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 الممثل التجاري للوال�ات المتحدة

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 مقدمة
 

جونيور مذكرة رئاـسية بـشأن تعزيز حقوق اإلنـسان للمثليات واملثلي�    ، أـصدر الرئيس جوزيف بايدن2021فرباير   4يف 
اًء عىل اـملذكرة    LGBTQIوثـنائيي الجنس (  والـعابرين للجنس،ومزدوجي املـيل الجنيســـ   +) يف جميع أنـحاء الـعامل. بـن

، يوجه اإلدارات والوكاالت التنفيذية العاملة يف الخارج لض�ن أن الدبلوماسية 2011التي أصدرها الرئيس أوباما يف عام  
 .األمريكية واملساعدات الخارجية تعزز وتحمي حقوق اإلنسان الخاصة بأفراد مجتمع امليم يف جميع أنحاء العامل

 :تشمل أهداف السياسة املوضحة يف املذكرة

ا   • من خالل مـكافـحة   والـعابرين للجنس،تعزيز حقوق اإلنســــان للمثلي� وثـنائيي الجنس واملتحول� جنســـيـً
 .+ LGBTQIتجريم األفراد يف الخارج عىل أساس وضع أو سلوك 

 .والخناىث والعابرين للجنسنيس ح�ية الالجئ� وطالبي اللجوء من املثلي� واملثليات ومزدوجي امليل الج •

 .وتعزيز عدم التمييز ضد األشخاص من مجتمع امليم والح�ية،تقديم املساعدة األجنبية   •

  .ألشخاص املثلي� يف الخارجضد ااالستجابة برسعة وبشكل هادف النتهاكات حقوق اإلنسان   •

اء تـحالـفات من اـلدول ذات التفك� امل�ـثل وإرشاك املنظ�ت اـلد  • ولـية يف مـكافـحة التمييز ضــــد مجتمع  بـن
 .امليم

ية بتاريخ  أن  2021فرباير  4هذا هو أول تقرير عام عىل اإلطالق عن تنفيذ حكومة الواليات املتحدة للمذكرة الرئاـس بـش
ــ   ــان للمثليات واملثلي� ومزدوجي امليل الجنيسـ وثنائيي الجنس يف جميع أنحاء العامل.    والعابرين،تعزيز حقوق اإلنسـ

ــفافة من الوكاالت الحكومية األمريكية املنخرطة يف الخارج يف الجهود املبذولة ،  يقدم هذا التقرير ــلة وشـ تقارير مفصـ
لح�ية وتعزيز حقوق اإلنسـان للمثلي� يف جميع أنحاء العامل. من خالل هذا التقرير، تشـارك حكومة الواليات املتحدة 

اتـخاذ إجراءات ـبعلـته لتحقيق تـقدم نحو أـهداف اـملذكرة الرـئاســــية. ويـهدف التقرير إىل إلـهام الحكوـمات األخرى  ـما ف
ودمج احتـياـجاتهم عرب املســــاـعدات  ،  م�ثـلة للنهوض بحقوق اإلنســــان للمثلي� وثـنائيي الجنس واملتحول� جنســــيا

 الخارجية والسياسة الخارجية.
تم تنقيح بعض األع�ل التي تم االضـــطالع بـها لضـــ�ن ك� عـمل الحكوـمة األمريكـية، يـقدم ـهذا التقرير نظرة ـثاقـبة ل

كحكومة  الجهوداألمن والســالمة ألفراد مجتمع امليم واملدافع� عن حقوق اإلنســان واملنظ�ت غ� الحكومية. تجري 
أو التداعيات السـلبية ألعضـاء    بالـرشاكة مع املجتمع املد� العاملي لضـ�ن عدم مسـاهمة الجهود يف رد الفعل العنيف

 + الذين هم عىل الخطوط األمامية لحركات حقوق اإلنسان عىل مستوى العامل. LGBTQIمجتمعات 
ال تـستطيع الواليات املتحدة إحراز تقدم يف النهوض بحقوق اإلنـسان لألـشخاص املثلي� وثنايئ الجنس واملتحول� جنـسيًا  

ــيات األخرى بدون رشاكة وعمل   ــخص ــان من مجتمع امليم ومنظ�ت  والش هادف يقوم به املدافعون عن حقوق اإلنس
 املجتمع املد� والحلفاء. 
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أوـضح الرئيس بايدن أن ح�ية وتعزيز حقوق اإلنـسان للمثلي� وثنايئ الجنس واملتحول� جنـسيًا والـشخـصيات والـشباب  
لرئيس بايدن، "سـياسـة الواليات املتحدة للسـعي إىل  هو أولوية يف السـياسـة الخارجية للواليات املتحدة. إنها، ك� قال ا

وضـع حد للعنف والتمييز عىل أسـاس التوجه الجنيسـ أو الهوية أو التعب� الجندري أو الخصـائص الجنسـية، والقيادة  
 بقوة �وذجنا يف قضية النهوض بحقوق اإلنسان ألفراد مجتمع امليم يف جميع أنحاء العامل ".

أنه من أجل القيادة يف النهوض بحقوق اإلنسـان ألفراد مجتمع امليم عىل الصـعيد الدويل، يجب  تدرك الواليات املتحدة
ا تعزيز الح�ية والفرص ملجتمعات   هاريس العمل لتمرير قانون  -. تواصــل إدارة بايدنداخليا+   LGBTQIعلينا أيضــً

وتعزيز    جنـسياً،مة التمييز والعنف ـضد املتحول�  ومعالجة أز  +،وتعزيز ح�ية الحقوق املدنية لألفراد املثلي�   املـساواة،
+ يقودون يف كل مسـتوى من    LGBTQIوالتأكد من أن   +،  LGBTQIالعدالة الصـحية واألمن االقتصـادي ملجتمعات  

ســنواصــل الســعي لنرضــب املثل يف تعزيز حقوق اإلنســان للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول�  "مســتويات الحكومة.  
 .الذين لديهم نفس الخيار" شخاصجنسيًا وجميع األ 

وزارة    الداخيل،وزارة األمن  التنمية،مؤســســة متويل  الخارجية،يتضــمن التقرير التايل تقارير من الوكاالت التالية: وزارة  
فيلق   األلفية،مؤســـســـة تحدي   البرشـــية،وزارة الصـــحة والخدمات  العمل،وزارة   العدل،وزارة   الدفاع،وزارة   التجارة،

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية واملمثل التجاري   املتحدة،بنك التصـــدير واالســـت�اد للواليات   الخزانة،وزارة   الســـالم،
 للواليات املتحدة.

 
 

 وزارة الخارج�ة
 

بـشأن النهوض بحقوق اإلنـسان للمثليات واملثلي� ومزدوجي امليل  2021فرباير  4) يف PMمنذ إـصدار املذكرة الرئاـسية (
ان   والعابرين للجنس،الجنيسـ   وثنائيي الجنس يف جميع أنحاء العامل، عملت وزارة الخارجية عىل النهوض بحقوق اإلنـس

+ األشخاص يف الخارج. تستجيب الجهود التي تبذلها اإلدارة لإلجراءات املوجهة لح�ية األشخاص   LGBTQIالخاصة بـ 
ــوء املعاملة والتجريم والتمييز   ــيات يف الخارج من العنف وسـ ــخصـ ــيًا والشـ املثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنسـ

 نسيًا والشخصيات يف جميع أنحاء العامل.وكذلك دعم متك� حركات املثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� ج والوصم،
 :ومن أبرز األحداث البارزة يف وزارة الخارجية

   �الرتحيب بجيسـيكا سـت�ن كمبعوثة خاصـة لتعزيز حقوق اإلنسـان للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول
 جنسيًا والشخصيات. 

  �إصدار أول جواز سفر محدد جنساX. 

   ة يف مقر وزارة الخارجية يف واشنطن العاصمةرفع علم التقدم التاريخي ألول مر. 

 ) اســتضــافة أول حدث جانبي للواليات املتحدة يف مجلس حقوق اإلنســان التابع لألمم املتحدةHRC (
 .الذي ركز عىل قضايا املتحول� جنسياً 

  .تحديثات لتقارير حقوق اإلنسان ملعالجة حقوق اإلنسان بشكل أكرث شموالً ألفراد مجتمع امليم 

 العرتاف بالعنف ضــد املثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنســيًا يف إطار صــياغة إســرتاتيجية الواليات ا
 .املتحدة الجديدة ملنع العنف القائم عىل النوع االجت�عي والتصدي له عىل الصعيد العاملي

   أول خطة عمل وطنية أمريكية إلنهاء العنف القائم عىل النوع االجت�عي.ضع و 
 

 وزارة الخارجية الدول بإلغاء السياسات واإلجراءات غ� املنسجمة مع متطلبات مجتمع امليم: تطالب
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  عن الســـياســـة املحدثة للوزارة التي تســـمح للمواطن� األمريكي�  ، أعلن الوزير بلينك�2021يونيو   30يف
 باإلقرار بأنفسهم عىل جنسهم دون الحاجة إىل وثائق طبية. 

   اًرا من  2022ـمارس    31يف ، �كن ملـقدمي طلـبات الحصـــول عىل جواز 2022أبرـيل    11، أعلن الوزير أـنه اعتـب
) يف طلب دفرت جوازات Xد أو هوية جنســـية أخرى () أو غ� محدF) أو أنثى (Mســـفر أمرييك اختيار ذكر (

 السفر الخاص بهم للخدمة الروتينية.

  مبوجب التفســـ� املحدث لإلدارة لـــــــINA 301،  ســـيكون األطفال    ،2021مايو  18الذي تم اإلعالن عنه يف
ا ومتزوـجان من بعضـــه� البعض  ألبوين،املولودين يف الـخارج   ا أمريكيـً وـقت والدة   أـحده� عىل األـقل مواطنـً

من الوالـيات املتـحدة. املواطنون مـنذ الوالدة إذا ـكان ـلديهم رابط جيني أو حـمل إىل أـحد واـلديهم عىل    الطـفل،
ــاقًا مع هدف القســـم املتمثل يف  INAاألقل ويســـتوفون متطلبات   األخرى. هذا التفســـ� املحدث أكرث اتسـ

 تحول� جنسيًا.املعاملة املتساوية لألشخاص املثلي� وثنائيي الجنس وامل
. 2021انســـحـبت الوالـيات املتـحدة من "إعالن إج�ع جنيف" وـطالـبت ـبإزالـته من نـظام وـثائق األمم املتـحدة يف فرباير  

ــع عىل أنه  ــلة وينظر إليه عىل نطاق واسـ ــحة اإلنجابية ذات الصـ ويعارض إعالن إج�ع جنيف اإلجهاض وحقوق الصـ
 مناهض ملجتمع امليم +.

تدعو الوزارة إىل إلغاء القوان� يف البلدان التي تجرم األفراد عىل أســـاس التوجه الجنيســـ و / أو الهوية الجنســـية أو 
التعب�. يقوم مكتب املبعوث الخاص املعني بحقوق اإلنســـان للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنســـيًا ومزدوجي  

ىث بتطوير مناهج خاصــة بكل بلد باســتخدام أدوات وموارد الوزارة امليل الجنيســ ومغايري الهوية الجنســانية والخنا 
ــاركة عىل مدار العام، تنســـيق االســـتجابات  والوكاالت والحكومية الدولية لدعم إلغاء التجريم. تشـــمل مجاالت املشـ

لوك مجتمع   ية النتهاكات حقوق اإلنسـان والتجاوزات الناتجة عن تجريم وضـع أو ـس ملسـاعدة  تقديم ا امليم؛الدبلوماـس
مبا يف ذلك دعم جهود املجتمع املد� إللغاء القوان� ومنع مترير الترشــيعات    للســياســات،والدعوة   الطوارئ؛يف حاالت  

 املقرتحة التي تجرم وضع أو سلوك مجتمع امليم
 

  ):CAمكتب الشؤون القنصلية ( •
، أعلن الوزير بلينك� أن 2021يونيو   30قامت الوزارة بتحديث ـسياـسات تحديد الجنس لجوازات الـسفر األمريكية. يف 

ترشين األول  جميع املواطن� األمريكي� �كنهم اآلن التصديق بأنفسهم عىل جنسهم، دون الحاجة إىل وثائق طبية. يف 
، أعلنت الوزارة أن عالمة  2022مارس    31أصـــدرت الوزارة أول جواز ســـفر خاص بعالمة الجنس. يف   ،2021(أكتوبر)  

ـستكون متاحة لجميع املواطن� األمريكي� املتقدم� للحـصول عىل دفرت جوازات ـسفر روتيني اعتبارًا   )X(النوع الثالث 
وـثائق   من  بـطاـقات جواز الســـفر وغ�ـها  مـتاـحة عىل  Xومن املتوقع أن تصـــبح عالـمة الجنس    .2022أبرـيل    11من  

 .2023الجنسية أواخر عام 
 

لية بتحديث تفـس�ها وتطبيقها   ؤون القنـص ية  301لل�دة  قامت الـش ، الذي يحدد )INA(  من قانون الهجرة والجنـس
ــية األمريكية عند الوالدة. ــول عىل الجنس ــ� وتطبيق  متطلبات الحص ثة املحدثان يراعي حقائق األرس الحدي INAتفس

. يـسمح التفـس� املحدث بزيادة  1952منذ أن ـصدر القانون يف عام  ) ARTوالتقدم يف التكنولوجيا اإلنجابية املـساعدة (
داد   اء يف الزواج من نفس    املتزوج�،أـع ك اآلـب ا يف ذـل الهم املولودين يف   الجنس،مـب ة إىل أطـف ة األمريكـي ل الجنســــي لنـق

ا من بعضـــه� البعض    وين،ألبالـخارج. األطـفال املولودين يف الـخارج   ا ومتزوجـً ا أمريكيـً يكون أـحده� عىل األـقل مواطنـً
إذا ـكان ـلديهم رابط ورايث أو ارتـباط حميل بواـحد عىل    الوالدة،ســـيكونون مواطن� أمريكي� مـنذ    الطـفل،وـقت والدة  

يتطلب من األطفال   INAلـــ كان تفس� الوزارة وتطبيقها    السابق،األخرى. يف  INAاألقل من والديهم وتلبية متطلبات  
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املولودين يف الـخارج أن تكون ـلديهم عالـقة وراثـية أو عالـقة حـمل ـبأـحد الواـلدين من مواطني الوالـيات املتـحدة. ســـمح 
د من   ا يف ذـلك األزواج    األزواج،ـهذا التـحدـيث لـعدد متزاـي ذين يســـتـخدمون    LGBTQIمـب بنـقل   ،ART+ وأولـئك اـل

 يف الخارج.الجنسية إىل األطفال املولودين 
 

 )CSOمكتب عمليات الرصاع وتحقيق االستقرار ( •
ـقام املكـتب ـبدمج أنشـــطـته يف الجهود الـحالـية املشـــرتـكة ب� الوـكاالت، مـبا يف ذـلك مجموـعة العـمل املعنـية ـبالـحد من  

ارية لـرشاكة  LGBTQIـضد العنف   تـش + والحد من العنف مع مكتبة الكونغرس. كجزء من    LGBTQI+ واللجنة االـس
بـيانات  و ن �كنـها املســـاعدة يف إنـتاج تحليالت  تســـتكشـــف منظ�ت املجتمع املد� ما إذا كا هذه،مجموعة العـمل  

وتعزيز النهج القائم عىل األدلة للحد من العنف ضــد األشــخاص املثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنســيًا يف املناطق  
الجديدة التابعة للمكتب حدثًا مـشرتكًا ب� الوكاالت حول    )NSU(املتـرضرة من النزاع. اـستـضافت وحدة دعم التفاوض 

ــالم،اإلدماج يف عمليات   ــتخدام نهج متعدد    السـ ــية والجندرية، والذكورية، وكيفية اسـ والذي ركز عىل األقليات الجنسـ
اعدة فنية متخـصـصة يف عمليات    ،NSUالجوانب لتحليل النزاع الذي يراعي الفوارق ب� الجنـس�. تقدم  التي توفر مـس

ية   + وتتشـاور مع املجتمع املد� لتطوير   LGBTQIبشـأن قضـايا   دعً� للتفاوض  املعقدة،السـالم واملفاوضـات السـياـس
 امل�رسات الجيدة اإلجرائية واملوضوعية ونقاط التفاوض لالستجابة للقضايا الحادة املتكررة.

 

 )DRLمكتب الد�قراطية وحقوق اإلنسان والعمل ( •
 

ت�ن، رحبت الوزارة 2021يف ـسبتمرب   يكا ـس كمبعوثة أمريكية خاـصة لتعزيز حقوق اإلنـسان ألفراد مجتمع امليم.   بجيـس
ــارك املبعوث الخاص ــرتكة، واملجتمع املد�، والقطاع الخاص،   شـــت�ن  منذ ذلك الح�، شـ عرب الوزارة، والوكاالت املشـ

اط األكاد�ية إلجراء جلـسات اـست�ع اركة يف حوار اـسرتاتيجي   ،والحكومات األجنبية، واألوـس ان واملـش حول حقوق اإلنـس
ألفراد مجتمع امليم. عقد مناقشــات عرب الوزارة ومع الســفارات يف الخارج حول كيفية زيادة الدعم ألشــخاص وحركات  
مجتمع امليم عىل مستوى العامل، مبا يف ذلك يف أفغانستان؛ جمع وتحليل البيانات من الربيد واملكاتب يف السفارات عىل  

 .)HRRsير السنوية لحقوق اإلنسان (مستوى العامل لتحديث التقار
 

املبعوث األمرييك الخاص للنهوض بحقوق اإلنـسان لألـشخاص املثلي� وثنايئ الجنس واملتحول� جنـسيًا والـشخـصيات هو  
عضـــو نشـــط يف مجلس حقوق امللكـية بوزارة الـخارجـية. يـقدم مجلس اإلنصــــاف، اـلذي عـقده رئيس مكـتب التنوع  

الجهود التي تهدف إىل  و   الخططمنصـة للمسـاواة تؤدي إىل مشـاركة املعلومات ومناقشـة التحديات وتعزيز    والشـمول،
 ترسيخ املساواة العرقية ودعم املجتمعات املحرومة يف تطوير السياسة الخارجية للواليات املتحدة وتنفيذها.

ــبي، أدىل 2021يف يونيو  ــكوت باس ــاعد وزير الخارجية باإلناس ــؤون الخارجية ، نائب مس ــهادته أمام لجنة الش بة، بش
مبجلس النواب يف أول جلسـة اسـت�ع لها مكرسـة حرصـيًا لقضـايا حقوق اإلنسـان للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول�  

  جنسـيا منجنسـيًا. وأكدت الشـهادة التزام الوزارة بح�ية وتعزيز حقوق اإلنسـان للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول�  
ياسـة املسـتهدفة وجهود املسـاعدة الخارجية. سـلطت الشـهادة الضـوء عىل الحاجة إىل الدعم لزيادة الرؤية  خالل السـ

ومتك� النســاء املثلي� واملتحول� جنســياً وغ�هم من األشــخاص املتنوع� جنســياً واألشــخاص ثنائيي الجنس وأعضــاء  
 + املهمشة األخرى. LGBTQIمجتمعات 
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) عىل مدار العام. مرفق البيئة GEF) بإدارة صـندوق املسـاواة العاملي (DRL / GPاملية (للربامج الع DRLقام مكتب 
+ واألشــــخاص    LGBTQIـتدعم املســــاـعدة الـطارـئة ملنظ�ت  ،  الـعاملـية عـبارة عن رشاـكة ب� القـطاع� الـعام والـخاص

وبرامج حقوق اإلنـسان طويلة األجل لتحفيز التغي�    الـشعبية،+  LGBTQIاملعرـض� للتهديد، واملنح الـصغ�ة ملنظ�ت  
عمل املكتب عن كثب مع الرشــكاء املنفذين  ،COVID-19ها جائحة تاإليجايب. اســتجابة للتحديات الحرجة التي أحدث

لتـعدـيل الربمـجة ومتكينهم من مواصــــلة عملهم وتلبـية االحتـياـجات الحيوـية واملتغ�ة. ـبدعم من الكونجرس والـرشــكاء  
مبا يف ذلك   واملســاه�ت،جهًدا متجدًدا لتوســيع العضــوية   DRL / GPينمو مرفق البيئة العاملية. بدأ مكتب  لي�،الحا

كجزء من املبادرة الرئاســية للتجديد الد�قراطي التي تم إطالقها يف   الـرشـكاء الجدد والحالي�.  املالية مناملســاه�ت  
ا تقديم ما يصــل إىل مؤمتر القمة من أجل الد�قراطية، تعتزم وزارة مالي� دوالر إلطالق صــندوق    5 الخارجية أيضــً

Global LGBTQI + Inclusive Democracy and Empowerment (GLIDE)  ار د يف إـط دـي امج ـج ، وهو برـن
عىل مدار   + يف املؤسـسـات الد�قراطية.  LGBTQIصـندوق املسـاواة العاملي سـيسـهل مشـاركة وقيادة أفراد مجتمع  

+ لإلدارة   LGBTQIمحفظة   DRL) التابع لــ  MLGAمكتب الشؤون املتعددة األطراف والشؤون العاملية (العام، أدار 
مل ذلك، من ب� أمور أخرى،  ت�ن. وـش اسـتمرار جهود اإلدارة لدعم إلغاء القوان� يف قبل وصـول املبعوث الخاص ـس

أو الخـصائص الجنـسية، وهو  حولالجنـسية أو التالبلدان التي تجرم األفراد عىل أـساس التوجه الجنـيس أو الهوية 
 أمر يقوده مكتب املبعوث الخاص اآلن.

 
ــ   DRL / MLGAعمل مكتب  ة بـــ ان الخاـص �ن تعميم حقوق اإلنـس ا عىل ـض + عرب خطوط الجهود    LGBTQIأيـضً

يمية لدائرة حقوق الســياســية املشــرتكة ب� الوكاالت واإلدارة التي تركز عىل النوع االجت�عي. واصــلت املكاتب اإلقل
اإلنســان بذل الجهود لتعزيز وح�ية حقوق اإلنســان للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنســيا عىل مدار العام. عىل  

ـبالـعدـيد من   DRL) الـتابع ملكـتب  DRL / WHAالتقى مكـتب شـــؤون نصـــف الكرة الغريب ( املـثال،ســـبـيل  
ــة التعاون املحتمل يف مكا ــف الغريب من الكرة  املنظ�ت الدولية ملناقش ــد مجتمع امليم يف النص فحة التمييز ض

 األرضية.
 

قامت منصــات التواصــل االجت�عي التابعة لإلدارة بتوثيق العديد من األحداث التاريخية الجديرة باملالحظة والرتويج 
ر الوزير بلينك� ، أصــدIDAHOTB (2021لها. يف اليوم العاملي ملناهضــة رهاب املثلية الجنســية ورهاب املتحوِّل� (

مجموعات أدوات وســائل التواصــل االجت�عي التي متت مشــاركتها مع    DRLوأنشــأ مكتب ،  بيانات تخليًدا للذكرى
جميع الـسفارات والقنـصليات. اـستـضافت العديد من املكاتب والـسفارات وـشاركت يف فعاليات واـسعة النطاق. باإلـضافة  

يوم التضــامن ب� ويوم الروح، واليوم الدويل للضــ�ئر، ويوم توعية الجنســ�، و الخروج،احتفلت اإلدارة بيوم  ذلك،إىل  
ليط الـضوء عىل العديد من هذه األيام التذكارية  الجنـس�، بوع اآلس (لالحتفال بهويات الطيف الالجنيسـ)، مع تـس وأـس

 ألول مرة يف تاريخ القسم.
 

 )ECAمكتب الشؤون التعليمية والثقافية ( •
جل طويل يف إعطاء األولوية للتنوع واإلنصـاف واإلدماج وإمكان طة  تتمتع اللجنة بـس   التبادل،ية الوصـول يف برامج وأنـش

اركون والربامج املجتمع واملجتمعات األمريكية يف الخارج. ينعكس هذا االلتزام  �ن أن يعكس املـش عى جاهدة لـض وتـس
 + حول العامل. LGBTQIيف بيان التنوع الخاص به ويتضمن ارتباطات الربمجة والدبلوماسية العامة مع مجتمعات 
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 )INLالدويل ملكافحة املخدرات وإنفاذ القانون (املكتب  •
) مع الدول الرشــيكة بشــأن القضــايا املتعلقة باألمن INLبين� يعمل مكتب شــؤون املخدرات الدولية عىل اإلنرتنت (

  INLفإننا نســاعدهم عىل ضــ�ن ســالمة املواطن� وأمنهم، مبا يف ذلك ضــد العنف بدافع التحيز. يوفر مكتب   املد�،
باط إنفاذ القانون والجهات الفاعلة األخرى يف األدو  ات واملوارد ملعالجة مجموعة املـشكالت هذه، مبا يف ذلك تدريب ـض

مجال العدالة الجنائية عىل كيفية التحقيق يف جرائم الكراهية ومقاـضاة مرتكبيها والفـصل فيها، مبا يف ذلك الجرائم ـضد 
+)، وكيفية تحديد ومعالجة تحيزهم وخـصائـصه. تأث�   LGBTQIنـسيًا (األـشخاص املثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� ج

 عىل عملهم.
 

 )IOمكتب شؤون املنظ�ت الدولية ( •
جهود الحكومة األمريكية عرب منظومة األمم املتحدة وتعمل مع املكاتب والوكاالت الـرشيكة لـض�ن  IOتنـسق منظمة  

ــاركة الواليات املتحدة إىل املنظ�ت اإلقلي ــيع مش مية والوظيفية متعددة األطراف خارج األمم املتحدة واالئتالفات  توس
ية للمثلي�   اـس اركتنا يف مجموعة األمم املتحدة األـس الخاـصة والتجمعات متعددة األطراف. جددت الواليات املتحدة مـش

ا ملجموعة واملثليات ومزدوجي امليل الجنيسـ ومغايري الهوية الجنسـانية والخناىث يف نيويورك وأصـبحت عضـًوا م ؤسـسـً
 .2021) يف جنيف يف يونيو SOGIأصدقاء التوجه الجنيس والهوية الجنسية (

 
 األخرى،اســــتأنـفت الوالـيات املتـحدة دورـها القـيادي يف األمم املتـحدة والهيـئات املتـعددة األطراف    ،2021يـناير   20مـنذ 

ايا مجتمع امليم يف هيئات األمم املتحدة. ويـشمل ذلك االنـض�م إىل أول  بعد أن انـضمت إىل كل بيان مـشرتك حول قـض
حدث جانبي للواليات املتحدة عىل اإلطالق يف  واســـتضـــافة أول املتحدة،بيان من نوعه يف مجلس األمن التابع لألمم 

أن قضـايا املتحول�   ان بـش ياً،مجلس حقوق اإلنـس وقيادة أول قرار عىل اإلطالق يف األمم املتحدة لتمريره باإلج�ع    جنـس
. هذا 2021الذي تبنته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب    "،مع إدراج العبارة. "امليول الجنسية والهوية الجنسية

ــاء بكل تنوعهن. هذا القرار التاريخي هو   ــارة إىل النس ــمن إش ا األول يف تاريخ األمم املتحدة الذي يتض ــً القرار هو أيض
 +،الثا� فقط يف الجمعية العامة لألمم املتحدة الذي يتضــمن لغة شــاملة للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنســيا  

 ن اإلعدام خارج نطاق القضاء.بعد القرار الذي يصدر كل سنت� بشأ 
 

 مكتب رصد ومكافحة االتجار بالبرش: •
اتخذ مكتب االتجار بالبرشــ خطوات خالل العام املايض ملعالجة وتســليط الضــوء عىل ضــعف املجتمعات املهمشــة 

لالتـجار بالبرشـــ. ركزت إجراءات مكتب االتجار بالبرشـــ عىل دمج اللغة  +،  LGBTQIمبا يف ذلك مجتمع   واملحرومة،
الشـــاملة والفرص املتكافئة يف برامج املســـاعدة الخارجية ويف نص تقرير االتجار باألشـــخاص الســـنوي (تقرير االتجار 

 بالبرش).
 

 ):PRMمكتب السكان والالجئ� والهجرة ( •
ا لتوف�  جهودـها إلعـطاء األولوـية لح�ـية ال  PRMضــــاعـفت   الجئ� وـطالبي اللجوء من مجتمع امليم كجزء من واليتـه

الح�ية وتخفيف املعاناة وحل محنة الالجئ� وطالبي اللجوء واملـرشدين داخليًا واألشـخاص عد�ي الجنسـية والسـكان  
م مجموعات   ا باـس العمل   PRMأ بد  العام،). عىل مدار  PoCsاملث�ة للقلق (  PRMاملتـرضرين من النزاع، املعروف أيـضً

وتطوير أو إعادة إنـشاء التدريب املرتبط  +،  LGBTQIعىل إرشاك الـرشكاء والجمهور بـشكل منهجي يف حقوق اإلنـسان  
. يف LGBTQI + PoCsوتطوير آليات محددة إضافية لدعم املساواة يف الوصول والح�ية والحلول لــ   ،PRMملوظفي  
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عن    PRM)، أعلن  HLOMاجت�ع املســؤول� رفيعي املســتوى للمفوضــية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الالجئ� (
ــ   ، مبا يف ذلك التدريب املعزز ملوظفي  + والوصول إىل املساعدة  LGBTQIحزمة من التعهدات لدعم الح�ية املعززة ل

ــ  2021طلبًا ملذكرات املفاهيم يف ديسـمرب    PRMاملفوضـية. أصـدرت   +   LGBTQIلتوسـيع إحاالت إعادة التوط� لـــ
ــاريع تدعم  ــمنت مشـ ــعف� من قبل املنظ�ت غ� الحكومية واملنظ�ت األخرى وتضـ ــتضـ وغ�هم من الالجئ� املسـ

LGBTQI + PoCs ة لصندوق جوليا تافت لالجئ�.كمجال ذي أولوي 
 

 )S / GACمكتب منسق الواليات املتحدة العاملي ملكافحة اإليدز ( •
مبا يف ذلك   الرئيســي�،ســيظل توف� خدمات الوقاية والعالج من ف�وس نقص املناعة البرشــية غ� التمييزية للســكان  

أولوية    جنسيًا،املثلي� ومزدوجي امليل الجنيس وغ�هم من الرجال الذين �ارسون الجنس مع الرجال واألفراد املتحول�  
دة ( ات املتـح املي يف الوالـي دز الـع ب منســـق اإلـي دز S / GACملكـت ة من اإلـي اـث ة لإلـغ ارـئ ة الرئيس األمرييك الـط ) خـط

)PEPFAR و األولويات داخل الدولة.) بغض النظر عن السياسة أ 
 

 )S / GWIاملرأة العاملية (سكريتاريا قضايا مكتب  •
الـسياـسات والربمجة والجهود الدبلوماـسية الثنائية واملتعددة األطراف للنهوض باإلنـصاف واملـساواة ب� الجنـس� تحديد  

التعاون والتنمية يف امليدان بتمويل مرشـوع بحثي مع منظمة    S / GWIومتك� النسـاء والفتيات بكل تنوعهن. قامت  
االقتصــادي يهدف إىل جمع البيانات املصــنفة حســب الجنس مبا يف ذلك بيانات عن األشــخاص املثلي� وثنائيي الجنس 
ــياســـات القامئة عىل األدلة. ســـتدعم األبحاث تطوير وتعميم  ــيًا والنوع االجت�عي لدعم صـــنع السـ واملتحول� جنسـ

مجاالت: الفجوة الرقمية ب� الجنسـ�، والعمل عن بعد، والرضـائب واملزايا،   أربعيف   املؤرشات املصـنفة حسـب الجنس
 وإجازة الوالدين.

 

 سفارات وزارة الخارجية •
بشكل كامل والحفاظ    PMتشارك السفارات والقنصليات األمريكية يف الخارج بنشاط يف الجهود املبذولة لتنفيذ برنامج 

التنـسيق مع البلدان  الحكومي�؛+. يتعاملون مع املـسؤول�   LGBTQIعىل اتـصال منتظم مع منظ�ت املجتمع املد� 
ــان للم ــأن تعزيز حقوق اإلنس ــية + ودعم  ذات التفك� امل�ثل بش ــخص ــيا والش ثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنس

االرتباطات والربامج واملنح والتوعية العامة والخاصـة لدعم حقوق اإلنسـان للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنسـيًا  
ــيًا ( ــية وثنائيي الجنس واملتحول� جنس ــخص اإلقليمية  +)، وكذلك االحتفال ودعم االحتفاالت املحلية و  LGBTQIوالش

بالفخر بشـكل بارز. تصـدر بعثات الواليات املتحدة إىل الهيئات متعددة األطراف مثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 
بـيانات وتنخرط يف مـبادرات بالتنســـيق مع البـلدان ذات التفك� امل�ثل لـلدفاع عن حقوق اإلنســــان للمثلي� وثـنائيي  

والثنايئ الجنس واملتحول� جنســيًا والشــخصــيات والثنايئ الجنس واملتحول�    الجنس واملتحول� جنســيًا والشــخصــيات
 +)، وإدانة جرائم الكراهية ضدهم. LGBTQIجنسيًا والشخصيات والثنايئ الجنس واملتحول� جنسيًا (

 

 مؤسسة تم��ل التنم�ة
 

ـسة متويل التنمية الدولية األمريكية ( ) هي بنك التنمية األمرييك. لدى الـرشكة مهمة معلنة تتمثل يف العمل DFCمؤـس
من أصـعب   للعديد الحلول لتمويل  الخاص  القطاع مع والـرشاكة الخارج يفيف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسـط  

ة   ــان البيئـي ة من حقوق اإلنســ الـي اي� ـع ا مبـع ائـه ا عىل التزام رشـك امل اليوم. تعتـمد اســـتث�راتـه ة يف الـع ات التنمـي تـحدـي
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مبا   -بالفعل عىل أهمية عدم التمييز    DFC+. تؤكد    LGBTQIمبا يف ذلك حقوق اإلنسان لــــ  -واالجت�عية والع�لية  
اس الجنس والجنس  ؤولياتهم االجت�عية بعد لجمي -يف ذلك عىل أـس تمرار رشكائها يف الوفاء مبـس من اـس ع رشاكاتها وتـض

 فرتة طويلة من الرصف املايل من خالل عملية املراقبة.
 

ة أخرى للنهوض بحقوق   DFCترى   أت مجموعة عمل داخلية لتقييم الخيارات.    LGBTQIفرـص + يف الخارج وقد أنـش
ــاري DFCتطلب  القانونية،يف قوالبها  ــة التمويل  من مش ــس التي تحظر   الدولية،عها املدعومة االلتزام مبعاي� أداء مؤس

قرارات التوظيف عىل أـساس الخـصائص الـشخـصية غ� املرتبطة مبتطلبات الوظيفة املتأـصلة (مبا يف ذلك الجنس والتوجه  
ائل أخرى مبراجعة قوالبها القانونية يف ـضوء املذكرة الرئاـس  DFCتقوم    القـص�،الجنيسـ). عىل املدى  تكـشاف وـس ية واـس

  DFCســتســتخدم   ذلك،محتملة لتشــجيع عمالئها عىل تضــم� لغة غ� متييزية م�ثلة يف ســياســاتهم. باإلضــافة إىل 
مع    للوكالة،+ يف أهداف التنمية  LGBTQIمجموعة العمل الداخلية الخاصـة بها لتحديد سـبل إضـافية لرتكيز حقوق  

رتك لتعزيز حقوق   كل مـش بل التعاون بـش قيقة لتحديد ـس ا مع وكاالت التنمية الـش + يف جميع   LGBTQIالـرشاكة أيضـً
 أنحاء العامل.

 
تث�ر  DFCتلتزم  أخ�ًا، ات حول اـس تثمرين متوامئ� وتـشكيل / االنـض�م إىل مجتمع من امل�رـس   LGBTQIبجمع مـس

وكيانات القطاع الخاص ذات الخربة الحديثة  )،DFIsل التنمية األخرى (+. من خالل هذا املجتمع مع مؤســســات متوي
املســـاعدة يف تحديد أفضـــل   DFCتعتزم  األخرى،واألطراف املعنية    لالســـتث�ر،+  LGBTQIالتي تركز عىل منظور  

 الـخارج،+ الحقوق االقتصــــادـية يف    LGBTQIلتشـــجيع   DFIامل�رســــات اإلج�عـية الســـتـخدام مجموـعات أدوات 
 .DFCاستخدام أفضل امل�رسات لتحديد الحلول التي تتوافق مع مهمة و 
 

ديهم خربة  اص ممن ـل اع الـخ اء محتمل� من القـط املي عىل االجت�ع مع رشـك ايل الـع يحرص املوظفون يف مركز ديب اـمل
تث�ر  ة اـس تخدام عدـس ئة باـس واق الناـش تث�ر يف األـس +. والهدف من ذلك هو    LGBTQIحديثة وقابلة للتطبيق يف االـس

ــاكات للتعلم من تجاربهم ولتعزيز   ــتفادة من هذه الرشـ ــة  االسـ ــتث�ر    DFCمجتمع م�رسـ ــكل متزايد حول اسـ بشـ
LGBTQI  .+  تعملDFC   تث�ر من قبل اإلدارة والكونغرس حاليًا يف البلدان التي تعترب دوًال ومناطق ذات أولوية لالـس

ـصعوبة يف تنفيذ ـسياـساتها وتحقيق جوانب أخرى  DFCملجموعة متنوعة من األـسباب اإلـسرتاتيجية والتنموية. قد تجد  
اـلة  من مه ادـية ملوقف الوـك ة األخرى مـع ابـل اـنت الحكوـمات واألطراف املـق ا داـخل ـهذه البـلدان ذات األولوـية إذا ـك متـه

حاليًا يف البلدان التي تعترب دوًال ومناطق ذات أولوية لالســتث�ر من   DFCالواضــح بشــأن حقوق مجتمع امليم. تعمل 
صعوبة يف تنفيذ سياساتها    DFCرتاتيجية والتنموية. قد تجد  قبل اإلدارة والكونغرس ملجموعة متنوعة من األسباب اإلس

ة األخرى  ابـل اـنت الحكوـمات واألطراف املـق ا داـخل ـهذه البـلدان ذات األولوـية إذا ـك وتحقيق جواـنب أخرى من مهمتـه
 معادية ملوقف الوكالة الواضح بشأن حقوق مجتمع امليم.

 

 وزارة األمن الداخ�ي 
 

) بـشأن االعرتاف USCISالداخيل الـضوء عىل مراجعة ـسياـسة خدمات الجنـسية والهجرة األمريكية (ـسلطت وزارة األمن 
)  USCISبزواج املثلي� غ� املعرتف بها رســـميًا يف موطن األزواج. اختتمت دائرة خدمات املواطنة والهجرة األمريكية (

 .هذا املوضوع إرشادات منقحة حول 2022منذ ذلك الح� مراجعتها وأصدرت يف فرباير 
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ك� ســلطت وزارة األمن الداخيل الضــوء يف الســابق عىل العديد من املبادرات التدريبية التي تركز عىل حقوق وح�ية 
لة واإلجراءات األخرى.  ات ذات الـص ياـس افة إىل مراجعات للـس يًا، باإلـض خاص املثلي� وثنايئ الجنس واملتحول� جنـس األـش

) بتحديث الدورات التدريبية لضــباط الالجئ� التي تتضــمن USCISلهجرة األمريكية (قامت دائرة خدمات املواطنة وا
ات   الـب ا التي تنطوي عىل مـط ــاـي ة ـجدـيدة حول القضــ +. ك� أجرت دائرة ـخدـمات    LGBTQIتعلي�ت نظرـية وعملـي

ظرية املقابالت ) دورات تدريبية جديدة لضـــباط الالجئ� ركزت عىل اســـتخدام نUSCISاملواطنة والهجرة األمريكية (
يواـصل قـسم الهجرة  ذلك،+ األـشخاص. باإلـضافة إىل    LGBTQIاملـستن�ة للـصدمات مع الفئات الـسكانية الـضعيفة مثل 

ات املتـحدة ( ة (  )،ICEوالج�رك يف الوالـي ات اـملدنـي ة والحرـي ــاور مع مكـتب الحقوق اـملدنـي التشــ النظر يف   )،CRCLـب
التحديثات عىل مذكرة رعاية املتحول� جنـسيًا من أجل التوافق بـشكل أفـضل مع الـسياـسات القادمة املتعلقة باالحتجاز  

ا تـعديالت عىل أداة تقييم   ICEمبن فيهم املتحول� جنســــياً. ـتدرس    املواطن�،واإلرشاف والـبداـئل. الحتـجاز غ�   أيضــــً
ي سـياسـات جديدة أو منقحة ولتقييم أفضـل لكيفية تحديد الفئات السـكانية  ) لتت�ىش مع أ RCAتصـنيف املخاطر (

 .+ يف وقت سابق يف عملية إنفاذ الهجرة LGBTQIمبا يف ذلك األفراد الذين تم تحديدهم عىل أنهم  الضعيفة،
 

) ملعالجة األهلية للحصــول عىل  ARTبتحديث ســياســة املســاعدة عىل اإلنجاب (  USCIS، قامت   2021يف أغســطس  
مزاـيا الهجرة ، مـبا يف ذـلك االلت�ســــات الـعائلـية ونـقل الجنســــية األمريكـية والتجنس لألطـفال املولودين يف الـخارج من  

ا اعتبارات إضــافية ألعضــاء مجتمع ARTخالل     USCISيف ذلك أن   + ، مبا  LGBTQI. تعكس الســياســة املحدثة أيضــً
ــتعترب الطفل طفًال ألب مواطن أمرييك متزوج من والد الحمل الورايث أو القانو� للطفل يف وقت والدة الطفل (حتى   س
ــايئ  ــاص القضـ يف حالة عدم وجود عالقة وراثية أو عالقة بالحمل مع أحد الوالدين املواطن األمرييك) ، إذا كان االختصـ

ـباإلضــــاـفة إىل ـهذه الجهود، تواصــــل وزارة األمن الوطني مراجـعة وتـحدـيث    ن ـقانوني�.يعرتف بكال الواـلدين كواـلدي
 السياسات واإلرشادات والتدريب، وامليض قدًما يف وضع القواعد والتحديثات.

 
دأبت الوزارة عىل وضــع جملة من اإلجراءات لدعم ما تســميهم الفئات االجت�عية الخاصــة (منهم الشــواذ واملتحول�  

 :جنسيا)
 

يف تها وإدار  الهجرة،إنشـاء إطار إقليمي شـامل ملعالجة أسـباب يشـ� اىل ، 14010(ج) من األمر التنفيذي    4القسـم  •
جميع أنحاء أمريكا الـش�لية والوـسطى، وتوف� معالجة آمنة ومنظمة لطالبي اللجوء عىل حدود الواليات املتحدة،  

ــون  DOJووزارة العدل (  ،بتعلي�ت وزارة األمن الوطني ــرتكة يف غضـ ــدار الئحة مشـ  30يوًما (بحلول  270) إلصـ
) تتناول أســاس "مجموعة اجت�عية معينة" ألهلية اللجوء. يف ح� أن ال قانون الهجرة والجنســية وال 2021أكتوبر  

ــتئناف الهجرة واملحاكم   ــكل مجموعة اجت�عية معينة، فإن مجلس اس اعرتفت عموًما  اللوائح الحالية تحدد ما يش
ـبالتوـجه الجنيســـ والهوـية الجنســــية عىل أنـها تلبي مـعاي� "مجموـعة اجت�عـية معيـنة"، وـبالـتايل، ـفإنـها تشــــكل 

 مجموعة محمية. 

بعنوان إرشـــادات   2015وهي تطوير ملذكرة أخرى أنشـــأت يف  ICEمذكرة العناية باملتحول� جنســـياً من  انشـــاء   •
 .املحتجزين املتحول� جنسياً (مذكرة رعاية املتحول� جنسياً)إضافية بخصوص رعاية 

ســـيؤدي ذلك إىل تحســـ� قدرة  .  جمع املعلومات ووثائق الهوية والتوجيه لألفراد غ� الثنائي� واملتحول� جنســـياً  •
تايل تقليل وزارة األمن الداخيل عىل التحقق من الهوية، باإلضــافة إىل توســيع الوصــول إىل وثائق هوية دقيقة، وبال

 .عابرين جنسيامخاطر األذى أو املضايقة املستقبلية لألشخاص املثلي� وثنايئ الجنس واملتحول� جنسيًا وال
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ة واملواد التدريبية ومحتوى موقع الويب للتأكد من أنها توفر   • ياـس ادات الـس تقوم وزارة األمن الوطني مبراجعة إرـش
مصـطلحات محرتمة، مبا يف ذلك السـياسـات املتعلقة بإصـدار وإعادة إصـدار  إرشـادات دقيقة وتسـتخدم باسـتمرار 

 وثائق الهوية لتعكس بدقة جنس املستفيد وعالماته الجنسية.

ائق الهوـية، والتوجـيه لألفراد غ�   • ـباإلضــــاـفة إىل مجموـعات العـمل اـلداخلـية التي تركز عىل جمع املعلوـمات، ووـث
زارة األمن الوطني مع رشكاء ب� الوكاالت لضـــ�ن اتباع نهج متســـق شـــامل  الثنائي� واملتحول� جنســـياً، تعمل و 

 .للحكومة

نـفذت مكوـنات وزارة األمن اـلداخيل ـتداب� ح�ـية شــــامـلة ضــــد االعـتداء الجنيســـ مبوـجب ـقانون القضــــاء عىل   •
معاي�  و ، أصـدرت وزارة األمن الداخيل قاعدة نهائية، 2014). يف مارس  PREA( 2003االغتصـاب يف السـجون لعام  

ف والرد عىل االعتداء  )، وتنفيذ (DHS PREA)يف مرافق االحتجاز (معاي� وزارة األمن الداخيل   الجنيسـملنع وكـش
PREA  .ك� ينطبق عىل مرافق االحتجاز يف وزارة األمن الداخيل 

اتعزيز الضـــ�ـنات لألفراد املثلي� • ايئ الجنس واملتحول� جنســـيـً املحتجزين من قـبل إدارة الهجرة والج�رك  ،   وثـن
ــ�ن أن معاملة هؤالء األفراد يف حجز إدارة الهجرة والج�رك تفي مبتطلبات معاي� وزارة األمن  ــاعد يف ض ــتس وس

 الداخيل ومعاي� االحتجاز التابعة إلدارة الهجرة والج�رك

ة م • ــل  يجري مركز الحقوق اـملدنـي ه الفصــ ذ دائرة الهجرة والج�رك لتوجـي ة لتنفـي ، اـلذي يـحدد 2013راجـعة دورـي
مـسؤوليات موظفي دائرة الهجرة والتجنيس في� يتعلق بوـضع ومراجعة وإخطار الفـصل ب� جميع املحتجزين، مبا  

ــة". تقيّم هذه املراجعة كيف نفذت مكاتب  ــعف خاص   HQICEيف ذلك املحتجزون الذين يعانون من "نقاط ض
لة وإرشاف  ICEو ات واإلجراءات ذات الـص ياـس توى   ICEامليدانية متطلبات توجيه الفـصل والـس عىل متطلبات مـس

 . ICEاملنشأة، مبا يف ذلك تلك الواردة يف معاي� االحتجاز الوطنية الخاصة بـ 
 
 

 وزارة التجارة
 

ــايا املتعلقة بالتجارة  DOCالتجارة ()، وهي وكالة تابعة لوزارة  ITAتلعب إدارة التجارة الدولية ( )، دوًرا رائًدا يف القض
ذت   ارج. اتـخ ة يف الـخ ارـي داف    ITAواألع�ل التـج دة خطوات لتحقيق أـه عىل اإلجراءات التي   ITA. ركزت  االدارةـع
اركة   LGBTQIـستخلق قدرات هيكلية إلرشاك مجتمع   + بـشكل أفـضل داخل وخارج املنظمة. ينـصب تركيز هذه املـش

مبادرة    ITAنة عىل إتاحة املعلومات ذات الصــلة للمجتمع والوصــول إليها لربطها بها. يف العام املايض، أطلقت  املحســّ 
+. باإلضـافة   LGBTQIتصـدير التنوع العاملي لتحسـ� الوصـول إىل خدماتها من قبل املجتمعات املحرومة، مبا يف ذلك  

مع غرفة التجارة الوطنية للمثلي� والســحاقيات   2021بتمرب  إىل ذلك، فإن التأســيس الناجح لرشــاكة إســرتاتيجية يف ســ
 وضعت الوزارة أسس لها عالقة ب: يوفر قناة مهمة إلجراء هذا التواصل.

 
 .محاربة التجريم   أ.
 .ح�ية الالجئ� املستضعف� من مجتمع امليم +   ب. 
  .املساعدات الخارجية لح�ية حقوق اإلنسان وتعزيز عدم التمييز ج. 

 .الردود عىل انتهاكات حقوق اإلنسان بحق مجتمع امليم + األشخاص يف الخارج د.
 بناء تحالفات من الدول املتشابهة التفك� وإرشاك املنظ�ت الدولية يف مكافحة التمييز ضد مجتمع امليم. ه.
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 الدفاعوزارة  
 

ــية (2021فرباير  4) لتنفيذ متطلبات  DoDيغطي هذا التقرير إجراءات وزارة الدفاع ( )، "النهوض PM، املذكرة الرئاسـ
وثنائيي    لعابرين جنســـيا،الهوية الجنســـانية وا  �يبحقوق اإلنســـان للمثليات واملثلي� ومزدوجي امليل الجنيســـ ومغ

التقرير ـملدة ـعام واـحد. تتضـــمن ـهذه اإلجراءات أي خطوات تم   الجنس يف جميع أنـحاء الـعامل، "للفرتة املشـــموـلة ـب
ا التقدم املحرز يف تنفيذ فرص وإجراءات ك�  اتخاذها، حسـب االقتضـاء واملتسـقة مع القانون املعمول به،  تشـمل أيضـً

ة الدفاع لتعزيز حقوق اإلنســان ألفراد مجتمع امليم داخل وزارة الدفاع إضــافية موىص بها من قبل رئيس الوزراء ووزار 
 وحول العامل. 

 
. باإلضـافة إىل  االدارة، ركزت وزارة الدفاع جهودها عىل إلغاء ومراجعة السـياسـات غ� املتوافقة مع  2021يف أوائل عام  

ــخاص +  ــنت وغ�ه من كبار القادة التزامهم تجاه األشـ يف كل من الوزارة وحول    LGTBQIذلك، كرر وزير الدفاع أوسـ
عندما يســتطيع كل  -وأفضــل   -العامل، مؤكدين أن "حقوق املتحول� جنســيًا هي حقوق إنســان، وأن أمريكا أكرث أمانًا  

ــاف   مواطن مؤهل الخدمة بكل فخر وكرامة ". ــعة نحو التنوع واإلنصـ خالل العام املايض، خطت اإلدارة خطوات واسـ
واإلدماج وإمكانية الوصــول؛ وكذلك اإلنصــاف واملســاواة ب� الجنســ�؛ ســواء يف الداخل أو يف التعاقدات مع الدول 

 الرشيكة.
 

بـشكل اـستباقي عىل دمج قضايا   ، تركز مكونات وزارة الدفاع اآلن2022خالل هذه الفرتة املـشمولة بالتقرير، وحتى عام  
  إىل  باإلـضافة اإلنـسانية،  واملـساعدة ،الدفاع وزارة يف+ يف أنـشطة التعاون األمني    LGBTQIحقوق اإلنـسان الخاـصة بـــــ 

+ لـض�ن مناخ ـشامل داخل القوة املـشرتكة. ـستعمل    LGBTQI  قـضايا  عىل املؤـسـيس  الطابع  إـضفاء  نحو العمل  مواـصلة
هذه اإلجراءات عىل متك� وزارة الدفاع بشـــكل أفضـــل من تشـــجيع احرتام حقوق اإلنســـان للمثلي� وثنائيي الجنس 

 مبا يت�ىش مع أهداف املذكرة الرئاسية. والعابرين للجنس،واملتحول� جنسيًا 
ات الجد ياـس وع الـس ايف نظرًا للوقت الالزم لخـض مية، تتوقع وزارة الدفاع اإلبالغ عن تقدم إـض يق الرـس يدة لعملية التنـس

 .2022كب� من مكونات وزارة الدفاع يف عام 
 

)، وهي مجموعة عـمل دامئة تابعة لـ SCCC) من خلـية التنســـيق املركزية للـخدمة (DAFتســـتفـيد القوات الجوية (
DAF  تركز عىل تـسهيل خدمة املتحول� جنـسياً، لإلرساع يف تطوير ـسياـسةDAF  الجديدة في� يتعلق بالخدمة من قبل

األفراد املتحول� جنـسياً. طبقت مجموعة العمل هذه املعلومات من األعـضاء املتحول� جنـسيًا والخرباء املتخـصـص� من  
الرئاســية ووزارة الدفاع. نُرشــت  EOمع نوايا ســياســات  DAFت األطباء والقانوني� واملوظف� لضــ�ن امتثال ســياســا

ــة   ــياسـ ــخاص الذين يتم DAF، 01-36-DAFPM 2021مذكرة سـ ــ�م واالنتقال أثناء الخدمة لألشـ ، "عمليات االنضـ
 .2021أبريل  30تحديدهم عىل أنهم متحولون جنسيًا" يف 

 

، "كتيب تنفيذي لخدمة املتحول�  2021 لعام  ، نرشــت وزارة الدفاع دليل املتحول� جنســياً 2021أكتوبر   1يف  •
ياً يف الجيش األمرييك". إنه تحديث إداري لكتيب  اعدة   2016جنـس ويهدف إىل أن يكون دليًال عمليًا يوميًا ملـس

القادة وأعضــاء خدمة املتحول� جنســياً يف االنتقال ب� الجنســ�. ك� أنه يحدد واجبات ومســؤوليات القادة،  
زويد أعضـاء الخدمة بتحديث لسـياسـة وزارة الدفاع للسـ�ح بالخدمة املفتوحة ألعضـاء خدمة باإلضـافة إىل ت

 املتحول� جنسياً.
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) مبراجعة املنـشورات التي تنظم اتـصاالت الربيد اإللكرتو� للـس�ح رصاحًة DAFقامت إدارة القوات الجوية ( •
ــ  املة لـــ ة بيئة ـش ـس  LGBTQI + Total Force Airmenبإدراج الـض�ئر يف كتل التوقيع. تعزز هذه املؤـس

and Guardians .وتعزز الدعوة مع أولئك الذين يتلقون البالغات 

رتنت بعنوان "محادثات الدمج" تغطي عىل نطاق واســع  ســلســلة ندوات شــهرية عىل اإلن DAFتســتضــيف   •
+ ووجهات النظر. هذه م�رسـة واعدة لزيادة تعزيز    LGBTQIوتتضـمن متثيًال ملوظفي    DEIAموضـوعات  

+ يف ثقافة الخدمة، والتي قد تـستخدم الدول الـرشيكة وـسيلة لتعزيز التكامل   LGBTQIإدراج أعـضاء خدمة 
 شهم.+ يف جيو  LGBTQوإدماج أفراد 

 
) إىل الحـصول عىل فرص برنامج تعاون أمني يف املستقبل تتفق مع USEUCOMـستـسعى القيادة األوروبية األمريكية (

+ مع الحلفاء   LGBTQI، وســتحدد الفرص لتعزيز ارتباطات  USEUCOM يف، وســتقوم بتقييم برامج التعاون  االدارة
 والرشكاء لتعزيز حقوق اإلنسان ألفراد مجتمع امليم.

 
 

 وزارة العدل 
 

ندوات عرب اإلنرتنت يف جميع أنحاء  (ICITAP) برنامج املســاعدة للتدريب عىل التحقيقات الجنائية الدوليةقدم 
  INLمع   OPDATمنذ إصــدار املذكرة الرئاســية، عملت و  العامل لتعزيز العدالة العرقية، واإلدماج، وإصــالح الرشــطة.  

إلـضافة عنارص من املذكرة الرئاـسية إىل برامج املـستـشار القانو� املقيم. حتى اآلن، وقعنا اتفاقيات مـشرتكة ب� الوكاالت  
يف ألبانيا وكرواتيا وكوســـوفو ومقدونيا الشـــ�لية التي تعزز حقوق اإلنســـان لألشـــخاص املثلي� وثنائيي   RLAج لربام

يف آســيا واملحيط الهادئ وأوروبا ونصــف الكرة  OPDAT RLAsالجنس واملتحول� جنســيًا. يف الوقت نفســه، قامت 
ــدي للعنف القائ ــيفة للتص ــد الفئات الغريب ببناء القدرات يف البلدان املض م عىل النوع االجت�عي والجرائم األخرى ض

نظرائهم األجانب يف التحقيق يف  OPDATالضــعيفة من الســكان، مبا يف ذلك األشــخاص من مجتمع امليم. ك� ســاعد 
+، ودخل يف رشاكة مع    LGBTQIجرائم الكراهية ومقاضـاة مرتكبيها، بالتنسـيق مع املنظ�ت غ� الحكومية ونشـطاء  

 ائية أجنبية لتعزيز استقالل القضاء وح�ية حقوق األشخاص من مجتمع امليم.هيئات قض
 

الـتدرـيب والتوجـيه واملســــاـعدة   ICITAPبتموـيل من وزارة الـخارجـية والوـكاـلة األمريكـية للتنمـية اـلدولـية، يـقدم معـهد  
ــالحية ووكاالت الطب الرشــعي يف  ــات اإلص ــس ــمن أن حقوق دولة  61الفنية ملنظ�ت إنفاذ القانون واملؤس والتي تض

نة املالية   ية. خالل الـس غيل القياـس ية يف ثقافتها التنظيمية وإجراءات التـش اـس ان والكرامة هي عنارص أـس ، قدم 21اإلنـس
ــت) ICITAPاملعهد الدويل للزراعة امللحية ( ــم قادة تنفيذي�  1500ندوات عرب اإلنرتنت ملا مجموعه  س ــارك يض مش

اركوا رؤاهم وتوجيهاتهم للـرشكاء ب� الوكاالت والنظراء الدولي� حول العدالة محلي� إلنفاذ القانون، والذي العرقية ن ـش
 وإصالح الرشطة. واإلدماج،

 

 ):OPDATمكتب التطوير واملساعدة والتدريب للمدع� العام� يف الخارج ( •
 

عىل تعزيز ســيادة القانون واحرتام حقوق اإلنســان من خالل إصــالح أنظمة العدالة األجنبية ودعم   OPDATيعمل 
تنرشــ   الخارجية،املؤســســات املهنية والخاضــعة للمســاءلة مبا يت�ىش مع القواعد واملعاي� الدولية. بتمويل من وزارة 
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OPDAT    �مدع� عام� ذوي خربة يف السـفارات األمريكية يف جميع أنحاء العامل للعمل كمسـتشـارين قانوني� مقيم
ومســـتشـــارين دولي� الخرتاق   )،ILAsومســـتشـــارين قانوني� متقطع� قصـــ� األجل (  )،RLAsعىل املدى الطويل (

لـقدرات الثـنائـية واإلقليمـية. قـبل إصــــدار اـملذكرة  ) اـلذين ـيديرون برامج بـناء ا  (ICHIPs)الكمبيوتر وامللكـية الفكرـية  
ــية، ــمن برامج   الرئاس ــاريع تهدف عىل وجه التحديد إىل ح�ية حقوق  OPDATمل تتض  ذلك،+. ومع    LGBTQIمش
 .RLAمًعا إلضافة عنارص من املذكرة الرئاسية إىل برامج  INLو OPDATعملت  ،2021منذ فرباير 

 
يف ألبانيا وكرواتيا وكوسـوفو ومقدونيا الشـ�لية   RLA) لربامج  IAAsوقعنا اتفاقيات مشـرتكة ب� الوكاالت ( اآلن،حتى  

+. مبوـجب ـهذه الوـكاالت اـلدولـية للمثلـيات واملثلي� ومزدوجي املـيل الجنيســـ ومـغايري    LGBTQIالتي تعزز حقوق  
ومسـاعدة النظراء يف التعامل مع القضـايا    العدالة، نظام  وتعزيز التنوع يف  اإلنسـان،الهوية الجنسـانية والخناىث وحقوق 
وتعزيز ح�ية حقوق   الجرائم،وتعزيز جودة الخدمات املقدمة لضـــحايا هذه  امليم،مبا يف ذلك األشـــخاص من مجتمع  

 الضحايا واألطراف أثناء عملية العدالة الجنائية.

 
 وزارة العمل

 
ؤون العمل الدويل ( واء يف الداخل أو يف الخارج   العمل،) الكرامة يف ILABيحمي مكتب ـش من خالل تعزيز معاي�   -ـس

ــاواة العرقية  التجاري�،وإنفاذ التزامات العمل ب� الرشــكاء    العاملية،العمل  ــانية،وتعزيز املس ومكافحة ع�لة    والجنس
  .بالبرش.واالتجار  ،جبارياال والعمل  الدولية،األطفال 

والـعابرين  دوليـًا ملـكافـحة التمييز عىل أســــاس حالة املثلـيات واملثلي� ومزدوجي املـيل الجنيســـ   ILABتعـمل  •
ــانية (  للهوية ــية يف العمل (مبا يف ذلك   LGBTQIالجنس ــاس +) من خالل تعزيز احرتام املبادئ والحقوق األس

  .عدم التمييز يف التوظيف)

ومنذ صــدور املذكرة    .الحد من التعرض للعنف العمل عىل تحســ� ظروف العمل والحصــول عىل عمل جيد؛ •
الرئاســية حول النهوض بحقوق اإلنســان للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنســيًا والشــخصــيات يف جميع  

  .أنحاء العامل

 .+ LGBTQIآليات لتنسيق تنفيذ التفويضات اإلدارية، مبا يف ذلك حقوق  ILABأنشأت  •

اركة مع    BTQILGزيادة قدرة املوظف� عىل حقوق  • + يف مجال العمل والتوظيف من خالل التدريبات واملـش
  .املنظ�ت الدولية واملجتمع املد�

 .تعزيز التنسيق مع منظ�ت املجتمع املد� والدولية •

 .امليملتعزيز حقوق العمل ألفراد مجتمع  ILABالجهود والفرص لـ   تحديد •

ــتفيدين من منح   • ــة أو ثغرات تنظيمية لح�ية عدم التمييز للمسـ ــياسـ بدأت عملية لتقييم ومعالجة أي سـ
ILAB. 

) ILOتعزيز حقوق العمل وتوظيف األشخاص من مجتمع امليم من خالل املشاركة يف منظمة العمل الدولية ( •
 ).OECDومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (
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 والخدمات اإل�سان�ةوزارة الصحة 
 

) تأكيد دعمهم لجهود حكومة الواليات املتحدة للنهوض HHSيعيد موظفو وقيادة وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية (
والبناء عىل الجهود الحالية إلظهار الريادة العاملية بشـــأن    العامل،بحقوق اإلنســـان ألفراد مجتمع امليم يف جميع أنحاء 

ــاياهذه   ــات يف الربمجة حول العامل.وكذلك لدع  .القض ــل امل�رس ــيق مع    م تحديد وتنفيذ أفض من خالل العمل بالتنس
مشـــ�ة إىل أن "جوانب من    إعالن توافق جنيف"،الرعاية املشـــرتكة والتوقيع من "  HHSســـحبت  الـخارجية،وزارة  

ــات إدارتنا  ــياسـ ــحة   الحالية،الوثيقة ال تت�ىش مع سـ ــاواة ب� مجتمع امليم  املرأة،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بصـ واملسـ
تباقية لدعم عدم التمييز يف متويل املـساعدة األجنبية من خالل    HHSواملـساواة ب� الجنـس�. " اتخذت   ا تداب� اـس أيـضً

 ).NOFOامللكية للتحديث السنوي إلرشادات إشعار جائزة التمويل ( تطوير ملحق حقوق
 

وبدأت برامج جديدة مصــممة لدعم صــحة وحقوق أفراد مجتمع امليم يف   الجارية،األبحاث والربامج  HHSواصــلت  
 تشمل: األمثلةجميع أنحاء العامل. 

الربازـيل وب�و ونيج�ـيا من خالل املـعاـهد الوطنـية  ركز البـحث عىل اختـبار الـتدخالت ـلدعم األشــــخاص املثلي� يف   •
 ).NIHللصحة (

وهو األول من نوعه يف الهند، من خالل إدارة املوارد والخدمات    والعافية،دعم افتتاح مركز ـصحة املتحول� جنـسياً   •
 ).HRSAالصحية (

ــا • ــجيل داخل البلد وتوافر األدوية املض ــحة العاملية لدعم التس ــات الرجعية من  العمل مع منظمة الص دة للف�وس
 ). FDAخالل إدارة الغذاء والدواء (

توف� مجموعات األدوات واملوارد لالجئ� من مجتمع امليم + وحلفائهم، فضـــالً عن إدارة الحاالت املكثفة لالجئ�   •
 لعائالت.) التابع إلدارة شؤون األطفال واACF / ORRاملعرض� للتمييز، من خالل مكتب إعادة توط� الالجئ� (

ــؤون العاملية ( NIHو  CDCو FDA، من خالل  HHSتعمل  • )، عىل تبادل الخربات مع النظراء OGAومكتب الش
ــممة  ــتفادة من مجموعة املوارد املص ــحي� يف جميع أنحاء العامل. تتمثل إحدى الفرص لهذه التبادالت يف االس الص

+)  LGBTQIالجنس واملتحول� جنســيًا واملتحول� جنســيًا (لدعم االحتياجات الصــحية لألشــخاص املثلي� وثنايئ  
 / HHSتعـمل    األطراف،والتي يتوفر الكث� منـها عرب اإلنرتـنت. يف الفضــــاء متـعدد    املتـحدة،وتكييفـها يف الوالـيات  

OGA  عىل جمع البـلدان ذات التفك� امل�ـثل وإرشاك منظـمة الصــــحة الـعاملـية ومـكاتبـها اإلقليمـية يف دعم حقوق
LGBTQI .+ 

 

خدمات   ACFمنظمة    توفر  ):ORR) / مكتب إعادة توط� الالجئ� (ACFإدارة شـؤون األطفال والعائالت ( •
 مبا يف ذلك: أفضل،+) بشكل  LGBTQIوأدوات لدعم الالجئ� وطالبي اللجوء من مجتمع امليم (

 :قد يجد بعض األشــخاص من مجتمع امليم الذين يصــلون إىل الواليات  اإلدارة املكثفة للحاالت
املتحدة كالجئ� أو طالبي اللجوء أنفســهم يكافحون للعثور عىل مكانهم يف مجتمع جديد بين� 
يشــعرون بالعزلة عن مواطنيهم. هؤالء األفراد معرضــون بشــكل خاص للتمييز وكذلك للحواجز  

، الذي يوفر  ORRلالكتفاء الذايت واالندماج. يواصــل برنامج    النفســية واالجت�عية واالقتصــادية
ــعف املحتمل ملجتمع   ــكل خاص، إدراك الض ــ� للخطر بش إدارة مكثفة للحاالت لالجئ� املعرض

+، برصـــف النظر عن كيفـية تـحدـيدهم،    LGBTQI+. يتم تـقديم الالجئ�  LGBTQIالالجئ�  
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ضـــمن إرشـــادات الربنامج. قد يقوم مقدمو رصاحًة عىل أنهم من الفئات الضـــعيفة املحتملة 
+ ويـجب عليهم ـتدرـيب املوظف�    LGBTQIالـخدـمات بتنفـيذ مـبادرات الـخدـمة التي تركز عىل  

 عىل خدمة هذه الفئة من السكان.

 :ة دة الفنـي ــاـع ابع لـــــــ    املســ ة لالجئ� الـت ــاـعدة الفنـي امج املســ ، اـلذي ـتديره ORRـقدم برـن
Switchboard وهو مـرشوع تابع للجنة اإلنقاذ الدولية، العديد من مجموعات األدوات واألدلة ،

ــتفيدين من خدمة الالجئ�    LGBTQIواملوارد للعمل مع الالجئ�   . ORR+ وحلفائهم إىل املس
الحاجة إىل مسـاعدة فنية إضـافية والتدريب املتعلق بخدمة الالجئ� من مجتمع   ORRسـيقيم 

 ويات ألنشطة بناء اإلنصاف لفرتة مرشوع املساعدة التقنية التالية.امليم بين� يضع أول
 

 )NIHاملعاهد الوطنية للصحة ( •
 

ا عىل   تركز جهود املعاهد الوطنية للصـحة عىل تضـم� السـكان األمريكي� الضـعفاء واملحروم� يف الجهود البحثية أيضـً
ــخاص املثلي�   ــاء عليها يف نهاية املطاف، مبا يف ذلك األشـ ــحية والقضـ ــحية لتقليل التباينات الصـ ــ� النتائج الصـ تحسـ

ــيا. ــحة، تقوم معاهد ومراكز املعاهد  من خالل محفظة األبحاث خارج   واملتحول� جنسـ ــوار املعاهد الوطنية للصـ أسـ
ــ للمنظ�ت يف الواليات املتحدة وحول العامل. بعض األمثلة عىل   ــكل تنافيس ــحة بتمويل املنح البحثية بش الوطنية للص

متاحة يف  اســتث�رات املعاهد الوطنية للصــحة ذات الصــلة، وقامئة املنح النشــطة التي متولها املعاهد الوطنية للصــحة
NIH RePORT  ابحث حسب فئة اإلنفاق الجنيس واألقليات الجنسية)(SGM / LGBT):( 

 

o   مركزFogarty  ) الدويلFIC:(    يف إطار جائزة الرائد العاملي الناشئ منFIC،   يقوم الباحثون باختبار تدخل
خدمة الرسائل القص�ة عرب الهاتف املحمول لزيادة االحتفاظ برعاية ف�وس نقص املناعة البرشية ب� الرجال  

 املصاب� بف�وس نقص املناعة البرشية.
 

o ) املعهد الوطني للصــحة العقليةNIMH:(   دراســةRISE  )،متك� "): جدوى / قبول    دعم،  تدخل،  مقاومة
ــبتمرب   MHealthالتدخل  وهو يتكيف ويخترب تدخًال جديًدا وقابل للتطوير وفعال من حيث  2020بدأ يف س

وتحديد احتياجات الـصحة العقلية واإلحالة إىل    العنف،التكلفة للـصحة املحمولة من أجل تحـس� اإلبالغ عن  
 الرعاية ب� النساء الرتانس يف الربازيل.

 

o ــية امل ــحة الطفل والتنمية البرشـ ــحة / يونيس كينيدي رشايفر املعهد الوطني لصـ عاهد الوطنية للصـ
)NICHD:(    بدأت الوقاية والعالج من خالل ـسلـسلة رعاية ـشاملة للمراهق� املتأثرين بف�وس نقص املناعة

ــاع املقيدة باملوارد ( ــية يف األوضـ وتجري أبحاثًا رسيرية وتقييً� للمجموعة   2018) يف عام  PATC³Hالبرشـ
األنظـمة الصـــحـية ،   تســـتـهدف الـتدخالت الفردـية واألرسـية واملجتمعـية والهيكلـية والتعليمـية ومســـتوـيات

ــ  ــباب املثلي� واملثليات ومزدوجي امليل الجنيسـ ــحية ب� املراهق� ، مبا يف ذلك الشـ ــ� النتائج الصـ لتحسـ
ومغايري الهوية الجنسـانية والخناىث ، املعرضـ� للخطر والشـباب املصـاب� بف�وس نقص املناعة البرشـية يف 

 األماكن الدولية فق�ة املوارد.
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o ي للـرسطان (املعهد الوطنNCI:(   مة يف حية املتعلقة بالـرسطان من األولويات الحاـس ال تزال التفاوتات الـص
الواليات املتحدة وخارجها. من ب� الســكان الذين يعانون من التفاوتات الصــحية للرســطان عىل مســتوى  

عهد الوطني  ) يف املCGH). شــارك مركز الصــحة العاملية (SGMالعامل، توجد مجتمعات األقليات الجنســية (
)  SGMRO)، ومكتب أبحاث األقليات الجنـسية والجندرية التابع للمعاهد الوطنية للـصحة (NCIللـرسطان (

يطرة عىل الـرسطان يف مجتمع  وء عىل فرص التقدم يف الـس لط الـض +، مبا    LGBTQIيف تأليف كتاب قادم يـس
حي حية وخدمات الرعاية الـص � النتائج الـص حية من خالل جمع  يف ذلك تطوير تقنيات لتحـس ة والبحوث الـص

 البيانات بشكل أكرث فعالية.
 

 )CDCمراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ( •
 

) املنفذ الرائد للربمجة CDCيظل قسم ف�وس نقص املناعة البرشية العاملي والسل التابع ملركز السيطرة عىل األمراض (
) يف جميع أنحاء KPوثنائيي الجنس واملتحول� جنسـيًا والج�عات الرئيسـية األخرى (العاملية لدعم األشـخاص املثلي� 

، واصــــلت مراكز مـكافـحة األمراض والوـقاـية منـها التوســـع يف أفضــــل 2022وحتى    2021الـعامل. طوال الســــنة اـملالـية 
ــات وخلق فرص جديدة للحد من وصــمة العار والتمييز تجاه املســتفيدين من خطة الرئ يس يف خطة الطوارئ امل�رس

 اإليدز (بيبفار). لإلغاثة من لرئيس الواليات املتحدة 
 

يطرة عىل األمراض ( ياً  CDCطور مركز الـس خاص املتحول� جنـس يا ) مواد جديدة تركز عىل خدمة األـش .  والعابرين جنـس
ا مع الوكاالت األخرى يف تأكيد موقف حكومة الواليات  شــارك املتحدة بشــأن عدم   مركز الســيطرة عىل األمراض أيضــً

التســامح مطلًقا مع امل�رســات الضــارة، مبا يف ذلك ما يُطلق عليه غالبًا "عالج تحويل املثلي�". عالوة عىل ذلك، طور 
) مواد ـجدـيدة لـتدرـيب الـرشـــكاء ـلدعم ـهذا املوقف. أخ�ًا، من خالل صــــندوق  CDCمركز الســـيطرة عىل األمراض (

)، زاد مركز الـسيطرة عىل األمراض من الوـصول إىل خدمات الوقاية من ف�وس  KPIF( االـستث�ر الـسكا� الرئيـيس بيبفار
نقص املناعة البرشـية وعالجه، ودعم بناء القدرات ومتويل التأسـيس للمنظ�ت التي تقودها اتفاقية كيمربيل. بناًء عىل  

للسـكان تضـمن اسـتمرار االتصـال  ، سـتبدأ الوكالة سـلسـلة اسـت�ع رئيسـية  2022سـنوات من العالقة والدعم، يف عام  
 .KPمبجتمع 

) التابع لرشكة بيبفار، املساعدة  KPIFيقدم مركز الـسيطرة عىل األمراض، من خالل ـصندوق االـستث�ر السكا� الرئييس (
باسـتخدام القدرات  KP) لتقديم خدمات محددة لخطة  KPالفنية لدعم املنظ�ت التي يقودها السـكان الرئيسـيون (

التنظيمـية املعززة واملروـنة املتزاـيدة. يســــاـعد الربـنامج ـهذه املنظ�ت من خالل تعزيز الـقدرات يف برامج املشــــاريع  
ائم عىل النوع   ل األصـــغر، ومنع العنف الـق ل برامج التموـي ة مـث ــاســــي ة لخطوط أســ دخالت الهيكلـي ة والـت االجت�عـي

منظمة محلية يتم متويلها عرب غواتي�ال وهايتي وزامبيا    14تعليمية. يوجد حاليًا  والتدخالت االقتصــادية وال  االجت�عي،
 كينيا والجمهورية الدومينيكية، يف مرحلة التخطيط. إضافيتان،ونيج�يا وتنزانيا. وهناك دولتان 

 
لتي تركز عىل  ) عىل الخدمات اHCW) تدريب العامل� يف الرعاية الصـحية (CDCينفذ مركز السـيطرة عىل األمراض (

ــ  والتي تم تطويرها لتحســ� تقديم الخدمة ب� األطباء والعامل� الرســيري� اآلخرين املدعوم� من   KPsالعميل لــــ
PEPFAR. 
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 )FDAإدارة الغذاء والدواء ( •
 

توفر  ) دوًرا أســاســيًا يف دعم هدف جيل خاٍل من اإليدز من خالل ضــ�ن FDAتلعب إدارة الغذاء والدواء األمريكية (
من خالل خطة بيبفار حتى تتمكن هذه األدوية من الوصــول إىل البلدان التي ترتفع فيها    األدوية املضــادة للف�وســات

والربنامج التجريبي    PEPFARيف  FDAمعدالت اإلصــابة بف�وس نقص املناعة البرشــية يف الوقت املناســب. يؤثر دور  
FDA / WHO    عىل جميع مرىض ف�وس نقص املناعة البرشـية وال يركز بشـكل خاص عىل مجتمعLGBTQI   منذ .+

مع ضـ�ن أن هذه الفئة من   ، ARVPEPFARمنحت إدارة األغذية والعقاق� حالة مراجعة عاجلة ألدوية  ،2004عام  
 ،2018الواليات املتحدة. يف ديســـمرب  املنتجات تلبي نفس معاي� املنتجات امل�ثلة التي يتم تســـويقها لالســـتخدام يف 

CRP-) برنامًجا تجريبيًا مستمرًا إلجراء التسجيل التعاو� (WHOبدأت إدارة الغذاء والدواء ومنظمة الصحة العاملية (
lite  ملشــاركة مواد مراجعة (FDA   غ� املعاد تصــنيفها أو التي تم تنقيحها إىل الحد األد� من منتجات عقاق� ف�وس

ناعة البرشــية مع قســم تنظيم األدوية يف منظمة الصــحة العاملية (املعروف باســم برنامج التأهيل املســبق  نقص امل
لألدوية). تتمثل أهداف الربنامج التجريبي يف تقليل وقت مراجعة منظمة الصـحة العاملية ومشـاركة امللفات التي متت 

ــاركة يف برنامج مكافحة الت ــيكة يف خطة بيبفار) لدعم املوافقة عليها مع البلدان املشـ صـــحر (مبا يف ذلك البلدان الرشـ
 التسجيل داخل البلد وتوافر األدوية للمرىض الذين هم يف أمس الحاجة إليها.

 
تعمل املعاهد الوطنية للصـحة عىل توف� معلومات عن اإلجراءات التي يتم اتخاذها للنهوض بحقوق اإلنسـان ملغايري  

  SGMتقريرين يـسلطان الـضوء عىل البحوث املتعلقة بـــــ   SGMROنس. كل عام، تنـرش الهوية الجنـسانية وثنائيي الج
  ، SGMNIHمراجعة ملحفظة منح   SGMواألنشـــطة ذات الصـــلة يف املعاهد الوطنية للصـــحة. يوفر تحليل محفظة  

مبا يف ذلك السـكان املتحول� جنسـياً وثنائيي الجنس. تسـلط   الفرعي�،ويفحص البحوث املمولة عىل مسـتوى السـكان 
. كشـــف تحليل SGMتحليالت الضـــوء عىل األبحاث التي يتم إجراؤها وتعزز الرؤية والوعي بالبحوث املتعلقة بـــــــ  

فـظة  ملح مـقاطععن بـحث ب� املتحول� جنســـيـًا يف الربازـيل وـتايالـند وأوغـندا. تم إصــــدار    2019املحفـظة للـعام اـملايل  
ــياً يف املعاهد الوطنية   2021األبحاث يف خريف عام   ــة باملخنث� واملتحول� جنس ــوء عىل املحافظ الخاص ــليط الض لتس

ــ  الضوء عىل األنشطة اإلضافية املتعلقة بالبحوث التي تتجاوز متويل املنح   SGMROللصحة. يسلط التقرير السنوي لــ
 2020. يسلط التقرير السنوي للسنة املالية SGMلصحية املتعلقة بــــ  ويظهر التزام املعاهد الوطنية للصحة بالبحوث ا

 الضوء عىل العديد من املبادرات الخاصة بالسكان املتحول� جنسياً وثنائيي الجنس.
 

 )OASHمكتب مساعد وزير الصحة ( •
 

ــيق    HHS، كان لدى 2010منذ عام   ــام متعددة. تم    LGBTQIلجنة تنس + تتألف من موظف� وممثل� كبار من أقس
+ يف جميع أنحاء القـسم والتوـصية باإلجراءات املـستقبلية   LGBTQIإنـشاء اللجنة لتنـسيق الـسياـسات ذات الـصلة بـــــ 

إىل إعادة إنـشاء   HHS+. تتجه    LGBTQIلتحـس� ـصحة ورفاهية األـشخاص من مجتمع   HHSالتي �كن أن تتخذها 
ــ  اللجنة    HHS LGBTQIرسميًا لوضع أهداف السياسة وتحقيقها وإصدار تقارير سنوية حول اإلنجازات ذات الصلة ب

ذي   ة يف األمر التنفـي ــاواة املبيـن اص ألطر املســ ة، مع إيالء اهت�م ـخ ات املســـتقبلـي  EO 13985و  13988+ وااللتزاـم
جتمعية والعمل بشـأن جمع البيانات وعدم التمييز  واإلجراءات اإلدارية ذات الصـلة. تخطط اللجنة لدعم املحادثات امل

اواة. أقرت املراجعة املنهجية األخ�ة لربنامج جودة تنظيم األرسة  وبرمجة االـستهداف إلثراء الجهود املبذولة لتعزيز املـس
 الجـيد،+. مع تـحدـيث عـمل تنظيم األرسة  LGBTQIبقـلة األدـلة عىل توف� ـخدـمات تنظيم األرسة ـعالـية الجودة لعمالء 
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ســيكون الرتكيز البحثي ليس فقط عىل تنظيم األرسة ولكن عىل نطاق أوســع يف خدمات الرعاية الصــحية ذات املعاي�  
 تحديد جودة الرعاية مجال الرتكيز.لاملعرتف بها عىل الصعيد الوطني 

 

 مؤسسة تحدي األلف�ة
 

بوضــوح بأن الرشــيك والدول الرشــيكة املحتملة تظهر التزاًما مســتمرًا مبعاي�    MCCإبالغ توقعات    MCCتواصــل  
، والتي تشــمل دعم حقوق اإلنســان لألشــخاص املثلي� وثنائيي الجنس واملتحول�  MCCاألهلية املفروضــة قانونًا من 

ألوـسع للحكومة األمريكية جنـسيًا. هذا هو خط جهد رئيـيس ملؤـسـسة تحدي األلفية ويتكامل مع الرـسائل االـسرتاتيجية ا
ــول إىل موارد املنح الكب�ة  ــة تحدي األلفية أو يف البلدان املهتمة بالوص ــس ــاركة يف البلدان التي تعمل فيها مؤس واملش

"، حيث تتبنى البلدان إصـالحات يف محاولة لتصـبح أو MCCملؤسـسـة تحدي األلفية. يشـار إىل هذا غالبًا باسـم "تأث� 
 .CCMتظل مؤهلة لربنامج 

 
ا يف مجموعة العمل التي تقودها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حول دمج حقوق اإلنســـان   MCCتشـــارك   أيضـــً

تواـصل  اعدات الخارجية. ـس يًا يف املـس املـساهمة يف خطوط الجهد ذات   MCCللمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنـس
عتها خطة العمل التي نوات التي وـض احبة لألهداف متعددة الـس لة املـص عتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  الـص وـض

 ملجموعة العمل تلك.
 

 ،2021تواـصل مؤـسـسة تحدي األلفية تعزيز حقوق اإلنـسان الخاـصة بأفراد مجتمع امليم يف برامجها. يف اجت�ع ديـسمرب  
تحلل مؤـسـسة   الربنامج،. أثناء تطوير MCCبلدين مؤهل� حديثًا لتطوير برامج مدمجة مع   MCCاختار مجلس إدارة  

مبا يف ذلك األشــخاص املثليون جنســياً.    الضــعيفة،تحدي األلفية آثار تدخالت املرشــوع املقرتحة عىل الفئات الســكانية 
 .2022سيبدأ هذا العمل يف يناير 

 
ي األلفية التدريب عىل اإلدماج االجت�عي واملســاواة ب� الجنســ� ملوظفي  تدعم مؤســســة تحد الربنامج،أثناء تنفيذ 

الدولة الرشــيكة الذين ينفذون برامج مؤســســة تحدي األلفية. تتضــمن م�رســات التوظيف وجميع وثائق العطاءات  
ا محددة  ) التي تنفذ برامج ممولة من مؤســســة تحدي األلفية قيودً MCAsالقياســية لكيانات حســاب تحدي األلفية (

 من ب� أسس أخرى. الجنسية،عىل قرارات التوظيف التمييزية عىل أساس التوجه الجنيس والهوية 
 

اإلدماج كأحد أولوياتها اإلسـرتاتيجية للميضـ قدًما. مع اسـتمرار الوكالة يف العمل عىل نهجها املتجدد يف   MCCحددت 
قد تكون هناك   األخرى،مجلس الـشمول والتنوع واملنتديات    مبا يف ذلك من خالل ،2021والذي بدأ يف عام   املجال،هذا 

 فرص أخرى لتعزيز العمل ذي الصلة بحقوق املثلي� + األشخاص.
 

 ف�لق السالم
 

ــية من خالل تقديم الدعم الفعال ملوظفي ومتطوعي   Peace Corpsتعمل   Peace Corpsعىل تعزيز املذكرة الرئاسـ
+) والتأكد من    LGBTQIللمثلـيات واملثلي� ومزدوجي املـيل الجنيســـ ومـغايري الهوية الجنســـانـية وثنائيي الجنس (

ــاـمل   املوارد لتعزيز نهج شــ اـلة وتزوـيدهم ـب اـفةـتدرـيب موظفي الوـك ة داعـمة    وثـق ة للمـتدرب� واملتطوع�  وبيـئ اـل للوـك
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إىل عكس التنوع   Peace Corpsواملوظف� واملجتمعات املـضيفة والـرشكاء الذين تخدمهم يف جميع أنحاء العامل. تهدف  
+. ـتدرك الوـكاـلة وترـحب ـباملنظور    LGBTQIمـبا يف ذـلك مجتمع   واملوظف�،الرثي ألمريـكا من خالل ـكل من املتطوع�  

ملســاعدة   -+ يف تحقيق األهداف الثالثة ملهمة فيلق الســالم   LGBTQIوالخربات الفريدة التي يجلبها أعضــاء مجتمع  
ــاء   ــعوب البلدان واملناطق املهتمة يف تلبية احتياجاتهم من الرجال والنس ــل   املدرب�،ش ــاعدة يف تعزيز فهم أفض للمس

وللمـساعدة يف تعزيز فهم أفـضل للـشعوب األخرى من جانب الـشعب  املخدومة،ن جانب الـشعوب للـشعب األمرييك م
خالل هذه الفرتة املشـــمولة بالتقرير، ســـاعدت فيلق الســـالم يف دفع هذه املذكرة الرئاســـية بالطرق   األمرييك.
 + بشكل نشط وشامل. LGBTQIتجنيد واختيار متطوع� من مجتمع   التالية.

 

 ة وزارة الخزان
 

وزارة الخزاـنة ملتزـمة ـباســـتـخدام أدواتـها للنهوض بحقوق اإلنســــان ألفراد مجتمع امليم يف جميع أنـحاء الـعامل. من ب� 
ادة  MDBsـهذه األدوات مشــــارـكة وزارة الخزاـنة يف بنوك التنمـية متـعددة األطراف ( ) وـقدرة الخزاـنة عىل توف� القـي

وتعمل وزارة الخزانة عىل تنفيذ ســياســات    اإلنســان،والدعم االســرتاتيجي لتلك املؤســســات من أجل النهوض بحقوق  
. ســتواصــل وزارة الخزانة والعابرين للجنسح�ية املثلي� وثنايئ الجنس واملتحول� جنســيًا  متويل برامج  وقائية لتعزيز  
نا وصـوتنا وقدرتنا عىل عقد االجت�عات لدعم الهدف العام لإلدارة املتمثل يف النهوض بحقوق اإلنسـان اسـتخدام أدوات

 ألفراد مجتمع امليم يف جميع أنحاء العامل.
مكتب الـشؤون الدولية بوزارة الخزانة ليس عىل علم بأي توجيهات أو أوامر أو لوائح أو ـسياـسات أو توجيهات يف وزارة  

ــ ومغايري  PMمع مذكرة الرئيس (  الخزانة تتعارض ــان للمثلي� ومزدوجي امليل الجنيسـ ــأن تعزيز حقوق اإلنسـ ) بشـ
 الهوية الجنسانية والخناىث ومذكرة األشخاص.

) MDBsيقود مكـتب الشـــؤون اـلدولـية بوزارة الخزاـنة مشــــارـكة الوالـيات املتـحدة يف بنوك التنمـية متـعددة األطراف (
سـرتاتيجيات والتوجيهات من خالل دورنا الرقايب كمسـاهم�. يركز نهجنا يف تنفيذ ويسـاعد يف تشـكيل السـياسـات واال 

) بشــأن النهوض بحقوق اإلنســان للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنســيًا + األشــخاص عىل  PMاملذكرة الرئاســية (
 :مجاالت ثالثبنوك التنمية متعددة األطراف يف 

 وتنفيذها تعزيز الض�نات االجت�عية والبيئية. 

  زيادة فرص اإلدماج االستباقي.  

 .استخدام صوتنا لتشكيل الحوار 
وتقوم وزارة الخزانة بإرشاك املســاهم� اآلخرين  األطراف،كانت الواليات املتحدة صــوتًا رائًدا يف بنوك التنمية متعددة  

ومن خالل مكاتب املديرين التنفيذي�   ،يف بنك التنمية املتعدد األطراف بانتظام لتعزيز أولويات الـسياـسة بـشكل مبارش
يل للواليات املتحدة يف كل بنك من بنوك التنمية متعددة األطراف. تســتخدم وزارة الخزانة صــوتنا للمســاعدة يف تشــك

الحوار حول النهوض بحقوق اإلنسـان ألفراد مجتمع امليم. وهذا يشـمل جمع املسـاهم� ذوي التفك� امل�ثل ملناقشـة  
وبناء األهداف املشـرتكة، والتحدث عن أهمية حقوق اإلنسـان للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنسـيًا يف املنتديات 

حول الســياســة واالســرتاتيجية واملوافقة عىل متويل بنك التنمية املتعدد  وإثارة القضــية أثناء املداوالت   الصــلة،ذات 
 األطراف.
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اد للوال�ات المتحدة  بنك التصدير واالست�ي
 

وتتمثل مهمته يف   البالد،) هو وكالة ائت�ن الصــادرات الرســمية يف EXIMبنك التصــدير واالســت�اد للواليات املتحدة (
لتعزيز القدرة التنافـسية األمريكية ومـساعدة الـرشكات   دعم الوظائف األمريكية من خالل تـسهيل الـصادرات األمريكية.

التمويل مبا يف ذلك تأم� الصــادرات وضــ�نات رأس املال    EXIMتقدم   العاملية،األمريكية يف تنافســها عىل املبيعات  
فتها وك اهم  والقروض املبارشة. بـص تقلة، تـس ادي للواليات املتحدة وتحافظ عىل    EXIMالة فيدرالية مـس يف النمو االقتـص

قوة أمريكا من خالل دعم عرشات اآلالف من الوظائف يف رشكات التصدير وسالسل التوريد الخاصة بها يف جميع أنحاء 
 الواليات املتحدة.

   اتخذتEXIM  توى القيادة  عدة خطوات لجعل التنوع واإلنـصاف واإلدماج وإمك انية الوـصول بجدية من مـس
 إىل أسفل من خالل املنظمة. 

  عقدتEXIM  .عدة فرق برئاسة كبار املديرين التنفيذي� لدمج هذه القيم يف هياكل عمل الوكالة 

 تحديد العوائق املحتملة وزيادة املـشاركة والتواـصل مع املوظف� بـشأن قـضايا  ب  قامتLGBTQI    والتواـصل +
 مع املجتمع.

  أجرىEXIM مراجعة للسياسات الحالية.  

  ليس لدىEXIM .أي سياسات ال تتفق مع هذه املذكرة، وبالتايل، مل تحدد أي سياسات إللغائها 
 

ــم توعية األع�ل اململوكة ــاف قس ــتض ــاء يف   اس ندوة عرب اإلنرتنت مع الغرفة التجارية الوطنية    EXIMلألقليات والنس
حاقيات ( جل  NGLCCللمثلي� والـس جل  382  حوايل EXIM). ـس ا يف الحدث، وـس خصـً اركوا.  35ـش ٪ منهم الدخول وـش

عىل اســـتضـــافة العديد من    NGLCCو  EXIMطلب اســـتشـــارة فردية بعد الحدث. اتفقت  57  حوايل EXIMتلقى 
 +. LGBTQIاألحداث يف العام املقبل ملواصلة التواصل مع مجتمع 

  EXIM+ ومجموـعات تـقارب أوســـع. أنشــــأ    LGBTQIووافق عىل اقرتاح إلنشــــاء    EXIMـقدم فريق األســـهم يف  
ــورة من الوكاالت   ــامل وطلب املش ــح مجموعة العمل بإجراء بحث ش مجموعات عمل لتحديد هيكل الربنامج. تم نص

إىل   8أن تســتغرق جهود مجموعة العمل األولية من   EXIMالفيدرالية األخرى التي أنشــأت مجموعات تقارب. يتوقع 
 أسبوًعا. 12

) ـشاركا قـصص حياتهم. حـرض الحدث 2ـشارك فيه موظفان ( +  LGBTQIحدثًا افرتاـضيًا لـــــ   EXIMداخليًا، اـستـضاف  
ا،  180أكرث من   ل ـهذا   EXIMوتلقى    موظفـً د من الـحدث مـث ة من الـحدث، وطـلب املوظفون املزـي ابـي ل إيـج ردود فـع

 .2022الذي سيعقد يف عام 
واعي. ســيتم نرشــ ســلســلة تدريبية عىل القيادة من أربعة أجزاء تركز عىل التنوع والشــمول والتحيز الال   EXIMأطلق  

 .2022هذه الجلسة لجميع املوظف� يف عام 
ــة محددة يف  EXIMقامت   ــياس ــع س ــتعمل عىل وض ــع بروتوكول لنقل املوظف� / املقاول� وس ــكيل فريق لوض بتش

 املستقبل.
 +. LGBTQIبإجراء مقارنة مع الوكاالت الصغ�ة األخرى في� يتعلق بسياسات وإجراءات وبرامج  EXIMقام 

واملشاريع    EXIM، قد تكون لربامج ةفريق عمل داخليًا لتقييم أي تأث�ات، سواء كانت إيجابية أو سلبي  EXIM أنشأت
+ حول الـعامل. تعـمل مجموـعة العـمل عىل إيـجاد فرص لخلق شـــمولـية   LGBTQIعىل مجتمـعات  EXIMاملموـلة من 
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ياً وثنائيي الجنس عرب برامج   تـضم� ممثل� من كل مكتب برنامج رئييسـ  . يتمEXIMأفـضل لألـشخاص املتحول� جنـس
 .2022يف النتائج املتوقعة لفريق العمل والتي سيتم اإلبالغ عنها بحلول الربع الثا� من عام 

 

 الوكالة األم��ك�ة للتنم�ة الدول�ة
 

عامل حر وسلمي ومزدهر، تلتزم الوكالة األمريكية   الخارج وتعزيزكجزء من مهمتها لتعزيز وإظهار القيم الد�قراطية يف  
وثنائيي الجنس   والعابرين جنســياللتنمية الدولية بتعزيز حقوق اإلنســان للمثليات واملثلي� ومزدوجي امليل الجنيســ 

)LGBTQI التنموية. +) وإدراجها بشكل هادف يف الربمجة 
ــبة للوكالة األمريكية للتنمية   ــهر فرباير   الدولية،بالنسـ ــية لشـ ــأن النهوض بحقوق  2021فإن تنفيذ املذكرة الرئاسـ بشـ

يًا يف جميع أنحاء العامل هي أولوية. ان للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنـس ولدعم هذا الجهد، عينت الوكالة   اإلنـس
 والخناىث.  والعابرين للجنس) منسًقا جديًدا للمثلي� ومزدوجي امليل الجنيس USAIDاألمريكية للتنمية الدولية (

   عىل الـصعيد العاملي، عملت بعثات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من آـسيا إىل منطقة البحر الكاريبي جنبًا
ان والكرامة وال لحة لتعزيز حقوق اإلنـس حاب املـص بل العيش إىل جنب مع املجتمعات املحلية وأـص وح وـس وـض

 االقتصادية ألفراد مجتمع امليم من خالل الربمجة املبتكرة.

  تقوم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حاليًا مبراجعة وتعزيز مخططها األسايس لسياساتLGBTQI +. 

   ا إىل إقامة رشاكة جديدة ب� القطاع� العام والخاص لتعزيز تســـعى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أيضـــً
 بصمتها الربنامجية. 

  ا عىل توســيع أثرها البحثي واالبتكاري من خالل التحليل الدقيق وتبادل أفضــل امل�رســات تعمل الوكالة أيضــً
 ثنائية األخرى.مع الخرباء والنشطاء ووكاالت التنمية ال

   ـكاـنت هـناك تغي�ات عىل محفـظة  2021-2017من ،LGBTQI    الـتابـعة للوـكاـلة األمريكـية للتنمـية اـلدولـية +
 .بشأن النهوض بحقوق اإلنسان ألفراد مجتمع امليم 2021والتي كانت غ� متوافقة مع املذكرة الرئاسية لعام 

    ــ ، تم إلغاء امليزانية الربنامجية والخط2017يف عام ــغيلية للمثلي� ومزدوجي امليل الجنيسـ والعابرين  ة التشـ
ــيا، ــكل   LGBTQIوالخناىث. انخفض عدد موظفي برنامج    جنس + التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بش

ة اـلدولـية عن دعم بعض برامج   ة للتنمـي اـلة األمريكـي اـلة    LGBTQIملحوظ، وتوقـفت الوـك +، ومل تتمكن الوـك
 + بشكل كاٍف.  LGBTQIة الدولية من تتبع متويل وبرامج  األمريكية للتنمي

  ا، تم "إيقاف مؤقت" تطوير وتسـهيل العديد من الدورات التدريبية التي تضـمنت محتوى +   LGBTQIأيضـً
 . 13950كنتيجة لألمر التنفيذي 

   ىل إزالة أو ، أدت تحديثات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل العديد من الســـياســـات إ2021-2017من
 +. LGBTQIتقليل اعتبارات 

   ذ ة  اعالن االدارةمـن ا مع    LGBTQI، زادت محفـظ ــاركتـه ة مشــ دولـي ة اـل ة للتنمـي ة األمريكـي اـل ة للوـك ابـع + الـت
 البعثات واملكاتب الفنية / اإلقليمية لتحديد الفرص لزيادة الح�ية ألفراد مجتمع امليم +. 

  اسـتأنفت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تطوير وتسـهيل التدريبات التي 13950منذ إلغاء األمر التنفيذي ،
 فة مؤقتًا" يف السابق. كانت "متوق



25 
 

   متت إعادة اإلصـدار الرئييسـ منLGBTQI   وانضـم موظفو الربنامج اإلضـافيون إىل الحافظة. وهذا يشـمل ،+
+. ـباإلضــــاـفة إىل ذـلك، تقوم الوـكاـلة األمريكـية للتنمـية اـلدولـية ـحاليـًا مبراجـعة   LGBTQIتعي� منســـق أول  

 .+ LGBTQIالعديد من السياسات والتأكد من أنها تشمل 

  ،قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتغي� دليل النمط الداخيل الخاص بها ليشـــمل ضـــم� "هم" املفرد
 والذي مل يكن مدرًجا يف السابق. اللغة املضافة حديثًا يف "دليل األ�اط" هي:

رد ذلك، أو عندما يكون  (اسـتخدم "هم" باعتباره الضـم� املفرد العام للشـخص الثالث، كضـم� عندما يحدد الف
 الجنس غ� معروف أو غ� ذي صلة بالسياق.)

 
 :طورت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وأصدرت مجموعة متنوعة من املواد العامة ذات الصلة

 
 أ. محاربة التجريم

تواصــــل الوـكاـلة األمريكـية للتنمـية اـلدولـية إدارة مـبادرة حقوق اإلنســــان الـعاملـية للمثلي� ومزدوجي املـيل الجنيســـ 
اىث (  والـعابرين للجنس ) ـلدعم الجهود املحلـية لح�ـية أفراد مجتمع امليم من العنف والتمييز والوصـــم GHRIوالخـن

خاص التي تبلغ مدتها خمس سنوات اآلن عامها الثالث، وتستفيد والتجريم. تدخل هذه الرشاكة ب� القطاع� العام وال
من املسـاه�ت املالية والتقنية للوكالة السـويدية للتعاون اإل�ايئ الدويل (سـيدا)، والشـؤون العاملية بكندا، ومؤسـسـة 

دعم مكتب ف�وس نقص  و "املســاواة بال حدود".  ،للمثليات للعدالة، ومعهد ويليامز، وكلية فرانكل� ومارشــال اســرتيا
كا� الرئييسـ وآليات   تث�ر الـس ندوق االـس املناعة البرشـية / اإليدز التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، من خالل ـص

ــتوي� الوطني واإلقليمي يف أكرث من   ــات  دولة ملعالجة القوان� وا  35التمويل األخرى، جهود املنارصة عىل املس ــياس لس
ــيًا، مبا يف ذلك العالقات  ، يف التجريم التمييزية والعقابية التي تؤثر عىل حقوق املثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنسـ

 املثلية والهوية الجنسية والتعب�.
 

 ب. ح�ية الالجئ� املستضعف� من مجتمع امليم
الروهينجا واملجتمع املضيف من مجتمع امليم يف الوصول    ساعدت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / بنغالديش أعضاء

 .COVID-19إىل استشارات الصحة العقلية واملساعدة الصحية للتغلب عىل التحديات املرتبطة بوباء 
 

 ج. املساعدة الخارجية لح�ية حقوق اإلنسان وتعزيز عدم التمييز
تعقد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية اجت�عا ملجموعة العمل املشــرتكة ب� الوكاالت املعنية بحقوق املثلي� وثنائيي  

قرار الحقوق يف املســاعدة الخارجية، وفقا لتكليف من مجلس األمن القومي، امتثاال ل لتأم�الجنس واملتحول� جنســيا  
ة باملســاعدة الخارجية عرب حكومة الواليات املتحدة االجت�عات الشــهرية وكالة معني 13رئيس. حرضــ ممثلون من ال

 ملجموعة العمل املشرتكة ب� الوكاالت. 
 

 ما ييل: اىل تشمل أهداف مجموعة العمل 

 بناء توافق يف اآلراء عرب الوكاالت املشرتكة بشأن احرتام حقوق مجتمع امليم يف املساعدة الخارجية.  

 ناديق والربامج واملوظف� والدورات التدريبية والتبادالت) التي تدعم األشخاص املثلي�تعزيز املوارد (الص. 

 ارات  ا ات   LGBTQIدـماج اعتـب ة والـتدرـيب واالســـرتاتيجـي + بشــــكل ـهادف يف برامج املســــاـعدة الـخارجـي
 والسياسات. 
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رـسات الواعدة واملوارد املتعلقة  اجتمعت مجموعة العمل ـسبع مرات خالل العام املايض، حيث تبادلوا املعلومات وامل�
  بجمع البيانات والتمويل والتدريب وبناء القدرات ومواضيع أخرى ذات أهمية.

 
"دمج اعتبارات  ، أصـدرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إرشـادات عامة حول الربمجة القطاعية:  2021يونيو   24يف 

LGBTQI يف برمجة التعليم + ." 

  يسـلط الدليل الضـوء عىل أحدث األبحاث وامل�رسـات الواعدة حول االسـرتاتيجيات الفعالة إلدماج األشـخاص
 املثلي� وثنايئ الجنس واملتحول� جنسيًا والنوع االجت�عي يف برامج التعليم األسايس والعايل. 

 ا عىل نهج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف اسـتشـارة منظ�ت املجتمع املد�  يسـلط التوجيه الضـوء أيضـً
)LGBTQI  .يف تصميم الربامج وتنفيذها (+ 

 .ستواصل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية نرش اإلرشادات ونتائجها ب� الرشكاء املنفذين لقطاع التعليم 
  LGBTQIدمج ة "، أصـدرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إرشـادات عامة للربمجة القطاعي2021أغسـطس   21يف 

 ". + االعتبارات يف قطاعي برامج الصمود واألمن الغذايئ

   يـسلط الدليل الـضوء عىل األبحاث حول امل�رـسات الواعدة لألـشخاص املثلي� وثنايئ الجنس واملتحول� جنـسيًا
ــيا ــحي    والعابرين جنسـ ــف الصـ ــمود والتغذية واألمن املايئ والرصـ يف برامج األمن الغذايئ والقدرة عىل الصـ

والنظافة، ويناقش عىل وجه التحديد التحديات التي يواجهها املتحول� جنسيًا يف مجاالت األمن املايئ والرصف  
 الصحي والنظافة.

ادي وبرامج دمج   MarketLinksنظمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ندوة عرب الويب   اف التمك� االقتـص تكـش الـس
LGBTQI  ) بسبب التمييز والوصم والتجريم، يواجه األشخاص من مجتمع امليم .+LGBTQI   العديد من الحواجز (+

التي تحول دون ســــبل العيش املســــتداـمة. عرضــــت ـهذه الـندوة عرب اإلنرتـنت خمس مـبادرات من املجتمع اـملد� 
 + املهمشة. LGBTQIتوف� فرص جديدة للتنمية االقتصادية ملجتمعات واملنظ�ت الدولية ل

 
 + LGBTQIمجموعة عمل اإلجراءات الوقائية للمؤسسات املالية الدولية الجديدة 

 

ـبالتـعاون مع وزارة الخزاـنة، أطلـقت الوـكاـلة األمريكـية للتنمـية اـلدولـية وترأس ـحاليـًا أول مجموـعة عـمل معنـية   •
ــة   ــياس ــيات ملراجعة س ــع توص ــيًا بهدف وض ــة باملثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنس ــ�نات الخاص بالض

ــ� ت ــة ببنوك التنمية متعددة األطراف قيد املراجعة وتحس ــ�نات الخاص ــ�نات في�  الض نفيذ متطلبات الض
 +.يتعلق بح�ية مجتمع امليم 

طرـية ـحاليـًا مجموـعة متنوـعة من الربامج لتعزيز  ـتدعم بعـثات الوـكاـلة األمريكـية للتنمـية اـلدولـية واملـكاـتب القٌ  •
 عدم التمييز وح�ية حقوق اإلنسان ألفراد مجتمع امليم. 

، إال أن األمثـلة  هود الوـكاـلة األمريكـية للتنمـية اـلدولـيةعىل الرغم من أنـها ليســــت ـقامـئة ـكامـلة أو شــــامـلة لج •
 الربامجية أدناه تش� إىل العمل الجاري يف بعثات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:
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 فريقياأ 
يف بـناء الـقدرات التنظيمـية واملروـنة ب� اتـحاد جمعـيات    ســــاـعدت الوـكاـلة األمريكـية للتنمـية اـلدولـية / الـكام�ون• 

LGBTQI .+ 
ــتجابة املجتمع  تدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / جنوب إفريقيا•  ــ� اس تقوية هياكل الحكم املحيل لتحس

للعنف القائم عىل النوع االجت�عي. ســهلت شــبكة مدعومة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مجموعة من برامج 
لجنس التثقيف والتوعـية مع أفراد املجتمع واألرس والهـياـكل اـلدينـية لزـيادة الوعي بحقوق األشــــخاص املثلي� وثـنائيي ا

 هم.وتقليل اإليذاء والهج�ت وجرائم الكراهية ضد، واملتحول� جنسيًا
 

 آسيا
ة / بنغالديش•   دولـي ة اـل ة للتنمـي ة األمريكـي اـل املهني� الـقانوني� اـلذين يعملون ملســــاـعدة أفراد مجتمع    ـتدعم الوـك

LGBTQI  ديشية لحقوق اإلنسان.+ لفهم حقوقهم بشكل أفضل عىل النحو املحدد يف الترشيعات الدولية والبنغال 
 

د ة / الهـن دولـي ة اـل ة للتنمـي ة األمريكـي اـل ل الوـك اـعة    • تعـم ة من ف�وس نقص املـن اـي دة للوـق عىل دعم الن�ذج الـجدـي
 البرشية والرعاية، مبا يف ذلك تلبية االحتياجات الصحية ملجتمع املتحول� جنسياً.

 
طاء •  اد نـش يا  LGBTQIأـش اعدة القانونية ب  + بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية / إندونيـس دعمها منظ�ت املـس

 يف جميع أنحاء البالد.
 

ــية والرعاية لفئات    توفر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / الوس•  خدمات الوقاية من ف�وس نقص املناعة البرشـ
ـسون الجنس مع الرجال والنـساء املتحوالت جنـسيًا يف مقاطعات مختارة.  الـسكان الرئيـسية، مبا يف ذلك الرجال الذين �ار 

اعدة القانونية وزيادة وـصول الجمهور إىل العدالة لجميع املواطن�،   يادة القانون تقديم خدمات املـس يواـصل برنامج ـس
 +. LGBTQIمبا يف ذلك أعضاء مجتمعات 

 
ة  •   اـل ة للوـك ابـع ة الـت ة اإلقليمـي ة التنمـي دبعـث ايالـن ا يف ـت ة آلســــي دولـي ة اـل ة للتنمـي ة    األمريكـي ـتدعم الحكوـمة امللكـي

. وقد اسـتخدم مرشـوع  2030التايالندية يف جهودها إلنهاء ف�وس نقص املناعة البرشـية / اإليدز يف تايالند بحلول عام  
ـصول إىل أعىل مجموعت� من  ممول من قبل بيبفار، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية اـسرتاتيجيات مبتكرة ومبتكرة للو 

 اإلصابات الجديدة بف�وس نقص املناعة البرشية: الرجال الذين �ارسون الجنس مع الرجال واملتحول� جنسيا.
 

 أوروبا وأوراسيا
للرشــكاء املحلي� لتطوير حمالت  هاأمواًال ملنح  خصــصــت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / البوســنة والهرســك• 

 +. LGBTQIتوعية حول قضايا حقوق اإلنسان ملجتمع 
 

ا•   الـخدـمات الـقانونـية وغ�ـها من الـخدـمات املطلوـبة ألعضــــاء    ـقدـمت الوـكاـلة األمريكـية للتنمـية اـلدولـية / جورجـي
ية وتعب�هم عن  +، الذين كانوا ـضحايا لجرائم الكراهية أو العنف أو التمييز بـسبب مي LGBTQIمجتمع   ولهم الجنـس

 الهوية الجنسية.
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 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
 

مرشـــوع الوـكاـلة األمريكـية للتنمـية اـلدولـية  دعـمت الوـكاـلة األمريكـية للتنمـية اـلدولـية / جمهورـية اـلدومينيـكان•  
"Being LGBTI in the Caribbean" ق ، حيث أطلقت نتائج أول مسـح وطني عىل اإلطالLGBTQI  يف جمهورية +

 ، ومراجعة الحقائق املعيشية لألشخاص ثنائيي الجنس يف املنطقة.الدومينيكان
 

لـبدء برـنامج ـيدعم أـماكن العـمل اآلمـنة لألشــــخاص املثلي�    تخطط الوـكاـلة األمريكـية للتنمـية اـلدولـية / اإلكوادور•  
 وثنائيي الجنس واملتحول� جنسيًا.

 

 الممثل التجاري للوال�ات المتحدة

مكتب املمثل التجاري للواليات املتحدة هو وكالة تقع يف املكتب التنفيذي للرئيس وهو مسؤول عن تطوير وتنسيق  
وسياسة االستث�ر املبارش، واإلرشاف عىل املفاوضات التجارية مع الدول األخرى يف   التجارة الدولية األمريكية، والسلع،

إطار ثنايئ، ومتعدد األطراف، واملناقشات واملؤسسات املتعددة األطراف. الوكالة ملتزمة بالعمل مع الرشكاء ذوي التفك� 
 املة التي تركز عىل الع�ل. امل�ثل للنهوض بالنوع االجت�عي وحقوق اإلنسان يف سياسة التجارة الش

الجوانب يف تطبيق مبادئ   نهًجا متعدد  املتحدة  للواليات  التجاري  املمثل  املستهدفة، يطبق مكتب  املهمة  من خالل 
عىل السياسة   العابرين للجنساملذكرة الرئاسية بشأن تعزيز حقوق اإلنسان للمثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنسيًا و 

إجراءات مكتب املمثل التجاري للواليات املتحدة بدء تحقيق عادل يف بيانات التجارة، وتضم� مبادئ  التجارية. تتضمن  
اإلنصاف والتنوع واإلدماج يف إعادة تشكيل اللجان االستشارية ملكتب املمثل التجاري للواليات املتحدة، والرسائل العامة  

 اص املثلي� وثنائيي الجنس واملتحول� جنسيًا.املتسقة عالية املستوى في� يتعلق بحقوق وح�ية األشخ
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