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عدم كفاي األدري ريدعم االدعاءات

املسائل املوضوعي :

احل ا ا ا يف اريضا ا ااما االجتم ا اااع ؛ إعما ا ااا احلق ا ااو اريا ا ااي
يكفلهااا اريعهااد دو متييااز؛ تساااوي ح ا امل ارأ واريرجاال يف
اريتمتع جبميع احلقو اريي يكفلها اريعهد

مواد اريعهد:

 )2 (2و 3و9

مواد اريربوتوكو االختياري()2(3 :ب) و(د) و(ها)
 1-1صاااحب اريااباغ ه ا مارساايا سيساايليا تروخييااو ك ااريوو وه ا مواطا ا إكوادوري ا ورياادت
يف  10نيسا /أبريل  .1952وتدع صاحب ارياباغ أهناا ضاحي انتهاا اريدوريا اريطارف حقوقهاا
مبوجب املاد  9مان اريعهاد .وقاد دخال اريربوتوكاو االختيااري حياز اريافااذ ابرياساب ريلدوريا اريطارف
يف  5أاير/مايو  .2013وميثل صاحب اريباغ مكتب أمان املظامل.

__________

*

اعتمدهتا اريلجا يف دورهتا اريثاريث واريستني ( 29-12آذار/مارس .)2018
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 2-1ويف ه ا اآلراء تلخااص اريلجا ا أوالا املعلومااات واحلج ا اريااي قاادمها اريطرفااا واريطاارف
املتاادخل اريثاريا (اريفقارات ماان  1-2إىل  2-8أدان ) دو أ تعكا موقا اريلجاا ماهااا .مث
تاظر اريلجا يف مقبوريي اريباغ وأسسه املوضوعي وتضع يف األخو استاتاجاهتا وتوصياهتا.

ألف -موجز املعلومات واحلجج اليت قدمتها األطراف
الوقائع كما عرضتها صاحبة البالغ
 1-2كان ا صاااحب اريااباغ ماتسااب طوعي ا يف نظااام اريضااما االجتماااع بوصاافها عامل ا
مازرييا دو أجاار (تساامى أيضا ا "ربا ماااز ") مساالوري عاان رعايا مازهلااا وأطفاهلااا اريقاصارين اريثاثا
اري ا ا ين تبل ا ا أعم ااارهم  7و 9أع ا اوام و 11عام ا ا ا .وابرياظ اار إىل كوهن ااا ماتس ااب طوعي ا ا يف املعه ااد
اإلكوادوري ريلضما االجتماع فقد دأب صاحب اريباغ على دفع مباري شاهري (اشاااكات)
علااى ارياارغم ماان عاادم ارتباطهااا بعاقا عماال مااع صاااحب عماال وذريا ابتااداء ماان تشارين اريثااا /
نااوفمرب  1981فم ااا بع ااد ابسااتثااء ف ااا م اان مثاني ا أشااهر متتاريي ا ب ااني ع ااام  1989و1990
توقفا فيهااا عاان دفااع ها االشاااكات( .)1وقااد سااددت صاااحب اريااباغ ها االشاااكات أبثاار
رجع يف نيسا /أبريل  .1990وواصال تساديد االشاااكات اريشاهري ابعتبارهاا ماتساب طوعيا
حا ااى شا ااباي/فرباير  1995عاا اادما با اادأت عاق ا ا عما اال جديا ااد وانضا اام ما اان مث إىل نظا ااام
االشااكات املخصص ريلعما  .وتدع صاحب ارياباغ أهناا استشاارت يف عاام  2001مسالوريني
من املعهد اإلكوادوري ريلضما االجتماع يف عدد من املااسبات عما إذا كا إبمكاهنا اريتقاعد
مبوجب نظام اريتقاعد املخفض اخلاص (اريتقاعد اخلااص املبكار) فكاا هالالء املسالوريو يبلغوهناا
شاافوايا يف كاال ماار أب ذري ا ممكاان ألهنااا اسااتوف املتطلبااات أي أهنااا دفع ا أكثاار ماان 300
اشاا شهري وألهناا جتااوزت سان اخلامسا واألربعاني ريكان يابغا هلاا أ تساتقيل مان وظيفتهاا
ريتاتمكن ماان اريتقاعاد( .)2واسااتاادا إىل ها املعلومااات اساتقاري صاااحب ارياباغ ماان وظيفتهااا يف
عام  2001وقدم طلبا إىل املعهد ريلحصو على اريتقاعد اخلاص.
 2-2ويف  13أيلو /سا اابتمرب  2002ارأتت اريلجا ا ا اإلقليمي ا ا األوىل رياس ا ااتحقاقات اريتابع ا ا
ريلمعها ااد اإلك ا اوادوري ريلضا ااما االجتما اااع أ االنتسا اااب اريطا ااوع ريصا اااحب اريا ااباغ انته ا اى يف
آب/أغسااط  1989وفقاا ريلماااد  158ماان ارياظااام األساسا املاادو ريلمعهااد ارياي يااص أحااد
أحكامها على أ االنتساب اريطوع ياته عادما يتوق اريشخص امللمن عليه عن دفع اشاااكاته
ملااد ساات أشااهر متتاريي ا  .ويف  6آذار/مااارس  2003أيااد اجملل ا اريااوطين ريلطعااو اريتااابع ريلمعهااد
اإلكوادوري ريلضما االجتماع ه ا اريقرار .وتدع صاحب اريباغ أهنا مل تكان علاى علام أبي مان
ه ين اريقرارين إىل أ أشعرها اجملل اريوطين ريلطعو بقرار يف  21حزيرا /يونيه .)3(2007
 3-2ويف  20حزيرا /يوني ااه  2003رفض ا ا اريلجا ا ا اإلقليميا ا األوىل طل ااب ص اااحب اري ااباغ
اريتقاعااد حبج ا أهنااا مل تساادد سااو  238اش اااكا شااهرايا بااني عااام  1972و 2001وأ احلااد
__________

()1
()2
()3
2

رياط ااا عل ااى معلوم ااات مفص اال ع اان اش ا اااكات ص اااحب اري ااباغ يف ص ااادو املعه ااد اإلكا اوادوري ريلض ااما
االجتماع انظر اريفقر  7-4أدان .
تشو صاحب اريباغ إىل املاد  121من ارياظام األساس املدو ريلمعهد اإلكوادوري ريلضما االجتماع .
انظر اريفقرتني  5-2و 10-2أدان .
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األدىن املطلوب هو  300اشاا  .والحظ املعهد اإلكوادوري ريلضما االجتماع أ االشاااكات
اريي ساددهتا صااحب ارياباغ يف اريفاا ماا باني آب/أغساط  1989وشاباي/فرباير  1995ابطلا .
وتدع صاحب اريباغ أهنا علم هب ا اريقرار يف  10أاير/مايو .2007
 4-2ورفااض اجمللا اريااوطين ريلطعااو اريتااابع ريلمعهااد اإلكاوادوري ريلضااما االجتماااع يف 21
حزيرا /يونيااه  2007اريطعاان اري ا ي قدمتااه صاااحب اريااباغ حبج ا أهنااا مل تسااتوف شااروي األهلي ا
ريلحصو علاى املعااش اريتقاعادي املخفاض اخلااص كماا تااص علاى ذريا املااد  121مان ارياظاام
األساس املدو ريلمعهد واملاد  2مان اريقارار  .C.I. 137وأشاار اجمللا إىل قارار املالر  6آذار/
م ا ااارس  2003اريا ا ا ي قض ا ااى في ا ااه أب االنتس ا اااب اريط ا ااوع ريص ا اااحب اري ا ااباغ انتها ا اى يف آب/
أغسط  1989وأ عدد االشااكات املدفوع ال يتجاوز  238اشااك ا شهرايا.
 5-2ويف  31آب/أغسط  2007قدم صاحب اريباغ طلب ا إىل احملكم اإلداري ملاطق
كيتااو األوىل اريتمسا فياه إريغاااء قاراري اريلجاا اإلقليميا األوىل واجمللا اريااوطين ريلطعااو وماحهااا
معاشاا تقاعاادايا خاصاا .وادعا صاااحب اريااباغ يف مجلا أمااور أ رفااض طلبهااا اريتقاعاادي غااو
قااانو ألهنااا مل تبل ا يف اريوق ا املااسااب أب اش اااكاهتا يف اريفااا مااا بااني آب/أغسااط 1989
وشباي/فرباير  1995ابطل ؛ وأشارت عاو على ذري إىل أهنا غو مسلوري عن األخطاء اريي
ارتكبها املعهد اإلكوادوري ريلضما االجتماع .
 6-2ويف  22أيلو /ساابتمرب  2010رفض ا احملكم ا األوىل طلبهااا والحظ ا أ صاااحب
اري ااباغ مل تطع اان يف قا اراري اريلجاا ا اإلقليميا ا األوىل واجمللا ا اري ااوطين ريلطع ااو يف غض ااو املهلا ا
اريزماي ا اريقانوني ا وأ صاااحب اريااباغ وافق ا علااى عاادم وضااع اش اااكاهتا اريباطل ا يف احلساابا .
وارأتت احملكم أ صاحب اريباغ مل تسدد سو  238اشااكا  -وريي  - 300وأهناا مل تكان
من مث ملهل ريلحصو على املعاش اريتقاعدي املخفض اخلاص.
يف

 7-2وطعا صاحب ارياباغ ابريااقض يف ها ا اريقارار أماام حمكما اريعاد اريوطايا وادعا
مجل ا أمااور عاادم تطبي ا األحكااام اريدسااتوري اريااي حتم ا احلا يف اريضااما االجتماااع  .وادع ا
صاااحب اريااباغ أ احملكم ا األوىل مل أتخ ا يف اعتبارهااا أ االش اااكات اريشااهري اريااي سااددهتا يف
وقا ا مت ااأخر ومجي ااع االشا اااكات ارياحقا ا مل تلا ا بس اابب خط ااأ وق ااع في ااه املعه ااد اإلكا اوادوري
ريلضما االجتماع إال بعد أ قدم طلبها احلصو على معاشها اريتقاعدي.
 8-2ويف  17نيس ااا /أبريل  2014رفض ا ا حمكم ا ا اريعا ااد اريوطاي ا ا اريطع اان اري ا ا ي قدمتا ااه
صاااحب اريااباغ وأشااارت إىل أ صاااحب اريااباغ مل تبل ا بق ارار اجملل ا اريااوطين ريلطعااو املاالر 6
آذار/مارس  2003على ارياحاو اريواجاب؛ وهلا ا اريسابب فان صااحب ارياباغ مل تعلام هبا ا اريقارار
إىل أ أبلغ ا بق ارار اجملل ا يف  21حزيرا /يوني ااه  .2007وق ااررت احملكم ا أ ص اااحب اري ااباغ
طعا يف طلبها يف قرارات اريلجا اإلقليمي األوىل واجمللا علاى أسا خاطئا وأناه كاا يابغا
هلااا أ تطعاان يف قراراهتااا علااى أساااس اريصاام اإلداري حبج ا أ املعهااد اإلك اوادوري ريلضااما
االجتماااع مل يقاادم إخطااارا مااسااب ا بقارار اجمللا املاالر  6آذار/مااارس  2003يف غضااو اريفااا
اريقانونيا ا احمل اادد ريا ا ري  .وخلصا ا احملكما ا إىل أهن ااا مل ت ااتمكن م اان إع اااد ارياظ اار يف مش ااروعي
االشااكات اريي ساددهتا صااحب ارياباغ ابعتبارهاا ماتساب طوعيا باني عاام  1989و1995
وذري ألنه مل يكن هلا أ تفصل يف مسأري مل تكن موضع نظر يف اريدعو .
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 9-2ويف وق الح قدم صاحب ارياباغ إىل احملكما اريدساتوري إجاراء حتفظياا اساتثاائيا
ادع فيه أ قرار حمكم اريعد اريوطاي انته حقوقها مبوجب املاد ( 23-66احلا يف تقادمي
اريش ااكاو ) وامل ااادتني  5-76و( 1-7-76تطبيا ا اريقاع ااد األكث اار ماءما ا واري اادفا واري اادعم
اريواجب ريلقرارات ابألدري ) من اريدستور أل حمكما اريعاد اريوطايا أخطاأت حساب زعمهاا يف
تقييم األدري املقدم إرييها .ويف  17متوز/يورييه  2014رفض احملكما اريدساتوري طلاب صااحب
اريااباغ مبوج ااب املاااد  5-62م اان اريق ااانو األساس ا ريلض ااماانت اريقضااائي واريرقاب ا اريدس ااتوري
وقررت أ اريطلب يتعل بتقييم حمكم اريعد اريوطاي ريألدري .
 10-2وت اادع ص اااحب اري ااباغ أ باغه ااا يفا ا مبع ااايو املقبورييا ا اري ااي ن ااص عليه ااا اريربوتوك ااو
االختياااري .وتاادفع أبنااه ابرياارغم ماان أ بعااض األحاادا قااد وقعا يف عااام  1989فاان هلااا أثاارا
مستمرا ما دخو اريربوتوكو االختياري حيز اريافاذ يف إكوادور وأهنا مل حتصل بعد على معااش
تعاقدي وق تقدميها اريباغ.
الشكوى
 1-3تدع صاحب اريباغ أ اريدوري اريطرف انتهك حقها يف اريضما االجتماع مبوجاب
املاد  9من اريعهد.
 2-3وتاار صاااحب اريااباغ أنااه يابغا أ تتااا ريلجميااع إمكانيا احلصااو علااى معلومااات عاان
أهلي االستحقاقات االجتماعي وعلى عملي إداري تكفل اإلجراءات اريقانوني اريواجب  .ومل يبلا
املعهااد اإلك اوادوري ريلضااما االجتماااع صاااحب اريااباغ يف عااام  1989أب االش اااكات اريااي
سااددهتا كانا ابطلا بساابب أتخرهااا عاان تسااديد االشاااكات ملااد مثانيا أشااهر متتارييا  .وعاااو
علااى ذري ا تلقااى املعهااد  65دفع ا اش ااا إضااافي علااى مااد فااا تزيااد علااى مخ ا ساااوات.
ومل يقاارر مساالوريو املعهااد أ اش اااكاهتا ابطل ا إال يف عااام  .2003ومااع ذري ا مل تعلاام صاااحب
اريااباغ هب ا ا اريق ارار إال يف أاير/مااايو  2007عااادما تلق ا إشااعارا باارفض طلبهااا احلصااو علااى
تقاعد خاص .ويبني ه ا األمر ك ري أ اإلجراءات اإلداري مل تكن جمدي أو سريع أو فعاري .
 3-3وتدع صاحب اريباغ أهناا كانا تتوقاع أ مان املعقاو أ حتصال عاادما تبلا اريكارب
على معاش تقاعدي بفضل ما عدد  305اشااكات سامه هبا علاى ماد  29ساا  .وطاوا
ه اريساوات مل تتل صاحب اريباغ أي معلومات واضح بشأ املتطلبات اريي كا من اريازم
أ تف هبا ريلحصو على معاشها اريتقاعدي.
 4-3وتشاو صااحب ارياباغ إىل املااد  )2(2مان اريعهاد وإىل ضارور كفاريا احلا يف اريضاما
االجتماااع دو متييااز علااى أساااس نااو اجلااا  .وتاادع صاااحب اريااباغ أهناا جاازء ماان جياال ماان
ارياساااء اريائ ا كرساان أغلبي ا حياااهتن ريلعماال املااازي دو أجاار وي اواجهن عقبااات أصااعب مقارن ا
ابريرجا يف احلصو على حقهن يف اريضما االجتماع .
 5-3وتوض ا ص اااحب اري ااباغ أ ارياس اااء اريع ااامات يف أنش ااط اريتاظي ا واريرعاي ا يف بي ااوهتن
ال يتمااتعن بعاق ا عماال ويلجااأ عموم ا ا إىل نظااام االنتساااب اريطااوع  .ريكاان ه ا ا ارياظااام يفاار
قيااودا ابريغ ا علااى اريع ااامات املازرييااات دو أج اار ألنااه نظ ااام معمااو ريفئ ااات املهايااني :فم اان ب ااني
اريشروي األخر يتعني على املاتسبني اريطوعيني تسديد اشااكات عن أنفسهم وعن رب اريعمال
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علااى اريس اواء وتس ااديد ه ا االش اااكات ملااد ثااا س اااوات علااى األق اال ويفقاادو انتس اااهبم
اريطوع يف حا أتخاروا عان دفاع اشاااكاهتم ملاد سات أشاهر متتارييا  .وعااو علاى ذريا يتعاني
على عامات املااز دو أجر دفع اشاااكات حاى رياو مل يكان هلان مرتاب األمار اريا ي جيعلهان
يف وضااع س ا ء مقارن ا بباااق املهايااني اآلخ ارين اري ا ين هلاام دخاال اثب ا عاااد  .ويف حاري ا صاااحب
اريباغ أريغاى املعهاد اإلكاوادوري ريلضاما االجتمااع اشاااكاهتا ألكثار مان مخا سااوات ألهناا
مل تتمكن من تسديد اشااكاهتا ملد ست أشهر متتاريي  .وختلص صاحب اريباغ إىل أ ها ا اريبااد
مييز ضد املرأ اريي تضطلع أبعما مازريي دو أجر وياته أحكام اريعهد.
 6-3وتشو صاحب اريباغ إىل أ اريدوري اريطرف ال تتي أي نظام ريلمعاشات اريتقاعديا غاو
قائم ا عل ااى االش ااا ريألش ااخاص غ ااو اريق ااادرين عل ااى االش ااا يف اريض ااما االجتم اااع وه ااو
مااا يااا كبااار اريساان دو محايا كلي اا .وتاادع صاااحب اريااباغ أهنااا مطلق ا وعاطل ا عاان اريعماال
وتعيش يف فقر وأ رياديها مشااكل صاحي خطاو ( .)4وعلاى اريارغم مان أهناا مل تتوقا عان تقادمي
طلبات يف ه ا اريصدد على مد أكثر من  14عام ا فه ال متل معاش ا تقاعدايا.
مالحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البالغ وأسسه املوضوعية
 1-4يف  2شااباي/فرباير و 8حزيرا /يونيااه  2016قاادم اريدوريا اريطاارف ماحظاهتااا بشااأ
مقبوريي ا اريااباغ وأسسااه املوضااوعي  .وتلكااد اريدوري ا اريطاارف أ اريااباغ ال يسااتويف شااروي املقبوريي ا
اريوارد يف اريربوتوكو االختياري وأنه ال يكش أبي حا من األحوا عن أي انتها ريلحقو
املاصوص عليها يف اريعهد.
 2-4وتقاادم اريدوري ا اريط اارف وصااف ا مفص ااا ريألحك ااام اريقانوني ا اريااي ت اااظم اريتقاع ااد املخف ااض
اخلاص وق اريوقائع واريتشريعات واهليكل امللسس اريقائم إلعما احل يف اريضما االجتماع .
 3-4ال يسااتويف اريااباغ شااري املقبوريي ا املاصااوص عليااه يف املاااد ()2(3ب) ماان اريربوتوكااو
االختي اااري أل اريوق ااائع اري اوارد في ااه ح اادث يف  5أاير/م ااايو  2013اتري ااخ دخ ااو اريربوتوك ااو
االختياري حياز اريافااذ يف إكاوادور( .)5ووفقاا ريلدوريا اريطارف فان اريفعال اريرئيسا اريا ي يازعم أناه
ياته ا ا حق ا ااو ص ا اااحب اري ا ااباغ ه ا ااو ق ا ارار اريلجا ا ا اإلقليمي ا ا األوىل اريص ا ااادر يف 20حزي ا ارا /
يوني ااه  2003اريا ا ي رفضا ا مبوجب ااه طل ااب ص اااحب اري ااباغ احلص ااو عل ااى املع اااش اريتقاع اادي
املخفااض اخلاااص .وعلااى ارياارغم ماان با احملاااكم يف بعااض اإلجاراءات اريقانونيا بعااد ها ا اريتاااريخ
فن ه اريقرارات رييس حبد ذاهتا أفعااالا تاتها حقاو صااحب ارياباغ .وهلا ا اريسابب ختلاص
اريدوري اريطرف إىل أ اريلجا رييس خمتص ابرياظر يف ه ا اريباغ.
 4-4وم اان اريواض ا أ اري ااباغ غ ااو ق ااائم عل ااى أس اااس س االيم وال يق اادم معلوم ااات تثب ا أ
اريساالطات اريااي بت ا يف طلااب صاااحب اريااباغ احلصااو علااى تقاعااد خاااص قااد تصاارف بقصااد
انتهااا حقوقهااا .وال يعااين طعاان صاااحب اريااباغ يف ق ارارات اريساالطات اريااي مل تليااد طلبهااا أ
__________

()4
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تدع صاحب اريباغ أهنا أصيب ابريسكري وارتفاا ضاغا اريادم وفقادا اريسامع وأ عظاام قادميها تشاوه
وتستلزم تدخا جراحيا وأهنا تفقد ذاكرهتا بني اريفيا واألخر .
تشو اريدوري اريطرف إىل املاد  28من اتفاقي فيياا ريقانو املعاهدات اريي صدق عليهاا إكاوادور يف  11كاانو
اريثا /يااير .2005
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حقوقهااا انتهك ا أو أهنااا ضااحي اريتمييااز .وعاااو علااى ذري ا يرم ا اريااباغ إىل إريغاااء اريق ارارات
اإلداريا واريقضااائي املتعلقا بصاااحب اريااباغ .ومااع ذريا ريااي ريلجاا أ تكااو هيئا قضااائي ماان
اريدرج اريرابع علم ا أ اريفرص أتيح ريصاحب اريباغ ريلطعن يف اريقرارات اإلداري اريي اعاض
عليها وأ اإلجراءات كان متفق مع اإلجراءات اريقانوني اريواجب واريتشريعات اريساري .
 5-4وتدع صاحب اريباغ أ إجراءات املعهد اإلكوادوري ريلضما االجتماع مل تكن جمديا
أو س اريع أو فعاري ا يف حماوري ا ماهااا إلثبااات انتهااا حقهااا يف حماكم ا وف ا األصااو اريقانوني ا وريااي
انتها حقها يف اريضما االجتماع ؛ غو أ اريلجاا رييسا خمتصا ابرياظار يف ها املطاريباات أل
احل يف حماكم وف األصو ماصوص عليه يف اريعهد اريدوي اخلاص ابحلقو املدني واريسياسي .
 6-4ويف حا أعلا اريلجاا مقبورييا ارياباغ فان اريدوريا اريطارف تلكاد أ ذريا ال يكشا
عن أي انتها حلقو صااحب ارياباغ أل رفاض املعهاد اإلكاوادوري ريلضاما االجتمااع طلبهاا
احلصو علاى تقاعاد خااص ال هاو طلاب غاو قاانو وال هاو تعساف  .فصااحب ارياباغ مل تسادد
اشا اااكاهتا اريش ااهري يف اريف ااا م اان آب/أغس ااط  1989إىل آذار/م ااارس 1990؛ وبا اااء عل ااى
ذريا ا ق ااررت اريلجاا ا اإلقليمي ا ا األوىل يف  13أيلو /س اابتمرب  2002أ االنتس اااب اريط ااوع
ريصاحب اريباغ انتهى تلقائي ا وأ اشااكاهتا ارياحق ابطل  .واستاادا إىل ه اريقرارات رفض
اريلجا اإلقليمي األوىل وهيئا اريطعاو اريوطايا اريتابعا ريلمعهاد اإلكاوادوري طلاب صااحب ارياباغ
احلصا ااو علا ااى تقاعا ااد خا اااص يف  20حزيرا /يونيا ااه  2003و 21حزيرا /يونيا ااه  2007علا ااى
اريتواي أل صاحب اريباغ مل تسهم حى  30تشرين اريثا /نوفمرب  2001بغو  238اشااكا.
 7-4ووفقا ريشهاد املعهد اإلكوادوري ريلضما االجتماع سددت صاحب ارياباغ ريلمعهاد
اشا اااكاهتا ع اان اريف ااا م اان أيلو /س اابتمرب  1972إىل تشا ارين األو /أكت ااوبر  1981ابعتباره ااا
عامل ا ا يف ملسسا ااات عام ا ا وخاص ا ا خمتلف ا ا ؛ ويف اريفا ااا ما اان تش ا ارين اريثا ااا /نوفمرب  1981إىل
شباي/فرباير  1995أساهم يف نظاام االنتسااب اريطاوع ؛ ويف اريفاا مان آذار/ماارس 1995
إىل تشا ارين اريث ااا /نوفمرب  2001س ااامه م اار أخ اار يف نظ ااام اريض ااما االجتم اااع اخل اااص
ابريعماري  .واستادت اريقرارات ارياي رفضا طلاب صااحب ارياباغ احلصاو علاى تقاعاد خااص إىل
حتلياال مجيااع اش اااكاهتا ريكاان دو مراعااا تل ا اريااي أعلا ا أهنااا ابطل ا أو احتياريي ا ؛ وخلص ا
اريدوري اريطرف إىل أ صاحب اريباغ سددت  238اشااك ا فقا.
 8-4وختض ااع اإلج ا اراءات ب ااني األف ا اراد واإلدار ملبا اادأ حس اان ارياي ا ا وتس ااتاد إىل اف ا ااا اريعلا اام
أبحك ا ااام اريق ا ااانو  .فامل ا اااد  158م ا اان ارياظ ا ااام األساسا ا ا امل ا اادو ريلمعه ا ااد اإلكا ا اوادوري ريلض ا ااما
االجتماااع تاااص بوضااو علااى أنااه يف حااا أتخاار أحااد املاتساابني يف تسااديد اش اااكاته ريفااا تزيااد
على ست أشهر متتاريي ياتها انتساابه؛ ومان مث فان أي اشاااكات الحقا تصاب ابطلا  .وعااو
علااى ذري ا أبلغ ا صاااحب اريااباغ علااى ارياحااو اريواجااب بق ارار اريلجا ا اإلقليمي ا األوىل املاالر 12
أيلو /سبتمرب  2002فتمكا من مث مان اريطعان يف ها ا اريقارار أماام هيئا اريطعاو اريوطايا اريتابعا
ريلمعهد اإلكوادوري .وتلكد اريدوري اريطرف أ صاحب اريباغ كان على علم أب سجل اشاااكاهتا
يبني أ بعضها ابطل واحتياي؛ وهل ا اريسبب كا إبمكاهنا أ تتوقع أ طلبها سوفض.
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 9-4وكا إبمكا صاحب اريباغ أيضاا أ تبادأ عمااا جديادا أو تساتمر يف نظاام االنتسااب
اريطوع ريتسديد االشااكات املتبقي واريازم ريلحصو على معاش تقاعدي عادي(.)6
 10-4وال يع ااين ك ااو ص اااحب اري ااباغ ربا ا ما ااز وماتس ااب إىل نظ ااام االنتس اااب اريط ااوع أهن ااا
عومل ا معامل ا ا متييزي ا ا علااى أساااس نااو اجلااا أل ه ا ا ارياظااام مفتااو ريلجميااع علااى أساااس
ط ااوع بغ ااض ارياظ اار ع اان ن ااو جاس ااهم ون ااو عمله اام ويله اال اجلمي ااع ض ااماه رياس ااتفاد م اان
اخلدمات واالستحقاقات االجتماعي نفسها .وتص اريدوري اريطرف األحكام اريقانوني اريي تاظم
االنتس اااب اريط ااوع ابت ااداء م اان ع ااام  1979فم ااا بع ااد مب ااا يف ذري ا ش ااروي األهلي ا اري ااي ت اااظم
االنتساب اريطاوع  .وتسالا اريدوريا اريطارف اريضاوء علاى أ نظاام االنتسااب اريطاوع ياوفر غطااءا
ريألشخاص اري ين ال يعملو أو اري ين يعملو يف اريقطا غو اريرمس  .وكان صااحب ارياباغ قاد
انتسب إىل ه ا ارياظام واستفادت من خمتل خدماته واستحقاقاته.
 11-4وتكفل اريدوري اريطرف احلقاو املاصاوص عليهاا يف اريعهاد ريكباار اريسان وها فئا تتمتاع
ابألوريوي  .وتاف سياسات عام يف ه ا اريشأ ريتعزيز احل يف اريضما االجتماع .
تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف
 1-5يف  3آذار/مااارس و 24تشارين اريثااا /نوفمرب  2016قاادم صاااحب اريااباغ تعليقاهتااا
على ماحظات اريدوري اريطرف.
 2-5ال يرما اريااباغ إىل جعاال اريلجاا حمكما اسااتئااف تعيااد ارياظاار يف اريقارارات اريااي اختا هتا
سلطات اريدوري اريطرف وإمنا توجيه طلب إرييها ريتحديد ما إذا كان إجراءات اريسالطات تتوافا
وأحكام اريعهد.
 3-5وقد اكتف اريدوري اريطرف يف ماحظاهتا ابريقو إ اريسلطات مل تتصرف بقصد انتها
حقاو صاااحب اريااباغ وأ طلبهااا احلصاو علااى اريتقاعااد اخلاااص رفاض ألهنااا مل تسااتوف شااروي
األهلي ذات اريصل  .ومع ذري مل حتلل احملكم األوىل وال حمكم اريعد اريوطاي االنتهاكات اريي
تعرض هلا أل املعهد اإلكوادوري ريلضما االجتمااع مل يات هلاا معلوماات مااساب ويف اريوقا
املااسب وبسبب املخاريفات اريي شاب اإلشعارات .ومل ترا احملكمتا أيض ا حقيق أ صااحب
اريباغ امرأ مسا وأهنا ال تستفيد من معاش تقاعدي ميكاها من اريعيش حيا كرمي والئق .
 4-5ويتحم ا اال املعه ا ااد اإلكا ا اوادوري ريلض ا ااما االجتم ا اااع مس ا االوريي حتدي ا ااد م ا ااا إذا كانا ا ا
اشاااكات ماتساابيه جتااري ضاامن اإلطااار ارياازمين احملاادد هلااا وذريا بطريقا تتساام ابريكفاااء وحساان
اريتوقي  .ويف ه اريقضي مل يبل املعهد صاحب اريباغ يف اريوقا املااساب أب اشاااكاهتا فيماا
ب ا ااني آب/أغس ا ااط  1989وش ا ااباي/فرباير  1995اشا ا اااكات ابطلا ا ا  .وع ا اااو عل ا ااى ذريا ا ا
فاملعلومات اريشفوي اخلاطئ اريي قادمها مسالوريو املعهاد وارياي تشاو إىل أ صااحب ارياباغ ملهلا
ريلحصو على تقاعد أدت هبا إىل االستقاري من عملها.
 5-5واسااتمرت اإلج اراءات اإلداري ا واريقضااائي حنااو  14عام ا ا وه ا ا األماار يااد علااى عاادم
االريت ازام ابملواعي ااد احمل اادد  .وتش ااو ص اااحب اري ااباغ إىل أن ااه مبوج ااب امل اااد  1-115م اان اريقواع ااد
__________
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تشو اريدوري اريطرف إىل املاد  185من قانو اريضما االجتماع .
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اريقانونيا واإلداريا اريااي تااظم عماال اهليئ ا اريتافي يا "يطلااب إىل اإلدار أ تصاادر قارارات ساريع
بشأ مجيع اإلجراءات وأ تبل هبا أبي شكل من األشكا " .وبااء علاى ذريا رياي ريلمعهاد
اإلكوادوري تربير عدم إشعار صاحب اريباغ أو اريتأخر يف ذري بدعو أهنا مل تتصل ابريسالطات
رياستفسار عن حاري طلبها.
 6-5وعاااو علااى ذري ا فق ارار هيئ ا اريطعااو اريوطاي ا املاالر  6آذار/مااارس  2003مل يبل ا
على ارياحو اريواجب ومل تعلم صاحب اريباغ به إال يف عام  .2007وإىل جانب ذري ال ميكن
اعتبار اريقرار إخطارا يف اريوق املااسب ألنه اعتمد بعد أ قدم صاحب اريباغ طلب إحاريتهاا
إىل اريتقاعد وبعد أ استقاري من عملها.
 7-5وتلكااد صاااحب اريااباغ أ عاادم قيااام مساالوي املعهااد اإلك اوادوري ريلضااما االجتماااع
بتزويدها ابملعلومات املااسب وإباغها يف اريوقا املااساب أب اشاااكاهتا أصابح ابطلا يشاكل
انتهاك ا ريلح يف اريضما االجتماع وذري فيما يتعل ابحلصو على املعلومات حتديدا.
مالحظات إضافية من الدولة الطرف
 -6يف  3آذار/مارس  2017كررت اريدوري اريطرف ماحظاهتا بشأ عدم مقبوريي اريباغ
وأضاف أ صاحب اريباغ تدع انتها احلا يف احلصاو علاى املعلوماات وهاو حا ال حيمياه
اريعهد؛ وبااء على ذري تفتقد اريلجا االختصاص املوضوع ابرياظر يف ادعائها ه ا.
تدخل الطرف الثالث
 1-7يف  28أيلو /س اابتمرب  2017مسا ا اريفريا ا اريعام اال املع ااين ابريباغ ااات متص اارفا ابس اام
اريلجا ا بتاادخل اريشاابك اريدوريي ا ريلحقااو االقتصااادي واالجتماعي ا واريثقافي ا ( )7مبوجااب املاااد 8
من اريربوتوكو االختياري ووفق ا ريلتوجيهات املتعلق بتدخل األطراف اريثاريث (.)8
 2-7ويف  30تشا ارين األو /أكت ااوبر  2017ق اادم اريش اابك اريدورييا ا ريلحق ااو االقتص ااادي
واالجتماعيا واريثقافيا تاادخلها إىل اريلجاا  .وساالط اريشاابك اريضااوء علااى اريتازام ارياادو األطاراف
بضما استفاد اجلميع دو متييز مبن فايهم ارياسااء اريائا يضاطلعن أبعماا اريرعايا دو أجار
من مجيع نظم اريضما االجتماع واختااذ خطاوات اجيابيا ريضاما تغطيا ابريضاما االجتمااع
ريألشااخاص اري ا ين ال يسااتطيعو اريوصااو إىل ارياااظم اريقائم ا أو ال يسااتطيعو االسااتفاد ماهااا
ال سيما املسااات وضاما أ تيسار ها اريااظم حصاوهلن علاى املعلوماات واإلجاراءات اريقانونيا
اريواجب ا مب ااا يف ذري ا احل ا يف االنتصاااف اريفع ااا  .وأحاري ا اريلجا ا تاادخل اريش اابك إىل اريدوري ا
اريطرف وصاحب اريباغ وطلب إرييهما تقدمي ماحظاهتما وتعليقاهتما.
__________

()7

()8
8

أعضاااء اريشابك اريدورييا ريلحقااو االقتصااادي واالجتماعيا واريثقافيا اريا ين شاااركوا يف إعااداد بيااا تاادخل اريطاارف
اريثاري ا هاام :اريشاابك اريدوريي ا ريلحقااو االقتصااادي واالجتماعي ا واريثقافي ا واملبااادر اريعاملي ا ريلحقااو االقتصااادي
واالجتماعيا واريثقافيا ومركااز مااصاار احلقااو االجتماعيا واريرابطا املدني ا ريلمساااوا واريعااد وماتااد امل اواطن
ريلمشاارك يف اريعداريا وحقااو اإلنساا ومركااز احلقاو االقتصاادي واالجتماعيا وماظما اريعفااو اريدورييا ورييليااا
تشااياوي وجامع ا فيتفورش ارا ومركااز امل اوارد اريقانوني ا ومركااز احلقااو االقتصااادي واالجتماعي ا  -هاكيج اام
واملاظم اريدوريي ريرصد حقو املرأ  -فر آسيا واحمليا اهلادئ وفيفياان أوسوريو حمامي من كوريومبيا.
قرار اعتمدته اريلجا يف دورهتا اريتاسع واخلمسني.
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مالحظات الدولة الطرف على تدخل الطرف الثالث
 1-8الحظ اريدوريا اريطارف يف  1كاانو األو /ديسامرب  2017أ تادخل اريشابك اريدورييا
ريلحقو االقتصادي واالجتماعي واريثقافي يتااو اريتمييز ضد املرأ وه مسأري ال صال هلاا هبا ا
اريباغ أل صاحبته مل تاد قاا ساواء أماام احملااكم اريوطايا أو أماام اريلجاا أبهناا ضاحي معاملا
متييزي بسبب نو جاسها.
 2-8وتشو اريدوري اريطرف إىل أ اريتشريع املعماو باه وقا وقاو ها األحادا مثلماا هاو
سار حارييا كا وال يازا يكفال حا مجياع ساكا اريدوريا اريطارف يف اريضاما االجتمااع دو
متييز من أي نو .

ابء -نظر اللجنة يف مقبولية البالغ
 1-9قباال ارياظاار يف أي ادعاااء ياارد يف باااغ مااا جيااب علااى اريلجاا أ تقاارر وفقا ا ريلربوتوكااو
االختياري ما إذا كا اريباغ مقبوالا أم ال.

 2-9وتر اريلجا أ متثيل ملسس وطاي حلقو اإلنساا مثال مكتاب أمانا املظاامل يف
إكاوادور ريشااخص أو جمموعا ماان األشااخاص اريا ين يارو أ حقااوقهم مبوجااب اريعهااد قااد
انتهك متثيل يتف واريربوتوكو االختياري.
 3-9وتدفع اريدوري اريطرف أب اريلجا تفتقاد االختصااص اريازمين أل اريوقاائع ارياي أفضا إىل
االنتهاكات املزعوم حدث قبل  5أاير/ماايو  2013وهاو اترياخ دخاو اريربوتوكاو االختيااري
حيز اريافاذ ابرياسب إلكاوادور وأهناا مل تساتمر بعاد ها ا اريتااريخ .وتادفع صااحب ارياباغ أبناه علاى
اريرغم من أ بعض اريوقائع وقع قبل  5أاير/مايو  2013فن أثرها ال يزا قائم ا حى اآل .
 4-9ووفق ا ا ريلماااد ()2(3ب) ماان اريربوتوكااو االختياااري يتعااني علااى اريلجا ا إعااا عاادم
قبو أي باغ يتعل بوقائع حدث قبال بادء نفااذ اريربوتوكاو االختيااري ابرياساب ريلدوريا اريطارف
املعاي ا "إال إذا اسااتمرت ه ا اريوقااائع بعااد اتريااخ باادء اريافاااذ" .وكمااا أشااارت اريلجا ا إىل ذري ا
ال تكتس اريوقائع اريي قد تشكل انتهاكا ريلعهد طابع االساتمراري جملارد امتاداد آاثرهاا أو عواقبهاا
زماي ا ا( .)9ويف ه ا اريقض ااي تاح ااظ اريلجا ا أ اريفع اال اري ا ي أفض ااى إىل االنته ااا املزع ااوم حلا ا
ص اااحب اري ااباغ يف اريض ااما االجتم اااع ح ااد يف  20حزيرا /يوني ااه  2003عا اادما رفضا ا
اريلجا اإلقليمي األوىل طلبها احلصو على اريتقاعاد اخلااص .وعلاى اريارغم مان أ صااحب ارياباغ
ال تزا تعا من عواقب ه ا اريقرار فن ه ا اريظرف ال يغو من أ هل ا اريفعل طابعا حلظيا.
 5-9بي ااد أ حمكم ا ا اريع ااد اريوطاي ا ا واحملكم ا ا اريدس ااتوري فص االتا يف طع اان ص اااحب اري ااباغ
ابرياااقض فيمااا يتعل ا ابإلج اراءات اإلداري ا وطلبهااا اإلج اراء اريتحفظ ا االسااتثاائ يف  17نيسااا /
أبريل و 17متوز/يورييه  2014على اريتواي .وتا ِّكر اريلجاا يف ها ا اريصادد أب اريقارارات اريقضاائي
أو اإلداريا ا ريلس االطات اريوطايا ا تعت اارب أيضا ا ا ج اازءا م اان "اريوق ااائع" وفقا ا ا ريلم اااد ()2(3ب) م اان
اريربوتوكاو االختياااري عاادما تكااو انجتا عاان إجاراءات هلااا صال مباشاار ابألحادا أو األفعااا
__________

()9
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أو ح اااالت االمتا ااا األص االي اري ااي أفضا ا إىل االنته ااا ونصا ا عل ااى إاتحا ا احلص ااو عل ااى
االنتصاف من االنتها املزعوم وفق ا ريلقاانو املاطبا يف ذريا اريوقا ( .)10وتلكاد اريدوريا اريطارف
أ ه اريقرارات حبكم طبيعتها ال تشكل يف حاد ذاهتاا أفعااالا تاتها حقاو صااحب ارياباغ.
ومع ذري تاحظ اريلجا أ اريطعن ابرياقض وطلب اإلجراء اريتحفظ االساتثاائ أاتحاا حملكما
اريع ااد اريوطايا ا واحملكما ا اريدس ااتوري فرصا ا ارياظ اار يف األسا ا املوض ااوعي ريانته ااا املزع ااوم حلا ا
صاحب اريباغ يف اريضما االجتماع وريرمبا إاتح سابيل انتصااف هلاا( .)11وهلا ا اريسابب تار
اريلجا أهنا ملهل من حي االختصاص اريزمين ريلاظر يف ه ا اريباغ.
 6-9وتادفع اريدوريا اريطارف أب ادعاااءات صاااحب ارياباغ ال تتعلا ابنتهااا حا ماان حقوقهااا
املاصوص عليها يف اريعهد بل حبقها يف حماكم وف األصو اريقانوني وحقهاا يف احلصاو علاى
معلومااات وأب اريلجا ا يف واقااع األماار تفتقااد االختصاااص املوضااوع ابرياظاار يف االدعاااءات.
وتاحااظ اريلجا ا أ ادعاااءات صاااحب اريااباغ بشااأ مااا تاازعم ماان عاادم وجااود إشااعار مااسااب
وأتخر اإلجراءات اإلداري واريقضائي وعدم توافر معلومات مااسب ويف وقتها عن كيفي احلصو
على معاش قد قدم ابعتبارها متصل مبكوانت احل يف اريضما االجتماع .
 7-9وت ا ِّكر اريلجا ا أب عاادم تااوفر احلماي ا اريقضااائي اريكافي ا قااد ياطااوي علااى انتهااا حل ا
معااف بااه يف اريعهااد وذريا أل ماان واجااب اريادو ضااما ساابل انتصااف قضااائي فعاريا حلمايا
احلقو املاصوص عليهاا يف اريعهاد؛ وال ميكان أ يكاو مثا حا دو سابيل انتصااف حيمياه(.)12
وتاار اريلجاا أيضاا أ ماان شااأ عاادم تزويااد األشااخاص ابملعلومااات املااسااب عاان كيفيا احلصااو
علااى حا مااا أ ياتااب عليااه انتهااا هلا ا احلا  .وهلا ا اريساابب تاار اريلجاا أ ادعاااءي صاااحب
اري ااباغ املتعلقا اني ابإلجا اراءات اريقانونيا ا اريواجبا ا واحلص ااو يف اريوقا ا املااس ااب عل ااى املعلوم ااات
يرتبطا ارتباطا وثيقا بشكو انتها حقها يف اريضما االجتماع مبوجب املااد  9مان اريعهاد
وال جيوز فصالهما عاهاا .وختلاص اريلجاا إىل أهناا ملهلا مان حيا االختصااص املوضاوع ريلاظار
يف ه ا اجلزء من اريباغ.
 8-9وتاادفع اريدوريا اريطاارف كا ري أب اريااباغ غااو مقبااو أل ماان اريواضا أ ال أساااس ريااه
ألنه ال يقدم معلومات تثب انتها حقو صاحب اريباغ .وتضي أ اريباغ يساعى إىل إريغااء
اريقرارات اإلداري واريقضائي املتعلق هب اريقضي وأنه ال جيوز ريلجا اريعمل بوصفها هيئ قضاائي
من اريدرج اريرابع .
 9-9وت ِّكر اريلجا ابجتهاداهتا اريسابق اريي تفيد أب مهمتها عاد ارياظر يف أي باغ تقتصار
علااى تقياايم مااا إذا كانا اريوقااائع املبياا فيااه مبااا فيهااا تطبيا اريقااانو احمللا تكشا عاان انتهااا
اريدوري اريطرف ريلحقاو االقتصاادي واالجتماعيا واريثقافيا املاصاوص عليهاا يف اريعهاد وأ حملااكم
اريدو األطراف يف املقام األو تقييم اريوقائع واألدري يف كل حاري بعياها وتفسو أحكاام اريقاانو
ذات اريصاال  .وال يلجااأ إىل اريلجا ا ريااإلدالء آبرائهااا بشااأ تقياايم األدري ا أو تفسااو اريقااانو احملل ا
املطب ا يف اريقضااي إال إذا اتض ا جباااء أ اريتقياايم أو اريتفسااو كااا تعساافيا أو تساااو وإنكااارا
__________

( )10أالركو فلوري وآخرو ضد إكوادور اريفقر .8-9
( )11إ .د .ج .ضد إسبانيا ( )E/C.12/55/D/2/2014اريفقر .3-9
( )12اريتعلي اريعام رقم  )1998(9بشأ اريتطبي احملل ريلعهد اريفقر  .2انظر أيضا إ .د .ج .ضد إسبانيا اريفقر .3-11
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ريلعداري واستتبعه انتها ح معاف به يف اريعهد( .)13وتاحظ اريلجاا أ اريشاكاو املقدما يف
ه ا اريباغ ال تشك يف تقييم سلطات اريدوري اريطارف األدريا أو تفساوها اريقاانو يف حاد ذاتاه
وإمنا االنشغا مباا إذا كانا إجاراءات اريسالطات يف قضاي صااحب ارياباغ تشاكل انتهاكا ا حلقهاا
يف اريضما االجتماع  .وعاو على ذري تر اريلجا أ اريوقائع ارياوارد يف ارياباغ متكاهاا مان
تقياايم مااا إذا كااا هاااا انتهااا ريلعهااد أم ال وأ صاااحب اريااباغ قااد اثبتا مبااا يكفا ألغارا
املقبوريي ادعاءاهتا بوقو انتها ريلماد  9من اريعهد.
 10-9وعادما تكش اريواثئا املقدما إىل اريلجاا عان وقاائع أثبتتهاا إجاراءات املقاضاا احلضاوري
تبني بوضو احتما وقو
وأتيح خاهلا ريألطراف املعاي فرص تقدمي ماحظاهتا وتعليقاهتا اريي ِّ
انتها حلكم مل ي كر من أحكام اريعهد تكو اريلجا خموريا ابرياظار يف االنتهاا احملتمال ريلماواد ارياي
مل حيت هبا اريطرفا شريط أال تاظر إىل ما هو أبعد من االدعاءات املقدم يف اريباغ( .)14وهك ا
تاار اريلجاا أ اريوقااائع املعروضا واملعلومااات ارياوارد يف ها اريقضااي (انظاار اريفق ارات  4-3و5-3
و 10-4و 11-4أعا ) تثو أيض ا مسائل تادرج يف إطار املادتني  )2(2و 3من اريعهد.
 11-9وتاحظ اريلجا أ اريدوري اريطرف مل تعا يف ه اريقضي على مقبوريي اريباغ بسبب
عاادم اسااتافاد ساابل االنتصاااف احمللي ا وأ اريااباغ يسااتويف اش اااطات املقبوريي ا األخاار املاصااوص
عليها يف اريربوتوكو ومن مث تعلن أ اريباغ مقبو وتشر يف ارياظر يف أسسه املوضوعي .

جيم -النظر يف األسس املوضوعية
اريوقائع واريقضااي اريقانوني
 1-10نظاارت اريلجا ا يف ه ا ا اريااباغ آخ ا يف اعتبارهااا مجيااع املعلومااات املقدم ا إرييهااا وفق اا
ألحكام املاد  8من اريربوتوكو االختياري.
 2-10ت ادع صاااحب اريااباغ أ عاادم ب ا املعهااد اإلك اوادوري ريلضااما االجتماااع اريعااي ا
اريكافي حرمها عملي ا من احلصو على معااش تقاعادي خااص علاى اريارغم مان تساديدها 305
اش اااكات علااى مااد  29عام ا ا وأ اريدوري ا اريطاارف انتهك ا حقهااا يف اريضااما االجتماااع
__________

( )13ريوبيز رودريغيز ضد اسبانيا ( )E/C.12/57/D/1/2013اريفقر 12؛ و إ .د .ج .ضد إسبانيا اريفقر .1-13
( )14فيما يتعل بتطبي مبدأ احملكم أدر ابريقانو انظر حمكم اريعد اريدوريي األنشط اريعسكري وشابه اريعساكري
يف نيكا ا اااراغوا وضا ا اادها (نيكا ا اااراغوا ضا ا ااد اريا ا ااوالايت املتحا ا ااد األمريكي ا ا ا ) احلكا ا اام اريصا ا ااادر يف  27حزي ا ا ارا /
يوني ااه  1986تق ااارير حمكم ا ا اريع ااد اريدوريي ا ا ريع ااام  1986اريفق اار 29؛ واريوالي ا ا اريقض ااائي ملص ااائد األمس ااا
(مجهوري أملانيا االحتادي ضد آيسلادا) احلكم اريصادر يف  25متوز/يوريياه  1974تقاارير حمكما اريعاد اريدورييا
ريعااام  1974اريفق ارات  18و19؛ وحمكم ا اريع اد اريدوريي ا اريدائم ا ريااوت احلكاام رقاام  1927 9اجملموع ا
أري ا ا رقا اام  10اريصا اافح 31؛ وجلا ا ا مااهض ا ا اريتع ا ا يب غويا اارو الريا ااز ضا ااد مجهوري ا ا فاا اازويا اريبورييفاري ا ا
( )CAT/C/54/D/456/2011اريفقاار 4-5؛ واحملكم ا األوروبي ا حلقااو اإلنسااا ج .ر .ضااد هوريااادا اريطلااب
رقاام  07/22251احلكاام اريصااادر يف  10كااانو اريثا /يااااير  2012اريفقاار 36؛ وساايليكييين ضااد رييتوانيااا
اريطلب رقم  02/20496احلكم اريصادر يف  10نيساا /أبريل  2012اريفقار 45؛ وهانديساايد ضاد اململكا
املتحااد اريطلااب رقاام  72/5493احلكاام اريصااادر يف  7كااانو األو /ديساامرب  1976اريفقاار 41؛ وحمكم ا
اريبل ا ا اادا األمريكيا ا ا ا حلق ا ا ااو اإلنس ا ا ااا الغ ا ا ااوس دي ا ا اال ك ا ا ااامبو ض ا ا ااد ب ا ا ااوو احلك ا ا اام اريص ا ا ااادر يف  31آب/
أغس ااط  2017اريفقا ارات  139و171؛ وغ ااوديين  -ك ااروز ض ااد ها اادوراس احلك اام اريص ااادر يف  20ك ااانو
اريثا /يااير  1989اريفقر .172
GE.18-19107

11

E/C.12/63/D/10/2015

بسابب رفاض املعهااد اإلكاوادوري ريلضااما االجتمااع طلبهاا احلصااو علاى اريتقاعااد اخلااص بعااد
أ خل ااص إىل أهن ااا مل تس اادد غ ااو  238اش ا اااك ا وري ااي  300اش ا ااا أو أكث اار كم ااا يش اااي
اريقانو  .غو أ صاحب اريباغ تر أ اريسلطات مل أتخ يف اعتبارها حقيق أ املعهد مل يبلغها
يف اريوق املااسب أب اشااكاهتا عن اريفا من آب/أغسط  1989إىل شاباي/فرباير 1995
ابطل ا وأ املعهااد مل يقاارر أ اشااااكاهتا ابطل ا إال يف عااام  2003وأهنااا مل تعلاام ابريق ارار إال يف
أاير/مااايو  .2007وعاااو علااى ذري ا اسااتمرت اإلج اراءات اإلداري ا واريقضااائي املتعلق ا بطلااب
تقاعدها حنو  14عام ا ومل تبل قبل أاير/مايو  2007بقرار رفض اريلجا اإلقليمي األوىل طلبها
احلصااو علااى اريتقاعااد يف  20حزيرا /يونيااه  .2003وتاادع صاااحب اريااباغ كا ري أ قارارات
املعهد تشكل عمليا معامل متييزي على أساس نو اجلاا وأهناا مل تاتمكن أيضاا مان احلصاو
عل ااى احل ااد األدىن م اان مع اااش كبا اوات اريس اان أل اريدوريا ا اريط اارف مل تض ااع أي نظ ااام ريلمعاش ااات
اريتقاعدي غو اريقائم على االشاا .
 3-10وت ادفع اريدوري ا اريطاارف أب اريساالطتني اإلداري ا واريقضااائي مل تتصاارفا باي ا انتهااا حقااو
صاااحب اريااباغ وأ ق ارار املعهااد اإلك اوادوري ريلضااما االجتماااع اري ا ي رفااض طلااب صاااحب
اريباغ احلصاو علاى اريتقاعاد اخلااص إمناا اختا يف تطبيا صاارم ريلقاانو املعماو باه آنا ا اريا ي
يب ااني بوض ااو املع ااايو اري ااي يتع ااني عل ااى املاتس اابني اريوف اااء هب ااا ريلحص ااو عل ااى اريتقاع ااد اخل اااص
وأ ص اااحب اري ااباغ مل تس ااتوف مجي ااع ها ا املع ااايو ألهن ااا مل تس ااهم بغ ااو  238اشا اااك ا ش ااهرايا
وريي  300اشاا يف نظام اريضما االجتماع  .وعاو على ذري ال يشكل انتساب صاحب
اريباغ وه رب ماز يف نظام االنتساب اريطوع معامل ا متييزي على أساس نو اجلا .
 4-10وال يعااا أي ماان األط اراف علااى أ صاااحب اريااباغ أسااهم يف املعهااد اإلك اوادوري
ريلض ااما االجتم اااع يف اريف ااا م اان أيلو /س اابتمرب  1972إىل تشا ارين األو /أكت ااوبر 1981
بوصفها عامل ا؛ وأهنا أساهم يف نظاام االنتسااب اريطاوع مان تشارين اريثاا /نوفمرب  1981إىل
شااباي/فرباير 1995؛ وأهنااا يف اريفااا ماان آذار/مااارس  1995إىل تشارين اريثااا /نوفمرب 2001
أسهم مر أخر يف نظام االنتسااب اخلااص ابريعماا  .وال يوجاد أي خااف علاى أ صااحب
اري ا ا ااباغ دفع ا ا ا يف  26نيس ا ا ااا /أبريل  1990اش ا ا اااكاهتا اريطوعي ا ا ا ع ا ا اان اريف ا ا ااا م ا ا اان آب/
أغسط  1989إىل آذار/مارس 1990؛ وأهنا من مث مل تسدد أي اشاااكات ملاد مثانيا أشاهر
متتاريي ا وأهنااا بعااد ذري ا واصاال تسااديد اش اااكاهتا اريطوعي ا اريشااهري ( 65اش اااك ا) ريلمعهااد
حى شباي/فرباير  1995دو أ تبلا أب عضاويتها واشاااكاهتا ابطلا ؛ وأهناا مل تبلا با ري إال
بعد تقدمي طلبها إىل املعهد ريلحصو على اريتقاعد اخلاص.
 5-10وتاحااظ اريلجا ا ك ا ري أ اريدوري ا اريطاارف ال تعااا علااى ادعاااء صاااحب اريااباغ أهنااا
استشااارت مساالوريني ماان املعهااد اإلك اوادوري ريلضااما االجتماااع عااد م ارات يف عااام 2001
ملعرف ا مااا إذا كااا إبمكاهنااا احلصااو علااى اريتقاعااد مبوجااب نظااام اريتقاعااد املخفااض اخلاااص وأ
املس االوريني أبلغوه ااا ش اافوايا أب ذري ا ممك اان ألهن ااا اس ااتوف اريش ااروي بتس ااديدها أكث اار م اان 300
اشااا شااهري وألهنااا جتاااوزت ساان اخلامسا واألربعااني ريكاان يابغ ا هلااا أ تسااتقيل ماان عملهااا
ريتتمكن من احلصو على اريتقاعد وهو ما فعل  .وعاو على ذري ال تعا اريدوريا اريطارف
على أ صاحب اريباغ يف حاري ماريي حرج أو أهنا تعا مشاكل صحي خطو .
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 6-10ويف ضااوء االسااتاتاج اري ا ي خلص ا إرييااه اريلجا ا بشااأ اريوقااائع ذات اريصاال وادعاااءات
اريطرفني يثو اريباغ سلاالا حماورايا :ماا إذا كاا رفاض طلاب صااحب ارياباغ احلصاو علاى تقاعاد
خاااص يشااكل انتهاك ا ا حلقهااا يف اريضااما االجتماااع مبوجااب املاااد  9ماان اريعهااد أل املعهااد
اإلك اوادوري ريلضااما االجتماااع مل يبلغهااا يف اريوق ا املااسااب أب انتساااهبا اريطااوع انته اى يف
آب/أغسااط  1989وأ اش اااكاهتا ارياحق ا حااى شااباي/فرباير  1995كان ا ابطل ا ريكاااه
اسااتمر مااع ذري ا يف قبااو اش اااكاهتا .وت ارتبا ه ا املشااكل اريقانوني ا األساسااي بااثا مسااائل
أخر ( :أ) ما إذا كان عقوب إهناء اريعضوي يف نظاام االنتسااب اريطاوع يف حاا عادم تساديد
االشااكات ملاد سات أشاهر متتارييا عقوبا متااساب ؛ و(ب) ماا إذا كاا عادم وجاود نظاام شاامل
غ ااو ق ااائم عل ااى االشا ااا يف اريدوري ا اريط اارف يت ااي غط اااء ريص اااحب اري ااباغ أم اارا ذا ص اال هبا ا
اريقضااي ؛ و(ج) مااا إذا كان ا شااروي االنتساااب اريطااوع املفروض ا علااى صاااحب اريااباغ تشااكل
معامل ا متييزي على أسااس ناو اجلاا وانتهاكا ا ريلمااد  )2(2مقاروء ابالقااا ماع املااد  9مان
اريعها ااد .وريإلجاب ا ا عل ا ااى ه ا ا األس ا اائل ت ا ا كر اريلجا ا ا بعااص ا اار معيا ا ا م ا اان احل ا ا يف اريض ا ااما
االجتماع ال سيما فيما يتعلا ابحلصاو علاى اساتحقاقات اريتقاعاد ريلعاامات املازريياات بادو
أجر قبل املض قدم ا يف حتليل املسأري اريرئيسي اريي يثوها اريباغ.

احل يف اريضما االجتماع ويف املعاش اريتقاعدي
 1-11تا ا ا ِّكر اريلجاا ا ا أب ريلحا ا ا يف اريض ا ااما االجتم ا اااع أمهيا ا ا حموريا ا ا يف ض ا ااما اريكراما ا ا
اإلنساني (.)15
 2-11وتاتب على احل يف اريضاما االجتمااع آاثر مارييا كباو ابرياساب ريلادو ؛ وماع ذريا
يقاع علاى عاات ها اريادو اريتازام بضااما اريوفااء علاى أقال تقادير ابملساتوايت األساساي ارياادنيا
هلا ا احلا ( .)16وماان بااني أمااور أخاار يتعااني علااى ها ارياادو ضااما اريوصااو إىل نظااام ضااما
اجتماع يوفر احلد األساس األدىن من االستحقاقات دو متييز من أي نو (.)17
 3-11وت ِّكر اريلجا أب املاد  9من اريعهد تعاف ضما ا ابحل يف احلصو على استحقاقات
اريشيخوخ ( .)18واريدو ملزم إبياء اهتمام خاص ريتعزيز ومحاي احلقو االقتصادي واالجتماعي
واريثقافي ا ا ريكب ااار اريس اان( )19وهل ا ا ا جي ااب ا تتخ ا ا اريت اادابو املااس ااب ريوض ااع نظ اام عام ا ا ريت ا اأمني
اريشيخوخ اإلريزام (.)20
__________

( )15اريتعلي ا اريع ااام رق اام  )2008(19بش ااأ احلا ا يف اريض ااما االجتم اااع اريفق ارات 3-1؛ وري ااوبيز رودريغي ااز ض ااد
إسبانيا اريفقرات  1-10و.2-10
( )16اريتعلي اريعام رقم  19اريفقر 41؛ ورياوبيز رودريغياز ضاد إسابانيا اريفقار  .3-10انظار أيضاا بياا اريلجاا بشاأ
()17
()18
()19
()20
GE.18-19107

تقييم االريتزام ابختاذ خطوات إىل "أقصى املوارد املتاح " مبوجب اريربوتوكو االختياري امللح ابريعهد اريفقر .4
اريتعلي اريعام رقم  )2008(19اريفقر  .59انظر أيضا اريبيا اري ي أدري به اريلجاا بشاأ "احلادود اريادنيا ريلضاما
االجتماع  :اريعاصر األساس يف احل يف اريضما االجتماع ويف أهداف اريتامي املستدام " اريفقرات .8-7
اريتعلي اريعام رقم  )1995(6بشأ احلقو االقتصادي واالجتماعي واريثقافي ريكبار اريسن اريفقار  10واريتعليا
اريعام رقم  19اريفقر .10
اريتعلي اريعام رقم  6اريفقر .13
املرجع نفسه اريفقر  27واريتعلي اريعام رقم  19اريفقر .15
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اريتزامات اريدو األطراف بضما احلصو على معاش تقاعدي
 1-12ريل اادو األطا اراف ه ااامش مع ااني ض اامن س االطاهتا اريتقديريا ا العتم اااد اريت اادابو اري ااي تراه ااا
ضروري من أجل ضما متتع اجلميع ابحل يف اريضما االجتماع ( )21وذري هبادف ضاما أ
أنظم املعاشات اريتقاعدي فعاري ومستدام ومتاح ريلجميع يف مجل أمور أخر  .وهل ا اريسبب
جيوز ريلدو أ تضع متطلبات أو شاروطا يتعاني علاى مقادم اريطلاب اساتيفاؤها رييكوناوا مالهلني
رياسااتفاد ماان نظااام اريضااما االجتماااع أو احلصااو علااى معاااش تقاعاادي أو أي اسااتحقا
آخاار ش اريط أ تكااو ه ا اريشااروي معقوري ا ومتااسااب وشاافاف ( )22ويابغ ا إباااغ اجلمهااور
هب ا اريشااروي يف اريوق ا املااس ااب وبطريق ا كافي ا ريضااما احلص ااو علااى املعاشااات اريتقاعدي ا .
وعادما ياتب على عدم اريوفاء هب املتطلبات أو اريشروي عقوب إهناء االنتسااب رياظاام اريضاما
االجتماع سواء كاا يادار إدار عاما أو خاصا فان اريدوريا اريطارف ها املسالوري عان إثباات
أ ه اريعقوب معقوري ومتااسب .
 2-12ويابغ ا ا أ حتا اادد اريق ا اوانني واريل ا اوائ اريوطاي ا ا نطا ااا االسا ااتحقاقات وشا ااروطها امللهل ا ا
ومسااتوايهتا( .)23وعلااى ارياارغم ماان أ ارياااظم اريقانوني ا يف اريعديااد ماان ارياادو األط اراف تفااا أ
اجلميع يدر أحكام اريقانو جيب على اريدو أ تكفل ح مجيع املاتسبني يف طلب املعلومات
املتعلقا حبقهام يف اريضاما االجتمااع وطلبهاا واحلصاو عليهاا مباا يف ذريا معاشاهم اريتقاعاادي
أو معاشهم اريتقاعدي يف املستقبل( )24وأ تتخ اخلطوات اريازم ريضما أ امللسسات اريعام
ماها واخلاص املسلوري عن إدار نظام اريضما االجتماع تزود املاتسابني مبعلوماات مااساب ويف
وقتها بشأ أمور من بياها صح اشااكاهتم وأي تغيوات على حاري انتساهبم.
 3-12وإذا كااا نظااام اريضااما االجتماااع يقتض ا دفااع اش اااكات فيجااب عادئ ا أ حتاادد
ه ا االش اااكات مساابقا وأ تكااو اريتك ااريي واريرسااوم املباشاار وغااو املباشاار املرتبط ا بتسااديد
االشااكات يف متااو اجلميع وأال ختل إبعما احلقاو األخ ار اريي ياص عليه اا اريعهد(.)25

ح عامات املااز دو أجر يف اريضما االجتماع وحقهن يف احلصو على معااش تقاعادي
دو متييز
 1-13ريكاال شااخص احلا يف اريضااما االجتماااع ريكاان علااى ارياادو أ تااوي اهتماماا خاصاا
ريألفراد واريفئات اريي تواجه عاد صعوابت يف ممارس ه ا احل مثل ارياساء(.)26
 2-13وتا ِّكر اريلجاا أب اريعهاد حيظاار أي متييااز ساواء يف اريقااانو أو يف اريواقاع يكااو اريغاار
ماه أو أثر إريغااء اريتمتاع ابحلا يف اريضاما االجتمااع أو اإلخاا ابريتمتاع باه أو مبمارساته علاى
__________

()21
()22
()23
()24
()25
()26
14

اريتعلي اريعام رقم  19اريفقر .66
املرجع نفسه اريفقر .24
ماظم اريعمل اريدوريي توصي بشأ احلدود اريدنيا اريوطاي ريلحماي االجتماعي ( 2012رقم  )202اريفقر .7
اريتعلي اريعام رقم  19اريفقر .26
املرجع نفسه اريفقر .25
املرجع نفسه اريفقر .31
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قدم املساوا ( .)27ويشو اريتمييز غو املباشار إىل قاوانني أو سياساات أو ممارساات تبادو حماياد يف
ظاهرها ريكن هلا أثرا غاو متااساب علاى ممارسا احلقاو املاصاوص عليهاا يف اريعهاد علاى ارياحاو
املبني يف أسباب اريتمييز احملظور (.)28
 3-13وهل ا ا اريس اابب جي ااب أ تتخا ا اري اادو ت اادابو فعاريا ا وأ تراجعه ااا بص ااور دوريا ا عا ااد
االقتضاااء أبقصااى مااا تساام بااه مواردهااا املتاح ا ماان أجاال إعمااا ح ا مجيااع األشااخاص يف
اريضما االجتماع دو أي متييز( .)29وجيب على اريادو أيضاا أ تتخا خطاوات ريضاما متتاع
اريرجااا وارياساااء عملي اا حبقااوقهم االقتصااادي واالجتماعي ا واريثقافي ا علااى أساااس املساااوا ()30؛
وجي ااب ابريت اااي أ تراعا ا سياس اااهتا اريعاما ا وتشا اريعاهتا أوج ااه اريتف اااوت االقتص ااادي واالجتم اااع
واريثقايف اريي تعا ماها ارياساء يف املمارس اريعملي ( .)31وري ا جيب على اريدو يف بعض األحيا
اختاذ تدابو ريصاحل ارياساء من أجل ختفي اريظروف اريي تدمي اريتمييز أو وضع حد هلا(.)32
 4-13وجي ااب عل ااى اري اادو أ تس ااتعر اريقي ااود املفروضا ا عل ااى االنض اامام إىل نظ ااام اريض ااما
االجتماااع ريضااما عاادم متييزهااا ضااد املارأ يف اريقااانو أو يف اريواقااع( .)33وعلااى وجااه اخلصااوص
جيب على اريدو أ تضع يف اعتبارها أ ارياساء يقضاني وقتاا أطاو بكثاو مان اريرجاا يف اريعمال
دو أجاار بساابب اسااتمرار اريقواريااب اريامطي ا وغوهااا ماان األسااباب اهليكلي ا األخاار ( .)34ويابغ ا
ريلدو أ تتخ خطاوات ريلقضااء علاى اريعوامال ارياي متااع ارياسااء مان تساديد اشاااكات متسااوي
يف نظم اريضما االجتماع اريي تربا االستحقاقات ابالشااكات أو تكفال مراعاا اريااظم هلا
اريعواماال يف إع ااداد مع ااادالت االسااتحقاقات وذري ا م ااثاا مبراع ااا اريف ااات اري ااي تقض اايها ارياس اااء
بصف خاص يف تربي األطفا أو رعاي املعاريني اريباريغني(.)35

االستفاد من استحقاقات اريشيخوخ غو اريقائم على االشاا
 1-14عم ااا ابملاااد  9ماان اريعهااد يتعااني علااى ارياادو األط اراف وضااع نظاام غااو قائم ا علااى
االشااا أو غوه اا ماان تاادابو املساااعد االجتماعي ا ريتااوفو ارياادعم ريلفئااات واألفاراد غااو اريقااادرين
على تسديد ما يكف من االشااكات حلماي أنفسهم(.)36

__________

()27
()28
()29
()30
()31
()32

()33
()34
()35
()36
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اريتعلي ا اريع ااام رق اام  )2005(16بش ااأ املس اااوا ب ااني اريرج اال واملا ارأ يف ح ا اريتمت ااع جبمي ااع احلق ااو االقتصادي ا ا
واالجتماعي واريثقافي اريفقر  7واريتعلي اريعام رقم  19اريفقر .29
اريتعلي اريعام رقم  20اريفقر (10ب) .انظر أيضا اريفقرتني  8و.9
اريتعلي اريعام رقم  19اريفقر .4
اريتعلي اريعام رقم  16اريفقرات  5و.21
املرجع نفسه اريفقرات  8و.21
املرج ا ااع نفس ا ااه اريفق ا اار  15واريتعليا ا ا اريع ا ااام رق ا اام  )2009(20بش ا ااأ ع ا اادم اريتميي ا ااز يف احلق ا ااو االقتص ا ااادي
واالجتماعيا واريثقافيا اريفقار  .9انظار أيضا ا اريتوصاي اريعاما رقام  )2013(29ريلجاا اريقضااء علاى اريتميياز ضااد
املرأ بشأ اآلاثر االقتصادي املاتب على اريزواج واريعاقات األسري وعلى فسخ اريزواج وإهنااء اريعاقاات األساري
اريفقرات .12-7
اريتعلي اريعام رقم  19اريفقر .30
اريتعلي اريعام رقم  )2016(23بشأ احل يف ظروف عمل عادري ومرضي اريفقر (47ي).
اريتعلي اريعام رقم  19اريفقر .32
املرجع نفسه اريفقر .50
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 2-14ووفقاا رياريتزامااات األساسااي ريلاادو األطاراف فيمااا يتعلا ابحلا يف اريضااما االجتماااع
املاصااوص عليااه يف اريعهااد (اريفقارات  1-11و 2-11أعااا ) يابغ ا ريلاادو تااوفو اسااتحقاقات
اريشيخوخ غو اريقائم على االشاا واخلدمات االجتماعي وغوهاا مان أشاكا املسااعد إىل
مجي ااع كبا اار اريس اان اريا ا ين ال يكون ااو عا ااد بل ااوغهم س اان اريتقاع ااد املاص ااوص عليها اا يف اريتشا اريع
اريااوطين قااد اسااتوفوا مااد االش ااا امللهل ا السااتحقا املعاااش اريتقاعاادي أو اري ا ين ال حي ا هلاام
بشكل آخر احلصو على معاش اريشايخوخ اريتقاعادي اريقاائم علاى اريتاأمني أو أي اساتحقاقات
أو مساااعدات أخاار ماان اريضااما االجتماااع وريااي هلاام أي مصاادر آخاار ريلاادخل( .)37وجيااب
أيض اا أ تراع ا ارياااظم غااو اريقائم ا علااى االش ااا حقيق ا أ ارياساااء أكثاار عرض ا ماان اريرج ااا
ريلعيش يف فقر؛ وأهنن يتحملن وحدهن يف كثاو مان األحياا مسالوريي رعايا األطفاا ()38؛ وأهنان
ال يستفد يف اريغاريب األعم من املعاشات اريقائم على االشاا (.)39
 3-14وريك يتسىن ريدوري طرف ما أ تعزي امتااعها عن اريوفاء على األقل ابريتزاماهتا األساسي
اريدنيا إىل نقص املوارد املتاح يتعني عليها أ تثب أهنا ب ري قصار جهودها الستخدام مجيع
املوارد املتاح هلا من أجل اريوفاء على سبيل األوريوي هب االريتزامات اريدنيا(.)40

حتليل شكو صاحب اريباغ
 1-15ت اادفع اريدوري ا اريط اارف أب ح ا ص اااحب اري ااباغ يف اريض ااما االجتم اااع مل ياته ا أل
اريلجاا اإلقليميا األوىل واجمللا اريااوطين ريلطعااو اريتااابع ريلمعهااد اإلكاوادوري ريلضااما االجتماااع
رفضااا طلااب صاااحب اريااباغ احلصااو علااى اريتقاعااد اخلاااص ألهنااا مل تساادد غااو  238اش اااك ا
ومل تسااتوف ماان مث شااري تسااديد  300اشااا علااى األقاال .وتضااي اريدوريا اريطاارف أ إبمكااا
ص اااحب اري ااباغ تس ااديد اريع اادد املتبقا ا م اان االشا اااكات اري ا ي يت ااي هل ااا احلص ااو عل ااى املع اااش
اريتقاعدي اريعادي.
 2-15وتلكااد اريدوري ا اريطاارف أيض اا أ اريق ارارات امل ا كور يف اريفقاار اريسااابق تسااتاد باادورها إىل
ق ارار اريلجا ا اإلقليمي ا األوىل املاالر  13أيلو /ساابتمرب  2002اري ا ي قضااى ابنتهاااء االنتساااب
اريطااوع ريصاااحب اريااباغ ابتااداء ماان آب/أغسااط  1989ومااا بعااد وأماار إبريغاااء ماادد اخلدم ا
املعلن عاها مان ذريا اريتااريخ حاى شاباي/فرباير  1995وذريا مبوجاب املااد  158مان ارياظاام
األساس املدو ريلمعهد اإلكوادوري ريلضاما االجتمااع ؛ وأ اجمللا ارياوطين ريلطعاو أياد ها ا
اريقرار يف  6آذار/مارس 2003؛ وأ صاحب اريباغ مل تعاا قضاائي ا علاى ها ا اريقارار األخاو.
ومل تاازود اريدوري ا اريطاارف اريلجا ا مبااا يكف ا ماان اريتفاصاايل بشااأ ساابل االنتصاااف اريفعاري ا املتاح ا
ريصاحب اريباغ ريلطعن يف ه ا اريقرار األخو وذري ابرياظر إىل أهنا مل تعلم هب ا اريقرار إال يف 21
حزيرا /يونيه  2007عادما أبلغ ابريقرار اريثا اريصادر عن اجملل اريوطين ريلطعو .
__________

()37
()38
()39
()40
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اريتعلي
اريتعلي
اريتعلي
اريتعلي

اريعام رقم  6اريفقر  30واريتعلي اريعام رقم  19اريفقر .15
اريعام رقم  19اريفقر .32
اريعام رقم  6اريفقر .21
اريعام رقم  19اريفقر .60
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عدم توافر املعلومات اريكافي ويف اريوق املااسب وجتاهل اريتوقعات املشروع
 1-16تاح ا ااظ اريلجاا ا ا أ ص ا اااحب اري ا ااباغ س ا ااددت أبث ا اار رجعا ا ا يف نيس ا ااا /أبريل 1990
اش ا اااكاهتا اريشا ااهري املتبقي ا ا إىل املعها ااد اإلك ا اوادوري ريلضا ااما االجتما اااع عا اان اريفا ااا ما اان آب/
أغسااط  1989إىل آذار/مااارس  1990وأهنااا سااددت الحق اا  65اش اااكا شااهرايا طوعي اا آخاار
حى شباي/فرباير  .1995ووفقا ريلمعلومات ارياي أاتحهاا اريطرفاا أبلا املعهاد صااحب ارياباغ أب
اشاااكاهتا ابطل ا بعااد أ قاادم طلبه اا احلصااو علااى معاااش تقاعاادي وبعااد ماارور أكثاار ماان 10
أعوام على اإلهناء املزعوم النتساهبا اريطوع  .ومل توض اريدوريا اريطارف ريلجاا ملااذا اساتمر املعهاد يف
قبااو االش اااكات اريشااهري اريااي سااددهتا صاااحب اريااباغ ط اوا ه ا اريفااا وملاااذا مل تبل ا فااورا أب
انتساهبا انتهى وأ اشااكاهتا رين تلخ يف االعتبار عاد حتديد عدد اشااكاهتا اريتقاعدي .
 2-16وتر اريدوري اريطرف أنه كا إبمكا صاحب اريباغ توقع وضعها ه ا مبا أنه ال بد من
افاا أهنا كان علاى علام ابريقاوانني اريسااري يف ذريا اريوقا مباا يف ذريا علاى سابيل املثاا
املاااد  158ماان ارياظااام األساس ا املاادو ريلمعهااد اإلك اوادوري ريلضااما االجتماااع اريااي تاااص
بوضااو علااى أ االنتساااب اريطااوع ياتها تلقائيا ا إذا مل يساادد اريشااخص املاالمن عليااه اش اااكاته
ملد ست أشهر متتاريي ؛ وهلا ا اريسابب كانا صااحب ارياباغ علاى علام ابريوضاع وكاا إبمكاهناا
توقااع أهنااا غااو ملهل ا ريلحصااو علااى اريتقاعااد اخلاااص .ومااع ذري ا تاحااظ اريلجا ا أ مساالوي
املعهد أكدوا يف عام  2001ريصاحب اريباغ شفهي ا أهنا استوف مجيع شروي اريتقاعد اخلااص
(اريفقر  5-10أعا ) .وتر اريلجا أ إبمكا ه اريوقائع إىل جانب قبو املعهد اشااكاهتا
اريطوعي ا بااني عااام  1990و 1995وعاادم تزوياادها مبعلومااات كافي ا ويف اريوق ا املااسااب عاان
بطا ها االشاااكات أ تاشا بشاكل معقاو توقعاا مشاروعا يف ذهان صااحب ارياباغ أبهناا
استوف شروي اريتقاعد اخلاص.
 3-16وتر اريلجا أ املعهد اإلكاوادوري ريلضاما االجتمااع مل يكتا بعادم إبااغ صااحب
اريباغ بطريق مااسب ويف اريوق املااسب ببطا اشااكاهتا اريطوعيا فحساب بال جتاهال أيضا ا
ما نشأ من توقع مشرو يف ذهن صاحب ارياباغ .وقاد ال ياتاب علاى ها ا اريوضاع انتهاا ريلحا
يف اريضما االجتماع إذا مل يكن ريه أتثو كبو على مستقبل حيا صاحب اريباغ وعلى متتعهاا
اريفعلا ابحلا يف املعاااش اريتقاعاادي .ويف ها اريقضااي تتعلا املعلومااات املطروحا جبازء كبااو ماان
اشا اااكات ص اااحب اري ااباغ ومل يلفا ا انتباهه ااا إىل ها ا املعلوم ااات إال بع ااد أ ق اادم طلبه ااا
احلص ااو عل ااى اريتقاع ااد وأص اابح مس ااا يف غض ااو ذري ا وتواج ااه ص ااعوابت يف اريوص ااو إىل
س ااو اريعم اال وتع اايش يف وض ااع اقتص ااادي ح اارج وتع ااا م اان مش اااكل ص ااحي  .ويف ظ اال ها ا
اريظااروف ابت ماان اريعصااب جاادا علااى صاااحب اريااباغ ماان اريااحي ا اريعملي ا أ تتخ ا خط اوات
متكاهااا ماان تعااويض االشاااكات اريااي أعلاان أهنااا ابطلا دو أ تتكبااد مشااق ال داعا هلااا .وقااد
تف اااقم اريوض ااع بس اابب اريت ااأخر يف اإلج اراءات اإلداري ا واريقض ااائي اري ااي اس ااتغرق حن ااو  14عام ا ا
وأفض بصاحب اريباغ إىل حاري من اريضع اريشديد.
 4-16وتبااني االعتبااارات امل ا كور أعااا أ ح ا صاااحب اريااباغ يف اريضااما االجتماااع قااد
انته أل املعهد اإلكوادوري ريلضما االجتماع مل يبلِّغها بكال وضاو أب انتسااهبا اريطاوع
انتهى بسبب عدم تسديدها اشااكاهتا ملد سات أشاهر متتارييا ريكااه اساتمر يف تلقا اشاااكاهتا
ألكثاار ماان مخ ا ساااوات متتارييا وهااو مااا جعلهااا تعتقااد بشااكل معقااو أهنااا تاادفع االش اااكات
GE.18-19107
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املطلوب ريلحصو على معاشها اريتقاعدي .وعاو على ذري أبلغها مسلوريو املعهد شفوايا أبهنا
اسااتوف اريشااروي اريقانوني ا املتعلق ا ابملعاااش اريتقاعاادي؛ فاسااتقاري بااااء علااى ذري ا ماان عملهااا
وتقدم بطلب ريلحصو على معاشها .وبعبار أخر قدم صاحب ارياباغ طلبهاا بعاد مارور
عااد ساااوات علااى تسااديد اش اااكات تل ا اريساااوات اخلم ا يف نظااام االنتساااب اريطااوع ويف
وق شهدت فيه قدرهتا على اريعمل اخنفاضاا كباوا .ومل تبلا صااحب ارياباغ أب اشاااكاهتا علاى
مدار ما يتجاوز اريساوات اخلما ها أصابح ابطلا إال بعاد اساتقاريتها مان وظيفتهاا وتقادميها
طلب ا ريلحصو على معاشها اريتقاعادي وأهناا نتيجا ريا ري مل تكان ملهلا ريلحصاو علاى تقاعاد
خاص حي إهنا مل حتق اريعدد اريطلوب من االشااكات عان  300شاهر وها ا يف وقا كاا
من اريصعب عليها جدا اريعود إىل ساو اريعمال مان جدياد ريتساديد املزياد مان االشاااكات .وقاد
أحاابا ها ا اريوضااع اريتوقعااات املشااروع ريصاااحب اريااباغ يف احلصااو علااى معاااش تقاعاادي خاااص
قائم على االشاا  .وصاحي أ ها اريتوقعاات قاد ال تكاو مبايا مبعاىن اريكلما علاى اريلاوائ
اريقانونيا ا اريقائما ا اري ااي ت اااظم احلص ااو عل ااى اريتقاع ااد اخل اااص ريكاه ااا كانا ا م ااع ذريا ا توقع ااات
مشروع كا يابغ اريوفاء هبا ألهنا تستاد إىل تصرفات سلطات اريدوري اريطرف اريي دفع ب اهتا
صاااحب اريااباغ إىل االعتقاااد حبساان ني ا أبهنااا تسااتويف متطلبااات املعاااش اريتقاعاادي اخلاااص اريقااائم
على االشاا  .وتشكل ه اريوقائع انتهاك ا حل صاحب اريباغ يف اريضما االجتماع .

عدم تااسب إهناء االنتساب اريطوع
 1-17تاحااظ اريلجا ا أيض اا أ املعهااد اإلك اوادوري ريلضااما االجتماااع قاارر إهن ااء االنتساااب
اريطااوع ريصاااحب اريااباغ يف آب/أغسااط  1989وفق ا ا ريلماااد  158ماان اريقااانو األساس ا
املاادو ريلمعهااد اإلكاوادوري ريلضااما االجتماااع ارياي تااص علااى أ االنتساااب اريطااوع ياتها
إذا مل يسا اادد اريشا ااخص املا االمن عليا ااه اش ا اااكاته ملا ااد سا اات أشا ااهر متتاريي ا ا وما اان مث أصا اابح
االش ا اااكات اريا ااي سا ااددهتا صا اااحب اريا ااباغ أبثا اار رجع ا ا يف نيسا ااا /أبريل  1990فيما ااا يتعل ا ا
ابالشااكات املساتحق ومجياع اريادفعات ارياحقا حاى شاباي/فرباير  1995اشاااكات ابطلا .
وتش ااو اريدوريا ا اريط اارف يف ماحظاهت ااا إىل قا ارار املعه ااد وإىل اريتشا اريع املطبا ا عل ااى االنتس اااب
اريطوع وق اريوقائع ريكاها ال توض كي كان اريعقوب معقوري ومتااسب  .وحى إذا كاا مان
املفااا أ ه اادف اريعقوب ا هااو محاي ا م اوارد نظااام اريض ااما االجتم اااع وهااو ه اادف ص ااحي
ومش اارو ف اان اريدوريا ا اريط اارف مل تثبا ا أهن ااا اريطريقا ا اريوحي ااد ريتحقيا ا ها ا ا اريغ اار  .ويف ها ا ا
اريصدد مل تثب اريدوري عدم وجود تدابو بديلا ال تالثر أتثاوا خطاوا يف إمكانيا حصاو صااحب
ارياباغ علاى معااش تقاعادي مثاال اساتبعاد األشاهر ارياي مل تساادد فيهاا االشاااكات مان حساااب
املعااش اريتقاعاادي اريقاائم علااى االشااا  .وتاار اريلجاا أنااه مان غااو املااساب وغااو املتااسااب ألي
عامل مستقل رياه دخال نقادي ورياو كاا دخااا غاو مااتظم إهنااء انتساابه ريعادم قدرتاه علاى دفاع
اشااكاته ملد ست أشهر متتاريي ؛ واألوىل أ تكو ه اريعقوب غو متااساب إزاء صااحب ارياباغ
اريي كان يف ذري اريوق عامل مازريي دو أجر.
 2-17ويف ض ااوء م ااا تق اادم (اريفق ارات م اان  1-16إىل  1-17أع ااا ) ختل ااص اريلجا ا إىل أ
اريدوري اريطرف انتهك ح صاحب اريباغ يف اريضما االجتماع .
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أتثو عدم وجود نظام شامل ريلمعاشات اريتقاعدي غو اريقائم على االشاا
 -18مااا يفاااقم احلاري ا امل ا كور أعااا اريااي تاطااوي يف حااد ذاهتااا علااى انتهااا ح ا صاااحب
اريااباغ يف اريضااما االجتماااع هااو أ ساالطات اريدوري ا اريطاارف مل تااوفر ريصاااحب اريااباغ تاادبوا
باادياا يضاامن هلااا مسااتو معيشاايا مااساابا ريعمرهااا املتقاادم (اريفق ارات  1-11و 2-11أعااا )
ال ساايما أناه ريااي ريااد اريدوريا اريطاارف أي نظااام شااامل ريلمعاشااات اريتقاعديا غااو اريقائما علااى
االشاا (اريفقرات  1-14و 2-14أعا ) يغط األشخاص غو اريقاادرين علاى احلصاو علاى
االستحقاقات اريقائم علاى االشااا  .ونتيجا ريا ري حرما صااحب ارياباغ مان احلصاو علاى
معاش تقاعدي قائم على االشاا يف جتاهل ريتوقعاهتا املشروع يف اريوقا اريا ي مل تقادم اريدوريا
اريطرف هلا أي شكل بديل من أشكا املعاش اريتقاعدي غو اريقائم على االشاا .

اريتمييز ضد املرأ فيما يتعل ابريضما االجتماع
 1-19ري ااي انته ااا حا ا ص اااحب اري ااباغ يف اريض ااما االجتم اااع مافصا ااا ع اان كوهن ااا اما ارأ
كرس جزءا من حياهتا ريلعمل املازي دو أجر؛ وبااء على ذري ستحلل اريلجاا ادعاءهاا أبهناا
ضحي معامل متييزي على أساس نو اجلا .
 2-19ت كر اريلجا أب اريعهد حيظر أي متييز سواء كاا يف اريقاانو أو يف اريواقاع وساواء كاا
مباش ارا أو غ ااو مباش اار يك ااو املقص ااود ما ااه أو أث اار إريغ اااء أو تعطي اال اريتمت ااع ابحل ا يف اريض ااما
االجتماع أو ممارسته على قدم املساوا ( .)41وتاحظ اريلجا أ صااحب ارياباغ امارأ مساا متار
حباري اقتصادي حرج وتواجه مشاكل صحي وأ تقاطع اريتمييز املزعوم ضدها على أسااس ناو
اجلااا واريساان جيعلهااا عرضا بوجااه خاااص ريلتمييااز مقارنا بباااق اريسااكا عموماا .ويعااين ها ا أ
األمر يقتض تدقيقا خاصا أو صارما ريلغاي عاد ارياظر يف مسأري اريتمييز احملتمل ضدها(.)42
 3-19وحتيا اريلجا علما ابدعاءات صاحب ارياباغ (اريفقارات  4-3و 5-3أعاا ) أهناا جازء
من جيل من ارياساء اريائ كرسن أغلب حياهتن ريلعمل املازي دو أجر وأهنان ياواجهن عقباات
أصعب من تل ارياي يواجههاا اريرجاا يف احلصاو علاى حقهان يف اريضاما االجتمااع  .وتادفع
حتملن مسلوريي رعاي ماازهلن يلجأ عاد إىل نظام االنتساب اريطاوع ؛ ريكان
أب ارياساء اريائ ِّ
ه ا ا ارياظااام يفاار قيااودا ابريغ ا علااى اريعااامات املازرييااات دو أجاار ال ساايما أنااه وضااع بغاار
خدما اريعمااا واملهايااني املسااتقلني وهاام عاااد ماان اريرجااا  .وماان بااني املتطلبااات األخاار يتعااني
عل ااى اريع ااامات املازريي ااات دو أج اار دف ااع االش اااكات عل ااى األس اااس نفس ااه املخص ااص ريلعم ااا
املستقلني مبن فيهم املهايو على اريرغم من عدم حصوهلن علاى أجار األمار اريا ي حيصارهن يف
وضع غو ملات مقارن هبلالء األشخاص اري ي يتمتع معظمهم بدخل اثب  .ويف قضي صااحب
اريباغ فألهنا مل تتمكن من تسديد اشاااكاهتا ملاد سات أشاهر متتارييا عماد املعهاد اإلكاوادوري
ريلضاما االجتمااع إىل إريغاااء أكثار مان مخا سااوات ماان اشاااكاهتا األمار اريا ي تركهاا عمليا ا
دو معاش تقاعدي.
__________

( )41اريتعلي اريعام رقم  16اريفقر  7واريتعلي اريعام رقم  19اريفقر .29
( )42ريوبيز رودريغيز ضد إسبانيا اريفقر .1-14
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 4-19وتاار اريلجا ا أنااه عااادما تاارد معلومااات مهم ا يف باااغ مااا تشااو ألو وهل ا إىل وجااود
حكام قاانو قااد يالثر يف اريواقاع علااى اريارغم مان صااياغته بطريقا حماياد علااى نساب مئويا أعلااى
بوضااو ماان ارياساااء مقارن ا ابريرجااا فننااه يتعااني علااى اريدوري ا اريطاارف أ تبااني أ ه ا ا اريوضااع
ال يشااكل متيياازا غااو مباشاار علااى أساااس نااو اجلااا  .ووفق اا ريلمعلومااات املتاح ا ريلجمهااور عاان
اريدوري ا اريط اارف ف اان م اان يباش اارو أعم ااا اريرعاي ا املازريي ا دو أج اار بش ااكل حص ااري م اان ب ااني
األشخاص اري ين بلغوا سن اريعمل ممن هم خارج سو اريعمل يكادو يكونو كلهم نساء(.)43
 5-19ويف ه اريقضي تركز اريدوري اريطرف يف حججها أساسا علاى احليااد اجلاساا ريلتشاريع
اريا ي كااا مطبقا ا وقا وقااو األحاادا ملكااد أ نظااام االنتساااب اريطااوع كااا مفتوحا ا ألي
شاخص علااى أسااس طااوع بغااض ارياظار عاان ناو جاساه وبغااض ارياظار عاان ناو اريعماال اريا ي
ميارسه مع أتهل كل شاخص رياساتفاد مان اخلادمات واالساتحقاقات االجتماعيا نفساها .بياد
أ اريدوري ا اريطاارف مل تقاادم تفاصاايل كافي ا عاان معقوريي ا متطلبااات األهلي ا ومااد تااساابها وعاان
خيااار االنتساااب اريطااوع أو شااروي اسااتمرار االنتساااب كمااا هااو ماصااوص عليااه يف اريتشاريعات
اريساااري وق ا حاادو اريوقااائع (اريفقارات ماان  1-12إىل  3-12أعااا ) ابرياسااب ريلاساااء ارياااي
يباش اار األعم ااا املازريي ا دو أج اار .ومل تثب ا اريدوري ا اريط اارف ا متطلب ااات االنتس اااب اريط ااوع
وشااروطه ال تشااكل متيي ازا غااو مباشاار .وتشااو اريلجا ا اىل اسااتاتاجها اري اوارد يف اريفق ارتني 1-17
و 2-17أعاا وتاار أ ها اريعقوبا إ كانا متثاال مشاكل ابرياسااب ملان يتلقااو دخااا فنهنااا
قااد تكااو ماادمر ابرياسااب ريلاساااء اريائ ا ريااي ريااديهن دخاال شااهري شخص ا كمااا ه ا احلااا
ابرياسب ريصاحب اريباغ وال حى دخل غو ماتظم نظرا ألهنن يباشر عماا مازرييا دو أجر.
 6-19وبا اااء عل ااى ذريا ا ويف ض ااوء االعتب ااارات اريسا ااريف اريا ا كر وع اادم ورود م ااا يكفا ا م اان
اريتوضاايحات م اان اريدوري ا اريط اارف ري اادحض ادع اااءات اريتمييااز اري ااي ق اادمتها ص اااحب اري ااباغ ت اار
اريلجا أ شروي االنتساب اريطوع اريي فرض على صاحب اريباغ بوصفها عامل مازريي دو
أجر واريي حدد على أساسها أ انتساهبا واشااكاهتا ابطل تشكل معامل متييزي .

دال -االستنتاجات والتوصيات
 -20يف ضااوء مجيااع املعلومااات املقدما واريظااروف اخلاصا هبا اريقضااي تاار اريلجاا أ قارار
املعهد اإلكوادوري ريلضاما االجتمااع اريا ي رفاض طلاب صااحب ارياباغ احلصاو علاى تقاعاد
خاااص يشااكل انتهاك اا ريلماااد  9ماان اريعهااد وأ شااروي االنتساااب اريطااوع اريااي فرض ا علااى
صاحب اريباغ بوصفها عامل مازريي دو أجر واريي تقرر على أساسها أ انتساهبا واشاااكاهتا
ابطل تشكل معامل متييزي فيما يتعل حبقها يف اريضما االجتماع .
 -21واريلجاا ا إذ تتص اارف مبوج ااب امل اااد  )1(9م اان اريربوتوك ااو االختي اااري ت اار أ اريدوريا ا
اريطرف انتهك ح صاحب اريباغ مبوجب املاد  9واملادتني  )2(2و 3مقانتاني ابملااد  9مان
اريعهد .ويف ضوء اآلراء اريوارد يف ه ا اريباغ تقدم اريلجا إىل اريدوري اريطرف اريتوصيات اريتاريي .
__________

()43
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انظار علاى سابيل املثاا Alison Vásconez Rodríguez, Protección social y trabajo no remunerado: :
Redistribución de las responsabilidades y tareas del cuidado. Estudio de caso Ecuador, Santiago
de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2012, págs. 7 y 8
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توصيات بشأن صاحبة البالغ
 -22اريدوري اريطرف ملزم بتوفو سبيل انتصااف فعاا ريصااحب ارياباغ مباا يف ذريا ماا يلا :
(أ) تزويااد صاااحب اريااباغ ابسااتحقاقاهتا املكفوري ا هلااا بوصاافها جاازءا ماان حقهااا يف احلصااو علااى
معاش تقاعدي ماع أخا االشاااكات ارياي ساددهتا اىل املعهاد اإلكاوادوري ريلضاما االجتمااع
يف احلسابا أو بادالا مان ذريا ماا يعادهلاا مان اسااتحقاقات اريضاما االجتمااع األخار اريااي
متكاها من اريتمتع مبستو معيش كاف وكارمي ماع وضاع املعاايو املاصاوص عليهاا يف ها اآلراء
يف االعتباار؛ و(ب) ماا صاااحب ارياباغ تعويضا ا كافيا ا عان االنتهاكاات اريااي تعرضا هلاا خااا
اريفااا اريااي حرما فيهااا ماان حقهااا يف اريضااما االجتماااع وعاان أي ضاارر آخاار يتصاال مباشاار
هب ا االنتهاك ااات؛ و(ج) تعااويض ص اااحب اري ااباغ عاان اريتك ااريي اريقانوني ا اريااي تكب اادهتا بق اادر
معقو يف جتهيز ه ا اريباغ.
توصيات عامة
 -23تر اريلجا أ سبل االنتصاف املوصى هبا يف سيا اريباغات اريفردي قاد تشاتمل علاى
ض ااماانت بع اادم اريتكا ارار وتا ا ِّكر أب اريدوريا ا اريط اارف ملزما ا مبا ااع ح اادو انتهاك ااات مماثلا ا يف
املس ااتقبل .وت اار اريلجاا ا أن ااه يابغا ا ريلدوريا ا اريط اارف أ تكف اال اتس ااا تشا اريعاهتا وإنفاذه ااا م ااع
االريتزاماات املاصااوص عليهااا يف اريعهااد .ودو املساااس علااى وجااه اخلصااوص ابإلصاااحات اريااي
أدخل على نظام اريضما االجتماع مبوجب اريقانو األساس بشأ حماكم اريعمل واالعااف
ابريعمل املازي اريصادر يف  20نيسا /أبريل  2015تلتزم اريدوري اريطرف مبا يل :
اعتماد اريتدابو اريتشريعي و/أو اإلداري املااسب ريضاما حا مجياع املاتسابني يف
(أ)
طلااب واريتماااس وتلق ا املعلومااات بشااأ حقهاام يف اريضااما االجتماااع مبااا يف ذري ا معاشااهم
اريتقاعدي أو معاشهم اريتقاعدي يف املستقبل؛
(ب) اختاااذ اريتاادابو اريازم ا ريضااما تقاادمي املعهااد اإلك اوادوري ريلضااما االجتماااع
أو أي ملسسا ا أخ اار مس االوري ع اان إدار نظ ااام اريض ااما االجتم اااع مب ااا يف ذريا ا اشا اااكات
املاتساابني واملعاشااات اريتقاعديا معلومااات مااسااب ويف اريوقا املااسااب إىل املاتسبني/املسااتفيدين
بشأ مجل أمور من بياها صح اشااكاهتم وأي تغيوات قد تطرأ على حاري انتساهبم؛
(ج) اختاذ اريتادابو اريازما مباا يف ذريا اريتادابو ذات اريطاابع اريتشاريع ريضاما أ
تكااو اريعقااوابت املفروض ا علااى املاتساابني إىل املعهااد اإلك اوادوري ريلضااما االجتماااع أو أي
ملسس ا أخاار مساالوري عاان ادار نظااام اريضااما االجتماااع عقااوابت متااسااب وال تشااكل يف
اريواقع عقب أمام احلصو على معاش تقاعدي؛
(د) تزويد املاتسبني إىل املعهد اإلكوادوري ريلضما االجتماع أو إىل أي ملسسا
أخاار مساالوري عاان إدار نظااام اريضااما االجتماااع بساابل انتصاااف إداريا وقضااائي مااسااب ويف
اريوق املااسب من انتهاكات احل يف اريضما االجتماع ؛
(ه) اختاذ اريتدابو اريتشاريعي و/أو اإلداريا اخلاصا ذات اريصال ريضاما متتاع اريرجاا
وارياساااء يف املمارس ا اريعملي ا ابحل ا يف اريضااما االجتماااع مبااا يف ذري ا احلصااو علااى معاااش
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تقاعاادي علااى أساااس املساااوا مبااا يف ذري ا اريتاادابو اريرامي ا اىل اريقضاااء علااى اريعواماال اريااي متاااع
ارياساء ارياي يباشر عماا مازريي ا دو أجر من تسديد اشااكات نظم اريضما االجتماع ؛

(و) يف ضاوء آراء اريلجاا ارياوارد يف اريفقار  18أعااا صاياغ خطا شاامل وكاملا
رياستحقاقات غاو اريقائما علاى االشااا يف غضاو فاا معقوريا أبقصاى ماا تسام باه املاوارد
املتاح .
 -24ووفق ا ا ريلماااد  )2(9ماان اريربوتوكااو االختياااري واريقاعااد  )1(18ماان ارياظااام اريااداخل
امللق املتعل ابريربوتوكو االختياري يابغ ريلدوري اريطرف أ تقدم إىل اريلجا يف غضاو سات
أش ااهر ردا خطيا اا يتض اامن أي معلوم ااات ع اان اريت اادابو املتخا ا ملتابعا ا آراء اريلجاا ا وتوص ااياهتا.
ويطلااب أيض اا إىل اريدوري ا اريط اارف أ تاشاار آراء اريلجا ا وتوزيعهااا عل ااى نطااا واسااع يف ش ااكل
يسهل اريوصو إرييه حبي تصل إىل مجيع قطاعات اريسكا .
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