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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر   تشرين 7-18

 إكوادور  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االستعراض 16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان  -1
للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالق، وهو مقّد  في  اااااااا    والتقرير تجميع  .  ( 1) السااااااااا  

 موجز تقّيدًا بالحّد األقصى لعدد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

، رحبت اللجنق المعنيق بحاالت االختفاء القساااااااااري  تصااااااااادع    وادور على جميع 2017في عا   -2
وفي .  ( 2) صاا وا األمم المتحدة األساااساايق لحقوق اإلنسااان وجميع البروتوتوالت االختياريق الملحقق  اا تقري اً 

على   ، أ ااار فري  الربراء العام  المعني بالمنحدرين من أصاا  أفريقي  لى أن   وادور صاادقت2020عا  
وأ رز فري  األمم المتحدة القطري التصااااادع  على .  ( 3) جميع المعاهدات اإلقليميق الرئيسااااايق لحقوق اإلنساااااان

االتفاق اإلقليمي بشاااالن الوصااااوم  لى المعلومات والمشااااارتق العامق والعدالق في المسااااائ  البي يق في أمري ا  
 .( 4) الالتينيق ومنطقق ال حر الكاريبي )اتفاق  س اسو(

اهدات بلن تصااااادق   وادور على البروتوتوم االختياري التفا يق عأوصااااات هي تان من هي ات المو  -3
 .( 5) حقوق الطف  المتعل  بإجراء تقديم البالغات

، أوصت اللجنق المعنيق بحمايق حقوق جميع العمام المااجرين وأفراد أسرهم بلن 2017وفي عا   -4
ق العم  الدوليق المتعلقق بالعمام المااجرين )أح ا  تكميليق(  تنظر   وادور في التصااادع  على اتفا يق منظم

 .( 6) (143)رقم  1975لعا  
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، أوصااااااااى الربير المسااااااااتق  المعني بإقامق نظا  دولي ديمقرا ي ومنصاااااااا  بلن 2018وفي عا   -5
تواصاااااااااااا    وادور ريادتاا في الحملق الداايق  لى التفاوض على معاهدة ملزمق قانونًا بشاااااااااااالن المساااااااااااا وليق 

 .( 7) االجتماايق للشرتات عبر الو نيق واعتمادها

وإ وادور مشامولق  واليق الم ت  اإلقليمي ألمري ا الجنوييق التابع لمفويايق األمم المتحدة السااميق   -6
ويقد  الدعَم أيضاًا مساتشاار لحقوق اإلنساان في فري   (.  لحقوق اإلنساان )المفويايق السااميق لحقوق اإلنساان

ري. وقدمت المفوياايق الساااميق لحقوق اإلنسااان مساااعدة تقنيق  لى   وادور، بما في ذل  األمم المتحدة القط
في تعزيز اآلليق الو نيق للتنفيذ واإل الغ والمتابعق، وإجراء تحليالت على مسااااااااااتوا االقتصاااااااااااد الكلي قائمق  

 .( 8) جتماعيعلى الحقوق لتدا ير التقش  والتحفيز، وويع سياسق عامق جدعدة بشلن  عادة التلهي  اال

، قدمت   وادور تقريرها لمنتصاااااا  المدة بشاااااالن تنفيذ التوصاااااايات المقدمق خالم  2021وفي عا   -7
 .( 9) 2017الجولق الثالثق من االستعراض الدوري الشام  في عا  

 .( 10) 2017وقدمت   وادور مساهمق ماليق  لى المفوييق الساميق لحقوق اإلنسان في عا   -8

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

الحظاات اللجنااق المعنيااق بحمااايااق حقوق جميع العمااام المااااجرين وأفراد أساااااااااااااارهم أن المعاااهاادات  -9
وفي .  ( 11) من الدسااااااتور، جزءًا من التشااااااريعات الو نيق  424الدوليق لحقوق اإلنسااااااان تشاااااا  ، عماًل بالمادة  

د المرأة وأسااااااا ابب وعوا  ب باإلصاااااااالحات  ، رحبت المقررة الراصاااااااق المعنيق بمساااااااللق العن  يااااااا 2020 عا 
القاانونياق التي أجرتااا   وادور لمواءمق نظاامااا القاانوني الو ني مع األح اا  الدسااااااااااااااتوريق الجادعدة والتزاماتااا  
الادولياق في مجاام حقوق اإلنسااااااااااااااان. ومع ذلا ، الحظات وجود ثيرات تبيرة في التنفياذ  يماا عتعل  باالقوانين  

 .( 12) ساء والفتيات، وال سيما على الصعيد المحلي وفي المنا   النائيقالجدعدة الراصق بحقوق الن 

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

، أ ااارت اللجنق المعنيق بالقضاااء على التمييز يااد المرأة  لى  نشاااء أمانق حقوق  2021في عا   -10
اإلنسااااان وأثنت على   وادور إلنشاااااء مدعريق الشاااا ون الجنسااااانيق في وزارة الداخليق ومدعريق حقوق اإلنسااااان 

 .( 13) والش ون الجنسانيق واإلدماج في وزارة الصحق العامق

الطف  بلن تكف    وادور اسااااااااااتقالم م ت  أمين المظالم   ، أوصاااااااااات لجنق حقوق 2017وفي عا   -11
ورح  فري  الربراء العام  المعني بالمنحدرين من أصاااااااا   .  ( 14) وتزويده بموارد بشااااااااريق وتقنيق وماليق تا يق

وأوصاااااااى بلن  .  2019أفريقي بالقانون األسااااااااساااااااي لم ت  أمين المظالم، الذي  دأ نفاذه منذ نيساااااااان/أ ري   
  وادور م ت  أمين المظالم بإنشاء  ع ق فرايق م رسق لحمايق وتعزيز حقوق الس ان المنحدرين من  تعزز

 .( 15) أص  أفريقي

أوصااااااااات لجنق حقوق الطف  بلن تنشاااااااااي   وادور اليق و نيق لف الغ والمتابعق  وصااااااااافاا  ي اًل و  -12
 .( 16) ح وميًا دائماً 
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 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسااااان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساااااني   -ألف 
 الواجب التطبيق

 دم التمييزالمساواة وع -1 

، أعريت اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاااااااديق واالجتماايق والثقا يق عن قلقاا  زاء 2019عا   يف -13
عد  وجود قانون عا  عنص على قائمٍق جامعق بلسااااا ام التمييز المحظورة، وإزاء اساااااتمرار التمييز المناجي 

وم األصااليق والمنحدرين من أصاا  أفريقي بح م الواقع يااد بعا الف ات الساا انيق، وال ساايما النساااء والشااع
وأفراد  اااااع  مونتوييو وسااااا ان األرياي والمااجرين والمثليات والمثليين ومزدوجي المي  الجنساااااي ومياعري  

 .( 17) الاويق الجنسانيق وحاملي صفات الجنسين

ت لجنق القضاااااااااااء على التمييز العنصااااااااااري بلن تكث    وادور حمالت  صاااااااااا ، أو 2017وفي عا   -14
.  (18) التوايق لم افحق جميع أ اااااااا ام التمييز واتراذ تدا ير لم افحق التحيز العنصااااااااري في وسااااااااائ  اإلعال 

والحظت المقررة الراصاق المعنيق بمساللق العن  ياد المرأة اساتمرار المواق  والسالوتيات التمييزيق والنمطيق 
 .( 19) لمتجذرةالقائمق على نوع الجنس، والمعاعير االجتماايق األ ويق والذتوريق ا

، أوصااااااااااااات اللجنق المعنيق بحقوق األ اااااااااااااراد ذوي اإلعاقق بلن تكف    وادور 2019وفي عا   -15
ئم على اإلعاقق  اتضااامين قوانيناا وساااياسااااتاا واساااتراتيجياتاا للقضااااء على التمييز حظرًا صاااريحًا للتمييز الق

 .( 20) وا تمالاا على اعتراي بالتمييز المتعدد األ  ام والجوان 

 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه، وفي عدم التعرض للتعذيب -2 

، دعاااا المقرر الرااااد المعني  تعزيز وحمااااياااق الح  في حرياااق الرأي والتعبير 2019في عاااا    -16
  وادور  لى يمان ممارسق الح  في التجمع السلمي في جميع األوقات أثناء االحتجاجات ومنع الموظفين 

وفي .  ( 21) نفاذ القانون من االسااااااتردا  غير الضااااااروري والمفرح للقوة والتحقي   يب والمعا  ق عليبالم لفين بإ
أعريات لجناق حقوق الطفا  عن قلقااا العمي   زاء التقاارير التي تفياد بااسااااااااااااااترادا  قوات األمن   ،2022عاا   

اإل وادوريق العن  يااد األ فام خالم االحتجاجات التي قادها الساا ان األصااليون. و البت الدولَق الطري  
ساااااااتردا  المفرح  وق  اساااااااتردا  القوة وحثتاا على فتا تحويقات فوريق في الحوادغ المبلب عناا بشااااااالن اال

 .( 22) للقوة والعن  من جان  أفراد األمن يد األ فام

أعرم عدد من خبراء وهي ات حقوق اإلنساااااااااان في األمم المتحدة عن ارتياعام   ،2021وفي عا   -17
،  اااددت المفويااايق السااااميق 2022وفي أيار/ماعو  .  ( 23)  زاء العن  المساااتمر في نظا  الساااجون اإل وادوري 

، ُقت  ما ال يق  2022وأيار/ماعو    2020ى أنب في الفترة ما  ين تانون األوم/ديساااامبر لحقوق اإلنسااااان عل
 ااااارصاااااًا في ساااااجون   وادور. و اااااجعت الدولَق على توفير موارد تا يق لتنفيذ الساااااياساااااق العامق   390عن  

اردة إلعادة التلهي  االجتماعي للساجناء، ودراساق التوصايات الراميق خفا مساتويات العن  في الساجون الو 
والنظر في خريطق  ، ( 24) عن حقوق اإلنسااان في مجام  قامق العدم 2019في تقرير المفويااق الساااميق لعا  

الطري  التي اقترحتاا المفويايق السااميق لحقوق اإلنساان وم ت  األمم المتحدة المعني بالمردرات والجريمق 
 .( 25) والحد من االستردا  المفرح للسجنلضمان األمن في السجون، وتحسين أوياع السجون وإدارتاا،  

وأعريت اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصااااااااديق واالجتماايق والثقا يق عن قلقاا  زاء اساااااااتمرار ات اع  -18
ُناج عقا يق في اليال  لمعالجق مشاااااااااا لق  ساااااااااااءة اسااااااااااتعمام الم ثرات النفسااااااااااانيق، األمر الذي أسااااااااااام في  

مفر ق في عدد األ اااااااااااراد المسااااااااااالويق حريتام. وأوصااااااااااات بلن تساااااااااااترد    وادور  دائ  للساااااااااااجن   زيادة
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وأعرم فري  الربراء العام  المعني باأل اااااااراد المنحدرين من أصااااااا  . ( 26) المردرات ال سااااااايطق جرائم في
 .( 27) أفريقي عن قلقب  زاء التصنيف العرقي واألعداد المفر ق للمنحدرين من أص  أفريقي في السجون 

وأعريت لجنق حقوق الطف  عن قلقاا  زاء انتشاااااااااار تدا ير سااااااااال  الحريق في مرا ز  عادة التلهي   -19
بالنساا ق للجرائم األخرا، ورفع   ومن ساان الرابعق عشاارةللجرائم الرطيرة   ساان الثانيق عشاارة بالنساا قاعت ارًا من 

 .( 28) الحد األقصى لمدة سل  الحريق من أريع سنوات  لى ثماني سنوات

 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -3 

الحظت عدة اليات لحقوق اإلنساااااااااااااان تابعق لنمم المتحدة أن المعاهدات الدوليق التي صااااااااااااادقت   -20
وأوصاااااااات هي تان من هي ات المعاهدات بلن تعزز  .  ( 29) علياا   وادور تنطب  م ا اااااااارة في المحا م الو نيق

الحقوق المحميق بموج  تل  المعاهدات عن  ري  تنظيم دورات تدريبيق، ال ساايما للقضاااة    وادور انط اق
 .( 30) والمحامين والموظفين الم لفين بإنفاذ القوانين، وعن  ري  تنظيم حمالت توايق ألصحام الحقوق 

وأعرم فري  الربراء العام  المعني بالمنحدرين من أصاا  أفريقي عن قلقب  زاء قلق لجوء الساا ان  -21
المنحدرين من أصاااااا  أفريقي  لى العدالق. وأوصااااااى بلن عترذ النظا  القضااااااائي  جراءات لتسااااااويق القضااااااايا 

عن   عاااً المترا مااق، وال ساااااااااااااايمااا القضااااااااااااااااايااا التي رفعاااا اإل وادوريون المنحاادرون من أصاااااااااااااااا  أفريقي دفااا
 .( 31) الدستوريق حقوقام

، أوصااااااى المقرر الراد المعني بحقوق الشااااااعوم األصااااااليق بلن تكف    وادور 2019وفي عا   -22
قدرًا تا يًا من التعاون والتنساااااي   ين نظا  العدالق العادي ونظا  عدالق الشاااااعوم األصاااااليق، وأن تزود نظا  

ممارسااق والعتب القضااائيق بفعاليق، وأن تضااع حدًا لتجريم عدالق الشااعوم األصااليق بالوسااائ  الماديق الالزمق ل
 . ( 32) سلطات الشعوم األصليق بسب  أدائاا واج اتاا القضائيق

وأوصاااااااات اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاااااااااديق واالجتماايق والثقا يق بلن تويااااااااا   وادور أدوار  -23
ن تنفذ توصايات اليق اساتعراض تنفيذ اتفا يق الم ساساات الم لفق بم افحق الفسااد وعم  اليق التنساي   يناا وأ

 .( 33) األمم المتحدة لم افحق الفساد

 17والحظت اللجنق المعنيق بحاالت االختفاء القساااااري أن لجنق الحويقق حددت هويق ما مجموعب  -24
وأوصاااااات بلن تعج   .  2008 لى عا     1984يااااااحيق من يااااااحايا االختفاء القسااااااري خالم الفترة من عا  

جراءات القضاائيق الجاريق  يما يرص حاالت االختفاء القساري وأن تضامن محا مق جميع الجناة   وادور اإل
 .( 34) المشت ب فيام ومعاقبتام،  ذا ثبتت  دانتام، وفقًا لرطورة أفعالام

 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -4 

وهي ات لحقوق اإلنساان في األمم المتحدة عن قلقاا  زاء الظروي األمنيق التي أعريت عدة اليات   -25
يمارس فياا المدافعون عن حقوق اإلنسااااااااااااان أنشااااااااااااطتام، وال ساااااااااااايما المدافعون عن الحقوق االقتصاااااااااااااديق  

وحثاات لجنااق القضااااااااااااااااء .  ( 35) واالجتماااايااق والثقااا يااق والبي يااق والح  في األرايااااااااااااااي وفي الموارد الطبيعيااق
مييز العنصااري   وادور على اعتماد تدا ير لمنع أعمام العن  يااد المدافعين عن حقوق اإلنسااان، الت  على

بما يشاام  زعماء  ااع  مونتوييو واإل وادوريين المنحدرين من أصاا  أفريقي والساا ان األصااليين والمدافعين 
   عن حقوقام، وياااااااامان حمايق حياتام وسااااااااالمتام الشاااااااارصاااااااايق. وأوصاااااااات أيضااااااااًا بإجراء تحقي   ااااااااام 

وأوصاااااااااااااى المقرر الراد  .  ( 36) عتعرض لب المدافعون عن حقوق اإلنساااااااااااااان من اياااااااااااااطااد وعقويات  يما
بحريق التعبير بلن تعتمد   وادور تدا ير لمنع المضااااااااااااايقات القضااااااااااااائيق غير المبررة للمدافعين عن  المعني

 .( 37) حقوق اإلنسان
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تكف    وادور االمتثام التا  للتدا ير وأوصات اللجنق المعنيق بالقضااء على التمييز ياد المرأة بلن   -26
(،  الديمقرا يق   الراصااق الم قتق المنصااود علياا في القانون األساااسااي لالنترابات والمنظمات السااياساايق )قانون 

بما في ذل  التدا ير المتصاااالق بالتنوع اإلثني والثقافي، وأن تسااااتحدغ قاعدة للتكاف  في التر اااايحات المقدمق  
 .( 38) من فرادا األعضاء

وأ رز المقرر الراد المعني بحريق التعبير أهميق العمليق التي اياااااااااطلع  اا أمين االتصااااااااااالت   -27
لضمان التعدديق في وسائ  اإلعال  العامق. وحث   وادور على ويع  روتوتوالت وتدا ير لوسائ  اإلعال  

ت االنترا يق، وتذل  لضاامان المعنيق  برامج البث العا  لضاامان التعدديق في التيطيق، وال ساايما في السااياقا
وياإلياااااااافق  لى ذل ، دعا   وادور  لى يااااااامان .  ( 39) اساااااااتقالم الصاااااااحفيين والمحللين عن النفوذ الح ومي

الصاااااااااااحفيين في حمايق مصاااااااااااادر معلوماتام، ودعم وياااااااااااع مدونق ألخال يات الصاااااااااااحافق، والتحقي   ح 
المشاااترتق  ين الم ساااساااات لحمايق الصاااحفيين وغيرهم الجرائم المرتك ق ياااد الصاااحفيين، وتفعي  اللجنق   في

 .( 40) من اإلعالميين

لقي أريعق صاااااااااحفيين  (، ووفقًا لساااااااااجالت منظمق األمم المتحدة للترييق والعلم والثقافق )اليونسااااااااا و -28
وُقت  صحفيان   وادوريان اخران وسائقاما في  لد ثالث )في قضيق  .  2016مصرعام في   وادور منذ عا  

ioEl Comerc) (41 ). 

وأ ارت اليونس و  لى أن التشاير ال عزام جريمق يعاق  علياا القانون الجنائي األساسي الشام ،   -29
  2021وأ اااارت أيضاااًا  لى أن الجمعيق الو نيق وافقت في تموز/عوليب  .  2021الذي ُعدم في  ااا اح/فبراعر 

على قانون منع العن  الجنسي الرقمي، الذي عنص على أن ما يسمى بجرائم الشري يعاَق  علياا بالسجن 
 .( 42) عوماً  30و 15لمدة تتراوح  ين  

ونوهت اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصااااااااااااديق واالجتماايق والثقا يق بالتقد  الذي أحرزتب   وادور،  -30
الفجوة الرقميق، التي ت ثر أ ثر ما ت ثر في الشااااااااااااااعوم األصااااااااااااااليق  لكناا أعريت عن قلقاا  زاء اسااااااااااااااتمرار  

 .( 43) والمنحدرين من أص  أفريقي و ع  مونتوييو

 الحق في الزواج والحياة األسرية -5 

الحظت اللجنق المعنيق بالقضاااااااء على التمييز يااااااد المرأة بقل  أنب على الرغم من تحدعد الساااااان  -31
م زواج األ فام قائمق ممارساااق جاريق في  ااا   قران بح م األمر الواقع، عامًا ال عزا 18الدنيا للزواج  ااااااااااااااااا  

 .( 44) سيما في المنا   الريفيق وفي مجتمعات الس ان األصليين وال

وأوصااااااااااات اللجنق المعنيق بحقوق األ اااااااااااراد ذوي اإلعاقق بلن تعتري   وادور صاااااااااااراحًق بح   -32
 .( 45) األ راد ذوي اإلعاقق في الزواج وتكوين أسرة

 حظر جميع أشكال الرق، بما في ذلك االتجار باألشخاص -6 

رحبت اللجنق المعنيق بالقضاااء على التمييز يااد المرأة باعتماد قانون التنق  ال شااري، الذي عو د   -33
التنسااااااااااااااي   ين الوتااااالت في مجاااام منع االتجاااار باااال شاااااااااااااار والتحقي   ياااب والمعاااا  اااق علياااب وفي حمااااياااق  

تعزز   وادور التعاون مع  لدان المنشاال والعبور والمقصااد لمنع االتجار وأن االتجار. وأوصاات بلن   يااحايا
ترصااااااااااص موارد تا يق لمدعريق منع االتجار باأل ااااااااااراد وتاري  المااجرين ولتنفيذ خطق العم  الو نيق  

للقضااء على االتجار. وأوصات اللجنق أيضاًا بلن تكف    وادور قدرًا تا يًا من الحمايق    2030-2019 للفترة
 .( 46) وخدمات الدعم لضحايا االتجار
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وأوصاات مفوياايق األمم المتحدة الساااميق لشاا ون الالج ين )المفوياايق الساااميق لشاا ون الالج ين(  -34
بلن تضااع   وادور  جراءات تشاايي  موحدة لتيسااير التعّري الفوري على يااحايا االتجار الذعن قد يحتاجون 

 .( 47)  لى حمايق دوليق وإحالتام  لى نظا  اللجوء

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -7 

تعرم اللجناق المعنياق باالحقوق االقتصااااااااااااااادياق واالجتماااياق والثقاا ياق عن قلقااا ألن معادم ال طاالاق   -35
وألن ال طالق ت ثر أ ثر ما ت ثر في أ ااااااااااد الف ات حرمانًا. وأوصاااااااااات بلن تترذ  2014عنرفا منذ عا   لم

 .  ( 48)  طالق وأن تواص  تقييم أثر تدا ير التكيف الاي لي على العمالق  وادور تدا ير للحد من ال

والحظت اللجنق المعنيق بالقضاء على التمييز يد المرأة بقل  أن معدم ال طالق لدا النساء أعلى  -36
. وأوصااااااااات بلن تعزز   وادور التدا ير الراميق  لى القضااااااااااء على الفصااااااااا   الرجام بمرة ونصااااااااا منب لدا  

دعم فرد حصوم المرأة على وظائ  في قطاع العمالق الرسمي، وتعطي األولويق النتقام المرأة الماني، وت 
من العم   دوا  جزئي  لى العم   دوا  تام ، وتطب   دقق مبدأ األجر المتساااااااااااااوي لقاء العم  المتساااااااااااااوي  

  2011ا   الويماااق، وتنشااااااااااااااي الياااات لتنفياااذ اتفاااا ياااق منظماااق العمااا  الااادولياااق بشاااااااااااااااالن العماااام المنزليين لعااا 
 .( 49) (189 )رقم

وأعريت لجنق القضااااااااااااء على التمييز العنصاااااااااااري عن قلقاا  زاء التقارير التي تفيد باالساااااااااااتيالم  -37
الجنساااااااااااي واالساااااااااااتيالم في العم  للعمام المنزليين والعمام في مزارع الموز والنري  وقطاع زراعق الزهور  

 .( 50) مجاالت أخرا من االقتصاد غير الرسمي وفي

وأعريت اللجنق المعنيق بحقوق األ راد ذوي اإلعاقق عن قلقاا  زاء تراجع عدد األ راد ذوي  -38
اإلعاقق الذعن يعملون في وظائ  نظاميق، ونقص التدا ير التشااااااااااااريعيق لمعا  ق الشاااااااااااارتات التي ال توظ   

اد   اا ياًا من األ اااااااااااااارااد ذوي اإلعااقاق وقلاق  نفااذهاا، وعاد  تشااااااااااااااجيع فرد العما  الحر لن اااااااااااااارا  عادداً 
 .( 51) اإلعاقق ذوي 

ب  مناا  -39 وأوصاات لجنق حقوق الطف  بلن تكث    وادور جاودها للقضاااء على عم  األ فام، بسااُ
تعزيز  اااارا اتاا مع القطاع الراد وويااااع  رامج على الصااااعيدعن المحلي والكانتوني لتنفيذ االسااااتراتيجيق  

 .( 52) الو نيق لم افحق عم  األ فام

 الحق في الضمان االجتماعي -8 

أ اراد من السا ان النشاطين  10من ت    7الحظ فري  األمم المتحدة القطري أن ما يقرم من  -40
ال يم نام االساااتفادة من نظا  الضااامان االجتماعي القائم على اال اااترا ات، ألسااا ام مناا ارتفاع   اقتصاااادياً 

مايق االجتماايق  مسااااتويات العم  غير الرساااامي. والحظ أيضااااًا أنب على الرغم من زيادة التيطيق  برامج الح
غير القائمق على اال ااترا ات، فإن اليق التحويالت غير المشاارو ق ال تزام تشااوياا أخطاء في أهليق القبوم 
واالسااااااااااااات عاد. وأ اااااااااااااار  لى أن الظروي الماليق الحاليق تتطل  من   وادور  يجاد حيز مالي عتيا التطبي  

ا الو ني. وأوصااااااى  ويااااااع رحيق  اااااااملق للحمايق  التدريجي للحد األدنى للحمايق االجتماايق على المسااااااتو 
 .( 53) االجتماايق تتصدا لموا ن الضع  لدا الناس  وام حياتام

 الحق في مستوى معيشي الئق -9 

تشاااعر اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصااااديق واالجتماايق والثقا يق بالقل   زاء تلثير تدا ير التقشااا    -41
والتساااي  الممدد لصااندوق النقد الدولي على التمتع بالحقوق    2021-2018الواردة في خطق تحقي  الرخاء 

االقتصاااااااااااااديق واالجتماايق والثقا يق. وأعريت أيضااااااااااااًا عن قلقاا  زاء اسااااااااااااتمرار الفجوة  ين المنا   الريفيق 
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الذعن   مونتوييووالحضااريق، وإزاء ارتفاع نساا ق الساا ان األصااليين والمنحدرين من أصاا  أفريقي وأفراد  ااع   
والحظات اللجناق المعنياق باالقضاااااااااااااااء على التمييز يااااااااااااااد المرأة أن األزماق .  ( 54) ن تحات خ  الفقريعيشااااااااااااااو 

وأن تدا ير التقشاا  التي ( 19-االقتصاااديق في   وادور تفاقمت بسااب  جائحق مرض فيروس تورونا ) وفيد
 .( 55) اعُتمدت تان تلثيرها على المرأة أ د من غيرها

التمييز العنصاااااااري   وادور على مواصااااااالق تنفيذ ساااااااياساااااااات اإلدماج وحثت لجنق القضااااااااء على  -42
وأوصات اللجنق .  ( 56) االجتماعي وساياساات التنميق المراايق للاويق والراميق  لى الحد من عد  المسااواة والفقر

 .( 57) المعنيق بالحقوق االقتصاديق واالجتماايق والثقا يق بلن تعتمد   وادور سياسق الضري ق التصاعديق

والحظ فري  األمم المتحدة القطري أن سوء التيذيق المزمن لدا األ فام هو أ بر مشا   الصحق   -43
العامق التي تمس صاااايار األ فام في   وادور وأناا منتشاااارة بشاااا   خاد  ين الساااا ان األصااااليين وساااا ان 

ساساات. وأوصاى األرياي، وأقر بعز  البلد على التصادي لاذه المشا لق بطريقق مشاترتق  ين القطاعات والم  
بلن ُتنشاااي   وادور اليات تموي  تضااامن اساااتدامق ما ُعترذ من  جراءات ويلن تحدغ تكيفات على المساااتوا 

 .( 58) المحلي إلعالء الس ان اهتمامًا مناس ًا ثقا ياً 

وأوصااات اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصااااديق واالجتماايق والثقا يق بلن تترذ   وادور تدا ير لمنع  -44
اإلخالء القسااري وأعمام العن  التي تسااتادي المزارعين والشااعوم األصااليق  يما عتعل  بحصااولام   عمليات

على األراياي واساترداماا ولمعا  ق المسا ولين عن ذل ، ويلن تترذ خطوات لضامان  عادة توزيع األرايي  
يق للمزارعين وأوصااااااااااااات أيضاااااااااااااًا بلن تحمي   وادور حقوق الملكيق الفكر .  ( 59) لصاااااااااااااالا أ ثر الف ات حرماناً 

والشااااااااااااااعوم األصاااااااااااااالياق  يماا عتعل  باالباذور المحلياق والزرااياق، بماا فيااا حقوقام في المحاافظاق على  اذورهم 
 .( 60) واسترداماا وت ادلاا وييعاا

في   56والحظ فري  الربراء العام  المعني بالمنحدرين من أصااااااااااااا  أفريقي أن الح ومق تقدر أن  -45
 .( 61) دوريق المنحدرة من أص  أفريقي تعاني من نقص المسا نالمائق من األسر المعيشيق اإل وا

 الحق في الصحة -10 

، أ اااارت المقررة الراصاااق المعنيق بح  ت   نساااان في التمتع بلعلى مساااتوا من 2020في عا   -46
  وادور. الصااااااحق البدنيق والعقليق يم ن  لوغب  لى الويا  باسااااااتثمارات هامق في البنيق التحتيق الصااااااحيق في 

ومع ذل ، تواجب بعا الف ات السا انيق الرئيسايق تحديات خطيرة في  عمام حقاا في الصاحق، وُتساَج  لدا  
وأعريت المقررة .  ( 62) السا ان األصاليين والمنحدرين من أصا  أفريقي م  اراتي صاحيق أساوأ من بويق السا ان

يق الصااااحيق وحثت   وادور على تلمين الراصااااق أيضااااًا عن قلقاا  زاء تلثير تدا ير التقشاااا  في نظا  الرعا
الموارد الالزمق للحفاظ على مسااااااتويات الحصااااااوم على الردمات الصااااااحيق ومعالجق االختالالت التي ت ثر 

 .( 63) في أ ثر الف ات حرماناً 

وأثنت اللجنق المعنيق بالقضااااااااء على التمييز ياااااااد المرأة على   وادور العتمادها الرطق الو نيق   -47
، ولسااااياسااااتاا المشااااترتق  ين القطاعات لمنع الحم  لدا  2021-2017واإلنجا يق للفترة للصااااحق الجنساااايق 

وأوصاااااااااااااات بالن تكث    وادور  رامج التواياق الشاااااااااااااااملاق للجميع . 2025-2018الفتياات والمراهقاات للفترة  
لضاااااامان حصااااااوم النساااااااء والفتيات بطريقق تحتر  السااااااريق على األ اااااا ام الحدعثق من وسااااااائ  منع الحم   

 .( 64) لومات المتعلقق بالصحق والحقوق الجنسيق واإلنجا يقوالمع

بعد  تجريم  2021والحظت اللجنق نفسااااااااااا أن المح مق الدساااااااااتوريق قضااااااااات في نيساااااااااان/أ ري   -48
اإلجااض في حاالت االغتصااااام. وأوصاااات   وادور بلن تجيز اإلجااض في حاالت االغتصااااام وساااافاح  

و صاحتاا أو ياع  الجنين الشادعد، وتنزع الصافق الجرميق عنب المحار  واألخطار التي تادد حياة الحام  أ



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

GE.22-12953 8 

في جميع الحاالت األخرا، وتتيا للنساااااااااااااء  م انيق الحصااااااااااااوم على خدمات اإلجااض الملمون وخدمات  
 .( 65) بعد اإلجااض ما

والحظ المقرر الراد المعني بالشااااااااعوم األصااااااااليق أنب على الرغم من ويااااااااع المدعريق الو نيق  -49
المشااترتق  ين الثقافات التابعق لوزارة الصااحق العامق  رامج في مجام الط  الشااعبي المتوارغ، فإن للصااحق  

مشاااااااارتق الشاااااااعوم األصاااااااليق غير تا يق وال عوجد تنساااااااي  وتكام  تا يان  ين ُنظم الط  التقليديق والنظا  
 .( 66) الصحي الو ني

اساتراتيجيق و نيق تادي  لى منع وم افحق  سااءة وأوصات لجنق حقوق الطف  بلن تعتمد   وادور  -50
وأعريت هي تان من هي ات المعاهدات عن قلقاما  زاء  .  ( 67) اساااااتعمام العقاقير وإدمان الكحوم  ين المراهقين

 .( 68) ارتفاع معدالت االنتحار، وال سيما  ين المراهقين وفي منطقق الحدود الشماليق

اد ذوي اإلعاقق بلن تعدم   وادور القانون األسااااااااسااااااي  وأوصااااااات اللجنق المعنيق بحقوق األ ااااااار -51
للنظا  الصااااااااحي وتضااااااااّمنب ناجًا لفعاقق قائمًا على حقوق اإلنسااااااااان، وتضااااااااع  روتوتوالت محددة للرعايق  
الصااااااااااحيق لذوي اإلعاقق، وتكف   م انيق الوصااااااااااوم  لى البي ق الماديق والمعلومات واالتصاااااااااااالت في جميع 

 .( 69) مات الرعايق الصحيقاألما ن التي تقدَّ  فياا خد

وأعرم المقرر الرااد المعني بالصااااااااااااااحاق عن قلقاب بعاد أن تبين لب أن نظاا  الرعايق الصااااااااااااااحياق   -52
العقليااق في   وادور ال عزام مترلفااًا وأنااب لم عنتقاا  بعااد من نموذج قااائم على المسااااااااااااااتشاااااااااااااافيااات  لى نموذج 

 .( 70) المجتمعيق للرعايق

 الحق في التعليم -11 

جنق المعنيق بالحقوق االقتصاااااااااديق واالجتماايق والثقا يق علمًا  زيادة فرد الحصااااااااوم  أحا ت الل -53
ن جودتاب، لكنااا أعريات عن قلقااا  زاء اسااااااااااااااتمرار أوجاب التفااوت  ين المناا   الريفياق  على التعليم وتحسااااااااااااااّ
والحضااااااريق وارتفاع معدم التساااااارم المدرسااااااي في أوساااااااح الف ات المنرفضااااااق الدخ  والساااااا ان األصااااااليين 

المنحدرين من أصااا  أفريقي و اااع  مونتوييو. وأوصااات بلن تزيد   وادور اإلنفاق االجتماعي على التعليم  و 
لضااامان حصاااوم الجميع على التعليم الجيد على قد  المسااااواة وتدايم الساااياساااات الراميق  لى الحيلولق دون 

 .( 71) تسرم الطالم من المدارس

يز يااااااااد المرأة بالجاود التي تبذلاا   وادور للقضاااااااااء ورحبت اللجنق المعنيق بالقضاااااااااء على التمي  -54
ب   على التمييز ياااااااد النسااااااااء والفتيات والقوال  النمطيق القائمق على نوع الجنس في النظا  التعليمي، بساااااااُ
مناا حمالت التوايق التي تسااااااتادي الشاااااا ام، بمن فيام الفتيات والشااااااابات، بشاااااالن التحر  في األوساااااااح  

إلصاالح القانون    2018بلن تطب    وادور تطبيقًا صاارمًا القانون األسااساي لعا    التعليميق. وأوصات اللجنق
األسااساي للتعليم العالي ويامان التنفيذ الفعام لساياساق عد  التسااما   القًا بشالن العن  والتحر  القائمين  

 .( 72) على نوع الجنس في المدارس والجامعات

األصااااااااليق بالرطوات المترذة في مجام التعليم الثنائي ورح  المقرر الراد المعني بالشااااااااعوم  -55
الليق المشاااااترا  ين الثقافات، وأوصاااااى بلن تضااااامن   وادور االساااااتقالم الكام  ألمانق التعليم الثنائي الليق  

 .( 73) المشترا  ين الثقافات وأن ترصص لاا ما تحتاجب من موارد للوفاء بمامتاا

بالمنحدرين من أصااااااااااا  أفريقي بلن تدرج   وادور  التعليم وأوصاااااااااااى فري  الربراء العام  المعني   -56
اإلثني  في المناهج الدراسااااايق الو نيق وأن تكف   عداد مواد تعليميق تع س  دقق الحقائ  التاريريق من حيث  

 .( 74) صلتاا بمآسي المايي وفظائعب، وال سيما الرق 
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مقترحات  2019ياااااعت في عا  وأ اااااار المقرر الراد المعني بالصاااااحق  لى أن وزارة التعليم و  -57
 اااملق لمناهج التثويف الجنسااي. وأوصااى بلن ي ون التثويف المناساا  لنعمار والشااام  والدقي  علميًا في  

 .( 75) مجام الصحق الجنسيق واإلنجا يق عنصرًا  لزاميًا في المناهج الدراسيق

ما زالت تسااااترد  نموذجًا    والحظت اللجنق المعنيق بحقوق األ ااااراد ذوي اإلعاقق بقل  أن   وادور  - 58
 .( 76) اإلعاقق تعليميًا خاصًا. وأوصت بلن تنشي   وادور نظامًا تعليميًا  اماًل لجميع األ راد ذوي 

 الحقوق الثقافية -12 

أعريات اللجناق المعنياق باالحقوق االقتصااااااااااااااادياق واالجتماااياق والثقاا ياق عن قلقااا  زاء الحفااظ على  -59
دور، وال ساايما ليتي سااابارا و اايويار، المعريااتين لالنقراض. وأوصاات بلن  ليات الشااعوم األصااليق في   وا

تزيد   وادور التدا ير الراميق  لى حمايق ليق ساابارا وغيرها من خالم صاندوق اليونسا و للتراغ الثقافي غير 
 .( 77) المادي، وأن تستلن  العم  مع  يرو في هذا المجام

 األعمال وحقوق اإلنسانالتنمية والبيئة وقطاع  -13 

أوصااااااى فري  األمم المتحدة القطري بلن تتصاااااادا   وادور لتيير المناق بطريقق منسااااااقق ومتماعزة  -60
للتقلي  من هشاا اق الناس والُنظم اإلي ولوجيق وُنظم اإلنتاج، وتزيد من  موح األهداي المحددة في الساياساق 

ص االقتصاااااااد الو ني من الو نيق المعنيق  تيير المناق، وتعطي األولويق لالسااااااتثمارات الموجاق نحو ترلي 
وأعريت اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاديق واالجتماايق والثقا يق عن قلقاا  .( 78) 2050الكريون بحلوم عا   

ألن الزيادة في األنشاااااااااااطق االساااااااااااترراجيق المعلن عناا في   ار خطق الرخاء تتعارض مع االلتزامات التي 
 .( 79) قطعتاا   وادور بموج  اتفاق باريس

الحظ فري  األمم المتحدة القطري أنب على الرغم من ويااااع   ار تنظيمي في المسااااائ  البي يق، و  -61
ال تزام توجد تحديات على مسااااااااااتوا الم سااااااااااسااااااااااات والقدرات والتموي  تعترض المضااااااااااي ُقدمًا في تطبيقب 

العمي   زاء أنشاااااااطق  وأعرم فري  الربراء العام  المعني بالمنحدرين من أصااااااا  أفريقي عن قلقب    ( 80) الفعام
الصاااناعات االساااترراجيق، ونقص الرصاااد والجزاءات المفروياااق على تل  الصاااناعات، وعد  ا تراغ الدولق  

 .( 81) بما ترتك ب من انتاا ات جسيمق لحقوق اإلنسان

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

ة على   وادور لويااااااااعاا   ارًا تشااااااااريعيًا أثنت اللجنق المعنيق بالقضاااااااااء على التمييز يااااااااد المرأ  -62
وسياساتيًا  اماًل للقضاء على التمييز يد المرأة. ومع ذل ، ذترت أناا ال تزام تشعر بالقل   زاء التحديات 
التي تعترض التنفيذ الفعام لاذه التشااريعات والسااياسااات، وإزاء أ اا ام التمييز المتداخلق التي تواجااا نساااء 

إل وادوريات المنحدرات من أصاااااااا  أفريقي ونساااااااااء  ااااااااع  مونتوييو وذوات اإلعاقق  الساااااااا ان األصااااااااليين وا
وأوصاات بلن تعزز   وادور ساالطق المجلس الو ني للمساااواة .  ( 82) والمااجرات وملتمسااات اللجوء والالج ات

 .( 83) بفعاليق ين الجنسين ووالعتب ودوره في التنسي  والرصد وأن تزوده بموارد تا يق ليضطلع  والعتب 

  ، الذي يشاترح أن تبلب2020وأحا ت اللجنق نفسااا علمًا باعتماد قانون اإلصاالح الديمقرا ي لعا   - 63
وأوصاات بلن تعتمد   وادور  رامج . 2025في المائق من المر ااحين بحلوم انترابات عا   50نساا ق النساااء  

  الرطام العا ، وتوفر ما علز  لبناء القدرات لمنع العن  القائم على نوع الجنس ياد الساياسايات والمر احات في  
 .( 84) المر حات في مجام الحمالت السياسيق والماارات الوياديق، وتضمن قدرًا تا يًا من التموي  لحمالت
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.  (85)والحظ المقرر الراد المعني بالصاااحق أن العن  ياااد النسااااء والفتيات متو ن في   وادور -64
ى التمييز يااد المرأة بلن تكف    وادور التنفيذ الفعام للقانون األساااسااي وأوصاات اللجنق المعنيق بالقضاااء عل

الشااااااااااام  لمنع العن  يااااااااااد المرأة والقضاااااااااااء عليب عن  ري  ترصاااااااااايص الموارد الالزمق وتوفير التدري  
المناجي للقضاااااة ووتالء النيابق وأفراد الشاااار ق وغيرهم من الموظفين الم لفين بإنفاذ القوانين بشاااالن اإلنفاذ 

لدقي  للقانون، وأن تعزز   وادور التدا ير الراميق  لى م افحق جميع أ ااااا ام العن  القائم على نوع الجنس  ا
 .( 86) يد المرأة 

وأوصاات المقررة الراصااق المعنيق بالشااعوم األصااليق بلن تعتمد   وادور وتنفذ سااياسااات مشااترتق  -65
 .( 87) لتصدي لما يطرحب من تحديات محددة ين الثقافات لمنع العن  يد نساء وفتيات الشعوم األصليق وا

 األطفال -2 

 ينما تعتري لجنق حقوق الطف  بالرطوات التي اترذتاا   وادور لتحسااااين تسااااجي  المواليد، فإناا  -66
تالحظ اسااااااااااااتمرار وجود ثيرات في تسااااااااااااجي  المواليد في مرتل  المجاالت، وتذل  في تسااااااااااااجي  األ فام  

في   الالج ين. وأوصاااااااااات بلن تعتمد   وادور خطق عم  تسااااااااااتادي المنا   الريفيق والساااااااااااحليق والحدوديق
 .( 88) مقا عات غواياس ومانا ي وإسميرالداس لضمان تسجي  المواليد

وأوصت اللجنق نفساا بلن تعتمد   وادور سياسق واستراتيجيق و نيتين  املتين تادفان  لى  عمام  -67
بإنشاااااء هي ق ر يعق المسااااتوا مشااااترتق  ين ًا حقوق الطف  تما اااايًا مع اتفا يق حقوق الطف . وأوصاااات أيضاااا 

 .( 89) لتنسي  جميع السياسات والبرامج المتصلق  تنفيذ االتفا يق، والُنظم المحليق لحمايق األ فام الوزارات

وأوصاات اللجنق بلن تعتمد   وادور اسااتراتيجيات لمعالجق أوجب التفاوت في فرد الحصااوم على  -68
ين وأ فام  اااع   التعليم والردمات الصاااحيق والحد األدنى من مساااتوا المعيشاااق  ين أ فام السااا ان األصااالي 

 .( 90) مونتوييو واإل وادوريين المنحدرين من أص  أفريقي واأل فام ذوي اإلعاقق وأ فام األسر الفقيرة

وأعرياات اللجنااق المعنيااق بحقوق األ ااااااااااااااراااد ذوي اإلعاااقااق عن قلقاااا ألن القااانون اإل وادوري  -69
 .( 91) يحظر صراحًق العقام البدني لن فام في جميع األما ن ال

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

الحظت اللجنق المعنيق بحقوق األ ااااااراد ذوي اإلعاقق أن القانون األساااااااسااااااي المتعل  باإلعاقق  -70
وأعريات اللجناق عن قلقااا  زاء حا  األمااناق الفنياق المعنياق بااإلعااقاق .  ( 92) يسااااااااااااااتناد  لى نموذج  بي لفعااقاق

متابعق وتقييم تنفيذ اتفا يق حقوق األ ااااراد  وإزاء عد  تعيين   وادور اليق رصااااد مسااااتقلق ل  2016عا   في
 .( 93) ذوي اإلعاقق

وأوصاااات اللجنق نفساااااا بلن تضااااع   وادور سااااياسااااق  اااااملق لضاااامان  م انيق الوصااااوم  لى البي ق  -71
.  (94) الماديق وخدمات النق  وإلى المعلومات واالتصاالت في المراف  المفتوحق للجماور وفي وسائ  اإلعال 

درج   وادور ح مًا صاااااااريحًا في تشاااااااريعاتاا الو نيق ُيعرَّي بموج ب رفا الترتي ات  وأوصااااااات أيضاااااااًا بلن ت 
 .( 95) التيسيريق المعقولق بلنب     من أ  ام التمييز على أساس اإلعاقق

وأوصاات اللجنق أيضااًا بلن تعدم   وادور قوانيناا إلدراج ح  األ ااراد ذوي اإلعاقق في العي   -72
اتام المحليق، وأن تضاع خطق اساتراتيجيق إلنااء اإلعداع في م ساساات الرعايق  المساتق  واالندماج في مجتمع

 .( 96) وأن تستعيا عن ُنظم اتراذ القرار بالوتالق  ُنظم الدعم في اتراذ القرار
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 الشعوب األصلية واألقليات -4 

ومناساا ق الحظ المقرر الراد المعني بالشااعوم األصااليق أنب نظرًا لعد  وجود م  اارات مفصاالق  -73
ثقا يًا للحالق االجتماايق واالقتصاااااديق للشااااعوم األصااااليق، تان التجاه  مصااااير تزاعد الفقر المتعدد األبعاد 

والحظ فري  الربراء العام  المعني بالمنحدرين من أصااا   .  ( 97) في العدعد من مجتمعات الساااا ان األصااااليين
ان المنحدرين من أصااااااااا  أفريقي لم تنفَّذ أفريقي أن القوانين والساااااااااياساااااااااات الراميق  لى حمايق حقوق السااااااااا 

تطبَّ . وال عزام اإل وادوريون من أصااااااااا  أفريقي يعانون من التمييز العنصاااااااااري، وال سااااااااايما  يما عتعل   ولم
باإم ااانيااق الوصااااااااااااااوم  لى العاادالاق واألمن واألرض والمياااه النظيفااق والتعليم والرعااياق الصااااااااااااااحيااق والساااااااااااااا ن 

 .( 98) االقتصاديق والفرد

لمقرر الراد المعني بالشاااااااااااعوم األصاااااااااااليق بلن تعتمد   وادور نظامًا فعااًل ومتاحًا وأوصاااااااااااى ا -74
بساااولق لمنا األرايااي يسااما للشااعوم األصااليق بالتمتع الكام  بحقوقاا في األرايااي وفقًا للمعاعير الدوليق 

شااااااعوم  لحقوق اإلنسااااااان. وأوصااااااى أيضااااااًا بلن تقو    وادور بمواءمق متطل ات  نشاااااااء مقا عات  قليميق لل
 .( 99) األصليق مع تل  المعاعير

والحظت لجنق القضاااااااء على التمييز العنصااااااري بقل  األثر الساااااالبي لمشاااااااريع اسااااااتيالم الموارد  -75
الطبيعيق، بما في ذل  التعدعن وقطع األ اااااجار بصاااااورة غير مشاااااروعق، على أراياااااي السااااا ان األصاااااليين 

ق القل  أيضااااًا  زاء التوترات  ين اليرياء والساااا ان واإل وادوريين المنحدرين من أصاااا  أفريقي. ويساااااور اللجن 
 .( 100) األصليين واإل وادوريين المنحدرين من أص  أفريقي الذعن يعيشون في تل  األرايي

وأعريت عدة هي ات واليات تابعق لنمم المتحدة عن قلقاا  زاء عد  التنفيذ الفعام لح  السااااااااااااا ان  -76
وحثت لجنق القضاااااء على التمييز  .  ( 101) أصاااا  أفريقي في التشاااااوراألصااااليين واإل وادوريين المنحدرين من 

العنصاااري   وادور على يااامان التشااااور، بليق الحصاااوم على الموافقق الحرة والمسااا قق والمساااتنيرة للسااا ان 
األصاااااااليين واإل وادوريين المنحدرين من أصااااااا  أفريقي، توسااااااايلق للمشاااااااارتق الفعالق في أي أنشاااااااطق تتعل  

ي حقوقام، وال ساااااااايما حقام في األرض والموارد الطبيعيق  باألح ا  التشااااااااريعيق أو اإلداريق يم ن أن ت ثر ف
التي يملكوناا أو التي درجوا على اسااااااااترداماا. وحثت اللجنق   وادور أيضااااااااًا على اعتماد تشااااااااريع بشاااااااالن 
التشااااور المساااب  والحر والمساااتنير تما ااايًا مع أح ا  اتفا يق منظمق العم  الدوليق بشااالن الشاااعوم األصاااليق 

 .( 102) (169)رقم  1989والقبليق لعا   

وأعريت اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاااااااااااااديق واالجتماايق والثقا يق عن قلقاا  زاء تليين المعاعير  -77
الناظمق لننشاااطق االساااترراجيق في المنطقق العازلق للمنطقق المحميق في منتزه ياساااوني الو ني التي يعي  

وأوصى المقرر الراد المعني بالشعوم .  ( 103)  وايقفياا  ع ا تاغائيري وتاروميناني األصليان في عزلق  
األصليق بلن تعتري   وادور بسالمق أرايي هذعن الشعبين وأن تحمياا وتح  األس ام الكامنق وراء العن  

 .( 104) في المنطقق، بما في ذل  نتيجق ألنشطق االسترراج القانونيق وغير القانونيق

 نسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسينالمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الج -5 

رحبت اللجنق المعنيق بالقضااااااااء على التمييز ياااااااد المرأة باعتماد جدوم األعمام الو ني لتحقي    -78
والمثليين ومزدوجي المي  الجنساااااي ومياعري الاويق الجنساااااانيق وحاملي صااااافات    المسااااااواة للنسااااااء والمثليات

، ويعقد المائدة المسااااااااتدعرة المشااااااااترتق  ين  2018، في عا   2021-2018الجنسااااااااين )مجتمع الميم( للفترة 
 .( 105) 2019الم سسات لمجتمع الميم في عا  

لثقا يق   وادور على تفعي  قرار  و اااااااااااااجعت اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصااااااااااااااديق واالجتماايق وا -79
 .( 106) المح مق الدستوريق في   وادور بشلن الزواج المدني على قد  المساواة 
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وأعريت المقررة الراصااااااق المعنيق بمسااااااللق العن  يااااااد المرأة عن قلقاا العمي   زاء التقارير التي  -80
الجنسايق . وأوصات بلن تترذ   وادور خطوات لمنع  تشاير  لى اساتمرار وجود ايادات  للقضااء على المثليق 

 .( 107) أي ممارسق من هذا القبي  والمعا  ق علياا

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء. -6 

أ اااارت المفويااايق السااااميق لشااا ون الالج ين  لى أن   وادور تساااتضااايف أ بر عدد من الالج ين  -81
وهي واحدة من ثالغ دوم تسااااتضاااايف أ بر عدد من الالج ين   المعتري  ام في أمري ا الالتينيق والكاريبي.

والمااجرين من  لدان المنطقق. وتقو  الح ومق  تطوير القدرة الم سااساايق لتنفيذ قانون التنق  ال شااري، وتمث  
تطورًا واعدًا. غير أن عددًا من التعدعالت  2021عمليق التسااويق الجدعدة التي أُعلن عناا في منتصاا  عا  

تع س ناجاًا قوياًا للرقااباق   2020و  2018على القاانون المقادماق  لى الجمعياق الو نياق  ين عاامي    المقترحاق
 .( 108) واألمن، وهو ما سي ون لب تلثير سلبي على   ار الحمايق القانونيق

وأوصاااااااات اللجنق المعنيق بحمايق حقوق جميع العمام المااجرين وأفراد أساااااااارهم بلن تترذ   وادور  -82
الالزمق لضاااامان التنفيذ الفعام للضاااامانات المتعلقق بمراعاة األصااااوم القانونيق والوصااااوم  لى جميع التدا ير  

العدالق، ويااااااااامان  يا  سااااااااالطق مساااااااااتقلق ومحاعدة باساااااااااتعراض تدا ير الترحي ، وأن ي ون للطعون اإلداريق 
ووتالء  وأوصاااات أيضااااًا بلن تكف    وادور حصااااوم القضاااااة.  ( 109) والقضااااائيق يااااد هذه التدا ير أثر  يقافي

 .( 110) النيابق والمحامين المعّينين على تدري  في الحقوق التي تحمياا االتفا يق

وأوصااااااااات اللجنق نفسااااااااااا بلن تعزز   وادور عم  المجلس الو ني المعني بالمسااااااااااواة في التنق   -83
. ( 111) ال شااااري وأن تنص صااااراحًق على اليات لتنسااااي  عم  المجلس مع عم  الوتالق الرائدة لمرا  ق الاجرة

وأعريت لجنق القضااااااااااء على التمييز العنصاااااااااري عن قلقاا  زاء التمييز والوصااااااااام والتحيز والقوال  النمطيق  
 .( 112) عتعل  بالمااجرين  يما

وأوصااات المفويااايق السااااميق لشااا ون الالج ين بلن تكف    وادور لن فام والنسااااء والفتيات غير  -84
يقعون ياااحايا للعن  القائم على نوع الجنس، وياااحايا االتجار المصاااحويين والمنفصااالين عن ذويام الذعن  

والتاري ، واأل ااراد الذعن يعيشااون في حالق تنق  بشااري ويااع   اادعد، الحفاظ على ويااعام النظامي 
 .( 113)  مااجرين بمنحام تل يرات  نسانيق أو  دائ  هجرة مرنق وميسرة

تكف    وادور للضااااااااحايا الفعليين  وأوصاااااااات المفوياااااااايق الساااااااااميق لشاااااااا ون الالج ين أيضااااااااًا بلن  -85
المحتملين لالتجار أو للتجنيد القساااااااااري أو حاالت العن  المعّمم الذعن عتعرياااااااااون لرطر االياااااااااطااد   أو
أعيدوا  لى  لدانام األصاااااااااليق التلّه  تالج ين، عماًل بالتعاريف الواردة في االتفا يق الراصاااااااااق  وياااااااااع   ذا

 .( 114) الالج ين وإعالن قر اجنق بشلن الالج ين

 عديمو الجنسية -7 

أ اارت المفويايق السااميق لشا ون الالج ين  لى أن األنظمق الجدعدة التي أصادرتاا   وادور بشالن  -86
 .( 115) قانون التنق  ال شري تنص على  جراء لتحدعد حاالت انعدا  الجنسيق
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