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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 
 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير   23

موجز ورقاااا المعلوماااا المقاادمااة م  الجةاااا لااااااااااااح ااة الم ااااااااال اااة    
 *األرجنتي  بشأن

 تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان  

 معلوماا أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
جهة من   38. وهو موجز لورقات معلومات مقدمة من  ( 1) الدوري الشاااااااااااامس ونتضجة االساااااااااااتعراض الساااااااااااا  

ي في شاوس موجز دقً دًا بال د ا قل    ( 2) الجهات صااحبة الملال ة بشانن االساتعراض الدوري الشاامس، وُيقدف
اهمة المؤسااسااة الو نضة ل قوق اإلنسااان المعتمدة  ناا عل  التقًد  لعدد الكلمات. ويتضاامن فرعًا مسااتقاًل لمساا 

 الكامس بمبادئ باريس.

المعلوماا المقدمة م  المؤساااااساااااة الو نية ل قوق اإلنساااااان المعتمدة  ي  -ثانياا  
 إ ار التقيد الكامل بم ادئ باريس

التوصاضات التي قبلتها الال   ذكر الموتب الو ني  مًن المظالم أن ا رجنتًن لم دمتثس لعدد من  -2
. وأ دى قلقه إزاا دضاااااعد عدد نزالا السااااجون  الل مرات عل  مدى العقدين الما ااااًًن، ( 3) الجولة الثالثة

. وأعرب عن أسااااااافه  ن ملاااااااال  ال فس  ( 4) ز لفترات  ويلةاوزيادة اساااااااتاداي مراطز الشااااااار ة كنماطن احتج
 .( 5) سلب حرية أمهات لديهن أ فا  صغار أو نساا حوامسالفضل  ال ُدع   ا ولوية عندما ُدتاذ قرارات ل

ًاس إجرااات دعًًن أمًن مظاالم و ني -3 ؛ ودعًًن  ( 6) وأوصاااااااااااااا  الموتاب الو ني  مًن المظاالم  تفع
؛ وإعداد ال ة عمس و نضة  انضة ل قوق اإلنسااان بالتشاااور ( 7) مدير لوكالة اإلعالي التابعة للكونغرس الو ني
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؛ وو ااااااااااااااع أهااداق وا اااااااااااااا ااة وم ااددة وقااا لااة لل ضاااس لا   اإلسااااااااااااااوااان  ( 8) ماادنيالو ً  مع المجتمع ال
 .( 9) الو نضة والموئس

؛  (10) وأوصاااااااا  الموتب أبضااااااااًا  ت بً  السااااااااضاسااااااااات العامة لمواف ة التمًًز الهضولي د بضقًا فعاالً  -4
االدفاقضة؛ ودعزيز ومواامة السااااااضاسااااااات واللوائ  ا دن  مسااااااتوى بشاااااانن حقوق ا شاااااااا  ذوي اإلعاقة مع 

 .( 11) السضاسات والممارسات الشاملة للجمضع

وباإل ااااافة إل  ذلو، أوصاااا  الموتب  تعزيز  رناما المن  الدراسااااضة واالسااااترادضجضات االجتما ضة   -5
؛ وزيادة مساتوى االساتثمار في البنضة الت تضة  ( 13) ؛ والمضاي ُقدمًا في ددريب المعلمًن  نائًي اللغة( 12) التربوية
 .( 15) ؛ والتزاي المقا عات بقانون التربضة الجنسضة الو ني الشامس( 14) ارس ودجهًزادهاللمد

؛ وإنشااا للضات ل مابة ( 16) وأوصا  الموتب أبضاًا بشنشااا ساجس لممارساات التعذيب وساوا المعاملة -6
 .( 18) وإجراا عملضات دفتضش للكشد عن حاالت استغال  عمس ا  فا ؛  ( 17)   ابا العند الجنساني

وأوصاااااااا  الموتب كذلو باعتماد قانون بضااااااااع حدًا أدن  لمالاااااااالااااااااات المًزانضة لتدا ًر حمابة   -7
؛ وساااان القانون المتعل  بالملكضة المجتم ضة ( 20) ؛ ود سااااًن اإلجرااات الااصااااة  تقًضم اي ار البًئضة( 19) البًئة

؛ وادااذ ال وات  ( 22) ؛ و امان ُحسان د بً   رناما اللا ة الو ني للشاعوب ا صالضة( 21) للساوان ا صالًًن
؛ ودوساضع ن اق اإلعما  الفعلي ( 23) إلزالة ال واجز الثقافضة واللغوية والمادبة التي دواجهها الشاعوب ا صالضة

 .( 24) ل قوق المهاجرين وأفراد أسرهم

مة م  الجةاا األخرى لاح ة الم ل ة -ثالثاا    المعلوماا المقدَّ

 والتعاون مع آلياا حقوق اإلنسان ( 25) نطاق االلتزاماا الدولية -ألف 

ا رجنتًن إل  التلدي  عل  معاهدة   ICANدعت ال ملة الدولضة للقضاا عل  ا سل ة النووية  -8
 .( 26) حظر ا سل ة النووية

وأوصاااااااااااااات منظماة العفو الادولضاة ا رجنتًن بااعتمااد عملضاة و نضاة مفتوحاة وشاااااااااااااافاافاة وقاائماة عل   -9
ئات حقوق اإلنساااااااان اإلقلضمضة والدولضة، دضااااااامن دشااااااااورًا هادفًا مع المجتمع الجدارة الالتضار المرشااااااا ًن لهً 
 .( 27) المدني، وادباع منظور جنساني

وأوصااااااااات منظمة العفو الدولضة  تقدبم التقرير المتنالر إل  اللجنة المعنضة بالقضااااااااااا عل  التمًًز   -10
ادفااااقضاااة حمااااباااة حقوق جمضع المهااااجرين وقبو  إجرااات الشااااااااااااااوااااوى الفردباااة بموجاااب   ( 28)  اااااااااااااااااد المرأة 

 .( 29) أسرهم وأفراد

وأوصااا  منتدى اللااا افة ا رجنتًني بنن دقوي المقررة الااصاااة المعنضة  تعزيز وحمابة ال   في   -11
 .  ( 30) حرية الرأي والتعبًر  زيارة ا رجنتًن

 اإل ار الو ني ل قوق اإلنسان -باء 

 اإل ار الدستوري والتشريعي -1 

دباين مستويات إعما  ال قوق  ًن بعض المقا عات  سباب هضولضة   4الحظت الورقة المشتركة  -12
وأالرى متعلقاااة باااالمًزانضاااة مثاااس م ااادودباااة فر  ال لااااااااااااااو  عل  التكنولوجضاااا أو اإلنترنااات، وب ا النمو 

 .( 31) االقتلادي، ونقص الموارد البشرية
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 السياسة العامةالةياكل األساسية المؤسسية وتدابير  -2 

أعرب عادد من المنظماات عن ا سااااااااااااااد لعادي دعًًن أمًن المظاالم الو ني بعاد، عل  الر م من  -13
. وأوصاات راب ة ال قوق  ( 32) التوصااضات التي قدمتها للضات دولضة وجهود المجتمع المدني وال عون القضااائضة

م عن  ري  عملضاة االتضاار علنضاة بانن بعًن الكونغرس الو ني أمًن المظاال  2المادنضاة والورقاة المشااااااااااااااتركاة  
 .( 33) ودشاركضة ومفتوحة وشفافة دنالذ بمبدأ المساواة  ًن الجنسًن

بشنشاااااااااااااااا اللجناة الو نضاة لمنع التعاذيب في  12ورحبات منظماة العفو الدولضاة والورقة المشااااااااااااااتركة  -14
إقلضمضة لمنع التعذيب بشنشاااااااا للضات  23. وأوصاااااات منظمة العفو الدولضة والورقة المشااااااتركة ( 34) 2017 عاي

أبضاااااًا  تزويد   23. وأوصااااات الورقة المشاااااتركة ( 35) االالتضاري الدفاقضة مناهضاااااة التعذيب  و امتثااًل للبرودوك
 .( 36) ايلضة الو نضة بالموارد الالزمة لكي دتمون من اال  الع  واليتها عل  ن و مالئم

ة العد  العلضا و اااامان مراعاة وأوصاااات منظمة العفو الدولضة بمسا المنلااااب الشااااا ر في م وم -15
 .( 37) المنظور الجنساني في التعًًن

   تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتةا -جيم 

 تنفيذ االلتزاماا الدولية المتعلقة ب قوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق -1 

 المساواة وعدي التمًًز  

شااااااوا س إزاا اسااااااتمرار التمًًز الهضولي، وال سااااااضما  ااااااد الشااااااعوب  أعربت جامعة أوكالهوما عن  -16
ا صالضة. وأوصات  تعريو ودجريم جمضع أشاوا  التمًًز العنلاري  و اوس؛ ومسااالة المولفًن العمومًًن  

 .( 38) عن الا اب المعادي لألجانب؛ ودوفًر معلومات عن نظاي التظلم من التمًًز

الت التو ضة كجزا من مواف ة التمًًز وكره ا جانب  تكثضو حم 14وأوصاااااات الورقة المشااااااتركة  -17
ودوفًر فر  ددريب  فراد قوات ا من ومولفي الادمة المدنضة وأعضاااااا الساااال ة القضااااائضة والعاملًن في  

 .( 39) مجا  االدلاالت  هدق القضاا عل  الا اب والممارسات التمًًزية والمعادبة لألجانب

 مان عل  شاله، وعدي التعرض للتعذيبح  الفرد في ال ضاة وال رية وا   

، أعربات م وماة البلادان ا مريوضاة ل قوق اإلنسااااااااااااااان عن قلقهاا إزاا حااالت عند 2020في عااي  -18
 .( 40) 19-الشر ة واستاداي القوة المفر ة في سضاق جائ ة كوفًد

ال الًًن إل  حاالت دعر ات فًها نسااا للقتس عل  أيدي شاركائهن   16وأشاارت الورقة المشاتركة  -19
 .( 41) أو السابقًن العاملًن في قوات ا من

عن القل  إزاا االسااتاداي المفرط للقوة واالعتقاالت واالنتهاطات من   16وأعربت الورقة المشااتركة   -20
جانب الشاااااار ة وقوات ا من في سااااااضاقات االحتجاجات االجتما ضة، و ااااااد الفقراا وأفراد ا قلضات العرقضة، 

إل  دقارير عن ممارسااااة الشاااار ة العند  17. وأشااااارت الورقة المشااااتركة  ( 42) بالبضع في الشااااوارعفضما يتعل   
. وأوصااات الورقة ( 43) 19- اااد أفراد الشاااعوب ا صااالضة في ساااضاق عملضات اإل الق المردب ة بجائ ة كوفًد

سااااضاق عملضات  و ااااع سااااضاسااااات م ددة لمنع التعذيب وسااااوا المعاملة والمعاقبة علًهما في   23المشااااتركة 
. وأوصااااااااااات منظمة العفو الدولضة بضااااااااااامان دو ً  جمضع حاالت التعذيب و ًره من  اااااااااااروب ( 44) اإل الق

 .( 45) المعاملة السًئة والت قً  فًها عل  ن و فعا 
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عن القل  إزاا االسااااااااااتاداي  ًر المتناسااااااااااب للقوة في التعامس مع   16وأعربت الورقة المشااااااااااتركة   -21
 .( 46) االجتما ضة - اإلعاقات النفسضةا شاا  ذوي 

بال ضاي بلورة منهجضة  نشر معلومات إحلائضة مفللة عن أعما   16وأوصت الورقة المشتركة   -22
؛  (47)العند التي يردكبهاا أفراد قوات ا من، أ نااا أوقاات الادواي والاارجهاا، و ااااااااااااااماان ا الع الجمهور علًهاا

ن ال قوق المتعلقة باالحتجاج االجتماعي؛ واعتماد ددا ًر  وو اااااااع إ ار دنظضمي ملزي قانونًا ب مي ويضااااااام
لت ساًن للضات الرقابة عل  قوات ا من، لضامان إنفاذ اإلجرااات التنديبضة في ال االت المتعلقة باالساتاداي 

 .( 48) المفرط للقوة من جانب الشر ة

زيااااادة كبًرة  ًن عن القل  إزاا زيااااادة المعااااد  العاااااي لل بس    23وأعرباااات الورقااااة المشااااااااااااااتركااااة   -23
عن القل  إزاا   23. وأعربات الورقاة المشااااااااااااااتركاة  ( 49) ، وإزاا دادهور لروق االحتجااز2020و 2007 عاامي

. فهذه ا ماطن الملااااممة حلاااارًا ل بس  ( 50) دزايد حبس ا شاااااا  في مراطز الشاااار ة لفترات زمنضة  ويلة
. ( 51) اا  فترات زمنضة  ويلةا شاااا  في الساااعات ا ول  من احتجازهم، لضساات مجهزة الحتجاز ا شاا 

أبضاااااااًا عن القل  إزاا دكرار حاالت التنالًر الم و  في نقس الم تجزين إل    16وأعربت الورقة المشاااااااتركة  
 .( 52) مركز الشر ة

 تنفًذ دوصاضات اللجنة الفر ضة لمنع التعذيب، وال ساضما  امان عدي  23وأوصات الورقة المشاتركة   -24
بس منها إنشاااااا للضات رصااااد  احتجاز ا شاااااا  في   مؤسااااسااااات موتظة في لروق ال إنسااااانضة ومهًنة، بسااااُ

فعالة في هذا الشاااانن؛ وحظر اسااااتاداي مراف  الشاااار ة كنماطن لالحتجاز الدائم؛ و اااامان لروق م ضشااااضة 
طريمة للم تجزين؛ وو اااااع ودنفًذ ساااااضاساااااات دهدق إل  القضااااااا عل  إساااااااة اساااااتاداي االحتجاز الساااااا   

 .( 53) ود بعد انقضاا فترة معقولةللم اطمة  ال قً 

عن ا ساااد  ن فر  حلاااو  ا شااااا  المسااالوبة حريتهم عل   23وأعربت الورقة المشاااتركة  -25
. ( 54) الادمات اللا ضة م دودة للغابة بسابب  اعد البنضة الت تضة للرعابة اللا ضة مقارنة بعدد الم تجزين

بة حريتهم عل  الادمات اللاا ضة، ونقس بضاامان حلااو  ا شاااا  المساالو   23وأوصاات الورقة المشااتركة 
 .( 55) إدارة الادمات الل ضة إل  وزارة الل ة

 إقامة العد ، بما في ذلو مسنلة اإلفالت من العقاب، وسضادة القانون   

عن القل  إزاا التنالًر في الدعاوى المتعلقة بالجرائم  ااد اإلنسااانضة،  15أعربت الورقة المشااتركة  -26
إعادة دالااضص الموارد في الم اطم لضاامان إقامة العد  عل  ن و فعا ، واعتماد  وأوصاات  تعًًن قضاااة و 

استرادضجضات للتعجًس بالم اطمات. وأوصت أبضًا  تفعًس اللجنة الموونة من مجلسًن والمعنضة  ت ديد أوجه  
الذاطرة من التوا ؤ االقتلااادي والمالي الال  فترة الدبوتادورية العسااورية ا الًرة؛ ومواصاالة دنفًذ سااضاسااات 

المتعل  باااالسااااااااااااااتابااارات الو نضااة،   25,520الال  صااااااااااااااون الم فولااات ومواقع الااذاطرة؛ ودن ض  القااانون  
 .( 56) يتماش  مع المعايًر الدولضة المتعلقة  رفع السرية عن الو ائ  االستابارية اال الع علًها بما

الم ضاري المعمو  به في ا رجنتًن لضس اإل ار  وذكر مركز الدراسااااات القانونضة واالجتما ضة أن -27
طافضًا للتعامس مع حاالت االالتفاا القسااااااري من حًد اسااااااترداد ال قوق وردها وال  ضقة وجبر الضاااااارر عل  
الر م من داريخ البلد فضما يتعل  باالالتفاا القسااااااااااااري ودوره النشاااااااااااا  في صااااااااااااضا ة المبادئ التوجًهضة ذات  

ا رجنتًن بعد ساااااضاساااااة عامة قائمة عل  حقوق اإلنساااااان لمعالجة  . وعالوًة عل  ذلو، لم دضاااااع  ( 57) اللااااالة
. وأوصاااا  المركز ا رجنتًن بشنشاااااا وحدات  ( 58) القضااااابا ال الضة للنساااااا الالدي ُأ لف أنهن مفقودات في البلد

ب د متالاالااة دتمتع بالقدرات الالزمة لو ااع اسااترادضجضات ب ثضة ودنفًذها دماشااضًا مع المبادئ التوجًهضة  
 .( 60) ؛ ود وير قاعدة  ضانات شاملة وم ّد ة وعامة لألشاا  الماتفًن( 59) عن ا شاا  الماتفًنللب د 
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، ذكرت م ومااة البلاادان ا مريوضااة ل قوق اإلنساااااااااااااااان أنهااا دعتبر دنفًااذ الا ااة  2019وفي عاااي   -28
 .(61)ال وة إبجا ضة 2023-2019الو نضة لمواف ة الفساد 

 المشاركة في ال ضاة العامة وال ضاة السضاسضةال ريات ا ساسضة وال   في   

إل  اإل الغ عن حاالت عديدة جرى فًها الت قً  مع صاااااا فًًن،  18أشااااااارت الورقة المشااااااتركة  -29
. ( 62) الال  الجولة الثالثة،  تهمة "درهًب الجمهور"، بسابب نشارهم دعلضقات عل  وساائس التواصاس االجتماعي

ددا ًر لضمان حرية التعبًر ودكوين الجم ضات والتجمع، بما في ذلو باعتماد   18وأوصت الورقة المشتركة 
. وأوصاات أبضااًا  تقًضم أنشاا ة مراقبة االدلاااالت، بما في ذلو "الدوريات السااًبرانضة"، في ( 63) عبر اإلنترنت

بضااامان إموانضة التعبًر عن جمضع ايراا   20. وأوصااات الورقة المشاااتركة ( 64)  اااوا معايًر حقوق اإلنساااان
 .( 65) وق من التمًًز أو القمعدون ال

باساااتعراض ودعديس قوانًن دكنولوجضا المعلومات وا من الساااًبراني  12وأوصااات الورقة المشاااتركة   -30
، وإصااااااااااادار مبادئ دوجًهضة للمدعًن العامًن فضما يتعل  ( 66) لضااااااااااامان حمابة حقوق اإلنساااااااااااان حمابة قوية

 .( 67) بالقضابا المتعلقة بنمن المعلومات

، ما فتئ المدافعون عن حقوق اإلنساااان والبًئة يتعر اااون لال ااا هاد  25ووفقًا للورقة المشاااتركة  -31
باعتماد   14. وأوصااات الورقة المشاااتركة ( 68) والتهديد واالحتجاز التعسااافي وانتهاأل ا صاااو  القانونضة الواجبة

 .( 69) دشريع بضمن استقال  منظمات المجتمع المدني

رجنتًني عن قلقه إزاا االعتدااات عل  اللاااا فًًن وأوصاااا  باعتماد  وأعرب منتدى اللاااا افة ا  -32
ددا ًر ل مابة حرية اللا افة وحرية التعبًر. وأوصا  أبضاًا بنن دتابع أمانة حقوق اإلنساان في وزارة العد   

 .( 70) ا رجنتًنضة القضابا المتعلقة بالل فًًن

 ال   في الالوصضة  

الموا نضة لضاااااااب  نظاي المعلومات االساااااااتابارية عن قلقها إزاا للضة التعرق عل  أعربت المبادرة   -33
، وإزاا ( 71) الوجوه التي بمون أن دؤدي إل  انتهاطات ل قوق اإلنساااااان، بما في ذلو ال   في الالاااااوصاااااضة

وأوصاااااات المبادرة  و ااااااع قواعد   .( 72) افتقار المراقبة عل  وسااااااائس التواصااااااس االجتماعي إل  دنظضم وا اااااا 
وائ  بشااااانن اساااااتاداي البضانات البًومترية الشاااااالاااااضة  نظمة التعرق عل  الوجوه؛ وإنشااااااا للضات م لضة  ول

. أوصااااااات الورقة ( 73) واد ادبة لمراجعة اللوائ  المتعلقة باساااااااتاداي أنظمة التعرق عل  الوجوه بلااااااافة دورية
ضات التعرق عل  الوجوه  بضااامان امتثا  مبادئ الشااار ضة والتناساااب والضااارورة في اساااتاداي دقن  3المشاااتركة 

.  (74)   راض المراقبة في ا ماطن العامة، و امان ادااذ التدا ًر االحترازية الالزمة ل مابة حقوق اإلنساان
 .( 75)  تنفًذ للضات أمنضة ل مابة البضانات الشالضة 1وأوصت الورقة المشتركة 

 حظر جمضع أشوا  الرق، بما في ذلو االدجار با شاا   

الحظ المركز ا وروبي للقااانون والعاادالااة أنااه عل  الر م من التقاادي الم رز في مواااف ااة االدجااار  -34
. وأوصااااااااااا  المركز  تالاااااااااااضص موارد كافضة للمدعًن  ( 76) بالبشااااااااااار، ال دزا  دوجد د دبات في هذا المجا 

ًر الدمات  واالساااااتغال  الجنساااااًًن، ودوف العامًن للت قً  عل  ن و سااااالضم وفعا  في جمضع حاالت االدجار
 .( 77) إعادة التنهًس للض ابا

دديرها أفرقة متعددة التالااالاااات؛ وزيادة دوفًر المسااااعدة    بشنشااااا م و   22وأوصااات الورقة المشاااتركة  -35
  للضاااااااااا ابا فترات أ و ؛ ودوفًر دغ ضة اجتما ضة م ددة للضاااااااااا ابا دمونهم من ال لااااااااااو  عل  العالج الالزي؛ 
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وإبجاااد أماااطن لل وار والتعاااون  ًن ال وومااة االد ااادبااة وحوومااات المقااا عااات والمنظمااات  ًر ال وومضااة 
 .( 78) لمواف ة االدجار

 ال   في العمس وفي لروق عمس عادلة وموادضة  

ًاد  14أقرت الورقاة المشاااااااااااااتركاة   -36   ، 19- باالجهود التي  اذلتهاا ا رجنتًن لتعزيز العماالاة الال  جاائ اة كوف
وأوصااااااااااااات بشقامة شاااااااااااااراطات  ًن الدولة والق اع الاا  ومنظمات المجتمع المدني لتنفًذ ال ة درب   ًن 

 .( 79) لرسمضةالا ة االجتما ضة وفر  العمس ا

 و ااااع ودنفًذ  راما دهدق إل  من  المرأة االسااااتقال  االقتلااااادي،  9وأوصاااات الورقة المشااااتركة  -37
 .( 80) ودعزيز فر  حلو  النساا عل  عمس رسمي في ماتلد المجاالت التي يهضمن علًها الذكور دقلًدباً 

 ال   في الضمان االجتماعي  

إزاا اسااااتبعاد العديد من ا  فا  والمراهقًن من ال لااااو   عن القل   13أعربت الورقة المشااااتركة  -38
بمواصالة دوساضع    13و 7. وأوصات الورقتان المشاتركتان  ( 81) عل  أي نوع من أنواع االسات قاقات االجتما ضة

؛ وادااذ ددا ًر لت ديد ا  فا  الم تاجًن إل  البد ، و اااااااامان ( 82) ن اق دغ ضة  د  إعالة ال فس الشااااااااامس
 .( 83) بعاد  سلة الغذاا ا ساسضة لكس  فس ومراه    ضو ال ا نقس ما 

 ال   في مستوى م ضشي الئ   

عن القل  إزاا معدالت الفقر واإلمالق في ا رجنتًن وإزاا النساااااااابة  14أعربت الورقة المشااااااااتركة  -39
وأوصاااات الورقة .  ( 84) المئوية المردفعة من السااااوان الذين يالقون صااااعوبات في دلبضة احتضاجادهم ا ساااااسااااضة

 ت فًز  رناما اد ادي لالقتلاد ا الضر لضمان دنمضة المجتمعات الم لضة دنمضة مستدامة،  14المشتركة 
 .( 85) وبااصة الض ضفة منها، ود قً  ا هداق المتللة بالتعلضم والل ة

لذلو من عن القل  إزاا ددهور ا حوا  الم ضشااضة في ا رجنتًن، وما  7وأعربت الورقة المشااتركة  -40
دن ًر  وجه الا  عل  أ ااااااعد الق اعات، وإزاا ما للسااااااضاسااااااات االقتلااااااادبة وادفاقات القروض من ل ار 

بضااامان فرض  ااارائب دلااااعدبة ال دنازلضة   7. وأوصااات الورقة المشاااتركة ( 86) سااالبضة عل  حقوق اإلنساااان
 ضفة؛ وإجراا دقًضمات عل  النفقات االجتما ضة، وإيالا أولوية الاصااة للسااضاسااات التي دسااتهدق الفئات الضاا 

لتن ًر الديون الاارجضة عل  حقوق ا شاااااا   اااا ضفي ال ا ؛ و اااامان حلااااو  السااااوان عل  معلومات 
 .( 87) عن ادفاقات القروض، وفقًا لمبادئ الشفافضة والمساالة

عن القل   ن الكثًر من مناز  الناس وأرا اااااااًهم  ًر موصاااااااولة   25وأعربت الورقة المشاااااااتركة   -41
 8. وذكرت الورقة المشاااتركة ( 88) كبًرًا عل  ا من الغذائي لألسااارًا  الشااارب، وهو ما بشاااوس ال ر بشااابوة مضاه 

 .( 89) أن التغ ضة بشبوة مضاه الشرب دراجعت وفقًا لالستقلاا الدائم لألسر الم ضشضة

بالتقدي الم رز في اإل ار التنظضمي بشاااااانن ال   في السااااااون،  ًر  8ورحبت الورقة المشااااااتركة  -42
. وأعربت أبضااًا عن القل  ( 90) أنها أعربت عن القل  إزاا زيادة عدد ا شاااا  الذين ال منوى وال سااون لهم

، و ن عملضات اإلالالا ال دمتثس ال د ا دن  ( 91) 19-إزاا عملضات اإلالالا، وال ساااااااااااااضما أ ناا جائ ة كوفًد
، د دل عملضات 17فقًا الورقة المشااااتركة وو   .( 92) من معايًر ال مابة ودنففذ باسااااتاداي الشاااار ة القوة المفر ة

بجمع معلومات منهجضة  8. وأوصاااات الورقة المشااااتركة ( 93) اإلالالا العنضفة  وجه الا  في مقا عة دشاااااطو
وم ّد ة عن عملضات اإلالالا عل  اللااااااعًدين االد ادي واإلقلضمي؛ ودوسااااااضع ن اق  رودوكوالت العمس في  

 .( 94) دنفًذهاحاالت اإلالالا وإنشاا للضات دضمن 
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وأوصاات جامعة أوكالهوما بادااذ إجرااات فعالة اسااتجابًة للشااواوى الواردة بشاانن ما بلاادر عن  -43
 .( 95) الشر ة من  روب التعسد أو سوا السلوأل والعند واإلالالا القسري وددمًر الموارد

لشاوارع من  و اع ساضاساات لمعالجة حالة الناس الذين ب ضشاون في ا 8وأوصات الورقة المشاتركة   -44
 .( 96) منظور حقوقي، والتعامس مع الظاهرة بشوس هضولي وشامس

ال ضااري وقانون دنظضم ا را ااي،  ًر   - نظاي اإلدماج االجتماعي  8ورحبت الورقة المشااتركة  -45
 .( 97) أنها أعربت عن ا سد لقلة دنفًذه عل  أرض الواقع

اجات سااوان المسااتو نات  ًر الرساامضة بشبجاد حلو  دسااتجًب الحتض  8وأوصاات الورقة المشااتركة  -46
 .( 98) ذات الو ع الهش

 ن السااااااوان الضااااااعاق ال ا  ما زالت دعتر ااااااهم صااااااعوبات في   25وأساااااافت الورقة المشااااااتركة   -47
. وأوصاات  و ااع سااضاسااة  ( 99) االسااتفادة من الرعابة اللاا ضة واللجوا إل  العدالة وال لااو  عل  ا را ااي

النسااااااا عل  ا را اااااي ودوساااااضع ن اق دغ ضة االساااااتقلااااااا الدائم لألساااار  وإنشااااااا صاااااندوق لدعم حلاااااو   
 .( 100) الم ضشضة لتشمس المنا   الريفضة من أجس دجمضع  ضانات رسمضة عن هذا الق اع

 ال   في الل ة  

أعربت منظمة العفو الدولضة عن قلقها  ن العديد من الفتضات يتجنبن الذهاب إل  المدرساااااااة أ ناا  -48
رية بسااابب االفتقار إل  شاااروط النظافة والالاااوصاااضة، وعدي إموانضة ال لاااو  عل  لوازي إدارة  الدورة الشاااه

. وأوصاااااااااات العفو الدولضة بادااذ ال وات  ( 101) ال ضض وما ب ض  بال ضض من م رمات ومعلومات مغلو ة
وفتاة  إلدماج الل ة ال ضضضة المستدامة في القوانًن الو نضة والسضاسات العامة، لضمان حلو  كس امرأة 

 .( 102) حائض عل  قدي المساواة عل  لوازي إدارة الل ة ال ضضضة

عن ا سااااااااد لعدي دنفًذ القانون المنشاااااااائ للبرناما الو ني للتث ضو  4وأعربت الورقة المشااااااااتركة   -49
. وأوصاات منظمة العفو الدولضة بضاامان دنفًذ  ( 103) الجنسااي المتكامس دنفًذًا متجانسااًا في ماتلد المقا عات

بس منها دوفًر للضات للمسااااااااااااااالة .  ( 104) القانون دنفًذًا فعااًل في جمضع أن اا البلد عل  قدي المسااااااااااااااواة، بساااااااااااااُ
بضامان الوصاو  الكامس إل  وساائس منع ال مس وإل  معلومات كاملة وعلمضة  19وأوصات الورقة المشاتركة 
حلاااااو  المراهقًن ذوي  بضااااامان  27و  19. وأوصااااات الورقتان المشاااااتركتان  ( 105) وم ّد ة عن دلو الوساااااائس

 .( 106) اإلعاقة عل  دث ضو جنسي من منظور حقوق اإلنسان

  2020باشقرار الكونغرس في عااي    19و 10ورحبات منظماة العفو الادولضاة والورقتاان المشااااااااااااااتركتاان   -50
.  ًر أنهاا الحظات أن النسااااااااااااااااا ماا زلن يواجهن  ( 107) دجريم اإلجهااض  الاذي يلغي  610-27ون رقم  القاان 

. وأوصااات منظمة العفو الدولضة ( 108) هان  ها في ال لاااو  عل  الدمات اإلجهاض المنمون د دبات ال ُبسااات 
بضامان مساتوى كاق من المًزانضة والبنضة الت تضة والمولفًن والتدريب لادمات اللا ة الجنساضة واإلنجا ضة، 

.  (109) و اااااااااامان المساااااااااااواة في ال لااااااااااو  عل  الدمات اإلجهاض القانوني والمنمون في جمضع أن اا البلد
في جمضع أن اا ا را اااااااي    610-27   نشااااااار المعلومات المتعلقة بالقانون  10وأوصااااااات الورقة المشاااااااتركة  

االد اادباة، ب ريقاة وا اااااااااااااا اة ومضساااااااااااااارة، ودوفًر التادرياب للعااملًن في مجاا  العادالاة والمولفًن اإلداريًن  
 .( 110) ومقدمي الادمات الل ضة بشنن ن اق ال   في الوقد ال وعي لل مس

عن القل   ن ا شااااا  الملاااا ًن بفًروس نقص المناعة البشااارية  4وأعربت الورقة المشاااتركة  -51
المتعل   2022. وأوصااااااات  رصاااااااد دنفًذ قانون عاي ( 111) يتعر اااااااون للوصااااااام ويفتقرون إل  ال مابة الكافضة

ا  ، ودعزيز مشاااااااااركة النسااااااااا( 112) بالتلاااااااادي الشااااااااامس لفًروس نقص المناعة البشاااااااارية في جمضع أن اا البلد
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والشاااااااااباب الملاااااااااا ًن بفًروس نقص المناعة البشااااااااارية في ساااااااااضاساااااااااات اللااااااااا ة العامة لضااااااااامان مراعاة 
 .( 113) الااصة احتضاجادهم

عن القل   ن ا رجنتًن ال دزا  أحد المنتجًن الرئضسااااًًن للتبف في   26وأعربت الورقة المشااااتركة  -52
، و ن ا رجنتًن لم د رز دقدمًا  ( 114) ايًر الدولضةالعالم؛ و ن التشاريعات التي دنظم إنتاج التبف ال دمتثس المع

 26في ادااذ ددا ًر قوية لمواف ة التبف عل  الر م من التوصااااااااضات المتكررة. وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتركة  
بالتلاااادي  عل  االدفاقضة اإل ارية لمواف ة التبف وإدراج أحوامها في القانون الو ني؛ وفرض حظر شااااامس  

منتجاااات التبف والترويا لهاااا ورعاااايتهاااا؛ ودنفًاااذ نظااااي  ااااااااااااااريبي أطثر فعاااالضاااة فضماااا باص عل  إعالناااات  
 .( 115) التبف منتجات

، ال بفي عدد من نزالا مسااااتشاااافضات ا مراض النفسااااضة بمعايًر اإلدالا   6ووفقًا للورقة المشااااتركة   -53
جهم بالشاااااوس  إل  المساااااتشاااااف  وهم ب ضشاااااون في هذه المؤساااااساااااات لعدي وجود ددا ًر حوومضة لضااااامان عال

، وال ساااضما النسااااا ( 117) . ونتضجة لذلو، يواجهون فرط دناو  ا دوية والعزلة واالعتداا الجنساااي( 116) المناساااب
 زيادة المًزانضة المالااااالاااااة لللااااا ة العقلضة؛ والتنفًذ الفعا   6وأوصااااات الورقة المشاااااتركة  .( 118) وا  فا 

  لرعابة اللاااااااا ة العقلضة، دماشااااااااضًا مع السااااااااترادضجضة إنهاا اإليداع في مؤسااااااااسااااااااات الرعابة؛ وو ااااااااع ال 
الدولي؛ وإجراا التعداد الو ني الثاني لألشااااااا  الذين يودعون في المساااااتشااااافضات  ساااااباب دتعل   القانون 

 .( 119) بالل ة العقلضة

 تنفًذ للضات لمراقبة مؤسااسااات إيداع ا شاااا   سااباب    27و 19وأوصاات الورقتان المشااتركتان   -54
 .( 120) العقلضةدتعل  بالل ضة 

 ال   في التعلضم  

 ًنماا اعترفات عادة منظماات باالجهود التي دباذلهاا ا رجنتًن في مجاا  التعلضم، أعربات عن قلقهاا  -55
إزاا اللااااااااااااعوبات، مثس االفتقار إل  إموانضة االدلااااااااااااا  اإللكتروني، التي يواجهها ا  فا  من الشاااااااااااارائ  

 .( 121) 19-ضمهم في سضاق كوفًداالجتما ضة واالقتلادبة الدنضا في مواصلة دعل

عن ا ساااااااااااد  ن التسااااااااااارب من المدارس الثانوية، الال  جائ ة    11وأعربت الورقة المشاااااااااااتركة   -56
. وأوصاات ( 122) ، زاد زيادة كبًرة في  ضااون فترة زمنضة قلااًرة، ال سااضما في مدارس الق اع العاي19-طوفًد

بس منها  ااااااامان ال عودة إل  المدارس للذين دساااااااربوا من النظاي بادااذ ددا ًر فعالة لل د من التسااااااارب، بساااااااُ
التعلضمي أ ناا الجائ ة، والاصاة في المرحلة الثانوية. وأوصات أبضاًا باالساتثمار في البنضة الت تضة ود ساًن 
للمعلمًن عل   التاااادريااااب  دوفًر  بااااس منهااااا  بسااااااااااااااُ الراهن،  الوقاااات  الن و الم لوب في  التعلضم عل   نو ضااااة 

 .( 123) التكنولوجضات الجديدة

 توفًر ددريب جًد للمعلمًن لتزويدهم با دوات التعلضمضة الالزمة   14وأوصااااااات الورقة المشاااااااتركة  -57
في العالم المتعولم، والتكنولوجضات الجديدة وفر  العمس، و ااااااااامان دوفًر دعلضم شاااااااااامس للجمضع في أماطن 

باعتماد ال ضااااااااور المزدوج  أبضااااااااًا  14. وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتركة ( 124) بالبنضة الت تضة المناساااااااابة مجهزة
)الشاااااااااالاااااااااي واالفترا اااااااااي( في جمضع المدارس، والتوصاااااااااًس الرقمي للمجتمعات الم لضة ودزويدها بغرق 
حاساااوبضة، ودعزيز دوافر المعدات المعلومادضة  ت بً  ال ة "المسااااواة في التوصاااًس اإللكتروني" عل  جمضع 

 .( 125) المستويات التعلضمضة

ضااااااااااعفة الجهود لتوفًر فر  لمنة للتعلضم اال تدائي والثانوي في  وأوصااااااااات جامعة أوكالهوما بم -58
 .( 126) المنا   الريفضة وال فاظ علًها
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بضامان ال رية ا طادبمضة دماشاضًا مع المعايًر الدولضة، بما في ذلو  20وأوصات الورقة المشاتركة  -59
الرأي والتعبًر، ومع مبااادئ  المعااايًر التي اقترحهااا المقرر الاااا  المعني  تعزيز وحمااابااة ال   في حريااة  

البلدان ا مريوضة بشااااااااااااانن ال رية ا طادبمضة واالساااااااااااااتقال  الجامعي اللاااااااااااااادرة عن لجنة البلدان ا مريوضة 
 .( 127) اإلنسان ل قوق 

 التنمضة والبًئة وق اع ا عما  وحقوق اإلنسان  

عل  ا رجنتًن الداااذهاا ال وات للتافضو من اي اار الساااااااااااااالبضاة لتغًر   JAIأ نات مؤسااااااااااااااسااااااااااااااة  -60
،  ًر أنها أعربت عن أساااافها  ن الكوارل الناجمة عن دغًر المناخ دؤ ر بشااااوس  ًر متناسااااب ( 128) المناخ

 توسااااااضع ن اق االسااااااتثمار في  راما التنهب للكوارل ال بض ضة   وأوصاااااات  .( 129) عل  المجتمعات الضاااااا ضفة
 .( 130) وبناها الت تضة؛ واالستثمار في دكنولوجضا ال اقة المتجددة، وال د من اعتمادها عل  الوقود ا حفوري 

، دتردب عل  التركًز الشااديد لملكضة ا را ااي، واسااتاداي ا را ااي في  25ووفقًا للورقة المشااتركة   -61
االسااتاراجضة، وهضمنة الزراعة ا حادبة الم لااو ، واسااتاداي المواد السااامة في ا نشاا ة الزرا ضة  ا نشاا ة  

في ا رجنتًن ل اار  ًئضاة جسااااااااااااااضماة، ا مر الاذي يؤدي إل  دفااقم النزاعاات والتهاديادات التي دواجههاا المزارع  
 .( 131) دة الغذائضةا سرية اللغًرة، وزيادة أوجه عدي المساواة ودقويض ا من الغذائي والسضا

إل  أن مقا عة دشاااااوبوت دواجه د دبًا كبًرًا يتمثس في ساااااوا إدارة   17وأشاااااارت الورقة المشاااااتركة   -62
 .( 132) النفابات الللبة

 تنفًذ ممارساااات زرا ضة مساااتدامة؛ وال د من اعتمادها عل  اللاااناعات   JAIوأوصااات مؤساااساااة   -63
. ( 133) اإلقلضمي في ُنظم إدارة أحواض التلاااااااااااااريو -الزرا ضة االساااااااااااااتاراجضة؛ ود ساااااااااااااًن التعاون الم لي 

أبضاااًا بششاااراأل مجتمعات الشاااعوب ا صااالضة في عملضة صااانع القرار في ساااضاساااات   JAIمؤساااساااة   وأوصااات
 .( 134) المناخ دغًر

عن القل  إزاا اساااااتمرار إزالة الغابات بلاااااورة  ًر قانونضة والفض   25عربت الورقة المشاااااتركة وأ  -64
. ووفقًا لجامعة أوكالهوما، دثًر إزالة الغابات ( 135) مالاااااالااااااات المًزانضة الو نضة لقانون الغابات ا صاااااالضة

ان ا صاالًًن  القل  في منا   مثس إ  دشاااطو، حًد دسااببت أنشاا ة الشااركات والمسااتملكًن من  ًر السااو
في التلااا ر وإفقار التربة وفقدان التنوع البًولوجي. وأدت هذه ا نشااا ة أبضاااًا إل  دلول ا نهار وأساااهمت 

 .( 136) في سوا التغذبة والفقر

ورحبت منظمة العفو الدولضة بمشااااااروع قانون حمابة ا را ااااااي الر بة، الذي ُو ااااااع باالدفاق مع  -65
المجتمع المدني. وأوصااااااااات منظمة العفو الدولضة بشنشااااااااااا نظاي وقائي منظمة من منظمات   380أطثر من  

ًاذ التالص   إلدارة ال رائ  قاائم عل  نها مجتمعي ودزوياده  تموياس كااق. وأوصاااااااااااااات المنظماة أبضااااااااااااااًا  تنف
 .( 137) التدريجي من جمضع استادامات الوقود ا حفوري بنسرع ما بمون

 حقوق أشخاص م ددي  أو  ئاا م ددة -2 

 النساا  

، اعتبرت م ومااة البلاادان ا مريوضااة ل قوق اإلنساااااااااااااااان أن قتااس اإلنااال هو أحااد  2019في عاااي   -66
، أعرباات عن قلقهااا إزاا زيااادة عاادد جرائم  2020الت اادبااات الرئضسااااااااااااااضااة التي دواجااه ا رجنتًن، وفي عاااي  

 .(138)اإلنال قتس
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جتماعي والتنوع في ورحب عدد من الجهات صااااااااااحبة الملااااااااال ة بشنشااااااااااا وزارة المرأة والنوع اال -67
أعربت عن ا ساااااااد  ن الساااااااضاساااااااات الو نضة دركز عل     25.  ًر أن الورقة المشاااااااتركة  ( 139) 2019 عاي

 .( 140) المنا   ال ضرية ولعدي اعتماد سضاسات م ددة لدعم نساا السوان ا صلًًن ونساا ا رياق

المًزانضات المرا ضة للفوارق  ًن بضااااااامان الشااااااافافضة في اساااااااتاداي  9وأوصااااااات الورقة المشاااااااتركة  -68
الجنساااًن؛ واعتماد ساااضاساااات للرصاااد والمسااااالة دجاه الوزارات والوكاالت ال وومضة المعنضة؛ ودشاااجضع إدراج  

 .( 141) مًزانضات مرا ضة للفوارق  ًن الجنسًن عل  مستوى المقا عات والبلدبات

. وأعربت جامعة ( 142) استمرار العند  د المرأة وأعربت الجهات صاحبة الملل ة عن قلقها إزاا  -69
 . ووفقًا للورقة( 143) أوكالهوما عن أسااااافها  ن نسااااااا الساااااوان ا صااااالًًن يواجهن العند واالعتداا الجنساااااي

، فاشن ال اة العماس الو نضاة لمنع العند  ااااااااااااااد المرأة والقضاااااااااااااااا علضاه ومساااااااااااااااعادة المرأة 25المشااااااااااااااتركاة  
 .( 144) فضًا في مقا عات البلد، عل  الر م من دجديدهالم دنففذ دنفًذًا كا 2019-2017 للفترة

بشنشااااا نظاي شاااامس لمنع العند ومسااااعدة  ااا اباه بشااامس إنشااااا  14وأوصااات الورقة المشاااتركة  -70
مراطز للدعم والتوجضه؛ ودوسااااااااضع شاااااااابوة الم وي ايمنة لضاااااااا ابا العند و ًرها من اسااااااااترادضجضات اإليواا؛ 

في وسااااااائس واعتماد ددا ًر دهدق إل  القضاااااااا عل  القوالب النم ضة والرسااااااائس التي دغذي التمًًز والعند 
 .( 145) التواصس والشبوات االجتما ضة

بالتنسااااً  مع الساااال ات القضااااائضة وساااال ات إنفاذ القانون من أجس  9وأوصاااات الورقة المشااااتركة  -71
إنشااااا للضات بساااهس اللجوا إلًها لتمثًس  ااا ابا العند الجنسااااني و ااامان اساااتجابة شااااملة وفعالة للتقارير  

ًا باعتماد سااااااضاسااااااات فعالة عل  المسااااااتوى االد ادي دتلاااااادى المتعلقة بالعند الجنساااااااني. وأوصاااااات أبضاااااا 
لماتلد أشااوا  العند الجنساااني؛ ودنفًذ للضات اللجوا إل  العدالة للااال   اا ابا العند الجنساااني؛ وشاان 

 .( 146) حمالت دو ضة في هذا اللدد

 ا  فا   

. إال أنهما  ( 147) 0202 تعًًن أمًن مظالم ا  فا  في عاي  14و 13نوهت الورقتان المشاااااتركتان   -72
وإزاا أوجه عدي   ( 148) أعربتا عن ا ساااااااااد إزاا النسااااااااابة المئوية الكبًرة من ا  فا  الذين ب ضشاااااااااون في فقر

 .( 149) 19-المساواة التي دفاقمت بسبب جائ ة كوفًد

عن ا ساااد الساااتمرار العند  اااد ا  فا  وأوصااات  زيادة الوعي  13وأعربت الورقة المشاااتركة  -73
الجهات المسؤولة عن د بً  نظاي ال مابة الشاملة ل قوق ا  فا  والمراهقًن من أجس الكشد المبور  ًن  

 .( 150) عن العند وردعه ومنعه

 تكثضو الجهود لضاااااااامان اعتبار الا ة الو نضة لل فولة المبورة  14وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتركة  -74
المجلس الو ني المعني باا  فاا   سااااااااااااااضااساااااااااااااااة عااماة، بغض النظر عن أي دغًًرات في ال ووماة؛ ومن   

والمراهقًن وا ساااااااااارة ردبة أمانة الدولة أو الوزارة لكي يتمتع بالقدر الالزي من االسااااااااااتقال  ومالاااااااااالااااااااااات  
. وأوصااااااااات الورقة ( 151) المًزانضة؛ والتشاااااااااجضع عل  شااااااااان حمالت دو ضة بنهمضة حقوق ا  فا  في المدارس

وق ال فس ذات  ابات م ددة وأهداق ومؤشااااارات   و اااااع ساااااضاساااااة و نضة لتعزيز وحمابة حق 13المشاااااتركة 
 .( 152) قا لة لل ضاس وم ددة زمنضاً 

عن القل  إزاا العواقب الساااااااالبضة لفرض ال جر اللاااااااا ي بساااااااابب  14وأعربت الورقة المشااااااااتركة  -75
ر، مثس فقدان االردباط بالمدرساة، وا ا رابات ا طس والنوي، وصاعوبات التواصاس مع  19-طوفًد عل  الُقلاّ

 و ااااااااااااااع  راما لدعم ا  فا    14ايالرين، واالطتئاب في حالة المراهقًن. وأوصاااااااااااااات الورقة المشااااااااااااااتركة 
 .( 153) والمراهقًن والمربًن وا سر لمعالجة اي ار التعلضمضة واالجتما ضة والعا فضة المتردبة عل  الجائ ة
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 طبار السن  

من أفراد مجتمع المضم هم فئة  أعربت مؤسااااااااااسااااااااااة كريسااااااااااالًدا الدولضة عن قلقها  ن كبار الساااااااااان   -76
وأعربت عن أساااااافها لعدي وجود   .( 155) و ن العديد منهم دعر ااااااوا للتمًًز والعند المؤسااااااسااااااي ،( 154) مهمشااااااة

 .( 156) إحلااات عن كبار السن من أفراد مجتمع المضم

 ا شاا  ذوو اإلعاقة  

رًا دشااااااااري ضًا م ددًا إل  أنه عل  الر م من أن لدى ا رجنتًن إ ا 19أشااااااااارت الورقة المشااااااااتركة   -77
يتعل  ب قوق ا شااااا  ذوي اإلعاقة، ال دزا  الثغرات في دنفًذه قائمة عل  اللاااعًدين الو ني واإلقلضمي 
بساااابب أوجه القلااااور في السااااضاسااااات العامة أو عدي وجودها واالفتقار إل  التنسااااً  الفعا   ًن الق اعات  

 .( 157) فعلي  تلو ال قوق ذات الللة وللضات الرقابة القضائضة لضمان التمتع ال

بشجراا التغًًرات الالزمة في المؤسااسااات اللاا ضة العامة والااصااة   19وأوصاات الورقة المشااتركة   -78
لضااامان دمتع ا شااااا  ذوي اإلعاقة دمتعًا كاماًل بال   في اللااا ة؛ و ااامان وجود نظاي بمّون النسااااا 

؛ ومواصااالة دعزيز  ( 158) االساااتشاااارات ال بضةذوات اإلعاقة السااام ضة من التواصاااس عبر مترجمًن شااافويًن في 
 .( 159) ددريب العاملًن في المهن الل ضة والوكالا ذوي الللة باإلعاقة

 الشعوب ا صلضة وا قلضات  

، الحظت م ومة البلدان ا مريوضة ل قوق اإلنسااان أن الشااعوب ا صاالضة ال دزا  2021في عاي  -79
 .(160)دعاني من  عد أو اعها

عن ا ساااد لعدي وجود ساااضاساااة شااااملة لمعالجة الم الب التارياضة  17وأعربت الورقة المشاااتركة  -80
. والحظت منظمة العفو الدولضة التقدي الم دود الم رز في دنفًذ االساااااااتقلاااااااااات  ( 161) للشاااااااعوب ا صااااااالضة

لعفو الدولضة ومنظمة ا  17. وأوصات الورقة المشاتركة ( 162) اإلقلضمضة لألرا اي التي دشاغلها الشاعوب ا صالضة
بالمضي قدمًا في االعتراق بالملكضة القانونضة للشعوب ا صلضة، من الال  سن قانون   13والورقة المشتركة 

الا  بشانن ممتلكات المجتمعات ا صالضة، يو اع بالتشااور مع الشاعوب ا صالضة، ويتماشا  مع المعايًر  
بالتنفًذ الفعا    17. وأوصااات الورقة المشاااتركة ( 163) الدولضة وأحواي م ومة البلدان ا مريوضة ل قوق اإلنساااان

 .( 164) لقانون استقلاا أرا ي الشعوب ا صلضة

النفاذ، اسااااتمرت  حًز 160-26الر م من دالو  القانون أنه عل   17والحظت الورقة المشااااتركة  -81
 14. وأوصاااااات الورقة المشااااااتركة ( 165) اإلجرااات القضااااااائضة الرامضة إل   رد مجتمعات السااااااوان ا صاااااالًًن

كاماًل لمنع  رد الشااعوب    دنفًذاً   160-26القانون  ومنظمة العفو الدولضة باعتماد ال ة زمنضة لضاامان دنفًذ  
 تعلً  عملضات اإلالالا  17. وأوصااااااات الورقة المشاااااااتركة ( 166) ا صااااااالضة أو إجالئها من أرا اااااااًها التقلًدبة

 .( 167) ب ريقة موحدة في جمضع أن اا البالد، وإنشاا للضات لل وار والوسا ة

وأعربت راب ة م امي حقوق الشاااعوب ا صااالضة عن أسااافها  ن الشاااعوب ا صااالضة دواجه ع بات  -82
 .( 168) طثًرة في اللجوا إل  العدالة، و ن دوافر مترجمًن شفويًن أمر  ًر مضمون 

 ، دؤ ر العنلاااارية الهضولضة والتمًًز  ااااد الشااااعوب ا صاااالضة دن ًرًا قوياً 17ووفقًا للورقة المشااااتركة   -83
 و ع ال ة لمنع التمًًز والعنلرية  17. وأوصت الورقة المشتركة  ( 169) بشوس الا  عل  النساا والفتضات

 ااد الشااعوب ا صاالضة والقضاااا علًهما، وإنشاااا للضات لل مابة واللجوا إل  العدالة لمنع العند  ااد نساااا 
 .( 170) الشعوب ا صلضة والقضاا علضه
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  ُدلب   القل   ن أ فا  ومراهقي الشااعوب ا صاالضة في مقا عة سااالتا ال عن    13وأعربت الورقة المشااتركة   -84
  13المشاتركة   احتضاجادهم ا سااساضة كلها وال ب لالون إال عل  قدر م دود من الرعابة اللا ضة. والحظت الورقة 

 . ( 171) ا صلًًن  أن معد  وفضات الُر ع أعل  في المنا   التي د ضش فًها  البضة من السوان 

عن ا سااد لما لألنشاا ة االسااتاراجضة من دن ًر ساالبي عل  حقوق    17وأعربت الورقة المشااتركة   -85
، ولتالد المقا عات عن د ديد دا ض  اساااااااتاداي ا را اااااااي، عل  الن و الذي ( 172) الشاااااااعوب ا صااااااالضة

  وأوصاا  عدد من الجهات صاااحبة الملاال ة باعتماد دشااريعات  .( 173) بقتضااضه دوريًا قانون الغابات ا صاالضة
دكفس مشاااااركة الشااااعوب ا صاااالضة في أي قرارات وسااااضاسااااات عامة دؤ ر علًها، بما في ذلو ما يتعل  منها  
باساااتغال  الموارد ال بض ضة في أقالضمها؛ وإنشااااا ايلضات الالزمة لضااامان ال   في التشااااور والموافقة ال رة  

 . ( 174)  صلضةوالمسبقة والمستنًرة وفقًا إلعالن ا مم المت دة بشنن حقوق الشعوب ا

 و اع معايًر قانونضة دنظم ا شاغا  العامة والااصاة ب ًد د و   14وأوصات الورقة المشاتركة  -86
 .( 175) دون انتهاأل المراسضم والقرارات اإلدارية اإلقلضمضة و/أو البلدبة ح  الشعوب ا صلضة في أرا ًها

التقلًدبة للمجتمعات الم لضة والشاااااعوب ا صااااالضة وأوصااااات منظمة العفو الدولضة ب مابة المعارق  -87
 .( 176) ود بضقها لدعم استاداي الموارد استادامًا فعااًل   راض الزراعة وال راجة

عن ا ساد  ن أبًا من التوصاضات المقدمة الال  الجولة الساابقة لم   24وأعربت الورقة المشاتركة   -88
بشدراج شااعب الغجر/الروما    24ت الورقة المشااتركة  . وأوصاا ( 177) دعالا مباشاارة أو اااع شااعب الغجر/الروما

؛  ( 178) في التعداد الو ني المقبس وفي جمضع االساااتقلاااااات والدراساااات ال وومضة المتعلقة با قلضات والتمًًز
؛ وإشاااراأل ا شااااا  المنتمًن إل  شاااعب ( 179) وو اااع ساااضاساااات عامة دضااامن حقوق شاااعب الغجر/الروما

السااضاسااي وفي المؤسااسااات المولفة  و ااع السااضاسااات العامة المتعلقة   الغجر/الروما في عملضة صاانع القرار
 .( 180) ابشعب الغجر/الروم

 المثلضات والمثلًون ومزدوجو المًس الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانضة وحاملو صفات الجنسًن  

أفراد  ، الحظت م ومة البلدان ا مريوضة ل قوق اإلنسان حدول أعما  عند  د  2021في عاي  -89
 .(181)مجتمع المضم، و د نش ائهم والمدافعًن عن حقوقهم

بنن لدى ا رجنتًن مجموعة واساعة من التدا ًر القانونضة ل مابة أفراد   21وأقرت الورقة المشاتركة  -90
.  ًر أنهاا أعربات عن ا سااااااااااااااد  ن أفراد مجتمع المضم+ ماا زالوا يتعر ااااااااااااااون للتمًًز  ( 182) مجتمع المضم+
 .( 183) سفي والتجريمواالحتجاز التع

باعتماد التدا ًر الالزمة لضاامان امتناع قوات ا من والنضابة العامة   21وأوصاات الورقة المشااتركة  -91
والسااال ة القضاااائضة عن اعتقا  ا شااااا  وادهامهم وم اطمتهم وإدانتهم عل  أسااااس مًولهم الجنساااضة و/أو  

إنشاااا مساااحات مؤسااسااضة لمشاااركة المنظمات الممثلة ؛ ودشااجضع  ( 184) دعبًرهم الجنساااني وهويتهم الجنسااانضة
؛ ودكثضو  ( 185) للتنوع الجنسااااااي في ادااذ القرارات وو ااااااع السااااااضاسااااااات العامة المتعلقة بنفراد مجتمع المضم+

الجهود الرامضة إل  القضاااااااا عل  العند  سااااااباب دتعل  بالهوية الجنسااااااانضة والتعبًر الجنساااااااني في أماطن 
؛ ورصاااد دنفًذ  ( 186)  راما دهدق إل  دعديس أشاااوا  السااالوأل التمًًزي ومنع العنداالحتجاز عن  ري  دنفًذ  

 .( 187) قانون الهوية الجنسانضة

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوا  

الذي  2017/ 70المرساااااااااوي    2021الحظت منظمة العفو الدولضة أن السااااااااال ة التنفًذبة ألغت في عاي   -92
 . ( 188) دزا  دشعر بالقل  إزاا القرارات القضائضة المتعلقة بشجرااات الترحًس بقوض حقوق المهاجرين،  ًر أنها ال  
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عن ا ساااااد لتراجع عدد إجرااات اإلقامة الناج ة منذ االساااااتعراض  5وأعربت الورقة المشاااااتركة   -93
، ولزيادة عدد ا شاااااااا  الموجودين في أو اااااااع  ًر نظامضة وهشااااااة نتضجة ( 189) الدوري الشااااااامس السااااااا  

 .( 190) للع بات والتنالًرات

بمونهم   ، وال( 191) ، يواجه المهاجرون ع بات في التمتع ب قوقهم ا ساسضة5ووفقًا للورقة المشتركة   -94
 5وأوصااات الورقة المشاااتركة    .( 192) االساااتفادة من  راما الضااامان االجتماعي بسااابب و اااعهم  ًر النظامي

 و ااااع للضة لتسااااوية أو اااااعهم ذات معايًر مرنة دنالذ في االعتبار عدي وجود قنوات منتظمة أ ناا جائ ة  
؛ ومعالجة مسااااااانلة ا  فا  المهاجرين بادباع نها قائم عل  ال قوق، واالمتناع عن ادااذ ددا ًر  19-طوفًد

صاااااااافة الالجئ عل  حدود الدولة وفي أرا ااااااااًها،  دعرض وحدة ا ساااااااارة للا ر؛ ود سااااااااًن إجرااات  لب  
 .( 193) و مان ال   في التماس اللجوا

بش الق ال دود نتضجة  2020عن ا سااااد للاااادور مرسااااوي في عاي  5وأعربت الورقة المشااااتركة  -95
. وأشاارت ( 194) دون دوفًر اساتثنااات وا ا ة لألشااا  الم تاجًن إل  ال مابة الدولضة 19-لجائ ة كوفًد

كذلو إل  اسااتمرار اللااعوبات التي دعترض  لب ال مابة الدولضة عل  ال دود بعد فت   5مشااتركة  الورقة ال
 .( 195) المعا ر البرية

وأوصااااااااااااات منظمة العفو الدولضة بضااااااااااااامان دالو  المهاجرين إل  ا رجنتًن من دون دمًًز عل   -96
الفعا  إل  العدالة وساااابس أساااااس ا صااااس أو الجنسااااضة؛ و اااامان مراعاة ا صااااو  القانونضة الواجبة واللجوا 

 .( 196) االنتلاق للمهاجرين وملتمسي اللجوا والالجئًن

 .( 197) وأوصت منظمة العفو الدولضة  و ع  رناما شامس إلدماج الالجئًن عل  المستوى الم لي -97
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