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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السابعة والعشرون
 2017أيار/مايو  1-12

 إكوادورتجميع بشأن   
 حقوق اإلنساناألمم المتحدة السامية ل يةمفوضتقرير   

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

ياااع للمضلوماااار الاااوارو  ه ئقاااارير هي اااار ا ضاهااادار االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار  م
واإلجااراتار اصا اا  و مهااا مااا وماااتح ا ماا  ا تةااد   ار ال اال ، وهااو مقااد   ه  اا ي مااوج  

  ئقيداً باحلد ا ق ى لضدو ال لمارر

 لحقاوق الدولياة والهيئاات اآلليات مع والتعاون الدولية االلتزامات نطاق -ثانياا  
 (2()1)اإلنسان

، (3)لثانيااا  لالساااتضرال الااادوري الوااااميولااا  افيماااا يتضلاااح بالتو اااي   ار ال ااال  ماااا اج -2
الت اااااديح علاااااى ال وئو اااااو  بأو اااااى  اااااادوق ا مااااا  ا تةاااااد  للواولااااا  )اليونيساااااي (   اااااواوور 

 علياااااا  ي وقضاااااا ذاالختياااااااري الئااقياااااا  حقااااااوق الواااااااي ا تضلااااااح باااااا جرات ئقااااااد  ال ال ااااااار، الاااااا
 ر(4)2013 عا 
، رح اا  اللةااا  ا ضاياا  بالقىااات علااى التميياا   ااد (5)بالتو ااي   ار ال اال  وفيمااا يتضلااح -3

لضمااا   وي ا تضلقاا  با ماظماا  الضمااي الدولياا  يتائااااقيعلااى  2013ت ااديح   ااواوور عااا  با اارأ  
 ر(6)(189)رق   2011، لضما  ا ا لينيا تضلق  باو  ،(156)رق   1981ا سؤوليار الضاتلي ، 

 A/HRC/WG.6/27/ECU/2 ا م  ا تةد  

 Distr.: General الجمعية العامة 

27 February 2017 

Arabic 

Original: English/Spanish 



A/HRC/WG.6/27/ECU/2 

GE.17-03223 2 

أ ااااو مااااول ا مااا  ا تةاااد  الساااام  لواااؤون  ،(7)بالتو اااي   ار ال ااال وفيماااا يتضلاااح  -4
اااا حاااالر خب ا تضلقاا  1961ه ائااقياا  عااا  اً   ااواوور فرفاابانىااما   2012الالج ااني عااا  
 ر(8)انضدا  اجاسي 

لاى ع اواوور   اللةا  ا ضاي  حبقوق ا  خاص  وي اإلعاق ،  ةض  2014ه عا  و  -5
لتيسم الااا   ىل ا  ااار ا اواور  لااتاد  ا  اخاص ا  ااوفني  مرا شمضاهد  الت ديح على 

 روئاايذها (9)أو مضاق  ال  ر أو  وي  عاقار أخرى ه قرات  ا و وعار
  اواوور علاى فلامل ا قارر اصااص ا ضا  وافق  ، (10)ما يتضلح بالتو ي   ار ال ل وفي -6

 ر(11)زيار  ال الوبتض ي  ومحاي  احلح ه حري  الرأي والتض م 
بقاو    واوور ع يتوةب (اليونس و) ماظم  ا م  ا تةد  للرتبي  والضل  والثقاف أو   و  -7

  ر(12)ل  بالتضلي  ا ت  ضايم  و ها اليت حتدو اعلى ئقد  ئقارير الدو   ىل 

لادى حقوق اإلنسان ي   او التابع حقوق اإلنسان  ؤون وظيا  مستوار ألغي  وقد  -8
حقااوق  م تاامل ماو ااي ئااوىل ، وبضااد  لاا  2015فريااح ا ماا  ا تةااد  القوااري ه   ااواوور عااا  

الاادع   حقااوق اإلنسااان قاادم  ماو ااي و ر  الاادع  قاادئ (13)اإلقليماا   مري ااا اجاوبياا اإلنسااان 
لتوااوير نظااا  مضلومااار  تابضاا  التو اايار ال اااور  عااا  ليااار حقااوق مااا أجااي الااا  للة وماا  

و ااى الاريااح القوااري بوقاا  اجهااوو الرامياا   ىل ئاايااذ وحتاادي  نظااا  ا ضلومااار وأ ر(14)اإلنسااان
 ر(15)ا ذ ور

، زار ناتااامل مااااول ا مااا  ا تةاااد  الساااام  حلقاااوق 2016ئواااريا ا و /أ تاااوبر وه  -9
 ر(16)س ان والتامي  احلىري  ا ستدام إلا ض  باه  فار مؤمتر ا م  ا تةد   اإلنسان   واوور

  ر(17)2015ماو ي  حقوق اإلنسان عا      ىلماليمسامه    واوور   وقدم -10

 (18)اإلنسان لحقوق الوطني اإلطار -ثالثاا  

لقاوانني   التواار يمبوا ال  ال ايا   ، أو اى الارياح القواري (19)فيما يتضلح بالتو ي   ار ال ال  -11
قاانون ال ي ا ، و اةايا الضاا ، و : أماني ا ظاا ، والتاقاي ال واري، هااواعتماو قاوقاحلعلى اً قاتماً هنةئت ع 
   ر(20)ماي  احلقوقحلونظا   امي  ،ا  لي الوضوب عدال  و 

 ر(21)2014باعتماو القانون اجاات  الوامي عا   ناج  عد  رح و  -12

أورجا  ، الحظ الاريح القوري أن   واوور قد (22)التو يار  ار ال ل بوفيما يتضلح  -13 
نظاااا  روماااا ا ساسااا  ا اااوص عليهاااا ه جرميااا  التضاااذيمل واجااارات  ا الواااامي قاااانون اجااااات  ه ال

 ر(23)للمة م  اجااتي  الدولي 
 (24)2017-2013باعتماااااو اصواااا  الوفاياااا  للضاااايش الر يااااد للااااارت  ن اجااااعااااد    رح ااااو  -14

 ر(25)2012والقانون ا ساس  ا تضلح باإلعاق  لضا  
( مدرجاااااااا  ه م تاااااااامل أمااااااااني ا ظااااااااا ر مؤسساااااااا  وفاياااااااا  حلقااااااااوق اإلنسااااااااان )وإل ااااااااواوو  -15
   ر(26)‘أل ‘ ا ر  



A/HRC/WG.6/27/ECU/2 

3 GE.17-03223 

مراعااة القااانون  مااع اإلنساان  بحقااوق المتعلقاة الدوليااة االلتزاماات تنفيا  -رابعاا  
 الدولي اإلنساني الساري 

 القطاعات بين المشتركة المسائل -ألف 
(27)المساواة وعدم التمييز -١ 

 
 لمساااااوا لالس الوفاياااا  بالاااااعتماااااو القااااانون ا ساساااا  ا تضلااااح بمااااالن جااااان   رح اااا -16
اللااس الااوف  باادت ىاامان بقااوق اإلنسااان   ااواوور ا ضاياا  حبلةااا  الأو اا  و ر (28)2014 عااا 

ا ماعملهل واري التاقاي ااصااص بلوضوب والقوميار واللس الوف  للمساوا  اصاص باللمساوا  
 ر(29)ه أقرب وق  مم ا

للةاا  ا ضايا  بالقىاات علاى التمييا   اد ا ارأ  عاا قلقهاا  زات اساتمرار القوالامل وأعرب  ا -17
اجذور اليت يقاو  عليهاا التمييا   اد ا ارأ ر وحثا    اواوور الىارب  الاموي  االجتماعي  والثقافي  

ر   افة  ا ساوا  بني اجاسني وئاايذ محالعلى أمور اإلعال   طئدريمل الضاملني ه وساتعلى 
 ر(30) يانالقوالمل الاموي  اجاس

أ اااي   اةااادريا مااااا  اااواوورينيل لىااامان ا واااار   ال املااا  بوأو اااى الارياااح القواااري  -18
يتىاما التمييا  بوانن ئوريع حمدو ا وافق  على و ى بأه الوؤون الضام  واإلوار  الضام  و  أفريق 

  ر(31) لي  الستضرال احلاالر
و اع وئااياذ علاى ، حث  جا  القىات على التميي  الضا ري   اواوور 2012ه عا  و  -19

عاار الايت مبواار   فضالا  ماا المو  (32)سياس  وفاي   اامل    افةا  الضا اري  والتمييا  الضا اري
 رئواج  التميي  واإلق ات

جمموعاا   الرومااامااا ا اةاادريا ضتاا  ساا اهنا ئ  ااواوور ل ااون  أساااها اعاااللةااا  وأعرباا   -20
ماااا ومحاااايته  روماااا أجا يااا  و اااةضتها علاااى ئااياااذ اسااارتائيةيار وبااارام  وفايااا  لتةساااني حالااا  ال

 ر(33)التميي  الضا ري
ىاااعا  جهووهااا   افةاا  القوالاامل مب  ااواوور  نقااوق اإلنساااا ضاياا  حبلةااا  ال  أو ااو  -21

اهلوياااا  اجاساااااني   يا يااااي اجاساااا  ومغاااااير   وم ووجااااني ثليااااليااااار وا ثا الاموياااا  والتةامااااي  ااااد 
 ضااااا  الضااااا   ااااده فا  ااااخاص ا سااااؤولني عااااا أمااااع التةقيح بااااو  ، اااااار اجاسااااني  وحااااامل
 ر(34) ىل الىةايا ئضويا  امي مان ئقد  ، و ته  بالو ي ا الت ومضاق  ته ومالحق

 (35)والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان التنمية -٢ 

، الحظ برنام  ا ما  ا تةاد  اإلئاات  أن   اواوور (36)فيما يتضلح بالتو ي   ار ال ل  -22
الت ديح على بروئو و  نا وياا بوانن احل او  ى بسياستها بونن حقوق الو يض ر وأو وا ل  

علااى ا ااوارو اجياياا  والتقاساا  الضاااو  وا ا اا  للماااافع الاا اا   عااا اسااتخدامها ا لةااح بائااقياا  
ضاجل القىاااااايا اهلي ليااااا  الاااااذي ساااااينون ا ساسااااا  لل ي ااااا  التااااااوي ال يولاااااوج  وا وافقااااا  علاااااى القاااااا

  ر(37) ل  بو ي



A/HRC/WG.6/27/ECU/2 

GE.17-03223 4 

 والسياسية المدنية الحقوق -باء 
  (38)حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه -١ 

 واجايش قاد اساتخدماالوارف  أو أفاراو نن ئاياد باما اع  عاا القلاح بوانن  ناجاتا أعرب  -23
بىمان التةقياح   واوور يتا ر وأو 2015عا  القو  ا ارف  خال  ا ظاهرار الضام  اليت جرر 

 ر(39)جاااا  ا  عااومني  ىل الضدالاا وئقااد  ااً ن يهااو  ومسااتقالً اً يقااوقاً مجيااع هااذد االوعاااتار حتقيقااه 
اسااتخدا   علاىالتادريمل ا التا  جمياع أفااراو قاوار ا ماا بتااوفم وأو ا  جاا  مااهىا  التضاذيمل 

ئ ا ساسااي  بواانن اسااتخدا  للم اااواً ألساالة  الاارياا  وفقاالالقااو  وئاظااي  اسااتخدا  قااوار ا مااا 
 ر(40)نيانو  ناا  القبا سلة  الااري  ما جانمل ا وظاني ا  لاني القو  و 
أح ااا  الوااامي مااع مااا قااانون الضقوبااار  151مىاامون ا اااو  مبواتماا  اللةااا    أو ااو  -24

أو الال نساني  ا ضامل  أو الضقوب  القاسي  ما ائااقي  مااهى  التضذيمل و مد ما  روب  1ا او  
 ىل لةاااوت ال ئقااا  ورات ا سااا اب أو الضواماااي الااايتحتدياااد مرئ ااامل اجرميااا  و ، ماااا أجاااي أو ا هياااا 

   ر(41)لتضذيملا

لتةساني ال ايا  ا ساساي  هاوو   اواوور جباً قاوق اإلنساان علماا ضايا  حبلةا  وأحاف  ال -25
 ياو  جهووها ه هذا ال ادو، وال سايما باال تظاظر وأو     واوور مسنل  للسةون ومضاج  

لضا  ه أماا ا احلرمان ما احلري ، وماع ا داتي ا تضلق  ب ما خال   مان التاايذ الاضا  للواتح
  ر(42)ل  وو ع حد احلرمان ما احلري 

 ها لساةاات ونقلاجا  مااهى  التضذيمل عا قلقها  زات فرل قيوو على زيارار   وأعرب -26
مرا اااا  ل ااااون ا هااااقلقأعرباااا  عااااا  اماااااالجتماعياااا ر  ي  و ساااار ا  ىل سااااةون بضيااااد  عااااا بي ااااته  

ر (43)أل خاص احملرومني ماا احلريا  ال ار للتلق  الو اوى والاً واخلياً نظامال ئتيح  االحتةاز
لسااةاات ا وااو  علااى ااحلاا س االناااراوي ضلومااار ا تضلقاا  بتو يااح نظااا  والحظاا  اللةااا  بقلااح ا 

التا ام"  ا جرات ئانوي  ه مرا ا  زناازيا "ااساتخدا  ماا يسامى با اذا ر ، و و واا ضت يا  ديدي اص
 ر(44)احتةاز ا حدان

 اآللياا  الوفاياا  للوقاياا  مااائااوفر التاادابم الالزماا  لىامان باختااا  اللةااا    ااواوور   أو او  -27
موروي القانون اعتماو على حثتها التضذيمل على أساس قانوين متني وموارو  افي  لتاايذ واليتها و 

 ر(45)وفاي  للوقاي  ما التضذيملاللي  اآلبال اب اصاص ، مبا ه  ل  ساس  لديوان ا ظا ا 
وا ثليااني ومغااايري   ثلياااررعاياا  ااعتماااو بروئو ااو  بمااع التقاادير اً علماااللةااا   وأحافاا  -28

  ماااااا احلرياااااا نيمو ر وحااااااامل   ااااااار اجاساااااني احملاااااااهلويااااا  اجاسااااااني  وم ووجاااااا  ا ياااااي اجاسااااا  
  ر(29)2016 عا 
 ياااداي حااااالر بوااانن اوعااااتار عاااا قلقهاااا بوااانن اساااتمرار وروو ماااالن جاااان وأعربااا   -29

الر   ماا ني ، بااويا  اجاسااهلأو  اجاسا  التوجا ماا " الوااات" لااقسري ه عيااوار لتلقا  عاال  
ىااااعا  مب  اااواوور  قاااوق اإلنساااانا ضايااا  حبلةاااا  الأو ااا  و ر (47)اإلجاااراتار الااايت اختاااذ ا الدولااا 

ماااع لقىاااات علاااى مثاااي هاااذد ا مارساااار، واعتمااااو التااادابم الالزمااا  للتةقياااح ماااا أجاااي اجهووهاااا 
وئقاد  ئضويىاار  املا    ا ااسا  ارباو الضقمضااق ته  بو امان  ته وحماا م   خاص ا ساؤولنيا

 ر(48) ىل الىةايا
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بضاا هاا الساتمرار رعايا  قلقعا اللةا  ا ضاي  حبقوق ا  خاص  وي اإلعاق   وأعرب  -30
الاادع  الااالز  للضاايش ه التمااعر عااد  ح ااوهل  علااى و سااار ؤسه ا ا  ااخاص  وي اإلعاقاا  

ه اً حاليااا ا اااووعني لأل اااخاص  ا ؤسسااايلوقااا  الرعايااا  و اااع خوااا   اااامل  بوأو ااا    اااواوور 
  ر(49)للومل الااس اً ار ذمستواى خوليو  ن

(50)إقامة العدل  بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون -٢ 
 

ما اع  اساتخدا  جملاس القىاات بوانن  هااعاا قلققوق اإلنساان ا ضاي  حبلةا  ال  وأعرب -31
"خواااان  الض ااااار  اجامضاااا داخل  إلقالاااا  القىااااا ، وال ساااايما اسااااتخدا  التاااانوي  الااااللاظااااا  ا ت اااارر 

الاظاااا  القىاااات  ئوظيااا   الااايت حتااادم  عاااا  اع بوااانن ا ااااً أيىااا هااااقلقوأعربااا  عاااا يغتاااار"ر  ال
 يااو  جهووهاا ب ضار  ر وأو     اواوور الارل أح ا  قاسي  على ماتقدي احل وم  وأعىات 

  ر(51)ال املني ت ون اه القىاتاستقال  ومحاي  لىمان 
زيااار  جديااد  للمقاارر اصاااص ا ضاا  باسااتقال  القىااا  بتوااةيع وأو ااى الاريااح القوااري  -32

 ر(52)التةديار ه جما   قام  الضد بونن واسع الاواق   و وار ئحوار يسم واحملامني لت
التقااارير الاايت ئايااد باانن عااا قلقهااا بواانن جااا  القىااات علااى التميياا  الضا ااري  وأعرباا  -33

ئوفم التدريمل   واوور على   رفا ه حما     واوورر وحثئما اً  ثم  حاالر التميي  الضا ري
  ا  اليأفراو الوضوب التميي  الضا ري  د القىايا ا تضلق  بمع  ونتضاملذيا ياحملا   الوظا   
  ر(53)أ ي أفريق  وأفراو  ضمل مونتوبيو ا اةدريا ما  واوورينياإل و 

  ئقسااااي  اظاعتماااااو  فااااار قااااانوين ومؤسساااا  حماااادو ياااابان   ااااواوور عااااد  جاااا  أو ااااو  -34
ىااامان احااارتا  حقاااوق وم اااا  بواحملاااا   الضاويااا ، و واااضوب ا  ااالي  ا ساااؤوليار باااني حماااا   ال

 ر(54)ا  لي  وضوب والقوميارالو  تمضارال
  الىااااةايا جاااا 2013عااااا  قااااوق اإلنسااااان باعتماااااو قااااانون ا ضاياااا  حبلةااااا  ال  رح ااااو  -35
االنتها اااار اجسااايم  حلقاااوق اإلنساااان واجااارات   اااد اإلنسااااني  الااايت وقضااا  ه علاااى ا مااا  احملو 

ر 2008 اااانون ا و /ويسااام   31و 1983ئواااريا ا و /أ تاااوبر  4باااني ه الاااارت    اااواوور 
تسريع التةقيقار القىاتي  ه حاالر انتها ار حقوق اإلنسان الوارو  ه ئقرير جا  ب  وأو 

 يااااو  جهووهاااا باً مان ئقاااد  ا ساااؤولني  ىل الضدالااا ر وأو ااا    اااواوور أيىااائق ااا  احلقااااتح و ااا
 ر(55)ال امي للىةايا وأفراو أسره   لىمان اج

إلجااااراتار القىاااااتي  ا تضلقاااا  عااااد  ح ااااو   ي  واناااا  ه االلةااااا  القلااااح مااااا  ويساااااور -36
و ا  باختاا  ئادابم ر وأارئ  وهااالاالحاني عاا دفاي الاأفاراو  ا  ار أن   ع ار اليت ينتها البا

  ر(56)أفضاهل ج ات نتها ار االارئ  وا مالقا  ما فضال  لىمان 

(57)الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -٣ 

 

واار   ا ارأ  ه احلياا  الضاما ، ا تضلقا  مبضلومار با قوق اإلنسان ا ضاي  حبلةا  الرح    -37
اللةاااا  ا ضايااا  ر وأ ااااور (58)سااايما ه اصدمااا  ا دنيااا  واجمضيااا  الوفايااا  واحمل مااا  الدساااتوري وال 

الاذ ور واإلناان ه القاوات  االنتخابيا  باني   ااوباعلاى ا   واوور با بالقىات على التميي   د ا رأ 
ه ا اا ااامل   باختاااا  ئااادابم ل يااااو  مواااار   ا ااارأ نياللةاتااار وأو ااا   لتاااا (59)ا ر اااةنيتضااادو  ا 

 ر(60)اهلي ار السياسي  احمللي ه وخص واحد و ا خ    ل
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، أعاارب مالماا  م لاااني بواليااار ه  فااار اإلجااراتار اصا اا  2015 أيلو /ساا تم ه و  -38
ال اال   زات حتر اار   ن ئاابضني للةاا  ال لادان ا مري يا  حلقاوق اإلنساان عاا قلقهاان خا ااومقرر 

لقوانني اباار وناادووا (Fundamedios) ‘فونداميااديوس‘ التمااع ا اادين  حااي ماظماا ااوب احل وماا  
ه   االق اً أيىا والايت ف قا  ،‘فوندامياديوس‘ اد  تاذري  اا ه الادعاوى الايت ُحر ا الوفاي  ا 

، 16ا رساو  التااياذي رقا  أن  وار واعتا  2013ماظم   ام ح وميا  هاما  أخارى ه هنايا  عاا  
ااامي ،تماعيااا ضماااي ا اظماااار االجلاظ  ا ااا ىل  اً اساااتااو  اااالق ا اظماااار ماااا ا سااالوار الدولااا    

 ر(61)للمضايم الدولي اً وفق ئاقية ا  ىل و ووعاً، جد و امى فىاا    ع ارار
، أوان مالمااا  م لااااني بوالياااار ه  فاااار اإلجاااراتار اصا ااا  2016أيلو /سااا تم  ه و  -39

أن ا رسااااو   رواالااااوف  للمدرسااااني، و  ااااي االحتاااااو حلاااا 739باسااااتخدا  ا رسااااو  التاايااااذي رقاااا  
 اااااانون ه  و ر (62)واساااااض  بوااااا ي ماااااارب علاااااى حريااااا  التض ااااام وئ اااااويا اجمضيااااااراً قياااااوو فااااارل

، حاا  ةسااا  م لاااني بواليااار ه  فاااار اإلجااراتار اصا اا  السااالوار 2016ا و /ويساام  
وهااا  ، (Acción Ecológicaاإلي ولاااوج  ) قااارار حاااي ماظمااا  الضمااايالرجاااوي عاااا علاااى اإل واووريااا  

 ا ع  أهنااياامااا فيالتضااديا أنوااو   ااد ا  اال   ااوار  ااضمل دع  احتةاجااار ئاا رمحااالئاااظ  جمموعاا  
 ر(63)739ورق   16رق   انالتاايذي انمو ا رس - و عاو  الاظر ه التوريضار ا ستخدم  أر  ،
مضلوماار ئوام  ىل أن القاانون بوانن  عاا قلقهاا قاوق اإلنساانا ضاي  حبلةا  وأعرب  ال -40

بضاااا ا ح اااا  الااايت مي اااا أن ئاااؤمر علاااى ا مارسااا   رمباااا يتىااامااالئ ااااالر با ساسااا  ا تضلاااح 
ماااع اً ئامااااً يواااريضا ا متا ااامتا ااا  ئىااامان بال املااا  للةاااح ه حريااا  التض ااامر وأو ااا    اااواوور 

     ئوااااااريا الثاااااااين/ه و ر (64)مااااااا الضهااااااد الاااااادوي اصاااااااص باااااااحلقوق ا دنياااااا  والسياسااااااي  19 ا اااااااو 
وا قرر اصااص ا ضا  حبريا  باحلح ه حري  الرأي والتض م ا ض  ، قد  ا قرر اصاص 2016 نوفم 
  ر(65)لةا  ال لدان ا مري ي  ئو يار ممامل التابع لالتض م 
ئوااار   مضااايم وا ااة  لتو يااح الضقوباااار باانن ئو ااع بوااا ي الاريااح القوااري أو ااى و  -41

د حتدياماا أجاي الئ ااالر، ا ساسا  لقاانون الاإلواري  أو القىااتي  و لياار مسااتل  عاا ئااياذ 
  ر(66)هاوئاايذ ئضديالر أو حتسياارما يل   ما 

 جااراتار تةرياا  بئايااد اللةااا  ا ضاياا  حبقااوق اإلنسااان عااا قلقهااا  زات ماا اع  وأعرباا   -42
ه القاااانون اجااااات  القاااد ، مثاااي التخريااامل اً فىاا ااااً مضرفااا  ئضريااااأسااااس جااارات  جااتيااا  علاااى 

واإلرهاااااب،  ااااد أ ااااخاص  ااااار وا ه احتةاجااااار اجتماعياااا  و مهااااا مااااا ا ظاااااهرار الضاماااا ر 
 ا  ااخاص الااذيا وجهاا   لاايه   ااا  لضااد  ئلقاا  أي مضلومااار عااا عاادو اعااا أساااه  وأعرباا

فيماا اجدياد لقاانون اجااات  الواامي ااجاات  القاد  أو  اإلرهاب أو التخريمل  ما مبوجمل القانون
 ر(67)االحتةاجار االجتماعي  أو  مها ما ا ظاهرار الضام يت ي ب
ماا بنن بضا ا فراو الذيا انتقدوا احل وم ، ئايد م اع  ها  زات عا قلقاللةا    وأعرب -43
االجتمااااع ، ئضر اااوا  ىاااايقار و ديااادار ماااا توا اااي ال طوساااات ون ومساااتخدمو فيا اااة بااايه 

تاوفم به وسااتي اإلعاال ر وأو ا    اواوور أمسااته  ن و ن ح ومياو مسؤول  ر جمهولني بضد أن 
تهديادار بسا مل ممارساته  الاحلماي  ا ااسا   جمياع ا  اخاص الاذيا يتضر اون للمىاايقار أو 

الوعاااتار ا تضلقاا  بنفضااا  مااا هااذا مجيااع ا اامان التةقيااح ه حلقهاا  ه حرياا  الاارأي والتض اام، و 
  ر(68)القىاتي   رئ  يها الحق ا الق يي و 
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لضمااي وائياا  تض ياا  بي اا  مب، أو ااى الاريااح القوااري (69)وفيمااا يتضلااح بالتو ااي   ار ال اال  -44
برناااام  متخ اااص أو م ااااوئ ئوجيهيااا   م انيااا  و اااع ا ااادافضني عاااا حقاااوق اإلنساااان والاظااار ه 

   ر(70)ته حلماي
أن بااالر   مااا   ا  جرمياا  يضاقاامل عليهااا القااانونياافاارتات ال اال أن ىل اليونساا و  ر ااار وأ -45

  ر(71)  يور  ىل  لم  "التوهم" 2014 لضا  القانون اجاات  الوامي

 (72)حظر جميع أشكال الرق -٤ 
الرامي   ىل  ياو  جهووها باللةا  ا ضاي  بالقىات على التميي   د ا رأ    واوور   أو  -46

التاقااي ال وااري ه لمساااوا  لالوفاياا   واا ئاايااذ اصواا  الوفاياا    افةاا  اال ااار با  ااخاص واص
  ر(73)ووري  للتاايذار ر د ا اهة  وئقييم جرات و 

ا ااااي با  ااااخاص يقااااانون  اااامي   افةاااا  اال ااااار عتماااااو ابوأو اااى الاريااااح القوااااري  -47
بااد حمادو ه خت ايص و  ،اجاساين ه اصو  الوفايا وم  ا اظور و مسؤوليار  ي مؤسس  عام ، 

ه التةقيااح بتضميااح ، أو اا  اليونيسااي  (75)ر وفيمااا يتضلااح بالتو ااي   ار ال اال (74)لاا  ا ي انياا 
 لىااةايااالالزماا  لتضااويا ا ي انياا  وخت اايص   علياا  ق اااضا و   و وااااالسااتغال  اجاساا  التةاااري 

 ر(76) امالً اً  ئضويى

(77)وصية والحياة اأُلسريةالحق في الخص -٥ 
 

الاوارو ه    احل  لغأن ئ   واوورباللةا  ا ضاي  بالقىات على التميي   د ا رأ  أهاب   -48
   ر(78)متل ار ال وجي الت رف ه ا ال و  هو ا سؤو  عا الذي جيضي القانون ا دين 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية  الحقوق -جيم 
(79)العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتيةالحق في  -١ 

 

اً والثقافي  علماللةا  ا ضاي  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعي  أحاف  ، 2012ه عا   -49
 ر(80)اعتماو قانون محاي  حقوق الضميب

بال والا  اً  ا  أ ثار ئانمر ال ئاقلقها ل ون ا ارأ  عا اللةا  ا ضاي  حبقوق اإلنسان  وأعرب  -50
ر وحثااا  جاااا  (81)اً أ اااغر  ثااام    ااا ةو ن  انااا  أالاةاااو  ه ا جاااور،  ارساااتمر وال ماااا الرجاااي

 79ئضديي ا ااو  على خ ات ماظم  الضمي الدولي  ا ضاي  بتو يح االئااقيار والتو يار   واوور 
ضماي اله ا جار عاا رجاا  والاساات الباني سااوا  ا  امي م ادأ    ئ ز بو ي  ما قانون الضمي ل

 ر(82)تساوي ا قيم  ال ي 
الاسااات، وخا اا   ىل ئر اا  اللةااا  ا ضاياا  بالقىااات علااى التميياا   ااد ا اارأ  بقلااح  روأ ااار  -51
تض ياا  فاارص ب ىل الا ااار احملروماا  وا همواا ، ه القواااي  اام الرمساا ، وأو اا    ااواوور يااار اتما 

رش اجاسا  ه رمس ر  ما الحظ  بقلح أن  ال ئوجد  ليا  لر اد ومااع التةاعملها ه القواي ال
 ر(83)م ان الضمي

الساتةدان فارص بارام  بو اع اللةا  ا ضاي  حبقوق ا  اخاص  وي اإلعاقا    أو و  -52
 ر(84)  خاص  وي اإلعاق ااتد  العمي 
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حلااد مااا الرامياا   ىل اجهووهااا مبوا اال  اللةااا  ا ضاياا  حبقااوق اإلنسااان   ااواوور   أو ااو  -53
قااانون عمااي مبااا لااال  ا فاااا   ونسااتخدمالااذي يا  ااخاص مضاق اا  ا فاااا ، و اامان  يعماا

علاااى ا ساااتويني الاااوف  ؤسساااار ئاسااايح باااني ا  لاااح  لياااارخباليونيساااي    أو اااو ر (85)ا فااااا 
 ر(86)ي والقىات عل ئاايذ خو  وفاي   اع عمي ا فاا ما أجي ووون الوف  

( مااااا 9)326  ئضاااديي ا ااااو  اااواوور ىل  فل ااا  جاااا  خااا ات ماظمااا  الضمااااي الدوليااا  و  -54
ميااع ا  اارال ا تضلقاا  جب ، فيمااا يت اايد يااالضمااا  ماظماا  وح متثااي الدسااتور الاايت ئاااص علااى أن

الذي يورتف  ( 30  م ما الضما  )الضدو اله مؤسسار الدول ر وأ ارر  ىل ضمي بضالقار ال
مبا ه  لا   نن ا مارس  السلمي  لألنوو  الاقابي ،  َّرر بالتوريع اإل واووري إلنوات نقابار و 

 وانااار أو  جااراتار قانونياا   اام عاوياا   وأ ا مااسااتت ع ، ال يا غاا  أن ئترااآلاحلااح ه التض اام عااا 
 ر (87)تهاوأعىاار حل وم   د قاو  الاقابجانمل اما 

(88)الحق في الضمان االجتماعي -٢ 

 

عااا  والثقافياا  ، أعرباا  اللةااا  ا ضاياا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعياا 2012ه عااا   -55
 12 ا ال ئتةااوز ىل أهنا  التااور ه مضد  ئغوي  الىامان االجتمااع ، موام  أوج  القلح بونن
 واوورياااار ا اةااادرار ماااا أ اااي ه ا اتااا  لل  18لاساااات الواااضوب ا  ااالي  وبالاسااا   ه ا اتااا  

التغويااا  ئضماااي  ، علاااى سااا يي االساااتضةا ، خوااا  لىااامان ىاااعئبااانن ر وأو ااا    اااواوور يقااا أفر 
 ر(89)الىمان االجتماع ب

ظااروف عمااي  بر ااداللةااا  ا ضاياا  بالقىااات علااى التميياا   ااد ا اارأ    ااواوور   أو ااو  -56
  ر(90)ال امل  ه برام  الىمان االجتماع  ائض ي  موار ته يار ما أجيضامالر ا ا لال

 (91)الحق في مستوى معيشي الئق -٣ 

يتسااا   اساااتمرر، أماااا  ساااياقبرناااام  ا مااا  ا تةاااد  اإلئاااات  أن   اااواوور قاااد  الحاااظ -57
مؤ ار فقار متضادو ا بضااور لاديها زياو  االساتثمار ه الا ام  االجتماعيا  و ه  ا ي اني ،ب ضوبار 

لالساااتثمار ا وجااا   ىل  ما اااالً اً ئوزيضاااالسااااوي  للدولااا   مواااروي ا ي انيااا  الضامااا وأو ااا  بتىااامني 
ر ااد والتقيااي ، الوالوااافي  و بااراز قليما    اارال اإل ا ماةااى   حتلاايالً  اذا ا ولوياا  و  الا اار  ار

ا ستدام  ه اجهوو ا  ذول  للةااظ على ال ام  االجتماعي  والقىات على  التامي خو  وئضمي  
 ر(92)الاقر
 القلاااح ماااا اساااتمرار فقااار و مااايشعاااا جاااا  القىاااات علاااى التمييااا  الضا اااري وأعربااا    -58
ر اللةاااا  ا ضايااا  أ اااار ر و (93)ماااا  اااضمل مونتوبياااوو ار ماااا أ اااي أفريقااا  ا اةااادر  ار واووريااااإل 

 ا  ياأن ساوت التغذيا  لادى ا فااا  ال  ىل بقلاح باال  والثقافيا  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعيا  
علاااى مساااتوى و اااع خاااراتط علاااى  الضماااي ماااع التماااع ا ااادينبثاااي موااا ل ، وأو ااا    اااواوور مي
 ر(94)يو النضدا  ا ما الغذات  والتغذ  ضر ا  ي الس انالا ار ئو ح موقع  ار لديال

قلااح  زات ال ااضوبار الاايت عااا الاللةااا  ا ضاياا  بالقىااات علااى التميياا   ااد ا اارأ   وأعرباا  -59
سااااادار مل ياااا  ا را اااا ر وأو اااا  بئواجههااااا ا اااارأ  الرياياااا  ه احل ااااو  علااااى اعاااارتاف رمساااا  

برنااااااام  الاظااااااا  الااااااوف   ضلومااااااار ا را اااااا  الرياياااااا  وال اياااااا  التةتياااااا  ع ئاايااااااذ يساااااار بت   ااااااواوور
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يااااااز  الو اااااع القاااااانوين حل اظاااااي ئواعتمااااااو برناااااام  وفااااا  يهااااادف  ىل  (SigTierras) الت اولوجيااااا 
 ر(95)باضالي  ا وار   ه هذد الضملي بيسمح  اظمار ا رأ  الرياي   مبا ا را  

االقت اااوي  واالجتماعيا  والثقافياا  عاا قلقهااا  زات اآلمااار اللةااا  ا ضايا  باااحلقوق وأعربا   -60
قها  ه حب التمتاعقدر  الاااس علاى ه ال راعي ، وخا   عما  التةاري  ع التضديا وا ير اال ي ي   و

ماي  ال ي   واعتماو ئدابم حمدو  حلماي  حلو ع ئدابم با ياد ه ا اافح الرياي ر وأو     واوور 
 ر(96)يادحح الااس ه ا 

ت اامي  وئاايااذ اساارتائيةي  وفاياا  لاالوار  ا سااتدام  لألرا ااا  بوأو ااى الاريااح القوااري  -61
  ر(97)وحاظ الرتب 

(98)الحق في الصحة -٤ 
 

  ر(99)  واوورأعرب  مالن جان عا قلقها بونن ارئااي نس   محي ا راهقار ه  -62
"الااادليي الاااا   عاااداو ، الحاااظ الارياااح القواااري (100)وفيماااا يتضلاااح بالتو اااي   ار ال ااال  -63
علاااى ال اااضيد الاااوف ر اً مقافيااائوليااد مالتمااا   رفااا   93و نواااات  "مقافيااااً التمااا  التوليديااا  ا لرعاياا  ل

واإل واوورياار و او  نساات الواضوب ا  الي ،  م انيا   اذ  ا  ياد ماا اجهاوو لتوسايع ب ىوأو 
 ر(101)ال اة  اجاساي  واإلبابيا و  ىل خدمار ا اةدرار ما أ ي أفريق  ونسات  ضمل مونتوبي

اعتماااو موااروي قااانون بواانن بأو اا  اللةااا  ا ضاياا  بالقىااات علااى التميياا   ااد ا اارأ    ااواوور و 
 ر(102)لاظا  ال ة  الوف لوالو  مبساعد  أخ ات   ما االثقافار ل ا مارس  ا تضدو 

بوا ي ميساور  الاساات والاتياارمجياع بىامان  م انيا  و او  اللةا    واوور   أو و  -64
تثقيا  ه جماا  ال اة  بتاوفم ال، و سااا ضلوماار ا ااسا   لل ىل ىل الوساتي احلديث   اع احلمي و  

 ر(103)واحلقوق اجاسي  واإلبابي  لل اار وال اني
 م انيا  و او  الاساات  ىل اإلجهاال الضالجا  حمدوويا  القلاح  زات عاا اللةا  وأعرب   -65
الساااري  ماااا انتها اااار ماااا نتيةااا  لاااذل ،   ااااف   ىل اآلجهاااال  ااام اإلعملياااار  تها  ىلوجاااو 

حياتةا  ىل الت  العا الاسات الورف  أو القىات  ون لغيالضاملني ه الا  ال ة  الذيا جانمل 
ب ساقاب ال ااا   ىل اإلجهاالر وأو ا    ااواوور  يهاأو سااضساقوب أجااتها رعايا   اةي  بضااد 

  الوااااديدالتوااااوهار اصلقياااا  و ار  حاااااالر اال ت اااااب وساااااا  احملاااااإلجهااااال ه عااااا  ياااا مر اج
 ر(104)لةانيل

القااانون عااا قلقهااا بواانن مسااا  اللةااا  ا ضاياا  حبقااوق ا  ااخاص  وي اإلعاقاا   وأعرباا  -66
اختااا  بالقااانوين  هاااأو ممثل ها أو قري هااا ااري أو  اإلعاقاا  الذهاياا  ار  اارأ  ا  و لاااجاااات  الوااامي 
 ر(105)لجهال   ا  ان احلمي نتية  ا ت ابلقرار نياب  عاها 

تض ياا  اجهااوو ا  ذولاا  ب، أو ااى الاريااح القوااري (106)وفيمااا يتضلااح بالتو ااي   ار ال اال  -67
  وال اة  ةال اخادمار الاهاول با خاال  الو او   ىل اااساي  ماوفيار الالرامي   ىل خاا ال
عاياا  ئقااد  ر و  ،الوااامل و   ا ساسااي، والرعاياا  التوليدياا  تهمااا رعاياا   ااامل رعايو  اجاسااي  واإلبابياا 

 ر(107)موظاني مؤهلني، وئاظي  ا سر على يد  أماات الوالو 
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(108)الحق في التعليم -٥ 
 

ئقاااد    ااام ه نظاااا  باااالر   ماااا  حاااراز حتاااديار  ار وجاااوواساااتمر  ىل اليونسااا و ر أ اااار  -68
، ونقااص ا ااوارو ال وااري  بواا ي عااا  لتضلااي انوعياا  ئاادين ا  ااض  ال اياا  التةتياا ، و وماهااالتضلااي ، 
  أو اااى ا قااارر اصااااص ا ضااا  بااااحلح ه التضلااايو ر (109)الو اااو  م انياااار والتاااااور ه  ،ا ؤهلااا 

ه ا اتا  ماا  6لو او   ىل هادف ماا أجاي التضلاي  لاالساتمرار ه زيااو  التموياي الضاا  ب  واوور 
 ر(110)الاائ  القوم  اإلمجاي

 ر(111) لي   وار   ا وافانيبو ا   للتضلي  الوف لس التاضيي باليونيسي    أو و  -69
التةاااااق الاتيااااار  ىل زياااااو  اللةااااا  ا ضاياااا  بالقىاااات علااااى التميياااا   ااااد ا ااارأ  وأ اااارر  -70
  ا  ااااليالوااااضوب فاااارص ح ااااو  نسااااات  زات حمدووياااا   أعرباااا  عااااا قلقهااااابيااااد أهنااااا التضلي ر باااا
  يتس  باروات  مستويائ ميعجبعلى التضلي  وأن التضلي  يق  أفر ما أ ي ار ا اةدرار  واووريواإل 
 ر(112)ه ا اافح الرياي  ت نوعي
ال سايما  مايش و  الوابع ا تةذر للتااوئاار، أن ىل ا قرر اصاص ا ض  بالتضلي   وأ ار -71

ساايتولمل  ،أ ااي أفريقاا  وأفااراو  ااضمل مونتوبيااوا اةاادريا مااا واووريني إل اااو الوااضوب ا  االي  
 اواوورر  إل    ما اإلبازار ال ارز  بالر ، و ل  لتل  اجماعارحمدو اهلدف فويي ا جي اً وعم

اساااتثمارار   اااافي  لىااامان جاااوو  أفىاااي ه نظاااا  التضلاااي   ىل  ماااا أ اااار  ىل أن هااااا  حاجااا  
ه  فااار لضمااي علااى ا ااةض  جااا  القىااات علااى التميياا  الضا ااري   ااواوور و ر (113)ماااات  اللغاا 

  ر(114) التضليمي  او ع سياسار لرفع مستويا ما أجي را   مع الوضوب ا  لي   
دع  وئوسااايع نوااااق ئااياااذ سياساااار اإلوماااا  التضليمااا  و زالااا  بااااليونيساااي    أو اااو  -72

 ،احلواج  الايت حتاو  وون الو او ، ماع  ياالت اهتماا  خااص للمااافح الايت ي اضمل الو او   ليهاا
 ، و ضمل مونتوبيو، ا  لي فاا  ومراهق  الوضوب و  ،الاقرانون يض الذياألفاا  وا راهقني لو 

 اااخاص وا اً،  اااديداً ئااانخر ذيا را ماااوا والول ااا  الاااواإل اااواووريني ا اةااادريا ماااا أ اااي أفريقااا ، 
وا  ااخاص الااذيا مياارون  ،وا واارويا  ااخاص  وي اإلعاقاا ،خااار  نظااا  التضلااي ، وا ا وجااوويا 

 ر(115)وا مهار ا راهقار ،راهقار احلواميوالاتيار وا  ،االر فوارئحب

بىاااامان  م انياااا  اللةااااا  ا ضاياااا  حبقااااوق ا  ااااخاص  وي اإلعاقاااا    ااااواوور  وأو اااا  -73
و م انيااا  التضلي  الثاااانوي ا ساسااا  والثاااانوي والضااااي، بااامجياااع ا  اااخاص  وي اإلعاقااا  التةااااق 

 ر(116) ا ستوى اجامضيومي ، مبا للةميع الو و   ىل نظا  ئضلي   امي
  اااواوور علاااى اختاااا  والثقافيااا  اللةاااا  ا ضايااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماعيااا   وحثااا  -74

ئدابم فضالا   اما نظاا  التضلاي   ااع ساوت ا ضاملا  اجسادي  والااساي  للماراهقني والوا اب وئض يا  
 ر(117)مقاف  احرتا  حقوق اإلنسان

ئ امي  وئااياذ محلا  علاى اللةا  ا ضاي  بالقىات على التميي   د ا رأ    واوور  وحث  -75
  م انيا  و اوهلا  ىلو امان  ،وفاي  للقىات على الضا  اجاس   اد الاتياار ه نظاا  التضلاي 

لااى ئساريع اإلجاراتار القىاااتي   اد اجااا  واعتماااو ع اواوور  سا ي انت ااف فضالا ر  مااا حثا  
  ر(118)اار للىةايا وأسره ليار  اح ئضويى
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 أشخاص محددين أو فئات محددة حقوق -دال 
 (127)النساء -١ 

اللةا  ا ضايا  بالقىاات علاى التمييا   اد ا ارأ  باعتمااو القاانون اجااات  الواامي،  نوه  -76
 مهااا مااا ي  وا يااي اجاساا  و انالااذي جياار  قتااي الاسااات والتميياا  علااى أساااس اجاااس واهلوياا  اجاساا

الوامي للقىات على التمييا   اد ا ارأ ،  والسياسايت  فار التوريضباإل ابر ورح   اللةا  سا 
 ر(120)تسريع ئاايذد ه مجيع الاالر اليت ئوملها االئااقي بوأو     واوور 

اتقااار  ىل واليااا  يأن اللاااس الاااوف  للمسااااوا  باااني اجاساااني  ىل اللةاااا  بقلاااح  روأ اااار  -77
ماا  ا  ويا  ا خ  ا  اسا  الوا ة  لتاسيح ئ مي  وئااياذ سياساار ا سااوا  باني اجاساني وأن 

ىامان مواار   ا اظماار باخنااالر وأو ا    اواوور ه ا ي اني  الرمسي  لتاايذ هاذد السياساار 
 ر(121)ه عمليار اللسب ور  ماهةي  الاساتي  

و اع الاساات ا اتميااار بوانن  نواات  لياار جماع ا ضلوماار باللةاا    اواوور  وأو ا  -78
 ر(122) وئقييم  ىل الا ار احملروم  وا همو 

  اخاص ا ساؤولني عاا ماع ا التةقيحباللةا  ا ضاي  حبقوق اإلنسان   واوور  وأو   -79
ان بىااماً ر وأو اا  أيىااالضقوباا  ا ااساا  مضاااق ته  و اامان  ته وحمااا م ضااا  الضااا   ااد ا اارأ فأ

 ااااد ا فاااااا  وا ااااراهقني  اجاساااااين تاايااااذ اصواااا  الوفاياااا  للقىااااات علااااى الضااااا ر ااااد مسااااتمر ل
 ر  (123)والاسات
 ا وىل  الوفاياااااالدراسااااا  االستق ااااااتي  تةااااادي  مضلوماااااار بوأو اااااى الارياااااح القواااااري  -80
  ر(124)2011عا  اليت  ان  أجري   د ا رأ  اجاساين   والضا  يا سر لضالقار ل

خت اااص ا اااوارو أن  واوور بااا اللةاااا  ا ضايااا  بالقىاااات علاااى التمييااا   اااد ا ااارأ  وأهابااا   -81
ا ح اااا  القانونيااا  إلنااااا  نواااات وحااادار قىااااتي  متخ  ااا  إلا اليااا  والتقايااا  الالزمااا  ال واااري  و 

 ر(125)ال سيما ه ا اافح الرياي  والااتي و ا تضلق  بالضا   د ا رأ  ه مجيع ال انتونار، 
سااا ئوااريع ياااص علااى ئااوفم احلماياا  الاورياا  للاسااات  ااةايا باللةااا    ااواوور   أو ااو  -82

لضاااا ، و نواااات نظاااا  لر اااد حااااالر الضاااا   اااد ا ااارأ ، و ااامان أوََّ  ماااا يااا لغها عاااا االضاااا  
ا اوظاني ا  لااني أعىاات الايابا  الضاما  و و وئادريمل القىاا   ،ومضااق ته  لةااا ا الحق  القىاتي  ل

  ر(126)ون على مساوا  ا رأ  ناا  القانب

(127)األطفال -٢ 

 

 ا  ويااااا  اسااااا  ال، أ اااااارر اليونيساااااي   ىل أن (128)فيماااااا يتضلاااااح بالتو اااااي   ار ال ااااال  -83
قااد ا حااوا  ا دنياا  ساااوار ا سااةلني ه سااةي  5و  اااربااني الااذيا ئاارتاو  أعماااره  ألفاااا  ل

ل اا  ئ ااي ئسااةيي  وجااوو أفرقاا  بتاانمنير وأو اا  اليونيسااي  2015عااا   ه ا اتاا  94 بلغاا 
 را تاامر ا اافح الرياي  و  ىل تسةيي الخدمار 

أن   ااااواوور قااااد  ىل ، أ ااااار الاريااااح القوااااري (129)وفيمااااا يتضلااااح بالتو ااااي   ار ال اااال  -84
 ر(130)عاماً  18 ه و ى لسا ال وا ا د احل 2015عا  ه  حدور

 حيظااار اليونيساااي   ىل أن التواااريع  ، أ اااارر (131)وفيماااا يتضلاااح بالتو اااي   ار ال ااال  -85
   ر(132)على الر   ما التدابم ا تخذ  ، ال دني  بو الضق بضد
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(133)األشخاص ذوو اإلعاقة -٣ 

 

القاااااانون عاااااا قلقهاااااا ل اااااون اللةاااااا  ا ضايااااا  حبقاااااوق ا  اااااخاص  وي اإلعاقااااا    أعربااااا -73
 ر(134)الو اظور ا يقومان على لعاق  لاً وفهماً ئضرياال ي ا  يتىما اإلعاق  با ساس  ا تضلح 

 نوااات ب، وأو اا    ااواوور 2013عااا   للعاقاا تقاياا  اللةااا  ب نوااات ا ماناا  ال  رح ااو  -87
باني ئىااربار عاا حالا  ا  اخاص  وي اإلعاقا  ماا أجاي حاي أي   ياناارالجمع  نظا  موحد

 ر(135)اإلعاق ا تضلق  ب يانار الر يا ؤسسار اليت ئد
ئرئي ااار ئيسااامي  بو ااع اً  اارحياً ئاادر  ه ئوااريضا ا  اارفباانن اً أيىاا  ااواوور أو اا  و  -88

رتئي اار أن احلرماان ماا هاذا الااوي ماا البالتا ايص علاى ، و هااضيابه حال  مىت ل    ل  مضقول  
ئاااااو   السااااا ا  عااااااو  ئ ااااامي  ر وأو ااااا   اااااذل  ب(136)التمييااااا ماااااا اً  اااااربيوااااا ي التيسااااامي  
نخذ ه االعت ار احتياجار ا  خاص  وي    ياحلىري  واإلس ان لوزار  التامي  لاالجتماع  

 ر(137)اإلعاق 
اصاادمار ال ااةي  ا قدماا  لأل ااخاص  وي اإلعاقاا  ل ااون  هاااقلقعااا اللةااا   وأعرباا  -89

لأل اخاص  وي اإلعاقا  يسا  متاحا  ما وزار  ال ة  الضام  ما خال  مرا   الدع  الواامي ل
 ر(138)اي الذيا يضيوون ه ا اافح الري

حاااالر الضااا   ااد  واا   زات عااد  وجااوو  ليااار مااساا   لاً أيىااوأعرباا  عااا قلقهااا  -90
رعايا  ، واخي ا سار ومؤسساار ذهاي ا  خاص  وي اإلعاق ، وخا   الاسات  وار اإلعاق  ال

  ر(139)على السوات  خاص  وي اإلعاق  ا

(140)الشعوب األصلية -٤ 
 

عاا قلقهاا ال اال  بوانن   باحلقوق االقت ااوي  واالجتماعيا  والثقافيا اللةا  ا ضاي  أعرب   -91
ئواااااور مااااع الوااااضوب مااااا وون قااااد  اااادر  2012ضااااا  ل 1247ا رسااااو  التاايااااذي رقاااا   ااااون 

ماع الواضوب  ،ماا  لا  بادالً ، وق  ئاايذ ا رساو  والضمايبالاظر ه ا  لي ر وأو     واوور 
 ر(141)احلح ه أن ئستوار ا  لي  لت مي  ئدابم ئوريضي  ئاظ  ممارس 

  عمليااار ئواااور فضالااعلااى  جاارات جااا  القىااات علااى التميياا  الضا ااري   ااواوور   حثااو  -92
ؤمر علاااى أرا ااا  ياااأي مواااروي قاااد بوااانن للمضاااايم الدوليااا ، اً ماااع التمضاااار احملليااا  ا ضايااا ، وفقااا
 ر(142)هاالوضوب ا  لي  أو س ي عيو

متياازار  زات ئقاارير ئاياد بانن بضاا اال هاعا قلقإلنسان اللةا  ا ضاي  حبقوق ا  وأعرب -93
وون ئوااااور مسااا ح ماااع التمضاااار احملليااا  ماااا   ا  اااليواااضوب قاااد ماةااا  ه أرا ااا  ال يااا الااو

ع اعتماو موروي القانون ا تضلح بالتوااور ماع بلاديار وجمتمضاار يسر بتا ضاي ر وأو     واوور 
 ر(143)ا ااسمل خال  هذد الضملي و ضوب وقوميار   واوور و مان التواور 

ىامان التااياذ ال اماي حل ا  حم ما  ال لادان ا مري يا  حلقاوق بالارياح القواري  وأو ى -94
ئقااااد  اإل ااااواوور، مبااااا ه  لاااا    اااادسااااارايا و ه  ا  اااال وااااوا ت ي ااااضمل  اإلنسااااان ه قىااااي  

 ر(144)ئضويىار
تخااذ  جااراتار، علااى ساا يي ئ أن واوور باا جااا  القىااات علااى التميياا  الضا ااري وأهاباا   -95

االستضةا ، لتاايذ التدابم االحرتازي  اليت و ضتها جا  ال لدان ا مري ي  حلقوق اإلنسان بالاياب  



A/HRC/WG.6/27/ECU/2 

13 GE.17-03223 

 اللةاااا  ا ضايااا  حبقاااوق اإلنساااانأو ااا  و ر (145)عاااا الواااضوب احلااار  الااايت ئضااايش ه ع لااا  فوعيااا 
  اااض  ياااد ماااا هوا ااا  د ئقااا مهاااا اساااتخراجي  أو عاااد  القياااا  باااني أنواااو  ىااامان ب  اااواوور 
  ر(146)ه ع ل  فوعي ني اللذيا يضيوان ا  ليالتاروميااين و  التا اري

 (147)المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -٥ 
اللةااا  ا ضاياا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعياا  والثقافياا  عااا قلقهااا  زات اآلمااار أعرباا   -96

ر (148)االعرتاف بو اااع الالج ااانيا تضلاااح بااا 2012ضاااا  ل 1182رقااا    ساااارتلمرساااو  الالسااال ي  ل
ن أ (ماو ااااي   ااااؤون الالج ااااني) لوااااؤون الالج ااااني  ا ماااا  ا تةااااد  السااااامي ي ماو اااا  والحظاااا

بضااااا واتمااااا  نيح مااااني هااااام 2015و 2013   ااااواوور أ اااادرر عاااااماحمل ماااا  الدسااااتوري  إل 
 ر(149)أح ا  ا رسو  مع ا ضايم الدولي 

  اااواوور   اااؤون الالج اااني ، أو ااا  ماو اااي (150)فيماااا يتضلاااح بالتو اااي   ار ال ااال و  -97
 2016 متوز/يولياا ا قااد   ىل اجمضياا  الوفاياا  ه  وااري موااروي قااانون التاقااي المواتماا  ىاامان ب
زيااااو  ا هلااا  احملااادو   ماهاااا أماااورعاااا فرياااح  جاااراتار حتدياااد و اااع الالجااال ماااع ا ضاااايم الدوليااا إل

ق اي  يا ق ولحتدياد ا ا  جارات والتخلا  عاحل او  علاى مر ا  الجال، قاد  فلامل الوال  اللةاوت لت
 ر(151)وضائقد  فلمل اللةوت، و مان حح مقد  الولمل ه ال

 اخاص ا عاا أسااها الساتمرار ماا يالقيا  جا  القىات علاى التمييا  الضا اري وأعرب   -98
احل او  علاى فارص الضماي والسا ا ه متيي  و ق ات، مباا ه  لا  ما   ىل محاي  وولي  وناجتاحمل

 ر(152)ه دجمل واوور   تهابذليت على الر   ما اجهوو ال، والرعاي  الو ي 
 ىل تقاادير ب  ااؤون الالج ااني ، أ ااارر ماو ااي (153)وفيمااا يتضلااح بالتو ااي   ار ال اال  -99

در لهويااا  واإلعاااال  الاااذي يااااص علاااى ومااااتح هويااا  وفايااا  موحاااد  ئ ااال قاااانون الاااوف الاعتمااااو 
  ااااادار اللاااااواتح الالزمااااا  لتو ياااااح بللماااااوافاني وا جانااااامل علاااااى حاااااد ساااااواتر وأو ااااا    اااااواوور 

 ر  (154)القانون هذا
ئااااااق بااااني  وار   ااااؤون الالج ااااني ىاااامان التاايااااذ الاضااااا  لالبوأو ااااى الاريااااح القوااااري  -100

ه قاعاد  بياناار  ،فاال  اللةاوتاً مث ئادرجييتساةيي الالج اني، بسامح مباا ي  ا دنيااحلالا  ساةي و 
 ر(155)على اصدمار ا ساسي   هلح و  م اني  ، و مان  ا دنياحلال  سةي 
   ات تثقي  و فضال  للئدابم باختا  جا  القىات على التميي  الضا ري   واوور   أو و  -101
 ر  (156)ط أو و   الضما  ا هاجريايامئم افة  أي ن ع   ىل ما أجي الوع  
مااا قااانون  7اللةااا  ا ضاياا  حبقااوق ا  ااخاص  وي اإلعاقاا    ااواوور ب لغااات ا اااو    أو ااو  -102

 ر(157)"يضانون ما "مرل م ماا اجاسي  اإل واووري   عد  ماح اجاسي ، اليت ئاص على 

 (158)األشخاص عديمو الجنسية -6
نضاااادا  لقىااااات علااااى االرامياااا   ىل اهااااوو احل وماااا  جب  ااااؤون الالج ااااني ماو ااااي أ اااااور  -103

 ر(159)1961اجاسي ، مثي االنىما   ىل ائااقي  عا  
انضاادا   اسااتةدان  جاارات لتةدياادىاامان ب  ااواوور   ااؤون الالج ااني وأو اا  ماو ااي  -104

 ر(160)ي تاظيمالتةت  القانون التاقي ال وري و ه  فار  ضايم الدولي  يتما ى مع ااجاسي  



A/HRC/WG.6/27/ECU/2 

GE.17-03223 14 

Notes 

1 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. 
2 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 134.1-134.3, 135.1 and 135.13. 
3 See A/HRC/21/4, para. 134.1 (Chile and Slovakia). 
4 See UNICEF submission for the universal periodic review of Ecuador, para. 1. 
5 See A/HRC/21/4, para. 134.3 (Philippines). 
6 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 6. 
7 See A/HRC/21/4, para. 135.1 (Iraq). 
8 See www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43189#.WATkZU1f3cs. 
9 See CRPD/C/ECU/CO/1, paras. 48-49. 

10 See A/HRC/21/4, para. 135.13 (Belgium and Latvia).  
11 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. 
12 See UNESCO submission for the universal periodic review of Ecuador, para. 67. 
13 OHCHR, “OHCHR in the field: Americas”, in OHCHR Report 2015, p. 176.  
14 OHCHR, “OHCHR in the field: Americas”, in OHCHR Report 2014, p. 208. 
15 See country team submission for the universal periodic review of Ecuador, para. 3. 
16 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20691& 

LangID=E#sthash.oppFaffW.dpuf. 
17 OHCHR, “Donor profiles”, in OHCHR Report 2015, p. 106. 
18 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.2-135.4. 
19 See A/HRC/21/4, para. 135.2 (Egypt).  
20 See country team submission, para. 8. 
21 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 4, CCPR/C/ECU/CO/6, para. 3, and CAT/C/ECU/CO/7, para. 5. 
22 See A/HRC/21/4, paras. 135.3 (France) and 135.4 (Latvia, Liechtenstein and Slovakia). 
23 See country team submission, paras. 9 and 11. 
24 See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 3, and CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 4. 
25 See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 3, E/C.12/ECU/CO/3, para. 4, and CRPD/C/ECU/CO/1, para. 5. 
26 See http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart.pdf. 
27 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.16-135.19. 
28 See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 9, CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 4, and CAT/C/ECU/CO/7, para. 5. 
29 See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 10. See also UNDP submission for the universal periodic review of 

Ecuador, para. 7. 
30 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 18-19. 
31 See country team submission, para. 27. 
32 See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 11. 
33 Ibid., para. 13. 
34 See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 12. 
35 For the relevant recommendation, see A/HRC/21/4, para. 135.61. 
36 See A/HRC/21/4, para. 135.61 (Plurinational State of Bolivia and Islamic Republic of Iran). 
37 See UNDP submission, paras. 1 and 5. 
38 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.3, 135.11, 135.24-135.26 and 135.28-

135.29. 
39 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. 
40 See CAT/C/ECU/CO/7, para. 40. 
41 Ibid., para. 12. 
42 See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 23-24. See also CAT/C/ECU/CO/7, paras. 25-26. 
43 See CAT/C/ECU/CO/7, paras. 25 and 33. See also country team submission, para. 49. 
44 See CAT/C/ECU/CO/7, para. 27. 
45 Ibid., para. 16. See also CAT/OP/ECU/2, para. 25. 
46 See CAT/C/ECU/CO/7, para. 6. 
47 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. 
48 See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 12. See also CAT/C/ECU/CO/7, para. 50, and CEDAW/C/ECU/CO/8-

9, para. 19. 
49 See CRPD/C/ECU/CO/1, paras. 28-29. 
50 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras 135.11, 135.31-135.32 and 135.37. 
51 See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 25-26. See also CAT/C/ECU/CO/7, paras. 17-18. 



A/HRC/WG.6/27/ECU/2 

15 GE.17-03223 

52 See country team submission, para. 41. See also http://acnudh.org/derechos-humanos-deben-ser-la-

base-para-implementar-la-nueva-agenda-urbana-alta-comisionada-adjunta-en-ecuador-al-cierre-de-

habitat-iii/. 
53 See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 18. 
54 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. 
55 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. 
56 See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 21-22. 
57 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras 135.14, 135.36, 135.38-135.44 and 136.1-

136.2. 
58 See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 7. 
59 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 24. 
60 See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 8, and CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 25. 
61 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. 
62 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20595&LangID=E. 
63 See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=E.  
64 See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 29-30. 
65 See www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20827&LangID=S. 
66 See country team submission, para. 31. See also UNESCO submission, para. 69. 
67 See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 27. See also E/C.12/ECU/CO/3, para. 10. 
68 See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 29-30. See also CAT/C/ECU/CO/7, para. 43. 
69 See A/HRC/21/4, para. 135.40 (Latvia, Luxembourg, Australia and Austria). 
70 See country team submission, para. 43. 
71 See UNESCO submission, para. 57. 
72 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.6, 135.21 and 135.27. 
73 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 23. 
74 See country team submission, para. 46. 
75 See A/HRC/21/4, para. 135.21 (Uruguay).  
76 See UNICEF submission, para. 8. 
77 For the relevant recommendation, see A/HRC/21/4, para. 135.34. 
78 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 43. 
79 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.14, 135.23 and 135.45. 
80 See E/C.12/ECU/CO/3, para. 7. 
81 See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 7. See also E/C.12/ECU/CO/3, para. 17. 
82 See www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3253470. 
83 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 30-31. 
84 See CRPD/C/ECU/CO/1, para. 43. 
85 See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 34. 
86 See UNICEF submission, para. 13. 
87 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. 
88 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras 135.9 and 135.12. 
89 See E/C.12/ECU/CO/3, para. 20. 
90 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 31. 
91 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.5, 135.7-135.9, 135.12, 135.15 and 

135.46-135.51. 
92 See UNDP submission, paras. 6-7. 
93 See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 20. 
94 See E/C.12/ECU/CO/3, para. 24. 
95 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 36-37. 
96 See E/C.12/ECU/CO/3, para. 25. 
97 See country team submission, para. 58. 
98 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras 135.20 and 135.52-135.54. 
99 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. 
100 See A/HRC/21/4, para. 135.54 (Uruguay).  
101 See country team submission, para. 66. 
102 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 33. 
103 Ibid., para. 33. See also country team submission, para. 64, and CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 15-16. 
104 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. 
105 See CRPD/C/ECU/CO/1, para. 40. 



A/HRC/WG.6/27/ECU/2 

GE.17-03223 16 

106 See A/HRC/21/4, para. 135.20 (Holy See).  
107 See country team submission, para. 61. 
108 For the relevant recommendation, see A/HRC/21/4, para. 135.55. 
109 See UNESCO submission, paras. 16-17. See also A/HRC/23/35/Add.2, paras. 77-81. 
110 See A/HRC/23/35/Add.2, para. 89. See also UNDP submission, para. 7. 
111 See UNICEF submission, para. 22. 
112 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 28-29. 
113 See A/HRC/23/35/Add.2, paras. 81 and 84. 
114 See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 22. See also UNICEF submission, para. 22. 
115 See UNICEF submission, para. 22. See also E/C.12/ECU/CO/3, para. 31. 
116 See CRPD/C/ECU/CO/1, para. 37. 
117 See E/C.12/ECU/CO/3, para. 32. See also A/HRC/23/35/Add.2, para. 97. 
118 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. 
119 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras 135.14 and 135.30. 
120 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 10-11. 
121 Ibid., paras. 14-15. 
122 Ibid., para. 11. 
123 See CCPR/C/ECU/CO/6, para. 14. See also CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 20-21. 
124 See country team submission, para. 48. 
125 See CEDAW/C/ECU/CO/8-9, para. 13. 
126 Ibid., para. 21. 
127 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras 135.10, 135.22, 135.33 and 135.35. 
128 See A/HRC/21/4, para. 135.33 (Finland and Mexico). 
129 Ibid., para. 135.35 (Turkey).  
130 See country team submission, para. 56. 
131 See A/HRC/21/4, para. 135.22 (Slovenia, Djibouti, France and Liechtenstein). 
132 See UNICEF submission, para. 10. 
133 For the relevant recommendation, see A/HRC/21/4, para. 135.56. 
134 See CRPD/C/ECU/CO/1, para. 8. 
135 Ibid., paras. 6 and 50-51. 
136 Ibid., para. 15. 
137 Ibid., paras. 44-45. 
138 Ibid., para. 38. 
139 Ibid., para. 30. 
140 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.57-135.58 and 136.3. 
141 See E/C.12/ECU/CO/3, para. 9. 
142 See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 17. 
143 See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 35-36. 
144 See country team submission, para. 25. See also E/C.12/ECU/CO/3, para. 9. 
145 See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 24. 
146 See CCPR/C/ECU/CO/6, paras. 35-36. 
147 For relevant recommendations, see A/HRC/21/4, paras. 135.2, 135.17 and 135.59-135.60. 
148 See E/C.12/ECU/CO/3, para. 13. See also CEDAW/C/ECU/CO/8-9, paras. 40-41. 
149 UNHCR submission for the universal periodic review of Ecuador, p. 1. 
150 See A/HRC/21/4, para. 135.2 (Egypt).  
151 UNHCR submission, p. 4. See also country team submission, para. 8. 
152 See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 14. See also UNHCR submission, pp. 4-5. 
153 See A/HRC/21/4, para. 135.17 (Luxembourg). 
154 UNHCR submission, p. 3. 
155 See country team submission, para. 15. See also UNHCR submission, p. 3. 
156 See CERD/C/ECU/CO/20-22, para. 15. 
157 See CRPD/C/ECU/CO/1, para. 32. 
158 For the relevant recommendation, see A/HRC/21/4, para. 135.1. 
159 UNHCR submission, p. 2. 
160 Ibid., p. 4. See also country team submission para. 6. 

    
 


