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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير   23

 بيرو  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

مع مراعاة نتائج االسااتارا    16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراَرْي مجلس حقوق اإلنسااان   -1
ج ب ريقم مو  ة  ( 1) الساااااااااااا   . وهو تجميع للمالومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصااااااااااالم التي تقدو

 تقيُّدًا بالحد األقصى لادد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

أوصااا اللجنم المانيم بالقءاااى على التميي  لااد المرأةة ولجنم القءاااى على التميي  الانصاارية  -2
ق  يرو على كاال مي البروتوكو  االلتيااري الثااني الملح  باالا اد   وفري  األمم المتحادة الق ري با ن تصاااااااااااااادن

 وتوكو  االلتياري الملح  الدولي الخاص بالحقوق المدنيم والساااياسااايمة ال ادإ غلى غلواى عقودم اإلعداجة والبر 
  بالا د الدولي الخاص بالحقوق االقتصاديم واال تماعيم والثقافيمة واتفاقيم البلدان األمريكيم لمكافحم الانصريم
والتميي  الانصااري وما يتصااال  ذل  مي أشااكا  التاصااقة واتفاقيم البلدان األمريكيم لمكافحم  ميع أشااكا   

 .( 3) (189)رقم  2011ظمم الامال الدوليم بش ن الاما  المن لييية  ة واتفاقيم من ( 2) التميي  والتاصق

وأوصى كال مي فري  األمم المتحدة الق ري والمقررة الخاصم المانيم بحالم المدافايي عي حقوق  -3
ق  يرو على االتفاق اإلقليمي بشااا ن الوصاااو  غلى المالومات والمشااااركم الاامم والادالم   اإلنساااان ب ن تصااادن

 .( 4) البيئيم في أمريكا الالتينيم ومن قم البحر الكاريبي في المسائال

ة أشارت مفوليم األمم المتحدة الساميم لحقوق اإلنسان )المفوليم( غلى 2022وفي تموز/يوليه   -4
أهميم الت اج السااااااال ات بالتااون مع الليات الدوليم لحقوق اإلنساااااااانة بما يشااااااامال ال يارات المقبلم للمقرريي  

وأوصااااااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن ُتَ ينوم  يرو مدة أهميم زيارات المتابام التي ُيجري ا  .  ( 5) الخاصاااااايي
كال مي الفري  الاامال الماني بمساااااااا لم حقوق اإلنسااااااااان والشااااااااركات عبر الو نيم و يرها مي م سااااااااسااااااااات  

صام المانيم بح   األعما ة والفري  الاامال الماني بحاالت االلتفاى القساري أو  ير ال وعية والمقررة الخا
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كال غنسااااااان في التمتع ب على مسااااااتوة ممكي مي الصااااااحم البدنيم والاقليمة والمقرر الخاص الماني بحقوق  
 .( 6) الشاوب األصليمة والفري  الاامال الماني بمس لم التميي  لد النساى والفتيات 

  وحقوق  وقدما المفولااااااااااايم مسااااااااااااعدة تقنيم غلى كال مي الما د الو ني للساااااااااااجون ووزارة الاد -5
اإلنسااااانة كما أتاحا مساااااعدت ا للمجلس الو ني إلدما  األشااااخاص ذوي اإلعاقمة ووفرت مساااااعدة تقنيم 
بشااااااااااااا ن الماايير الدوليم لحمايم المدافايي عي حقوق اإلنساااااااااااااانة ونظما تدريبًا لكال مي المدعيي الااميي  

 .( 7) ال ق الشرعيالتابايي للنظاج الفرعي المتخصص لحقوق اإلنسان واإلرهاب وأفراد ما د 

ة  2022 . ومنذ عاج( 8) 2022وقد أ رت المفولم الساميم لحقوق اإلنسان زيارة غلى  يرو في عاج   -6
ُنشاارت باثم تقنيم تابام للمفولاايم في  يروة وهي تامال لاامي مكتق المنساا  الم يمة وتتااون مع الج ات  

تا ي  قدرات م على تا ي   ميع حقوق  الحكوميم صاااااااحبم المصاااااالحم وسااااااائر أصااااااحاب اللريي مي أ ال 
 .( 9) اإلنسان وحمايت ا

ة بما في ذل  غلى صااندوق األمم المتحدة  2017وتقدج  يرو غساا امًا ماليًا غلى المفولاايم منذ عاج  -7
 .( 10) للتبرعات لصالح الشاوب األصليم وصندوق األمم المتحدة للتبرعات لءحايا التاذيق

 اإلنساناإلطار الوطني لحقوق  -ثالثاا  

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -1 

يساااور اللجنم المانيم بالقءاااى على التميي  لااد المرأة القل  ألن التشاارياات التمكينيم لمكتق أميي   - 8
حاساام . وقد أشااادت المفولاايم بمكتق أميي المظالم نظرًا للدور ال ( 11) المظالم ال تكفال اسااتقالله على نحو كاإ 

. وأوصاى فري  األمم ( 12) الذي يءا لع بهة وأشاارت غلى أهميم و ود عمليم التيار شافافم وفقًا للماايير الدوليم 
 . ( 13) المتحدة الق ري ب ن تءمي  يرو تخصيص االعتمادات الالزمم في المي انيم لمكتق أميي المظالم 

. ( 14) 2021-2018ورحباا اثنتاان مي اللجاان بااعتمااد الخ ام الو نيام لحقوق اإلنساااااااااااااااان للفترة   -9
ورحبا اللجنم المانيم بحاالت االلتفاى القساااااااري باعتماد الخ م الو نيم للبحش عي األشاااااااخاص المختفيي 

المختفيية  ة ودإنشاااااااااااااااى المديريم الاامم للبحش عي األشااااااااااااااخاص  2000غلى عاج  1980في الفترة مي عاج 
 .( 15) ودإنشاى مصرإ البيانات الجينيم الستخدامه في تحديد أماكي األشخاص المختفيي في  يرو

ورحبا اللجنم المانيم بالقءاااااااااااااى على التميي  لااااااااااااد المرأة باعتماد البروتوكو  المشااااااااااااتر   يي   -10
وقدرات الليم الو نيم  الق اعات مي أ ال مشااااااركم الحكومم في الليات الدوليم واإلقليميم لحقوق اإلنساااااان 

 .( 16) لإل الغ والمتابام

. ( 17) وال ت ا  لجنم مناهءااااااام التاذيق تشاااااااار بالقل  غزاى االساااااااتخداج التاسااااااافي لحاالت ال وار   -11
ويسااااور لجنم القءااااى على التميي  الانصاااري القل  ألن حاالت ال وار  الوقائيم تصااادر في المنا   التي 

 .( 18) ج األو تق ن ا الشاوب األصليم في المقا
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 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

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

 المساواة وعدم التمييز -1 

 صاااااااريحًا حثوا لجنم القءااااااااى على التميي  الانصاااااااري  يرو على أن ُتدر  في تشااااااارياات ا حظراً  -12
مي االتفاقيم الدوليم للقءااى على  1للتميي  الانصاري في لال اساتيفاى  ميع المقتءايات الواردة في المادة 

. وأوصااااااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن تتخذ  يرو التدا ير الالزمم ( 19)  ميع أشااااااكا  التميي  الانصااااااري 
 .( 20) لتا ي  اإل ار المعياري والم سسي لمكافحم التميي 

وأشااااااااااااااااد فري  األمم المتحاادة الق ري بااالتاادا ير التي اتخااذت ااا الاادولاام لمكااافحاام التميي  والقوالااق  -13
ة والساياسام  2030النم يمة مي قبيال اعتماد الساياسام الو نيم لساكان  يرو المنحدريي مي أصاال أفريقي لااج 

اواة  يي الجنساااايية والخ م  الو نيم للمساااااواة  يي الجنساااايية والخ م االسااااتراتيجيم المتاددة الق اعات للمساااا 
. وحثوا لجنم القءاااى على ( 21) ة ومنصاام اإلنذار بالانصااريم2021 -2018الو نيم لحقوق اإلنسااان للفترة 

التميي  الانصاااااااااااري  يرو على لااااااااااامان فااليم عمال اللجنم الو نيم لمناهءااااااااااام التميي  ومنصااااااااااام اإلنذار 
وارد كافيم ولاااااااامان در م وافيم مي بالانصااااااااريم في مكافحم التميي  الانصاااااااارية عي  ري  تخصاااااااايص م

 .( 22) التمثيال الشامال لادة ق اعات

وال ت ا  اللجنم المذكورة تشااااااار بالقل  غزاى اسااااااتمرار التميي  الانصااااااري ال يكلي لااااااد الشاااااااوب  -14
األصاااليم وساااكان  يرو المنحدريي مي أصاااال أفريقية وهزاى وقوع م لاااحايا للتحي  الانصااارية وهزاى انتشاااار 

. وقد الحظ فري  الخبراى الاامال الماني بالمنحدريي مي  ( 23) القوالق النم يم الساالبيم على شاااشااات التلف يون 
أصااااااااااااااال أفريقي أن سااااااااااااااوى تنفياذ غ اار الادولام المتيي لمكاافحام التميي  قاد أدة غلى حرماان مفرط للبيروفييي 

 .( 24) والخدمات المنحدريي مي أصال أفريقي مي الحصو  على لدمات اإلدارة الاامم والسلع

والحظا مفولاايم األمم المتحدة الساااميم لشاا ون الال ئيي أن الساانوات األليرة شاا دت زيادة في  -15
الخ اب التميي ي الماادي لأل انق الذي يساااااااااااات دإ السااااااااااااكان األ انق في  يروة بما في ذل  مي  انق  

 .( 25) المولفيي الحكومييي والمرشحيي لرئاسم البلد

 الحياة والحرية واألمان على شخصه وفي عدم التعرض للتعذيبحق الفرد في  -2 

أعردا لجنم مناهءااااااام التاذيق عي قلق ا غزاى عدد األشاااااااخاص الذيي ُقتلوا أو أصااااااايبوا بجرا  نتيجًم لرد   - 16
 . ( 26) قوات األمي على االحتجا ات لد مشاريع التاديي و يرها مي المشاريع ذات الصلم بالصناعات االستخرا يم 

ال ت ا  لجنم القءااااى على التميي  الانصاااري تشاااار بالقل  غزاى االدعاىات المتالقم باالساااتخداج و  -17
المفرط للقوة لاااااااد الشااااااااوب األصاااااااليم التي تاار  المشااااااااريع االساااااااتخرا يمة وهزاى احتما  تقوي  حياد 

لااملم في أقاليم الشااااااااااار م الو نيم البيروفيم نتيجًم التفاقات تقديم الخدمات المبرمم مع شاااااااااااركات التاديي ا
. وأوصاااااا اللجنم المذكورة ب ن تمنع  يرو االساااااتخداج المفرط للقوة وهسااااااىة المااملم ( 27) الشااااااوب األصاااااليم

. وأوصاااااااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن تنفذ  يرو تدا ير لمنع انت اكات  ( 28) وهسااااااااىة اساااااااتاما  السااااااال م
المقاج األو  على لاااااامان فااليم اللجوى غلى  حقوق اإلنسااااااان في سااااااياق المظاهراتة ود ن ترك  عمل ا في

. وتلقا لجنم مناهءاااام ( 29) القءاااااى وكشااااة الح يقم والحصااااو  على التاويءااااات ولاااامانات عدج التكرار
(ة الاذي ُيلوي 31012التااذياق مالوماات تفياد با ن كونورو  يرو قاد اعتماد قاانون حماايام الشاااااااااااااار ام )رقم  

 .( 30) أ التناسق عند استخداج القوة ويمنح م حمايم قانونيم لاصمااللت اج الصريح باحتراج أفراد الشر م لمبد
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وأوصااااا اللجنم المانيم بحاالت االلتفاى القسااااري ب ن تكفال  يرو غدرا  الحظر الم ل  لاللتفاى  -18
. وأوصااااى فري  األمم المتحدة الق رية في هذا الصااااددة ب ن تا ز  ( 31) القسااااري لاااامي التشاااارياات الو نيم

والبحش والتحقي  والتاوي ة فءاااااااااًل عي غحياى ذكرة أي لااااااااحيم مي لااااااااحايا االلتفاى  يرو ُنظم المنع 
 .( 32) القسرية في لال مراعاة المس لم الجنسانيمة ود ن تاتمد تدا ير لالعتراإ  دور الءحايا

مي القاانون   321واعتبرت لجنام منااهءاااااااااااااام التااذياق أن التاريا الجادياد للتااذياقة الوارد في الماادة  - 19
. وأوصااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن ( 33) الجنائي بصاايوته المادلمة  ير مكتمالة وحثوا  يرو على تاديله 

 . ( 34) بحاالت التاذيق وسوى المااملم ُتنشئ  يرو سجاًل مرك يًا للشكاوة والتح يقات والت م واإلدانات المتالقم  

والحظا لجنم مناهءاااام التاذيق أن االكتظاث يمثال مشااااكلم رئيساااايم في نظاج السااااجونة غلااااافًم   -20
غلى رداىة نوعيم الوذاى وهمدادات المياه ومشااااااااكال الصااااااارإ الصاااااااحية والنقص القائم في الخدمات ال بيم  

. وحثا على  ذ  الم يد مي الج ود لتخفيا ( 35) ولدمات الرعايم الصااااحيمة والفساااااد  يي مولفي السااااجون 
. وأوصااااااااااااااا اللجنام المانيام ( 36) االكتظااث في مراك  االحتجااز عي  ري  غصاااااااااااااادار أحكااج  ير احتجاازيام

بالقءاااى على التميي  لااد المرأة ب ن توفر  يرو  يئم مناساابم للمحتج ات الحوامال ود ن تكفال حصااو  المرأة 
. وأوصااااااااااى فري  األمم ( 37) في ذل  لدمات التوليد وأمرا  النساااااااااااى على الخدمات الصااااااااااحيم الكافيمة بما

المتحدة الق ري ب ن تتخذ  يرو ترتيبات تيساااااايريم ماقولم لصااااااالح األشااااااخاص ذوي اإلعاقم المحروميي مي 
حريت مة والال ئيي والم ا ريية والمثليات والمثلييي وم دو ي الميال الجنساااااااااي وموايري ال ويم الجنساااااااااانيم 

 .( 38) عي هويت م الجنسانيم وحاملي صفات الجنسيي والنساى الحوامال  والمتسائليي

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

ة كان القل  ال ي ا  يسااااااااااور لجنم مناهءااااااااام التاذيق ألن أعءااااااااااى المنظمات اإلرها يم  2018في عاج   - 21
 ُيمنحون الولااع القانوني للءااحيمة واألشااخاص الخالااايي للمالحقم القءااائيم  ت مم اإلرهاب أو تبرير اإلرهاب ال 

 . ( 39) وال ُياتبرون م هليي للحصو  على استحقاقات  رنامج التاويءات ما لم يجرو البا في ولا م القانوني 

 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -4 

سااالر فري  األمم المتحدة الق ري الءاااوى على اعتماد االساااتراتيجيم الو نيم لت بي  نظاج الادالم  -22
الو ني المتخصاااااااااااص في حمايم المرأة وأفراد األسااااااااااارة مي الانة وقمع هذا الانةة واللوائح المتالقم  تنفيذ 

.  (40) راك  القاصاااااااارييالمتال  بالبرنامج الو ني لم 1348ة والمرسااااااااوج التشاااااااارياي رقم 30926القانون رقم 
ورحبا اللجنم المانيم بالقءاااااى على التميي  لااااد المرأة باعتماد السااااياساااام الو نيم إلصااااال  نظاج الادالم  

د  يرو نظااااج الاااادالااام الو ني ( 41) 2025-2021للفترة   . وأوصااااااااااااااى فري  األمم المتحااادة الق ري بااا ن ت ون
ذا الانة بمي انيم كافيم لتشااااويلهة ود ن توفر المتخصااااص في حمايم المرأة وأفراد األساااارة مي الانة وقمع ه

 .( 42) موارد المي انيم الالزمم للسل م القءائيم والنيابم الاامم والدفاع الااج ومكتق المدعي الااج

وتشاااااار لجنم مناهءااااام التاذيق بالقل  غزاى الادد الكبير مي األشاااااخاص رهي االحتجاز الساااااا    -23
 ويلامة وقاد حثاوا اللجنام الماذكورة  يرو على عادج غ االام فترة االحتجااز السااااااااااااااا    للمحااكمامة أحيااناًا لفترات 
 .( 43) للمحاكمم بشكال مفرط

وأعردا لجنم القءاااااااى على التميي  الانصااااااري عي قلق ا غزاى قلم عدد الشااااااكاوة المقدمم بشاااااا ن  -24
يم صااودات  في اللجوى  التميي  الانصارية وموا  م البيروفييي المنحدريي مي أصاال أفريقي والشااوب األصال

. وأوصاااااااا اللجنم المانيم بالقءااااااااى على التميي  لاااااااد المرأة ب ن تكفال  يرو  ناى القدرات  ( 44) غلى القءااااااااى
ب ريقم من جيم وهل اميم للقءاااااة والمدعيي الااميي ومحامي المساااااعدة القءااااائيم والمحاميي وأفراد الشاااار م  

 .( 45) في مجا  حقوق المرأة والمساواة  يي الجنسيي
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وأعردا لجنم مناهءاااااااام التاذيق عي قلق ا المسااااااااتمر غزاى التقدج المحدود في التح يقات المتالقم  -25
غلى   1980باالنت اكات الخ يرة لحقوق اإلنسااااااانة المرتكبم أثناى الن اع الداللي المساااااالح في الفترة مي عاج  

. ورحبا ( 47) الشااااااااملم . وأوصاااااااا اللجنم  تخصااااااايص موارد كافيم لتنفيذ ل م التاويءاااااااات( 46) 2000عاج 
 .( 48) اللجنم المانيم بالقءاى على التميي  لد المرأة بإنشاى هذه الخ م

وأحا ا اللجنم نفسااااااااااا ا علمًا مع القل  بالتقارير التي تفيد بالتا يم القساااااااااااري للنسااااااااااااى والفتياتة  -26
. ورحبا لجنم مناهءااام التاذيق  تقديم النيابم  ( 49) اال تماعيم - سااايما ذوات اإلعاقات الذهنيم والنفسااايم وال

ة لاااااااااد أ باى ومولفيي كبار لتور  م  ير 2018تشاااااااااريي الثاني/نوفمبر    12الاامم شاااااااااكوة  نائيمة في 
. وحثا لجنم القءاااى على التميي  الانصااري على ( 50) امرأة  2  000المباشاار في التا يم القسااري ألكثر مي  
 .( 51) ءحايا التا يم القسري لءحايا التا يم القسري أن تكفال  يرو غتاحم السجال المتال  ب 

وأوصاااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن تا ز  يرو القدرات المشاااتركم  يي الم ساااساااات لكال مي  -27
الحكومم والمجتمع المدني والشاااباب ومنظمات أصاااحاب الامال والامنا  مي أ ال منع أعما  الفسااااد وهدانت ا 

ة أشااااارت المفولاااايم في هذا الصاااادد غلى أن االسااااتق اب ازداد 2022وز/يوليه  . وفي تم( 52) والمااقبم علي ا
 .( 53) حدًة لال  األش ر األليرة

 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية  -5 

 روما التشاااا ير  أشااااارت منظمم األمم المتحدة للترديم والالم والثقافم )اليونسااااكو( غلى أن  يرو قد -28
مي القااانون الجنااائية مع فر    اىات مي قبيااال دفع رسااااااااااااااوج وأداى لاادمااات    138-130بمو ااق المواد  

. وأوصاا اليونساكو ب ن ُتلوي  يرو تجريم  ( 54) مجتمعيم وقءااى عقودم الساجي لمدة تصاال غلى ثالن سانوات
تساي ر   El Comercio  وهذ الحظا اليونساكو أن مجموعم  .( 55) التشا يرة وال سايما فيما يتال   تل  المواد

ة فقد أوصاااااااا ب ن تحدن  يرو مي التركي  المفرط ( 56) في المائم مي ساااااااوق الصاااااااحافم 80على ما يقرب مي 
 .( 57) لملكيم وسائر اإلعالج وأن تءع لوائح فاالم لمنع تركي  الملكيم  ير المبرر وتا ي  التادديم

لمانيم بحالم المدافايي عي حقوق اإلنسانة ولجنم القءاى على التميي   وأعردا المقررة الخاصم ا -29
الانصاارية والمفولاايم عي القل  غزاى حالم المدافايي عي حقوق اإلنسااانة وال ساايما المدافايي عي الحقوق  

 . وال ت ا  اللجنم المانيم بالقءاااى على التميي ( 58) البيئيم وحقوق ملكيم األرالااي وحقوق الشاااوب األصااليم
لاااااااااد المرأة والمقررة الخاصااااااااام تشااااااااااران بالقل  غزاى أعما  التخويا واالنتقاج لاااااااااد المدافاات عي حقوق  

. وأعردا المقررة الخاصاااام عي قلق ا غزاى وصاااام المدافايي عي حقوق اإلنسااااان وعدج االعتراإ  ( 59) اإلنسااااان
في سااااااياق االحتجا ات    دورهم وتجريم مة واسااااااتمرار الممارسااااااات التي ت ر  غشااااااكاليًم في غدارة التجماات

. وأوصااا لجنم مناهءاام ( 60) اال تماعيمة وعدج و ود اسااتجابات فاالم لحمايم المدافايي المارلاايي للخ ر
التاذيق ب ن تحق   يرو بساااااااااااااارعم ودقم ون اهم في  ميع االنت اكات المرتكبم لااااااااااااااد المدافايي عي حقوق  

فياتة يتارلااااااون للمءااااااايقاتة وأن  . والحظا المفولاااااايم أن الصااااااحفييية وال ساااااايما الصااااااح( 61) اإلنسااااااان
. وفي تشااريي  ( 62) المدافايي عي حقوق اإلنسااان يحتا ون غلى حمايم فاالم وديئم نمنم وتمكينيم ألداى عمل م

ة أعرب ثالثام مي المكلفيي  والياات في غ اار اإل راىات الخااصاااااااااااااام عي قلق م مي أن 2022األو /أكتودر  
 .( 63) التش ير مي ش نه غسكات لحايا المءايقم الجنسيمتجريم الناش ات عي  ري  دعاوة 

ة أ لوا  يرو لجنم مناهءام التاذيق ولجنم القءااى على التميي  الانصارية في  2021وفي عاج  -30
لكفالم حمايم    2019غ ار متابام مالحظات ما الختاميم بشاااااا ن تقاريرها الدوريمة باعتماد  روتوكو  في عاج  

. ورحبا اللجنم المانيم بالقءااااااااى على التميي  لاااااااد المرأة باعتماد نليم ( 64) انالمدافايي عي حقوق اإلنسااااااا 
ة ودروتوكو  ق اعي  2021في عاج   ( 65) مشااااااااااااااتركم  يي الق اعات لحمايم المدافايي عي حقوق اإلنسااااااااااااااان

وأوصى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن تخصص  يرو موارد في المي انيم   .( 66) لحمايم المدافايي عي البيئم
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رة لحمايم المدافايي عي حقوق اإلنساااان ود ن تاتمد قانونًا بشااا ن تنساااي  ل تا ي  االساااتجابم اللو ساااتيم المقرو
. وأوصااااااا اليونسااااااكو ب ن تا ز  يرو  ( 67) اإل راىات التي تتخذها مختلة الساااااال ات على الصااااااايد الو ني

 .( 68) بالصحفييي كمدافايي عي حقوق اإلنسانالليم المشتركم  يي الق اعات عي  ري  تيسير االعتراإ 

ورحبا اللجنم المانيم بالقءاااااااااااااااى على التميي  لااااااااااااااد المرأة وفري  األمم المتحدة الق ري   يادة   -31
( بشاااا ن منع مءااااايقات 2021)31155مشاااااركم المرأة في الحياة السااااياساااايم والااممة وداعتماد القانون رقم 

( المادنو  لقواعد التشاااااااااااااارياات  2020)31030سااااااااااااااياساااااااااااااايم والقانون رقم المرأة والمااقبم علي ا في الحياة ال
. وأوصاى فري  األمم المتحدة ( 69) االنتخا يم   دإ كفالم المسااواة  يي الجنسايي والتناوب في قوائم المرشاحيي

الق ري ب ن تنظم  يرو حمالت توعيم لءامان منع المءاايقات الساياسايم ول اب الكرا يمة ولتا ي  التكاف  
 .( 70) لوصو  غلى مناصق اتخاذ القرارات في الم سسات الااممفي ا

 الحق في الزواج والحياة األسرية -6 

أوصاااااى فري  األمم المتحدة الق ري ومنظمم األمم المتحدة لل فولم )اليونيساااااة( ب ال تاتمد  يرو  -32
يتاار  مع مبدأ مصااااالح المقتر  التشاااارياي الذي يمنح الحءااااانم المشااااتركم لكال الوالديي تلقائيًاة وهو ما 

 .( 71) ال فال الفءلى

 حظر جميع أشكال الرق، بما في ذلك االتجار باألشخاص -7 

الحظا اللجنم المانيم بالقءاااااااى على التميي  لااااااد المرأة أن  يرو ال ت ا  مي البلدان األصااااااليم   -33
االسااااتوال  الجنسااااية ودلدان الابور والمقصااااد لالتجار باألشااااخاصة وال ساااايما بالنساااااى والفتياتة أل را  

. ورحبا اللجنم نفساااااااا ا وفري  األمم المتحدة ( 72) في ذل  السااااااااياحم عبر اإلنترنا والسااااااااياحم الجنساااااااايم بما
الق ري باعتماد السااياساام الو نيم لمكافحم االتجار باألشااخاص وأشااكا  االسااتوال  ذات الصاالم للفترة حتى 

ا ل ام الاماال الو نيام لمكاافحام االتجاار ة وأشااااااااااااااادت لجنام منااهءاااااااااااااام التااذياق  بيرو العتماادها 2030 عااج
. وأوصاااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن تا ز  يرو غ راىات تحديد ( 73) 2021-2017باألشاااخاص للفترة 

لااااحايا االتجار وهحالت م ومساااااعدت مة وتوفير مخصااااصااااات كافيم في المي انيم ل ذا الور ة وولااااع نليم  
 .( 74) ستوال للرصد والتقييم ُتاالوج أسباب االتجار واال

وحثا لجنم القءاااى على التميي  الانصااري  يرو على تخصاايص الموارد الالزمم مي أ ال التنفيذ السااليم  - 34
 . ( 75) للخ م الو نيم الثالثم لمكافحم السخرةة وتا ي  اللجنم الو نيم المانيم بمكافحم السخرة ونظاج تفتيش الامال 

 ومواتيةالحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة  -8 

 لباا لجنام الخبراى التااباام لمنظمام الاماال الدوليام غلى  يرو أن ُتدر  في تشاااااااااااااريااات اا مبادأ المسااااااااااااااواة في   - 35
. وأوصاااى الفري  الاامال الماني بمسااا لم حقوق اإلنساااان  ( 76) األ ور  يي الر ال والمرأة عي األعما  المتسااااويم ال يمم 
 . ( 77)   ب ن تا ز  يرو القدرة الم سسيم ل يئم تفتيش الامال والشركات عبر الو نيم و يرها مي م سسات األعما 

ورحبا اللجنم المانيم بالقءاااااى على التميي  لااااد المرأة باعتماد السااااياساااام الو نيم بشاااا ن الامال   -36
ة ولكن ا أعردا عي قلق ا ألن النساااااااااى اللواتي يوا  ي أشااااااااكااًل متقا ام مي التميي   2021الالئ  في عاج  

. وأوصااااا ب ن تءااااع  يرو حصااااصااااًا للتوليا ( 78) فرص محدودة للحصااااو  على عمالتتا  ل ي سااااوة  ال
. وأوصاااااااى ( 79) ول  ًا لالحتفاث بالامالم مي أ ال تا ي  فرص الحصاااااااو  على عمال في الق اع الرسااااااامي

الفري  الاامال الماني باألعما  التجاريم وحقوق اإلنساااااان ب ن تتصااااادة  يرو للتميي  الذي توا  ه المثليات 
والمثليون وم دو و الميال الجنسااااي وموايرو ال ويم الجنسااااانيم وحاملو صاااافات الجنساااايي في الوصااااو  غلى 

 .( 80) سوق الامال وفي مكان الامال
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وحثا لجنم القءاااااى على التميي  الانصااااري  يرو على توفير حمايم فاالم لجميع الاما  المن لييي وعلى  - 37
. وأوصاااااااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن تا ز  يرو ( 81) ظم الامال المن لي اإلنفاذ الصاااااااارج للقوانيي واللوائح التي تن 

 . ( 82) مبادرات مثال  رنامج "مجاالت لاليم مي عمال األ فا " في مجاالت السياحم والريالم واستخداج التكنولو يات 

 الحق في الضمان االجتماعي -9 

المرأة عي قلق ا غزاى الت ليرات في اعتماد مشاااروع أعردا اللجنم المانيم بالقءااااى على التميي  لاااد   - 38
ة وأوصااااا ب ن ت يد  يرو مي غمكانيم اسااااتفادة المرأة مي النظاج ( 83) القانون المتال  بإنشاااااى نظاج و ني للرعايم 

و لبا اللجنم المانيم بحقوق األشااااااااااخاص ذوي اإلعاقم الحصااااااااااو  على   . ( 84) الو ني للءاااااااااامان اال تماعي 
 . ( 85) المتخذة لكفالم حصو  األشخاص ذوي اإلعاقم على لدمات الءمان اال تماعي مالومات عي التدا ير  

 الحق في مستوى معيشي الئق -10 

أوصااااااااااااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن تءااااااااااااع  يرو اسااااااااااااتراتيجيات متوائمم مع ل م التنميم  -39
المرأة تشاااااااار بالقل  غزاى    . وال ت ا  اللجنم المانيم بالقءااااااااى على التميي  لاااااااد( 86) 2030المساااااااتدامم لااج 

االرتفاع  ير المتناسااااااااق في مسااااااااتويات الفقر وأو ه الالمساااااااااواة في الحصااااااااو  على الفوائد االقتصاااااااااديم  
 .( 87) واال تماعيم التي تااني من ا الفئات المحرومم والم مشم مي النساى

المسااااااااكي الذي وأوصاااااااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن تتخذ  يرو تدا ير للحد مي النقص في  -40
 .( 88) توا  ه الفئات الءعيفم في  ميع أنحاى البلد ولتوفير موارد فاالم لءحايا عمليات اإللالى

مليون شااخص في  يرو ُياتبرون   15,5ة أشااارت المفولاايم غلى أن نحو  2022وفي تموز/يوليه   -41
 في األشاا ر المقبلم نتيجًم مي األشااخاص الذيي ياانون مي اناداج األمي الوذائية وهي حالم قد ت داد سااوىاً 

. وأوصاااااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن ت ب   يرو  ( 89) لنقص األسااااامدة الالزمم مع اقتراب موسااااام ال رع
ي حالم الفئات الءااعيفم مي حيش توفير  قانون األمي الوذائية وتنفنذ سااياساام لتا ي  ال راعم اأُلسااريمة وتحساان

 .( 90) لدمات المياه والصرإ الصحي

والحظ فري  الخبراى الاامال الماني بالمنحدريي مي أصال أفريقي أن انتشار التميي  ال يكلي الذي  -42
يااني منه البيروفيون المنحدرون مي أصاال أفريقي يناكس في التفاوتات القائمم في مجاالت التاليم والامال 

 .( 91) والسكي والصحم وفي مستويات المعيشم

 الحق في الصحة -11 

غلى أن  يرو ال ت ا  تتاافى مي  ائحم مر  فيروو   2022مفولااااااااايم في تموز/يوليه  أشاااااااااارت ال  - 43
( التي أسااااافرت عي أثر مدمنر بالنسااااابم لشااااااب اة مما أدة غلى أعلى ماد  وفيات للفرد في  19- كورونا )كوفيد 

يي الاالمة وأن الجائحم أثورت  و ه لاص على األشااااااااااااخاص الم يميي في المنا   الريفيمة واألشااااااااااااخاص الذ 
ة أعردا لجنم القءاااااااااااى على التميي   2020. وفي عاج ( 92) يعيشااااااااااون في فقرة والفئات الم مشاااااااااام والمحرومم 
 يي الشاااااوب األصااااليم الم يمم في من قم األمازون   19- الانصااااري عي   ع ا غزاى االنتشااااار المت ايد لكوفيد 

 . ( 93) األولى مي التصدي للجائحم البيروفيمة وعدج اتخاذ تدا ير محددة مي أ ال الشاوب األصليم في المراحال  

في المائم مي النساى    12,6والحظا اللجنم المانيم بالقءاى على التميي  لد المرأةة مع القل ة أن   - 44
ة وفقًا للمساااااااااااح الو ني ( 94) سااااااااااانم لدي ي أ فا  أو أن ي حوامال   19و   15والفتيات اللواتي تتراو  أعمارهي  يي  

. وأشااارت اليونيسااة غلى أن ا تشااار أيءااًا بالقل  غزاى هذه  2019اج بشاا ن الصااحم واألساارة الذي ُأ ري في ع 
ة وأشاار غلى أن 2020. وأ لغ فري  األمم المتحدة الق ري عي زيادة ماد  وفيات األمومم في عاج ( 95) المسا لم 

 . ( 96) عدد الفتيات دون سي الااشرة اللواتي ُيجبرن على أن يصبحي أم ات قد تءاعة ثالن مرات 
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وأعردا لجنم مناهءام التاذيق عي قلق ا ألن غمكانيم اإل  ا  الاال ي ال ت ا   ير مءامونم   -45
. وأوصاااااا ( 97) في الممارسااااام الامليم في حاالت اال تصااااااب أو سااااافا  المحارج أو لااااااة الجنيي الشاااااديد

 ر ي دد اللجنم المانيم بالقءاااى على التميي  لااد المرأة ب ن تقوج  يرو بإباحم اإل  ا  في حا  و ود ل
حياة أو صاااحم المرأة الحامالة وكذل  في حاالت اال تصااااب أو سااافا  المحارج أو لااااة الجنيي الشاااديدة 

. وأوصاااااااا اليونيساااااااة ب ن تا ز  يرو قدرات نظاج الصاااااااحم  ( 98) ودإلواى تجريمه في  ميع الحاالت األلرة 
والحصو  على وسائال منع  لءمان تقديم لدمات الرعايم على صايد الصحم النفسيم والجنسيم واإلنجا يمة  

 .( 99) الحمال الحديثم والوسائال الشفويم الاا لم لمنع الحمال

وأوصاااااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن تاتمد  يرو ن جًا شااااااماًل للحصاااااو  على لدمات  يدة   -46
  للوقايم مي فيروو نقص المناعم البشاريم/اإليدز وسابال الاال  والدعم والمسااعدة ذات الصالمة بما في ذل

 .( 100) لفائدة الال ئيي والم ا ريي

 الحق في التعليم -12 

يار  للخ ر  رنااامج التاليم   31498رأة فري  األمم المتحاادة الق ري أن اعتماااد القااانون رقم   -47
الثنائي اللوم المشاتر   يي الثقافات والخ م الو نيم ذات الصالمة وعمليات توحيد الماايير اللوويم والمباد   

. وأوصاااى ب ن تشااارع  يرو في غصاااال  اللوائح  ( 101) تث يا الجنساااي في مرحلم التاليم األسااااسااايالتو ي يم لل
التي ت ثر على غعماا  الح  في التاليمة وفي زياادة المي انياات وفقاًا لمااايير اإلنصاااااااااااااااإ مي أ اال مااالجام 

 .( 102) تاليميمة مع التركي   و ه لاص على البنى ال19-التفاوتات التي ازدادت حدة نتيجًم لجائحم كوفيد

وأوصاااا اليونيسااايا ب ن تكفال  يرو قياج وزارة التاليم بمراعاة القءاااايا الجنساااانيم بشاااكال فاا  في  -48
المناهج الدراسااااايم  كما أوصااااات ا ب ن تتخذ الخ وات الالزمم إللواى القانون الذي ينص على تدلال الوالديي  

 .( 103) في غعداد المواد التاليميم

م بالقءاااى على التميي  لااد المرأة القل  ألن ارتفاع مادالت األميم ي ثر بشااكال ويساااور اللجنم الماني  - 49
. وأوصاااا اليونساااكو ب ن تواصاااال  يرو ( 104)  ير متناساااق على النسااااى والفتيات في المجتماات المحليم الم مشااام 

 . ( 105) التاليم تا ي    ودها الراميم غلى كفالم ح   ميع المتالميي في المنا   النائيم في الحصو  على  

وأعردا لجنم القءاااااااى على التميي  الانصااااااري عي قلق ا غزاى الصاااااااودات التي يوا   ا األ فا    -50
والمراهقون المنتمون غلى الشااااااااااااوب األصاااااااااااليم والمجتمع المحلي البيروفي المنحدر مي أصاااااااااااال أفريقي في  

 ن تكفال  يرو التنفيذ السااااااليم الحصااااااو  على تاليم  يدة وال ساااااايما في المنا   الريفيم والنائيم. وأوصااااااا ب 
للخ م الو نيم للتاليم الثنائي اللوم المشاتر   يي الثقافاتة وتخصايص الموارد الكافيم ذات الصالمة وتا ي   

. وأوصااااااااااااااى فري  الخبراى الاامال ( 106) اللجنم الو نيم المانيم بالتاليم الثنائي اللوم المشااااااااااااااتر   يي الثقافات
ب ن تنقنح  يرو المناهج الدراسااااايم ومواد التدريس ذات الصااااالم وتءاااااع  الماني بالمنحدريي مي أصاااااال أفريقي

المناهج ومواد التدريس الجديدة التي تاترإ بالوقائع التاريخيم ودإسااااااااااا اج البيروفييي المنحدريي مي أصاااااااااااال  
 .( 107) أفريقي في  يرو

خاص ذوي اإلعاقم وأوصا اليونسكو ب ن تواصال  يرو   ودها الراميم غلى كفالم اإلدما  الكامال لألش  - 51
 . ( 108) والفتيات والنساى واألقليات في نظاج التاليمة وفقًا لالتفاقيم بش ن مكافحم التميي  في مجا  التاليم 



A/HRC/WG.6/42/PER/2 

9 GE.22-25645 

 الحقوق الثقافية -13 

شجاا اليونسكو  يرو على التنفيذ الكامال لألحكاج ذات الصلم التي تا ز الوصو  غلى التران الثقافي   - 52
شاااااااركم في ماة مع غيالى االعتبار الوا قة في هذا الصااااااددة لمشاااااااركم المجتماات المحليم  والتابير اإل داعي والم 

 . ( 109) والممارسيي والج ات الفاعلم الثقافيم ومنظمات المجتمع المدني والفئات التي تعيش في أولاع هشم 

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -14 

وهو القاانون   30754لق رية بااإلشااااااااااااااارة  و اه لااص غلى القاانون رقم أثنى فري  األمم المتحادة ا -53
اإل ااري بشاااااااااااااا ن التويرات المنااليامة والئحتاه التنفياذيام والخ ام الو نيام للتكيا مع التويرات المنااليامة على 

. وأوصااااااااااااى ( 110) اإل راىات التي اتخذت ا  يرو لتا ي  قدرت ا على الصاااااااااااامود في موا  م التويرات المذكورة
فري  األمم المتحادة الق ري با ن تا ز  يرو قادرة الحكوماات المحليام واإلقليميام وقادرة الحكومام الو نيام على 
تنفيذ تدا ير التخفيا والتكيا في ساياساات ا وقوانين ا ولوائح ا البيئيم المتالقم بالتصادي لتوير المناإ وهدارة  

 .( 111) مخا ر الكوارن

على التميي  لااااااد المرأةة مع القل ة األثر الءااااااار النا م عي  والحظا اللجنم المانيم بالقءاااااااى -54
أنشااااا م التاديي واساااااتخرا  النفر والصاااااناعات ال راعيم الواساااااام الن اقة على صاااااحم المرأة الريفيم وعلى 
البيئمة وال ساايما بالنساابم لنساااى الشاااوب األصااليم ونساااى  يرو المنحدرات مي أصااال أفريقي وسااائر النساااى 

. والحظا المفولااايم أن ماالجم التلون الذي للفته المشااااريع الساااابقم لم ( 112) صاااال أفريقيالمنحدرات مي أ
. وأوصااااااااى الفري  الاامال الماني باألعما  التجاريم وحقوق اإلنسااااااااان ب ن ُتدمج  يرو  ( 113) تنفوذ بالكامال باد

 .( 114)  وانق حقوق اإلنسان في ُنظم وه راىات تقييم الت ثيرات النا مم على البيئم

والحظا المفولااااااااااايم أن للق اع الخاص دورًا هامًا ي ديه عي  ري  ولاااااااااااع تدا ير  وعيم وهل اميم   - 55
. ورحبا اللجنم المانيم بالقءااااى على  ( 115) على حد ساااواى مي أ ال تنفيذ الانايم الوا بم التي ُتل ج   ا الشاااركات 

لو نيم بشاااا ن األعما  التجاريم وحقوق  ول م الامال ا   ( 116) التميي  لااااد المرأة باعتماد السااااياساااام البيئيم الو نيم 
وأوصااااااااااااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن توفر  يرو موارد    . ( 117) 2021( في عاج  2025- 2021اإلنسااااااااااااان ) 

بشاااريم متخصاااصااام وترصاااد مي انيم كافيم لءااامان تنفيذ م شااارات وأهداإ ل م الامال الو نيم بشااا ن األعما   
. وأوصااااااى الفري  الاامال الماني باألعما  التجاريم وحقوق  ( 118) 2025- 2021التجاريم وحقوق اإلنسااااااان للفترة  

اإلنسااااااااان ب ن تقوج  يرو  بناى القدرات وهذكاى الوعي على مسااااااااتوة الساااااااال ات الااممة بما في ذل  الساااااااال ات  
القءاااااااااااااائيام والمشااااااااااااارنعونة باالمبااد  التو ي يام المتالقام بااألعماا  التجااريام وحقوق اإلنساااااااااااااانة وأن ت لاق غلى  

 . ( 119) مع المباد  التو ي يم   لوكم للدولم أن تبذ  الانايم الوا بم في مراعاة حقوق اإلنسان تمشياً الم سسات المم 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

ال ت ا  اللجنم المانيم بالقءااااااااااى على التميي  لاااااااااد المرأة تشاااااااااار بالقل  غزاى انتشاااااااااار المواقة  -56
وهلاافاى الشاارعيم اال تماعيم على الممارسااات الءااارة غزاى النساااى والفتياتة وارتفاع ماد  انتشااار األ ويمة 

الانة الجنساااااني والتميي  غزاى النساااااى ذوات اإلعاقمة والمثليات وم دو ي الميال الجنسااااي وموايرات ال ويم 
النساااااااى مي الشاااااااوب الجنسااااااانيم وحاملي صاااااافات الجنساااااايية والال ئات وملتمسااااااات اللجوى والم ا راتة و 

. وأوصاا اللجنم ب ن تنفنذ  يرو اساتراتيجيم شااملم في ( 120) األصاليم ونسااى  يرو المنحدرات مي أصاال أفريقي
 .( 121)  ميع الق اعات للقءاى على القوالق النم يم التميي يم بش ن أدوار ومس وليات المرأة والر ال
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ي التصااااااااادي للانة الجنسااااااااااني عي  ري  وأشااااااااااد فري  األمم المتحدة الق ري بالتقدج المحرز ف -57
ة والسااااياساااام الو نيم للمساااااواة  يي الجنساااايية ودرنامج المي انيم القائم على النتائج للحد  30364القانون رقم 

 Mujeres Libresمي الانة لاااد المرأةة واالساااتراتيجيم الو نيم لمنع الانة الجنسااااني الماروفم باسااام "

de Violenciaة أكثر 2022رة المرأة والفئاات الءااااااااااااااعيفامة بحلو  نذار/مارو ". ومع ذل ة سااااااااااااااجلاا وزا
. ورحبا ( 122) حالم قائمم على لصااااائص قتال اإلنان 33و  قءاااايم مي قءااااايا الانة الجنسااااي 5 000 مي

. وأوصااى فري  األمم المتحدة ( 123) ب و ه التقدج المحرز على الصااايديي التشاارياي والسااياسااي  لجنتان أيءاااً 
 . ( 124) ت ا على الوقايم مي الانة الجنساني والتدلال المتادد الق اعات في هذا المجا  الق ري ب ن تا ز  يرو قدرا 

وأعردا اللجنم المانيم بالقءاااااااااى على التميي  لااااااااد المرأة عي قلق ا غزاى ارتفاع مسااااااااتوة الانة   -58
. وأوصاا ب ن تواف   يرو على الساياسام  ( 125) 19-الجنسااني لاد النسااىة الذي اشاتد منذ  دايم  ائحم كوفيد

 .( 126) 2027-2022الو نيم الجديدة لمنع الانة الجنساني وهيالى االهتماج ل ذه المس لم للفترة 

 األطفال  -2 

أعرب فري  األمم المتحدة الق ري عي قلقه غزاى زوا  األ فا  وزوا  األ فا  المبكر والقساااااااارية  -59
سااااااااكانيم الم يمم في أماكي نائيم وفي األرالااااااااي الريفيم ومن قم األمازون الذي يت ايد على ن اق الفئات ال

. وأوصااااا اللجنم المانيم بالقءاااااى على التميي  لااااد المرأة واليونيساااايا ب ن تادن   يرو قوانين ا  ( 127) النائيم
تا ز  . وأوصااااااااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن  ( 128) المدنيم لكي تمنع صااااااااراحًم زوا  األ فا  والمراهقيي

 .( 129)  يرو قدرات ا المتاددة الق اعات في موا  م تاقيدات وعواقق زوا  األ فا 

وأقرو فري  األمم المتحدة الق ري بالتقدج المحرز على المسااااتوة التشاااارياي فيما يتال  بإزالم الاقودم   - 60
  9تراو  أعمارهم  يي  البدنيم. ومع ذل ة أشااااااار غلى أن سااااااتم مي كال عشاااااارة أ فا ة فتيات  وفتيانًا مجتمايي )ت 

ساااااانم( قد تارلااااااوا    17و  ساااااانم   12ساااااانم( وساااااابام مي كال عشاااااارة أ فا  )تتراو  أعمارهم  يي    11و  ساااااانوات 
. وأوصاا اليونيساة ب ن تاتمد  يرو تدا ير للقءااى على الانة لاد األ فا  والمراهقيي والشابابة ( 130) للانة 

 . ( 131) الريفيمة واأل فا  ذوي اإلعاقم وال سيما األ فا  مي الشاوب األصليمة واأل فا  في المنا   

وأكدت اليونيساااة أن  يرو أحرزت تقدمًا في غصاااال  نظاج الرعايم البديلم بفءاااال غ ار تشااارياي   -61
 .( 132) مناسقة لكي تدا ير الحمايم التي تن وي على فصال األسرة ال ت ا  متجذرة بام 

 كبار السن -3 

با اللجنم المانيم بالقءاااااى على التميي  لااااد المرأة بال ياجة في عاج  - 62 ة باعتماد السااااياساااام  2021رحن
. و لبا اللجنم المانيم بحقوق األشااااااااااااخاص ذوي ( 133) 2030الو نيم المتاددة الق اعات لكبار السااااااااااااي لااج  

مي المرسااوج التشاارياي    4 اإلعاقم الحصااو  على مالومات عي التدا ير المتخذة إللواى الحكم الوارد في المادة 
الذي تما بمو به الموافقم على تدا ير غلااااااااااااافيم لتبسااااااااااااير اإل راىات اإلداريم والذي ينص على   1310رقم 

. وأوصاااااااااى فري  الخبراى الاامال الماني بالمنحدريي مي أصاااااااااال  ( 134) الحجر التوثيقي فيما يتال  بكبار الساااااااااي 
 . ( 135) بيروفييي المنحدريي مي أصال أفريقي أفريقي ب ن تءع  يرو سياسم و نيم لكبار السي مي ال 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -4 

  (ة 2018) 1384رحبا اللجنم المانيم بالقءاى على التميي  لد المرأة باعتماد المرسوج التشرياي رقم   -63
الذي ياترإ باألهليم القانونيم لألشااخاص ذوي اإلعاقم وينظم ا على قدج المساااواة مع اللريية والسااياساام 

 .( 136) 2030 نيم المتاددة الق اعات بش ن اإلعاقم مي أ ال التنميم حتى عاج الو 
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وأوصاا اللجنم نفسا ا ب ن تتصادة  يرو لألشاكا  المتقا ام مي التميي  لاد النسااى والفتيات ذوات  - 64
ال  اإلعاقمة وأن تكفال غمكانيم لجوئ ي غلى القءااىة وحمايت ي مي الانة الجنساانية ودمج ي في التاليم الشاام 

 . ( 137) للجميعة وهتاحم الامال والخدمات الصحيم ل ية بما في ذل  لدمات الصحم الجنسيم واإلنجا يم 

وأوصاااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن تقوج  يرو  تحسااايي األحكاج القانونيم والمعياريم المتالقم  -65
مع األشخاص ذوي اإلعاقم    بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقمة وولع الترتيبات التيسيريم الماقولمة والتشاور

 .( 138) بش ن التدا ير المعياريم التي قد تمسن بإعما  حقوق م

 الشعوب األصلية واألقليات -5 

أعردا لجنم القءاااى على التميي  الانصااري عي قلق ا غزاى عدج و ود نليات فاالم لحمايم حقوق  -66
التركي  الواساع الن اق لألرالاي  يي أيدي كيانات الشااوب األصاليم في أرالاي ا وأقاليم ا ومواردهاة وهزاى 

 .( 139) لاصم واستوال  هذه الج ات للموارد ال بيعيمة مما ال ي ا  يثير ن اعات ا تماعيم ل يرة

وأعردا اللجنم نفسااااااااا ا عي قلق ا لادج ت بي  ح  الشااااااااااوب األصاااااااااليم في التشااااااااااور المساااااااااب    -67
القصاااور القائمم في غ راىات التشااااور المساااب  بشااا ن المشااااريع  يتال  بالتدا ير التشاااريعيمة وهزاى أو ه   فيما

. وأوصااااااااى فري  األمم المتحدة ( 140) اإلنمائيمة بما في ذل  مشاااااااااريع التاديي في أقاليم الشاااااااااوب األصااااااااليم
في تنفيذ السااااااياساااااام   الق ري ب ن تءاااااامي  يرو الح  في التشاااااااور المسااااااب  وفي اإلقليمة ود ن تحرز تقدماً 

 .( 141) 2030المنحدريي مي أصال أفريقي لااج   الو نيم للبيروفييي

والحظا لجنم القءااااى على التميي  الانصاااري بقل  أنه على الر م مي غنشااااى محميات للشااااوب  -68
األصااليمة ال ت ا  مشاااريع تنميم الموارد ال بيعيم ت دد البقاى المادي والثقافي للشاااوب األصااليم التي تعيش 

ة وال ساااااااااايما في محميات غسااااااااااكوناهوا وموروناهوا وماشااااااااااكو  يرو  في ع لم  وعيم أو على اتصااااااااااا  أولي
 .( 142) وكو اباكوري وناهو ونانتي

وأفاد فري  الخبراى الاامال الماني بالمنحدريي مي أصاااال أفريقي ب ن  يروة على الر م مي غ ارها   -69
الم سااااااااسااااااااي والسااااااااياساااااااااتية ال ت ا  توا ه تحديات في غعما  الحقوق المدنيم والسااااااااياساااااااايم واالقتصاااااااااديم  

 .( 143) واال تماعيم والثقافيم لسكان  يرو المنحدريي مي أصال أفريقي

 يون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسينالمثليات والمثل -6 

  30364 ينماا رحباا اللجنام المانيام باالقءاااااااااااااااى على التميي  لااااااااااااااد المرأة بااعتمااد القاانون رقم   -70
ي بمو ق المرساااوج الساااامي  بشااا ن منع الانة لاااد المرأة وأسااارت ا والمااقبم عليه والقءااااى عليهة الذي ساااُ
ة فقاد أعرداا عي أسااااااااااااااف اا ألن القاانون لم يااالج  2016تموز/يولياه    26الم رإ    MIMP-2016-009 رقم

. وأوصااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن تجري  ( 144) التميي  على أساااو الميال الجنسااي وال ويم الجنسااانيم
موايري   يرو التوييرات التشاااااااااريعيم الالزمم لءااااااااامان حقوق المثليات والمثلييي وم دو ي الميال الجنساااااااااي و 

ال ويم الجنسانيم والمتسائليي عي هويت م الجنسانيم وحاملي صفات الجنسيية واالعتراإ لألسر التي تشمال  
عي الح  في ال ويم لموايري ال ويم الجنسانيم   ه الى األشخاص بالح  في التبني وفي  نوة أ فال مة فءالً 

 .( 145) وحاملي صفات الجنسيي

بحقوق اإلنساااااااان الحصاااااااو  على مالومات عي التدا ير المتخذة للقءااااااااى  و لبا اللجنم المانيم  -71
على التميي  على أساااو الميال الجنسااي وال ويم الجنسااانيمة ولمنع الانة لااد المثليات والمثلييي وم دو ي  

 .( 146) الميال الجنسي وموايري ال ويم الجنسانيم وحاملي صفات الجنسيي



A/HRC/WG.6/42/PER/2 

GE.22-25645 12 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -7 

أقرت مفولايم حقوق اإلنساان ومفولايم شا ون الال ئيي بالج ود التي تبذل ا  يرو في االساتجابم   -72
 .( 147) مليون ال ئ وم ا ر غلى البلد 3,1لوصو  

 2025-2017وأوصااى فري  األمم المتحدة الق ري ب ن تا ز  يرو سااياساام ال جرة الو نيم للفترة   -73
 .( 148) سانيم والتفاعال  يي الثقافاتمع مراعاة حقوق اإلنسان والش ون الجن 

ووفقًا لليونيساااياة  ذلا  يرو   ودًا كبيرة إلنشااااى نليات لتساااويم أولااااع الم ا ريي. ومع ذل ة  -74
فإن الرساااوج اإلداريم المرتفام والوثائ  الم لودم ونقص المالومات عي اإل راىات الوا ق اتباع ا ياني أن 

. وأوصااااااااااا ( 149) الون في ولااااااااااع  ير نظامي مي و  م نظر ال جرةنساااااااااابم مئويم كبيرة مي المانييي ال ي  
مفوليم ش ون الال ئيي ب ن ُتنشئ  يرو نليم موحدة لتلقي  لبات اللجوى على حدودهاة وأن تقدج مالومات 

. وأوصااااا اليونيساااايا ب ن تا ز  يرو نليات تنظيم ال جرة  ( 150) والااااحم ومباشاااارة لملتمسااااي الحمايم الدوليم
 .( 151) على الحقوق والتي يس ال الوصو  غلي ا مي حيش الرسوج اإلداريم والوثائ  الم لودمالشاملم والقائمم 

وأوصاااااااا اللجنم المانيم بحمايم حقوق  ميع الاما  الم ا ريي وأفراد أسااااااارهم ب ن تكفال  يرو أن  -75
رة وأن مي تادا ير الخياار األلي   يكون احتجااز الاماا  الم اا ريي الاذيي هم في ولااااااااااااااع  ير قاانوني تاد يراً 

 .( 152) لالتفاقيم الدوليم لحمايم حقوق  ميع الاما  الم ا ريي وأفراد أسرهم يكون االحتجاز ممتثالً 

والحظا مفولاايم شاا ون الال ئيي أن تشاارياات اللجوى وال جرة وحمايم ال فال ال تنص على توفير   - 76
وأوصااا المفولاايم ب ن تواصااال  يرو  .  ( 153) الحمايم الكافيم لأل فا   ير المصااحوديي والمنفصااليي عي ذوي م 

تا ي  الُن ج والخدمات المتخصاااااااااااااصااااااااااااام التي ترك  على ال فال لالساااااااااااااتجابم الحتيا ات األ فا  والمراهقيي  
 . ( 154) الال ئيي أو الم ا ريي المنفصليي عي ذوي م أو  ير المصحوديية والن و  بآليات الرعايم البديلم 

 المشردون داخلياا  -8 

المتحدة الق ري ب ن تا ز  يرو حمايم حقوق المشااااااارديي دالليًا وتحساااااااين اة  أوصاااااااى فري  األمم  -77
ي مسااااااااتوة مشاااااااااركت م في   19-ساااااااايما في غ ار مكافحم  ائحم كوفيد وال والكوارن ال بيعيمة ود ن تحساااااااان

 .( 155) القءايا الاامم والسياسيم التي تمسن م

 عديمو الجنسية -9 

الحظا مفولايم شا ون الال ئيي أنه على الر م مي أن  يرو صادقا على االتفاقيم بشا ن ولاع  -78
األشااخاص الاديمي الجنساايم واالتفاقيم المتالقم بخف  حاالت اناداج الجنساايمة فإنه ال يو د تشااريع و ني 

 .( 156) ُينشئ غ راًى لتحديد حاالت اناداج الجنسيم أو يحدد حقوق األشخاص الاديمي الجنسيم

وسااا لا اللجنم المانيم بحقوق اإلنساااان ولجنم حقوق ال فال عي الخ وات المتخذة لكفالم تساااجيال  -79
المواليد وهتاحم غمكانيم الحصاااااو  على وثائ  ال ويم لجميع األ فا  المولوديي في  يروة وال سااااايما األ فا   

واأل فا  الم يميي في  المولوديي في المنا   الحدوديم لحو  األمازونة وأ فا  الشااااااااااااااوب األصاااااااااااااليمة  
. وأوصاااااااا اللجنم المانيم  ( 157) المنا   الريفيم أو النائيمة واأل فا  الم ا ريي والال ئيي وملتمساااااااي اللجوى

بالقءاااااى على التميي  لااااد المرأة ب ن تلوي  يرو شاااارط توافر الوثائ  الرسااااميم للوالديي إلصاااادار شاااا ادات  
 .( 158) األ فا  المولوديي في  يروالميالد وأن تكفال غصدار ش ادات الميالد لجميع 
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