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الدورة السبعون
البند ( 113هـ) من جدول األعمال
انتخابــا ملـ ا الاــوا ا ج األجاــرة ال اعيــة
وانتخابا أخاى :انتخاب مثانية عاا عضـوا
ج جملس حقوق اإلنسان

مـــة اة يــ وخة م رخـــة  5تاـــاخن األولتأ تـــوبا  2015موجاـــة رئ ر ـــيس
اجلمعية العامة من البعثة الدا مة إل وادور لدى األمم املتحدة
هتدي البعثة الدا مة إل ـوادور لـدى األمـم املتحـدة اياهتـا رئ م تـي ر ـيس اجلمعيـة
العامة لألمـم املتحـدةو وتتاـاا باإليـارة رئ الـي التايـي لعضـوخة جملـس حقـوق اإلنسـان
لل تاة  2018-2016الةي قدمته ح ومة ر وادور ج ياا آذارتمارس .2012
و انت ر وادور قد أحالت ج يـاا أخارتمـاخو  2012استعااضـاا الـدوري الاـام
الــةي يــار ت فيــه ف ــا ي ـ مــن ارتمــا اإل ــوادوري رضــافة رئ و ارة العــدل وحقــوق
اإلنسان وي ون العبادة وم وضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان .وجدخا بالة ا أن ر ـوادور
قبلت با قااا نسبة  96ج املا ـة مـن التواـيا الـض عخـا عنـاا اضسـتعااي الـدوري
الاـام و فيمــا خعــد باهانـا علــل التراماــا املالـا والاــادق والواضــي بتوسـيا وتعميــا بانــام
عملاا ج جمال حقوق اإلنسان بوا ه رحدى األولوخا الا يسية علل الاعيد الواين.
ويار ت ر وادور ماار ة نااة ج املنتدخا العاملـة علـل تعرخـر واحتـااو حقـوق
اإلنسانو فدعّمت اعتماد أدوا هامة تتعلا حبقوق اإلنسان ج بانام العم الدويل.
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وتود ح ومة مجاورخة ر وادورو عايا ما سياساهتا الوانية والدولية الداعمة للـدفا
عــن حقــوق اإلنســانو التايــي لعضــوخة جملــس حقــوق اإلنســان لل تــاة  2018-2016ج
اضنتخابــا املرمــا رجاايفهــا ج  28تاــاخن األولتأ تــوبا مــن هــةا العــاو .وبنــاا علــل ذلـ و
تقـدّو ابقــا ملــا جــاا ج قــاار اجلمعيــة العامــة 60ت 251التعاــدا واضلترامــا الاوعيــة الــض
تقاعاا من أج تعرخر حقوق اإلنسان ومحاختاا (انظا املافا).
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مافــا املــة اة الا ـ وخة امل رخــة  5تاــاخن األولتأ تــوبا  2015املوجاــة رئ
ر يس اجلمعية العامة من البعثة الدا مة إل وادور لدى األمم املتحدة
تايّي ر وادور لعضـوخة جملـس حقـوق اإلنسـانو  :2018 - 2016التعاـدا
واضلتراما الاوعية
تقدمت مجاورخة ر وادور بالي للتايي لعضوخة جملـس حقـوق اإلنسـان عـن ال تـاة
 2018-2016ج راــار اضنتخابــا الــض س ـتاءاى أقنــاا انعقــاد الــدورة الســبع للءمعيــة
العامة لألمم املتحدة ج عاو .2015
أوض  -ر وادور وتعرخا حقوق اإلنسان ومحاختاا
 - 1ج عــاو  2006انتاخبــت ر ــوادور عضــوا ج جملــس حبقــوق اإلنســان ضــمن األعضــاا
الســبعة واألربع ـ امل سس ـ للمءلــسو ت انتاخبــت لعضــوخة ارلــس مــاة أخــاى ج ال تــاة
 .2012-2010وج هــات ال تـــات و أخـــد ر ـــوادور ماـــارخا قـــاارا عـــدة هتـــدا رئ
ت
اعتماد أدوا هامة حلقوق اإلنسان انت مدرجة ج بانام العم الدويل ومل خ ـن قـد باـ ّ
فياا بعدو ومناا :اضت اقية الدولية حلقوق األيـخا ذوي اإلعاقـةو واضت اقيـة الدوليـة حلماخـة
مجيا األيخا من اضخت اا القساي .مـا أخـد اإلعـان الاـادر باـون حقـوق الاـعوب
األالية والعدخد من ماارخا القاارا واملقارا املتعلقة بـاحلا ج التنميـة واحلـا ج الواـول
رئ املاا واملتالة بال قا املدقا واهلءاة ومسا أخاى.
 - 2وت من ر وادور بومهية دور جملس حقوق اإلنسان باعتبـار هي ـة ح وميـة دوليـة ـ
انتقا يــة تاعــو حبقــوق اإلنســان وتتمتــا باضســتقالية وتســلم الضــوا علــل أعمالــه ج ســياق
األناــاة املتعلقــة حبالــة حقــوق اإلنســان ج يـ البلــدانو وتتعاــد عوااــلة التعــاون مــا مجيــا
القا م باإلجاااا ذا الاابا العاملي الض أناوها ارلس.
 - 3وتساهم ر وادور ج تعرخر حقوق اإلنسان ومحاختاا باملواظبـة علـل دعـم فـاق العمـ
واإلجــاااا اصااــة التابعــة رلــس حقــوق اإلنســان واملاــار ة الناــاة فياــاو و ــةل ج
استعااي اآلليا واملسا ذا الالة هبا.
 - 4وتعتاا ر وادور باضستعااي الدوري الاام
حالة حقوق اإلنسان ج الدول.
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 - 5ور ــوادور دولــة اــاا ج املعاهــدا الا يســية العاــا املتعلقــة حبقــوق اإلنســان الــض
اعتمدهتا األمم املتحدةو وتقدو تقارخا دورخة رئ اللءان املناوة عوجي هة املعاهدا .
 - 6وتقدو ر وادور الدعم رئ م وضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وامل اتـي اإلقليميـة
والوانيــة ج جمــال التحقيــا ج الاـ اوى الــض تاقــدو رئ اآلليــا واإلجــاااا اصااــة املعنيــة
باون مراعم وقو انتاا ا حمتملة حلقوق اإلنسان ج البلدو وتعميماا والاد علياا.
 - 7وابقــا ألح ــاو الدســتور وللسياســا الوانيــةو ض تــرال دولــة ر ــوادور توجــه دعــوة
م توحة رئ القا م علل اآلليا واإلجاااا اصااـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان التابعـة لألمـم
املتحدة من أج التحقّا علل أري الواقا من احلاض املتاـلة حبقـوق اإلنسـان ج ر ـوادورو
وات ظ بقنوا تعاون دا مة ما تل اآلليا واإلجاااا .
 - 8وتاى ر وادور أن تعرخر التعاون الدويل بـ البلـدان علـل الاـعيدخن الثنـا ي واملتعـدد
األاااا اسـتااتيءية فعالـة لاـحة مهـة الـدول مـن أجـ رحـاا تقـدو ج جمـال اإلعمـال التـاو
حلقوق اإلنسان ومحاختاا.
قانيا  -التقدو احملا علل الاعيد الداخلي ج جمال حقوق اإلنسان
 - 9خسا دولة ر وادور عمليا إلااح القوان تسـمي عواامـة التاـاخعا الداخليـة
ما مجيا املعاهدا الدولية حلقوق اإلنسان الض انضمت رلياا ر وادور دولة ااا.
 - 10وامتثاض لواجي الة حقوق اإلنسانو تع ف دولـة ر ـوادور علـل اعتمـاد ماـارخا
عــدة لقــوان ةتل ــة منــاا :القــانون املتعلــا بنظــاو تعرخــر ومحاخــة حقــوق اإلنســانو والقــانون
األساسي للمعاملة الت ضيلية علل احلدودو والقـانون األساسـي للحماخـة ذا األولوخـة حلقـوق
بار السنو والقانون املعدّل للقانون األساسي املتعلا باإلعاقةو والقانون املتعلـا بتعرخـر عمالـة
الاـبابو والقـانون املعـدّل للقـانون األساسـي لاـ ون الا ولـة واملااهلقـةو والقـانون األساســي
املتعلا ع تي أم املظـاملو والقـانون األساسـي املتعلـا بـاحلااش الباـايو والقـانون األساسـي
املتعلــــا عنــــا التحــــا أو التاهيــــي أو العنــــف ج مــــدارس ر ــــوادور وحماربتــــه واملعاقبــــة
عليه (التسلم).
 - 11وج جمــال القــانون الــدويل اإلنســااو تاــاا اللءنــة الوانيــة لتابيــا القــانون الــدويل
اإلنساا علل التابيا ال عال لالتراما الواقعة علل اه الدولة وتساهم فيه.
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 - 12وتن ة دولة ر وادور العقيدة السياساتية اجلدخدة الض تقوو علل مبـاد النظـاو واألمـن
ومحاخــة احلقــوقو مــا التا يــر مــن جانــي امل سســا علــل املســا اإلنســانية وعلــل تقــد
اصدما للمءتما.
 - 13وتن ة دولة ر وادور خااا وباام عم وانية تتناول حقـوق اإلنسـانو مـن أبا هـا
ما خلي:
اصاـة الوانيـة مل افحـة اض ـار باأليـخا وهتاخـي املاـاجاخن واضســت ال
(أ)
اجلنســي ج العم ـ و ـ ذل ـ مــن اــنوا اضســت الو واســتخداو األا ــال ج رنتــا املــواد
اإلباحية والت اخا بالقُااو
(ب) اصاــة الوانيــة للقضــاا علــل العنــف اجلنســاا الــض تات ــر رئ راــار قــانوا
للنساا وال تيا احلا ج حياة ختلو من العنفو
مت ام خ
( )
اإلقين والثقاجو

اصاــــة املتعــــددة القوميــــا للقضــــاا علــــل التمييــــر العناــــاي واإلقاــــاا

(د) مخس خام وانية لتحقيا املساواة خناي حمور التا ير فياـا علـل مـا خلـي:
املسا اجلنسانيةو والت اع ب الثقافا و واحلااش الباايو ومسـا اإلعاقـةو والتوااـ بـ
األجيال (.)2017-2013
 - 14وتع ــف دولــة ر ــوادور علــل رناــاا مخســة جمــالس وانيــة لتحقيــا املســاواة تاعــو
باراض التالية )1( :الاعوب واإلقنيا و ( )2الا ون اجلنسـانيةو ( )3مسـا التوااـ بـ
األجيالو ( )4اإلعاقةو ( )5احلااش الباايو وذل وفقا ألح او القانون األساسـي للمءـالس
الوانية لتحقيا املساواة .وست ون هة ارالس حماف تضم عـددا مت اف ـا مـن يثلـي قااعـا
الدولة وارتما املدا هتدا رئ الة التمتا باحلقوق امل اسة ج الدستور والاـ وش الدوليـة
حلقوق اإلنسان واإلعمال التاو هلـاو واضيـتااش ج اـيا ة السياسـا العامـة الاـاملة للءميـا
وج تابيقاا ومتابعتاا وتقييماا.
 - 15وقد أحا دولة ر وادور تقدما هامـا ج جمـال رم انيـة الواـول رئ معلومـا عـن
اضلتراما الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانو وذل من خال نظـاو معلومـا حقـوق اإلنسـان
( )SIDERECHOSالــةي خت ــون مــن أداة رل تاونيــة (علــل يــب ة اإلنتانــت) تضــم مســتودعا
للمعلومـا عـن املعـاخ الدسـتورخة والدوليـة املتاــلة حبقـوق اإلنسـان وخاـم تابيقـا إلعــداد
وناا التقارخا الض تقدماا الدولة رئ جملس حقوق اإلنسان واللءان املختل ة.
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قالثا  -التراما

ر وادور الاوعية ر اا وضختاا املتوخاة

 - 16تعرخر جملس حقوق اإلنسـان اي ـة حلقـوق اإلنسـان ـ انتقا يـة تتمتـا باضسـتقالية
وتتوئ تقييم اضمتثال لتل احلقوق با موضوعي ختسم بالا افية.
 - 17اضعتااا باضستعااي الدوري الاام
اإلنسان ج العامل.

آليـة وحيـدة لامتثـال وتقيـيم حالـة حقـوق

 - 18رعادة تو يـد التـراو ر ـوادور ر اا م وضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان وامل اتـي
اإلقليمية فيما ختعلا بالتحقيا والناا وتبادل املمارسا اجليدة والـاد علـل الاـ اوى املقدمـة
رئ اآلليا واإلجاااا اصااة باون مراعم انتاا ا حقوق اإلنسان احملتملة.
 - 19حلثّ الدول الض مل تادّق بعد علل الا وش الدوليـة املختل ـة حلقـوق اإلنسـان علـل
أن ت ع ـ ذل ـ أو أن تنظــا ج رم انيتــهو وذل ـ لتحقيــا رحــدى الســما الا يســية حلقــوق
اإلنسان أض وهي عامليتاا.
 - 20العم حسي اضقتضاا علـل اقتـااح أو توخيـد اعتمـاد اـ وش جدخـدة حلماخـة حقـوق
اإلنســان علــل الســاحة الدوليــة وتاــءيا التاــاور مــا األيــخا املعنــي وســيلة لتح يــر
ماار ة الدول ج هة العمليا .
 - 21موااــلة رتاحــة دـ بــدخ لنمــوذ التنميــة احلــايل ج راــار األهــداا اإل ا يــة لألل يــة
وأهداا التنمية املستدامةو عن ااخـا تاـءيا النمـو اضقتاـادي اضجتمـاعي الاـام للءميـا
املتــوا م مــا الابيعــة الــةي ختحقــا ج راــار د ـ قــا م علــل احلقــوق ولاــوا عمليــة وقابلــة
للقياس تام ادخد ااا ا التن ية ذا الالة وعوخلاا باورة ماتا ة.
 - 22تعرخر عم اللءنـة اإل وادورخـة الوانيـة لتابيـا القـانون الـدويل اإلنسـاا مـن خـال
اعتماد خاة عم عاو  2016الض تسلم الضـوا علـل اصاـوا الـض تتخـةها احل ومـة علـل
الاعيد الواين لتعرخر القانون الدويل اإلنساا وتدرخي املوظ العمومي ج هةا ارال.
 - 23تعرخـــر راـــاح نظـــاو رعـــادة التوهيـ ـ اضجتمـــاعي وتن يـــة ـــوذ ردارة الســـءون
با مت ام .
 - 24موااــلة تن يــة السياســة الااميــة رئ تيس ـ واــول مجيــا األيــخا احملــاوم مــن
حاختـــام رئ التعلـــيم األساســـي والثـــانوي والعـــايل ل ـــي ختم نـــوا مـــن اســـت مال دراســـتام
أقنــاا قضــا ام مــدة العقوبــة عــا خــ دي ج داخــة املاــاا رئ عمليــة حقيقــة إلعــادة التوهيــ
واإلدما اضجتماعي .
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 - 25تعرخــر ردارة املعــارا ج جمــال حقــوق اإلنســان ج راــار املنــاه الدراســية مل سســا
القاا العاو الـض تضـم مـدارس للتـدرخي مثـ  :مدرسـة تـدرخي ضـبا ،السـءونو واملدرسـة
التدرخبية للسل القضا يو و لية الاااة وال ليا العس اخة و ليا القوا املسلحة.
 - 26تعرخـــر عمليـــة التـــدرخي املتوااــ ج جمـــال حقـــوق اإلنســـان املوجاـــة رئ املـــوظ
العمومي .
 - 27رض اا الاابا امل سسـي علـل ـاذ التـدرخي ذا املواضـيا احملـددة ج جمـال حقـوق
اإلنسانو الض تواضا لضمان اضمتثال لالتراما الدولية الض تقا علل عاتا دولة ر وادور.
 - 28تعرخـر رناــاا ارالــس الوانــية اصمســة لتحقيــا املســاواة ورض ــاا الاابــا امل سســي
علل أعماهلا.
 - 29العمـ ج راـار العقـد الـدويل للسـ ان املنحــدرخن مـن أاـ أفاخقـي علـل أن توااـ
ح ومة ر وادور تن ية اصاة الوانية لتحقيـا املسـاواة بـ اإلقنيـا والاـعوبو مـا التا يـر
علــل العنااــا التاليــة ‘1’ :األراضــي واألقــاليمو ’ ‘2احلقــوق اجلماعيــةو ’ ‘3اإلدارة ورم انيــة
اللءـــوا رئ العدالـــةو ’ ‘4احلـــا ج احليـــاة ال ا ـــة ()Buen vivirو ’ ‘5احلقـــوق اضقتاـــادخةو
’ ‘6اضتااض واملعلوما واملاار ةو ’ ‘7احتااو تعدد اإلقنيا والت اع ب الثقافا .
 - 30التقلي ـ مــن عمالــة األا ــال الــض تعاضــام للخاــا وم افحتــاا مــن خــال جمموعــة
متااب ة مـن السياسـا والربامـ واألنااـة الض هتـدا رئ معاجلة أسباهبا والتادي آلقارهـا
مــــن منظــــور املســـ ولية اضجتماعيــــة املاــــتا ة ورعــــادة احلقــــوق رئ األا ــــال واملــــااهق
من اجلنس .
 - 31تاءيا املوااَنة النااة والايوخة اإلجيابية للس ان مـن بـار السـنو وتعرخـر حقـوق
بار السن.
 - 32مواالة التن ية التدرجيي للخاة الوانية للقضاا علل العنف اجلنساا من أجـ
حقوق املاأة والا لة واملااهِقة ج حياة ختلو من أي ال العنف.

الـة

 - 33التعاون ما دول أخاى علل تاءيا رنااا يب ة من اآلليـا الوانيـة تاعـو باملسـاواة
ب اجلنس وتعر تبادل اصربا واملمارسا اجليدة علل الاعيد اإلقليمي.
 - 34تعرخـــر الدراســـة باملدرســـة التدرخبيـــة للســـل القضـــا ي بـــربام التـــدرخي األساســـية
واملستماة واملتخااـة املوجاـة رئ العـامل ج السـل القضـا ي لتروخـدهم بـاألدوا التقنيـة
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واملعــارا املتخااــة الــض ض ــو عنــاا حلماخــة احلــا ج جا ـا عدالــة فعــال ونرخــه ومحاخــة
الضمانا القضا ية.
 - 35مواالة احلـوار الافيـا املسـتوى لوضـا سياسـة عامـة يـاملة هتـتم عءموعـا املثلـي
والسـحاقيا وماــتاي اجلنسـيمن وم ــاخاي اهلوخــة اجلنسـية واصُنــاقل وتتنـاول م افحــة التمييــر
ورم انيـــة اللءـــوا رئ القضـــاا واإلدمـــا ج العمالــــة ورم انيـــة احلاـــول علـــل خــــدما
الاحة والتعليم.
 - 36مواالة السياسا الااملة للءميا والربام الض تن ةها احل ومـة فيمـا ختعلـا حبقـوق
األيخا ذوي اإلعاقة.
 - 37القياوو ج راـار التعـاون فيمـا بـ بلـدان اجلنـوبو بتقـد املسـاعدة التقنيـة رئ بلـدان
املناقة ج جمال ردارة مسا اإلعاقة با يـام للءميـاو وذلـ حملا ـاة النمـاذ الناجحـة
الض استحدقتاا ر وادور ج هةا ارال.
 - 38تــوف دورة ”مارخس ـ ول أناونيــو خوســيه دي ســو اخه“ التدرخبيــة املتخااــة ج
جمال القانون الدويل اإلنساا لألفااد املدني والعس اخ العامل ج القوا املسلحة.
 - 39تعرخــر ماــار ة املــواان عــن ااخــا احلــوار باعتبارهــا الســبي األمثــ رئ تســوخة
الزناعا ورحال الساو اضجتماعي.
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