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 مجلس حقوق اإلنسان
 الشاملل المعني باالستعراض الدوري امفريق العال

 ة والعشرونالسابعالدورة 
 2017 مايو/أيار 1-12

 *بشأن البرازيل موجز للمعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة  
 اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلومات -أوالا  
، مددم معتعددار ةوريددد  16/21و 5/1أُعدده اددلت تير عيددع عرددي  ل ددعتر  إلنددن   ددو  ت   ددا   -1

إىل  (1)زهد  ادا    محدن   53مد    همد ينرعنومدا  تممدوز  تالسرععتض تيهور  تيشامل. وتير عيع 
   عرني  تالسرععتض تيهور  تيشامل. واو م ّهم يف شكل موز  ت يهت  لاحله تألقحى يعهة تيكنرا .

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة-ثانياا  
 لحقاااوق الدولياااة والهيئاااات اآللياااات مااا  والتعااااون (2)الدولياااة االلتزاماااات نطااااق -ألف 

 (3)اإلنسان
أ  تيربتزيددل  16أكدده  تيورقدد  تمشدد ك   ،(4)8-119و 7-119فيرددا  ددت تيرواددير   -2
، أسدددعا  وأفدددعتة تمهدددازعي  تيعردددا  مجيدددم   دددو  حلرايددد  تيهوييددد  تالتفاقيددد تحددده  لعددده عندددى  مل

. وال ظدددل تيورقددد  (5)تكددد  مددد  أويويددا  تيربمدددا ي  وال مددد  أويويدددا  تحلكومدد  تال اةيددد  مل ألهنددا
 . (6)قيه تينظع ت  تمم أ كام لعوتوكو  لايريمو ال  تيربتزيل موتءم  تشعيعا أ   9تمش ك  

 تير ملإىل أ  تيربتزيل  18تيورق  تمش ك  ، أشار  (7)10-119وفيرا يرعنق لايرواي   -3
 ،تمرعن   لاحلعي  تين الي  ومحاي   ق تيرنظدي  87لايرحهيق عنى تتفاقي  منظر  تيعرل تيهويي  رق  

 . (8)يك  تيربتزيل مل تنفل اله تيرواي 

__________ 

 مل  عَّر اله تيوثي   ق ل إرساهلا إىل ةوتئع تي مج  تير عيعي  يف تألم  تمر هر.  *

 A/HRC/WG.6/27/BRA/3 تألم  تمر هر 
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 (9)اإلنسان لحقوقاإلطار الوطني  -باء 
عشدددددعي  سدددددن  إىل تيدددددورتء يف ت دددددا  أ  تيربتزيدددددل تعتزعدددددل  11كددددده  تيورقددددد  تمشددددد ك  أ -4

تمؤس ي لعه أ   ويل أما     دو  ت   دا  مد  وزترر إىل إلدعة أما د  دااد  ةتددل مدا ي درى 
تآل  وزترر تيعده  وتموتنندد . وقدده تذددل  اددله تيددوزترر تددهتلري مدد  أزددل صدريددهص ت  فددا ، ل اددهتر 

وزترر  مدددلكورر تيددت كا دددل سدددال ا  ، ممددا سددديؤثع يف مجيدددم مددوترة تألما ددد  ت611/2016تمعسددوم رقددد  
 . (10)م ر ن  ولاتل تآل  أما   داا 

، ال ظ معك  تيهرتسا  لشأ  تيعهتي  (11)5-119و 4-119وفيرا يرعنق لايرواير   -5
مددددم مجيددددم تالير تمددددا   عنددددى اددددو تدددداموتءمدددد  تشددددعيعاةا تيوننيدددد  أُوادددديل متيربتزيددددل تال ر اييدددد  أ  

؛ ومم ذيك مل تعرره تيربتزيدل تشدعيعا  ددهةر مد  أزدل تألساسي  ظام روما تمنحوص عنيها يف
 . (12)تشعيعاةا تيونني إةماج تير تماةا يف 

تنفيااا االلتزامااات الدوليااة المتعلقااة بحقااوق اإلنسااانا ماا  مراداااة القااانون الاادولي  -جيم 
 اإلنساني الساري

 المسائل المشتركة بين القطادات -1 

 (13)تم اوتر وعهم تيرريي   
 اال  تيعنحعي  وتيرريي  ضه تيشدعو  تألادني  يف إىل زياةر  6أشار  تيورق  تمش ك   -6

مددد  ت روعدددا  تيعيفيددد   تيربمدددا ي ، ت تيددده   عكدددا  ددددي  تي دددنوت  تألرلدددم تماضدددي وأفعتةادددا. و 
  دددكا   دددو  تي نددديتت ادددهفها   ددداوال م ير ددد ضدددر  سددديا   ،نشدددعو  تألادددني تمنااضددد  ي

 . (14)تألاني  ضه تيشعو أكاذيب  شعو   تألاني
تجل ده  وتينف ددي  ايدبتخلددوو وتي  و اا د  إىل  داال  ت  15وأشدار  تيورقد  تمشدد ك   -7

   فددديه تجلن ددي وميدددايعو تهلويدد  تجلن دددا ي ، مددتمثنيددا  وتمثنيدددو  وم ةوزددو تميدددل تيددت يعدداه منهدددا 
 . (15) وتيرريي  تيل  تعاه منه أسع تمثني ،  يف تي يئا  تمهرسي  وتجلامعي و تيش ا  وتمعتا 

 (16)تيرنري  وتي يئ  وتألعرا  تيرجاري  و  و  ت   ا   
أ  تحلكومدددد  تجلهيددددهر قددددهمل م   ددددا  لشددددأ  صتعددددهيلص  11ذكددددع  تيورقدددد  تمشدددد ك   -8

تم ددد مل تمرعندددق لايرعدددهيل  تيهسدددرور، يفدددن يف وتقدددم تألمدددع لضدددرا ا  عندددى تحل دددو ، ومنهدددا مدددثي  
، تيددددل  ي ددددعى إىل دريدددده ت  فددددا  تالزرردددداعي مددددهر عشددددعي  سددددن  (17)55/2016هسددددرور  تي
 . (18)وضم  ه يإل فا  ت ي تمي يف إلايل تيرعني  وتيح  و 
 وقد سيؤة  إىل  55تم  مل تمرعنق لايرعهيل تيهسرور  لأ   9وأفاة  تيورق  تمش ك   -9

تمخححددد  يدددعتةت  ت  ييددداء يف  دددا  تعررددداةه، وذيدددك ل يفويدددل تي ياسدددا  تالزرراعيددد  تيربتزينيددد 
سياسا  تيح   وتيضرا  تالزرراعي وتم داعهر  ما يشرلمي ت ي  تيرعني  وتحلراي  تالزرراعي ، 

 .  (19)تالزرراعي 
تم داةرت  وتالسد تتيجيا  تيعتميد  إىل  وأفاة تالتفا  تيعدامي لدأ  تيربتزيدل ين يدي أ  تدهع  -10

وتمثني  وم ةوزدي تميدل وتع ي  إةماج تألشخاص ذو  ت عاق  وتين اء وتمثنيا   مكاف   تيرريي 
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تيت وضعرها شعكا  وخمرن  م درويا  تحلكومد ، و وتييزئ ، تجلن ي وميايع  تهلوي  تجلن ا ي  
 داةا تألمد  تيربتزيدل م عوجأ  تد ضدعوررإىل تالتفدا  تيعدامي وأشدار . (20)لايرعاو  مدم ت رردم تمدهه

تهليئدا  تحلكوميد  تيدت يي دل  يده تمر هر تيروزيهي  لشدأ  تألعردا  تيرجاريد  و  دو  ت   دا  
 . (21)يف إلا    و  ت   ا    عاةر شط
تمرعن دد  و ددو  أ  تيربتزيددل توتزدده تيكثددري مدد  تير ددهيا  لدد 14وأفدداة  تيورقدد  تمشدد ك   -11

مدددا أثدددار ماريا دددا، و  يف زاكدددار  مدددؤدعت   تهنيدددار سدددهي عندددى سددد يل تمثدددا  ومنهدددا ئددد ،  يايت   دددا  ول
تيربتزيددل، ومعتق د  تيرنددوا، وقدا و  تم ددؤويي     يفتي ا و يد تيوقايد ييددا  آفعاييد  مدده    دو  شدكوكا  
 .  (22)تي يئي 
  دنو"صتيتعدهيل صاتفدا  ل وق  تيعرل إىل 22تيورق  تمش ك  ، أشار  ماريا اويف  اي   -12
دكردد  تيعدده  تيعنيددا، مددؤر  مدد  طا  تيربتزينيدد  موزددب  كدد  تي ددنو  تيددثيا شددعكا تيلدد   تمددربم

. وتسددرنه اددلت تي ددعتر إىل وتزددب تحدد يل تيوضددم، تيددل  ي ددم عنددى عدداتق ةويدد  2016يفوز/يوييدده 
 . (23)شرل تمشارك  تيفعاي  ينرجررعا  تحملني يتيربتزيل، وإىل عهم مشعوعي  تتفا  مل 

 شدددال تيعاددده تي يئدددي مدددم دفددد  عدددهة  قدددهررإىل إمهدددا   22وأشدددار  تيورقددد  تمشددد ك   -13
 إاددهتر تي تددديت تي يئيدد  يا شددط  تمنوثدد ، وكددليك إمهددا  لعادده  مددويفي تخلهمدد  تمه يدد  تمكنفدد

 . (24)اله تأل شط  ثارآلت ةترر تي يئي  
ت رها"   دو  ت   دا  يف منط د  تألمدازو  تيربتزينيد   ريجد   14وأكه  تيورق  تمش ك   -14

تم د مل تمرعندق لايرعدهيل تال ر داه إىل  22ووزهدل تيورقد  تمشد ك  . (25)غري تي ا و ي  تحلع أعرا  
محايدد  تي يئدد  و  ددو  تير حددري يف تيعئي ددي  عنددى ةيدد   دده تألألاعر دداره  65/2012تيهسددرور  رقدد  

. (26)إىل دطدور وت دهردطدوت   مد  ثدياتي يئيد  دديت ت  ت إزدعتء إادهتر تيت   ا ، أل ه ي ند
 . (27)تيري تمنا  و  و  ت   ا م أي   منظر  أوسيا يا حل و  ت   ا وأثار  

   و  ت   ا  ومكاف   ت راا   
ادعت   يوضِّدل  أ  قا و  مكاف   ت رادا  تمعررده  دهيثا   18ال ظل تيورق  تمش ك   -15

يف لي  يشددددداركو  ال تنط دددددق عندددددى تي دددددنو" تيفدددددعة  أو تجلرددددداعي ياشدددددخاص تيدددددصأ  أ كامددددده 
لدددهتفم   يدددق   أو مهنيددد  يدددةينيددد  أو ن   أو   اليددد  أو تزرراعيددد  عكدددا  مظدددااعت  سياسدددي  أو 

ص، يكدد  عنددى تيددعغ  مدد  ذيددك انددا" دددوو مدد  إمكا يدد  أو ت ددها تيرراسددا أاددهتو تزرراعيدد  
تمدددهتفع  عددد    دددو   مددد  أزدددل تسدددرههتو إرااليدددا   تيوتسدددم مدددا يشدددكل عردددي   هتععيفدددتسدددرخهتم 
  دطددعت   يشددكلقددا و  مكاف دد  ت راددا  ال يدد ت  أ   24ضدد ل تيورقدد  تمشدد ك  وأو  .(28)ت   ددا 
، عنددى تيددعغ  مدد  لعدد  تيرجرددم يفتحلعكددا  تالزرراعيدد   عيدد  عنددى تحلددق يف تال رجدداج و  ك ددريت  

 . (29)تيرعهيي  تيت أُةدنل عنيه

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

 (30) ق تيفعة يف تحليار وتحلعي  وتألما  عنى شخحه  
مد  تذداذ تدهتلري تدهعواا إىل تواديا    يدهأمنظر  تيعفدو تيهوييد  أ  تيربتزيدل ال ظل  -16

تيددت ليدده أ  عرنيددا  تي رددل  قددوت  تألمدد ؛  يددهأت عددهتم دددارج  طددا  تي ضدداء عنددى  أزددل إهندداء



A/HRC/WG.6/27/BRA/3 

GE.17-01936 4 

صتحلدع  ضده تمخدهرت ص. وقده  ، وال سديرا يف سديا  مدا ي درىتنفلاا تيشدعن  مدا زتيدل م دررعر
، لاسدددرخهتم ()تأل يددداء تحلضدددعي  تيف دددرير افيييدددا  مكاف ددد  تمخدددهرت  يف أ يددداء تيفدددعرنتق  دددل 

إعددهتم دددارج عدد  عرنيددا  تسددرخهتم مفددعل ين ددور أو  أسددفع عدد تي ددور يف كثددري مدد  تحلدداال ، ممددا 
 . (31) طا  تي ضاء

  مد  أزدل لأ  تيربتزيدل تذدل  دطدور رم يد CONECTAS   رتلط    و  ت   ا أقع و  -17
. عرنيدا  ت عدهتمعندى ريطيد  تيدل  ُي درخهم ينيف ت داريع تيشدعن  ‘ تم اوم ‘رحني  ي وضم  ه

نددن تألعنددى ينشددعن  وت نددن تيددونر يع سدداء تيشددعن  تيحدداةر عدد  ت تي ددعتر تمشدد " و ددهة أيضددا  
 تيدددت تر ددد ب فيهددداتمه يددد  ت زدددعتءت  تيوتزدددب تت اعهدددا يف  ددداال  تيوفدددار أو ت ادددالا  تي ه يددد  

لعددد  ي رضدددي  تيشدددعن تيدددت تنفدددلاا عدددهتم ت  عرنيدددا  وقددد أ  . وأكددده  تيعتلطددد  (32)تيشدددعن 
 ألمددد  تمظددداملمؤس ددد  نشدددؤو  تيهتدنيددد  و يايئدددا  أزهددد ر تيطدددب تيشدددععي؛ و  ي تيردددهتلريس تسدددر يي

ذت  تيشددعن  أعرددا  منددوذج  وتييددري وإشددعتو مكرددب تمددهعي تيعددام عنددى عرددل تيشددعن ؛ م ددر ن ؛
 .  (33)‘تم اوم ‘ني  رحي ووضم  ه ؛تيطالم تيع كع 

أعردددا  تيعنددد  إىل نظرددد  تألمددد  وتيشدددعو  غدددري تمرثنددد  وم 6أشدددار  تيورقددد  تمشددد ك  و  -18
 ر،تحلد ن غدري تمدربر  داال  تمعتك   ضه إلررعا  تيشعو  تألاني  مدم ت فدي  مد  تيع دا ، و 

وأشددار  منظردد   .(34)ت قنيريد  ه   ددوقلشددأ   تين تعدا وفدار قدداةر تيشدعو  تألاددني  يف سدديا  و 
 تيدددت يعتك هدددا أفدددعتةت رهاكدددا    دددو  ت   دددا   إىل صتيحددد  و  تيدددهعارر وتحل دددو  تمه يددد ةتفيدددهتس ص

 . (35)تمشرين  لاجلنن م  ميايع  تهلوي  تجلن ا ي تيشعن ، ال سيرا ضه 
تي ددددور تمفعندددد  وتالعر ددددا  تيرع ددددفي ضدددده إىل تسددددرخهتم  18وأشددددار  تيورقدددد  تمشدددد ك   -19

يف  كدأ  تيعدامل يكدعر تي ددهم، و 2013 يف عدام أثنداء تال رجازدا  تمنااضد  ين كومدد تمرظدااعي  
ومشنددددل تال رهاكددددا  عددددهم  .2016 يف عددددامايعددددا  تألوم يدددد  ةوريت ريددددو يأثندددداء و ، 2014عددددام 

تيشدددعن ، أعددهتة مفعنددد  مدد  أفددعتة  شددع و تيشدددعن  لأ ف دده ، وتال رجدداز تيرع دددفي،  تععيدد  أفددعتة
عندى  يف أرلدم مظدااعت  تسدرخهتم تألسدن   تيفراكد و  سن   تألقل فركا،ألتتسرخهتم ت فعتل يف و 

اددله تيددلي  غطددوت  منظردد  تيعفددو تيهوييدد  لددأ  تيحدد في و  21تيورقدد  تمشدد ك  وأفدداة   .(36)تألقددل
عنددددد  تجل ددددده  تععضدددددوت ينو  ،تيطيددددد  تال رجازدددددا  ُمنعدددددوت مددددد و  ، معدددددهتة ُةّمدددددع تمظدددددااعت  

 . (37)وتال رجاز تيرع في
مكاف د  تييزمد  لاذداذ تيردهتلري  أيضا  تير مل أ  تيربتزيل تيعفو تيهويي  وال ظل منظر   -20

ال تددد ت  أعردددا  تيرعدددليب وتيعنددد  ومدددم ذيدددك  تمعامنددد ؛سدددوء ومندددم تيرعدددليب وغدددريه مددد  ضدددعو  
ففددددي سدددددج  هيندددد . تالكرظدددداش تيشددددهيه وتألوضددددا  تم شددددأهنا شددددأ تيربتزيددددل سددددجو  مرونندددد  يف 

مؤس د  وال ظدل . (38)2013أيده  درجد ي  آددعي  يف عدام  عندى درج ت   60ليهرينها  قُرل 
 ؛رهومكاف  منم تيرعليبم  أزل تهتلري تذاذ أومييا ين  وا أ  تيربتزيل تن ل توايا  لشأ  

 ضدعو ينرعدليب وغدريه مد  غاي دا مدا يرععضدو  يف أمداك  تال رجداز  شخاص تمدوةع ليه أ  تأل
 . (39)سوء تمعامن 

ضددرا  تسددر ييي  ةتعيدد  إىل توادديا    يددهأوذكددع  منظردد  تيعفددو تيهوييدد  أ  تيربتزيددل  -21
يفرثددل ينرعددايري  تيربتزيددل اليف تآلييدد  تيوقائيدد  تيوننيدد   يكدد  ؛وإةترةددا تيلتتيدد  تآلييدد  تيوقائيدد  تيوننيدد 

مد   تعداه أ  تآلييد  تيوننيد  مؤس د  أومييدا ين  دواوأكه   .(40)يرهاتيهويي  م   يث تسر يي
ل  ب يفوينها و  ّي  عرنها ل  ب   تيوييفي يرهااسر ييأ  م  تمرك  تم ا  لتمويف  و    ت
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تحلكومدد  تال اةيدد  تي ددري ويفويددل عنددى أ   رتلطدد    ددو  ت   ددا  وذكددع  .(41)محددهر و يددهمدد  
 . (42)إ شاء  ظ   كومي  مركامن  منااض  تيرعليب

عددددددددد   كشدددددددددفلقددددددددده   أ  إةترر تي دددددددددجو  تيوننيددددددددد  17ل تيورقددددددددد  تمشددددددددد ك  ال ظدددددددددو  -22
مد   ، ممدا ععدل2014  يف كدا و  تألو /ةي دررب و يف تي دج مد  تألشدخاص 622 202 وزوة

 17وأضافل تيورق  تمش ك  . (43)تي جناء يف تيعاملم  رتلم أكرب عهة تيربتزيل تي نه تيل  يض  
  أمددع و عددهة تين دداء يف تي ددج  تيددهتعدده  أ  ميف تمائدد  مدد  إلرددو  تي ددجناء و  5.8أ  تمددعأر يفثددل 
  مثري ينج  .

لاالددددددار مددددد  أزنهدددددا تين ددددداء  ت دددددج يف تمائددددد  مددددد  تجلدددددعتئ  تيدددددت  64 دددددوتيل ويرعندددددق  -23
فردومل يف سداو لداويو تمنظام تييف  تين اء ينُفع  م  قضاء ع ولاة  تفيه تير اريع لأ و  .لامخهرت 

وأشدددار  رتلطددد  مجاعددد   .(44)ي يا ت اددد  يدددث يرععضددد  العردددهتءت  زن دددي  يعتك هدددا مويفدددو
وأكدده   .(45) إىل مشدداكل تال دهماج تالزرردداعي ين ددجناء وأسددعاتي الدا يو نددا تيثايددث وتيعشددعي  

 . (46)ةو  لأعهتة مفعن  يف  ظام تي جو أ  تألشخاص تي وة موزو  17تيورق  تمش ك  
 ت رجددددددددددد  ايدددددددددددوم  رتيدددددددددددرن ووتددددددددددد  أ  معتكددددددددددد  تأل دددددددددددهتا ال ظدددددددددددل منظرددددددددددد  و  -24
 18 000عالي  ال ت دم سددو  يناقرهدا تالسدر، يكد  2014نفدل يف عدام  22 000 ر اي د مدا

إىل مددا تشددههه تي ددجو  مدد   دداال  تيررددعة وتحلددع   20وأشددار  تيورقدد  تمشدد ك  . (47)شددخت
تمركددددعرر وتيرعددددليب وسددددوء تمعامندددد  وتالكرظدددداش وت عددددهتم إمكا يدددد  تحلحددددو  عنددددى تيععايدددد  تيط يدددد  

ي ، وأفاة  لوقو  ت رهاكا  يف سجو  سريت، وريو غعت ه  ةو سو ، وتحلعما  م  تحلق يف تيرعن
  .(48)ولع ام وكو

 (49) إقام  تيعه ، ما يف ذيك م أي  ت في  م  تيع ا ، وسياةر تي ا و   
قدده  واليددا منظردد  ايددوم  رتيددرن ووتدد  أ  مكاتددب تمددهعي تيعددام يف لعدد  تيكدده  أ -25

عددد  نعيدددق إ شددداء و دددهت  دااددد   تيشدددعن  عنددد ي مددد  أزدددل تيرحددده  تذدددل  دطدددوت  اامددد 
ين يددددي تذدددداذ م يدددده مدددد  تخلطددددوت  يرنفيددددل  ومددددم ذيددددك تيشددددعن ؛ ت تعرددددهتءقضددددايا ينر  يددددق يف 
 . (50)123-119و 122-119و 65-119 تيروايا 

لددهء تيعرددل تن ددا  تالسددررا  ينروقددوف  يف تيربتزيددل أ   17تيورقدد  تمشدد ك  ال ظددل و  -26
وددددددي   .نر اكرددددد ، ومعاجلددددد  تالكرظددددداش يف تي دددددجو ي تي دددددالقتال رجددددداز  مهددددد  فيردددددا  دددددت
 24ض يف غضددو  مددهر أقحددااا قددا عنددىتحملرجدد   عددعضت ي تمددي  يكددو  مدد ، تجلن ددا  تمددلكورر

. (51)ال رجددازتيدل  ي درنه إييده تاسدا  تي دا وه يضدرا  تمعتق د  تيفعايدد   مدم ،هتوقيفدلعده  سداع 
وأشددار  . (52)أةتر منددم تيرعددليب يف تيشددار  كددو وأضددافل رتلطدد    ددو  ت   ددا  أ  ذيددك قدده ي

تيعرددل تن ددا   تيددل  ي رضدديقددعتر تحملكردد  تيعنيددا  تسددررعتر عددهم معتعددارإىل  17تيورقدد  تمشدد ك  
  .(53)مجيم أااء ت قني يف تالسررا  ينروقوف  

سن ددددن  مدددد   يلتيددددل  يردددد 403/2011-12اي ددددا و  ل 17شدددداة  تيورقدددد  تمشدددد ك  أو  -27
  .(54)ضعورر تال رجاز تي الق ينر اكر مه  تي ضار  معتعار    م أي هين  حلتيرهتلري تي 

لأ  تي ضدار تيدلي  يعرندو  يف إلدا  تحلعيدا   تيهمي عتني  أزل م  تي ضار رتلط وأفاة   -28
 . (55)تيرع ري ره  يفو عي تيوييفي  تسر يهلتنا  م    رهاكا تيعام  يرععضو  ال
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ت فددي  مدد  تيع ددا  اددو أ دده تيعوتمددل تيعئي ددي  تيددت لددأ   24وأفدداة  تيورقدد  تمشدد ك   -29
إىل أ  تيربتزيدل  2تيورقد  تمشد ك  وأشار  . (56)تيعن  ضه تيح في  لحورر غري م اشعر شجمت

قضددي  مرعن دد  ل رددل  25 يكدد  مدد  أاددل ق نددل توادديا  لشددأ  مكاف دد  ت فددي  مدد  تيع ددا ؛
 لددد  كدددا و  تيثددداه/ يف تيفددد ر مددداومدددهو   حددد اف  تمط وعددد  وت يك و يددد  يعرندددو  يف تياددد في  

 . (57)قضي  21 يل تجلنار ةو  ع ا  يف ،2016وآ /أغ طن  2004 ينايع
ل ضدددي  رتلوسدددا سدددريت ةو سدددو   لدددأ  تحلكددد  تمرعندددق 7و 6وأفددداة  تيورقردددا  تمشددد كرا   -30

 ددهوة ضدده تعسددي   يف تيددهعاو  تي ضددائي إىل زيدداةر   أةتيددل  أاددهرته تحملكردد  تيعنيددا تال اةيدد  
إىل أ  تيشددعو  تألاددني  مل ُت ددره  يف  7و  َّهددل تيورقدد  تمشدد ك   .(58)أرتضددي تيشددعو  تألاددني 

 .(59)أو تعرب ع  آرتئها  ف ها ع  تهتفمو   ضايايف اله تي ا  أنعتف تيهعاو  يكي تكو معظ  
تألمددع تي زددع  صتعنيددق  تمعددعوو لاسدد ا وه أ  تيحددك تي دد 21ل تيورقدد  تمشدد ك  ال ظددو  -31
وتمدددع تألر سددداء تحملددداك  تيعنيدددا تعنيدددق إىل م اشدددعر  أ  تطندددبويلص، تيدددل  ميدددنل تيهويددد  تحلدددق يف تأل

  .(60)م  أزل إجناز أعرا  لناء كرب خهم تسرُ قه تمحن   تيعام ،  وج تألويي   تي ضائي 
إىل  معكد  تيهرتسدا  لشدأ  تيعهتيد  تال ر اييد وفيرا يرعنق لاحلق يف مععفد  تحل ي د ، أشدار  -32

 تم ؤويي  تجلنائي  ع  ت رهاكا    و  ت   ا ؛ ت حي أمام ت   از    تشكل أ  تي نط  تي ضائي
 . (62) ىت تآل  (61)115-119ويليك مل ترالم تيرواي  

تم دددؤوي  عددد   مي  ددد يف تير دددهم تحملدددعز  ضدددع وال ظدددل منظرددد  ايدددوم  رتيدددرن ووتددد   -33
 .(63)(1985-1964تيهيكراتوريدد  تيع ددكعي  )دددي  فدد ر  مويفددو   كوميددو رتك هددا تتيفظددائم تيددت 

لدأ  إادهتر تير عيدع تينهدائي ينجند  تيوننيد  ير حدي تحل ي د   وأقع معك  تيهرتسا  لشأ  تيعهتي  تال ر ايي 
حدي تحل دائق يف تيربتزيدل؛ غدري يشدكل   طد  لدارزر يف تداريل عرنيد  ت  2014يف كا و  تألو /ةي ررب 

   .(65)كا  ز ئيا    (64)126-119و 125-119و 124-119أ  تنفيل تيروايا  

 (66)تحلعيا  تألساسي  وتحلق يف تمشارك  يف تحليار تيعام  وتحليار تي ياسي   
 لاعر داره قا و دا   ا و  تحلحو  عنى تمعنوما  تيعام  ل  هوة لي معتسنو  منظر  وَّال  -34
 . (67)عنى م رو  تيواليا  وتي نهيا تنفيله لشكل ا يل ، يكنها نن ل ا  مثايي
تيورقددددددد   للشدددددددأ   عيددددددد  تيرع دددددددري، ال ظددددددد (68)130-119وفيردددددددا يرعندددددددق لايروادددددددي   -35

سددجل تنفيددل خمرنطددا ؛ ففددي  دد  كددا  مددا ي ددرى ت نددار تمددهه تخلدداص لا    ددل  18 تمشدد ك 
تمععوض عنى  215/2015م  شأ  مشعو  تي ا و   ،2014دطور  امس  او تألمام يف عام 

 . (69) ظع تيكو يع  أ  يشكل دطور إىل تيورتء
يدددنظ  تيدددل  لدددأ  ت نددار تمدددهه تخلددداص لا    ددل   دددهوة لددي معتسدددنو  منظرددد  وأقددع  -36

م همد  تيدهو  تيدت تيربتزيدل يف  قده زعدل تخلحواي  و عيد  تيرع دري عندى ت    دل حيريت    ل و 
لدأ  تيربتزيدل  2وأقع  تيورقد  تمشد ك   .(70)يف أمعيكا تييتيني عنى تأل   ل تحل و  تمه ي    ري
 ويف تيوقدل  ف ده، أفداة  .(71) دو  تيعقريد ك نده رتئده عندى م درو  تيعدامل فيردا  دت تحل  لدعز 

وأععلدددل . (72)ال ينفَّدددل لحدددورر كافيددد  ت ندددار تمدددهه تخلددداص لا    دددللدددأ   24تيورقددد  تمشددد ك  
يف   ددو   سددن يا   منظردد  تيواددو  تآل  عدد  ت ررددا  أ  تددؤثع لعدد  تمددوتة مدد  اددلت ت نددار تددأثريت  

 . (73)م رخهمي ت    ل
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تشدددر كل مدددم شدددعكا  تيركنويوزيدددا  ئي  ضددداتي دددنط  تيأ   2تيورقددد  تمشددد ك   ال ظدددلو  -37
لوقدد   2016و 2015أذ ددل يف عددامي اك  لددأ  تحملدد 24تيورقدد  تمشدد ك  أفدداة  و . (74)تيك ددرير
غدعتض ألداةثدا  تم درخهم  أل ه رف  إتا د  تيوادو  إىل  WhatsApp  هلوتت  تحملرويتتط يق 

وال ظل منظر  تيواو  تآل  أ ه عنى تيعغ  م  إلطا  قعترت  تحملداك   .(75)ير  ي ا  تجلنائي ت
 . (76) ، ف ه كا ل يه آثار سن ي  دطريرتألعنى ةرز  يليك تيوق

 تمهتفع  محاي  لشأ  تواي  عشعر تثنت تيربتزيل تن ل أ  18 تمش ك  تيورق  وال ظل -38
 تألادددني ؛ تيشدددعو مخدددن تواددديا  لشدددأ  و  تمدددهه وت رردددم وتيحددد في  ت   دددا    دددو  عددد 
 . (77)كامي   ت  تنفيل تيروايا تنك  م  أ تنفل  ومل
أفدداة  لددأ  عددهة  يددث  ،تيحدد في  ضدده تيعندد ت تيدده  24 تمشدد ك  تيورقدد  ال ظددلو  -39

 . (78)2014عام مم يف تمائ  م ار    67لن    زتة  2015تال رهاكا  يف عام 
تيدددت جردددا  تهلير  يدددق يف مددد  أزدددل تفعيدددق عامدددل ل  شددداء  2 تمشددد ك  تيورقددد ور  دددل  -40

منظردد  معتسددنو  لددي  ددهوة إىل أ  تيربتزيددل وأشددار   .(79)تيحدد اف  وت ددها توادديا  ت ددرههو
 . (80)تملكور فعيق تيعاملين تير عيع تينهائيتم هم  يف روايا  تيم   ا  أي نفلت مل

لع دداما تيربتزيدددل تيددونر حلرايددد  تمددهتفع  عددد    دددو   لدددأ  18  تيورقددد  تمشدد ك  أفدداةو  -41
مل يُعررده ويف تيوقدل  ف ده،  ؛2016معسدوم يف عدام موزدب ايكند   دضدم  عداةرت   ا  قده 

. (81)تيرب دامامد  أزدل إضدفاء تيطدالم تمؤس دي عندى  2009يف عدام يف تيكدو يع  م دهَّم  قا و 
 . (82)تيكامن  ورتء تيعن ي  عاجل تألس ا  تمنهجيأ  الت تيرب اما مل  2تيورق  تمش ك  تعررب  و 

عرنيدددا  ومنظرددد  تي  ددداء تيث دددايف إىل تسدددررعتر  21و 18وأشدددار  تيورقردددا  تمشددد كرا   -42
تحل دددو  مدددهتفع  عددد    دددو  تيشدددعو  تألادددني  و ت دددرههو  تتتي ردددل ددددارج  طدددا  تي ضددداء تيددد

تم دجن  تيشدعو  تألادني  تألشدخاص مد  لعد   أ إىل  6تيورقد  تمشد ك  أشار  و  .(83) يتي يئ
وسدددجنل  .(84)يف إنددار تيرب دداما ةعدد  فعددا ألنيددوت عدد  عددهم  حدددوهل  عنددى  يف لع دداما تحلرايدد 

تيدونر  مل ي درل يده لاال ضدرام إىل تيرب داما اي  شخت قيداة  مشدريل لداجلنن  ةتفيهتمنظر  
 . (85)حلراي  تمهتفع  ع    و  ت   ا 

ررعددددي ي ددددث ت ذتعددددي ت مريددددازت  تلددددأ  تخلطدددد  تيوننيدددد  ال 24وأفدددداة  تيورقدددد  تمشدددد ك   -43
 . (86) ررعيإلذتعا  ت يرخحيت تعةةت  ي أفضل ا  رطنب تن ي ت 2015 يعام
يف، مل يكدددد  يدددده  تيربتزيددددل عنددددى ومنظردددد  تي  دددداء تيث ددددا 6و  دددد را أفدددداة  لدددده تيورقدددد   -44
 . (87)شعو  تألاني  يف تيكو يع  تيونرسن  سو  ممثل وت ه ين 30 مه 

 (88) ظع مجيم أشكا  تيع   
يف مكاف ددددد  تيعردددددل  ةوييدددددا   معزعدددددا  أ  تيربتزيدددددل أاددددد  ل  9أكددددده  تيورقددددد  تمشددددد ك   -45

أشدخاص يف  ايد  ر ،  تيربتزيل ال ي ت  يعدي  فيهداأ   13 وأكه  تيورق  تمش ك  .(89)تي  ع 
لعد   داال  تيدع  يف تمندانق تحلضدعي  يف  أيضدا  ويوزه معظره  يف تمنانق تيعيفي ، يك  اندا" 

 . (90) وزا  وتي ناءقطاعي تمن
لأ  تيربتزيل أ عز  ت هما لفضدل تيرعدهيل تيهسدرور  تيدل   13وأفاة  تيورق  تمش ك   -46

ذيدك مل يدنظَّ  لعده ادلت ت زدعتء. تيت ُيكرش  فيها تالسد قا ؛ ومدم  تمررنكا  حاةرري رل م
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وزددوة إلروعددا  يف تيكددو يع  تعيدده تعددهيل مفهددوم صتالسدد قا ص  13وال ظددل تيورقدد  تمشدد ك  
( تألوضدددددا  تمهينددددد  1ا ينددددديس )مددددد  قدددددا و  تيع ولدددددا  ويدددددث ي دددددر عه مددددد 149تيدددددوترة يف تمددددداةر 

أ   تمنااددعي  ينعهتيدد  وتي دديم أوضدد ل رتلطدد  تيعا ددا  تيددهومينيكي و  .(91)تيعرددل تمضددر (2و)
  .(92)عهة مفرشي تيعرل تخنف  كثريت  

أ  صتي ائر  تيوسدخ ص ألعردا  تالسد قا ، تيدت وضدعرها وزترر  13ورأ  تيورق  تمش ك   -47
 عااددع.تيددع  تم  ، اددي وت ددهر مدد  تالسدد تتيجيا  تألكثددع تلركددارت مكاف دد2003تيعرددل يف عددام 

لناء  عنى أمع قضائي يُعه  شع تي ائر  مل، 2014 ةي رربكا و  تألو / منليك  
وذكع   .(93)

أ  مشدداورت  م رفيضدد  ةتدددل تحلكومدد   تمنااددعي  ينعهتيدد  وتي دديم تيددهومينيكا رتلطدد  تيعا ددا  
عددددد  وضدددددم قائرددددد  زهيدددددهر موزدددددب معسدددددوم اددددداةر عددددد  وزترر  2016يف أيار/مدددددايو  يفخضدددددل

   .(94)تيعرل

 (95)تحلق يف تخلحواي  وتحليار تأُلسعي   
لعدهم  ،عأروتمد تخلحوادي  يف احلقتمرعن د  لد تيروادي  ت د فيردا 5أفاة  تيورق  تمش ك   -48

 لنددددو  تمرحددددل تيعندددد  أعرددددا  يف وتي ددددعي  تخلحواددددي  يف تحلددددق يكفددددل دددددهة قددددا و  وزددددوة أ 
 ت رشدددار يي تسدددريفيدددل إىل  تي دددا و  إ فددداذ وكددداال  أ  5تيورقددد  تمشددد ك  وال ظدددل  .(96)تجلدددنن

 . (97)تخلحواي  يف يرهدلم  أزل ت تيعقري  تالتحاال 

 والثقافية واالجتمادية االقتصاديةالحقوق  -3 

 (98)تحلق يف تيعرل ويف يعوو عرل عاةي  وموتتي   
ياكدددددل تهل مشددددداريمأ  أوضدددددا  تيعردددددل تمهينددددد  شدددددائع  يف  13ال ظددددل تيورقددددد  تمشددددد ك   -49

  يددث تيدد ية مشددا  يف ،زددريتو/أ طو يددو سددا رومنشددأر  مثددل لعيددهر موتقددمتألساسددي  تيددت تُنجدد  يف 
 أوضددا غددري تيعتضدد  عدد   تيعرددا يفددعة  تمضددر إىل تيعرددل وأيددام تم ددر ع أة   ايدد  تي ددك  غددري

 .  (99)عرنه 
 عددهة أعنددى يفثددل زددريتين مينددا  واليدد زنددو   منط دد لددأ   13وأفدداة  تيورقدد  تمشدد ك   -50
 تمعرردددهر تيدددنب إ رددداجهدددا مددد تر  في مدددا ،يددد تيربتزين نبتيددد مددد تر يف  يندددع  تمراثدددل تيعردددل  ددداال  مددد 

  .(100)صتم رهتم  تينبأ وت  ص وتحلاان  عنى زوتئ    رازها

 (101)تحلق يف تيضرا  تالزرراعي  
 ددددا  تعرردددداةه، تم دددد مل، يف  55إىل أ  تيرعددددهيل تيهسددددرور   9  َّهددددل تيورقدددد  تمشدددد ك   -51

مي ت ي  تيرعني  وتحلراي   تمخحح  يعتةت ت  يياء سيوق  يفويل تي ياسا  تالزرراعي  تيربتزيني  ل
 . (102)سياسا  تيح   وتيضرا  تالزرراعي وتم اعهر تالزرراعي ما يشرل تالزرراعي ، 

 يف ر تمنجدددد تالزرردددداعي ةمدددداجت  عرنيددددا  عنددددى تيضددددوء 11ل تيورقدددد  تمشدددد ك  سددددنطو  -52
 تألةىن تحلددددده يف  ي يددددد تحل  يددددداةرتيو  تين هيددددد ، تير دددددويي  سياسدددددا  لفضدددددل تألددددددرير، تي دددددنوت 
تم ددد مل تيدددل   55و دددلر  مددد  تيرعدددهيل تيهسدددرور  . تالزررددداعي تيضدددرا خمططدددا  و  يازددور،
تسددر  اقا   ي يدده إادديمل تيددل  ينطددو  عندىو  ،سددن  عشدعي مددهر  تالزرردداعي  فددا ت  سديجره
 .  (103)تالزرراعي تيضرا 
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 تير اعده يف  دهيعيده تمطاي د  و عندهما إىل أ  تيعامدل تيعيفدي 13  تيورقد  تمشد ك  وأشار  -53
تييزمدد   وثي د تي ال يفن ده تمدد تر  تيدت تويفده لحددورر غدري رمسيدد  ،تيعيفددي هنشدانمد  ددي  تحددعيل ل

قضدااا يف تيعردل  ي إث دا  تيع دوة تيدتتيعيفد ُيحعِّب عنى تيعامدل مما ،يليك يف كثري م  تحلاال 
 .  (104)تالزرراعي ينضرا  تيونر معههأمام ت تيعيفي

 (105)الئقتحلق يف م رو  معيشي   
 تيف دددع، مددد  تحلدددهإلدددا   يفتحملددعز  تير دددهم مددد  تيدددعغ عنددى  أ ددده 6تيورقددد  تمشددد ك   أكدده  -54
 تيدت يفيد يف تيوقوو عنى تخلحوايا   تيربتزيل أدف ل تيهدل،  ويل لعتما ع  نعيق سيرا ال

 ظدعووتيفعندي ل وتالسرجال  هلدا عندى ادو تدام ومل تدررك  مد  تينهدوض تألاني  تيشعو   اال 
 . (106)ةديل عنى اله تيشعو   يار أسنو  فعض ةو  تمعيش 
 9، أشددار  تيورقدد  تمشددد ك  (107)145-119و 131-119وفيرددا يرعنددق لايرواددير   -55
وتيشددعو    ،تير نيددهي تيفي دد   حددو أ  عدهم تنفيددل تيرددهتلري تييزمدد  حلرايدد  وتع يد  فددعص إىل 

 أة  إىل ت رهاكدا  عهيدهر حل دو  ت   دا ؛قده  عنى تألرتضدي، كوينوم والتيتألاني  وإلررعا  
 . (108)تي ك  تييئق وتييلتء وتماءيف يف م رو  معيشي الئق و  و تحل وال سيرا 

تم د مل، تيدل  ي ضدي  55تيرعدهيل تيهسدرور  تي ندق إزتء عد   3ق  تمشد ك  وأععلل تيور  -56
 . (109)سن  20ر هت وي  تيرضخ  م قير  تسرثرار يف ت اال  تالزرراعي لأال يرجاوز أ  

 (110)ح  تحلق يف تي  
ل ددد ب   اييدددا   رفكيدددكأ   ظدددام تيحددد   تمو ددده يرعدددعض ين 9ال ظدددل تيورقددد  تمشددد ك   -57

 26وأشار  تيورقد  تمشد ك  . (111)رهدحخحإىل أو  ه طاق ت نيتتم   ا  تيعتمي  إىل خمرن  
هدهة تسدرهتم   ظدام تيحد   تيعامد  ي  لتيد غدري تمدربر ترتفدا  أسدعار تألةويد    ق يدل هيا  مدإىل 

 .  (112)وتحلحو  عنى تألةوي 
فدريو  تمحدال  لسياسد   حدو  مجيدم أ ده عندى تيدعغ  مد   26وذكع  تيورق  تمش ك   -58

فريو  لددايتيددت يكفنهددا تي ددا و ، ترتفددم معدده  ت اددال  عنددى تيعدديج   ددت تمناعدد  تي شددعي /ت يهز 
 . (113)وترتفم معه  تيوفيا  يف لع  تمنانق يرب اما تحلكومي يعيج تيفريو تقُدوِّض يفويل و 

 4تيورقددد  تمشددد ك  وزهدددل  ،وت جناليددد  تجلن دددي  احل و لددد تمرعن ددد  روادددي تي  دددت وفيردددا -59
عنهما تكو   إالغري م رومل له  ا زهاضف. تير ييهي  تي اري  يف تيربتزيل رشعيعا تي  ر اه إىلتال

تجلندددددد  عددددددها  و إذت كددددددا أ تغرحددددددا ،يكددددددو  تحلرددددددل  ريجدددددد   أو مععضدددددد  ينخطددددددع تمددددددعأر  يددددددار
تيندددوتيت  تين ددداء مدددا زتيدددل تي دددق لايفعدددل تيربتزيدددل أ  ت جناليددد  تحل دددو  معكددد  أكدددهو  .(114)تيدددهما 

 ت زهداض إمكا يد  أ إىل  1تيورق  تمشد ك    وأشار  .(115)قا و ي  غري إزهاض أزعي  عرنيا 
 . (116)تجلن ي تيعن  يض ايا ةتئرا   مرا  غري  تي ا وه
 تجلن ي  تيح  تعارض  تيكو يع  يف دافظ  قو إىل وزوة  4تيورق  تمش ك    وأشار  -60

              تألنفددا  غددري تمويددوةي   ددقص شددعار  ددل منظردد  سياسددي  تسدد تتيجي  ضددر  وذيددك وت جناليدد ،
   .(117)صتحليار يف
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 تيشددعقي تيشدرا  يف لاحلرددل تم دجن  تمعت طد  تيوفيدا  ثنثددي لدأ  ت جناليد  تحل ددو  معكد  فداةأو  -61
 .  (118)تمأمو   غري ت زهاض عرنيا  اي  ريج  ،(تيربتزيل يف ت هما وتألقل ف عت   تألكثع تمنط  )

وتعمدي إىل معاجلد   لحد   تألمهدا  ترعندق خمرنفد  ل ياسدا  ت جناليد  تحل و  معك  و وه -62
ددي  ذيدك، ومدم عدام؛ لشددكل يامهدا  تيحد ي  م دأي  تيععايد   تي ياسددا  ادله مد  عدهة ف ده اي

 .(119)تمعأر منظور م  ويين تجلن  منظور م 
كددل مدد  تيورقدد   أفدداةوفيرددا  ددت تألنفددا  تمويددوةي  لددعأ  ادديري ل دد ب فددريو  زيكددا،  -63

ضدرا  مد  أزدل تيردهتلري تييزمد   لرعطيدل ددازوأ  تيربتزيدل ومعكد  تحل دو  ت جناليد  لد 4تمش ك  
مفوضدي  تألمد  و منظرد  تيحد   تيعاميد   مثنرا أععلل ع  ذيكتيح   تجلن ي  وت جنالي  ينرعأر، 

تير داي  تيدهويل يندهفا  عد   قدا  وم  وزه   ظع خمرنفد ، .(120)تي امي  حل و  ت   ا  تمر هر
كدل   وأشدار .(121)زيكدا فريو  ت رشار منم شيئا   يفعل مل تي ا و  رفم تي يوة تيت يفعضها  إ تحلعي 

 ا دداةتمآدددع   شددع  تيربتزينيدد  تيحدد   وزترر أ ومعكدد  تحل ددو  ت جناليدد  إىل  4مد  تيورقدد  تمشدد ك  
 وتيددت زيكددا،فددريو   تيددعأ  عندده تيددوالةر ل دد ب حدديعتيددت وضددعرها مدد  أزددل تيرحدده  ي تيروزيهيدد 

 ك دريت   ةورت   يدؤة  سدوو تحلردل مندم وسدائلي تي دني  سدرخهتمالت أ لد ا يل لشكلفيها  ع وت
ام تماثندد  أمدد تحلددوتز  مل ترندداو  تنددك تم دداةا تيروزيهيدد  ذيددك، ومددم؛ زيكددا ولدداء أثددع مدد  تحلدده يف
 . (122)تيشالا تين اء و  أفعي ي أال م  وتيربتزيني  يف عتءت

 نععايددد ي فععدددي  ظدددام إ شددداءتحملدددعز فيردددا  دددت  تير دددهم  ع لددد 6وأقدددع  تيورقددد  تمشددد ك   -64
 يف خمايفددا  تألاددني  تيشددعو  تسددرنكع  ذيددك، ومددم تألاددني ؛تيددت يفارسددها تيشددعو   تيحدد ي 
 . (123)يعقال  فعني  عنى تينظام تألاني  ي كا وعهم ممارس  ت تيح ي  تيععاي  دهما 

أو  ةرتس  تسر حائي  ونني  يحد   وتيليد  تيشدعو   لأ  وأفاة  منظر  تي  اء تيث ايف -65
أنفدددا  تيشدددعو  تألادددني   تمفدددعل يف ادددفووتمعضدددى  عدددهةإىل أ  دنحدددل تألادددني  يف تيربتزيدددل 

 .  (124)تخلهما  تيط ي  وتمعتفق تيح ي  تمرا   ينرجررعا  تألاني  قن  ه  عنىي
كا امددار  يف  إلررعددا  يف ثددري ينجدد  تم تيحدد ي تيوضددم 27وال ظددل تيورقدد  تمشدد ك   -66

مشدارك   تكفل أ ين يي  تيربتزيلاوتوكارت يا ومامي أ   . ورأ  مجعي (125)منط   وسط هنع زوروت
ادله  أرتضدي ورايد تمرعن د   وفند ويي تيربتزيدليف تحملاةثا  تيثنائي  ل  ويكوت ا  يا ومامي إلررعا 
 . (126)تيح ي  يعوفها و   ت ررعا  

 (127)رعني تحلق يف تي  
 ثددل إجنددازت  يف 2024-2014دطدد  تيرعنددي  تيوننيدد  ينفدد ر لددأ   3  تيورقدد  تمشدد ك  أقددع  -67
 . (128) مهرأةتر ذطيط لأهنا ، و ااما  
 ت ددرل مؤشددعت إىل تير دده  تمررثددل يف وضددم  ت   ددا  و  ددو  تيرنريدد  معهددهوأشددار  -68
 . (129)ت   ا    و عني  يف إلا  تير سياسا  وت يي  لعاه
عمَيي  ينرضام  تيهويل  وأقع  -69

َ
تال  طا  ع  تيهرتس        يف تخنفاضوهوا مؤس   تم

 معدده ؛ ليدده أ  2013و 2008يف تيفدد ر مددا لدد  عددامي  وتيثددا و  تاللرددهتئي تيرعنددي  يف مددع نت
 .  (130)ين نق ثريت  م ي ت  ال  طا  ع  تيهرتس  تال
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مجيددم و  تيرعنددي  معت ددل مجيددم يف تخلدداص تي طددا إىل أ  تطددور  3و  َّهددل تيورقدد  تمشدد ك   -70
يف اددلت  تيعددام تي طددا  يف إضددعاوو  تيرعنددي  عددهم تم دداوتر يف إلددا  تفدداق  يف أسدده  ت عي ددا   أ وتعدده
تيددت وضددعها تي طددا   ةتررت و  يرخطدديطت  موُ دد و ددهتم رعنددي تي أ ظردد  ليددمومدد  تمثددري ين نددق . ت ددا 
 . (131)تيعام  ينرهتر  اصتخل
 47-119و 33-119 تيروادديا تنفددل  مل تيربتزيددل أ إىل  3تيورقدد  تمشدد ك    أشددار و  -71
 تجلن دد لشددؤو   سدد ب تم ددائل تمرعن دد  منددل تجلن دد ، لدد  ام دداوترل تمرعن دد  (132)94-119و

ت  دد ب  ددوت  دنيددو   ةينيدد ، زعردداء مدد  ضدديول و ددل. تيرعنددي  دطددط مدد  وتحليددار تجلن ددي 
 دطدددط تسددد تتيجيا  مددد  27تي ددداي  عدددهةاا  ربتزينيددد تي واليدددا تي مددد  تألقدددل عندددىواليددد   12 يف

 .(133)وتيعددع  تجلن ددي يددلوتم تجلددنن ددو   حدده  يعددهم تم دداوتر عنددى أسددا تير إىل تيعتميدد  تيرعنددي 
تميدددل  ووم ةوزددد و وتمثنيدددتمثنيدددا   منددده يعددداه  تيدددل سدددر عاةإىل تال 15  تيورقددد  تمشددد ك  وأشدددار 

 . (134)ي وتجلامع ي رستمه  يئا تي يف و امنو افا  تجلن   تهلوي  تجلن ا ي  وتجلن ي وميايع 
صمهرسددد   ي دددا و  تمرعندددق لرب دددامامشدددعو  ت أ إىل  ر ددداه تال 15ووزهدددل تيورقددد  تمشددد ك   -72
احلق يف  عيدد  تيرع ددري وتحلددق يف تيرعنددي ، كدد  ددو  ت   ددا  تألساسددي   يعردده  عنددى ص أ دد ت ةو  

 . (135)عف نرعي تعهةيا   يركو  مكا ا    تمهرس وال يهيئ
 تمرعن ددد  ينرعندددي  تيوننيددد  تمؤشدددعت  لاير دددهم تيدددل  تعك ددده 15و وادددل تيورقددد  تمشددد ك   -73
    ددل تم دداوتر قدده تيربتزيددل أ  يرأكيدده كدداو غددري ت جندداز اددلتإىل تمددهتر ؛ يكدد   تمددعأر اددو لو 
 .  (136)تيرعني إلا   يف تيعزل وتمعأر ل 
يف تمائدد  مدد  مددهتر  تي ددكا  تألاددني   30إىل أ   ددوتيل  6وأشددار  تيورقدد  تمشدد ك   -74

أ  تيرعندددي  يف  10تيورقددد  تمشددد ك  أكددده  . و (137)ييدددا  تيشدددعو  تألادددني  يف تيرعندددي ت دددرخهم 
وعددهم وزددوة  ،، واشاشدد  تهلياكددل تألساسددي هرينرددهه  وعيدد  تيرددير دد  لتألاددني  تيشددعو  قددع  

 . (138) ياقا  تيشعو  تألاني لممارسا  تعلوي  داا  
عغ  ، عندى تيدت  ميثدل تلركدار ينرعندي  ت ثدر  أقدايي  ةيئد  م د ملأ   10تيورق  تمشد ك  رأ  و  -75
إىل تيددت ت ددعى وزترر تيرعنددي  يدديكشدد  عدد  موقدد  تسددر اقي  فهددو تيشددكو" تيددت  ددوم لشددأ ه.مدد  

 ،تمهرس  م  تيشعو  تألاني و  ،تنظي  منوذج يض  ممثن  ع  تحلكوم  تال اةي ، و ظ  تيرعني 
 . (139)وتجلامعا  ،وت ررم تمهه

يفندددك ويدددو مهرسددد  وت دددهر  إىل أ  إلررعدددا  كا امدددار  ال 27وأشدددار  تيورقددد  تمشددد ك   -76
 .  (140)تمنط   لنهيا لنرها 
عندددى ادددعيه  اامدددا   ت دددهما   أ دددعز  تيربتزيدددل لدددأ  25و 3وتع فدددل تيورقردددا  تمشددد كرا   -77

تير دهم  يحدطهم ادلت ذيدك، ومدم أفعي دي؛ أادل مد  تألشخاص تمن دهري  لرعني  تي وت   تمرعن  
 . (141)159-119يلت مل تنفل تيربتزيل تيرواي   ل يوة خمرنف ،

 أ  مل تنفل لايكامل. وال ظدل(142)158-119أ  تيرواي   19تمش ك   ورأ  تيورق  -78
 تم داه وأ  تمدهتر ، إىل ينوادو  نويند  م دافا  ي دافعو  تيعيفيد  تمنانق يف وتمهرس  تيطي 
 . (143)كافي تيكهعلاء، غري    ىت أو ت    ل، إىل وتهلياكل تألساسي  وفعص تيواو  تمهرسي 
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 أشخاص محددين أو فئات محددةحقوق  -4 

 (144)تمعأر  
تيدت  تجلن د  لد  ينرفاوتدا  ترحده  سياسدا  عدهم وزدوة 3ل تيورقد  تمشد ك  ال ظ -79

. 2013يف عدام  تمدعأر 5 000 ادو تيدل  أوة  ويدار تمدعأر تمرار  عندى تيعن  أيضا  يعك ها 
 . (145)تغرحا  داوي  أو تغرحا   اي  500 000 ع  أُلن   ف ه، تيعام ويف
يف  35تم ند  عنهدا ال ترعده   تالغرحدا   داال  لدأ    د   1وأفاة  تيورقد  تمشد ك   -80

يأدددل تيشددكاو  مأدددل  سددوو تيعهتيدد   ظدداميف أ   تيث دد  عددهم إىل تمائدد  ويعدد   ذيددك لاألسددا 
أوضدل  تجلدنن  دو  عنى تي ائ  تيعن  إزتء تموتق  لشأ  مؤدعت   ةراا ت عيع الت أكه وقه. تجله

 . (146)ترععض ييغرحا  عنهما مل    تمعأر يعرربو  تيربتزيل سكا  أ  ثنث
أ  تيربتزيددددددل  19، ال ظددددددل تيورقدددددد  تمشدددددد ك  (147)90-119وفيرددددددا  ددددددت تيرواددددددي   -81
مد  ادله تحملداك ،  66وانا"  .تفر ع إىل داك  مرخحح  يععاي  تين اء ض ايا تيعن  لزتي ما

 . (148)دكر  عنى تألقل 120حيراج تي نه إىل  نن تي ضاء تيونر  وف ا  يك  
 يف ما تألاني ، تي كا  م  تين اء ضه تيعن   اال  تفاق  6وت  َّ ينورق  تمش ك   -82
معاجلد   تمدعأر ضده وتيعند  تيررييد  مكاف د  تيوننيد  تي ياسدا   درطمت ملو . تجلن دي تيعن  ذيك

 مددم   تحلايدد  تددهرعيا  تددهاور وقدده . تألاددني  تيشددعو   دديا ي ددداص تاررددام  ييءلدد اددله تم ددأي 
 . (149)ت   ا   و   مكرب إىل قطا  فععي يف معأرتسياسا   وزترر معك  تعتزم

 (150)تألنفا   
 ،(151)129-119 لايردهتلري تمرخدلر مدد  أزدل تالمرثدا  ينرواددي  19ر  دل تيورقد  تمشدد ك   -83

تمعنومددا   ظددام ت ددجيل تموتييدده مدد  دددي  وضددم مددوث   يف أزن دد  تيددوالةر وإ شدداء تيددت تددهع  
 . (152)اي جل تمههل تخلاص تيونر
إىل  تيثدددداه تالقدددد ت  يف تواددددل تينددددوت  إلنددددن أ  ل نددددق 20تيورقدددد  تمشدددد ك   ال ظددددلو  -84

سدددن   18 مددد  تم دددؤويي  تجلنائيددد  سددد  فددد تيدددل    ،171/1993 تيهسدددرور  تيرعدددهيل تعررددداة
  دد ن مددهرعفددم يم دد مل  عنددى وتفددق تيشدديو  إلنددنوأ   ،تجلددعتئ  لعدد فيرددا  ددت  سددن  16 إىل

وتيورقد   ووتد  رتيدرن ايوما وأفاة  منظر   .(153)م  ثيا سنوت  إىل عشع سنوت  تمعتا  
داكرد   أ لد ت ضدي تيدت تيهوييد  تمعدايري سدينرهك ،سدنه لأ  ادلت تيرعدهيل، يف  دا  19تمش ك  

 . (154)تي ايي  داكر  مثلسن  م  تيعرع ين يي أال تكو   18 شخاص ةو تأل
تيشددددعو  تألاددددني  تي ددددوة وأنفددددا  نفددددا  تألأ   ايدددد   19تيورقدددد  تمشدددد ك  ل ال ظددددو  -85

 (155)162-119مرالعد  تيروادي   لييد تيعهيه مد  تيردهتلري تنفيل  تيضعفاء تظهع أ ه ما زت  عب
   .(156)تيربتزيل ق نرهاتيت 
مس ددل لدد لي  تي ددنطا  م اشددعر ودداال  إىل أ  تيربتزيددل  19تيورقدد  تمشدد ك  وأشددار   -86

وقدده زتة اددلت تيددعق  مدد  ت لددي  عدد   دداال  تيعندد ،  .100 تهلددات  لوتسددط  لع دداما رقدد تيعندد  
 . (157)يك  انا"   ت يف تمرالع 

 تنفيددددددددل إىل تيعتميدددددددد  زهوةادددددددا جنددددددددامل عنددددددددى تيربتزيدددددددل 19تيورقدددددددد  تمشدددددددد ك   واندددددددأ  -87
ت عا ددا   لع دداما  داعهرم ذيددك   دق وقدده. تألنفددا  وفيدا لشددأ   (158)152-119 تيروادي 
 . (159)تألويي  تيح ي  تيععاي  ا موتييهو  مها وفَّع يا تيل  ،تألسعي 
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 لدددعتما عدددعضإىل و  ،تيرحدددني  ت رشددداة  ت ددد تم عدددهمإىل  23و  هدددل تيورقددد  تمشددد ك   -88
وأفداة   .(160)ت عيم طوسائ يف تألنفا  ا  تموزه  إىلت عي  وإىل تيك  تمفعل م  ،تيشعن 

ععدل مد   ألنفدا إىل ت إعدي  توزيده إلدعة أ  قدعر  تيعنيداتيعده   دكرد  أ ل 23تيورق  تمش ك  
 . (161)عري  مؤذيا  وغري مشعو  ت عي 

 (162)عاق ت شخاص ذوو تأل  
لدأ  تيربتزيدل تذدل  تدهتلري إعاليد  معاجلد  تيرواديا   ايوم  رتيدرن ووتد أقع  منظر   -89

قددا و    ددو  تألشددخاص ذو   ومنهددا مددثي  تم همدد  دددي  تالسددرععتض تيددهور  تيشددامل تي ددالق، 
 . (163)2015 يعام ت عاق 
ددعمَيي  ينرضددام  تيددهويلوأشددار   -90

َ
إىل عددهة تمددهتر  تيعامدد  تيددت يي ددل يددهيها  مؤس دد  تم

إمكا يددا  تي ددع واددو  تألشددخاص ذو  ت عاقدد  إييهددا أو ةور ميدداه مناسدد   هلددؤالء تألشددخاص، 
، مل يكددد  2013ؤس ددد  أ  يف عدددام وليندددل توزيدددم ادددله تمدددهتر  لاين دددب تمئويددد . وال ظدددل تم

 تمندددانق تيعيفيددد  مهرسددد  يف 70 330يف تمائددد ( مددد  إلردددو   96.85مهرسددد  ) 68 116 يددده 
إمكا يا  تي ع واو  تألشخاص ذو  ت عاق  إييها أو ةور مياه مناس  . ويف تمنانق تحلضعي ، 

مهرسددددد   82 879يف تمائددددد ( مهرسددددد  عامددددد  مددددد  إلردددددو   75.33) 62 429مل يكددددد  يددددده  
 . (164)إمكا يا  تي ع واو  تألشخاص ذو  ت عاق  إييها أو ةور مياه مناس  

 (165)تيشعو  تألاني تألقنيا  و   
تيرشداور،  يف تألادني   دق تيشدعو  لا رهدا" ترعندق رم يد  إىل  داال  6أشار  تيورق  تمش ك   -91
سددده  ومشددعو  ما ويددل، ولدداويو لدددريين، وتينددين مددو ت، تم دددرار لينددو  دداال  تي ددهوة تيكهعومائيدد  مثددل

 تي ددددكا    ددددو  تييددددري مشددددعو  قددددا و  وتعددددهيل ةسددددرور  اددددهفها 100وأكثددددع مدددد   تالددددازو ،
 . (166)تألاني  تشاور مم تيشعو  ةو  عع  يف تيوقل تيعتا  إقعتراا يف تيكو يع  تألاني 

وتيربتزيددل  لددريو  كددومت لدد  تيثنائيدد  تالتفاقددا  إىل أ  تنفيددل 8تيورقدد  تمشدد ك   وأشددار  -92
 . (167)كافي  تشاوري  عرنيا  عع  ةو 

 تعسدي  عرنيد  موتادن  تيربتزيدل تيرد تم مد  تيدعغ  عندى أ ده تيهوييد  تيعفدو وال ظل منظرد  -93
 ومدددا زتيدددل عددددهر. لددد طء يف ادددلت تيحددددهة فددد   تير دددهم حيددددعز تألاددددني ، تي دددكا  أرتضدددي  دددهوة
 يف    تنرظع عرنيا  أددع  موتف د  قا و ي ؛ وتععقنها اعولا  تحلهوة عاي  ، ي سي  عرنيا 
تيوكايدد  تال اةيدد  تمعنيدد   تير ددر تيددل  دعيدده تير يددي  مع ندد  ال تدد ت  يف عنيهددا أو تيرنفيليدد  تي ددنط 

 مل يفرثددل تيربتزيددل لددأ  فددع  سوي ددعت - وأفدداة  مجعيدد  تيشددعو  تمهددهَّةر .(168)لايشددعو  تألاددني 
 . (169)168-119و 167-119و 165-119و 164-119 تيروايا 

 تألادددددني  وتي دددددكا  تير نيددددده ، أل  تيفددددديمل قن هدددددا عددددد  9وأععلدددددل تيورقددددد  تمشددددد ك   -94
 .(170)أرتضديه  ل سدي   دهوة تمرعن د  تي ياسدا  تيكوينوم وال أُوانوت ل د ب لدطء تنفيدل وإلررعا 

 تي ددددكا  أرتضددددي  ددددهوة تعسددددي  يف ت ددددهم أ  إىل عددددهم إ ددددعتز( 7)6وأشددددار  تيورقدددد  تمشدددد ك  
يف غددويعت  تألرتضددي  ددهوة إىل عددهم تعسددي  28وأشددار  تيورقدد  تمشدد ك   .(171)كددايوت غددارته تألاددني 

 يف أ  تيعكددوة (4) ومنظردد  تي  دداء تيث ددايف (6)6وأوضدد ل تيورقدد  تمشدد ك   .(172)(لارت ددا) روك ددا ووتددريت
 .  (173)تالسرخعتزي  تيكرب  وتمشاريم تي رتعي  تألعرا  تعسي   هوة تألرتضي م    لنرو

تيكدددو يع   أ  (174)أددددع  ومنظردددا نظرددد  تألمددد  وتيشدددعو  غدددري تمرثنددد  وال ظدددل م -95
مر تيدده هليرندد  صكرندد  تيددعيفي ص، تيددت تددهفم إىل وضددم قددوت   مدد  ق يددل تيرعددهيل  اددو  ضددم عنددى
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 تألادني  ت قنيريد  تي دكا  حل دو  م اشعت   يشكل ةهيهت   تم  مل تيل  215/2000تيهسرور  
 تي دنط  إىل تي نط  تيرنفيلي  م  تألاني  تي كا  أرتضي تعسي   هوة ع  تم ؤويي  ين ل أل ه

وال ظدددل تيورقددد  .  دددهوة س   دددرها تينظدددع يف منفدددا  تعسدددي   عددداةر ويف دددل ت دددا  تيرشدددعيعي 
 دطدورر تألكثدع تيرشدعيعي  تم د مل يشدكل تم داةرر 215/2000أ  تيرعهيل تيهسرور   6 تمش ك 

 . (175)كوينوم وال تحملني  وإلررعا  تألاني  تيشعو  عنى   و 
 تألاددني  تيشددعو    ددو  ضددرا  إىل ةددهو تيددت تيرواددي  أ  9تمشدد ك  وال ظددل تيورقدد   -96

 تحل ددددو  ، وتيرواددددير  تينردددد  ةددددهفا  إىل ضددددرا (176)162-119 أفعي ددددي، أاددددل مدددد  وتمن ددددهري 
 .  (178)كامي   تنفيلت   تنفل مل (177)169-119و 163-119 تألاني  ينشعو  وتيث افي  ت قنيري 

أ  تيوكايددد  تال اةيددد  تمعنيددد  لايشدددعو  تألادددني  تعددداه مددد   6وأكددده  تيورقددد  تمشددد ك   -97
 تحلعكددددا  هلجرددددا  مدددد  عددددهر مدددد  و ددددهتةا وقدددده تععضددددل وتمددددوترة، تمددددويف  يف دطددددري ت نددددت

وةهيدددده  تيعمسيدددد ، ومعك اةددددا م ا يهددددا وإ ددددعت  تددددهمري مددددا يف ذيددددك ينشددددعو  تألاددددني ، تمنااضدددد 
يف تمائددد  مددد   36أ  تيوكايددد  ال تعردددل إال لن ددد    22وال ظدددل تيورقددد  تمشددد ك   .(179)مويفيهدددا
 أةتء عندددى قددداةرر غدددري فدددع  سوي دددعت أ  تيوكايددد  -مجعيددد  تيشدددعو  تمهدددهَّةر  وأكددده  .(180)قدددهرةا
   .(181)تيربتزيني تيهسرور يف تحملهةر تمهام
 محايد  تشدعيعا  لشدأ  سياسدا  وزدوة مد  تيدعغ  عندى أ ده 8تيورق  تمش ك   وال ظل -98

تالسرثرارت  يحاحل تيوكاي  تال اةي  تمعنيد  لايشدعو  تألادني   زياةر ال له م  تمع وي ، تيشعو 
 منددددل أ دددده 8تيورقدددد  تمشدددد ك   وذكددددع  .(182)تألاددددني  تي ددددكا  تمعنيدددد  لحدددد   تخلاادددد  وتألما دددد 

لددد   تحلدددهوة  تيشدددعيط لايشدددعو  تمع ويددد  عندددى تالتحددداال  مددد  تطن دددل سن دددن  ،2014 عدددام
 . (183)تألاني  هلله تيشعو  وتيث ايف تماة  تي  اء يضرا  نارئ  تذاذ إزعتءت  ولريو تيربتزيل
تيشدعكا   مد  تينامج  ع  أعرا  إلروع  تي ن ي  تآلثار إىل 12وأشار  تيورق  تمش ك   -99

مدددد  مهيندددد   لدددداي ع  تمخددددرنط تيضددددخر  يف قطدددداعي تمددددوته وتيحددددناع ، وعدددد  أ شددددط  تالقرحدددداة
وأشار  تيعتلط  تيونني  ينرع ري ع  شدعو  تيكوينوم دوال إىل تيضديول تمكثفد  تيدت  .(184)ري يفي

 عنددى( لاايددالواليدد   لعيرددو، ريددو ةو فورمددوزت)يف لنهيدد   "Condomino Estrondo"يفارسددها مؤس دد  
 ينرضدداي ا  يرععضددو  ر أ  أفددعتة كا امددا 27تيورقدد  تمشدد ك   وذكددع  .(185)تير نيهيدد  ت ررعددا 

 .(186)تحملني  تي كا  م 

 (187)تمهازعو  وتييزئو  ومنرر و تينجوء وتمشعةو  ةتدنيا    
 تي ددددنوت  يف تيربتزيددددل إىل تمهددددازعي  تيوتفددددهي  تددددهف ا  16تمشدددد ك   تيورقدددد ال ظددددل  -100
 تمائددد  يف عدددهة نن دددا يف  2.868زيددداةر لن ددد   و ، وتألفارقددد  تهلدددايري مددد  ق يدددل  تماضدددي ، تألرلدددم
 .  (188)هتي ن يف تينجوء
لددددأ  تي ددددا و   16تمشدددد ك   تيورقدددد أفدددداة   ،(189)170-119 لايرواددددي  يرعنددددق وفيرددددا -101

ولدأ   تيربتزيندي، وتيعامدل تيدونر تألمد  عندى دطدع تألساسي تخلاص لاألزا ب يف ض أ  تهلجعر
 وحيظددع تم يردد ، ينرهددازعي  إال تحل ددو  لعدد  وال ميددنل تال ر ائيدد ، تهلجددعر اددلت تي ددا و  يشددجم

 . (190)وال ي رل لر وي  وضم تمهازعي  تي ياسي ، ممارس  تحل و 
 تينجدددوء ومنرر دددي تمهدددازعي  مددد   عيددد  تيعهيددده إىل سدددنب 16تيورقددد  تمشددد ك   وأشدددار  -102
 ،- 3 رقد  تحملطد  يف صمنط د  تيع دورص -تيدهويل  غوتروييدو  إىل تيربتزيدل عد  نعيدق مطدار يحنو  تيلي 
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تيددت  ويدد تيددعلط تجل ر ددي عنددى مدد   تي ددفع وتاددن م أو مدد  تي ندده، ةدددو  وتيددلي  مينعددو  إمددا مدد 
 .  (191)تنطنق م  ذيك تمطار
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