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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشاامل، املنشاو وفقااق لقارار حلاق  قاو   -1

وُأجاااري  .2017 أيار/ماااايو 12إىل  1يف الفااامة مااان  الساااابعة والعشااارين، دورتااا  5/1اإلنساااان 
وتااارأف وفاااد  .2017أيار/ماااايو  1املعقاااودة يف  الثانياااةيف اجللساااة  باااادوادوراالساااتعراض املتعلاااق 

هااا  واعتماد الفرياق العامال .السايد ييّاوم لوناو، و يار الشاخلون اةارجياة والاران السا اي إدوادور
 .2017أيار/مايو  5يوم املعقودة  العاشرةيف جلست   إدوادورالتقرير عن 

، اختاااار حلاااق  قاااو  اإلنساااان حموعاااة املقاااررين التالياااة 2017شااابارب/فرباير  13ويف  -2
املتعاااددة القومياااا ري  –بوليفياااا )دولاااة  :باااادوادور)اجملموعاااة الثة(ياااةري لتيساااض االساااتعراض املتعلاااق 

 .ومجهورية دوريا ودو  ديفوار
ماان مرفاق قاارار  5والفقارة  5/1 حلااق  قاو  اإلنسااان مان مرفااق قارار 15ووفقااق للفقاارة  -3

 :بادوادورالستعراض املتعلق أليراض ا، صدر  الو(ائق التالية 16/21اجمللق 
)أري 15تقرياااااااااااااااااااار وقين/عاااااااااااااااااااارض م تااااااااااااااااااااو  مقاااااااااااااااااااادم وفقاااااااااااااااااااااق للفقاااااااااااااااااااارة  )أري 

(A/HRC/WG.6/27/ECU/1)؛ 
الساامية لقاو  اإلنساان وفقااق  األمم املتحدة جتميع للمعلوما  أعدت  مفوضية ) ري 

 ؛(A/HRC/WG.6/27/ECU/2)) ري 15للفقرة 
 .(A/HRC/WG.6/27/ECU/3))جري 15موجز أعدت  املفوضية وفقاق للفقرة  )جري 

أعااادسا سااالفاق  سااا لةمااان األ، عااان قرياااق اجملموعاااة الثة(ياااة، قائماااة إداااوادوروأ يلاااىل إىل  -4
إساااابانيا وأملانيااااا وبليي ااااا وتشااااي يا وساااالوفينيا والسااااويد وسويساااارا وامل سااااي  واململ ااااة املتحاااادة 

 األسا لةوهاا   الشمالية والنرويج وهولنادا والوالياا  املتحادة األمري ياة. وآيرلنداربيطانيا العظمى ل
 .لةستعراض الدوري الشاملمتا ة على الشب ة اةارجية 

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 ع االستعراضو عرض الحالة من جانب الدولة موض -ألف 

تااازام إداااوادور الراسااإل سقاااو  اإلنساااان وسااّلط ال اااو  علاااى جاادد الوفاااد التودياااد علااى ال -5
التقاادم ال بااض الاااي ُأ اار  منااا جولااة االسااتعراض الاادوري الشااامل السااابقة، وب اافة أعاام خااةل 

 يف السلطة. (ورة الشعبالعقد الاي ق تها   ومة حتالف 
تعامل مع لقد ان مىل إدوادور إىل مجيع املعاهدا  الدولية لقو  اإلنسان املوجودة وت -6

 قو  اإلنسان على أهنا يض قابلة للتيزئة وممابطة وذا  قيمة متساوية. بيد أن  ال مي ن دفالة 
 قو  اإلنسان يف ظل الفقار املادقع وانعادام املسااواة وأوجا  التناافر املنافياة للدميقراقياة يف اقتساام 

 السلطة.
‘‘ العاايا ال اارم"لااة ووضااع األساااف لدو  جديااداق  اجتماعياااق  عقااداق  2008وأدرج دسااتور  -7

وذلااا  باعاااادة صاااياية مفهاااوم التنمياااة التقليااادي. وضااامن هااااا اإلقاااار، وريااام مجياااع التحاااديا ، 
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عملااىل ال ومااة علاااى تنفيااا سياساااا  عامااة ترمااي إىل  اياااة  قااو  اإلنساااان امل فولااة ملاااواقين 
 إدوادور.

ل اااامان  وتعتااارب إداااوادور أن الفقاااار ظااااهرة متعااااددة األبعااااد وأن م افحتااا  أماااار  اسااام -8
 27.2، اخنفاام معاادل الفقاار املتعاادد األبعاااد ماان 2016-2009 قاو  اإلنسااان. ففااي الفاامة 

يف املائاااااة نتيياااااة لزياااااادة فااااارل ال اااااول علاااااى العمااااال والتعلااااايم وال ااااامان  16.9يف املائاااااة إىل 
رائاادة علااى ال ااعيد العاااملي يف حااال م افحااة  أي اااق االجتماااعي وامليااا  والساا ن. وتُعااد إدااوادور 

عاااادم املساااااواة، بتم نهااااا ماااان تقلاااايا معاماااال جيااااين بثماااااي نقااااارب رياااام رفاااام الن ااااب أوجاااا  
اإلدوادورية ب ورة منهيية أي إصةح ضرييب يرمي إىل ضمان إعادة تو يع الثاروة الة ماة لماياة 

  قو  اإلنسان.
بشااون اجملااالق الوقنيااة للمساااواة  2014وال ااا الوفااد إصاادار القااانون الع ااوي لعااام  -9

إجنااا ا  هامااة أخاار ، مثاال جتاارم قتاال اإلنااا  والعنااف اجلساادي واجلنسااي والنفسااي؛ وأشااار إىل 
ومسااتو  املشاااردة السياساااية العاليااة للماارأة؛ واالعاااما  باااالقمان املاادي للمثليااا  جنساايا؛ وسااان 

 القانون الع وي املتعلق بادارة بيانا  اهلوية والبيانا  املدنية.
  ، اعمفىل إدوادور اعمافااق "العيا ال رم"تمثل يف مبدأ مع املبدأ الدستوري امل وانسياماق  -10

يف ا ملائاة، وهاو أ اد أد   5.2باالق يف العمال الةئاق وقل اىل معادل البطالاة إىل نسابة  دامةق 
املعاادال  يف املنطقااة. وعااةوة علااى ذلاا ، ارتفعااىل ميزانيااة ال ااحة العموميااة، أ(نااا  العقااد الاااي 

السااالطة، بثمااااي مااارا  مقارناااة ءساااتواها أ(ناااا  العقاااد  يف (اااورة الشاااعبق اااتها   وماااة حتاااالف 
ضمان الق يف التعليم، مع توظيف اساتثمارا  دباضة يف اهليادال األساساية  أي اق السابق. وجر  

 وحتس  النوعية يف مجيع املستويا  التعليمية.
اياااة يف املائاااة مااان إقلااايم إداااوادور  ظاااى بالم 34وفيماااا يتعلاااق بالبي اااة، ذدااار الوفاااد أن  -11

يف املائاة مان إنتااج  90تسعة حمطا  للطاقة املائية؛ وبال  صاار  أي اق  اليا. وأنشو  إدوادور 
 البلد من ال هربا  م در  املوارد املتيددة.

وتُعد إدوادور جهة مرجعية على ال عيد الدويل يف حال  اية  قو  األشا ال ذوي  -12
املبعاو   موريناو، أن شاغل مان قبال من اب اإلعاقة: وبالفعل، فقد سابق للارئيق املنت اب، لينا 

عان التحسان ال باض  أي ااق . وحتاد  الوفاد اةال لألم  العاام املعاين باإلعاقاة وإم انياة الوصاول
الااااي قااارأ يف معااادال  االعاااتةل والوفااااة وال اااا أن إداااوادور جنحاااىل يف تقلااايا معااادل عمااال 

 .2015يف املائة يف  5.9إىل  2007يف املائة يف  12.5األقفال من 
وقال إن إدوادور هي إ د  الدول القةئل اليت أقر دستورها بطابعها املتعدد القوميا   -13

تشاااريعا متقااادما يف حاااال الاااران السااا اي وتست ااايف العااادد  أي ااااق واملتعااادد الثقافاااا . ولاااديها 
 األدرب من الةج   يف أمري ا اجلنوبية.

قارأ علاى نظاام السايون، والااي  ال، وسّلط الوفد ال و  على التحول الشاامل الااي  -14
مليون دوالر مل افحة االدتظاا  وإتا اة االنادماج  300يف مجلة أمور أخر ، استثمار أدثر من 

 100 000يف املائاة يف عادد الق ااة ل ال  50االجتماعي على النحاو املناساب؛ و ياادة بنسابة 
 تقةلية الق ا  يف الوقىل نفس .نسمة؛ واختاذ تدابض لتحس  فعالية منظومة العدالة مع ضمان اس
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وتنعم إداوادور بدميقراقياة مفعماة باليوياة وت فال  رياة ت اوين مجعياا  و رياة التعباض.  -15
 لااال  أقاارّ  وال ااا الوفااد أن بام ااان وسااائط اإلعااةم نشاار رسااائل يييزيااة أو تشااهضية، وأناا  تبعاااق 

  الااايت يتعااا  حتملهاااا جااارا  املساااخلوليا أي اااق  2013القااانون الع اااوي املتعلاااق باالت ااااال  لعاااام 
 اإلعرا  عن اآلرا ، مع دفالت  الق يف  رية التعبض.

نىل إدوادور من دفالة التمتع سقاو  اإلنساان أ(ناا  الطاوارن اإلنساانية الايت جنماىل وي ّ  -16
مراداز  9مدرساة و 912. فغاداة الزلازال، أعااد  إداوادور إنشاا  2016عن  لزال نيساان/أبريل 

 .منزالق  12 220 صحية وأهنىل إنشا 
واختااا  إدااوادور العديااد ماان املبااادرا  علااى املسااتو  الاادويل، مثاال وضااع صاا  قااانوي  -17

ملزم بشون الشردا  عارب الوقنياة و قاو  اإلنساان. وإداوادور ملتزماة بتعزياز الربناامج العااملي مان 
 أجل العدالة ال ريبية وإنشا  هي ة   ومية دولية تعىن ءسولة ال رائب.

ةتاااام، أداااد الوفاااد أن إداااوادور يّ ناااىل مااان حتقياااق هاااا  النتاااائج اإل ابياااة بف ااال ويف ا -18
القرارا  السياسية اإلبداعية والسيادية اليت اختاسا. فقد أخا  بعقاد اجتمااعي جدياد للنهاوض 

عى  ، وبرؤياة "العايا ال ارم"باإلنسان والطبيعة معاا، وأخاا  ءفهاوم شاامل ومساتدام للتنمياة يُاد 
التنمياة االفااة لألف اار واملعتقاادا  الساائدة، وأعاااد  النظار يف عةقاسااا الدولياة. وقااد  إ ا  يويال

هااادفا مااان األهااادا  اإلفائياااة لأللفياااة  21هااادفا مااان مجلاااة  20مسااال ذلااا  إلداااوادور بالوفاااا  باااا
 وأ د(ىل حتوال يف  الة  قو  اإلنسان يف البلد.

 االستعراضموضوع الحوار التفاعلي وردود الدولة  -باء 
الاوار التفااعلي. ويارد ناا التوصايا  املقدماة أ(ناا  الاوار  أ(ناا ببيانا   وفداق  83أدىل  -19

 التفاعلي يف اجلز  الثاي من هاا التقرير.
ملياون إنساان مان ربقاة الفقار يف الفامة  1.5فر بىل مجهورية فنازوية البوليفارياة بااخراج  -20

          2016و 2008لااااايم يف الفااااامة ماااااا بااااا  وبزياااااادة االساااااتثمارا  يف الع 2016إىل  2006مااااان 
 يف املائة. 300بنحو 

ور بىل اجلزائر بالتزام الدولة الفعلي بتعزيز مشاردة املرأة يف الياة العامة وبتحس  نظاام  -21
 الرعاية االجتماعية، ءا يف ذل  بتحس  البنية األساسية للسيون وإنشا  فوذج جديد لإلدارة.

، وبالقااااانون الع ااااوي 2017-2013الوقنيااااة للعاااايا ال اااارم ور باااىل أنغااااوال باةطااااة  -22
، وبالسياسا  الرامية إىل الق ا  على الفقر. وال ظىل أنغوال بقلق 2012املتعلق باإلعاقة لعام 

 وجود تفاوتا  ب  اتلف الف ا  االجتماعية.
. وال ظاااىل أنااا  2025-2016ور باااىل األرجنتااا  باعتمااااد اةطاااة التعليمياااة الوقنياااة  -23
 مل افحة اإلفة  من العقا . غي إية  اهتمام خالينب

 عاماااااق  18ونّوهااااىل أرمينيااااا باعتماااااد تشااااريع يرساااام الااااد األد  لساااان الاااازواج عنااااد ساااان  -24
وشيعىل إدوادور على الت دي للعنف اجلنسي ضد الفتيا  يف النظام التعليماي وعلاى حتادي  

 نق ويف العمل.اةطة الوقنية مل افحة االجتار بالبشر واستغةهلم يف اجل
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وأعرباااىل أساااماليا عااان القلاااق إ ا  االرتفاااا  ال باااض يف  اااواد  العناااف ضاااد النساااا ، ماااع  -25
التنوياا  باااةطوا  الاايت اختااا  مل افحااة العنااف اجلنساااي. وأعربااىل عاان القلااق دااال  إ ا  خلااع 

 وتعي  الق اة بآليا  قد يُنظر إليها على أهنا تقّوض استقةلية الق ا .
أذربيياااان أن إداااوادور، وتبعااااق للتوصاااية الااايت قااادمتها أ(ناااا  اجلولاااة الثانياااة مااان وال ظاااىل  -26

االساااااتعراض فيماااااا  اااااا التااااادابض الرامياااااة إىل تقلااااايا الفقااااار، قاااااد باااااالىل جهاااااودا و اد  مااااان 
 االستثمارا  يف الربامج االجتماعية، ريم القيود من  ي  امليزانية.

الفقار ومساتو  االخاتةال . واعتارب  ونّوهىل باهامااف باالتقليا الةفاىل يف مساتو   -27
لبطالاااااة واال تياااااا  الساااااابق أن  ياااااادة مشااااااردة املااااارأة يف اليااااااة السياساااااية وتقلااااايا معااااادال  ا

 للمحادمة واالنت ار لقو  األش ال ذوي اإلعاقة أمور جديرة باملة ظة.
أن ونّوهااىل باانغةديا بتقلاايا االخااتةال  يف الاادخل خااةل العقااد السااابق. واعتاارب   -28

فااوذج الدولااة إلتا ااة الفرصااة لليميااع للح ااول علااى الرعايااة ال ااحية ولتعزيااز  قااو  املهاااجرين 
علااى أناا  مثااايل. وال ظااىل أن اسااتقةلية الق ااا  هااي  ياار األساااف الاايت ال يااىن عنهااا ل فالااة 

  قو  اإلنسان.
لااا  ور باااىل بااايةروف بالتااادابض الااايت ت فااال القاااو  االقت اااادية االجتماعياااة، ءاااا يف ذ -29

بزياااادة يويااال نظاااام الرعاياااة االجتماعياااة وتوسااايع تغطيتااا . واعتااارب  أن مااان شاااون باااال مزياااد مااان 
 اجلهود يف حال التعليم خلق ظرو  مواتية للمشاردة يف الياة العامة مشاردة داملة و ثيثة.

ور بااىل بليي ااا بالتاادابض الراميااة يلااى م افحااة عماال األقفااال القسااري و يااادة مياازانييت  -30
ليم وصحة األقفال. وأعربىل عن القلق إ ا  تنامي العراقيال أماام  رياة التعباض والتيماع وأماام التع

 عمل املدافع  عن  قو  اإلنسان.
ور بااىل دولااة بوليفيااا املتعااددة القوميااا  بالتاادابض التشااريعية الاايت اختااا  بغيااة م افحااة  -31

م، مثل تقليا األمية، ال سيما يف التمييز واإلصة ا  اليت أدخلىل لتعزيز الق يف العيا ال ر 
 أوسارب النسا  من الس ان األصلي  وس ان األريا .

ونّوهىل بوتسوانا باجلهود اليت تباهلا الدولة لتحس  نظام العدالة اجلنائية، ل نها أعربىل  -32
عن القلق إ ا  ت رار جلو  حلق الق ا  إىل النظام التودييب الداخلي لعزل ق اة وفارض عقوباا  

 صارمة على منتقدي ال ومة وأفراد املعارضة.
وأشاااد  الربا ياال بالت ااديق علااى اتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة بشااون العمااال املناازلي   -33

بشاون تقلايا  ااال  انعادام اجلنساية. ور باىل  1961ري واتفاقياة عاام 189)رقم  2011لعام 
 للمح مة اجلنائية الدولية. بتيرم التعايب واجلرائم املادورة يف نظام روما األساسية

ور باااىل دنااادا باعتمااااد بعااام القاااوان  املتعلقاااة سرياااة ت اااوين مجعياااا  واجملاااال املااادي.  -34
  وشاّيعىل إداوادور علاى باال املزياد مان اجلهااود ل امان انسايام القاوان  ا لياة للدولاة انسااياماق 

 دامة مع التزاماسا الدولية يف حال  قو  اإلنسان.
باعتماد القانون اجلنائي الشامل، الاي  رم قتل اإلنا . وأعربىل شايلي  ور بىل شيلي -35

الربوتوداااول االختيااااري التفاقياااة  قاااو  الطفااال املتعلاااق عااان القلاااق إ ا  التاااوخر يف الت اااديق علاااى 
 .باجرا  تقدم البةيا 
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ور بىل ال   بالتادابض الايت اختاا  للنهاوض سقاو  األشا ال ذوي اإلعاقاة والنساا   -36
قليااا ، وللق ااا  علااى األميااة، ومل افحااة العنااف ضااد النسااا ، وإلصااةح اجلهااا  الق ااائي، واأل

 ولتحس  البنية األساسية للسيون.
علاى  أي ااق ور بىل دوستاري ا باستثمار الدولة يف الربامج االجتماعية. وسلطىل ال و   -37

ال ارم، وإ ارا  تقاادم يف   ياادة مشااردة النسااا  يف اليااة السياساية، وتنفيااا اةطاة الوقنياة للعاايا
 حال إتا ة فرل الليو  إىل العدالة.

وال ظااىل دااو  ديفااوار أن التقاادم ا اار  يف حااال  قااو  اإلنسااان ينبغااي أن يقااود إىل  -38
إرسااا  سااايادة القاااانون داملااة. وقالاااىل إنااا  رياام التحاااديا  ال ااارب  املسااتمرة، فاااان تعزياااز  قاااو  

 وية يف جهود إعادة اإلعمار.اإلنسان و ايتها ينبغي أن حتظى باألول
ور بىل دوبا بووج  التقدم اليت حتققىل يف ال احة، والتعلايم، و قاو  األشا ال ذوي  -39

عاان تقاديرها لتدشاا  املوقاع الشااب ي لنظاام املعلومااا   أي ااق اإلعاقاة واألقفااال والنساا . وأعربااىل 
  ملازم قانوناا بشاون ري ولريادة الدولة يف الادعوة إىل صاSIDERECHOSاملتعلقة سقو  اإلنسان )

 الشردا  عرب الوقنية و قو  اإلنسان.
وأعربااىل تشااي يا عاان تقااديرها للعاارض الزاخاار باملعلومااا  الاااي قدمتاا  الدولااة، والاااي  -40

  توي على إجابا  على بعم تساؤالسا اليت قدمتها من قبل.
ابياااة ل اااا  ونّوهاااىل مجهورياااة دورياااا الدميقراقياااة الشاااعبية باعتمااااد سياساااا  وبااارامج إ  -41

 الس ان ال عفا  وبتعزيز املخلسسا  الوقنية املعنية سقو  اإلنسان.
ور بااااىل جيبااااو  بت ااااديق الدولااااة علااااى ال اااا ون الدوليااااة الرئيسااااية لقااااو  اإلنسااااان  -42

 وبتعاوهنا ال امل مع معظم آليا   قو  اإلنسان.
م وباجناااا ا  الدولاااة ور بااىل اجلمهورياااة الدوميني يااة بتنفياااا اةطاااة الوقنيااة للعااايا ال اار  -43

علاى دور إداوادور الرياادي يف الادعوة  أي ااق فيما يتعلق سقو  الف ا  ال عيفة. وسلطىل ال و  
 إىل ص  ملزم قانونا بشون الشردا  عرب الوقنية و قو  اإلنسان.

وأشاااد  م ااار باااادوادور علاااى تعزيزهاااا  قاااو  اإلنساااان دافاااة وعلاااى إ را هاااا تقااادم يف  -44
 قر والتعليم وال حة والس ن، ويضها من اجملاال .حاال  الد من الف

ور بااىل السااالفادور بادتساااا  إداااوادور مخلسساااة وقنياااة لقاااو  اإلنساااان  اصااالة علاااى  -45
وأشاااااد  باعتماااااد اةطااااة الوقنيااااة للعاااايا ال اااارم والقااااانون املتعلااااق ‘ املردااااز ألااااف’اعتماااااد ماااان 

 باألش ال ذوي اإلعاقة.
إل ابية وأ اقىل علما بوسف بون أصحا  الوالياا  وأقر  إستونيا ببعم التطورا  ا -46

يف إقار اإلجرا ا  اةاصة مل يزر أ اد مانهم البلاد ريام الطلباا  العديادة والادعوة املفتو اة الايت 
 وجهتها الدولة هلم.

وأشاد  إ(يوبيا باإلقار القانوي والسياسي الاي اعتمدت  إدوادور ونّوهىل مع االرتياح  -47
ققااىل، ماان قبياال  يااادة مشاااردة املاارأة يف الياااة العامااة و يااادة االسااتثمارا  يف باإلجنااا ا  الاايت حت

 برامج االجتماعية للق ا  على الفقر.
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         وشااا ر  فرنساااا الدولاااة علاااى عرضاااها التقااادم الااااي أ ر تااا  يف حاااال  قاااو  اإلنساااان،  -48
التشاريعي  ال سيما يف حايل ال احة وم افحاة الفقار، وعلاى اجلهاود الايت باالتها لتحسا  إقارهاا

بشااون  قااو  املاارأة و قااو  املثليااا  واملثلياا  ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية 
 و املي صفا  اجلنس .

ونّوهااىل جورجيااا باعتماااد القااانون الع ااوي املتعلااق باجملااالق الوقنيااة للمساااواة والقااانون  -49
اتفاقياااة خفااام  ااااال  الع اااوي املتعلاااق باألشااا ال ذوي اإلعاقاااة. ور باااىل بالت اااديق علاااى 

 وإعطا  األولوية للق ا  على العنف اجلنساي. انعدام اجلنسية
ساااتثمار الدولااة يف التعلاايم وال ااحة والااد مااان ونّوهااىل أملانيااا بالتقاادم ا اار ، ال ساايما ا -50

 الفقر. وقالىل إهنا ال تزال تشعر بالقلق إ ا  تقّلا الّيز املتاح للميتمع املدي.

ور باااااىل ياناااااا بالت اااااديق علاااااى اتفاقياااااة منظماااااة العمااااال الدولياااااة بشاااااون العماااااال ذوي  -51
ناائي الشااامل واةطااة ري واعتماااد دال ماان القااانون اجل156)رقاام  1981املساخلوليا  األساارية لعاام 
ض النساااااااا  . وأعرباااااااىل ياناااااااا عااااااان القلاااااااق إ ا  تعااااااارّ 2017-2013الوقنياااااااة للعااااااايا ال ااااااارم 

 اإلدوادوريا  من أصول أفريقية للتمييز.
ونّوهاااىل اليوناااان باعتمااااد القاااانون اجلناااائي الشاااامل وجتااارم التعاااايب. ور باااىل باعتمااااد  -52

 ق باألش ال ذوي اإلعاقة.اةطة الوقنية للعيا ال رم والقانون الع وي املتعل
ور بىل يواتيمااال باعتمااد القاانون الع اوي املتعلاق باجملاالق الوقنياة للمسااواة. و ثّاىل  -53

إداااوادور علاااى تنفياااا سياساااة وقنياااة مل افحاااة العن ااارية والتميياااز، ءشااااردة الف اااا  الااايت تتعااارض 
 للتمييز مشاردة فعالة.

ة، ال سااايما يف االجتماعياااة واالقت اااادي وأشااااد  هااااييت بالنيااااح الااااي  ققتااا  الاااربامج -54
املسااواة. ور باىل بالتحساان يف يتاع النساا  باالقو ، وبااألخا مان  ياا  تقلايا الفقار وعادم 

 مشاردتهن يف الياة العامة.
وأّدااااااد  هناااااادوراف علااااااى اإلجنااااااا ا  الفائقااااااة الاااااايت  ققهااااااا البلااااااد يف تقلاااااايا الفقاااااار  -55

املقارر اةاال املعاين بتعزياز ى توجيههاا دعاوة إىل واالختةال  يف الدخل. وأشاد  باادوادور علا
 .و اية الق يف  رية الرأي والتعبض

ور باااااىل هنغارياااااا بااااااجلهود ال باااااضة املباولاااااة يف حاااااال التعلااااايم و ياااااادة معااااادل الفتياااااا   -56
املسااية  لةلتحااا  بااالتعليم. وأعربااىل عاان القلااق إ ا  اسااتمرار التمييااز ضااد النسااا  وشااّيعىل 

  افحة القوالب النمطية اجلنسانية.إدوادور على م
ونّوهىل أيسلندا باةطوا  الايت اختاا  لتعزياز املسااواة با  اجلنسا . وال ظاىل بوساف  -57

يسلندا عن اةطوا  اليت اختاا  آأن الشرورب القانونية اليت جتيز اإلجهاض تقييدية. واستفسر  
ابقة بشاون مسااولة  ظاار العقااا  لتنفياا التوصاايا  الاايت قبلتهااا إداوادور يف جولااة االسااتعراض الساا

 البدي.
وأشاااااد  إندونيساااايا بااااادوادور علااااى تقلي ااااها االخااااتةال  ونّوهااااىل باعتماااااد القااااانون  -58

 الع وي املتعلق باجملالق الوقنية للمساواة وقانون الرعاية ال حية واملساعدة الطبية.
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دال األساساية للسايون، ونّوهىل مجهورياة إياران اإلساةمية بالتقادم ا ار  يف حتسا  اهليا  -59
ويف مشاااااردة املاااارأة يف الياااااة العامااااة، ويف النظااااام التعليمااااي، ويف  يااااادة االسااااتثمارا  يف الااااربامج 

 االجتماعية.
وأشاد العرا  بالتقدم الااي  ققتا  إداوادور يف دفالاة املسااواة با  اجلنسا  يف املشااردة  -60

 ي لألمية.يف الياة العامة، وم افحة التمييز العرقي، والت د
 علاى إداوادوريف حال تعزيز  قو  األقفال و ثىل  لاي حتققاتقدم البيرلندا آهىل ونوّ  -61

عاااان املعلومااااا  الاااايت تتحااااد  إ ا   قلااااقالعاااان  ىلأعربااااو العقااااا  الباااادي. األخااااا بتشااااريع  ظاااار 
 .اال تياجا  واملظاهرا  أ(نا املفرقة لقوة ا قوا  األمن عمالستا

وذداار  إساارائيل أناا  بااالريم ماان التقاادم الاااي حتقااق يف حاااال  حمااددة، ال تاازال مسااائل  -62
 عديدة تثض القلق.

ونّوهااىل إيطاليااا باإلجنااا ا  الاايت  ققتهااا الدولااة يف تنفيااا اةطااة الوقنيااة للعاايا ال اارم  -63
 وشيعىل إدوادور على مواصلة جهودها لتعزيز  قو  اإلنسان و ايتها.

 وقااال الوفااد، يف رد  علااى بعاام األساا لة املوجهااة إلياا ، إن إدااوادور قااد اعتمااد  عاادداق  -64
، الااااي قاااّنن 2014مااان القاااوان  لماياااة  قاااو  اإلنساااان، مثااال القاااانون اجلناااائي الشاااامل لعاااام 

اجلاارائم ضااد اإلنسااانية؛ والقااانون الع ااوي املتعلااق بالعدالااة يف حااال العماال، الاااي   اام ظاارو  
 وي فال   اول رباا  البياو  علاى ال امان االجتمااعي و ظار ف ال املارأة الامال العمل املنزيل

 18ااااملعادلل للقاانون املادي والقاضاي سظار  واج مان هام دون ال 2015مان العمال؛ وقاانون عاام 
، 2012. ويف عااام "الشاارادة الزوجيااة"وياانا علااى أن أي ماان الاازوج  مي نا  تاادبض شااخلون  عامااق 

ية عملية املشاورا  اليت تسبق الفعل التشاريعي وقبقتهاا فيماا  اا صاياية نّظمىل اجلمعية الوقن
عاادد ماان القااوان . وشاادد الوفااد علااى أناا  مل يساابق قااط أن شااهد  العمليااا  التشااريعية مشاااردة 

 شعبية هباا اليم.
وقاااد  ظياااىل عملياااة التحاااّول الااايت قااارأ  علاااى نظاااام العدالاااة اإلداااوادوري بااااقرار دويل  -65

من الس ان. وقبقىل إدوادور معايض صارمة يف اختيار موظفي جها  الق ا  على وبتقدير دبض 
أساااااف اجلاااادارة، واساااات ملىل ذلاااا  بنظااااام تااااودييب منساااايما مااااع الدسااااتور واملعاهاااادا  الدوليااااة 
واجتهااادا  حم مااة البلاادان األمري يااة لقااو  اإلنسااان. ويف هاااا ال اادد، شاادد الوفااد علااى أن 

يف بلادان أخار  ومل ياخل(ر علاى  أي اق معمول ب   "اةطو الاي ال يغتفر"املفهوم القانوي املتمثل يف 
 استقةلية الق ا .

يف إدوادور ومها يش ةن جز اق  وأضا  أن  رية التعبض و رية الرأي م فولتان دستورياق  -66
. وقااااد صاااايو القااااانون الع ااااوي املتعلااااق مباشااااراق  ماااان حموعااااة القااااو  األساسااااية املطبقااااة تطبيقاااااق 

مان العهاد الادويل اةاال  19ب ورة تشااردية وهاو منسايم ماع املاادة  2013  لعام باالت اال
بالقو  املدنية والسياسية. و ظر هاا القانون صرا ة الرقابة املسبقة، و مي الاين يشاردون يف 

ع علااى االت ااال فيمااا باا  الثقافااا ، و تااوي علااى أ  ااام واضااحة عمليااة االت اااال ، ويشاايّ 
يااز، ويت اامن ألول ماارة الااق يف الاارد والت ااحيل، علااى النحااو الاااي توختاا  بشااون م افحااة التمي

 من االتفاقية األمري ية لقو  اإلنسان. 14املادة 
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وشدد الوفد على أن قانون االت اال  يغطي امل الفا  اإلدارياة فقاط، و ادد بوضاوح  -67
ا ، وي فل الاق يف وجرب ال رر اةال ب ل وا د من ها  انتهاد األفعال اليت تش ل انتهاداق 

 الدفا  ب ورة داملة.
وبّينااىل إدااوادور أن سياسااتها األمنيااة حمورهااا اإلنسااان وأن الشاارقة الوقنيااة قااد اعتمااد   -68
يف  واد  اجلرمية وأهنا باتىل اآلن  . ونتيية لال ، شهد  إدوادور اخنفاضا  اداق حتمعياق  هنياق 

مُسااال للقاااوا  املسااالحة، مااان خاااةل  ،2015يف املنطقاااة. ويف عاااام  إ اااد  البلااادان األدثااار أمنااااق 
تعااديل دسااتوري، بتقاادم دعاام ت ميلااي للشاارقة مااع مراعاااة القااانون مراعاااة صااارمة. ول ااي يتسااىن 
االضااطة  هباااا الت ليااف، تلقااى أفااراد ماان القااوا  املساالحة التاادريب يف حااال  قااو  اإلنسااان 

 وجر  حتديد بروتودوال  واضحة يف هاا ال دد.
لااى أن الدولااة أعلنااىل  الااة الظاارو  االسااتثنائية أو  الااة الطااوارن ع أي اااق وشاادد الوفااد  -69

عنااااااد فااااااوران بردااااااان دوتوبادسااااااي ويف  لاااااازال  2015أ(نااااااا  ال ااااااوار  الطبيعيااااااة، دمااااااا يف عااااااام 
، لتم اا  ال ومااة ماان اختاااذ التاادابض املناساابة لمايااة  قااو  الساا ان. وقااد قُااّدمىل 2016 عااام

  مة الدستورية وإىل املنظما  الدولية.مجيع املراسيم املتعلقة بالطوارن إىل ا 
ونّوهااىل ليبيااا بااالتطورا  اإل ابيااة الاايت   االىل يف حااال التنميااة املسااتدامة وحااال  ايااة  -70

  قو  اإلنسان، ءا يف ذل  تنفيا اةطة الوقنية للعيا ال رم.
للقااانون  اق وذداار  لي تنشااتاين أن ت اانيف اجلاارائم املرت بااة يف ساايا  الناازا  املساالل، وفقاا -71

اجلنااائي الشاااامل، ال يشااامل مجياااع األفعاااال املاااادورة يف نظاااام روماااا األساساااي للمح ماااة اجلنائياااة 
 الدولية. وأشار  إىل أن سن قانون لظر العقا  البدي مل يتحقق بعد.

، وبااجلهود الرامياة 2017-2013ونّوهىل ماليزيا باعتماد اةطة الوقنية للعايا ال ارم  -72
   على املشاردة يف مجيع مستويا  اختاذ القرار، وبزيادة اإلنفا  على التعليم.إىل تشييع النسا

وأشااااد  مالاااديف باااادوادور علاااى مبادراساااا الرامياااة إىل الق اااا  علاااى الفقااار والنهاااوض  -73
بااالتعليم الشااامل لألقفااال ذوي اال تياجااا  اةاصااة. ونّوهااىل بالتقاادم الاااي حتقااق يف تقلاايا 

 البطالة.
 سي  بالتقدم الاي أ ر ت  إدوادور يف م افحاة التميياز. ور باىل بالتشاريع ونّوهىل امل -74

 اةال بالران الس اي، واهلاد  إىل  اية  قو  املهاجرين والةج   وملتمسي الليو .
وشيع اجلبل األسود إدوادور على تعزيز بي ة عمل نشاطا   قاو  اإلنساان وتوقيادها.  -75

حااال التعلاايم، ل نهااا أشااار  إىل صااعوبا  تواجههااا نساااا   وأ(نااىل علااى التقاادم الاااي حتقااق يف
 الس ان األصلي  والنسا  من أصول أفريقية يف ال ول على التعليم.

وناااّو  املغااار  بااااجلهود الااايت باااالتها إداااوادور لبلاااوي األهااادا  اإلفائياااة لأللفياااة وأهااادا   -76
من  4سيا  جهودها لبلوي اهلد   التنمية املستدامة، وبالتقدم الاي  ققت  يف حال التعليم، يف

 أهدا  التنمية املستدامة، ءا يف ذل   يادة االستثمارا  للنهوض بتعليم نوعي حاي وشامل.
. وأشاااااد  2016وأشااااار  مو مبيااااق إىل اآل(ااااار املاااادمرة الاااايت خّلفهااااا الزلاااازال يف عااااام  -77

 اإل ايب ل ا  املرأة.بادوادور على جهودها لتقليا الفقر وجنا ها يف تنفيا سياسة العمل 
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وأشاااااد  ميافااااار بااااادوادور علااااى مشاااااردتها الثيثااااة يف آليااااا  األماااام املتحاااادة لقااااو   -78
اإلنسان وعلى جهودها ديما ت فل للف ا  ال عيفة، ءن فيهم األش ال ذوو اإلعاقة، الفرل 

 املساواة مع اآلخرين. دمقوإم انية الوصول على 
يف  ،  ققااىل تقاادماق 2016ر، علااى الااريم ماان  لاازال عااام وال ظااىل ناميبيااا أن إدااوادو  -79

حااااال  الق اااا  علاااى الفقااار والتعلااايم وال اااحة و اياااة الف اااا  ال اااعيفة. وقالاااىل إن ناميبياااا قاااد 
 تستفيد من جتربة الدولة يف حال تقليا الفيوة من  ي  االختةال .

 قااو  اإلنسااان. ونّوهااىل هولناادا بااالتزام الدولااة بالعماال يف حااال مخلسسااا  األعمااال و  -80
وال ظااىل أن ف اال الساالطا  باا  ساالطيت ال اام التنفيايااة والق ااائية، واليااز املتاااح للميتمااع 

 املدي، و اية  قو  اإلنسان من قبل مخلسسا  األعمال ال تفي باملعايض الدولية.
وال ظاااىل ني ااااارايوا مااااع التقااادير بلااااوي إدااااوادور األهااادا  اإلفائيااااة لأللفيااااة، ونّوهااااىل  -81

االخااااتةال  وبووجاااا  التقاااادم الاااايت حتققااااىل يف حااااال الااااق يف التعلاااايم، ويف يااااض  ماااان  بتقلاااايا
 اجملاال .

وأشاااار  النااارويج إىل التااادابض الااايت اختاااا  ياشااايا ماااع التوصااايا  املقدماااة أ(ناااا  جولاااة  -82
 االستعراض السابقة، وإىل التقدم ا ر  يف النهوض سقو  املرأة.

يت باالتها إداوادور لتنفياا التوصايا  الايت تلقتهاا أ(ناا  جولاة ونّوهىل بادستان باجلهود ال -83
 االستعراض الدوري الشامل السابقة ولتعزيز  قو  اإلنسان و ايتها.

ونّوهاااااىل بنماااااا بااااااجلهود الااااايت باااااالتها الدولاااااة للق اااااا  علاااااى  ااااااال  انعااااادام اجلنساااااية  -84
علاى سان تشاريع  أي ااق ماا وبان مامها إىل اتفاقية الاد مان  ااال  انعادام اجلنساية. وشادد  بن

 بشون تو يد و(ائق اهلوية للمواقن  واألجانب على  د سوا .
ور باااىل باااارايواي بتيااارم قتااال اإلناااا  والتميياااز بسااابب اجلااانق وامليااال اجلنساااي واهلوياااة  -85

بتنفيااا اةطااة الوقنيااة للق ااا  علااى العنااف اجلنساااي املوجاا  ضااد النسااا   أي اااق اجلنسااية. ور بااىل 
 ق .واألقفال واملراه

وأعربىل بضو عن تقديرها لتقليا الفقر واالختةال  بنسبة دبض، وللتقدم ال بض الاي  -86
 حتقق يف حال التغطية ال حية والتعليم، وللتدابض اليت اختا  لشمول األش ال ذوي اإلعاقة.

وأشاااد  الفلباا  بااادوادور علااى ي نهااا ماان تقلاايا االخااتةال  و يااادة االسااتثمار يف  -87
التعلاايم العااام. ونّوهااىل باسااتمرار التاازام الدولااة سقااو  اإلنسااان رياام التحااديا  النامجااة عاان  لاازال 

 .2016عام 
، والقاااااانون 2017-2013ونّوهاااااىل الربتغاااااال بتنفياااااا اةطاااااة الوقنياااااة للعااااايا ال ااااارم  -88

، واةطااة الوقنيااة للق ااا  علااى العنااف 2012الع ااوي املتعلااق باألشاا ال ذوي اإلعاقااة لعااام 
 ساي املوج  ضد النسا  واألقفال واملراهق .اجلن
ور بىل مجهورية دوريا بالتشريع الشامل وإقار السياسة العامة للق ا  على التمييز ضد  -89

النسا  واألش ال ذوي اإلعاقة واألقلياا . وشايعىل إداوادور علاى مواصالة جهودهاا لتحسا  
 .دامةق   سان ا ماماق القوان  والسياسا  الوقنية ءا ي فل ا مام  قو  اإلن
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ونّو  االحتاد الروسي بتنفيا توصيا  من االستعراض السابق، وجبهاود ال وماة مل افحاة  -90
 الفساد، وبالنتائج اليت حتققىل من شىت املشاريع االجتماعية.

ونّوهىل سضاليون باجلهود اليت بالتها الدولة لتعزيز  قو  اإلنساان، ال سايما عان قرياق  -91
، وبالقانون اجلنائي الشاامل. وأشاار  إىل التقاارير الايت 2025-2016ية الوقنية خطتها التعليم

 مخلداها أن اإلدوادوري  من أصول أفريقية يعانون الفقر والتهميا.
ونّوهاااىل سااانغافورة بااااجلهود الااايت باااالتها إداااوادور يف التعامااال ماااع آ(اااار الزلااازال املااادمر.  -92

ع مساااتو  املعيشاااة عااان قرياااق تنفياااا بااارامج مااان قبيااال ونّوهاااىل بالتزامهاااا بالق اااا  علاااى الفقااار ورفااا
 ."من ب عملي األول"برنامج 

ونّوهاااىل سااالوفاديا بااااجلهود الااايت باااالتها الدولاااة للت ااادي للعناااف اجلنسااااي. وأشااااد   -93
بااادوادور علااى اعتمادهااا القااانون الع ااوي اجلديااد املتعلااق بااالران الساا اي. وأعربااىل عاان القلااق 

  ام اجلنائية املطبقة على املدافع  عن  قو  اإلنسان.إ ا  نظام السيون واأل 
وأعربااىل ساالوفينيا عاان القلااق  دوديااة الفاارل املتا ااة للنسااا  لةسااتفادة ماان اإلجهاااض  -94

العةجي. وشيعىل إدوادور على تقليا التفاو  يف ال ول علاى التعلايم يف أوساارب السا ان 
 األصلي  مقارنة بعموم الس ان.

أفريقيااا بااادوادور علااى  يااادة االسااتثمار يف الااربامج االجتماعيااة وعلااى  وأشاااد  جنااو  -95
 .العقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقيالعمل الاي اضطلعىل ب  يف سيا  

وأباار   إساابانيا التاادابض الاايت اختااا  إلصااةح اجلهااا  الق ااائي بغيااة تعزيااز اسااتقةليت ،  -96
إسبانيا وقبلتها إدوادور يف سيا  اجلولة السابقة مان انسياما مع التوصيا  السابقة اليت قدمتها 

 االستعراض الدوري الشامل.
وشاادد  سااري الن ااا علااى اجلهااود الاايت بااالتها ال ومااة لتنفيااا اةطااة الوقنيااة للعاايا  -97

، االستثمار يف 2016وشّيعىل الدولة، على خلفية  لزال نيسان/أبريل  2017-2013ال رم 
 وار .تدابض الد من ااقر ال 

  علاى اجلهاود الايت باالتها الدولاة ن اول نوعياة التعلايم والبي اة، طوشدد  دولة فلسا -98
 ودال  على التقدم ا ر  يف تنفيا التوصيا  اليت قبلتها من االستعراض السابق.

وقالىل الساويد إنا  باالريم مان قباول إداوادور توصايا  االساتعراض الساابق بشاون  رياة  -99
يقيّاد  رياة التعباض و ياز للح وماة فارض  2013انون جديدة لةت ااال  يف عاام التعبض، ُسنَّ ق

 قيود على وسائط اإلعةم.
وأعرباىل سويساارا عاان القلااق إ ا  الوضااع املتعلاق سريااة التعبااض وء ااايقة وسديااد منظمااا   -100

واملادافع  اجملتمع املدي، ال سايما تلا  املعنياة بالادفا  عان  قاو  السا ان األصالي  واألقلياا  
 عن  قو  اإلنسان.

وأشاد  تايلند بانشا  اجملاالق الوقنياة للمسااواة ل نهاا أعرباىل عان القلاق إ ا  اساتمرار  -101
 .SIDERECHOSالتمييز على أساف نو  اجلنق والعر . ور بىل باستحدا  منرب 
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ق ليشاااايت باعتماااااد القااااانون اجلناااائي الشااااامل والقااااانون الع ااااوي املتعلاااا -ور باااىل تيمااااور -102
عاان  أي اااق . وأعربااىل 2017-2013باجملااالق الوقنيااة للمساااواة واةطااة الوقنيااة للعاايا ال اارم 

 تقديرها لليهود املباولة للنهوض سقو  ا ملرأة و ايتها.
عامااا، انساااياما مااع التوصااايا   18ور بااىل ترديااا بااااقرار  ااد أد  لسااان الاازواج، وهاااو  -103

أة يف الياااة العاماة وشايعىل الدولااة علاى تعزيااز برفاع مساتو  مشاااردة املار  أي اااق الساابقة. ور باىل 
 اجلهود الرامية إىل النهوض سقو  املرأة و ايتها.

بشاون العماال  2011ونّوهىل أويندا بالت ديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  -104
ليا  بشون العمال ذوي املسخلو  1981ري، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 189املنزلي  )رقم 
ري، واالتفاقياااة بشاااون خفااام  ااااال  انعااادام اجلنساااية، وذلااا  انساااياما ماااع 156األسااارية )رقااام 

التوصيا  السابقة. ور بىل باةطة الوقنية للعيا ال رم وبالقانون الع وي املتعلق باألشا ال 
 ذوي اإلعاقة.

 وشاااايعىل أودرانيااااا إدااااوادور علااااى مواصاااالة جهودهااااا الراميااااة إىل تنفيااااا وحتاااادي  نظااااام -105
للمعلوماااا  بغياااة متابعاااة التوصااايا  الااايت قااادمتها آلياااا   قاااو  اإلنساااان، وم افحاااة العن ااارية 

 والتمييز العن ري، وضمان سض م تب أم  املظامل على النحو املناسب.
الشمالية على تطبيق القانون الع اوي  وآيرلنداو ّثىل اململ ة املتحدة لربيطانيا العظمى  -106

. وشااايعىل إداااوادور علاااى ا ااامام  قاااو  السااا ان ومتوا نااااق  عاااادالق  قااااق املتعلاااق باالت ااااال  تطبي
 األصلي  واستشارسم على النحو ال امل بشون املشاريع اليت قد تخل(ر فيهم.

وأعربااىل الواليااا  املتحاادة األمري يااة عاان القلااق إ ا  القيااود املفروضااة علااى  ريااة التعبااض  -107
االساااتقةلية الق اااائية بسااابب ال اااغورب الااايت وعلاااى منظماااا  اجملتماااع املااادي، وإ ا  الق اااور يف 

 ميارسها اجلها  التنفياي على اجلها  الق ائي.
باإلجناااااا ا  الااااايت  ققتهاااااا الدولاااااة يف حاااااال ال اااااحة وحاااااال عمااااال  وياااااواير ور باااااىل أو  -108

األقفال، وباجلهود الرامية إىل م افحة التمييز علاى أسااف امليال اجلنساي واهلوياة اجلنساية. ل نهاا 
لق إ ا   ااال  ا تياا  املثلياا  واملثليا  ومزدوجاي امليال اجلنساي ومغاايري اهلوياة أعربىل عن الق

 اجلنسانية و املي صفا  اجلنس  قسرا فيما يعر  ءرادز إعادة التوهيل.
وجدد وفد إدوادور التوديد على أن  قو  اإلنساان مساولة مردزياة يف سياساا  الدولاة  -109

دد، مثل إنشا  إدارة  قو  اإلنسان والشخلون الدينية لد  وسرد عددا من املبادرا  يف هاا ال 
و ارة العاادل، واسااتحدا  جلنااة تق ااي القااائق للتحقيااق يف انتهادااا   قااو  اإلنسااان اجلساايمة 

الاي ق ى باستحدا   "قانون ال حايا"، وسن 2008و 1984اليت ارت بىل يف الفمة ما ب  
 تب أم  املظامل بتنفيا .برنامج جلرب األضرار ب ورة ملموسة يتوىل م 

وأن الدولاة تع اف  أي ااق وأضا  أن الق ا  على العنف اجلنساي يش ل أولوية وقنية  -110
على تنفيا خطتها الوقنية للق ا  على العنف اجلنساي ضد النساا  واألقفاال واملاراهق . وأّداد 

          تقلااا  مااان السياساااي الوفااد حاااددا أن إداااوادور مل جتاااّرم اال تياجاااا  االجتماعيااة وال يوجاااد مع
 وال من املدافع  عن  قو  اإلنسان يف سيوهنا.
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، أنشااااااو  إدااااااوادور اآلليااااااة الوقائيااااااة الوقنيااااااة يعماااااال فيهااااااا موظفااااااون 2011ويف عااااااام  -111
 مت   ون ومزوَّدة بالتمويل ال ايف وتتمتع جبميع سبل الوصول إىل مرادز اال تيا .

علاااااااااى دعمهاااااااااا إلنشاااااااااا  منااااااااارب  وأعرباااااااااىل إداااااااااوادور عااااااااان شااااااااا رها لألمااااااااام املتحااااااااادة -112
SIDERECHOS وهااااو موقااااع  اسااااويب اساااات دم إلعااااداد تقرياااار االسااااتعراض الاااادوري الشااااامل ،

 وسي ون يف ياية األمهية ل مان متابعة التوصيا  املقدمة.
وفيمااا يتعلااق سريااة ت ااوين مجعيااا ، أشااار الوفااد إىل أن إدااوادور تقاار باملنظمااا  جبميااع  -113

مشااردتها علاى مجياع مساتويا  ال ام. ويتيلاى التازام الدولاة سرياة أش اهلا وعملاىل علاى تعزياز 
يف  ياااادة عااادد املنظمااااا  املسااايلة يف نظاااام املعلوماااا  املوّ اااد املتعلااااق  أي ااااق تشااا يل مجعياااا  

          منظماااااااااة يف  90 464إىل  2011منظماااااااااة يف عاااااااااام  1 270باملنظماااااااااا  االجتماعياااااااااة مااااااااان 
 .2017عام 
شااااملة واجملانياااة لإلداااوادوري  واألجاناااب علاااى  اااد وتتااايل إداااوادور التغطياااة ال اااحية ال -114

سوا . وأ الىل الواجز اليت دانىل ينع الف ا  ال عيفة واملهّمشة من السا ان مان ال اول علاى 
اةااادما  ال اااحية وق اااىل علاااى مجياااع أشااا ال التميياااز أو املعاملاااة املهيناااة. ويف هااااا السااايا ، 

مرداازا دااان يتعاااقى هااا   25صاار ا وأيلقااىل  ظاارا  "العااةج ماان املثليااة" ظاار  الدولااة ةارسااة 
 املمارسة.

يف حااال ال ااحة اجلنسااية واإلجنابيااة ووضااعىل  أي اااق  دبااضاق   وقااد أ اار   إدااوادور تقاادماق  -115
. وال ااااا الوفااااد أن 2021-2017خطااااة وقنيااااة متعلقااااة بال ااااحة اجلنسااااية واإلجنابيااااة للفاااامة 

إىل الاااال  الاايت جاار  فيهااا إلغااا  الدسااتور  مااي الياااة ماان بدايااة الماال وأن إدااوادور، إضااافة 
 جترم اإلجهاض، ت فل الرعاية ال حية يف مجيع  اال  الوالدة الطارئة.

وشااا ر  إداااوادور الوفاااود علاااى مشااااردتها البناااا ة، ور باااىل بالتعليقاااا  املشاااّيعة الااايت  -116
وجهتهاااا هلاااا، وشااادد  علاااى أنااا  ينبغاااي عااادم تساااييق االساااتعراض الااادوري الشاااامل إذا ماااا أرياااد 

لفاا  علاى م اداقيت . ودعاىل إداوادور مجياع البلادان االن امام إىل مبادرساا لوضاع صا  ملازم ا
بشااون الشااردا  عاارب الوقنيااة و قااو  اإلنسااان والعماال سااويا بشااون مسااائل ماان قبياال م افحااة 
التهّر  ال رييب و شد التمويل من أجل التنمياة و قاو  اإلنساان. وخاتم الوفاد باالقول إنا  علاى 

أيار/مااايو، سااو  تواصاال  24الاارئيق ليناا  موروينااو، الاايت سااتخلدي القساام يااوم  يقاا  أن   ومااة
 اجلهود الرامية إىل دفالة  قو  اإلنسان وإقامة حتمع دميقراقي وشامل لليميع.

  االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 وأعرباتالحوار التفاعلي والمدرجة أدناا   أثناء المقدمةالتوصيات  بحثت إكوادور -117

 :عن تأييدها لها
 (؛نيكاراغوا) تحديث الخطة الوطنية للعيش الكريم ومواصلة تنفيذها 117-1
 2013لعاا  معاهادة ماراكش تعزيز تصديقها في اآلونة األخيرة على  117-2

لتيسااير النفاااى إلااى المصاانفات المنشااورة لفا اادة األيااخا  المكفااوفين أو معااا ي 
، كيماااااا يساااااتفيد منهاااااا مطبوعااااااتالبصااااار أو ىوي إعا اااااات أخااااار  فاااااي  اااااراءة ال
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المكفوفون ومعا و البصر والذين يجدون صعوبات أخر  لالطالع على النصو  
 .(بنما) المطبوعة

أو بصادد  التالية بتأيياد إكاوادور، التاي تعتبار أنهاا طب قتهاا أصاالا التوصيات وتحظى  -118
 تطبيقها:

فاااال البروتوكااااوخ االختياااااري التفا يااااة حقااااوق الطالتصااااديق علااااى  118-1
 )الجبااااال األساااااود( )جورجياااااا( )السااااالفادور( المتعلاااااق بااااامجراء تقاااااديم البالغاااااات

 )غانا(؛  )هنغاريا( )البرتغاخ(
التصاااديق علاااى معاهااادة ماااراكش لتيساااير النفااااى إلاااى المصااانفات  118-2

المنشااورة لفا اادة األيااخا  المكفااوفين أو معااا ي البصاار أو ىوي إعا ااات أخاار  
 (؛غانافي  راءة المطبوعات )

 صلة مشاركتها البناءة في مجلاس حقاوق اإلنساان وفاي تلياتا موا 118-3
 (؛ميانمار)

تكثيااف التعاااون ماار المقااررين الخاصااين، بمااا فااي ىلاا  بالسااما   118-4
 (؛أوكرانيا) لهم بزيارة البلد

ارة فاااي اختياااار داعتمااااد عملياااة انتقااااء مفتوحاااة و ا ماااة علاااى الجااا 118-5
المملكة )عاهدات األمم المتحدة المريحين الوطنيين النتخابهم لعضوية هيئات م

 (؛الشمالية وتيرلنداالمتحدة لبريطانيا العظمى 
التاااي تربطهاااا بمفوضاااية األمااام المتحااادة  مواصااالة عال اااة التعااااون 118-6

السااامية لحقااوق اإلنسااان وتعز هااا ماان أجاال وضاار تليااة لمتابعااة توصاايات تليااات 
 (؛هندوراس)المنظومة 

ماار أحكااا  العهااد الاادولي الخااا  التأكااد ماان انسااجا  تشااريعاتها  118-7
 (؛ هنغاريا) بالحقوق المدنية والسياسية

وضر خطة ياملة للتخلي عن إيداع األيخا  ىوي اإلعا ة فاي  118-8
مؤسساااات تهااادد إلاااى دعااام عيشاااهم فاااي مجتمعااااتهم المحلياااة، وضااامان التعلااايم 

 (؛إسرا يل) الشامل لجمير األيخا  ىوي اإلعا ة
الال ماة لضامان تمتار اآللياة الوطنياة للو اياة  اتخاى جمير التدابير 118-9

 من التعذيب بأساس  انوني متين وبموارد كافية ألداء واليتها )غواتيماال(؛
باعتبار  أداة  ،SIDERECHOSمواصلة إعماخ المو ر الحاسوبي  118-10

 مهمة لرصد ومتابعة وتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل )باراغواي(؛
          علاااى احتااارا  الحقاااوق اإلنساااانية لءياااخا  الضاااعفاء، الحااار   118-11

ال سااااايما النسااااااء والمسااااانون واألطفااااااخ، فضاااااال عااااان األياااااخا  ىوي اإلعا اااااة 
 واأليخا  محدودي الحركة )كوت ديفوار(؛



A/HRC/36/4 

15 GE.17-11505 

بااااذخ جهااااود محااااددة لمكافحااااة التمييااااز ولتحسااااين المسااااتويات  118-12
 التعليمية والصحية ألفراد يعبها )سري النكا(؛

تعزياااز عمااال المجاااالس الوطنياااة للمسااااواة إل اماااة مجتمااار ادة يااا   118-13
 يشمل الجمير )ماليزيا(؛

وضااار وتنفياااذ خطاااة عمااال وطنياااة لتنفياااذ أنشاااطة العقاااد الااادولي  118-14
 للمنحدرين من أصل أفريقي )سيراليون(؛

تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للتمييز العنصري بما في ىل   118-15
عااااددة القوميااااات للقضاااااء علااااى التمييااااز العنصااااري عاااان طريااااق تنفيااااذ الخطااااة المت

 (؛اواالستبعاد اإلثني والثقافي )جنوب أفريقي
كفالااااة حصااااوخ مسااااؤولي المحاااااكم المكلفااااين بمعالجااااة  ضااااايا  118-16

 ليشتي(؛ -التمييز على القدر الكافي من التدريب )تيمور
باااذخ جهاااود متزايااادة للقضااااء علاااى التميياااز علاااى أسااااس الميااال  118-17

 الهوية الجنسية وحمل صفات الجنسين )أستراليا(؛الجنسي و 
مواصلة باذخ جهاود متزايادة للقضااء علاى التميياز ضاد المثلياات  118-18

والمثليااين ومزدوجااي المياال الجنسااي ومغااايري الهويااة الجنسااانية وحاااملي صاافات 
 الجنسين )أوروغواي(؛

ة ضمان حماية جمير الساكان مان المعاايير والممارساات التمييزيا 118-19
 على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية في جمير مناحي الحياة )إسبانيا(؛

مواصااااالة تعزياااااز حقاااااوق المثلياااااات والمثلياااااين ومزدوجاااااي الميااااال  118-20
الجنساااي ومغاااايري الهوياااة الجنساااانية وحااااملي صااافات الجنساااين وحماااايتهم مااان 

 العنف والتمييز االجتماعي والثقافي )ييلي(؛
تااادابير المناسااابة لمنااار مظااااهر العناااف والتعصاااب اتخااااى جميااار ال 118-21

والتمييااااز ضااااد المثليااااات والمثليااااين ومزدوجااااي المياااال الجنسااااي ومغااااايري الهويااااة 
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والتحقياق فاي تلا  األعمااخ والمعا باة عليهاا 
)إساارا يل(؛ التحقيااق فااي أعماااخ العنااف ضااد المثليااات والمثليااين ومزدوجااي المياال 

مغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومقاضاة المساؤولين الجنسي و 
عنها ومعا بتهم في سياق الجهود الرامية إلى مكافحاة ماا يتعرضاون لا  مان  والاب 

 نمطية وتحي ز )األرجنتين(؛
تكثيااف الجهااود الراميااة إلااى إىكاااء الااوعي العااا  بضاارورة القضاااء  118-22

يااد الوكاااالت الحكوميااة ووسااا   اإلعااال  علااى جمياار أيااكاخ التمييااز وىلاا  بتزو 
والجمهااور العااا  بااالتثقيف والتاادريب فااي مجاااخ حقااوق اإلنسااان وإطااالق حمااالت 

 لمكافحة القوالب النمطية والعنف الجنسانيين )تايلند(؛
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         مكافحااة التمييااز علااى أساااس المياال الجنسااي والهويااة الجنسااية،  118-23
باارامل لتوعيااة الاارأي العااا  وتاادريب ال ساايما مااا كااان موجهااا ضااد األطفاااخ، وتنفيااذ 

 المعلمين في هذا الموضوع )فرنسا(؛
مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التادابير الال ماة لحماياة حقاوق  118-24

 المسنين )المغرب(؛
 المضي في سياستها الرامية إلى حقوق الطبيعة )الجزا ر(؛ 118-25
باارامل الراميااة إلااى بااذخ مزيااد ماان الجهااود لتنفيااذ السياسااات وال 118-26

 تهيئة بيئة صحية )الفلبين(؛
توجيهيااااة بشااااأن األعماااااخ المباااااد  المضااااي  اااادما فااااي تنفيااااذ ال 118-27

علاااى المساااتو  الاااوطني تكملاااةا للجهاااود التاااي تباااذلها  التجارياااة وحقاااوق اإلنساااان
 إكوادور لوضر ص  ملز  بشأن الشركات عبر الوطنية وحقوق اإلنسان )ييلي(؛

الجهااود الجاريااة إلباارا  صاا  ماار   علااى الصااعيد الاادولي مواصالة  118-28
 بشأن األعماخ التجارية والشركات عبر الوطنية وحقوق اإلنسان )مصر(؛

الحفاااع علااى الاادور الرا ااد فااي مجاااخ السااعي لوضاار صاا  ملااز   118-29
 بشأن الشركات عبر الوطنية وحقوق اإلنسان )كوبا(؛

كاااوادور فاااي ضاااوء رفااا  المضاااي فاااي المطالباااات التاااي  ااادمتها إ 118-30
ياااركات عبااار وطنياااة جبااار األضااارار الجسااايمة التاااي لحقااات بالبيئاااة فاااي األماااا ون 

 )كوبا(؛
ضاامان حصااوخ أفااراد  ااوات إنفاااى القااانون والقااوات األمنيااة علااى  118-31

التاادريب بخصااو  معااايير حقااوق اإلنسااان فااي التعاماال ماار التجمعااات الساالمية، 
جوء إلااى القااوة المفرطااة واالحتجااا  وضاامان التحقيااق فااي جمياار االدعاااءات بااالل

 (؛تيرلنداالتعسفي ومالحقة الجناة )
ضااامان منااار االختفااااء القساااري والعناااف ضاااد النسااااء والتحقياااق  118-32

 بفعالية فيما يقر من هذ  األعماخ )السويد(؛
 اتخاى التدابير الال مة لمنر التعذيب في السجون )العراق(؛ 118-33
والعالجاات  "عياادات إعاادة التأهيال"ى باا اإل رار بوجاود ماا يسام 118-34

 واتخاى التدابير للتخلص منها )إسرا يل(؛ "لتصحي الميل الجنسي"
القضااااء علاااى ممارساااات اإلياااداع القساااري فاااي عياااادات العاااال   118-35

 اتماااان المياااال الجنسااااي أو الهويااااة الجنسااااية بالنساااابة للمثلياااا "العااااال "باااادعو  
والمثليااين ومزدوجااي المياال الجنسااي ومغااايري الهويااة الجنسااانية وحاااملي صاافات 
الجنساين، وضاامان مساااءلة األياخا  المسااؤولين عاان هاذ  األعماااخ علااى النحااو 

 عن تقديم الجبر الكامل للضحايا )البرتغاخ(؛ الواجب، فضالا 
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ضاامان االسااتقاللية القضااا ية والتنااوع فااي التعيينااات فااي الجهااا   118-36
 ضا ي )أستراليا(؛الق

اتخاااااى خطااااوات لضاااامان وحمايااااة اسااااتقاللية الجهااااا  القضااااا ي  118-37
 ونزاهت  الكاملة )إستونيا(؛

اتخااااااى جميااااار الخطاااااوات الال ماااااة لضااااامان اساااااتقاللية الجهاااااا   118-38
 القضا ي )اليونان(؛

ضمان وحماية استقاللية الجها  القضا ي ونزاهت  الكاملاة وكفالاة  118-39
اء مهاماا  القضااا ية دون أي يااكل ماان أيااكاخ الضااغ  أو التاادخل  درتاا  علااى أد
 )إسرا يل(؛

مواصلة الجهود التاي تباذلها مان أجال اإلصاال  القضاا ي وتعزياز  118-40
 وحماية استقاللية الجها  القضا ي )باكستان(؛

تعزيااااز الجهااااود الراميااااة إلااااى ضاااامان وحمايااااة اسااااتقاللية الجهااااا   118-41
وتساهيل إجاراء حاوار واسار وتشااركي بشاأن التحاديات  القضا ي ونزاهتا  الكاملاة،

 القا مة في إ امة العدخ )باراغواي(؛
الوفااااء بالتزاماتهاااا بضااامان اساااتقاللية الجهاااا  القضاااا ي وتعزيزهاااا  118-42

 )سلوفاكيا(؛
مواصاااالة اتخاااااى مزيااااد ماااان التاااادابير لضاااامان اسااااتقاللية الساااالطة  118-43

 القضا ية وتأهيلها المهني )إسبانيا(؛
الساااااعي لضااااامان فصااااال السااااالطة القضاااااا ية كلياااااة عااااان السااااالطة  118-44

 التنفيذية من حيث تعيين كبار مسؤولي الجها  القضا ي )بنغالديش(؛
اتخااى التادابير وكااذل  التحقياق فاي عاازاخ  ضااة بصاورة مجحفااة  118-45

 وضمان استقاللية النظا  القضا ي ونزاهت  )بوتسوانا(؛
اللجااوء إلاى القضاااء ومعاملاة جمياار مواصالة ضامان تكااافؤ فار   118-46

اإلكوادوريين أما  المحاكم على  د  المساواة )إثيوبيا(؛ مواصالة جهودهاا لضامان 
 إمكانية وصوخ الجمير إلى القضاء )أىربيجان(؛

مواصاالة الجهااود الراميااة إلااى ضاامان اسااتقاللية الجهااا  القضااا ي  118-47
ية فااي اإلجااراءات القضااا ية ونزاهتاا ، ال ساايما فيمااا يخااص حقااوق الاادفاع والشاافاف

 )فرنسا(؛
إنشاء تليات لضمان التحقيق بصورة يااملة ومساتقلة ونزيهاة فاي  118-48

مازاعم ارتكااب انتهاكاات جسايمة لحقااوق اإلنساان بغياة تسارير إجاراءات العقاااب 
 والجبر )المكسي (؛

اتخاى تدابير عاجلة لتسرير التحقيقات القضا ية ومعا بة مرتكبي  118-49
 ات حقوق اإلنسان المذكورة في تقرير لجنة تقصي الحقا ق )األرجنتين(؛انتهاك
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المضي في التمس  بمستو  عاٍخ من المعايير في ضمان الحاق  118-50
 )االتحاد الروسي(؛ أيضاا في التصويت، في المستقبل 

مواءماااة القاااوانين واللاااوا   الوطنياااة المتعلقاااة بحرياااة التعبيااار مااار  118-51
 وتيرلنااداالمعااايير الدوليااة لحقااوق اإلنسااان )المملكااة المتحاادة لبريطانيااا العظمااى 

 الشمالية(؛
اتخاى خطوات إضاافية لضامان مواءماة القاوانين واللاوا   الوطنياة  118-52

حاااق فاااي التجمااار السااالمي مااار المعاااايير الدولياااة، بهااادد ضااامان حرياااة التعبيااار وال
 )البرا يل(؛

حمايااة الصااحافيين والماادافعين عاان حقااوق اإلنسااان وغياارهم ماان  118-53
ممثلاااي المجتمااار المااادني مااان أعمااااخ التخوياااف والعناااف التاااي  اااد يتعرضاااون لهاااا 
بسااابب أنشاااطتهم )بلجيكاااا(؛ اتخااااى تااادابير لحماياااة الصاااحافيين والمااادافعين عااان 

 حقوق اإلنسان )كوستاريكا(؛
النظاار فااي اعتماااد أحكااا   انونيااة واتخاااى إجااراءات إداريااة لتعزيااز  118-54

عااان تعزياااز  التمتااار باااالحق فاااي حرياااة التعبيااار والحاااق فاااي تكاااوين جمعياااات، فضاااالا 
 استقاللية الجها  القضا ي ونزاهت  )كوستاريكا(؛

ضااامان تهيئاااة بيئاااة تمناااة ومواتياااة لجميااار المااادافعين عااان حقاااوق  118-55
ر ادعااءات تعرضاهم للهجماات واالبتازا  والمضاايقة، اإلنسان، والتحقيق في جميا

وضااامان انسااااجا  التشااارير المتعلااااق بحريااااة التعبيااار، بمااااا فااااي ىلااا  التعبياااار عباااار 
من العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية  9اإلنترنت، انسجاما كامال مر المادة 

 والسياسية )إستونيا(؛
للصااااااحافيين  ريااااااة التعبياااااار، ال ساااااايما بالنساااااابةح يااااااادة تعزيااااااز  118-56

 ومستخدمي وسا ل التواصل االجتماعي )اليونان(؛
تهيئااة بيئااة مواتيااة للعماال لجمياار الفاااعلين فااي المجتماار الماادني  118-57

 الذين ينشطون في مجاخ حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها )هنغاريا(؛
إنشااء تلياات متخصصااة للحماياة لكاي يااتمكن المجتمار الماادني  118-58

 اإلنسان من العمل بأمان واستقاللية )المكسي (؛ والمدافعون عن حقوق
بذخ كل الجهود الممكنة لصون حرية التعبير في وسا   اإلعال   118-59

مر التوصايات المقدماة مان منظوماة حقاوق  ويبكات التواصل االجتماعي، تمايياا 
 اإلنسان العالمية واإل ليمية )بيرو(؛

ة ىات الصاالة لضاامان بااذخ الجهااود لمراجعااة التشااريعات الحالياا 118-60
 ممارسة حرية التعبير وتكوين جمعيات ممارسة كاملة )جمهورية كوريا(؛

تعزيااز وحمايااة واحتاارا  الحااق فااي حريااة التعبياار والتجماار وتكااوين  118-61
مااااار التزاماااااات البلاااااد الدولياااااة فاااااي مجااااااخ حقاااااوق اإلنساااااان  جمعياااااات انساااااجاماا 

حاق فاي حرياة الارأي والتعبيار، )سلوفاكيا(؛ اتخاى تادابير ملموساة لتعزياز وحماياة ال
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ماااان اإلعااااالن العااااالمي لحقااااوق اإلنسااااان  19ماااار مااااا ىكاااار فااااي المااااادة  تمايااااياا 
 )السويد(؛

اعتماد التدابير المناسبة لضمان حرية ممارسة الحاق فاي التجمار  118-62
والحاااق فاااي تكاااوين جمعياااات دون  ياااود ال مبااارر لهاااا، والحتااارا  الحياااز المشاااروع 

الصاااااحافيين والمااااادافعين عااااان حقاااااوق اإلنساااااان المكفاااااوخ للمجتمااااار المااااادني و 
 )إسبانيا(؛

اعتماد التدابير الال مة بما يكفل انسجا  تنفيذ القاانون العضاوي  118-63
المتعلااق باالتصااااالت ماار الحاااق فاااي حريااة التعبيااار والمعااايير الدولياااة ىات الصااالة 

 )سويسرا(؛
 تعزيااااز المساااااعي الراميااااة إلااااى مناااار أعماااااخ التخويااااف والتهديااااد 118-64

والعنااف التااي تسااتهدد المجتماار الماادني، بمااا فااي ىلاا  الماادافعون عاان حقااوق 
اإلنسااااان والنقابااااات العماليااااة المنتقاااادة للحكومااااة، والحمايااااة ماااان هااااذ  األعماااااخ 
وضاامان حريااة التعبياار بصااورة كاملااة، علااى فضاااء اإلنترناات وخارجاا  علااى السااواء 

 )تشيكيا(؛
لوجاا  األكماال وحمايااة كفالااة حريااة التعبياار وحريااة التجماار علااى ا 118-65

 الصحافيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان من التهديدات واالعتداءات )فرنسا(؛
إيجاد وتوطيد بيئة مواتية للمادافعين عان حقاوق اإلنساان وإنشااء  118-66

تلية لحمايتهم )جمهورية كوريا(؛  يادة توطيد البيئة المناسبة لعمال المادافعين عان 
 حقوق اإلنسان )أوكرانيا(؛

ضمان مان  الحاق فاي حرياة تكاوين جمعياات وإمكانياة اضاطالع  118-67
 الجمعيات بأعمالها دون  يود ال موجب لها )السويد(؛

تعزيااااز التشااااريعات لمكافحااااة االتجااااار باأليااااخا  واالسااااتغالخ  118-68
الجنساااي واالساااتغالخ فاااي العمااال وغيااار ىلااا  مااان أياااكاخ االساااتغالخ، ال سااايما 

 (؛للنساء واألطفاخ )بوتسوانا
 اعتماااد  ااانون يااامل لمكافحااة االتجااار باأليااخا  )ساايراليون( 118-69

)أوكرانياااا(؛ وضااار وتنفياااذ  اااانون ياااامل لمكافحاااة االتجاااار باألياااخا  )أرمينياااا(؛ 
النظااار فاااي إمكانياااة اعتمااااد  اااانون منفصااال بشاااأن مكافحاااة االتجاااار باألياااخا  

 )بيالروس(؛
مار تنفياذ  ر تماياياا  يادة تكثيف الجهود لمكافحة االتجار بالبشا 118-70

الخطااو الوطنيااة والتصاادي علااى النحااو المناسااب لمسااألة حمايااة ضااحايا االتجااار 
 بالبشر )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

النظر في إمكانية تحديث الخطة الوطنية بشأن مكافحاة االتجاار  118-71
 بالبشر )العراق(؛
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بكات ضمان تنفيذ السياساات والعملياات الرامياة إلاى تفكيا  يا 118-72
 االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تنفيذا فعاال )الفلبين(؛

 ياااد الجهااود التااي تبااذلها لتنفيااذ الخطااة الوطنيااة بشااأن مكافحااة  118-73
)تركيا(؛  ياد الجهاود التاي تباذلها لتنفياذ الخطاة  ليشتي( - االتجار بالبشر )تيمور

شاأن المسااواة مان أجال الوطنية بشأن مكافحة االتجار بالبشر والبرنامل الوطنياة ب
 الحراك السكاني )أوغندا(؛

جعل جمير التشريعات المتعلقة بمرا بة االتصاالت منسجمة مر  118-74
المعااااايير الدوليااااة لحقااااوق اإلنسااااان وال ساااايما ايااااترا  إجااااراء اختبااااار الضاااارورة 

 والتناسب في كل عمليات مرا بة االتصاالت )ليختنشتاين(؛
الرامياااة إلاااى كفالاااة الحقاااوق اال تصاااادية مواصااالة تعزياااز الجهاااود  118-75

 واالجتماعية والثقافية للمواطنين )االتحاد الروسي(؛
مواصااالة العمااال للنهاااوض بالتنمياااة اال تصاااادية االجتماعياااة بغياااة  118-76

 تحسين المستويات المعيشية للسكان )الصين(؛
المضاااي  ااادما فاااي الساااعي لتو يااار الثاااروة الوطنياااة تو يعاااا عاااادال  118-77

 )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛
تعزيز التادابير الرامياة إلاى  ياادة تقلايص الفجاوة فاي تو يار الثاروة  118-78

 في سياق الجهود للقضاء على الفقر )إندونيسيا(؛
مواصلة جهود مكافحة الفقر والجهود في صال  الساكان الاذين  118-79

 يعيشون أوضاعا هشة )باراغواي(؛
باااااارامل مكافحاااااااة الفقاااااار فاااااااي أوسااااااا  أسااااااار مواصاااااالة تطاااااااوير  118-80

اإلكوادوريين المنحادرين مان أصال أفريقاي وتساهيل مشااركتهم الكاملاة فاي الحيااة 
 العامة )جيبوتي(؛

المضاااااي فاااااي تنفياااااذ برامجهاااااا لتحساااااين المساااااتويات المعيشاااااية  118-81
لمواطنيهاااا، بماااا يشااامل الساااكان األصاااليين واإلكاااوادوريين المنحااادرين مااان أصااال 

 )ناميبيا(؛ Montubiosأفريقي وفئة 
تحسين حصاوخ اإلكاوادوريين المنحادرين مان أصال أفريقاي علاى  118-82

 السكن الال ق والتعليم والعيش الكريم )أوغندا(؛
 9-135و 8-135العماااااال، فااااااي سااااااياق متابعااااااة التوصاااااايات  118-83
ماان جولااة االسااتعراض الثانيااة، علااى  يااادة االسااتثمار  16-135و 15-135و

اعي لتحسين نوعية االستفادة والفر  واالحتياجات في إطاار اال تصادي واالجتم
لصال  أسار اإلكاوادوريين المنحادرين مان أصال أفريقاي  "Sumak Kawsay "برامل 

 ولتسهيل مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة )هايتي(؛
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 تنفياذاا  SigTierrasمواصلة اتخاى التدابير الفعالة لتنفيذ برنامجها  118-84
أجل ضمان حصوخ المرأة الريفية على ساندات ملكياة األرض علاى  اد   فعاالا من

 المساواة مر الرجل )ناميبيا(؛
تطبياااق التااادابير الال ماااة لحماياااة البيئاااة واعتمااااد تااادابير محاااددة  118-85

 لحماية التمتر بالحق في الميا  )دولة فلسطين(؛
ات توسااااير تغطيااااة الضاااامان االجتماااااعي وكفالااااة اسااااتفادة األ لياااا 118-86

 اإلثنية من  على  د  المساواة مر اآلخرين )الصين(؛
مواصااالة الجهاااود الرامياااة إلاااى اإل ااارار بالعمااال الال اااق، وتقلااايص  118-87

البطالة الهيكلية، وتوسير القدرة الشرا ية لدخل العمل تادريجيا، وىلا  فاي ساياق 
 تعزيز النظا  االجتماعي واال تصادي القا م على التكافل )نيكاراغوا(؛

المضي في تنفيذ السياسات الكفيلة بزيادة فر  الحصاوخ علاى  118-88
 العمل، ال سيما للشباب وفي المناطق الريفية )سنغافورة(؛

األخااااذ باسااااتراتيجيات هادفااااة وإدخاااااخ إصااااالحات علااااى سااااوق  118-89
العمل لتعزيز مشاركة المرأة في يغل الوظا ف فاي القطااع الرسامي، بماا فاي ىلا  

 لتي تحوخ دون هذ  المشاركة )باهاماس(؛بتخفيف الحواجز ا
مواصاالة الجهااود لتمكااين النساااء ماان الحصااوخ علااى وظااا ف فااي  118-90

 القطاع الرسمي )الجزا ر(؛
مواصاالة الجهااود الراميااة إلااى القضاااء علااى عماال األطفاااخ وىلاا   118-91

بمنشاء تلية تنسايق باين الوكااالت علاى المساتويين الاوطني ودون الاوطني مان أجال 
 تنفيذ الخطة الوطنية لمنر عمل األطفاخ والقضاء علي  )مالديف(؛

تعزيز األحكا  التشريعية ىات الصالة بغياة تقلايص عمال األطفااخ  118-92
 ومعا بة المخالفين )بنما(؛

مواصلة الجهود الرامية إلاى  ياادة تقلايص عمال األطفااخ ومعا باة  118-93
  التشريعية المتعلقة بعمل األطفااخ الذين يشغ لون األطفاخ مخالفين بذل  األحكا

 مخالفة صريحة )أوروغواي(؛
          مواصاااالة الجهااااود الراميااااة إلااااى تعزيااااز مرافااااق الرعايااااة الصااااحية،  118-94

ال ساايما فاااي المنااااطق الريفيااة، مااار التركياااز علاااى التصاادي لمشاااكلة ساااوء التغذياااة 
 )ماليزيا(؛

علاى  مواصلة الجهود لتحسين الصاحة بتوساير برنامجهاا للقضااء 118-95
 سوء التغذية  ضاء مبرما بحيث يشمل أكبر عدد ممكن من السكان )ملديف(؛

مواصاااالة وضاااار سياسااااات لتقلاااايص معاااادالت البدانااااة وحاااااالت  118-96
 األمراض غير المنقولة وتنفيذ تل  السياسات ورصدها وتعزيزها )باهاماس(؛
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 مواصاالة تعزيااز التاادابير الراميااة إلااى التصاادي لحماال المراهقااات، 118-97
وىلااا  بتعزياااز فااار  الحصاااوخ علاااى خااادمات الصاااحة اإلنجابياااة، بماااا فاااي ىلااا  

عن الخدمات االستشارية والرعاية  التثقيف في الصحة الجنسية واإلنجابية، فضالا 
توافاق مار االلتزاماات المنصاو  عليهاا فاي  الصحية التي تناسب الشباب، تمايياا 
 )أوروغواي(؛ تراء مونتيفيديو بشأن السكان والتنمية

كفالاااة حصاااوخ جميااار الفتياااات والنسااااء علاااى الدعاياااة والرعاياااة  118-98
الشااااملة فاااي مجااااخ الصاااحة الجنساااية واإلنجابياااة، بماااا فاااي ىلااا  الحصاااوخ علاااى 
وسا ل منر الحمل الحديثة )إستونيا(؛ كفالة حصاوخ جميار النسااء والفتياات علاى 

 يسلندا(؛توسا ل منر الحمل الحديثة والمتيسرة التكلفة )
تنفيذ سياساتها الشااملة للنهاوض بالصاحة وإطاار سياساتها العاماة  118-99

 للقضاء على التمييز ضد النساء )جنوب أفريقيا(؛
العماال، فااي سااياق الجهااود الجاريااة فااي مجاااخ الصااحة الجنسااية  118-100

واإلنجابية، علاى اتخااى تادابير لمكافحاة العناف ضاد النسااء وتعزياز المسااواة باين 
 الجنسين )فرنسا(؛

 هاماااا  مواصاالة الجهااود إلصااال  النظااا  التعليمااي باعتبااار  عنصااراا  118-101
 للقضاء على الفقر )المغرب(؛

االساااتمرار فاااي  ياااادة االساااتثمارات فاااي التعلااايم وتعزياااز الهياكااال  118-102
 األساسية للقطاع التعليمي )الصين(؛

المضااي فااي المساااعي الراميااة إلااى تقلاايص الفجااوة بااين المناااطق  118-103
 والريفية في مجاخ التعليم )جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية(؛ الحضرية

مضااااعفة الجهاااود لكفالاااة حصاااوخ جميااار األطفااااخ، بمااان فااايهم  118-104
 أطفاخ األ ليات وأطفاخ المناطق الريفية، على تعليم ىي نوعية جيدة )تايلند(؛

ة االساااتمرار فاااي  ياااادة االساااتثمارات العاماااة فاااي التعلااايم ومواصااال 118-105
جهودهااا لتنفيااذ اسااتراتيجيات التعلاايم الشااامل، ماار إيااالء اهتمااا  خااا  للمناااطق 

 التي يصعب الوصوخ إليها ولءطفاخ )دولة فلسطين(؛
المضي في بذخ الجهود للقضاء على الفجوة في الحصاوخ علاى  118-106

التعلاايم بااين المناااطق الريفيااة والحضاارية ومعاادالت التساارب لااد  الطلبااة المنتمااين 
 لسكان األصليين وإلى اإلكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي )إثيوبيا(؛إلى ا
المضاي فاي الجهاود الرامياة إلااى معالجاة مشاكلة األمياة مان أجاال  118-107

تعزيز فر  الحصوخ على تعليم نوعي في المناطق الريفية، وهو ما سايعود بمناافر 
منااااطق الريفياااة طويلاااة األجااال علاااى النسااااء والشاااباب والساااكان األصاااليين فاااي ال

 )ماليزيا(؛
مواصااالة سياساااة التعلااايم الشاااامل، ال سااايما فاااي المنااااطق الريفياااة  118-108
 )ليبيا(؛
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 مواصلة ورفر مستو  تنفيذ سياسات التعليم الشامل )سلوفينيا(؛ 118-109
مواصلة الجهود الرامية إلى تنفياذ سياساات التعلايم الشاامل التاي  118-110

 وضعتها )أىربيجان(؛
رفاار مسااتو  تنفيااذ سياسااات التعلاايم الشااامل، ماار إيااالء اهتمااا   118-111

 خا  للفئات الضعيفة )أوكرانيا(؛
تحساااااين النظاااااا  التعليماااااي، وبااااااألخص بتعزياااااز فااااار  الفئاااااات  118-112

 المهمشة والذين يعيشون في المناطق النا ية )إندونيسيا(؛
تهجهااااا المضااااي فااااي تعزيااااز السياسااااة التعليميااااة الممتااااا ة التااااي تن 118-113

 إكوادور )جمهورية فنزويال البوليفارية(؛
اتخاى التدابير الال مة لضما  مشاركة جميار الماواطنين، ال سايما  118-114

الفئاااات الضاااعيفة، مشااااركة كاملاااة فاااي النظاااا  التعليماااي وفاااي إدارة الشاااأن العاااا  
 )أنغوال(؛

المضاي فاي كفالاة حصاوخ جمياار اإلكاوادوريين علاى تعلايم نااوعي  118-115
 ل  بتحسين تدريب المعلمين باستمرار )سنغافورة(؛وى

 يااادة فاار  حصااوخ النساااء المنتميااات إلااى السااكان األصااليين  118-116
 وإلى اإلكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي على تعليم نوعي )باهاماس(؛

 48-135و 8-135المضاااي، فاااي ساااياق متابعاااة التوصااايات  118-117
           انياااة، فاااي تحساااين نوعياااة التعلااايم العاااا ،مااان جولاااة االساااتعراض الث 55-135و

ال سيما بالنسبة للذين يعيشون دون خ  الفقر، مر التشديد على الصحة النفسية 
 والعناصر النفسية االجتماعية لبيئة التعليم النوعي )هايتي(؛

مواصاالة تعزيااز فاار  الحصااوخ علااى التعلاايم وتصااميم سياسااات  118-118
         ليمياااة لتشااامل الفتياااات فاااي المنااااطق الريفياااة،عاماااة ترماااي إلاااى  ياااادة التغطياااة التع

ال سيما الفتيات المنتميات إلى السكان األصاليين وإلاى اإلكاوادوريين المنحادرين 
 من أصل أفريقي )ييلي(؛

مواصااالة الجهاااود لمكافحاااة جميااار أياااكاخ التميياااز ضاااد المااارأة  118-119
 )جيبوتي(؛

الماااارأة  يااااادة الجهااااود لمكافحااااة جمياااار أيااااكاخ التمييااااز ضااااد  118-120
 )اليونان(؛

معالجااااة القوالااااب النمطيااااة االجتماعيااااة والثقافيااااة التااااي تشااااكل  118-121
األسااااس للتميياااز والعناااف ضاااد المااارأة وكفالاااة مشااااركة المااارأة فاااي صاااناعة القااارار 

 )أوكرانيا(؛
تعزيااز الجهااود الراميااة إلااى مناار ومكافحااة جمياار أيااكاخ التمييااز  118-122

 م من الفئات الضعيفة )إيطاليا(؛والعنف ضد النساء واألطفاخ وغيره
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تكثياااف المباااادرات، بماااا فاااي ىلااا  التااادريب فاااي مجااااخ حقاااوق  118-123
 اإلنسان، من أجل التوعية بالمساواة بين الجنسين )تركيا(؛

 مواصلة الجهود للقضاء على العنف الجنساني )جورجيا(؛ 118-124
يا ، مار مواصلة الجهاود للحاد مان العناف الجنسااني والقضااء عل 118-125

توخي الحر  الال   في مالحقة ومقاضاة مرتكبي األفعااخ مان هاذا الناوع وتقاديم 
التاادريب المناسااب إلااى الساالطات المختصااة فااي مجاااخ حمايااة النساااء والفتيااات 

 ومنر العنف ضدهن )نيكاراغوا(؛
المضااي فااي تحسااين إجااراءات مقاضاااة ومعا بااة المسااؤولين عاان  118-126

عاان رصااد تنفيااذ الخطااة الوطنيااة للقضاااء علااى  ضااالا أعماااخ العنااف ضااد النساااء، ف
 )السلفادور(؛ مستمراا  العنف الجنساني ضد األطفاخ رصداا 

 ياااادة تعزياااز تلياااات تقوياااة سااابل مقاضااااة جميااار مرتكباااي العناااف  118-127
 الجنساني )سلوفاكيا(؛

ضااد  رصااد تنفيااذ الخطااة الوطنيااة للقضاااء علااى العنااف الجنساااني 118-128
بغيااة ضاامان التحقيااق ماار األيااخا   اا مسااتمر  األطفاااخ المااراهقين والنساااء رصااداا 

المسؤولين عان أعمااخ العناف الجنسااني ضاد النسااء ومقاضااتهم ومعاا بتهم علاى 
 النحو الصحي  )البرتغاخ(؛

تكثيااف جهااود مكافحااة العنااف ضااد الماارأة وإيااذاء األطفاااخ ماان  118-129
يااااة والمؤسسااااية التااااي اتخااااذت فااااي معالجااااة أجاااال ضاااامان فعاليااااة التاااادابير المعيار 

 المشكلة )إسبانيا(؛
العمل بصورة منهجياة علاى جمار البياناات المتعلقاة باالعنف ضاد  118-130

 المرأة والعنف الجنسي واالتجار بالبشر )السويد(؛
ضاامان حصااوخ النساااء ضااحايا العنااف علااى المساااعدة المناساابة  118-131

 (؛وتقديم الجناة إلى العدالة )إيطاليا
من  كل ما يلز  من موارد إلنشاء وحدات  ضا ية متخصصة فاي  118-132

 األحكا  القانونية معنية بالعنف ضد النساء )بنما(؛
تعزيز تليات الحماية المتاحة للنساء ضحايا العنف، مان اللحظاة  118-133

 األولى لتقديم الشكو  )باراغواي(؛
ان حماياااة حقاااوق  ياااادة تعزياااز مؤسساااات حقاااوق اإلنساااان لضااام 118-134

 األطفاخ والنساء والسكان األصليين على نحو أفضل )باكستان(؛
مواصااالة تنفياااذ التااادابير اإلدارياااة والقضاااا ية لتاااوفير حماياااة فعالاااة  118-135

 للنساء والفتيات من العنف الجنسي واإليذاء ولمعا بة الجناة )البرا يل(؛
ي البلااد، ماار مواصاالة تعزيااز خاادمات تسااجيل جمياار المواليااد فاا 118-136

 ضمان مجانية هذ  الخدمات وإتاحتها للجمير )سلوفاكيا(؛
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 يسلندا(؛تحظر العقاب البدني لءطفاخ في جمير األماكن ) 118-137
اساااتحدات وتنفياااذ تشااارير يحظااار العقااااب البااادني لءطفااااخ فاااي  118-138

جمياار األماااكن، بمااا فااي ىلاا  فااي البياات والمدرسااة وجمياار أماااكن الحرمااان ماان 
 )ليختنشتاين(؛ الحرية
سن تشرير بغية حظر العقاب البدني لءطفاخ في جمير األمااكن  118-139

 حظرا صريحا )الجبل األسود(؛
 مواصلة مكافحة جمير أيكاخ إيذاء األطفاخ )جيبوتي(؛ 118-140
ضاامان التحقيااق الفااوري والفعاااخ والنزياا  فااي جمياار أعماااخ سااوء  118-141

اخ في الوس  التعليمي، وتقديم مرتكبي هاذ  المعاملة والعنف الجنسي ضد األطف
األعماااخ إلااى العدالااة، وضاارورة حصااوخ الضااحايا علااى الجباار ومااا يحتاجوناا  ماان 

 حماية ودعم )بلجيكا(؛
العمل على الدوا  على تنفياذ المعاايير والسياساات العاماة لتعزياز  118-142

 حقوق األيخا  ىوي اإلعا ة )كوبا(؛
لحمايااة حقااوق األيااخا  ىوي اإلعا ااة بااذخ مزيااد ماان الجهااود  118-143

 وتبادخ أفضل الممارسات في هذا الصدد )جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية(؛
مواصااالة اتخااااى تااادابير لحماياااة حقاااوق األياااخا  ىوي اإلعا اااة  118-144

ووضااار بااارامل لضااامان تماااتعهم بحقاااو هم فاااي التعلااايم والصاااحة والساااكن والعمااال 
 )مصر(؛

جة مساألة تعزياز وحماياة حقاوق األياخا  ىوي المضي في معال 118-145
محددة إليجاد فر  عمال لهام )جمهورياة إياران  لاإلعا ة وىل  باستحدات برام

 اإلسالمية(؛
مواصااالة الجهااااود لضاااامان تمكااان األيااااخا  ىوي اإلعا ااااة ماااان  118-146

 إيجاد العمل وتقديم المساعدة الطبية لهم في المناطق الريفية )ليبيا(؛
التدابير الرامية إلى تحسين رفا  الفئات الضعيفة بمن فيهم تعزيز  118-147

 األيخا  ىوو اإلعا ة )ميانمار(؛
تعزيز اآلليات المناسبة لتحديد األوضاع التي يرتكب فيها العنف  118-148

 ضد األيخا  ىوي اإلعا ة )باراغواي(؛
المضااااي فااااي السياسااااات الراميااااة إلااااى تعزيااااز الحقااااوق اإلنساااااني  188-149
الضعيفة، ال سيما السكان األصاليون والفالحاون ووغيارهم مان األياخا   للفئات

 العاملين في المناطق الريفية )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(؛
تعزيااز التاادابير التااي اتخااذتها إكااوادور لتلبيااة احتياجااات السااكان  118-150

 األصليين )كوت ديفوار(؛
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ية فعالاة مار المجتمعاات مواصلة الجهود إلنشااء عملياات تشااور  118-151
المحليااة وفقااا للمعااايير الدوليااة بخصااو  أي مشااروع يااؤثر علااى أراضااي السااكان 
األصاااليين أو سااابل عيشاااهم )السااالفادور(؛  ياااادة تعزياااز المشااااورات مااار الساااكان 
األصااااليين لتمكياااانهم ماااان التمتاااار بحقااااو هم اال تصااااادية واالجتماعيااااة والثقافيااااة 

يافافة للتشااور المسابق مار الساكان األصاليين )جمهورية كوريا(؛ إيجاد إجراءات 
بشأن اساتخدا  أراضايهم )سايراليون(؛ إيجااد عملياات تشااورية فعالاة مار الساكان 
        األصاااليين والمجتمعاااات المحلياااة بخصاااو  أي مشاااروع  اااد ياااؤثر علاااى أراضااايهم
أو سابل عيشاهم )إساتونيا(؛ إضاافاء الطاابر المؤسساي علاى الحااق فاي التشااور ماار 

وإيااراك المجتماار الماادني ومجموعااات السااكان األصااليين فااي  الساكان األصااليين
اتفا ياااة وضاار تلياااة تشااااورية  ابلاااة للعمااال انساااجاما مااار التزاماااات البلاااد فاااي إطاااار 

 (169)ر ااام  1989الشاااعوب األصااالية والقبلياااة، منظماااة العمااال الااادولي بشاااأن 
ر )النارويل(؛ تشااجير المشااركة الفعالااة للساكان األصااليين فاي عمليااة صاناعة القاارا

 بشأن المسا ل التي تخصهم، ال سيما فيما يتعلق باألراض واأل اليم )بيرو(؛
ضمان إجراء مشااورات مسابقة وحارة ومساتنيرة بصاورة فعلياة مار  118-152

             مجموعاااات الساااكان األصاااليين بشاااأن السياساااات التاااي تاااؤثر فاااي طريقاااة عيشاااهم
 أو في ثقافتهم )المكسي (؛

جتمعاااات المحلياااة والمنظماااات إياااراك الساااكان األصاااليين والم 118-153
إعااالن التااي تمااثلهم فااي اعتماااد إطااار  ااانوني يكفاال احتاارا  المباااد  الااواردة فااي 

 )كندا(؛ األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
تعزياااز تلياتهاااا لحماياااة حقاااوق اإلنساااان لصاااال  الفئاااات الضاااعيفة  118-154

 والسكان األصليين )اليونان(؛
المناساابة لضاامان حمايااة السااكان األصااليين فااي  اتخاااى التاادابير 118-155

 المناطق المغزولة، بما في ىل  حماية المناطق الرمزية )النرويل(؛
لقاانون والممارساة، مضاعفة الجهاود بحياث يجاري اإل ارار، فاي ا 118-156

بمدما  المهاجرين في جمير المجاالت، وال سيما إدماا  النسااء فاي ساوق العمال 
 )هندوراس(؛

تسرير عملية اساتحدات إجاراء لتحدياد حااالت انعادا  الجنساية  118-157
وضاااامان انسااااجام  ماااار المعااااايير الدوليااااة والتوجياااا  الصااااادر عاااان مفوضااااية األماااام 

 .تحدة السامية لالجئين )سلوفاكيا(الم
في الو ت عليها تقد  ردودها سالتوصيات التالية و ستعكف إكوادور على دراسة و  -119

ل  عن موعد انعقاد الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقاوق ، على أال يتأخر ىالمناسب
  اإلنسان:

التصااااديق علااااى اتفا يااااة عااااد  تقاااااد  جاااارا م الحاااارب والجاااارا م  119-1
 (؛أرمينياالمرتكبة ضد اإلنسانية )
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التعاااااون ماااار المحكمااااة الجنا يااااة الدوليااااة تعاونااااا كااااامال ومواءمااااة  119-2
امات وتعريفات الجرا م والمباد  الاواردة تشريعاتها الوطنية بصورة كاملة مر االلتز 

في نظا  روما األساسي والتصديق على تعديالت كمبااال علاى نظاا  روماا األساساي 
 )ليختنشتاين(؛

االنضااما  إلااى معاهاادة تجااارة األساالحة وجعاال تشااريعاتها الوطنيااة  119-3
 متوا مة معها )غواتيماال(؛

المعاصارة والمسااهمة وضر استراتيجية وطنياة للتصادي للعبودياة  119-4
من أهداد التنمية المستدامة، والعمل فاي هاذا الساياق  7-8في تحقيق الهدد 
منظماة العمال الدولياة الملحاق باتفا ياة  2014عاا   بروتوكاوخعلى التصديق على 

، وبناء  ادرات ماوظفي إنفااى القاانون لزياادة تساهيل 1930العمل الجبري، بشأن 
شار ومقاضااة الجنااة وإداناتهم )المملكاة المتحادة التحقياق فاي جارا م االتجاار بالب

 .الشمالية( وتيرلندالبريطانيا العظمى 
فقااد بحثتهااا إكااوادور  التااي  ّااد مت أثناااء الحااوار التفاااعلي، التوصاايات التاليااةأمااا  -120

 بها:  وأحاطت علماا 
و اااف السياساااة المتمثلاااة فاااي مااان  ناااوعين مختلفاااين مااان وثاااا ق  120-1

 ي الهوياااااة الجنساااااية وىوي الهوياااااة الجنساااااية المعيارياااااةالهوياااااة لءياااااخا  مغااااااير 
 (؛إسرا يل)

تنفيذ استراتيجية وطنية لتحسين وضار الساكان مان طا فاة الروماا  120-2
 وإدماجهم اجتماعيا )هنغاريا(؛

اتخااااى خطاااوات لالعتاااراد بفئاااة الروماااا واعتباااارهم مااان مواطنيهاااا  120-3
 وحمايتهم من التمييز العنصري )بنغالديش(؛

وضاااار واعتماااااد خطااااة وطنيااااة بشااااأن األعماااااخ التجاريااااة وحقااااوق  120-4
اإلنساان، تشامل تادابير بشاأن الحصاوخ علاى االنتصااد، مار إياالء اهتماا  خاا  

 لوضر المدافعين عن حقوق اإلنسان )هولندا(؛
مراجعاة وتعاديل التشاريعات والممارساات ىات الصالة بغياة تعزياز  120-5

ة علاى أسااس الجادارة وحماياة عملهام مان استقاللية القضاء، وضمان تعيين القضا
 التدخالت السياسية )تشيكيا(؛

، 109ضمان استقاللية الجها  القضا ي وىلا  بمصاال  الماادة  120-6
للقاانون  ، من القانون العضوي المتعلق بالقضاء كيما تحادد بوضاو ، وفقااا 7الر م 

الحمايااة بمااا فياا  ، التااي ال تتااي  "الخطااأ الااذي ال يغتفاار"الاادولي، مااا مثلاا  عبااارة 
 الكفاية في الو ت الحاضر من إساءة االستخدا  الستهداد القضاة )هولندا(؛

النظاار فااي إمكانيااة تكييااف تشااريعاتها، وباااألخص بيااان مااا تمثلاا   120-7
، ماااان أجاااال ضاااامان اسااااتقاللية الجهااااا  القضااااا ي "الخطااااأ الااااذي ال يغتفاااار"عبااااارة 

 استقاللية كاملة )بيرو(؛
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الخطاأ "يطب أو تغيير التعريف الواسر والتطبيق التعسفي لعبارة  120-8
التاااي يساااتخدمها المجلاااس القضاااا ي لمعا باااة القضااااة )الوالياااات  "الاااذي ال يغتفااار

 المتحدة األمريكية(؛
 "الخطاأ الاذي ال يغتفار"إلغاء الحكام الجاامر المتمثال فاي عباارة  120-9

لمتعلااق بالقضاااء واسااتحدات إطااار ماان القااانون العضااوي ا 109الاواردة فااي المااادة
 انوني لضمان استقاللية الجها  القضا ي ونزاهت  الكااملتين انساجاما مار المعاايير 

 األساسية بشأن استقاللية الجها  القضا ي )ألمانيا(؛
مااان القاااانون العضاااوي المتعلاااق  109إعاااادة النظااار فاااي الماااادة  120-10

، بماا فاي ىلا  عان طرياق تاولي بالقضاء بهدد ضامان اساتقاللية الجهاا  القضاا ي
 جهة مستقلة اختيار السلطات القضا ية )كندا(؛

احتاااارا  الحااااق فااااي حريااااة التعبياااار وتكااااوين جمعيااااات والتجماااار  120-11
السلمي احتراما كاامال وىلا  بمراجعاة القاوانين والسياساات والبارامل التاي تحكام 

اسااتخدا  القااوة ضااد المجتماار الماادني وبتعااديل أو إلغاااء أيااة  ااوانين تجيااز للدولااة 
المتظاهرين السلميين، والتعسف في احتجا  المحتجين، وتقييد المجاخ المادني، 
            وو اااااف أنشاااااطة منظماااااات المجتمااااار المااااادني تعسااااافا. وتشااااامل هاااااذ  القاااااوانين 

مااااان القاااااانون الجنااااا ي الشاااااامل، وكاااااذل   346و 345و 339و 336المااااواد 
 (؛)كندا 739من المرسو  الر اسي ر م  24و 23و 22المواد 
تهيئة بيئة تمنة ومواتياة للمجتمار المادني والمادافعين عان حقاوق  120-12

اإلنسان وإرسا ها  انونا وممارسة، بما فاي ىلا  عان طرياق تعاديل القاوانين بحياث 
يتحقااق االمتثاااخ للعهااد الاادولي الخااا  بااالحقوق المدنيااة والسياسااية واالسااتقاللية 

 (؛تيرلنداالدولية )الكاملة للجها  القضا ي انسجاما مر المعايير 
ضمان حرية التعبير والتجمر السالمي وصاون أنشاطة الصاحافيين  120-13

عاان طريااق تعااديل التشااريعات ىات  أيضاااا والماادافعين عاان حقااوق اإلنسااان، وىلاا  
الصلة لجعلها متوا مة مر أفضل الممارسات ومر المعايير الدولية في مجاخ حرية 

تشااريعية الال مااة لكفالااة التمتاار الكاماال بااالحق التعبياار )إيطاليااا(؛ اعتماااد التاادابير ال
فااي حريااة الاارأي والتعبياار بجمياار أيااكال ، وىلاا  عاان طريااق إلغاااء القيااود المفرطااة 

 المفروضة على هذا الحق )المكسي (؛
إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق باالتصاالت والمراسايم  120-14

المية ومنظمات المجتمر المادني التنفيذية ىات الصلة بحيث يتسنى للمنافذ اإلع
والنقابات العمالية العمل بحرية وعد  إمكانية معا بتها أو و فها تعسفيا وأن يكون 
لااديها إمكانيااة الحصااوخ علااى ساابل انتصاااد فعالااة )تشاايكيا(؛ معالجااة الشااواغل 

( الااذي يفاارض علااى 2013الناياائة عاان القااانون العضااوي المتعلااق باالتصاااالت )
ة إعماخ مستو  أعلى من الر ابة الذاتية )أستراليا(؛ تعزيز ممارسة المنافذ اإلعالمي

            حريااااااة التعبياااااار دون  يااااااود ال موجااااااب لهااااااا، وىلاااااا  بتعااااااديل أو إلغاااااااء القااااااانون
 المتعلق باالتصاالت )الواليات المتحدة األمريكية(؛ 2013العضوي 
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القضاااء علااى جمياار أيااكاخ التمييااز وتجااريم منظمااات المجتماار  120-15
لمااادافعين عااان حقاااوق اإلنساااان ووساااا   اإلعاااال ، بطااارق منهاااا إلغاااااء المااادني وا

والقاااااااانون العضاااااااوي المتعلاااااااق  691و 739و 16المراسااااااايم التنفيذياااااااة ر ااااااام 
باالتصاالت، وبو ف اإلجراءات الجنا ية ضاد أياخا  يشااركون فاي احتجاجاات 
          اجتماعيااة اسااتنادا إلااى جاارا م عامااة مااذكورة فااي القااانون الجنااا ي، مثاال التخريااب 

بشاأن  739اإلرهاب )ألمانيا(؛ النظر في إمكانية مراجعة المرسو  التنفيذ ر ام  أو
تنظاايم المنظمااات االجتماعيااة والقااانون العضااوي المتعلااق باالتصاااالت وىلاا  فااي 
ضوء االلتزامات الدولية في مجاخ حقوق اإلنسان )كوستاريكا(؛ إعاادة النظار فاي 

الجناااا ي، فضاااال عااان القاااانون والقاااانون  739و 16المرساااومين التنفياااذيين ر ااام 
العضااااوي المتعلااااق باالتصاااااالت، لجعلهااااا متوا مااااة ماااار المعااااايير الدوليااااة لحقااااوق 

وأي مشااروع  739و 16اإلنساان )بلجيكااا(؛ إصااال  المرساومين التنفيااذيين ر اام 
 انون في هذا المجااخ بماا يكفال حماياة المادافعين عان حقاوق اإلنساان ولضامان 

مجتماااار الماااادني، ال ساااايما بقبااااوخ عااااروض اسااااتقاللية وحساااان سااااير منظمااااات ال
المساعدة الفنية التي يقدمها المقررون الخوا  التاابعين لءمام المتحادة إلصاال  
التشريعات الحالية )سويسرا(؛ضمان تمكن منظمات المجتمار المادني مان العمال 
بحرية، بما في ىل  المجموعات التي  د تكون منتقدة للحكوماة، وىلا  بتعاديل 

 )الواليات المتحدة األمريكية(؛ 739و 16رسومين التنفيذيين ر م أو إلغاء الم
اتخاااى الخطااوات الال مااة لضاامان رصااد جمياار عمليااات الوكااات  120-16

 االستخباراتية من  بل تلية إيراد مستقلة )ليختنشتاين(؛
المضااي  اادما فااي إصااال  القااانون الجنااا ي للتخلااي عاان تجااريم  120-17

لقاوانين التاي تجار   اإلجهااض فاي حااالت االغتصااب اإلجهاض )النرويل(؛ إلغاء ا
و نا المحار  واإلعا ة الشديدة للجنين وإلغااء جميار التادابير العقابياة )تيسالندا(؛ 
إصااال  القااانون الجنااا ي الشااامل بخصااو  توسااير المفهااو  القااانوني ل جهاااض 
والتخلاااي عااان تجاااريم اإلجهااااض فاااي حااااالت االغتصااااب و ناااا المحاااار  واإلعا اااة 

 شديدة للجنين )سلوفينيا(؛ال
إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني الذي يعي ن الزو  على أن   120-18

القااي م علااى الملكيااة الزوجيااة )تيساالندا(؛ إلغاااء الحكاام القااانوني الااذي يعااي ن الاازو  
 على أن  القي م على الملكية الزوجية )البرتغاخ(؛

إجااراءات واضااحة فااي واسااتحدات  1247إلغاااء المرسااو  ر اام  120-19
 انون فرعي من أجل إعماخ الحق في موافقاة الساكان األصاليين الحارة والمسابقة 
والمستنيرة فيما يخص التدابير التشريعية أو اإلدارية التي تؤثر في أ اليمهم وسابل 

منظمااة اتفا يااة عيشااهم، علااى النحااو المنصااو  علياا  فااي دسااتور إكااوادور وفااي 
 )ألمانيا(. (169)ر م  1989األصلية والقبلية، الشعوب العمل الدولية بشأن 

            1-120يكااان بوسااار إكاااوادور تأيياااد التوصااايات الاااواردة فاااي الفقااارات مااان ولااام  -121
 ألنها تعتبر أنها تتضمن معلومات و ا عية غير د يقة. 18-120والفقرة  3-120إلى 



A/HRC/36/4 

GE.17-11505 30 

           5-120يكااان بوسااار إكاااوادور تأيياااد التوصااايات الاااواردة فاااي الفقااارات مااان ولااام  -122
ألنهااا تعتباار أن القااانون الااذي تشااير  19-120و 17-120والفقرتااان  15-120إلااى 

 مر المعايير الدولية. إلي  منسجم أصالا 
ألنهااا  16-120يكاان بوساار إكااوادور تأييااد التوصاايات الااواردة فااي الفقاارة ولاام  -123

ارات، تعتبار أن النظااا  الاوطني الحااالي لءمان العااا ، بماا فااي ىلا  األمانااة الوطنياة لالسااتخب
 ينظم   انون األمن العا  الذي ينص على الر ابة المدنية والديمقراطية.

إى تار  أنا   4-120يكن بوسر إكوادور تأييد التوصايات الاواردة فاي الفقارة ولم  -124
        ال حاجااة لخطااة عماال وطنيااة ألن لااديها أصااال إطااار تشااريعي وسياساااتي ملااز   يااد التنفيااذ، 

انون اإلنتااا  والتجااارة واالسااتثمار، والقااانون النقاادي بمااا فااي ىلاا  دسااتور الجمهوريااة، و اا
العضااوي، والقااانون الجنااا ي الشااامل، وغيرهااا ماان القااوانين التااي تاانص علااى حمايااة حقااوق 
اإلنسااان وتعزيزهااا علااى النحااو الكاماال فااي سااياق عمليااات مؤسسااات األعماااخ التجاريااة. 

لف المجااالت المتعلقاة والستكماخ هذا اإلطار، ثمة معايير وخط  وبرامل أخر  في مخت
بمؤسسااااات األعماااااخ والصااااحة والطبيعااااة والزراعااااة والتجااااارة المنصاااافة والملكيااااة الفكريااااة 
 والعنف وعمل األطفاخ واألمن في الهيئات العامة والخاصة، وغير ىل  من المجاالت.

مو اااف تعبااار عاان جمياار االسااتنتاجات و/أو التوصااايات الااواردة فاااي هااذا التقرياار و  -125
وال ينبغاي تأويلهاا علاى أنهاا  ،ع االساتعراضو وخ( التي  دمتها و/أو الدولاة موضاالدولة )الد
 العامل ككل.بتأييد الفريق تحاظى 

 التعهدات وااللتزامات الطوعية -اا لثثا 
 توخا إدوادور على عاتقها االلتزاما  الطوعية التالية: -126

تلتاازم إدااوادور، ماان خااةل التعاااون مااع منظومااة األماام املتحاادة، ءواصاالة تعزيااز  )أري 
، ماان أجاال اإلبقااا  علااى عملاا  الاادائم وضاامان متابعااة الوفااا  SIDERECHOSاملوقااع اإلل ااموي 

 بتوصيا  والتزاما   قو  اإلنسان املعتمدة ضمن إقار منظومة األمم املتحدة؛
دور الرائاد يف تنفياا قارار حلاق  قاو  اإلنساان تتعهد إدوادور ءواصلة أدا  الا ) ري 

بشاااون وضاااع صااا  دويل ملااازم قانوناااا عااان املخلسساااا  عااارب الوقنياااة ويضهاااا مااان مشااااريع  26/9
األعماااااال التيارياااااة باااااا ا   قاااااو  اإلنساااااان، ءاااااا يف ذلااااا  بتباااااادل أف ااااال املمارساااااا  يف حاااااال 

 التشريعا  ورسم السياسا ؛
لاادويل علااى التيربااة اإلدوادوريااة بشااون  ايااة تتعهااد إدااوادور باااقة  اجملتمااع ا )جري 

 وتعزيز  قو  اإلنسان يف أوضا  الران الس اي؛
تتعهااد إدااوادور باااقة  اجملتمااع الاادويل علااى التيربااة اإلدوادوريااة بشااون  ايااة  )دري 

 وتعزيز  قو  اإلنسان فيما  ا إصةح اجلها  الق ائي.
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 المرفق
[Original: English/Spanish] 
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• Natalia Bolaños, Subsecretaria de Adolescentes Infractores del Ministerio de 
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