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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 7-18

 ليالبراز   

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االستعراض 16/21و 5/1بقراري مجلس حقوق اإلنسان  أُعّد هذا التقرير عملا  -1
للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالق، وهو مقدل  في  اااااااا    تجميع   . والتقرير( 1) السااااااااا  

 موجز تقيداا بالحد األقصى لعدد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

أ ار فري  األمم المتحدة القطري إلى أنه لم ُيحَرز أي تقد  في التقيد التا  بالبروتوكول االختياري  -2
الملح  باالعداد الادولي ال اال باالحقوق االقتصااااااااااااااادياق واالجتمااتياق والثقاا ياق، والبروتوكول الملح  باات اا ياق  

يتعل  بات ا يق الشااااعوص األ ااااليق  (. و يما 29)رقم   1930منظمق العم  الدوليق بشاااالن العم  الجبري لعا  
مشااروق قانون يلذن للرئيس باالنسااحاص من   2021(، ُطرح في نيسااان/أ ري   169)رقم   1989والقبليق لعا   

بلن البرازي  لم تن ذ أياًّ من التو اااااااااااايات المتعلقق بالمح مق الجنائيق اا االت ا يق. وأفاد ال ري  القطري أيضاااااااااااا 
المعني باآلثار المترتبق في مجال حقوق اإلنساااااااااااااان على إدارة المواد   . وأو اااااااااااااى المقرر ال ال( 2) الدوليق

والن ايات ال طرة والت لص مندا بطرق ساليمق  ييياا بلن تصادق البرازي  على ات ا يات منظمق العم  الدوليق 
 .( 3) المتعلقق بالسلمق والصحق المدنيتين

زيارات من المقرر ال ال المعني   2022  وخلل ال ترة المشمولق بالتقرير، تلقت البرازي  في عا -3
بااالح  في حريااق التجمع الساااااااااااااالمي وفي حريااق تكوين الجم يااات واللجنااق ال رتيااق لمنع التعااذياا  و ير  من 

  2019في عا   اا  وتل ت البرازي  أيضااااا  ،  ( 4) ضاااااروص المعاملق أو العقوقق القاسااااايق أو اللإنساااااانيق أو المدينق
 تمتع األ اا ال ذوي المد  بحقوق اإلنسااان، وزيارة المقرر ال ال المعني زيارة ال بيرة المسااتقلق المعنيق 

باآلثار المترتبق في مجال حقوق اإلنسااااااان على إدارة المواد والن ايات ال طرة والت لص مندا بطرق سااااااليمق 
 .( 5)  ييياا، والمقررة ال ا ق المعنيق بالقضاء على التمييز ضد األ  ال ذوي الجذا  وأفراد أسرهم
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 ( 6) 2021 وقدمت البرازي  مساهمات ماليق في م وضيق األمم المتحدة الساميق لحقوق اإلنسان في عا   - 4

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والقانوني -1 

رأت اللجنق المعنيق بحاالت االخت اء القسااااااري أن التشااااااريعات الساااااااريق في البرازي  لمنع االخت اء  -5
ري والمعا بق عليه وك الق حقوق الضااااااحايا والتحق  من حساااااان أداء بعت الساااااالطات ال تمتث  امتثاالا القساااااا 

. ودعت اللجنق البرازي  إلى ات اذ جميع التدا ير اللزمق من أج  ضمان المعالجق ال وريق ( 7) كاملا للت ا يق
ضااااااااااااامان متابعق هذ  البل ات في  لبل ات اللجنق المتعلقق بالطل  المحال الت اذ إجراء عاج  ومن أج   

. وعلوة على ذلك، أو ااااااات اللجنق بلن تعج  البرازي  باعتماد تشاااااااريع يعّر  االخت اء ( 8) الوقت المناسااااااا 
. وأو ااات اللجنق أيضااااا بلن تت ذ البرازي  التدا ير اللزمق للعترا   ( 9) القساااري باعتبار  جريمقا قائمق  ذاتدا
 .( 10) ضد اإلنسانيق في تشريعاتدا المحليق  راحقا باالخت اء القسري كجريمق

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -2 

أفاد فري  األمم المتحدة القطري بلن البرازي  ليس لديدا مؤسااااسااااق وطنيق لحقوق اإلنسااااان معتَمدة  -6
لتعزيز االسااااااااااااااتقلل اإلداري للمجلس الوطني لحقوق  أن هناااح حيزاا  اا  لمبااادب باااريس. والحض أيضااااااااااااااا اا  وفقاا 

اإلنسااااااااااااااان. وطلبات اللجناق المعنياق بحااالت االخت ااء القسااااااااااااااري إلى البرازي  أن تقاد  معلومات عن التادا ير 
. وأو ااااااااااى المقرر ال ال المعني باآلثار  ( 11) لمبادب باريساا  تام  المت ذة لضاااااااااامان امتثال المجلس امتثاالا 

اإلنساااان على إدارة المواد والن ايات ال طرة والت لص مندا بطرق ساااليمق  ييياا بلن  المترتبق في مجال حقوق  
. وقادمات ال بيرة المسااااااااااااااتقلاق المعنياق  ( 12) توائم البرازيا  األح اا  التي تنظم عما  المجلس مع مباادب بااريس

 .( 13)  تمتع األ  ال ذوي المد  بحقوق اإلنسان تو يق مماثلق

ال رتيق لمنع التعذي  بقرار المح مق العليا في البرازي  إبطال المرسااااااااو  الرئاسااااااااي ورحبت اللجنق  -7
الذي كان سااااااي كك اآلليق الوطنيق لمنع التعذي . ودعت اللجنق ال رتيق الساااااالطات البرازيليق إلى تن يذ القرار  

د فري  األمم المتحدة . و ااد( 14) حتى تتم ن اآلليق من اسااتينا  عملدا الوقائي وزيادة تعزيز  دون إبطاءاا  فور 
على ضااارورة تعزيز اآلليق الوقائيق الوطنيق عن طري  توفير الموارد الماليق والبشاااريق والتقنيق  اا القطري أيضااا 

، أكدت اللجنق ال رتيق من جديد ضااااارورة احترا  البرازي  اللتزاماتدا الدوليق في 2022. وفي عا   ( 15) لل براء
. وأعرقت لجنق القضااااااء على جميع أ ااااا ال التمييز  ( 16) نع التعذي مجال حقوق اإلنساااااان وتعزيز نظامدا لم

 .( 17) العنصري عن قل  مماث  إزاء ت كيك مؤسسق الدنود الوطنيق

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااانع مع مراعاة القانون الدولي اإلنسااااني   -ألف 
 الواجب التطبيق

 المساواة وعدم التمييز -1 

ذكرت م وضاااااق األمم المتحدة السااااااميق لحقوق اإلنساااااان أن العنصاااااريق الدي ليق ومظاهر التمييز   -8
والعنف التي يواجددا المنحدرون من أ اااا  أفريقي في البرازي  موثقق  بيانات رسااااميق. وأضااااافت بالقول إن 

. و ادد فري  ( 18) للقوانين والمؤساساات والساياساات  التغل  على هذ  الحالق يمر عبر إجراء إ الحات عاجلق
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اا  األمم المتحدة القطري على أهميق السااياسااات الشاااملق من أج  التصاادي للعنصااريق والتمييز المت اقم، مذكر 
لدراسق جميع   2020بضرورة االمتثال للتو يات التي قدمتدا لجنق ال براء القانونيين، التي أنشيت في عا  

. وأو اااااااات اللجنق المعنيق بحاالت االخت اء القسااااااااري بلن  ( 19) ليق المناهضااااااااق للعنصااااااااريقالتشااااااااريعات البرازي 
تضااااعف البرازي  جدودها للتصااادي للتمييز ضاااد بعت ال يات الضااا ي ق المساااتددفق كوسااايلق لمنع اخت ائدا 

 .( 20) وضمان حصولدا الكام  على حقدا في العدالق

ال ذوي المد  بحقوق اإلنسااااااان أن عدداا كبيراا والحظت ال بيرة المسااااااتقلق المعنيق  تمتع األ اااااا  -9
في البلد، ويتعرضااااااون لتمييز متعدد األ اااااا ال والجوان  اا  من ذوي المد  هم من أكثر األ اااااا ال تدميشاااااا 

داخ  مجتمعدم المبا ااااااااااااار وفي المجتمع ك  ، وأنه يلز  ات اذ مزيد من ال طوات على الصاااااااااااااعيد الوطني 
 .( 21) لتعزيز المساواة وعد  التمييز

 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه وعدم التعرض للتعذيب -2 

أعرقت الم وضااااق الساااااميق لحقوق اإلنسااااان، في  ياندا عن تخر المسااااتجدات العالميق إلى مجلس  -10
، عن قلقدا إزاء اعتماد مرساو  يمن  القوات المسالحق سالطق م افحق الجريمق 2018حقوق اإلنساان في عا  

و دي جانيرو ويضاااع الشااارطق تحت  يادة الجيت. وحثت الح ومق على التحق  من أن التدا ير في واليق ري 
 .( 22) األمنيق تحتر  معايير حقوق اإلنسان وعلى ات اذ تدا ير فعالق لمنع التنميط العنصري وتجريم ال قراء

 25ق  عن وأعرقت الم وضااااااق الساااااااميق لحقوق اإلنسااااااان عن انزعاجدا العمي  إزاء مقت  ما ال ي  -11
. وساالطت الضااوء على اتجا  طوي   2021في عمليق ن ذتدا الشاارطق في ريو دي جانيرو في عا   اا   اا صاا 

األمد يتمث  في اساااات دا  الشاااارطق للقوة دون داق وقطريقق  ير متناساااابق في األحياء ال قيرة والمدمشااااق التي 
والمعروفاق بااساااااااااااااام األحيااء ال قيرة )فاافيل(. وذكلرت ت يت فيداا أ لبياق من البرازيليين من أ ااااااااااااااا  أفريقي،  

أن تحتر   اا الساااالطات البرازيليق بلنه ال يجوز اساااات دا  القوة إال عند الضاااارورة القصااااو  وأنه ينبغي لدا دائم
مبادب الشارتيق والحيطق والضارورة والتناسا . ودعت م ت  المدعي العا  إلى إجراء تحقي  مساتق  و اام   

 .( 23) للمعايير الدوليقاا ، وفقونزيه في الحادث

ومما أثار جزق العديد من الم ل ين  واليات في إطار اإلجراءات ال ا اق مقتُ   رازيلي من أ ا   -12
فقط ألنه  اج  اسات دا  القوة من جان    2018أفريقي من المدافعين البارزين عن حقوق اإلنساان في عا  

. وأدانت الم وضاااااااااااااايق ( 24) ي  فوري ونزيه في عمليق القت الجيت في ريو دي جانيرو. ودعوا إلى إجراء تحق
. وفي الذكر  الساانويق األولى لحادث القت  هذا، أ ااار عدد من الم ل ين  واليات في ( 25) جريمق القت اا أيضاا 

إطار اإلجراءات ال ا ااق التابعق لممم المتحدة ولجنق البلدان األمري يق لحقوق اإلنسااان إلى أنه يج  على 
 .( 26) ن تقد  القتلق إلى العدالق وأن تك   إجراء تحقي   ام  ومستق  ونزيهالبرازي  أ

وأ ااااااااااااااارت اللجناق ال رتياق لمنع التعاذيا  إلى أن البرازيا  لاديداا ثاالا  أكبر عادد من األ اااااااااااااا اال   -13
المساااااااااالوقق حريتدم في العالم، وأن الكثيرين يجبعون في سااااااااااجون م تظق. والحظت ورود تقارير متواترة عن 

إلى المعلومات اا  . واسااتناد( 27) التعذي  وسااوء المعاملق وورو  االحتجاز التي ال تسااتوفي المعايير المطلوقق
الواردة من االتحاد البرازيلي للحمايق العامق،  اااااااااادد فري  األمم المتحدة القطري على أن معدالت االحتجاز  

وانتداكات حقوق اإلنسااان في السااجون.    تمي  إلى الزيادة، مما يؤدي إلى االكتظاظ وسااوء األحوال الصااحيق
 ير متناسااا   ين األ ااا ال المسااالوقق   وأ اااار إلى أن السااا ان المنحدرين من أ ااا  أفريقي ممثللون تمثيلا 

. وأو ات اللجنق ( 29) . وأعرقت م وضاق األمم المتحدة السااميق لحقوق اإلنساان عن  اوا   مماثلق( 28) حريتدم
ن تك   البرازي  قيد جميع حاالت ساااااال  الحريق في سااااااجلت رسااااااميق المعنيق بحاالت االخت اء القسااااااري بل

 . ( 30) سجلت ُتمم وتستكم  بسرعق ودقق وت ضع لعمليات ت تيت دوريق و/أو
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( قد تسااااااببت، في  19-وأفاد فري  األمم المتحدة القطري بلن جائحق مرض فيروس كورونا )كوفيد -14
العائليق إلى السااااااااجون والجلسااااااااات التي تعقدها المحاكم لمرا بق ورو   بعت الحاالت، في تعلي  الزيارات 

االحتجاز، مما أعاق منع التعذي  ورقما ترح حاالت ساوء المعاملق دون مرا بق. وأعرص ال ري  القطري عن 
قلقه من أن هذ  التدا ير المؤقتق يم ن أن تصاااااااااب  دائمق، وال سااااااااايما عقد جلساااااااااات االساااااااااتماق عن طري   

 .( 31)  يديوبال التداول

ورحبت اللجنق المعنيق بحاالت االخت اء القسااري  وضااع السااياسااق الوطنيق للبح  عن األ اا ال   -15
الم ت ين والساااااااااج  الوطني لم ااااااااا ال الم ت ين.  يد أن اللجنق أعرقت عن قلقدا إزاء االدعاءات األخيرة  

  أفريقي وأ اا ال ي يشااون  المتعلقق بحاالت االخت اء القسااري، ومعظمدا يتعل  بساا ان منحدرين من أ اا 
في األحياء ال قيرة أو على أطرا  المدن الكبر . وأو ااات اللجنق بلن تضااااعف البرازي  جدودها للتصااادي 

 .( 32) للتمييز ضد ال يات الض ي ق المستددفق كوسيلق لمنع االخت اء القسري 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

 وضااااايق األمم المتحدة السااااااميق لحقوق اإلنساااااان، أفاد فري  إلى المعلومات الواردة من ماا اساااااتناد -16
ينظم "إجراءات م افحق اإلرهاص" اساتناداا   2019لعا     1595األمم المتحدة القطري بلن مشاروق القانون رقم 

إلى تعري ات  امضااااق واقترح ات اذ إجراءات منسااااقق  ين الشاااارطق والجيت ووحدات االساااات بارات. زد على 
 .( 33) انون يحد من نطاق المساءلق ويشبِّه  راحقا أنشطق الحركات االجتماتيق باإلرهاصذلك أن مشروق الق

 إقامة العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون  -4 

إلى المعلومات الواردة من المجلس الوطني للعدالق، أفاد فري  األمم المتحدة القطري بلن اا  اسااااتناد -17
في المائق فقط من الدوائر القضااااااااائيق    20في المائق من قضااااااااايا القت  وأن   31,5  سااااااااو   القضاااااااااء لم يح

. وأ ااااار ال ري  القطري إلى ما ورد  من تقارير عن قلق فرل ( 34) يم ندا تقديم المساااااعدة القانونيق المجانيق
فيدا المدافعون عن حقوق  التي يعم  اا  الو اول إلى العدالق، وانعدا  المسااءلق، والظرو   ير اآلمنق عموم

اإلنسااااااااااااااان. وأفااد بالن التداديادات باالقتا  والترهيا  تعرض لل طر مجتمعاات محلياق بالكملداا تادين انتدااكاات 
 .( 35) حقوق اإلنسان

وأو ااااااااااااااى المقرر ال اال المعني بااآلثاار المترتباق في مجاال حقوق اإلنسااااااااااااااان على إدارة المواد  -18
ماق  يييااا بالن توسااااااااااااااع البرازيا  نطااق البرامج الح ومياق لمنع  والن ااياات ال طرة والت لص منداا بطرق ساااااااااااااالي 

التدديدات والدجمات وعمليات القت  والتحقي  فيدا، وأن تجري تحجيقات  ااااااااااااارمق في أوليك الذين يدددون  
المدافعين عن حقوق اإلنساااااان أو يداجموندم أو يقتلوندم، من أج  التصااااادي لحفلت الواضااااا  من العقاص 

 .( 36) يدم ين الجناة، وتقاض

وأعرص المقرر ال ال المعني باستقلل القضاة والمحامين عن جزعه إزاء االستراتيجيق الواضحق   -19
التي يتبعدا بعت المدعين العامين والقضاااااااة لترهي  المحامين بسااااااب   يامدم بعملدم، وال ساااااايما في حالق  

ليق إلى ات اذ جميع التدا ير  المحامين الذين ينوقون ساااااااااااياسااااااااااايين. ودعا المقرر ال ال السااااااااااالطات البرازي 
المناساااااااااااااابق لتم ين المحامين من أداء ووائ دم المدنيق دون ت ويم أو إعاقق أو مضااااااااااااااايقق أو تدخ   ير 

أن من الضاااااروري أن يتحا اااااى القضااااااة مزاولق أي نشاااااا  ساااااياساااااي يم ن أن ينال من اا الئ . ورأ  أيضااااا 
 .( 37 ) استقللدم أو يعرض لل طر ودورهم بمظدر الحياد.

وأ ااااااااااارت اللجنق المعنيق بحاالت االخت اء القسااااااااااري إلى تلكيد البرازي  أن اإلطار القانوني القائم  -20
يساتبعد الواليق القضاائيق العسا ريق في قضاايا االخت اء القساري.  يد أندا الحظت أنه في و  ورو  معينق 

لعساااااااا ريق في قضااااااااايا جرائم  محددة في هذا القانون، ُينق  االختصااااااااال من المحاكم المدنيق إلى المحاكم ا
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القت  العمد التي يرتكبدا عساااااااا ريون ضااااااااد مدنيين. وأو اااااااات اللجنق البرازي  بلن تت ذ على وجه الساااااااارعق  
التدا ير اللزمق لضااامان اساااتبعاد التحقي  والملحقق القضاااائيق في قضاااايا االخت اء القساااري من اختصاااال 

ال المعني بحاالت اإلعدا  خارج نطاق القضااء . وأعرص المقرر ال ( 38) المحاكم العسا ريق بصاورة  اريحق
عن قلقه إزاء عسااا رة عمليات الشااارطق في البرازي  ولزاء التشاااريعات الوطنيق  اا أو بإجراءات موجزة أو تعسااا 

التي تمّ ن المحاااكم العساااااااااااااا ريااق من التحقي  في عمليااات القتاا  العمااد للماادنيين التي يرتكبدااا أفراد تااابعون  
 .( 39) ق مرتكبيداللقوات المسلحق ومحاكم

ورحبت اللجنق المعنيق بحاالت االخت اء القسااااري بإنشاااااء اللجنق الوطنيق لتقصااااي الحقائ  واللجنق  -21
ال ا اااااااااااق المعنيق بالو يات واالخت اء الساااااااااااياسااااااااااايين.  يد أندا أعرقت عن القل  إزاء التقارير المتعلقق بعد  

 تطبي  قانون الع و. وأو اااات اللجنق  اا  تتعل  أساااااساااا المساااااءلق عن حاالت االخت اء القسااااري هذ ، ألسااااباص  
البرازي  بإزالق أي عوائ  قانونيق أما  التحجيقات في أعمال االخت اء القساااري التي ارتكبت خلل فترة النظا  

 ؛( 40) العس ري والتي لم تتوقف بعد، وال سيما  يما يتعل   تطبي  قانون الع و

لقضاااء على التمييز ضااد األ اا ال ذوي الجذا  وأفراد أساارهم وأفادت المقررة ال ا ااق المعنيق با -22
كجزء من الممارساااااات اا  بلنه على الر م من المسااااااواة بموج  القانون، فإن التمييز بح م الواقع ال يزال قائم

المؤسااساايق والعلقات االجتماتيق  ين األ اا ال. وأو اات المقررة ال ا ااق بلن تقو  الح ومق بإعمال ح   
 ين بمرض هانساااان في الو ااااول إلى العدالق وقرامج التثجيم في مجال حقوق اإلنسااااان األ اااا ال المصااااا

على قد  المسااااواة مع اآلخرين، وتوفير التدري  اا وضااامان حصاااولدم على المسااااعدة القانونيق المتاحق محلي 
 .( 41) للمحامين العامين والموو ين القضائيين على المسائ  المتصلق بمرض هانسن

 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -5 

وأ اااااااااااارت المقررة ال ا اااااااااااق المعنيق بحالق المدافعين عن حقوق اإلنساااااااااااان وفري  األمم المتحدة  -23
ثااني أخطر  لاد باالنسااااااااااااااباق للمادافعين عن حقوق    2019و  2015القطري إلى أن البرازيا  كاانات  ين عاامي  

وذكر المقرر ال ااال المعني بااالح  في حريااق التجمع الساااااااااااااالمي والح  في حريااق تكوين   .( 42) اإلنساااااااااااااااان
الجم يات أن المدافعين عن حقوق اإلنسااااااااان يواجدون  ييق عني ق تتساااااااام بالو اااااااام والتدديدات والمضااااااااايقق 

 .( 43) واالعتداءات البدنيق والقت 

طني لحمااياق المادافعين عن حقوق  وأعرص فري  األمم المتحادة القطري عن قلقاه ألن البرناامج الو  -24
اإلنساااان يواجه مشااااك ، مندا ما يتعل  بصاااعوقق تحديد أساااالي  تقييم الم اطر وتدا ير الحمايق التي تراعي 

 .( 44) العرق ونوق الجنس واإلثنيق

وأعرص المقرر ال ال المعني بالح  في حريق التجمع السلمي والح  في حريق تكوين الجم يات   -25
القيود الم روضااااااااق على حقوق البرازيليين في المشاااااااااركق في الحياة االجتماتيق والسااااااااياساااااااايق عن قلقه إزاء  

مشاااااااركق كاملق ونشااااااطق، ولزاء المسااااااتويات المروعق للعنف الذي يسااااااتدد  المدافعين عن حقوق اإلنسااااااان 
برازي  والصاحييات والشاعوص األ اليق والمجتمعات التقليديق، وال سايما المنحدرين من أ ا  أفريقي. وح  ال

على تدييق  ييق تمنق ومواتيق ت ضااااي إلى ممارسااااق الح  في التجمع الساااالمي والح  حريق تكوين الجم يات  
إزاء ودور اتجاهات في السااانوات األخيرة تحد من التمتع اا  والح اظ على هذ  البييق. وأعرص عن القل  أيضااا 

ياة االجتماتيق والسااياساايق، وتحد من  دذ  الحقوق، وأعرص عن أساا ه للسااياسااات التي تقيد المشاااركق في الح
الحيز المتاح للتشااااااور بشااااالن الساااااياساااااات العامق و ااااانع القرار. وأو اااااى بلن تت ذ ح ومق البرازي  تدا ير 
تحرر المجتمعااات التقليااديااق من ال و  من االضااااااااااااااطداااد وتك اا  تمتع أفرادهااا بااالح  في التجمع والتنظيم 

 .( 45) بحريق لبناء عمليات مستقلق لصنع القرار
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وأعرص المقرر ال ال المعني بالح  في حريق التجمع السلمي والح  في حريق تكوين الجم يات   -26
إزاء االساااااااااااااات دا  الم ر  والمتكرر للقوة من جان  موو ي إن اذ القانون وحيال انتداكات اا عن قلقه أيضاااااااااااااا 

يين والمر حين للنت ابات حقوق اإلنسان أثناء االحتجاجات. وقال إن العنف السياسي ضد القادة االجتماع
. وأول المقرر  ( 46) للمشاااااركق السااااياساااايق والديمقراطيقاا  خطير اا  والزعماء السااااياساااايين المنت بين يشاااا   تدديد

ال ال المعني باآلثار المترتبق في مجال حقوق اإلنساان على إدارة المواد والن ايات ال طرة والت لص مندا 
ن تجريم ال ااعلين في المجتمع المادني وتؤّمن اإلفراج عندم، وأن بطرق سااااااااااااااليماق  يييااا بالن تكف البرازيا  ع

تك ااا  مشاااااااااااااااااركاااق الجمدور في جميع مجااااالت الح م، وأن تااادخااا  في حوار هااااد  مع ممثلي المجتمع 
. وأو اااااااات ال بيرة المسااااااااتقلق المعنيق  تمتع األ اااااااا ال ذوي المد  بحقوق اإلنسااااااااان بلن تدي   ( 47) المدني

. وأعرقت اللجنق المعنيق بحاالت االخت اء القسااااااااااااااري ( 48) منظمات المجتمع المدني البرازي   ييق مواتيق لعم 
عن أساااا دا من البيانات التي أدلت  دا البرازي  أثناء الحوار مع اللجنق والتي  اااا كت في مصاااادا يق ونوتيق 
ع التقارير المقدمق من الجدات ال اعلق في المجتمع المدني. و اااااااااااااجعت البرازي  على ضااااااااااااامان تعام  جمي 

 .( 49) موو ي الدولق بصورة  ناءة مع الجدات ال اعلق في المجتمع المدني

 يندا   ؛2022إلى  ابا /فبراير    2006في ال ترة من عا   اا   احيي  47وأ لغت اليونسا و عن مقت   -27
إلى أن م ت  المجلس الوطني للمدعين  اا تساااع حاالت تو اااّ  القضااااء إلى حلدا. وأ اااارت اليونسااا و أيضااا 

. وأو ااااااااااات اليونسااااااااااا و البرازي   تعزيز  ( 50)  نشااااااااااار تقرير عن حالق التحجيقات في هذ  المل ات العامين قا 
. وأ ارت ( 51) التحقي  في القضايا المتعلقق بقت   ح يين وقتقديم تقارير طوتيق عن حالق المتابعق القضائيق

ال المعني بحريااق المقررة ال ااا اااااااااااااااق المعنيااق  تعزيز وحمااايااق الح  في حريااق الرأي والتعبير والمقرر ال اا 
التعبير التابع للجنق البلدان األمري يق لحقوق اإلنسااااان إلى أن الصااااح يين الذين يحققون في حاالت ال ساااااد 
أو الم ال ات التي ترتكبدا الساالطات العامق ينبغي أال يتعرضااوا للمضااايقق القضااائيق أو أي أنواق أخر  من 

ا إلى أن على الساالطات أن تمتنع عن مقاضاااة الصااح يين مندم بسااب  أداء عملدم. وأ ااار اا  المضااايقق انتقام
 ناء على تدم عامق أو  ير متناساااابق تجر  تداول المعلومات ذات المصاااالحق العامق، الذي يحظى بالحمايق 

 .( 52) بموج  الح  في حريق التعبير

،  المشامولق في القانون المدني وأو ات اليونسا و البرازي  بإلغاء تجريم التشادير ولدراجه ضامن المساائ   - 28
 .( 53) الدوليق للمعاييراا ولنشاء مؤسسات رقابق مستقلق تدد  إلى تن يذ قانون الو ول إلى المعلومات، وفق

إلى  يانات من المح مق العليا للنت ابات، أفاد فري  األمم المتحدة القطري بلنه على اا  واساااااااااااااتناد -29
في المائق من الناخبين   52في المائق من السااااااااا ان وأكثر من   51,8الر م من أن النسااااااااااء يمثلن أكثر من  

البرازيليين، فإندن ما زلن يمثلن أقليق في مجال السااااياسااااق. وقّين ال ري  القطري أن أعمال التشاااادير والتدديد  
التي تسااااتدد  المرأة من العنا اااار الرئيساااايق التي يرتكز عليدا العنف السااااياسااااي الذي يؤثر على مشاااااركق 

 .( 54) وأفاد بلن ال جوة  ين الجنسين تزداد اتساعاا في ال رق القضائي المرأة.

 الحق في الخصوصية -6 

 .( 55) 2021أ لغت اليونس و عن إنشاء الدييق البرازيليق لحمايق البيانات في عا   -30

 الحق في الزواج والحياة األسرية  -7 

  اا، عام   18( يحدد الحد األدنى لساان زواج البنات في  2019) 13811أفادت اليونساا و بلن القانون رقم   -31
رهناا  ترخيص من كل الوالدين أو الممثلين القانونيين للط  .  اا عام 16ولكن الزواج مسااااااااموح به من ساااااااان 

يتساااااا    ير أن ذلك الاا. عام 16وأ ااااااارت أيضاااااااا إلى أن القانون يحدد الحد األدنى لساااااان االساااااات دا  في 
. وأو اااااات اليونساااااا و بلن تحدد ( 56) عاماا  17مبدأ التعليم اإللزامي، الذي يمتد حساااااا  القانون إلى ساااااان   مع
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ضااااااااااماناا لحمايق ح   اا عام 18البرازي  الحد األدنى المطل  لساااااااااان الزواج للبنات والبنين كليدما في ساااااااااان 
 .( 57) البنات في التعليم

وأ اارت المقررة ال ا اق المعنيق بالقضااء على التمييز ضاد األ ا ال ذوي الجذا  وأفراد أسارهم  -32
من األط ال المصااا ين بمرض هانساان قد ُفصاالوا عن والديدم وأودعوا في مؤسااسااات   16 000إلى أن نحو 
ال ترة،  مع سااياسااق ال صاا  القسااري التي كانت تنتدجدا الدولق خلل تلكاا ، تمشااي 1986و 1923 ين عامي 

وقالت إن البرازي  لديدا فر اااااااق فريدة للعترا  بحقدم في التعويضاااااااات. وأضاااااااافت أن البرازي  يقع عليدا 
 .( 58) واج  تقديم التعويضات وكذلك االعتذار وتيسير عمليات ت ليد الذكر  ولعادة التلهي 

 حظر جميع أشكال الرقع بما في ذلك االتجار باألشخاص -8 

م المتحاادة القطري أن البرازياا  اعتماادت ال طااق الوطنيااق الثااالثااق لم ااافحااق االتجااار أ رز فري  األم -33
، وهي خطق تتما ااى مع قانوندا الحالي لم افحق االتجار بالبشاار وسااياسااتدا الوطنيق  2018بالبشاار في عا  

  ر باألط ال تجر  االتجا اا  ذات الصاالق.  يد أن ال ري  القطري الحض أن قانون م افحق االتجار ال يتضاامن أح ام 
 .( 59) القسر أل راض االستغلل الجنسي حتى إذا لم ينطو على عنا ر استعمال القوة أو االحتيال أو

ودعااا اثنااان من الم ل ين  واليااات في إطااار اإلجراءات ال ااا اااااااااااااااق ح ومااق البرازياا  إلى ات اااذ  -34
ضاااااااعف األنظمق ال ا ااااااق  إجراءات عاجلق لوقف التدا ير التي يم ن أن تحد من حمايق الناس من الرق وت 

بالشااااااركات. وأ ااااااار المقرر ال ال المعني بل اااااا ال الرق المعا اااااارة إلى عدد من التطورات المثيرة للقل ،  
، الاذي يضاااااااااااااايِّّ  تعريم الرق المعاا اااااااااااااار ويم ن أن يقلا  من عادد 1129في ذلاك األمر الوزاري رقم   بماا

 .( 60) الضحايا الذين ُيكتشف أمرهم

 ظروف عمل عادلة ومواتيةالحق في العمل وفي  -9 

أو ااات ال بيرة المساااتقلق المعنيق  تمتع األ ااا ال ذوي المد  بحقوق اإلنساااان بلن تقو  البرازي   -35
باستعراض وتوحيد معايير الحصول على من  اإلعاقق وتضمن تزويد األ  ال ذوي المد  بلجدزة تكيييق 

دة لتيسير و ولدم إلى وسائ  النق  العا  والعم   .( 61) ومساعِّ

 الحق في مستوى معيشي الئق -10 

رأت ال بيرة المسااااااتقلق المعنيق بالديون ال ارجيق وحقوق اإلنسااااااان، وخا ااااااق الحقوق االقتصاااااااديق  -36
واالجتماتيق والثقا يق، والمقرر ال ال المعني بمساااااااااااللق ال قر المدقع وحقوق اإلنساااااااااااان أن الساااااااااااياساااااااااااات 

اا  األرواح لل طر. وذكرا أنه ينبغي أن تت لى البرازي  فور   االقتصااااااااااااديق واالجتماتيق للبرازي  تعرض مليين
عن ساياساات التقشاف المضاللق التي تعرض األرواح لل طر وأن تزيد اإلن اق لم افحق عد  المسااواة وال قر. 

أقصاى  اا الذي وضاع حد  2016ضااعف اآلثار السالبيق للتعدي  الدساتوري لعا    19-وأضاافا أن ت شاي كوفيد
أن ت ييضااات التموي  الح ومي قد انتد ت المعايير  اا وذكرا أيضاا اا.  عام  20ي البرازي  لمدة لحن اق العا  ف

الدوليق لحقوق اإلنسااااااااان، بما في ذلك في مجاالت التعليم واإلساااااااا ان والغذاء والميا  والصاااااااار  الصااااااااحي  
ت ال ا اااق عن  . وأعرقت مجموعق أكبر من الم ل ين  واليات في إطار اإلجراءا( 62) والمسااااواة  ين الجنساااين

، أ ااااارت الح ومق إلى أن  ( 64) على سااااؤال من اللجنق المعنيق بحاالت االخت اء القسااااري اا . ورد( 63) قل  مماث 
 .( 65) الجائحق لم تتسب  في تقييد أي حريات دستوريق  ير متصلق بحالق الطوارب الصحيق في حد ذاتدا

الوطنيق لوضع حد لحخلء، أفاد فري  األمم المتحدة  إلى المعلومات المستقاة من الحملق  اا واستناد -37
القطري بلنه حتى مع  ااااااادور أوامر قضاااااااائيق وقوانين وقرارات تحظر عمليات اإلخلء، هناح َمن انُتد ت 

اا  . واعتبر المقرر ال ال المعني بالسااا ن اللئ  أن إجلء الناس قسااار ( 66) حقوقدم في السااا ن أثناء الجائحق
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لحقوق  اا  لحالق، بغت النظر عن وضاااااااااعدم القانوني من حي  الحيازة، يشااااااااا   انتداكمن منازلدم في هذ  ا
عن قلقه ألن الرئيس اسات د  ح  النقت اعتراضااا على مشاروق طرحه  اا  اإلنساان ال ا اق  دم. وأعرص أيضا 

 .( 67) الكونغرس  دد  الحد من أثر عمليات اإلخلء

 الحق في الصحة -11 

لقطري عن قلقه إزاء الحقوق الجنسااااايق واإلنجا يق في البرازي ، بساااااب  أعرص فري  األمم المتحدة ا -38
حملت التضااالي ؛ والتدا ير التشاااري يق الراميق إلى تكييم الترقيق الجنسااايق حسااا  سااان المتلقي؛ والمحاوالت  
الحقوق   ساااااااااااااايااااااساااااااااااااااااااات  تن ياااااذ  المسااااااااااااااؤولاااااق عن  الح ومياااااق  والديياااااات  البرامج  إلى عرقلاااااق  ترمي  التي 

 .( 68) واإلنجا يق الجنسيق

إلى المعلومات الواردة من  رنامج األمم المتحدة المشاترح المعني ب يروس نقص المناعق اا  واساتناد -39
البشااااااااريق/متلزمق نقص المناعق الم تساااااااا  )اإليدز(، أفاد فري  األمم المتحدة القطري بلن متوسااااااااط العمر 

المتوقع لد  سائر الس ان وأن الس ان المتوقع للس ان المنحدرين من أ   أفريقي أدنى من متوسط العمر 
. وعلى الر م من ان  اض ( 69) األ ااااااااااليين يواجدون  ااااااااااعوقات في الحصااااااااااول على ال دمات االجتماتيق

، فقاد تالثر  2019و 2017الحااالت والو ياات المرتبطاق ب يروس نقص المنااعاق البشاااااااااااااارياق/اإليادز  ين عاامي  
وخا اق فيروس نقص اا،  األمراض المنقولق جنساي السا ان المنحدرون من أ ا  أفريقي بشا    ير متناسا  ب 

 .( 70) المناعق البشريق

في زياادة كبيرة في عادد و ياات   19-ل ري  األمم المتحادة القطري، تسااااااااااااااببات جاائحاق كوفياداا  ووفقا  -40
. وذكرت م وضايق األمم المتحدة لشاؤون اللجيين أن اللجيين والمداجرين مشامولون في  رامج ( 71) األمدات

 .( 72) 19-التط يم في جميع أنحاء البلد وأندم مؤهلون لتلقي المساعدات الطارئق المرتبطق ب وفيد

وأو ات ال بيرة المساتقلق المعنيق  تمتع األ ا ال ذوي المد  بحقوق اإلنساان بلن تك   البرازي   -41
دا؛ وأن تكرر  رنامج إدراج الواقي الشاامسااي في قائمق األدويق األساااساايق المتاحق والتي يسااد  الحصااول علي 

دعم ذوي المد  في المنطقق الشاااااماليق الشااااار يق؛ وتجع  ال دمات الصاااااحيق الجيدة متاحق وميساااااورة التكل ق 
 .( 73) ويم ن الو ول إليدا في المناط  الريييق

 الحق في التعليم -12 

في المائق من ناتجدا المحلي    6,1نساااااااااااابق    2018أفادت اليونساااااااااااا و بلن البرازي  أن قت في عا   -42
في الماائاق من إجماالي اإلن ااق الح ومي على التعليم، وهو ماا يتماا ااااااااااااااى مع إطاار عما   16,1اإلجماالي و

 .( 74) 2030التعليم حتى عا  

للط ولااق، أفاااد فري  األمم المتحاادة    إلى المعلومااات الواردة من منظمااق األمم المتحاادةاا  واسااااااااااااااتناااد -43
مليون ط   ومراه  في ساان التعليم اإللزامي كانوا منقطعين عن الدراسااق في   1,1القطري بلن ما يقرص من 

في المائق من مجموق هؤالء األط ال والمراهقين. وقد أدت    70,8. ويمث  البنون والبنات الساااااود 2019عا  
، لم يتم ن من الحصااااول  2020مدرسااااق، وقحلول نوفمبر/تشاااارين الثاني  الجائحق إلى زيادة االسااااتبعاد من ال

. و اااااااجعت اليونسااااااا و البرازي  على النظر في ( 75) على التعليم أكثر من خمساااااااق مليين من البنين والبنات
مواءمق تشاريعاتدا الوطنيق من أج  ضامان إكمال األط ال تعليَمدم اإللزامي عن طري  مواءمق الحد األدنى 

 .( 76)  دا  واالستثناءات ذات الصلق مع فترة االلتحاق بالتعليم اإللزاميلسن االست 
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وأو ات ال بيرة المساتقلق المعنيق  تمتع األ ا ال ذوي المد  بحقوق اإلنساان بلن تدمج البرازي   -44
إجراءات لصااال  المتعلمين ذوي المد  في  رامج تعليم ذوي االحتياجات ال ا ااق والتعليم الشااام  لضاامان 

 .( 77) جدم بش   جيد في المدارس العاديقإدما

 الحقوق الثقافية. -13 

 اجعت اليونسا و البرازي  على أن تن ذ بالكام  األح ا  ذات الصالق التي تعزز الن اذ إلى التراث   -45
الثقافي وأ اااااا ال التعبير اإل داعي والمشاااااااركق فيدا، مما ي ضااااااي إلى إعمال الح  في المشاااااااركق في الحياة 
الثقا يق. و اااااااااجعت البرازي ، لد   يامدا  ذلك، على إيلء االعتبار الواج  لمشااااااااااركق المجتمعات المحليق  

 .( 78) عن ال يات الض ي ق والممارسين والجدات ال اعلق الثقا يق ومنظمات المجتمع المدني، فضلا 

 التنميةع والبيئةع واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -14 

ل ال المعني باآلثار المترتبق في مجال حقوق اإلنساااااان على إدارة المواد والن ايات أفاد المقرر ا -46
ال طرة والت لص مندا بطرق سااااااااااليمق  ييياا بلنه على الر م من التقد  اإليجا ي المحرز في العقود األخيرة،  

لصالق، مما يشا   فإن البرازي  تشادد حالق تراجع عمي  عن مبادب حقوق اإلنساان والقوانين والمعايير ذات ا
. وفي هذا السااااياق، أضااااا  بالقول إن البرازي  قد تملصاااات  يما يبدو من واجبي دا  ( 79) للقانون الدولياا  انتداك

المنع والحمايق بإفراغ المؤساساات الضاروريق من محتواها ولعاقق المشااركق والتعبير عن طري  ت ويم أوليك 
اء أكانوا نشاااااااااااطاء أ  علماء أ  زعماء دوليين أ  وزراء. الذين يجرؤون على انتقاد االتجاهات الحاليق، ساااااااااااو 

إلى التقارير التي تتحدث عن تجاه  الجدات ال اعلق في القطاق ال ال القوانين المصااااممق  اا  وأ ااااار أيضاااا 
لحمايق المشااااااااعات العالميق وحقوق الشاااااااعوص األ اااااااليق والمنحدرين من أ ااااااا  أفريقي؛ وعن الجرائم التي 

مال والمجتمعات المحليق مع اإلفلت من العقاص؛ وعن التراجع الكبير في التمتع  ارتكبتدا الشاركات ضاد الع
بالح  في الحصاااااااول على المعلومات والح  في المشااااااااركق. وقاإلضاااااااافق إلى ذلك، ولت م تلف القرارات  
التي ات اذتداا الديياات القضااااااااااااااائياق والتشااااااااااااااري ياق دون تن ياذ كلماا تضااااااااااااااارقات هاذ  القرارات مع مصااااااااااااااال  

 .( 80) خا ق جدات

وأو ااااااااااااااى المقرر ال اال المعني بااآلثاار المترتباق في مجاال حقوق اإلنسااااااااااااااان على إدارة المواد  -47
والن ايات ال طرة والت لص مندا بطرق ساااليمق  ييياا بلن تنشااا  البرازي  هييات دائمق من ال براء المساااتقلين 

المشااااااورة بشاااااالن جميع المسااااااائ   تماما للمساااااااعدة في فصاااااا  النمو االقتصااااااادي عن التدهور البييي؛ وتقد  
الطبي يق والماديق واالجتماتيق والعلميق المتعلقق بالم اطر البيييق والمدنيق؛ وتضااااااع ضاااااامانات ضااااااد  يمنق 

بلن تن ذ البرازي  المبادب المتعلقق اا الشااااركات وال ساااااد وتضااااارص المصااااال  مع دوائر الح م. وأو ااااى أيضاااا 
ُتلز  جميع مؤساساات األعمال في البرازي   بذل العنايق الواجبق  بحمايق العمال من التعرض للمواد الساامق؛ و 

في مجال حقوق اإلنساااان؛ وتن ذ تليات فعالق وجيدة التوقيت والتنساااي  للساااتجابق لحاالت الطوارب المتعلقق 
بالكوارث البيييق والمدنيق؛ وتحتر  الدور األسااساي للمشااركق العامق في الديمقراطيق والح م الر ايد. وأو اى 

وأن تحساااان المساااااءلق وفرل الو ااااول إلى العدالق  ،  كاملا اا  كذلك بلن تن ذ البرازي  القرارات القضااااائيق تن يذ
. وأفاادت ح وماق البرازيا  في ردهاا بالن الوكاالاق الوطنياق  ( 81) وتوفر سااااااااااااااباا  انتصاااااااااااااااا  فعااالاق للضااااااااااااااحاااياا

اء تقييم موساااااع ( تعم  على وضاااااع الئحق بشااااالن  ااااايا ق مبادب توجيديق إلجر Anvisaالصاااااحق ) لمرا بق
 .( 82) للم اطر المدنيق

والحض فري  األمم المتحدة القطري أن قرارات اإلدانق لم تصادر بعُد ر م مضاي سات سانوات على  -48
عن انتداكات وتجاوزات حقوق اإلنساااان التي اا  ندائي اا  انديار ساااد ماريانا. ولم يتل  المتضاااررون بعُد تعويضااا 

يات في إطار اإلجراءات ال ا ااااااااااق إلى إجراء تحقي  فوري و ااااااااااام   . ودعا عدة م ل ين  وال( 83) عانوا مندا
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. وحثوا الح ومق على التصاااااااااااار  2019ونزيه في انديار سااااااااااااد م ل ات في واليق ميناس جيرايس في عا  
بحز   ناءا على التزامدا  بذل ك  ما في وسااااعدا لمنع وقوق هذ  الموسااااي وتقديم المسااااؤولين عن الكارثق إلى 

لح ومق كذلك إلى عد  اإلذن بإنشاااااء أي ساااادود جديدة الحتجاز الم ل ات أو السااااماح بلي العدالق. ودعوا ا
.  ( 84) أنشاطق من  الندا أن تؤثر على سالمق السادود القائمق إلى أن ُتت ذ جميع اإلجراءات لضامان السالمق

ن ايات ال طرة  وقد  المقرر ال ال المعني باآلثار المترتبق في مجال حقوق اإلنسااااااااااااان على إدارة المواد وال
 ( 85) والت لص مندا بطرق سليمق  ييياا تو يق مماثلق

وأكد فري  األمم المتحدة القطري أن المبادب التوجيديق الوطنيق بشااااااااااالن األعمال التجاريق وحقوق   -49
مما يشاااااير إلى أن احترا  حقوق اإلنساااااان اا،  ولكن امتثالدا ليس إلزامي   2018اإلنساااااان قد ُوضاااااعت في عا   

ن يقع على الدولق . وذكرت الم وضاااق السااااميق لحقوق اإلنساااان أنه في حي ( 86) يزال يشااا   مساااللق طوتيق ال
واج  منع انتداكات حقوق اإلنساااااان وجبر الضااااارر الناجم عندا، فإن مؤساااااساااااات األعمال التجاريق تتحم  

 .( 87) مسؤوليق احترا  حقوق اإلنسان في جميع عملياتدا وعلقاتدا التجاريقاا أيض

أكدت ح ومق البرازي  أن ، ( 88) على ساااااااؤال طرحته اللجنق المعنيق بحاالت االخت اء القساااااااري اا ورد -50
الضااغط الذي تمارسااه جماعات التعدين  ير القانونيق ومنتزعو األراضااي يم ن أن يطرح تحديات جساايمق،  
يم ن أن تشاااام  في ندايق المطا  جميع الجماعات التي تحظى بحمايق الدولق وت ضااااي إلى فت  تحجيقات  

 .( 89) من جان  الشرطق االتحاديق

، أعرص عاادد من الم ل ين  واليااات في إطااار  2022ونيساااااااااااااااان/أ رياا     2021وفي حزيران/يونيااه   -51
الذي ينظم أنشاااااااطق التعدين واألنشاااااااطق   191/20اإلجراءات ال ا اااااااق عن قلقدم إزاء مشاااااااروق القانون رقم 

االقتصااااااديق في أراضاااااي الشاااااعوص األ اااااليق. وأ ااااااروا إلى أن القانون المقترح ال يتضااااامن ضااااامانات  يييق 
لى جبر الضاااااااااارر للشااااااااااعوص األ ااااااااااليق؛ وال يتناول مسااااااااااللق ال دمات االجتماتيق  واجتماتيق؛ وال ينص ع

الثقا يق أو خدمات الرعايق الصاااااااااااااحيق. ودعوا الح ومق إلى وضاااااااااااااع وتن يذ إجراءات تضااااااااااااامن الحمايق   أو
ألراضي الشعوص األ ليق، بما في ذلك مواردها الطبي يق، وتوفير خدمات الرعايق الصحيق المناسبق  البيييق
 .( 90) شعوصلدذ  ال

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

إلى المعلومات الواردة من معدد الدراساااااات االجتماتيق واالقتصااااااديق، أ اااااار فري  األمم اا  اساااااتناد -52
،  2021المتحدة القطري إلى حدوث ان  اض كبير في ميزانيق وزارة المرأة واألساارة وحقوق اإلنسااان في عا   

ذلك، ال يزال  . وقاإلضااااااافق إلى ( 91) في المائق في السااااااياسااااااات المتعلقق بالمرأة   8,51اقترن  ت ييت  نساااااابق  
بسب  الم ا يم المعتمدة اا، إنتاج البيانات واإلحصاءات الوطنيق عن العنف ضد النساء وال تيات يش   تحدي 

عن عد  وجود إطار قانوني  اااااااام  بشااااااالن   في التشاااااااريعات المتعلقق بقت  اإلناث والعنف العائلي، فضااااااالا 
 .( 92) الجنساني العنف

إلى وجود عجبات مندجيق أما  التحقي  في جرائم قت  اإلناث  وأ ااااااار فري  األمم المتحدة القطري  -53
ومقاضاااة مرتكبيدا من منظور جنساااني. وأكد أن الوضااع ازداد سااوءاا بسااب  السااياسااق المتساااهلق  يما يتعل  

 .( 93) بالحصول على األسلحق الناريق
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 األطفال -2 

إلى المعلومات الواردة من منظمق األمم المتحدة للط ولق، أفاد فري  األمم المتحدة القطري  اا استناد -54
لقوا حت دم اا  عااما   19و  0ط ا  ومراه  تتراوح أعماارهم  ين    35  000نحو   ،2020و 2016أناه  ين عاامي  

لعنف ط ا  ومراه  ل  180  000نتيجاق حوادث القتا  العنيم في البرازيا . وقااإلضااااااااااااااافاق إلى ذلاك، تعرض  
 .( 94) 2020إلى  2017الجنسي في ال ترة من 

ل بالقانون    1990وأكدت اليونسااااااا و أن النظا  األسااااااااساااااااي لعا   -55 بشااااااالن األط ال والمراهقين المعدل
يحمي األط ال من العقوقق البدنيق والمعاملق القاسااااايق أو المدينق في المؤساااااساااااات   2014لعا    13010 رقم

. وأو ااااااااااااات اليونسااااااااااااا و بلن تنظر البرازي  في توفير ( 95) ع أ ااااااااااااا ال العنفالتعليميق، ولكنه ال يتناول جمي 
القانونيق من جميع أ اااااااا ال العنف، وال ساااااااايما العنف الجنساااااااااني والعنف الن سااااااااي والجنسااااااااي في   الحمايق
 .( 96) التعليميق البييات

وأفراد أساارهم وأعرقت المقررة ال ا ااق المعنيق بالقضاااء على التمييز ضااد األ اا ال ذوي الجذا    -56
عن بااالق قلقدااا إزاء عاادد األط ااال المصاااااااااااااااا ين بااالجااذا  في البرازياا ، الااذين حر  كثير مندم من االلتحاااق 

 .( 97) بالمدارس. وحثت الح ومق على ات اذ خطوات عاجلق لضمان حمايق حقوق المتضررين من المرض

  التادا ير اللزمق للتحق   وأو اااااااااااااات اللجناق المعنياق بحااالت االخت ااء القسااااااااااااااري بلن تت اذ البرازيا  -57
أن نظامدا القانوني المحلي يشم  إجراءات محددة إلعادة النظر في إجراءات تبني األط ال أو إيداعدم  من

في مؤساااساااات أو ممارساااق الو اااايق عليدم التي تكون نا ااايق عن االخت اء القساااري، وللغاء هذ  اإلجراءات  
 .( 98 ) لدؤالء األط ال، مع مراعاة مصالحدم ال ضلىعند االقتضاء، ولعادة إثبات الدويق الحجيجيق 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

في المائق من ساااااااا ان  24أ ااااااااار إلى أن  2010أفاد فري  األمم المتحدة القطري بلن تعداد عا   -58
 .( 99) في المائق مندم فقط لديدم ووي ق 1البرازي  يعانون من نوق من اإلعاقق، وأن 

 الشعوب األصلية واألقليات -4 

أعرص عدة م ل ين  واليات في إطار اإلجراءات ال ا ااق عن أساا دم للدجمات التي يشااندا عمال  -59
المناجم  ير القانونيين على الشاااااااعوص األ اااااااليق الذين يعارضاااااااون أنشاااااااطق قطع األ اااااااجار والتعدين  ير 

ي السا ان األ اليين في موندوروكو ويانوماني ودعوا السالطات البرازيليق إلى التحقي  مع القانونيق في أراضا 
المسااااؤولين عن هذ  الدجمات ومقاضاااااتدم. وذكروا أنه ينبغي أن تت ذ ح ومق البرازي  تدا ير فوريق لحمايق  

عدين  ير أن أنشااااااطق الت اا ساااااالمق هذ  الشااااااعوص األ ااااااليق والمدافعين عن حقوق اإلنسااااااان. والحظوا أيضاااااا 
.  (100)القانونيق وما يرتبط  دا من تلوث بالزئب  تددد  ااااااحق الشااااااعوص األ ااااااليق ومصااااااادر مياهدا و ذائدا

وأو ااااااااااااااى المقرر ال اال المعني بااآلثاار المترتباق في مجاال حقوق اإلنسااااااااااااااان على إدارة المواد والن ااياات 
ملاق لوقف إزالاق الغااباات وحماايق  ال طرة والت لص منداا بطرق سااااااااااااااليماق  يييااا بالن تت اذ البرازيا  تادا ير  ااااااااااااااا

الشعوص األ ليق ومجموعات األقليات وال قراء عن طري  احترا  ح  الشعوص األ ليق في تقرير المصير، 
واالمتناق عن إضااا اء الصااا ق القانونيق على اسااات راج الموارد الطبي يق في أراضاااي الشاااعوص األ اااليق دون 

 .( 101) ي األراضي والملوثينموافقتدا، وضمان إنزال عقوقات جزائيق بمنتزع

واعتبرت الم وضاااق السااااميق لحقوق اإلنساااان أن مقت  أحد زعماء السااا ان األ اااليين في أمابا في   -60
المتمث  في التعدي على أراضي الس ان األ ليين  هو مؤ ر مثير للقل  على المش   المت اقم 2019عا  

 . وأضااااااااااافت بالقول إن السااااااااااياسااااااااااق التي اقترحتدا من قب  عمال المناجم والحطا ين والمزارعين في البرازي 
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ح وماق البرازيا  ل ت  المزياد من منااط  األماازون أماا  التعادين يم ن أن تؤدي إلى حوادث عنف وترهيا  
وقت  من النوق الذي طال  ااااع  واجا ي. وحثت الم وضااااق الساااااميق الح ومق على ات اذ إجراءات حاساااامق  

ن الممارسااق الساالميق للحقوق الجماتيق للشااعوص األ االيق في  لوقف  زو أراضااي الشااعوص األ االيق وضااما
 .( 102) أراضيدا، ولعادة النظر في سياساتدا تجا  الشعوص األ ليق وأراضيدا

وأ ااااااار فري  األمم المتحدة القطري إلى توقف إجراءات تعليم حدود أراضااااااي الشااااااعوص األ ااااااليق  -61
لى زيادة إضاااااااااعا  األطر الم ياريق المتعلقق . ومع ذلك، هناح مبادرات تشاااااااااري يق تدد  إ( 103) وتساااااااااجيلدا

بالح  في األرض والسااماح باسااتغلل أراضااي الشااعوص األ االيق في األنشااطق االقتصاااديق والتعدين، األمر 
 .( 104) الذي من  لنه أن يعرض مجتمعات الشعوص األ ليق ل طر كبير

من  اا  واساااااااااااااتنااااااد  -62 الواردة  المعلوماااااات   Coordenação Nacional de Articulação dasإلى 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas عااااااادة عن  القاطاري  الماتاحااااااادة  األمم  فري   أ لاق   ،
. وأعرص المقرر  ( 105) انتداكات لحقوق اإلنساااااان في كويلومبوال تمس النسااااااء وال تيات على وجه ال صاااااول

الجم ياااات عن جزعاااه إزاء  ال اااال المعني باااالح  في حرياااق التجمع الساااااااااااااالمي والح  في حرياااق تكوين  
مسااتويات العنف ضااد المدافعين عن حقوق اإلنسااان؛ والمجتمعات التقليديق، بما في ذلك مجتمع كويلومبوال  

 .( 106) والشعوص األ ليق؛ وقادة المجتمع المحلي في األحياء ال قيرة )فافيل(

 االيق تواجه تحديات وأفادت م وضاايق األمم المتحدة لشااؤون اللجيين بلن مجتمعات الشااعوص األ -63
ويحتاجون إلى حمايق دوليق، األمر الذي اا  متعددة الجوان  ساواء كشاعوص أ اليق أ  كل ا ال مشاردين قسار 

 .( 107) دائمق يتطل  سياسات عامق تراعي ال صو يات الثقا يق وحلوالا 

 ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين المثليات والمثليون  -5 

،  Associação Nacional de Travestis e Transexuaisإلى المعلومات الواردة من  اا  اسااتناد  -64
أفاد فري  األمم المتحدة القطري بلن مغايري الدويق الجنسااااااانيق يتعرضااااااون للعنف وأن معظم الضااااااحايا من النساااااااء  

 . ( 108) عاماا   35و   13نحدرات من أ   أفريقي والشباص الذين تتراوح أعمارهم  ين الم 

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -6 

أفاادت م وضااااااااااااااياق األمم المتحادة لشااااااااااااااؤون اللجيين أن اللجناق الوطنياق للجيين أ اااااااااااااادرت في  -65
بقضاااي بلن يشااام  التعريم الموساااع للج  مواطني جمدوريق فنزويل البولي اريق  اا  قرار   2019حزيران/يونيه  

والمتضاااااااااااررين من األزمق اإلنساااااااااااانيق في ذلك البلد. وقد تبنت البرازي  إجراءات لجوء مبساااااااااااطق تقو  على 
.  ( 109) 2019افتراض  اااااااحق الصااااااا ق وقدأت تعتر  باللجيين باتباق هذا الندج في كانون األول/ديسااااااامبر 

لم وضاااايق بلن تعزز البرازي  سااااياساااااتدا العامق لصااااال  مجتمعات الساااا ان األ ااااليين ال نزويليين  وأو اااات ا
اللجيين والمداجرين الذين ي يشاااون في المناط  الحضاااريق والريييق لدعم رفاهدم االجتماعي والح اظ على 

 .( 110) ثقافتدم وتعزيز استقلليتدم واعتمادهم على أن سدم

تحادة القطري بالن البرازيا  ات اذت خطوات لموا اااااااااااااالاق تن ياذ قاانونداا الجادياد وأفااد فري  األمم الم -66
للدجرة؛ وأن سااااااالطات البلد منحت تل ااااااايرات وتصااااااااري  إقامق جديدة على أسااااااااس االحتياجات اإلنساااااااانيق؛ 
ووضاااعت إجراءا موحداا لتحديد هويق األط ال  ير المصاااحوقين والمن صااالين عن ذويدم وحمايتدم؛ و ااارعت  

 .( 111) ضع سياسات وخطط محليق في مجال الدجرةفي مناقشق وو 

( ي    حصاااااول المداجرين بالمجان وعلى قد   2017)13445وذكرت اليونسااااا و أن القانون رقم   -67
المسااااااااااواة مع ساااااااااائر السااااااااا ان على ال دمات والبرامج واالساااااااااتحقاقات االجتماتيق والمنافع العامق والتعليم 
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والمسااعدة القانونيق العامق الشااملق والعم  واإلسا ان وال دمات المصار يق والضامان االجتماعي، دون تمييز 
إلى المعلومات الواردة من  اااندوق األمم اا . واساااتناد( 112) من حي  الدجرة على أسااااس الجنسااايق أو الوضاااع

المتحاادة للساااااااااااااا ااان، أكااد فري  األمم المتحاادة القطري أن البرازياا  تواجااه تحااديااات في توفير فرل كااا يااق  
 .( 113) للحصول على العم  والحمايق االجتماتيق والتعليم العا  والصحق بش   كام 

متحدة لشااااؤون اللجيين بلن تك   البرازي  و ااااول جميع األ اااا ال  وأو اااات م وضاااايق األمم ال -68
المحتاجين إلى الحمايق الدوليق إلى اإلقليم وللى الحمايق من اإلعادة القسااااريق وتضاااامن و ااااولدم في الوقت  

 .( 114) المناس  وق عاليق إلى إجراءات اللجوء

 عديمو الجنسية -7 

أ اارت م وضايق األمم المتحدة لشاؤون اللجيين إلى أن وزارة العدل واألمن العا  البرازيليق أطلقت   -69
، وهي منصاق إلكترونيق م صاصاق لتقديم وتجديز طلبات االعترا   SisApatridiaمنصاق   2021في عا  

 .( 115) بانعدا  الجنسيق
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