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 التعليقات موقف إكوادور التوصيات 

إعادة الت هيل االجتماعي، اتخذت  بشععع ن  منذ وضعععل السعععياسعععة العامة  تؤيد 101-1   
الععععدولععععة إجرا ات للحععععد من عععععدد الوايععععات النععععاجمععععة عن العنف في  
السععععععععععععععتون ومراكس اال تتعععاق، وال سععععععععععععععيمعععا عن  ري      ععععدد 

اسععععععتخدال لداجل للسععععععتن، و ذل  عن  ري   ب األشععععععخات المحتتسين  
األشعععععععععععخات  عن و والع االسعععععععععععتحقاقات المتا ة في السعععععععععععتون منح  
  ريتهم.سلوبين  الم

إعادة الت هيل االجتماعي، بشعععععععععععع ن  منذ وضععععععععععععل السععععععععععععياسععععععععععععة العامة   تؤيد 101-2
عن  ري   الدولة إجرا ات للحد من االكتظاظ في السععععععععععععتون   اتخذت

والع و عن األشعععععععععععخات  االسعععععععععععتحقاقات المتا ة في السعععععععععععتون   منح
 ين  ريتهم.سلوب الم

إعادة الت هيل االجتماعي، اتخذت  بشععع ن  منذ وضعععل السعععياسعععة العامة  تؤيد 101-3
الععععدولععععة إجرا ات للحععععد من عععععدد الوايععععات النععععاجمععععة عن العنف في  
السععععععععععععععتون ومراكس اال تتعععاق، وال سععععععععععععععيمعععا عن  ري      ععععدد 

و ذل  عن  ري   اسععععععتخدال لداجل للسععععععتن، ب األشععععععخات المحتتسين  
األشعععععععععععخات   عنو السعععععععععععتون والع   االسعععععععععععتحقاقات المتا ة في  منح

 سالمة األشخات.تنته    ريتهم الذين لم يرتكبوا جراجم المسلوبين  

إعادة الت هيل االجتماعي، اتخذت  بشععع ن  منذ وضعععل السعععياسعععة العامة  تؤيد 101-4
الدولة إجرا ات لتحسعععععين  وضعععععام السعععععتون، مل إيال  اهتمال  ات  

الراميعععة إلج مععععالتعععة االكتظعععاظ والعنف و  الخعععدمعععات توفير  للتعععدالير 
  ريتهم.المسلوبين الصحية لألشخات 

  علما  حيط ت  101-5

لعهد الدولي مل اة وافقت يتب  ن تكون التشععععريعات الو نية متسععععقة وم تؤيد 101-6
 .الخات بالحقوق المدنية والسعععععععياسعععععععية، الذو صعععععععدق  علي  إكوادور

وفي هعذا السععععععععععععععيعاق، قعامع  الحلومعة الو نيعة لت عيعل ا ليعات الالقمعة 
 لتهيئة ليئة آمنة ومواتية للمتتمل المدني، في القانون والممارسة.

منذ الموافقة علج قانون االتصعععععععععععععاالت الذو قدمت  الحلومة الو نية،  تؤيد 101-7
وفي هذا السععععععععياق يملن وضععععععععل   .سعععععععععج إلج ضععععععععمان الحقوق هناك  

وسعععاجط امعالل المعنية لبرامل البل العال بشععع ن ت وتدالير  لروتو وال
، و ذل  لضعععععمان اسعععععتقالل الصعععععح يين لضعععععمان التعددية في الت  ية
تل  البروتو والت  إعداد    ويترو  اليا  . والمحللين عن الن وذ الحلومي

 .والتدالير

منذ الموافقة علج قانون االتصعععععععععععععاالت الذو قدمت  الحلومة الو نية،  تؤيد 101-8
منل  ُتتَّخذ إجرا ات من  جل  و   سعج إلج  ماية  رية الصحافة. هناك

من د العال، و اقنت دعاوى القذف والتشععععهير التي تهدف إلج إسععععلات اال
 ماية  رية التعبير و رية التتمل السععععععععععععلمي وتكوين التم يات   جل  
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  365و  346و  345و  339و  336و  182المواد    مراجعععة  عن  ري    
ب ريقة   األسعععععععاسعععععععي لضعععععععمان صعععععععيا ة التعاري  عقوباتمن قانون ال

حرية التعبير  ب  ا  التسام هذاويشعععلل   ،صعععريحة ودةيقة وم صعععلة ومسعععبقة
 .علج ت ويرها الحلومة الو نية علفالتي ت 

 . ات في التشريع   مسبقا    درج يشمل األقواج المثليين م الذو  السواج المدني   تؤيد 101-9

ة   ععدمععات الضععععععععععععععمععان االجتمععاعي من  الل وقار   تقععدل إكوادور  ععاليععا   تؤيد 101-10
التعليم، وقارة امدماج االقتصعععععععععععادو واالجتماعي، و وقارة  الصعععععععععععحة، و 

 قا  للضععععععععععععمان االجتماعي وفالمعهد امكوادورو  ، و و يرها من الوقارات
 .التي وضعتها إكوادور  ل  ال رت لخ ة

خعذت إجرا ات  اتُ ،  لخ عة  ل  ال رت التي وضعععععععععععععععتهعا إكوادور  وفقعا   تؤيد 101-11
وت وير نظعال اقتصععععععععععععععادو قعاجم علج  19-عواقعب  وفيعدلتصععععععععععععععدو لل

 .التضامن وا ترال  قوق امنسان

،  راضععععععععععععععي اتخععذت الععدولععة امجرا ات الالقمععة لحععل النساعععات علج األ تؤيد 101-12
قععععاجمععععة علج هل  نُ ل   مل األ ععععذ داجمععععا    قععععانونيععععةمعععععالتععععة    ومعععععالتتهععععا

 امنسان.  قوق 

ن قانون الوقف ال وعي للحمل.  ، سعععععععععععُ 2022نيسعععععععععععان/ لريل    29في  تؤيد 101-13
  وات لضعععمان الح  في وصعععول   ويتخذ نظال الصعععحة العامة  اليا  

 إلج  دمات الصحة التنسية وامنتالية. ةآمن تميل في ظروف ال

ن قانون الوقف ال وعي للحمل، مما ، سععُ 2022نيسععان/ لريل    29في  تؤيد 101-14
 م امجهاض.يشر   

ن قانون الوقف ال وعي للحمل ،  2022نيسعععععععععععان/ لريل    29في  تؤيد 101-15 ،  سعععععععععععُ
في  علج التسامععات العععاملين    نصالععذو يشععععععععععععععرم امجهععاض، والععذو ي 

الععدولععة ايمععا يتعل  بععالوقف   التسامععات  علج  ، و ععذلعع متععال الصععععععععععععععحععة
 ال وعي للحمل.

 المسؤولة   امدارات  بالنظر إلج ا تصاصات وقارة التعليم وا تصاصات  تؤيد 101-16
بامضعافة إلج ما هو منصعوت علي  و عن التعامل مل هذه القضعايا،  

 يترو  اليا  الثقافات،  المتعددالقانون األسععععععععععاسععععععععععي للتعليم   تعديلفي 
 منهاج التثقي  التنسي الشامل.لتن يذ  مدرسينتعسيس قدرات ال

 بالنظر إلج ا تصاصات وقارة التعليم وا تصاصات امدارات المسؤولة  تؤيد 101-17
عن التعامل مل هذه القضعايا، وبامضعافة إلج ما هو منصعوت علي  
 في تعديل القانون األسععععععععععاسععععععععععي للتعليم المتعدد الثقافات، يترو  اليا  

 منهاج التثقي  التنسي الشامل.يس قدرات المدرسين لتن يذ تعس 

لصعععععال يات وا تصعععععاصعععععات وقارة االقتصعععععاد والمالية، لوصععععع ها  وفقا   تؤيد 101-18
اعتمادات الميسانية هذه الوقارة  ، تخصعععععص  الراجدة ية العامةمالالهيئة ال
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  للمؤسععععععععععععسععععععععععععات مل مراعاة اللواجح المعمول لها  وتقول  يانات الدولة   
تخ ي ها، لتخصعععععيص لالمؤسعععععسعععععية و   والياتهال وفقا  و ، ب ريقة شعععععاملة

األ  عال  تشععععععععععععععمعل  تي  ذات األولويعة ال  ات ئع الالموارد مل التر يس علج  
، واألشععععععععععععععخعات ذوو امععاقعة،   بعار السععععععععععععععنوالمراهقين، والحوامعل، و 

 ريتهم، واألشخات الذين يعانون من  مراض   سلوبينواألشخات الم
 ة  و بال ة التعقيد.فتاك

 إلج قيععادة العنف ضعععععععععععععععد النسعععععععععععععععا  وال تيععات إقليميععا    19- دى  وفيععد علما  حيط ت  101-19
في  مععاكن   الععذو يحععد   ف مععا هو الحععال بععالنسععععععععععععععبععة للعن ،  وعععالميععا  

مختل ة. وتن ذ إكوادور القانون األسعععععاسعععععي الشعععععامل لمنل العنف ضعععععد 
اهتمال الدولة  لوضعععو  المر ة والقضعععا  علي ، وهو صععع  م يارو يبرق  

 ،لعنف ضعععععد النسعععععا  وال تياتل وضعععععل  دل بشعععععلل  ات    هاانشععععع الو 
 للدولة. من سياسات سياسة اعتبار ذل ب 

وتشعععععععير اللتنة االقتصعععععععادية ألمريلا الالتينية ومن قة البحر الكاريبي  
 ،البند المتعل  بالعنف ضععععد المر ة في   ،لياناتها ام صععععاجية  ةقاعد في

علس هععا إكوادور والتي ت لمعلومععات التي قععدمت مخععال ععة ل  إلج معلومععات
قة نتعاجل سععععععععععععععيعاسععععععععععععععات العدولعة  من  جل  الحلومعة الحعاليعة   بتهودالمعس 

 لقضا  علج العنف ضد المر ة.ا

تلتسل الحلومة الو نية باالمتثال للقانون األسعععععععععاسعععععععععي الشعععععععععامل لمنل   تؤيد 101-20
لد ت إدارات   ،وفي هذا السعععععععياق .العنف ضعععععععد المر ة والقضعععععععا  علي 

الشعر ة وملتب جهاق  في   العنف التنسعانيلععععععععععععععع الشعر ة المتخصعصعة  
لمناهل الدراسعععععععععععية تسعععععععععععمح ل تدريبية وتعديالتالمدعي العال عمليات  

 ضحايا العنف التنساني.تميل الرعاية لوفير  لت 

تضععل الحلومة الو نية، من  الل مختلف الوقارات، سععياسععات عامة  تؤيد 101-21
 قوق ال  ل.  الت اةية  لممارسعععععععععععة  قوق ال  ل ممارسعععععععععععة فعالة وفقا  

وتلتسل دولة إكوادور باسعععععععععتمرار بضعععععععععمان  قوق األ  ال والمراهقين،  
في امجرا ات اليوميعة المتخعذة وفي التصععععععععععععععدي  علج  تتلجوهو معا ي 

 ات اةية  قوق ال  ل. ن قبيلالصلوك الدولية م

من دسععععععععععععتور جمهورية إكوادور الح  في التشععععععععععععاور  57تك ل المادة  تؤيد 101-22
  والشععو  المحلية  والمتتمعات تماعات المسعتنير مل ال المسعب  والحر و 

لمواثي  واالت اةيات الدسععععععععععععتور و بما يت   مل اوالقوميات األصععععععععععععلية، 
 .الدولية المتعلقة بحقوق امنسان وامعالنات و يرها من الصلوك

  علما  حيط ت  101-23
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