
GE.22-17670 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 ة واألربعون ثانيالدورة ال

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير   23

  * بيرو موجز لورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن    

 تقرير مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
جهة من  33وهو ملخص لورقات المعلومات المقدمة من   .( 1) نتيجة االسااااتعراض السااااا  و الدوري الشااااام  

ًا بال د األقةااى  إلى االساااتعراض الدوري الشاااام ، ويرشد في شااات ي موج   ق  د ( 2) الجهات صااااحبة المةااال ة
لعدد الكلمات. ويتضاامن فرعًا مسااتقاًل لمساااهمة الملسااسااة الو نية ل قوق اإلنسااان المعتمدة  ناًد على التق د  

 الكام  بمبادئ باريس.

مة من المؤسسسسسسسسسسة الوونية لحقوق اإلنسسسسسان المعتمدة بنا ا  -ثانياا   المعلومات المقدَّ
 على التقيد الكامل بمبادئ باريس

سااااياسااااات ال د من  بشاااا نة متسااااق عم  بطريقة  في   رو أن الدولة ال  أم ن المظالم الحظ متتب -2
في ح ن أن سااااااان قوان ن لخ   معدالت ن الد الساااااااجون   ن السااااااالطة التن  ذ ة أل، في الساااااااجون   االكتظاظ

ي  حتيا  ال بس اال   سااتخدموالساالطة القضااا ية   التدا  ر المخ  ة في نظام السااجن    ظر الساالطة التشااري ية
 .( 3) كقاعدة عامة

آللية الو نية لمنع التعذيب، وأن إنشاد من أج  ا  موارد كافية ىلقعدم     متتب أم ن المظالموأكد  -3
 .( 4) ق د النظر الو ني ال ي االن نطاقال عمله على فري  متعدد التخةةات وإمتانية

__________ 

  ةدر هذه الوثيقة من دون   رير رسمي. *
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من  ل ما ةل نه على الرغم من وجود نظام عدالة و ني متخةاااااااااااااص ب   متتب أم ن المظالمأفاد و  -4
 وذلكفي مجال العدل   ن الجنساا ن،    لإلدارةنظام ك لم يترسااه هذا النظام،  عليهمعاقبة الالعنف ضااد المرأة و 

 .( 5) هعناصر   ن    نس  الت  وانعدام هعدم   ديد وظا  ل

 الرامية إلى   تدا  رال  فعالية    ول دون التي  إلى اسااااتمرار الةااااعو ات    متتب أم ن المظالم أشااااارو  -5
م  انية   خةايصبسابب مشااك  التنسا     ن الملساساات وعدم وذلك  لمدافع ن عن حقوق اإلنساان، احما ة 

 .( 6) لتن  ذ  دا  ر ال ما ة

لل د من ال قر الذي يلثر على األ  ال  المن ذَّة  ن البرامج االجتماعية ب  متتب أم ن المظالمأفاد و  -6
 .( 7) الستان المستهدف ن  عود بالن ع علىوالمراهق ن ال 

قاانون وهو  ،  31315شاااااااااااااار القاانون رقم  نُ   2021  هيوليا  موز/ ناه في  با   متتاب أم ن المظاالمأفااد  و  -7
 .( 8) در بعدالتن  ذ ة لم  ة؛ لكن لوا  ه أساسياً  األمن الغذا ي والتغذوي، الذي  عتبر الغذاد حقاً 

الة ية في المراك    ،نقص الموظ  ن واألدوية  ن قب  م  ،أوجه قةور  متتب أم ن المظالموالحظ   -8
 . ( 9) الخدمات الة ية في مجتمعات الستان األصل  ن مراف   في  كذلك المنا   الريفية و ب من المستوى األول  

 . ( 10) اإلجهاض العالجي خدمات  لى  ع ةول ال تيات والمراهقات  ح أن هناك مشاك   تعل  بإمتانية   وأكد  - 9

لتعليم األساااااسااااي" التي على مسااااتوى اجنسااااي الشااااام   ثقيف الوفيما يتعل  "بالمبادئ التوج هية للت  -10
لهااذه      هااديااداً مثاا     31498أن الموافقااة على القااانون رقم    متتااب أم ن المظااالمالحظ    ،أقر هااا وزارة التعليم

 .( 11) افي م تويا ه سمح  تدخ  األسرألن القانون المذكور   ،  المبادئ

إجرادات  هدف إلى  ع ي  التعليم الثنا ي    تخذوزارة التعليم أن   على أن  متتب أم ن المظالم كدأو  -11
 .( 12) اللغة المشترك   ن الثقافات

على نموذج  عليمي   ةااااااااااااااا  األ  ااال ذوي اإلعاااقااات    بقيأن   رو  ُ   متتااب أم ن المظااالموأكااد   -12
 .( 13) عن غ رهم من األ  ال اإلعاقات المتعددةذوي الشديدة و 

ضمان ال   في من أج   نقص في اإلجرادات الوقا ية  كشف عن نه ب   متتب أم ن المظالم  أفادو  -13
 .( 14) غ ر موجودة دالنساالخاصة ب حياة خالية من العنف، وأن مراك  الطوارئ 

في ملكية الساااااااندات ب   الخاص ضااااااارورة  ع ي  اإل ار الملساااااااسااااااايإلى  متتب أم ن المظالم ونبَّه -14
 . ( 15) مرحلة  ق يم األثر الب ئي   في   بضمان إجراد مشاورات مسبقة   رو  ى األصل  ن، وأوص مجتمعات الستان 

ممارسااااااااااااة  ب ألزواج المثل  ن  ل إلى عدم وجود إ ار م ياري  ساااااااااااامح متتب أم ن المظالم  أشااااااااااااارو  -15
 .( 16) هاحمايت و  حقوقهم

مة من الجهات صاحبة المصلحة -اا لثثا   المعلومات المقدَّ

 والتعاون مع اآلليات وهيئات حقوق اإلنسان  ( 17) االلتزامات الدوليةنطاق   -ألف 

ظمة الع و الدولية   رو بالتةاااااادي  على البرو وكول االختياري المل   بالعهد الدولي أوصاااااا  من  -16
ب ن  ةادق   رو على اال  اق  ورقاتوأوصا  عدة   .( 18) الخاص بال قوق االقتةااد ة واالجتماعية والثقافية

اإلقليمي بشااا ن الوصاااول إلى المعلومات والمشااااركة العامة والعدالة في المساااا   الب ئية في أمريتا الال  نية  
 .( 19) و(سومنطقة الب ر الكاريبي )ا  اق إستا
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 ةي المعن  ةالخاصاااا  ة  رو بإعطاد األولوية لل يارات الرساااامية للمقرر  11أوصاااا  الورقة المشااااتركة و  -17
 تع ي  وحماا اة ال   في حرياة الرأي والتعب ر؛ والمقرر الخااص المعني باال   في حرياة التجمع الساااااااااااااالمي 

القضاااااااااااااااااد أو نطاااق   كوين جم يااات؛ والمقرر الخاااص المعني ب اااالت اإلعاادام خااارج  ال   في حريااة  و 
 .( 20) بإجرادات موج ة أو  عس اً 

 اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -با  

 دستوري والتشريعياإلوار ال -1 

ة خي ب ن من الممارساااااااااات الم 9ت الرابطة الو نية للةااااااااا    ن في   رو والورقة المشاااااااااتركة أفاد -18
رف    عندما   ذلك   دثي   الضاامانات الدسااتورية، و ُ عل التي حاالت الطوارئ ل رض  ة عساافي أوامر إصاادار 

اساتمرار اساتخدام  19وأكدت الورقة المشاتركة  .( 21) أنشاطة اساتخراجية في أراضا هاإنجاز الشاعو  األصالية  
 .( 22) لت اماتمن ا ر يس الجمهوريةما  عهد به على الرغم م جيششر الن إعالن حالة الطوارئ مع 

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

وعدم مشااااركة  المظالم،إلى وجود مخال ات في عملية اختيار أم ن   14أشاااارت الورقة المشاااتركة   -19
لب ال ما ة القضااااااااااااا ية  سااااااااااااتناد إلى قرار  باال، و ن  ذ عملية اختيار جديدة  ف ها منظمات المجتمع المدني

 .( 23) العملية إعادة إجرادر الكونغرس على جب  الذي أ   الدستورية

رابطة األخوَّة لُمغايري الهوية الجنساانية الذكور و   منظمة دراساات الدفا  عن حقوق المرأة ت أشاار و  -20
لخطة الو نية ل قوق اإلنساااااااااااااان  با  عدم التق دإلى  19الورقة المشاااااااااااااتركة و  18الورقة المشاااااااااااااتركة )  رو( و 

نو  الجنساي  والسااياسااات المتعلقة بالت  شااخاص مغايري الهوية الجنسااانيةاألخص فيما     2021-2017 لل ترة
ب نه ال  وجد حتى اآلن  18وأفادت الورقة المشااتركة  .( 24) والجنساااني وإنشاااد السااج  الو ني لجرا م الكرا ية

 .( 25) حقوق اإلنسانبش ن سياسة و نية متعددة القطاعات 

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

  مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري تنفيذ االلتزامات الدولية المتعّلقة بحقوق اإلنسان، مع  -1 

 المساواة وعدم التم     

وجود ممارسااااااات  م   ية ضااااااد الالجئ ن  20في   رو والورقة المشااااااتركة لكنيسااااااة اللوثرية  اأكدت  -21
المشاااك   عن  مساالولية  الإلى   م لهم   التي  ن    قوان نالمشاااريع    فيوالمهاجرين المقيم ن في   رو،  تجلى  

 .( 27) المهاجرين والمراهق ن على األ  ال يلثرب ن التم      أ ضاً أفادا و   .( 26) الهيتلية

عن التم    ضااااد األ  ال والمراهق ن بساااابب األصاااا  أو الجنسااااية أو  5أ لغ  الورقة المشااااتركة و  -22
 .( 28) الجنسي م  العرق أو الدين أو اإلعاقة أو ال

سااااااااياسااااااااة عامة و نية لمتاف ة  ب ن  شااااااااجع   رو وضااااااااع   في   رولكنيسااااااااة اللوثرية اوأوصاااااااا    -23
 التم   ، بما في ذلك  لمتاف ةب ن  ن ذ   رو حمالت و نية   13وأوصااااااااااااا  الورقة المشاااااااااااااتركة   .( 29) التم   
 .( 30) ضد المشتغل ن بالجنس  التم   
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 ح  ال رد في ال ياة وال رّية واألمان على شخةه وعدم التعرض للتعذيب  

والورقة  9ملساااااااااااساااااااااااة جاسااااااااااا  أ ونمن  إينك والورقة المشاااااااااااتركة و الدولية  منظمة الع و    رح  -24
، الذي 2020المعتمد في آذار/مارس   31012القانون   ساااتالت بشاا ن    19والورقة المشااتركة   11 المشااتركة

اإلفالت من  وي ضاااااااي إلىويساااااااه  اساااااااتخدام القوة ويلغي مبدأ التناساااااااب   عند أداد عملها    مي الشااااااار ة
 .( 32) 31012قانون حما ة الشر ة  لغاد  رو بإ 11الورقة المشتركة . وأوص  ( 31) العقا 

، التي أساااااا رت عن مقت  شااااااا  ن  2020إلى احتجاجات  شاااااارين الثاني/ نوفمبر   ورقات أشااااااارت عدة  و  - 25
والحظ  منظمة الع و الدولية أنه لم  تم   . ( 33) لقوة ل العشاوا ي    الشار ة   شاخةاًا جراد اساتخدام   70وإصاابة أكثر من 

اللجنة عن مشااااااك   وأسااااارهم"    شااااارين الثاني/نوفمبر   14"رابطة ضااااا ا ا أ لغ   و   . ( 34) أحد حتى اآلن أي  مساااااادلة  
  رو بالت ق   مع    7وأوصا  الورقة المشاتركة    . ( 35) لمتابعة هذه األحداث  ُأنشائ  متعددة القطاعات التي ال الملقتة 

 . ( 36) و  ديد هويتهم ومعاقبتهم   ، حتجاجات ال المسلول ن عن الهجمات والتهديدات واالستخدام الم رط للقوة في ا 

عن عنف الشااار ة  18والورقة المشاااتركة رابطة األخوة لُمغايري الهوية الجنساااانية الذكور أ لغ  و  -26
إلى عنف الشاااااار ة ضااااااد  13أشااااااارت الورقة المشااااااتركة و   ؛( 37) مغايري الهوية الجنسااااااانيةضااااااد األشااااااخاص  

المر بطة   والمراهق ن  أل  اللإلى  جريم الشااااااااار ة   3وأشاااااااااارت الورقة المشاااااااااتركة   ؛( 38) المشاااااااااتغل ن بالجنس
 .( 39) أوضاعهم بالشوار 

في شاااارعية اال  اقات المبرمة   ن الشاااار ة   11والورقة المشااااتركة  10ة  شااااتك  الورقة المشااااتركو  -27
 .( 40) التعدين واالساااااااااتخراج وفي منا   الن اعات الب ئية يالو نية في   رو والشاااااااااركات الخاصاااااااااة في مجال

الشااااار ة  تقد م خدمات    ألفرادب ن  لغي   رو األحتام القانونية التي  سااااامح  10وأوصااااا  الورقة المشاااااتركة 
، وأن القانون  قد زادت  عسااترة أمن الموا ن ن أن 19وأكدت الورقة المشااتركة   .( 41) لقطا  الخاصل  يةاسااتثنا  

الريفيااااة في نظااااام أمن   الااااذي    ًا،حااااديثاااا معتمااااد  ال  31494رقم   الن س والتنميااااة  الاااادفااااا  عن  عترف  لجااااان 
 .( 42) استخدام القوة صالحيات،  منح األفراد  نالموا ن 

،  ما  الموافقاة على الخطاة الو نياة 2021با ناه في  موز/يولياه    19أفاادت الورقاة المشااااااااااااااتركاة  و  -28
أقار  أكثر أساااااائلة  رد على  حتى اآلن ليس هناك، لكن  2030عام  حتى للب ث عن األشااااااخاص المخت  ن 

عن االعتقاالت التعسااااااافية المتعددة التي   13وأ لغ  الورقة المشاااااااتركة   .( 43) شاااااااخص مختفي  12 600من 
 .( 44) أمن البلد اتالشر ة و أفراد أيدي  على عرض  لها المشتغالت بالجنس  

، أدان  لجنة البلدان األمريتية ل قوق اإلنساااااااان أعمال العنف في ساااااااجون   رو 2020في عام و  -29
وحث     .( 45) 19-نتيجة احتجاجات  طالب بالرعا ة الطبية الكافية لمنع انتشااااااااار ف روس كوف د نشااااااااب التي 

لجناة البلادان األمريتياة ل قوق اإلنسااااااااااااااان   رو على ا خااذ التادا  ر الالزماة لضااااااااااااااماان حيااة األشااااااااااااااخااص  
 .( 46) الم تج ين وسالمتهم الشخةية وص تهم

 إقامة العدل، بما في ذلك اإلفالت من العقا ، وسيادة القانون   

عرض لها القضاااااااة والمدعون أن التهديدات وأعمال التخويف التي يت  14ذكرت الورقة المشااااااتركة   -30
ب ن  ضاامن   رو مبدأ اسااتقالل القضاااد   14وأوصاا  الورقة المشااتركة    .( 47) العامون  لثر على نظام العدالة

من الضغوط     تسم بالن اهة و خلوقرارات قضا ية  ا خاذ  ك     ئة آمنة إلجراد   قيقات و أن والنيابة العامة و 
الشا افية    وخي حث  لجنة البلدان األمريتية ل قوق اإلنساان على  ،2019في عام  و   .( 48) الخارجية والداخلية

 .( 49) في عملية اختيار قضاة الم تمة الدستورية

حد العوا   التي   ول دون الوصاااااااول إلى أأن    منظمة دراساااااااات الدفا  عن حقوق المرأة  توذكر  -31
 العنف ضاااااااااااد المرأة من  ل ما ةلمتخةاااااااااااص  الو ني العدالة  النظام ل عال التن  ذ  الاالفتقار إلى  هوالعدالة  
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وصااااااول الشااااااعو  األصاااااالية إلى إمتانية  أن  8وأكدت الورقة المشااااااتركة   .( 50) عليهمعاقبة الو   رةوأفراد األساااااا 
وأشااااااااااارت الورقة   .( 51) لقضااااااااااا اا الم رط في معالجةموظ ي العدالة   خر ساااااااااابب بشاااااااااادة ب   تالعدالة قد   ثر 

إلى  18أشاااااااارت الورقة المشاااااااتركة و   .( 52) في نظام العدالة إلى عدم ثقة المشاااااااتغل ن بالجنس 13المشاااااااتركة 
 .( 53) الوصول إلى العدالة التي يواجهها مغايرو الهوية الجنسانية فيمشاك  ال

الضااود على بع  التقدم الم رز في سااياسااة جبر الرابطة الو نية للةاا    ن في   رو  وساالط    -32
بالنساااااااااااابة غ ر كاف   يبقى ذلك  رغم أنها أفادت ب ن ،(2000-1980الةاااااااااااا    ن )خص الضاااااااااااارر فيما   

أن نظام العدالة أخ   في  قد م  عويضااااااات مناساااااابة   6والحظ  الورقة المشااااااتركة    .( 54) للضاااااا ا ا وأساااااارهم
 .( 55) لض ا ا العنف الجنسي

ومنظمة الع و الدولية ب ن اإلجرادات    نساااااد   رو المتضااااررات من التعقيم القسااااري   وأفادت رابطة -33
 25، بعد 2021أخ رًا في عام  انطلق االتعقيم القساااااااااري و رنامج التعويضاااااااااات قد  عمليات  الجنا ية المتعلقة ب 
 ب ن  واف    رو على  نسااااااد   رو المتضاااااررات من التعقيم القساااااري   وأوصااااا  رابطة  .( 56) عامًا من االنتظار

 .( 57) التعقيم القسري  اتعملي   عويضات شاملة لض ا ا   قد م

رتساااااااااااااااد خمسااااااااااااااة  ، كاان هنااك  2022و 2017 ناه   ن عاامي با  10أفاادت الورقاة المشااااااااااااااتركاة  و  -34
 إلى 14ت الورقة المشاااااتركة شاااااار وأ  .( 58) ظ  مساااااتمراً  ن سااااا ناريو عدم االساااااتقرار الساااااياساااااي    للجمهورية، و 

 .( 59) مختلف األزمات الملسسية والد مقرا ية

 السياسيةال ياة ال ريات األساسية وال   في المشاركة في ال ياة العامة و   

خالل جا  ة  ألنها أُغلق الحظ الت الف الدولي للدفا  عن ال رية أن الكنا س  عرضاا  للتم      -35
 .( 60) 19-كوف د

عن  11والورقة المشااااااااااتركة  7والورقة المشااااااااااتركة   رو الرابطة الو نية للةاااااااااا    ن في وأ لغ   -36
من خالل  المر كبة باسااام الشااارف جرا م  الوعن   ،وساااا إل اإلعالمل  ة التي ف ها وصااامالتن  ذ    سااالطةال  اتب اخط

 إلأن وساااااااا   16ذكرت الورقة المشاااااااتركة و   .( 61) اإلعالم والةااااااا    ن إلوساااااااا   ضااااااادإجرادات قانونية  ا خاذ 
الرابطة الو نية للة    ن الحظ   و   .( 62) اإلعالم  إلمن إجمالي وسا    في الما ة  1   شت اإلعالم المجتم ية  

من  في الما ة 80  حوالي  سااااااااااتج ب  االفتقار إلى التعدد ة اإلعالمية، ح ث 7والورقة المشااااااااااتركة في   رو 
 11والورقة المشاتركة  7لمشاتركة وأفادت الورقة ا  .( 63) مجموعة اقتةااد ة واحدةل ةالمطبوعمنشاورات  ساوق ال

لى جدول األعمال الرساامي لر يس لم  تن باإلمتان اال ال  عب نه خالل األشااهر األولى لل تومة ال الية، 
  اتبالتشااه ر؛ وا خاذ خطو  ةالمتعلق ات  رو بإصااالا التشااريع 11وأوصاا  الورقة المشااتركة   .( 64) الجمهورية

لياات  اآل ن  اذ  دا  ر  شااااااااااااااري ياة لت ساااااااااااااا ن الوصااااااااااااااول إلى و ؛  لرفع الق ود الم روضااااااااااااااة على حرية التعب ر
يًا  ع ز وصاول الشاعو  األصالية م يار ب ن  عتمد   رو إ ارًا    16وأوصا  الورقة المشاتركة    .( 65) عالميةاإل

 .( 66) إلى وسا إل اإلعالم المجتم ية

عن اعتادادات  عرض لهاا المادافعون عن حقوق اإلنسااااااااااااااان والةاااااااااااااا   ون ورقاات  و  ادثا  عادة   -37
والتهااديادات والهجمااات اإللكترونيااة واالعتاادادات على   اتالمضاااااااااااااااا قاا   ن قب اا ن، مو العاادالاة والنقااا     وموظ و

عدة   لغ أو  .( 67) واالعتدادات الل ظية والجسااااد ة وصاااام ابات التي ف هااالجتماعي والخطالتواصاااا   شاااابتات 
التعدين غ ر المشاااااارو  أو في سااااااياق  السااااااتان األصاااااال  ن ومدافع ن عن الب ئة  من زعماد  عن مقت  ورقات

  رو  توف ر   ئة آمنة وم مونة  11وأوصا  الورقة المشاتركة  .( 68) اال جار باألراضاي أو اال جار بالمخدرات
عتداد عل هم ة وفعالة في جميع حاالت االن يهللمدافع ن عن حقوق اإلنساااان والةااا    ن، وإجراد   قيقات  

 .( 69) ومضا قتهم و ره بهم
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إلى أن إنشاااد اآللية المشااتركة   ن الملسااسااات ل ما ة المدافع ن عن حقوق    ورقاتأشااارت عدة و  -38
أن    وأضاااااااف  .( 70) لم  تن كافياً   طب   هذه الخطوةاإلنسااااااان كان خطوة إلى األمام، لكنها أشااااااارت إلى أن   

ام المواع د، واالفتقار حتر نقص الموظ  ن والم  انية، ومشاااااااااك  التنساااااااا  ، وعدم ا  نهاواجه   د ات م  اآللية 
وأوصا     .( 71) كما أنها ال  ضام موظ  ن من قطا  العدالةحما ة جماعية؛  إلى إلى نهج جنسااني وثقافي أو 

ل ما ة  اآللية المشااااااااتركة   ن الملسااااااااسااااااااات   ع  ب ن  قدم   رو م  انية كافية لت   في   رولكنيسااااااااة اللوثرية  ا
 .( 72) المدافع ن عن حقوق اإلنسان

 ال   في الخةوصية  

ا سااااااااااااااما    2021ت في عاام  جر أن العملياة االنتخاا ياة األخ رة التي   7أكادت الورقاة المشااااااااااااااتركاة   -39
االجتماعي، ال ساااااااايما من خالل ممارسااااااااة نشاااااااار المعلومات  التواصاااااااا   بممارسااااااااات عني ة على شاااااااابتات

 المتعلقةالمخا ر   إلى وأشاااارت أ ضااااً المعلومات الشاااخةاااية السااارية.   الخةاااوصاااية على اإلنترن  أو نشااار
 ذن للشاار ة بالوصااول دون أمر مسااب  من الم تمة إلى    1182 ما ة البيانات، ألن المرسااوم التشااريعي ب 

 .( 73) الجغرافي همموقع  ديد أو  ألشخاص الذين لديهم هوا ف م مولةا  متان

 ال   في ال واج وال ياة األسرية  

أو زواج  شاااخةااا ن من ن س الجنس ب ن زواج 18أفادت منظمة الع و الدولية والورقة المشاااتركة  -40
إلى أن   منظماة دراسااااااااااااااات الدفا  عن حقوق المرأة ت وأشااااااااااااااار   .( 74) قانونًا في   روعترف به غ ر م  المثل  ن

منظمة المساااواة ذكرت و  .( 75)   ن النساااد والرجالفي ال واج  ةاار ال واج  من القانون المدني    234 المادة
التي  م  قد مها لم   القوان ن  رس رف  إصاااادار  شااااريعات بشاااا ن زواج المثل  ن وأن مشاااااريعغأن الكون  أكثر

والورقاة   18والورقاة المشااااااااااااااتركاة    منظماة دراسااااااااااااااات الادفاا  عن حقوق المرأة ت  وذكر   .( 76) شااااااااااااااهاد أي  قادم  
منظمة دراسااات   توأشااار   .( 77) أن الم تمة الدسااتورية رفضاا  االعتراف قانونًا   واج المثل  ن  19 المشااتركة

أمرت قد  إلى أن السااااالطة القضاااااا ية  18شاااااتركة والورقة الممنظمة المسااااااواة أكثر  و  الدفا  عن حقوق المرأة 
و كنولوجيا   اتفي الخارج، لكن الساج  الو ني لإلحةااد  ذين عقدوا قرانهم تساج   حاالت زواج المثل  ن ال

 .( 78) المعلومات رف   سج لها

من القانون المدني  234  رو  تعدي  المادة  منظمة دراساااااااااات الدفا  عن حقوق المرأة   وأوصااااااااا  -41
ب ن  18وأوصااا  الورقة المشاااتركة   .( 79) صاااراحة بإمتانية ال واج   ن شاااخةااا ن من ن س الجنس  لالعتراف

، وهي مشااااااارو  قانون بشااااااا ن زواج المثل  ن، و  ن   CR-525/2021 واف    رو على المبادرة التشاااااااري ية 
رف من القانون المدني التي  عت  2050و كنولوجيا المعلومات المادة  اتطب  السااااااااج  الو ني لإلحةاااااااااد  

 .( 80) بال قوق المتتسبة في الخارج

 حظر جميع أشتال الرق، بما في ذلك اال جار بالبشر  

عبور لال جار  و د مقةاااااااااا مةاااااااااادر و شاااااااااات   لد  الحظ المرك  األورو ي للقانون والعدالة أن   رو    -42
في    عدم اإل الغ شااااار إلىوأ ،سااااتغالل في الجنس وفي سااااوق العم البالرجال والنساااااد واأل  ال ألغراض ا

ن القانون رقم   2021بإ جا ية أنه في عام  1والحظ  الورقة المشااااااااااتركة    .( 81) المنا   النا ية   31146سااااااااااُ
"قانون متاف ة اال جار باألشااااااااااااااخاص    28950لتعدي  قانون العقو ات وقانون اإلجرادات الجنا ية والقانون  

سااااااارية حتى  بقى  لمتاف ة اال جار بالبشاااااار   واال جار غ ر المشاااااارو  بالمهاجرين"، وأن السااااااياسااااااة الو نية
 التةااادي العدالة المتخةاااةااا ن في يموظ   رو   يادة عدد  1وأوصااا  الورقة المشاااتركة   .( 82) 2030 عام

 .( 83) ال جار بالبشرل
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والورقة   1والورقة المشاااااااااتركة في   رو  لكنيساااااااااة اللوثرية  اأفاد المرك  األورو ي للقانون والعدالة و و  -43
في مادري دي ديوس،   ألغراض االستغالل الجنسيهدفًا لال جار    شتلنب ن النساد وال تيات  20المشتركة  

وأوصااااااااااااااى المرك  األورو ي للقانون والعدالة ب ن    .( 84) باعتبارها قلب منطقة  عدين الذهب غ ر المشاااااااااااااارو 
ن من الت ق   ب عالية في قضاااااااا ا اال جار بالبشااااااار  خةاااااااص   رو الموارد والتدريب للسااااااالطات حتى  تمت

لعدد ضاااا ا ا   بو اً ب ن  ةاااامم   رو سااااجاًل واحدًا م 6وأوصاااا  الورقة المشااااتركة   .( 85) واالسااااتغالل الجنسااااي
 .( 86)  قد م الشتاوى من أج  ض ا ا اال جار بالبشر ةالح منةات أو قنوات لنشر اال جار؛ و 

 يةوا  ال   في العم  وفي ظروف عم  عادلة وم  

إلى  دني مشاااركة األشااخاص ذوي اإلعاقة في  19والورقة المشااتركة  2أشااارت الورقة المشااتركة  -44
ألشااخاص ذوي اإلعاقة  ا  ب ن  شااجع   رو االمتثال ل ةااص 2وأوصاا  الورقة المشااتركة   .( 87) سااوق العم 

وأوصا     .( 88) في الما ة في القطا  الخاص 3في الما ة في القطا  العام و  5 المتمثلة فيالعم  في مجال  
تمت ن  ل  دبعاا العماا  عن    رو بااالتن  ااذ ال عااال لقااانون العماا  عن بعااد الجااديااد و ريقااة    2الورقااة المشااااااااااااااتركااة  

 .( 89) إلى سوق العم  من الوصول األشخاص ذوي اإلعاقة

 ال والمراهق ن المر بطة أوضاااااعهم بالشااااوار  في   األإلى اسااااتغالل  3أشااااارت الورقة المشااااتركة  و  -45
لالد  لمشاتغل ن بالجنس أدى  هاعم  ل لوا ح  نظيميةأن االفتقار إلى  13وأكدت الورقة المشاتركة   .( 90) العم 

  رو بمراجعة التشااااااااريعات   13وأوصاااااااا  الورقة المشااااااااتركة   .( 91) عن األنظار  بع داً إلى العم    األشااااااااخاص
 18ذكرت الورقة المشااتركة و   .( 92) ا با  نهج قا م على حقوق اإلنسااانمع ال الية لتنظيم االشااتغال بالجنس 

أن إحدى العقبات التي   ول دون وصاااااااااااول األشاااااااااااخاص مغايري الهوية الجنساااااااااااانية إلى العم  هي عدم 
 .( 93) ووثيقة الهوية    ن الةورة تطا  ال

 ال   في مستوى م يشي ال    

وأفادت الورقة    .( 94) ال قر النقدي  إلى زيادة  تأد  19-أن جا  ة كوف د 2أكدت الورقة المشاااااااااااتركة  -46
  . (95) األ  ال المر بطة أوضاااااعهم بالشااااوار الذي   ساااار وجود  الساااابب الر يسااااي   هو ب ن ال قر 3المشااااتركة 

وأوصااااا  الورقة   .( 96) ار  ا  معدالت ساااااود التغذ ة   ن الساااااتان األصااااال  ن عن 2وأ لغ  الورقة المشاااااتركة 
التغذ ة في المنا   الريفية و    رضاايع  رو ب ن   يد من  رامج الم  انية الخاصااة بةاا ة األم وال 2المشااتركة 

 .( 97) الستان األصل  نمنا   و 

المياه والةاااااارف الةاااااا ي أن حقوق مجتمعات األندي  في ملسااااااسااااااة جاساااااا  أ ونمن   والحظ    -47
  رو  ت سا ن إ ار حما ة  10وأوصا  الورقة المشاتركة   .( 98) معرضاة للخطر بسابب نضاو  مةاادر المياه

 .( 99) التجارية االستخراجية مث  التعديناألعمال ال   في الماد في سياق أنشطة 

 . (100)ن قد   ثرمغايري الهوية الجنسانية في الست  األشخاص  أن ح  18وأكدت الورقة المشتركة   -48

 ال   في الة ة  

والورقة  6والورقة المشاااااااااااااتركة  2والورقة المشاااااااااااااتركة  أشاااااااااااااار الت الف الدولي للدفا  عن ال رية -49
  في ظا مرة أخرى   ار  ع، لكناه 2019إلى معادل وفياات األمهاات، الاذي انخ   في عاام  17المشااااااااااااااتركاة  

الت الف الدولي للدفا     ىوأوصاااااااا   .( 101) لريفيةمع ار  ا  مخا ره في المنا   ا، 18-كوف دانتشااااااااار جا  ة  
في     ةرعا ة التول دالال ةااول على  إمتانية ة للرعا ة الةاا ية، و ساااسااي األ هياك عن ال رية   رو  ت ساا ن ال

ريفية ال ق رة و ال  من األوسااااطلنسااااد  احةاااول  إمتانية  و  ،حاالت الطوارئ، والموارد المخةاااةاااة لةااا ة األم
 .( 102) على الرعا ة الة ية
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إلى    تاجون شاااابا  المر بطة أوضاااااعهم بالشااااوار  الذين الإلى أن  3وأشااااارت الورقة المشااااتركة  -50
أن من   4وأكدت الورقة المشاتركة   .( 103) هويةاللعدم حياز هم وثا     عل ها  ول ةا ُ منعون من الرعا ة  بية  

 15لورقة المشااتركة وأفادت ا  .( 104) الضااروري  ع ي  السااياسااة الو نية للةاا ة الجنسااية لأل  ال والمراهق ن
 مراض نادرة أو يتيمة ومرضاااااااى المةاااااااا  ن ب مرضاااااااى  العلى بعثر مما يلثر  ب ن النظام الةااااااا ي مج أ وم

  . (106) ب ن ساااياساااة قطا  الةااا ة المشاااتركة   ن الثقافات لم ُ ن َّذ 9وأفادت الورقة المشاااتركة   .( 105) السااار ان
، 19-م الةاا ي قد انهار بساابب جا  ة كوف دب ن النظا 18والورقة المشااتركة  15أفادت الورقة المشااتركة و 

األدوية  وف ر   رو بضاااامان   2وأوصاااا  الورقة المشااااتركة    .( 107) من قب النقا ص الموجودة   عن مما كشااااف
 .( 108) إعادة الت ه   وك  ما يل م لتوف ر رعا ة شاملة في المنا   الريفيةخدمات واللقاحات والعالجات و 

مهتم بإلغاد  جريم اإلجهاض غ ر ب ن الكونغرس  الدفا  عن حقوق المرأة منظمة دراسات  أفادت  و  -51
رت   6والحظ  الورقة المشااااتركة    .( 109) ُين َّذ بشاااات  كافي  وأن  رو وكول اإلجهاض العالجي ال أن   رو فسااااّ

جهااض  اإل ن خادماات  ي  لقَّ وا  قاانونهاا المتعل  بااإلجهااض   ساااااااااااااا رًا ضاااااااااااااايقاًا وأن   رو جّرما  النساااااااااااااااد الل
؛ وأ لغ  عن العوا   التي   ول دون الوصااااااااااول إلى خدمات  قدموا لهن هذه الخدمات  األشااااااااااخاص الذينو 

  رو بضاااااامان  ن  ذ  رو وكول اإلجهاض   2وأوصاااااا  الورقة المشااااااتركة   .( 110) الةاااااا ة الجنسااااااية واإلنجا ية
الورقااة  وأوصااااااااااااااا     .( 111) ال تيااات والمراهقااات ضاااااااااااااا ااا ااا ال ماا  القسااااااااااااااري   علىالعالجي و ك يف  طبيقااه  

الم   الجنساي    على أسااس م     دون ةا ية  الرعا ة ال توف رب ن  تخذ   رو  دا  ر ملموساة ل 18 المشاتركة
اإلجهاض في حاالت االغتةااااااا ،  ب ن  ج     رو   6وأوصاااااا  الورقة المشااااااتركة    .( 112) والهوية الجنسااااااانية

  وقدم   .( 113) االت األخرى  جريمه في جميع ال    ن  لغيالجن ن الشااااااديدة، و   شااااااوهاتوساااااا اا الم ارم، و 
 .( 114)  وصية مماثلة منظمة دراسات الدفا  عن حقوق المرأة ومنظمة الع و الدولية

 ال   في التعليم  

كان هناك بع  التقدم في التغطية على جميع  2019 نه حتى عام ب  2ت الورقة المشااااااتركة  دافأ -52
األ  ال ال قراد وأ  ال الشاااااااعو  األصااااااالية   غطية الو ني، بما في ذلك  ةاااااااع دمساااااااتويات التعليم على ال

إلى  5رت الورقة المشااتركة أشاااو   .( 115) هذا التقدم   وقف 19-كوف د  جا  ة   شاايمع  لكن ،  يةالريفالمنا    و 
 .( 116) ال   في ال ةول على  عليم ج د عدم احترام

تضااااااامن نهجًا ي ألسااااااااساااااااي الو ني، الذي منهج التعليم ا أن إلىمنظمة المسااااااااواة أكثر   توأشاااااااار  -53
إلى   ورقاتأشاارت عدة و   .( 117) "مع أ  الي"ال  عبث ل ركة الم افظة  ل أثار احتجاجات حاشادةقد    ،جنساانياً 

رقم   القاااااانون  ال2022)31498أن  "القاااااانون  الاااااذي روجااااا لز  ع ّش مُ (  التعليمياااااة"،  والموارد  المواد  ه  لاااا   جودة 
مما أثر   ها،و ةاميم الساياساات التعليميةعلى اإلشاراف  في  وزارة التعليم   قيادةالقطاعات الم افظة، قل  من  

، مما قد  ةغ ر مناسااب   اهن عتبرو   ي ت ال ياتساا ب الم تو   صااالحية باد واألمهاتعلى جودة التعليم، ومنح اآل
عدم  ن  ذ التثقيف الجنسااااااي  إلى  5ت الورقة المشااااااتركة شااااااار وأ  .( 118)  ع    ن  ذ التثقيف الجنسااااااي الشااااااام 

جودة المواد لز  ع ّش مُ "القاانون ال 31498با ن  لغي   رو القاانون رقم   ورقااتأوصاااااااااااااا  عادة  و   .( 119) الشاااااااااااااااما 
 .  ( 120) والموارد التعليمية"

 ال   الثنا ي اللغة المشااترك   ن الثقافاتأن التعليم  9والورقة المشااتركة  2ذكرت الورقة المشااتركة  و  -54
، وال يُ ُين َّذ   ، وأن هناك  ضا  ّ قد خُ المخةاةاة له لتعليم الثانوي، وأن الم  انية ساتوى امفَّر على و بشات  كافي

عن المشاااك  التي  9الورقة المشااتركة   وأ لغ   .( 121) على هذا التعليمحاجة إلى م يد من المعلم ن المدر  ن  
 .( 122) 19-خالل جا  ة كوف د عن بعد  عاني منها أ  ال ومراهقي الشعو  األصلية فيما يتعل  بالتعلم

المر بطة والمراهقون   ال  األعن قلقها إزاد الةااعو ات التي يواجهها   3أعر   الورقة المشااتركة و  -55
   رو أشاااتاالً  شاااجعب ن    3وأوصااا  الورقة المشاااتركة    .( 123) مأوضااااعهم بالشاااوار  في ال ةاااول على التعلي 
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أكثر  كي ًا مع واقع األ  ال والمراهق ن المر بطة أوضااااااعهم بالشاااااوار ، بما في ذلك    كون   أخرى من التعليم
  في  ذوي اإلعاقةعن مشاااااااك  األ  ال   2وأ لغ  الورقة المشااااااتركة   .( 124) التعليم المجتمعي والتقني والمهني

أن و جامع ب ن  واف    رو على الخطة اإل ارية للتعليم ال 2وأوصاااااااا  الورقة المشااااااااتركة   .( 125) التعليم  مجال
قل  بشااا ن  عن ال  18والورقة المشاااتركة  رابطة األخوة لُمغايري الهوية الجنساااانية الذكور  وأعر    .( 126)  ن ذها

 .( 127) يةب ئة التعليمالفي  مغايري الهوية الجنسانيةألشخاص وضع ا

  رو بإدراج  اريه الثقافة األفريقية الب روفية ومسااهما ها في المناهج   2وأوصا  الورقة المشاتركة  -56
 .( 128) التعليمية

 التنمية والب ئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان  

إلى اسااااتمرار إزالة   20 والورقة المشااااتركة 8 والورقة المشااااتركةفي   رو لكنيسااااة اللوثرية  اأشااااارت   -57
  . (129) األنشااااااطة الر يسااااااية التي أثرت على الب ئةمن ها في منطقة األمازون، وأن التعدين  ان سااااااار الغابات و 

ت لجنة البلدان شاار أو   .( 130) كافيًا ل ما ة الطبيعةيس  ل  م ياري القا مأن اإل ار ال 9وأكدت الورقة المشاتركة 
 ساابب  في العديد من  قد أن االنسااتابات الن طيةإلى بقل    10األمريتية ل قوق اإلنسااان والورقة المشااتركة 

لكنيساااة اللوثرية اوأوصااا     .( 131) فقدان أنوا  وأثر على العمال وأسااارهم  أدى إلى األمر الذياآلثار السااالبية، 
على األنشاااطة    يقضااا أن   ضاااد إزالة الغابات والتلوث الب ئي و ب ن  ن ذ   رو ساااياساااات عامة فعالة  في   رو

وأوص  الورقة    .( 132) غ ر المشروعة المر بطة بإزالة الغابات، مث  قطع األشجار والتعدين غ ر المشروع ن
 .( 133)   رو  وضع خطة  وارئ و نية لمواجهة كوارث اله دروكر ونات 10المشتركة 

اعترف   وجود حالة الطوارئ المناخية قد  إلى أن   رو    ملساااااااااااساااااااااااة جاسااااااااااا  أ ونمن  توأشاااااااااااار  -58
الت امااا هااا العااامااة   منهااا مثالخطور هااا وا خااذت عاادة خطوات جااديرة بااالثناااد لمواجهااة الت اادي المناااخي،    و 
 ع ي  قادرة البلاد على مواجهاة من أجا  أو خطتهاا الو نياة للتكيف    2050الكر ون ب لول عاام    ت   اد أثر  

الفيضاااااااانات والج اف  ومنها   غ ر المناخ،  إلى آثارفي   رو  لكنيساااااااة اللوثرية  ات  شاااااااار أو   .( 134)  غ ر المناخ
أن   ث ر  غ ر المناخ يهدد التنو  الب ولوجي، مع   ملسااااااسااااااة جاساااااا  أ ونمن وذكرت   .( 135) وحرا   الغابات

 .( 136) ، وذو ان الجل د، والكوارث الطبي ية والب ئيةقةوى ار  ا  مستويات سطح الب ر، وظواهر الطقس ال

  وحقوق اإلنساان  شاركات إلى منهجية الموافقة على خطة العم  الو نية لل   10أشاارت الورقة المشاتركة  و  - 59
  القةااااور في إلى    9والورقة المشااااتركة  الرابطة الو نية للةاااا    ن في   رو وأشااااارت   . ( 137) 2025- 2021 لل ترة 
أن الخطاة راعا  المباادئ    11والحظا  الورقاة المشاااااااااااااتركاة    . ( 138) ال   في المشااااااااااااااركاة   انتهااك و   هاذه الخطاة    ن  اذ 

قانون و ني لبذل العنا ة الواجبة اعتماد  ب ن  ضاااامن   رو    10وأوصاااا  الورقة المشااااتركة    . ( 139) التوج هية الدولية 
 . ( 140)  ن  ذ الخطة الو نية  عند   مشاركة المجتمع المدني في االعتبار   خذ  لشركات وأن خاص با 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 النساد  

عليه معاقبة اللمنع العنف ضاااااااااااد المرأة و  30364أن القانون رقم  18الحظ  الورقة المشاااااااااااتركة  -60
عن  17والورقة المشاااتركة  12وأعر   الورقة المشاااتركة   .( 141) يذكر العنف ضاااد المثليات ال لقضااااد عليهاو 

 غ  ر اسااام وزارة شااالون المرأة وال ئات الضااا ي ة إلى وزارة األسااارة   رمي إلى القل  إزاد مبادرة في الكونغرس  
وأوصاا  الورقة    .( 142)  قدمما ُأحرز من  ة ن سااها وسااتلثر على وزار مبادرة رفضااتها الوال ئات الضاا ي ة، وهي  

 .( 143) وزارة شلون المرأة وال ئات الض ي ة باسمها وواليتها  كام   رو بضمان  12المشتركة 
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  2021- 2016 لل ترة   إلى أن الخطة الو نية لمتاف ة العنف الجنساااني منظمة المساااواة أكثر وأشااارت  -61
منظمة دراسااات الدفا  عن حقوق    تأفادو   .( 144) متاف ة التم    والعنفخص  فيما    خطوة إلى األمامكان  
  . ( 145) لعنف"ل  غ ر معرضاااااات ن هناك مشااااااك  في  موي  و ن  ذ اساااااترا يجية الوقا ة الو نية "نسااااااد ب  المرأة 

ة الو نية للمساااواة   ن الجنساا ن  شاام   إلى أن السااياساا  12والورقة المشااتركة  19وأشااارت الورقة المشااتركة 
 وف ر   رو بضاااااااامان  منظمة دراسااااااااات الدفا  عن حقوق المرأة    وأوصاااااااا   .( 146) متاف ة العنف ضااااااااد المرأة 

 .( 147) م  انية م ددة لتن  ذ السياسة الو نية للمساواة   ن الجنس ن

ومع فيما يتعل  بمنع العنف ضااااااااد المرأة،  ةم ياري  طورات   ت ق     2واعترف  الورقة المشااااااااتركة  -62
  .( 148) العنف ضاااد المرأة   طبيع العدالة أو     موظ ي  لدى   القوالب النمطية  ن قب   التن  ذ مشااااك  م  ذلك، فقد واجه 

ضااااد المرأة، والحظتا أنه على الرغم   منهجياً   ومنظمة الع و الدولية أن هناك عن اً   6والحظ  الورقة المشااااتركة  
والحظ     . ( 149) 2020  ه يوني / ح يران و  س ر ما / من ذلك، ظل  مراك  الطوارئ الخاصاااااااااااااة بالمرأة مغلقة   ن آذار 

 .( 150) 19- د بشت  كب ر خالل جا  ة كوف د ي  ا   أن العنف ضد المرأة قد    12الورقة المشتركة 

   الاأل  

ي ل ماا اة األ  اال  م ياار إلى وجود إ اار   4والورقة المشااااااااااااااتركاة  2أشااااااااااااااارت الورقاة المشااااااااااااااتركاة  -63
إلى ضاااااارورة  ع ي  الرعا ة    4وأشااااااارت الورقة المشااااااتركة   .( 151) ُين َّذ بالكام  والمراهق ن من العنف، لكنه ال

ب ن    4مشااااتركة  وأوصاااا  الورقة ال  .( 152) العالجية لأل  ال والمراهق ن من ضاااا ا ا العنف األسااااري والجنسااااي
و  ن  أل  ال والمراهق ن؛  با  معنياً وزارة  للوك   متتب و   باأل  ال والمراهق ن  خاصااااً  نشاااي   رو نظامًا للعدالة  

الوصاول إلى خدمات الةا ة الن ساية، من   ن إمتانية  شااملة و الرعا ة  لل ساب  رو وكوالت أو    إعداد ضامن  
 .( 153) أمور أخرى 

 وف ر   ن الملساااااساااااات والقطاعات من أج   التنسااااا    رو  تع ي    4وأوصااااا  الورقة المشاااااتركة  -64
 وج هات و رو وكوالت    عن  ري  وضاااع، ةساااري األ  الم روم ن من ال ما ةلأل  ال والمراهق ن    ةفعالرعا ة 

 ع نرو المشااااااااا  وقف النظر في  رو    17وأوصااااااااا  الورقة المشاااااااااتركة    .( 154) الوظا ففي  زدواجية ال تجنب ا
 نذي لة المشاااااااتركة، الضاااااااان قانون ال ب   المتعلق ن  CR-1120/2021و  PL 1096/2021-CR   نالتشاااااااريع  

 .( 155) مبدأ المةالح ال ضلى لأل  ال والمراهق نب    مسان

حقوق األ  ال والمراهق ن المر بطة أوضاااعهم أمام  عن حالة العقبات    3وأ لغ  الورقة المشااتركة  -65
ب ن  جري   رو مساااااااا ًا لل الة ال رجة لأل  ال والمراهق ن  3الورقة المشااااااااتركة وأوصاااااااا    .( 156) بالشااااااااوار 

 .( 157) بش نهم المر بطة أوضاعهم بالشوار  وأن  ضع استرا يجية و نية

إلى ممارساااااة العنف والتم    ضاااااد األ  ال والمراهق ن من المثليات  6أشاااااارت الورقة المشاااااتركة و  -66
  . ( 158) غايري الهوية الجنساااانية وحاملي صااا ات الجنسااا ن في المدارسوالمثل  ن وم دوجي الم   الجنساااي وم

العنف ضااد األ  ال   أعمال في المدارس  منعكي   ذ سااياسااة ل  ضااع و ن و   رو    6وأوصاا  الورقة المشااتركة 
 ىتةاادلكي   ال قيقية أو المتةااورة أو غ ر التقل د ة هم الجنسااانية ا  والمراهق ن بساابب م ولهم الجنسااية وهوي 

 .( 159) عاقب عل ها  أو  مالذه األعله

 إلى البلد  عن قلقها إزاد حالة األ  ال والمراهق ن الذين وصاااالوا  في   رولكنيسااااة اللوثرية  اوأعر     -67
  وفي ظ إلى نظامي التعليم والةاا ة،   هموصااولدون    التي   ولالةااعو ات   النظر إلىفي سااياق الهجرة، ب 

 .( 160) لضمان حقوقهمال تومة التي  بذلها  جهود العدم ك ا ة 
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 كبار السن  

  رو سااياساة   اعتماد، ساالط  لجنة البلدان األمريتية ل قوق اإلنسااان الضااود على 2020في عام  -68
  لجنة البلدان األمريتية  رحب ،  2021في عام  و   .( 161) باعتبار ذلك خطوة إلى األمام لةاااااااااالح كبار السااااااااان

 .( 162) حما ة حقوق اإلنسان لكبار السنبش ن ألمريتية  ل قوق اإلنسان بانضمام   رو إلى ا  اقية البلدان ا

 ةعاقاإل وشخاص ذو األ  

ة من المرضاااااااى المةاااااااا  ن ب مراض نادرة أو يتيم في الما ة 45أن  15أكدت الورقة المشاااااااتركة  -69
 .( 163) فقإل منهم بطاقة إعاقة صادرة عن السلطات في الما ة 9,17 لدى لديهم نو  من اإلعاقة، وأن

 الشعو  األصلية واألقليات  

ال  ضاااامن   هذا القانون  شاااااور المسااااب  ألنت ن قانون ال ساااااتالت بشاااا  9  الورقة المشااااتركة  رح -70
تعدين الالموافقة ال رة والمساااابقة والمسااااتن رة، مسااااتشااااهدة على سااااب   المثال بعملية التشاااااور المتعلقة بشااااركة 

s BambasLa   2022في عام و   .( 164) ةالتشاااااري ي   سااااالطةال  غ ر مت ول من قب ، وألن التشااااااور المساااااب ،
أعر   لجنة البلدان األمريتية ل قوق اإلنسان عن قلقها بش ن حتم الم تمة الدستورية الذي أعلن أن ال    

 .( 165) أساسياً  اً في التشاور المسب  ليس حق

راضااااي  أ ما  خصعن انعدام األمن القانوني في  9والورقة المشااااتركة   8و  دث  الورقة المشااااتركة  -71
ب ن  ضاااع   8وأوصااا  الورقة المشاااتركة    .( 166) إلى ساااندات الملكية لشاااعو اهذه  الشاااعو  األصااالية وافتقار

إلى  8ت الورقة المشاتركة شاار وأ  .( 167)   رو ساياساة عامة لتوف ر ال ما ة الشااملة ألراضاي الشاعو  األصالية
أدوات ل ما ة    طب  عدم إلى منح حقوق أل راف ثالثة في أراضااي الشااعو  األصاالية و   فية الدول  اسااتمرار
  رو ب ن  ةاااامم مبادئ  وج هية رساااامية لتسااااوية  8وأوصاااا  الورقة المشااااتركة   .( 168) الشااااعو  هذه  أراضااااي

لشااااعو   لراضااااي  األوإعادة     ناألصاااال  السااااتان عات في سااااياق عملية منح سااااندات الملكية لمجتمعات ز نامال
 .( 169) و ن ذها بش ن هذه المبادئ التوج هية تشاور أن و من أراض ها، دت رّش األصلية التي جُ 

ي أن االمتيازات ال رجية في منطقة لوريتو  هدد الشاعو  األصالية الت   8ذكرت الورقة المشاتركة  و  -72
 .( 170)   يش في ع لة و لك التي   يش مرحلة اال ةال األولي

، رحب  لجنة البلدان األمريتية ل قوق اإلنسان بالتقدم الم رز في مشرو  قانون 2020في عام و  -73
 .( 171) إعالن ال وم الو ني للمرأة المن درة من أص  أفريقي

 الجنسانية وحاملو ص ات الجنس ن المثليات والمثل ون وم دوجو الم   الجنسي ومغايرو الهوية  

 ةالو ني خطة  ومنظمة الع و الدولية أن الرابطة األخوة لُمغايري الهوية الجنسااااااااااااانية الذكور أكدت  -74
فيما يتعل  بالم   الجنسااااي والهوية الجنسااااانية وأن   ُ ن َّذلم   -  2021حتى عام السااااارية  –ل قوق اإلنسااااان 

ما زالوا   حاملي صااااا ات الجنسااااا نالمثليات والمثل  ن وم دوجي الم   الجنساااااي ومغايري الهوية الجنساااااانية و 
 .( 172)  عانون من التم   

ومنظمااة الع و الاادوليااة والورقااة رابطااة األخوة لُمغااايري الهويااة الجنسااااااااااااااااانيااة الااذكور  أشااااااااااااااااارت  و  -75
مغايري الهوية   األشااخاص على  يلثرإلى أن عدم وجود وثيقة هوية  عتس الهوية الجنسااانية   17 ركةالمشاات 

على حقوق مث  الةاااااااا ة أو التعليم أو   همحةااااااااول  ول دون جعلهم في حالة ضااااااااعف    ، مما ةي ان جنساااااااا ال
لى أن إمنظمة المساااااااااااااااواة أكثر و رابطة األخوة لُمغايري الهوية الجنسااااااااااااااانية الذكور أشااااااااااااااارت و   .( 173) العم 

وسااااااا   اإلثبات والمدة  مثالً منها  عقبات متعددة  ساااااا ر عن اإلجرادات القضااااااا ية لتغ  ر  يانات التسااااااج    
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الذي  ساامح  تغ  ر االساام   قانون   رو  تشااجيع الموافقة على المنظمة المساااواة أكثر  وأوصاا     .( 174) تن قاوال
 .( 175) إجراد إداري مجاني عن  ري والجنس في السج  المدني 

رابطة األخوة لُمغايري الهوية الجنساانية الذكور و   منظمة دراساات الدفا  عن حقوق المرأة  توأشاار  -76
والورقاة منظماة المساااااااااااااااواة أكثر  ت  شااااااااااااااار وأ  .( 176) إلى أن الكونغرس لم  قر بعاد قاانون الهوياة الجنسااااااااااااااانياة

الةااااادرة عن م تمة البلدان األمريتية ل قوق اإلنسااااان  OC-24/17ا با  ال توى  إلى عدم 19 المشااااتركة
ب ن  ضااامن   رو ال   في   منظمة دراساااات الدفا  عن حقوق المرأة   وأوصااا   .( 177) بشااا ن الهوية الجنساااانية

  .( 178) على قانون الهوية الجنساااانية ، من خالل الموافقة مغايري الهوية الجنساااانية الهوية الجنساااانية لألشاااخاص  
 . ( 179)  وصيات مماثلة   18والورقة المشتركة    17وقدم  منظمة الع و الدولية والورقة المشتركة 

ب ن ُ درج   رو في النظام القانوني المعاقبة على عالجات الت وي    6وأوصااااا  الورقة المشاااااتركة   -77
جميع الممارساااااااااات العالجية الن ساااااااااية والطبية التي  هدف إلى  غ  ر الم ول الجنساااااااااية    إجراد قد م و على و 

 .( 180)  هم الجنسانيةالألشخاص وهوي 

 و اللجودملتمسالمهاجرون والالجئون و   

 4والورقة المشاااااتركة   2في   رو والورقة المشاااااتركة  لكنيساااااة اللوثرية او أفادت منظمة الع و الدولية  -78
 1,3، اساااااتقبل    رو 2022ومنتةاااااف عام   2018عام   دا ة نه في ال ترة ما   ن  ب  20المشاااااتركة والورقة 

لكنيساااااااااة اللوثرية اذكرت منظمة الع و الدولية و و   .( 181) أمريتا الجنو ية من  لدانمل ون موا ن من  لد ثالث 
ذلك، كان لدى أق     ؛ ومعلالد الموا ن ن، أنشااا ت   رو  ةاااريح إقامة ملقتة له2020أنه في عام  في   رو

ذكرت منظمة الع و الدولية أنه في بع  المنا   كان  هناك إعالنات و   .( 182) تةاااااريحلك الذمن نةااااا هم  
قلقهما  عن 20الورقة المشااااااااااتركة و   في   رولكنيسااااااااااة اللوثرية ا  وأعر    .( 183)  رد األجانب دعو إلى عامة 

  رو  تع ي    20الورقة المشااااتركة و في   رو  لكنيسااااة اللوثرية اوأوصاااا     .( 184) بشاااا ن حاالت الطرد الجماعي
وضاااع معاي ر لت ديد األشاااخاص الذين و هجرة؛  بشااا ن ال  القدرة الملساااساااية للدولة على  ن  ذ ساااياساااة شااااملة

متطلبات ب  ؛ و ةاااميم إجرادات لتساااوية أوضاااا  المهاجرينإلى البلد همدخوللو    تاجون إلى ال ما ة الدولية
 .( 185) ي متناولهمف كون  و كاليف  

ن أن  تون نظام ال ةاااااااااول على ال ما ة  اأنه ينبغي لب رو ضااااااااام  19وذكرت الورقة المشاااااااااتركة   -79
وأوصاااااااااااااا  منظماة الع و الادولياة   رو    .( 186) الادولياة متوافقاًا مع الةااااااااااااااتوك الادولياة المتعلقاة بااللجود والملجا 

 ن والمهاجرين، بما في ذلك من نة في القانون الم لي،  ضااامن حما ة حقوق الالجئ  وضاااع ساااياساااات، مدوَّ 
 .( 187) عدم المساواة في المعاملة بموجب القانون 

شاديد في معدل   راجعإلى    20والورقة المشاتركة  4والورقة المشاتركة  2أشاارت الورقة المشاتركة و  -80
  . (188) ثاالاثموا إلى البلاد من  لاد  أل  اال والمراهق ن المهااجرين الاذين قادش في صاااااااااااااا وف اااللت ااق باالمادارس  

العقبات التي يواجهها األ  ال والشااااااااااااابا  المهاجرون الم رومون من رعا ة   4حددت الورقة المشاااااااااااااتركة و 
أو عدم وجود نظام  ساااااااااج   واحد لت ديد األ  ال    أوضااااااااااعهم كمهاجرينالوالدين، مث  صاااااااااعو ة  ساااااااااوية 

  رو  سااااوية أوضااااا   ب ن  ضاااامن  4وأوصاااا  الورقة المشااااتركة   .( 189) غ ر المةاااا و  ن  ذويهموالمراهق ن  
 هدف  يساااااا ر  عل هم  واألوصااااااياد القانون  ن    هموأمها     همآباالمهاجرين وأوضااااااا    جميع األ  ال والمراهق ن

 .( 190) على عم  ال   همإلى خدمات الة ة والتعليم وحةول هموصول

 المشردون داخلياً   
ة  تغ ر المناخ أن  شاااااااريعات   رو اإل ارية المتعلق ملساااااااساااااااة جاسااااااا  أ ونمن الحظ  منظمة  -81

 .( 191) التخطيإل للهجرة القسرية والتشريد الملق  شترط  
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