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 مقدمة  

عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتامل، المننتتتتتتتتت  بم ج  قرار م ل   ق    -1
وأجر  . 2022تنتتتتتتتتتتتتترين ال اني/ن فمبر   18إلى  7، دورته الحادية واألربعين في الفترة من 5/1اإلنستتتتتتتتتتتتتان 

وترأس وفد  .  2022تنتتترين ال اني/ن فمبر   7االستتتتعراا المتعلق باد ادور في ال لستتتة ال انعة المعق دة في 
إد ادور وزير الخارجعة والتنقل البنتر ، و ان اارل س و لغ ين. واعتمد الفريق العامل، في جلستته العاشترة  

 باد ادور.، التقرير المتعلق 2022تنرين ال اني/ن فمبر   11المعق دة في 

، اوتتتتار م ل   ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقررين التتتتالي 2022اتتتان ن ال تتتاني/ينتتتاير    12وفي   -2
 )الم م عة ال الثعة( لتعسير استعراا الحالة في إد ادور: ألمانعا واازاوستان ووندوراس.

اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتان    15بتتتتتتالفقرة    وعمالا  -3 قرار م ل   ق    مرفق  قرار    5والفقرة    5/1من  مرفق  من 
 ، صدرت ال ثائق التالعة من أجل استعراا الحالة في إد ادور:16/21 ل الم 

 ؛( 1) )أ(15للفقرة  تقرير وطني/عرا اتابي مقدم وفقاا  )أ( 

 ؛ ( 2) )ب( 15للفقرة   ت معع للمعل مات أعدته مف ضعة األمم المتحدة السامعة لحق   اإلنسان وفقاا  )ب(  

 .( 3) )ج(15للفقرة  لحق   اإلنسان وفقاا م جز أعدته المف ضعة السامعة  )ج( 

ألمانعا والبرتغال   وأ يلت إلى إد ادور، عن طريق الم م عة ال الثعة، قائمة أستتتتتعلة أعدتها مستتتتتبقاا  -4
وبل عكا وبنما واندا ولعختننتتتتتتتتاين، نعابة عن م م عة األصتتتتتتتدقاي المعنعة باللعات ال طنعة للتنفي  واإلبال  

 فينعا، والمملكة المتحدة لبريطانعا العظمى وأيرلندا النتتتتتتتتمالعة، وال اليات المتحدة والمتابعة، وإستتتتتتتتبانعا، وستتتتتتتتل
 األمريكعة. وو ه األسعلة متا ة في الم قع النبكي لالستعراا الدور  النامل.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الدولة موضوع االستعراض -ألف 

شتتتتتتتتكر وفد إد ادور جمعع الدول التي أعربت عن تعتتتتتتتتامنها مع إد ادور في أعقاب األعمال اإلروابعة   - 5
األويرة التي وقعت في البلد على أيد  هعادل إجرامعة عبر وطنعة. وشتتدد ال فد على أن  ق   اإلنستتان أستتاستتعة  

بنتتتتتتت ن  ق   اإلنستتتتتتتان وعدلت   قان ناا   ملزماا  دولعاا  صتتتتتتتكاا   27بالنستتتتتتتبة له ية بلده،  يإ صتتتتتتتدقت إد ادور على  
، أصتتتبل للكتتتك ل الدولعة لحق   اإلنستتتان نف  مراز الدستتتت ر، ومن ثم 2008ل لك. ومن  عام   تنتتتريعاتها وفقاا 

 بانناي وزارة لنؤون المرأة و ق   اإلنسان.   فان امت ال الدولة له ه الكك ل أمر إلزامي. وإد ادور ملتزمة أيعاا 

، ال   اان إننتتتتتتتا ه أ د  SIDERECHOS طني باستتتتتتتتخدام منبر  وقد أعدت إد ادور تقريروا ال -6
،  2003االلتزامات الط ععة التي تعهدت بها والل ج لة االستتتتتتعراا الدور  النتتتتتامل الستتتتتابقة. ومن  عام  

وجهت إد ادور دع ة مفت  ة إلى المكلفين ب اليات في إطار اإلجرايات الخاصتتتتتتتتتتتتتة، وتلقت في الستتتتتتتتتتتتتن ات  
الل نتتة الفرععتتة لمنع التعتت يت    ب ال فتد عن امتنتتانته للزيتارة التي قتامتت بهتتا مؤوراا األويرة عتدة زيتارات. وأعر 

وغيره من ضتتتتتتتتتتتتتروب المعاملة أو العق بة القاستتتتتتتتتتتتتعة أو الالإنستتتتتتتتتتتتتانعة أو المهينة،  يإ ال ظت و ه الل نة  
 التحديات التي ي اجهها نظام الس  ن في البلد.

  

(1) A/HRC/WG.6/41/ECU/1 . 

(2) A/HRC/WG.6/41/ECU/2 . 

(3) A/HRC/WG.6/41/ECU/3 . 

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/ECU/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/ECU/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/ECU/3
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فقتتد  (،  19- ائحتتة مرا فيروس ا رونتتا )د فيتتد من جتت   وبمتتا أن إد ادور من أد ر البلتتدان تعتتتتتتتتتتتتترراا  - 7
،  يتإ قتامتت  19- أعطتت األول يتة لتنفيت  برنتامق تلنعل نتاجل من والل وطتهتا ال طنعتة للتلنعل ضتتتتتتتتتتتتتتد ا فيتد 

ي م، مع ت فير الرعاية ذات األول ية للفعات العتتفعفة. ونف ت عملعة تلنعل   100ماليين شتتخف في    9بتلنعل  
 ال وراني األصلعة، الم ج دة في منطقة تاغار  تاروميناني المحمعة. واصة ب قافات متعددة في م تمعات  

 تى   شتخكتاا  74 263وفعما يتعلق بحماية الالجعين، منحت إد ادور صتفة الالج  لما م م عه   -8
، اعُتمد القان ن األستتتتاستتتتي المعدل للقان ن األستتتتاستتتتي للتنقل 2021وفي عام . 2022تنتتتترين األول/أدت بر 

النتترط الدستتت ر  المتعلق بالمستتاواة وعدم التمييز إزاي جمعع الناس بغر النظر عن ال ضتتع  البنتتر  لدعم 
 ل قاية و ماية ضحايا االت ار باألشخاص وتهري  المهاجرين. من  يإ اله رة. وأنن  القان ن نفسه إطاراا 

 ا الستب ، وشتدد ال فد على أن العن  ال نستاني جائحة عالمعة، وأن إد ادور لعستت استت ناي. وله -9
اعتمد البلد القان ن األستتتتتتاستتتتتتي المتكامل لمنع العن  ال نستتتتتتاني ضتتتتتتد المرأة والقعتتتتتتاي علعه، وأننتتتتتت  النظام 

الخطة ال طنعة لمنع العن  ضتد المرأة   ال طني النتامل لمنع العن  والقعتاي علعه. واعتمدت إد ادور أيعتاا 
العن ، وو  أداة تكن ل جعة من شت نها أن  بنت ن  مرازياا   ، وأننت ت ست الا 2030-2020والقعتاي علعه للفترة  

مستتتاعدة اجتماععة للقكتتتر ال ين   تستتتمل ب مع البعانات لت جعه الستتتعاستتتات العامة. ومنحت الحك مة أيعتتتاا 
 تيتَّم ا نتع ة وفاة أمهاتهم بالعن .

لمنع العن  ال نستتتي والعن  ال نستتتاني ينتتتمل تدري  األستتتر    تنتتتاراعاا   وقد نف ت إد ادور برنام اا  -10
والطالب. ويكفل القان ن األستاستي المتعلق بعتمان ال ق  الط عي لحمل الفتعات والمراوقات والنستاي الحق  

 في ال ق  الط عي للحمل في  الة تعرا النساي والفتعات والمراوقات للعن  ال نسي.

، ُأرستتتتتتتتتتتل إلى ال مفعة  2021غير قابل للتكتتتتتتتتتتتر . وفي عام   وتعتبر إد ادور  رية التعبير  قاا  -11
ال طنعة القان ن األستتاستتي لحرية التعبير واالتكتتال، ال   ينف على الدفار عن  ريات التعبير واالتكتتال 
واإلعالم وتعزيزوتا وضتتتتتتتتتتتتتتمتانهتا في جمعع الم تاالت. ويزيتل القتان ن ال تديتد جمعع مختاطر الرقتابتة والرقتابتة 

لحماية الكتتتتتتحفيين والعاملين في   نظاماا  التنتتتتتتريعات ال طنعة. وأننتتتتتت ت إد ادور أيعتتتتتتاا  ال اتعة الم ج دة في
 وسائط اإلعالم ونف ت تدابير تكفل  ك ل ال معع على تكن ل جعات المعل مات واالتكاالت.

وشتتتتتتتتتدد ال فد على أن معال ة المنتتتتتتتتتادل الهعكلعة داول نظام الستتتتتتتتت  ن تم ل أول ية وطنعة. وقد  -12
تعدادوا األول لنزالي الستتتتتتت  ن واعتمدت الستتتتتتتعاستتتتتتتة العامة بنتتتتتتت ن إعادة الت ويل االجتماعي  أعدت إد ادور

، بدعم من مف ضتتعة األمم المتحدة الستتامعة لحق   اإلنستتان. وستتلطت إد ادور العتت ي 2025-2022 للفترة
لبت  ريتهم وتنفي  وطة لتبستتعط ا لحكت ل  على عدة تدابير قد اتخ ت بالفعل، م ل منل العف  ألشتتخاص ستتُ

في المائة  26على االستتتتتتتتحقاقات المتا ة في الستتتتتتت  ن، مما أدظ إلى وفر االدتظا  في الستتتتتتت  ن من  
 في المائة. 8 إلى

وفعما يتعلق باألمن العام، نف ت الحك مة استتتتتراتع عة للستتتتالم واألمن ذات ودفين. والهد  األول   -13
طفال والنتباب، من الهعادل اإلجرامعة ومن و  وضتع ستعاستات عامة وقائعة لحماية الم اطنين، وال ستعما األ

االت ار بالمخدرات. والهد  ال اني و  تزويد وااالت إنفاذ القان ن بالقدرات الالزمة لعتمان الستالم واألمن 
للنتترطة ال طنعة بنتت ن المستتائل المتكتتلة بحق     دائماا   لمعايير  ق   اإلنستتان. وت ر  إد ادور تدريباا  وفقاا 

 الق ة، ووافقت على منرور قان ن بن ن االستخدام التدري ي للق ة.اإلنسان واستخدام 

وقد زادت إد ادور مت ستتتتتتتتط االستتتتتتتتت مار النتتتتتتتتهر  في م االت التعلعم والكتتتتتتتتحة والرعاية االجتماععة   - 14
ملعتتار دوالر في  تتل اإلدارة   13إلى    2016و   2010ملعتتارات دوالر بين عتتامي    8,1واإلستتتتتتتتتتتتتكتتان والعمتتل من  

في فترة ما بعد ال ائحة.  الحالعة. وباإلضافة إلى ذلك، أدظ تنفي  عدة ق انين ول ائل إلى انخفاا مست يات الفقر 
 وعززت إد ادور إمكانعة استفادة ال معع من العمان االجتماعي من والل النظام ال طني للعمان االجتماعي. 
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، جمع الس ل االجتماعي البعانات االجتماععة واالقتكادية والديمغرافعة، لتحديد 2019ومن  عام  -15
بعتتتتتتمان ت زيع االستتتتتتتحقاقات على األشتتتتتتخاص األد ر األستتتتتتر التي تعاني من الفقر، مما ستتتتتتمل للحك مة  

 .. ومن العناصر الحاسمة في و ا النهق التعداد السكاني ال   ي ر   العاا ضعفاا 

مع الهد  المتم ل في وفر معدالت ستتتتتتتتتتتتتت ي التغ ية المزمن في مر لة الطف لة في    وتماشتتتتتتتتتتتتتتعاا  -16
، وضتتتعت إد ادور ستتتعاستتتة عامة 2025في المائة بحل ل عام  6صتتتف   األطفال دون ستتتن ال انعة بنستتتبة 

 تعداداا  واستتتتتتتتتراتع عة وطنعة للطف لة المبكرة تعالق ستتتتتتتت ي التغ ية المزمن في مر لة الطف لة. وأجرت أيعتتتتتتتتاا 
 للسكان ال ين يعان ن من س ي التغ ية، وأنن ت أل ية وطنعة للرعاية، وزادت من تغطعة المراقبة قبل ال الدة.

، ووي اإلدارة 2021ؤون النتتتتتتتتع ب والق معات والنه ا بها، في عام واان إننتتتتتتتتاي أمانة إدارة شتتتتتتتت  - 17
المستتتتؤولة عن تنفي  الستتتتعاستتتتة العامة المتعلقة بالنتتتتع ب والق معات، وط ة مهمة في ضتتتتمان  ق   اإلنستتتتان  

وطة المستتتتتتاواة في الحق   بين الق معات والنتتتتتتع ب   ل معع النتتتتتتع ب اإلد ادورية. ووضتتتتتتعت الحك مة أيعتتتتتتاا 
دوريين المنحدرين من أصتتتل أفريقي وأفراد شتتتع  م نت بي ، التي تهد  إلى ضتتتمان  قهم في  األصتتتلعة واإلد ا 

 أن يستناروا فعما يتعلق ب   وطة أو برنامق للتنقي  عن الم ارد غير المت ددة أو استغاللها أو تس يقها. 

   اإلنستان، بنت ن األعمال الت ارية و ق وستلط ال فد العت ي على أومعة اعتماد صتك ملزم قان ناا  -18
على وضع وطة عمل وطنعة بن ن األعمال الت ارية  تق د إد ادور مفاوضات بن نه. وتعمل إد ادور أيعاا 

 و ق   اإلنسان.

واوتتم ال فد المته بتستلعط العت ي على التقدم المحرز في تعزيز  ق   األشتخاص ذو  اإلعاقة،   -19
وإعادة الت ويل النتتتتتاملة وتقديم ودمات الرعاية  بستتتتتبل منها ضتتتتتمان إمكانعة  كتتتتت لهم على ودمات الرعاية 

 الكحعة الخاصة إليهم في جمعع أنحاي البلد.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

ببعانات أثناي جلستتتتتتتة التحاور. وترد الت صتتتتتتتعات المقدمة أثناي جلستتتتتتتة التحاور في    وفداا  70أدلى  -20
 الفرر ال اني من و ا التقرير.

وأشتتتتتتتتتادت البرتغال بقرارات المحكمة الدستتتتتتتتتت رية في إد ادور المتعلقة بعدم ت ريم ال ق  الط عي  -21
باعتماد إد ادور  للحمل في  االت االغتكاب والسماح بالزواج المدني بين األزواج الم ليين. ور بت أيعاا 

 وطة عمل لتنفي  المبادئ الت جيهعة المتعلقة باألعمال الت ارية و ق   اإلنسان.

وأشتتتتتتتتادت قطر بتعهد إد ادور باالمت ال اللتزاماتها في م ال  ق   اإلنستتتتتتتتان، وو  ما ت لى في   -22
رايات الخاصتتتتتتتتة  تكتتتتتتتتديقها على أغلبعة الكتتتتتتتتك ل الدولعة لحق   اإلنستتتتتتتتان وت جيهها دع ة دائمة إلى اإلج

 لم ل   ق   اإلنسان.

وأعربت رومانعا عن تقديروا النفتاح إد ادور على تعددية األطرا  واعتمادوا تعديالت تنتتتتتتتتتريفعة  -23
وتدابير إدارية لعتتمان جملة أم ر منها تحستتين  ماية  ق   األشتتخاص ال ين يفعنتت ن في أوضتتار ونتتة.  

   على تحديات.غير أنها ال ظت أن عملعة التنفي  ال تزال تنط  

وأشتتتارت ستتتل فينعا إلى الخط ات التي اتخ تها إد ادور لتعزيز و ماية  ق   ابار الستتتن، بما في   -24
ذلك ت فير الرعاية لكبار الستتتن ال ين يفعنتتت ن في  االت الفقر. ودعت إد ادور إلى تعزيز جه دوا الرامعة  

 إلى التكد  لقتل اإلناث والحد منه.
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، التي 2025-2021على إد ادور ل ضتتتتتتتتتتتتتتعهتتا وطتتة ولق الفرص للفترة    وأثنتتت جن ب أفرينعتتا -25
والتي تراز على ومسة مك نات م اضعفعة، ووي السعاسة   2030تتماشى مع وطة التنمعة المستدامة لعام 

 االقتكادية والسعاسة االجتماععة واألمن النامل والتح ل اإليك ل جي والتدابير المؤسسعة.

ر على اعتماد إطار قان ني لعتتمان  ماية المدافعين عن  ق   اإلنستتان وشتت عت إستتبانعا إد ادو  -26
والكتتتتتتتتحفيين، بالتنتتتتتتتتاور مع الم تمع المدني، وعلى إجراي دراستتتتتتتتة بنتتتتتتتت ن اتخاذ تدابير إضتتتتتتتتافعة لمكافحة  
ال ريمة، ال تنط   على اال ت از اال تعاطي، وتك ن مكتتتتتتح بة باصتتتتتتالح لنظام الستتتتتت  ن من شتتتتتت نه أن 

 ن  في الس  ن.ينهي االدتظا  والع

 وأشادت دولة فلسطين بال ه د التي تب لها إد ادور لتعزيز و ماية  ق   اإلنسان في البلد. -27

 ور بت س يسرا ب فد إد ادور وشكرته على عرضه. -28

لعنتتتتتتتتتتتتتتتي بالتقدم ال   أ رزته إد ادور من  االستتتتتتتتتتتتتتتعراا األوير المتعلق بها،   -  ور بت تعم ر -29
قتان ني الرامي إلى م ايمتة النظتام القتان ني ال طني مع التزامتات البلتد التدولعتة في  في ذلتك اإلصتتتتتتتتتتتتتتالح ال بمتا

 م ال  ق   اإلنسان، واعتماد قان ن التنقل البنر .

وأعربت ت ن  عن تقديروا للخط ات التي اتخ تها إد ادور لتنفي  الت صتتتتتتتتتتتتتعات المنب قة عن ج لة   -30
لتعزيز نظام  ق   اإلنستتتان، وال ستتتعما فعما يتعلق بمكافحة    االستتتتعراا الستتتابقة. ور بت بالتدابير المتخ ة
 العن  ضد المرأة وتعزيز المساواة بين ال نسين.

وأعربت تراعا عن تقديروا للتقدم ال   أ رزته إد ادور في م ال  ق   اإلنسان، وال سعما في م ال   - 31
 زارة شؤون المرأة و ق   اإلنسان.  ق   المرأة. ور بت بقرار الرئع  تح يل أمانة  ق   اإلنسان إلى و 

وال ظتتتت أوارانعتتتا مع التقتتتدير الخط ات التي اتختتت تهتتتا إد ادور لتغيير النهق المتبع في مرادز   -32
 ، وال ه د المب ولة للتكد  للعن  ال نساني.اال ت از، واعتماد سعاسة إعادة الت ويل االجتماعي  دي اا 

دور لتكري  تدابير  ماية  ق   اإلنستتتان في التنتتتريعات، ور بت المملكة المتحدة باستتتتعداد إد ا -33
 للتنريعات. و  ت الحك مة على ضمان أن يك ن تنفي  وإنفاذ تدابير  ماية  ق   اإلنسان م ادباا 

وأثنت جمه رية تنزانعا المتحدة على إد ادور لما اتخ ته من تدابير لحماية البيعة وشتتتتتتتت عتها على  -34
  ادث العن ، وم اصلة ال ه د الرامعة إلى الحد من الفقر.استكمال الس ل المراز  لح

وأعربت ال اليات المتحدة عن قلقها إزاي أعمال النتتتتتغ  التي ترتكبها عكتتتتتابات الستتتتت  ن، و رية   -35
الكتتتحافة، والستتتعاستتتات المتبعة بنتتت ن األننتتتطة الستتتعاستتتعة للم تمع المدني. وأشتتتادت بدعم إد ادور لحق    

 ة الفردية.اإلنسان والحق   السعاسع 

ور بتت أوروغ ا  بتال ه د التي بت لتهتا إد ادور في م تال المستتتتتتتتتتتتتتاواة وعتدم التمييز، بمتا في ذلتك  -36
 .2025-2021اعتماد وطة ولق الفرص للفترة 

ور بت أوزبكستتتتان بالتدابير التي اتخ تها إد ادور للتقليل إلى أدنى  د من األثر الستتتلبي ل ائحة   -37
باعتماد عدد من الق انين لتعزيز   على الفعات العتتتتتفعفة. ور بت أيعتتتتتاا (  19-)د فيدمرا فيروس ا رونا  

 .2025-2022 ق   اإلنسان وسعاسة إعادة الت ويل االجتماعي للفترة 

وأعربتت جمه ريتة فنزويال الب لعفتاريتة عن قلقهتا إزاي االنتهتادتات المنه عتة لحق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان في   -38
هعكلي ضتتتتتتتتتتتتد الستتتتتتتتتتتتكان األصتتتتتتتتتتتتليين والفال ين والعمال المنزليين والم لعات إد ادور، بما في ذلك التمييز ال

والم ليين ومزدوجي الميل ال نستي ومغاير  اله ية ال نستانعة و املي صتفات ال نستين، التي تفاقمت والل  
 ال ائحة، وإزاي االت ار بالبنر في البلد.
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ماتها في م ال  ق   اإلنستتتتتتان ور بت  وأعربت فييت نام عن تقديروا لتعهد إد ادور بال فاي بالتزا -39
بالتدابير المتخ ة لتنفي  الت صتتتتتتتتتتعات الستتتتتتتتتتابقة. وأشتتتتتتتتتتادت فييت نام بال ه د التي يب لها البلد لتعزيز  ق    

 األشخاص ذو  اإلعاقة.

، التي تهتتد  إلى تعزيز الحق  2025-2021ور بتتت ال زائر بتتاعتمتتاد وطتتة ولق الفرص للفترة   -40
ملة والم انعة والمتعددة ال قافات والعالعة ال  دة وإلى تط ير نظام تعلعمي مبتكر في الرعاية الكتتتتتحعة النتتتتتا

 وجامع على جمعع المست يات.

وأشتتتتتتتتتادت األرجنتين بتكتتتتتتتتتديق إد ادور على االتفا  اإلقلعمي بنتتتتتتتتت ن ال صتتتتتتتتت ل إلى المعل مات  -41
 (.قة البحر الكاريبي )اتفا  إسكاس والمناراة العامة والعدالة في المسائل البيععة في أمريكا الالتينعة ومنط

وأعربت أرمينعا عن تقديروا للتدابير التي اتخ تها إد ادور لتنفي  الت صتتتتتتتتتتتتعات الستتتتتتتتتتتتابقة، وإطال    -42
ستعاستات إلعادة الت ويل االجتماعي، وال ه د الرامعة إلى تعزيز النظم ال طنعة لمنع العن  ومكافحة العن  

 في المدارس.

التدابير التي اتخ تها إد ادور لعتتتتتتتتتتتتمان  ماية  رية التعبير، م ل التعديالت ون وت أستتتتتتتتتتتتترالعا ب  -43
المقترح إدوالها على القان ن األستتتاستتتي لالتكتتتاالت، ومنل العف  للمدافعين عن  ق   اإلنستتتان والناشتتتطين 

 في م ال البيعة وزعماي السكان األصليين.

إد ادور للقعتتتتتاي على الفقر وتنتتتتت عع إعادة وأشتتتتتادت أذربع ان بالتدابير التنتتتتتريفعة التي اتخ تها  -44
، وتط ير 2025-2021عن اعتماد وطة ولق الفرص للفترة   الت زيع المستتتتتتتتتتتتتدام والعادل للم ارد، فعتتتتتتتتتتتتالا 

 "االقتكاد البنفس ي" لتعزيز الحق   االقتكادية للمرأة.

البهتتتتامتتتتا إد ادور على وطتتتتة ولق الفرص للفترة   -45  ، ووطتتتتة العمتتتتل2025-2021وونتتتت ت جزر 
بال ه د المب ولة لتحستتين البنعة التحتعة  وأشتتادت أيعتتاا . 2030-2019لمكافحة االت ار باألشتتخاص للفترة 

 الكحعة، وتعزيز  ك ل ال معع على التعلعم، والحد من الحمل في صف   األطفال.

ولق  وأشتتادت بنغالديب بال ه د التي ب لتها إد ادور لتنفي  الت صتتعات الستتابقة، وباعتمادوا وطة   -46
، لتنت عع االستتدامة والتكتد  لتغير المناو، وتعديل القان ن األستاستي للستلطة  2025-2021الفرص للفترة 

 القعائعة بغعة تعزيز استقالل القعاي.

وقالت بربادوس إنها ترظ أن تعزيز المؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات الديمقراطعة وضتتتتتتتتتتمان المنتتتتتتتتتتاراة في التنمعة  -47
 زيز  ق   اإلنسان والتمتع بها في إد ادور.االجتماععة واالقتكادية أمران أساسعان لتع

وأشتتتتتارت بيالروس إلى التدابير التي اتخ تها إد ادور لزيادة تحستتتتتين التنتتتتتريعات ال طنعة وتعزيز   -48
 المؤسسات المعنعة بتعزيز  ق   اإلنسان و مايتها.

عما يتعلق بحرية ور بت بل عكا بال ه د التي ب لتها إد ادور من  االستتتعراا الستتابق، وال ستتعما ف -49
 التعبير واعتماد سعاسة لحماية الكحفيين. غير أنها رأت أن من الممكن إ راز مزيد من التقدم.

إزاي  ق      شتتتتتتتتتتتتتتامالا  وأشتتتتتتتتتتتتتتادت البرازيتل بتاعتمتاد إد ادور وطتة ولق الفرص، التي أدم تت نه تاا  -50
بالتعديالت التي أدولت على قان ن التنقل البنتتتتتتر ، والتي من شتتتتتت نها أن تعستتتتتتر  اإلنستتتتتتان. ور بت أيعتتتتتتاا 

 استنبال الالجعين وعديمي ال نسعة، وأشادت بمنرور القان ن المتعلق بحرية التعبير واالتكال. 

وال ظت اندا بنتتتتتتتتكل إي ابي التدابير التي اتخ تها إد ادور لتننعل القان ن األستتتتتتتتاستتتتتتتتي للستتتتتتتتلطة   -51
 من أجل ضمان استقالل السلطة القعائعة.القعائعة 
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وأشتتتتتتتتتتتتتتادت شتتتتتتتتتتتتتتيلي بتالتقتدم الت   أ رزتته إد ادور في تنفيت  المبتادئ الت جيهعتة المتعلقتة بتاألعمتال  -52
الت ارية و ق   اإلنستتان، وون ت البلد على إننتتاي األمانة الفرععة المعنعة بالتن ر لمعال ة القعتتايا المتعلقة 

 الميل ال نسي ومغاير  اله ية ال نسانعة و املي صفات ال نسين. بالم لعات والم ليين ومزدوجي

ور بت الكين بال ه د التي تب لها إد ادور لتحسين مست يات المفعنة، وتعزيز العمالة، وتط ير  -53
التعلعم والرعاية الكتتتتتتتتتتتحعة، وتعزيز العتتتتتتتتتتتمان االجتماعي، و ماية  ق   الفعات العتتتتتتتتتتتفعفة، والدع ة إلى 

 نر والطبععة.التعايب بين الب 

ور بت ا ل مبعا بالتقدم ال   أ رزته إد ادور وباإلن ازات التي  ققتها في م ال  ق   اإلنستتتان  -54
 وسلطت الع ي على إطار البلد التنريعي والسعاسي النامل من أجل القعاي على التمييز ضد المرأة.

الت ويل االجتماعي ووطة ولق   وأشتتادت ا ستتتاريكا باعتماد إد ادور الستتعاستتة العامة بنتت ن إعادة -55
الفرص، وال ه د المب ولة للحد من العن  ال نستتتتتتتاني ومنع العن  ال نستتتتتتتي، وتنفي  دورات تدريبعة بنتتتتتتت ن 

 الكحة والحق   ال نسعة واإلن ابعة.

على القعتتتتتتايا التي أثيرت والل جلستتتتتتة التحاور، أبرز ال فد أنه بعد عامين من التعلعم عن  ورداا  -56
، تعمتل الحك متة على زيتادة تغطعتة التعلعم الم تاني وال تامع وال يتد. وزاد  19-ائحتة ا فيتدبعتد، بستتتتتتتتتتتتتتبت  جت 

التحا  الطالب بنظام التعلعم ال طني، ووضتتتعت إد ادور برامق للبحإ بفعالعة عن الطالب ال ين استتتتبعدوا  
مع وطة لتحستتتين   2021من  زيران/ي نعه    من نظام التعلعم. وترافقت الع دة إلى التعلعم الحعتتت ر  اعتباراا 

ملي ن دوالر في   200مدرستتتتتتتة عامة في البلد، باستتتتتتتت مار قدره   12 300البنعة التحتعة التعلعمعة ألد ر من 
على زيادة فرص   وشتت عت إد ادور أيعتتاا . 2025ملي ن دوالر بحل ل عام   650وستتعكتتل إلى  2022عام 

جديد للمنل الدراستتتتتتتتعة وإلغاي امتحان االلتحا  بالتعلعم العالي من والل جملة أم ر منها إننتتتتتتتتاي صتتتتتتتتندو   
 القب ل ال  يد لدو ل ال امعات العامة.

مدرستتتتتتتتتتتتة ريوعة وأصتتتتتتتتتتتتدرت م اد تعلعمعة ذات   200، أعادت إد ادور فتل 2021ومن  أيار/ماي   -57
أومعة ثقافعة ولغ ية لتعزيز التعلعم ال نائي اللغة والمتعدد ال قافات لكتتالل مختل  النتتع ب والق معات. وبعد 

أدبر من االستتتتتتتقالل التقني والمالي، باننتتتتتتاي أمانة   اتفاقات الستتتتتتالم األويرة، منل و ا الن ر من التعلعم قدراا 
التعلعم ال نتتتائي اللغتتتة والمتعتتتدد ال قتتتافتتتات والتعلعم اإلثني والم ل  المتعتتتدد الق معتتتات للتعلعم ال نتتتائي اللغتتتة 

لعم اإلثني لإلد ادوريين المنحدرين من أصتتتتتل أفريقي مديرية التع والمتعدد ال قافات. وأننتتتتت ت إد ادور أيعتتتتتاا 
 وأعدت م اد تعلعمعة تدمق معار  و كمة النع ب األصلعة في المناوق الدراسعة ال طنعة.

، قتدمتت الحك متة وطتهتا بنتتتتتتتتتتتتتت ن إنكتتتتتتتتتتتتتتا  المنتاطق الريوعتة لت فير بنعتة تحتعتة 2021وفي عتام  -58
التعلعم والرعاية الكتتتتتتتتتتحعة ومعاه النتتتتتتتتتترب واالتكتتتتتتتتتتال  وودمات عالعة ال  دة للمناطق الريوعة في م االت  

في المائة.  42,4في المائة إلى  49,2واألمن. وفي العام الماضي، انخفر الفقر في المناطق الريوعة من 
إلى ت ليد فرص جديدة، مع الترايز  2025-2021وباإلضتتتتتتتتتتتافة إلى ذلك، تهد  وطة ولق الفرص للفترة 

 على النع ب والق معات األصلعة.

وقتتتد التزمتتتت إد ادور بحمتتتايتتتة  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان لوطفتتتال، ومن والل وزارة اإلدمتتتاج والتنمعتتتة  -59
االقتكتتتتتتتتادية واالجتماععة، قامت بزيادة ال عي للقعتتتتتتتتاي على العق بة البدنعة انتتتتتتتتكل من أشتتتتتتتتكال تننتتتتتتتتعة 

، ُأصتتتتتتتلل القان ن  2021بنتتتتتتت ن الحماية النتتتتتتتاملة لوطفال والمراوقين. وفي عام  األطفال، ووضتتتتتتتعت قان ناا 
ال نائي لتعديل جرائم استتتغالل األطفال في الم اد اإلبا عة والعن  النفستتي ضتتد النستتاي أو غيرون من أفراد  
 األستتتتترة ولت ريم التنمر في نظام التعلعم. ووضتتتتتعت ستتتتتعاستتتتتة عامة تهد  إلى منع عمل األطفال والقعتتتتتاي
علعه. ولمعال ة األسباب ال  رية له ه المنكلة، ُعززت إمكانعة ت  عف آباي األطفال والمراوقين المعرضين  

 لخطر عمل األطفال.
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وقد اتخ ت إد ادور إجرايات لتعزيز و ماية  ق   الم لعات والم ليين ومزدوجي الميل ال نستتتتتتتتتتي  -60
إننتاي مؤستستة مستؤولة عن وضتع وتنفي  ستعاستة  ومغاير  اله ية ال نستانعة و املي صتفات ال نستين، م ل 

التي   2025-2022عامة لكتتتتتتتتتتتتتالل و ه الفعات من الستتتتتتتتتتتتتكان، واعتماد وطة العمل المتعلقة بالتن ر للفترة 
وضتتتتتتتتعت بالعمل مع العديد من الناشتتتتتتتتطين من بين تلك الفعات، وإدراج متغير جنستتتتتتتتاني بنتتتتتتتت ن الظرو   

 مسادن.المفعنعة لهؤالي السكان في تعداد السكان وال

وأشتتتتتتادت ا ت ديف ار بالتدابير التي اتخ تها إد ادور لتنفي  االلتزامات الدولعة والتعاون مع آلعات   -61
األمم المتحدة لحق   اإلنستتتان، وال ستتتعما من والل إننتتتاي الم ال  ال طنعة المستتتؤولة عن تعزيز الحق في  

 المساواة وعدم التمييز.

إد ادور لتنفي  الت صتتتتتتتتتتتعات التي تلقتها في ج لة االستتتتتتتتتتتتعراا  ور بت ا با بال ه د التي ب لتها   -62
الستتتتتابقة. وأشتتتتتادت بالدور النعاد  ال   تعتتتتتطلع به إد ادور في وضتتتتتع صتتتتتك ملزم بنتتتتت ن النتتتتتراات عبر 

 ال طنعة و ق   اإلنسان، واررت اإلعراب عن دعمها الكامل له ه العملعة.

للقعتاي على التمييز ضتد النستاي  شتامالا   وستعاستعاا   تنتريفعاا   ور بت الدانمرل باعتماد إد ادور إطاراا  -63
وقالت إنها ال تزال تنتتعر . 2025والفتعات وبالمبادرة الرامعة إلى زيادة عدد المرشتتحات لالنتخابات في عام 

 بالقلق إزاي العن  ال نساني ضد النساي السعاسعات وضد نساي وفتعات النع ب األصلعة.

 لها إد ادور ل عل تنتريعاتها ال طنعة متفقة مع المعايير الدولعة، ور بت جيب تي بال ه د التي تب  -64
وبالتدابير الرامعة إلى تعزيز  ق   المرأة واعتماد ستتتتتتعاستتتتتتة عامة إلعادة اإلدماج االجتماعي بهد  معال ة  

 ادتظا  الس  ن.

والتزامها بتقديم تقارير إلى وال ظت مكتتتتتتتتتتتر مع التقدير تعاون إد ادور مع آلعات األمم المتحدة،  -65
 ويعات معاودات األمم المتحدة، وجه دوا الرامعة إلى مكافحة العن .

وأشتتتتتتتتتتتتتتادت إستتتتتتتتتتتتتتت نعتا بتان تازات إد ادور فعمتا يخف االمت تال اللتزامتاتهتا التدولعتة في م تال  ق     -66
المتخ ة لت فير اإلنستتتتتتتتان، بما في ذلك في م ال  رية التعبير و ماية الكتتتتتتتتحفيين. وأشتتتتتتتتارت إلى التدابير  

، لكنها أعربت عن أستفها ل ج د زيادة في التنمر على 19-برامق تعلعمعة عبر اإلنترنت والل جائحة ا فيد
 الفتعات والنساي عبر اإلنترنت.

ور بت فرنستا بالتقدم المحرز في إد ادور، وال ستعما فعما يخف ضتمان شتفافعة العملعة االنتخابعة  -67
  ق   اإلنسان ال تزال ونة.األويرة، وال ظت أن  الة 

ور بتت غتامبعتا بنظتام الحمتايتة االجتمتاععتة النتتتتتتتتتتتتتتامتل في إد ادور، الت   ي فر  متايتة وتاصتتتتتتتتتتتتتتة   -68
لت جعه ال ه د العامة والخاصة    2025-2021لوشخاص ذو  اإلعاقة، وب ه د البلد لكعاغة وطة للفترة 

 المتعلقة باألشخاص ذو  اإلعاقة.

د ادور وطتة العمتل لمكتافحتة االت تار بتاألشتتتتتتتتتتتتتتختاص واألننتتتتتتتتتتتتتتطتة ذات ور بتت ج رجعتا بتاعتمتاد إ -69
 الكلة، وصعاغة القان ن األساسي لحماية األطفال والمراوقين، والخط ات المتخ ة لمنع العن  ضد المرأة.

وأعربتت ألمتانعتا عن تقتديروتا للتحستتتتتتتتتتتتتتينتات التي أدولتهتا إد ادور فعمتا يتعلق بحمتايتة البيعتة و ريتة   -70
بير المتخ ة للحد من الفقر ومكافحة التمييز ضتتتتتتتتتتتد األشتتتتتتتتتتتخاص ذو  اإلعاقة وابار الستتتتتتتتتتتن. الرأ ، وللتدا

 وأعربت ألمانعا عن استمرار قلقها إزاي ادتظا  الس  ن.

ور بت الي نان بال ه د التي ب لتها إد ادور لتنفي  الت صتتتتتتتتتتتتعات المقدمة والل ج لة االستتتتتتتتتتتتتعراا  - 71
االستتتتتتتتتخدام المستتتتتتتتتدام للم ارد وب ل جه د للحد من التعدين غير   الدور  النتتتتتتتتامل الستتتتتتتتابقة، وال ستتتتتتتتعما تعزيز 

 عن تقديروا لوول ية التي ت ليها إد ادور لمكافحة جمعع أشكال س ي التغ ية.  القان ني. وأعربت الي نان أيعاا 
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وال ظت وندوراس بارتعاح أن إد ادور قد وضتتعت الستتعاستتة العامة لالقتكتتاد البنفستت ي المتعلقة  -72
بالحق   االقتكتتتتتتتتادية و عاة والعة من العن  من أجل المرأة، التي تهد  إلى الحد من عدم المستتتتتتتتاواة بين 

ع وطة  ، التي تتماشتتتتى م2025-2021ال نستتتتين. وون ت إد ادور على صتتتتعاغة وطة ولق الفرص للفترة 
 .2030التنمعة المستدامة لعام 

 وقدمت آيسلندا ت صعات. -73

ور بت الهند ب ه د إد ادور لمعال ة أزمة نظام الس  ن وبتعزيزوا اإلطار القان ني لمنع االت ار   -74
بال ه د المب ولة لمنع العن  ضتتد المرأة والقعتتاي علعه من والل   بالبنتتر و ماية ضتتحاياه. وأشتتادت أيعتتاا 

 .2025-2019ل طنعة للفترة الخطة ا

للنتتتتتتتتراات عبر  وأعربت إندونعستتتتتتتتعا عن تقديروا لنعادة إد ادور عملعة وضتتتتتتتتع صتتتتتتتتك ملزم قان ناا  -75
ال طنعة وغيروا من مؤستتتتستتتتات األعمال فعما يتعلق بحق   اإلنستتتتان. وأشتتتتادت ب ه د إد ادور لحماية  ق  

 ي الخارج.األشخاص ذو  اإلعاقة في التك يت وبمنرور إجرايات التك يت ف

وستتتتتتتتتتتتتتلطتت جمه ريتة إيران اإلستتتتتتتتتتتتتتالمعتة العتتتتتتتتتتتتتت ي على ال  انت  اإلي تابعتة لخطتة ولق الفرص  -76
، ال ستتتتتتعما في م االت مكافحة جمعع أشتتتتتتكال ستتتتتت ي التغ ية وتعزيز إمكانعة استتتتتتتفادة 2025-2021 للفترة

 ال معع من العمان االجتماعي.

ق   اإلنستتتان، بستتتبل منها ت جعه دع ة دائمة  ور   العرا  بتعاون إد ادور مع اللعات الدولعة لح -77
 إلى اإلجرايات الخاصة لم ل   ق   اإلنسان.

ور بت أيرلندا باعتماد إد ادور الخطة ال طنعة للمستتتتتتتتتتتتتاواة من أجل النستتتتتتتتتتتتتاي والم لعات والم ليين   -78
  .2025-2021ومزدوجي الميل ال نستتتتتتتتي ومغاير  اله ية ال نستتتتتتتتانعة و املي صتتتتتتتتفات ال نستتتتتتتتين، للفترة 

وأعربت عن أستفها الرتفار مستت يات العن  المبلع عنه ضتد النستاي والفتعات واستتمرار الم اق  والستل اعات 
 التمييزية والنمطعة القائمة على الن ر االجتماعي.

ور بت إيطالعا بال ه د التي تب لها إد ادور لتحستتتتتتتتتتتتين  ماية  رية التعبير، بستتتتتتتتتتتتبل منها تعديل  -79
 الت.القان ن األساسي لالتكا

وأعربت اازاوستتتتتتتتتتان عن تقديروا لل ه د التي ب لتها إد ادور لتنفي  الت صتتتتتتتتتعات المقدمة والل ال  لة  - 80
 السابقة لالستعراا الدور  النامل، وأثنت على العمل المن ز من أجل تعزيز و ماية جمعع  ق   اإلنسان. 

، الرامعة إلى القعتتتتتتتاي على 2025-2022ور   لبنان باعتماد إد ادور الخطة الخاصتتتتتتتة بالفترة  -81
العن  والتمييز وجمعع أشتتتتكال اإلقكتتتتاي والعنكتتتترية وما يتكتتتتل ب لك من تعكتتتت ، ووطة العمل ال طنعة  

 ، لمنع العن  ضد المرأة والقعاي علعه.2025-2019للفترة 

 وشكرت لكسمبر  إد ادور على عرا تقريروا ال طني. -82

اتخ ته من وط ات لتحستتتتين االمت ال اللتزاماتها في م ال  ق    وأثنت ماليزيا على إد ادور لما  -83
اإلنستتتان، بستتتبل منها تقديم تقارير ط ععة في منتكتتت  المدة وتعزيز آلعات المتابعة. ور بت بال ه د التي 

 تب لها إد ادور لحماية  ق   المرأة والطفل.

ا األويرة ور بت باننتتاي نظام وأشتتادت ملديف بالتقدم ال   أ رزته إد ادور من  ج لة االستتتعرا -84
معل مات  ق   اإلنستان وباإلصتال ات القان نعة التي أجريت لم ايمة نظامها القان ني ال طني مع األ كام  

 الدست رية ال ديدة والتزاماتها الدولعة في م ال  ق   اإلنسان.
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عم، بطر  منها وأشتادت م رينتي س ب ه د إد ادور الرامعة إلى ضتمان  كت ل ال معع على التعل -85
 زيادة فرص الحك ل على التعلعم وتحسين ن عيته.

ون وت المكستتتتعك بتكتتتتديق إد ادور على اتفا  إستتتتكاستتتت  ور بت بالتدابير المتخ ة لتعزيز ا ترام   -86
و ماية  ق   الم لعات والم ليين ومزدوجي الميل ال نستتتتتتتتتتي ومغاير  اله ية ال نستتتتتتتتتتانعة و املي صتتتتتتتتتتفات  

 ر على م اصلة تعزيز و ه المبادرات.ال نسين. وش عت إد ادو 

وأثنى ال بل األستتتت د على اإلصتتتتال ات التي اضتتتتطلعت بها إد ادور للقعتتتتاي على التمييز ضتتتتد   -87
المرأة، لكنه ردد شت اغل الل نة المعنعة بالقعتاي على التمييز ضتد المرأة بنت ن التحديات التنتريفعة الخاصتة  

األصتتتلعة. واعترفت بال ه د المب ولة لتحستتتين  ماية  ق      المتكتتتلة بالتمييز ال   ت اجهه نستتتاي النتتتع ب
 الم لعات والم ليين ومزدوجي الميل ال نسي ومغاير  اله ية ال نسانعة و املي صفات ال نسين.

وأشتتتتتتارت ناميبعا إلى إدوال تغييرات على النظام ال طني النتتتتتتامل إلد ادور لمنع العن  ال نستتتتتتاني   - 88
  ات الملم سة التي اتخ وا البلد لتقديم المساعدة إلى ضحايا العن  ال نساني. والقعاي علعه، وأشادت بالخط 

وأشتتتارت نيبال بنتتتكل إي ابي إلى تنفي  إد ادور الخطة ال طنعة لمنع العن  ضتتتد المرأة والقعتتتاي   -89
تقتتتديروتتتا العتمتتتاد القتتتان ن  2025-2019علعتتته للفترة   نيبتتتال عن  ، واعتمتتتاد وطتتتة ولق الفرص. وأعربتتتت 

 المتعلق بالتنقل البنر ، ال   يهد  إلى مكافحة االت ار باألشخاص. األساسي

وأثنت و لندا على إد ادور إلبرام اتفاقات مع منظمات السكان األصليين، لكنها أعربت عن قلقها   -90
إزاي المنتتادل المتبنعة المتعلقة بالعن  ال نستتي والعن  ال نستتاني ضتتد النستتاي والفتعات والم لعات والم ليين 

 ومزدوجي الميل ال نسي ومغاير  اله ية ال نسانعة وأ رار اله ية ال نسانعة و املي صفات ال نسين.

وأثنت بادستتتتتتتتان على تعاون إد ادور مع آلعة االستتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتامل وأعربت عن تقديروا  -91
نتتتتتتتتتتتتاملة وإمكانعة لل ه د التي يب لها البلد لتعزيز نظام الحماية االجتماععة وضتتتتتتتتتتتتمان الرعاية الكتتتتتتتتتتتتحعة ال

 الحك ل الم اني على اللقا ات.

 ور بت بنما ب فد إد ادور وشكرت البلد على عرا تقريره ال طني. -92

وأعربت باراغ ا  عن تقديروا لل ه د التي تب لها إد ادور بنتتتتتت ن  ماية النستتتتتتاي ضتتتتتتحايا العن ،  -93
في صتتعاغة    SIDERECHOSوللمبادرات التي أو تها من أجل ضتتمان استتتقالل القعتتاي واستتتخدام منبر 

 تقريروا ال طني.

 ل على التعلعم،  واعترفتت بيرو بتالتقتدم الت   أ رزتته إد ادور، بمتا في ذلتك زيتادة فرص الحكتتتتتتتتتتتتتت  -94
 .SIDERECHOSواعتماد السعاسة العامة بن ن إعادة الت ويل االجتماعي، وإعادة إطال  منبر

ون وتتت الفلبين بتتالتتتدابير التي اتختت تهتتا إد ادور لمعتتال تتة األزمتتة في نظتتام الستتتتتتتتتتتتتت  ن من والل   -95
ن تت ييتدوتا لتدور إد ادور التح ل إلى نهق قتائم على  ق   اإلنستتتتتتتتتتتتتتان وإعتادة التت ويتل االجتمتاعي. وأعربتت ع

 في المفاوضات المتعلقة بالنراات عبر ال طنعة و ق   اإلنسان.

وشدد ال فد على أن إد ادور تحترم الحق في اال ت اج السلمي. ووالل اال ت اجات التي وقعت  -96
لق ة في  زيران/ي نعه، رافقت النتتتتتترطة المظاورات الستتتتتتلمعة و رستتتتتتتها، وعمدت إلى االستتتتتتتخدام التدري ي ل

عندما قام المتظاورون ب عمال عن . وتكرفت النرطة في إطار اال ترام المطلق لحق   اإلنسان،    كراا 
 وهع ت مسا ات آمنة للمتظاورين، وواصة للنساي واألطفال.

، دعت الحك مة إلى إجراي   ار مع ي ماا  18ومن أجل وضتع  د للمظاورات التي شتلت البلد لمدة   - 97
يعر  باستم   زيران/ي نعه على ما  30عة ومنظمات الستكان األصتليين، اوتتم بالت قعع في  المنظمات االجتماع 
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لم    تاريخعاا   "اتفا  الستتالم" وإننتتاي عنتتر م م عات تقنعة لمعال ة مطال  المحت ين. واانت تلك العملعة   اراا 
يستبق لها م يل،  يإ قامت الكنعستة الكاث لعكعة بدور العتامن لالتفاقات. وفي  ين اان من الكتع  معال ة  
ستن ات عديدة من اإلومال وعدم المستاواة في م ل و ا ال قت القكتير، شتدد ال فد على أن الح ار يم ل عالمة  

تلفة، اما شتتتتتتتتتتتتتدد على بداية عهد مختل   فارقة في العالقة بين الستتتتتتتتتتتتتلطة العامة والمنظمات االجتماععة المخ 
 إلد ادور شاملة ومتعددة ال قافات، تتبع فعه سعاسة عامة تستند إلى ر ية منتراة. 

وأددت إد ادور من جديد التزامها بعتتتتتتتتتمان  ق   اإلنستتتتتتتتتان والمستتتتتتتتتاواة وعدم التمييز بين جمعع  -98
خاص المنحدرين من أصتتتتل أفريقي، ستتتتكانها، والحفا  على البيعة وتعزيز إدماج النتتتتع ب األصتتتتلعة واألشتتتت 

عن  ماية  ق   األشخاص في سعا  التنقل البنر . وست اصل إد ادور العمل من أجل منع جمعع   فعالا 
أن ار العن  والقعتتاي عليها، مع الترايز على الفعات ذات األول ية، م ل األطفال والمراوقين، وابار الستتن، 

ي ومغاير  اله ية ال نستتتتتتتتتتتانعة و املي صتتتتتتتتتتتفات ال نستتتتتتتتتتتين، والم لعات والم ليين ومزدوجي الميل ال نستتتتتتتتتتت 
 واألشخاص المسل بين  ريتهم، وال سعما النساي.

واوتتم ال فد المته بت جعه النتتتكر إلى جمعع ال ف د على تعلعقاتها وت صتتتعاتها التي من شتتت نها أن  -99
 تسهم في تعزيز  ق   اإلنسان في إد ادور.

 اتاالستنتاجات و/أو التوصي -ثانياا  

 نظرت إكوادور في التوصيات المقدمة خالل جلسة التحاور/المدرجة أدناه والتي تحظى بتأييد إكوادور: - 100

التصددددددددددديق في أكر  وكدا مموت على الخروتويول االختيداري التفدا يدة حقوق  100-1
الطفل المتعلق بإجراء تقديم الخالغات وتعزيز نظام كضدددداء اثحداى على أسددددائ المياد  التي 

 (؛تها االتفا ية )لكسمخرغأرس

 1930لعام   29النظر في التصدددددديق على بروتويول اتفا ية العمل الدولية ركم  100-2
 (؛)أوزبوستان

تحسددددديت اليتها الولنية لتنفيو التوصددددديات المتعلقة بحقوق اإلنسدددددان واإلبالغ   100-3
الغرض، في إلددار عنهددا ومتددابعتهددا والنظر في إموددانيددة تلقي المسددددددددددداعدددة التعدداونيددة لهددوا  

 (؛مت أهداف التنمية المستدامة )باراغواي 17و 16 الهدفيت

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتعزيز المؤسدددددسدددددة الولنية لحقوق اإلنسدددددان في  100-4
إلار المياد  المتعلقة بمريز المؤسددددددسددددددات الولنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسددددددان )مياد  

 (؛باريس( )أوزبوستان

لجهود الرامية إلى منع وموافحة جميع أشددددوال التمييز والعنف ضددددد  مواصددددلة ا 100-5
اثشدددددخان المنتميت إلى اثكليات والسدددددوان اثصدددددلييت وغيرهم مت اثشدددددخان والف ات التي 

 (؛هشة )إيطاليا تعيش أوضاعاا 

اتخاذ تدابير فعالة لموافحة جميع أشددوال التمييز، وال سدديما العنصددرية والتمييز   100-6
 (؛الشعو  اثصلية واإلكوادورييت المنحدريت مت أصل أفريقي )جيخوتيالعنصري ضد 

تكثيف الجهود الرامية إلى موافحة التمييز العنصدددددددددري واعتماد تدابير لموافحة   100-7
 (؛التحيز العنصري في وسائط اإلعالم )جمهورية إيران اإلسالمية
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موافحة جميع أشددددددددوال  اتخاذ التدابير الالزمة لتكثيف حمالت التوعية مت أجل   100-8
 (؛التمييز واعتماد تدابير لموافحة التحيز العنصري في وسائط اإلعالم )كوت ديفوار

تكثيف حمالت التوعية واتخاذ تدابير لموافحة التمييز العنصدددددددري في وسدددددددائط   100-9
 (؛اإلعالم )العراق

ن  مواصدددلة الجهود الرامية إلى تحسددديت اثمت والظروف المعيشدددية في السدددجو  100-10
واتخاذ المزيد مت الخطوات إلصدددددالم نظام السدددددجون، بما في ذلظ تحسددددديت الظروف (؛ )ترييا

(؛ المعيشية للسجناء، مع الترييز على برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي )أرمينيا
ومواصدددلة التدابير الرامية إلى معالجة اثوضددداع في نظام السدددجون، بسدددخل منها اثخو بالنهج  

 (؛ئم على حقوق اإلنسان وإعادة التأهيل )أذربيجانالقا

مواصدلة إحراز التقدم في تنفيو السدياسدة العامة بشدأن إعادة التأهيل االجتماعي   100-11
، التي تسددمب بتعزيز نهج حقوق اإلنسددان وإعادة التأهيل االجتماعي في 2025-2022للفترة  

تحسدديت نظام السددجون ووضددع اليات   واتخاذ تدابير إضدداةية ترمي إلى(؛  نظام السددجون )كوبا
ومواصلة العمل مت أجل تنفيو السياسة العامة بشددددددأن  (؛ إلعادة التأهيل االجتماعي )بيالروئ

 (؛إعادة التأهيل االجتماعي، في ضوء أزمة السجون )الخرازيل

اتخاذ التدابير المناسدددددددية للحد مت حدوى العنف والوةيات في نظام السدددددددجون   100-12
 (؛)بنغالديش

اتخاذ المزيد مت الخطوات مت أجل تنفيو سدددياسدددة شددداملة للتصددددي للعنف في  100-13
 (؛السجون )أويرانيا

مواصدددددددددلة الجهود الرامية إلى تحسددددددددديت حالة السدددددددددجون وموافحة العنف في  100-14
واعتماد تدابير مناسددددددية بهدف الحد مت العنف  (؛ السددددددجون وإعادة تأهيل السددددددجناء )العراق

 (؛في نظام السجون )رومانيا المميا

مواصدلة التقدم نحو وضدع سدياسدة موحدة لحماية حقوق اثشدخان المسدلوبيت   100-15
 (؛حريتهم، وال سيما ةيما يتعلق بسالمتهم الشخصية، ووضع حد الكتظاظ السجون )شيلي

 (؛مواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى اإلدارة الفعالة لنظم السجون )الهند 100-16

بول جهود لمعالجة مسدددتويات العنف الخطير في السدددجون، بسدددخل منها النظر   100-17
في خريطة الطريق التي وضددددعتها مفوضددددية اثمم المتحدة السددددامية لحقوق اإلنسددددان وموت  

 (؛اثمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تحسيت اثمت في السجون )أيرلندا

سدددديما مت خالل التنفيو الفعال لسددددياسددددات إعادة   إصددددالم نظام السددددجون، وال 100-18
 (؛اإلدماج )فرنسا

تخصدددددددي  موارد إضددددددداةية لزيادة اثمت والخدمات االجتماعية في السدددددددجون   100-19
 (؛)الواليات المتحدة اثمريوية

 (؛ مواصلة تدري  وبناء كدرات كوات إنفاذ القانون في مجال حقوق اإلنسان )مصر  20- 100

عت التدابير التي مت    االسددتثمار في تدري  مويفي السددجون وبناء كدراتهم، فضددالا  21- 100
 (؛ شأنها تقصير فترة االحتجاز السابق للمحاكمة، مت أجل الحد مت اكتظاظ السجون )ألمانيا 
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اتخاذ خطوات لضدددمان وحماية االسدددتقالل والنزاهة الكامليت للسدددلطة القضدددائية   100-22
 (؛)إستونيا

إجراء المزيد مت اإلصدددددالحات القضدددددائية وتعزيز اسدددددتقالل السدددددلطة   مواصدددددلة 100-23
 (؛القضائية )باكستان

اعتماد التدابير الالزمة لضدددددددمان التطخيق الفعال لضدددددددمانات مراعاة اثصدددددددول   100-24
 (؛القانونية الواجية وإموانية الوصول إلى العدالة )اثرجنتيت

وتعزيز التدابير المناسدية (؛  ميت )أوروغواي مواصدلة تعزيز برامج تدري  القضداة والمحا  25- 100
 (؛ لتدري  وتوعية المويفيت العمومييت في السلطة القضائية بقضايا حقوق اإلنسان )اليونان 

إجراء تحقيقات فورية وشداملة ومسدتقلة ونزيهة في وةيات المحتجزيت، وتحديد   100-26
 (؛والعدالة والجخر للضحايا )سويسراالمسؤوليات الجنائية واإلدارية، وضمان الحقيقة 

تعزيز الجهود الراميدددة إلى توفير برامج التددددريددد  والتوعيدددة في مجدددال حقوق  100-27
 (؛اإلنسان للمويفيت المولفيت بإنفاذ القانون والجهاز القضائي ووسائط اإلعالم )الهند

لعادي  ضددمان وصددول نسدداء وفتيات الشددعو  اثصددلية إلى العدالة في النظام ا 100-28
 (؛ونظام السوان اثصلييت على حد سواء )الدانمرك

تهي ة بي ة تموينية للمجتمع المدني، بسخل منها النظر في اعتماد إلار كانوني   100-29
(؛ شددامل بشددأن منظمات المجتمع المدني والمدافعيت عت حقوق اإلنسددان والصددحفييت )رومانيا

لمدافعيت عت حقوق اإلنسدددان، بمت فيهم واعتماد تشدددريعات وتنفيو سدددياسدددات شددداملة لحماية ا
والنظر في اعتماد إلار لتعزيز (؛  المدافعون عت الخي ة والناشددددطون والصددددحفيون )كوسددددتاريوا
وتكثيف الجهود لضددددمان تمتع (؛  حماية الصددددحفييت والمدافعيت عت حقوق اإلنسددددان )اليونان

 (؛المدافعيت عت حقوق اإلنسان بخي ة امنة ومناسية )بيرو

جراء إصدالحات كانونية وتدابير إدارية بهدف ضدمان توافق حريات التعخير والرأي  إ  30- 100
 (؛ وتكويت الجمعيات والحق في التجمع السلمي مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات )رومانيا 

وضددددع إلار كانوني لحماية المدافعيت عت حقوق اإلنسددددان والسددددوان اثصددددلييت   31- 100
بالوصددول إلى العدالة في الحاالت التي يوون فيها انتهاك شددريات خاصددة المنعزليت، يسددمب لهم  

 (؛ عت توفير تدابير جخر الضرر للضحايا وأسرهم )هولندا   للقانون الجنائي والمدني ضدهم، فضالا 

اعتماد تدابير لمنع العنف ضدددددددد المدافعيت عت حقوق اإلنسدددددددان، وال سددددددديما   100-32
 (؛قي والشعو  اثصلية )كوت ديفواراإلكوادورييت المنحدريت مت أصل أفري

تنفيو تدابير لضدمان سدالمة الصدحفييت، بسدخل منها ضدمان حق الصدحفييت في  100-33
 (؛حماية مصادرهم )ناميخيا

تنفيو سددددددياسددددددة شدددددداملة لحماية المدافعيت عت حقوق اإلنسددددددان، بما في ذلظ   100-34
مت خالل التشددددداور معهم على   بروتويول للتحقيق في التهديدات واالعتداءات الموجهة إليهم،

 (؛النحو المناس  )سويسرا

حمدايدة المددافعيت عت حقوق اإلنسدددددددددان وضدددددددددمدان إجراء تحقيقدات فعدالدة في  100-35
 (؛التهديدات واالعتداءات التي تستهدف المدافعيت عت حقوق اإلنسان )سلوفينيا
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هم مت ضددمان احترام حرية التعخير وضددمان سددالمة الصددحفييت مت خالل حمايت 100-36
 (؛التهديدات )فرنسا

حماية حق النائ في التجمع السددددلمي، وضددددمان أن يوون رد فعل أجهزة إنفاذ   100-37
في الحداالت التي تتحول فيهدا االحتجداجات إلى العنف    ومتنداسددددددددديداا  وضدددددددددرورياا  القدانون معقوالا 

 (؛ال مفر منه )أستراليا ويصيب فيها االستخدام القانوني للقوة واثسلحة النارية أمراا 

سدددددددددت كدانون جدديدد لالتصدددددددددداالت يعزز حريدة التعخير دون كيود ال مخرر لهدا،   100-38
باالسدتناد إلى االعتراض الجزئي للرئيس السدو على النسدخة التقييدية الصدادرة في تموز/يوليه 

 (؛)الواليات المتحدة اثمريوية 2013مت القانون اثساسي لالتصاالت لعام  2022

لضدمان أال يوون للخطا  الوي ينتقد الحوومة   193تعديل المرسدوم الرئاسدي ركم  39- 100
 (؛ أي تأثير في كدرة مجموعات المجتمع المدني على العمل بحرية )الواليات المتحدة اثمريوية 

العمل مع كطاع وسددائط اإلعالم لتوفير كدر أكخر مت الحماية القانونية والعملية   100-40
ينهم مت أداء دورهم دون التعرض لخطر المضددايقة واالعتداءات، بما في ذلظ  للصددحفييت لتمو

 (؛على شيوة اإلنترنا )المملكة المتحدة لخريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 (؛مواصلة جهودها لضمان حقوق التصويا للجميع )باكستان 100-41

  كائماا   شدمل نهجاا إنشداء الية حماية متخصدصدة للمدافعيت عت حقوق اإلنسدان ت 100-42
، وكضدددددددددايدا ذات لدابع جمداعي تهددف إلى حمدايدة متمدايزاا   إثنيداا  على النوع االجتمداعي، ونهجداا 

 (؛المدافعيت عت الحقوق المتعلقة باإلكليم والطخيعة والخي ة واثرض )هندورائ

في التنفيو الفعال لقرار المحومة الدسدددددددتورية إلكوادور بشدددددددأن    المضدددددددي كدماا  100-43
 (؛المساواة في الزواج المدني )اثرجنتيت

تخصدي  موارد ياةية لتنفيو خطة العمل الولنية للقضداء على االتجار باليشدر   100-44
 (؛)الخرتغال 2030-2019للفترة 

خطة العمل الولنية ذات الصدلة  تكثيف الجهود لموافحة االتجار باليشدر وتنفيو   100-45
 (؛ومواصلة تنفيو تدابير فعالة لمنع االتجار باثشخان )نييال(؛ )مصر

متعلقة بحقوق اإلنسدددددددان وبالنوع    وضدددددددع لرائق تشدددددددغيلية موحدة تدمج ن هجاا  100-46
االجتماعي لتيسدددير التعرف السدددريع على ضدددحايا االتجار باثشدددخان الويت كد يحتاجون إلى 

 (؛وإحالتهم إلى نظام اللجوء )بنماحماية دولية 

تعزيز فرن حصددددول المرأة على ويائف في القطاع العام وتضددددييق الفجوة في  100-47
 (؛اثجور بيت النساء والرجال )العراق

تعزيز حصول المرأة على عمل رسمي وإنفاذ المساواة في اثجر المتساوي لقاء   100-48
 (؛العمل المتساوي القيمة )ايسلندا

 (؛اعتماد تدابير للحد مت اليطالة )دولة فلسطيت 100-49

تعزيز الموارد اليشدددددرية والتقنية والمالية لتنفيو اسدددددتراتيجية ولنية على المد    100-50
القصدير للوكاية مت جميع أشدوال سدوء التغوية ومعالجتها، وال سديما في المنالق الرياية التي 

 (؛تضم السوان اثصلييت )هندورائ
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ة تنفيو االسدددتراتيجية الولنية المسدددماة وإكوادور تنمو دون نق  تغوية مواصدددل 100-51
 (؛لد  اثلفالو للوكاية مت نق  التغوية المزمت لد  اثلفال والحد منه )الجزائر

مواصددددددددلة بول الجهود للقضدددددددداء على سددددددددوء التغوية المزمت ونق  التغوية،   100-52
 ؛(سيما في المنالق الرياية النائية )بنغالديش وال

تكثيف الجهود الرامية إلى معالجة مسدددددددألة سدددددددوء التغوية في مرحلة الطفولة،   100-53
 (؛سيما في المنالق الرياية )إندونيسيا وال

مواصددددلة جهودها للقضدددداء على سددددوء التغوية لد  اثلفال وتحسدددديت وضددددع  100-54
(؛ ، )تونس2025-2021اثلفال على النحو المنصدددددددون عليه في خطة خلق الفرن للفترة  

وضمان االستدامة المالية للجهود الرامية إلى معالجة سوء التغوية المزمت في مرحلة الطفولة،  
 (؛بما في ذلظ بالنسية للشعو  اثصلية والسوان الريفييت )جزر الخهاما

مواصدددددددلة بول يل الجهود لتعزيز نظام الحماية االجتماعية وتحسددددددديت التدابير   100-55
 (؛مت أهداف التنمية المستدامة )باراغواي 1للهدف  لى الحد مت الفقر، وفقاا الرامية إ

مواصددددلة تعزيز الميادرات الرامية إلى توفير اسددددتجابة فعالة لحالة انعدام اثمت   100-56
 (؛الغوائي وسوء التغوية لد  اثلفال، وال سيما في المنالق الرياية )الهند

 (؛وتعزيز نظام الضمان االجتماعي )الصيت مواصلة تحسيت سخل عيش النائ 100-57

مواصدلة تعزيز التنمية االكتصدادية واالجتماعية المسدتدامة وخفد عدد الفقراء   100-58
 (؛)الصيت

 (؛ )بنغالديش   وتهميشاا   مواصلة اتياع سياسات للقضاء على فقر السوان اثكثر ضعفاا  59- 100

مواصددددددلة الجهود الرامية إلى ضددددددمان الحقوق والفرن االكتصددددددادية للنسدددددداء   100-60
والشددديا  والف ات الضدددعيفة، بما في ذلظ في إلار الوثائق السدددياسددداتية الولنية، ومنها خطة 

والخطة الولنية لمنع العنف ضددددددددد المرأة والقضدددددددداء عليه   2025-2021خلق الفرن للفترة  
 (؛)بيالروئ 2025-2019للفترة 

النهوض بالحقوق االكتصدددددادية واالجتماعية والثقاةية، وال سددددديما للمتضدددددرريت   100-61
بشدددددول غير متناسددددد  مت الفقر، بمت فيهم الشدددددعو  اثصدددددلية، وأول ظ الويت يعيشدددددون في 

 (؛المجتمعات النائية، والنساء، واثلفال، واثشخان ذوو اإلعاكة )أستراليا

ر واإلدمدداج االجتمدداعي وحمددايددة الف ددات التي  دعم الميددادرات المتعلقددة بددالحددد مت الفق  62- 100
 (؛ هشة، وال سيما اثلفال والمراهقون والمهاجرون واثشخان ذوو اإلعاكة )الفلخيت   تعيش أوضاعاا 

تكثيف التدابير المتخوة لمعالجة مسدددددددددألة سدددددددددوء التغوية لد  اثلفال وفرن  100-63
 (؛الحصول على الخدمات الصحية في المنالق الرياية )ترييا

اتخداذ جميع التددابير لمودافحدة التمييز على أسدددددددددائ الميدل الجنسدددددددددي والهويدة  100-64
الجنسدددددددانية وضدددددددمان إموانية الوصدددددددول الفعلي إلى خدمات الو ف الطوعي للحمل في حالة 

 (؛االغتصا  )فرنسا

وضدددددددددع ألر تنظيميدة وسددددددددديداسدددددددددات ذات الصدددددددددلدة لمعدالجدة وةيدات اثمهدات   100-65
 (؛يفوالمضاعفات أثناء الحمل )ملد
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ضدددددددددمدان أال تحول تددابير التقشدددددددددف دون توافر الموارد الالزمدة للحفداظ على  100-66
مسددددتويات الوصددددول إلى الخدمات الصددددحية واتخاذ خطوات لمعالجة أوجه عدم المسدددداواة في 

 (؛المؤشرات الصحية لألشخان المنحدريت مت أصل أفريقي )جزر الخهاما

حقوق اثشدددددخان ذوي اإلعاكة ووضدددددع برامج مواصدددددلة اتخاذ تدابير لحماية   100-67
 (؛لضمان تمتعهم بحقوكهم في مجالي التعليم والصحة )الجزائر

توسدددديع نطاق الخرامج الحوومية للتثقيف والوكاية في مجال الصددددحة الجنسددددية   100-68
الشددددددددداملدة وتعزيز هدوه الخرامج، مع مراعداة المعددالت المفزعدة للعنف الجنسدددددددددي والحمدل غير 

، والحمل الناتج عت االغتصددددددا ، وال سدددددديما في المنالق التي تكون فيها فرن المرغو  ةيه
 (؛الحصول على الخدمات الصحية وخدمات العدالة محدودة )هولندا

مواصددددلة زيادة برامج التوعية بالحقوق المتعلقة بالصددددحة الجنسددددية واإلنجابية   100-69
ية الشدداملة لضددمان حصددول  وتكثيف برامج التوع(؛ ومختلف أشددوال منع الحمل )موريشدديوئ

جميع النساء والفتيات على الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية، بما في ذلظ اثشوال الحديثة  
وضددددمان الحصددددول على خدمات ومشددددورة شدددداملة وجيدة  (؛ مت وسددددائل منع الحمل )إسددددتونيا

ئل منع وميسددورة التكلفة في مجال الصددحة الجنسددية واإلنجابية، دون تمييز، بما في ذلظ وسددا
 (؛الحمل الحديثة، مع إيالء اهتمام خان للشابات اللواتي يعشت في أوضاع هشة )الخرتغال

خفد معدالت حمل الطفالت والمراهقات وتوفير خدمات الصدددددددددحة الجنسدددددددددية   100-70
 (؛عت التثقيف الجنسي، للفتيات والمراهقات والنساء )كندا واإلنجابية، فضالا 

(؛ لضددمان حصددول الجميع على التعليم الجيد )دولة فلسددطيتمواصددلة جهودها   100-71
ومواصدددلة جهودها الرامية (؛ وضدددمان حصدددول جميع اثلفال على تعليم جيد دون تمييز )كطر

إلى ضددددمان حصددددول الجميع على التعليم على جميع المسددددتويات، بما في ذلظ التعليم ما كخل 
(؛ سدددددددددر  على جميع المسدددددددددتويدات )تونساالبتددائي واالبتددائي والثدانوي والعدالي، وتجند  الت

وتكثيف الجهود لضددددمان حصددددول الجميع على التعليم الجيد على كدم المسدددداواة، بسددددخل منها  
 (؛تعزيز السياسات الرامية إلى منع الطال  مت التسر ، ال سيما في المنالق الرياية )لخنان

ليم والخدمات  اعتماد اسدددددددتراتيجيات لمعالجة التفاوتات في الحصدددددددول على التع 100-72
 (؛الصحية والحد اثدنى مت مستو  المعيشة للشعو  اثصلية )جمهورية إيران اإلسالمية

زيادة اإلنفاق االجتماعي على التعليم، لضدددددددمان حصدددددددول الجميع على التعليم   100-73
 (؛الجيد على كدم المساواة )فييا نام

نالق الرياية، التي  مواصدددددلة تعزيز فرن الحصدددددول على التعليم الجيد في الم 100-74
 (؛ستعود بفوائد لويلة اثمد على النساء والشيا  في المنالق الرياية )الجزائر

 (؛مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم في المنالق الرياية )جنو  أفريقيا 100-75

الرياية  زيادة االستثمار في التعليم وتشجيع بناء المرافق التعليمية في المنالق   100-76
 (؛)الصيت

سديما في   تكثيف الجهود الرامية إلى تحسديت نوعية التعليم للجميع، دون تمييز، وال  77- 100
 (؛ المنالق الرياية لصالب الشعو  اثصلية واإلكوادورييت المنحدريت مت أصل أفريقي )جيخوتي 
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زيادة    ضدمان حصدول الجميع وعلى كدم المسداواة على التعليم الجيد، بما في ذلظ  78- 100
اإلنفاق االجتماعي لهوا الغرض، وتعزيز السدددياسدددات الرامية إلى منع التسدددر  مت المدارئ، وال  

 (؛ سيما في صفوف الفتيات والفتيان والمراهقيت الويت يعيشون في أوضاع هشة )الموسيظ 

مواصدددددلة تعزيز السدددددياسدددددات العامة الرامية إلى تضدددددييق الفجوات في التعليم بيت   79- 100
المندالق الريايدة والحضددددددددريدة وخفد معددالت التسددددددددر  مت المددارئ بيت السددددددددودان ذوي الددخدل  

 (؛ المنخفد والشعو  اثصلية واثشخان المنحدريت مت أصل أفريقي وأفراد شع  مونتوبيو )بيرو 

امية إلى خفد معدالت التسدر  مت المدارئ، بسدخل منها  تعزيز السدياسدات الر  100-80
وضددع اسددتراتيجيات محددة اثهداف للسددمام لألمهات المراهقات بالعودة إلى المدارئ الثانوية 

 (؛)جزر الخهاما

 (؛ زيادة الجهود الرامية إلى تعزيز حق اثشخان ذوي اإلعاكة في التعليم )ماليزيا  81- 100

ياسدددات الرامية إلى تعزيز االسدددتخدام المسدددتدام للموارد،  في السددد  المضدددي كدماا  100-82
 (؛والتخايف مت اثار تغير المناخ، وحفظ النظم اإليوولوجية )بربادوئ

اعتماد نهج منسددق ومتمايز لمعالجة تغير المناخ مت أجل الحد مت كابلية تأثر   100-83
المحددة في السدددددددددياسدددددددددة   النائ والنظم اإليوولوجية والنظم اإلنتاجية، وزيادة لموم اثهداف

الولنيدة المتعلقدة بتغير المنداخ وإعطداء اثولويدة لالسدددددددددتثمدارات الهدادفدة إلى إزالدة الكربون مت 
 (؛)بنما 2050االكتصاد الولني بحلول عام 

اإلسدددراع في خفد اسدددتخدام الوكود اثحفوري وإنتاجه، وسدددت تشدددريعات للحد   100-84
درجة م وية المحدد في  1,5ما يتماشدددددى مع هدف  بشدددددول يخير مت انيعاثات غازات الدفي ة، ب

 (؛اتفاق باريس )كوستاريوا

  يامالا  وضدددع اليات فعالة لجخر اثضدددرار الناجمة عت االنسدددوابات النفطية جخراا  100-85
وللتعامل مع أنشددددددطة الشددددددريات الخاصددددددة، عت لريق إنشدددددداء اليات للتحقيق مع الشددددددريات  

 (؛ومقاضاتها ومعاكختها في حالة انتهاك حقوق اإلنسان )لكسمخرغ

مواصدددددددلة اتخاذ خطوات لوضدددددددع خطة عمل ولنية بشدددددددأن اثعمال التجارية وحقوق   86- 100
 (؛ علقة باثعمال التجارية وحقوق اإلنسان )ماليزيا اإلنسان بما يتماشى مع تنفيو المياد  التوجيهية المت 

تزويد المجلس الولني للمسدددددداواة بيت الجنسدددددديت بالموارد الكاةية لتنفيو واليته   100-87
وتعزيز (؛  بوفاءة وتعزيز سددددلطة المجلس وواليته ودوره في مجالي التنسدددديق والرصددددد )أيرلندا

وارد الكاةية ثداء واليته بفعالية، مت أجل المجلس الولني للمساواة بيت الجنسيت وتزويده بالم
 (؛تعزيز حقوق المرأة وتمويت المرأة )بيرو

مواصدددددددلة إحراز التقدم في تعزيز المسددددددداواة بيت الجنسددددددديت وتمويت المرأة في  100-88
سدياسدات العمالة ودعم رائدات اثعمال مت خالل تشدجيع االسدتثمار والتمويل الشدامليت وتيسدير 

 (؛مان والتكنولوجيا، وال سيما في القطاعات غير التقليدية )كولومخياحصولهت على االئت

مواصدددددددددلة الجهود الشددددددددداملة المتعلقة بحقوق المرأة مع الترييز على المنالق   100-89
 (؛الرياية )ترييا

تنظيم حمالت توعية لتمويت المرأة مت الوصدول إلى مناصد  التمثيل السدياسدي   100-90
 (؛)إستونيا وصنع القرار في عالم العمل
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تشدددددجيع مشدددددارية المرأة على جميع مسدددددتويات صدددددنع القرار، بما في ذلظ في  100-91
 (؛الفرعيت القضائي والتشريعي للحوومة، ويولظ في الخدمة المدنية )كازاخستان

اعتماد وتنفيو تدابير وسددياسددات تشددريعية لتعزيز ثقافة المسدداواة بيت الجنسدديت،  92- 100
العنف ضددددد النسدددداء والفتيات، وإنهاء ياهرة كتل اإلناى، ووصددددول المرأة إلى وضددددمان الحد مت  

 (؛مناص  التمثيل السياسي وصنع القرار وتموينها مت خالل برامج التعليم وفرن العمل )رومانيا 

 (؛مواصلة الجهود الرامية إلى الحد مت العنف الجنساني )فييا نام 100-93

(؛ موافحة العنف الجنسدي والعنف الجنسداني )نييالمواصدلة الجهود الرامية إلى   100-94
 (؛ومواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى الحد مت العنف ضد المرأة )موريشيوئ

تعزيز التدابير الرامية إلى موافحة جميع أشددددوال العنف الجنسدددداني، وال سدددديما  100-95
 (؛ضد النساء واثلفال )غامخيا

ة في القانون والممارسدددة وموافحة جميع أشدددوال  مواصدددلة يفالة المسددداواة للمرأ 100-96
 (؛العنف الجنساني )ماليزيا

مواصددددلة التصدددددي للعنف الجنسدددداني ضددددد المرأة وتنفيو الخروتويوالت المتعلقة   100-97
 (؛بتوفير الرعاية لمنع العنف ضد المرأة )بربادوئ

ومعالجة التحديات المحددة  اعتماد وتنفيو سدياسدات مشدترية بيت الثقافات لمنع   100-98
 (؛التي يطرحها العنف ضد نساء وفتيات الشعو  اثصلية )الجخل اثسود

تسددريع وتيرة تنفيو التدابير اإلدارية والقضددائية لضددمان الحماية الفعالة للنسدداء   100-99
 (؛والفتيات مت العنف واالستغالل الجنسي، ومعا ية الجناة )أوروغواي

ز للسدددياسدددات والخرامج الرامية إلى منع العنف الجنسددداني  مواصدددلة   100-100 التنفيو المعزَّ
والقضددداء عليه وما يصددداحخها مت جهود لتشدددجيع تمويت النسددداء والفتيات، بما في ذلظ خطة 

 (؛)الفلخيت 2025-2021خلق الفرن للفترة 

لنظام  مواصدددلة تنفيو بروتويوالت الرعاية والتنسددديق المشدددترية بيت المؤسدددسدددات، وا  101- 100
الولني الشدددامل لمنع العنف والقضددداء عليه، وضدددمان ميزانية مناسدددية لولظ، باإلضدددافة إلى تعزيز 

 (؛ مت أهداف التنمية المستدامة )باراغواي   5حمالت منع العنف ضد المرأة، بما يتماشى مع الهدف  

ى  دعم تمويت منظمات النسددددداء والفتيات والمراهقات، مت خالل تعزيز كدراتهت عل  102- 100
 (؛ القيادة والدعوة والتعخ ة االجتماعية للمطالية بحقوكهت والقضاء على العنف الجنساني )بنما 

ضددددددددمان توافر أماكت إليواء ضددددددددحايا العنف الجنسددددددددي والعنف الجنسدددددددداني،   100-103
 (؛يتماشى مع اتفا ية القضاء على جميع أشوال التمييز ضد المرأة )ايسلندا بما

الجهود الرامية إلى اعتماد تشددددددريعات محددة تن  على تعويضددددددات  مواصددددددلة   100-104
 (؛شاملة ومتعددة اثبعاد ثلفال ضحايا كتل اإلناى وغيرهم مت أكار  هؤالء الضحايا )اليونان

مواصددددددددلة العمل مت أجل التنفيو الفعال إللارها القانوني لتعزيز تدابير موافحة  100-105
وتعزيز تنفيو اإللار القانوني القائم ةيما (؛ رأة )جورجياجميع أشددوال العنف الجنسدداني ضددد الم

 (؛يتعلق بالعنف الجنساني )إستونيا
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تعزيز اليات منع وموافحة العنف ضددد المرأة، مت أجل حماية الضددحايا، وتوفير   100-106
 (؛العدالة وإعادة التأهيل وجميع أشوال المساعدة اثخر  لهت )جيخوتي

العنف الجنسدداني ضددد النسدداء السددياسدديات والمرشددحات في  اعتماد برامج لمنع 100-107
الخطا  العام، وتوفير بناء القدرات لهت ةيما يخ  الحمالت السددددياسددددية والمهارات القيادية،  

 (؛عت ضمان حصول المرشحات على التمويل الكافي للحمالت االنتخابية )الدانمرك فضالا 

يو القانون اثسدداسددي المتكامل لمنع تخصددي  الموارد والمويفيت الالزميت لتنف 100-108
وتخصدددي  الموارد الالزمة للتنفيو  (؛  العنف الجنسددداني ضدددد المرأة والقضددداء عليه )كوسدددتاريوا

(؛ الفعال للقانون اثسداسدي المتكامل لمنع العنف الجنسداني ضدد المرأة والقضداء عليه )الخرازيل
جنسددددددداني، وال سددددددديما عت لريق وتعزيز التدابير الرامية إلى موافحة جميع أشدددددددوال العنف ال

تخصدي  الموارد الالزمة للتنفيو الفعال للقانون اثسداسدي الشدامل الرامي إلى منع العنف ضدد 
 (؛المرأة والقضاء عليه )بلجيوا

إنشددداء وتعزيز اليات وتشدددريعات لضدددمان مقاضددداة مرتكخي أعمال العنف ضدددد  100-109
عامة تن  على تقديم تعويضددات شدداملة  النسدداء والفتيات وجرائم كتل اإلناى، ووضددع سددياسددة  

 (؛لضحايا العنف ضد النساء والفتيات والناجيات مت هوا العنف )سويسرا

تكثيف الحمالت في جميع أنحاء الخلد إلذياء الوعي العام بعواك  جميع أشددوال   100-110
اليات  العنف، وال سددديما العنف العائلي ضدددد النسددداء واثلفال، وتعزيز تدابير حماية الضدددحايا و 

 (؛معالجة الثغرات في التنفيو )أرمينيا

اتخاذ خطوات ملموسددددددة لتقديم مرتكخي أعمال العنف ضددددددد النسدددددداء والفتيات،   100-111
سددددددددديمدا كتدل اإلنداى، إلى العددالدة، وذلدظ بسدددددددددخدل منهدا إتداحدة الموارد الالزمدة للتحقيقدات   وال

 (؛ليةوالمحاكمات )المملكة المتحدة لخريطانيا العظمى وأيرلندا الشما

تعزيز التحقيق في االعتددداءات على المرأة لموددافحددة اإلفالت مت العقددا  على  100-112
هوا النوع مت الجرائم وتحسدددديت تدري  القضدددداة والمدعيت العاميت والمويفيت المسددددؤوليت عت 

قة لمنع العنف   إنفاذ القانون على تحقيق المسدداواة للنسدداء، فضددالا  عت تعزيز اإلجراءات المنسددَّ
 (؛نساء والفتيات )إسيانياضد ال

تعزيز الجهود الرامية إلى القضدداء على العنف والتمييز ضددد المرأة، بسددخل منها   100-113
 (؛إذياء الوعي وزيادة التثقيف بشأن تحقيق المساواة للنساء والفتيات )إندونيسيا

في العمل مت أجل اعتماد مشددروع كانون أسدداسددي لحماية حقوق   المضددي كدماا  100-114
 (؛الطفل حماية شاملة )جورجيا

تسددددددريع وتيرة الجهود المخوولة مت أجل اعتماد التدابير السددددددياسدددددداتية الالزمة  100-115
 (؛مع اتفا ية حقوق الطفل )الهند إلعمال حقوق الطفل، تماشياا 

ان لضدمان حماية أفضدل لحقوق اثلفال  مواصدلة تعزيز مؤسدسدات حقوق اإلنسد 100-116
ومواصددلة تعزيز ايليات التي تضددمت حماية أفضددل  (؛  والنسدداء والسددوان اثصددلييت )كازاخسددتان

 (؛لحقوق الطفل والمرأة والشعو  اثصلية )باكستان

تعزيز الحماية الممنوحة لأللفال مت خطر االعتداء واالسدددددددتغالل الجنسدددددددييت    100-117
“ ووضدددددع وتنفيو  WeProtectمنها االنضدددددمام إلى التحالف العالمي   عخر اإلنترنا، بسدددددخل

 (؛خطة عمل ولنية في هوا الصدد )المملكة المتحدة لخريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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مواصدددلة جهودها الرامية إلى القضددداء على العنف الجنسدددي، مع الترييز بوجه  100-118
ضددددمان حماية الضددددحايا أثناء متابعة عت   خان على العنف الجنسددددي ضددددد اثلفال، فضددددالا 

 (؛الشواو  )أويرانيا

اعتماد خطة عمل لضدددددددمان تسدددددددجيل جميع المواليد مت اثلفال المقيميت في  100-119
المندالق الريايدة والسدددددددددداحليدة والحددوديدة، ب يدة المسدددددددددداهمدة في التمتع بدالحق في الهويدة 

لمواليد وتعزيز حقوق اثلفال  وتخصي  الموارد المناسية لضمان تسجيل جميع ا(؛ )اثرجنتيت
واعتماد خطة عمل لضددددمان تسددددجيل المواليد مت (؛  والمراهقيت في المنالق الرياية )بربادوئ

جميع الفتيدات والفتيدان، مع إيالء اهتمدام خدان ثول دظ الدويت يعيشدددددددددون في المندالق الريايدة 
 (؛والساحلية والحدودية )الموسيظ

ومالجئ للشدديا  الناجيت مت سددوء المعاملة يعمل بها مويفون  إنشدداء ومراكز دعمو   120- 100
 (؛ مدربون يتمتعون بثقة الناجيت، وذلظ في إلار التصدي للعنف ضد اثلفال واثحداى )ألمانيا 

تسددريع وتيرة الجهود المخوولة مت أجل تعزيز المسدداواة بيت الجنسدديت والقضدداء   100-121
ء والفتيات، بما في ذلظ الممارسدات الضدارة، مثل على جميع أشدوال العنف والتمييز ضدد النسدا

 (؛زواج اثلفال والزواج الميور والقسري )إيطاليا

مواصددلة الجهود المخوولة لموافحة زواج اثلفال، ال سدديما في المنالق الرياية   100-122
 (؛)لخنان

ع  تكثيف الجهود للقضاء على عمل اثلفال مت خالل تعزيز الشراكات مع القطا  100-123
 (؛الخان ))جمهورية إيران اإلسالمية(

 (؛تكثيف الجهود للقضاء على عمل اثلفال )الجخل اثسود 100-124

مضدداعفة الجهود للقضدداء على عمل اثلفال ووضددع برامج لتنفيو االسددتراتيجية   100-125
 (؛الولنية لموافحة عمل اثلفال )دولة فلسطيت

تنفيو الخطة الولنية لألشدددددددخان ذوي إشدددددددراك اثشدددددددخان ذوي اإلعاكة في  100-126
 (؛)كطر 2025-2021اإلعاكة للفترة 

اتخاذ المزيد مت التدابير لضددددمان المسدددداواة لألشددددخان ذوي اإلعاكة، بما في  100-127
ومت خالل نظددام الحمددايددة االجتمدداعيددة    2025-2021ذلددظ في إلددار الخطددة الولنيددة للفترة  
 (؛الشامل المعمول به في الخلد )بيالروئ

مضددددددددداعفدة الجهود مت أجدل تعزيز اليدات الكشدددددددددف عت حداالت العنف ضدددددددددد  100-128
 (؛اثشخان ذوي اإلعاكة ومنعها )باراغواي

اعتماد تدابير إضددددددداةية لضدددددددمان الحقوق االكتصدددددددادية واالجتماعية والثقاةية   100-129
 (؛لمجتمعات السوان اثصلييت، وال سيما في المنالق الرياية )إسيانيا

إجراء جميع التعديالت المعقولة لضدددمان نوعية حياة أفضدددل للشدددعو  اثصدددلية   100-130
 (؛ولزيادة االعتراف بتقاليدها )شيلي

ضددددمان حق الشددددعو  اثصددددلية في الموافقة الحرة والمسدددديقة والمسددددتنيرة على  100-131
 (؛السياسات والمشاريع والتشريعات التي كد تؤثر عليها )جمهورية إيران اإلسالمية
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ضمان حق الشعو  اثصلية في التشاور والموافقة الحرة والمسيقة والمستنيرة،   100-132
إنشدداء عملية (؛  كوسدديلة للمشددارية الفعالة في أي مسددألة يموت أن تؤثر على حقوكها )ناميخيا

تشددددداور فعالة مع الشدددددعو  اثصدددددلية والمجتمعات المعنية بشدددددأن أي مشدددددروع كد يؤثر على 
وضمان حق الشعو  اثصلية في الموافقة الحرة والمسيقة  (؛  تونياأراضيها أو سخل عيشها )إس

وضددمان  (؛  والمسددتنيرة على السددياسددات والمشدداريع والتشددريعات التي كد تؤثر عليها )سددلوفينيا
حق الشدددعو  اثصدددلية في الموافقة الحرة والمسددديقة والمسدددتنيرة على السدددياسدددات والمشددداريع  

(؛ تماشدددددى مع معايير حقوق اإلنسدددددان )جنو  أفريقياوالتشدددددريعات التي كد تؤثر عليها، بما ي
وضمان حق الشعو  اثصلية في المشارية في عملية صنع القرار بشأن المسائل التي تمسها  

 (؛مت الدستور )كندا 57للمادة  مت خالل التشاور الحر والمسخق والمستنير، وفقاا 

مت أجدل حمدايدة السدددددددددودان   تعزيز التنفيدو الفعدال والهدادف لاجراءات القدانونيدة 100-133
اثصددلييت مت جميع أشددوال التمييز والعنف واتخاذ خطوات إضدداةية للحفاظ على لغات السددوان  

 (؛اثصلييت )أرمينيا

اعتماد تدابير فعالة لضدددددمان حقوق الشدددددعو  اثصدددددلية التي تعيش في عزلة  100-134
علق بثقدافتهدا وأسددددددددداليد   لوعيدة ةيمدا يتعلق بدأراضددددددددديهدا وأكداليمهدا ومواردهدا الطخيعيدة وةيمدا يت

 (؛حياتها )هندورائ

تعزيز التدابير السدددياسددداتية الرامية إلى موافحة جميع أشدددوال التمييز بحوم الواكع   135- 100
ضدد الف ات التي تعيش في حاالت هشدة، وال سديما النسداء، وأفراد الشدعو  اثصدلية، واثشدخان  

وان الريفيون، واثشدددددخان الويت  المنحدرون مت أصدددددل أفريقي، وأفراد شدددددع  مونتوبيو، والسددددد
يعيشددون في أوضدداع تنقل بشددري، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسددي ومغايرو الهوية 

 (؛ الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسيت )اثرجنتيت 

وإزالة المثلية  اتخاذ تدابير لمنع وحظر الممارسددددددددات التي تعتخر يمعاملة هدفها   100-136
الجنسيةو أو وإعادة التوجيهو تمارئ على المثليات والمثلييت ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 

 (؛الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسيت )بلجيوا

مواصدددلة الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المثليات والمثلييت ومزدوجي   100-137
الجنسدي ومغايري الهوية الجنسدانية وحاملي صدفات الجنسديت، وال سديما مت أجل صدون   الميل

 (؛السالمة الخدنية لأللفال حاملي صفات الجنسيت )شيلي

ضدددددمان وصدددددول المثليات والمثلييت ومزدوجي الميل الجنسدددددي ومغايري الهوية   100-138
العدالة، بسدخل منها مقاضداة  الجنسدانية وأحرار الهوية الجنسدانية وحاملي صدفات الجنسديت إلى 

 (؛مت يدعى ارتكابهم لجرائم الكراهية )ايسلندا

ضددددددمان الوصددددددول إلى العدالة والحد مت اإلفالت مت العقا  في حاالت العنف   100-139
الجسدددددي والجنسددددي وجرائم القتل ضددددد المثليات والمثلييت ومزدوجي الميل الجنسددددي ومغايري 

جنسدانية وحاملي صدفات الجنسديت، وال سديما مغايرو الهوية الهوية الجنسدانية وأحرار الهوية ال
 (؛الجنسانية )هولندا

وضدع وتنفيو مجموعة مت السدياسدات لحماية ضدحايا التمييز على أسدائ الميل   100-140
الجنسددددددي أو الهوية الجنسددددددانية والتعخير عنها، بما في ذلظ تنفيو حوم المحومة الدسددددددتورية  

ومراجعدة اثحودام القدانونيدة المتعلقدة بدالزواج المددني ثخدو ، 2019الصدددددددددادر في حزيران/يونيده 
 (؛رغاثزواج المثلييت بعيت االعتيار )لكسمخ
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إزالة الحواجز التي تحول دون تحديد اثشددددددددخان مغايري الهوية الجنسددددددددانية   100-141
وحاملي صدددفات الجنسددديت هويتهم الجنسدددانية بأنفسدددهم، وذلظ عت لريق وضدددع وتنفيو كانون  

 (؛وية )ايسلنداشامل لله

مواصدددددلة العمل مت أجل القضددددداء على جميع أشدددددوال العنف والتمييز القائميت   100-142
، في هوا الصددد، نحو اعتماد خطة عمل على الميل الجنسدي والهوية الجنسدانية والمضدي كدماا 

 (؛بشأن التنوع )كوبا

لألشدددددخان    تسدددددريع وتيرة الجهود الولنية لتقييم احتياجات الحماية الخاصدددددة 100-143
 (؛الويت هم في حالة تنقل )أوروغواي

تنفيو سدددياسدددة لتسدددوية أوضددداع المهاجريت تتماشدددى مع احتياجات اثشدددخان   100-144
الضدددددددددعفداء المتنقليت لمنع عمليدات اإلعدادة والطرد دون اتيداع إجراء لتحدديدد مدا إذا يداندا هنداك 

 (.رغحاجة إلى الحماية الدولية )لكسمخ

في وكا مناسد  ال يتجاوز موعد الدورة   إكوادور في التوصديات التالية، وسدتقدم ردوداا وسدتنظر   -101
 الثانية والخمسيت لمجلس حقوق اإلنسان:

اعتماد تدابير ملموسددة للحد مت عدد الوةيات الناجمة عت العنف في السددجون   101-1
بدائل    ومرافق االحتجاز، ال سدددددديما عت لريق خفد عدد اثشددددددخان المحتجزيت باسددددددتخدام

 (؛للسجت )الخرتغال

اتخاذ التدابير المناسدية والضدرورية للحد مت اكتظاظ السدجون، بما في ذلظ مت  101-2
 (؛خالل تنفيو عقوبات بديلة )إندونيسيا

حماية وضددددمان حقوق اثشددددخان المسددددلوبيت حريتهم، وال سدددديما عت لريق  101-3
ه التدابير ال تعرض حقوق شخ  توفير تدابير بديلة لسجت اثشخان الضعفاء، ما داما هو

 (؛اخر للخطر )بلجيوا

اتخاذ خطوات فورية وإضدددداةية لتحسدددديت أوضدددداع السددددجون، مع إيالء اهتمام  101-4
 (؛خان للتدابير التي تعالج االكتظاظ والعنف وعدم يفاية الخدمات الصحية )أستراليا

أفراد كوات اثمت  مودافحدة اإلفالت مت العقدا  ةيمدا يتعلق بدالعنف الدوي يرتكيده   101-5
 (؛)فرنسا

تهي ة بي ة امنة ومواتية للمجتمع المدني، في القانون والممارسددة، بسددخل منها تعديل   6- 101
 (؛ القوانيت ذات الصلة لضمان االمتثال للعهد الدولي الخان بالحقوق المدنية والسياسية )مصر 

المعنية بخرامج الخث العام  وضددددددع بروتويوالت وتدابير بشددددددأن وسددددددائط اإلعالم   101-7
لضدددددمان التعددية في التغطية وضدددددمان اسدددددتقالل الصدددددحفييت والمحلليت عت النفوذ الحوومي 

 (؛ليشتي -)تيمور 

حماية حرية الصدحافة عت لريق منع دعاو  القوف والتشدهير التي تهدف إلى  101-8
السدلمي وتكويت الجمعيات مت خالل إسدوات االنتقاد العام وحماية حرية التعخير وحرية التجمع  

مت كانون العقوبات لضدددمان صدددياغة   365و  346و  345و  339و  336و  182مراجعة المواد  
 (؛التعريفات الجنائية بطريقة صريحة ود يقة ومفصلة ومسيقة )كندا
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مراجعدة اثحودام القدانونيدة المتعلقدة بدالزواج المددني لتشدددددددددمدل اثزواج المثلييت   101-9
 (؛المساعدة على اإلنجا  )ايسلندا وتنظيم أسالي 

تعزيز إموانية اسدددددتفادة الجميع مت الضدددددمان االجتماعي مت خالل تخصدددددي   101-10
 (؛الموارد التقنية والمالية الالزمة للتنفيو الفعال لخطة خلق الفرن )ملديف

تعزيز الجهود الراميدة إلى تحقيق مسدددددددددتو  معيشدددددددددي الئق، مثدل تطوير نظدام  101-11
 (؛ئم على التضامت )أذربيجاناكتصادي كا

في  اتخاذ التدابير الالزمة للتصدي للعنف المتصل بالنزاعات على اثراضي، بما 101-12
 (؛ذلظ االستخدام غير القانوني لألراضي )فرنسا

إلغاء تجريم اإلجهاض وضددمان حق الجميع في االسددتفادة مت خدمات الصددحة  101-13
 (؛يسلنداالجنسية واإلنجابية في يروف امنة )ا

إضدددفاء الشدددرعية على اإلجهاض في حاالت االغتصدددا  أو سدددفام المحارم أو  101-14
الخطر على حياة أو صددددحة المرأة الحامل أو التشددددوه الخطير للجنيت، وإلغاء تجريم اإلجهاض  

 (؛في جميع الحاالت )الموسيظ

ض  ضدددددمان إموانية الوصدددددول الفعال وفي الوكا المناسددددد  إلى خدمات اإلجها  101-15
 (؛ايمت والقانوني لجميع الحوامل اللواتي يحتجت إليها )جنو  أفريقيا

اعتماد مادة شدداملة ومناسددية للعمر بشددأن التثقيف الجنسددي وضددمان أن تكون   101-16
 (؛مادة إلزامية وفي متناول جميع الطال  )جنو  أفريقيا

شدى مع اثدلة  اعتماد سدياسدة شداملة للتثقيف الجنسدي مناسدية للعمر، بما يتما 101-17
العلمية وحقوق اإلنسدددان، وضدددمان أن تكون مادة إلزامية متاحة لجميع الطال  مت المدرسدددة  

 (؛االبتدائية فما فوق )كوستاريوا

الحد مت أثر تدابير التقشددددددف والتسددددددهيل الممدد لصددددددندوق النقد الدولي على  101-18
 (؛الخلد )جمهورية إيران اإلسالميةالتمتع بالحقوق االكتصادية واالجتماعية والثقاةية في 

وضدددع حد للعنف ضدددد النسددداء والفتيات وللزيادة في معدل العنف العائلي الوي   101-19
 (؛يعد مت بيت أعلى المعدالت في المنطقة )جمهورية فنزويال الخوليفارية

توسديع نطاق إدارات إنفاذ القانون المتخصدصدة، ةيما يتعلق بالعنف ضدد المرأة،   101-20
 (؛أجل التصدي للعنف الجنساني في إدارات الشرلة والنيابة العامة )ألمانيامت 

اعتماد سدياسدة عامة واسدتراتيجية ولنيتيت شداملتيت تهدفان إلى إعمال حقوق  101-21
التفا ية حقوق الطفل وإنشدداء هي ة رةيعة المسددتو  مشددترية بيت الوزارات لتنسدديق    الطفل وفقاا 

 (؛ليشتي -تعلقة بتنفيو هوه االتفا ية )تيمور جميع السياسات والخرامج الم

ضدددددمان الحق في التشددددداور الحر والمسدددددخق والمسدددددتنير للشدددددعو  اثصدددددلية   101-22
 (؛واإلكوادورييت المنحدريت مت أصل أفريقي )الموسيظ

 (.مت الدستور لتمويت اثزواج المثلييت مت التخني )ايسلندا 68تعديل المادة  101-23
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 بها:  دور في التوصيات المقدمة خالل جلسة التحاور/المدرجة أدناه وأحالا علماا وكد نظرت إكوا  - 102

وضددددع حد للعنف المنهجي في السددددجون ووحشددددية الشددددرلة واعتماد ميادرات   102-1
فعالة للتصددددددددي لالسدددددددتخدام التعسدددددددفي لالحتجاز االحتيالي والوضدددددددع الخطير لالكتظاظ في 

 (؛السجون )جمهورية فنزويال الخوليفارية

وضددع حد لعدم اسددتقالل القضدداء والسددتخدام العدالة مت أجل اضددطهاد وسددجت   102-2
 (؛القادة السياسييت المعارضيت للحوومة )جمهورية فنزويال الخوليفارية

وضددددع حد للعداء المتزايد والتجريم المفرن للنشددددطاء االجتماعييت والصددددحفييت   102-3
عتداءات المسددتمرة ضددد الصددحفييت بسددخ   والمدافعيت عت حقوق اإلنسددان، والمعا ية على اال

 (؛ يامهم بواجخهم اإلعالمي )جمهورية فنزويال الخوليفارية

وضددع حد لالسددتخدام التعسددفي للقوة ضددد المتظاهريت بشددول عام، وضددد السددوان   4- 102
اثصلييت بشول خان، ووضع حد إلفالت المسؤوليت عت ذلظ مت العقا ، وال سيما المسؤوليت  

 (؛ ، الوي ال يزال دون عقا  )جمهورية فنزويال الخوليفارية 2019ي في عام  عت القمع الدمو 

وضع حد لمعدالت سوء التغوية المزمت وسوء التغوية في مرحلة الطفولة، التي   102-5
 (؛ زادت بشول يخير، وللفقر المدكع في صفوف السوان اثصلييت )جمهورية فنزويال الخوليفارية

ت حاالت االسددددددتغالل في العمل واالسددددددتغالل الجنسددددددي، وضددددددع حد للعدد الكخير م  6- 102
 (؛ سيما لأللفال، وتنفيو برنامج رعاية شامل للضحايا دون تأخير )جمهورية فنزويال الخوليفارية  ال 

وضدددددددع حد للتمييز والعنف المتفاكميت على أسدددددددائ الميل الجنسدددددددي وحماية   102-7
 (.الخوليفاريةالضحايا ومنحهم تعويضات )جمهورية فنزويال 

وجميع االسدتنتاجات و/أو التوصديات الواردة في هوا التقرير تعخر عت مو ف الدولة )الدول( التي   - 103
 كدمتها و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ينيغي أن يفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل بوامله. 

 التعهدات وااللتزامات الطوعية -ثالثاا  

 إد ادور بااللتزامات الط ععة التالعة:تعهدت  -104

إضتتتتتتتتتتفاي الطابع المؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتي على آلعة اإلبال  والمتابعة ال طنعة لعتتتتتتتتتتمان االمت ال  )أ( 
للت صتتتتتتتتتتتعات المعتمدة وااللتزامات المتعلقة بحق   اإلنستتتتتتتتتتتان المتعهد بها في إطار منظ مة األمم المتحدة، 

 وذلك من والل التعاون مع منظ مة األمم المتحدة؛

اتخاذ جمعع اإلجرايات إلننتتتتاي أول وزارة لنتتتتؤون المرأة و ق   اإلنستتتتان لتعزيز ا ترام   ب() 
عن اتخاذ اإلجرايات الالزمة لمنع التمييز والعن  ضتتتتتتد    وتعزيز  ق   اإلنستتتتتتان لستتتتتتكان إد ادور، فعتتتتتتالا 

 النساي والفتعات والقعاي عليهما؛

 ن  ماية وتعزيز  ق   اإلنستتتتتتتان  م اصتتتتتتتلة تبادل البلد وبراته مع الم تمع الدولي بنتتتتتتت  )ج( 
 لوشخاص في  االت تنقل بنر .
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