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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧أيار/مايو  ١٢-١

 تجميع بشأن البرازيل  
 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

لوماااال الاااوارو  ي  قاااارير ه داااال ا ضاهااادال االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار  م اااع للمض
واإلجااراتال اصا اا  و مهااا مااا وماااتح ا ماا  ا تةااد   ال ال اال ، وهااو مقااد   ي  اا ي مااوج  

  ق داً باحلد ا ق ى لضدو ال لمالر

نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق  -ثانياا  
 (٢()١)اإلنسان

فريااح ا ماا  ا تةااد  القدااري   ااديح الما يااي علااى مضإلاا   اا و  حقااوق اإلنسااان أبار   -٢
وإوماجهااا ا داااوو الااوارو  ف هااا ي التوااريضال الوا  اا ر وف مااا تااة التو اا ال ا ت اال  با و ااو  

، قال الفريح القداري إن احل وما    تإلار (3)ال اور  عا الدور  الثان   لالستضرال الدوري الوامي
  ااديح ال ااونارو الااواا علااى اال فاق اا  الدول اا  حلماياا  حقااوق   ااع الضمااال  ٢٠١٠م ااذ عااا  

 ٢٠١١ا هااااااجريا وأفاااااراو أساااااره ، وا فاق ااااا  م إلمااااا  الضماااااي الدول ااااا  بوااااا ن الضماااااال ا  ااااا ل  ، 
 ١948(، وا فاق اا  م إلماا  الضمااي الدول اا  بواا ن احلرياا  ال قاب اا  وماياا  حااح الت إلاا  ، ١89 )رقاا 
 ١98١ إلمااا  الضماااي الدول ااا  بوااا ن الضماااال  وي ا سااا ول ال الضاتل ااا ، (، وا فاق ااا  م8٧)رقااا  
علااى المو ولااول االرت اااري ا لةااح بالضهااد الاادو  اصااا  اً (ر ويُ تإلاار الت ااديح أي اا١56 )رقاا 

باحلقوق االقت اوي  واالجتماع   والثقاف  ، ولذلك المو ولول االرت ااري ال فاق ا  حقاوق الدفاي 
 ر(4)الدال الا تضلح بإجرات  قدمي 
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وقااد  م تااو مفو اا   ا ماا  ا تةااد  السااام   حلقااوق اإلنسااان اإلقل ماا   مري ااا ا  وب اا   -3
مواااور   ق  ااا  إز الما ياااي لتااادع   إلل اااال حقاااوق اإلنساااان الدول ااا  ومتابضااا   و ااا ال االساااتضرال 

سااارل ر وي(5)الااادوري الواااامي و اااما ماااا ا ل اااال، ي  لااا  ق اااايا أرااار   تضلاااح  قاااوق اإلنساااان
والادول ا  ريا  ال اام  ال ام ا  ي وور  االساتضرال اً ا فو    حلقال وراس   ل احل أقي الدلدان منو 

 ر(6)للدول ال ااق  بالم اال   ٢٠١5الثان   ا ت ل  هبا؛ وُعقدل إحداها ي الما يي ي عا  
ا  اإلقل ما  و ار مفول ا م  ا تةد  السام  حلقاوق اإلنساان الما ياي وح ار االجتما -4

ا ول  مري اااا الال    ااا  وم دقااا  الدةااار ال ااااريا ي إااااار الضقاااد الااادو  للم ةااادريا ماااا أ اااي 
 ر(٧)٢٠١5أفريق ر وُعقد االجتما  ي برا يل ا ي لانون ا ول/ويسمم 

وللم تااو  (8)٢٠١٢وقاادما الما يااي مساااي  مال اا   فو اا   حقااوق اإلنسااان ي عااا   -5
 ر(9)٢٠١5و ٢٠١4 وب  ، ما رالل مورو  للتضاون التقا، ي عام  اإلقل م   مري ا ا 

 (١٠)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
 986-١٢الحإلااا ا قاارر  اصا اا  ا ض  اا  بق ااايا ا قل ااال أن ال ااونارو أقاار القااانون رقاا   -6

الاذي وااو ل جملااس الادفا  عااا حقااوق اإلنساان لوجدااط إز اقلااس الاواا حلقااوق اإلنسااان الااذي 
أ اااادةا ه  ل تااااط  قااااو  ألثاااار علااااى ا وااااارل ، وأ ااااةى وور اقتمااااع ا ااااد  ي إاااااارا أو اااا ، 
وأمساااا واليتاااط ا  سسااا   أقاااو ر ب اااد أن التواااريع ال ي فاااي للمملاااس ا دياااد اساااتقالل    امااا ر 

اصا ااا  بااا ن   فاااي الما ياااي امتثاااال اقلاااس للمدااااوو ا تضلقااا  لرلااا  ا  سساااال  وأو اااا ا قااارر 
ر وف ماا يتضلاح بالتو ا ال  ال ال ال  (١١)الوا    لتض ي  وماي  حقوق اإلنساان )مدااوو بااريس(

، أو ااى الفريااح القدااري الما يااي بتضااديي  وااريضا ا  اا   (١٢)ال اااور  عااا وور  االسااتضرال الثان اا 
ر (١3)سااااتقالل   الال ماااا  ي  اااا ون ا   ان اااا  والواااا ون اإلوارياااا  والس اساااا    وات مهامااااطاقلااااس اال

 ر(١4)وأمارل ا قرر  اصا   ا ض     قوق الوضوب ا  ل   خماوف ممامل 
واعتمل ا قرر  اصا   نفسها حي  و ار    ون ا رأ  وا ساوا  الضرق ا  والواداب وحقاوق  -٧

 ر(١5)ي الت ا  الدول   ماي  حقوق اإلنسان اً لدم اً  اإلنسان  راجض
، أ ااااااار الفريااااااح القدااااااري إز أن التا اااااامال الال ماااااا  (١6)وعااااااا التو اااااا ال  ال ال اااااال  -8
 ُاادلري بضااد ر اا  جهااوو و ار  الضاادل  ضااي التوااريضال الما يل اا   توافااح مااع االلت امااال ال ا ااد   مل

 ر(١٧)عا نإلا  روما ا ساس  للمة م  ا  ات   الدول  

تنفيا  االلتزاماات الدوليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساانع مااع مرانااة القااانون  -رابعاا  
 الدولي اإلنساني الساري

 المسائل المشتركة بين القطانات -ألف 
 (١8)المساواة وندم التمييز -١ 

أعربااا   اا  حقااوق الدفااي عااا قلقهااا بواا ن التم  اا  الد  ااوي ي حااح أافااال الوااضوب  -9
افااااال الما يل اااا  مااااا أ ااااي أفريقاااا ، وا افااااال  وي اإلعاقاااا ، وا افااااال ا ثل اااا  ا  اااال   وا 
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وا ثل ااال وم ووجاا  ا  ااي ا  ساا  وماااايري انوياا  ا  سااان   وحااامل   اافال ا  ساا ، وأافااال 
الووار ، وا افال الذيا يض وون ي ا  ااح الريف   وا  اااح احل اري  ا هموا ، لاا ف هاا ا ح اات 

 ر(١9))الفاف ال( الفقم 
 ن االسااتا  م ال الااف  اادف إز الق ااات علااى التم  اا  بساادو نااو  اً ويساااورها القلااح أي اا -١٠

ا اا س، وا  ااي ا  ساا ، والضاارق ألا ااا مااا اصدااث التضل م اا  ل ثاام مااا الواليااالر وأو ااا الما يااي 
 ر(٢٠)وانوي  ا  سان  بسا  وريضال وإلر التم    والتةريض على الض ف على أساو ا  ي ا  س  

والحااال الفرياااح القداااري أناااط علاااى الااار   ماااا ريااااو  الما ياااي الدول ااا  ي ق اااايا ا ثل اااال  -١١
وا ثل ااا  وم ووجااا  ا  اااي ا  سااا  ومااااايري انويااا  ا  ساااان   وحاااامل   ااافال ا  سااا ، أوجاااد 

قاانوُن  ال ونارو وديال إ اف   بو ن حقاوق ها الت ا  ا.ا ر فقاد حإلا  بادع  ال اونارو
ااار ا ثل اااال وا ثل ااا  وم ووجااا  ا  اااي ا  سااا  ومااااايري انويااا   ا سااار  ا قاااتي، الاااذي يساااتثا ُأسا
ا  سان   وحامل   فال ا  س  ماا مفهاو  ا سار ، ولاذلك ال او  الاواا الساتضرال الاميا  

ويا  ا  سااان   ا  سا   ا قاتي، ي حا  مل وق اح أي  قاد   مقتحاالب ماا قد اي موارو  قاانون ان
 ر(٢١)و رمي لراه   ا ثل   ا  س  

 (٢٢)التنميةع والبيئةع واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
أ اول اصدم  ا ستقل  ا ض     قوق اإلنسان والت اما الدو  بالما ياي علاى س اساتها  -١٢

وا ماااا الااااذات ، وال اااة ،  الت اااام    الاااف وااادو برناجمهاااا للتضااااون الااادو  ي جمااااالل ال راعااا ،
وال اامان االجتمااااع ، والتضلااا   ام ااع أ ااا الط، ساااوات ي سااا اقال التضاااون بااا  بلااادان ا  اااوب 

 ر(٢3)التضاون الثالم  أو
و مع الفرياح الضاماي ا ضاا لسا ل  حقاوق اإلنساان والوارلال عام الوا  ا  و مهاا ماا  -١3

  مت املااا  بوااا ن ا عماااال التماريااا  م سساااال ا عماااال الما ياااي علاااى و اااع ردااا  عماااي وا  ااا
وحقااوق اإلنسااان ب ااات علااى ا داااوو التوج ه اا  بواا ن ا عمااال التمارياا  وحقااوق اإلنسااان    ف ااذ 

 ر(٢4)إاار ا م  ا تةد  ا ض ون "احلماي  واالحتا  واالنت اف"
ال ، وعااا ةساا  مااا ا  لفاا  بواليااال ي إاااار اإلجاارات٢٠١6وي  وااريا الثااا /نوفمم  -١4

اصا   إز اختا   دابم فوري  للت دي لآلماار ا ساتمر  الاف أحادمها اال  اار ال اارم  لساد  احتماا  
ر وحااا ا قاارر اصااا  (٢5)٢٠١5 وااريا الثااا /نوفمم  5خمل فااال علااى  اار ووساا  ي ماريانااا ي 

ا ياي علاى ا ضا  ح اإلنسان ي احل ول على م ااا الوارب ا  مونا  ورادمال ال ارف ال اة  الم 
ر وي (٢6) اا م  ح ااول الساا ان ا ت اارريا علااى م اااا الواارب ا  موناا  وراادمال ال اارف ال ااة 

، أ او فريح ما رمات ا م  ا تةد  ا ض     قوق اإلنسان بقرار حم ما  الضادل ٢٠١6متو /يول ط 
 ر(٢٧)الضل ا  ضل ح التسوي  ا ر دد  بالتضويض ب  احل وم  و رل  سامارلو للتضديا

وأو ااااى الفريااااح الضامااااي ا ضااااا با عمااااال التمارياااا  وحقااااوق اإلنسااااان الما يااااي بتاااادع    -١5
الت سااااا ح بااااا  ا ضهاااااد الما يلااااا  للد دااااا  وا اااااوارو الدد ض ااااا  ا تمااااادو  وا  سسااااا  الوا  ااااا  الما يل ااااا  

ةت ا ، ر وأقرل     ي جملس الو وخ مداور  لتسريع عمل ا  الترا ة   ااال الد  ا  الت(٢8)لله وو
 ر(٢9)ومشلا التضديالل ا قتح  على قانون التضديا إ ال  بضض احلمايال الد د  
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 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -٣ 
أماار خمااوف  ٢٠١6الحل الفريح القدري أن اعتمااو قاانون   افةا  اإلرهااب ي عاا   -١6

االجتماع اا  وم إلمااال اقتمااع بواا ن مااا إ ا لااان ن ااا لعنوااد  الضاوياا  الااف  اارو  نااا احلرلااال 
ر وحاذ ر الضدياد ماا ا  لفا  (3٠)ا د  الف ال  ر دث باإلرهاب أن  قع  ما نداق هذا القاانون

ر وي (3١)٢٠١5بواليااال ي إاااار اإلجااراتال اصا اا  مااا هااذا التوااريع ي  وااريا الثااا /نوفمم 
  وب اا  اعتماااو القااانون، الااذي ، انتقااد م تااو ا فو اا   اإلقل ماا   مري ااا ا٢٠١6 ااداف/فماير 

 ر(3٢)يوتمي على أح ا   ام   ومدهم   تضارل مع ا ضايم الدول   حلقوق اإلنسان

 الحقوق المدنية والسياسية -باء 
 (33)حق الفرد في الحياة والحرية واألمان نلى شخصه -١ 

ا  سااا  أعرباااا   ااا  حقاااوق الدفاااي عاااا قلقهاااا ماااا انتواااار الض اااف، لاااا ف اااط التةااار   -١٧
بالفت ااال، علااى يااد الواارا  الضساا ري  وقااوال ا مااا، ووا اا  أافااال الوااوار  وا افااال الااذيا 

 ر(34)يض وون ي ا ح ات الفقم 
وأعرباااا ا قااارر  اصا ااا  ا ض  ااا  بق اااايا ا قل اااال عاااا قلقهاااا بوااا ن انتواااار الض اااف  ي  -١8

ل اةايا الاذيا  اتاوي أعمااره  بلا  عادو ااً، جرن  قتي س وي 56 ٠٠٠الدضد الضرق ر فما أ ي 
ي ا اتاا  ماا ه   لااور برا يل ااون مااا أ ااي أفريقاا ر  ٧٧ اا.ة،  3٠ ٠٠٠ساا    ٢9و ١5باا  

 (autos de resistência)والحإلااا  فواا  اساات.دا  مااا يساامى "ا قاوماا  الااف يسااتتدضها ا ااول" 
الف يراو هبا إ فات الورع   على عمل ال القتي الف  ر  دها ع ا ر الوارا  بادعو  الادفا  عاا 

يلااااا  اً موااااتلاً ، أ اااادر اقلااااس ا علااااى لراسااااات الواااارا  ا دن اااا  قاااارار ٢٠١6الاااا فسر وي عااااا  
 ر(35)استضمال  لك ا  دل 

أفريقاا  عااا قلقااط إ ات  وأعاارب فريااح اصاامات الضامااي ا ضااا بالساا ان ا  ةاادريا مااا أ ااي -١9
 ر(3٧)ر وعم  الفريح القدري عا  وا ي ممامل (36)ممارس  الورا  الت م ث الض  ري

وأعربا ا قرر  اصا   ا ض     قوق الوضوب ا  ل   عا قلقهاا بوا ن مساتو  الض اف  -٢٠
انمماااال علاااى  ٢٠١6ر وأواناااا ي ح يران/يون اااط (38)الضرقااا  ا سااالث علاااى الواااضوب ا  ااال  

 ر(39)جمتمع الاوارا  لايوا ا  ل 
وأ اااار الفرياااح القداااري إز أن  قاااارير  ف اااد بااا ن الما ياااي، ر ااا  عاااد   رنهاااا الضالقاااال  -٢١

ا  ساا   ا ثل اا ،  ضااد مااا ألثاار الدلاادان الااف ي تواار ف هااا الض ااف با ثل ااال وا ثل اا  وم ووجاا  ا  ااي 
 ر(4٠) س ا  س  وماايري انوي  ا  سان   وحامل   فال ا 

وم تاااو ا فو ااا   اإلقل مااا  ب مري اااا ا  وب ااا  ياااديا ع اااف الوااارا   ٢٠١4وم اااذ عاااا   -٢٢
 ر(4١)ا مارو على ال ةف   واحملتم   سداب اجتماع   والض ف ي السمون

و لقاااا اللم ااا  الفرع ااا    اااع التضاااذيو و اااما ماااا  اااروب ا ضاملااا  أو الضقوبااا  القاسااا    -٢3
ا ه  اااا  وا قاااارر اصااااا  ا ضااااا لساااا ل  التضااااذيو و ااااما مااااا  ااااروب ا ضاملااااا  الالإنسااااان   أو  أو
رواياااال مت ااارر  ومتساااق  عاااا التضاااذيو وإساااات   (4٢)الضقوبااا  القاسااا   أو الالإنساااان   أو ا ه  ااا  أو

ا ضاملاااا  أم ااااات االعتقااااال واالسااااتمواب مااااا ااااارف الواااارا  الضساااا ري  وا دن اااا  ومضاملاااا  مااااو ف  
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ر (44)للم   الفرع ا  عاا قلقهاا إ ات عاد  اساتقالل   مضاهاد الداو الوارع ر وأعربا ا(43)السمون
 ااديد اللهماا ، علااى أعلااى مسااتويال الساالد ، يضلااا عااد  اً وأو ااا الما يااي باا ن   اادر إعالناا

 ر(45)التسام  مع التضذيو وا أي  رف ما الإلروف
تضاذيو وم افةتاط وا ل ا  ونوا ا قرر اصا  واللم ا  الفرع ا  بإنواات اللم ا  الوا  ا    اع ال -٢4

ر والحال ا قارر اصاا  (46)الوا      ع التضذيو وم افةتط باعتدارياا رداو   ي اال ااا ال اة  
أن سا واليال فقث لديها قوان  أنو ل إلل     اع التضاذيو، ماا ب  هاا واليتاان فقاث أنوا  ا فضاالً 

ا نقاة ي متوياي ا ل تا ، والحال أن إلل   وقات  ر وأعرب عاا قلقاط بوا ن ماا أفااول باط التقاارير ما
 ر(4٧)نا و ضتمد عل ها مال اً اً ا ل   الوا     ت.ذ ما أمان  حقوق اإلنسان مقر 

وأ ار ا قرر اصا  إز ما أفاول بط و ار  الضدل ما أن نساد  نا الت السامون إز عادو  -٢5
ا ضاااا باالحتماااا  التضساااف  ر وسااالث الفرياااح الضامااي (48)الساا ان هااا  راباااع ألااام نسااد  ي الضاااامل
ي ا اتاا  مااا جممااو  الساام ات(   مااو لضاادل ال ااضف  ٧ال ااوت علااى أن نسااد  الساام  ال ) ااو 

، و  اا  (5١)، وا قاارر اصااا  ا ضااا لساا ل  التضااذيو(5٠)ر واعتاام الفريااح الضامااي(49)مقارناا  بالرجااال
للتااادابم القساااري  وإز  اتيأناااط ي داااا   قل اااي االلتإلااااث بااااللموت ألثااار إز باااد (5٢)حقاااوق الدفاااي

 الضقوبال الدديل ر
مااا ح ااا اً والحاال ا قاارر اصااا  واللم اا  الفرع اا  أن  ااروف االحتمااا  متوياا  عموماا -٢6

راااادمال ال اااارف ال ااااة  ا ساساااا   وإم ان اااا  احل ااااول علااااى م اااااا الواااارب وا  ذياااا  القابلاااا  
وااللتإلاااث الساامونا إز  لالسااتهال  والرعاياا  الدد اا  وال فساا  ر وحااو ل انضاادا  ال اارف ال ااة 

ر والحل ا قرر اصاا  أن ماا ا ارج   أن (53)مستمراً  أمالا  ُضتم ف ها الوقاي  ما ا مرال ودياً 
 ت مر ا ثل ال وا ثل ون وم ووجو ا  اي ا  سا  ومااايرو انويا  ا  ساان   وحااملو  افال ا  سا  

 ر(54)ى اصدمال ال ة  على وجط اص و  بااللتإلاث ما جه  إم ان   احل ول عل
وأعربااا اللم اا  الفرع اا  عااا بااال  القلااح مااا حااواوا الض ااف ا فاارف، لااا يواامي أعمااال  -٢٧

، الااو ٢٠١٧ر ففاا  لااانون الثا /ي اااير (55)القتااي، باا  احملتماا يا ي مرافااح االحتمااا  ا  تإلاا 
أعمااال  اااو ي  أم ااتاً ساام   56م تاو ا فو اا   اإلقل ما   مري ااا ا  وب ا  التةق ااح ي وفاا  

 ر(56)سما لاناوو، وحا الما يي على   ف ذ التدابم الف أو ى هبا ا قرر اصا 
رمس اااا  للةماياااا  القانون اااا  وق ااااات اً والحاااال الفريااااح القدااااري أن لااااد  الما يااااي  اااا ول -٢8

فاااذ لمااا تااو وال  ساات.د  بالقاادر ال اااير و ضتاام الإلااروف الساااتد  ي أمااالا  ا حااداا ال  ُا ال
ر (5٧)احلري  وون ا ستو  وم تإلا  وبض اد  لاي الدضاد عاا أ ارال التضلا   أو إعااو  اإلوماا سلو 

 ر(58)وأعربا اللم   الفرع   وا قرر اصا  عا هواجس ممامل 

 (59)إقامة العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون -٢ 
اصااا  ا ضااا لساا ل  التضااذيو عااا قلقهمااا أعربااا اللم اا  الفرع اا    ااع التضااذيو وا قاارر  -٢9

ي ا اتا ( والوقاا الاذي ُن اى ي االحتماا   4٠بو ن الضدو ال دام للمةتما يا قداي احملالما  )
ر والحاال الفريااح الضامااي ا ضااا باالحتمااا  التضسااف  أنااط يُلماا  إز ساالو (6٠)السااابح للمةالماا 

 ر(6١)احلري  ابتداًت، ال لمال  أرم
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لم اااا  الفرع اااا  أن االعتافاااااال، لااااا ف هااااا االعتافاااااال الااااف  ُ تاااا   بواساااااد  والحإلااااا ال -3٠
التضاااذيو، ق اااي إ اااا  سااات.د  ي اإلجاااراتال الق اااات   ر ااا  احلإلااار الاااذي يفر اااط القاااانون علاااى 

 ر(6٢)احل ول على ا ول  بدريق   م  رع  
 ، مثاي اإلقاما  ورحو ا قرر اصا  ب يااو  التادابم الدديلا  لالحتماا  الساابح للمةالما -3١

ا ميااا ، وأجهااا   ا راقدااا  اإلل تون ااا ، والق اااوو ا فرو ااا  علاااى السااافر، وم ااااور  جاااوا ال السااافر، 
 ر(63)أما  احمل م اً وااللت ا  با ثول ووري

والحإلاااا اللم ااا  الفرع ااا  والفرياااح الضاماااي أن عاااد  االساااتقالل ا  سسااا  واالفتقاااار إز  -3٢
عمي احملام  ا ض     ا وارو ا ال   والدوري  قل  ا

ر وأو ا اللم   الفرع ا  الما ياي با ن  ضم اي (64)
 ر(65)بإنوات نإلا  للدفا  الضا  وإنفا ا بفاعل   ي   ع الواليال

وعم الفريح الضامي ا ضا با عمال التماري  وحقوق اإلنسان عا قلقط ما اللموت ألثر  -33
القانون اا  الاف   اا  لارت س حم ماا   (suspensão de segurança)فا لثر إز إلل ا  "التضل ااح ا ماا" 

أعلاى ورجا   ضل اح قارار قاانو   ااور عاا حم ما  أوت ورجا  لتضد اي موارو    ماوي بادعو  أن 
 ر(66)ا ورو  تد  ال احل الضا 

والحإلااا ا قاارر  اصا اا  ا ض  اا   قااوق الوااضوب ا  اال   عااد   قاادير الق ااات حقااوق  -34
عا اريح  دد ح الدساتور ي القارار ا تضلاح بق ا    ا رل حح قدرها، مثالً الوضوب ا  ل   ي 

ر وأو اا الما يايا با ن (6٧) ام مالتا اً  دد قا (Raposa-Serra do Sol)سام ا وو ساول  - رابوساا
 ر(68)موحداً   ت لد ما أن   ع احملال   فسر حدوو  لك القرار  فسماً 

لواااارو  مناااااو ج  راتااااد أالاااااح ي اً لسااااا ل  التضااااذيو علماااااوأحاااااف ا قاااارر اصاااااا  ا ضااااا  -35
يتمثي ي عقد جلسال استما  للموقوف ر وأو ى الما يي بتوس ع نداق  دد ح هاذا  ٢٠١5 عا 

 ر(٧٠)554/٢٠١١؛ وأو ا اللم   الفرع   باعتماو مورو  قانون جملس الو وخ رق  (69)ا لسال

 (٧١)الحياة العامة والحياة السياسية الحريات األساسية والحق في المشاركة في -٣ 
الحل الفريح الضامي ا ضا با عمال التماري  وحقوق اإلنساان أن م  ان ا  المناامل الاواا  -36

ر وف مااا يتضلااح بالتو اا ال (٧٢)حلماياا  ا اادافض  عااا حقااوق اإلنسااان حماادوو  وعاادو ا ااو ف  قل ااي
الما ياااي الت ف اااذ التاااا  لمناجمهاااا الاااواا حلمايااا  ، أو اااى الفرياااح القداااري بااا ن   فاااي (٧3) ال ال ااال 

ا اادافض  عااا حقااوق اإلنسااان، مااع احلاار  علااى مراعااا  ا  إلااوريا ا  سااا  واإلمااا، واعتماااو إاااار 
 ر(٧4)قانو  حمدو، وخت  ة م  ان  ، وإنوات أفرق  متضدو  الت.  ال ي   ع الواليال

ا قل ااال عااا قلقهااا مااا التقااارير الااف  تةاادا عااا وأعربااا ا قاارر  اصا اا  ا ض  اا  بق ااايا  -3٧
ا  ايق  والته و ورداب ال راه  ، بي وأعمال الض ف،  د أ دا  الديانال ا فريق  ، لا ي  لك 

ر وأو ااا الما يااي بسااا (٧5)ختريااو أمااالا الضداااو ، وحاارق ا ضابااد، و اادن س الرمااو  الدي  اا  ا فريق اا 
 ر(٧6)فريق   نفس احلماي  الف وإلى هبا أمالا الضداو  ا رر  وريضال   في  مالا الضداو  ا 

والحإلا ا قرر  اصا   أن   ايد ه م   بضض ا ماعال الدي    و رل  هاا ي السالد  قاد  -38
ي ون نما أمر سلا ردم على الدابع الضلما  للدول  الما يل  ر وأعربا عا قلقها إ ات التضديي 

ا قتي الذي ن اا ا مض اال الدي  ا  ماا الدضاا ي وساتوري  القاوان  واقاتاي  99الدستوري رق  
 ر(٧٧) ضديالل وستوري 
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، أعرب ا قرر اصا  ا ضا بتض ي  ومايا  احلاح ي حريا  الارأي ٢٠١6وي ح يران/يون ط  -39
ا مري  ا  حلقاوق اإلنساان عاا والتضدم، وا قرر  اصا   ا ض  ا   ريا  التضدام التابضا  للم ا  الدلادان 

قلقهمااا  ن احل ومااا  االواوياا   تااادري ي إوار  ان دااا  الما يل اا  الضامااا  لّ اعاا  والتلفااا   وحو لاااا 
 ر(٧8)م تو ا راقو الواا إز و ار  جديد  للوفاف   والر د والرقاب 

اعتمااااااو ، أو اااااى الفرياااااح القداااااري الما ياااااي ب(٧9)وعاااااا التو ااااا   ا تضلقااااا  باإلح ااااااتال -4٠
م  اارال حلقااوق اإلنسااان وإورا  ب انااال م اا ف  بواا ن ا  اااب  بفااموو نقااة ا  اعاا  الدوااري ، 
وا ثل ااال وا ثل اا  وم ووجاا  ا  ااي ا  ساا  وماااايري انوياا  ا  سااان   وحااامل   اافال ا  ساا ، 

 ر(8٠)وا  .ا   وي اإلعاق ، وأافال الس ان ا  ل  ، وا راهق 

 (8١)ل الرقحظر جميع أشكا -٤ 
نوهاا   ا  رامات م إلما  الضماي الدول اا  ا ض  ا  بتدد اح اال فاق اال والتو ا ال بال تاااتل  -4١

ااا.ر  والفرياااح اصاااا  ا ضاااا باإلنفاااا  ا ت قاااي ي  الاااف حققتهاااا اللم ااا  الوا  ااا  للق اااات علاااى الس 
الاااااذي يضتماااااد  ااااا ا  جدياااااد   ٢٠١4م افةااااا  السااااا.ر ر ورحداااااا بالتضاااااديي الدساااااتوري لضاااااا  

ماااااا الدساااااتور، والداااااا إز الما ياااااي أن  ت.اااااذ التااااادابم الال مااااا  للت لاااااد ماااااا أن  ٢43 مااااااو لل
 ر(8٢)أما  التةق قالاً ما قانون الضقوبال لا  و ي عاتق ١49  ا  جديد  للماو   أي
، أ ااااااار الفريااااااح القدااااااري إز أن لااااااد  (83)وعااااااا التو اااااا ال ا تضلقاااااا  بالضمااااااي ا اااااامي -4٢

لااااا ي  لااااك  ضرياااااف عااااا   رناااا  الااااارقر ب ااااد أن مواااارو  القاااااانون  وااااريضال م اساااااد ،  الما يااااي
 ر(84)حاول  ا م هذا التضريف، وهو ما قد يو ي  رراً  43٢/٢٠١3 رق 
وأعاارب الفريااح الضامااي ا ضااا با عمااال التمارياا  وحقااوق اإلنسااان عااا قلقااط إ ات  ضل ااح  -43

لساا.ر ، والحاال أن احل وماا  نواار مااا يساامى "القاتماا  القااذر " لواارلال يوااتدط ي اساات.دامها ا
 ر(85)أبدل ر دتها ي إعاو   فض لها

 (86)الحق في الخصوصية والحياة اأُلسرية -٥ 
ال ياا ال القلااح يساااور   اا  حقااوق الدفااي بواا ن اسااتمرار إياادا  ا افااال ي ا  سسااال  -44

 فو ا   إ اتاً االقت ااوي   ساره ر ويسااورها القلاح أي ا - على أساو  اضف احلالا  االجتماع ا 
الض ااف ا ساالث علااى ا افااال الااذيا يض وااون ي ا  سسااال واالعتاادات علاا ه ر وأو ااا الما يااي 

 ر(8٧)بإنوات إلل   للر د ا م هل   سسال الرعاي  اصا  

 الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -جيم 
 (88)الحق في العمل وفي ظروف نمل نادلة ومواتية -١ 

ا ض  ااا   قاااوق ا  ااا.ا   وي اإلعاقااا  عاااا قلقهاااا ماااا التم  ااا  الاااذي أعرباااا اللم ااا   -45
يتضرل لط  وو اإلعاق  ي الضمي، وال س ما ال سااتر وأو اا الما يايا ب يااو  عمالا   وي اإلعاقا  

 ر(89)ي سوق الضمي ا فتوح  واختا   دابم حمدو  ل احل ال سات  وال اإلعاق 
، الحل الفريح القدري أن الفوارق ا  سان   والضرق ا  (9٠)وعا التو    ا ت ل  با و و  -46

مسااتمر  ي الما يااي مااا ح ااا احل ااول علااى الو اااتف، ر اا  مداورا ااا ا تضاادو  ي هااذا ال اادور 
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وأو ى ب ن   فذ الورلال اصا   والضام  على السوات برامل لتقلا ة الفاوارق ا  ساان   والضرق ا  
 ر(9١)ي جمال الضمي

 (9٢)لضمان االجتمانيالحق في ا -٢ 
قالا     رامات م إلما  الضماي الدول ا  ا ض  ا  بتدد اح اال فاق اال والتو ا ال إناط تاو  -4٧

 مان وفع االستةقاقال إز موااا الما يي، وإز الالجد  وعدن  ا  س  ، إن لاانوا يق ماون 
ا فاقااال م ات اا  ي م اادان ي اصااار ، ب اارف ال إلاار عااا بلااد اإلقاماا  وحاا  ع ااد عااد  وجااوو أي 

ما لوات  ال مان االجتماع  أن وفع االستةقاقال  3١٢ال مان االجتماع ر وجات ي ا او  
ي اصار  ت ع لوجوو ا فاقال م ات ا  أو اعتمااو  ضل ماال و ار  التا م  وا سااعد  االجتماع ا ر 

 ر(93)هذا الو ع وحثا اللم   الما يي على اختا   دابم  وريض   وعمل    ضا  

 (94)الحق في مستوى معيشي الئق -٣ 
ي ا اتااا  مماااا يضاااانون الفقااار  ٧٠.8قالاااا ا قااارر  اصا ااا  ا ض  ااا  بق اااايا ا قل اااال إن  -48

مل اااون نسااام ، برا يل اااون ماااا أ اااي أفريقااا ر والحإلاااا احلرماااان  ١6.٢ا ااادقع، ويدلااا  عااادوه  
ال واح ، الف عاو  ما نثاي ف هاا الما يل اون ماا  الوديد ي ا ح ات الفقم  واقتمضال احملل   ي

 ر(95)أ ي أفريق  أ لد   لاسة 
ي الضقوو اً ونوها ا قرر  اصا   بالتقد  االقت اوي ال دم الذي أحر  ط الما يي عموم -49

مل ون  .ة ما الفقر ا ادقعر وماع أن برنااجم  التةوياي ال قادي  ٢5ا ا    والذي أرر   و 
قاد سااعدا  (Bolsa Familia)و"اإلعانا  الضاتل ا "  (Minha Casa, Minha Vida) اا"" "ب اف، ح

 لااا علااى مااا هاا   أقل ااال عااد ، فااإن الالمساااوا  الااف يتضاارل نااا الما يل ااون مااا أ ااي أفريقاا 
ر وأباار  الفريااح القدااري أن باارامل مااا قد ااي "اإلعاناا  الضاتل اا " والمنااامل الااواا لتاادع   (96)عل ااط

 ر(9٧)الضاتل   سايا ي الت دي للمو ال راع  
، حاااذر ا قااارر اصاااا  ا ضاااا باااالفقر ا ااادقع وحقاااوق ٢٠١6وي لاااانون ا ول/ويسااامم  -5٠

ساا    ت ااا    ٢٠اإلنسااان مااا أن اصدااث الرام اا  إز  م ااد اإلنفاااق االجتماااع  ي الما يااي  ااد  
 ر(98)مع الت امال الدلد ي جمال حقوق اإلنساناً لل 
الااا ا قاارر  اصا اا  ا ض  اا  بق ااايا ا قل ااال إن ال  لومدااوو )وهاا  جمتمضااال حمل اا  وق -5١

أنواااا ها رق ااااح أفارقاااا  هاااااربون ي م ااااااح مت وعاااا  نات اااا  ومض ولاااا  ي الاالااااو( واقتمضااااال احملل اااا  
ماااا  فتقااار إز إم ان ااا  احل اااول علاااى اصااادمال ا ساسااا   مثاااي التضلااا   وال اااة  اً التقل ديااا  لثااام 
 ر(99) ة  والد    التةت   وال قي واال  االل، ر   وجوو برامل للتم    اإلتايبوال رف ال

 ٢5٠ ٠٠٠ ماا اإلراالت القساري  اا ي ياد علاىوأعربا     حقوق الدفي عا باال  قلقهاا  -5٢
وا لضاااب  ٢٠١4 اا.ة لااد    ف ااذ مواااريع ب  اا  وت اا  ح ااري  وب ااات مالعااو لاا و الضااامل ي عااا  

ر وأعرباااا عاااا قلقهاااا إ ات احلرماااان ماااا السااا ا و ااادهور الإلاااروف ا ض وااا   ٢٠١6ا و د ااا  ي عاااا  
 ر(١٠٠)لعسر الف  ضر ا لّرالت، وحثا الما يي على  مان  قدمي  ضوي ال لاف  

والحإلاااا ا قااارر  اصا ااا  ا ض  ااا  با  ااااا وال ااارف ال اااة  أن ماليااا  ال ااااو ال ي الاااون  -53
و اارف  ااة  ر اا  التقااد  ال داام ي اإلاااار القااانو   يض وااون ي ب دااال  اام  ااة   وون م اااا

ر (١٠١)وا  سساااا ، واإلراو  الس اساااا   علااااى ا سااااتو  االواااااوي، واالسااااتثمارال ي هااااذا القدااااا 
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ماااا  ااار  ماااا يض واااون ي ا ح اااات الفقااام  ا  اااااا وال ااارف ال اااة   ن السااالدال الضامااا   ولثاااماً 
وال اارف ال ااة  رواا   أن يُضتاام اساات.دا   ومقاادم  اصاادمال يتفاااوون  رل ااو  ااد ال ا  اااا

 ر(١٠٢)ا وارو الضام  نذا ا  اال ي  لك ا  ااح  م قانو 
ألاااام ي جمااااال ال اااارف اً والحإلااااا ا قاااارر  اصا اااا  أن ا  دقتاااا  اللتاااا   ضان ااااان عماااا   -54

ر ويضتمااد مضإلاا  ساا ان الريااف علااى م اااور أراار  (١٠3)ال ااة  يااا الواامال والواامال الواارق 
 ر(١٠4)داو با  اا؛ ويضد  برنامل "ا ات للمم ع" أحد أه  المامل ي ا  ااح الريف  لّم
إز أن ردااا  ال ااارف ال اااة  الوا  ااا  هااا  لاااو  الس اسااا  اً وي مضااارل إ اااار ا أي ااا -55

االواوياا  لل اارف ال ااة ، ح ااا  ضاا   الت ساا ح باا  ال  انااال االواوياا  علااى مسااتو  الدلاااد، 
باا ن  ت لااد الما يااي مااا أن   ف ااذ اصداا  ي رااذ ي احلساادان مداادأ ا ساااوا  أو ااا ا قاارر  اصا اا  

 ر(١٠5)والق ات على الفوارق  درت اً 

 (١٠6)الحق في الصحة -٤ 
ف ما يتضلح بالتو    ا ت ل  با و و ، الحل الفريح القدري أن الما يي حققا مضإلا   -56

ر وماااع أن لاااد  الما ياااي أحاااد ألااام (١٠٧)لعلف ااا الااياااال ال اااة   الاااوارو  ي ا هاااداف اإلمنات ااا  
الاا إل  ال ااة   وأمشلهااا ي الضااامل، فااإن الفااوارق مت ااع ال ااضفات مااا احل ااول الفضلاا  علااى الرعاياا  
ال ااة  ر و تلقااى ال سااات مااا أ ااي أفريقاا  رعاياا   ااة   أوت مسااتو  مقارناا  بال سااات الداا ض، 

 ر(١٠8)ويو لا أ لو  ةايا الوف ال ال فاس  
 ار الفريح القدري إز أن ال ةايا الرت س   لوف ال ا افال ي الما يي ها  أافاال وأ -5٧

ب ن حاالل  اً الوضوب ا  ل  ر فاحتمال  وف  ه  قدي الس   ا وز ما الضمر يدل  ال ضف، علم
 ر(١٠9)لثم  نا   عا أسداب ن ا  وق  ها

حوامااي ساام  ال وأمهااال ي السااما و لقااا اللم اا  الفرع اا    ااع التضااذيو ماا اع  مااا  -58
 ر(١١٠)مع أافانا الر ع  تضلح ب قة رعاي  التول د والت رم ي  لق   الر   ع

ا قاارر  اصا اا  ا ض  اا   قااوق الوااضوب ا  اال   عااا قلقهااا مااا ا مااار ال ااة    وأعربااا -59
 ر(١١١)الف  دمها التضديا  م القانو  واست.دا  ال تدح ي أرا   ال انومام 

، اعاااتف الفرياااح القداااري بااا ن أحاااد أهااا  إ اااا ال (١١٢)وو اااو  التو ااا    ال ال ااال  -6٠
الساا وال الضواار ا ا اا   ي الما يااي هااو  اااي الااتة   ي االنتقااال الرأساا  لفااموو نقااة ا  اعاا  

 ر(١١3)ما وبات اإليد  ي الما يي ه  ا راهقوناً الدوري ر والفد  ا لثر   رر 
حقااوق الدفااي ا داااورال ا ت.ااذ    افةاا   ضاااا  ا افااال ا .اادرال،  والحإلااا   اا  -6١

 ر(١١4)ل  ها  إلي قلق  ما استورات  ضاا  أافال الووار  ا .درال وإوما   الضقاقم
والحل الفريح القدري أن  فو   فموو  ي ا قد وفع احل وم  إز  وا د اساتا  م ال  -6٢

تا  م    امل    ع انتوار الوبات، لا ي  لك وسا   اروف الوقاي ر وأو ى الما يي باعتماو اس
احل اااول علاااى ا  ااااا ورااادمال ال ااارف ال اااة ، وعلاااى رااادمال ال اااة  ا  سااا   واإل اب ااا  

 ر(١١5)و  إل   ا سر ، وعا اريح  وفم الرعاي  ال ة   واالستةقاقال االجتماع   للمت رريا
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 (١١6)الحق في التعليم -٥ 
ي ا ات  ما الما يل   ما أ ي  64ا قرر  اصا   ا ض    بق ايا ا قل ال أن الحإلا  -63

ر ومااااع أن مضاااادالل ا م اااا  افف ااااا، فااااإن الفريااااح (١١٧)أفريقاااا  مل ي ملااااوا  ضلاااا مه  ا ساساااا 
  ٢٠3٠إلعااالن إنواا ون  التضلاا    لااول عااا   القدااري أو ااى الما يااي بتض ياا  فاار  التضلاا   وفقاااً 

 ر(١١8)وإعالن ب م  ، د ا   ف والوامي والتضل  مد  احل ا  للمم ع و التضل   ا 
وقالا م إلم  ا م  ا تةد  للتب   والضل  والثقاف  )ال ونس و( إن الما يي، ر    ياو اا  -64

االستثمار ي التضل   بقدر لدم علاى ماد  الضقاد ا   ار ، فإ اا ال  ا ال  واجاط واديال لدام  ي 
ر (١٢٠)ر و ااامع برناااامل حماااو ا م ااا  ي الما ياااي علاااى اإل اااا  باااالقرات  وال تابااا (١١9) متوياااي التضلااا 

 ت.اااذ الما ياااي التااادابم الال مااا    افةااا  التم  ااا  الد  اااوي ي حاااح ا افاااال ا ثل ااا  وا ثل اااال  ومل
وم ووجاا  ا  ااي ا  ساا  وماااايري انوياا  ا  سااان   وحااامل   اافال ا  ساا ، ال ساا ما بضااد أن 

 ر(١٢١)ا الضديد ما الواليال عا االستا  م ال الرام   إز الق ات على هذا التم   ختل  
والحااال الفرياااح القداااري اساااتمرار الفاااوارق الضرق اااا  ي نإلاااا  التضلااا   ر ااا   ااااي التم  اااا   -65

 ر وقال فريح اصمات الضامي ا ضاا با  ةادريا ماا أ اي أفريقا  إن الما ياي(١٢٢)اإلتايب ي الما يي
راتد  على ال ض د اإلقل م  ي س اسال التم    اإلتايب ي  و  اف الما يل ا  ماا أ اي أفريقا  

ر وعقااو قاارار احمل ماا  الضل ااا التااارت  بواا ن وسااتوري  التم  اا  اإلتااايب ي التضلاا   (١٢3)و ضلاا مه 
 اا  مااا للدااالب مااا ا اادارو الضاماا  والما يلاً الضااا ، اعُتمااد قااانون احل ااة الااذي  اادو ح  اا

ر وإ ا لاناا احل اة (١٢4)أ ي أفريق  والوضوب ا  ل   ل ياو  فر  التةااقه  باالتضل   الضاا 
مت  ا ما االلتةاق ا و  باالتضل   الضاا ، فاإن الت اال ف ا قتنا  باط قاد  ضاي ماا ال اضو علاى 

و ا  اسااو ر و ااي القلااح يساااور الفريااح الضامااي مااا عااد   ااوفم التاادري(١٢5)الدلداا   لق اا  التضلاا  
للمضلماا ، وعااد  وجااوو مااواو وراساا   مالتماا ، واالعااتال علااى  ضلاا   مقافاا  الما يل اا  مااا أ ااي 

 ر(١٢6)أفريق  و قال ده  الدي   
، أعرب الفريح الضامي عا قلقط بوا ن ساض  الضدياد (١٢٧)وو و  التو     ال ال ل  -66

 ااو   ضماا   ا  إلااور ا  سااا  ي مااا احل ومااال الدلدياا  وح ومااال الواليااال إز التاجااع عااا 
 ر(١٢8)حقي التضل  

وأعربااااا اللم اااا  ا ض  اااا   قااااوق ا  اااا.ا   وي اإلعاقاااا  عااااا قلقهااااا إ ات رفااااض قدااااول  -6٧
 ر(١٢9)ا افال  وي اإلعاق  ي ا دارو أو فرل رسو  إ اف   عل ه 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -دال 
 (١3٠)النساء -١ 

اصاامات الضامااي ا ضااا بالساا ان ا  ةاادريا مااا أ ااي أفريقاا  أن ال سااات والفت ااال الحاال فريااح  -68
 ر(١3١)الما يل ال ما أ ي أفريق  يتضر ا للتم    ا تضدو ا وانو بسدو نو  ا  س واإلم   

والحإلااا ا قاارر  اصا اا  ا ض  اا  بق ااايا ا قل ااال أن ال سااات والفت ااال الما يل ااال مااا  -69
لثاار عر اا  مااا  اامها للوقااو   ااةايا للض ااف، وأن نساادُتها مر فضاا  ي الو اااتف أ ااي أفريقاا  أ

الف  تدلو مهارال متدن   وبا  السام  الر وال يوجاد إال عادو قل اي ماا الما يل اال ماا أ اي 
 ر(١3٢)أفريق  ي مواقع السلد 
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 اا ، والحاال الفريااح القدااري أن احل وماا  االواوياا   واامع الواارالال مااع الساالدال احملل -٧٠
وأ احااا وحااادال مت قلااا  لتقاادمي رااادمال مت.  ااا  لل ساااات اللااوا" يضواااا ي ا  اااااح الريف ااا ، 
وإساادات موااور  اجتماع اا  ونفساا   و ااة   وقانون اا  لل سااات الالتاا  يتضر ااا للض اافر ومااا ا توقااع 
إنوااااات مرالاااا  جديااااد  لتقاااادمي راااادمال إز ال سااااات ي م ااااااح اسااااتا  م   علااااى اااااول احلاااادوو 

ف واال ااار بال سااات وانماار ر والحاال الفريااح القدااري أن  وساا ع نداااق اإلجااراتال للت اادي للض اا
 ر(١33)اً   ع الض ف و دع    د ال اصدمال ا قدم  إز ا رأ  الريف   يإلي يدري ودي

 (١34)األطفال -٢ 
(، ٢٠٢4-٢٠١4رحدااااااا   اااااا  حقااااااوق الدفااااااي باعتماااااااو اصداااااا  الوا  اااااا  للتضلاااااا   ) -٧١

إل ات الض ف ا  س  ا مارو علاى ا افاال وا اراهق ، واصدا  الوا  ا    افةا  الوا     واصد 
 ر(١35)اال ار بالدور

، وا قاارر اصااا  (١3٧)، وا قاارر  اصا اا  ا ض  اا  بق ااايا ا قل ااال(١36)وأمااار جاا  ا اللم اا  -٧٢
التضااديُي الدسااتوري ا قااتي علااى  (١39)، واللم اا  الفرع اا    ااع التضااذيو(١38)ا ضااا لساا ل  التضااذيو

، قاال ٢٠١5سا  ر وي أيلول/سادتمم  ١6إز  ١8ال ونارو صفض سا ا س ول   ا  ات ا  ماا 
م تو ا فو    اإلقل م   مري ا ا  وب   إن ما   ن رفض الما ياي ساا ا سا ول   ا  ات ا  أن 

قرر اصاا  ا ضاا لسا ل  التضاذيو ، أعرب ا ٢٠١6ر وي عا  (١4٠)يتضارل مع الت اما ا الدول  
عا قلقاط ماا التواريع ا ضلاح الاذي يُتوقاع أن يد اي ا اد  الق او  للضقوباال ا فرو ا  علاى اً أي 

ر وعم  الفريح القداري عاا (١4١)س وال ١٠إز  3س   ما  ١4ا افال الذيا  تماو  أعماره  
 ر(١4٢)خماوف ممامل 

حاااال الفريااااح القدااااري أن الما يااااي أنفااااذل القااااانون ، ال(١43)وعااااا التو اااا    ال ال اااال  -٧3
وماااع  لاااك، اعااات  القاااانونا اًر الاااذي  إلااار مضاقدااا  ا افاااال بااادن  ٢٠١4لضاااا   ٠١٠-١3 رقااا 

 ر(١44)مارال عد  ما جه  الت ف ذ وعار تط فدال اقتمع احملافإل  مضار    ديد 
الساام   لواا ون  ، الحإلاا مفو ا   ا ماا  ا تةاد (١45)وو او  التو ا    ال ال اال  -٧4

ي ا اتاااااا  ي  ١8.8الالجداااااا  أن عاااااادو ا افااااااال  اااااام ا ساااااامل  ع ااااااد الااااااوالو  اففااااااض مااااااا 
 ر(١46)ملةو اً  ، ا مر الذي يإلهر  قدماً ٢٠١3ي ا ات  ي عا   5.١إز  ٢٠٠3 عا 

 (١4٧)األشخاص ذوو اإلناقة -٣ 
ا فاق ا  حقاوق ا  ا.ا  رحدا اللم ا  ا ض  ا   قاوق ا  ا.ا   وي اإلعاقا  ب اون  -٧5

 وي اإلعاق   تدو أ م انا  وساتوري  ي الما ياي، وأم اا علاى إنواات   ا  واتما  مض  ا   قاوق  وي 
اإلعاقااا  ي جملاااس ال اااواب باااال ونارو، واعتمااااو ردااا  وا  ااا  عاااا حقاااوق  وي اإلعاقااا  بض اااوان 

 ر(١48)"ح ا  بال حدوو"، واعتماو  دابم عد   دف إز وس  إم ان   الو ول
وأعربا اللم   عا القلح ما أن لثميا ما  وي اإلعاقا  يضاانون الفقار وال ن ا ه  احل اول  -٧6

 ر(١49)على ا وارو الال م  للض ش ال رمي، را   ي اقتمضال احملل   ا  ل   وا  ااح الريف  
القانون   بااحلمر، وساورها القلح أي اً ما احتمال  ضق    وي اإلعاق ، ا ق  د  أهل ته   -٧٧

 ر(١5٠)وون موافقته  احلر  وا ست م 
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وساااورها القلااح لااذلك إ ات التقااارير الااف  تةاادا عااا ساالو حرياا   وي اإلعاقاا   ضساافاً  -٧8
وعالجهاااا  قسااااراً علااااى أساااااو الضاهاااا ر وأو ااااا الما يااااي بإلاااااات ممارساااا  اإلياااادا  أو االستواااافات 

 ر(١5١)لضال  ال فس القسري وحإلر الضال  الدا القسري، ال س ما ا
، الحااال الفرياااح القداااري أن القاااانون ا ضاااا (١5٢)وف ماااا يتضلاااح بالتو ااا ال  ال ال ااال  -٧9

 ( وراااااي ح ااااا  ال فاااااا  ي لاااااانون الثاااااا /١46-١3با  ااااا.ا   وي اإلعاقااااا  )القاااااانون رقااااا  
 وأن الما يااي، باادع  مااا ال ونساا و، اختااذل إجااراتال لتوا ااد إلل ا ااا احلال اا  لرساا  ٢٠١6 ي اااير

 ر(١53)و  ف ذ الس اسال ا ت ل  بإم ان   الو ول لع .ا   وي اإلعاق 

 (١54)األقليات والشعوب األصلية -٤ 
أ ااااول ا قااارر  اصا ااا  ا ض  ااا   قاااوق الواااضوب ا  ااال   بالما ياااي علاااى ماااا بذلتاااط ماااا  -8٠

ب اارور   جهااوو لتقاادمي راادمال متماااي   للوااضوب ا  اال   ي جمااا  ال ااة  والتضلاا  ، واعتافهااا
 ر(١55) ياو  إعان  ا سر 

بإنواااااات فرياااااح عاماااااي واراااااي اقلاااااس الاااااواا حلقاااااوق اإلنساااااان  ماااااع اً وأ ااااااول أي ااااا -8١
 ر(١56)ا ضلومال عا و ع حقوق الوضوب ا  ل   ونورها

لتسا   حادوو أرا ا  الواضوب اً وأ اول لذلك بو ع إاار قانو  وإواري مضتف باط وول ا -8٢
ر  اام أن مااا يثاام القلااح عااد  ماياا  (١5٧)ي حاااالل الوااضوب ا  اال   ا ض ولاا ا  اال  ، لااا ي  لااك 

 ر(١58)الدول  أرا   الوضوب ا  ل   ما ا نود   م القانون  ، را   التضديا وقدع ا  مار
والحإلااا اسااتمرار احملاااوالل ي ال اااونارو إل ااضاف احلمايااال الدسااتوري  والتواااريض    -83

، الاذي قااد  ااو ل االعااتاف ٢١5مثااي مقاتي التضااديي الدسااتوري رقاا  حلقاوق الوااضوب ا  اال  ، 
 ر(١59) قوق ا رل ما عمل    ق    إز عمل   س اس  ، وقانون التضديا ا ديد

وأعربا عا قلقها ما عد  إجرات مواورال مسدق  مع الواضوب ا  ال   ا تا مر  بوا ن  -84
 خماوف ممامل ر (١6٢)والفريح القدري (١6١)ر وأمارل     حقوق الدفي(١6٠)ا واريع ال .م 

وأ اول ا قرر  اصا   بالما يي على الدور الد ات واالستداق  للم سس  الوا    لله اوو،  -85
وال  ابااا  الضامااا ، ل ااااا القلاااح يسااااورها بواااا ن التااادابم ا قتحااا  لتقلاااا ة م  ان ااا  ا  سسااا  وعاااادو 

 ي ح يااااران/اً حاااااواً  ااا  ا  سساااا  قُل ااااا  قل  ااار وأفاااااو الفرياااح القدااااري باااا ن م  ان(١63)مو ف هاااا
 ر(١64)  ا  ضد ال و  أوت م  ان   رالل الس وال الضور الفاتت  ٢٠١6 يون ط
والحإلا ا قرر  اصا   ا ض    بق ايا ا قل اال أن ال  لومداو وجمتمضاال حمل ا   قل ديا   -86

، حااا  بال ساااد  واقت ااااوياً اً أرااار  أ ااادةا ماااا بااا  ألثااار الفداااال عر ااا  لّق اااات، اجتماع ااا
ر وأماااار فرياااح اصااامات الضاماااي ا ضاااا (١65)للممتمضاااال احملل ااا  الما يل ااا  ا رااار  ماااا أ اااي أفريقااا 

 ر(١66)بالس ان ا  ةدريا ما أ ي أفريق  خماوف ممامل 
والحإلا ا قرر  اصا   ا ض    بق ايا ا قل ال أن الروما، ر   قل  الد انال، ال ي الاون  -8٧
وراااار  واتااار  ال اااوت إز حاااد بض ااادر وأ ااااول باااالت ا  الما ياااي اً  ااا  حمرومااا  ومساااتدضد  اجتماع اااأقل

 ر(١6٧)٢٠٢٠بإورا  الروما باعتدارها فد  س ان   ي  ضداو عا  
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ي ا اتااا   5٧.9، الحااال الفرياااح القداااري أن (١68)وف ماااا تاااة التو ااا ال  ال ال ااال  -88
 الساا   ا وز مااا ح ااا  ر ونإلمااا و ار  الضاادل فقااث مااا موال ااد الساا ان ا  اال   سااملوا ي

 ر(١69)وأمان  حقوق اإلنسان مالل  وع    دف إز  ياو  مضدالل التسم ي

 (١٧٠)المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -٥ 
 9 ٠٧٧ أفاااول مفو اا    اا ون الالجداا  باا ن جممااو  عاادو الالجداا  ي الما يااي يدلاا  -89

 ٢٠١٠ي عااااااا  اً جديااااااداً الداااااا 966ر و او عاااااادو الدااااااال اللمااااااوت إز الما يااااااي مااااااا  . اااااااً 
 ر(١٧١)٢٠١5ي عا   ٢8 6٧٠ إز
، أ اارل ا فو ا   إز أن الما ياي اعتمادل ممارساال (١٧٢)وو و  التو     ال ال ال  -9٠

والواليااااال ج ااااد  لالر قااااات  ماياااا  الالجداااا  وملتمساااا  اللمااااوت وإوماااااجه  علااااى  ااااض د االواااااو 
والدلااديال، مثااي  ااان الواليااال ا ض  اا  باااللموت وانماار ، وردااث اإلومااا  احمللاا ، ومرالاا  اسااتقدال 

قح ي إاار برنامل "مدن الت اما"  ر(١٧3)ا هاجريا والالجد ، والتقد  الذي وا
، أ اااااارل ا فو ااااا   إز أن ا الجااااا  أنوااااادا لتقااااادمي (١٧4)وعاااااا التو ااااا    ال ال ااااال  -9١

ر ل اااا، علاااى الااار   ماااا أن الالجدااا  ٢٧واليااا  ماااا أ اااي  ١8د  ل اااةايا اال اااار ي ا سااااع
أي إلل اا  إحالاا  اً وملتمسا  اللمااوت مضر اون را اا  صدار الوقااو   ااةايا اال اار، ال يوجااد حال ا

 ر(١٧5)ب  اللم   الوا    لالجد  واللم   الوا      افة  اال ار با  .ا 
 ٢٠١٠و  ا درو  ي عدو الدال اللموت ا قدم  ب  عام  والحإلا ا فو    أن ال يا -9٢
، ونقاة ا او ف  ي وحاد  ودياد  اف  الالجا  ي اللم ا  الوا  ا  أمقاال نإلاا  اللماوت ٢٠١5و

ر والحاال الفريااح القدااري وجااوو ممارسااال  ااار ، مثااي إيقاااف ملتمساا  اللمااوت إز (١٧6)الااواا
 ر(١٧٧)ولس الدو أجي  م مسمى ي م دق  عدور واري مدار  وار 

 ااهاوال ماا الو أو وماااتح اً أن ا هاااجريا ال نل ااون واتماااً أي ااالفريااح القدااري والحاال  -93
هوياا ، بااي ي ونااون ي بضااض احلاااالل عاادن  ا  ساا  ، ا ماار الااذي قااد يضاارل ا افااال صداار 

 ر(١٧8)اال ار هب  وللم يد ما االعتدات واالستاالل
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