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 مقدمة  
عقد الفريق العامل املعين ابالستعراض الددور  الادامل، املنادف وفقدار لقدرار قلدس  قدو   -1

وُأجددددر   .2017 أاير/مددددايو 12إىل  1يف الفددددنة مددددن  السدددداوعة والعاددددرين، دورتدددد  5/1اإلنسددددان 
وتددددرأد وفددددد  .2017أاير/مددددايو  1املعقددددودة يف  الثانيددددةيف اجللسددددة  إبكددددوادوراالسددددتعراض املتعلددددق 

هدد ا  واعتمددد الفريددق العامددل .السدديد غيّددوم لونددر، وشيددر الاددةون ارارجيدة وا ددرا  السدد اي إكدوادور
 .2017أاير/مايو  5يوم املعقودة  العاشرةيف جلست   إكوادورالتقرير عن 

، اختدددار قلدددس  قدددو  اإلنسدددان قموعدددة املقدددررين التاليدددة 2017شدددبارب/فرباير  13ويف  -2
املتعدددددة القوميدددا ري  –ووليفيدددا )دولدددة  :إبكدددوادور)اجملموعدددة الثة(يدددةري لتيسدددض االسدددتعراض املتعلدددق 

 .ومجهورية كوراي وكو  ديفوار
مددن مرفددق قددرار  5والفقددرة  5/1 قلددس  قددو  اإلنسددان مددن مرفددق قددرار 15ووفقددار للفقددرة  -3

 :إبكوادورالستعراض املتعلق ألغراض ا، صدر  الواثئق التالية 16/21اجمللس 
)أري 15تقريدددددددددددددددددددددر واين/عدددددددددددددددددددددرض م تدددددددددددددددددددددوب مقددددددددددددددددددددددم وفقدددددددددددددددددددددار للفقدددددددددددددددددددددرة  )أري 

(A/HRC/WG.6/27/ECU/1)؛ 
السدامية  قدو  اإلنسدان وفقدار  األمدم املتحددة جتميع للمعلوما  أعدت  مفوضية )بري 
 ؛(A/HRC/WG.6/27/ECU/2))بري 15للفقرة 

 .(A/HRC/WG.6/27/ECU/3))جري 15موجز أعدت  املفوضية وفقار للفقرة  )جري 
أعددددسا سدددلفار  سددد لةمدددن األ، عدددن اريدددق اجملموعدددة الثة(يدددة، قائمدددة إكدددوادوروأ يلدددىل إىل  -4

إسددددبانيا وأملانيددددا ووليي ددددا وتاددددي يا وسددددلوفينيا والسددددويد وسويسددددرا وامل سددددي  واململ ددددة املتحدددددة 
 األسد لةوهد    الامالية والنرويج وهولنددا والدوالاي  املتحددة األمري يدة. وآيرلنداربيطانيا العظمى ل

 .لةستعراض الدور  الااملمتا ة على الاب ة ارارجية 

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

تدددزام إكدددوادور الراسدددن اقدددو  اإلنسدددان وسدددّلط ال دددو  علدددى جددددد الوفدددد التفكيدددد علدددى ال -5
التقدددم ال بددض الدد   ُأ ددرش مندد  جولددة االسددتعراض الدددور  الاددامل السدداوقة، وو ددفة أعددم خددةل 

 يف السلطة. (ورة الاعبالعقد ال   ق تها   ومة حتالف 
تعامل مع لقد ان مىل إكوادور إىل مجيع املعاهدا  الدولية  قو  اإلنسان املوجودة وت -6

 قو  اإلنسان على أهنا غض قاولة للتيزئة ومناوطة وذا  قيمة متساوية. ويد أن  ال مي ن كفالدة 
 قو  اإلنسان يف ظدل الفقدر املددقع وانعددام املسداواة وأوجد  التندافر املنافيدة للدميقراايدة يف اقتسدام 

 السلطة.
‘‘ العدديا ال ددرم"لدولددة ووضددع األسدداد  جديدددار  اجتماعيددار  عقدددار  2008وأدرج دسددتور  -7

وذلددد  إبعدددادة صدددياغة مفهدددوم التنميدددة التقليدددد . وضدددمن هددد ا اإلادددار، ورغدددم مجيدددع التحدددداي ، 
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عملدددىل ا  ومدددة علدددى تنفيددد  سياسدددا  عامدددة ترمدددي إىل وايدددة  قدددو  اإلنسدددان امل فولدددة ملدددوااين 
 إكوادور.

 اسددددم ل ددددمان وتعتددددرب إكددددوادور أن الفقددددر ظدددداهرة متعددددددة األوعدددداد وأن م افحتدددد  أمددددر  -8
يف  27.2، اخنفض معدل الفقر املتعدد األوعاد مدن 2016-2009 قو  اإلنسان. ففي الفنة 

يف املائددة نتييددة لددزايدة فددرع ا  ددول علددى العمددل والتعلدديم وال ددمان االجتمدداعي  16.9املائددة إىل 
جدد  عددددم رائدددة علددى ال ددعيد العدداملي يف قددال م افحددة أو  أي ددار وامليددا  والسدد ن. وتُعددد إكددوادور 

املسدداواة، وتم نهددا مددن تقلدديج معامددل جيددين وثمدداي نقددارب رغددم رفددض الن ددب اإلكوادوريددة و ددورة 
 منهيية أ  إصةح ضرييب يرمي إىل ضمان إعادة توشيع الثروة الةشمة  ماية  قو  اإلنسان.

وادددفن اجملدددالس الوانيدددة للمسددداواة  2014وال دددل الوفدددد إصددددار القدددانون الع دددو  لعدددام  -9
ىل إجنددداشا  هامددة أخدددرر، مثددل جتدددرم قتددل اإل و والعندددف اجلسددد  واجلنسدددي والنفسدددي؛ وأشددار إ

ومسدددتور املاددداركة السياسدددية العاليدددة للمدددرأة؛ واالعدددنال ابالقدددنان املددددي للمثليددد  جنسددديا؛ وسدددن 
 القانون الع و  املتعلق إبدارة ويا   اهلوية والبيا   املدنية.

  ، اعنفىل إكدوادور اعنافدار "العيا ال رم"  املتمثل يف مبدأ مع املبدأ الدستور  وانسيامار  -10
يف ا ملائددة، وهددو أ ددد أد   5.2اب ددق يف العمددل الةئددق وقل ددىل معدددل البطالددة إىل نسددبة  كددامةر 

املعدددال  يف املنطقددة. وعددةوة علددى ذلدد ، ارتفعددىل ميزانيددة ال ددحة العموميددة، أ(نددا  العقددد الدد   
يف السددددلطة، وثمدددداي مددددرا  مقارنددددة عسددددتواها أ(نددددا  العقددددد  ب(ددددورة الاددددعق ددددتها   ومددددة حتددددالف 

ضمان ا ق يف التعلديم، مدع توظيدف اسدتثمارا  كبدضة يف اهلياكدل األساسدية  أي ار الساوق. وجرر 
 وحتس  النوعية يف مجيع املستواي  التعليمية.

اب مايدددة يف املائدددة مدددن إقلددديم إكدددوادور  ظدددى  34وفيمدددا يتعلدددق ابلبي دددة، ذكدددر الوفدددد أن  -11
يف املائدة مدن إنتداج  90تسعة حمطا  للطاقة املائيدة؛ وود ل  صدار  أي ار  اليا. وأناف  إكوادور 

 البلد من ال هراب  م در  املوارد املتيددة.
وتُعد إكوادور جهة مرجعية على ال عيد الدويل يف قال واية  قو  األشد اع ذو   -12

املبعدوو ، ليند  موريندو، أن شدغل مدن قبدل من دب اإلعاقة: وابلفعدل، فقدد سدبق للدرئيس املنت دب
عددن التحسددن ال بددض  أي ددار . وحتدددو الوفددد ارداع لممدد  العددام املعددين ابإلعاقددة وإم انيددة الوصدول

الددد   ادددرأ يف معددددال  االعدددتةل والوفددداة وال دددل أن إكدددوادور جنحدددىل يف تقلددديج معددددل عمدددل 
 .2015ة يف يف املائ 5.9إىل  2007يف املائة يف  12.5األافال من 

وقال إن إكوادور هي إ در الدول القةئل اليت أقر دستورها وطاوعها املتعدد القوميا   -13
تاددددريعا متقدددددما يف قددددال ا ددددرا  السدددد اي وتست دددديف العدددددد  أي ددددار واملتعدددددد الثقافددددا . ولددددديها 

 األكرب من الةج   يف أمري ا اجلنووية.
الد   ادرأ علدى نظدام السديون، والد    دل،  وسّلط الوفد ال و  على التحول الادامل -14

مليدون دوالر مل افحدة االكتظداإ وإ  دة االنددماج  300يف مجلة أمور أخرر، استثمار أكثر من 
 100 000يف املائددة يف عدددد الق دداة ل ددل  50االجتمدداعي علددى النحددو املناسددب؛ وشايدة ونسددبة 

 مان استقةلية الق ا  يف الوقىل نفس .نسمة؛ واختاذ تداوض لتحس  فعالية منظومة العدالة مع ض
وتددنعم إكددوادور ودميقراايددة مفعمددة اب يويددة وت فددل  ريددة ت ددوين مجعيددا  و ريددة التعبددض.  -15

 لدد ل  أقددرّ  وال ددل الوفددد أن إبم ددان وسددائط اإلعددةم ناددر رسددائل يييزيددة أو تاددهضية، وأندد  تبعددار 
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املسدددةوليا  الددديت يتعددد  حتملهدددا جدددرا   أي دددار  2013القدددانون الع دددو  املتعلدددق ابالت ددداال  لعدددام 
 اإلعراب عن اآلرا ، مع كفالت  ا ق يف  رية التعبض.

نىل إكوادور من كفالدة التمتدع اقدو  اإلنسدان أ(ندا  الطدوارا اإلنسدانية الديت جنمدىل وي ّ  -16
مراكددز  9مدرسددة و 912. فغددداة الزلددزال، أعدداد  إكددوادور إناددا  2016عدن شلددزال نيسددان/أوريل 

 .منزالر  12 220أهنىل إناا  صحية و 
واختدد   إكددوادور العديددد مددن املبددادرا  علددى املسددتور الدددويل، مثددل وضددع صدد  قددانوي  -17

ملزم وادفن الادركا  عدرب الوانيدة و قدو  اإلنسدان. وإكدوادور ملتزمدة وتعزيدز الدرب مج العداملي مدن 
 .أجل العدالة ال ريبية وإناا  هي ة   ومية دولية تعىن عسفلة ال رائب

ويف ارتدددام، أكدددد الوفدددد أن إكدددوادور يّ ندددىل مدددن حتقيدددق هددد   النتدددائج اإل اويدددة وف دددل  -18
القرارا  السياسية اإلوداعية والسيادية اليت اخت سا. فقد أخد   وعقدد اجتمداعي جديدد للنهدوض 

عى  ، وورؤيددة "العديا ال درم"ابإلنسدان والطبيعدة معددا، وأخد   عفهدوم شددامل ومسدتدام للتنميدة يُددد 
شا  يويددل التنميددة ةالفددة لمف ددار واملعتقدددا  السددائدة، وأعدداد  النظددر يف عةقاسددا الدوليددة. وقددد إ

هدددددفا مددددن األهدددددال اإل ائيددددة لملفيددددة  21مددددن مجلددددة  هدددددفار  20مسددددك ذلدددد  إلكددددوادور ابلوفددددا  وددددد
 وأ د(ىل حتوال يف  الة  قو  اإلنسان يف البلد.

 االستعراضموضوع احلوار التفاعلي وردود الدولة  -ابء 
ا دوار التفداعلي. ويدرد ندج التوصديا  املقدمدة أ(ندا  ا ددوار  أ(ندا وبيدا    وفددار  83أدىل  -19

 التفاعلي يف اجلز  الثاي من ه ا التقرير.
مليددون إنسددان مددن روقددة الفقددر يف الفددنة  1.5فر بددىل مجهوريددة فنددزوية البوليفاريددة إبخددراج  -20
          2016و 2008را  يف العلدددددديم يف الفددددددنة مددددددا ودددددد  ووددددددزايدة االسددددددتثما 2016إىل  2006مددددددن 
 يف املائة. 300ونحو 
ور بىل اجلزائر ابلتزام الدولة الفعلي وتعزيز مااركة املرأة يف ا ياة العامة ووتحسد  نظدام  -21

 الرعاية االجتماعية، عا يف ذل  وتحس  البنية األساسية للسيون وإناا   وذج جديد لإلدارة.
، وابلقددددانون الع ددددو  2017-2013 بددددىل أنغددددوال ابرطددددة الوانيددددة للعدددديا ال ددددرم ور  -22

، وابلسياسا  الرامية إىل الق ا  على الفقر. وال ظىل أنغوال وقلدق 2012املتعلق ابإلعاقة لعام 
 وجود تفاو   و  ةتلف الف ا  االجتماعية.

. وال ظدددىل أنددد  2025-2016ور بدددىل األرجنتددد  ابعتمددداد ارطدددة التعليميدددة الوانيدددة  -23
 ينبغي إية  اهتمام خاع مل افحة اإلفة  من العقاب.

 عامددددار  18ونّوهددددىل أرمينيددددا ابعتمدددداد تاددددريع يرسددددم ا ددددد األد  لسددددن الددددزواج عنددددد سددددن  -24
وشيعىل إكوادور على الت د  للعنف اجلنسي ضد الفتيا  يف النظدام التعليمدي وعلدى حتددي  

 ر واستغةهلم يف اجلنس ويف العمل.ارطة الوانية مل افحة االجتار ابلبا
وأعرودددىل أسدددناليا عدددن القلدددق إشا  االرتفدددا  ال بدددض يف  دددوادو العندددف ضدددد النسدددا ، مدددع  -25

التنويدد  ابرطددوا  الدديت اختدد   مل افحددة العنددف اجلنسدداي. وأعروددىل عددن القلددق كدد ل  إشا  خلددع 
 لق ا .وتعي  الق اة آبليا  قد يُنظر إليها على أهنا تقّوض استقةلية ا
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وال ظدددىل أذروييدددان أن إكدددوادور، وتبعدددار للتوصدددية الددديت قددددمتها أ(ندددا  اجلولدددة الثانيدددة مدددن  -26
االسدددددتعراض فيمددددددا ادددددج التددددددداوض الراميدددددة إىل تقلدددددديج الفقدددددر، قددددددد وددددد لىل جهددددددودا وشاد  مددددددن 

 االستثمارا  يف الربامج االجتماعية، رغم القيود من  ي  امليزانية.
ج الةفددىل يف مسدتور الفقددر ومسددتور االخددتةال . واعتددرب  ونّوهدىل ابهامدداد ابلتقلددي -27

أن شايدة مادددددداركة املددددددرأة يف ا يدددددداة السياسددددددية وتقلدددددديج معدددددددال  البطالددددددة واال تيدددددداش السدددددداوق 
 للمحاكمة واالنت ار  قو  األش اع ذو  اإلعاقة أمور جديرة ابملة ظة.

السدداوق. واعتددرب  أن  ونّوهددىل وددنغةديا وتقلدديج االخددتةال  يف الدددخل خددةل العقددد -28
 ددوذج الدولددة إل  ددة الفرصددة لليميددع للح ددول علددى الرعايددة ال ددحية ولتعزيددز  قددو  املهدداجرين 
علددى أندد  مثددايل. وال ظددىل أن اسددتقةلية الق ددا  هددي  يددر األسدداد الدديت ال غددىن عنهددا ل فالددة 

  قو  اإلنسان.
جتماعيدددة، عدددا يف ذلددد  ور بدددىل وددديةرود ابلتدددداوض الددديت ت فدددل ا قدددو  االقت دددادية اال -29

ودددزايدة يويدددل نظدددام الرعايدددة االجتماعيدددة وتوسددديع تغطيتددد . واعتدددرب  أن مدددن شدددفن وددد ل مزيدددد مدددن 
 اجلهود يف قال التعليم خلق ظرول مواتية للمااركة يف ا ياة العامة مااركة كاملة و ثيثة.

دة ميددزانييت ور بددىل وليي ددا ابلتددداوض الراميددة غلددى م افحددة عمددل األافددال القسددر  وشاي -30
التعليم وصحة األافال. وأعروىل عن القلدق إشا  تندامي العراقيدل أمدام  ريدة التعبدض والتيمدع وأمدام 

 عمل املدافع  عن  قو  اإلنسان.
ور بددىل دولددة ووليفيددا املتعددددة القوميددا  ابلتددداوض التاددريعية الدديت اختدد   وغيددة م افحددة  -31

 ق يف العيا ال رم، مثل تقليج األمية، ال سديما يف التمييز واإلصة ا  اليت أدخلىل لتعزيز ا
 أوسارب النسا  من الس ان األصلي  وس ان األرايل.

ونّوهىل ووتسوا  ابجلهود اليت تب هلا الدولة لتحس  نظام العدالة اجلنائية، ل نها أعروىل  -32
ق اة وفدرض عقدواب  عن القلق إشا  ت رار جلو  قلس الق ا  إىل النظام التفدييب الداخلي لعزل 

 صارمة على منتقد  ا  ومة وأفراد املعارضة.
وأشدداد  الرباشيددل ابلت ددديق علددى اتفاقيددة منظمددة العمددل الدوليددة واددفن العمددال املنددزلي   -33
واددفن تقلدديج  دداال  انعدددام اجلنسددية. ور بددىل  1961ري واتفاقيددة عددام 189)رقددم  2011لعددام 

 ظام روما األساسية للمح مة اجلنائية الدولية.وتيرم التع يب واجلرائم امل كورة يف ن
ور بددددىل كندددددا ابعتمدددداد وعددددض القددددوان  املتعلقددددة اريددددة ت ددددوين مجعيددددا  واجملددددال املدددددي.  -34

  وشددّيعىل إكددوادور علددى ودد ل املزيددد مددن اجلهددود ل ددمان انسدديام القددوان  ا ليددة للدولددة انسدديامار 
 ان.كامة مع التزاماسا الدولية يف قال  قو  اإلنس

ور بىل شيلي ابعتماد القانون اجلنائي الاامل، ال    رم قتل اإل و. وأعرودىل شديلي  -35
الربوتوكدددول االختيدددار  التفاقيدددة  قدددو  الطفدددل املتعلدددق عدددن القلدددق إشا  التدددفخر يف الت دددديق علدددى 

 .إبجرا  تقدم البةغا 
إلعاقدة والنسدا  ور بىل ال د  ابلتدداوض الديت اختد   للنهدوض اقدو  األشد اع ذو  ا -36

واألقليدددا ، وللق دددا  علدددى األميدددة، ومل افحدددة العندددف ضدددد النسدددا ، وإلصدددةح اجلهددداش الق دددائي، 
 ولتحس  البنية األساسية للسيون.
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علدى  أي دار ور بىل كوستاري ا ابستثمار الدولة يف الربامج االجتماعية. وسدلطىل ال دو   -37
ارطددة الوانيددة للعدديا ال ددرم، وإ ددراش تقدددم يف شايدة مادداركة النسددا  يف ا يدداة السياسددية، وتنفيدد  

 قال إ  ة فرع الليو  إىل العدالة.
وال ظدددىل كدددو  ديفدددوار أن التقددددم ا دددرش يف قدددال  قدددو  اإلنسدددان ينبغدددي أن يقدددود إىل  -38

إرسدددا  سددديادة القدددانون كاملدددة. وقالدددىل إنددد  رغدددم التحدددداي  ال دددربر املسدددتمرة، فددد ن تعزيدددز  قدددو  
 نبغي أن حتظى ابألولوية يف جهود إعادة اإلعمار.اإلنسان ووايتها ي

ور بىل كواب أبوج  التقددم الديت حتققدىل يف ال دحة، والتعلديم، و قدو  األشد اع ذو   -39
عددن تقددديرها لتدشدد  املوقددع الاددب ي لنظددام املعلومددا   أي ددار اإلعاقددة واألافددال والنسددا . وأعروددىل 

دولدة يف الددعوة إىل صد  ملدزم قدانو  وادفن ري ولرايدة الSIDERECHOSاملتعلقة اقو  اإلنسان )
 الاركا  عرب الوانية و قو  اإلنسان.

وأعرودددىل تادددي يا عدددن تقدددديرها للعدددرض الزاخدددر ابملعلومدددا  الددد   قدمتددد  الدولدددة، والددد    -40
  تو  على إجااب  على وعض تساؤالسا اليت قدمتها من قبل.

مددداد سياسدددا  وودددرامج إ اويدددة ل دددا  ونّوهدددىل مجهوريدددة كدددوراي الدميقراايدددة الادددعبية ابعت -41
 الس ان ال عفا  ووتعزيز املةسسا  الوانية املعنية اقو  اإلنسان.

ور بدددددىل جيبدددددول وت دددددديق الدولدددددة علدددددى ال ددددد و  الدوليدددددة الرئيسدددددية  قدددددو  اإلنسدددددان  -42
 ووتعاوهنا ال امل مع معظم آليا   قو  اإلنسان.

ور بدددىل اجلمهوريدددة الدوميني يدددة وتنفيددد  ارطدددة الوانيدددة للعددديا ال دددرم وإبجنددداشا  الدولدددة  -43
علدى دور إكدوادور الدرايد  يف الددعوة  أي دار فيما يتعلق اقو  الف ا  ال عيفة. وسلطىل ال دو  

 إىل ص  ملزم قانو  وافن الاركا  عرب الوانية و قو  اإلنسان.
هدددا  قدددو  اإلنسدددان كافدددة وعلدددى إ راشهدددا تقددددم يف وأشددداد  م دددر إبكدددوادور علدددى تعزيز  -44

 قاال  ا د من الفقر والتعليم وال حة والس ن، وغضها من اجملاال .
ور بدددىل السدددلفادور ابكتسددداب إكدددوادور مةسسدددة وانيدددة  قدددو  اإلنسدددان  اصدددلة علدددى  -45

املتعلدددددق وأشددددداد  ابعتمددددداد ارطدددددة الوانيدددددة للعددددديا ال دددددرم والقدددددانون ‘ املركدددددز ألدددددف’اعتمددددداد مدددددن 
 ابألش اع ذو  اإلعاقة.

وأقر  إستونيا وبعض التطورا  اإل اوية وأ ااىل علما أبسف أبن أصدحاب الدوالاي   -46
يف إاددار اإلجددرا ا  اراصددة أ يددزر أ ددد مددنهم البلددد رغددم الطلبددا  العديدددة والدددعوة املفتو ددة الدديت 

 وجهتها الدولة هلم.
ياسي ال   اعتمدت  إكوادور ونّوهىل مدع االرتيداح وأشاد  إ(يوويا ابإلاار القانوي والس -47

ابإلجنددداشا  الددديت حتققدددىل، مدددن قبيدددل شايدة ماددداركة املدددرأة يف ا يددداة العامدددة وشايدة االسدددتثمارا  يف 
 ورامج االجتماعية للق ا  على الفقر.

         وشددد ر  فرنسدددا الدولدددة علدددى عرضدددها التقددددم الددد   أ رشتددد  يف قدددال  قدددو  اإلنسدددان،  -48
سدديما يف قددايل ال ددحة وم افحددة الفقددر، وعلددى اجلهددود الدديت ودد لتها لتحسدد  إاارهددا التاددريعي ال 

واددفن  قددو  املددرأة و قددو  املثليددا  واملثليدد  ومزدوجددي امليددل اجلنسددي ومغدداير  اهلويددة اجلنسددانية 
 و املي صفا  اجلنس .
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للمسدداواة والقددانون  ونّوهددىل جورجيددا ابعتمدداد القددانون الع ددو  املتعلددق ابجملددالس الوانيددة -49
اتفاقيددددة خفددددض  دددداال  الع ددددو  املتعلددددق ابألشدددد اع ذو  اإلعاقددددة. ور بددددىل ابلت ددددديق علددددى 

 وإعطا  األولوية للق ا  على العنف اجلنساي. انعدام اجلنسية
ونّوهدددىل أملانيدددا ابلتقددددم ا دددرش، ال سددديما اسدددتثمار الدولدددة يف التعلددديم وال دددحة وا دددد مدددن  -50

 تزال تاعر ابلقلق إشا  تقّلج ا ّيز املتاح للميتمع املدي. الفقر. وقالىل إهنا ال

ور بدددددىل غددددددا  ابلت ددددددديق علددددددى اتفاقيددددددة منظمدددددة العمددددددل الدوليددددددة واددددددفن العمددددددال ذو   -51
ري واعتمدداد كددل مددن القددانون اجلنددائي الاددامل وارطددة 156)رقددم  1981املسددةوليا  األسددرية لعددام 
ض النسددددددددا   عددددددددن القلددددددددق إشا  تعددددددددرّ . وأعروددددددددىل غددددددددا 2017-2013الوانيددددددددة للعدددددددديا ال ددددددددرم 

 اإلكوادوراي  من أصول أفريقية للتمييز.
ونّوهدددىل اليدددو ن ابعتمدددداد القدددانون اجلنددددائي الادددامل وجتدددرم التعدددد يب. ور بدددىل ابعتمدددداد  -52

 ارطة الوانية للعيا ال رم والقانون الع و  املتعلق ابألش اع ذو  اإلعاقة.
الع ددو  املتعلددق ابجملددالس الوانيددة للمسدداواة. و ثّددىل ور بددىل غواتيمدداال ابعتمدداد القددانون  -53

إكدددوادور علدددى تنفيددد  سياسدددة وانيدددة مل افحدددة العن دددرية والتمييدددز، عاددداركة الف دددا  الددديت تتعدددرض 
 للتمييز مااركة فعالة.

ة، ال سددديما يف وأشددداد  هددداييت ابلنيددداح الددد    ققتددد  الدددربامج االجتماعيدددة واالقت دددادي -54
ة. ور بددىل ابلتحسددن يف يتددع النسددا  اب قددو ، وابألخددج مددن  يدد  املسدداواتقلدديج الفقددر وعدددم 

 مااركتهن يف ا ياة العامة.
وأّكددددددد  هندددددددوراد علددددددى اإلجندددددداشا  الفائقددددددة الدددددديت  ققهددددددا البلددددددد يف تقلدددددديج الفقددددددر  -55

املقدرر ارداع املعدين وتعزيدز واالختةال  يف الددخل. وأشداد  إبكدوادور علدى توجيههدا دعدوة إىل 
 . رية الرأ  والتعبض وواية ا ق يف

ور بددددددىل هنغدددددداراي ابجلهددددددود ال بددددددضة املب ولددددددة يف قددددددال التعلدددددديم وشايدة معدددددددل الفتيددددددا   -56
املسددية  لةلتحدددا  ابلتعلدديم. وأعرودددىل عدددن القلددق إشا  اسدددتمرار التمييدددز ضددد النسدددا  وشدددّيعىل 

 إكوادور على م افحة القوالب النمطية اجلنسانية.
الديت اختد   لتعزيدز املسداواة ود  اجلنسد . وال ظدىل أبسدف  ونّوهىل أيسلندا ابرطدوا  -57

يسلندا عن ارطوا  اليت اختد   آأن الارورب القانونية اليت جتيز اإلجهاض تقييدية. واستفسر  
لتنفيدد  التوصدديا  الدديت قبلتهددا إكددوادور يف جولددة االسددتعراض السدداوقة واددفن مسددفلة  ظددر العقدداب 

 البدي.
ادور علددددى تقلي ددددها االخددددتةال  ونّوهددددىل ابعتمدددداد القددددانون وأشدددداد  إندونيسدددديا إبكددددو  -58

 الع و  املتعلق ابجملالس الوانية للمساواة وقانون الرعاية ال حية واملساعدة الطبية.
ونّوهددىل مجهوريددة إيددران اإلسددةمية ابلتقدددم ا ددرش يف حتسدد  اهلياكددل األساسددية للسدديون،  -59

النظدددددام التعليمدددددي، ويف شايدة االسدددددتثمارا  يف الدددددربامج ويف ماددددداركة املدددددرأة يف ا يددددداة العامدددددة، ويف 
 االجتماعية.

وأشاد العرا  ابلتقددم الد    ققتد  إكدوادور يف كفالدة املسداواة ود  اجلنسد  يف املاداركة  -60
 يف ا ياة العامة، وم افحة التمييز العرقي، والت د  لممية.
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 علدى  قو  األافال و ثىل إكدوادور يف قال تعزيز ال   حتققتقدم ابليرلندا هىل آونوّ  -61
عددددن املعلومددددا  الدددديت تتحدددددو قلددددق إشا  العددددن  ىلأعروددددو العقدددداب البدددددي. األخدددد  وتاددددريع  ظددددر 

 .اال تياجا  واملظاهرا  املفراة أ(نا لقوة ا قوا  األمنعمال ستا
وذكددر  إسددرائيل أندد  ابلددرغم مددن التقدددم الدد   حتقددق يف قدداال  حمددددة، ال تددزال مسددائل  -62

 تثض القلق. عديدة
ونّوهددىل إيطاليددا ابإلجندداشا  الدديت  ققتهددا الدولددة يف تنفيدد  ارطددة الوانيددة للعدديا ال ددرم  -63

 وشيعىل إكوادور على مواصلة جهودها لتعزيز  قو  اإلنسان ووايتها.
 وقددال الوفددد، يف رد  علددى وعددض األسدد لة املوجهددة إليدد ، إن إكددوادور قددد اعتمددد  عددددار  -64

، الددد   قدددّنن 2014يدددة  قدددو  اإلنسدددان، مثدددل القدددانون اجلندددائي الادددامل لعدددام مدددن القدددوان   ما
اجلددرائم ضددد اإلنسددانية؛ والقددانون الع ددو  املتعلددق ابلعدالددة يف قددال العمددل، الدد     ددم ظددرول 
العمدل املنددزيل وي فددل   ددول راب  البيدو  علددى ال ددمان االجتمدداعي و ظدر ف ددل املددرأة ا امددل 

  18 داملعددّلل للقدانون املددي والقاضدي اظدر شواج مدن هدم دون الد 2015من العمدل؛ وقدانون عدام 
، 2012. ويف عددام "الاددراكة الزوجيددة"ويددنج علددى أن أ  مددن الددزوج  مي ندد  تدددوض شددةون  عامددار 

نّظمىل اجلمعية الوانية عملية املااورا  اليت تسدبق الفعدل التادريعي وابقتهدا فيمدا ادج صدياغة 
علددى أندد  أ يسددبق قددط أن شددهد  العمليددا  التاددريعية مادداركة  عدددد مددن القددوان . وشدددد الوفددد

 شعبية هب ا ا يم.
وقدددد  ظيدددىل عمليدددة التحدددّول الددديت ادددرأ  علدددى نظدددام العدالدددة اإلكدددوادور  إبقدددرار دويل  -65

ووتقدير كبض من الس ان. وابقىل إكوادور معايض صارمة يف اختيار موظفي جهاش الق ا  علدى 
لدددد  ونظددددام جديدددديب منسدددديما مددددع الدسددددتور واملعاهدددددا  الدوليددددة أسدددداد اجلدددددارة، واسددددت ملىل ذ

واجتهدددادا  حم مدددة البلددددان األمري يدددة  قدددو  اإلنسدددان. ويف هددد ا ال ددددد، شددددد الوفدددد علدددى أن 
يف ولددان أخدرر وأ يدة(ر علدى  أي دار معمول و   "ارطف ال   ال يغتفر"املفهوم القانوي املتمثل يف 

 استقةلية الق ا .
يف إكوادور ومها يا ةن جز ار   رية التعبض و رية الرأ  م فولتان دستوراير  وأضال أن -66

. وقددددد صددددير القددددانون الع ددددو  املتعلددددق مباشددددرار  مددددن قموعددددة ا قددددو  األساسددددية املطبقددددة تطبيقددددار 
مددن العهددد الدددويل اردداع  19و ددورة تادداركية وهددو منسدديم مددع املددادة  2013ابالت دداال  لعددام 

اسية. و ظر ه ا القانون صرا ة الرقاوة املسبقة، و مي الد ين ياداركون يف اب قو  املدنية والسي
ع علدددى االت دددال فيمدددا وددد  الثقافدددا ، و تدددو  علدددى أ  دددام واضدددحة عمليدددة االت ددداال ، وياددديّ 

واددفن م افحددة التمييددز، ويت ددمن ألول مددرة ا ددق يف الددرد والت ددحيك، علددى النحددو الدد   توختدد  
 ري ية  قو  اإلنسان.من االتفاقية األم 14املادة 
وشدد الوفد على أن قانون االت اال  يغطي امل الفدا  اإلداريدة فقدط، و ددد ووضدوح  -67

وجرب ال رر اراع و ل وا د من ه   انتهاكا ، وي فدل ا دق يف  األفعال اليت تا ل انتهاكار 
 الدفا  و ورة كاملة.

وأن الاددراة الوانيددة قددد اعتمددد   ووّينددىل إكددوادور أن سياسددتها األمنيددة حمورهددا اإلنسددان -68
يف  وادو اجلرمية وأهنا ابتدىل اآلن  . ونتيية ل ل ، شهد  إكوادور اخنفاضا  ادار قتمعيار  هنيار 

، مُسدددك للقدددوا  املسدددلحة، مدددن خدددةل 2015يف املنطقدددة. ويف عدددام  إ ددددر البلددددان األكثدددر أمندددار 
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مراعدداة صددارمة. ول ددي يتسددىن  تعددديل دسددتور ، وتقدددم دعددم ت ميلددي للاددراة مددع مراعدداة القددانون
االضددطة  هبدد ا الت ليددف، تلقددى أفددراد مددن القددوا  املسددلحة التدددريب يف قددال  قددو  اإلنسددان 

 وجرر حتديد وروتوكوال  واضحة يف ه ا ال دد.
علددى أن الدولددة أعلنددىل  الددة الظددرول االسددتثنائية أو  الددة الطددوارا  أي ددار وشدددد الوفددد  -69

عنددددددد فددددددوران وركددددددان كوتوابكسددددددي ويف شلددددددزال  2015أ(نددددددا  ال ددددددوارو الطبيعيددددددة، كمددددددا يف عددددددام 
، لتم دد  ا  ومددة مددن اختدداذ التددداوض املناسددبة  مايددة  قددو  السدد ان. وقددد قُددّدمىل 2016 عددام

 ا  مة الدستورية وإىل املنظما  الدولية.مجيع املراسيم املتعلقة ابلطوارا إىل 
ونّوهددىل ليبيددا ابلتطددورا  اإل اويددة الدديت   ددلىل يف قددال التنميددة املسددتدامة وقددال وايددة  -70

  قو  اإلنسان، عا يف ذل  تنفي  ارطة الوانية للعيا ال رم.
للقددانون  وفقددار وذكددر  لي تناددتاين أن ت ددنيف اجلددرائم املرت بددة يف سدديا  النددزا  املسددلك،  -71

اجلندددائي الادددامل، ال يادددمل مجيدددع األفعدددال املددد كورة يف نظدددام رومدددا األساسدددي للمح مدددة اجلنائيدددة 
 الدولية. وأشار  إىل أن سن قانون  ظر العقاب البدي أ يتحقق وعد.

، وابجلهدود الراميدة 2017-2013ونّوهىل ماليزاي ابعتماد ارطة الوانيدة للعديا ال درم  -72
 لنسا  على املااركة يف مجيع مستواي  اختاذ القرار، ووزايدة اإلنفا  على التعليم.إىل تاييع ا

وأشددداد  مالدددديف إبكدددوادور علدددى مبادراسدددا الراميدددة إىل الق دددا  علدددى الفقدددر والنهدددوض  -73
ابلتعلددديم الادددامل لمافدددال ذو  اال تياجدددا  اراصدددة. ونّوهدددىل ابلتقددددم الددد   حتقدددق يف تقلددديج 

 البطالة.
امل سي  ابلتقدم ال   أ رشت  إكدوادور يف م افحدة التمييدز. ور بدىل ابلتادريع  ونّوهىل -74

 اراع اب را  الس اي، واهلادل إىل واية  قو  املهاجرين والةج   وملتمسي الليو .
وشيع اجلبل األسود إكوادور على تعزيز وي ة عمدل نادطا   قدو  اإلنسدان وتوايددها.  -75

ق يف قدددال التعلددديم، ل نهدددا أشدددار  إىل صدددعواب  تواجههدددا نسدددا  وأ(ندددىل علدددى التقددددم الددد   حتقددد
 الس ان األصلي  والنسا  من أصول أفريقية يف ا  ول على التعليم.

وندددّو  املغدددرب ابجلهدددود الددديت وددد لتها إكدددوادور لبلدددوي األهددددال اإل ائيدددة لملفيدددة وأهددددال  -76
مدن  4، يف سيا  جهودها لبلوي اهلددل التنمية املستدامة، وابلتقدم ال    ققت  يف قال التعليم

 أهدال التنمية املستدامة، عا يف ذل  شايدة االستثمارا  للنهوض وتعليم نوعي قاي وشامل.
. وأشددددداد  2016وأشدددددار  موشمبيدددددق إىل اآلاثر املددددددمرة الددددديت خّلفهدددددا الزلدددددزال يف عدددددام  -77

 عمل اإل ايب ل ا  املرأة.إبكوادور على جهودها لتقليج الفقر وجنا ها يف تنفي  سياسة ال
وأشدددداد  ميا ددددار إبكددددوادور علددددى مادددداركتها ا ثيثددددة يف آليددددا  األمددددم املتحدددددة  قددددو   -78

اإلنسان وعلى جهودها كيما ت فل للف ا  ال عيفة، عن فيهم األش اع ذوو اإلعاقدة، الفدرع 
 املساواة مع اآلخرين. قدموإم انية الوصول على 

يف  ،  ققدددىل تقددددمار 2016وادور، علدددى الدددرغم مدددن شلدددزال عدددام وال ظدددىل  ميبيدددا أن إكددد -79
قددداال  الق دددا  علدددى الفقدددر والتعلددديم وال دددحة ووايدددة الف دددا  ال دددعيفة. وقالدددىل إن  ميبيدددا قدددد 

 تستفيد من جتروة الدولة يف قال تقليج الفيوة من  ي  االختةال .
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مدددال و قدددو  اإلنسدددان. ونّوهدددىل هولنددددا ابلتدددزام الدولدددة ابلعمدددل يف قدددال مةسسدددا  األع -80
وال ظدددىل أن ف دددل السدددلطا  وددد  سدددلطيت ا  دددم التنفي يدددة والق دددائية، وا يدددز املتددداح للميتمدددع 

 املدي، وواية  قو  اإلنسان من قبل مةسسا  األعمال ال تفي ابملعايض الدولية.
وال ظددددىل ني دددداراغوا مددددع التقدددددير ولددددوي إكددددوادور األهدددددال اإل ائيددددة لملفيددددة، ونّوهددددىل  -81
تقلددددديج االخدددددتةال  وأبوجددددد  التقددددددم الددددديت حتققدددددىل يف قدددددال ا دددددق يف التعلددددديم، ويف غدددددض  مدددددن و

 اجملاال .
وأشددددار  النددددرويج إىل التددددداوض الدددديت اختدددد   ياشدددديا مددددع التوصدددديا  املقدمددددة أ(نددددا  جولددددة  -82

 االستعراض الساوقة، وإىل التقدم ا رش يف النهوض اقو  املرأة.
ود اليت ود لتها إكدوادور لتنفيد  التوصديا  الديت تلقتهدا أ(ندا  جولدة ونّوهىل ابكستان ابجله -83

 االستعراض الدور  الاامل الساوقة ولتعزيز  قو  اإلنسان ووايتها.
ونّوهدددددىل ونمدددددا ابجلهدددددود الددددديت وددددد لتها الدولدددددة للق دددددا  علدددددى  ددددداال  انعددددددام اجلنسدددددية  -84

علدى سددن تاددريع  أي ددار د  ونمدا وابن دمامها إىل اتفاقيددة ا دد مددن  داال  انعدددام اجلنسدية. وشددد
 وافن تو يد واثئق اهلوية للمواان  واألجانب على  د سوا .

ور بدددىل ابراغدددوا  وتيدددرم قتدددل اإل و والتمييدددز وسدددبب اجلدددنس وامليدددل اجلنسدددي واهلويدددة  -85
وتنفيدد  ارطددة الوانيددة للق ددا  علددى العنددف اجلنسدداي املوجدد  ضددد النسددا   أي ددار اجلنسددية. ور بددىل 

 واملراهق .واألافال 
وأعروىل وضو عن تقديرها لتقليج الفقر واالختةال  ونسبة كبض، وللتقدم ال بض ال    -86

 حتقق يف قال التغطية ال حية والتعليم، وللتداوض اليت اخت   لامول األش اع ذو  اإلعاقة.
ر يف وأشدداد  الفلبدد  إبكددوادور علددى ي نهددا مددن تقلدديج االخددتةال  وشايدة االسددتثما -87

التعلدديم العددام. ونّوهددىل ابسددتمرار التددزام الدولددة اقددو  اإلنسددان رغددم التحددداي  النامجددة عددن شلددزال 
 .2016عام 
، والقددددددانون 2017-2013ونّوهددددددىل الربتغددددددال وتنفيدددددد  ارطددددددة الوانيددددددة للعدددددديا ال ددددددرم  -88

 ، وارطدددة الوانيدددة للق دددا  علدددى العندددف2012الع دددو  املتعلدددق ابألشددد اع ذو  اإلعاقدددة لعدددام 
 اجلنساي املوج  ضد النسا  واألافال واملراهق .

ور بىل مجهورية كوراي ابلتاريع الاامل وإاار السياسة العامة للق ا  على التمييز ضدد  -89
النسا  واألش اع ذو  اإلعاقدة واألقليدا . وشديعىل إكدوادور علدى مواصدلة جهودهدا لتحسد  

 .كامةر   اإلنسان ا نامار  القوان  والسياسا  الوانية عا ي فل ا نام  قو 
ونّو  االحتاد الروسي وتنفي  توصيا  من االستعراض السداوق، وههدود ا  ومدة مل افحدة  -90

 الفساد، وابلنتائج اليت حتققىل من شىت املااريع االجتماعية.
ونّوهىل سضاليون ابجلهود اليت و لتها الدولة لتعزيز  قدو  اإلنسدان، ال سديما عدن اريدق  -91

، وابلقدانون اجلندائي الادامل. وأشدار  إىل التقدارير الديت 2025-2016التعليمية الوانية خطتها 
 مةداها أن اإلكوادوري  من أصول أفريقية يعانون الفقر والتهميا.
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ونّوهددددىل سددددنغافورة ابجلهددددود الدددديت ودددد لتها إكددددوادور يف التعامددددل مددددع آاثر الزلددددزال املدددددمر.  -92
فقدددر ورفدددع مسدددتور املعيادددة عدددن اريدددق تنفيددد  ودددرامج مدددن قبيدددل ونّوهدددىل ابلتزامهدددا ابلق دددا  علدددى ال

 ."من ب عملي األول"ور مج 
ونّوهددددىل سددددلوفاكيا ابجلهددددود الدددديت ودددد لتها الدولددددة للت ددددد  للعنددددف اجلنسدددداي. وأشدددداد   -93

إبكددوادور علددى اعتمادهددا القددانون الع ددو  اجلديددد املتعلددق اب ددرا  السدد اي. وأعروددىل عددن القلددق 
 واأل  ام اجلنائية املطبقة على املدافع  عن  قو  اإلنسان.إشا  نظام السيون 

وأعروددىل سددلوفينيا عددن القلددق  دوديددة الفددرع املتا ددة للنسددا  لةسددتفادة مددن اإلجهدداض  -94
العةجي. وشيعىل إكوادور على تقليج التفداو  يف ا  دول علدى التعلديم يف أوسدارب السد ان 

 األصلي  مقارنة وعموم الس ان.
وأشدداد  جنددوب أفريقيدددا إبكددوادور علددى شايدة االسدددتثمار يف الددربامج االجتماعيددة وعلدددى  -95

 .العقد الدويل للمنحدرين من أصل أفريقيالعمل ال   اضطلعىل و  يف سيا  
وأوددرش  إسددبانيا التددداوض الدديت اختدد   إلصددةح اجلهدداش الق ددائي وغيددة تعزيددز اسددتقةليت ،  -96

ليت قدمتها إسبانيا وقبلتها إكوادور يف سيا  اجلولة السداوقة مدن انسياما مع التوصيا  الساوقة ا
 االستعراض الدور  الاامل.

وشدددد  سددر  الن ددا علددى اجلهددود الدديت ودد لتها ا  ومددة لتنفيدد  ارطددة الوانيددة للعدديا  -97
، االسدتثمار يف 2016وشّيعىل الدولة، على خلفية شلزال نيسدان/أوريل  2017-2013ال رم 

 ن ةاار ال وارو.تداوض ا د م
  علدى اجلهدود الدديت ود لتها الدولدة و دوع نوعيدة التعلديم والبي ددة، وشددد  دولدة فلسدط -98

 وك ل  على التقدم ا رش يف تنفي  التوصيا  اليت قبلتها من االستعراض الساوق.
وقالددىل السددويد إندد  ابلددرغم مددن قبددول إكددوادور توصدديا  االسددتعراض السدداوق واددفن  ريددة  -99

يقيّدد  ريدة التعبدض و يدز للح ومدة فدرض  2013التعبض، ُسنَّ قدانون جديددة لةت داال  يف عدام 
 قيود على وسائط اإلعةم.

وأعروددىل سويسددرا عددن القلددق إشا  الوضددع املتعلددق اريددة التعبددض وع ددايقة وسديددد منظمددا   -100
صدلي  واألقليدا  واملددافع  اجملتمع املددي، ال سديما تلد  املعنيدة ابلددفا  عدن  قدو  السد ان األ

 عن  قو  اإلنسان.
وأشاد   يلند إبنادا  اجملدالس الوانيدة للمسداواة ل نهدا أعرودىل عدن القلدق إشا  اسدتمرار  -101

 .SIDERECHOSالتمييز على أساد نو  اجلنس والعر . ور بىل ابستحداو منرب 
نون الع ددددو  املتعلددددق ليادددديت ابعتمدددداد القددددانون اجلنددددائي الاددددامل والقددددا -ور بددددىل تيمددددور -102

عدددن  أي ددار . وأعرودددىل 2017-2013ابجملددالس الوانيددة للمسددداواة وارطددة الوانيدددة للعدديا ال ددرم 
 ملرأة ووايتها.لليهود املب ولة للنهوض اقو  ا تقديرها
مدددع التوصددديا   ، انسددديامار عامدددار  18ور بدددىل تركيدددا إبقدددرار  دددد أد  لسدددن الدددزواج، وهدددو  -103

ع مسددتور مادداركة املددرأة يف ا يدداة العامددة وشدديعىل الدولددة علددى تعزيددز ورفدد أي ددار السدداوقة. ور بددىل 
 اجلهود الرامية إىل النهوض اقو  املرأة ووايتها.



A/HRC/36/4 

GE.17-11505 12 

وادفن العمدال  2011ونّوهىل أوغندا ابلت ديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعدام  -104
ن العمدال ذو  املسدةوليا  واف 1981ري، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 189املنزلي  )رقم 
مدددع  ري، واالتفاقيدددة وادددفن خفدددض  ددداال  انعددددام اجلنسدددية، وذلددد  انسددديامار 156األسدددرية )رقدددم 

التوصيا  الساوقة. ور بىل ابرطة الوانية للعيا ال رم وابلقانون الع و  املتعلق ابألشد اع 
 ذو  اإلعاقة.

 تنفيدددد  وحتدددددي  نظددددام وشدددديعىل أوكرانيددددا إكددددوادور علددددى مواصددددلة جهودهددددا الراميددددة إىل -105
للمعلومدددا  وغيدددة متاوعدددة التوصددديا  الددديت قددددمتها آليدددا   قدددو  اإلنسدددان، وم افحدددة العن ددددرية 

 والتمييز العن ر ، وضمان سض م تب أم  املظاأ على النحو املناسب.
الامالية على تطبيق القانون الع دو   وآيرلنداو ّثىل اململ ة املتحدة لربيطانيا العظمى  -106

. وشددديعىل إكدددوادور علدددى ا دددنام  قدددو  السددد ان ومتدددواش ر  عدددادالر  علدددق ابالت ددداال  تطبيقدددار املت
 األصلي  واستاارسم على النحو ال امل وافن املااريع اليت قد تة(ر فيهم.

وأعروددىل الددوالاي  املتحدددة األمري يددة عددن القلددق إشا  القيددود املفروضددة علددى  ريددة التعبددض  -107
دي، وإشا  الق ددددور يف االسددددتقةلية الق ددددائية وسددددبب ال ددددغورب الدددديت وعلددددى منظمددددا  اجملتمددددع املدددد

 ميارسها اجلهاش التنفي   على اجلهاش الق ائي.
ابإلجنددددداشا  الددددديت  ققتهدددددا الدولدددددة يف قدددددال ال دددددحة وقدددددال عمدددددل  روغدددددوا ور بدددددىل أو  -108

نسدية. ل نهدا األافال، وابجلهود الرامية إىل م افحدة التمييدز علدى أسداد امليدل اجلنسدي واهلويدة اجل
أعروىل عن القلدق إشا   داال  ا تيداش املثليدا  واملثليد  ومزدوجدي امليدل اجلنسدي ومغداير  اهلويدة 

 فيما يعرل عراكز إعادة التفهيل. اجلنسانية و املي صفا  اجلنس  قسرار 
وجدد وفد إكوادور التفكيد على أن  قدو  اإلنسدان مسدفلة مركزيدة يف سياسدا  الدولدة  -109

من املبادرا  يف ه ا ال دد، مثل إناا  إدارة  قو  اإلنسان والاةون الدينية لددر  وسرد عددار 
وشارة العدددل، واسددتحداو جلنددة تق ددي ا قددائق للتحقيددق يف انتهاكددا   قددو  اإلنسددان اجلسدديمة 

ال   ق ى ابستحداو  "قانون ال حااي"، وسن 2008و 1984اليت ارت بىل يف الفنة ما و  
 و ورة ملموسة يتوىل م تب أم  املظاأ وتنفي  . ور مج جلرب األضرار

وأن الدولدة تع دف  أي دار وأضال أن الق ا  على العنف اجلنساي يا ل أولوية وانيدة  -110
على تنفي  خطتها الوانية للق ا  على العنف اجلنساي ضدد النسدا  واألافدال واملدراهق . وأّكدد 

          االجتماعيدددة وال يوجدددد معتقلددد  مدددن السياسدددي  الوفدددد قدددددا أن إكدددوادور أ جتدددّرم اال تياجدددا 
 وال من املدافع  عن  قو  اإلنسان يف سيوهنا.

، أناددددددف  إكددددددوادور اآلليددددددة الوقائيددددددة الوانيددددددة يعمددددددل فيهددددددا موظفددددددون 2011ويف عددددددام  -111
 مت   ون ومزوَّدة ابلتمويل ال ايف وتتمتع هميع سبل الوصول إىل مراكز اال تياش.

، SIDERECHOSىل إكوادور عن ش رها لممم املتحدة على دعمها إلناا  منرب وأعرو -112
وهو موقع  اسويب است دم إلعداد تقريدر االسدتعراض الددور  الادامل وسدي ون يف غايدة األمهيدة 

 ل مان متاوعة التوصيا  املقدمة.
  هميددع وفيمددا يتعلددق اريددة ت ددوين مجعيددا ، أشددار الوفددد إىل أن إكددوادور تقددر ابملنظمددا -113

أشدد اهلا وعملددىل علددى تعزيددز مادداركتها علددى مجيددع مسددتواي  ا  ددم. ويتيلددى التددزام الدولددة اريددة 
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يف شايدة عدددددد املنظمددددا  املسدددديلة يف نظددددام املعلومددددا  املوّ ددددد املتعلددددق  أي ددددار تادددد يل مجعيددددا  
          منظمددددددددددة يف  90 464إىل  2011منظمددددددددددة يف عددددددددددام  1 270ابملنظمددددددددددا  االجتماعيددددددددددة مددددددددددن 

 .2017 عام
وتتددديك إكدددوادور التغطيدددة ال دددحية الاددداملة واجملانيدددة لإلكدددوادوري  واألجاندددب علدددى  دددد  -114

سوا . وأشالىل ا واجز اليت كانىل ينع الف ا  ال عيفة واملهّماة مدن السد ان مدن ا  دول علدى 
اردددددما  ال ددددحية وق ددددىل علددددى مجيددددع أشدددد ال التمييددددز أو املعاملددددة املهينددددة. ويف هدددد ا السدددديا ، 

كددان يتعددااى هدد     مركددزار  25وأغلقددىل  صددر ار   ظددرار  "العددةج مددن املثليددة"  الدولددة رارسددة  ظددر 
 املمارسة.

يف قدددال ال دددحة اجلنسدددية واإلجناويدددة ووضدددعىل  أي دددار  كبدددضار   وقدددد أ دددرش  إكدددوادور تقددددمار  -115
. وال دددددل الوفدددددد أن 2021-2017خطدددددة وانيدددددة متعلقدددددة ابل دددددحة اجلنسدددددية واإلجناويدددددة للفدددددنة 

الدسددتور  مددي ا يدداة مددن ودايددة ا مددل وأن إكددوادور، إضددافة إىل ا دداال  الدديت جددرر فيهددا إلغددا  
 دة الطارئة.جترم اإلجهاض، ت فل الرعاية ال حية يف مجيع  اال  الوال

وشددد ر  إكدددوادور الوفدددود علدددى ماددداركتها البندددا ة، ور بدددىل ابلتعليقدددا  املادددّيعة الددديت  -116
وجهتهدددا هلدددا، وشددددد  علدددى أنددد  ينبغدددي عددددم تسدددييس االسدددتعراض الددددور  الادددامل إذا مدددا أريدددد 
ا فدداإ علددى م ددداقيت . ودعددىل إكددوادور مجيددع البلدددان االن ددمام إىل مبادرسددا لوضددع صدد  ملددزم 

الادددركا  عدددرب الوانيدددة و قدددو  اإلنسدددان والعمدددل سدددواي وادددفن مسدددائل مدددن قبيدددل م افحدددة وادددفن 
التهّرب ال رييب و اد التمويل مدن أجدل التنميدة و قدو  اإلنسدان. وخدتم الوفدد ابلقدول إند  علدى 

أاير/مددايو، سددول تواصددل  24يقدد  أن   ومددة الددرئيس ليندد  موروينددو، الدديت سددتةد  القسددم يددوم 
 كفالة  قو  اإلنسان وإقامة قتمع دميقرااي وشامل لليميع.  اجلهود الرامية إىل

  االستنتاجات و/أو التوصيات -اثنياا  
وأعربتت عتن احلوار التفاعلي واملدرجة أدانه  أثناء املقدمةالتوصيات  حبثت إكوادور -117

 :أتييدها هلا
 (؛نيكاراغوا) حتديث اخلطة الوطنية للعيش الكرمي ومواصلة تنفيذها 117-1
 2013لعتتا  معاهتتدة متتراكش تعزيتز تدتتديقيفا آل اةونتتة اعلتت ة علت   117-2

لتيس  النفاذ إىل املدنفات املنشورة لفائدة اعشتاا  املكفتو أ أو معتااي ال دتر 
، كيمتا يستتفيد منيفتا املكفو تون ومعتااو أو ذوي إعااات ألرى آل اراءة املط وعات

 .(بنما) الندو  املط وعة ال در والذين جيدون صعوابت ألرى لالطالع عل 
أو بدتتدد  التاليتتة بتيييتتد إكتتوادور، التتهن تعتتتت أ تتا ط  قتيفتتا أصتتالا التوصتتيات وحتظتت   -118

 تط يقيفا:
التوتوكتتتتوخ االلتيتتتتاري التفاايتتتتة حقتتتتوق الطفتتتتل التدتتتتديق علتتتت   118-1

 )التتغتتاخ( )اجل تتل اعستتود( )جورجيتتا( )الستتلفادور( املتعلتتق رجتتراء تقتتدمي ال الغتتات
 )غاان(؛  )هنغاراي(
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التدتتتتديق علتتتت  معاهتتتتدة متتتتراكش لتيستتتت  النفتتتتاذ إىل املدتتتتنفات  118-2
املنشتتورة لفائتتدة اعشتتاا  املكفتتو أ أو معتتااي ال دتتر أو ذوي إعااتتات ألتترى آل 

 (؛غااناراءة املط وعات )
 مواصتتتلة مشتتتاركتيفا ال نتتتاءة آل جملتتتس حقتتتوق اإلنستتتان وآل  لياتتتت  118-3

 (؛ميامنار)
التعتتاون متتق املقتتررين اخلاصتتأ،  تتا آل ذلتت  ابلستتما  هلتت   تكثيتتف 118-4

 (؛أوكرانيا) بزايرة ال لد
ارة آل التيتتتتار داعتمتتتتاد عمليتتتتة انتقتتتتاء مفتوحتتتتة واائمتتتتة علتتتت  اجلتتتت 118-5

اململكتتة )املرشتت أ التتوطنيأ النتاتتاو  لعيتتوية هيدتتات معاهتتدات اعمتت  املت تتدة 
 (؛الشمالية و يرلندااملت دة لتيطانيا العظم  

التتتتهن تربطيفتتتتا  فوضتتتتية اعمتتتت  املت تتتتدة  مواصتتتتلة عالاتتتتة التعتتتتاون 118-6
الستتتامية حلقتتتوق اإلنستتتان وتعزلهتتتا متتتن أجتتتل وضتتتق  ليتتتة ملتابعتتتة توصتتتيات  ليتتتات 

 (؛هندوراس)املنظومة 
التيكتتد متتن انستترا  تشتتريعاكا متتق أحكتتا  العيفتتد التتدو  اخلتتا   118-7

 (؛ هنغاراي) ابحلقوق املدنية والسياسية
ق لطة شاملة للتالي عتن إيتداع اعشتاا  ذوي اإلعااتة آل وض 118-8

مؤسستتات كتتد  إىل دعتت  عيشتتيف  آل جمتمعتتاك  انليتتة، وضتتمان التعلتتي  الشتتامل 
 (؛إسرائيل) جلميق اعشاا  ذوي اإلعااة

اختاذ مجيق التداب  الاللمة ليمان متتتق اةليتة الوطنيتة للواايتة متن  118-9
 وارد كا ية عداء واليتيفا )غواتيماال(؛التعذيب أبساس اانوين متأ و 

ابعت تتاره أداة  ،SIDERECHOSمواصتتلة إعمتتاخ املواتتق احلاستتو   118-10
 ميفمة لرصد ومتابعة وتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل )ابراغواي(؛

          احلتتتتر  علتتتت  احتتتتنا  احلقتتتتوق اإلنستتتتانية ل شتتتتاا  اليتتتتعفاء،  118-11
ون واعطفتتتتتتاخ،  يتتتتتتال عتتتتتتن اعشتتتتتتاا  ذوي اإلعااتتتتتتة واملستتتتتتن  ال ستتتتتتيما النستتتتتتاء 

 واعشاا  حمدودي احلركة )كوت ديفوار(؛
بذخ جيفود حمددة ملكا  ة التمييز ولت سأ املستتوايت التعليميتة  118-12

 والد ية ع راد شع يفا )سري النكا(؛
دة تعزيتتز عمتتل ا تتالس الوطنيتتة للمستتاواة إلاامتتة جمتمتتق يشتتمل ايل  118-13
 )ماليزاي(؛ اجلميق
وضتتتتق وتنفيتتتتذ لطتتتتة عمتتتتل وطنيتتتتة لتنفيتتتتذ أنشتتتتطة العقتتتتد التتتتدو   118-14

 للمن درين من أصل أ ريقي )س اليون(؛
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تعزيتتز اجليفتتود الراميتتة إىل التدتتدي للتمييتتز العندتتري  تتا آل ذلتت   118-15
عن طريق تنفيذ اخلطة املتعددة القوميات للقياء عل  التمييز العندري واالست عاد 

 (؛االثقاآل )جنوب أ ريقياإلثين و 
كفالة حدوخ مسؤو  اناك  املكلفأ  عاجلة ايااي التمييز عل   118-16

 ليشهن(؛ -القدر الكاآل من التدريب )تيمور
بتتتتذخ جيفتتتتود متزايتتتتدة للقيتتتتاء علتتتت  التمييتتتتز علتتتت  أستتتتاس امليتتتتل  118-17

 اجلنسي واهلوية اجلنسية ومحل صفات اجلنسأ )أسناليا(؛
بتتذخ جيفتتود متزايتتدة للقيتتاء علتت  التمييتتز ضتتد املثليتتات  مواصتتلة 118-18

واملثليأ ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صتفات اجلنستأ 
 )أوروغواي(؛

ضمان محاية مجيق السكان من املعاي  واملمارسات التمييزية علت   118-19
 اة )إس انيا(؛أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية آل مجيق مناحي احلي

مواصتتلة تعزيتتز حقتتوق املثليتتات واملثليتتأ ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي  118-20
ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتأ ومحتتايتيف  متتن العنتتف والتمييتتز 

 االجتماعي والثقاآل )شيلي(؛
اختاذ مجيق التداب  املناس ة ملنق مظاهر العنف والتعدتب والتمييتز  118-21
املثليتتات واملثليتتأ ومزدوجتتي امليتتل اجلنستتي ومغتتايري اهلويتتة اجلنستتانية وحتتاملي ضتتد 

صفات اجلنسأ والت قيق آل تل  اععماخ واملعاا ة علييفتا )إسترائيل(؛ الت قيتق آل 
أعمتتتاخ العنتتتف ضتتتد املثليتتتات واملثليتتتأ ومزدوجتتتي امليتتتل اجلنستتتي ومغتتتايري اهلويتتتة 

ملستتؤولأ عنيفتتا ومعتتاا تيف  آل ستتياق اجلنستتانية وحتتاملي صتتفات اجلنستتأ ومقاضتتاة ا
 اجليفود الرامية إىل مكا  ة ما يتعرضون ل  من اوالب منطية وحتي ز )اعرجنتأ(؛

تكثيف اجليفود الرامية إىل إذكاء الوعي العا  بيرورة القياء عل   118-22
مجيق أشكاخ التمييز وذلت  بتزويتد الوكتاالت احلكوميتة ووستائال اإلعتال  واجلميفتور 

لتثقيتتتتف والتتتتتدريب آل جمتتتتاخ حقتتتتوق اإلنستتتتان وإطتتتتالق محتتتتالت ملكا  تتتتة العتتتتا  اب
 القوالب النمطية والعنف اجلنسانيأ )اتيلند(؛

         مكا  تتتتة التمييتتتتز علتتتت  أستتتتاس امليتتتتل اجلنستتتتي واهلويتتتتة اجلنستتتتية،  118-23
ال ستتيما متتا كتتان موجيفتتا ضتتد اعطفتتاخ، وتنفيتتذ بتترامل لتوعيتتة التترأي العتتا  وتتتدريب 

 هذا املوضوع ) رنسا(؛املعلمأ آل 
مواصتتلة اجليفتتود الراميتتة إىل تعزيتتز التتتداب  الاللمتتة حلمايتتة حقتتوق  118-24

 املسنأ )املغرب(؛
 امليي آل سياستيفا الرامية إىل حقوق الط يعة )اجلزائر(؛ 118-25
بذخ مزيد من اجليفود لتنفيتذ السياستات والتتامل الراميتة إىل كيدتة  118-26

 بيدة ص ية )الفل أ(؛
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توجييفيتتة بشتتين اععمتتاخ التراريتتة ال تتاد  امليتتي اتتدما آل تنفيتتذ امل 118-27
علت  املستتوى التوطين تكملتةا للريفتود التهن ت تذهلا إكتوادور لوضتق  وحقوق اإلنسان

 ص  ملز  بشين الشركات عت الوطنية وحقوق اإلنسان )شيلي(؛
 مواصتتتلة اجليفتتتود اجلاريتتتة إلبتتترا  صتتت  متتترل  علتتت  الدتتتعيد التتتدو  118-28

 بشين اععماخ الترارية والشركات عت الوطنية وحقوق اإلنسان )مدر(؛
احلفاظ عل  الدور الرائد آل جماخ السعي لوضق ص  ملتز  بشتين  118-29

 الشركات عت الوطنية وحقوق اإلنسان )كواب(؛
امليي آل املطال ات الهن اتدمتيفا إكتوادور آل ضتوء ر تك شتركات  118-30

 جلسيمة الهن حلقت ابل يدة آل اعمالون )كواب(؛عت وطنية جت اعضرار ا
ضتتمان حدتتوخ أ تتراد اتتوات إنفتتاذ القتتانون والقتتوات اعمنيتتة علتت   118-31

التتتتدريب صدتتتو  معتتتاي  حقتتتوق اإلنستتتان آل التعامتتتل متتتق الترمعتتتات الستتتلمية، 
وضتتتتمان الت قيتتتتق آل مجيتتتتق االدعتتتتاءات ابللرتتتتوء إىل القتتتتوة املفرطتتتتة واالحترتتتتال 

 (؛ يرلندااجلناة ) التعسفي ومالحقة
ضتتتمان منتتتق االلتفتتتاء القستتتري والعنتتتف ضتتتد النستتتاء والت قيتتتق  118-32

 بفعالية  يما يقق من هذه اععماخ )السويد(؛
 اختاذ التداب  الاللمة ملنق التعذيب آل السرون )العراق(؛ 118-33
والعالجتتات  "عيتتادات إعتادة التيهيتل"اإلاترار بوجتود متتا يستم  بتت  118-34

 واختاذ التداب  للتالص منيفا )إسرائيل(؛ "يل اجلنسيلتد ي امل"
القيتتتتاء علتتتت  إلارستتتتات اإليتتتتداع القستتتتري آل عيتتتتادات العتتتتال   118-35

متتن امليتتل اجلنستتي أو اهلويتتة اجلنستتية ابلنستت ة للمثليتتات واملثليتتأ  "العتتال "بتتدعوى 
ومزدوجتتتتي امليتتتتل اجلنستتتتي ومغتتتتايري اهلويتتتتة اجلنستتتتانية وحتتتتاملي صتتتتفات اجلنستتتتأ، 

ن مستتاءلة اعشتتاا  املستتؤولأ عتتن هتتذه اععمتتاخ علتت  الن تتو الواجتتتب، وضتتما
 عن تقدمي اجلت الكامل للي ااي )التتغاخ(؛  يالا 
ضتتتتتمان االستتتتتتقاللية القيتتتتتائية والتنتتتتتوع آل التعيينتتتتتات آل اجليفتتتتتال  118-36

 القيائي )أسناليا(؛
 اختتتاذ لطتتوات ليتتمان ومحايتتة استتتقاللية اجليفتتال القيتتائي ونزاهتتت  118-37

 الكاملة )إستونيا(؛
اختتتاذ مجيتتق اخلطتتوات الاللمتتة ليتتمان استتتقاللية اجليفتتال القيتتائي  118-38

 )اليوانن(؛
ضتتمان ومحايتتة استتتقاللية اجليفتتال القيتتائي ونزاهتتت  الكاملتتة وكفالتتة  118-39

ادرتتت  علتت  أداء ميفامتت  القيتتائية دون أي شتتكل متتن أشتتكاخ اليتتغال أو التتتدلل 
 )إسرائيل(؛
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يفتتود التتهن ت تتذهلا متتن أجتتل اإلصتتال  القيتتائي وتعزيتتز مواصتتلة اجل 118-40
 ومحاية استقاللية اجليفال القيائي )ابكستان(؛

تعزيز اجليفود الراميتة إىل ضتمان ومحايتة استتقاللية اجليفتال القيتائي  118-41
ونزاهت  الكاملة، وتسيفيل إجراء حتوار واستق وتشتاركي بشتين الت تدايت القائمتة آل 

 إاامة العدخ )ابراغواي(؛
الو تتتتاء ابلتزاماكتتتتا بيتتتتمان استتتتتقاللية اجليفتتتتال القيتتتتائي وتعزيزهتتتتا  118-42

 )سلو اكيا(؛
مواصتتتتلة اختتتتتاذ مزيتتتتد متتتتن التتتتتداب  ليتتتتمان استتتتتقاللية الستتتتلطة  118-43

 القيائية وأتهيليفا امليفين )إس انيا(؛
السعي ليمان  دل السلطة القيائية كلية عن السلطة التنفيذيتة  118-44

 مسؤو  اجليفال القيائي )بنغالديش(؛من حيث تعيأ ك ار 
اختتتتاذ التتتتداب  وكتتتذل  الت قيتتتق آل عتتتزاخ ايتتتاة بدتتتورة جم فتتتة  118-45

 وضمان استقاللية النظا  القيائي ونزاهت  )بوتسواان(؛
مواصتتلة ضتتمان تكتتا ؤ  تتر  اللرتتوء إىل القيتتاء ومعاملتتة مجيتتق  118-46

ا(؛ مواصتتلة جيفودهتتا ليتتمان اإلكتتوادوريأ أمتتا  انتتاك  علتت  اتتد  املستتاواة )إثيوبيتت
 إمكانية وصوخ اجلميق إىل القياء )أذربيران(؛

مواصتتتتلة اجليفتتتتود الراميتتتتة إىل ضتتتتمان استتتتتقاللية اجليفتتتتال القيتتتتائي  118-47
ونزاهتتتت ، ال ستتتيما  يمتتتا لتتتص حقتتتوق التتتد اع والشتتتفا ية آل اإلجتتتراءات القيتتتائية 

 ) رنسا(؛
ستتتقلة ونزييفتتة آل إنشتتاء  ليتتات ليتتمان الت قيتتق بدتتورة شتتاملة وم 118-48

متتزاع  ارتكتتاب انتيفاكتتات جستتيمة حلقتتوق اإلنستتان بغيتتة تستتريق إجتتراءات العقتتاب 
 واجلت )املكسي (؛

اختاذ تتداب  عاجلتة لتستريق الت قيقتات القيتائية ومعاا تة مترتك   118-49
 انتيفاكات حقوق اإلنسان املذكورة آل تقرير جلنة تقدي احلقائق )اعرجنتأ(؛

امليتتي آل التمستت   ستتتوى عتتاخا متتن املعتتاي  آل ضتتمان احلتتق آل  118-50
 )االحتاد الروسي(؛ أيياا التدويت، آل املستق ل 

مواءمة القوانأ واللتوائ  الوطنيتة املتعلقتة حبريتة التع ت  متق املعتاي   118-51
 الشمالية(؛ و يرلنداالدولية حلقوق اإلنسان )اململكة املت دة لتيطانيا العظم  

اختتتاذ لطتتوات إضتتا ية ليتتمان مواءمتتة القتتوانأ واللتتوائ  الوطنيتتة  118-52
متتتتق املعتتتتاي  الدوليتتتتة، وتتتتد  ضتتتتمان حريتتتتة التع تتتت  واحلتتتتق آل الترمتتتتق الستتتتلمي 

 )التاليل(؛
محايتتتة الدتتت ا يأ واملتتتدا عأ عتتتن حقتتتوق اإلنستتتان وغتتت ه  متتتن  118-53

رضتتون هلتتا بستت ب إلثلتتي ا تمتتق املتتدين متتن أعمتتاخ التاويتتف والعنتتف التتهن اتتد يتع
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أنشطتيف  )بلريكا(؛ اختاذ تداب  حلماية الد ا يأ واملدا عأ عتن حقتوق اإلنستان 
 )كوستاريكا(؛

النظتتتر آل اعتمتتتاد أحكتتتا  اانونيتتتة واختتتتاذ إجتتتراءات إداريتتتة لتعزيتتتز  118-54
عتن تعزيتز استتقاللية  التمتق ابحلق آل حرية التع   واحلق آل تكتوين مجعيتات،  يتالا 

 ائي ونزاهت  )كوستاريكا(؛اجليفال القي
ضتتتتمان كيدتتتتة بيدتتتتة  منتتتتة ومواتيتتتتة جلميتتتتق املتتتتدا عأ عتتتتن حقتتتتوق  118-55

اإلنستتتان، والت قيتتتق آل مجيتتتق ادعتتتاءات تعرضتتتيف  لليفرمتتتات واالبتتتتزال وامليتتتايقة، 
وضتتمان انستترا  التشتتريق املتعلتتق حبريتتة التع تت ،  تتا آل ذلتت  التع تت  عتتت اإلنننتتت، 

متتن العيفتتد التتدو  اخلتتا  ابحلقتتوق املدنيتتة والسياستتية  9انستتراما كتتامال متتق املتتادة 
 )إستونيا(؛

ريتتتتتتتتة التع تتتتتتتت ، ال ستتتتتتتتيما ابلنستتتتتتتت ة للدتتتتتتتت ا يأ لايدة تعزيتتتتتتتتز ح 118-56
 ومستادمي وسائل التواصل االجتماعي )اليوانن(؛

كيدتتة بيدتتة مواتيتتة للعمتتل جلميتتق الفتتاعلأ آل ا تمتتق املتتدين التتذين  118-57
 قوق اإلنسان وتعزيزها )هنغاراي(؛ينشطون آل جماخ محاية ح

إنشتتتاء  ليتتتات متاددتتتة لل مايتتتة لكتتتي يتتتتمكن ا تمتتتق املتتتدين  118-58
 واملدا عون عن حقوق اإلنسان من العمل أبمان واستقاللية )املكسي (؛

بتتذخ كتتل اجليفتتود املمكنتتة لدتتون حريتتة التع تت  آل وستتائال اإلعتتال   118-59
التوصتتيات املقدمتتة متتن منظومتتة حقتتوق متتق  وشتت كات التواصتتل االجتمتتاعي، متاشتتياا 

 اإلنسان العاملية واإلاليمية )ب و(؛
بتتتتذخ اجليفتتتتود ملراجعتتتتة التشتتتتريعات احلاليتتتتة ذات الدتتتتلة ليتتتتمان  118-60

 إلارسة حرية التع   وتكوين مجعيات إلارسة كاملة )مجيفورية كوراي(؛
تعزيتتتز ومحايتتتة واحتتتنا  احلتتتق آل حريتتتة التع تتت  والترمتتتق وتكتتتوين  118-61

مق التزامتات ال لتد الدوليتة آل جمتاخ حقتوق اإلنستان )ستلو اكيا(؛  مجعيات انسراماا 
متق متا ذكتر  اختاذ تداب  ملموسة لتعزيز ومحاية احلق آل حريتة الترأي والتع ت ، متاشتياا 

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )السويد(؛ 19آل املادة 
إلارستتتة احلتتتق آل الترمتتتق اعتمتتتاد التتتتداب  املناستتت ة ليتتتمان حريتتتة  118-62

واحلتتق آل تكتتوين مجعيتتات دون ايتتود ال متتتر هلتتا، والحتتنا  احليتتز املشتتروع املكفتتوخ 
 للمرتمق املدين والد ا يأ واملدا عأ عن حقوق اإلنسان )إس انيا(؛

اعتماد التداب  الاللمة  تا يكفتل انسترا  تنفيتذ القتانون العيتوي  118-63
آل حريتتتتتة التع تتتت  واملعتتتتاي  الدوليتتتتة ذات الدتتتتتلة املتعلتتتتق ابالتدتتتتاالت متتتتق احلتتتتق 

 )سويسرا(؛
تعزيز املساعي الرامية إىل منق أعمتاخ التاويتف والتيفديتد والعنتف  118-64

الهن تستيفد  ا تمق املدين،  ا آل ذل  املتدا عون عتن حقتوق اإلنستان والنقتاابت 
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ة التع ت  بدتورة  العمالية املنتقدة لل كومة، واحلماية من هذه اععماخ وضمان حريت
 كاملة، عل   ياء اإلنننت ولارج  عل  السواء )تشيكيا(؛

كفالتتة حريتتتة التع تت  وحريتتتة الترمتتق علتتت  الوجتت  اعكمتتتل ومحايتتتة  118-65
 الد ا يأ واملدا عأ عن حقوق اإلنسان من التيفديدات واالعتداءات ) رنسا(؛

نستتان وإنشتتاء إجيتتاد وتوطيتتد بيدتتة مواتيتتة للمتتدا عأ عتتن حقتتوق اإل 118-66
 ليتتة حلمتتتايتيف  )مجيفوريتتتة كتتتوراي(؛ لايدة توطيتتتد ال يدتتتة املناستتت ة لعمتتتل املتتتدا عأ عتتتن 

 حقوق اإلنسان )أوكرانيا(؛
ضتتتمان متتتن  احلتتتق آل حريتتتة تكتتتوين مجعيتتتات وإمكانيتتتة اضتتتطالع  118-67

 اجلمعيات أبعماهلا دون ايود ال موجب هلا )السويد(؛
ار ابعشتتتتتاا  واالستتتتتتغالخ تعزيتتتتتز التشتتتتتريعات ملكا  تتتتتة اال تتتتت 118-68

اجلنسي واالستغالخ آل العمل وغ  ذلت  متن أشتكاخ االستتغالخ، ال ستيما للنستاء 
 واعطفاخ )بوتسواان(؛

 اعتمتتتاد اتتتانون شتتتامل ملكا  تتتتة اال تتتار ابعشتتتاا  )ستتتت اليون( 118-69
)أوكرانيا(؛ وضق وتنفيذ اتانون شتامل ملكا  تة اال تار ابعشتاا  )أرمينيتا(؛ النظتر 

 إمكانية اعتماد اانون منفدل بشين مكا  ة اال ار ابعشاا  )بيالروس(؛آل 
متتتق تنفيتتتذ  لايدة تكثيتتتف اجليفتتتود ملكا  تتتة اال تتتار ابل شتتتر متاشتتتياا  118-70

اخلطو الوطنية والتدتدي علت  الن تو املناستب ملستيلة محايتة ضت ااي اال تار ابل شتر 
 )مجيفورية إيران اإلسالمية(؛

ة حتتتتديث اخلطتتتة الوطنيتتتة بشتتتين مكا  تتتة اال تتتار النظتتتر آل إمكانيتتت 118-71
 ابل شر )العراق(؛

ضتتمان تنفيتتذ السياستتات والعمليتتات الراميتتة إىل تفكيتت  شتت كات  118-72
 )الفل أ(؛  عاالا  اال ار ابل شر وكريب امليفاجرين تنفيذاا 

لايد اجليفتتتتود التتتتهن ت تتتتذهلا لتنفيتتتتذ اخلطتتتتة الوطنيتتتتة بشتتتتين مكا  تتتتة  118-73
)تركيتتتا(؛ لايد اجليفتتتود التتتهن ت تتتذهلا لتنفيتتتذ اخلطتتتة  ليشتتتهن( - تيمتتتوراال تتتار ابل شتتتر )

الوطنيتتة بشتتين مكا  تتة اال تتار ابل شتتر والتتتانمل الوطنيتتة بشتتين املستتاواة متتن أجتتل 
 احلراك السكاين )أوغندا(؛

جعتتل مجيتتق التشتتريعات املتعلقتتة  راا تتة االتدتتاالت منستترمة متتق  118-74
 ستيما اشتناإ إجتراء الت تار اليترورة والتناستب املعاي  الدولية حلقوق اإلنسان وال

 آل كل عمليات مراا ة االتداالت )لياتنشتاين(؛
مواصتتتتتلة تعزيتتتتتز اجليفتتتتتود الراميتتتتتة إىل كفالتتتتتة احلقتتتتتوق االاتدتتتتتادية  118-75

 واالجتماعية والثقا ية للمواطنأ )االحتاد الروسي(؛
يتتتة بغيتتتة مواصتتتلة العمتتتل للنيفتتتوض ابلتنميتتتة االاتدتتتادية االجتماع 118-76

 حتسأ املستوايت املعيشية للسكان )الدأ(؛
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 عتتتتتادالا  توليعتتتتتاا آل الستتتتتعي لتوليتتتتتق الثتتتتتروة الوطنيتتتتتة  امليتتتتتي اتتتتتدماا  118-77
 ال وليفارية(؛ نزويال )مجيفورية 

تعزيز التداب  الراميتة إىل لايدة تقلتيص الفرتوة آل توليتق الثتروة آل  118-78
 سياق اجليفود للقياء عل  الفقر )إندونيسيا(؛

مواصتتلة جيفتتود مكا  تتة الفقتتر واجليفتتود آل صتتاي الستتكان التتذين  118-79
 هشة )ابراغواي(؛ يعيشون أوضاعاا 

مواصلة تطوير برامل مكا  ة الفقتر آل أوستاإ أستر اإلكتوادوريأ  118-80
 املن درين من أصل أ ريقي وتسيفيل مشاركتيف  الكاملة آل احلياة العامة )جي ويت(؛

  جميفتتا لت ستتأ املستتتوايت املعيشتتية ملواطنييفتتا،امليتتي آل تنفيتتذ برا 118-81
 تتتا يشتتتمل الستتتكان اعصتتتليأ واإلكتتتوادوريأ املن تتتدرين متتتن أصتتتل أ ريقتتتي و دتتتة 

Montubios انمي يا(؛( 
حتستتتأ حدتتتوخ اإلكتتتوادوريأ املن تتتدرين متتتن أصتتتل أ ريقتتتي علتتت   118-82

 السكن الالئق والتعلي  والعيش الكرمي )أوغندا(؛
 9-135و 8-135العمتتتتتتتتل، آل ستتتتتتتتياق متابعتتتتتتتتة التوصتتتتتتتتيات  118-83

متتتن جولتتتة االستتتتعراض الثانيتتتة، علتتت  لايدة االستتتتثمار  16-135و 15-135و
االاتدادي واالجتماعي لت ستأ نوعيتة االستتفادة والفتر  واالحتياجتات آل إطتار 

لدتاي أستتر اإلكتتوادوريأ املن تدرين متتن أصتتل أ ريقتتي  "Sumak Kawsay "بترامل 
 شاركتيف  الكاملة آل احلياة العامة )هايهن(؛ولتسيفيل م

 تنفيتتذاا  SigTierrasمواصتتلة اختتتاذ التتتداب  الفعالتتة لتنفيتتذ برانجميفتتا  118-84
 عاالا من أجل ضتمان حدتوخ املترأة الريفيتة علت  ستندات ملكيتة اعرض علت  اتد  

 املساواة مق الرجل )انمي يا(؛
واعتمتاد تتداب  حمتددة حلمايتة تط يق التداب  الاللمتة حلمايتة ال يدتة  118-85

 التمتق ابحلق آل املياه )دولة  لسطأ(؛
توستتتتيق تغطيتتتتة اليتتتتمان االجتمتتتتاعي وكفالتتتتة استتتتتفادة اعاليتتتتات  118-86

 اإلثنية من  عل  اد  املساواة مق اةلرين )الدأ(؛
مواصلة اجليفود الرامية إىل اإلارار ابلعمل الالئق، وتقليص ال طالتة  118-87

، وذلتتت  آل ستتتياق تعزيتتتز وتوستتتيق القتتتدرة الشتتترائية لتتتدلل العمتتتل تتتتدرجيياا اهليكليتتتة، 
 النظا  االجتماعي واالاتدادي القائ  عل  التكا ل )نيكاراغوا(؛

امليتتي آل تنفيتتذ السياستتات الكفيلتتة بتتزايدة  تتر  احلدتتوخ علتت   118-88
 العمل، ال سيما للش اب وآل املناطق الريفية )سنغا ورة(؛

تيريات هاد ة وإدلاخ إصالحات عل  سوق العمل اعلذ ابسنا 118-89
لتعزيتتز مشتتاركة املتترأة آل شتتغل الولتتائف آل القطتتاع الر تتي،  تتا آل ذلتت  بتافيتتف 

 احلواجز الهن حتوخ دون هذه املشاركة )ابهاماس(؛
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مواصتتتلة اجليفتتتود لتمكتتتأ النستتتاء متتتن احلدتتتوخ علتتت  ولتتتائف آل  118-90
 القطاع الر ي )اجلزائر(؛

اجليفتتتود الراميتتتة إىل القيتتتاء علتتت  عمتتتل اعطفتتتاخ وذلتتت   مواصتتتلة 118-91
رنشتتاء  ليتتة تنستتيق بتتأ الوكتتاالت علتت  املستتتويأ التتوطين ودون التتوطين متتن أجتتل 

 تنفيذ اخلطة الوطنية ملنق عمل اعطفاخ والقياء علي  )مالديف(؛
تعزيز اعحكا  التشريعية ذات الدتلة بغيتة تقلتيص عمتل اعطفتاخ  118-92

 لفأ )بنما(؛ومعاا ة املاا
مواصتتلة اجليفتتود الراميتتة إىل لايدة تقلتتيص عمتتل اعطفتتاخ ومعاا تتة  118-93

التتذين يشتتغ لون اعطفتتاخ بتتالفأ بتتذل  اعحكتتا  التشتتريعية املتعلقتتة بعمتتل اعطفتتاخ 
 بالفة صرحية )أوروغواي(؛

          مواصتتتتتتلة اجليفتتتتتتود الراميتتتتتتة إىل تعزيتتتتتتز مرا تتتتتتق الرعايتتتتتتة الدتتتتتت ية،  118-94
آل املنتتتتاطق الريفيتتتتة، متتتتق النكيتتتتز علتتتت  التدتتتتدي ملشتتتتكلة ستتتتوء التغذيتتتتة  ال ستتتتيما
 )ماليزاي(؛

مواصتتلة اجليفتتود لت ستتأ الدتت ة بتوستتيق برانجميفتتا للقيتتاء علتت   118-95
 سوء التغذية اياء متما حبيث يشمل أكت عدد إلكن من السكان )ملديف(؛

مواصتتتتلة وضتتتتتق سياستتتتتات لتقلتتتتيص معتتتتتدالت ال دانتتتتتة وحتتتتتاالت  118-96
 مراض غ  املنقولة وتنفيذ تل  السياسات ورصدها وتعزيزها )ابهاماس(؛اع

مواصتتتتلة تعزيتتتتز التتتتتداب  الراميتتتتة إىل التدتتتتدي حلمتتتتل املراهقتتتتات،  118-97
وذل  بتعزيز  تر  احلدتوخ علت  لتدمات الدت ة اإل،ابيتة،  تا آل ذلت  التثقيتف 

والرعايتتة الدتت ية عتتن اخلتتدمات االستشتتارية  آل الدتت ة اجلنستتية واإل،ابيتتة،  يتتالا 
توا تتتتق  راء متتتتق االلتزامتتتتات املندتتتتو  علييفتتتتا آل  التتتتهن تناستتتتب الشتتتت اب، متاشتتتتياا 

 )أوروغواي(؛ مونتيفيديو بشين السكان والتنمية
كفالتتتتة حدتتتتوخ مجيتتتتق الفتيتتتتات والنستتتتاء علتتتت  الدعايتتتتة والرعايتتتتة  118-98

ئل منتق الشاملة آل جماخ الد ة اجلنسية واإل،ابية،  تا آل ذلت  احلدتوخ علت  وستا
احلمتتل احلديثتتة )إستتتونيا(؛ كفالتتة حدتتوخ مجيتتق النستتاء والفتيتتات علتت  وستتائل منتتق 

 يسلندا(؛ احلمل احلديثة واملتيسرة التكلفة )
تنفيتتذ سياستتتيفا الشتتاملة للنيفتتوض ابلدتت ة وإطتتار سياستتتيفا العامتتة  118-99

 للقياء عل  التمييز ضد النساء )جنوب أ ريقيا(؛
اجليفتتتتتود اجلاريتتتتتة آل جمتتتتتاخ الدتتتتت ة اجلنستتتتتية العمتتتتتل، آل ستتتتتياق  118-100

واإل،ابيتتتة، علتتت  اختتتتاذ تتتتداب  ملكا  تتتة العنتتتف ضتتتد النستتتاء وتعزيتتتز املستتتاواة بتتتأ 
 اجلنسأ ) رنسا(؛

 هامتتاا  مواصتتلة اجليفتتود إلصتتال  النظتتا  التعليمتتي ابعت تتاره عندتتراا  118-101
 للقياء عل  الفقر )املغرب(؛
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رات آل التعلتتتتتتي  وتعزيتتتتتتز اهلياكتتتتتتل االستتتتتتتمرار آل لايدة االستتتتتتتثما 118-102
 اعساسية للقطاع التعليمي )الدأ(؛

امليي آل املساعي الرامية إىل تقليص الفروة بأ املناطق احليرية  118-103
 والريفية آل جماخ التعلي  )مجيفورية كوراي الدميقراطية الشع ية(؛

أطفتاخ مياعفة اجليفود لكفالتة حدتوخ مجيتق اعطفتاخ،  تن  تييف   118-104
 اعاليات وأطفاخ املناطق الريفية، عل  تعلي  ذي نوعية جيدة )اتيلند(؛

االستتتتتتمرار آل لايدة االستتتتتتتثمارات العامتتتتتتة آل التعلتتتتتتي  ومواصتتتتتتلة  118-105
جيفودها لتنفيذ اسناتيريات التعلي  الشامل، مق إيالء اهتما  لا  للمنتاطق التهن 

 يدعب الوصوخ إلييفا ول طفاخ )دولة  لسطأ(؛
امليتتتي آل بتتتذخ اجليفتتتود للقيتتتاء علتتت  الفرتتتوة آل احلدتتتوخ علتتت   118-106

التعلتتي  بتتأ املنتتاطق الريفيتتة واحليتترية ومعتتدالت التستترب لتتدى الطل تتة املنتمتتأ إىل 
 السكان اعصليأ وإىل اإلكوادوريأ املن درين من أصل أ ريقي )إثيوبيا(؛

ميتة متن أجتل تعزيتز امليي آل اجليفود الرامية إىل معاجلة مشكلة اع 118-107
 تتر  احلدتتوخ علتت  تعلتتي  نتتوعي آل املنتتاطق الريفيتتة، وهتتو متتا ستتيعود  نتتا ق طويلتتة 

 اعجل عل  النساء والش اب والسكان اعصليأ آل املناطق الريفية )ماليزاي(؛
مواصتتتتلة سياستتتتة التعلتتتتي  الشتتتتامل، ال ستتتتيما آل املنتتتتاطق الريفيتتتتة  118-108

 )لي يا(؛
 توى تنفيذ سياسات التعلي  الشامل )سلو ينيا(؛مواصلة ور ق مس 118-109
مواصتتلة اجليفتتود الراميتتة إىل تنفيتتذ سياستتات التعلتتي  الشتتامل التتهن  118-110

 وضعتيفا )أذربيران(؛
ر تتق مستتتوى تنفيتتذ سياستتات التعلتتي  الشتتامل، متتق إيتتالء اهتمتتا   118-111

 لا  للفدات اليعيفة )أوكرانيا(؛
ابعلتص بتعزيتز  تر  الفدتات امليفمشتة حتسأ النظا  التعليمتي، و  118-112

 والذين يعيشون آل املناطق النائية )إندونيسيا(؛
امليي آل تعزيز السياسة التعليميتة املمتتالة التهن تنتيفريفتا إكتوادور  118-113

 )مجيفورية  نزويال ال وليفارية(؛
اختتتتاذ التتتتداب  الاللمتتتة ليتتتما  مشتتتاركة مجيتتتق املتتتواطنأ، ال ستتتيما  118-114

 اليعيفة، مشاركة كاملة آل النظا  التعليمي وآل إدارة الشين العا  )أنغوال(؛الفدات 
امليتتتي آل كفالتتتة حدتتتوخ مجيتتتق اإلكتتتوادوريأ علتتت  تعلتتتي  نتتتوعي  118-115

 وذل  بت سأ تدريب املعلمأ ابستمرار )سنغا ورة(؛
لايدة  ر  حدتوخ النستاء املنتميتات إىل الستكان اعصتليأ وإىل  118-116

 يأ املن درين من أصل أ ريقي عل  تعلي  نوعي )ابهاماس(؛اإلكوادور 
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 48-135و 8-135امليتتتتتتي، آل ستتتتتتياق متابعتتتتتتة التوصتتتتتتيات  118-117
           متتتتتن جولتتتتتة االستتتتتتعراض الثانيتتتتتة، آل حتستتتتتأ نوعيتتتتتة التعلتتتتتي  العتتتتتا ، 55-135و

ال سيما ابلنس ة للذين يعيشون دون لال الفقر، مق التشديد عل  الد ة النفسية 
 لعناصر النفسية االجتماعية ل يدة التعلي  النوعي )هايهن(؛وا

مواصلة تعزيز  ر  احلدوخ عل  التعلي  وتدمي  سياسات عامة  118-118
ال ستتتتيما  ترمتتتتي إىل لايدة التغطيتتتتة التعليميتتتتة لتشتتتتمل الفتيتتتتات آل املنتتتتاطق الريفيتتتتة،

 املن تتدرين متتن أصتتل الفتيتتات املنتميتتات إىل الستتكان اعصتتليأ وإىل اإلكتتوادوريأ
 أ ريقي )شيلي(؛

مواصتتتتتلة اجليفتتتتتود ملكا  تتتتتة مجيتتتتتق أشتتتتتكاخ التمييتتتتتز ضتتتتتد املتتتتترأة  118-119
 )جي ويت(؛

 لايدة اجليفود ملكا  ة مجيق أشكاخ التمييز ضد املرأة )اليوانن(؛ 118-120
معاجلة القوالب النمطية االجتماعية والثقا ية الهن تشكل اعستاس  118-121

 ضد املرأة وكفالة مشاركة املرأة آل صناعة القرار )أوكرانيا(؛للتمييز والعنف 
تعزيتتتز اجليفتتتود الراميتتتة إىل منتتتق ومكا  تتتة مجيتتتق أشتتتكاخ التمييتتتز  118-122

 والعنف ضد النساء واعطفاخ وغ ه  من الفدات اليعيفة )إيطاليا(؛
تكثيف امل ادرات،  ا آل ذل  التدريب آل جمتاخ حقتوق اإلنستان،  118-123
 أجل التوعية ابملساواة بأ اجلنسأ )تركيا(؛من 
 مواصلة اجليفود للقياء عل  العنف اجلنساين )جورجيا(؛ 118-124
مواصتتلة اجليفتتود لل تتد متتن العنتتف اجلنستتاين والقيتتاء عليتت ، متتق  118-125

تتتولي احلتتر  التتالل  آل مالحقتتة ومقاضتتاة متترتك  اع عتتاخ متتن هتتذا النتتوع وتقتتدمي 
ستتتلطات املاتدتتتة آل جمتتتاخ محايتتتة النستتتاء والفتيتتتات ومنتتتق التتتدريب املناستتتب إىل ال

 العنف ضدهن )نيكاراغوا(؛
امليي آل حتسأ إجراءات مقاضاة ومعاا تة املستؤولأ عتن أعمتاخ  118-126

عتتن رصتتد تنفيتتذ اخلطتتة الوطنيتتة للقيتتاء علتت  العنتتف  العنتتف ضتتد النستتاء،  يتتالا 
 )السلفادور(؛ مستمراا  اجلنساين ضد اعطفاخ رصداا 

لايدة تعزيتتتتز  ليتتتتات تقويتتتتة ستتتت ل مقاضتتتتاة مجيتتتتق متتتترتك  العنتتتتف  118-127
 اجلنساين )سلو اكيا(؛

رصتتتد تنفيتتتذ اخلطتتتة الوطنيتتتة للقيتتتاء علتتت  العنتتتف اجلنستتتاين ضتتتد  118-128
بغيتتتة ضتتتمان الت قيتتتق متتتق اعشتتتاا   اا مستتتتمر  اعطفتتتاخ املتتتراهقأ والنستتتاء رصتتتداا 

ضتتتاك  ومعتتتاا تيف  علتتت  املستتتؤولأ عتتتن أعمتتتاخ العنتتتف اجلنستتتاين ضتتتد النستتتاء ومقا
 الن و الد ي  )التتغاخ(؛

تكثيف جيفود مكا  ة العنف ضد املرأة وإيذاء اعطفاخ من أجل  118-129
 ضمان  عالية التداب  املعيارية واملؤسسية الهن اختذت آل معاجلة املشكلة )إس انيا(؛
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العمتتل بدتتورة منيفريتتة علتت  مجتتق ال يتتاانت املتعلقتتة ابلعنتتف ضتتد  118-130
 املرأة والعنف اجلنسي واال ار ابل شر )السويد(؛

ضتتتمان حدتتتوخ النستتتاء ضتتت ااي العنتتتف علتتت  املستتتاعدة املناستتت ة  118-131
 وتقدمي اجلناة إىل العدالة )إيطاليا(؛

من  كل ما يلز  من متوارد إلنشتاء وحتدات ايتائية متاددتة آل  118-132
 اعحكا  القانونية معنية ابلعنف ضد النساء )بنما(؛

تعزيتتز  ليتتات احلمايتتة املتاحتتة للنستتاء ضتت ااي العنتتف، متتن الل ظتتة  118-133
 اعوىل لتقدمي الشكوى )ابراغواي(؛

لايدة تعزيتتتتز مؤسستتتتات حقتتتتوق اإلنستتتتان ليتتتتمان محايتتتتة حقتتتتوق  118-134
 اعطفاخ والنساء والسكان اعصليأ عل  حنو أ يل )ابكستان(؛

ئية لتتتتتو   محايتتتتة  عالتتتتة مواصتتتتلة تنفيتتتتذ التتتتتداب  اإلداريتتتتة والقيتتتتا 118-135
 للنساء والفتيات من العنف اجلنسي واإليذاء وملعاا ة اجلناة )التاليل(؛

مواصلة تعزيز لدمات تسريل مجيق املواليد آل ال لد، مق ضتمان  118-136
 جمانية هذه اخلدمات وإاتحتيفا للرميق )سلو اكيا(؛

 يسلندا(؛ حظر العقاب ال دين ل طفاخ آل مجيق اعماكن ) 118-137
استتت داو وتنفيتتذ تشتتريق حيظتتر العقتتاب ال تتدين ل طفتتاخ آل مجيتتق  118-138

اعمتتتتاكن،  تتتتتا آل ذلتتتتت  آل ال يتتتتتت واملدرستتتتتة ومجيتتتتق أمتتتتتاكن احلرمتتتتتان متتتتتن احلريتتتتتة 
 )لياتنشتاين(؛

ستتن تشتتريق بغيتتة حظتتر العقتتاب ال تتدين ل طفتتاخ آل مجيتتق اعمتتاكن  118-139
 )اجل ل اعسود(؛ صرحياا  حظراا 
 اصلة مكا  ة مجيق أشكاخ إيذاء اعطفاخ )جي ويت(؛مو  118-140
ضتتتمان الت قيتتتق الفتتتوري والفعتتتاخ والنزيتتت  آل مجيتتتق أعمتتتاخ ستتتوء  118-141

املعاملتتة والعنتتف اجلنستتي ضتتد اعطفتتاخ آل الوستتال التعليمتتي، وتقتتدمي متترتك  هتتذه 
اععماخ إىل العدالة، وضترورة حدتوخ اليت ااي علت  اجلتت ومتا حيتاجونت  متن محايتة 

   )بلريكا(؛ودع
العمتتل علتت  التتدوا  علتت  تنفيتتذ املعتتاي  والسياستتات العامتتة لتعزيتتز  118-142

 حقوق اعشاا  ذوي اإلعااة )كواب(؛
بتتتذخ مزيتتتد متتتن اجليفتتتود حلمايتتتة حقتتتوق اعشتتتاا  ذوي اإلعااتتتة  118-143

 وت ادخ أ يل املمارسات آل هذا الددد )مجيفورية كوراي الدميقراطية الشع ية(؛
لة اختتتتتاذ تتتتتداب  حلمايتتتتة حقتتتتوق اعشتتتتاا  ذوي اإلعااتتتتة مواصتتتت 118-144

 ووضق برامل ليمان متتعيف  حبقوايف  آل التعلي  والد ة والسكن والعمل )مدر(؛
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امليتتتي آل معاجلتتتة مستتتيلة تعزيتتتز ومحايتتتة حقتتتوق اعشتتتاا  ذوي  118-145
حمتتددة إلجيتتاد  تتر  عمتتل هلتت  )مجيفوريتتة إيتتران  لاإلعااتتة وذلتت  ابستتت داو بتترام

 (؛اإلسالمية
مواصتلة اجليفتتود ليتتمان متكتتن اعشتتاا  ذوي اإلعااتتة متتن إجيتتاد  118-146

 العمل وتقدمي املساعدة الط ية هل  آل املناطق الريفية )لي يا(؛
تعزيتتز التتتداب  الراميتتة إىل حتستتأ ر تتاه الفدتتات اليتتعيفة  تتن  تتييف   118-147

 اعشاا  ذوو اإلعااة )ميامنار(؛
املناس ة لت ديد اعوضتاع التهن يرتكتب  ييفتا العنتف تعزيز اةليات  118-148

 ضد اعشاا  ذوي اإلعااة )ابراغواي(؛
امليتتي آل السياستتات الراميتتة إىل تعزيتتز احلقتتوق اإلنستتاين للفدتتات  118-149

اليعيفة، ال سيما السكان اعصليون والفالحتون ووغت ه  متن اعشتاا  العتاملأ 
 عددة القوميات(؛آل املناطق الريفية )دولة بوليفيا املت

تعزيتتتز التتتتداب  التتتهن اختتتتذكا إكتتتوادور لتل يتتتة احتياجتتتات الستتتكان  118-150
 اعصليأ )كوت ديفوار(؛

مواصتتتلة اجليفتتتود إلنشتتتاء عمليتتتات تشتتتاورية  عالتتتة متتتق ا تمعتتتات  118-151
انليتتتة و قتتتا للمعتتتاي  الدوليتتتة صدتتتو  أي مشتتتروع يتتتؤثر علتتت  أراضتتتي الستتتكان 

  )الستتتتلفادور(؛ لايدة تعزيتتتتز املشتتتتاورات متتتتق الستتتتكان اعصتتتتليأ أو ستتتت ل عيشتتتتيف
اعصليأ لتمكينيف  من التمتق حبقوايف  االاتدادية واالجتماعية والثقا يتة )مجيفوريتة  
كتتتوراي(؛ إجيتتتاد إجتتتراءات شتتتفا ة للتشتتتاور املستتت ق متتتق الستتتكان اعصتتتليأ بشتتتين 

اعصتليأ  استادا  أراضييف  )س اليون(؛ إجياد عمليات تشاورية  عالة متق الستكان
أو ستت ل عيشتتيف   وا تمعتتات انليتتة صدتتو  أي مشتتروع اتتد يتتؤثر علتت  أراضتتييف 

)إستتتونيا(؛ إضتتفاء الطتتابق املؤسستتي علتت  احلتتق آل التشتتاور متتق الستتكان اعصتتليأ 
وإشتتراك ا تمتتق املتتدين وجمموعتتات الستتكان اعصتتليأ آل وضتتق  ليتتة تشتتاورية اابلتتة 

منظمتتة العمتتل التتدو  بشتتين اتفاايتتة  لتتد آل إطتتار للعمتتل انستتراما متتق التزامتتات ال
)النتتترويل(؛ تشتتتريق املشتتتاركة  (169)راتتت   1989الشتتتعوب اعصتتتلية والق ليتتتة، 

            الفعالتتتة للستتتكان اعصتتتليأ آل عمليتتتة صتتتناعة القتتترار بشتتتين املستتتائل التتتهن ختدتتتيف ، 
 ال سيما  يما يتعلق ابعراض واعاالي  )ب و(؛

قة وحتترة ومستتتن ة بدتتورة  عليتتة متتق ضتتمان إجتتراء مشتتاورات مستت  118-152
             جمموعتتتتات الستتتتكان اعصتتتتليأ بشتتتتين السياستتتتات التتتتهن تتتتتؤثر آل طريقتتتتة عيشتتتتيف 

 أو آل ثقا تيف  )املكسي (؛
إشتتتتراك الستتتتكان اعصتتتتليأ وا تمعتتتتات انليتتتتة واملنظمتتتتات التتتتهن  118-153

إعتالن اعمت  املت تدة متثليف  آل اعتماد إطار اانوين يكفل احنا  امل اد  الواردة آل 
 )كندا(؛ بشين حقوق الشعوب اعصلية
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تعزيتتتتز  لياكتتتتا حلمايتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتان لدتتتتاي الفدتتتتات اليتتتتعيفة  118-154
 والسكان اعصليأ )اليوانن(؛

اختاذ التداب  املناس ة ليمان محاية الستكان اعصتليأ آل املنتاطق  118-155
 الرمزية )النرويل(؛املغزولة،  ا آل ذل  محاية املناطق 

ميتتتتاعفة اجليفتتتتود حبيتتتتث جيتتتتري اإلاتتتترار، آل القتتتتانون واملمارستتتتة،  118-156
ردمتتتتا  امليفتتتتاجرين آل مجيتتتتق ا تتتتاالت، وال ستتتتيما إدمتتتتا  النستتتتاء آل ستتتتوق العمتتتتل 

 )هندوراس(؛
تستتريق عمليتتة استتت داو إجتتراء لت ديتتد حتتاالت انعتتدا  اجلنستتية  118-157

ت تدة يتة والتوجيت  الدتادر عتن مفوضتية اعمت  املوضمان انسرام  مق املعتاي  الدول
 السامية لالجدأ )سلو اكيا(.

آل الواتت علييفتا تقد  ردودهتا ستالتوصيات التالية و ستعكف إكوادور عل  دراسة و  -119
، علتت  أال يتتتيلر ذلتت  عتتن موعتتد انعقتتاد التتدورة السادستتة والثالثتتأ  لتتس حقتتوق املناستتب
  اإلنسان:

اايتة عتد  تقتاد  جترائ  احلترب واجلترائ  املرتك تة التدديق عل  اتف 119-1
 (؛أرمينياضد اإلنسانية )

ومواءمة تشتريعاكا  كامالا   التعاون مق انكمة اجلنائية الدولية تعاوانا  119-2
الوطنيتتة بدتتورة كاملتتة متتق االلتزامتتات وتعريفتتات اجلتترائ  وامل تتاد  التتواردة آل نظتتا  

ال علتتتت  نظتتتتا  رومتتتتا اعساستتتتي رومتتتتا اعساستتتتي والتدتتتتديق علتتتت  تعتتتتديالت كم تتتتا
 )لياتنشتاين(؛

االنيتتتما  إىل معاهتتتدة  تتتارة اعستتتل ة وجعتتتل تشتتتريعاكا الوطنيتتتة  119-3
 متوائمة معيفا )غواتيماال(؛

وضق استناتيرية وطنيتة للتدتدي للع وديتة املعاصترة واملستا ة آل  119-4
ق علتت  متتن أهتتدا  التنميتتة املستتتدامة، والعمتتل آل هتتذا الستتيا 7-8حتقيتتق اهلتتد  
منظمتة العمتل الدوليتة بشتين املل تق ابتفاايتة  2014عتا   بروتوكوخالتدديق عل  
، وبناء ادرات مولفي إنفاذ القانون لزايدة تسيفيل الت قيتق 1930العمل اجلتي، 

آل جتتتترائ  اال تتتتار ابل شتتتتر ومقاضتتتتاة اجلنتتتتاة وإدانتتتتتيف  )اململكتتتتة املت تتتتدة لتيطانيتتتتا 
 الشمالية(. و يرلنداالعظم  

 قتتتد حبثتيفتتتا إكتتتوادور  التتتهن امتتتد مت أثنتتتاء احلتتتوار التفتتتاعلي، التوصتتتيات التاليتتتةأمتتتا  -120
 وا:  وأحاطت علماا 
واتتف السياستتة املتمثلتتة آل متتن  نتتوعأ بتلفتتأ متتن واثئتتق اهلويتتة  120-1

 (؛إسرائيل) ل شاا  مغايري اهلوية اجلنسية وذوي اهلوية اجلنسية املعيارية
يتة لت ستأ وضتق الستكان متن طائفتة الرومتا تنفيذ اسناتيرية وطن 120-2

 وإدماجيف  اجتماعيا )هنغاراي(؛



A/HRC/36/4 

27 GE.17-11505 

اختتتتاذ لطتتتتوات لالعتتتنا  بفدتتتتة الرومتتتتا واعت تتتاره  متتتتن مواطنييفتتتتا  120-3
 ومحايتيف  من التمييز العندري )بنغالديش(؛

وضتتتتق واعتمتتتتاد لطتتتتة وطنيتتتتة بشتتتتين اععمتتتتاخ التراريتتتتة وحقتتتتوق  120-4
علتت  االنتدتتا ، متتق إيتتالء اهتمتتا  لتتا  اإلنستتان، تشتتمل تتتداب  بشتتين احلدتتوخ 

 لوضق املدا عأ عن حقوق اإلنسان )هولندا(؛
مراجعتتة وتعتتديل التشتتريعات واملمارستتات ذات الدتتلة بغيتتة تعزيتتز  120-5

استتتقاللية القيتتاء، وضتتمان تعيتتأ القيتتاة علتت  أستتاس اجلتتدارة ومحايتتة عمليفتت  متتن 
 التدلالت السياسية )تشيكيا(؛

، 109اجليفتتال القيتتائي وذلتت  رصتتال  املتتادة ضتتمان استتتقاللية  120-6
للقتتانون  ، متتن القتتانون العيتتوي املتعلتتق ابلقيتتاء كيمتتا حتتتدد بوضتتو ، و قتتاا 7التترا  

، التهن ال تتتي  احلمايتة  تا  يت  الكفايتة "اخلطي الذي ال يغتفتر"الدو ، ما مثل  ع ارة 
 آل الوات احلاضر من إساءة االستادا  الستيفدا  القياة )هولندا(؛

النظر آل إمكانية تكييف تشريعاكا، وابعلص بيان متا متثلت  ع تارة  120-7
، من أجل ضمان استقاللية اجليفال القيائي استقاللية كاملتة "اخلطي الذي ال يغتفر"

 )ب و(؛
اخلطتي "شطب أو تغي  التعريتف الواستق والتط يتق التعستفي لع تارة  120-8

يائي ملعاا تة القيتاة )التوالايت املت تدة الهن يستادميفا ا لس الق "الذي ال يغتفر
 اعمريكية(؛

 "اخلطتتتتي التتتتذي ال يغتفتتتتر"إلغتتتتاء احلكتتتت  اجلتتتتامق املتمثتتتتل آل ع تتتتارة  120-9
متتتن القتتتانون العيتتتوي املتعلتتتق ابلقيتتتاء واستتتت داو إطتتتار  109 التتتواردة آل املتتتادة

  متتق املعتتاي اتتانوين ليتتمان استتتقاللية اجليفتتال القيتتائي ونزاهتتت  الكتتاملتأ انستتراماا 
 اعساسية بشين استقاللية اجليفال القيائي )أملانيا(؛

من القانون العيوي املتعلق ابلقيتاء  109إعادة النظر آل املادة  120-10
ود  ضمان استقاللية اجليفال القيائي،  ا آل ذلت  عتن طريتق تتو  جيفتة مستتقلة 

 التيار السلطات القيائية )كندا(؛
احتتنا  احلتتق آل حريتتة التع تت  وتكتتوين مجعيتتات والترمتتق الستتلمي  120-11

احناما كامال وذل   راجعة القوانأ والسياسات والتامل الهن حتك  ا تمتق املتدين 
وبتعديل أو إلغاء أية اوانأ  يز للدولة استتادا  القتوة ضتد املتظتاهرين الستلميأ، 

املدين، وواف أنشطة منظمات ا تمق  والتعسف آل احترال انترأ، وتقييد ا اخ
متتتتن  346و 345و 339و 336املتتتواد  . وتشتتتتمل هتتتذه القتتتتوانأاملتتتدين تعستتتفاا 

        متتتن املرستتتو  الر ستتتي  24و 23و 22القتتتانون اجلنتتتائي الشتتتامل، وكتتتذل  املتتتواد 
 )كندا(؛ 739را  
 كيدتتتة بيدتتتة  منتتتة ومواتيتتتة للمرتمتتتق املتتتدين واملتتتدا عأ عتتتن حقتتتوق 120-12

وإلارستتتة،  تتتا آل ذلتتت  عتتتن طريتتتق تعتتتديل القتتتوانأ حبيتتتث  اإلنستتتان وإرستتتائيفا اتتتانوانا 
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يت قتتتق االمتثتتتاخ للعيفتتتد التتتدو  اخلتتتا  ابحلقتتتوق املدنيتتتة والسياستتتية واالستتتتقاللية 
 (؛ يرلندامق املعاي  الدولية ) الكاملة للريفال القيائي انسراماا 

طة الدت ا يأ ضمان حرية التع ت  والترمتق الستلمي وصتون أنشت 120-13
عتتن طريتتق تعتتديل التشتتريعات ذات  أييتتاا واملتتدا عأ عتتن حقتتوق اإلنستتان، وذلتت  

الدتتلة جلعليفتتا متوائمتتة متتق أ يتتل املمارستتات ومتتق املعتتاي  الدوليتتة آل جمتتاخ حريتتة 
التع   )إيطاليا(؛ اعتماد التداب  التشتريعية الاللمتة لكفالتة التمتتق الكامتل ابحلتق آل 

جبميق أشكال ، وذل  عن طريق إلغتاء القيتود املفرطتة املفروضتة حرية الرأي والتع   
 عل  هذا احلق )املكسي (؛

إعتتادة النظتتر آل القتتانون العيتتوي املتعلتتق ابالتدتتاالت واملراستتي   120-14
التنفيذيتتتة ذات الدتتتلة حبيتتتث يتستتتع للمنا تتتذ اإلعالميتتتة ومنظمتتتات ا تمتتتق املتتتدين 

مكانية معاا تيفتا أو وافيفتا تعستفيا وأن يكتون والنقاابت العمالية العمل حبرية وعد  إ
لتتتدييفا إمكانيتتتة احلدتتتوخ علتتت  ستتت ل انتدتتتا   عالتتتة )تشتتتيكيا(؛ معاجلتتتة الشتتتواغل 

( التتذي يفتتترض علتتت  2013الناشتتدة عتتتن القتتتانون العيتتوي املتعلتتتق ابالتدتتتاالت )
املنا ذ اإلعالمية إعمتاخ مستتوى أعلت  متن الراابتة الذاتيتة )أستناليا(؛ تعزيتز إلارستة 

            ة التع تتتتتت  دون ايتتتتتتود ال موجتتتتتتب هلتتتتتتا، وذلتتتتتت  بتعتتتتتتديل أو إلغتتتتتتاء القتتتتتتانونحريتتتتتت
 املتعلق ابالتداالت )الوالايت املت دة اعمريكية(؛ 2013العيوي 

القياء عل  مجيتق أشتكاخ التمييتز و ترمي منظمتات ا تمتق املتدين  120-15
ء املراستتتتي  واملتتتتدا عأ عتتتتن حقتتتتوق اإلنستتتتان ووستتتتائال اإلعتتتتال ، بطتتتترق منيفتتتتا إلغتتتتا

والقانون العيوي املتعلتق ابالتدتاالت، وبواتف  691و 739و 16التنفيذية را  
اإلجتتراءات اجلنائيتتة ضتتد أشتتاا  يشتتاركون آل احتراجتتات اجتماعيتتة استتتنادا إىل 

أو اإلرهتاب )أملانيتا(؛ النظتر جرائ  عامة مذكورة آل القتانون اجلنتائي، مثتل التاريتب 
بشتتين تنظتتي  املنظمتتات االجتماعيتتة  739ملرستتو  التنفيتتذ راتت  آل إمكانيتتة مراجعتتة ا

والقانون العيتوي املتعلتق ابالتدتاالت وذلت  آل ضتوء االلتزامتات الدوليتة آل جمتاخ 
 16حقتتتتوق اإلنستتتتان )كوستتتتتاريكا(؛ إعتتتتادة النظتتتتر آل املرستتتتومأ التنفيتتتتذيأ راتتتت  

دتاالت، جلعليفتا والقانون اجلنائي،  يال عن القانون العيتوي املتعلتق ابالت 739و
متوائمة مق املعاي  الدولية حلقوق اإلنسان )بلريكا(؛ إصال  املرستومأ التنفيتذيأ 

وأي مشتتروع اتتانون آل هتتذا ا تتاخ  تتا يكفتتل محايتتة املتتدا عأ عتتن  739و 16راتت  
حقتوق اإلنستان وليتتمان استتقاللية وحستتن ست  منظمتات ا تمتتق املتدين، ال ستتيما 

نية الهن يقدميفا املقررون اخلوا  التتابعأ ل مت  املت تدة بق وخ عروض املساعدة الف
إلصتتال  التشتتريعات احلاليتتة )سويسرا(؛ضتتمان متكتتن منظمتتات ا تمتتق املتتدين متتن 
العمتتتل حبريتتتة،  تتتا آل ذلتتت  ا موعتتتات التتتهن اتتتد تكتتتون منتقتتتدة لل كومتتتة، وذلتتت  

دة )التتتتتتوالايت املت تتتتتت 739و 16بتعتتتتتتديل أو إلغتتتتتتاء املرستتتتتتومأ التنفيتتتتتتذيأ راتتتتتت  
 اعمريكية(؛

اختتتتاذ اخلطتتتوات الاللمتتتة ليتتتمان رصتتتد مجيتتتق عمليتتتات الوكتتتات  120-16
 االستا اراتية من ا ل  لية إشرا  مستقلة )لياتنشتاين(؛
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آل إصتتتتتال  القتتتتتانون اجلنتتتتتائي للتالتتتتتي عتتتتتن  تتتتترمي  امليتتتتتي اتتتتتدماا  120-17
ولان اإلجيفاض )النرويل(؛ إلغاء القوانأ الهن  ر   اإلجيفاض آل حاالت االغتدتاب 

انار  واإلعااة الشديدة للرنتأ وإلغتاء مجيتق التتداب  العقابيتة ) يستلندا(؛ إصتال  
القتتانون اجلنتتائي الشتتامل صدتتو  توستتيق املفيفتتو  القتتانوين لعجيفتتاض والتالتتي عتتن 
 تتتترمي اإلجيفتتتتاض آل حتتتتاالت االغتدتتتتاب ولان انتتتتار  واإلعااتتتتة الشتتتتديدة للرنتتتتأ 

 )سلو ينيا(؛
لتتوارد آل القتتانون املتتدين التتذي يعتتأ  التتزو  علتت  أنتت  إلغتتاء احلكتت  ا 120-18

القي   عل  امللكية الزوجية ) يسلندا(؛ إلغاء احلك  القتانوين التذي يعتأ  التزو  علت  
 أن  القي   عل  امللكية الزوجية )التتغاخ(؛

واستتتتت داو إجتتتتراءات واضتتتت ة آل  1247إلغتتتتاء املرستتتتو  راتتتت   120-19
آل موا قتتة الستتكان اعصتتليأ احلتترة واملستت قة  اتتانون  رعتتي متتن أجتتل إعمتتاخ احلتتق

واملستتتن ة  يمتتا لتتص التتتداب  التشتتريعية أو اإلداريتتة التتهن تتتؤثر آل أاتتاليميف  وستت ل 
منظمتة العمتل اتفاايتة عيشيف ، عل  الن و املندتو  عليت  آل دستتور إكتوادور وآل 

 )أملانيا(. (169)را   1989الشعوب اعصلية والق لية، الدولية بشين 
            1-120يكتتتتتن بوستتتتتق إكتتتتتوادور أتييتتتتتد التوصتتتتتيات التتتتتواردة آل الفقتتتتترات متتتتتن ومل  -121
 ع ا تعتت أ ا تتيمن معلومات واائعية غ  دايقة. 18-120والفقرة  3-120إىل 

           5-120يكتتتتتن بوستتتتتق إكتتتتتوادور أتييتتتتتد التوصتتتتتيات التتتتتواردة آل الفقتتتتترات متتتتتن ومل  -122
ع ا تعتت أن القانون الذي تشت  إليت   19-120و 17-120والفقراتن  15-120إىل 

 مق املعاي  الدولية. منسر  أصالا 
ع تتا تعتتتت  16-120يكتتن بوستتق إكتتوادور أتييتتد التوصتتيات التتواردة آل الفقتترة ومل  -123

أن النظتتتا  التتتوطين احلتتتا  ل متتتن العتتتا ،  تتتا آل ذلتتت  اعمانتتتة الوطنيتتتة لالستتتتا ارات، ينظمتتت  
 العا  الذي ينص عل  الراابة املدنية والدميقراطية. اانون اعمن

  إذ تتترى أنتت   4-120يكتتن بوستتق إكتتوادور أتييتتد التوصتتيات التتواردة آل الفقتترة ومل  -124
        ال حاجتتة خلطتتة عمتتل وطنيتتة عن لتتدييفا أصتتال إطتتار تشتتريعي وسياستتايت ملتتز  ايتتد التنفيتتذ، 

لترتتتارة واالستتتتثمار، والقتتتانون النقتتتدي  تتتا آل ذلتتت  دستتتتور اجلميفوريتتتة، واتتتانون اإلنتتتتا  وا
العيتتتوي، والقتتتانون اجلنتتتائي الشتتتامل، وغ هتتتا متتتن القتتتوانأ التتتهن تتتتنص علتتت  محايتتتة حقتتتوق 
اإلنستتتان وتعزيزهتتتا علتتت  الن تتتو الكامتتتل آل ستتتياق عمليتتتات مؤسستتتات اععمتتتاخ التراريتتتة. 

تعلقتتتة والستتتتكماخ هتتتذا اإلطتتتار، وتتتة معتتتاي  ولطتتتال وبتتترامل ألتتترى آل بتلتتتف ا تتتاالت امل
 ؤسستتات اععمتتاخ والدتت ة والط يعتتة والزراعتتة والترتتارة املندتتفة وامللكيتتة الفكريتتة والعنتتف 

 وعمل اعطفاخ واعمن آل اهليدات العامة واخلاصة، وغ  ذل  من ا االت.
مواتف الدولتة تعت عتن مجيق االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة آل هذا التقرير و  -125

وال ين غتتي أتويليفتتا علتت  أ تتا حتتتتظ   ،ع االستتتعراضو و/أو الدولتتة موضتت )التتدوخ( التتهن اتتدمتيفا
 العامل ككل.بتيييد الفريق 
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يددز تلتددزم إكددوادور، مددن خددةل التعدداون مددع منظومددة األمددم املتحدددة، عواصددلة تعز  )أري 
، مدددن أجدددل اإلوقدددا  علدددى عملددد  الددددائم وضدددمان متاوعدددة الوفدددا  SIDERECHOSاملوقدددع اإلل دددنوي 

 وتوصيا  والتزاما   قو  اإلنسان املعتمدة ضمن إاار منظومة األمم املتحدة؛
تتعهد إكوادور عواصدلة أدا  الددور الرائدد يف تنفيد  قدرار قلدس  قدو  اإلنسدان  )بري 

زم قدددانو  عدددن املةسسدددا  عدددرب الوانيدددة وغضهدددا مدددن ماددداريع وادددفن وضدددع صددد  دويل ملددد 26/9
األعمددددددال التياريددددددة إبشا   قددددددو  اإلنسددددددان، عددددددا يف ذلدددددد  وتبددددددادل أف ددددددل املمارسددددددا  يف قددددددال 

 التاريعا  ورسم السياسا ؛
تتعهددد إكددوادور إباددة  اجملتمددع الدددويل علددى التيروددة اإلكوادوريددة واددفن وايددة  )جري 

 ا  ا را  الس اي؛وتعزيز  قو  اإلنسان يف أوض
تتعهددد إكددوادور إباددة  اجملتمددع الدددويل علددى التيروددة اإلكوادوريددة واددفن وايددة  )دري 

 وتعزيز  قو  اإلنسان فيما اج إصةح اجلهاش الق ائي.
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