىل خدمار ال اة اجاساي واإلبابيا ()101ر
وأو ا اللةا ا ا ضاي ا بالقىااات علااى التميي ا ااد ا ارأ اواوور باعتماااو موااروي قااانون بواانن
ا مارس ا تضدو الثقافار للوالو مبساعد أخ ات ما الاظا ال ة الوف ()102ر
 -64وأو اللةا واوور بىامان م انيا و او مجياع الاساات والاتياار بوا ي ميساور
ىل الوساتي احلديث اع احلمي و ىل ا ضلوماار ا ااسا للساا ،وبتاوفم التثقيا ه جماا ال اة
واحلقوق اجاسي واإلبابي لل اار وال اني()103ر
 -65وأعرب اللةا عاا القلاح زات حمدوويا م انيا و او الاساات ىل اإلجهاال الضالجا
وج ااوتها ىل عملي ااار اإلجه ااال اام اآلم ااا نتية ا ل ااذل  ،اااف ىل انتها ااار الس اري م ااا
جانمل الضاملني ه الا ال ة الذيا ي لغون الورف أو القىات عا الاسات الالت حياتةا ىل
اواوور ب ساقاب ال ااا
رعايا اةي بضااد ساقوب أجااتها أو سااضيها ىل اإلجهاالر وأو ا
اجرميا ا ع ااا اإلجه ااال ه ح اااالر اال ت اااب وس اااا احملا اار والتو ااوهار اصلقيا ا الو ااديد
للةاني()104ر
 -66وأعربا اللةاا ا ضايا حبقااوق ا ااخاص وي اإلعاقا عااا قلقهااا بواانن مسااا القااانون
اجاااات الوااامي ل ا و ا ارأ ار اإلعاق ا الذهاي ا أو اري ها أو قري هااا أو ممثلهااا القااانوين باختااا
قرار نياب عاها للجهال ا ان احلمي نتية ا ت اب()105ر
 -67وفيمااا يتضلااح بالتو ااي ار ال اال ( ،)106أو ااى الاريااح القوااري بتض ي ا اجهااوو ا ذول ا
الرامي ىل خاا الوفيار الاااساي ماا خاال الو او ىل خادمار الاهاول بال اة وال اة
اجاسااي واإلبابيا ورعايتهمااا رعايا ااامل  ،والرعايا التوليديا ا ساسااي والوااامل  ،وئقااد رعايا
أماات الوالو على يد موظاني مؤهلني ،وئاظي ا سر ()107ر
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 الحق في التعليم ٥

()108



 -68أ ااارر اليونس ا و ىل اسااتمرار وجااوو حتااديار بااالر مااا ح اراز ئقااد اام ه نظااا
التضلااي  ،وماه اا ااض ال اي ا التةتي ا  ،وئاادين نوعي ا التضلااي بو ا ي عااا  ،ونقااص ا اوارو ال و اري
ا ؤهل ا  ،والتا اااور ه م اني ااار الو ااو ()109ر وأو ااى ا ق اارر اص اااص ا ض ا ب اااحلح ه التضل ااي
واوور باالساتمرار ه زيااو التموياي الضاا للتضلاي ماا أجاي الو او ىل هادف  6ه ا اتا ماا
الاائ القوم اإلمجاي()110ر
 -69وأو

اليونيسي بتاضيي اللس الوف للتضلي بو ا لي وار ا وافاني()111ر

 -70وأ ااارر اللةاا ا ا ضايا ا بالقى ااات عل ااى التمييا ا ااد ا ا ارأ ىل زي اااو التة اااق الاتي ااار
ب ا االتضلي ر بيا ااد أهنا ااا أعرب ا ا ع ااا قلقها ااا زات حمدووي ا ا فا اارص ح ااو نسا ااات الوا ااضوب ا ا االي
واإل واووريار ا اةدرار ما أ ي أفريق على التضلي وأن التضلي جبميع مستويائ يتس باروات
نوعيت ه ا اافح الرياي ()112ر
 -71وأ ار ا قرر اصاص ا ض بالتضلي ىل أن الوابع ا تةذر للتااوئاار ،وال سايما مايش
الوااضوب ا االي واإل اواووريني ا اةاادريا مااا أ ااي أفريق ا وأف اراو ااضمل مونتوبيااو ،ساايتولمل
وعماً فويي ا جي حمدو اهلدف لتل اجماعار ،و ل بالر ما اإلبازار ال ارز إل اواوورر
مااا أ ااار ىل أن هاااا حاج ا ىل اسااتثمارار ااافي لىاامان جااوو أفىااي ه نظااا التضلااي
ماااات اللغ ا ()113ر و ااةض جا ا القىااات علااى التميي ا الضا ااري اواوور علااى الضمااي ه فااار
را مع الوضوب ا لي ما أجي و ع سياسار لرفع مستويا ا التضليمي ()114ر
 -72وأو ا ا اليونيس ااي با ادع وئوس اايع نو اااق ئااي ااذ سياس ااار اإلوم ااا التضليما ا و زالا ا
احلواج الايت حتاو وون الو او  ،ماع ياالت اهتماا خااص للمااافح الايت ي اضمل الو او ليهاا،
ولألفاا وا راهقني الذيا يضانون الاقر ،و فاا ومراهق الوضوب ا لي  ،و ضمل مونتوبيو،
واإل اواووريني ا اةاادريا مااا أ ااي أفريق ا  ،والول ا ال اذيا را م اوا ئاانخراً ااديداً ،وا ااخاص
ا وجااوويا خااار نظااا التضلااي  ،وا ااخاص وي اإلعاقا  ،وا واارويا ،وا ااخاص الااذيا مياارون
حباالر فوارئ ،والاتيار وا راهقار احلوامي ،وا مهار ا راهقار()115ر
 -73وأو ا ا اللةا ا ا ا ضاي ا ا حبقا ااوق ا ااخاص وي اإلعاق ا ا ا اواوور بىا اامان م اني ا ا
التةاااق مجيااع ا ااخاص وي اإلعاق ا ب االتضلي الثااانوي ا ساس ا والثااانوي والضاااي ،و م اني ا
الو و ىل نظا ئضلي امي للةميع ،مبا يومي ا ستوى اجامض ()116ر
 -74وحث ا اللةا ا ا ضاي ا باااحلقوق االقت اااوي واالجتماعي ا والثقافي ا اواوور علااى اختااا
ئدابم فضالا اما نظاا التضلاي ااع ساوت ا ضاملا اجسادي والااساي للماراهقني والوا اب وئض يا
مقاف احرتا حقوق اإلنسان()117ر
 -75وحث اللةا ا ضاي بالقىات على التميي د ا رأ واوور علاى ئ امي وئااياذ محلا
وفاي للقىات على الضا اجاس اد الاتياار ه نظاا التضلاي  ،و امان م انيا و اوهلا ىل
اواوور علااى ئساريع اإلجاراتار القىاااتي اد اجااا واعتماااو
سا ي انت ااف فضالا ر مااا حثا
()118
ليار اح ئضويىار للىةايا وأسرها ر
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دال -حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة
 -١النساء

()127

 -76نوه اللةا ا ضايا بالقىاات علاى التمييا اد ا ارأ باعتمااو القاانون اجااات الواامي،
الااذي جياار قتااي الاسااات والتمييا علااى أساااس اجاااس واهلويا اجاسااني وا يااي اجاسا و مهااا مااا
ا س ابر ورح اللةا باإلفار التوريض والسياسايت الوامي للقىات على التمييا اد ا ارأ ،
واوور بتسريع ئاايذد ه مجيع الاالر اليت ئوملها االئااقي ()120ر
وأو
 -77وأ ااارر اللةا ا بقل ااح ىل أن الل ااس ال ااوف للمس اااوا ب ااني اجاس ااني ياتق اار ىل واليا ا
وا ة لتاسيح ئ مي وئااياذ سياساار ا سااوا باني اجاساني وأن الاسا ا ويا ا خ ا ماا
اواوور بىامان مواار ا اظماار
ا ي اني الرمسي لتاايذ هاذد السياساار ه اخنااالر وأو ا
الاساتي ب ور ماهةي ه عمليار اللس()121ر
 -78وأو ا اللةاا اواوور ب نواات لياار جماع ا ضلوماار بوانن و اع الاساات ا اتميااار
ىل الا ار احملروم وا همو وئقييم ()122ر
 -79وأو اللةا ا ضاي حبقوق اإلنسان واوور بالتةقيح ماع ا اخاص ا ساؤولني عاا
ااد ا ارأ وحمااا مته و اامان مضاااق ته الضقوبا ا ااس ا ر وأو ا أيىااً بىاامان
أفضااا الضاا
ر ااد مس ااتمر لتااي ااذ اصوا ا الوفايا ا للقى ااات عل ااى الضاا ا اجاس اااين ااد ا فا ااا وا ا اراهقني
والاسات()123ر
 -80وأو ا ااى الاري ا ااح القو ا ااري بتة ا اادي مضلوم ا ااار الدراسا ا ا االستق ا اااتي الوفايا ا ا ا وىل
للضالقار ا سري والضا اجاساين د ا رأ اليت ان أجري عا )124(2011ر
 -81وأهاب ا اللةا ا ا ضاي ا بالقىااات عل ااى التميي ا ااد ا ارأ ب ا واوور أن خت ااص ا اوارو
ال و اري وا الي ا والتقاي ا الالزم ا إلنو ااات وح اادار قى اااتي متخ ا إلنا ااا ا ح ااا القانوني ا
د ا رأ ه مجيع ال انتونار ،وال سيما ه ا اافح الرياي والااتي ()125ر
ا تضلق بالضا
 -82وأو ا اللةاا اواوور بسااا ئواريع ياااص علااى ئااوفم احلمايا الاوريا للاسااات ااةايا
ااد ا ارأ  ،و اامان
الضا ا َّأوَ مااا ي ا لغها عااا الضا ا  ،و نوااات نظااا لر ااد حاااالر الضا ا
ا الحق القىاتي للةااا ومضااق ته  ،وئادريمل القىاا وأعىاات الايابا الضاما وا اوظاني ا لااني
ب ناا القانون على مساوا ا رأ ()126ر
 -٢األطفال

()127



 -83فيم ا ااا يتضل ا ااح بالتو ا ااي ار ال ا اال ( ،)128أ ا ااارر اليونيس ا ااي ىل أن الاسا ا ا ا ويا ا ا
لألفاااا الااذيا ئارتاو أعماااره بااني ااار و 5ساااوار ا سااةلني ه سااةي ا حاوا ا دنيا قااد
بلغ ا  94ه ا ات ا عااا 2015ر وأو ا اليونيسااي بتاانمني وجااوو أفرق ا ئسااةيي ل ا ئ ااي
خدمار التسةيي ىل ا اافح الرياي وا تاامر ر
 -84وفيم ااا يتضل ااح بالتو ا ااي ار ال اال ( ،)129أ ااار الاريا ااح القو ااري ىل أن ا اواوور قا ااد
حدور ه عا  2015احلد ا و ى لسا ال وا ه  18عاماً()130ر

 -85وفيمااا يتضلااح بالتو ااي ار ال اال ( ،)131أ ااارر اليونيسااي
بضد الضقوب ال دني  ،على الر ما التدابم ا تخذ ()132ر
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 -٣األشخاص ذوو اإلعاقة

()133



 -73أعرب ا ا اللةا ا ا ا ضاي ا ا حبقا ااوق ا ا ااخاص وي اإلعاق ا ا عا ااا قلقها ااا ل ا ااون القا ااانون
ا ساس ا تضلح باإلعاق ال ي ا يتىما ئضريااً وفهماً للعاق يقومان على ا اظور الو ()134ر
اواوور ب نوااات
 -87ورح ا اللةاا ب نوااات ا مانا التقاي ا للعاقا عااا  ،2013وأو ا
نظا موحد جمع ال ياناار عاا حالا ا اخاص وي اإلعاقا ماا أجاي حاي أي ئىااربار باني
ا ؤسسار اليت ئدير ال يانار ا تضلق باإلعاق ()135ر
اواوور أيى ااً باانن ئاادر ه ئو اريضا ا اارفاً اارحياً بو ااع ئرئي ااار ئيس امي
 -88وأو ا
مضقول مىت ل ل ه حال بضياهاا ،وبالتا ايص علاى أن احلرماان ماا هاذا الااوي ماا الرتئي اار
التيس ا امي يو ا ا ي ا ارباً م ا ااا التميي ا ا ()136ر وأو ا ا ا ااذل ب ع ا اااو ئ ا اامي ئ ا ااو الس ا ا ا
االجتماع لوزار التامي احلىري واإلس ان ل ينخذ ه االعت ار احتياجار ا خاص وي
اإلعاق ()137ر
 -89وأعرب ا اللةا ا عااا قلقهااا ل ااون اصاادمار ال ااةي ا قدم ا لأل ااخاص وي اإلعاق ا
ما وزار ال ة الضام ما خال مرا الدع الواامي ليسا متاحا لأل اخاص وي اإلعاقا
الذيا يضيوون ه ا اافح الرياي ()138ر
ااد
 -90وأعربا عااا قلقهااا أيىااً زات عااد وجااوو ليااار مااسا ل وا حاااالر الضاا
ا خاص وي اإلعاق  ،وخا الاسات وار اإلعاق الذهاي  ،واخي ا سار ومؤسساار رعايا
ا خاص وي اإلعاق على السوات()139ر
 -٤الشعوب األصلية

()140



 -91أعرب اللةا ا ضاي باحلقوق االقت ااوي واالجتماعيا والثقافيا عاا قلقهاا ال اال بوانن
ااون ا رس ااو التااي ااذي رق ا ا  1247لض ااا  2012ق ااد اادر م ااا وون ئو اااور م ااع الو ااضوب
واوور بالاظر ه وق ئاايذ ا رساو والضماي ،بادالً ماا لا  ،ماع الواضوب
ا لي ر وأو
()141
ا لي لت مي ئدابم ئوريضي ئاظ ممارس احلح ه أن ئستوار ر
 -92وحثا جاا القىااات علااى التمييا الضا ااري اواوور علااى جارات عمليااار ئواااور فضالا
مااع التمض ااار احمللي ا ا ضاي ا  ،وفق ااً للمض ااايم الدولي ا  ،بو اانن أي موااروي ق ااد ي اؤمر عل ااى أرا ا
الوضوب ا لي أو س ي عيوها()142ر
 -93وأعرب اللةا ا ضاي حبقوق اإلنسان عا قلقها زات ئقاارير ئاياد بانن بضاا االمتياازار
الااوي ا قااد ماة ا ه أرا ا الوااضوب ا االي مااا وون ئواااور مس ا ح مااع التمضااار احمللي ا
واوور بتسريع اعتماو موروي القانون ا تضلح بالتوااور ماع بلاديار وجمتمضاار
ا ضاي ر وأو
()143
و ضوب وقوميار واوور و مان التواور ا ااسمل خال هذد الضملي ر
 -94وأو ى الارياح القواري بىامان التااياذ ال اماي حل ا حم ما ال لادان ا مري يا حلقاوق
اإلنس ااان ه قى ااي ااضمل يتوا اوا ا اال ه س ااارايا و ااد اإل ا اواوور ،مب ااا ه لا ا ئق ااد
ئضويىار()144ر
 -95وأهابا جاا القىااات علااى التمييا الضا ااري با واوور أن ئتخااذ جاراتار ،علااى سا يي
االستضةا  ،لتاايذ التدابم االحرتازي اليت و ضتها جا ال لدان ا مري ي حلقوق اإلنسان بالاياب
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عااا الو ااضوب احل اار ال اايت ئض اايش ه ع ل ا فوعي ا ()145ر وأو ا اللةا ا ا ضاي ا حبق ااوق اإلنس ااان
اواوور بى اامان ع ااد القي ااا ب ااني أنو ااو اس ااتخراجي أو مه ااا ق اد ئ ي ااد م ااا هوا ا ا ااض
التا اري والتاروميااين ا ليني اللذيا يضيوان ه ع ل فوعي ()146ر
()147

 -٥المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا
 -96أعربا اللةا ا ا ضاي ا باااحلقوق االقت اااوي واالجتماعيا والثقافي ا عااا قلقهااا زات اآلمااار
الساال ي للمرس ااو الرتاس ا رق ا  1182لضااا  2012ا تضل ااح ب ااالعرتاف بو ااع الالج ااني()148ر
والحظا ا ماو ا اي ا ما ا ا تة ااد الس ااامي لو ااؤون الالج ااني (ماو ااي ااؤون الالج ااني) أن
احمل ما ا الدس ااتوري إل ا اواوور أ اادرر ع ااام  2013و 2015ح م ااني ه ااامني واتم ااا بض ااا
أح ا ا رسو مع ا ضايم الدولي ()149ر
 -97وفيم ااا يتضل ااح بالتو ااي ار ال اال ( ،)150أو ا ا ماو ااي ااؤون الالج ااني ا اواوور
بىاامان مواتم ا موااروي قااانون التاقااي ال وااري ا قااد ىل اجمضي ا الوفاي ا ه متوز/يولي ا 2016
إلج اراتار حتديااد و ااع الالجاال مااع ا ضااايم الدولي ا عااا فريااح أمااور ماهااا زياااو ا هل ا احملاادو
لوال اللةاوت لتقاد فلامل احل او علاى مر ا الجال ،والتخلا عاا جارات حتدياد ا ق وليا ق اي
ئقد فلمل اللةوت ،و مان حح مقد الولمل ه الوضا()151ر
 -98وأعرب جا القىات علاى التمييا الضا اري عاا أسااها الساتمرار ماا يالقيا ا اخاص
احملتاجون ىل محاي وولي ما متيي و ق ات ،مباا ه لا ه احل او علاى فارص الضماي والسا ا
والرعاي الو ي  ،على الر ما اجهوو اليت بذلتها واوور لدجمه ()152ر
 -99وفيمااا يتضلااح بالتو ااي ار ال اال ( ،)153أ ااارر ماو ااي ااؤون الالج ااني بتقاادير ىل
اعتم اااو الق ااانون ال ااوف للهويا ا واإلع ااال ال ااذي ي اااص عل ااى وم اااتح هويا ا وفاي ا موح ااد ئ ا ادر
ا اواوور ب ا اادار الل ا اواتح الالزم ا ا لتو يا ااح
للم ا اوافاني وا جانا اامل علا ااى حا ااد س ا اواتر وأو ا ا
هذا القانون()154ر
 -100وأو ااى الاري ااح القو ااري بى اامان التااي ااذ الاض ااا لالئا اااق ب ااني وار ااؤون الالج ااني
وساةي احلالا ا دنيا مباا يسامح بتساةيي الالج اني ،مث ئادرجيياً فاال اللةاوت ،ه قاعاد بياناار
سةي احلال ا دني  ،و مان م اني ح وهل على اصدمار ا ساسي ()155ر
 -101وأو جا القىات على التميي الضا ري واوور باختا ئدابم فضال للتثقي و ات
الوع ما أجي م افة أي ن ع ىل ئاميط أو و الضما ا هاجريا()156ر
 -102وأو ا اللةاا ا ضاي ا حبقااوق ا ااخاص وي اإلعاق ا اواوور ب لغااات ا اااو  7مااا قااانون
اجاسي  ،اليت ئاص على عد ماح اجاسي اإل واووري ا يضانون ما "مرل م ما"()157ر
-6

األشخاص عديمو الجنسية

()158

 -103أ اااور ماو ااي ااؤون الالج ااني جبه ااوو احل وم ا ا الرامي ا ا ىل القى ااات عل ااى انض اادا
اجاسي  ،مثي االنىما ىل ائااقي عا )159(1961ر
 -104وأو ا ماو ااي ااؤون الالج ااني اواوور بىاامان اسااتةدان ج ارات لتةديااد انضاادا
اجاسي يتما ى مع ا ضايم الدولي ه فار قانون التاقي ال وري والتةت التاظيمي ()160ر
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Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for Ecuador will be available at
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ECSession27.aspx.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 134.1-134.3, 135.1 and 135.13.
See A/HRC/21/4, para. 134.1 (Chile and Slovakia).
See UNICEF submission for the universal periodic review of Ecuador, para. 1.
See A/HRC/21/4, para. 134.3 (Philippines).
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 6.
See A/HRC/21/4, para. 135.1 (Iraq).
See www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43189#.WATkZU1f3cs.
See CRPD/C/ECU/CO/1, paras. 48-49.
See A/HRC/21/4, para. 135.13 (Belgium and Latvia).
See the tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for Ecuador, available at
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ECSession27.aspx.
See UNESCO submission for the universal periodic review of Ecuador, para. 67.
OHCHR, “OHCHR in the field: Americas”, in OHCHR Report 2015, p. 176.
OHCHR, “OHCHR in the field: Americas”, in OHCHR Report 2014, p. 208.
See country team submission for the universal periodic review of Ecuador, para. 3.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20691&
LangID=E#sthash.oppFaffW.dpuf.
OHCHR, “Donor profiles”, in OHCHR Report 2015, p. 106.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.2-135.4.
See A/HRC/21/4, para. 135.2 (Egypt).
See country team submission, para. 8.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 4, CCPR/C/ECU/CO/6, para. 3, and CAT/C/ECU/CO/7, para. 5.
See A/HRC/21/4, paras. 135.3 (France) and 135.4 (Latvia, Liechtenstein and Slovakia).
See country team submission, paras. 9 and 11.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 3, and CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 4.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 3, E/C.12/ECU/CO/3, para. 4, and CRPD/C/ECU/CO/1, para. 5.
See http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.16-135.19.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 9, CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 4, and CAT/C/ECU/CO/7, para. 5.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 10. See also UNDP submission for the universal periodic review of
Ecuador, para. 7.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 18-19.
See country team submission, para. 27.
See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 11.
Ibid., para. 13.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 12.
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/4, para. 135.61.
See A/HRC/21/4, para. 135.61 (Plurinational State of Bolivia and Islamic Republic of Iran).
See UNDP submission, paras. 1 and 5.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.3, 135.11, 135.24-135.26 and 135.28135.29.
See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 27-28, and CAT/C/ECU/CO/7, paras. 39-40. See also
www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16343&LangID=S, country team
submission, para. 35, and
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16414&LangID=E.
See CAT/C/ECU/CO/7, para. 40.
Ibid., para. 12.
See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 23-24. See also CAT/C/ECU/CO/7, paras. 25-26.
See CAT/C/ECU/CO/7, paras. 25 and 33. See also country team submission, para. 49.
See CAT/C/ECU/CO/7, para. 27.
Ibid., para. 16. See also CAT/OP/ECU/2, para. 25.
See CAT/C/ECU/CO/7, para. 6.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 11, CAT/C/ECU/CO/7, paras. 49-50, and CEDAW/C/ECU/CO/8-9,
paras. 18-19.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 12. See also CAT/C/ECU/CO/7, para. 50, and CEDAW/C/ECU/CO/89, para. 19.
See CRPD/C/ECU/CO/1, paras. 28-29.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras 135.11, 135.31-135.32 and 135.37.
See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 25-26. See also CAT/C/ECU/CO/7, paras. 17-18.
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See country team submission, para. 41. See also http://acnudh.org/derechos-humanos-deben-ser-labase-para-implementar-la-nueva-agenda-urbana-alta-comisionada-adjunta-en-ecuador-al-cierre-dehabitat-iii/.
See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 18.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 38, CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 19, and CAT/C/ECU/CO/7, paras.
19-20. See also CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 12-13.
See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 19-20. See also CAT/C/ECU/CO/7, paras. 23-24 and 41-42, and
country team submission, paras. 53-54.
See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 21-22.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras 135.14, 135.36, 135.38-135.44 and 136.1136.2.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 7.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 24.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 8, and CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 25.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16453&LangID=E. See also
CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 31-32, and CAT/C/ECU/CO/7, paras. 43-44.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20595&LangID=E.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=E.
See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 29-30.
See www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20827&LangID=S.
See country team submission, para. 31. See also UNESCO submission, para. 69.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 27. See also E/C.12/ECU/CO/3, para. 10.
See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 29-30. See also CAT/C/ECU/CO/7, para. 43.
See A/HRC/21/4, para. 135.40 (Latvia, Luxembourg, Australia and Austria).
See country team submission, para. 43.
See UNESCO submission, para. 57.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.6, 135.21 and 135.27.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 23.
See country team submission, para. 46.
See A/HRC/21/4, para. 135.21 (Uruguay).
See UNICEF submission, para. 8.
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/4, para. 135.34.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 43.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.14, 135.23 and 135.45.
See E/C.12/ECU/CO/3, para. 7.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 7. See also E/C.12/ECU/CO/3, para. 17.
See www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3253470.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 30-31.
See CRPD/C/ECU/CO/1, para. 43.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 34.
See UNICEF submission, para. 13.
See www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3254991.
See also country team submission, para. 36, and E/C.12/ECU/CO/3, para. 19.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras 135.9 and 135.12.
See E/C.12/ECU/CO/3, para. 20.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 31.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.5, 135.7-135.9, 135.12, 135.15 and
135.46-135.51.
See UNDP submission, paras. 6-7.
See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 20.
See E/C.12/ECU/CO/3, para. 24.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 36-37.
See E/C.12/ECU/CO/3, para. 25.
See country team submission, para. 58.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras 135.20 and 135.52-135.54.
See E/C.12/ECU/CO/3, para. 28, CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 32, and CRPD/C/ECU/CO/1, para.
30.
See A/HRC/21/4, para. 135.54 (Uruguay).
See country team submission, para. 66.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 33.
Ibid., para. 33. See also country team submission, para. 64, and CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 15-16.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 32-33. See also CCPR/C/ECU/CO/6, para. 16,
CAT/C/ECU/CO/7, paras. 45-46, and country team submission, para. 48.
See CRPD/C/ECU/CO/1, para. 40.
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See A/HRC/21/4, para. 135.20 (Holy See).
See country team submission, para. 61.
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/4, para. 135.55.
See UNESCO submission, paras. 16-17. See also A/HRC/23/35/Add.2, paras. 77-81.
See A/HRC/23/35/Add.2, para. 89. See also UNDP submission, para. 7.
See UNICEF submission, para. 22.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 28-29.
See A/HRC/23/35/Add.2, paras. 81 and 84.
See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 22. See also UNICEF submission, para. 22.
See UNICEF submission, para. 22. See also E/C.12/ECU/CO/3, para. 31.
See CRPD/C/ECU/CO/1, para. 37.
See E/C.12/ECU/CO/3, para. 32. See also A/HRC/23/35/Add.2, para. 97.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 27. See also CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 17-18,
CAT/C/ECU/CO/7, paras. 47-48, and A/HRC/23/35/Add.2, para. 76.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras 135.14 and 135.30.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 10-11.
Ibid., paras. 14-15.
Ibid., para. 11.
See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 14. See also CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 20-21.
See country team submission, para. 48.
See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 13.
Ibid., para. 21.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras 135.10, 135.22, 135.33 and 135.35.
See A/HRC/21/4, para. 135.33 (Finland and Mexico).
Ibid., para. 135.35 (Turkey).
See country team submission, para. 56.
See A/HRC/21/4, para. 135.22 (Slovenia, Djibouti, France and Liechtenstein).
See UNICEF submission, para. 10.
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/4, para. 135.56.
See CRPD/C/ECU/CO/1, para. 8.
Ibid., paras. 6 and 50-51.
Ibid., para. 15.
Ibid., paras. 44-45.
Ibid., para. 38.
Ibid., para. 30.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.57-135.58 and 136.3.
See E/C.12/ECU/CO/3, para. 9.
See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 17.
See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 35-36.
See country team submission, para. 25. See also E/C.12/ECU/CO/3, para. 9.
See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 24.
See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 35-36.
For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.2, 135.17 and 135.59-135.60.
See E/C.12/ECU/CO/3, para. 13. See also CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 40-41.
UNHCR submission for the universal periodic review of Ecuador, p. 1.
See A/HRC/21/4, para. 135.2 (Egypt).
UNHCR submission, p. 4. See also country team submission, para. 8.
See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 14. See also UNHCR submission, pp. 4-5.
See A/HRC/21/4, para. 135.17 (Luxembourg).
UNHCR submission, p. 3.
See country team submission, para. 15. See also UNHCR submission, p. 3.
See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 15.
See CRPD/C/ECU/CO/1, para. 32.
For the relevant recommendation, see A/HRC/21/4, para. 135.1.
UNHCR submission, p. 2.
Ibid., p. 4. See also country team submission para. 6.
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