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مقدمة
 -1عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشاامل ،املنشاو وفقااق لقارار حلاق قاو
اإلنس ااان  ،1/5دورتا ا الس ااابعة والعشا ارين يف الف اامة م اان  1إىل  12أيار/م ااايو  .2017وأُج ااري
االس ااتعراض املتعل ااق ب ااادوادور يف اجللس ااة الثاني ااة املعق ااودة يف  1أيار/م ااايو  .2017وت ارأف وف ااد
إدوادور السايد ييّاوم لوناو ،و يار الشاخلون اةارجياة والاران السا اي .واعتماد الفرياق العامال هااا
التقرير عن إدوادور يف جلست العاشرة املعقودة يوم  5أيار/مايو .2017
 -2ويف  13شاابارب/فرباير  ،2017اختااار حل ااق قااو اإلنسااان حموع ااة املقااررين التالي ااة
(اجملموعااة الثة)يااةري لتيسااض االسااتعراض املتعلااق بااادوادور :بوليفيااا (دولااة – املتعااددة القوميااا ري
ومجهورية دوريا ودو ديفوار.
 -3ووفقااق للفقاارة  15مان مرفااق قارار حلااق قاو اإلنسااان  1/5والفقارة  5ماان مرفاق قارار
اجمللق  ،21/16صدر الو)ائق التالية أليراض االستعراض املتعلق بادوادور:
تقري ا ا ا ا ا ا ا ا اار وقين/ع ا ا ا ا ا ا ا ا اارض م ت ا ا ا ا ا ا ا ا ااو مق ا ا ا ا ا ا ا ا اادم وفقا ا ا ا ا ا ا ا ا ااق للفق ا ا ا ا ا ا ا ا اارة (15أري
(أري
)(A/HRC/WG.6/27/ECU/1؛
( ري جتميع للمعلوما أعدت مفوضية األمم املتحدة الساامية لقاو اإلنساان وفقااق
للفقرة  (15ري )(A/HRC/WG.6/27/ECU/2؛
(جري

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

 -4وأ يلااىل إىل إد اوادور ،عاان قريااق اجملموعااة الثة)يااة ،قائمااة ماان األس ا لة أعاادسا ساالفاق
إس اابانيا وأملاني ااا وبليي ااا وتش ااي يا وس االوفينيا والس ااويد وسويسا ارا وامل س ااي واململ ااة املتح اادة
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولنادا والوالياا املتحادة األمري ياة .وهاا األسا لة
متا ة على الشب ة اةارجية لةستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5جاادد الوفااد التوديااد علااى الت ازام إد اوادور الراسااإل سقااو اإلنسااان وس الّط ال ااو علااى
التقاادم ال بااض الاااي أُ اار منااا جولااة االسااتعراض الاادوري الشااامل السااابقة ،وب اافة أعاام خااةل
العقد الاي ق تها ومة حتالف )ورة الشعب يف السلطة.
 -6لقد ان مىل إدوادور إىل مجيع املعاهدا الدولية لقو اإلنسان املوجودة وتتعامل مع
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.
 -7وأدرج دسااتور  2008عقااداق اجتماعي ااق جديااداق ووضااع األساااف لدولااة "العاايا ال اارم‘‘
وذل ا باعااادة صااياية مفهااوم التنميااة التقلياادي .وضاامن هاااا اإلقااار ،ورياام مجيااع التحااديا ،
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عملااىل ال ومااة علااى تنفيااا سياسااا عامااة ترمااي إىل ايااة قااو اإلنسااان امل فولااة مل اواقين
إدوادور.
 -8وتعت اارب إدا اوادور أن الفق اار ظ اااهرة متع ااددة األبع اااد وأن م افحتا ا أم اار اس اام ل اامان
قاو اإلنسااان .ففااي الفاامة  ،2016-2009اخنفاام معاادل الفقاار املتعاادد األبعاااد ماان 27.2
يف املائ ا ااة إىل  16.9يف املائ ا ااة نتيي ا ااة لزي ا ااادة ف ا اارل ال ا ااول عل ا ااى العم ا اال والتعل ا اايم وال ا اامان
االجتماااعي وامليااا والس ا ن .وتُعااد إد اوادور أي ااق رائاادة علااى ال ااعيد العاااملي يف حااال م افحااة
أوج ا ا ع اادم املس اااواة ،بتم نه ااا م اان تقل اايا معام اال جي ااين بثم اااي نق ااارب ري اام رف اام الن ااب
اإلدوادورية ب ورة منهيية أي إصةح ضرييب يرمي إىل ضمان إعادة تو يع الثاروة الة ماة لماياة
قو اإلنسان.
 -9وال ااا الوفااد إصاادار القااانون الع ااوي لعااام  2014بشااون اجملااالق الوقنيااة للمساااواة
وأشااار إىل إجنااا ا هامااة أخاار  ،مثاال جتاارم قتاال اإلنااا والعنااف اجلساادي واجلنسااي والنفسااي؛
ومسااتو املشاااردة السياسااية العاليااة للم ارأة؛ واالع اما باااالقمان املاادي للمثلي ا جنساايا؛ وساان
القانون الع وي املتعلق بادارة بيانا اهلوية والبيانا املدنية.
 -10وانسياماق مع املبدأ الدستوري املتمثل يف مبدأ "العيا ال رم" ،اعمفىل إدوادور اعمافااق
دامةق باالق يف العمال الةئاق وقل اىل معادل البطالاة إىل نسابة  5.2يف ا ملائاة ،وهاو أ اد أد
املعاادال يف املنطقااة .وعااةوة علااى ذل ا  ،ارتفعااىل ميزانيااة ال ااحة العموميااة ،أ)نااا العقااد الاااي
ق ااتها وم ااة حت ااالف ) ااورة الش ااعب يف الس االطة ،بثم اااي ما ارا مقارن ااة ءس ااتواها أ)ن ااا العق ااد
السابق .وجر أي اق ضمان الق يف التعليم ،مع توظيف اساتثمارا دباضة يف اهليادال األساساية
وحتس النوعية يف مجيع املستويا التعليمية.
 -11وفيم ااا يتعل ااق بالبي ااة ،ذد اار الوف ااد أن  34يف املائ ااة م اان إقل اايم إد اوادور ظ ااى بالماي ااة
اليا .وأنشو إدوادور أي اق تسعة حمطا للطاقة املائية؛ وبال صاار  90يف املائاة مان إنتااج
البلد من ال هربا م در املوارد املتيددة.
 -12وتُعد إدوادور جهة مرجعية على ال عيد الدويل يف حال اية قو األشا ال ذوي
اإلعاقة :وبالفعل ،فقد سابق للارئيق املنت اب ،لينا موريناو ،أن شاغل مان قبال من اب املبعاو
اةال لألم العاام املعاين باإلعاقاة وإم انياة الوصاول .وحتاد الوفاد أي ااق عان التحسان ال باض
الاااي ق ارأ يف معاادال االعااتةل والوفاااة وال ااا أن إد اوادور جنحااىل يف تقلاايا معاادل عماال
األقفال من  12.5يف املائة يف  2007إىل  5.9يف املائة يف .2015
 -13وقال إن إدوادور هي إ د الدول القةئل اليت أقر دستورها بطابعها املتعدد القوميا
واملتع اادد الثقاف ااا  .ول ااديها أي ااق تشا اريعا متق اادما يف ح ااال ال اران السا ا اي وتست اايف الع اادد
األدرب من الةج يف أمري ا اجلنوبية.
 -14وسلّط الوفد ال و على التحول الشاامل الااي قارأ علاى نظاام السايون ،والااي ال،
يف مجلة أمور أخر  ،استثمار أدثر من  300مليون دوالر مل افحة االدتظاا وإتا اة االنادماج
االجتماعي على النحاو املناساب؛ و ياادة بنسابة  50يف املائاة يف عادد الق ااة ل ال 100 000
نسمة؛ واختاذ تدابض لتحس فعالية منظومة العدالة مع ضمان استقةلية الق ا يف الوقىل نفس .
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 -15وتنعم إداوادور بدميقراقياة مفعماة باليوياة وت فال رياة ت اوين مجعياا و رياة التعباض.
وال ااا الوفااد أن بام ااان وسااائط اإلعااةم نشاار رسااائل يييزيااة أو تشااهضية ،وأنا تبعااق لااال أقا ّار
القااانون الع ااوي املتعلااق باالت اااال لعااام  2013أي ااق املسااخلوليا الاايت يتع ا حتملهااا ج ارا
اإلعرا عن اآلرا  ،مع دفالت الق يف رية التعبض.
 -16وي ّ نىل إدوادور من دفالة التمتع سقاو اإلنساان أ)ناا الطاوارن اإلنساانية الايت جنماىل
عن لزال نيساان/أبريل  .2016فغاداة الزلازال ،أعااد إداوادور إنشاا  912مدرساة و 9مراداز
صحية وأهنىل إنشا  12 220منزالق.
 -17واختااا إداوادور العديااد ماان املبااادرا علااى املسااتو الاادويل ،مثاال وضااع صا قااانوي
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.
 -18ويف اةت ااام ،أد ااد الوف ااد أن إد اوادور ي ّ ن ااىل م اان حتقي ااق ه ااا النت ااائج اإل ابي ااة بف اال
القرارا السياسية اإلبداعية والسيادية اليت اختاسا .فقد أخا بعقاد اجتمااعي جدياد للنهاوض
باإلنسان والطبيعة معاا ،وأخاا ءفهاوم شاامل ومساتدام للتنمياة يُادعى "العايا ال ارم" ،وبرؤياة
إ ا يويال التنمياة االفااة لألف اار واملعتقاادا الساائدة ،وأعاااد النظار يف عةقاسااا الدولياة .وقااد
مس اال ذلا ا إلد اوادور بالوف ااا ب ا ا 20ه اادفا م اان مجل ااة  21ه اادفا م اان األه اادا اإلفائي ااة لأللفي ااة
وأ د)ىل حتوال يف الة قو اإلنسان يف البلد.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -19أدىل  83وفداق ببيانا أ)ناا الاوار التفااعلي .ويارد ناا التوصايا املقدماة أ)ناا الاوار
التفاعلي يف اجلز الثاي من هاا التقرير.
 -20فر بىل مجهورية فنازوية البوليفارياة بااخراج  1.5ملياون إنساان مان ربقاة الفقار يف الفامة
ما اان  2006إىل  2016وبزيا ااادة االسا ااتثمارا يف العلا اايم يف الفا اامة ما ااا ب ا ا  2008و2016
بنحو  300يف املائة.
 -21ور بىل اجلزائر بالتزام الدولة الفعلي بتعزيز مشاردة املرأة يف الياة العامة وبتحس نظاام
الرعاية االجتماعية ،ءا يف ذل بتحس البنية األساسية للسيون وإنشا فوذج جديد لإلدارة.
 -22ور ب ااىل أنغ ااوال باةط ااة الوقني ااة للع اايا ال اارم  ،2017-2013وبالق ااانون الع ااوي
املتعلق باإلعاقة لعام  ،2012وبالسياسا الرامية إىل الق ا على الفقر .وال ظىل أنغوال بقلق
وجود تفاوتا ب اتلف الف ا االجتماعية.
 -23ور ب ااىل األرجنت ا باعتم اااد اةط ااة التعليمي ااة الوقني ااة  .2025-2016وال ظ ااىل أن ا
ينبغي إية اهتمام خال مل افحة اإلفة من العقا .
ونوه ااىل أرميني ااا باعتم اااد تشا اريع يرس اام ال ااد األد لس اان ال اازواج عن ااد س اان  18عاما ااق
ّ -24
وشيعىل إدوادور على الت دي للعنف اجلنسي ضد الفتيا يف النظام التعليماي وعلاى حتادي
اةطة الوقنية مل افحة االجتار بالبشر واستغةهلم يف اجلنق ويف العمل.
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 -25وأعربااىل أس اماليا عاان القلااق إ ا االرتفااا ال بااض يف اواد العنااف ضااد النسااا  ،مااع
التنوي ا باااةطوا الاايت اختااا مل افحااة العنااف اجلنساااي .وأعربااىل عاان القلااق دااال إ ا خلااع
تقوض استقةلية الق ا .
وتعي الق اة بآليا قد يُنظر إليها على أهنا ّ
 -26وال ظااىل أذربييااان أن إد اوادور ،وتبع ااق للتوصااية الاايت قاادمتها أ)نااا اجلولااة الثانيااة ماان
االس ا ااتعراض فيم ا ااا ا ااا الت ا اادابض الرامي ا ااة إىل تقل ا اايا الفق ا اار ،ق ا ااد ب ا ااالىل جه ا ااودا و اد م ا اان
االستثمارا يف الربامج االجتماعية ،ريم القيود من ي امليزانية.
ونوهىل باهامااف باالتقليا الةفاىل يف مساتو الفقار ومساتو االخاتةال  .واعتارب
ّ -27
أن ي ا ااادة مش ا اااردة امل ا ارأة يف الي ا اااة السياس ا ااية وتقل ا اايا مع ا اادال البطال ا ااة واال تي ا ااا الس ا ااابق
للمحادمة واالنت ار لقو األش ال ذوي اإلعاقة أمور جديرة باملة ظة.
ونوهااىل باانغةديا بتقلاايا االخااتةال يف الاادخل خااةل العقااد السااابق .واعتاارب أن
ّ -28
فااوذج الدولااة إلتا ااة الفرصااة لليميااع للح ااول علااى الرعايااة ال ااحية ولتعزيااز قااو املهاااجرين
علااى أن ا مثااايل .وال ظااىل أن اسااتقةلية الق ااا هااي ياار األساااف الاايت ال يااىن عنهااا ل فالااة
قو اإلنسان.
 -29ور ب ااىل ب اايةروف بالت اادابض ال اايت ت ف اال الق ااو االقت ااادية االجتماعي ااة ،ء ااا يف ذل ا
بزيااادة يوياال نظااام الرعايااة االجتماعيااة وتوساايع تغطيت ا  .واعتاارب أن ماان شااون بااال مزيااد ماان
اجلهود يف حال التعليم خلق ظرو مواتية للمشاردة يف الياة العامة مشاردة داملة و ثيثة.
 -30ور بااىل بليي ااا بالتاادابض الراميااة يلااى م افحااة عماال األقفااال القسااري و يااادة ميازانييت
التعليم وصحة األقفال .وأعربىل عن القلق إ ا تنامي العراقيال أماام رياة التعباض والتيماع وأماام
عمل املدافع عن قو اإلنسان.
 -31ور بااىل دولااة بوليفيااا املتعااددة القوميااا بالتاادابض التش اريعية الاايت اختااا بغيااة م افحااة
التمييز واإلصة ا اليت أدخلىل لتعزيز الق يف العيا ال رم ،مثل تقليا األمية ،ال سيما يف
أوسارب النسا من الس ان األصلي وس ان األريا .
ونوهىل 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.
 -33وأشاااد الربا ياال بالت ااديق علااى اتفاقيااة منظمااة العماال الدوليااة بشااون العمااال املن ازلي
لعام ( 2011رقم 189ري واتفاقياة عاام  1961بشاون تقلايا ااال انعادام اجلنساية .ور باىل
بتيرم التعايب واجلرائم املادورة يف نظام روما األساسية للمح مة اجلنائية الدولية.
 -34ور ب ااىل دن اادا باعتم اااد بع اام القا اوان املتعلق ااة سري ااة ت ااوين مجعي ااا واجمل ااال امل اادي.
ايعىل إداوادور علاى باال املزياد مان اجلهااود ل امان انسايام القاوان ا لياة للدولاة انسااياماق
وش ّ
دامة مع التزاماسا الدولية يف حال قو اإلنسان.
 -35ور بىل شيلي باعتماد القانون اجلنائي الشامل ،الاي رم قتل اإلنا  .وأعربىل شايلي
عاان القلااق إ ا التااوخر يف الت ااديق علااى الربوتودااول االختياااري التفاقيااة قااو الطفاال املتعلااق
باجرا تقدم البةيا .
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 -36ور بىل ال بالتادابض الايت اختاا للنهاوض سقاو األشا ال ذوي اإلعاقاة والنساا
واألقليااا  ،وللق ااا علااى األميااة ،ومل افحااة العنااف ضااد النسااا  ،وإلصااةح اجلهااا الق ااائي،
ولتحس البنية األساسية للسيون.
 -37ور بىل دوستاري ا باستثمار الدولة يف الربامج االجتماعية .وسلطىل ال و أي ااق علاى
ياادة مشااردة النسااا يف اليااة السياساية ،وتنفيااا اةطاة الوقنياة للعاايا ال ارم ،وإ ارا تقاادم يف
حال إتا ة فرل الليو إىل العدالة.
 -38وال ظااىل دااو ديف اوار أن التقاادم ا اار يف حااال قااو اإلنسااان ينبغااي أن يقااود إىل
إرسااا ساايادة القااانون داملااة .وقالااىل إن ا رياام التحااديا ال اارب املسااتمرة ،فااان تعزيااز قااو
اإلنسان و ايتها ينبغي أن حتظى باألولوية يف جهود إعادة اإلعمار.
 -39ور بىل دوبا بووج التقدم اليت حتققىل يف ال احة ،والتعلايم ،و قاو األشا ال ذوي
اإلعاقاة واألقفااال والنساا  .وأعربااىل أي ااق عاان تقاديرها لتدشا املوقاع الشااب ي لنظاام املعلومااا
املتعلقة سقو اإلنسان (SIDERECHOSري ولريادة الدولة يف الادعوة إىل صا ملازم قانوناا بشاون
الشردا عرب الوقنية و قو اإلنسان.
 -40وأعربااىل تشااي يا عاان تقااديرها للعاارض الزاخاار باملعلومااا الاااي قدمت ا الدولااة ،والاااي
توي على إجابا على بعم تساؤالسا اليت قدمتها من قبل.
ونوه ااىل مجهوري ااة دوري ااا الدميقراقي ااة الش ااعبية باعتم اااد سياس ااا وب ارامج إ ابي ااة ل ااا
ّ -41
الس ان ال عفا وبتعزيز املخلسسا الوقنية املعنية سقو اإلنسان.
 -42ور با ااىل جيبا ااو بت ا ااديق الدولا ااة علا ااى ال ا ا ون الدوليا ااة الرئيسا ااية لقا ااو اإلنسا ااان
وبتعاوهنا ال امل مع معظم آليا قو اإلنسان.
 -43ور بااىل اجلمهوريااة الدوميني يااة بتنفيااا اةطااة الوقنيااة للعاايا ال اارم وباجنااا ا الدولااة
فيما يتعلق سقو الف ا ال عيفة .وسلطىل ال و أي ااق علاى دور إداوادور الرياادي يف الادعوة
إىل ص ملزم قانونا بشون الشردا عرب الوقنية و قو اإلنسان.
 -44وأشاااد م اار بااادوادور علااى تعزيزهااا قااو اإلنسااان دافااة وعلااى إ را هااا تقاادم يف
حاال الد من الفقر والتعليم وال حة والس ن ،ويضها من اجملاال .
 -45ور بااىل الساالفادور بادتسااا إد اوادور مخلسسااة وقنيااة لقااو اإلنسااان اصاالة علااى
اعتم اااد ما اان ’املرد ااز ألا ااف‘ وأش اااد باعتما اااد اةط ااة الوقنيا ااة للع اايا ال ا اارم والق ااانون املتعلا ااق
باألش ال ذوي اإلعاقة.
 -46وأقر إستونيا ببعم التطورا اإل ابية وأ اقىل علما بوسف بون أصحا الوالياا
يف إقار اإلجرا ا اةاصة مل يزر أ اد مانهم البلاد ريام الطلباا العديادة والادعوة املفتو اة الايت
وجهتها الدولة هلم.
ونوهىل مع االرتياح
 -47وأشاد إ)يوبيا باإلقار القانوي والسياسي الاي اعتمدت إدوادور ّ
باإلجنااا ا الاايت حتققااىل ،ماان قبياال يااادة مشاااردة امل ارأة يف الياااة العامااة و يااادة االسااتثمارا يف
برامج االجتماعية للق ا على الفقر.
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 -48وش ا ر فرنسااا الدولااة علااى عرضااها التقاادم الاااي أ ر ت ا يف حااال قااو اإلنسااان،
ال سيما يف حايل ال احة وم افحاة الفقار ،وعلاى اجلهاود الايت باالتها لتحسا إقارهاا التشاريعي
بشااون قااو املارأة و قااو املثليااا واملثلي ا ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري اهلويااة اجلنسااانية
و املي صفا اجلنس .
ونوهااىل جورجيااا باعتماااد القااانون الع ااوي املتعلااق باجملااالق الوقنيااة للمساااواة والقااانون
ّ -49
الع ااوي املتعل ااق باألشا ا ال ذوي اإلعاق ااة .ور ب ااىل بالت ااديق عل ااى اتفاقي ااة خف اام اااال
انعدام اجلنسية وإعطا األولوية للق ا على العنف اجلنساي.
ونوهااىل أملانيااا بالتقاادم ا اار  ،ال ساايما اسااتثمار الدولااة يف التعلاايم وال ااحة والااد ماان
ّ -50
الفقر .وقالىل إهنا ال تزال تشعر بالقلق إ ا تقلّا اليّز املتاح للميتمع املدي.
 -51ور ب ا ااىل يان ا ااا بالت ا ااديق عل ا ااى اتفاقي ا ااة منظم ا ااة العم ا اال الدولي ا ااة بش ا ااون العم ا ااال ذوي
املساخلوليا األسارية لعاام ( 1981رقاام 156ري واعتماااد دال ماان القااانون اجلناائي الشااامل واةطااة
الوقني ا ا ااة للع ا ا اايا ال ا ا اارم  .2017-2013وأعرب ا ا ااىل يان ا ا ااا ع ا ا اان القل ا ا ااق إ ا تع ا ا ا ّارض النس ا ا ااا
اإلدوادوريا من أصول أفريقية للتمييز.
ونوه ااىل اليون ااان باعتم اااد الق ااانون اجلن ااائي الش ااامل وجت اارم التع ااايب .ور ب ااىل باعتم اااد
ّ -52
اةطة الوقنية للعيا ال رم والقانون الع وي املتعلق باألش ال ذوي اإلعاقة.
 -53ور بىل يواتيمااال باعتمااد القاانون الع اوي املتعلاق باجملاالق الوقنياة للمسااواة .و ثّاىل
إد اوادور عل ااى تنفي ااا سياس ااة وقني ااة مل افح ااة العن ارية والتميي ااز ،ءش اااردة الف ااا ال اايت تتع اارض
للتمييز مشاردة فعالة.
 -54وأشاااد هاااييت بالنياااح الاااي ققت ا ال اربامج االجتماعيااة واالقت ااادية ،ال ساايما يف
تقلايا الفقار وعادم املسااواة .ور باىل بالتحساان يف يتاع النساا باالقو  ،وبااألخا مان يا
مشاردتهن يف الياة العامة.
 -55وأ ّد ا ااد هن ا اادوراف عل ا ااى اإلجن ا ااا ا الفائق ا ااة ال ا اايت ققه ا ااا البل ا ااد يف تقل ا اايا الفق ا اار
واالختةال يف الدخل .وأشاد باادوادور علاى توجيههاا دعاوة إىل املقارر اةاال املعاين بتعزياز
و اية الق يف رية الرأي والتعبض.
 -56ور با ااىل هنغاري ا ااا ب ا اااجلهود ال ب ا ااضة املباول ا ااة يف حا ااال التعل ا اايم و ي ا ااادة مع ا اادل الفتي ا ااا
ايعىل
املسااية لةلتحااا بااالتعليم .وأعربااىل عاان القلااق إ ا اسااتمرار التمييااز ضااد النسااا وشا ّ
إدوادور على م افحة القوالب النمطية اجلنسانية.
ونوهىل أيسلندا باةطوا الايت اختاا لتعزياز املسااواة با اجلنسا  .وال ظاىل بوساف
ّ -57
أن الشرورب القانونية اليت جتيز اإلجهاض تقييدية .واستفسر آيسلندا عن اةطوا اليت اختاا
لتنفياا التوصاايا الاايت قبلتهااا إداوادور يف جولااة االسااتعراض الساابقة بشاون مسااولة ظاار العقااا
البدي.
ونوه ااىل باعتم اااد الق ااانون
 -58وأش اااد إندونيس اايا ب ااادوادور عل ااى تقلي ااها االخ ااتةال ّ
الع وي املتعلق باجملالق الوقنية للمساواة وقانون الرعاية ال حية واملساعدة الطبية.
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ونوهىل مجهورياة إياران اإلساةمية بالتقادم ا ار يف حتسا اهليادال األساساية للسايون،
ّ -59
ويف مش اااردة املا ارأة يف الي اااة العام ااة ،ويف النظ ااام التعليم ااي ،ويف ي ااادة االس ااتثمارا يف الا اربامج
االجتماعية.
 -60وأشاد العرا بالتقدم الااي ققتا إداوادور يف دفالاة املسااواة با اجلنسا يف املشااردة
يف الياة العامة ،وم افحة التمييز العرقي ،والت دي لألمية.
ونوهىل آيرلندا بالتقدم الاي حتقق يف حال تعزيز قو األقفال و ثىل إداوادور علاى
ّ -61
األخ ااا بتشا اريع ظ اار العق ااا الب اادي .وأعربا اىل ع اان القل ااق إ ا املعلوم ااا ال اايت تتح ااد ع اان
استعمال قوا األمن القوة املفرقة أ)نا اال تياجا واملظاهرا .
 -62وذداار إسارائيل أنا بااالريم ماان التقاادم الاااي حتقااق يف حاااال حمااددة ،ال تازال مسااائل
عديدة تثض القلق.
ونوهااىل إيطاليااا باإلجنااا ا الاايت ققتهااا الدولااة يف تنفيااا اةطااة الوقنيااة للعاايا ال اارم
ّ -63
وشيعىل إدوادور على مواصلة جهودها لتعزيز قو اإلنسان و ايتها.
 -64وقااال الوفااد ،يف رد علااى بعاام األس ا لة املوجهااة إلي ا  ،إن إد اوادور قااد اعتمااد عاادداق
ماان الق اوان لمايااة قااو اإلنسااان ،مثاال القااانون اجلنااائي الشااامل لعااام  ،2014الاااي ق اانّن
اجلارائم ضااد اإلنسااانية؛ والقااانون الع ااوي املتعلااق بالعدالااة يف حااال العماال ،الاااي اام ظاارو
العمل املنزيل وي فال اول رباا البياو علاى ال امان االجتمااعي و ظار ف ال املارأة الامال
مان العمال؛ وقاانون عاام  2015املعادلل للقاانون املادي والقاضاي سظار واج مان هام دون الا ا18
عامااق وياانا علااى أن أي ماان الاازوج مي نا تاادبض شااخلون "الشارادة الزوجيااة" .ويف عااام ،2012
نظّمىل اجلمعية الوقنية عملية املشاورا اليت تسبق الفعل التشاريعي وقبقتهاا فيماا اا صاياية
عاادد ماان القاوان  .وشاادد الوفااد علااى أنا مل يساابق قااط أن شااهد العمليااا التشاريعية مشاااردة
شعبية هباا اليم.
 -65وق ااد ظي ااىل عملي ااة التح ا ّاول ال اايت ق ارأ عل ااى نظ ااام العدال ااة اإلد اوادوري ب اااقرار دويل
وبتقدير دبض من الس ان .وقبقىل إدوادور معايض صارمة يف اختيار موظفي جها الق ا على
أس اااف اجل اادارة ،واس اات ملىل ذلا ا بنظ ااام ت ااودييب منس اايما م ااع الدس ااتور واملعاه اادا الدولي ااة
واجتهااادا حم مااة البلاادان األمري يااة لقااو اإلنسااان .ويف هاااا ال اادد ،شاادد الوفااد علااى أن
املفهوم القانوي املتمثل يف "اةطو الاي ال يغتفر" معمول ب أي اق يف بلادان أخار ومل ياخل)ر علاى
استقةلية الق ا .
 -66وأضا أن رية التعبض و رية الرأي م فولتان دستورياق يف إدوادور ومها يش ةن جز اق
م اان حموع ااة الق ااو األساس ااية املطبق ااة تطبيق ا ااق مباش ا اراق .وق ااد ص اايو الق ااانون الع ااوي املتعل ااق
باالت اال لعام  2013ب ورة تشااردية وهاو منسايم ماع املاادة  19مان العهاد الادويل اةاال
بالقو املدنية والسياسية .و ظر هاا القانون صرا ة الرقابة املسبقة ،و مي الاين يشاردون يف
ايع علااى االت ااال فيمااا ب ا الثقافااا  ،و تااوي علااى أ ااام واضااحة
عمليااة االت اااال  ،ويشا ّ
بشااون م افحااة التمييااز ،ويت اامن ألول ماارة الااق يف الاارد والت ااحيل ،علااى النحااو الاااي توخت ا
املادة  14من االتفاقية األمري ية لقو اإلنسان.
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 -67وشدد الوفد على أن قانون االت اال يغطي امل الفا اإلدارياة فقاط ،و ادد بوضاوح
األفعال اليت تش ل انتهاداق وجرب ال رر اةال ب ل وا د من ها انتهادا  ،وي فل الاق يف
الدفا ب ورة داملة.
 -68وبيّنااىل إداوادور أن سياسااتها األمنيااة حمورهااا اإلنسااان وأن الشاارقة الوقنيااة قااد اعتمااد
هنياق حتمعياق .ونتيية لال  ،شهد إدوادور اخنفاضا اداق يف واد اجلرمية وأهنا باتىل اآلن
إ ااد البلاادان األدثاار أمن ااق يف املنطقااة .ويف عااام ُ ،2015مساال للق اوا املساالحة ،ماان خااةل
تعااديل دسااتوري ،بتقاادم دعاام ت ميلااي للشاارقة مااع مراعاااة القااانون مراعاااة صااارمة .ول ااي يتسااىن
االضااطة هباااا الت ليااف ،تلقااى أف اراد ماان الق اوا املساالحة التاادريب يف حااال قااو اإلنسااان
وجر حتديد بروتودوال واضحة يف هاا ال دد.
 -69وشاادد الوفااد أي ااق علااى أن الدولااة أعلنااىل الااة الظاارو االسااتثنائية أو الااة الطاوارن
أ)ن ا ااا ال ا ا اوار الطبيعي ا ااة ،دم ا ااا يف ع ا ااام  2015عن ا ااد ف ا ااوران برد ا ااان دوتوبادس ا ااي ويف ل ا ا ازال
عااام  ،2016لتم ا ال ومااة ماان اختاااذ التاادابض املناساابة لمايااة قااو السا ان .وقااد قُا ّدمىل
مجيع املراسيم املتعلقة بالطوارن إىل ا مة الدستورية وإىل املنظما الدولية.
ونوهااىل ليبيااا بااالتطورا اإل ابيااة الاايت االىل يف حااال التنميااة املسااتدامة وحااال ايااة
ّ -70
قو اإلنسان ،ءا يف ذل تنفيا اةطة الوقنية للعيا ال رم.
 -71وذداار لي تنشااتاين أن ت اانيف اجلارائم املرت بااة يف ساايا النازا املساالل ،وفقااق للقااانون
اجلنااائي الشااامل ،ال يشاامل مجيااع األفعااال املااادورة يف نظااام رومااا األساسااي للمح مااة اجلنائيااة
الدولية .وأشار إىل أن سن قانون لظر العقا البدي مل يتحقق بعد.
ونوهىل ماليزيا باعتماد اةطة الوقنية للعايا ال ارم  ،2017-2013وبااجلهود الرامياة
ّ -72
إىل تشييع النسا على املشاردة يف مجيع مستويا اختاذ القرار ،وبزيادة اإلنفا على التعليم.
 -73وأش اااد مال ااديف ب ااادوادور عل ااى مبادراس ااا الرامي ااة إىل الق ااا عل ااى الفق اار والنه ااوض
ونوهااىل بالتقاادم الاااي حتقااق يف تقلاايا
بااالتعليم الشااامل لألقفااال ذوي اال تياجااا اةاصااةّ .
البطالة.
ونوهىل امل سي بالتقدم الاي أ ر ت إدوادور يف م افحاة التميياز .ور باىل بالتشاريع
ّ -74
اةال بالران الس اي ،واهلاد إىل اية قو املهاجرين والةج وملتمسي الليو .
 -75وشيع اجلبل األسود إدوادور على تعزيز بي ة عمل نشاطا قاو اإلنساان وتوقيادها.
وأ)نااىل علااى التقاادم الاااي حتقااق يف حااال التعلاايم ،ل نهااا أشااار إىل صااعوبا تواجههااا نسااا
الس ان األصلي والنسا من أصول أفريقية يف ال ول على التعليم.
 -76ونا ّاو املغاار باااجلهود الاايت بااالتها إد اوادور لبلااوي األهاادا اإلفائيااة لأللفيااة وأه اادا
التنمية املستدامة ،وبالتقدم الاي ققت يف حال التعليم ،يف سيا جهودها لبلوي اهلد  4من
أهدا التنمية املستدامة ،ءا يف ذل يادة االستثمارا للنهوض بتعليم نوعي حاي وشامل.
 -77وأش ااار مو مبي ااق إىل اآل) ااار امل اادمرة الا اايت خلّفه ااا الزل ا ازال يف ع ااام  .2016وأشا اااد
بادوادور على جهودها لتقليا الفقر وجنا ها يف تنفيا سياسة العمل اإل ايب ل ا املرأة.
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 -78وأش اااد مياف ااار ب ااادوادور عل ااى مش اااردتها الثيث ااة يف آلي ااا األم اام املتح اادة لق ااو
اإلنسان وعلى جهودها ديما ت فل للف ا ال عيفة ،ءن فيهم األش ال ذوو اإلعاقة ،الفرل
وإم انية الوصول على قدم املساواة مع اآلخرين.
 -79وال ظااىل ناميبيااا أن إد اوادور ،علااى الااريم ماان ل ازال عااام  ،2016ققااىل تقاادماق يف
حاااال الق ااا علااى الفقاار والتعلاايم وال ااحة و ايااة الف ااا ال ااعيفة .وقالااىل إن ناميبيااا قااد
تستفيد من جتربة الدولة يف حال تقليا الفيوة من ي االختةال .
ونوهااىل هولناادا بااالتزام الدولااة بالعماال يف حااال مخلسسااا األعمااال و قااو اإلنسااان.
ّ -80
وال ظااىل أن ف اال الساالطا ب ا ساالطيت ال اام التنفيايااة والق ااائية ،واليااز املتاااح للميتمااع
املدي ،و اية قو اإلنسان من قبل مخلسسا األعمال ال تفي باملعايض الدولية.
ونوه ااىل
 -81وال ظ ااىل ني ااارايوا م ااع التق اادير بل ااوي إدا اوادور األه اادا اإلفائي ااة لأللفي ااةّ ،
بتقلا اايا االخا ااتةال وبووج ا ا التقا اادم الا اايت حتققا ااىل يف حا ااال الا ااق يف التعلا اايم ،ويف يا ااض ما اان
اجملاال .
 -82وأش ااار الن اارويج إىل الت اادابض ال اايت اخت ااا ياش اايا م ااع التوص اايا املقدم ااة أ)ن ااا جول ااة
االستعراض السابقة ،وإىل التقدم ا ر يف النهوض سقو املرأة.
ونوهىل بادستان باجلهود اليت باالتها إداوادور لتنفياا التوصايا الايت تلقتهاا أ)ناا جولاة
ّ -83
االستعراض الدوري الشامل السابقة ولتعزيز قو اإلنسان و ايتها.
ونوه ا ااىل بنم ا ااا ب ا اااجلهود ال ا اايت ب ا ااالتها الدول ا ااة للق ا ااا عل ا ااى ا اااال انع ا اادام اجلنس ا ااية
ّ -84
وبان مامها إىل اتفاقية الاد مان ااال انعادام اجلنساية .وشادد بنماا أي ااق علاى سان تشاريع
بشون تو يد و)ائق اهلوية للمواقن واألجانب على د سوا .
 -85ور بااىل بااارايواي بتي اارم قتاال اإلن ااا والتمييااز بس اابب اجلاانق واملي اال اجلنسااي واهلوي ااة
اجلنسااية .ور بااىل أي ااق بتنفيااا اةطااة الوقنيااة للق ااا علااى العنااف اجلنساااي املوجا ضااد النسااا
واألقفال واملراهق .
 -86وأعربىل بضو عن تقديرها لتقليا الفقر واالختةال بنسبة دبض ،وللتقدم ال بض الاي
حتقق يف حال التغطية ال حية والتعليم ،وللتدابض اليت اختا لشمول األش ال ذوي اإلعاقة.
 -87وأشاااد الفلب ا بااادوادور علااى ي نهااا ماان تقلاايا االخااتةال و يااادة االسااتثمار يف
ونوهااىل باسااتمرار التازام الدولااة سقااو اإلنسااان رياام التحااديا النامجااة عاان لازال
التعلاايم العااامّ .
عام .2016
ونوه ا ااىل الربتغ ا ااال بتنفي ا ااا اةط ا ااة الوقني ا ااة للع ا اايا ال ا اارم  ،2017-2013والق ا ااانون
ّ -88
الع ااوي املتعلااق باألش ا ال ذوي اإلعاقااة لعااام  ،2012واةطااة الوقنيااة للق ااا علااى العنااف
اجلنساي املوج ضد النسا واألقفال واملراهق .
 -89ور بىل مجهورية دوريا بالتشريع الشامل وإقار السياسة العامة للق ا على التمييز ضد
النسا واألش ال ذوي اإلعاقة واألقلياا  .وشايعىل إداوادور علاى مواصالة جهودهاا لتحسا
القوان والسياسا الوقنية ءا ي فل ا مام قو اإلنسان ا ماماق دامةق.
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ونو االحتاد الروسي بتنفيا توصيا من االستعراض السابق ،وجبهاود ال وماة مل افحاة
ّ -90
الفساد ،وبالنتائج اليت حتققىل من شىت املشاريع االجتماعية.
ونوهىل سضاليون باجلهود اليت بالتها الدولة لتعزيز قو اإلنساان ،ال سايما عان قرياق
ّ -91
خطتها التعليمية الوقنية  ،2025-2016وبالقانون اجلنائي الشاامل .وأشاار إىل التقاارير الايت
مخلداها أن اإلدوادوري من أصول أفريقية يعانون الفقر والتهميا.
ونوه ااىل س اانغافورة ب اااجلهود ال اايت ب ااالتها إدا اوادور يف التعام اال م ااع آ) ااار الزلا ازال امل اادمر.
ّ -92
ونوهااىل بالتزامهااا بالق ااا علااى الفقاار ورف اع مسااتو املعيشااة عاان قريااق تنفيااا ب ارامج ماان قبياال
ّ
برنامج "من ب عملي األول".
ونوه ااىل س االوفاديا ب اااجلهود ال اايت ب ااالتها الدول ااة للت اادي للعن ااف اجلنس اااي .وأش اااد
ّ -93
بااادوادور علااى اعتمادهااا القااانون الع ااوي اجلديااد املتعلااق بااالران السا اي .وأعربااىل عاان القلااق
إ ا نظام السيون واأل ام اجلنائية املطبقة على املدافع عن قو اإلنسان.
 -94وأعربااىل ساالوفينيا عاان القلااق دوديااة الفاارل املتا ااة للنسااا لةسااتفادة ماان اإلجهاااض
العةجي .وشيعىل إدوادور على تقليا التفاو يف ال ول علاى التعلايم يف أوساارب السا ان
األصلي مقارنة بعموم الس ان.
 -95وأشاااد جنااو أفريقيااا بااادوادور علااى يااادة االسااتثمار يف ال اربامج االجتماعيااة وعلااى
العمل الاي اضطلعىل ب يف سيا العقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي.
 -96وأباار إساابانيا التاادابض الاايت اختااا إلصااةح اجلهااا الق ااائي بغيااة تعزيااز اسااتقةليت ،
انسياما مع التوصيا السابقة اليت قدمتها إسبانيا وقبلتها إدوادور يف سيا اجلولة السابقة مان
االستعراض الدوري الشامل.
 -97وشاادد سااري الن ااا علااى اجلهااود الاايت بااالتها ال ومااة لتنفيااا اةطااة الوقنيااة للعاايا
وشيعىل الدولة ،على خلفية لزال نيسان/أبريل  ،2016االستثمار يف
ال رم ّ 2017-2013
تدابض الد من ااقر ال وار .
 -98وشدد دولة فلساط علاى اجلهاود الايت باالتها الدولاة ن اول نوعياة التعلايم والبي اة،
ودال على التقدم ا ر يف تنفيا التوصيا اليت قبلتها من االستعراض السابق.
 -99وقالىل الساويد إنا باالريم مان قباول إداوادور توصايا االساتعراض الساابق بشاون رياة
التعبضُ ،س َّن قانون جديدة لةت ااال يف عاام  2013يقيّاد رياة التعباض و ياز للح وماة فارض
قيود على وسائط اإلعةم.
 -100وأعرباىل سويسارا عاان القلااق إ ا الوضااع املتعلاق سريااة التعبااض وء ااايقة وسديااد منظمااا
اجملتمع املدي ،ال سايما تلا املعنياة بالادفا عان قاو السا ان األصالي واألقلياا واملادافع
عن قو اإلنسان.
 -101وأشاد تايلند بانشا اجملاالق الوقنياة للمسااواة ل نهاا أعرباىل عان القلاق إ ا اساتمرار
التمييز على أساف نو اجلنق والعر  .ور بىل باستحدا منرب .SIDERECHOS
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 -102ور ب ااىل تيم ااور -ليش اايت باعتم اااد الق ااانون اجلن ااائي الش ااامل والق ااانون الع ااوي املتعلا اق
باجملااالق الوقنيااة للمساااواة واةطااة الوقنيااة للعاايا ال اارم  .2017-2013وأعربااىل أي ااق عاان
تقديرها لليهود املباولة للنهوض سقو ا ملرأة و ايتها.
 -103ور بااىل ترديااا باااقرار ااد أد لساان الاازواج ،وهااو  18عامااا ،انسااياما مااع التوصاايا
الساابقة .ور باىل أي ااق برفاع مساتو مشاااردة املارأة يف الياااة العاماة وشايعىل الدولااة علاى تعزيااز
اجلهود الرامية إىل النهوض سقو املرأة و ايتها.
ونوهىل أويندا بالت ديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  2011بشاون العماال
ّ -104
املنزلي (رقم 189ري ،واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام  1981بشون العمال ذوي املسخلوليا
األس ارية (رقاام 156ري ،واالتفاقيااة بشااون خفاام اااال انعاادام اجلنسااية ،وذل ا انسااياما مااع
التوصيا السابقة .ور بىل باةطة الوقنية للعيا ال رم وبالقانون الع وي املتعلق باألشا ال
ذوي اإلعاقة.
 -105وش اايعىل أودراني ااا إدا اوادور عل ااى مواص االة جهوده ااا الرامي ااة إىل تنفي ااا وحت اادي نظ ااام
للمعلوم ااا بغي ااة متابع ااة التوص اايا ال اايت ق اادمتها آلي ااا ق ااو اإلنس ااان ،وم افح ااة العن ارية
والتمييز العن ري ،وضمان سض م تب أم املظامل على النحو املناسب.
 -106و ثّىل اململ ة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على تطبيق القانون الع اوي
املتعل ااق باالت اااال تطبيق ااق ع ااادالق ومتوا ن ااق .وش اايعىل إد اوادور عل ااى ا امام ق ااو الس ا ان
األصلي واستشارسم على النحو ال امل بشون املشاريع اليت قد تخل)ر فيهم.
 -107وأعربااىل الواليااا املتحاادة األمري يااة عاان القلااق إ ا القيااود املفروضااة علااى ريااة التعبااض
وعل ااى منظم ااا اجملتم ااع امل اادي ،وإ ا الق ااور يف االس ااتقةلية الق ااائية بس اابب ال ااغورب ال اايت
ميارسها اجلها التنفياي على اجلها الق ائي.
 -108ور با ااىل أوروي ا اواي باإلجنا ااا ا الا اايت ققتها ااا الدولا ااة يف حا ااال ال ا ااحة وحا ااال عما اال
األقفال ،وباجلهود الرامية إىل م افحة التمييز علاى أسااف امليال اجلنساي واهلوياة اجلنساية .ل نهاا
أعربىل عن القلق إ ا ااال ا تياا املثلياا واملثليا ومزدوجاي امليال اجلنساي ومغاايري اهلوياة
اجلنسانية و املي صفا اجلنس قسرا فيما يعر ءرادز إعادة التوهيل.
 -109وجدد وفد إدوادور التوديد على أن قو اإلنساان مساولة مردزياة يف سياساا الدولاة
وسرد عددا من املبادرا يف هاا ال دد ،مثل إنشا إدارة قو اإلنسان والشخلون الدينية لد
و ارة العاادل ،واسااتحدا جلنااة تق ااي القااائق للتحقيااق يف انتهادااا قااو اإلنسااان اجلساايمة
اليت ارت بىل يف الفمة ما ب  1984و ،2008وسن "قانون ال حايا" الاي ق ى باستحدا
برنامج جلرب األضرار ب ورة ملموسة يتوىل م تب أم املظامل بتنفيا .
 -110وأضا أن الق ا على العنف اجلنساي يش ل أولوية وقنية أي ااق وأن الدولاة تع اف
على تنفيا خطتها الوقنية للق ا على العنف اجلنساي ضد النساا واألقفاال واملاراهق  .وأ ّداد
الوفااد حااددا أن إد اوادور مل جتا ّارم اال تياجااا االجتماعيااة وال يوجااد معتقل ا ماان السياسااي
وال من املدافع عن قو اإلنسان يف سيوهنا.
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 -111ويف ع ا ااام  ، 2011أنش ا ااو إدا ا اوادور اآللي ا ااة الوقائي ا ااة الوقني ا ااة يعم ا اال فيه ا ااا موظف ا ااون
ومزودة بالتمويل ال ايف وتتمتع جبميع سبل الوصول إىل مرادز اال تيا .
مت
ون َّ
 -112وأعربا ا ا ااىل إد ا ا ا اوادور عا ا ا اان ش ا ا ا ا رها لألما ا ا اام املتحا ا ا اادة علا ا ا ااى دعمها ا ا ااا إلنشا ا ا ااا منا ا ا اارب
 ،SIDERECHOSوها ااو موقا ااع اسا ااويب اسا اات دم إلعا ااداد تقريا اار االسا ااتعراض الا اادوري الشا ااامل
وسي ون يف ياية األمهية ل مان متابعة التوصيا املقدمة.
 -113وفيمااا يتعلااق سريااة ت ااوين مجعيااا  ،أشااار الوفااد إىل أن إداوادور تقاار باملنظمااا جبميااع
أش اهلا وعملاىل علاى تعزياز مشااردتها علاى مجياع مساتويا ال ام .ويتيلاى التازام الدولاة سرياة
تشا ا يل مجعي ااا أي ا ااق يف ي ااادة ع اادد املنظم ااا املس اايلة يف نظ ااام املعلوم ااا املو ّ ااد املتعل ااق
باملنظما ا ا ااا االجتماعيا ا ا ااة ما ا ا اان  1 270منظما ا ا ااة يف عا ا ا ااام  2011إىل  90 464منظما ا ا ااة يف
عام .2017
 -114وتت اايل إد اوادور التغطي ااة ال ااحية الش اااملة واجملاني ااة لإلد اوادوري واألجان ااب عل ااى ااد
املهمشة من السا ان مان ال اول علاى
سوا  .وأ الىل الواجز اليت دانىل ينع الف ا ال عيفة و ّ
اة اادما ال ااحية وق ااىل عل ااى مجي ااع أشا ا ال التميي ااز أو املعامل ااة املهين ااة .ويف ه اااا الس اايا ،
ظاار الدولااة ةارسااة "العااةج ماان املثليااة" ظارا صاار ا وأيلقااىل  25مردازا دااان يتعاااقى هااا
املمارسة.
 -115وقااد أ اار إد اوادور تقاادماق دب اضاق أي ااق يف حااال ال ااحة اجلنسااية واإلجنابيااة ووضااعىل
خطا ااة وقنيا ااة متعلقا ااة بال ا ااحة اجلنسا ااية واإلجنابيا ااة للفا اامة  .2021-2017وال ا ااا الوفا ااد أن
الدسااتور مااي الياااة ماان بدايااة الماال وأن إداوادور ،إضااافة إىل الاااال الاايت جاار فيهااا إلغااا
جترم اإلجهاض ،ت فل الرعاية ال حية يف مجيع اال الوالدة الطارئة.
ايعة ال اايت
 -116وش ا ر إد اوادور الوف ااود عل ااى مش اااردتها البن ااا ة ،ور ب ااىل بالتعليق ااا املش ا ّ
وجهتهااا هلااا ،وشاادد علااى أن ا ينبغااي عاادم تسااييق االسااتعراض الاادوري الشااامل إذا مااا أريااد
الفاا علاى م اداقيت  .ودعاىل إداوادور مجياع البلادان االن امام إىل مبادرساا لوضاع صا ملازم
بشااون الشااردا عاارب الوقنيااة و قااو اإلنسااان والعماال سااويا بشااون مسااائل ماان قبياال م افحااة
التهر ال رييب و شد التمويل من أجل التنمياة و قاو اإلنساان .وخاتم الوفاد باالقول إنا علاى
ّ
يقا أن ومااة الارئيق لينا موروينااو ،الاايت سااتخلدي القساام يااوم  24أيار/مااايو ،سااو تواصاال
اجلهود الرامية إىل دفالة قو اإلنسان وإقامة حتمع دميقراقي وشامل لليميع.

ثانيا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -117بحثت إكوادور التوصيات المقدمة أثناء الحوار التفاعلي والمدرجة أدناا وأعربات
عن تأييدها لها:
1-117

تحديث الخطة الوطنية للعيش الكريم ومواصلة تنفيذها (نيكاراغوا)؛

 2-117تعزيز تصديقها في اآلونة األخيرة على معاهادة ماراكش لعاا 2013
لتيسااير النفاااى إلااى المصاانفات المنشااورة لفا اادة األيااخا المكفااوفين أو معااا ي
البص ا اار أو ىوي إعا ا ااات أخ ا اار ف ا ااي ا ا اراءة المطبوع ا ااات ،كيم ا ااا يس ا ااتفيد منه ا ااا
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المكفوفون ومعا و البصر والذين يجدون صعوبات أخر لالطالع على النصو
المطبوعة (بنما).
 -118وتحظى التوصيات التالية بتأيياد إكاوادور ،التاي تعتبار أنهاا طبقتهاا أصاالا أو بصادد
تطبيقها:
التص ااديق علا ااى البروتوكا ااوخ االختيا اااري التفا يا ااة حقا ااوق الطفا اال
1-118
المتعل ا ااق ب ا اامجراء تق ا ااديم البالغ ا ااات (الس ا االفادور) (جورجي ا ااا) (الجب ا اال األس ا ااود)
(البرتغاخ) (هنغاريا) (غانا)؛
التصااديق عل ااى معاه اادة ما اراكش لتيس ااير النف اااى إل ااى المص اانفات
2-118
المنشااورة لفا اادة األيااخا المكفااوفين أو معااا ي البصاار أو ىوي إعا ااات أخاار
في راءة المطبوعات (غانا)؛
3-118
(ميانمار)؛

مواصلة مشاركتها البناءة في مجلاس حقاوق اإلنساان وفاي تلياتا

تكثيااف التعاااون ماار المقااررين الخاصااين ،بمااا فااي ىلا بالسااما
4-118
لهم بزيارة البلد (أوكرانيا)؛
اعتماااد عمليااة انتقاااء مفتوحااة و ا مااة علااى الج ادارة فااي اختيااار
5-118
المريحين الوطنيين النتخابهم لعضوية هيئات معاهدات األمم المتحدة (المملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وتيرلندا الشمالية)؛
مواص االة عال ااة التع اااون الت ااي تربطه ااا بمفوض ااية األم اام المتح اادة
6-118
السااامية لحقااوق اإلنسااان وتعز هااا ماان أجاال وضاار تليااة لمتابعااة توصاايات تليااات
المنظومة (هندوراس)؛
التأكااد ماان انسااجا تشاريعاتها ماار أحكااا العهااد الاادولي الخااا
7-118
بالحقوق المدنية والسياسية (هنغاريا)؛
وضر خطة ياملة للتخلي عن إيداع األيخا ىوي اإلعا ة فاي
8-118
مؤسسااات تهاادد إلااى دعاام عيشااهم فااي مجتمعاااتهم المحليااة ،وضاامان التعلاايم
الشامل لجمير األيخا ىوي اإلعا ة (إسرا يل)؛
اتخاى جمير التدابير الال ماة لضامان تمتار اآللياة الوطنياة للو اياة
9-118
من التعذيب بأساس انوني متين وبموارد كافية ألداء واليتها (غواتيماال)؛
مواصلة إعماخ المو ر الحاسوبي  ،SIDERECHOSباعتبار أداة
10-118
مهمة لرصد ومتابعة وتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل (باراغواي)؛
الح اار عل ااى احتا ارا الحق ااوق اإلنس ااانية لءي ااخا الض ااعفاء،
11-118
ال س ا اايما النس ا اااء والمس ا اانون واألطف ا اااخ ،فض ا ااال ع ا اان األي ا ااخا ىوي اإلعا ا ااة
واأليخا محدودي الحركة (كوت ديفوار)؛
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ب ااذخ جه ااود مح ااددة لمكافح ااة التميي ااز ولتحس ااين المس ااتويات
12-118
التعليمية والصحية ألفراد يعبها (سري النكا)؛
يا اادة تعزي ااز عم اال المج ااالس الوطني ااة للمس اااواة إل ام ااة مجتم اار
13-118
يشمل الجمير (ماليزيا)؛
وض اار وتنفي ااذ خط ااة عم اال وطني ااة لتنفي ااذ أنش ااطة العق ااد ال اادولي
14-118
للمنحدرين من أصل أفريقي (سيراليون)؛
تعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للتمييز العنصري بما في ىل
15-118
ع اان طريا ااق تنفيا ااذ الخط ااة المتعا ااددة القوميا ااات للقض اااء علا ااى التمييا ااز العنصا ااري
واالستبعاد اإلثني والثقافي (جنوب أفريقيا)؛
كفالا ااة حصا ااوخ مسا ااؤولي المحا اااكم المكلفا ااين بمعالجا ااة ضا ااايا
16-118
التمييز على القدر الكافي من التدريب (تيمور -ليشتي)؛
ب ااذخ جه ااود متزاي اادة للقض اااء عل ااى التميي ااز عل ااى أس اااس المي اال
17-118
الجنسي والهوية الجنسية وحمل صفات الجنسين (أستراليا)؛
مواصلة باذخ جهاود متزايادة للقضااء علاى التميياز ضاد المثلياات
18-118
والمثليااين ومزدوجااي المياال الجنسااي ومغااايري الهويااة الجنسااانية وحاااملي صاافات
الجنسين (أوروغواي)؛
ضمان حماية جمير الساكان مان المعاايير والممارساات التمييزياة
19-118
على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية في جمير مناحي الحياة (إسبانيا)؛
مواصا االة تعزيا ااز حقا ااوق المثليا ااات والمثليا ااين ومزدوجا ااي الميا اال
20-118
الجنس ااي ومغ ااايري الهوي ااة الجنس ااانية وح اااملي ص اافات الجنس ااين وحم ااايتهم م اان
العنف والتمييز االجتماعي والثقافي (ييلي)؛
اتخاااى جمياار التاادابير المناساابة لمناار مظاااهر العنااف والتعصااب
21-118
والتميي ااز ض ااد المثلي ااات والمثلي ااين ومزدوج ااي المي اال الجنس ااي ومغ ااايري الهوي ااة
الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والتحقياق فاي تلا األعمااخ والمعا باة عليهاا
(إسارا يل)؛ التحقيااق فااي أعماااخ العنااف ضااد المثليااات والمثليااين ومزدوجااي المياال
الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومقاضاة المساؤولين
عنها ومعا بتهم في سياق الجهود الرامية إلى مكافحاة ماا يتعرضاون لا مان والاب
نمطية وتحيز (األرجنتين)؛
تكثيااف الجهااود الراميااة إلااى إىكاااء الااوعي العااا بضاارورة القضاااء
22-118
علااى جمياار أيااكاخ التمييااز وىل ا بتزويااد الوكاااالت الحكوميااة ووسااا اإلعااال
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،
23-118
ال ساايما مااا كااان موجهااا ضااد األطفاااخ ،وتنفيااذ بارامل لتوعيااة الارأي العااا وتاادريب
المعلمين في هذا الموضوع (فرنسا)؛
مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التادابير الال ماة لحماياة حقاوق
24-118
المسنين (المغرب)؛
25-118

المضي في سياستها الرامية إلى حقوق الطبيعة (الجزا ر)؛

بااذخ مزيااد ماان الجهااود لتنفيااذ السياسااات والب ارامل الراميااة إلااى
26-118
تهيئة بيئة صحية (الفلبين)؛
المضا ااي ا اادما فا ااي تنفيا ااذ المبا اااد التوجيهيا ااة بشا ااأن األعما اااخ
27-118
التجاري ااة وحق ااوق اإلنس ااان عل ااى المس ااتو ال ااوطني تكملا اةا للجه ااود الت ااي تب ااذلها
إكوادور لوضر ص ملز بشأن الشركات عبر الوطنية وحقوق اإلنسان (ييلي)؛
مواصالة الجهااود الجاريااة إلبارا صا ماار علااى الصااعيد الاادولي
28-118
بشأن األعماخ التجارية والشركات عبر الوطنية وحقوق اإلنسان (مصر)؛
الحفاااع علااى الاادور الرا ااد فااي مجاااخ السااعي لوضاار صا ملااز
29-118
بشأن الشركات عبر الوطنية وحقوق اإلنسان (كوبا)؛
المضااي فااي المطالبااات التااي اادمتها إكااوادور فااي ضااوء رف ا
30-118
ي ااركات عب اار وطني ااة جب اار األضا ارار الجس اايمة الت ااي لحق اات بالبيئ ااة ف ااي األم ااا ون
(كوبا)؛
ضاامان حصااوخ أفاراد ااوات إنفاااى القااانون والقااوات األمنيااة علااى
31-118
التاادريب بخصااو معااايير حقااوق اإلنسااان فااي التعاماال ماار التجمعااات الساالمية،
وضاامان التحقيااق فااي جمياار االدعاااءات باااللجوء إلااى القااوة المفرطااة واالحتجااا
التعسفي ومالحقة الجناة (تيرلندا)؛
ض اامان من اار االختف اااء القس ااري والعن ااف ض ااد النس اااء والتحقي ااق
32-118
بفعالية فيما يقر من هذ األعماخ (السويد)؛
33-118

اتخاى التدابير الال مة لمنر التعذيب في السجون (العراق)؛

اإل رار بوجاود ماا يسامى ب ا "عياادات إعاادة التأهيال" والعالجاات
34-118
"لتصحي الميل الجنسي" واتخاى التدابير للتخلص منها (إسرا يل)؛
القضاااء عل ااى ممارس ااات اإلي ااداع القسااري ف ااي عي ااادات الع ااال
35-118
با اادعو "العا ااال " ما اان الميا اال الجنسا ااي أو الهويا ااة الجنسا ااية بالنسا اابة للمثلي ا اات
والمثليااين ومزدوجااي المياال الجنسااي ومغااايري الهويااة الجنسااانية وحاااملي صاافات
الجنساين ،وضاامان مساااءلة األياخا المسااؤولين عاان هاذ األعماااخ علااى النحااو
الواجب ،فضالا عن تقديم الجبر الكامل للضحايا (البرتغاخ)؛
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ضاامان االسااتقاللية القضااا ية والتنااوع فااي التعيينااات فااي الجهااا
36-118
القضا ي (أستراليا)؛
اتخا اااى خطا ااوات لضا اامان وحمايا ااة اسا ااتقاللية الجها ااا القضا ااا ي
37-118
ونزاهت الكاملة (إستونيا)؛
اتخ ا اااى جمي ا اار الخط ا ااوات الال م ا ااة لض ا اامان اس ا ااتقاللية الجه ا ااا
38-118
القضا ي (اليونان)؛
ضمان وحماية استقاللية الجها القضا ي ونزاهت الكاملاة وكفالاة
39-118
درت ا علااى أداء مهام ا القضااا ية دون أي يااكل ماان أيااكاخ الضااغ أو التاادخل
(إسرا يل)؛
مواصلة الجهود التاي تباذلها مان أجال اإلصاال القضاا ي وتعزياز
40-118
وحماية استقاللية الجها القضا ي (باكستان)؛
تعزي ااز الجها ااود الرامي ااة إلا ااى ض اامان وحمايا ااة اس ااتقاللية الجها ااا
41-118
القضا ي ونزاهتا الكاملاة ،وتساهيل إجاراء حاوار واسار وتشااركي بشاأن التحاديات
القا مة في إ امة العدخ (باراغواي)؛
42-118
(سلوفاكيا)؛

الوف اااء بالتزاماته ااا بض اامان اس ااتقاللية الجه ااا القض ااا ي وتعزيزه ااا

مواص االة اتخ اااى مزي ااد م اان الت اادابير لض اامان اس ااتقاللية الس االطة
43-118
القضا ية وتأهيلها المهني (إسبانيا)؛
السا ااعي لضا اامان فصا اال السا االطة القضا ااا ية كليا ااة عا اان السا االطة
44-118
التنفيذية من حيث تعيين كبار مسؤولي الجها القضا ي (بنغالديش)؛
اتخااى التادابير وكااذل التحقياق فاي عازاخ ضااة بصاورة مجحفااة
45-118
وضمان استقاللية النظا القضا ي ونزاهت (بوتسوانا)؛
مواصالة ضامان تكااافؤ فار اللجااوء إلاى القضاااء ومعاملاة جمياار
46-118
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
47-118
ونزاهت ا  ،ال ساايما فيمااا يخااص حقااوق الاادفاع والشاافافية فااي اإلج اراءات القضااا ية
(فرنسا)؛
إنشاء تليات لضمان التحقيق بصورة يااملة ومساتقلة ونزيهاة فاي
48-118
مازاعم ارتكااب انتهاكاات جسايمة لحقااوق اإلنساان بغياة تسارير إجاراءات العقاااب
والجبر (المكسي )؛
اتخاى تدابير عاجلة لتسرير التحقيقات القضا ية ومعا بة مرتكبي
49-118
انتهاكات حقوق اإلنسان المذكورة في تقرير لجنة تقصي الحقا ق (األرجنتين)؛
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المضي في التمس بمستو ٍ
عاخ من المعايير في ضمان الحاق
50-118
في التصويت ،في المستقبل أيض ا (االتحاد الروسي)؛

مواءم ااة الق ااوانين والل ااوا الوطني ااة المتعلق ااة بحري ااة التعبي اار م اار
51-118
المعااايير الدوليااة لحقااوق اإلنسااان (المملكااة المتحاادة لبريطانيااا العظمااى وتيرلناادا
الشمالية)؛
اتخاى خطوات إضاافية لضامان مواءماة القاوانين واللاوا الوطنياة
52-118
ماار المعااايير الدوليااة ،بهاادد ضاامان حريااة التعبياار والحااق فااي التجماار الساالمي
(البرا يل)؛
حمايااة الصااحافيين والماادافعين عاان حقااوق اإلنسااان وغياارهم ماان
53-118
ممثلااي المجتماار الم اادني ماان أعم اااخ التخويااف والعن ااف التااي ااد يتعرضااون له ااا
بساابب أنشااطتهم (بلجيكااا)؛ اتخاااى تاادابير لحمايااة الصااحافيين والماادافعين عاان
حقوق اإلنسان (كوستاريكا)؛
النظاار فااي اعتماااد أحكااا انونيااة واتخاااى إجاراءات إداريااة لتعزيااز
54-118
التمتاار بااالحق فااي حريااة التعبياار والحااق فااي تكااوين جمعيااات ،فض االا عاان تعزيااز
استقاللية الجها القضا ي ونزاهت (كوستاريكا)؛
ضاامان تهيئ ااة بيئ ااة تمن ااة ومواتي ااة لجمي اار الم اادافعين ع اان حق ااوق
55-118
اإلنسان ،والتحقيق في جميار ادعااءات تعرضاهم للهجماات واالبتازا والمضاايقة،
وض اامان انس ااجا التشا ارير المتعل ااق بحري ااة التعبي اار ،بم ااا ف ااي ىلا ا التعبي اار عب اار
اإلنترنت ،انسجاما كامال مر المادة  9من العهد الدولي الخا بالحقوق المدنية
والسياسية (إستونيا)؛
يا ا ااادة تعزيا ا ااز حريا ا ااة التعبيا ا اار ،ال سا ا اايما بالنسا ا اابة للصا ا ااحافيين
56-118
ومستخدمي وسا ل التواصل االجتماعي (اليونان)؛
تهيئااة بيئااة مواتيااة للعماال لجمياار الفاااعلين فااي المجتماار الماادني
57-118
الذين ينشطون في مجاخ حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها (هنغاريا)؛
إنشااء تلياات متخصصااة للحماياة لكاي يااتمكن المجتمار الماادني
58-118
والمدافعون عن حقوق اإلنسان من العمل بأمان واستقاللية (المكسي )؛
بذخ كل الجهود الممكنة لصون حرية التعبير في وسا اإلعال
59-118
ويبكات التواصل االجتماعي ،تمايي ا مر التوصايات المقدماة مان منظوماة حقاوق
اإلنسان العالمية واإل ليمية (بيرو)؛
بااذخ الجهااود لمراجعااة التش اريعات الحالي اة ىات الصاالة لضاامان
60-118
ممارسة حرية التعبير وتكوين جمعيات ممارسة كاملة (جمهورية كوريا)؛
تعزيااز وحمايااة واحتارا الحااق فااي حريااة التعبياار والتجماار وتكااوين
61-118
جمعيا ااات انسا ااجام ا ما اار التزاما ااات البلا ااد الدوليا ااة فا ااي مجا اااخ حقا ااوق اإلنسا ااان
(سلوفاكيا)؛ اتخاى تادابير ملموساة لتعزياز وحماياة الحاق فاي حرياة الارأي والتعبيار،
18
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تمايا اايا ما اار ما ااا ىكا اار فا ااي الما ااادة  19ما اان اإلعا ااالن العا ااالمي لحقا ااوق اإلنسا ااان
(السويد)؛
اعتماد التدابير المناسبة لضمان حرية ممارسة الحاق فاي التجمار
62-118
والحااق فااي تكااوين جمعيااات دون يااود ال مباارر لهااا ،والحت ارا الحيااز المشااروع
المكف ا ااوخ للمجتم ا اار الم ا اادني والص ا ااحافيين والم ا اادافعين ع ا اان حق ا ااوق اإلنس ا ااان
(إسبانيا)؛
اعتماد التدابير الال مة بما يكفل انسجا تنفيذ القاانون العضاوي
63-118
المتعلااق باالتصاااالت ماار الحااق فااي حريااة التعبياار والمعااايير الدوليااة ىات الصاالة
(سويسرا)؛
تعزيا ااز المسا اااعي الراميا ااة إلا ااى منا اار أعما اااخ التخويا ااف والتهديا ااد
64-118
والعنااف التااي تسااتهدد المجتماار الماادني ،بمااا فااي ىل ا الماادافعون عاان حقااوق
اإلنس ااان والنقاب ااات العمالي ااة المنتق اادة للحكوم ااة ،والحماي ااة م اان ه ااذ األعم اااخ
وضاامان حريااة التعبياار بصااورة كاملااة ،علااى فضاااء اإلنترناات وخارج ا علااى السااواء
(تشيكيا)؛
كفالااة حريااة التعبياار وحريااة التجماار علااى الوج ا األكماال وحمايااة
65-118
الصحافيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان من التهديدات واالعتداءات (فرنسا)؛
إيجاد وتوطيد بيئة مواتية للمادافعين عان حقاوق اإلنساان وإنشااء
66-118
تلية لحمايتهم (جمهورية كوريا)؛ يادة توطيد البيئة المناسبة لعمال المادافعين عان
حقوق اإلنسان (أوكرانيا)؛
ضمان مان الحاق فاي حرياة تكاوين جمعياات وإمكانياة اضاطالع
67-118
الجمعيات بأعمالها دون يود ال موجب لها (السويد)؛
تعزيا ااز التش ا اريعات لمكافحا ااة االتجا ااار باأليا ااخا واالسا ااتغالخ
68-118
الجنس ااي واالس ااتغالخ ف ااي العم اال وغي اار ىلا ا م اان أي ااكاخ االس ااتغالخ ،ال س اايما
للنساء واألطفاخ (بوتسوانا)؛
اعتماااد ااانون يااامل لمكافحااة االتجااار باأليااخا (ساايراليون)
69-118
(أوكرانيااا)؛ وضاار وتنفيااذ ااانون يااامل لمكافحااة االتجااار باأليااخا (أرمينيااا)؛
النظ اار ف ااي إمكاني ااة اعتم اااد ااانون منفص اال بش ااأن مكافح ااة االتج ااار باألي ااخا
(بيالروس)؛
يادة تكثيف الجهود لمكافحة االتجار بالبشار تماياي ا مار تنفياذ
70-118
الخطااو الوطنيااة والتصاادي علااى النحااو المناسااب لمسااألة حمايااة ضااحايا االتجااار
بالبشر (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
71-118
بالبشر (العراق)؛
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ضمان تنفيذ السياساات والعملياات الرامياة إلاى تفكيا يابكات
72-118
االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تنفيذا فعاال (الفلبين)؛
ياااد الجهااود التااي تبااذلها لتنفيااذ الخطااة الوطنيااة بشااأن مكافحااة
73-118
االتجار بالبشر (تيمور  -ليشتي) (تركيا)؛ ياد الجهاود التاي تباذلها لتنفياذ الخطاة
الوطنية بشأن مكافحة االتجار بالبشر والبرنامل الوطنياة بشاأن المسااواة مان أجال
الحراك السكاني (أوغندا)؛
جعل جمير التشريعات المتعلقة بمرا بة االتصاالت منسجمة مر
74-118
المعا ااايير الدوليا ااة لحقا ااوق اإلنسا ااان وال سا اايما ايا ااترا إج ا اراء اختبا ااار الضا اارورة
والتناسب في كل عمليات مرا بة االتصاالت (ليختنشتاين)؛
مواص االة تعزي ااز الجه ااود الرامي ااة إل ااى كفال ااة الحق ااوق اال تص ااادية
75-118
واالجتماعية والثقافية للمواطنين (االتحاد الروسي)؛
مواص االة العم اال للنه ااوض بالتنمي ااة اال تص ااادية االجتماعي ااة بغي ااة
76-118
تحسين المستويات المعيشية للسكان (الصين)؛
المض ااي اادما ف ااي الس ااعي لتو ي اار الث ااروة الوطني ااة تو يع ااا ع ااادال
77-118
(جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
تعزيز التادابير الرامياة إلاى ياادة تقلايص الفجاوة فاي تو يار الثاروة
78-118
في سياق الجهود للقضاء على الفقر (إندونيسيا)؛
مواصلة جهود مكافحة الفقر والجهود في صال الساكان الاذين
79-118
يعيشون أوضاعا هشة (باراغواي)؛
مواصا ا االة تطا ا ااوير ب ا ا ارامل مكافحا ا ااة الفقا ا اار فا ا ااي أوسا ا ااا أسا ا اار
80-118
اإلكوادوريين المنحادرين مان أصال أفريقاي وتساهيل مشااركتهم الكاملاة فاي الحيااة
العامة (جيبوتي)؛
المضا ااي فا ااي تنفيا ااذ برامجها ااا لتحسا ااين المسا ااتويات المعيشا ااية
81-118
لمواطنيه ااا ،بم ااا يش اامل الس ااكان األص االيين واإلك ااوادوريين المنح اادرين م اان أص اال
أفريقي وفئة ( Montubiosناميبيا)؛
تحسين حصاوخ اإلكاوادوريين المنحادرين مان أصال أفريقاي علاى
82-118
السكن الال ق والتعليم والعيش الكريم (أوغندا)؛
العم ا اال ،ف ا ااي س ا ااياق متابع ا ااة التوص ا اايات  8-135و9-135
83-118
و 15-135و 16-135ماان جولااة االسااتعراض الثانيااة ،علااى يااادة االسااتثمار
اال تصادي واالجتماعي لتحسين نوعية االستفادة والفر واالحتياجات في إطاار
برامل " " Sumak Kawsayلصال أسار اإلكاوادوريين المنحادرين مان أصال أفريقاي
ولتسهيل مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة (هايتي)؛
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مواصلة اتخاى التدابير الفعالة لتنفيذ برنامجها  SigTierrasتنفياذا
84-118
فعاالا من أجل ضمان حصوخ المرأة الريفية على ساندات ملكياة األرض علاى اد
المساواة مر الرجل (ناميبيا)؛
تطبي ااق الت اادابير الال م ااة لحماي ااة البيئ ااة واعتم اااد ت اادابير مح ااددة
85-118
لحماية التمتر بالحق في الميا (دولة فلسطين)؛
توسا ااير تغطيا ااة الضا اامان االجتما اااعي وكفالا ااة اسا ااتفادة األ لي ا اات
86-118
اإلثنية من على د المساواة مر اآلخرين (الصين)؛
مواص االة الجه ااود الرامي ااة إل ااى اإل ا ارار بالعم اال الال ااق ،وتقل اايص
87-118
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
88-118
العمل ،ال سيما للشباب وفي المناطق الريفية (سنغافورة)؛
األخ ااذ باسا ااتراتيجيات هادف ااة وإدخا اااخ إص ااالحات علا ااى سا ااوق
89-118
العمل لتعزيز مشاركة المرأة في يغل الوظا ف فاي القطااع الرسامي ،بماا فاي ىلا
بتخفيف الحواجز التي تحوخ دون هذ المشاركة (باهاماس)؛
مواصاالة الجهااود لتمكااين النساااء ماان الحصااوخ علااى وظااا ف فااي
90-118
القطاع الرسمي (الجزا ر)؛
مواصاالة الجهااود الراميااة إلااى القضاااء علااى عماال األطفاااخ وىل ا
91-118
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
92-118
ومعا بة المخالفين (بنما)؛
مواصلة الجهود الرامية إلاى ياادة تقلايص عمال األطفااخ ومعا باة
93-118
الذين يشغلون األطفاخ مخالفين بذل األحكا التشريعية المتعلقة بعمل األطفااخ
مخالفة صريحة (أوروغواي)؛
مواصا االة الجها ااود الراميا ااة إلا ااى تعزيا ااز مرافا ااق الرعايا ااة الصا ااحية،
94-118
ال ساايما فااي المناااطق الريفيااة ،ماار التركيااز علااى التصاادي لمشااكلة سااوء التغذيااة
(ماليزيا)؛
مواصلة الجهود لتحسين الصاحة بتوساير برنامجهاا للقضااء علاى
95-118
سوء التغذية ضاء مبرما بحيث يشمل أكبر عدد ممكن من السكان (ملديف)؛
مواصا االة وضا اار سياسا ااات لتقلا اايص معا اادالت البدانا ااة وحا اااالت
96-118
األمراض غير المنقولة وتنفيذ تل السياسات ورصدها وتعزيزها (باهاماس)؛
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مواصاالة تعزيااز التاادابير الراميااة إلااى التصاادي لحماال المراهقااات،
97-118
وىلا ا بتعزي ااز ف اار الحص ااوخ عل ااى خ اادمات الص ااحة اإلنجابي ااة ،بم ااا ف ااي ىلا ا
التثقيف في الصحة الجنسية واإلنجابية ،فضالا عن الخدمات االستشارية والرعاية
الصحية التي تناسب الشباب ،تماييا مار االلتزاماات المنصاو عليهاا فاي توافاق
تراء مونتيفيديو بشأن السكان والتنمية (أوروغواي)؛
كفال ااة حص ااوخ جمي اار الفتي ااات والنس اااء عل ااى الدعاي ااة والرعاي ااة
98-118
الشاااملة فااي مجاااخ الصااحة الجنسااية واإلنجابيااة ،بمااا فااي ىل ا الحصااوخ علااى
وسا ل منر الحمل الحديثة (إستونيا)؛ كفالة حصاوخ جميار النسااء والفتياات علاى
وسا ل منر الحمل الحديثة والمتيسرة التكلفة (تيسلندا)؛
تنفيذ سياساتها الشااملة للنهاوض بالصاحة وإطاار سياساتها العاماة
99-118
للقضاء على التمييز ضد النساء (جنوب أفريقيا)؛
 100-118العماال ،فااي سااياق الجهااود الجاريااة فااي مجاااخ الصااحة الجنسااية
واإلنجابية ،علاى اتخااى تادابير لمكافحاة العناف ضاد النسااء وتعزياز المسااواة باين
الجنسين (فرنسا)؛
 101-118مواصاالة الجهااود إلصااال النظااا التعليمااي باعتبااار عنص ارا هام ا ا
للقضاء على الفقر (المغرب)؛
 102-118االس ااتمرار ف ااي ي ااادة االس ااتثمارات ف ااي التعل اايم وتعزي ااز الهياك اال
األساسية للقطاع التعليمي (الصين)؛
 103-118المضااي فااي المساااعي الراميااة إلااى تقلاايص الفجااوة بااين المناااطق
الحضرية والريفية في مجاخ التعليم (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)؛
 104-118مض اااعفة الجه ااود لكفال ااة حص ااوخ جمي اار األطف اااخ ،بم اان ف اايهم
أطفاخ األ ليات وأطفاخ المناطق الريفية ،على تعليم ىي نوعية جيدة (تايلند)؛
 105-118االسااتمرار فااي يااادة االسااتثمارات العامااة فااي التعلاايم ومواصاالة
جهودهااا لتنفيااذ اسااتراتيجيات التعلاايم الشااامل ،ماار إيااالء اهتمااا خااا للمناااطق
التي يصعب الوصوخ إليها ولءطفاخ (دولة فلسطين)؛
 106-118المضي في بذخ الجهود للقضاء على الفجوة في الحصاوخ علاى
التعلاايم بااين المناااطق الريفيااة والحضارية ومعاادالت التساارب لااد الطلبااة المنتمااين
إلى السكان األصليين وإلى اإلكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي (إثيوبيا)؛
 107-118المضاي فاي الجهاود الرامياة إلااى معالجاة مشاكلة األمياة مان أجاال
تعزيز فر الحصوخ على تعليم نوعي في المناطق الريفية ،وهو ما سايعود بمناافر
طويل ااة األج اال عل ااى النس اااء والش ااباب والس ااكان األص االيين ف ااي المن اااطق الريفي ااة
(ماليزيا)؛
108-118
(ليبيا)؛
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109-118

مواصلة ورفر مستو تنفيذ سياسات التعليم الشامل (سلوفينيا)؛

 110-118مواصلة الجهود الرامية إلى تنفياذ سياساات التعلايم الشاامل التاي
وضعتها (أىربيجان)؛
 111-118رفاار مسااتو تنفيااذ سياسااات التعلاايم الشااامل ،ماار إيااالء اهتمااا
خا للفئات الضعيفة (أوكرانيا)؛
 112-118تحس ا ااين النظ ا ااا التعليم ا ااي ،وب ا اااألخص بتعزي ا ااز ف ا اار الفئ ا ااات
المهمشة والذين يعيشون في المناطق النا ية (إندونيسيا)؛
 113-118المض ااي ف ااي تعزي ااز السياس ااة التعليمي ااة الممت ااا ة الت ااي تنتهجه ااا
إكوادور (جمهورية فنزويال البوليفارية)؛
 114-118اتخاى التدابير الال مة لضما مشاركة جميار الماواطنين ،ال سايما
الفئ ااات الض ااعيفة ،مش اااركة كامل ااة ف ااي النظ ااا التعليم ااي وف ااي إدارة الش ااأن الع ااا
(أنغوال)؛
 115-118المضاي فاي كفالاة حصاوخ جمياار اإلكاوادوريين علاى تعلايم نااوعي
وىل بتحسين تدريب المعلمين باستمرار (سنغافورة)؛
يااادة فاار حصااوخ النساااء المنتميااات إلااى السااكان األصااليين
116-118
وإلى اإلكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي على تعليم نوعي (باهاماس)؛
 117-118المض ااي ،ف ااي س ااياق متابع ااة التوص اايات  8-135و48-135
و 55-135م اان جول ااة االس ااتعراض الثاني ااة ،ف ااي تحس ااين نوعي ااة التعل اايم الع ااا ،
ال سيما بالنسبة للذين يعيشون دون خ الفقر ،مر التشديد على الصحة النفسية
والعناصر النفسية االجتماعية لبيئة التعليم النوعي (هايتي)؛
 118-118مواصاالة تعزيااز فاار الحصااوخ علااى التعلاايم وتصااميم سياسااات
عام ااة ترم ااي إل ااى ي ااادة التغطي ااة التعليمي ااة لتش اامل الفتي ااات ف ااي المن اااطق الريفي ااة،
ال سيما الفتيات المنتميات إلى السكان األصاليين وإلاى اإلكاوادوريين المنحادرين
من أصل أفريقي (ييلي)؛
119-118
(جيبوتي)؛

مواص االة الجه ااود لمكافح ااة جمي اار أي ااكاخ التميي ااز ض ااد الما ارأة

120-118
(اليونان)؛

يا ااادة الجها ااود لمكافحا ااة جميا اار أيا ااكاخ التمييا ااز ضا ااد الم ا ارأة

 121-118معالجا ااة القوالا ااب النمطيا ااة االجتماعيا ااة والثقافيا ااة التا ااي تشا ااكل
األس اااس للتميي ااز والعن ااف ض ااد الما ارأة وكفال ااة مش اااركة الما ارأة ف ااي ص ااناعة القا ارار
(أوكرانيا)؛
 122-118تعزيااز الجهااود الراميااة إلااى مناار ومكافحااة جمياار أيااكاخ التمييااز
والعنف ضد النساء واألطفاخ وغيرهم من الفئات الضعيفة (إيطاليا)؛
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 123-118تكثيااف المبااادرات ،بمااا فااي ىل ا التاادريب فااي مجاااخ حقااوق
اإلنسان ،من أجل التوعية بالمساواة بين الجنسين (تركيا)؛
124-118

مواصلة الجهود للقضاء على العنف الجنساني (جورجيا)؛

 125-118مواصلة الجهاود للحاد مان العناف الجنسااني والقضااء عليا  ،مار
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)؛
 126-118المضااي فااي تحسااين إج اراءات مقاضاااة ومعا بااة المسااؤولين عاان
أعماااخ العنااف ضااد النساااء ،فض االا عاان رصااد تنفيااذ الخطااة الوطنيااة للقضاااء علااى
العنف الجنساني ضد األطفاخ رصدا مستمرا (السلفادور)؛
يااادة تعزيااز تليااات تقويااة س اابل مقاضاااة جمياار مرتكبااي العن ااف
127-118
الجنساني (سلوفاكيا)؛

 128-118رصااد تنفيااذ الخطااة الوطنيااة للقضاااء علااى العنااف الجنساااني ضااد
األطفاااخ الم اراهقين والنساااء رصاادا مسااتمرا بغيااة ضاامان التحقيااق ماار األيااخا
المسؤولين عان أعمااخ العناف الجنسااني ضاد النسااء ومقاضااتهم ومعاا بتهم علاى
النحو الصحي (البرتغاخ)؛
 129-118تكثيااف جهااود مكافحااة العنااف ضااد الم ارأة وإيااذاء األطفاااخ ماان
أج اال ض اامان فعاليا ااة الت اادابير المعياريا ااة والمؤسس ااية الت ااي اتخا ااذت ف ااي معالجا ااة
المشكلة (إسبانيا)؛
 130-118العمل بصورة منهجياة علاى جمار البياناات المتعلقاة باالعنف ضاد
المرأة والعنف الجنسي واالتجار بالبشر (السويد)؛
 131-118ضاامان حصااوخ النساااء ضااحايا العنااف علااى المساااعدة المناساابة
وتقديم الجناة إلى العدالة (إيطاليا)؛
 132-118من كل ما يلز من موارد إلنشاء وحدات ضا ية متخصصة فاي
األحكا القانونية معنية بالعنف ضد النساء (بنما)؛
 133-118تعزيز تليات الحماية المتاحة للنساء ضحايا العنف ،مان اللحظاة
األولى لتقديم الشكو (باراغواي)؛
ي ااادة تعزي ااز مؤسس ااات حق ااوق اإلنس ااان لض اامان حماي ااة حق ااوق
134-118
األطفاخ والنساء والسكان األصليين على نحو أفضل (باكستان)؛
 135-118مواصاالة تنفي ااذ التاادابير اإلداري ااة والقضااا ية لت ااوفير حمايااة فعال ااة
للنساء والفتيات من العنف الجنسي واإليذاء ولمعا بة الجناة (البرا يل)؛
 136-118مواصاالة تعزيااز خاادمات تسااجيل جمياار المواليااد ف اي البلااد ،ماار
ضمان مجانية هذ الخدمات وإتاحتها للجمير (سلوفاكيا)؛
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137-118

حظر العقاب البدني لءطفاخ في جمير األماكن (تيسلندا)؛

 138-118اس ااتحدات وتنفي ااذ تشا ارير يحظ اار العق اااب الب اادني لءطف اااخ ف ااي
جمياار األماااكن ،بمااا فااي ىل ا فااي البياات والمدرسااة وجمياار أماااكن الحرمااان ماان
الحرية (ليختنشتاين)؛
 139-118سن تشرير بغية حظر العقاب البدني لءطفاخ في جمير األمااكن
حظرا صريحا (الجبل األسود)؛
140-118

مواصلة مكافحة جمير أيكاخ إيذاء األطفاخ (جيبوتي)؛

 141-118ضاامان التحقيااق الفااوري والفعاااخ والنزي ا فااي جمياار أعماااخ سااوء
المعاملة والعنف الجنسي ضد األطفاخ في الوس التعليمي ،وتقديم مرتكبي هاذ
األعماااخ إلااى العدالااة ،وضاارورة حصااوخ الضااحايا علااى الجباار ومااا يحتاجون ا ماان
حماية ودعم (بلجيكا)؛
 142-118العمل على الدوا على تنفياذ المعاايير والسياساات العاماة لتعزياز
حقوق األيخا ىوي اإلعا ة (كوبا)؛
 143-118بااذخ مزيااد ماان الجهااود لحمايااة حقااوق األيااخا ىوي اإلعا ااة
وتبادخ أفضل الممارسات في هذا الصدد (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)؛
 144-118مواصاالة اتخاااى تاادابير لحمايااة حقااوق األيااخا ىوي اإلعا ااة
ووضاار ب ارامل لضاامان تمااتعهم بحقااو هم فااي التعلاايم والصااحة والسااكن والعماال
(مصر)؛
 145-118المضي في معالجة مساألة تعزياز وحماياة حقاوق األياخا ىوي
اإلعا ة وىل باستحدات برامل محددة إليجاد فر عمال لهام (جمهورياة إياران
اإلسالمية)؛
 146-118مواص االة الجه ااود لض اامان تمك اان األي ااخا ىوي اإلعا ااة م اان
إيجاد العمل وتقديم المساعدة الطبية لهم في المناطق الريفية (ليبيا)؛
 147-118تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين رفا الفئات الضعيفة بمن فيهم
األيخا ىوو اإلعا ة (ميانمار)؛
 148-118تعزيز اآلليات المناسبة لتحديد األوضاع التي يرتكب فيها العنف
ضد األيخا ىوي اإلعا ة (باراغواي)؛
 149-188المض ااي ف ااي السياس ااات الرامي ااة إل ااى تعزي ااز الحق ااوق اإلنس اااني
للفئات الضعيفة ،ال سيما السكان األصاليون والفالحاون ووغيارهم مان األياخا
العاملين في المناطق الريفية (دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛
 150-118تعزيااز التاادابير التااي اتخااذتها إكااوادور لتلبيااة احتياجااات السااكان
األصليين (كوت ديفوار)؛
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 151-118مواصلة الجهود إلنشااء عملياات تشااورية فعالاة مار المجتمعاات
المحليااة وفقااا للمعااايير الدوليااة بخصااو أي مشااروع يااؤثر علااى أراضااي السااكان
األصااليين أو ساابل عيشااهم (الساالفادور)؛ يااادة تعزيااز المشاااورات ماار السااكان
األصا االيين لتمكيا اانهم ما اان التمتا اار بحقا ااو هم اال تصا ااادية واالجتماعيا ااة والثقافيا ااة
(جمهورية كوريا)؛ إيجاد إجراءات يافافة للتشااور المسابق مار الساكان األصاليين
بشأن اساتخدا أراضايهم (سايراليون)؛ إيجااد عملياات تشااورية فعالاة مار الساكان
األصااليين والمجتمعااات المحليااة بخصااو أي مشااروع ااد يااؤثر علااى أراضاايهم
أو سابل عيشاهم (إساتونيا)؛ إضاافاء الطاابر المؤسساي علاى الحااق فاي التشااور ماار
الساكان األصااليين وإياراك المجتماار الماادني ومجموعااات السااكان األصااليين فااي
وضاار تليااة تشاااورية ابلااة للعماال انسااجاما ماار التزامااات البلااد فااي إطااار اتفا يااة
منظم ااة العم اال ال اادولي بش ااأن الش ااعوب األص االية والقبلي ااة( 1989 ،ر اام )169
(النارويل)؛ تشااجير المشااركة الفعالااة للساكان األصااليين فاي عمليااة صاناعة القارار
بشأن المسا ل التي تخصهم ،ال سيما فيما يتعلق باألراض واأل اليم (بيرو)؛
 152-118ضمان إجراء مشااورات مسابقة وحارة ومساتنيرة بصاورة فعلياة مار
مجموعااات السااكان األصااليين بشااأن السياس ااات التااي تااؤثر فااي طريقااة عيش ااهم
أو في ثقافتهم (المكسي )؛
 153-118إيا اراك الس ااكان األص االيين والمجتمع ااات المحلي ااة والمنظم ااات
التااي تمااثلهم فااي اعتماااد إطااار ااانوني يكفاال احت ارا المباااد الااواردة فااي إعااالن
األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية (كندا)؛
 154-118تعزيااز تلياتهااا لحمايااة حقااوق اإلنسااان لصااال الفئااات الضااعيفة
والسكان األصليين (اليونان)؛
 155-118اتخاااى التاادابير المناساابة لضاامان حمايااة السااكان األصااليين فااي
المناطق المغزولة ،بما في ىل حماية المناطق الرمزية (النرويل)؛
 156-118مضاعفة الجهاود بحياث يجاري اإل ارار ،فاي القاانون والممارساة،
بمدما المهاجرين في جمير المجاالت ،وال سيما إدماا النسااء فاي ساوق العمال
(هندوراس)؛
 157-118تسرير عملية اساتحدات إجاراء لتحدياد حااالت انعادا الجنساية
وض اامان انس ااجام م اار المع ااايير الدولي ااة والتوجيا ا الص ااادر ع اان مفوض ااية األم اام
المتحدة السامية لالجئين (سلوفاكيا).
 -119وستعكف إكوادور على دراسة التوصيات التالية وستقد ردودها عليها في الو ت
المناسب ،على أال يتأخر ىل عن موعد انعقاد الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقاوق
اإلنسان:
التصا ااديق علا ااى اتفا يا ااة عا ااد تقا اااد ج ا ارا م الحا اارب والج ا ارا م
1-119
المرتكبة ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
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التع اااون م اار المحكم ااة الجنا ي ااة الدولي ااة تعاون ااا ك ااامال ومواءم ااة
2-119
تشريعاتها الوطنية بصورة كاملة مر االلتزامات وتعريفات الجرا م والمباد الاواردة
في نظا روما األساسي والتصديق على تعديالت كمبااال علاى نظاا روماا األساساي
(ليختنشتاين)؛
االنضااما إلااى معاهاادة تجااارة األساالحة وجعاال تشاريعاتها الوطنيااة
3-119
متوا مة معها (غواتيماال)؛
وضر استراتيجية وطنياة للتصادي للعبودياة المعاصارة والمسااهمة
4-119
في تحقيق الهدد  7-8من أهداد التنمية المستدامة ،والعمل فاي هاذا الساياق
على التصديق على بروتوكاوخ عاا  2014الملحاق باتفا ياة منظماة العمال الدولياة
بشأن العمل الجبري ،1930 ،وبناء ادرات ماوظفي إنفااى القاانون لزياادة تساهيل
التحقياق فاي جارا م االتجاار بالبشار ومقاضااة الجنااة وإداناتهم (المملكاة المتحادة
لبريطانيا العظمى وتيرلندا الشمالية).
 -120أمااا التوصاايات التاليااة التااي ّاادمت أثناااء الحااوار التفاااعلي ،فقااد بحثتهااا إكااوادور
وأحاطت علما بها:
و ااف السياس ااة المتمثل ااة ف ااي م اان ن ااوعين مختلف ااين م اان وث ااا ق
1-120
الهويا ااة لءيا ااخا مغا ااايري الهويا ااة الجنسا ااية وىوي الهويا ااة الجنسا ااية المعياريا ااة
(إسرا يل)؛
تنفيذ استراتيجية وطنية لتحسين وضار الساكان مان طا فاة الروماا
2-120
وإدماجهم اجتماعيا (هنغاريا)؛
اتخاااى خطااوات لالعت اراد بفئااة الرومااا واعتبااارهم ماان مواطنيهااا
3-120
وحمايتهم من التمييز العنصري (بنغالديش)؛
وض اار واعتم اااد خط ااة وطني ااة بش ااأن األعم اااخ التجاري ااة وحق ااوق
4-120
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
5-120
استقاللية القضاء ،وضمان تعيين القضاة علاى أسااس الجادارة وحماياة عملهام مان
التدخالت السياسية (تشيكيا)؛
ضمان استقاللية الجها القضا ي وىلا بمصاال الماادة ،109
6-120
الر م  ،7من القانون العضوي المتعلق بالقضاء كيما تحادد بوضاو  ،وفقا ا للقاانون
الاادولي ،مااا مثل ا عبااارة "الخطااأ الااذي ال يغتفاار" ،التااي ال تتااي الحمايااة بمااا في ا
الكفاية في الو ت الحاضر من إساءة االستخدا الستهداد القضاة (هولندا)؛
النظاار فااي إمكانيااة تكييااف تش اريعاتها ،وباااألخص بيااان مااا تمثل ا
7-120
عب ااارة "الخط ااأ ال ااذي ال يغتف اار" ،م اان أج اال ض اامان اس ااتقاللية الجه ااا القض ااا ي
استقاللية كاملة (بيرو)؛
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يطب أو تغيير التعريف الواسر والتطبيق التعسفي لعبارة "الخطاأ
8-120
الااذي ال يغتفاار" التااي يسااتخدمها المجلااس القضااا ي لمعا بااة القضاااة (الواليااات
المتحدة األمريكية)؛
إلغاء الحكام الجاامر المتمثال فاي عباارة "الخطاأ الاذي ال يغتفار"
9-120
الاواردة فااي المااادة 109ماان القااانون العضااوي المتعلااق بالقضاااء واسااتحدات إطااار
انوني لضمان استقاللية الجها القضا ي ونزاهت الكااملتين انساجاما مار المعاايير
األساسية بشأن استقاللية الجها القضا ي (ألمانيا)؛
إع ااادة النظ اار ف ااي الم ااادة  109م اان الق ااانون العض ااوي المتعل ااق
10-120
بالقضاء بهدد ضامان اساتقاللية الجهاا القضاا ي ،بماا فاي ىلا عان طرياق تاولي
جهة مستقلة اختيار السلطات القضا ية (كندا)؛
احت ا ارا الحا ااق فا ااي حريا ااة التعبيا اار وتكا ااوين جمعيا ااات والتجما اار
11-120
السلمي احتراما كاامال وىلا بمراجعاة القاوانين والسياساات والبارامل التاي تحكام
المجتماار الماادني وبتعااديل أو إلغاااء أيااة ااوانين تجيااز للدولااة اسااتخدا القااوة ضااد
المتظاهرين السلميين ،والتعسف في احتجا المحتجين ،وتقييد المجاخ المادني،
وو ا ااف أنش ا ااطة منظم ا ااات المجتم ا اار الم ا اادني تعس ا اافا .وتش ا اامل ه ا ااذ الق ا ااوانين
الما ااواد  336و 339و 345و 346ما اان القا ااانون الجنا ااا ي الشا ااامل ،وكا ااذل
المواد  22و 23و 24من المرسو الر اسي ر م ( 739كندا)؛
تهيئة بيئة تمنة ومواتياة للمجتمار المادني والمادافعين عان حقاوق
12-120
اإلنسان وإرسا ها انونا وممارسة ،بما فاي ىلا عان طرياق تعاديل القاوانين بحياث
يتحقااق االمتثاااخ للعهااد الاادولي الخااا بااالحقوق المدنيااة والسياسااية واالسااتقاللية
الكاملة للجها القضا ي انسجاما مر المعايير الدولية (تيرلندا)؛
ضمان حرية التعبير والتجمر السالمي وصاون أنشاطة الصاحافيين
13-120
والماادافعين عاان حقااوق اإلنسااان ،وىلا أيضاا عاان طريااق تعااديل التشاريعات ىات
الصلة لجعلها متوا مة مر أفضل الممارسات ومر المعايير الدولية في مجاخ حرية
التعبياار (إيطاليااا)؛ اعتماااد التاادابير التشاريعية الال مااة لكفالااة التمتاار الكاماال بااالحق
فااي حريااة ال ارأي والتعبياار بجمياار أيااكال  ،وىلا عاان طريااق إلغاااء القيااود المفرطااة
المفروضة على هذا الحق (المكسي )؛
إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق باالتصاالت والمراسايم
14-120
التنفيذية ىات الصلة بحيث يتسنى للمنافذ اإلعالمية ومنظمات المجتمر المادني
والنقابات العمالية العمل بحرية وعد إمكانية معا بتها أو و فها تعسفيا وأن يكون
لااديها إمكانيااة الحصااوخ علااى ساابل انتصاااد فعالااة (تشاايكيا)؛ معالجااة الشااواغل
الناياائة عاان القااانون العضااوي المتعلااق باالتصاااالت ( )2013الااذي يفاارض علااى
المنافذ اإلعالمية إعماخ مستو أعلى من الر ابة الذاتية (أستراليا)؛ تعزيز ممارسة
حريا ا ااة التعبيا ا اار دون يا ا ااود ال موجا ا ااب لها ا ااا ،وىل ا ا ا بتعا ا ااديل أو إلغا ا اااء القا ا ااانون
العضوي  2013المتعلق باالتصاالت (الواليات المتحدة األمريكية)؛
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القضاااء علااى جمياار أيااكاخ التمييااز وتج اريم منظمااات المجتماار
15-120
الم اادني والم اادافعين ع اان حق ااوق اإلنس ااان ووس ااا اإلع ااال  ،بط اارق منه ااا إلغ اااء
المراس ا ا اايم التنفيذي ا ا ااة ر ا ا اام  16و 739و 691والق ا ا ااانون العض ا ا ااوي المتعل ا ا ااق
باالتصاالت ،وبو ف اإلجراءات الجنا ية ضاد أياخا يشااركون فاي احتجاجاات
اجتماعيااة اسااتنادا إلااى ج ارا م عامااة مااذكورة فااي القااانون الجنااا ي ،مثاال التخريااب
أو اإلرهاب (ألمانيا)؛ النظر في إمكانية مراجعة المرسو التنفيذ ر ام  739بشاأن
تنظاايم المنظمااات االجتماعيااة والقااانون العضااوي المتعلااق باالتصاااالت وىل ا فااي
ضوء االلتزامات الدولية في مجاخ حقوق اإلنسان (كوستاريكا)؛ إعاادة النظار فاي
المرس ااومين التنفي ااذيين ر اام  16و 739والق ااانون الجن ااا ي ،فض ااال ع اان الق ااانون
العض ااوي المتعل ااق باالتص اااالت ،لجعله ااا متوا م ااة م اار المع ااايير الدولي ااة لحق ااوق
اإلنساان (بلجيكااا)؛ إصااال المرساومين التنفيااذيين ر اام  16و 739وأي مشااروع
انون في هذا المجااخ بماا يكفال حماياة المادافعين عان حقاوق اإلنساان ولضامان
اسا ااتقاللية وحسا اان سا ااير منظما ااات المجتما اار الما اادني ،ال سا اايما بقبا ااوخ عا ااروض
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
أو إلغاء المرسومين التنفيذيين ر م  16و( 739الواليات المتحدة األمريكية)؛
اتخاااى الخطااوات الال مااة لضاامان رصااد جمياار عمليااات الوكااات
16-120
االستخباراتية من بل تلية إيراد مستقلة (ليختنشتاين)؛
المضااي اادما فااي إصااال القااانون الجنااا ي للتخلااي عاان تج اريم
17-120
اإلجهاض (النرويل)؛ إلغاء القاوانين التاي تجار اإلجهااض فاي حااالت االغتصااب
و نا المحار واإلعا ة الشديدة للجنين وإلغااء جميار التادابير العقابياة (تيسالندا)؛
إصااال القااانون الجنااا ي الشااامل بخصااو توسااير المفهااو القااانوني ل جهاااض
والتخلااي عاان تج اريم اإلجهاااض ف ااي حاااالت االغتصاااب و نااا المحااار واإلعا ااة
الشديدة للجنين (سلوفينيا)؛
إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني الذي يعين الزو على أن
18-120
القاايم علااى الملكيااة الزوجيااة (تيساالندا)؛ إلغاااء الحكاام القااانوني الااذي يعااين الاازو
على أن القيم على الملكية الزوجية (البرتغاخ)؛
إلغاااء المرسااو ر اام  1247واسااتحدات إج اراءات واضااحة فااي
19-120
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
عيشااهم ،علااى النحااو المنصااو علي ا فااي دسااتور إكااوادور وفااي اتفا يااة منظمااة
العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية( 1989 ،ر م ( )169ألمانيا).
 -121ول اام يك اان بوس اار إك ااوادور تأيي ااد التوص اايات ال ااواردة ف ااي الفقا ارات م اان 1-120
إلى  3-120والفقرة  18-120ألنها تعتبر أنها تتضمن معلومات و ا عية غير د يقة.
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 -122ول اام يك اان بوس اار إك ااوادور تأيي ااد التوص اايات ال ااواردة ف ااي الفقا ارات م اان 5-120
إلااى  15-120والفقرتااان  17-120و 19-120ألنهااا تعتباار أن القااانون الااذي تشااير
إلي منسجم أصالا مر المعايير الدولية.
 -123ولاام يكاان بوساار إكااوادور تأييااد التوصاايات الااواردة فااي الفقاارة  16-120ألنهااا
تعتبار أن النظااا الاوطني الحااالي لءمان العااا  ،بماا فااي ىلا األمانااة الوطنياة لالسااتخبارات،
ينظم انون األمن العا الذي ينص على الر ابة المدنية والديمقراطية.
 -124ولم يكن بوسر إكوادور تأييد التوصايات الاواردة فاي الفقارة  4-120إى تار أنا
ال حاجااة لخطااة عماال وطنيااة ألن لااديها أصااال إطااار تش اريعي وسياساااتي ملااز يااد التنفيااذ،
بمااا فااي ىل ا دسااتور الجمهوريااة ،و اانون اإلنتااا والتجااارة واالسااتثمار ،والقااانون النقاادي
العضااوي ،والقااانون الجنااا ي الشااامل ،وغيرهااا ماان القااوانين التااي تاانص علااى حمايااة حقااوق
اإلنسااان وتعزيزهااا علااى النحااو الكاماال فااي سااياق عمليااات مؤسسااات األعماااخ التجاريااة.
والستكماخ هذا اإلطار ،ثمة معايير وخط وبرامل أخر في مختلف المجااالت المتعلقاة
بمؤسس ااات األعم اااخ والص ااحة والطبيع ااة والزراع ااة والتج ااارة المنص اافة والملكي ااة الفكري ااة
والعنف وعمل األطفاخ واألمن في الهيئات العامة والخاصة ،وغير ىل من المجاالت.
 -125وجمياار االسااتنتاجات و/أو التوصاايات الااواردة فااي هااذا التقرياار تعباار عاان مو ااف
الدولة (الدوخ) التي دمتها و/أو الدولاة موضاوع االساتعراض ،وال ينبغاي تأويلهاا علاى أنهاا
تحاظى بتأييد الفريق العامل ككل.

ثالثا -التعهدات وااللتزامات الطوعية
 -126توخا إدوادور على عاتقها االلتزاما الطوعية التالية:
تلتاازم إداوادور ،ماان خااةل التعاااون مااع منظومااة األماام املتحاادة ،ءواصاالة تعزيااز
(أري
املوقااع اإلل ااموي  ،SIDERECHOSماان أجاال اإلبقااا علااى عمل ا الاادائم وضاامان متابعااة الوفااا
بتوصيا والتزاما قو اإلنسان املعتمدة ضمن إقار منظومة األمم املتحدة؛
( ري تتعهد إدوادور ءواصلة أدا الادور الرائاد يف تنفياا قارار حلاق قاو اإلنساان
 9/26بشااون وض ااع ص ا دويل ملاازم قانون ااا ع اان املخلسسااا ع اارب الوقني ااة ويضهااا م اان مش اااريع
األعما ااال التياريا ااة با ااا ا قا ااو اإلنسا ااان ،ءا ااا يف ذل ا ا بتبا ااادل أف ا اال املمارسا ااا يف حا ااال
التشريعا ورسم السياسا ؛
(جري تتعهااد إداوادور باااقة اجملتمااع الاادويل علااى التيربااة اإلدوادوريااة بشااون ايااة
وتعزيز قو اإلنسان يف أوضا الران الس اي؛
(دري تتعهااد إداوادور باااقة اجملتمااع الاادويل علااى التيربااة اإلدوادوريااة بشااون ايااة
وتعزيز قو اإلنسان فيما ا إصةح اجلها الق ائي.

30

GE.17-11505

A/HRC/36/4

المرفق
[Original: English/Spanish]
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