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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢١، دورته الثالثني يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
واسُتعرضت احلالة يف إكوادور يف اجللـسة الثانيـة         . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤إىل  مايو  /أيار

وترأس وفد إكوادور معايل السيد لينني مورينو غـارثيس،         . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢١املعقودة يف 
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن إكوادور يف جلـسته العاشـرة      . نائب رئيس إكوادور  

  .٢٠١٢مايو / أيار٢٥املعقودة يف
اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل         ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢

  .كوبا والكونغو وسويسرا: لتيسري استعراض احلالة يف إكوادور) الثالثية
 من مرفق قرار    ٥ وبأحكام الفقرة    ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :رت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف إكوادور، صد١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 
ــرة     )أ(   ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري

)A/HRC/WG.6/13/ECU/1و Corr.1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/10/ECU/2) (ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥ة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة          موجز أعدته املفوضي    )ج(  
)A/HRC/WG.6/10/ECU/3.(  
 ،وأُحيلت إىل إكوادور، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً أملانيـا              -٤

 ،يرلنـدا الـشمالية   آ واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و      ، والسويد ، وسلوفينيا ،وآيسلندا
كن االطالع على هذه األسئلة علـى املوقـع الـشبكي اخلـارجي             ومي.  وهولندا ،والنرويج

  .وري الشامللالستعراض الد

  موجز إجراءات عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
الحظ الوفد أن إكوادور قد بذلت خالل السنوات األربع املاضية جهـوداً هبـدف           -٥

، ٢٠٠٨ويف عام   . سان والسالم واالستقرار الدميقراطي   إعادة تأكيد التزامها جتاه حقوق اإلن     
فقد استعاد الشعب ثقته يف النظام      . وضع الدستور اجلديد أسس منوذج جديد للدولة والتنمية       

  . الدميقراطي وهو شرط أساسي ال بد منه للتمتع حبقوق اإلنسان
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، هي دولـة    فنص الدستور على أن إكوادور، باإلضافة إىل كوهنا دولة حقوق وعدالة            -٦
متتزج فيها الثقافات وتتعدد األعراق، تعيش فيها جمموعات خمتلفة من الناس وقوميات عرقيـة              

، "سوماك كاوسـاي  "وأنشأ الدستور منوذج    . متنوعة يف مناخ من التضامن واالحترام املتبادل      
 ، وهو مفهوم يعود يف األصل إىل سكان منطقة اآلنديز، وهـو متجـذِّر يف              "العيش الرغيد " أو

  .التنمية اليت تشمل مجيع مواطين إكوادور وشعوهبا وقومياهتا دون أي شكل من أشكال التمييز
واعتربت إكوادور أنه بإمكاهنا إثبات انتقاهلا من النظرية إىل التطبيق يف إعمال حقوق   -٧

فأشارت بوجه خاص إىل جهودها الرامية إىل مكافحة الفقر عـن طريـق اتِّبـاع               . اإلنسان
واستجابةً للحراك االجتماعي، أعلنت احلكومة أن جـزءاً مـن          . قتصادية سيادية سياسات ا 

ديوهنا اخلارجية العامة غري قانوين، األمر الذي مكنها من زيادة استثمارها يف اإلنتاج وتعبيد              
وبذلت إكوادور أيضاً جهوداً كبرية فيما يتعلق بثقافة دفع الـضرائب،  . الطرق وإنتاج الطاقة 

وأدت تلك اجلهود إىل اخنفاض كبري يف معدالت البطالـة          . جيب قدر أكرب منها   مما أدى إىل    
والعمالة الناقصة؛ وزيادة االستثمار يف التعليم والصحة والـسكن والـضمان االجتمـاعي             

  .واحملافظة على البيئة واإلدماج االجتماعي ويف جماالت أخرى
 سياسات عامة تتعلق باحلقوق     وتقوم إكوادور يف الوقت احلاضر بدورٍ رائد يف تنفيذ          -٨

ويف هذا  . اجلماعية اجلديدة، كاحلق األساسي يف املاء واالعتراف حبقوق الطبيعة يف الدستور          
الشأن، اختذت إكوادور تدابري وقائية وحّدت من األنشطة اليت قد تؤدي إىل انقراض األنواع              

  .ل دائموإىل تدمري األنظمة اإليكولوجية أو تغيري الدورات الطبيعية بشك
وكـّرس  . وقد اختذت إكوادور أيضاً خطوات هامة باجتاه ضمان احلق يف الغـذاء             -٩

الدستور مبدأ السيادة الغذائية وحقوق مجيع األشخاص واجملموعات يف احلصول على الغذاء            
وهكذا فقد استفاد أكثر من نصف مليون طفل مـن خـدمات            . الصحي والكايف واملغذي  

  .تطوير الطفل
أيضاً معدل عمالة األطفال ومت القضاء على عمالة األطفـال يف مكبـات             واخنفض    -١٠

  .النفايات
وفيما يتعلق حبالة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الحظت إكوادور أهنـا             -١١

قامت بأعمال إجيابية لتوظيف األشخاص املنتمني إىل جمموعات ذات أولوية يف القطاع العام،             
اقة وأفراد الشعوب األصلية واإلكوادوريني من أصل أفريقي وأفـراد          كاألشخاص ذوي اإلع  
  .شعب مانتوبيو والنساء

وألغت احلكومة استخدام العمال املأجورين بالساعة واالستخدام عن طريق الوسائط            -١٢
وتعهدت إكوادور بتخفـيض    . وغري ذلك من أشكال شروط العمل اليت تعترب نوعاً من الرق          

 نسبة العـاملني املنتـسبني إىل       ٢٠١١الة الناقصة كما ارتفعت يف عام       معدل البطالة والعم  
  .الضمان االجتماعي
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وفيما يتعلق بالتعليم، ينص الدستور على أن التعليم إلزامي إىل غاية املستوى الثانوي               -١٣
وقد زادت إكوادور أيضاً بشكل كبري من مستوى        . وجماين إىل غاية املستوى اجلامعي الثالث     

  .على التعليمإنفاقها 
وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، أكدت إكوادور أنه حق جيب على الدولـة إعمالـه                -١٤
يرتبط بشكل وثيق بالتمتع باحلقوق األخرى، كاحلق يف املاء والغذاء والتعليم والتربيـة              وهو

البدنية والعمل والضمان االجتماعي والبيئة الصحية وغري ذلك من احلقوق اليت تشكل أساس             
  .عيش الرغيدال

فابتـداًء مـن    . وفيما يتعلق باحلق يف السكن، بذلت إكوادور أيضاً جهوداً كبرية           -١٥
ويف الفترة ما بني    .  يف املائة  ٧٠,٤، بلغت نسبة األسر اليت متلك منازهلا        ٢٠١١يونيه  /حزيران
  .، ُوزعت عالوات سكن من أجل حتسني ظروف عيش السكان٢٠١٠ و٢٠٠٨عامي 
 احلقوق املدنية والسياسية، فأفادت إكوادور بتنفيذ مبادرات لتشجيع         أما يف موضوع    -١٦

مشاركة أكرب من جانب السكان يف عملية صنع القرار وإنشاء آليات مساءلة ملكافحة الفساد       
وللمرة األوىل، منحت إكوادور احلق يف التصويت لإلكوادوريني        . يف القطاعني العام واخلاص   

شخاص احملرومني من حريتهم وألفراد القوات املسلحة وأفراد        الذين يعيشون يف اخلارج ولأل    
  . سنة١٦الشرطة، وخفضت سن التصويت الدنيا إىل 

وفيما يتعلق باحلق يف حرية التعبري، منحت إكوادور ساكنيها احلق يف التواصل حبرية               -١٧
 ما بني الثقافات وبشكل شامل ومتنوع وقائم على املشاركة يف مجيـع جمـاالت التفاعـل               

ويكفـل  . كما منحت احلق يف احلصول على املعلومات اجليدة دون أي رقابـة       . االجتماعي
الدستور أيضاً احلق يف التقاط موجات البث اإلذاعية وحمطات التلفزيون العامـة أو اخلاصـة    

  .اجملتمعية ويف استخدامها أو
، ٢٠٠٩عام  وأشارت إكوادور إىل التعديالت اليت أُدخلت على القانون اجلنائي يف             -١٨

كإدراج جرمية اإلبادة اجلماعية فيه مبا يتفق مع نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة                
  .الدولية، إىل جانب تعديالت أخرى

وأفادت إكوادور زيادةً على ذلك أنه مت إحراز تقدم يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن                -١٩
  ).A/HRC/8/20 (٢٠٠٨االستعراض األول للحالة فيها والذي أُجري يف عام 

وفيما يتعلق بإصالح مؤسسة السجون وبتحسني ظروف عيش األشخاص احملرومني            -٢٠
، أشارت إكوادور إىل وجود أحكـام يف        )٥ و ٤ و ١التوصيات  (من حريتهم وآليات املتابعة     

وكانت إكـوادور تتلقـى     . الدستور اجلديد تؤسس لنظام شامل إلعادة التأهيل االجتماعي       
من مركز االمتياز يف جمال إصالح السجون وخفـض الطلـب علـى             خدمات استشارية   

، ومـن املدرسـة     )الذي أطلقه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       (املخدرات  
  .الوطنية إلدارة السجون يف فرنسا
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، )٢التوصـية   (وفيما يتعلق بتقدمي تدريب لقوات الشرطة يف جمال حقوق اإلنسان             -٢١
  .يف الدستور وال يزال العمل عليه جارياًكُرس هذا األمر 

وكّرس الدستور تنفيذ سياسات من أجل القضاء تدرجيياً على عمالة األطفال ونـص               -٢٢
  ).٣التوصية (على توفري محاية خاصة من أنواع أخرى من العمالة أو من االستغالل االقتصادي 

، وضعت إكوادور سياسة    )٦التوصية  (وفيما يتعلق بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين         -٢٣
  .إلدراج مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج واملشاريع العامة

، )٧التوصـية   (وفيما خيص التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية             -٢٤
 نفّذت إكوادور تدابري ملكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُترتكـب يف حـق املثلـيني              

واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وثنائيي اجلنس واملتشبهني باجلنس           
  .املغاير جلنسهم

وفيما يتعلق بالقضاء على العنف القائم على أساس نوع اجلنس وعلى العنف املرتيل               -٢٥
خصصة من  ، أشارت إكوادور إىل وجود أحكام يف الدستور وإىل إنشاء هيئة مت           )٨التوصية  (

  .القضاة ملعاجلة هاتني املسألتني
، أفادت إكـوادور بأنـه أُجريـت        )٩املادة  (وفيما يتعلق بإصالح النظام القضائي        -٢٦

  . وبأنه ُنفِّذ برنامج تدريب دائم لفائدة موظفي احلكومة٢٠١١مشاورات وُعقد استفتاء يف عام 
وادور بأنـه مت حتـديث      ، أفادت إك  )١٠التوصية  (وفيما خيص االجتار باألشخاص       -٢٧

  .٢٠١٠ديسمرب /اخلطة الوطنية يف كانون األول
وقُدمت أيضاً معلومات عن اجلهود اهلامة اليت بذلتها إكوادور فيما يتعلق باجملموعات   -٢٨

اليت تعيش حاالت من الضعف وحتتاج إىل الرعاية على سبيل األولوية وأُشـري إىل اجلهـود                
حة الفقر والفقر املدقع كما أشَري إىل عالوة التنمية البشرية          الوطنية اليت ُبذلت من أجل مكاف     

  .وبرامج القروض وإىل الرعاية اليت توىل لألشخاص ذوي اإلعاقة ولألطفال واملسنني
وأشار الوفد، فضالً عن ذلك، إىل أن احلكومة تعترف حبقوق ملتمـسي اللجـوء                -٢٩

 الوفـد إىل أن املفوضـية الـسامية        وأشار. والالجئني واضعةً مبادئ هامة من أجل محايتهم      
لشؤون الالجئني قد اعترفت بأن إكوادور هي البلد الذي يسجل أعلـى معـدالت قبـول                

  .الالجئني يف أمريكا الالتينية
ويف اخلتام، قال الوفد أن إكوادور تعترب نفسها دولة متعددة القوميات ومتمازجـة               -٣٠

ب األصلية وعلى حقوق اإلكوادوريني مـن       الثقافات وبالتايل فإهنا تشدد على حقوق الشعو      
  .أصل أفريقي وعلى حقوق شعب مونتوبيو
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 ٢٠١٠ويف إطار نظام التعليم املزدوج اللغة واملازج بني الثقافات، أُنشئ يف عـام                -٣١
مركز تعليمي يستخدم ستة آالف مدرس ينتمون إىل خمتلف القوميات والشعوب األصلية         ألفا
  .٢٤لبلد البالغ عددها  إقليماً من أقاليم ا١٦يف 

  ر التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراضااحلو  -باء  
وترد التوصيات املقدَّمة أثناء احلوار يف      .  وفداً ببيانات  ٧٣أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٢

  .اجلزء الثاين من هذا التقرير
ل القـضاء علـى     التدابري املتخذة من أج   )  البوليفارية -مجهورية  (الحظت فرتويال     -٣٣

وهنأت إكوادور على ما قامت به من عمل لصاحل أشـد الفئـات ضـعفاً               . عمالة األطفال 
وطلبت إىل إكوادور أن تقدم مزيداً من املعلومات عـن          . سيما األشخاص ذوي اإلعاقة    وال

  .وقدمت فرتويال توصيات. بعثة التضامن مانويال إسبيخو
 ٢٠٠٧لذين لوحقوا قضائياً منـذ عـام        وأشارت بلجيكا إىل عدد من الصحفيني ا        -٣٤
وفضالً عن ذلك، سـألت     . أشارت إىل زيادة عدد املالحقات القضائية يف حق احملتجني         كما

  .وقدمت بلجيكا توصيات. بلجيكا عما إذا أُجري تقييم لسياسة مكافحة عمالة األطفال
ي أُحـرز يف    الضوء على التقدم الـذ    )  املتعددة القوميات  -دولة  (وسلَّطت بوليفيا     -٣٥

وأقرت بإنشاء وعـي عـام      . جماالت كاالعتراف بالتنوع الثقايف والعرقي واجلنساين والديين      
وسألت بوليفيا عن السياسات والتدابري املتعلقة باإلدمـاج االجتمـاعي          . بشأن أمِّنا األرض  
  .وقدمت بوليفيا توصية. واحلّد من الفقر

ال احلد من الفقر وحلماية اإلنفاق العـام        ورحبت الربازيل بالتقدم الذي أُحرز يف جم        -٣٦
وهنأت الربازيل إكـوادور علـى سياسـتها الراميـة إىل دعـم             . على القضايا االجتماعية  

وقـدمت  . وشجعت إكوادور على مواصلة مكافحة العنف املرتيل      . ذوي اإلعاقة  األشخاص
  .الربازيل توصية

ل مكافحة الفقر من خـالل      وأشادت كمبوديا باجلهود اليت بذلتها إكوادور من أج         -٣٧
. السياسات االجتماعية ومن خالل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف ما ُيتَّبع من السياسات            

وأحاطت كمبوديا علماً جبهود الدولة الرامية إىل إصالح القضاء وباخلطوات املتخذة من أجل       
  .وقدمت كمبوديا توصية. محاية الطفولة

اليت اختذهتا إكوادور من أجل ضمان محاية القضاة من أي          وسألت كندا عن التدابري       -٣٨
وأثنت على إكوادور ملا بذلته من جهود مؤخراً يف         . تأثري ال موجب له عند بتِّهم يف القضايا       

سبيل التصدي ملواطن الضعف يف نظام العدالة وإجراء إصالحات يف النظـام القـضائي ويف               
  .وقدمت كندا توصيات. مؤسسة الشرطة
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.  اخنفاض معدَّل الفقر يف إكوادور خالل السنوات اخلمس املاضـية         يحظت شيل وال  -٣٩
ورحبت ببعثة التضامن مانويال إسبيخو الرامية إىل تعزيز حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              

  .وقدمت شيلي توصيات. وسألت عن خلفية هذه املبادرة
 من الفقر وزيـادة     وأعربت الصني عن إعجاهبا باخلطة الوطنية للعيش الرغيد وباحلد          -٤٠

والحظت مع التقدير التدابري اليت اختذهتا إكـوادور بـشأن احلقـوق            . اإلنفاق االجتماعي 
ودعت الصُني إىل   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق املرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة       

  .وقدمت الصني توصية. مواصلة تقدمي املساعدة الدولية إلكوادور
يا بالتقدم الذي أحرزته إكوادور يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عـن           وأشادت كولومب   -٤١

وأبرزت كولومبيا التقـدم الـذي      . االستعراض الدوري الشامل ويف تنفيذ تعهداهتا الطوعية      
وأعربت كولومبيا عـن تقـديرها      . أُحرز يف احلد من الفقر ويف مكافحة التمييز ضد العنف         

  . كولومبيا توصيةوقدمت. للحماية اليت توفَّر للمهاجرين
وأشارت الكونغو إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدَّقت عليها إكوادور؛             -٤٢

كما أشارت إىل تقوية إطارها الدستوري؛ وإىل اآلليات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان؛ وإىل             
 استحداث نظام إلعادة التأهيل االجتماعي لفائدة األشخاص احملرومني مـن حريتـهم وإىل            

  .حتسني نظام السجون
وأشادت كوستاريكا باعتماد إكوادور الدستور اجلديد الذي ُينشئ إطـاراً معياريـاً              -٤٣

وسلَّطت كوستاريكا الضوء على إنشاء اآللية الوطنية ملنع التعـذيب وعلـى            . حلقوق اإلنسان 
  .اتوقدمت كوستاريكا توصي. اجلهود املبذولة من أجل ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وأشادت كوبا بالتقدم الذي أحرزته إكوادور يف تنفيذ التوصـيات املنبثقـة عـن                -٤٤
االستعراض الدوري الشامل األول وطلبت إليها أن تقدم مزيداً من املعلومات عـن بـرامج               

  .وقدمت كوبا توصية. تنفيذ مبدأ السيادة الغذائية املدرج يف الدستور
دميقراطية باملبادرات الراميـة إىل إدراج بـرامح        ورحبت مجهورية كوريا الشعبية ال      -٤٥

وأقرت بأن دستور   . حقوق اإلنسان والتدريب يف اخلطة االستراتيجية لتحديث قوات الشرطة        
وقدمت مجهورية كوريا الشعبية    . إكوادور ينص على إيالء الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة       

  .الدميقراطية توصيات
وأعربـت  .  أدخلتها إكوادور على نظام التعليم     وأشادت جيبويت باإلصالحات اليت     -٤٦

.  ولتكريسها يف الدسـتور    ٢٠١٣-٢٠٠٩عن تقديرها لروح اخلطة الوطنية للعيش الرغيد        
  .وقدمت جيبويت توصيات

وأثنـت علـى    . وأشادت اجلمهورية الدومينيكية باجلهود الرامية إىل التصدي للفقر         -٤٧
أجل محاية حقوق الطفل منذ الوالدة وحىت سن        إكوادور العتمادها برنامج تطوير الطفل من       

وطلبت معرفة املزيد عن اجلهود املبذولة مـن أجـل حتـسني ظـروف العـيش                . اخلامسة
  .وقدمت اجلمهورية الدومينيكية توصيات. السجون يف
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. وأحاطت مصر علماً باملشاورات اليت أجرهتا إكوادور أثناء إعداد التقرير الـوطين             -٤٨
. تغيريات اليت أُدخلت على الدستور والـيت ركـزت علـى الـسكان            والحظت باهتمام ال  

. مصر عن اعتقادها بأن إكوادور عضو مـسؤول يف جملـس حقـوق اإلنـسان               وأعربت
  .مصر توصيات وقدمت

وأحاطت السلفادور علماً باجلهود املبذولة من أجل إنشاء مؤسـسات دميقراطيـة              -٤٩
لسلفادور إكوادور على التغيريات اليت أدخلتها وهنأت ا. وحتقيق إجنازات يف السياسات العامة

على الدستور والتشريعات، كإدراج احلقوق اجلماعية لإلكوادوريني من أصل أفريقـي، إىل            
  .جانب برامج التصدي للتمييز القائم على أساس امليل اجلنسي

 ورحبـت   ٢٠٠٨وأحاطت إستونيا علماً بالتغيريات اإلجيابية اليت حدثت منذ عام            -٥٠
. ألحكام القانونية القاضية مبنع التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي واهلويـة اجلنـسانية             با

والحظت إستونيا أن استقالل القضاء ال يزال يشكل حتدياً وأعربت عن قلقها مـن بعـض                
  .وقدمت إستونيا توصية. السياسات املتبعة إزاء حرية الصحافة

. طها مع آلية االستعراض الـدوري الـشامل       وأشادت إثيوبيا بإكوادور على اخنرا      -٥١
وأبرزت اجلهود اليت تبذهلا إكوادور من أجل تعزيز حقوق الشعوب األصلية واإلكوادوريني            

وأعربت إثيوبيا عن إعجاهبا بالتقدم الذي أُحرز يف تنفيذ         . من أصل أفريقي وشعب مونتوبيو    
قدمي مزيد من الشروح بـشأن      القانون اإلنساين على مستويات خمتلفة وطلبت إىل إكوادور ت        

  .اإلصالحات القانونية
وأعربت فنلندا عن تقديرها ملا اختذته إكوادور من تدابري ترمي إىل حتـسني محايـة                 -٥٢

بيـد أن فنلنـدا     . الطفل وخاصةً يف دستورها، والربامج اليت ُنفذّت بشأن تسجيل املواليـد          
لني وسألت عن اجلهود املبذولة من      الحظت أيضاً أن العديد من األطفال ال يزالون غري مسج         

  .وقدمت فنلندا توصيات. أجل تصحيح هذا الوضع
والحظت أن . وأعربت إكوادور عن شكرها للوفود على ما تكرمت به من تعليقات  -٥٣

تعريف سياسة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ركيزة حيوية متت صياغة الدسـتور اجلديـد              
  ".للعيش الرغيد"ياً على هتيئة الظروف املالئمة وتركز إكوادور حال. باالستناد إليها

وأشار الوفد إىل أن األشخاص احملرومني من حريتهم ُيعتربون جمموعة حتظى باألولوية              -٥٤
. فقد زيدت امليزانية وأُنشئت مراكز احتجاز جديـدة لتجنـب االكتظـاظ           . يف عمل الدولة  

فـال الـذين يعيـشون يف الـسجون         وباإلضافة إىل ذلك، أُعطيت األولوية يف االهتمام لألط       
  .وتستثمر إكوادور أيضاً يف تدريب العاملني يف السجون وحراس السجون. أمهاهتم مع
والحظت إكوادور أن برنامج إعادة هيكلة النظام القضائي جاريـة بعـد إجـراء                -٥٥

  .والحظت أن السلطة القضائية تتمتع باستقاللية تامة. استفتاٍء
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ت اليت أدلت هبا بلجيكا وكندا وكوستاريكا بشأن حرية التعبري          وفيما خيص التعليقا    -٥٦
وحرية الصحافة، قال الوفد إنه يود أن يوضح أنه ال يوجد يف إكوادور حالياً أي صـحايف                 

وال يتم وصم املسؤولني يف وسائط اإلعالم الرمسية العامـة ويف الوكـاالت   . رهن االحتجاز 
والواقع أن إكوادور تسعى جاهدة     . ادرة أي أجهزة  اخلاصة لفظياً أو جسدياً كما مل تتم مص       

  .إىل تطوير عمل الصحفيني كافلةً هلم حرية الصحافة وحرية التعبري
وفيما يتعلق بقانون االزدراء، أشارت إكوادور إىل أن القانون اجلنـائي الـساري               -٥٧

وهذا . وهلذا السبب، ُعرض على اجلمعية قانون كامل جديد       . ١٩٣٨املفعول يعود إىل عام     
القانون ال يشمل جرائم جديدة فحسب، وفق احتياجات اجملتمع اإلكوادوري، وإمنا يـنص             

وفيما يتعلق بقانون االزدراء الذي هو جزء مـن القـانون          . أيضاً على إجراءات أكثر كفاءة    
اجلنائي اجلديد، أشارت إكوادور إىل أهنا ألغت هذا القانون من التشريعات اجلديـدة الـيت               

  .سنها جيري
وبشأن مسألة أطفال الالجئني، قالت إكوادور إهنا بلـد رائـد ومثـال ُيحتـذى                 -٥٨
فالالجئون يف إكوادور ال يعيـشون يف اخليـام أو املخيمـات،            . يتعلق مبركز الالجئني   فيما
ويوفر البلد موارد هامـة لالجـئني       . إهنم مندجمون بشكل كامل يف االقتصاد ويف اجملتمع        بل

مساعدة اليت يقدمها اجملتمع الدويل إىل مفوضية األمم املتحدة الـسامية           ويعرب عن امتنانه لل   
وقد اعترفت املفوضية السامية لشؤون الالجئني علنـاً بـدعم إكـوادور            . لشؤون الالجئني 

  .ومساعدهتا لالجئني
وفيما يتعلق بزيارة املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية التعبري، كـررت        -٥٩

القول إهنا توجه دعوة دائمة ومفتوحة لزيارة البلد إىل مجيع آليـات اإلجـراءات              إكوادور  
وقد اتفقت إكوادور بالفعل مع املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية          . اخلاصة الدولية واإلقليمية  

  .الرأي والتعبري على زيارة إكوادور هذه السنة
لى ما أدلت به من تعليقات     وفضالً عن ذلك، أعربت إكوادور عن شكرها للوفود ع          -٦٠

  .بشأن مشاركة إكوادور كدولة ذات سيادة يف عمل جملس حقوق اإلنسان
ورحبت فرنسا بتصديق إكوادور على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنـسان             -٦١

وأعربت فرنسا عـن شـواغلها      . وعلى توجيهها دعوة دائمة إىل آليات اإلجراءات اخلاصة       
وقـدمت  . ستمرار عمالة األطفال والعنف ضد األطفال يف إكـوادور        حرية التعبري وا   بشأن

  .فرنسا توصيات
وأعربت أملانيا عن سرورها إذ الحظت أن الدستور اإلكـوادوري يقـر حبقـوق                -٦٢

إال أهنا الحظت أنه مل يتم بعد اعتماد آلية تكفل حق تلك الشعوب يف أن               . الشعوب األصلية 
وقـدمت  .  أيـضاً إىل قـضايا تتعلـق حبريـة التعـبري           وأشارت أملانيا . يتم التشاور معها  

  .توصيات أملانيا
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. وأقرت غواتيماال باخلطوات اليت اختذت للحد من الفقر والبطالة وسـوء التغذيـة              -٦٣
وأشادت غواتيماال بتنفيذ إكوادور برامج ختص األشخاص ذوي اإلعاقة ومن بينها برنـامج             

وشكرت غواتيماال إكوادور ألهنـا     . ع إكوادور مساعدة أبرمت بشأنه اتفاق تعاون ثنائياً م      
وسألت غواتيماال كذلك عن تعريف     . أطلعت باقي الدول على ممارستها اجليدة يف هذا اجملال        

  .مبدأ املواطنة العاملية
وأحاط الكرسي الرسويل علماً بالتدابري اليت اختذهتا إكوادور من أجل محاية البيئـة               -٦٤

فقـر  ان املنحدرين من أصل أفريقي؛ ومن أجل مكافحة ال        وحقوق السكان األصليني والسك   
 إكوادور على مواصلة جهودها من أجل منع اجلماعـات          وشجع الكرسي الرسويل  . واألمية

  .وقدم الكرسي الرسويل توصيات. العنيفة من االستقرار يف أراضيها
قـضاء  والحظت هندوراس برامج محاية حقوق املهاجرين واملبادرات الرامية إىل ال           -٦٥

وسألت هندوراس عن التدابري العملية الـيت اختـذهتا         . على عمالة األطفال وسوء معاملتهم    
  .وقدمت هندوراس توصيات. إكوادور من أجل منع عمل األطفال يف املناجم واملزارع

وأعربت هنغاريا عن تقديرها جلهود إكوادور يف سبيل مكافحة الفقر وعن اهتمامها              -٦٦
وطلبت هنغاريا أيضاً االطّالع    . تنفيذ العملي للخطة الوطنية للعيش الرغيد     مبعرفة املزيد عن ال   

وقـدمت  . على مزيد من املعلومات بشأن اختصاصات احملكمة الدستورية بـشكل دقيـق           
  .توصيات هنغاريا
وأشادت اهلند جبهود إكوادور وإجنازاهتا يف جمال مكافحة الفقر ورحبت بالتزامها يف              -٦٧

إكوادور على اختاذ تدابري لزيادة التمتع حبرية التعبري، مبا يف ذلك مـن             وشجعت  . هذا الشأن 
  .وقدمت اهلند توصيات. جانب وسائط اإلعالم

وأعربت إندونيسيا عن تقديرها إلكوادور على ما اختذته من تدابري من أجل تنفيـذ                -٦٨
ضـع  ورحبـت بو  . ٢٠٠٨التوصيات املنبثقة عن عملية االستعراض الدوري الشامل لعام         

وقـدمت  . الوطنية للعيش الرغيد وأشادت باجلهود املبذولة يف جمال احلق يف التعلـيم            اخلطة
  .إندونيسيا توصيات

 إكوادور على اعتمـاد سياسـة اقتـصادية         ) اإلسالمية -مجهورية  (وهنأت إيران     -٦٩
يق وأقرت باجلهود اليت بذلتها إكوادور يف سبيل حتسني نوعية حياة مواطنيها عن طر            . مستقلة

  .وقدمت إيران توصيات. زيادة االستثمار العام يف جماالت الصحة والتعليم والسكن
وأعرب العراق عن تقديره للجهود اليت بذلتها إكوادور من أجل ترسـيخ مفـاهيم              -٧٠

وأشار إىل صكوك حقوق اإلنسان الـيت       . الدميقراطية وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية    
  .وقدم العراق توصيات. شاء أمانٍة للمظاملصدقت عليها إكوادور وإىل إن
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ومع أن التفيا أحاطت علماً بتوجيه إكوادور دعوة دائمة إىل آليـات اإلجـراءات                -٧١
وقدمت . خلاصة، فإهنا الحظت أن عدة طلبات إلجراء زيارات إىل إكوادور مل حتظ بالقبول            ا

  .التفيا توصيات
ية احلصول على اخلـدمات الـصحية       وأثىن لبنان على إكوادور بسبب تزايد إمكان        -٧٢

وأشاد بالسياسة املتبعة من أجل تعزيز      . والتعليمية وبسبب اجلهود اليت بذلتها للحد من الفقر       
  .وقدم لبنان توصيات. جمتمع متمازج الثقافات ومن أجل ضمان احلقوق الثقافية

شتاين أن  والحظت ليختن . ورحبت ليختنشتاين باعتماد قانون اجلرائم ضد اإلنسانية        -٧٣
والحظت أن إكوادور بصدد إنشاء هيئة      . العقوبة البدنية ال تزال غري ممنوعة يف كنف األسرة        

غري أهنا أعربت عن قلقها بـشأن       . متخصصة من القضاة من أجل التصدي للعنف ضد املرأة        
  .وقدمت ليختنشتاين توصيات. الفرص املتاحة للضحايا يف الوصول إىل العدالة

غ بربامج مكافحة الفقر وجبهود مكافحة سوء تغذيـة األطفـال           ورحبت لكسمرب   -٧٤
وأعربت عن قلقها إزاء التخويف الـذي ُيـزعم أن الـصحفيني            . وبضمان احلق يف الغذاء   

. والحظت أنه ينبغي إحراز تقدم يف وضعية املرأة. واملدافعني عن حقوق اإلنسان يتعرضون له    
  .وقدمت لكسمربغ توصيات

 وبوضع اخلطة الوطنية للعيش الرغيـد       ٢٠٠٨ماً بدستور عام    وأحاطت ماليزيا عل    -٧٥
وطلبت ماليزيا إىل إكوادور أن تقدم معلومـات        . وبالتقدم الذي أُحرز يف جمال حقوق املرأة      

  .وقدمت ماليزيا توصيات. بشأن التقدم الذي أُحرز يف جمال القضاء والعنف ضد املرأة
اً دسـتورياً كاملوافقـة علـى تنظـيم         وأقرت املكسيك بأن إكوادور قد حققت تقدم        -٧٦

وأثنـت املكـسيك علـى      . االستفتاءات وجعل التسجيل يف نظام الضمان االجتماعي إلزاميـاً        
  .وقدمت املكسيك توصيات. العتمادها قانون مكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل إكوادور

ادور وبتعاوهنا  وأحاط املغرب علماً بصكوك حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها إكو           -٧٧
ورحب بالدستور اجلديد الذي أقر بأن إكـوادور دولـة متعـددة            . مع اإلجراءات اخلاصة  

  .وقدم املغرب توصيات. الثقافات
ورحبت ميامنار باجلهود اليت بذلتها إكوادور من أجل حتسني حقوق املرأة والطفل؛              -٧٨

وقدمت ميامنـار   . املتهموالتصدي للعنف ضد املرأة والقضاء على عمالة األطفال وسوء مع         
  .توصيات

وأشادت نيكاراغوا خبطة إكوادور الوطنية للعيش الرغيد وأعربت عن اتفاقها مـع              -٧٩
وأعربت نيكـاراغوا   . رؤيتها اليت تقر بأن املواطن صاحب حقوق وهو حمور التنمية البشرية          

وقـدمت  . رغبتها يف االطّالع على التدابري املتخـذة ملعاجلـة الفـوارق االجتماعيـة             عن
  . توصية نيكاراغوا
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ورداً على تعليقات أدلت هبا وفود خمتلفة، ذكرت إكوادور بأهنا تعترب احلق يف التنمية        -٨٠
البشرية أحد حقوق اإلنسان األساسية اليت تكفلها السياسات احلكومية، ويف جوهرها خطة            

 ناجحةً فأدت إىل    وقد كانت سياستها للحد من الفقر     . الناجحة) بوين فيفري (العيش الرغيد   
  .٢٠١١-٢٠٠٦اخنفاض حاد يف الفقر ما بني عامي 

وفيما خيص تعليقات نيكاراغوا، شددت إكوادور على أن الفارق قد ضاق وهو أمر               -٨١
تعترف هبا اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب كما تراجعت عمالـة             

وكانت إكوادور قد اعتادت يف املاضي على       . قتصاديةاألطفال ومل تعد تعتمد على الدورة اال      
عدم املساواة والفقر واإلقصاء ولكن خطة العيش الرغيد ساعدت علـى جعـل الـشرحية               

  .السكانية اليت كانت مهملةً يف املاضي حمط اهتمام السياسة العامة
 يقر ٢٠٠٨ وفيما يتعلق باملواطنة العاملية وسياسات اهلجرة، قال الوفد إن دستور عام  -٨٢

وقد كُرِّس فيه احلق يف اهلجرة وال جيوز اعتبار شـخص           . حبقوق املهاجرين وأسرهم وحيميها   
وأُحدثت سياسات أقل تقييداً لتنقل البشر، حيث تـسمح     . لديه مركز مهاجر أنه غري قانوين     

 يوماً مع ضمان مجيـع      ٩٠إكوادور للمواطنني األجانب بالدخول إىل البلد دون تأشرية ملدة          
ومن واجب الدولة أن تضمن لإلكوادوريني الذين يعيـشون         . قوقهم أثناء إقامتهم يف البلد    ح

فأولئك الذين يعيشون يف اخلارج ألسباب اقتـصادية حيظـون          . يف اخلارج التمتع حبقوقهم   
باألولوية لدى احلكومة حيث أنشئت مؤسسات خاصـة لتلبيـة احتياجـات املهـاجرين              

ض منها ضمان حصوهلم على مزايا الضمان االجتماعي أثنـاء   اإلكوادوريني يف اخلارج ألغرا   
وقد عاد العديد من اإلكوادوريني يف تلك األثناء إىل بلـدهم بعـد أن   . وجودهم يف اخلارج  

  .حتسنت األحوال االقتصادية
وفيما خيص التعليقات اليت تناولت التشاور املسبق مع الـشعوب األصـلية، صـدقت                -٨٣

املتعلقـة بالـشعوب األصـلية      ) ١٩٨٩(١٦٩ظمة العمل الدولية رقم     إكوادور على اتفاقية من   
.  على التشاور املسبق مع الشعوب األصلية      ٢٠٠٨يف البلدان املستقلة، وينص دستور عام        والقبلية

فينص على حصول مجاعات الشعوب األصلية على حصة من األرباح املتأتية من املشاريع اإلمنائية              
وفضالً عن ذلك، حددت احملاكم كيـف ينبغـي إجـراء           . تضاءوعلى دفع تعويضات عند االق    

املشاورات املسبقة إذ تتطلب مشاركة السلطات املعنية بالشعوب األصلية واحلوار معها وإجـراء             
  . االجتماعي قبل الشروع يف تنفيذ مشاريع نفطية أو تعدينية ودراسات لتقييم األثر الثقايف والبيئي

تناول منع اجلماعات العنيفة املنظمة من تأسيس نفسها يف         وفيما خيص التعليق الذي       -٨٤
إكوادور، ذكر الوفد بأن حاالت عنف قد ظهرت يف بلدان جماورة، وبأن إكوادور قـدمت               
املساعدة لتلك البلدان يف الوقت الذي كانت تتخذ فيه خطوات ملنع حصول تلك املـشاكل              

كـوادور ولكنـها عنـدما دخلـت        وال تنفِّذ أي مجاعات منظمة أنشطة عنيفة يف إ        . فيها
إكوادور من حني آلخر، قامت احلكومة باحتجاز املسؤولني فيها ومالحقتهم أو إعادهتم             إىل

  .إىل بلداهنم األصلية
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وال حظ الوفد أن هناك تصوراً خاطئاً مفاده أن العديد من األشخاص حمتجـزون يف                 -٨٥
أنه مل تتم مقاضاة سوى شخص      السجون بسبب احتجاجات اجتماعية عنيفة، لكن الوفد أكد         

واحد يدَّعى أنه زعيم طاليب أديَن وُسجن الرتكابه هجوماً عنيفاً على نائب عميـد اجلامعـة                
 ألن جرميـة  ١٩٣٨الرئيسية يف البلد، وقال الوفد إنه جيري استعراض القانون اجلنـائي لعـام    

  . على شلِّ اخلدمات العامة، وفق تعريف اجلرائم العنيفة يف القانون املذكور، تقتصر "التخريب"
وفيما يتعلق مبسألة معاملة األشخاص احملرومني من حريتهم، واليت أثارهتا هنغاريـا،              -٨٦

  . أوضح الوفد أن األشخاص املدانني ُيحتجزون دائماً مبعزل عمَّن ينتظرون احملاكمة
كبـها  وفيما خيص التعليقات اليت أدلت هبا املكسيك بشأن االعتـداءات الـيت ترت              -٨٧

الشرطة، الحظت إكوادور أن مجيع حاالت االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان قد ُعرضت  
وقالت إن قوات الشرطة والقوات املسلحة يف مجيع أحناء البلد قد حصلت            . على جلنة احلقيقة  

كمـا  . على تدريب يف جمال حقوق اإلنسان يشكل جزءاً أساسياً من برامج تدريب الشرطة            
ن بلدان أمريكا الالتينية األوائل الذين وضعوا قواعد لالحتجاز، والسـتخدام           أن إكوادور م  

  .القوة واألسلحة، ولدعم أفراد الشرطة
وفيما خيص اآلراء اليت أعربت عنها ليختنشتاين وماليزيا ولكسمربغ واملغرب بشأن             -٨٨

نون القـضائي   دور القضاة املتخصصني يف قضايا العنف ضد املرأة والعنف املرتيل، ينص القا           
 على تعيني قضاة متخصصني يف شؤون األسرة واملـرأة والـشباب،            ٢٠٠٩الصادر يف عام    

  .وجيري حالياً إنشاء مرافق صديقة للطفل يف حماكم شؤون األسرة
ومن التدابري املتخذة إلصالح النظام القضائي اعتماد هنج قائم على مراعاة املنظـور               -٨٩

دد النساء بعدد الرجال من االعتبارات اليت حتظى باالهتمام         اجلنساين كما أن حتقيق تساوي ع     
وعالوة على ذلك، أكد مكتب أمني املظامل أن النساء واألطفال وضـحايا            . يف انتقاء القضاة  

. العنف حيصلون على التمثيل القانوين ويتم الدفاع عنهم على قدم املساواة وبشكل عـادل             
  . كتعديل للقانون اجلنائي، العنف املرتيل٢٠١٢ وجيّرم مشروع القانون، الذي قُدم يف عام

أما فيما خيص تعليقات جيبويت، فقد أبرز الوفد أن زيادة متتع اإلكوادوريني من أصل         -٩٠
أفريقي حبقوقهم تتمثل يف ارتفاع معدالت التحاقهم باملـدارس ومعـدالت انتـساهبم إىل              

  .مؤسسات التعليم العايل
. ادور بتقوية نظامها الوطين حلماية حقـوق اإلنـسان        وأقرت النرويج بالتزام إكو     -٩١

وأشادت بالتقدم الذي أحرز يف ضمان حقوق الفئات املهمَّشة االجتماعيـة واالقتـصادية             
  .وقدمت النرويج توصيات. وللحد من الفقر

والحظت باكستان التزام إكوادور املتجدد بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مثلما يتبني             -٩٢
وأعربت عن تقديرها لتأكيـد الدولـة علـى التنميـة االجتماعيـة             . ورهامن أحكام دست  

  .وقدمت باكستان توصية. واالقتصادية من أجل إعمال احلقوق األساسية لشعبها
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وأشارت فلسطني إىل السياسات االجتماعية واالقتصادية اجلديدة الرامية إىل احلد من   -٩٣
 أجل وضع خطة وطنية للقضاء تدرجيياً على وأشادت بإكوادور ملا بذلته من جهود من   . الفقر

. وسألت عن اإلجراءات اليت اختذهتا إكوادور من أجـل مكافحـة الفقـر            . عمالة األطفال 
  .وقدمت فلسطني توصيات

واحتفت باراغواي بنتائج السياسات العامة للتصدي للفقر وللقضاء علـى عمالـة              -٩٤
قة عن استعراضها األول، مـربزةً بوجـه        وأشادت بتنفيذ إكوادور التوصيات املنبث    . األطفال

  . وقدمت باراغواي توصية. خاص اجلهود اليت ُبذلت من أجل إصالح نظام السجون
ورحبت بريو بالتدابري املختلفة اليت اختذهتا إكوادور من أجـل االمتثـال الكامـل                -٩٥

. ملللتوصيات العشر املقدمة خالل اجلزء األول من االسـتعراض الـدوري الـشا             والكايف
  . وقدمت بريو توصيات

. وهنأت الفلبني إكوادور على دستورها اجلديد الذي يركز على شعبها وعلى البيئة             -٩٦
. ورحبت بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

اء جمتمع أكثر عدالً    وأعربت الفلبني عن متنياهتا إلكوادور بالنجاح يف جهودها الرامية إىل إنش          
  .وقدمت الفلبني توصية. وقائم على احلقوق

ورحبت قطر باجلدية اليت تناولت هبا إكوادور التوصيات املنبثقة عن االسـتعراض              -٩٧
ورحبت باعتماد الدستور اجلديد الذي يضمن العمليات الدميقراطية كمـا          . الدوري الشامل 

  . وقدمت قطر توصية.  املرأة يف احلياة العامةرحبت باجلهود املبذولة من أجل تعزيز مشاركة
وأشادت رومانيا بتنفيذ إكوادور التوصيات املنبثقة عن استعراض احلالة فيها الـذي              -٩٨

والحظت التقدم الذي مت إحرازه فيمـا يتعلـق حبمايـة احلقـوق             . ٢٠٠٨أُجري يف عام    
وسألت رومانيـا عـن   . اسيةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك احلقوق املدنية والسي  

الكيفية اليت تصدت هبا إكوادور الرتفاع نسبة البطالة والعمالة الناقصة يف صفوف النـساء              
  .خاصة يف األرياف

والحظ االحتاد الروسي التقدم الذي أُحرز يف محاية حقوق اإلنسان مبا يف ذلك احلق                -٩٩
 الدستور الذي أوىل عناية حلقـوق       والحظ اعتماد . يف املاء والغذاء الصحي والتنوع الثقايف     

  .وقدم االحتاد الروسي توصية. الفئات املستضعفة
وأقرت اململكة العربية السعودية بالتدابري اليت اختذهتا إكوادور من أجل احلـد مـن                -١٠٠

وقدمت اململكـة العربيـة     . الفقر وضمان تنمية اجتماعية شاملة وزيادة اإلنفاق االجتماعي       
  .السعودية توصية

وأحاطت سنغافورة بالتغيريات الكبرية اليت حدثت يف إكوادور منذ اعتماد دسـتور              -١٠١
، وبالسياسات اليت تركز على التنمية املتمحورة حول السكان وزيـادة التمتـع             ٢٠٠٨عام  

والحظت سنغافورة أيضاً التقدم الذي حتقق يف مكافحة الفقر ويف التعلـيم            . حبقوق اإلنسان 
  . وقدمت سنغافورة توصيات. ألطفالويف احلد من عمالة ا
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 وأشادت بتصديق إكوادور علـى      ٢٠٠٨واعترفت سلوفاكيا باعتماد دستور عام        -١٠٢
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. العديد من صكوك حقوق اإلنسان

وأشادت سلوفينيا باخلطوات اليت اختذهتا إكوادور من أجل حتسني نظـام التعلـيم               -١٠٣
إال أن سلوفينيا الحظت الفوارق يف احلصول على التعليم         . ملدارسوزيادة معدل التسجيل يف ا    

. واستمرار التمييز الذي تواجهه النساء من الشعوب األصلية واملنحدرات من أصل أفريقـي            
  .وقدمت سلوفينيا توصيات

وأشادت جنوب أفريقيا بالتقدم الذي أحرزته إكوادور يف القضاء على الفقر وجهودها              -١٠٤
وشجعت جنوب أفريقيا إكوادور علـى تقويـة        . جمتمع يتسم بالعدالة واملساواة   من أجل بناء    

  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. مؤسسات احلكم فيها ونظام محاية أشد الفئات ضعفاً
وأشادت إسبانيا باجلهود اليت بذلتها إكوادور مؤخراً كاعتماد الدستور اجلديد الذي             -١٠٥

 والحظت أن إكوادور قد صدقت على نظـام رومـا           .يؤسس إلطار واسع حلقوق اإلنسان    
. األساسي ووجهت دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللـس حقـوق اإلنـسان             

  .إسبانيا توصيات وقدمت
وأشادت سري النكا باجلهود اليت بذلتها إكوادور من أجل محاية حقوق اإلنسان مبا        -١٠٦

ورحبت باجلهود الـيت بذلتـها      . ومكافحة تغري املناخ  يف ذلك اتِّباع هنج مبتكر حلماية البيئة        
. إكوادور من أجل مكافحة العنف ضد املرأة والقضاء على عمالة األطفال واحلد من الفقـر              

  .وقدمت سري النكا توصية
ومع أهنا أشـارت    . وأشارت السويد إىل حالة حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة          -١٠٧

 ذكرها يف التقارير، فإهنا الحظت أن العنف املـرتيل والعنـف            إىل عدد من التدابري اليت ورد     
  .وقدمت السويد توصيات. اجلنسي ضد املرأة ال يزاالن منتشران بشكل كبري

وأشـارت إىل جهـود     . وأشادت سويسرا باعتماد إكوادور إطاراً دستورياً جديداً        -١٠٨
 يف أنشطة املنظمـات غـري    إصالح القضاء وأعربت عن قلق إزاء اللوائح الرامية إىل التحكم         

  .وقدمت سويسرا توصيات. احلكومية واحلد منها
وهنأت اجلمهورية العربية السورية إكوادور على ما حققته يف تـضييق الفجـوة يف       -١٠٩

وأعربت عـن   . الدخل، ال سيما يف جماالت التعليم والصحة العمومية واخلدمات االجتماعية         
  .وقدمت توصيات. متقديرها لزيادة االستثمار يف التعلي

ورحبت تايلند بالدستور املتمحور حول السكان والبيئة، وخاصة باعترافه حبقـوق             -١١٠
وأعربت تايلند عن تقديرها للجهود الرامية إىل تعزيز جمتمـع متعـدد القوميـات              . الطبيعة

ـ     . والثقافات وتعزيز مجيع احلقوق املتعلقة بالعيش الرغيد       ى والحظت تايلند النهج القائم عل
احلقوق الذي تتبعه الدولة من أجل حتسني ظروف العيش يف السجون وعرضـت أن تطّلـع         

  .وقدمت تايلند توصيات. إكوادور على جتربتها يف معاملة النساء السجينات
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وأعربت تركيا عن تقديرها لإلجنازات االقتصادية اليت رافقت السياسات االجتماعية            -١١١
والحظت تركيا أن الدسـتور يؤيـد       . ة توزيع الثروات  القائمة على احتضان اجلميع وإعاد    

. حقوق الطفل كما الحظت اخلطوات اليت اتُّخذت من أجل التصدي للعنف ضـد املـرأة              
  .وقدمت تركيا توصية

وقالت اململكة املتحدة إن السياسات االجتماعية قد أدت إىل حـاالت حتـسن يف                -١١٢
وأقرت باجلهود  . ة واجلنسية وحقوق املسنني   جماالت التعليم والصحة وحقوق األقليات العرقي     

والحظت الشواغل  . اليت ُبذلت من أجل املالحقة على انتهاكات حقوق اإلنسان يف املاضي          
وقدمت اململكـة   . اليت أثارهتا املنظمات غري احلكومية بشأن قيود حمتملة تكّبل حرية التعبري          

  .املتحدة توصية
. كية قانون حظر العنف ضد املرأة واألسرة أمراً إجيابياً واعتربت الواليات املتحدة األمري     -١١٣

وأعربت عن قلقها بشأن اهلجمات على الصحفيني يف إكوادور والتدابري املتخذة للحد من حرية        
  .وقدمت توصيات. التعبري كما أعربت عن قلقها إزاء النظام القضائي واستشراء الفساد

وأعربت أوروغواي عن أملها يف أن تقيِّم متابعةُ اجلزء الثاين من االستعراض الدوري               -١١٤
. الشامل التعاون مع منظومة األمم املتحدة وأن حتسن نوعية السياسات اليت تتبعهـا الدولـة              

وهنأت أوروغواي إكوادور على إجنازاهتا يف القضاء على الفقر والزيادة يف اإلنفاق العـام يف    
  .وقدمت أوروغواي توصيات. احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةجماالت 
وأحاطت بيالروس علماً باإلجراءات اليت اعُتمدت من أجل حتسني اإلطار القـانوين              -١١٥

ورحبـت  . وبضرورة ضمان احلقوق االجتماعية ملواطين إكوادور وتشجيع التنـوع الثقـايف          
الجتماعية للفئات الضعيفة ولألشخاص ذوي اإلعاقة      بيالروس بالسياسات اليت تضمن احلماية ا     

  . وقدمت بيالروس توصية. كما رحبت بالسياسات الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص
والحظت فييت نام اجلهود اليت بذلتها إكوادور من أجل القضاء على عمالة األطفال      -١١٦

سان قد زاد بفضل الـسياسات      والحظت أيضاً أن التمتع حبقوق اإلن     . واالجتار باألشخاص 
  .وقدمت توصية. املتبعة مبوجب الدستور اجلديد كسياسة القضاء على سوء التغذية

والحظت زمبابوي تعزيز الدولة رفاه سكاهنا من خالل إعطاء األولويـة ملكافحـة               -١١٧
 الصحية  والحظت أيضاً التدابري املتعلقة باملاء الصاحل للشرب وباألمن الغذائي وبالبيئة         . الفقر

وبالتعليم وبالسكن وإصالح السجون وتدريب الشرطة والعنف القائم على نـوع اجلـنس             
  .وقدمت زمبابوي توصية. وإصالح القضاء واالجتار باألشخاص

 دستوراً ُينشئ آليات مبتكرة     ٢٠٠٨والحظت اجلزائر أن إكوادور اعتمدت يف عام          -١١٨
والحظت أيضاً قانون . نسجماً مع ثقافة البلد ُتعىن حبقوق اإلنسان ويعزز نظام رعاية صحية م       

ودعت اجلزائر اجملتمع الدويل إىل مواكبـة       .  املتعلق بالتعليم املازج بني الثقافات     ٢٠١١ عام
  .جهود إكوادور
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وأشادت األرجنتني خبطة إكوادور الوطنية للعيش الرغيد وبالتصديق على االتفاقيـة             -١١٩
  . وقدمت األرجنتني توصيات. ختفاء القسريالدولية حلماية مجيع األشخاص من اال

وأشادت أستراليا بالتقدم الذي أحرزته إكـوادور مبوجـب دسـتورها اجلديـد               -١٢٠
وباإلجنازات اليت حتققت يف تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبـسياساهتا املتعلقـة              

ة مزيـد مـن     وأعربت عن تطلعها إىل رؤي    . ورحبت مبواصلة تقوية أمانة املظامل    . بالالجئني
  . وقدمت أستراليا توصيات. اجلهود ُتبذل ضماناً حلرية الصحافة

وقالت النمسا إهنا ال تزال قلقة بشأن القيود املفروضة على وسائل اإلعالم واجملتمع               -١٢١
.  وسلسلة اإلجـراءات اجلنائيـة     "desacato"املدين واللوائح املتعلقة هبا، مبا يف ذلك قوانني         

اخلطوات اليت تعتزم إكوادور اختاذها مـن أجـل ضـمان سـالمة             وطلبت معلومات عن    
  .وقدمت النمسا توصيات. الصحفيني

وأشارت أذربيجان إىل التوصيات املقدمة خالل اجلزء األول من االستعراض الدوري   -١٢٢
ورحبت أذربيجان باجلهود الـيت     . الشامل، خاصة منها تلك املتعلقة باإلصالحات القضائية      

مكافحة الفقر وسألت عن التعاون مع اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية            ُبذلت من أجل    
واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وعن وترية تقدمي التقارير اليت حتني           

  .وقدمت أذربيجان توصيات. مواعيدها
ـ            -١٢٣ ق يف التنميـة    ونوهت البحرين بربامج إكوادور حلماية حقوق اإلنسان مبا فيها احل

وأشادت فضالً عن ذلك باجلهود اليت ُبذلت من        . والرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     
أجل تعزيز فُرص احلصول على التعليم والرعاية الصحية للجميع واملساواة بني اجلنسني وعدم             

  .التمييز إىل جانب تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
عن تقديرها للجهود اليت بذلتها إكوادور مـن أجـل ضـمان            وأعربت بنغالديش     -١٢٤

. احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسكاهنا إىل جانب احلقوق املدنيـة والـسياسية           
. وأشادت بنغالديش بالتقدم الذي أُحرز يف جماالت التعليم والصحة والسكن واحلد من الفقر            

مِّنا الطبيعة وإعطاء األولوية لألشـخاص ذوي       والحظت اجلهود اليت ُبذلت من أجل محاية أُ       
  .اإلعاقة وللمسنني واملهاجرين

أما فيما خيص مسألة البطالة، فأجاب الوفد بأن جهود احلكومة قد أسـفرت عـن                 -١٢٥
اخنفاض كبريٍ يف معدل البطالة، والواقع أن إكوادور ُتسجل يف الوقت احلايل معـدل بطالـة             

  . أدىن معدل سجلته يف تارخيها وذلك يف أثناء أزمة مالية عاملية يف املائة، وهو٤,٢إمجايل بلغ 
وأطلقت إكوادور برناجماً وطنياً ملكافحة التمييز العنصري واخـتري، ألول مـرة يف               -١٢٦

 منحدراً من   ١١( شخصاً من الشعوب األصلية      ٢١،  ٢٠١٢مارس  /آذارتاريخ إكوادور، يف    
 شخصاً، بواسطة مبـاراة تنافـسية   ٧٠وع ، من جمم) من شعب مونتوبيو١٠أصل أفريقي و  

  .وبفضل العمل اإلجيايب، من أجل ولوج السلك الدبلوماسي
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أما بشأن التعليقات اليت تناولت املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة، وخاصة منـها               -١٢٧
اء تلك املتعلقة بالقضاء على العنف املرتيل القائم على نوع اجلنس، كرر الوفد القول إنه مت إنش

حمكمة متخصصة للنظر يف هذه القضايا والحظ اعتماد تدابري، كإنشاء وحدات خاصـة يف              
وفضالً عن ذلك، استحدثت احلكومة . املستشفيات، من أجل توفري احلماية والرعاية للضحايا

سياسات ترمي إىل حتسني متتع املرأة حبقوقها وفرصها يف العمل، مبا يف ذلك تعيني عدد كبري                
  .يف مناصب صنع القرار على املستوى الوزاري ويف حمكمة العدل الوطنيةمن النساء 

وقال الوفد إن الصحفيني ال يتعرضون للمضايقة أو االعتداء علـى يـد احلكومـة          -١٢٨
وعالوة على ذلك، حتترم إكوادور العمل الذي تقوم به املنظمات          . على يد أي جمموعات    أو

  .غري احلكومية شريطة أن تتقيد بالقانون
وفيما خيص تعليقات الواليات املتحدة، شدد الوفد على أن إكوادور ال حتترم حرية               -١٢٩

التعبري احتراماً كامالً فحسب وإمنا تعززها، وكرر الوفد دعوته املفتوحة للجميع لزيارة البلد             
وعالوة على ذلك، حتترم إكوادور احلق يف الكرامة والشرف كما . ومشاهدة األمور بأنفسهم

كرس يف الدستور ويف اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حبقوق اإلنسان الـيت صـدقت              هو م 
  .عليها إكوادور مبعية بعض بلدان املنطقة، بينما مل تصدق عليها بلدان أخرى

ويف إشارة إىل األسئلة والتعليقات اليت ختص تطوير التعليم يف دولة متعددة القوميات               -١٣٠
لعناية إىل إصدار قانون تنظيمي جديد بشأن التعليم املازج بني الثقافات والثقافات، وجه الوفد ا

الذي مينح حقوقاً تتعلق بالتعليم ويستحدث لوائح تضمن التزام التعليم مببادئ العاملية واحلرية             
، مت أيضاً إقرار قانون تنظيمي جديد يتعلق ٢٠١٠ويف عام . واملشاركة واملساواة وعدم التمييز

  .عايل وينص على جمانية التعليم العايل للجميع بغية زيادة معدل التسجيل فيهبالتعليم ال
وفيما خيص التعليقات اإلجيابية اليت أدلت هبا سري النكا، أضاف الوفد بأن الدستور         -١٣١

 قد ُصنِّف بوصفه أشد الدساتري رفقاً بالبيئـة يف العـامل،          ٢٠٠٨اجلديد الذي اعُتمد يف عام      
قبيل حقوق الطبيعة، وحدد هنجاً حتوطياً يضمن تفادي أي عمل قد يكون وضع مبادئ من  إذ

وأعربت إكوادور  . له أثر غري مضمون، وجتنب التصرف استناداً إىل النمو االقتصادي وحده          
عن التزامها باحملافظة على مناطقها الشاسعة من املترتهات الوطنية وقررت عـدم اسـتغالل              

  . ضمان حتمل نصيبها من املسؤولية يف التصدي لتغري املناخاحتياطاهتا النفطية إسهاماً يف 
وكرر الوفد دعوته إىل اخلرباء املستقلني واملقررين اخلاص لزيارة إكوادور من أجـل             -١٣٢

الوقوف على كيفية إعمال حقوق اإلنسان فيها ومدى إتاحة التسهيالت جلميع املدافعني عن             
ر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان        حقوق اإلنسان، وهو األمر الذي هنأ املقر      

  .إكوادور عليه
ووجهت إكوادور دعوة مفتوحة للجميع لزيارة إكوادور ليحلُّوا ضـيوفاً عليهـا              -١٣٣

  .وليقفوا على مجيع إجنازاهتا
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ناء احلوار التفاعلي وهي تتمتع     مت النظر يف التوصيات املدرجة أدناه اليت قُدِّمت أث          -١٣٤

  : بتأييد إكوادور
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق          -١-١٣٤

؛ النظر يف التصديق املبكر على أحدث صـك دويل          )شيلي(بالشكاوى اخلاصة   
 الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفـل        -متعلق حبقوق اإلنسان    

  ؛ )سلوفاكيا( بإجراء تقدمي البالغات املعين
  ؛)ليختنشتاين(التصديق على تعديالت كمباال على نظام روما األساسي   -٢-١٣٤
 ١٨٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم             -٣-١٣٤

  ؛)الفلبني(املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املرتليني 
 إكوادور اليت ترى أهنا قد ُنفذت بالفعل أو هي يف           وتتمتع التوصيات التالية بتأييد     -١٣٥

  : طور التنفيذ
  ؛ )العراق(االنضمام إىل االتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية   -١-١٣٥
 يف عملية استعراض قوانينها الوطنيـة       ةمواصلة جهودها الدؤوب    -٢-١٣٥

  ؛)مصر( اإلنسان السارية بغية جعلها تتوافق مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق
اإلسراع باختاذ التدابري الضرورية من أجل إدراج أحكام اتفاقيـة            -٣-١٣٥

مناهضة التعذيب واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري يف قوانينها           
  ؛)فرنسا(الوطنية حىت تضمن تنفيذها الفعال 

ات الناشـئة  جعل تشريعاهتا الوطنية تنسجم متاماً مع مجيع االلتزام       -٤-١٣٥
عن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك إدراج التعريـف             
الوارد يف نظام روما األساسي للجرائم ومبادئها العامة، إىل جانب اعتماد أحكام            

؛ التعاون بشكل كامل مـع      )التفيا(متكّن من التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية        
ية وجعل تشريعاهتا الوطنية تنسجم متاماً مـع االلتزامـات          احملكمة اجلنائية الدول  

؛ جعل  )ليختنشتاين(الناشئة عن نظام روما األساسي وتعريفات اجلرائم واملبادئ         
تشريعات إكوادور الوطنية تنسجم متاماً مع مجيع االلتزامات الناشئة عن نظـام            

  ؛ )سلوفاكيا(روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
مواصلة زيادة امليزانية العامة املخصصة للصحة والتعليم والرفـاه           -٥-١٣٥

  ؛)الربازيل(االجتماعي 

__________ 

 .مل حترَّر االستنتاجات والتوصيات  **  
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مواصلة مجيع جهودها الساعية إىل ضمان مزيد من النجـاح يف             -٦-١٣٥
الصكوك اليت ُوضعت حديثاً، مبا يف ذلك اخلطة الوطنية ملكافحـة           /تنفيذ الربامج 

صرف النظر عن أصلهم العرقي أو عن       االجتار بالبشر، لصاحل مجيع سكان البلد ب      
  ؛)كمبوديا(وضعهم االجتماعي /أي اعتبار آخر يتعلق خبلفيتهم

 من ِقبل اخلـبري املـستقل       ٢٠٠٩تناول توصيات مقدمة يف عام        -٧-١٣٥
آنذاك املعين بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان، املتعلقة باجلهود الكبرية اليت كـان            

لربامج االجتماعية من خالل اّتباع هنج ثقايف       جيب بذهلا من أجل إدراج وتنسيق ا      
  ؛)شيلي(ومنظور جنساين 

مواصلة تنفيذ خطتها للتنمية االجتماعية واالقتصادية من أجـل           -٨-١٣٥
محاية حقوق املرأة والطفل حىت تتحقق التنمية االجتماعية واالقتصادية الـشاملة           

 ٢٠١٣-٢٠٠٩رغيد ؛ مواصلة التنفيذ الكامل للخطة الوطنية للعيش ال)الصني(
؛ مواصلة تنفيذ سياساهتا االقتصادية واالجتماعية وإيالء مزيد مـن          )إندونيسيا(

العناية واجلهود من أجل حتسني نوعية حياة السكان املقيمني يف األرياف الـذين             
؛ مواصلة جهودها لـضمان حيـاة كرميـة         )إيران(يعانون اإلقصاء االجتماعي    

ذ السياسات االجتماعية الرامية إىل ضمان حدوث       ؛ مواصلة تنفي  )لبنان(ملواطنيها  
  ؛)سوريا(حتول اجتماعي وسياسي واقتصادي من منظور حقوق اإلنسان 

مواصلة االستثمار االجتماعي الذي يركز على أشـد الـشرائح            -٩-١٣٥
ضعفاً بني السكان، وخاصة منها املسنون والنساء واألطفال وغريهم من الفئات           

  ؛)دومينيكيةاجلمهورية ال(الضعيفة 
مواصلة تنفيذ السياسات اليت حققت تقدماً يف توفري محاية خاصة            -١٠-١٣٥

  ؛)إيران(لألطفال وإدراجها يف قانون الطفل واملراهق 
مواصلة تنفيذ الربامج والسياسات يف جمال التدريب الراميـة إىل            -١١-١٣٥

  ؛)قطر(تعزيز وتطوير القدرات الفردية 
رامية إىل تعزيز التدابري الضرورية حلماية حقوق       مواصلة اجلهود ال    -١٢-١٣٥

  ؛)األرجنتني(املسنني 
قبول طلب املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري زيارة البلد وهو الطلب        -١٣-١٣٥

؛ قبول طلب املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي        )بلجيكا (٢٠٠٤ الذي قدمه يف عام   
  ؛)التفيا (٢٠٠٤منذ عام والتعبري وهو الطلب الذي ينتظر اإلجابة عليه 

مواصلة تعزيز مشاركة املرأة النـشيطة والفعالـة علـى مجيـع              -١٤-١٣٥
؛ مواصلة مكافحة مجيع أشكال التمييز يف حـق         )املغرب(مستويات صنع القرار    

؛ تعزيز احلماية القانونية املتوفرة للمرأة وضـمان املـساواة بـني    )جيبويت(املرأة  
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؛ مواصلة جهود التصدي للتمييـز بـني        )العراق(اجلنسني وعدم التمييز بينهما     
؛ زيادة الوعي العام حبظر التمييز )ميامنار(اجلنسني، خاصة يف جمايل التعليم والعمل 

  ؛ )سلوفينيا(بني اجلنسني، خاصة يف جمايل التعليم والعمل 
مواصلة تنفيذ الربامج الرامية إىل التخفيف من حدة فقـر األسـر               -١٥-١٣٥

  ؛)جيبويت( أصل أفريقي وتسهيل مشاركتها الكاملة يف احلياة العامة اإلكوادورية من
زيادة جهودها الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنـسني وبـني             - ١٦- ١٣٥

  ؛)لبنان(األعراق 
مضاعفة جهودها الرامية إىل الثبات يف مكافحـة املمارسـات            - ١٧- ١٣٥

  ؛ )لكسمربغ(التمييزية 
ة يف احلصول على الفرص واخلدمات لصاحل       مواصلة تعزيز املساوا    -١٨-١٣٥

  ؛)ميامنار(الفئات املستضعفة 
تقوية سياساهتا املركِّزة على الفئات املستضعفة كاألطفال والنساء          -١٩-١٣٥

واملسنني، وتشديد مكافحتها ألي شكل من أشكال التمييز وانتـهاك حقـوق            
  ؛)نام فييت(اإلنسان العائدة هلم 

ات األمهات واألطفال يف األرياف واحلواضر      احلد من معدل وفي     -٢٠-١٣٥
عن طريق تطبيق خطة حمددة لتوفري املساعدة الصحية للنساء احلوامـل وأثنـاء             

  ؛)الكرسي الرسويل(الفترة اليت تلي الوضع 
" استعارة أو اسـتئجار األطفـال     "زيادة التدابري الرامية إىل منع        -٢١-١٣٥

خرة والتسول، وفقاً ملا أوصت به      ألغراض االستغالل اجلنسي، ومنع أنشطة الس     
؛ استحداث تشريعات حلظر العقوبة البدنيـة يف        )أوروغواي(جلنة حقوق الطفل    

مجيع األوساط مبا يف ذلك يف وسط األسرة واملدرسة ويف مجيع أماكن احلرمان من           
  ؛ )أوروغواي( الصادر عن اللجنة ٨احلرية، مع اعتبار التعليق العام رقم 

وات حلظر إنزال العقوبـة البدنيـة بالطفـل يف مجيـع       اختاذ خط   -٢٢-١٣٥
؛ تنفيذ سياساهتا الرامية إىل مكافحة عمالة األطفال وسـوء          )سلوفينيا(األوساط  

؛ اختاذ تدابري تشريعية مناسبة حلظر العنف )جيبويت(معاملة األطفال جبميع أشكاهلا  
ذ تـشريعات   ؛ استحداث وتنفي  )فرنسا(ضد الطفل، مبا يف ذلك العقوبة البدنية        

حتظر إنزال العقوبة البدنية بالطفل يف مجيع األوساط، مبا يف ذلـك يف األسـرة               
  ؛ )ليختنشتاين(واملدرسة ويف مجيع أماكن احلرمان من احلرية 

مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على عمالة األطفال من أجـل             -٢٣-١٣٥
اجلمهوريـة  (اً وثقافياً   حتقيق منو منسجم للطفل مع ضمان محايته ورفاهه اجتماعي        

؛ مواصلة جهودها للقضاء على عمالة األطفال وزيادة تعزيز محايـة           )الدومينيكية
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؛ عدم ادخار أي جهد يف سبيل القضاء على ظـاهرة           )سنغافورة(حقوق الطفل   
؛ مضاعفة اجلهـود    )سلوفاكيا(عمالة األطفال وهي ظاهرة مستمرة ومستشرية       

؛ وضع استراتيجيات إضافية بالتعاون مع      )ينياسلوف(للقضاء على عمالة األطفال     
؛ مواصـلة   )أستراليا(منظمة العمل الدولية من أجل القضاء على عمالة األطفال          

جهودها الرامية إىل القضاء على عمالة األطفال وضـمان حـصول األطفـال             
  ؛ )فرتويال(واملراهقني اإلكوادوريني على تعليم جيد مبا حيفظ كرامتهم 

ة هذه اجلهود الرامية إىل ضمان احترام مجيع أفراد الشرطة          مواصل  -٢٤-١٣٥
؛ مواصـلة   )مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة    (الوطنية حقوق اإلنسان كافة     

جهودها الرامية إىل حتسني ظروف االحتجاز وال سيما تلك الرامية إىل معاجلـة             
  ؛ )اهلند(مشكلة االكتظاظ 

، مواصلة بذل اجلهود من أجل   ويف جمال إصالح مؤسسة السجون      -٢٥-١٣٥
تنفيذ النظام اجلديد إلعادة التأهيل االجتماعي؛ وبناء سجون جديدة إىل جانـب            
تدريب أفراد األمن والعاملني يف السجون، مما سيحقق رفاه األشخاص احملرومني           

؛ مواصلة حتقيق تقدم يف حتديث وحتسني نظام السجون، مـع           )بريو(من حريتهم   
؛ اعتمـاد   )إسبانيا(لظروف األشخاص احملرومني من حريتهم      إيالء عناية خاصة    

تشريعات مناسبة لفصل األشخاص احملرومني من حريتهم رهن احملاكمة والـذين           
ُوجهت إليهم هتم عن األشخاص الذين ُحكم عليهم بالفعل ويقـضون عقوبـة             

؛ مواصلة اإلصالحات وزيادة التدريب لضمان إهنـاء سـوء          )هنغاريا(بالسجن  
؛ زيادة تعزيـز رفـاه الـسجناء        )أستراليا(لة أثناء االحتجاز لدى الشرطة      املعام

وتواصلهم، وخباصة منهم من ال يتحدثون اإلسبانية، من أجل ضمان املـساواة            
  ؛)تايلند(بينهم يف احلصول على احلقوق من قبيل العالج الطيب والدروس املهنية 

وق النساء السجينات   زيادة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حق        -٢٦-١٣٥
والنساء احلوامل السجينات واألطفال الذين يولدون يف السجون، خاصة مبا يتفق     
مع قواعد األمم املتحدة ملعاملة النساء السجينات والتدابري غـري االحتجازيـة            

  ؛)تايلند" (قواعد بانكوك"اخلاصة بالنساء اللوايت خيالفن القانون، املعروفة باسم 
جهود التصدي لالجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفـال،        زيادةُ    -٢٧-١٣٥

؛ زيادة تعزيز جهود مكافحة االجتـار بالبـشر         )جنوب أفريقيا (وللعنف اجلنسي   
؛ بذل مزيـد    )سري النكا (ومحاية ضحايا تلك اجلرمية، وخباصة النساء واألطفال        

ـ             ة من اجلهود ملكافحة االجتار بالبشر بوسائل منها مواصلة وضع خطـط وطني
  ؛)بيالروس(واستراتيجيات أخرى يف هذا اجملال 

ضمان إجراء حتقيق سريع ونزيه ويف أوانه يف مجيع االعتـداءات             -٢٨-١٣٥
اليت ترتكبها الشرطة وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة ووضع حد لإلفالت من العقاب 

 ؛ إجراء حتقيقـات   )التفيا(وعدم املساءلة على االعتداءات اليت ترتكبها الشرطة        
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مستفيضة ونزيهة ويف أواهنا يف مجيع االدعاءات بسوء السلوك أو فساد الشرطة            
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(أو القضاء 

ضمان وضع حد جلميع حاالت استخدام القوة املفرطة والعنـف            -٢٩-١٣٥
من جانب قوات األمن وسلطات السجون على الفور والتحقيق فيها من قبـل             

  ؛)النمسا (سلطة مستقلة وحمايدة
مواصلة حتقيق تقدم يف تنفيذ قرارات هيئة القضاة املختصة مـن             -٣٠-١٣٥

؛ مواصلة بـذل جهودهـا      )كولومبيا(أجل التصدي للعنف ضد املرأة واألسرة       
لتخفيف العنف ضد املرأة عن طريق إنشاء حماكم متخصصة يف قـضايا املـرأة              

  ؛)إيران(والعنف األسري 
ن اللجوء إىل العدالة وتقدمي خدمات كفؤة       مواصلة جهودها لضما    -٣١-١٣٥

؛ مواصلة عمليات اسـتعراض وإصـالح       )أذربيجان(وفعالة وجيدة ويف أواهنا     
؛ زيادة  )كوستاريكا(القضاء بغية ضمان إنشاء نظام مستقل وفعال لصاحل اجلميع          

اجلهود املبذولة لتعجيل عملية إصالح القضاء من أجل ضمان اللجوء إىل العدالة            
؛ ضمان  )ماليزيا(خدمات كفؤة وفعالة وجيدة ويف أواهنا لشعب إكوادور         وتوفري  

أن يعمل اجمللس القضائي االنتقايل، املكلف بإصالح النظام القـضائي، بـشكل            
؛ اإلدالء مبعلومات عن تقييم     )الواليات املتحدة األمريكية  (مستقل عن احلكومة    

 العدالة من قبـل اجمللـس       التقدم الذي أُحرز يف تنفيذ برنامج إعادة هيكلة نظام        
؛ مواصلة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة النظام القضائي        )املكسيك(القضائي االنتقايل   

واملضي به قدماً من خالل تقدمي تدريب مستمر للموظفني العموميني يف سـلك             
القضاء هبدف حتقيق منوذج إدارة يضمن الوصول إىل العدالة بشكل كفؤ وفعال            

؛ مواصلة اعتماد تدابري ترمي إىل زيادة تطـوير نظامهـا           )بريو(وجيد ويف أوانه    
القضائي وإصالح هيئات إنفاذ القوانني واحلد من مستويات اجلرميـة والفـساد            

؛ مواصلة جهودها الرامية إىل إصالح نظام القـضاء وإعـادة           )االحتاد الروسي (
واصـلة  ؛ م )جنوب أفريقيا (تأهيل ساكنة السجون بغية إعادة إدماجها يف اجملتمع         

إصالح النظام القضائي بغية ضمان وتعزيز استقالل القضاء وضمان حتقيق معدل           
وسيكون من املناسب   . أعلى يف الفصل يف القضايا ويف تنفيذ القرارات القضائية        

بوجه خاص إنشاء خطة تدريب يف جمال حقوق اإلنسان لتطبيقها على مـوظفي             
ئي، وضمان الشفافية والدميقراطية ؛ ضمان استقالل النظام القضا)إسبانيا(القضاء  

؛ ضمان استقالل القضاء ومواصلة مكافحـة       )سويسرا(يف عملية اختيار القضاة     
؛ تطبيق قرار البلد بإعادة هيكلة عدالته ونظامه القضائي وضمان   )النمسا(الفساد  

  ؛)١()اهلند(اختاذ تدابري يف هذا الشأن تتماشى مع أحكام صكوك حقوق اإلنسان 
__________ 

مواصلة القيام هبذا اجلهد وضمان أن تكون التـدابري         : نص التوصية بصيغته اليت قُرئت أثناء احلوار التفاعلي        )١(
 ).اهلند(ع معايري حقوق اإلنسان املتخذة يف هذا الشأن متماشية م
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يالء مزيد من العناية للتوصيات اليت قدمتها جلنة احلقيقـة بـشأن            إ  -٣٢-١٣٥
آليات اجلرب واإلعادة وإعادة التأهيل وضمان عدم تكرار حدوث تلك االنتهاكات، 

  ؛ )املكسيك( يف ٢٠١٠التوصيات اليت تلقاها مكتب املدعي العام يف عام  وهي
 بوسـائل منـها     زيادة جهودها الرامية إىل تعميم تسجيل املواليد        -٣٣-١٣٥

إنشاء خدمات تسجيل املواليد تكون دائمة ومؤمتتة يف مجيع مؤسسات الرعايـة            
وينبغي أن تكون هذه اخلـدمات متاحـة جلميـع      . الصحية قبل الوالدة وبعدها   

؛ اختاذ إجـراءات    )فنلندا(السكان يف مجيع أرجاء البلد، مبا يف ذلك يف األرياف           
ختاذ تدابري حمددة اهلدف من أجل التصدي       ؛ ا )املكسيك(لتعميم تسجيل املواليد    

لوضعية الفتيات وللتحدي املتمثل يف ضمان متكني الشعوب األصلية واملنحدرين          
وينبغي ضمان حق كل طفل يف      . من أصل أفريقي وأُسر املهاجرين من التسجيل      

  ؛)فنلندا(أن يكون له اسم وجنسية 
صفه الرابط الزوجي احملافظة على مؤسسة األسرة وعلى الزواج بو   -٣٤-١٣٥

بني رجل وامرأة على أساس موافقتهما احلرة، وفق ما تقتضيه الطبيعة البـشرية             
  ؛)الكرسي الرسويل(والطبع األصيل يف الشعب اإلكوادوري 

 سـنة للفتيـات والفتيـان       ١٨حتديد السن الدنيا لعقد الزواج يف         -٣٥-١٣٥
  ؛ )تركيا(

ق مجيـع اإلكـوادوريني يف   مواصلة اجلهود الساعية إىل ضمان ح    -٣٦-١٣٥
التواصل احلر القائم على متازج الثقافات والتنوع واملشاركة يف مجيع اجملـاالت            
ووسائط اإلعالم، وضمان احلق يف البحث عن املعلومات ويف تلقيهـا وتبادهلـا             
وإنتاجها وتوزيعها على أن تكون تلك املعلومات صحيحة ومدققـة ويف أواهنـا             

  ؛)بريو(املصادر وحمددة السياق ومتعددة 
ضمان متكني مجيع النشطاء اجملتمعيني وقادة الشعوب األصـلية مـن             -٣٧-١٣٥

ممارسة حقهم يف التجمع واالحتجاج السلميني وضمان عدم إساءة استخدام تشريعات           
  ؛)كندا(مكافحة اإلرهاب من أجل قمع هذه األنشطة على حنو غري مناسب 

ئمة واملقترحة املتعلقة حبرية التعبري إجراء استعراض للتشريعات القا  -٣٨-١٣٥
وحرية وسائط اإلعالم من أجل ضمان متاشيها مع املعايري الدولية، وعلى وجـه             
أخص، إلغاء أي أحكام جنائية تتعلق بالتشهري، وتعرف أيـضاً باسـم قـوانني              

؛ نزع صفة اجلرم عن التشهري وإجراء التعديالت الضرورية يف          )كندا(ديساكاتو  
؛ )النرويج(ا يتفق مع معايري منظمة البلدان األمريكية واملعايري الدولية هذا الشأن مب

إلغاء مجيع األحكام القانونية اليت ختالف املعايري الدولية فيما يتعلق حبرية التعـبري،      
سيما مجيع القوانني املتعلقة بالسب ومجيع املعايري اليت جترم التشهري باملسؤولني   وال

؛ جعل التشريعات اجلنائية املتعلقة بالـسب       )التفيا(العامة  العموميني واملؤسسات   
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وأعربت التفيا عن   . والتشهري متماشية مع املعايري الدولية اليت حتكم حرية التعبري        
أملها يف أن تراعى هذه العناصر اهلامة يف عملية تعديل قانون العقوبات اجلاريـة              

إلعالم واختاذ التـدابري    ؛ ضمان حتقق مجيع الظروف الستقالل وسائط ا       )بلجيكا(
الضرورية حىت ال تقوض التشريعات الداخلية املتعلقة جبرمية الشرف والتـشهري           

؛ احترام احلق يف حرية التعبري والتظاهر السلمي، وتقييـد          )فرنسا(حرية التعبري   
استخدام املالحقات اجلنائية يف حق األشخاص الذين ميارسون هذه احلقـوق إىل            

؛ النظر يف اختاذ تدابري لضمان حرية التعبري وخاصة منها          )كابلجي(أدىن حد ممكن    
حرية الصحافة وجعل التشريعات الوطنية يف هذا الشأن منسجمة مـع املعـايري             

 ١٩سيما التزامها باملـادة   ؛ التمسك بالتزاماهتا الدولية وال    )كوستاريكا(الدولية  
  ؛ )ياإستون(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

هتيئة بيئة قانونية ممكّنة تتيح ملنظمات اجملتمع املـدين اإلسـهام يف              -٣٩-١٣٥
احلكم الدميقراطي عن طريق إنشاء نقاط دخول للحوار واالمتناع عـن تقييـد             

؛ ضمان عدم إساءة    )كندا(حرية تلك املنظمات يف العمل حبرية وبشكل مستقل         
افعني عن حقوق اإلنسان أو غريهم      استخدام األحكام اجلنائية للحد من قدرة املد      

من احملتجني على ممارسة حقوقهم يف حرية التعبري والتجمع وتكـوين مجعيـات،             
وضمان عدم إعادة السلطات املختصة النظر يف قضايا مـن أُوقفـوا ولُوحقـوا         

هـا  لفاعلة يف اجملتمع املدين عن آرائ     ؛ تيسري تعبري خمتلف اجلهات ا     )أملانيا(قضائياً  
  ؛ )الكرسي الرسويل(رها مبسؤولية وموضوعية ووجهات نظ

محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والـصحفيني مـن املـضايقة             -٤٠-١٣٥
؛ ضمان متتـع    )التفيا(واهلجمات وضمان حرية تكوين اجلمعيات بشكل كامل        

كل فرد، مبا يف ذلك الصحفيون واملدافعون عن حقوق اإلنسان، حبرية التعـبري             
؛ إنشاء آلية حترص    )أستراليا(ق الصحفيني يف حرية التعبري      ؛ محاية ح  )لكسمربغ(

على سالمة الصحفيني وضمان التحقيق يف مجيع حاالت االعتداء من قبل هيئات            
  ؛)النمسا(مستقلة وحمايدة 

مواصلة إدراج أشكال فعالة من املشاركة لفائـدة مواطنيهـا يف             -٤١-١٣٥
اطية التمثيلية املباشرة واجملتمعية    عملية صنع القرار، خاصة بواسطة آليات الدميقر      

الرامية إىل تنمية اجملتمع يف مجيع اجملاالت اليت تشكل مصلحة عامة مع التـشديد              
  ؛)نيكاراغوا(بوجه خاص على احتياجات األشخاص األْوىل بالرعاية 

السماح ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية منها والدولية هبامش من           -٤٢-١٣٥
وة وتنظيم احلمالت واإلبالغ والتحقيقات بشكل ينبذ العنـف،  احلرية للقيام بالدع 

واخنراط حكومة إكوادور بشكل بّناء مع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحـث     
  ؛)النرويج(عن حلول كفيلة بالتصدي لتحديات حقوق اإلنسان يف إكوادور 
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مواصلة جهودها لتعزيز تنوع اجملتمع عن طريق االسـتفادة مـن             -٤٣-١٣٥
  ؛ )باكستان(ائط اإلعالم العامة وس

تعزيز ومحاية واحترام احلق يف حرية التعـبري والتجمـع وتكـوين              -٤٤-١٣٥
؛ )سـلوفاكيا (مجعيات مبا يتفق مع التزامات البلد الدولية يف جمال حقوق اإلنسان            

ضمان إعفاء مجيع الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان العاملني يف البلد، مبن فـيهم              
ين يتعاونون مع آليات حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة، من           األشخاص الذ 

أي جترمي أو مضايقة أو ختويف ومتكينهم مـن أداء واجبـاهتم املـشروعة حبريـة           
؛ التدقيق يف التشريعات التقييدية املتعلقة باملنظمات غـري احلكوميـة           )سلوفاكيا(

املشروعة اليت ينظمها   الصادرة مؤخراً بغرض منع عرض التظاهرات واالحتجازات        
" التخريـب " أو" اإلرهـاب "اجملتمع املدين على احملاكم أو جترميها مبوجب تعريف         

؛ االخنراط يف حوار بّناء مع وسـائط اإلعـالم          )إسبانيا(الوارد يف قانون العقوبات     
ومنظمات اجملتمع املدين واهليئات الدولية من أجل تعزيز حرية التعبري يف إكـوادور             

؛ تعزيز ومحاية احلق يف حريـة  )املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    اململكة  (
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان       ١٩يتفق مع جاء يف املادة       الرأي والتعبري، مبا  

، املتعلقني حبرية تكوين    ٨١٢ و ٩٨٢؛ ضمان عدم تطبيق املرسومني رقم       )السويد(
غراض وقف عمل املنظمات غري احلكومية    مجعيات وحرية التجمع وحرية التعبري، أل     

 كوسـيلة   ٩٨٢ ؛ ضمان عدم تطبيق املرسوم الرئاسي رقـم       )سويسرا(املشروعة  
  ؛ )النمسا(إلعاقة عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان 

مواصلة مكافحة التمييز يف العمل ويف املهن لفائدة هـذه الفئـة              -٤٥-١٣٥
مجهورية كوريا الشعبية   (ر وقوانينها   املهمة من الناس، مبا يتفق مع دستور إكوادو       

  ؛ )الدميقراطية
مواصلة تطبيق احلقوق املتعلقة بالعيش الرغيد مبا فيهـا الـسيادة      -٤٦-١٣٥

  ؛ )٢()فلسطني(الغذائية والبيئة الصحية 
مواصلة جهودها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عموماً وملكافحـة           -٤٧-١٣٥

  ؛ )ديةاململكة العربية السعو(الفقر خصوصاً 
مواصلة جهودها ملكافحة الفقر ولتحسني مـستويات التعلـيم            -٤٨-١٣٥

  ؛ )سنغافورة(والصحة لصاحل سكاهنا 

__________ 

تسريع تطبيق احلقوق املتعلقة بالعيش الرغيد مبا فيها        : نص التوصية بصيغته اليت قُرئت أثناء احلوار التفاعلي        )٢(
 ).فلسطني(السيادة الغذائية والبيئة الصحية 
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مواصلة تقوية براجمها االقتصادية واالجتماعية من أجل حتـسني           -٤٩-١٣٥
  ؛)زمبابوي(نسان إعماالً كامالً حياة سكاهنا وإعمال حقوق اإل

قر والنظر يف إدراج برامج خاصـة       مواصلة جهودها ملكافحة الف     -٥٠-١٣٥
  ؛)األرجنتني(ألشخاص ذوي اإلعاقة با

املضي يف تطبيق تدابريها الرامية إىل احلد من الفقـر والتـصدي              -٥١-١٣٥
  ؛)أذربيجان(على املوارد املائية النعدام األمن الغذائي واحلصول 

ـ           -٥٢-١٣٥ ع مواصلة تنفيذ برامج ومبادرات التضامن الرامية إىل ضمان متت
  ؛)كوبا(احلق يف خدمات صحية جيدة السكان ب

تقوية التدابري الرامية إىل التصدي حلمـل املراهقـات وتعزيـز             -٥٣-١٣٥
احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية مبا يف ذلك التربية اجلنسية واإلجنابية، إىل            

  ؛)أوروغواي(ة اليت تالئم الشباب جانب خدمات املشورة والرعاية الصحي
مان تيسري احلصول على خدمات الرعاية الصحية اجليدة جلميع         ض  -٥٤-١٣٥

  ؛)أوروغواي(االختالفات الثقافية النساء مع اعتبار 
اختاذ مزيد من التدابري لتحسني نوعية التعليم واختاذ مجيع التدابري            -٥٥-١٣٥

لضمان إمتام األطفال تعليمهم االبتدائي والثانوي عن طريق التصدي ألسـباب           
؛ ضمان حتقيق تقدم متواصل يف تنـاول احلـق يف           )مصر(الدراسة  التوقف عن   

؛ مواصلة اعتماد تدابري لتعزيز التعليم املازج بني الثقافـات          )إندونيسيا(التعليم  
؛ مواصلة جهودها إلصالح نظـام      )املكسيك(والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      

؛ وضع آلية جلمع    )فلسطني(التعليم بوصفه أحد العناصر املهمة يف احلد من الفقر          
؛ زيادة تفصيل )سلوفينيا(اإلحصائيات املتعلقة بتعليم جمموعات الشعوب األصلية 

  ؛ )السويد(وإدماج املنظور اجلنساين يف نظام التعليم الوطين 
مواصلة العمل على تنفيذ السياسات اليت تضمن احترام حقـوق            -٥٦-١٣٥

 ألسباب قانونية وإجرائيـة،     ؛ مواصلة اجلهود،  )فرتويال(األشخاص ذوي اإلعاقة    
من أجل ضمان االحترام واحلماية الكاملني حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف 

  ؛ )مصر(ذلك حقهم يف احلصول على التعليم وتوفري املوارد الالزمة يف هذا الشأن 
اعتماد تدابري خاصة إلعمال احلقوق اجلماعية للشعوب األصلية          -٥٧-١٣٥

؛ اختاذ تدابري فعالة )هنغاريا(ان احترام حقها يف التشاور معها واعتماد آليات لضم
من أجل زيادة توطيد اآلليات القائمة للتشاور مع الشعوب األصلية يف املـسائل             

؛ )ماليزيـا (اليت هلا أثر على اجلانبني االقتصادي واالجتماعي حلياة تلك الشعوب   
ال سيما احترام حقها يف     مواصلة زيادة تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية، و       

التنوع الثقايف واللغوي، وزيادة التفكري يف برامج وسياسات لـصاحل الـشعوب       
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؛ إضفاء الصبغة املؤسسية )املغرب(األصلية، مع التركيز خاصة على املرأة والطفل 
على احلق يف التشاور مع الشعوب األصلية وإشراك اجملتمع املدين وجمموعـات            

ينسجم مع التزامات    ع آلية للتشاور تقوم بوظيفتها مبا     الشعوب األصلية يف وض   
  ؛ )النرويج (١٦٩إكوادور الناشئة عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

اعتماد تشريعات لضمان إعمال احلقـوق اجلماعيـة للـشعوب        -٥٨-١٣٥
األصلية ولإلكوادوريني املنحدرين من أصل أفريقي بغية زيادة األعمال اإلجيابية          

  ؛ )باراغواي(تعزز املساواة بني األعراق وبني اجلنسني اليت 
وضع برامج حمددة بوضوح لضمان حتسني حالة العمل للنـساء            -٥٩-١٣٥

؛ توفري الضمانات األساسـية للعمـال       )هندوراس(املهاجرات الضعيفات احلال    
املهاجرين مبا يتماشى مع االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين            

  ؛)العراق(أفراد أسرهم و
اختاذ التدابري الضرورية للقضاء على امليل إىل األفكار النمطية اليت            -٦٠-١٣٥

أو نشرها عن طريق وسائط     /قد تؤدي إىل التمييز يف حق املهاجرين والالجئني و        
  ؛ )األرجنتني(اإلعالم 
يز مواصلة تنفيذ سياستها يف اإلقرار حبقوق الطبيعة وتعزيزها وتعز          -٦١-١٣٥

استخدام املواد غري امللوِّثة أو التكنولوجيا الضئيلة األثـر والطاقـات البديلـة             
؛ مواصلة اختاذ تدابري لتحقيق جوانب إجيابية من النهج الـذي تتبعـه             )بوليفيا(

  ).إيران(الدولة جتاه البيئة 
  : ةومل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد إكوادور اليت أدلت بالتعليقات التالي  -١٣٦

تعديل التشريعات املتعلقة حبرية التعبري بغية جعلها تتوافـق مـع             -١-١٣٦
  ؛ )سويسرا(املعايري الدولية ومع معايري جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان 

قت على االتفاقيـة األمريكيـة حلقـوق        عت الدولة اإلكوادورية وصدّ   وقّ  
وجوب االمتثال لقـرارات    ، اليت تنص بوضوح على      )ميثاق سان خوسيه  (اإلنسان  

حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، فمنحت األخرية إمكانية تفسري وتطبيـق           
وهلذا السبب، وألننا حنترم مجيع التزاماتنا      . املعايري الواردة يف االتفاقية السالفة الذكر     

 جلنـة   الدولية، فإننا ال نستطيع أن نقبل تعديل اإلطار القانوين مبا يتفق مع معـايري             
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، حيث إن احملكمة، وليست اللجنة، هي اليت متلك            

  .االختصاص القضائي يف هذه املسألة
إلغاء القوانني اليت جتّرم الرأي وقبول طلبات الزيارة من املقررين            -٢-١٣٦

املتحـدة  اخلاصني املعنيني حبرية التعبري التابعني ملنظمة الدول األمريكية ولألمـم           
  ؛ )الواليات املتحدة األمريكية(
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وعليه، ال ميكننا إلغاء قـوانني      ". جتّرم الرأي "يف إكوادور، ال توجد قوانني        
ومن املهم اإلشارة إىل أنه مل ُترفض أي طلبات مـن املقـررين        . غري موجودة أصالً  

 بـل إن . اخلاصني سواء كانوا من األمم املتحدة أو من منظمة الـدول األمريكيـة            
  . إكوادور، على العكس من ذلك، توجه دعوات دائمة إىل مجيع املقررين اخلاصني

إنشاء إجراءات تشاورٍ واضحة من أجل إعمال حـق الـشعوب      -٣-١٣٦
  ؛ )أملانيا(األصلية يف املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية مثلما جاء يف الدستور 

 حقاً من حقوق مجيع     ينص دستور الدولة اإلكوادورية على التشاور بوصفه        
اإلكوادوريني، لكنه خيص به مجاعات وشعوباً وقوميات، وهو احلـق يف التـشاور             

وباإلضافة إىل ذلك، ال بـد مـن        . املسبق واحلر واملستنري معها وليس يف موافقتها      
اإلشارة إىل أن إكوادور تقر بوجود الشعوب األصلية اليت تعيش يف عزلة طوعية، مع      

ن ذلك بضمان حياهتا واحترام حقها يف تقرير مـصريها وجعـل            االلتزام الناتج ع  
اآلخرين حيترمون هذا احلق وكذلك حقها يف البقاء معزولة عن غريهـا، ويـنص              
الدستور على الدفاع عن صحة هذه احلقوق وهو األمر الذي يلغي واجب احلصول             

  .على موافقتها
لتقرير تعّبر عن موقف الدولة     أو التوصيات الواردة يف هذا ا     /مجيع االستنتاجات و    -١٣٧

وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و

  التعهدات وااللتزامات الطوعية  -ثالثاً  
  :الطوعية التاليةأخذت دولة إكوادور على عاتقها االلتزامات   -١٣٨

مواصلة جهودها لتنفيذ نظام معلومات خاص حبقوق اإلنسان بدعم مـن             )أ(  
  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛

إطْالع القطاع العام واجملتمع املدين على التوصيات وااللتزامات الطوعيـة            )ب(  
  املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل الثاين؛

ورية وتقدمي املساعدة للبلدان املهتمة فيمـا يتعلـق         عرض التجربة اإلكواد    )ج(  
  برباجمها يف جمال إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

وضع آليات رصد ملتابعة تنفيذ التوصيات املنبثقـة عـن االسـتعراض              )د(  
  الدوري الشامل؛

  .التصديق على إجراءات االتصال املتعلقة مبعاهدات حقوق اإلنسان  )ه(  
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