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 مقدمة -أوالً  

، صددددددددددددددى  عهوادور عمت تل دها زاممتثال لنلت اماد الو فية والدولية في م ال  2021في عام   -1
لمفتصددددددددددددددة المددة، متدازلدةا لتوصدددددددددددددديداد ال ولدة الثدالثة  حقوق اإلنسددددددددددددددان، من رنل تقددعم التقرير ال وعي  

 لنستلراض الدوري الشامل.

وإلعددداد هددذا التقرير،  ملدد  الملمومدداد ةاد الصددددددددددددددمددة من الو ددا ة ال م  لمدددولددة من رنل   -2
(SIDERECHOS)سيديريتشوس" "مفصة 

 .(2)، التي تشكل آلية التفسيق في البمد(1)

 المسائل الناشئة -ثانياً  

 19-وفيدك -ألف 

  آةار/  11اللالمية، أعمف  اإلهوادور حالة  وارئ صددددددددحية و فية في   19-زسددددددددبك  ا حة  وفيد -3
التي تصددددر زصدددورة دا مة تدايير صدددحية وتقارير   (3)وفّلم  الم فة الو فية للممياد ال وارئ  2020مارس  

 عحصا ية عن الوضن. 

ة رفاه الفاس عمت الصليد الو في وضمان  ومن يين التدايير التي ات ذها ر ي  ال م ورية لحماع -4
مدا يمي  حدالدة ال وارئ، وعمدل المو غين اير األسدددددددددددددداسدددددددددددددديين عن زلدد، والتلميم من  (4)التبداعدد ام تمداعي

 المف ل، وإانق الحدود، وتلميق األحداث ال ماهيرية.

لدمدتد د ديدم مدن  دوفديدددددددد2021حد يدران/يدونديددددددد     18وفدي   -5 الدو دفديدددددددة  الد د دددددددة  أ دمدقددددددد    ،-19
 (5)  

يوم، مما عسدددددمو اللدددددو  عمت   100منيين شددددد   في  9( التي  ان  ت دف علت ت  يم  9/100  ة)ال 
 أولوية الحكومة الو فية المتمثمة في ضمان الصحة الشاممة والوصول الم اني علت المقاحاد.

35  168  849و     من هددذه ال  دددة، أع ي مددا م موعدد    -6
 رعددة، من عع دددا  اهتمدددام ةي    (6)

يف ج متلدددد الثقددافدداد في ل ددذه اليدداعددة، نغددذد الدددولددة عمميددة ت  يم   أولويددة لمغتدداد اللدددددددددددددد يغددة. وتح يقدداا 
 -الم تملددداد المحميدددة لمشددددددددددددددلوو األصددددددددددددددميدددة من ىوميدددة الووراني الواىلدددة في المف قدددة الحرام تددداادددايري 

 عمت الصليد الو في. 36 ، و ذا حمند ت  يم في مراه  امحت از ال(7)تاروميفان

ي الو في،  في الحد من عشددديال مسدددتشددداياد الف ام الصدددح  9/100ويفلك  ن اح ر ة الت  يم   -7
، مما سدددما زالشدددرو   19-والحد من درول المسدددتشددداياد ومن الحا ة علت وحداد اللفاعة المر  ة من  وفيد

 في ععادة التفشيو التدري ي لنىتصاد الو في.

 أزمة السجون  -باء 

‘ زيادة متسدددارعة 1‘يوا   الف ام الو في إلعادة التأهيل ام تماعي أزمة هيكمية تتسدددم زما يمي    -8
‘ امفتقار علت سددياسداد  3‘‘ األمن دارل السدد ون، و2‘عدد ن م  السدد ون   اهرة متلددة األسددباو، و في

. واسدددددت ازة لذلر، أمرد  (8)‘  روف امحت از المتردعة4‘فلالة لمفن ال ريمة وإعادة التأهيل ام تماعي، و
والقواد المسدددددمحة من أ ل تل ي  الحكومة الو فية يتلبتة الموارد النزمة، والتفسددددديق يين الشدددددر ة الو فية  

لممحرومين من   . وإضددددافة علت ةلر، مفح  عغواا ورار ياا   واسددددتتباو الف ام، ومرامبة مراه  امحت از دارمياا 
 في الما ة. 8في الما ة علت  26,75الحرية، مما ىمل من امهت اظ من 



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

3 GE.22-12640 

وتكمن أولويدددة الددددولدددة في تييير الف ج اللقدددايي في مراه  امحت ددداز نحو ن ج ىدددا م عمت حقوق   -9
المصددددددددادىة عمت    2022شددددددددبا /فبراير   21اإلنسددددددددان وإعادة التأهيل ام تماعي. ول ذا السددددددددبك،  رد في 

2025-2022السدددياسدددة اللامة لمتأهيل ام تماعي لمغترة  
ية من ، وهي سدددياسدددة تم وضدددل ا ز ريقة تشدددار (9)

  65لململ و  محوراا   12األشدددد ام المحرومين من حريت م وأسددددرهم واألوسددددا  األهادعمية والم تمن، وتقترح  
ر و  ع را اد محددة. وال دف من هذه السددددددياسددددددة هو السددددددلي علت ععادة تأهيل األشدددددد ام    308و  زلداا 

 المحرومين من الحرية واألحداث ال انحين وإعادة عدما  م في الم تمن.

، سدددديبدأ تلداد السدددد ون الذي سدددديسددددما زالحصددددول عمت  2022من آو/أاسدددد      ، اعتباراا وأريراا  -10
ملموماد ح ي ية عن عدد األشددددد ام المحرومين من حريت م ووضدددددل م ام تماعي الدعموارافي من أ ل  

 ات اة ىراراد من شأن ا أن تحول الف ام الو في وحياة هذه الغتة ةاد األولوية. 

 انيالعنف الجنس -جيم 

(، فقد  2019لثاني "مسددددددددددددا و في لملنىاد األسددددددددددددرية واللفة ال فسدددددددددددداني ضددددددددددددد المرأة" )  وفقاا  -11
، وهو وضدن تغاىم رنل (11)ال فسداني  (10)في الما ة من الفسدا  في عهوادور لفو  من اللفة  9,64 تلرضد 

مكدددالمدددة    51  630( حيدددم تم اإلينن عن  2020فترة الح ر اإلل امي )من آةار/مدددارس علت تموز/يوليددد   
  وارئ زسبك اللفة اللا مي.

وعدل  عهوادور الف ام الو في الشددددددامل لمفن اللفة والقلددددددا  عمي ، ونغذد يروتو ومد الرعاعة   -12
في سددددياق حامد ال وارئ، ووضددددل  حممة لمفن اللفة ضددددد المرأة،    (12)والربو المشددددترن يين المتسددددسدددداد

 وهي تقدم ردماد متواصمة ومتكيغة من واىن البمد زلد ال ا حة.

وتوفر عهوادور عمت سدبيل الدوام التدريك لمو غي الدولة وعامة الموا فين من أ ل القلدا  عمت   -13
 نق ة حماعة شاممة في اإلىميم. 45ن رنل للحاعا اللفة م اللفة. وإضافة علت ةلر، تولي اهتماماا 

 (13)تنفيذ توصيات الجولة الثالثة -ثالثاً  

 المسائل الشاملة -ألف 

 التعاون مع هيئات األمم المتحدة -1 

 4-118التوصية   

، أزقدد  عهوادور عمت دعوة مغتوحددة علت المكمغين يومعدداد في ع ددار اإل را اد  2003مفددذ عددام  -14
علت    2020ل يارة البمد وهي تمتثل ل مبات م الحصدددول عمت ملموماد. فمفذ عام    (14)حدةال اصدددة ل مم المت

 .رسمياا  تقريراا  190الوى  الحاضر، تم عرسال حوالي 

 10-118علت  6-118التوصياد من   

هي اآللية الو فية لتفسديق التقارير التي تسدما يتوحيد شدبكة من   اد   (15)سديديريتشدوس""مفصدة   -15
التفسدددددددديق من أ ل ععداد التقارير ومتازلة التوصددددددددياد الصددددددددادرة عن مف ومة األمم المتحدة اللالمية. ومفذ  

تقارير ى رية، و رى يتفسدددددديق من المغوض السددددددامي لشددددددتون   4،  رى ععداد  2019ع نق المفصددددددة عام  
 ذ عممياد لتل ي  ىدراد   اد التفسيق وإعادة التأهيل المستمرة لممفصة.الن تين تفغي
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 اإلطار الدستوري والتشريعي -2 

 7-118التوصية   

، ومفذ ةلر  1969صددددددى  عهوادور عمت الل د الدولي ال ام زالحقوق المدنية والسدددددياسدددددية عام   -16
لكة عهوادور، يدعم من مفصددددة "سدددديديريتشددددوس"،  يتفغيذه. وت  دولياا  التاريخ أرذد الدولة عمت عاتق ا الت اماا 

عمت ععداد التقرير الدوري السدازن الذي عقدم علت الم فة الملفية زحقوق اإلنسدان والذي سديبمي  ي  عن التقدم  
المحرز في اممتثال لمل د الدولي ال ام زالحقوق المدنية والسددددددياسددددددية. ومن المقرر تقدعم هذا التقرير في 

 .2022آو/أاس   

 المساواة بين الجنسين وعدم التمييز والعنف الجنساني -3 

 13-118التوصية   

الم ال  الو فية لممسدداواة هي المتسددسدداد المسددتولة عن مرامبة وتل ي  الحق في المسدداواة وعدم   -17
التميي  ل فراد والبمدعاد والم تملاد المحمية والشدددددلوو والقومياد وال ماعاد عمت الصدددددليد الو في. وىد  

أو   التقدم    ، زأهداف واضدددددحة تسدددددما ز ياس2025وضدددددل  الم ال   داول أعمال ا الو فية حتت الغترة  
 وتأثير السياساد اللامة في البحم عن م تمن شامل لم مين.

2025-2021وتواصدددددل عهوادور تل ي  عمل الم ال  وأدر   في ر ة رمق الغرم لمغترة   -18
(16 ) 

 المساواة  ر ي ة أساسية لممحور ام تماعي.

 15-118التوصية   

لم م  الو في لممسدددددداواة يين الشددددددلوو  الذي صدددددداا  ا  2025-2022علت م  دول أعمال الغترة   -19
والقومياد أن عقلددي عمت اللفة والتميي  واإلىصددا  ام تماعي واإلثفي والثقافي وال يكمي ز مين م اهره،  

ل ذه الياعة، عشددددد ن تلميم  في الق اعين اللام وال ام عمت السدددددوا ، وفي    وم سددددديما اللفصدددددرية. وتح يقاا 
، الذي أنشدددددددددأ  060لم م  عممية ت دف التقيد زالمرسددددددددددوم التفغيذي   مين مسددددددددددتوياد الحكومة. ويفغذ هذا ا

 ال  ة المتلددة القومياد لمقلا  عمت التميي  اللفصري وامستبلاد اإلثفي والثقافي.

 16-118التوصية   

،  2020ع ز م م  القلددددددددددا  المسدددددددددداواة ومبدأ عدم التميي  من رنل عممياد التدريك. فغي عام   -20
  78)   169، والشددددددددلوو األصددددددددمية، واتغامية مف مة اللمل الدولية رىم  19-عقدد حمقاد عمل زشددددددددأن   وفيد

(؛ والتفو  ال فسي  غيداا مست  76(؛ والمساواة في ال واج )مستغيداا   93(؛ والمثمية ال فسية و را م الكراهية )مستغيداا 
(؛ وتأثير التميي  عمت الصدحة الشداممة لممثمياد والمثميين وم دو ي الميل ال فسدي  ىاضدياا   73و را م الكراهية )

، ن م   2021(. وفي عام  مسدتغيداا   70وميايري ال وية ال فسدانية وحاممي صدغاد ال فسدين والغتاد األررى )
(؛ والقلددددا   مسددددتغيداا   96 فسددددانية في م ال عىامة اللدل في عهوادور )دوراد تدريبية حول  القوالك الفم ية ال

 (.مستغيداا  2 223(، واللفة وتدايير الحماعة )ىاضياا  148والحكم من دون تحي   فساني )

لممددعين اللدامين واألمفدا  والمسدددددددددددددداعدين والمو غين   مسددددددددددددددتمراا   وتوفر الفيدازة اللدامة لمددولة تدريبداا  -21
قاد عمل زشددأن  أدواد التحقيق في ال را م المرتكبة عمت أسدداس التميي  اللفصددري؛  اإلداريين. ون م  حم

وتحديم ىانون اإل را اد لمبمدان األمريكية والسدددوايق القلدددا ية لمحكمة البمدان األمريكية لحقوق اإلنسدددان؛  
الة الشدلوو  وال وانك ام تماعية المتأصدمة في موضدو  المفحدرين من أصدل أفريقي؛ و را م الكراهية؛ وعد

 األصمية والدولة المتلددة القومياد.



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

5 GE.22-12640 

 22-118التوصية   

نغذ الم م  الو في لممسدداواة يين الشددلوو والقومياد ر ة لتدريك ضددبا  الشددر ة، ر  د عمت   -22
 عامل. 800مسا ل تلدد الثقافاد وتلدد القومياد،  غم  تدريك 

اتصدددددددال زشدددددددأن حقوق المرأة والمثميين   حممة  32ون م الم م  الو في لممسددددددداواة يين ال فسدددددددين  -23
وم دو ي الميل ال فسدي وميايري ال وية ال فسدانية وحاممي صدغاد ال فسدين والغتاد األررى، و ذا تدريك  
متسددددسدددداد الق اعين اللام وال ام عمت تلميم مراعاة المف ور ال فسدددداني، وىام يتدريك الشددددر ة الو فية  

 ه    من يرنامج التدريك الشامل.

  88، ن م م م  تف يم وت وير وتل ي  الملمومداد وامتصددددددددددددددامد  2021و  2020ن عدامي وبي -24
.  ما ىدم  شدددددددددد صدددددددددداا   31 676دورة افتراضددددددددددية حول حقوق الغتاد ةاد األولوية في الرعاعة شددددددددددارن في ا  

زشدأن المحتوياد ال الية من اللفة والتميي . وإضدافة علت ةلر، نذغذد    شد صداا   7035المسداعدة التقفية علت  
، تف م أمانة حقوق اإلنسددددان، يوصددددغ ا  . وأريراا (17)عدة حمند لمكافحة القوالك الفم ية ال فسددددانية واللفة

رأس الف ام الو في لمقلددا  عمت اللفة ضددد المرأة، حمند دا مة لمتحسددي  والتوعية تسددت دف الموا فين  
أ ل مفن اللفة والقلددددددددا  عمي . وإضددددددددافة علت ةلر، ن م  دوراد دراسددددددددية لغا دة م ال  الكانتوناد   من

الملفيددددة زحمدددداعددددة الحقوق، وم ددددال  الكددددانتوندددداد، والوحددددداد الدددددارميددددة التددددازلددددة لحكومدددداد الحكم الددددذاتي  
 نما  السمون.النمر  ية؛ ون م  األعام ال الية من اللفة  وسيمة لتوعية الموا فين من أ ل تييير أ

  119-118و  99-118و  129-118و  124-118و  123-118و  122-118و  121-118التوصدددددددياد    
 120-118و

2025-2021تشددمل ر ة رمق الغرم لمغترة   -25
القلددا  عمت  مين أشددكال التميي  واللفة ضدد    (18)

ين والدفا  عف ا  أولوية  ، اعترف  الدولة يتل ي  المسدددداواة يين ال فسدددد2021المرأة. ومفذ تشددددرين الثاني/نوفمبر  
و فية، و ذا يتمكين المرأة في الم امد ام تماعية وامىتصددددددادعة والسددددددياسددددددية. وفي هذا اإل ار، تم  زيادة  

 .2025-2022مميون في الغترة   24علت    2020منيين عام    4,7مي انية القلا  عمت اللفة ال فساني من  

تفغيذ ال  ة الو فية لمفن اللفة ضدددددد المرأة والقلدددددا  عمي   وتلمل الحكومة الو فية عمت تل ي   -26
، والتي تشدددددمل و ود سددددد ل وحيد لملفة عسدددددما ل مين المتسدددددسددددداد زالحصدددددول عمت  2025-2019 لمغترة

 يياناد ح ي ية عن اللفة وات اة القراراد المفاسبة لمقلا  عمي .

امىتصددادعة لممرأة ومفح ا حياة  وتم وضددن السددياسددة اللامة لنىتصدداد البفغسدد ي  من أ ل الحقوق   -27
. وتمت م الحكومة الو فية  (19)رالية من اللفة، وةلر لمحد من عدم المساواة يين ال فسين من رنل تمكيف ا

عمت صدليد البمد. وهذه المراه  هيتاد مشدتر ة يين المتسدسداد لتفسديق اإل را اد    يفغسد ياا   مر  اا   24زغتا 
وتوفير الرعاعة في الوى  المفاسددددددك. وفي الوى  الحالي، من الملت م    الرامية علت مفن اللفة والتصدددددددي ل 

 .2022مراه  في هذا اللام  6افتتاح 

ولدى عهوادور مبادئ تو ي ية لمتحقيق الشدددددددددددامل في حامد ىتل اإلناث وامنتصددددددددددداف الشدددددددددددامل   -28
ف ا األ غال  ل شددددد ام المتلدددددررين مف ا، زما في ةلر الحصدددددول عمت ىسدددددا م ىتل اإلناث التي عسدددددتغيد م

 والمراهقون اليتامت.

أنش ة توعية لموىاعة من اللفة ال فساني و رق الرعاعة    2021ونغذد وزارة الصحة اللامة عام   -29
. وإضدددددافة علت ةلر، توفر رعاعة صدددددحية شددددداممة زصدددددورة دا مة للدددددحاعا اللفة  مرتغقاا   138  619لصدددددالا  

 .مرتغقاا  19 962ىدم  ال دماد لصالا  2021ال فساني، وفي عام 
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وتقدم أمانة حقوق اإلنسددددان الرعاعة الشدددداممة للددددحاعا اللفة من رنل ردماد الحماعة الشدددداممة   -30
ردماد رعاعة لمفسددددددا  واأل غال والمراهقين ضددددددحاعا    18 605ما م موع    2021التي سدددددد م  رنل عام  

اد من دور إليوا  الفسدا   اللفة المباشدرين واير المباشدرين. وإضدافة علت ةلر، ألمانة حقوق اإلنسدان اتغاى
 ضحاعا اللفة وأ غال ن.

 135-118و 133-118و 132-118و 127-118و 131-118و 125-118و 32-118التوصياد   

ر ة تدريك شدددداممة زشددددأن اللفة لتدريك المو غين القلددددا يين عمت    (20)وضددددن م م  القلددددا  -31
يتكييف وحداد الف ام الحاسددددوبي لء را اد القلددددا ية  ، وىام  (21)ملال ة حامد اللفة ضددددد المرأة وال غل

، وهو  femicidios.ec، أنشددددأ مشددددرو  2020. وفي عام  (22)ألتمتة اإل را اد المتلمقة زاللفة ضددددد المرأة 
آليدة ل من الملمومداد من أ دل اإلينن ز ريقدة مغصددددددددددددددمدة عن حدامد ىتدل اإلنداث والو يداد اللفيغدة ضددددددددددددددد  

. وفي اللام نغسدددد ، أنشددددت  وحدتان ىلددددا يتان مت صددددصددددتان في ىلدددداعا اللفة ال فسدددداني في (23)الفسددددا 
وحدة ىلدددا ية زارتصددداصددداد في  55مقا لتي زامورا تشددديفشددديبي وتونيوراهوا. وإضدددافة علت ةلر، تم تل ي  

 وحدة ىلا ية مو ودة في البمد. 164م ال اللفة، من أصل 

عمت البروتو ول الو في لمتحقيق في  را م ىتل    مو غاا   8  899  وىام  الفيازة اللامة لمدولة يتدريك -32
؛ وأتداحد  نموةج اإلينن عمت اإلنترند  عن حامد  (24)اإلنداث وايرهدا من الو يداد اللفيغدة لمفسددددددددددددددا  والغتيداد 

  45  914، عال    2020اللفة ال فسددددددددددددداني؛ ون م  حمند وىا ية عمت الصدددددددددددددليد الو في. ورنل عام  
 . 50 865يمي الرىم  2021ل فسية واللفة ال فساني واللفة اللا مي، وفي عام شكوى زشأن ال را م ا

حالة عفة  فسدددددددداني وفي   21  661، ىدم مكتك المحامي اللام المسدددددددداعدة في 2020وفي عام   -33
، نشدر القانون األسداسدي لمكتك المحامي اللام،  2021أعار/مايو   14حالة. وفي    20  275في   2021عام  

. (25)يتقدعم رعاعة مت صددددصددددة للددددحاعا اللفة ال فسدددداني، في ع ار مبدأ اللدالة المت صددددصددددةالذي يم م   
، الرعدداعددة لحددامد اللفة  735عن حقوق اإلنسدددددددددددددددان، من م مو     مدددافلدداا   124ولموفددا  ي ددذه الومعددة، ىدددم  

 ال فساني عمت الصليد الو في.

 ال  الكانتوناد الملفية زحماعة وىد تم الت  يو لتدايير الحماعة عمت مسدددددددددتوى الكانتوناد من م -34
الحقوق، وعمت مسددددتوى األيرشددددياد في الحيازاد السددددياسددددية، و نهما م ت  زمفا تدايير الحماعة الغورية،  

 .(26)زما في ةلر ز اىاد عدم امىتراو

 128-118و 126-118التوصيتان   

عمت أربلة    2025-2019يذفي  ال  ة الو فية لمفن اللفة ضدددددددددددد المرأة والقلدددددددددددا  عمي  لمغترة   -35
 محاور عمل  الوىاعة، والرعاعة، والحماعة، والتلويض الشامل.

وتقود الفيازة اللامة لمدولة التح يقاد في ال را م ال فسددددددددية واللفة ال فسدددددددداني اللا مي. ولمتحقيق   -36
يق في في هدددذه الحددددامد، نغددددذد المبددددادئ التو ي يددددة لت بيق يروتو ول أمريكددددا النتيفيددددة الفموة ي لمتحق

؛ والمبدأ التو ي ي لملفاعة الوا بة في التح يقاد المتلمقة  (27)الو ياد اللفيغة لمفسدددددددددددا  ألسدددددددددددباو  فسدددددددددددانية
؛ والمبدادئ التو ي يدة لمتحقيق و مبداد ات داة تددايير  بر شدددددددددددددداممدة في حدامد ىتدل  (28)زداللفة ال فسدددددددددددددداني

الفيازة اللامة لمدولة علت    واللا مي، ت مكاإلناث. وفي حامد الشدددددددددددكاوى المتلمقة ز را م اللفة ال فسدددددددددددي  
 .(29)القلاة عصدار تدايير الحماعة زشكل فوري 
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 130-118التوصية   

عهوادور زصددددددد وضدددددن السددددد ل الوحيد لملفة الذي من شدددددان  أن عسدددددما يتكثيف  مين البياناد   -37
من   لتي تشددددكل    اا ا  22 المتلمقة زاللفة ضددددد المرأة في سدددد ل واحد وسدددديكون في متفاول المتسددددسدددداد ال

 الف ام الو في لمقلا  عمت اللفة.

عن  من البياناد الرسدددددمية عمت الصدددددليد    والمل د الو في لءحصدددددا  والتلداداد مسدددددتول حالياا  -38
من المسددددددددا الو في    2019الو في. و يما يتلمق زاللفة ال فسدددددددداني، تلود أحدث اإلحصددددددددا اد علت عام  

 .(30)د المرأة لملنىاد األسرية واللفة ال فساني ض

ولدى وزارة الصدددددحة اللامة ن ذم لتسددددد يل الملموماد عن الرعاعة الصدددددحية في  مين متسدددددسدددددات ا،   -39
تشمل فتة الرعاعة الصحية الشاممة للحاعا اللفة ال فساني. وإضافة علت ةلر، أعد الم م  الو في لممساواة  

 Mujeres y Hombres del Ecuador enيين ال فسين اإلصدار الرازن من سمسمة نسا  ور ال عهوادور) 

Cifras IV)(31 )  التي تحتوي عمت متشدراد  فسدانية رسدمية تلك  الحالة الراهفة لمفسدا  والمثمياد والمثميين ،
 .(32)وم دو ي الميل ال فسي وميايري ال وية ال فسانية وحاممي صغاد ال فسين والغتاد األررى 

 20-118و 19-118و 18-118و 17-118التوصياد   

علت القلددددددددا  عمت  مين أشددددددددكال اللفة والتميي  القا مين عمت أسدددددددداس الميل ال فسددددددددي    سدددددددد ياا  -40
التفو  ال فسدددي/ال فسددداني، أمرد الحكومة الو فية زأنشدددا  أمانة فرعية لشدددتون التفو       من أمانة   و/أو

سدياسدة عامة مو  ة حقوق اإلنسدان. ومن رنل هذا الغلدا ، ع ري وضدن ر ة عمل أشدكال التفو ، وهي  
علت تل ي  حقوق فتدة المثميداد والمثميين وم دو ي الميدل ال فسددددددددددددددي وميدايري ال ويدة ال فسددددددددددددددانيدة وحداممي  
 صغاد ال فسين والغتاد األررى، وذضل  زالتفسيق من الم تمن المدني من رنل عممياد مشار ة فاعمة.

را اد اإلع ايية لغا دة ألشدددددددد ام  وأصدددددددددرد الم فة الو فية لممسدددددددداواة يين ال فسددددددددين وثيقة اإل  -41
والمثمياد، ونسق  من وزارة اإلدماج امىتصادي وام تماعي من أ ل عدماج فتة المثمياد   المتحولين  فسياا 

والمثميين وم دو ي الميل ال فسدي وميايري ال وية ال فسدانية وحاممي صدغاد ال فسدين والغتاد األررى في 
19-لمتلمقة زكوفيديرام  ا وسياسات ا لم وارئ الصحية ا

من هذه الغتة    ش صاا   52. وحتت اآلن، يتمقت (33)
 من سفداد الحكومة. نوعاا 

وتم تدددريددك المو غين اللموميين عمت حقوق فتددة المثميدداد والمثميين وم دو ي الميددل ال فسددددددددددددددي   -42
ية زشدأن وميايري ال وية ال فسدانية وحاممي صدغاد ال فسدين والغتاد األررى، من رنل حمقاد عمل لمتوع

اإل را اد المو  ة علت هذه الغتة في سياق الحرمان من الحرية وبشأن التفوعاد ال فسية وال فسانية      
هشدة وتل ي  ىدرات ن عمت الحصدول عمت    من مشدرو  مفن اللفة ضدد الفسدا  والغتاد التي ت يو أوضداعاا 

 فرم اللمل.

دة في م ال الرعاعة الصددددددددحية لممثمياد  لمممارسدددددددداد ال ي  وأصدددددددددرد وزارة الصددددددددحة اللامة دلينا  -43
والمثميين وم دو ي الميل ال فسددددددي وميايري ال وية ال فسددددددانية وحاممي صددددددغاد ال فسددددددين والغتاد األررى  
ومواد تلميمية اتصدددددالية ةاد ن ج عقوم عمت المف ور ال فسددددداني وحقوق اإلنسدددددان لغا دة الفسدددددا  المتحومد  

،  2020أشد ام. وفي عام   21  605اسدتغاد مف ا    توعوياا   اا نشدا  4  450، نغذد  2021. وفي عام   فسدياا 
من فتة المثمياد والمثميين وم دو ي الميل ال فسدددددددددددددي وميايري   علدددددددددددددواا   51  435 ىدم  الرعاعة ال بية ل

 ال وية ال فسانية وحاممي صغاد ال فسين والغتاد امررى.
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 21-118التوصية   

الشددامل عمت أعمال اللفة المرتكبة ضددد شدد   زسددبك هويت   علاىك القانون ال فا ي األسدداسددي   -44
. ولملال ة هذه الشدكاوى، وضدل  الفيازة اللامة لمدولة  (34)ال فسدانية أو ميم  ال فسدي يوصدغ ا  را م  راهية

شدددكوى   384، تم تمقي  2021المبادئ التو ي ية الموسدددلة لمتحقيق في  را م التميي  والكراهية. ورنل عام  
 زشأن أعمال الكراهية.

ومن اللفاصددددر ال امة التي تشدددد ل ا الدولة الوصددددول علت اللدالة من دون تميي . ويف  القانون   -45
ألسددددددداسدددددددي لمكتك المحامي اللام عمت أن هذه المتسدددددددسدددددددة مسدددددددتولة عن توفير الرعاعة القانونية الم انية  ا

 .(35)للحاعا  را م الكراهية واللفة ال فساني

 35-118و 34-118التوصيتان   

‘ شددددددد ك ومسددددددداعدة حامد  1‘ اىترح  أمانة حقوق اإلنسدددددددان أربلة مشدددددددارين ررا و  ريق من أ ل   - 46
مياد وم دو ي الميل ال فسدي وميايري ال وية ال فسدانية وحاممي صدغاد ال فسدين والغتاد األررى،  المثميين والمث 

‘ وضن ع را اد عدارية إلانق  2‘ الذين تقدم ل م ال دماد في أماهن تش ن ممارساد ععادة التو ي  ال فسي؛ و 
  -   شد ام ةوي التفو  ال فسدي رعاعة األ   ‘ 3‘ المف ماد التي تروج لما عسدمت زلن اد ععادة التو ي  ال فسدي؛ و 

‘ توفير الرعاعة في الوى  المفاسدددددددك في حامد اللفة و/أو التميي  ضددددددد  4‘ ال فسددددددداني في حامد ال وارئ؛ و 
األشددددددد ام المثميين وم دو ي الميل ال فسدددددددي وميايري ال وية ال فسدددددددانية وحاممي صدددددددغاد ال فسدددددددين والغتاد  

 . 2025- 2021ر ة عمل التفو  الغترة    عمت   األررى. وسيتم اعتماد هذه المشارين من الموافقة 

 البيئة -4 

 85-118و 26-118و 25-118التوصياد   

2025- 2021تل ز ر ة رمق الغرم لمغترة   - 47
امسددددددت دام المسددددددتدام لمموارد والت ايف من آثار تيير    ( 36) 

المفاخ وحغظ الف م اإلعكولو ية من رنل اعتماد سدددددددياسددددددداد صددددددددعقة في ى اعاد الك ربا  والتلدين والمحروىاد.  
، ويمكن  ( 37) ووزارة البيتة والمياه وامنتقال اإلعكولو ي هي المتسددددددددسددددددددة التي تقود هذه ال  ود عمت الصددددددددليد الو في 

و اللدددو  عمت تل ي  المتسدددسددداد اللامة لتفغيذ اتغاىيتي اسدددتك ولم وميفاماتا؛ وتغليل مشدددرو  "دعم امنتقال علت  تسدددمي 
 ة وتيير المفاخ. ي التفقل الك ربا ي رايض الكربون في عهوادور"؛ و ذا عنشا  الم فة التقفية الملفية زالشتون ال فسان 

ال بي يدة اير المت دددة عمت الحدد من التلددين اير وتلمدل و دالدة تف يم ومرامبدة ال داىدة والموارد   -48
  ثقدا يداا  ( هي واحددة من األمداهن التي مفحد  األولويدة زداعتبدارهدا تراثداا Zarumaالقدانوني في البمدد. وزارومدا )

عمميدة تغتيو  1 081، تم ع را  2021وتشددددددددددددددرين الثداني/نوفمبر   2017إلهوادور. وفي الغترة يين عدامي 
 .(38)عممية ضد التلدين اير القانوني في هذا الق ا  71التلدين وتم تفغيذ لمتازلة ومرامبة حقوق 

، ع زد اإلهوادور تفغيدذ امتغداق اإلىميمي زشدددددددددددددددأن الوصددددددددددددددول علت الملمومداد  2019ومفدذ عدام  -49
والمشدار ة اللامة واللدالة في المسدا ل البيتية في أمريكا النتيفية ومف قة البحر الكاريبي )اتغاق عسدكاسدو(،  

2022-2019من ر ددة عمددل الحكومددة المغتوحددة األولت لمغترة    4ه    من املت ام  
  أعددار/  21. وفي  (39)

، صدددددى  اإلهوادور عمت اتغاق عسددددكاسددددو، لتصددددبا تاسددددن دولة تغلل ةلر. وتتولت وزارة البيتة  2020 مايو
ف ماد اير الحكومية  والمياه وامنتقال اإلعكولو ي مسددددتولية هذه اللممية يدعم من المتسددددسدددداد اللامة والم

 والم تمن المدني واألوسا  األهادعمية.
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 التنمية -5 

 76-118و 1-117التوصيتان   

2025-2021، تم  الموافقة عمت ر ة رمق الغرم لمغترة  2021أيمول/سدددددددددبتمبر   20في  -50
 (40 )  ،

. وتتماشددت هذه ال  ة من ر ة (41)التي تشددكل الدليل األمثل لتصددميم وت بيق السددياسددة اللامة في عهوادور 
محاور يرنام ية  اىتصادي، وا تماعي، وآرران   5وأهداف التفمية المستدامة ال اصة ي ا ول ا    2030عام  

  هدفاا  16متلمقان زاألمن المتكامل، وبامنتقال البيتي، ومتسدددددددددسدددددددددي. وإضدددددددددافة علت ةلر، تتلدددددددددمن الوثيقة  
 ااعة. 130تست يك ل ولوياد الو فية وتحدد 

 الحقوق المدنية والسياسية -ءبا 

 إقامة العدل والمحاكمة العادلة -1 

  43- 118و  42-118و  41-118و  40-118و  39-118و  38-118و  37-118و  36-118التوصددددياد    
 5-120و 47-118و 45-118و 44-118و

2025-2021تتلدمن ر ة رمق الغرم لمغترة   -51
اسدتقنلية الو يغة القلدا ية وتسدييرها الذاتي    (42)

، نذشدددر  2020 انون األول/دعسدددمبر   8. وإضدددافة علت ةلر، في (43)لممحور المتسدددسدددي  مر  ياا   زاعتباره هدفاا 
الذي عل ز اسدددتقنل القلدددا  الدارمي   (44)القانون األسددداسدددي إلصدددنح القانون األسددداسدددي لمو يغة القلدددا ية

عصددددنح اللقوباد المغروضددددة عمت المو غين القلددددا يين عمت نحو ما أذوصددددي  ز  وال ار ي، زما في ةلر  
 الدولة في ال ولة الثالثة من امستلراض الدوري الشامل.

 10-120و 9-120و 8-120و 7-120و 6-120التوصياد   

  ن اق اسدتقنل القلدا  وىررد الدسدتورية  (45)، حمم  المحكمة الدسدتورية2020تموز/يولي     29في   -52
( من القانون األساسي لمو يغة القلا ية، في عشارة علت التدلي  أو اإلهمال الواضا  7)109المشرو ة لممادة  

أو ال  أ الذي م عيتغر في اإل را اد القلا ية. وىل  المحكمة الدستورية زأن ت بيق هذه القاعدة مشرو   
  مد  عام أو محام عام، عصدددر دا ماا زأن  ىبل الشددرو  في تحقيق عداري في م م  القلددا  في حق ىاض أو  

. وفي الحكم  (46)ععنن ىلددا ي ململ عمت الفحو الوا ك عن و ود تدلي  أو عهمال واضددا أو ر أ م عيتغر 
 انون    8نغسدددددد ، حث  المحكمة ال م ية الو فية عمت عصددددددنح القانون األسدددددداسددددددي لمو يغة القلددددددا ية. وفي  

الذي تلدمن    (47)إلصددنح القانون األسدداسددي لمو يغة القلددا ية ، نذشددر القانون األسدداسددي  2020األول/دعسددمبر  
  يما تلمن من عصنحاد الملايير المشار علي ا في ىرار المحكمة الدستورية.

 49-118التوصية   

تو ددد الحددامد المحددددة في تقرير ل فددة الح يقددة ىيددد التحقيق من لدددن مددديريددة حقوق اإلنسدددددددددددددددان   -53
، ىام  هذه المديرية زمقاضدددددددداة عشددددددددر 2019يازة اللامة لمدولة. ومفذ عام  ومشددددددددار ة الموا فين التازلة لمف

 .2022ىلاعا وت  و لمقاضاة ثنث أرَر زحمول عام 
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 الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال -2 

 31-118التوصية   

من   (48)ع ري تدريك الشدددددر ة الو فية زاسدددددتمرار عمت مواضدددددين حقوق اإلنسدددددان واسدددددت دام القوة -54
، تم  2020رنل يرنامج التدريك المسدددددتمر الشدددددامل الذي ع ري تفسددددديق   يما يين المتسدددددسددددداد. وفي عام  

 .و ينا  45 074 ان ىد تم تدريك  2021مقدم)ة( ردمة، وحتت أيمول/سبتمبر  51 135تدريك 

 ي  ، وافق  ال م ية الو فية عمت مشددددددددرو  ىانون امسددددددددت دام التدري 2022ح يران/يوني    7وفي   -55
 لمقوة، الذي عسلت علت تف يم امست دام السميم ل ا عمت أساس مبادئ المشروعية واللرورة والتفاسك.

والفيازة اللامة لمدولة هي المتسدددسدددة المسدددتولة عن التحقيق في  را م الت اوز في تفغيذ عمل من   -56
التحقيق التم يدي.  مف ا في مرحمة   112شددددددددددددددكوى، تو د   135، تمق  2020. وفي عام  (49)أعمال ال دمة

 مف ا ىيد التحقيق. ولدي ا حكم زاإلدانة. 83شكوى، تو د  92، تمق  2021وفي عام 

 46-118التوصية   

ل  ة رمق    (50)وهدفاا   دسددددددددتورياا   علد الوصددددددددول الم اني علت اللدالة والحماعة القلددددددددا ية الغلالة حقاا  -57
2025-2021الغرم لمغترة  

أن  من يين ع مالي عدد القلدددداعا التي تم    2020. وتكشددددة عحصددددا اد عام  ( 51)
. وفي اللام نغسددددد ،     الف ام الو في  (52)في الما ة   84عدرا  ا في الف ام القلددددا ي، هفان ملدل حل يبمي  

  9,21ىلدية، مما أدى علت اسدت دام أمثل لمموارد زمقدار    37  259لموسدا ة والتحكيم التازن لمو يغة القلدا ية  
  7  945. وىد     الف ام الو في لقلدددددددددا  الصدددددددددما  (53)منيين دومر من دومراد الومعاد المتحدة األمريكية

 .(54)من ىلاة الصما عمت الصليد الو في ىاضياا  423ىلية مفذ عىامت ، ولدع  حتت اآلن 

رد في أن عستمن المساواة في الملاممة أمام المحاهم،  ما علترف زحق  ل ف  ويكغل الدستور أعلاا  -58
 .(55)علي  زشكل مفاسك وعمت ىدم المساواة في أي ع را 

 48-118التوصية   

تدير الفيازة اللامة لمدولة التحقيق السددددايق لء را اد واإل را اد ال فا ية. وللددددمان يذل اللفاعة   -59
اإلنسان ومشار ة الموا فين  الوا بة في التحقيق في الشكاوى المتلمقة زحقوق اإلنسان، تو د مديرية لحقوق  

تتولت مرافقة اللددددددددددحاعا وأفرىة امدعا  وإسدددددددددددا  المشددددددددددورة ل م وتو ي  م. وللددددددددددمان اسددددددددددتقنل ا الدارمي  
وال ار ي، وإدارت ا التقفية والقانونية، لدي ا مديرية لمشددغا ية تسددما لمموا فين زمسددا لة التحقيق في القلدداعا  

من مديرية الرىازة القانونية وتقييم أدا  امدعا  تمقي    يتم ان نىاا زموضدددددددددددددوعية والت ام زمدونة األرنمياد، و 
 الشكاوى المتلمقة زأ را اد المدعين اللامين  يما يتصل زاإل را اد القانونية الوا بة.

وىام م م  السدم ة القلدا ية، من  انب ، من رنل المديرية الو فية لموصدول علت ردماد اللدالة، يتفغيذ   - 60
د من اإلفند من اللقاو وإعادة اإليذا  أثفا  التحقيق في حامد اللفة ال فسددددي ضددددد الفسددددا  واأل غال  مشددددرو  الح 

 المت ص  لممو غين القلا يين و ذا الت  ي اد.   ( 56) والمراهقين والملامبة القلا ية عمي ا، حيم يوفر التدريك 
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 حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي  -3 

  13- 120و  12-120و  11-120و  63-118و  60-118و  54-118و  52-118و  51-118التوصددددياد    
 15-120و 14-120و

2019شبا /فبراير   20 رى عصنح القانون األساسي لنتصامد في   -61
، مما أدى علت تحقيق (57)

أو   تقدم من ييف ا عليا   ريمة التشدددددددددد ير اإلعنمي وإدراج مغ وم التف يم الذاتي لنتصددددددددددامد للددددددددددمان  
 لتوازن يين المستولية وحرية الملموماد.ا

مشرو  القانون األساسي    (58)، ىدم الر ي  ال ديد علت ال م ية الو فية2021مايو/أعار   25وفي   -62
. وإضددافة  (59)القانون األسدداسددي لنتصددامد زشددأن حرية التلبير والتواصددل، الذي عسددلت علت أن عحل محل

126علت ةلر، زمو ك المرسددوم التفغيذي  
، عذدل  الن حة اللامة لمقانون األسدداسددي لنتصددامد السددمكية  (60)

 والنسمكية حيم  رى تكييف اإل را اد اإلدارية اللقايية والرىايية من مبدأي التفاسك والملقولية.

 65-118و 62-118و 61-118و 59-118و 56-118التوصياد   

للدمان حصدول ال مين عمت تكفولو ياد الملموماد وامتصدامد. وحتت   الدولة ر  اا وضدل    -63
في المدا دة من األيرشدددددددددددددديداد   73،  داند  رددمدة الوصددددددددددددددول علت اإلنترند  متداحدة في  2021ح يران/يونيد  

، يمي  نسددددددبة األيرشددددددياد التي لدي ا ردمة  2021. وبالفسددددددبة للام  1 045الحلددددددرية والرياية من ع مالي  
في الما ة، وبمي  نسدددددددددددبة تي ية السدددددددددددكان ز دمة ال اتة    91,02من رو ثاي    ت اإلنترن الوصدددددددددددول عل

 في الما ة. 92,46المحمول 

الرىميددددددة    اا  -64 األميددددددة  امتصدددددددددددددددددددامد    ويلددددددد محو  وزارة  الدددددددولددددددة، ول ددددددذا توفر  أولويدددددداد  من 
لملمومدداد الكبرى  من مراه  ا  مر  اا   25لمملمومدداد و  مر  اا   861الملمومدداد التدددريددك من رنل   وم تمن

ردمة   31  936  058أيرشددية عمت الصددليد الو في. ومفذ تفغيذ هذا، تم تسدد يل حوالي    755المو ودة في 
 .(61)تدريك 1 467 180و

ولددى عهوادور ن دام لحمداعدة الصددددددددددددددحدافيين واللداممين في م دال امتصددددددددددددددامد يتبن م م  تف يم   -65
، تم  2021الملموماد وامتصدددددامد وت ويرها وتل ي ها. وفي الغترة يين تموز/يولي  و انون األول/دعسدددددمبر  

 مف ا. 14حول ال  ماد عمت عمال امتصامد، أذيمي  الفيازة اللامة لمدولة عن  تقريراا  62تقدعم 

 حظر التعذيب -4 

 33-118و 9-118التوصيتان   

التلذيك وايره   ، مسددددددددددددددتولية اآللية الو فية لمفن2011مفذ عام   ،(62)يتولت مكتك المحامي اللام -66
لمراه     ، أ رى رصدددداا 2020ة أو الم يفة. وفي عام  يمن ضدددروو الملاممة أو اللقوبة القاسدددية أو النعنسدددان

عي من رنل ا تمددداعددداد من السددددددددددددددم ددداد ومف مددداد الم تمن المددددني. ورنل ععدددادة التدددأهيدددل ام تمدددا
 زيارة علت مراه  امحت از في  مين أنحا  البند. 14، أ رى 2021 عام

،  ( 63) ، تم  الموافقة عمت م حة الف ام الو في إلعادة التأهيل ام تماعي2020وفي تموز/يولي    -67
، مواِ مة يين اللديد من متسساد الدولة المستولة عن (64) از عدارةالتي تلين م م  عدارة الو الة الغفية   

التلميم والصددددددددحة واللمل واإلدماج امىتصددددددددادي وام تماعي والثقافة والرياضددددددددة وحقوق اإلنسددددددددان. ويتألة  
 .(65)من مكتك المحامي اللام؛ ويرأس  مفدوو عن ر ي  ال م ورية م م  اإلدارة أعلاا 
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2025-2022وتقترح السددددددددياسددددددددة اللامة لمتأهيل ام تماعي لمغترة   -68
تل ي  اآللية الو فية لمفن   (66)

 التلذيك و ذلر اللمل المفسق يين مكتك المحامي اللام والمتسساد األررى التي تشكم .

 حق التصويت -5 

 50-118التوصية   

للدددددددمان الحق في التصدددددددوي ، تم التومين عمت اتغاىاد من متسدددددددسددددددداد عامة وراصدددددددة عسدددددددرد   -69
مسدد مين في هذه   شدد صدداا   653نت ازاد األريرة،  ان  التصددوي  من البي  عمت الصددليد الو في. وفي ام

  272 ، أذتيح  مشار ة(Tienen Derecho a Votar)  اآللية. ومن رنل حممة "ل م الحق في التصوي "
 .2021في ال ولة الثانية من امنت ازاد اللامة للام  306من ةوي اإلعاىة في ال ولة األولت و ش صاا 

يين الثقافاد عمت مرامبة امنت ازاد، وهي مقايمة تل ز امندماج   ونذشددددددددرد مقايمة ن رة مشددددددددتر ة -70
في اللمميدداد الدددعمقرا يددة. وتم تل ي  التحددالغدداد يين الم م  امنت ددايي الو في والتلدداون الدددولي   اإلثفي

واألوسددا  األهادعمية من أ ل القلددا  عمت اللفة ال فسدداني في ممارسددة الحقوق السددياسددية، حيم  ورد  
ونر م تو د دعمقرا ية التي تفدرج في ع ار تل ي  حقوق المشدددددار ة لمفسدددددا  والشدددددباو المقبمين  حممة من د

 .2023عمت امنت ازاد الق اعية للام 

و يمدا يتلمق زدالتصددددددددددددددويد  في ال دارج، تمد  الموافقدة عمت لوا ا تفغيدذ ال  و الت ريبيدة ل را ق   -71
، سددددددددددذ م  زيادة في مشددددددددددار ة  2021 ازاد عام  ، في انت2017التصددددددددددوي  في ال ارج. و يما يتلمق زلام  

في الما ة    3,58في الما ة في فيفيك  )مشددددددرو  ت ريبي لمتصددددددوي  عن زلد( و  12,77الم ا رين يفسددددددبة  
 في أوتاوا )مشرو  ت ريبي لمتصوي  البريدي(.

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -جيم 

 75-118التوصية   

المتمثمة في "عدم    2030لمقولة ر ة التفمية المسددددددددددتدامة للام    الغرم، وفقاا تسددددددددددلت ر ة رمق   -72
أهداف ر يسدددية    4ترن أحد رمة الر ك"، علت ضدددمان الحقوق امىتصدددادعة وام تماعية والثقا ية من رنل 

علت  فك من ال يادة في المي انية ام تماعية التي من شدأن ا أن تسدما  ااعة تسدير  فباا   46سدياسدة و  20و
 يتحقيق أحنم اإلهوادوريين في  ل ر ن من أر ان البمد.

 الصحة -1 

 95-118و 94-118التوصيتان   

األولوية لمكافحة  مين أشدددكال سدددو  التيذعة، من    2025-2021تل ي ر ة رمق الغرم لمغترة   -73
ة من سدددو  تيذعة التر ي  عمت سدددو  تيذعة األ غال الم من. وهفان اسدددتراتي ية و فية لم غولة المبكرة لموىاع

 .(67)األ غال الم من والحد مف   عهوادور تفمو رالية من سو  تيذعة األ غال

األمداندة الغفيدة عهوادور تفمو رداليدة من سددددددددددددددو  تيدذعة    2021ولتحقيق هدذا ال ددف، أنشددددددددددددددتد  عدام   -74
والحد مف  التي تم عن  ريق ا وضدددن ر ة اسدددتراتي ية لموىاعة من سدددو  تيذعة األ غال الم من    (68)األ غال
لفموةج الرعداعدة    التيدذعدة حسددددددددددددددك دوراد الحيداة وفقداا ‘، وتفغيدذ يرندامج التل ي  والوىداعدة  2025-2021لمغترة  

  2021صغر سو  تيذعة، الذي استغاد في ع اره عام    -  الصحية الشاممة‘، ومشرو  التيذعة في دورة الحياة
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؛ ومن المكمند  شددددد راا   23أشددددد ر و  6ين تتراوح أعمارهم ي   غنا   194  780من مسدددددحوق الميذعاد الدميقة  
 .ش راا  59و 6تتراوح أعمارهم يين   غنا  506 515اليذا ية 

 96-118التوصية   

في   70تشدددددددد ن عهوادور التيذعة الصددددددددحية من رنل تل ي  ال راعة األسددددددددرية والقروية التي تولد   -75
  2030-2020الما ة من األاذعة التي عسددددت مك ا البمد. وتشدددد ن سددددياسددددة الق ا  ال راعي اإلهوادوري لمغترة  
 األمن والسيادة اليذا يين من رنل تدريك الم ارعين من أ ل ضمان اذا  صحي لمسكان.

، تم تفغيذ يرنامج السددياسدداد المشددتر ة يين الق اعاد لتل ي  التيذعة  2022و  2020وبين عامي   -76
 ش  . 5 200الصحية في اإلهوادور، الذي استغاد مف  

ويشد ن البمد رغض مسدتوياد ال مول عن  ريق تشد ين الفشدا  البدني وممارسدة الرياضدة. ومفذ   -77
 وير الفشددددددددا  البدني في الرياضددددددددة التكويفية والتربية البدنية  ، نغذد وزارة الرياضددددددددة مشددددددددرو  ت2014عام  

2021حتت عام  ش صاا  157 889والتر ي ، الذي استغاد مف  
(69). 

 100-118و 98-118و 97-118التوصياد   

تصدددددددور شدددددددامل لمصدددددددحة، زما في ةلر الصدددددددحة ال فسدددددددية   2025- 2021ل  ة رمق الغرم لمغترة   - 78
  2025- 2018واإلن ايية. وهفان سددددددددياسددددددددة مشددددددددتر ة يين الق اعاد لمفن الحمل لدى الغتياد والمراهقاد لمغترة  

علت هذه السددياسددة، تم يفا  نموةج الرعاعة    من رنل ل ان مشددتر ة يين الق اعاد. واسددتفاداا   ع ري تفغيذها عىميمياا 
 اد والمراهقاد الحوامل واألم اد، ضحاعا اللفة ال فسي؛ ومسار رعاعة مشترن يين المتسساد. الشاممة لمغتي 

، وفي  عاماا  15ووضددل  وزارة الصددحة اللامة دليل الرعاعة الشدداممة لممراهقاد الحوامل دون سددن  -79
مف م    950من الم فيين الصدددحيين عمت الرعاعة الشددداممة والمراعية لممراهقين، و 1  593، درب   2020عام  
،  2021. وفي عدام  (70).  مدا رو د  لحمند ترمي علت مفن اللفة ال فسددددددددددددددي وال واج المبكر 2021عدام  

عمت الحقوق ال فسدددددددددددددديدة واإلن داييدة، وعمت   عدامداا   19و 15تتراوح أعمدارهم يين     دالبداا   3 537 رى تددريدك 
 .(71)الوىاعة من حمل الغتياد والمراهقاد

  11، أي  2021عدام    62 059علت    2020عدام    69 369وان غض عددد حدامد حمدل المراهقداد من   - 80
 في الما ة. 

 التعليم -2 

  107-118و  106-118و  105-118و  104-118و  103-118و  102-118و  101-118التوصياد    
 116- 118و   115- 118و   114- 118و   113- 118و   111- 118و   110- 118و   109- 118و   108- 118و 
 118-118-118و 117-118و

ترى عهوادور من األولوية مواصددمة تلميم الحصددول عمت التلميم في المسددتوياد األولي واألسدداسدي   -81
 والثانوي وما فوى ا، من رنل عرض أهادعمي شامل لم مين وةي  ودة.

. ولسددددددد  دومراا  4  192  224 425، يمي  المصددددددروفاد المسددددددتحقة عمت التلميم  2021وفي عام   -82
 .2021مدرسة رياية مفذ أعار/مايو  100الغ وة يين المفا ق الحلرية والرياية، أعيد فتا 

و البة في  مين المسددددتوياد     الباا   4  309  139، تم تسدددد يل  2022علت    2021ورنل الغترة من   -83
اإلهوادوريين من أصددددددل  من    64  957من الشددددددلوو األصددددددمية، و  222  845التلميمية. ومن يين هتم ،  ان  
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عمكانية الوصول     الباا   142  293 . ومن يين ع مالي ال نو،  ان  ل(72)من مونتوبيوس   59  951أفريقي، و
علت تلميم ثفا ي المية متلدد الثقافاد. وإضدددددددددافة علت ةلر، درل ن ام التلميم الو في، من رنل عمل وحداد  

 .2021في عام  1 808، و2020اإلعاىة عام  من ةوي ش صاا  2 169 دعم اإلدماج في المقا لاد،

  12-118التوصية   

2025-2021تقترح ر ة رمق الغرم لمغترة   -84
الوصددول علت الحق في صددحة شدداممة وم انية   (73)

ومتلددة الثقافاد وعالية ال ودة؛ و ذلر تل ي  ن ام تلميمي مبتكر وشددددددامل لم مين في  مين المسددددددتوياد.  
وال ددف هو توليدد فرم  دديددة لممفدا ق الريايدة، من التر ي  عمت الشددددددددددددددلوو والقوميداد من رنل مبدادئ  

في ر و التفمية والت  يو اإلىميمي، وةلر من رنل ن ذج المسددددددداواة  تو ي ية تكغل المسددددددداواة وعدم التميي  
 في الت  يو المحمي.

، تم  الموافقة عمت ىانون عصددنح القانون األسدداسددي لمتلميم المتلدد  2021آةار/مارس   31وفي   -85
ادئ  الثقافاد، والذي يف  عمت تلميم الوصددددددددددول وعدم التميي  وتكافت الغرم والمسدددددددددداواة في الملاممة  مب

. وىد صددددداا  األمانة الغرعية لمتسدددددسددددداد التلميم اللالي مشدددددرو  توسدددددين ن اق عرض  (74)تو ي ية لمتلميم
الو ا ة والبرامج اللامة ةاد ال ودة واألهمية، الذي ي دف علت توليد عرض أهادعمي ةي صدددددددددددددمة ز را ق  

 حلورية وافتراضية، من مراعاة الغ واد اإلىميمية وتلريف اإلثفياد لذات ا.

 العمل -3 

 88-118و 87-118التوصيتان   

ن  القانون األسدداسددي لمدعم اإلنسدداني عمت تدايير لدعم اسددتدامة اللمالة أثفا  ال ا حة، زما في  -86
 ةلر عنشا  اللقد ال ام والت ايض البارز ليوم اللمل.

2025-2021وتسدلت ر ة رمق الغرم لمغترة   -87
لتر ي   علت توليد فرم عمل أهثر وأفلدل من ا  ( 75)

 .(76)عمت الفسا  والشباو، من تش ين ريادة األعمال، وامستثمار، وتل ي  مصغوفة اإلنتاج والسياحة

‘ القانون األسدددداسددددي إلصدددنح  1‘وىد  رد الموافقة عمت أربلة ىوانين للددددمان الحق في اللمل    -88
؛ (77)لو يغة اللمومية  القانون األسددددددداسدددددددي لم دمة اللامة من أ ل حماعة اللمالة وضدددددددمان امسدددددددتقرار في ا

القانون األسددداسدددي إلصدددنح القانون    ‘3‘؛ و(78)‘ القانون األسددداسدددي لنىتصددداد الدا ري الشدددامل لم مين  2‘و
‘  4‘ ؛ و (79)األساسي المتلمق يتف يم المشارين واميتكار من أ ل التفغيذ الغلال لتف يم المشارين لدى الشباو

القانون األسدداسددي إلصددنح م تمة ال يتاد القانونية من أ ل تل ي  مفن امت ار اير المشددرو  ومكافحت ،  
 . (80)ن الت ارة اإللكترونيةوتل ي  الصفاعة الو فية، وتش ي

لتبسيو اإل را اد ووضن سياسة عامة ل مق فرم اللمل،    123وأصدرد ر اسة ال م ورية المرسوم رىم   - 89
 عمت الصليد الو في، زامىتران من المبادئ التو ي ية لوزارة اللمل.   حيم وضل  رري ة  ريق ت بق حالياا 

 90-118و 89-118التوصيتان   

2025-2021تسددددددددددددددلت ر دددة رمق الغرم لمغترة   -90
علت تقميدددل الغ واد في األ ور، وتل ي    (81)

 السوق الحر. اللمالة الشاممة لم مين، وإدماج المرأة في اللمالة من رنل تل ي  ريادة األعمال واىتصاد

وتقود أمانة حقوق اإلنسان مشرو  مفن اللفة وتل ي  ىدراد الوصول علت اللمل لغا دة الفسا  والغتاد   - 91
 . ( 82) دومر   12  000  00,000(، الذي تبمي م صصات  في المي انية  2025- 2022الن ي علانين ال شاشة ) 
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 93-118و 92-118و 91-118التوصياد   

من   188هفان سددددددددددددياسددددددددددددة عامة لمفن عمل األ غال والقلددددددددددددا  عمي . وفي الوى  الراهن، لدى   -92
من حكوماد الحكم الذاتي النمر  ية اسدددددددددددددتراتي ياد لمفن عمل األ غال والقلدددددددددددددا  عمي ،    221 أصدددددددددددددل
 ل فة عاممة عمت الصليد الو في. 34 وأنشت 

، تم  2020والتوعية. وفي عام    ووزارة اللمل زصدددددددددددد امنت ا  من وضددددددددددن عممية دا مة لمرصددددددددددد -93
ارتغن   2021عمت مواضدددددين عمالة األ غال وعمالة المراهقين المحمية، وفي عام    شددددد صددددداا   9  678 تدريك

عممية تحقق ومرافقة للممياد تغتيو   2  748، أذ ري   2020. ورنل عام  شددددددددد صددددددددداا  18  992اللدد علت  
  421اللمل لكشدددة األ غال والمراهقين الذين ع يشدددون حالة عمالة األ غال في  ل عنىة ععالة، و ذشدددغ  

  6  363حددالددة أحيمدد  علت أن مددة الكددانتوندداد لحمدداعددة حقوق األ غددال والمراهقين.  مددا أذ ري مددا م موعدد   
 ن حالة عمالة األ غال.ع يشو  ومراهقاا   غنا  448عممية تحقق،  شغ  

وهفان ن ام وحيد لتسدددد يل عمالة األ غال، حيم يتم اإلينن عن األ غال الذين ع يشددددون حالة عمالة   - 94
 لتقدعم ال دماد التي تسما يرد الحقوق.   ( 83) األ غال ويتم عصدار تفبي اد علت متسساد الحكومة المر  ية 

 غال الذين ع يشددون حالة عمالة األ غال لملال ة  عمكانية تو يف آزا  األ  وتشدد ن عهوادور أعلدداا  -95
 أصل هذه المشكمة.

 الضمان االجتماعي -4 

 86-118التوصية   

2025-2021تل ز ر ة رمق الغرم لمغترة   -96
تلميم الوصددددددددددددول علت اللددددددددددددمان ام تماعي.   (84)

إلل امي ون ام اللددددمان  ويتولت المل د اإلهوادوري لملددددمان ام تماعي مسددددتولية تفغيذ ن ام التأمين اللام ا
 من ن ام اللمان ام تماعي الو في اإلهوادوري. ام تماعي لمغنحين المذين عشكنن    اا 

المل د اإلهوادوري لملدددددددمان ام تماعي م حة لت بيق القانون األسددددددداسدددددددي    ورنل ال ا حة، أعد -97
تشددددد ن امتغاىاد يين أصدددددحاو  ،  19-زشدددددأن الدعم اإلنسددددداني لمكافحة األزمة الصدددددحية الفا مة عن  وفيد

اللمل واللمال للدددمان اسدددتمرارية عنىة اللمل وبالتالي الحق في اللدددمان ام تماعي. وتم تيسدددير اللودة  
علت امنتسدددداو واسددددتمراره زالفسددددبة ل شدددد ام ال اضددددلين لف ام التأمين ال وعي ال ام، الذين لم يتمكفوا 

 بالي المذ ورة، والحغاظ عمت مدة واستمرارية انتساي م.من تسديد اشتراهات م مما سما ل م زاسترداد الم

ويل ز المل د اإلهوادوري لملددددددددددددمان ام تماعي اللددددددددددددمان ام تماعي لمغنحين، وهو البرنامج   -98
الو في لتل ي  الشددددددددي ورة الغاعمة والصددددددددحية، ويشدددددددد ن اتغاىاد التلاون من الدول لتوسددددددددين ن اق تي ية 

 هوادوريين في ال ارج.اللمان ام تماعي لمم ا رين اإل

 المستوى المعيشي المناسب -5 

 81-118و 79-118و 78-118و 77-118التوصياد   

نقا     5,3علك  ان غاض الغقر في أعقاو ال ا حة. وعمت المسدددددتوى الو في، لوحظ ان غاض ىدره   -99
 في الما ة(.  27,7)  2021في الما ة( و انون األول/دعسمبر    33,0)  2020يين  انون األول/دعسمبر    متوية
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ولمقلددا  عمت الغقر، وتل ي  التفمية المسددتدامة، وإعادة التوزين اللادل لمموارد والثروة، تم  الموافقة   -100
؛ والقانون األسداسدي إلصدنح القانون  (85)عمت الموا ا التالية  القانون األسداسدي زشدأن امىتصداد الدا ري الشدامل

 .(87)؛ والقانون األساسي لتف يم األعمال واميتكار (86)دولرةاألساسي لمفقد والمالية دفاعاا ضد ال

2025- 2021اىترح  ر ة رمق الغرم لمغترة   - 101
القلدددا  عمت الغقر وضدددمان اإلدماج ام تماعي   ( 88) 

 من رنل تدايير الحماعة ام تماعية لمسكان وتلميم الوصول علت ال دماد األساسية، زما في ةلر اإلنترن . 

وت صدددددددددددددد  الموازنددة اللددامددة لمدددولددة الموارد اللددامددة إلدارة ى ددا  الرعدداعددة ام تمدداعيددة. ورنل  -102
ارتغن المبمي    2021، وفي عددددام  دومراا   1  370  830  426دمددددة  ، يميدددد  الموارد المسددددددددددددددت دددد2020 عددددام
 دومراد. 1 666 883 004 علت

ل شددددددد ام الذين هم     من مشدددددددارين    شدددددددامنا   وتقدم وزارة التفمية الحلدددددددرية واإلسدددددددكان دعماا  -103
،  2022و  2021اإلسددددددكان ام تماعي، من أ ل المسدددددداهمة في تحسددددددين ال روف الم يشددددددية. فبين عامي  

 ش   من مشارين اإلسكان في  مين أنحا  البند. 52 000حوالي استغاد 

، يبرز من يين المشددددددددارين ام تماعية ةاد المي انية امسددددددددتثمارية األهبر مشددددددددرو  2020ورنل عام   - 104
‘، ومشدددرو  تمويل سدددفداد التفمية البشدددرية والمكون المتيير. ويدعم  19- و ود  وفيد ‘ ت بيق سدددفد حماعة األسدددرة 

ية امحتيا اد  ، الذي ي دف علت تي  19- هنهما توزين سدفد حماعة األسدرة لحالة ال وارئ زسدبك اإلصدازة زكوفيد 
 ل سر التي عقل درم ا عن السمة األساسية.   دومراا   120من رنل دفن    األساسية ل سر الفووية األشد فقراا 

،  ان أحد المشددددددددددددارين ةاد المي انية األهبر هو تل ي  يرنامج التحويند الفقدعة  2021وفي عام   -105
ىتصدددددددددددادي وام تماعي، والذي يفدرج في ال دف  اير القا مة عمت المسددددددددددداهمة الذي تديره وزارة اإلدماج ام

 امستراتي ي المتمثل في زيادة الحران الصاعد ل فراد واألسر الذين علانون ال شاشة والغقر المدىن.

الف ام امىتصددددددددادي ام تماعي والتلددددددددامفي من رنل مل د امىتصدددددددداد    وتل ز عهوادور أعلدددددددداا  -106
اإلنتدا يدة المسددددددددددددددتددامدة من رنل يفدا  القددراد. ورنل الشددددددددددددددلبي والتلددددددددددددددامفي الدذي عشدددددددددددددد ن المبدادراد  

 عمت الصليد الو في. ش صاا  20 610، تم تدريك 2021-2020 الغترة

 الفئات التي تعيش حالة هشاشة خاصة -دال 

 34-118التوصية   

 أمانة حقوق اإلنسددان هي ال يتة اإلدارية لمسددياسدداد اللامة لحقوق اإلنسددان في البمد. وتلمل  فباا  -107
، وأمانة عدارة وتفمية الشدددددددددلوو والقومياد،  (89)علت  فك من  ياناد أررى مثل الم ال  الو فية لممسددددددددداواة 

 ووزارة اإلدماج امىتصادي وام تماعي.

 األطفال والمراهقون  -1 

 136-118التوصية   

التقرير اإلحصدددددددا ي  عذسددددددد ل المواليد لدى المديرية اللامة لمسددددددد ل المدني وال وية والتسددددددد يل من   -108
( وب داىداد هويدة الوالددين. وتتم اللمميدة رنل األعدام الثنثدة  أو علكترونيداا   لمومدة الحيدة أو مدا علدادل دا )مدادعداا 

 التالية لمومدة ومن دون مقايل.
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18-184وأصدددرد المحكمة الدسددتورية ىراراد للددمان تلميم تسدد يل المواليد. ويف  الحكم   -109
(90 ) 

تسددددددد يل  ل  غل يولد عن  ريق أسددددددداليك المسددددددداعدة عمت اإلن او زيض الف ر عما عةا  عمت أن  يفبيي  
 هان من أسرة م يشية من  فسين م تمغين أو لوالدين مثميين.

19-2185وفي القرار   -110
، ىررد المحكمددة الدددسددددددددددددددتوريددة أن تسدددددددددددددد يددل ومدة أ غددال المراهقين  (91)

لمراهقة أو ع را  من متسسة تازلة لمف ام الو في لمحماعة  من ممثل ىانوني ل م ا  الم ا رين م يت مك عةناا 
 .(92)المتكاممة ل  غال والمراهقين، وم تغليل ع را اد ىلا ية

 140-118و 139-118و 138-118و 137-118التوصياد   

هفان مشددرو  ىانون أسدداسددي لمحماعة الشدداممة ل  غال والمراهقين ملروض عمت ال م ية الو فية   -111
ة ثانية. و     من حقوق الحماعة، علددددمن مشددددرو  القانون هذا ل  غال والمراهقين الحق في حياة  في ىرا 

 .(93)رالية من اللفة ويح ر اللقاو البدني

، نغذد وزارة الدارمية، من رنل المديرية الو فية لمشدددر ة المت صدددصدددة ل  غال 2021ورنل عام   - 112
أ غال. وفي    2 307أ غال وإنقاة   1 406عممية في األماهن اللامة، زانتشدال ما م موع     9 659والمراهقين،  

علت أعدددار/مدددايو      غنا   389 عمميدددة، محققدددة انتشدددددددددددددددال   2  230، نغدددذد  2022الغترة من  دددانون الثددداني/يفددداير 
غال والمراهقين  . وإضافة علت ةلر، نغذد التلميماد المتلمقة زأ را اد الشر ة في حامد األ   غنا  439 وإنقاة 

 في أوىاد ال ا حة.   ضحاعا اللفة؛ وحممة  غولتي ومراهقتي من دون عفة؛ ور ة عمل  ن سليداا 

وتلمل وزارة اإلدماج امىتصددددددددددددددادي وام تماعي عمت زيادة الوعي لدى المسددددددددددددددت دمين ز دمات ا   -113
ل ذه الياعة، أعدد    وتح يقاا لمقلدددددا  عمت فكرة اللقاو البدني  شدددددكل صدددددحيا من أشدددددكال رعاعة األ غال.  

 دليل تلميم ن ج مفن اللفة والتميي .

وتشددددد ن عهوادور، في ع ار اللدددددمان ام تماعي لمغنحين، احترام حقوق األ غال والمراهقين في  -114
الريف. ويذ دف من تفغيذ ال  ة الو فية لمصدحة ال فسدية والصدحة علت ضدمان حياة رالية من اللفة ضدد  

 قين والقلا  عمت اللقاو البدني في هذه الغتاد.األ غال والمراه

 141-118التوصية   

، تم نشددددر القانون األسدددداسددددي إلصددددنح القانون ال فا ي األسدددداسددددي  2021آو/أاسدددد      30في  -115
المتكامل، وةلر لمفن ومكافحة اللفة ال فسدددددددددي الرىمي وتل ي  مكافحة ال را م الحاسدددددددددوبية. وعدل   را م  

لمواد اإلزاحية واللفة الفغسددددي ضددددد المرأة أو أفراد الفواة األسددددرية، و رم  م الغاد  اسددددتينل األ غال في ا
 التسمو المدرسي واألهادعمي.

وي ري اللمل عمت وضدن اسدتراتي ية و فية لمقلدا  عمت اللفة ال فسدي في م ال التلميم تحدد   -116
 لموىاعة والرعاعة والوصول علت اللدالة ون م الملموماد. أهدافاا 

في ع ار مشرو  تل ي  الف ج الشامل لحامد اللفة    مدرساا   3  617، تم تدريك  2021وفي عام   -117
متسدددددددددددسدددددددددددة تلميمية   6 246  المكتشدددددددددددغة أو المرتكبة في ن ام التلميم الو في. ودرب  وزارة التلميم أعلددددددددددداا 

 أسرة عمت موضو  مفن اللفة ال فسي في األسرة. 498 303و مدرساا  101 276و

لحددل الف اعدداد ومفدددوبي الدددعم في ، أذصددددددددددددددددر دليددل عمددل م ددال  المقددا لدداد  2020وفي عددام   -118
موا  ة حامد اللفة ال فسدددددددددي في الف ام التلميمي وتم  الموافقة عمت دليل المسدددددددددت دم لف ام تسددددددددد يل 

 اللفة ال فسي، وهو عل امي لءينن عن حامد اللفة ال فسي في ى ا  التلميم.
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 را م  فسددددددية في الم ال  شددددددكوى تتلمق ز  158، عال   الفيازة اللامة لمدولة  2020ورنل عام   -119
صددددددددددرد في ا أحكام.    8في  ور امسدددددددددتدعا  لممحاهمة، و  3مف ا ىيد التحقيق التم يدي، و  73التلميمي،  
 مف ا ىيد التحقيق التم يدي. 54شكوى،  79، تم تمقي 2021وفي عام 

و غين  لمم  مت صددددددصدددددداا   ولمكافحة اإلفند من اللقاو وإعادة اإليذا ، وفر م م  القلددددددا  تدريباا  -120
،  2022القلا يين الذين يتلاممون من حامد اللفة ال فسي. وفي الغترة من آةار/مارس علت نيسان/أيريل  

 .(94)مو غا 640تم تدريك 

، وافق م م  القلددددددددددددددددا  عمت يروتو ول مفن ملددداودة عيدددذا  األ غدددال  2022وفي آةار/مدددارس   -121
د السم اد القلا ية.  ما وضل  ر ة تدريك  والمراهقين ضحاعا اللفة ال فسي في م ال التلميم، عمت ي

شدددددددداممة لغا دة ت صدددددددد  اللفة ضددددددددد الفسددددددددا  واأل غال والمراهقين وال را م ال فسددددددددية وىتل اإلناث. وفي  
، ن مد  الددورة التددريبيدة المتلمقدة زداإل را اد وال براد في ال را م المرتكبدة ضددددددددددددددد السددددددددددددددنمة  2021 عدام

 مو غين. 107ال فسية واإلن ايية، استغاد مف ا 

ونغذد الفيازة اللامة لمدولة مبادئ تو ي ية لسدددياسدددة مفن ال اهرة اإل رامية لملفة ال فسدددي ضدددد   -122
لة، و غم  اإلدرال اإلل امي في الف ام الو في لحماعة ومسدددددددداعدة  األ غال والمراهقين ووصددددددددول م علت اللدا

اللددددددددحاعا والشدددددددد ود وايرهم من المشددددددددار ين في اإل را اد ال فا ية، لغا دة األ غال والمراهقين في حامد  
 ال را م المرتكبة ضد سنمت م ال فسية. 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -2 

 147-118و 144-118و 143-118و 142-118التوصياد   

،  2025- 2021وضددن الم م  الو في لكغالة المسدداواة ل شدد ام ةوي اإلعاىة ر ة و فية لمغترة   -123
 تو   التدرل اللام وال ام في م ال اإلعاىة.

ولدى عهوادور ن ام شددددددددامل لمحماعة ام تماعية يوفر حماعة راصددددددددة ل شدددددددد ام ةوي اإلعاىة.   -124
في الرعاعة المف لية    31  600   اإلعاىة من ردمات من ةوي   شددددددددددددد صددددددددددددداا  33  192وحتت اآلن، عسدددددددددددددتغيد 

في مراه  الرعاعة الف ارية    1  213في مراه  اإلحالة وامسدددددددددت بال الشددددددددداممة لم مين، و  379والم تم ية، و
سددددددددد ل ا تماعي، عسددددددددد ل تقدعم السدددددددددفداد والملاشددددددددداد التقاعدعة علت    . وهفان أعلددددددددداا (95)لمفما  المتكامل

،  2022 يشددددون حامد الغقر المدىن و/أو ال شدددداشددددة، وحتت ح يران/يوني   األشدددد ام ةوي اإلعاىة الذين ع
206 451هان الف ام ىد س ل 

 من ةوي اإلعاىة من المستغيدين عمت الصليد الو في.  ش صاا  (96)

،  2020وتم تل ي  ن دام التلميم الو في من رنل وحدداد المقدا لداد لددعم اإلدمداج. وفي عدام   -125
  47 603أشددددد ام. وهفان    1 808اسدددددتغاد    2021من ةوي اإلعاىة، وفي عام    شددددد صددددداا  2  169اسدددددتغاد  

5 917؛ و(97) نو من ةوي اإلعاىة في التلميم األسدددداسددددي والمتوسددددو والثانوي
في ال املاد    مسدددد نا  (98)

1 419الغفون الت بي ية؛ وو 
 في الملاهد الغفية والتكفولو ية. (99)

وتلددددددددددددمن وزارة التفمية الحلددددددددددددرية واإلسددددددددددددكان من رنل مف  ية المرافقة الم تم ية السددددددددددددكن   -126
 .(100)ش صاا  1 375ام تماعي ل ش ام ةوي اإلعاىة، حيم عستغيد مف ا 

مشددرو  الرعاعة الشدداممة واإلدما ية ل شدد ام ةوي    2013ونغذد وزارة الصددحة اللامة مفذ عام   -127
،  2020اإلعدداىددة وإعددادة التددأهيددل والرعدداعددة الصددددددددددددددحيددة ال دداصدددددددددددددددة عمت المسددددددددددددددتوى الو في. ورنل عددام 

من المسددددددددداعداد التقفية عمت الحر ة وأ   ة السدددددددددمن واأل راف امصددددددددد فاعية، اسدددددددددتغاد   18 896 ىدم 
 .(101)من ةوي اإلعاىة ش صاا  16 382 مف ا
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 146-118و 145-118التوصيتان   

وضددددل  وزارة اللمل دليل الممارسدددداد ال يدة إلدماج األشدددد ام ةوي اإلعاىة زاعتماد ن ج ىا م   -128
عمت حقوق اإلنسدددددان؛ وشددددد ل  الشدددددراهاد ل دمة ةوي اإلعاىة البصدددددرية ودعم عدما  م في اللمل؛ ون م  

حمقددة عمددل توعويددة حول عدمدداج األشدددددددددددددد ددام ةوي اإلعدداىددة في اللمددل لغددا ددة    148مددا عدددده    2020 عددام
 حمقة عمل. 399ما عدده  2021أصحاو اللمل، وفي عام 

وأيرمد  وزارة اللمدل والم م  الو في لكغدالدة المسددددددددددددددداواة لدذوي اإلعداىدة اتغداق تلداون من امتحداد   -129
. وفي  (102)ل ي  دا رة عدماج األشدددد ام ةوي اإلعاىة في اللملالو في لءهوادوريين ةوي اإلعاىة البدنية لت
مغتو   133لمحة شدد صددية راصددة زاللمالة، وتم تدريك    1 951ع ار هذه امتغاق، تم تفسدديق تر ينش شددمل  
رنل الغترة من  انون    (103)في الما ة من اإلدماج في اللمالة  4عمل من أ ل التحقق من اممتثال لفسددددددبة 

 .2021 انون األول/دعسمبر الثاني/يفاير علت 

 148-118التوصية   

اعتبر الم م  الو في لمسدددددداواة ةوي اإلعاىة زسددددددواهم الوصددددددول علت اللدالة وإلت حياة رالية من   -130
ون م عممياد توعية لمتصدددددددددي لملفة ضددددددددد ةوي    2025-2021من ر ت  لمغترة   أسدددددددداسددددددددياا   اللفة    اا 

دورة عن  33؛ وشدددد صدددداا   21  914دوراد عن اإلعاىة اسددددتغاد مف ا  104، ن م  2021اإلعاىة. وفي عام  
  23؛ ومشدار اا   4  723الحقوق ال فسدية واإلن ايية، وحياة رالية من اللفة لغا دة ةوي اإلعاىة وصدم  علت  

دورة    35؛ ومستغيداا  1  559اعي حول موضو  يفا  اإلدماج لغا دة  دورة تدريبية ألرصا يي التواصل ام تم
؛ وا تما  ما دة مسددتديرة حول تأثير شدد صدداا  5  891تدريبية حول امهتمام زالسددياح ةوي اإلعاىة اسددت دف   

 .(104)وأهمية ميادة ومشار ة الفسا  ةواد اإلعاىة في الم تمن

 الشعوب والقوميات -3 

 14-118التوصية   

، أدرج الم م  الو في لممسدددددداواة يين الشددددددلوو والقومياد  بيان ر يسددددددي ل دول  2019عام    مفذ -131
أعمال   القلدا  عمت التميي  واإلىصدا  ام تماعي من رنل اإل را اد اإلع ايية وال بر الشدامل. وأنشدت  

المسدداواة يين   اسددتراتي ية  الصددحة، والتلميم، واألراضددي من أ ل  ثنثة م امد عمل حذددد يوصددغ ا أهدافاا 
الشدددددددلوو والقومياد األصدددددددمية واإلهوادوريين المفحدرين من أصدددددددل أفريقي والمونتوبيو. وإضدددددددافة علت ةلر،  

 ل فة تقفية. 12أذنشت  الم فة الو فية للقد المفحدرين من أصل أفريقي، و ذا 

سدة اللامة  ، صدان الم م  الو في لممسداواة يين الشدلوو والقومياد مقترح السديا2020وفي عام   -132
لمتلميم اإلثفي. وتو د ىيد امعتماد ر ة  ديدة لممسددددددداواة يين القومياد والشدددددددلوو األصدددددددمية واإلهوادوريين  

 .2025-2022المفحدرين من أصل أفريقي وشلك مونتوبيو في الحقوق لمغترة 

 83-118و 82-118و 80-118التوصياد   

نغذد الدولة، يدعم من البفر الدولي، مشددددرو  تل ي  امىتصدددداداد الم تم ية لمشددددلوو األصددددمية   -133
واإلهوادوريين المفحدرين من أصددددددل أفريقي وشددددددلك مونتوبيو، وهو عسددددددلت علت التيمك عمت الحوا   التي  

 .(105)تحول دون الحصول عمت التلميم واللمل والتي تتثر عمت هذه الم تملاد المحمية
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 154-118و 153-118و 150-118و 49-118صياد التو   

2021أعار/مايو    24في  -134
التي يتمثل    (107)، تم عنشدددددددا  أمانة عدارة وتفمية الشدددددددلوو والقومياد(106)

هدف ا الر يسي في تل ي  تفمية الشلوو والقومياد من رنل تفغيذ مشارين عنتا ية وأعمال ت ارية م تم ية 
 ى م ال ماعية ورمق فرم  ديدة تل ز امىتصاد الم تملي.لتحسين نوعية حيات م وضمان حقو 

وفاز م م  السددددددددددم ة القلددددددددددا ية، زامشددددددددددتران من المر   اإلهوادوري لم دماد ال راعية وحر ة  -135
هوتوباهسددددددددددي لمسددددددددددكان األصددددددددددميين والغنحين ومف مة مانوس يونيداس اإلسددددددددددبانية وال املة المر  ية في 

بي لتل ي  التفسددديق والتلاون يين عدالة الشدددلوو األصدددمية واللدالة اللادعة  عهوادور، زمشدددرو  لنتحاد األورو 
 في عهوادور.

من مكتك المحامي اللام لتل ي     ووىن الم م  الو في لممسدددددددداواة يين الشددددددددلوو والقومياد اتغاىاا  -136
م،  ال دماد امسدددددتشدددددارية الم انية والمسددددداعدة في الوى  المفاسدددددك والتمثيل القلدددددا ي لصدددددالا األشددددد ا 

والبمدعاد، والم تملاد المحمية، والشددلوو والقومياد األصددمية، واإلهوادوريين المفحدرين من أصددل أفريقي،  
عممياد لتدريك المحامين اللامين وسم اد الشلوو والقومياد عمت اللمل    وشلك مونتوبيو. ووضن أعلاا 

رمية والشدددر ة الو فية، تغاعل أفراد  زالتلددعة القانونية. ويسدددر، زالتلاون من متسدددسددداد أررى مثل وزارة الدا
 .(108)الشر ة من الشلوو األصمية

، نذشددددر القانون األسدددداسددددي إلصددددنح القانون األسدددداسددددي لمتلميم المشددددترن  2021وفي آةار/مارس   -137
، نذشدددددددر ىانون عصدددددددنح ىانون عنشدددددددا  ال املة المشدددددددتر ة يين ثقافاد  2021الثقافاد، وفي آو/أاسددددددد    

 مية، أماوتاي واسي.القومياد والشلوو األص

، وبمفاسدبة اللقد الدولي لمياد الشدلوو األصدمية، أنشدأد عهوادور ل فة مشدتر ة 2022وفي عام   -138
 يين المتسساد لتفشيو لياد الشلوو األصمية عمت المستوى الو في.

 155-118التوصية   

ن، وهي  يان يروج تشدددددددارن أمانة حقوق اإلنسدددددددان في مف مة ملاهدة التلاون في مف قة األمازو  -139
لسددددياسددددة عىميمية لحماعة الشددددلوو األصددددمية التي ت يو في حالة ع لة في حوض األمازون و ذلر السددددكان  

 .(109)األصميين لممفا ق الحدودعة

من مشددددددرو  ر ة ال وارئ لحماعة صددددددحة الشددددددلوو    ، أصددددددبح  عهوادور    اا 2021ومفذ عام   -140
‘ تشددد ي   1‘، وهو يتكون من ثنثة عفاصدددر   (110)األصدددمية اللددد يغة لمياعة وفي مرحمة امتصدددال األولي

‘ تل ي  القدرة عمت  2‘في المفا ق الحدودعة في األمازون، و  19-الوضددددددن الصددددددحي و ياية موا  ة  وفيد
 ‘ تل ي  آلياد الشلوو األصمية لءنذار المبكر.3‘و الصحية،امست ازة المف مة لم دماد 

  -وي ري امضددددد ن  زأ را اد لمتلاون التقفي من أ ل تل ي  ن ام الرصدددددد في مف قة تاااري   -141
لمرصدددددددد من أ ل تحديد عنماد و ود شدددددددلوو    سدددددددفوياا   تاروميفان المحررة وم ال تأثيرها، مما أتاح تحميقاا 

والتبر  زمحرن رار ي لتحسين الف م المو ستية لمدورياد من أ ل تحديد الت ديداد  أصمية في ع لة ةاتية،  
 .(111)وتوفير اليذا  ل وراش في مح ة الرصد

 19-120و 152-118و 151-118التوصياد   

تلددددددمف  ر ة المسدددددداواة يين القومياد والشددددددلوو األصددددددمية واإلهوادوريين المفحدرين من أصدددددل   -142
في الحقوق محور األراضي واألىاليم الذي يتورت تحسين عممياد التشاور المسبقة   أفريقي وشلك مونتوبيو

والسدازقة لمتشدرين والبيتية الرامية علت حماعة التراث المادي واير المادي لمشدلوو والقومياد؛ وضدمان الحق  
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ي ا  في أن تسددددتشددددار زشددددأن أي ر ة وبرنامج زشددددأن اسددددتكشدددداف الموارد اير المت ددة المو ودة في أراضدددد
سدددياسددداد لممشدددار ة الدعمقرا ية عقودها الم م     وأىاليم ا وباسدددتينل ا وتسدددويق ا. وتقترح هذه الوثيقة أعلددداا 

 .(112)الو في لممساواة يين الشلوو والقومياد

 األشخاص الذين يعيشون حالة حراك بشري  -4 

 156-118التوصية   

األسددددداسدددددي إلصدددددنح القانون األسددددداسددددي  ، تم  الموافقة عمت القانون  2021شدددددبا /فبراير   5في  -143
. وعدل  أربن عشددددرة مادة لمتصددددديق عمت الومعة الدسددددتورية المتمثمة في المسدددداواة  (114()113)لمحران البشددددري 

وعدم التميي  يين األشدددد ام زيض الف ر عن وضددددل م من حيم الحران البشددددري. ويبرز الدمج الصددددريا  
 .(115)لش صية م ئ في عين المكان

رة ال ار ية والحران البشددددددددددري ع را ا لتسددددددددددوية أوضددددددددددا  األ انك أو آزا  األ غال  ووضددددددددددل  وزا -144
الذين لم عسد موا درول م عن  ريق نقا  مرامبة ال  رة الرسدمية؛ وال  ة الشداممة    المراهقين اإلهوادوريين أو

؛ والتأشدددديرة البفغسدددد ية 2021-2020لمغترة   زشددددرياا   لرعاعة وحماعة السددددكان الغف ويميين الذين ع يشددددون حراهاا 
ة الت ريبية  المتىتة لغا دة الموا فين األفيان ضدددددددددددحاعا الف ا  في  م ورية أفيانسدددددددددددتان اإلسدددددددددددنمية؛ وال  

لممقايند من األ غال والمراهقين المفغصددددددمين عن ةوي م أو اير المصددددددحوبين يذوي م، والتي وصددددددم  علت  
؛ وأتمتة ع را اد تحديد وضددددددددددددددن الن ئ من رنل ن ام الفافذة  2020عام    ومراهقاا    غنا  117مشددددددددددددددار ة  

2021مبر حتت  انون األول/دعس مت مباا  38 437الحكومية الوحيدة. وتم استيغا  
(116). 

ونغدذد   (117)،  رى عغو عن ال  رة لصدددددددددددددددالا الموا فين الغف ويميين2019تموز/يوليد   25وفي  -145
عممية لتسدوية الوضد ية القانونية، من رنل عصددار تأشديرة اسدتثفا ية متىتة ألسدباو عنسدانية. وبدأد عممية  

  1. وفي  فف ويمياا   موا فاا   93 066  ، لصدددالا2019تشدددرين األول/أهتوبر    21تسدددوية الوضددد ية القانونية في 
عممية اسدددددددتثفا ية  ديدة لتسدددددددوية األوضدددددددا  القانونية    436ح يران/يوني ، يدأد زمو ك المرسدددددددوم التفغيذي  

 .(118)لمموا فين الغف ويميين، والتي ستتم عمت ثنث مراحل

الحران البشدددددددددددددري علت  ، أذوفد الغريق الغفي التازن لمم م  الو في لممسددددددددددددداواة في 2021وفي عام   -146
. وفي هذا  زشرياا   مقا لة، لتوفير الحماعة ل ش ام الذين ع يشون حراهاا   23في    انتوناا  139م موع   ما

السدياق، أىام تحالغاد اسدتراتي ية من متسدسداد التلميم اللالي وأنشدأ شدبكة مشدتر ة يين المتسدسداد، ووضدن  
من حياة أشدددددد ام في حامد    اعية، وىصددددددصدددددداا م موعة أدواد حقوق ين حدود، تحتوي عمت ععنناد عة

حران زشدددددري، وإةاعة صدددددود الشدددددلك زشدددددأن الحران البشدددددري والحقوق المرتب ة ز ؛ ومقا ن فيديو تحتوي  
 تلريغاد ىانونية أساسية؛ ومفشوراد مت صصة مثل ال  ة الو فية لممساواة في الحران البشري. 

  عنسدددددانياا   ممراا   37، من رنل الشدددددر ة الو فية،  ، أنشدددددأد وزارة الدارمية19-ورنل  ا حة  وفيد -147
 هشة. لمساعدة األ انك الذين ع يشون أوضاعاا 

 157-118التوصية   

وىن مكتك المحامي اللام ومغوضددية األمم المتحدة السددامية لشددتون الن تين مذ رة تغاهم لصددالا   -148
و البي الحصددددددول عمت مر   األشدددددد ام الذين ع يشددددددون حامد حران زشددددددري من التر ي  عمت الن تين  

 م ئ والمشردين وعدعمي ال فسية.

ومفذ درول القانون األسدداسددي لمحران البشددري حي  الفغاة، وضددل  الدولة ع را اد لتحديد وضددن   -149
زشددددأن وضددددن األشدددد ام عدعمي ال فسددددية. ويذلترف   1954متغامية عام    األشدددد ام عدعمي ال فسددددية وفقاا 
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عمت أن  عدعم ال فسدددددددددية، ويف  عمت أن هذا امعتراف هو عمل   ا فاا زأي شددددددددد   م تلتبره أي دولة مو 
ععنني وإنسدداني واير سددياسددي من  انك الدولة. وتمفا زمو ك ع را  فردي، ير   عمت األشدد ام الذين  
علانون حالة هشاشة، تأشيرة عىامة متىتة تمكن الش   زلد عامين من ت ديد تأشيرت  المتىتة أو الحصول  

 امة دا مة.عمت تأشيرة عى

ويقددم مكتدك المحدامي اللدام المشددددددددددددددورة والرعداعدة لقدانونيدة الم دانيدة في م دال الحران البشددددددددددددددري   -150
 .(119)لمم ا رين و البي الم و  والن تين وعدعمي ال فسية

 كبار السن -5 

 24-118التوصية   

عل ز الم م  الو في لممسدداواة يين األ يال حماعة  بار السددن يدعم من ال  ة الو فية لممسدداواة   -151
2025-2021يين األ يال 

(120). 

وهفدان ن دام و في مت صدددددددددددددد  لمحمداعدة الشددددددددددددددداممدة لحقوق  بدار السددددددددددددددن، تدازن لوزارة اإلدمداج   -152
 امىتصادي وام تماعي.

امىتصادي وام تماعي ردماد الرعاعة وامهتمام لكبار السن الذين علانون من  وتقدم وزارة اإلدماج   -153
الغقر والغقر المدىن واللددددددددددلة من رنل  مراه  الشددددددددددي ورة الم يمة، ومراه  الرعاعة الف ارية، وفلددددددددددا اد  

عية الشدداممة  التفشددتة ام تماعية وام تماعاد والرعاعة المف لية. وإضددافة علت ةلر، يدير ن ام الحماعة ام تما
 الذي عقدم تحويند نقدعة اير ىا مة عمت امشتراهاد لتي ية أشكال الحرمان امىتصادي ألسرهم الفووية.

  53  830من ملاش أفلددل سددفواتي، و  شدد صدداا   310  354، اسددتغاد  2021وحتت أيمول/سددبتمبر  -154
نشددر  دول الحد األدنت  ، تم  2021من الملاش التقاعدي لكبار السددن. وفي  انون األول/دعسددمبر   شدد صدداا 

في الحماعة امىتصدددددددددددددادعة لمن عغتقرون علت الوسدددددددددددددا ل والموارد النزمة   لمفغقة لكبار السدددددددددددددن، زاعتباره حقاا 
من رنل رسددددا ل نصددددية زمفاسددددبة اليوم   شدددد صدددداا   49 888لم يشددددت م. ونغذد حمند توعية وصددددم  علت  
من رنل رسدددددددا ل نصدددددددية من أ ل   شددددددد صددددددداا   681  373اللالمي لمتوعية زأسدددددددا ة ملاممة  بار السدددددددن؛ و

عبر رسدا ل نصدية   شد صداا  38  579امسدت دام السدميم لمملاشداد التقاعدعة اير القا مة عمت امشدتراهاد؛ و
 زمفاسبة اليوم الدولي لكبار السن.

، أنشددددت  ال ريقة امفتراضددددية ل نشدددد ة وحمقاد اللمل التي تسددددت دف 2020ومفذ نيسددددان/أيريل   -155
 الترويج لم ياراد المف لية والرعاعة ال بية والتمريلية لغا دت م.هبار السن.  ما تم 

وأتاح  وزارة التفمية الحلددددددرية واإلسددددددكان من رنل مف  ية المرافقة الم تم ية الحصددددددول عمت   -156
 من  بار السن. 698 السكن ام تماعي لد

 المدافعون عن حقوق اإلنسان -6 

 66-118و 64-118و 58-118و 57-118و 55-118و 53-118التوصياد   

لبفا  سددددياسددددة   (121)، تم تشددددكيل ل فة مشددددتر ة يين المتسددددسدددداد2019مفذ  انون األول/دعسددددمبر  -157
شدددددددددداممة لتل ي  وحماعة حقوق اإلنسددددددددددان والمدافلين عن ال بيلة. وأعدد الم فة الوثيقة الف رية المغاهيمية  
لبفا  السياسة المتكاممة، وعِمل فريق مكتك المحامي اللام عمت وضن مف  ية لمشرو  في  من الملموماد  

هي مدرند سددددددددتسددددددددت دم في تصددددددددميم وتفغيذ  األولية عن حالة المدافلين عن حقوق اإلنسددددددددان وال بيلة، و 
 السياسة الشاممة.
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، ىدم  الفيازة اللامة لمدولة دورة ملايير حماعة المدافلين عن حقوق اإلنسددددددددان،  2020وفي عام   -158
ون م  أول دورة افتراضدددية حول حقوق اإلنسدددان تسدددت دف مو غي الدولة المسدددتولين عن التحقيق ال فا ي  

 حقوق اإلنسان. والصحافيين والمدافلين عن

وتلمل وزارة البيتة والمياه وامنتقال اإلعكولو ي عمت تحديد اإلصددنحاد و/أو وضددن لوا ا ثانوية   -159
 .(122)متغاق عسكازو وسياسة عامة ومتسسية لممدافلين عن حقوق اإلنسان الملفيين زالقلاعا البيتية وفقاا 

 مسائل أخرى  -هاء 

 تهريب المهاجرينحظر الرق واالتجار باألشخاص و  -1 

 69-118و 68-118التوصيتان   

لمفن امت ار    تلدددددددمن القانون األسددددددداسدددددددي إلصدددددددنح القانون األسددددددداسدددددددي لمحران البشدددددددري ع اراا  -160
‘ عدراج  1‘زاألشدددد ام وت ريك الم ا رين وحماعة ضددددحاعاه. ويبرز من يين أو   التقدم الر يسددددية ما يمي   

سددباو عنسددانية، الذين عمكف م الحصددول عمت تأشدديرة عنسددانية  ضددحاعا امت ار ضددمن األشدد ام المحميين أل
‘ عنشددددا  ل فة التفسدددديق المشددددتر ة يين المتسددددسدددداد لمفن امت ار زاألشدددد ام  2‘لمدة تصددددل علت سددددفتين؛ و

، ترأسدددددد ا وزارة الدارمية وتتألة من متسددددددسدددددداد حكومية أررى  (123)وت ريك الم ا رين وحماعة ضددددددحاعاهما
م السددياسدداد الشدداممة لمفن امت ار زاألشدد ام وت ريك الم ا رين، في  مين ‘ تلمي3‘والم تمن المدني؛ و
‘ موا مة سدددد ل حامد امت ار زاألشدددد ام وت ريك الم ا رين، زأسددددفاد مسددددتولية  4‘متسددددسدددداد الدولة؛ و

‘ تلديل  ريمة امت ار في 5‘تفغيذه علت المتسددسدداد التي تتشددكل مف ا الم فة المشددتر ة يين المتسددسدداد؛ و
 .(124)ال فا ي األساسي المتكاملالقانون 

وتم  الموافقة عمت يروتو ومد اللمل المشددددددتر ة يين المتسددددددسدددددداد لمرعاعة والحماعة الشدددددداممتين   -161
( والن حة التف يمية للمل ل فة التفسديق المشدتر ة  2020للدحاعا امت ار زاألشد ام وت ريك الم ا رين )

 لم ا رين.يين المتسساد لمفن امت ار زاألش ام وت ريك ا

 73-118و 71-118و 70-118التوصياد   

، اعتمدد عهوادور ر ة عمل مكافحة امت ار زاألشددددددددددددد ام  2019في تشدددددددددددددرين الثاني/نوفمبر   -162
2030-2019 لمغترة

، مسددددددددددددددتفدددددة علت رمسدددددددددددددددددة محدددداور  الوىدددداعددددة، والترويج، والحمدددداعددددة، والتحقيق،  (125)
ون مدد  سددددددددددددددد  حمند لمكددافحددة امت دار  (127)ال  ددة. وأعدددد أدلددة ومدددرند لتفغيددذ هددذه (126)والحو مددة

حمقة عمل،  19، عقدد  2020. وفي عام  (129)وثنث حمند لمكافحة ت ريك الم ا رين  (128)زاألشدد ام
 .(130)ش   3 201استغاد مف ا 

 72-118التوصية   

لدى الشددددددددددددددر ة الو فيدة وحدة تحقيق و فيدة لمكدافحدة امت دار زاألشدددددددددددددد دام وت ريك الم دا رين   -163
،  2020 من زلممياد اإلنقاة عمت الصدددددددددليد الو في. وفي الغترة من آةار/مارس علت آو/أاسددددددددد    تلددددددددد

مكف  عمميتان من عنقاة اللددددددددددددددحاعا واحت از ال فاة في لورا ولوس ريوس. و     من اللممية المسددددددددددددددماة  
،  رى  شددددددددة ثنثة مراهقين من ضددددددددحاعا امت ار ألاراض امسددددددددتينل ال فسددددددددي.  18الميند من  ديد  

ضددحية م عومة.    38ل ذه الشددبكاد وتم  شددة   م عوماا  علددواا   13، تم اعتقال  2022تموز/يولي    24 فيو 
 وثمة عممياد و فية ودولية زاستمرار.
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 األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  -2 

 4-120و 29-118و 28-118و 27-118التوصياد   

الحكومي الدولي المغتوح الللدددوية لصددديااة صدددر دولي  مقرر الغريق اللامل    - تتولت عهوادور ر اسدددة  - 164
46. ورنل دورة م م  حقوق اإلنسددان اللادعة  ( 131) مم م زشددأن متسددسدداد األعمال وحقوق اإلنسددان 

، ىدم   ( 132) 
14/ 46زمو ك القرار   ( 133) عهوادور مشرو  ىرار زاسم حر ة عدم امنحياز اعتمد زاإل ما  

 (134 ) . 

،  2021 . ومفذ عام ( 135)  فية زشأن األعمال الت ارية وحقوق اإلنسان وشذ ل  صيااة ر ة اللمل الو  - 165
متسدسدة حكومية، و ذا ل فة ألصدحاو المصدمحة المتلددين    29أنشدت  ل فة مشدتر ة يين المتسدسداد تتكون من  

عشددددددددددددددارن في ددا ممثمون عن رواد األعمددال والفقددازدداد والم تمن المدددني وال دداملدداد والشدددددددددددددلوو والقوميدداد. وفي  
 عذلت م تمويل رو أساس من شأن  أن عسما يتقييم التفغيذ المفاسك ألهداف ال  ة. ،  2022 عام 

Notes 

 1 Este proceso incluyó la consulta interinstitucional a 48 puntos focales. 

 2 Ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, y transparencia y control social. 

 3 El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) es un mecanismo del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, responsable de promover, planear y mantener la coordinación 

y operación conjunta en emergencias o desastres con los diferentes actores a nivel nacional. Está 

conformado por las máximas autoridades de las instituciones del Estado o sus delegados, y dirigido 

por el Presidente de la República del Ecuador o su delegado. 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe/ 

 4 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017. 

 5 https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/Plan-Nacional-de-Vacunacion-plan-9-100.pdf 

 6 Fecha de corte: 11 junio 2022. Disponible en: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTkzNTFkMmUtZmUzNi00NDcwLTg0MDEtNjFkNzhhZ

Tg5ZWYyIiwidCI6IjcwNjIyMGRiLTliMjktNGU5MS1hODI1LTI1NmIwNmQyNjlmMyJ9&pageNa

me=ReportSection 

 7 Previo a iniciar este proceso se difundió los beneficios y eventuales riesgos de la vacunación en el 

idioma Wao Tededo garantizando el acceso a la información y respeto a los valores culturales. 

 8 Según el diagnóstico de la UNODC, entregado al Estado, la crisis penitenciaria es estructural y 

responde a cuatro variables: (i) aumento acelerado de la población carcelaria como un fenómeno 

multicausal, (ii) seguridad comprometida en las prisiones, agravada por la corrupción y los niveles 

elevados de violencia, (iii) falta de políticas eficaces de prevención del delito y rehabilitación social y 

(iv) condiciones inhumanas y/o precarias de privación de la libertad, con un impacto especialmente 

negativo en las personas con necesidades especiales. 

 9 Fue presidida por la Secretaría de Derechos Humanos con asistencia técnica de Naciones Unidas. 

Disponible en https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/18_02.-Politica-

Publica-de-Rehabilitacion-Social_vF-.pdf 

 10 Violencia física (35,4%), sexual (32,7%), psicológica con el (60%), económica - patrimonial (16,4%), 

y gineco-obstétrica (47,5%). 

 11 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/Violencia_de_genero_2019/Boletin_Tecnico_ENVIGMU.pdf 

 12 Protocolo de Comunicación y Atención de Casos de Violencia de Género e Intrafamiliar durante la 

Emergencia Sanitaria por Coronavirus COVID-19 (2020); Protocolo para la Atención a Víctimas de 

Violencia de Género bajo la Modalidad de Teletrabajo (2020), Norma técnica para la atención 

integral a mujeres víctimas de trata de personas en acogimiento institucional” y "lineamientos para el 

servicio de protección integral para la atención a mujeres víctimas de trata de personas y tráfico ilícito 

de migrantes". (2020); Protocolo para la articulación de los sistemas locales de protección de 

derechos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores en el marco de la emergencia 

sanitaria COVID-19 (2021). 

 13 En esta sección se incluyen avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones del 

tercer ciclo desde el informe de medio término al EPU, hasta la actualidad. Cada recomendación se ha 

identificado con el número asignado en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU de fecha 10 

julio 2017. 

 14 Durante los últimos años ha recibido las visitas del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la 

promoción y protección del derecho a la libertad de opinión; Relatora Especial de las Naciones 

Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Relator Especial de las 

 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe/
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/Plan-Nacional-de-Vacunacion-plan-9-100.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTkzNTFkMmUtZmUzNi00NDcwLTg0MDEtNjFkNzhhZTg5ZWYyIiwidCI6IjcwNjIyMGRiLTliMjktNGU5MS1hODI1LTI1NmIwNmQyNjlmMyJ9&pageName=ReportSection
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Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental; y del Grupo de Trabajo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes. 

 15 https://siderechos.cancilleria.gob.ec/app/web/inicio.do 

 16 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 17 En 2020, el MSP desarrolló la campaña ESA ES para prevenir la violencia sexual y promover la salud 

sexual integral. En el mismo año, el CNIG creó la campaña Vivamos la Igualdad en conjunto con 

otros Consejos Nacionales y la SDH. El Ministerio de Cultura y Patrimonio lideró la campaña 16 

Días de Activismo contra la Violencia de Género, y la Defensoría del Pueblo realizó una campaña 

para evitar el ciberacoso en niños, niñas y adolescentes, ofreciendo su portal de servicios como uno de 

los canales para la presentación de denuncias. En 2021, la SDH sensibilizó sobre la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres a través del diseño y desarrollo de varias herramientas 

e intervenciones digitales y/o presenciales, como: capacitación virtual de Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres; curso de Contenidos Comunicacionales Libres de Violencia con Enfoque 

Comunicacional, Género y Derechos Humanos, dirigido a 400 comunicadores/as; capacitación virtual 

a 987 personas de los consejos cantonales de protección de derechos, juntas cantonales de protección 

de derechos y unidades de gestión internas de los GAD, con el tema Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres; mesa de trabajo con 25 instituciones del Estado para las Jornadas Libres de 

Violencia; campañas digitales en redes sociales; campañas y capacitaciones en los Centros de 

Atención y Casas de Acogida. En 2022, se han desarrollado procesos de sensibilización, promoción y 

capacitación a servidores/as públicos/as de las Direcciones de Seguridad, Agentes Municipales y 

Cuerpos de Bomberos de los GAD. Se han incluido temas de género, roles y estereotipos, igualdad 

formal y material, violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y rutas de denuncia. 

 18 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 19 

https://www.zonalegal.net/uploads/documento/14.59%20ECONOMIA%20VIOLETA%20POR%20U

NA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20LAS%20MUJERES.pdf 

 20 Art. 178 de la Constitución. 

 21 El plan cuenta con siete módulos y un total de 600 horas de formación teórica y práctica cuyo 

contenido ha sido elaborado con apoyo de ONU Mujeres y UNFPA. 

 22 Durante diciembre 2021, se capacitaron 1.241 funcionarios judiciales sobre el uso de estas nuevas 

funcionalidades. 

 23 https://www.funcionjudicial.gob.ec/femicidiosec 

 24 https://www.fiscalia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/11/Protocolo-Nacional.pdf 

 25 Art. 5.5. 

 26 Art. 45 del Reglamento General de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. 

 27 Directriz No. FGE-DDHPC-D-008-2020. 

 28 Directriz No. FGE-DDHPC-D-003-2020. 

 29 Memorando Nro. FGE-CGAJP-DCJEAF-2020-03719-M, de 23 de noviembre de 2020. 

 30 Esta herramienta fue construida, a través de la articulación entre el INEC, Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género (CNIG), y Secretaría de Derechos Humanos (SDH) en el marco de la Comisión 

Especial Interinstitucional de Estadísticas de Género y Grupos Prioritarios. Disponible en 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec//violencia-de-genero/ 

 31

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMVb3ka1N5hwh%5F0&cid=76F4C3AD47561FBF&id=7

6F4C3AD47561FBF%21467&parId=76F4C3AD47561FBF%21294&o=OneUp 

 32 Tales como: mesa de construcción del RUV, mesas provinciales de justicia y género, mesas para 

seguimiento del Acuerdo Nacional 2030 – Por una vida libre de violencia –, mesa técnica de 

prevención y promoción de derechos, mesa técnicas sobre trata de personas, entre otras. 

 33 Como la entrega de kits alimenticios y del bono de protección familiar por emergencia para un listado 

de 560 personas LGBTI+, principalmente población trans femenina en situación de pobreza. 

 34 Art. 177. 

 35 Art. 14.4. 

 36 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 37 Durante este período ha fortalecido las capacidades para la implementación de los convenios de 

Estocolmo y Minamata en 18 instituciones públicas, beneficiando a 174 servidores/as; ha promovido 

la migración de sistemas de ganadería convencional hacia sistemas sostenibles; ha activado el 

proyecto Apoyo para la Transición Hacia la Movilidad Eléctrica Baja en Carbono en Ecuador; ha 

adoptado medidas de adaptación al cambio climático a través del programa PROCAMBIO II ; ha 

aplicado sistemas de cultivos bajo cubierta en las zonas de amortiguamiento al Parque Nacional 
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Podocarpus; ha creado huertos orgánicos en las comunidades a través de programas de educación 

ambiental; ha aprobado 12 proyectos de agua potable a nivel nacional; ha asignado recursos para la 

ejecución de sistemas de aguas potables a Juntas de Agua Comunitarias; ha planteado un proyecto 

para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Morona Santiago; y ha 

trabajado en conjunto con otras instituciones para contrarrestar el cambio climático, por ejemplo 

creando la Mesa Técnica de Género y Cambio Climático. 

 38 https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/acciones-de-intervencion-de-actividades-mineras-

ilicitas-en-zaruma-se-realizan-de-forma-ininterrumpida/ 

 39 https://www.gobiernoabierto.ec/wp-content/uploads/2019/10/Plan-de-Accio%CC%81n-de-Gobierno-

Abierto-Ecuador-2019-2022-VReprogrmado-F-espan%CC%83ol.pdf?x88241 

 40 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 41 Este plan se basa en los principios de libertad, democracia, Estado de Derecho, igualdad de 

oportunidades, solidaridad, sustentabilidad y prosperidad, en cumplimiento de lo que determina el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El plan está alineado con la Agenda 2030 y 

sus ODS y se compone de cinco Ejes Programáticos: económico, social, seguridad integral, transición 

ecológica e institucional. Traza 16 objetivos que responden a las prioridades nacionales, y plantea 55 

políticas y 130 metas que buscan avanzar hacia la erradicación de la pobreza, la reactivación 

económica y la generación de empleo. 

 42 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 43 Objetivo 14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía. 

 44 https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/ley%20reformatoria%20al%20COFJ.pdf 

 45

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUn

LCB1dWlkOiczOGJiNmFhZC1lNmNmLTRmMDItOTQyZi1kMjc1YzMwM2U1NTUucGRmJ30= 

 46 En el caso concreto del error inexcusable la Corte ordenó que la autoridad judicial que lo declare 

deberá verificar los siguientes parámetros mínimos: i) que el acto u omisión judicial que se imputa 

como error inexcusable sea de aquellos errores judiciales sobre los cuales no se puede ofrecer motivo 

o argumentación válida para disculparlo; ii) que el acto u omisión judicial que se imputa como error 

inexcusable no se trate de una controversia derivada de diferencias legítimas e incluso polémicas, en 

la interpretación o aplicación de disposiciones jurídicas; iii) que el acto u omisión judicial que se 

imputa como error inexcusable cause un daño efectivo y de gravedad al justiciable, a terceros o a la 

administración de justicia. 

 47 https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/ley%20reformatoria%20al%20COFJ.pdf 

 48 Las capacitaciones se realizan a través de un sistema educativo conformado por dos procesos. 

Primero, una formación en derechos humanos a los/as aspirantes a policías en la que se incluyen 

actividades extracurriculares en temas de derechos humanos, género y uso de la fuerza. También se 

capacita a todo el universo de las/os servidores policiales de manera anual, a través del Programa de 

Capacitación Integral Continua (PCIC). 

 49 Art. 293.- Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.- La o el servidor de las Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional o seguridad penitenciaria que se extralimite en la ejecución de un acto del 

servicio, sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza, en los casos que deba utilizarla y que 

como consecuencia de ello, produzca lesiones a una persona, será sancionado con pena privativa de 

libertad que corresponda, según las reglas de lesiones, con el incremento de un tercio de la pena. Si 

como consecuencia de la inobservancia del uso progresivo o racional de la fuerza se produce la 

muerte de una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

 50 El Eje Institucional del plan enfatiza la importancia de garantizar una administración de justicia 

eficiente y transparente sin discriminación, el fortalecimiento del sistema democrático, la lucha contra 

la corrupción y la consolidación de un estado eficiente que preste servicios públicos de calidad para la 

garantía de derechos. 

 51 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 52 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 53 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 54 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 55 Art. 76. 

 56 En lo que va del 2022 se encuentran en proceso de capacitación 640 funcionarios/as judiciales. 

 57 https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/Reformatoria_LOC.pdf 
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 58 Actualmente se encuentra en informe para segundo debate. Disponible en 

https://www.asambleanacional.gob.ec/es/multimedios-legislativos/64742-proyecto-de-ley-organica-

para-la 

 59

https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacio

nalnameuid-29/Leyes%202013-2017/1159-jcardenas/inf-2d-forme_sd_-

_ley_libre_expresi%C3%B3n_%28comunicaci%C3%B3n%29_%281%29-signed-signed_firmado-

signed-signed-signed.pdf 

 60

https://www.fielweb.com/App_Themes/InformacionInteres/Decreto_Ejecutivo_No._126_202106191

70756_20210619171202_20210619171423_20210619171630_20210619171639_20210619171727_

20210619171810_20210619171944_20210619171957_20210619172007.pdf 

 61 300.855 se registraron durante la pandemia. 

 62 https://www.dpe.gob.ec/prevencion-contra-la-tortura-y-otros-tratos-o-penas-crueles-inhumanos-y-

degradantes/ 

 63 https://atencionintegral.gob.ec/wp-content/uploads/2020/08/Reglamento-del-SIstema-de-

Rehabilitacio%CC%81n-Social-SNAI-2020_compressed.pdf 

 64 Presidido por un delegado del Presidente de la República, y conformado por instituciones del 

gobierno central y la Defensoría del Pueblo. 

 65 Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Art. 10. 

 66 https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/18_02.-Politica-Publica-de-

Rehabilitacion-Social_vF-.pdf 

 67 Tiene como finalidad disminuir de manera sostenible la desnutrición y/o malnutrición infantil que 

afecta a 1 de 4 menores de 5 años en el país; así como desarrollar mecanismos de prevención, 

identificación, y reducción de la prevalencia de la desnutrición crónica en la niñez menor a 24 meses 

de edad. 

 68 La Secretaría tiene como fin articular la construcción, implementación y monitoreo de estrategias y 

planes para prevenir y reducir la DCI. 

 69 También se han ofrecido servicios deportivos gratuitos como Activo y Saludable Toda Una Vida. 

 70 Campaña ESA ES. 

 71 Como parte de la Campaña Todos ABC 

 72 https://educacion.gob.ec/datos-abiertos/ 

 73 Art. 2.1. https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-

de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 74 https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Ley-Organica-Reformatoria-a-la-

Ley-Organica-de-Educacion-Intercultural-Registro-Oficial.pdf 

 75 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 76 Se planea construir redes de empleo, priorizando el acceso a grupos en situación de vulnerabilidad, 

con enfoque de plurinacionalidad e interculturalidad; y lograr una economía de mercado sostenible, 

creando las condiciones adecuadas para que el sector privado sea el responsable de la creación de 

oportunidades laborales. 

 77 09 diciembre 2020. 

 78 06 julio 2021. 

 79 19 octubre 2021. 

 80 27 agosto 2021. 

 81 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 82 Su ejecución anual en 2022 se enfoca en tres componentes: (i) generar capacidades técnicas, 

administrativas y de modelo de negocio que incluya incentivos para mujeres y población LGTBI+; 

(ii) establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en 

cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes; y (iii) 

abordar las condiciones de vida de estas poblaciones. 

 83 Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, 

DINAPEN, y Registro Civil, Cedulación e Identificación. 

 84 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 85 6 julio 2021. 

 86 3 mayo 2021. 

 87 28 febrero 2020. 

 88 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 89 El Art. 6 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad prevé la existencia de cinco 
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Consejos: de género, intergeneracional, de pueblos y nacionalidades, de discapacidades y de 

movilidad humana. 

 90 https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=184-18-SEP-

CC#:~:text=%C2%B0%201692%2D12%2DEP%2C,de%20haber%20nacido%20en%20Ecuador. 

 91 https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=2185-19-JP/21 

 92 Para garantizar la inscripción es suficiente el certificado de nacido vivo y cualquier documento que 

demuestre la identidad de los progenitores. 

 93 http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ae1233b6-2e30-4c22-

a555-071c400a29d9/informe_aprobado_para_segundo_debate_del_proyecto_de_ley_de_copinna.-

signed.pdf 

 94 178 jueces, 172 ayudantes judiciales, 108 psicólogos peritos, 64 fiscales y 118 defensores públicos. 

 95 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

 96 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

 97 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

 98 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

 99 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

 100 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

 101 Además, ha creado lineamientos como el Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral, 

Detección, Prevención, Rehabilitación y Habilitación de Personas con Discapacidad; Manual de 

Calificación y Recalificación de Discapacidades; y Manual Integral en Salud Sexual y Reproductiva 

para Personas con Discapacidad. 

 102 http://www.discapacidadesecuador.org/sil/index.php?btnpagina=pagina-publico-servicios 

 103 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/04/Informe-

Rendicion-de-Cuentas-CONADIS-2021.pdf 

 104 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/04/Informe-

Rendicion-de-Cuentas-CONADIS-2021.pdf 

 105 El Proyecto se basa en la implementación de cuatro componentes: (i) fortalecimiento de la 

gobernanza y planificación de inversiones locales; (ii) desarrollo de subproyectos territoriales que 

contribuyan a la generación de ingresos, soberanía alimentaria, mejoramiento de los medios de vida e 

inclusión financiera; (iii) promoción de un rango más amplio y una mayor calidad de oportunidades 

de desarrollo profesional y empleo; y (iv) gestión, comunicación y monitoreo. 

 106 https://www.secretariapueblosynacionalidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2021/12/Decreto_Ejecutivo_N._29_20210424203023_20210424203031.

pdf 

 107 Tiene entre sus funciones coordinar la construcción y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos a favor de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

 108 Se creó el Instructivo para el Acercamiento, Coordinación y Cooperación Policial con las Comunas, 

Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. 

 109 La OTCA, ha desarrollado un trabajo significativo con pueblos indígenas en dos fases: Primera fase 

(2011-2014) en la “Elaboración de una Agenda Regional de Protección de los Pueblos Indígenas y en 

Contacto Inicial”, y Segunda fase (2016-2019) en “Pueblos Indígenas en las regiones de frontera, con 

enfoque en el manejo de recursos naturales y el conocimiento tradicional y la salud en las regiones de 

frontera”. 

 110 Este Proyecto se basa en tres componentes: (i) diagnóstico sobre la situación de la salud y cómo 

enfrentar la COVID-19 en regiones de fronteras amazónicas, (ii) fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta articulada de los servicios de salud, y (iii) fortalecimiento de los mecanismos indígenas de 

alerta temprana. Como parte de este proyecto, se destaca el proceso de vacunación intercultural contra 

la COVID-19 en poblaciones indígenas en aislamiento voluntario (PIAV). 

 111 Para este fin la Secretaría de Derechos Humanos suscribió una Nota Reversal de Cooperación con el 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressi. 

 112 Entre ellas se destacan: (i) la creación de una política pública – con dotación de normatividad, 

institucionalidad, recursos presupuestarios, veeduría y justiciabilidad – encaminada a garantizar la 

realización de consultas prelegislativas, el establecimiento de diálogos en los niveles necesarios y la 

formalización de negociaciones y acuerdos firmes en torno a asuntos que incidan sobre la definición y 

ejercicio de los derechos de los pueblos y nacionalidades; (ii) el fomento de prácticas de democracia 

comunitaria; (iii) la formulación de un mecanismo culturalmente pertinente, con fuerza legal vinculante 

para la realización de procedimientos de consulta ajustados a la Constitución y a las normas 

internacionales para asegurar el derecho al consentimiento previo, libre e informado en los casos que 

afectan la integridad territorial de los pueblos y nacionalidades, lo mismo que para las consultas 

ambiental y prelegislativa, (tal como lo han determinado reiteradamente varias sentencias de la Corte 

Constitucional; y (iv) la creación de protocolos de intervención para la realización de consultas 

prelegislativas sobre la adopción, codificación, reforma o derogación de leyes que incidan sobre la 

definición y ejercicio de los derechos de los pueblos y nacionalidades establecidos en la Constitución. 
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 113 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas?leyes-

aprobadas=All&title=movilidad&fecha= 

 114 Art. 91.A. 

 115 Art. 98. 

 116 Se recibieron y tramitaron 8.873 registros de solicitantes, 9.425 renovaciones de visas humanitarias y 

de protección, 991 impugnaciones, 83 casos de reunificación, 199 requerimientos de expedientes, 99 

desistimientos y renuncias, 521 rectificaciones y actualización de datos, 18.246 asesoramientos 

redireccionados. También se adoptó un plan de contingencia para dar respuesta a las solicitudes de 

refugio y creciente demanda de servicios de ciudadanos/as venezolanos/as, generando 32.748 

resoluciones entre 2018 y 2021. 

 117 Exoneración de multas por infracciones migratorias. 

 118 (i) regularización extraordinaria de venezolanos que ingresaron por puntos regulares; (ii) 

regularización extraordinaria de ciudadanos de otras nacionalidades que ingresaron por puntos 

regulares; y (iii) regularización extraordinaria de ciudadanos venezolanos que ingresaron por puntos 

irregulares. 

 119 Los servicios que brinda incluyen la presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición de 

refugiado o apátrida, la asistencia letrada durante la entrevista y el patrocinio en el proceso de 

impugnación de decisiones que rechacen la solicitud. Adicionalmente, asesora y patrocina casos sobre 

inadmisión al territorio, regularización de permanencia, deportación e impugnación de sanciones 

administrativas migratorias. 

 120 https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/04/ANII_2021-2025-signed.pdf 

 121 Conformada por la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del 

Estado, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Gobierno, el Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades y la Defensoría 

Pública. 

 122 Art. 9. 

 123 http://www.trataytrafico.gob.ec/comite 

 124 Art. 91, inciso primero. 

 125

http://www.trataytrafico.gob.ec/assets/archivos/planes/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20CON

TRA%20LA%20TRATA%20DE%20PERSONAS.pdf 

 126 El plan propone líneas de acción en distintos niveles: individual, familiar, comunitario y de país, y 

fomenta acciones concretas mediante el trabajo articulado de las diversas entidades estatales. 

 127 Se han elaborado insumos como: Guía para el Abordaje del Delito de Trata de Personas Dirigido a 

Comunicadores y Periodistas, que incluyó seis talleres de socialización con 138 comunicadores del 

sector público y privado a nivel nacional; Guía Operativa para Identificar, Adquirir, Custodiar, 

Procesar y Utilizar Posibles Indicios o Elementos Probatorios en un Caso de Trata de Personas; 

Manual para la Coordinación Interinstitucional para Protección de Víctimas de Trata de Personas y 

Tráfico de Migrantes; Manual del Proceso de Registro para la Identificación de Víctimas y 

Seguimiento a las Actividades Interinstitucionales Ejecutadas para Combatir la Trata de Personas y 

Tráfico Ilícito de Migrantes; Norma Técnica para la Atención Integral a Mujeres Víctimas de Trata de 

Personas en Acogimiento Institucional y Lineamientos para el Servicio de Protección Integral para la 

Atención a Mujeres Víctimas de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes; Norma Técnica 

para Unidades de Acogimiento Institucional para Niñas, Niños y Adolescentes, Víctimas de Trata de 

Personas; y Cuadernillo Prevengamos la Migración Riesgosa. 

 128 http://www.trataytrafico.gob.ec/campa%C3%B1aTrata 

 129 http://www.trataytrafico.gob.ec/campa%C3%B1aTrafico 

 130 En 2021, se organizó el taller Conocer para Responder, dirigido a 200 funcionarios/as del Ministerio 

de Trabajo. El Consejo de la Judicatura también ha capacitado sobre la trata como forma extrema de 

violencia a 973 jueces, fiscales y defensores en 2019, y 1.947 secretarios y ayudantes judiciales en 

2020. 

 131 A la fecha, se han celebrado siete sesiones, la última en octubre de 2021. 

 132 Celebrada en Ginebra entre febrero y marzo de 2021. 

 133 Se logró un amplio respaldo de países de la Comunidad Internacional, alcanzando más de 135 co-

auspicios. 

 134 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/074/22/PDF/G2107422.pdf?OpenElement 

 135 En el marco de la implementación del Proyecto CERALC con el apoyo de ACNUDH, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la OIT. 
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