
GE.22-13596 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 7-18

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااالحة بشااااااا ن    
 *البرازيل

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
االستعراض  ، مع مراعاة دورية  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1

بشاا ن  (1) هة من الجهام صاااح ة المحاال ة  70الدوري الشااام و وهو مو ل لورتام معلومام مقدمة من 
االسااتعراض الدوري الشااام ، وُيقدي  في مااز  مو ل تقبادًا بال د اعتحاال لعدد الرلمامو وروعبا في  عداد  

 و(2)التقرير نتائج االستعراض السابق

 مة من الجهات صاحلة المألحةالمعلومات المقد -ثانياا  

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان   (3)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

ب ن البرازي  س با دعمها إلعالن اعمم المت دة بش ن حقوق الشعوب    9أفادم الورتة المشتركة   -2
شااااا ن الشاااااعوب  اعصااااالدة وتدما مشااااارور مرساااااو  تشاااااريعي لالنسااااا اب من ات ا دة م  مة العم  الدولدة ب

 و(4)(169اعصلدة والقبلدة )رتم 

 لل أن البرازي  لم تحاادق علل ات ا دة م  مة العم  الدولدة بشاا ن   10وأمااارم الورتة المشااتركة   -3
وال علل ات اق  سااااااازاساااااااو علل الرعم من تو دعها علد  في  (5)(87ال رية ال قابدة وحماية حق الت  دم )رتم  

2018عا  
 و(7)البرازي  بالتحديق علل ات اق  سزاسو 16المشتركة  و وأوصا الورتة(6)

__________ 

 تحدر هذه الوثدقة من دون ت رير رسميو *
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بإعطاء اعولوية للليارام الرساااامدة التي تقو  بها المقررة ال اصاااة    10وأوصااااا الورتة المشااااتركة   -4
المع دة ب الة المدافعبن عن حقوق اإلنساان، والمقررة ال اصاة المع دة بتعليل وحماية ال ق في حرية الرأي  

 و(8)ررة ال اصة المع دة بال ق في ال حوصدةوالتعببر، والمق

البرازي  بالتحاااديق علل ات ا دة البلدان اعمريزدة لم اهجاااة  مدع    13وأوصاااا الورتة المشاااتركة   -5
 و(9)أمزال التمببل والتعحب

 لل أن  علل الرعم من تو دع البرازي  علل االت اق العالمي من أ     36ونبها الورتة المشااتركة   -6
و وماااااددم أيجاااااًا  2019،  ال أنها انسااااا با م   في عا   2018اآلم ة والم  مة وال  امدة في عا   الهجرة  

و  ( 10) علل أن البرازي  لم تحاااادق علل االت ا دة الدولدة ل ماية حقوق  مدع العمال المها رين وأفراد أساااارهم
 و(11)البرازي  بالتحديق علل ذلك االت اق 49وأوصا الورتة المشتركة 

البرازي  بت  بذ ن ا  روما وكذلك تعديالم كم اال اعساااااسااااي ت  بذًا   31لورتة المشااااتركة  وأوصااااا ا -7
 و(12)كاماًل ضمن اإلطار القانوني الم لي

البرازي  بالتو دع والتحاااااااديق علل البروتوكول االاتداري المل ق    43وأوصاااااااا الورتة المشاااااااتركة   -8
 و(13)واال تماعدة والثقافدةبالعهد الدولي ال اص بال قوق االتتحادية 

ودعا ال ملة الدولدة للقجااااااااااااء علل اعسااااااااااال ة ال ووية البرازي  للتحاااااااااااديق علل معاهدة ح ر  -9
 و(14)اعسل ة ال ووية

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

الدسااااتورية التي من ماااا نها أن تليد من  بمقترحام التعديالم   19و  3نددم الورتتان المشااااتركتان   -10
، وأن تؤثر علل التمتع بال ق في الحاااا ة والتعلدم  (16)واساااات دا  اعراضااااي في الساااا رة ،(15)عمالة اعط ال

و وأوصااااااااااااا رابطة ال ابا  بوفاني الثال   (17)(PEC/95في البرازي  عن طريق تجمبد ال  قام اال تماعدة )
PEC/95رحام ( بإلغاء المقتXXIII-APGوالعشرين )

 و(18)

وأوصاااااا لج ة حماية الحااااا  ببن وم  مة هبومن رايتس ووتن بإصاااااالت تانون العقو ام إللغاء   -11
 و(19)تجريم القذف والتشهبر واعذى

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

الساااداسااادة واالتتحاااادية، التي  في السااا وام اعابرة، عاماااا البرازي  ساااداتًا اطبرًا في    اعزمة   -12
19-ت اتما بساااابب  ائ ة كوفبد

و و اإلضااااافة  لل ذلك، نددم ورتام معلومام عديدة بت ردك أو وت   (20)
عم  هبئام و رامج وسااداسااام حقوق اإلنسااان، والت ادجااام الرببرة في م حااحااام المبلاندة وت حااد   

لي تركبل مااااااديد علل التقلد  الذي مااااااهده ال بل  و وتد ُأو (21)الموارد، وان  اض مسااااااتويام الت  بذ واإلن اق
 و(22)المدني وال د من مشاركة المجتمع المدني في الشؤون العامة

وأعر اااا عااادة ورتاااام معلوماااام عن القلق  زاء القرار الت  باااذي بوت  دفع أ ور مو  ي اآللداااة   -13
ي وأن يقللوا عتحاااااااااااااال حد ما  الوتائدة الوط دة لم ع التعذيب،  ذ ُيتوتع م هم أن يعملوا علل أسااااااااااااااا  طوع

و وأوصاااااااااااااا م  مة الع و الدولدة بتعليل تلك  (23)يقدمون  من دعم مه ي ودعم ب عمال السااااااااااااازرتارية ل لدة
و كما أعر ا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنساااان عن تلقها  زاء  عالق عدة وحدام  (24)اآللدة واساااتقاللها

 و(25)داا  الدفار العا  التابع لالت اد
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ب ن ال زومة بدأم اسااااتعراضااااًا للبرنامج الوط ي ل قوق اإلنسااااان دون    33و 10ونددم الوثدقتان   -14
مشااركة المجتمع المدنيو وأوصاتا بجامان مشااركة المجتمع المدني علل ن و مجد  في أي اتترات إلصاالت  

 و(26)ذلك البرنامج

القوانبن التي ي  ر فبها المؤتمر  ونددم م  مة الع و الدولدة ب ن ن و عشارة مشااريع من مشااريع   -15
الوط ي حالدًا من مااااااااااا نها أن تليد من رصاااااااااااد المدافعبن عن حقوق اإلنساااااااااااان ومراتبتهم، وتجر  ال ركام  
اال تماعدة، ت ا ساااتار اعمن القوميو ومن مااا ن بعم  ار من مشااااريع القوانبن تبد ال  ر أن يليد من 

 و(27)جور علل أراضي الشعوب التقلبديةوتبرة  زالة الغابام وعبرها من اععمال التي ت

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها  -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق -1 

 المساواة وعد  التمببل   

أن الت اوم اال تماعي في البرازي  مرت ط ارت اطًا وثدقًا    (RJFB)ذكرم ري اتا  ولدانا فاي بارب   -16
و وأعر ا لج ة  (28)بالم  ور الج ساااني والعرق، وأن ال ساااء البرازيلدام من أصاا  أفريقي هن اعكثر تجاارراً 

تلايد الع   ضاااااااد اعمااااااا اص    عن تلق بالغ  زاء  42البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنساااااااان والورتة المشاااااااتركة  
الم  درين من أصا  أفريقي وحثتا البرازي  علل ت  بذ ساداساام وتوانبن من ما نها م ع هذا التمببل والقجااء  

و والح ا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنساااااااااااان أن البرازي  توا   ت ديام لدزلدة للتغلب علل  (29)علد 
م علل اعماا اص الم  درين من أصاا  أفريقي وال ساااء ومجتمعام  التمببل التاري ي الذي كان ل  أثر مت ات

 و(30)الرويلومبوال والسزان اعصلببن والعمال الري ببن وسزان الشوارر أو الجواحي

أن عدد ال طب الع حاارية التي تلقبها الساالطام العامة تد زاد ب كثر   49وأكدم الورتة المشااتركة   -17
2020و 2019من الجع  ببن عامي 

 و(31)

علل ال ا ة المل ة  لل تعليل ثالثة   راءام  يجابدة: تانون    13ومااااااااااااااددم الورتة المشااااااااااااااتركة  -18
ال حا  العر دة بشا ن التعلدم التق ي في المدرساة الثانوية والرلدة، وتانون ال حا  العر دة بشا ن ال دمة  

 و(32)العامة، والعم  اإليجابي العرتي بش ن القطار ال اص

 اة وال رية واعمان علل م ح  وعد  التعرض للتعذيبحق ال رد في ال د  

أن البرازي  ت ت  المرت ة الثالثة علل مساااااتوى العالم من حب  معدل   45ذكرم الورتة المشاااااتركة   -19
و وأضاااااااااافا م  مة الع و الدولدة أن  تد يزون ل عم القوانبن التي  رم الموافقة علبها مؤارًا  (33)الساااااااااجن

  45و  12و وأبلغا الورتتان المشااتركتان  (34)لسااجن والع   المرت عة في اعسااا ت ثبر ساالبي علل معدالم ا
 و(35)عن تدهور أوضار السجون، بما في ذلك االكت اظ وانعدا  اعمن الغذائي وال روف الح دة الرديئة

وفي عدة م اسااااااا ام، أدانا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنساااااااان أعمال الع   والوفدام التي   -20
ا في مراكل احتجااز م تل اة في عادة والياام في البرازيا ، وحثاا الساااااااااااااالطاام علل الت قبق في تلاك  وتعا

ب ن التعذيب    18و ونددم م  مة الع و الدولدة والورتة المشاتركة (36)ال االم وت ديد هوية الج اة ومعاتبتهم
  45لورتة المشااااااتركة  و وأوصااااااا ا(37)ال يلال م تشاااااارًا علل نطاق واسااااااع ويعاني من نق  كببر في اإلبال 

 و(38)بمزاف ة التعذيب المؤسسي وم ع 

عن   39وأعر ا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنساااااان وم  مة الع و الدولدة والورتة المشاااااتركة   -21
19-تلق  زاء أوضااااااااار اعماااااااا اص الم رومبن من حريتهم أما   ائ ة كوفبد

التي تسااااااااببا في تعلبق   (39)
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بجع   لساااااام االساااااتمار ال جاااااورية    45و وأوصاااااا الورتة المشاااااتركة  (40) لساااااام االساااااتمار ال جاااااورية
 و(41)للم تجلين  للامدة

جن ال ساااااء ال يلال يشااااهد تلايدًا أساااادًا، وال ساااادما   39و  29والح ا الورتتان المشااااتركتان   -22 أن سااااا
اعمهام الالتي  للبرازيلدام من أصاا  أفريقيو وأوصااتا بت جااب  اإلتامة الجبرية أو اإلفراك الم زر لل وام  و 

 و(42)يجطلعن بمسؤولدام الرعاية والرّ  عن تقببد أيدي بعم ال ساء أث اء الوالدة

وذكرم عادة ورتاام معلوماام و ود تادهور في أوضااااااااااااااار المادافعبن عن حقوق اإلنسااااااااااااااان، مع   -23
والمؤتمر الوط ي من اساااتمرار تعرضاااهم للتهديدام والقت و كما نددم بالهجو  الذي ترعاه السااالطة الت  بذية  

و وال يلال الماادافعون عن مجتمع المثلدااام والمثلببن وملدو ي المبا   (43)االل ال طااب والت اااهرام العااامااة
الج سااااااااي ومغايري الهوية الج ساااااااااندة وأحرار الهوية الج ساااااااااندة وحاملي صاااااااا ام الج ساااااااابن وأفراد ال ئام  

و وأماااااارم م  مة الع و  (44)هوياتهمالج سااااااندة اعارى معرضااااابن بشاااااز  ااص للع   بسااااابب نشااااااطهم و 
الدولدة  لل أن البرازي  اساااات ثرم بثاني أكبر عدد من عملدام تت  المدافعبن عن حقوق اإلنسااااان في العالم  

2019و  2015ببن عامي  
و وأدانا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنسااااااااااان مقت  العديد من المدافعبن  (45)
البرازي  الذي ارت ط كثبر م هم بالدفار عن الببئة واعراضاااااااااااااي والعمال الري ببن،  عن حقوق اإلنساااااااااااااان في 

بتهبئة  10و وأوصااا الورتة المشااتركة  (46)وحثا البرازي  علل معالجة اعساا اب الهدزلدة لعملدام القت  هذه
 و(47)بعملهمببئة  م ة وم مونة ععجاء المجتمع المدني والمدافعبن عن حقوق اإلنسان والح  ببن للقدا  

وذكرم ورتااام معلومااام عاادياادة أن مبلانداااة برنااامج حماااايااة المااادافعبن عن حقوق اإلنسااااااااااااااااان،   -24
  10و وذكرم الورتام المشاااتركة  ( 48) والم اطببن اال تماعببن، والمدافعبن عن الببئة تد ماااهدم ان  اضاااًا تدريجداً 

رة ال  40و  27و   2021و  2016مع دة بالبرامج ببن عامي  أن   رى است عاد المجتمع المدني من الهبئة المقرِّ
ولرن كاا تلدااة داااا  المجلس    2021بمو ااب مرسااااااااااااااو ، ببااد أن م  مااام المجتمع الماادني أعباادم في عااا   

باسااااااااتعراض برنامج حماية المدافعبن    Criolaو وأوصااااااااا م  متا الع و الدولدة وم  مة كريوال  (49)التداولي
وساااااااااع نطاتًا للمدافعبن المعرضااااااااابن لل طر، و  راء  عن حقوق اإلنساااااااااان ولوائ   لجااااااااامان توفبر حماية أ

و وأوصااااااا  (50)ت قدقام ساااااااريعة ومااااااااملة في التهديدام واالعتداءام ضاااااااد المدافعبن عن حقوق اإلنساااااااان
بوضااااع برنامج حماية المدافعبن عن حقوق اإلنسااااان باعت اره سااااداسااااة عامة    40و  27الورتتان المشااااتركتان  

دز ، ومو  بن دائمبن، ومؤماارام رصااد، ومشاااركة واسااعة من  انب  للدولة في و ود توتعام للمبلاندة، ول
 و(51)المجتمع المدني، فجاًل عن استعراض تروين المجلس التداولي

ونددم عدة ورتام معلومام ب ن الحاااا  ببن في البرازي ، وال ساااادما ال ساااااء، يعانون من ببئة ع د ة   -25
و وأدانا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق  (52) لبدندة والقت يسااودها الوصاام والتهديدام والمجااايقام واالعتداءام ا

و  ( 53) اإلنسااان، من االل ت وام م ها مقررها ال اص المع ي ب رية التعببر، تت  الحاا  ببن في عدة م اساا ام 
وأوصااااا لج ة حماية الحاااا  ببن بجاااامان   راء ت قبق سااااريع ومااااام  في عملدام تت  الحاااا  ببن وم اكمة  

 و(54)بر، فجاًل عن  نشاء  لدة فعالة ل ماية الح  ببن المعرضبن لل طر  مدع الج اة دون ت ا

و وأفاادم ورتاام معلوماام عاديادة با ن (55)وناددم عادة ورتاام معلوماام بع   الشاااااااااااااارطاة وفترهاا -26
انتهاكام الشااااااااااارطة وعملدام القت  وعبرها من االعتداءام كانا اار ة عن نطاق السااااااااااادطرة في البرازي   

و وفي عدة م اسااا ام، أعر ا  (56)ال زومة حدازة اعسااال ة ال ارية وال حاااول علبها أكثر مرونةحب   علا  
لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنسااان عل ًا عن تلقها  زاء فتك الشاارطة واالساات دا  الم رة للقوة من  انب  

لقها العمبق  زاء المرسااااااااااو   و وأعر ا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنسااااااااااان عن ت(57)أفراد أمن المواط بن
الرئاساااااااي الذي أذن للقوام المسااااااال ة بالتدا  علل الحاااااااعبد االت ادي للمساااااااائ  المتعلقة بال  ا  العا  في 

’’ال رب علل الم درام‘‘ ال يلال   و وأفادم عدة ورتام معلومام ب ن ما يسااااامل بااااااااااااااااااا(58)دي  انبرو ريو
 و(59)يست د  كذريعة لعملدام الشرطة ذام الطابع العسزري 



A/HRC/WG.6/41/BRA/3 

5 GE.22-13596 

وأفاادم م  ماة الع و الادولداة با نا  لم ي رز أي تقاد  في ال اد من عملداام القتا  عبر المشاااااااااااااارور   -27
التي ترتربها توام اعمن، وأوصاا بز الة   راء ت قدقام كاملة ومساتقلة وساريعة ونليهة في  مدع عملدام  

 auto de لل اساااات دا  ’’ 42و  23و ونبها الورتتان المشااااتركتان  (60)القت  ال ا مة عن تداالم الشاااارطة

resistenciaأن المؤتمر    45و وذكرم الورتة المشتركة  (61)‘‘ )تقرير المقاومة( لتبرير است دا  القوة ال تاكة
الوط ي ي  ر في أر عة مشاااااااااريع توانبن علل اعت  لعد  الشاااااااارور في   راءام للت قبق مع أفراد اعمن أو  

 و(62)داةض اة الجدن الذين ارتربوا  رائم ضد ال 

وأوصااااا عدة مساااااهمام بت  بذ اطة ذام أهداف وموارد و روتوكوالم ت  بذية ملموسااااة لل د من   -28
فتك الشارطة والع   المسالو وعملدام اإلعدا  اارك نطاق القجااء في البرازي ، فجااًل عن وضاع   راءام  

ء هبئام اار دة لمساااااااءلة  للت قبق في الجرائم ال ا مة عن أنشااااااطة  ن اذ القانون وعملدام الشاااااارطة و نشااااااا
و وأوصااا م  مة الع و الدولدة البرازي  ب رض رتابة صااارمة علل اساات دا  اعساال ة ال ارية  (63)توام اعمن

ماااااااديدة القوة واعسااااااال ة اآللدة أث اء العملدام التي تجريها الشااااااارطة في اعحداء ال قبرة وعبرها من الم اطق  
 و(65)توصدة مماثلة 10مشتركة و واتترحا الورتة ال(64)المزت ة بالسزان

ودعا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنسااااان البرازي   لل اعتماد سااااداسااااة أم دة ذام نهج أم ي   -29
للمواط بن، فجااااااااًل عن مزاف ة التمببل التاري ي الهدزلي الذي أدى  لل انتشاااااااار الع   المؤساااااااساااااااي عبر 

و ونددم  (66)لئك المعرضابن لل قر، والقجااء علد المت اساب ضاد اعما اص الم  درين من أصا  أفريقي وأو 
عدة تقارير ب ن البرازي  لم ت  ذ التوصادام المتعلقة بال د من الع   المسالو الذي يؤثر بحا ة ااصاة علل  

 و(67)الش اب البرازيلببن الم  درين من أصول أفريقدة

 حقوق اإلنسان ومزاف ة اإلرهاب  

 لل أن مشاارور تانون مزاف ة   40وم  مة كريوال والورتة المشااتركة    10أمااارم الورتة المشااتركة   -30
اإلرهاب في البرازي  يسااااات د  محاااااطل ام فجااااا اضاااااة لتعري، اإلرهاب وأن من مااااا ن ،  ذا ما اعُتمد، أن  

  27تة المشاتركة  و وأضاافا الور (68) يحا   أعمال االحتجاك واإلضارابام الم امارة علل أنها ’’أعمال  رهابدة‘‘
أن المقترحام التشريعدة تهدف، باسم مزاف ة اإلرهاب،  لل تجريم المدافعبن عن حقوق اإلنسان وم  مام  

بجاامان أن تشاام  تشااريعام مزاف ة اإلرهاب ضاامانام   10و وأوصااا الورتة المشااتركة  (69)المجتمع المدني
 و(70)للمجتمع المدني ولل ق في تروين الجمعدام والتجمع السلمي

  تامة العدل، بما في ذلك مس لة اإلفالم من العقاب، وسدادة القانون   

عن   22أعر ا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنساااااااان وم  مة الع و الدولدة والورتة المشاااااااتركة   -31
تلق بالغ  زاء اعتماد مشاااارور تانون من ماااا ن  توساااادع نطاق ااتحاااااص الم اكم العساااازرية في تجااااايا تت  

 و(71)التي يرتربها أفراد القوام المسل ةالمدنببن 

علل أن ال ق في م اكمة نليهة وعادلة وال ق في اللجوء  لل   22وماااااااااااددم الورتة المشاااااااااااتركة   -32
و ونددم م  مة هبومن رايتس ووتن بالتهديد الذي مارساااااااااات  ال زومة  (72)العدالة عبر مز ولبن في البرازي 

 و(73)ترهبب الم زمة العلداعلل ال زم الديمقراطي من االل م اولتها 

 ال رّيام اعساسدة وال ق في المشاركة في ال داة العامة وال داة السداسدة  

عن تلقهما العمبق  زاء تقل  ال بل الديمقراطي والتدهور    33و 10أعر ا الورتتان المشاااااتركتان   -33
عن نطاق القانون لترهبب  الساااااااااريع ل رية التعببر، من االل اسااااااااات دا  الحااااااااازو  القانوندة وتلك ال ار ة 

الحاااا  ببن والمدافعبن عن حقوق اإلنسااااان ومجااااايقتهم وتجريمهم و ساااازاتهم في ببئة يسااااودها اإلفالم من 
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و ونددم لج ة حماية الحااااااااا  ببن اسااااااااات دا  السااااااااالطام والمساااااااااؤولبن ال زومببن بزثرة لل طاب  (74)العقاب
ووساااااائ  اإلعال ، وال سااااادما ال سااااااء    الم اهم للحااااا افة بغرض  هانة وتهديد وتشاااااوي  سااااامعة المراسااااالبن

و وأوصااااااااااا بتهبئة ببئة تمزب دة للمجتمع المدني في القانون والممارسااااااااااة، وضاااااااااامان حرية التعببر  (75)م هم
و وألقاا الورتة  (76)وال رياام اإلعالمداة عن طريق مواءماة  مدع التشااااااااااااااريعاام الوط داة مع المعاايبر الادولداة

، تعرتلا فرص ال حااااااااااااول علل المعلومام من االل  2019الجااااااااااااوء علل أن  م ذ عا     10المشااااااااااااتركة  
 و(77)  راءام ت  بذية

أن  كثبرًا ما يقبيد ال ق في التجمع السالمي بسابب ع   الشارطة وتجريمها    10وذكرم الورتة المشاتركة   -34
الم رطة االل العملدام  و وأدانا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنساااان اسااات دا  الشااارطة العسااازرية للقوة  ( 78) ل  

بالت قبق ال وري والم ايد    10و وأوصااا الورتة المشااتركة ( 79) المتعلقة باالحتجا ام اال تماعدة والعملدام اعم دة 
 و ( 80) في  مدع حاالم االست دا  الم رة للقوة التي ترتربها توام اعمن أث اء االحتجا ام 

 ال ق في ال حوصدة  

عن م اوالم إلضاااااااااا اء المركلية علل تواعد البدانام ال زومدة التي   2أبلغا الورتة المشااااااااااتركة   -35
ت توي علل بدانام ماااا حاااادة، للساااامات بالوصااااول  لل القطار ال اص وت ادل البدانام بشااااز  تعساااا ي مع  

بز الة و ود لوائو ت  دمدة   4و 2وكاالم االساااااااااااات  ارام واعمن العا و وأوصااااااااااااا الورتتان المشااااااااااااتركتان  
، والموافقة علل التشااااريعام المتعلقة  (81)واط بن وضاااامان أمن تواعد البدانام ال زومدةالساااات دا  بدانام الم

، واعتماد تداببر إلن اذ اللوائو المتعلقة بال حاااول علل  (82)ب ماية البدانام ذام الحااالة بالت قدقام الج ائدة
 و(83)المعلومام العامة

ل ماية البدانام لدسااااا مسااااتقلة ولدس ه ا  ما يجاااامن  ب ن الهبئة الوط دة    4ونددم الورتة المشااااتركة  -36
بجامان االساتقالل الرام  للهبئة   4و   2و وأوصاا الورتتان المشاتركتان  ( 84) لها ممارساة أنشاطتها ب دادية وما افدة 

أن بدانام ال ا     4و وأفادم الورتة المشااااتركة  ( 85) الوط دة ل ماية البدانام وتجريد أفرادها من الحاااا غة العساااازرية 
 و ( 86) االل الجائ ة ل  م المرا  ة العامة وال اصة، وانطوى ذلك علل احتماالم كببرة للتمببل   تعرضا 

 ال ق في اللواك وال داة اعسرية  

مااااجع المعهد الراثولدزي ل ساااارة وحقوق اإلنسااااان البرازي  علل مواصاااالة حماية اعساااارة الطبدعدة   -37
 و(87)واللواك

 االتجار باعم اصح ر  مدع أمزال الرق، بما في ذلك   

ب ن البرازي  تسااااااات ثر ب كبر عدد من ال سااااااااء الُمتيجر بهن في أمريزا    25نددم الورتة المشاااااااتركة   -38
و وأفاد المركل اعورو ي للقانون والعدالة ب ن العم  بالساااااااااااااا رة في البرازي  يتركل  لل حد كببر (88)الالتب دة

اء وعبر المتعلمبن في أعمال كثد ة العمالة في ماااااركام  في الم اطق الريادة حب  ُيساااااتغ  في اععلب ال قر 
ال سادج وفي تطاعام اللراعةو وأوصال بمزاف ة العم  بالسا رة عن طريق ت حاد  تدر كاف من الموارد  

 و(89)والتموي  للت قبق في حاالم العم  بالس رة

علل الموارد المسااات دمة  أن ت ادم المبلاندة كان ل  ت ثبر م امااار   47وأبرزم الورتة المشاااتركة   -39
و  ( 90) لمزاف ة العم  بالساااااااااااااا رة، وعلل اإل راءام اإلماااااااااااااارافدة، و التالي علل عدد العمال الذين تم  نقاذهم

وأضااااافا أن عد  ت  بذ التوصاااادام المتعلقة بمزاف ة عمالة اعط ال بالساااا رة ل  أثر ساااالبي علل ال ق في 
 و(91)مزال عمالة اعط الالتعلدم، وأوصا باعتماد سداسام للقجاء علل  مدع أ
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 ال ق في العم  وفي التمتع بشروة عم  عادلة ومواتدة  

والمجلس االساااااااااااتشااااااااااااري اعنغلدزاني، والورتة   أوصا رابطة ال ابا  بوفاني الثال  والعشرين،  -40
بما  ، وتوفبر ال ماية للعمال،  (92)باعتماد تداببر لل د من أو   عد  المساااواة في سااوق العم   16المشااتركة  

19-في ذلك أث اء  ائ ة كوفبد
وضاامان رصااد  روف العم  علل ن و فعال ومسااتق  وم ايد وماا اف،  (93)
 و(94)مع التركبل علل تطار التعدين

 ال ق في الجمان اال تماعي  

عن نق  في مبلاندااة وزارة العماا  والرعااايااة اال تماااعدااة ونااددم    19أبلغااا الورتااة المشااااااااااااااتركااة   -41
 و(95)داريةبجع   هاز ال ماية اإل

 ال ق في مستوى معدشي الئق  

كشااااا ا عن  ا اق ال زومة في ضااااامان    19-أماااااارم م  مة الع و الدولدة  لل أن  ائ ة كوفبد -42
و وحذرم عدة ورتام معلومام من  (96)مساااااااتوى معدشاااااااي الئق ل عم ال ئام التي تعاني من تمببل لدزلي

و وأوصاااااااا الورتة  (97)الغذاء، وحالة المشاااااااردين في البلدزيادة معدل ال قر المدتع، وعد  ضااااااامان ال ق في 
 و(98)بتعلبق عملدام اإلاالء ووضع حد لعملدام الترحب  اإلداري  46المشتركة 

  2021‘‘ في عا   Bolsa Familiaبقدا  ال زومة بدفن برنامج ’’ 12ونددم الورتة المشااااااتركة   -43
علل ثل  العائالم التي كانا تتلقل  ‘‘ ولرن مع تحااااااااره  Auxilio Brasil’’ واالسااااااااتعاضااااااااة ع   باااااااااااااااااااااا

’’Bolsa Familia‘‘(99)  بإعادة  نشااااااااء برنامج ’’  25و وأوصاااااااا الورتة المشاااااااتركةBolsa Familia  ‘‘
‘‘ ب ب  يحااااا  Auxilio Brasilوأوصاااااا ري اتا  ولدانا فاي بارب بت دي  لوائو برنامج ’’ (100)وتعليله

(101)  لل أكثر ال ئام ضع ًاو
 

باالفتقار  لل ال د اعدنل من الهداك  اعساااااساااادة في اعحداء ال قبرة   23الورتة المشااااتركة  ونددم   -44
 و(102)مث  المداه المعالجة، والرهر اء، والحرف الح ي، والسزن الالئق

 ال ق في الح ة  

الجاااااوء علل االنتراساااااام الرببرة التي ل قا بال ق في الحااااا ة م ذ   12ألقا الورتة المشاااااتركة   -45
و وماااااددم  (104)و ونتدجة لذلك، ازدادم وفدام الرضاااااع واعمهام(103)عراض الدوري الشاااااام  الساااااابقاالسااااات

علل الت ادم في م حاااحاااام الحااا ة في تانون المبلاندة السااا وية، وانتهاء برنامج   12الورتة المشاااتركة  
’’Mais Médicos’’ واالستعاضة ع   ببرنامج ‘‘Médicos pelo Brasilو(105)‘‘ ببد أن  لم ي  ذ 

 لل أن ال زومة ماااجعا علل ت ردك ساااداساااام الوتاية والرعاية    12و   1وأماااارم الورتتان المشاااتركتان  -46
ووت  البرامج الم حااحااة للمحاااببن ب برو  نق  الم اعة ال شاارية/اإليدزو وأوصااا بإنشاااء و/أو توساادع و/أو  

 و ( 106) ايري الهوية الج ساندة تعليل العدادام ال ار دة المت ححة في مجال الح ة المتراملة للسزان من مغ 

وأعر ا المقررة ال اصااااة المع دة بال قوق االتتحااااادية واال تماعدة والثقافدة التابعة للج ة البلدان   -47
19-اعمريزدة ل قوق اإلنسان عن تلقها  زاء ارت ار أعداد العدوى والوفدام ال ا مة عن  ائ ة كوفبد

و  ( 107)
مة عبر تادرة علل ت حااااد  الموارد التي ساااابق االلتلا  بها بشااااز  ب ن ال زو   12ونددم الورتة المشااااتركة  

19-صااااااا دو اساااااااتجابة لجائ ة كوفبد
أن حاالم ال ع  أو االمت ار عن  3و وذكرم الورتة المشاااااااتركة  (108)

و  ( 109) أسااااوأ وأدم  لل عدد هائ  من الوفدام  19-ال ع  من  انب ال زومة ساااااهما في  ع  ت ثبر كوفبد
أن نسااااااا ة الوفدام ببن السااااااازان اعصااااااالببن من  راء مرض فبرو     14و 9كتان  وذكرم الورتتان المشاااااااتر 
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و وذكرم  (110)كانا أعلل بزثبر مقارنة بما كانا علد  ببن الساااازان من عبر الشااااعوب اعصاااالدة  19-كوفبد
 و(111)لج ة حماية الح  ببن أن الح  ببن الذين كانوا يغطون الجائ ة تعرضوا للمجايقة واالعتداء

وأفادم عدة ورتام معلومام عن حدوث انتراسااااااااام في ادمام الحاااااااا ة الج ساااااااادة واإلنجابدة،   -48
سااادما فدما يتعلق باإل هاض القانوني في    ت ادم م حاااحاااام المبلاندة، وتشاااوي  سااامعة ممارسااي   وال

  المهن الطبدة تشاااويهًا صاااري ًا وترتدزام م ها اضاااطهادهم، واساااتئ اف ال قا  بشااا ن مسااا لة الط   الذي لم
و وألقا م  مة كريوال والمعهد الراثولدزي ل ساااااااارة وحقوق  (112)يولد بعد، ونشاااااااار معلومام مجااااااااللة متعمدة

و  ( 113)اإلنساااااان الجاااااوء علل أن تجريم اإل هاض هو أحد اعسااااا اب الرئدسااااادة لوفدام اعمهام في البرازي 
ادمام  وم  مة هبومان رايتس ووتن بجاااااااااامان ححااااااااااول الجمدع علل  20وأوصااااااااااا الورتة المشااااااااااتركة  

 و(115)و وأوصا م  مة كريوال بز الة ال حول علل ادمام الح ة اإلنجابدة(114)اإل هاض القانوني

علل أن الجائ ة بره ا علل اعتماد البلد علل المداالم واعدوية    12ومااااااااددم الورتة المشااااااااتركة   -49
 مدادام اعدوية لعالك  المساتوردة، نتدجة لسا وام من ت ردك صا اعة المسات جارام الحابدالندة مما أثر علل  

 لل أن المثلدام والمثلببن    1و وأمااااااااارم الورتة المشااااااااتركة  (116)فبرو  نق  الم اعة ال شاااااااارية/اإليدز والجذا  
وملدو ي المب  الج سااي ومغايري الهوية الج ساااندة وأحرار الهوية الج ساادة وحاملي صاا ام الج ساابن وعديمي  

ارى المودعبن في ن ا  الساجون يعانون من عد   مزاندة ال حول  الرغ ة الج سادة وأفراد ال ئام الج سااندة اع
علل الرعاية الحاا دة، وال ساادما الحاا ة العقلدة والج ساادة، وأن اعماا اص المحاااببن ب برو  نق  الم اعة  

 و(117)ال شرية/اإليدز يعانون أيجًا من توت  ت اول العقاتبر المجادة لل بروسام العزوسة

2017 ب ن الرعاية الح دة للشعوب اعصلدة تد ساءم م ذ عا   9ة  ونددم الورتة المشترك -50
و  ( 118)

بت ردك مقاطعام الحااااارف الحااااا ي ال اصاااااة للشاااااعوب اعصااااالدة    29و  28ونددم الورتتان المشاااااتركتان  
 و(119)وأوصتا بز الة ححول الشعوب اعصلدة علل المرافق الح دة المالئمة ثقافداً 

 ال ق في التعلدم  

علل أن التعلدم يعتبر ترفًا بسااااااااابب ارت ار رساااااااااو  امت انام    Broken Chalkماااااااااددم م  مة  -51
و  ( 120) االلت اق بالجامعام، وألقا الجااااااااوء علل الت اوم ببن الم اطق ال جاااااااارية والريادة من حب  التعلدم

و ومااددم أيجااًا علل  (121)وأوصااا بوضااع سااداسااة تعلدمدة وط دة، واالسااتثمار بقدر كببر في تطار التعلدم
علل التعلدم وأوصااااااااااااا ب تو مدار  علل مقر ة من اعحداء ال قبرة وتقديم المشااااااااااااورة ال  ساااااااااااادة    أثر الع  

 و(122)ل ط ال الذين يعدشون ه ا 

وأفادم عدة ورتام معلومام بتعساااااااااااار  مزاندة ال حااااااااااااول علل ال ق في التعلدم أث اء الجائ ة،   -52
المعتمدة لالساااتجابة لها، مما أدى  لل ت اتم ساااوء بسااابب تلة الت طدط والهدزلة التي عانا م ها الساااداساااام  

  12و ونددم الورتة المشتركة  (123)أوضار ال ئام اعكثر ضع ًا بسبب م دودية سب  الوصول  لل اإلنترنا
باسااااات دا  ال زومة حق ال قم ضاااااد مشااااارور القانون الذي من مااااا ن  ت حاااااد  موارد للواليام والبلديام  

 لل أن مشاااارور تانون التعلدم    47و وأمااااارم الورتة المشااااتركة  (124)رنالجاااامان الوصااااول المجاني  لل اإلنت
الم للي الااذي ي  ر فداا  المؤتمر الوط ي يتعااارض مع اطااة التعلدم الوط دااة وم تالا  توصاااااااااااااادااام اعمم  

 و(126)و وأكد معهد الت مدة وحقوق اإلنسان عد  اهتما  الدولة بالتعلدم الم ح (125)المت دة

ديمبون في اطر‘‘ بااااالتهاااادياااادام التي تتعرض لهااااا ال ريااااة اعكاااااديمدااااة  ونااااددم م  مااااة ’’أكااااا -53
واالساااااتقاللدة المؤساااااسااااادة، حب  يوا   فرادى اعكاديمببن ضاااااغوطًا م امااااارة، وتقاب  االحتجا ام الطالبدة  

و  ( 127) بالع   والساجن، فجااًل عن اسات دا  السالطة الت  بذية للسادطرة علل عدد من مؤساساام التعلدم العالي
م  مة باالمت ار عن االعتداء الم اماااااااار أو عبر الم اماااااااار علل التعببر اعكاديمي وصااااااااداعة  وأوصااااااااا ال
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بت  دم ن ا  التعلدم الوط ي،   42و وأوصاا الورتة المشاتركة  (128)تشاريعام ت  بذية ل ماية ال رية اعكاديمدة
 و(129)وال  ا  الوط ي لتقبدم التعلدم اعساسي، و’’ترل ة  ودة الطالب‘‘

 لثقافدةال قوق ا  

ب ن السزان اعصلببن يعانون من انتهاكام ل قوتهم الثقافدة نتدجة للتعدين،    14نددم الورتة المشتركة   -54
 و ( 130) وتطع اعمجار، واالستبالء علل اعراضي، و زالة الغابام في    ت ثر ال ساء واعط ال بحورة ااصة 

 الت مدة والببئة واععمال التجارية وحقوق اإلنسان  

الجاااوء علل تدهور حالة حقوق اإلنساااان في اآلونة اعابرة، وال سااادما فدما    16ألقا الورتة المشاااتركة  -55
يتعلق بال ق في ببئة ن د ة وصااا دة ومساااتدامة، وحقوق الشاااعوب اعصااالدة، ومجتمعام الرويلومبوال وعبرها من  

ضااافة  لل ذلك، فإن القوانبن والتداببر التي  ال ئامو وارت ط ذلك أساااسااًا بالحاا اعام االساات را دة والتعدي دةو و اإل 
اعتمدم مؤارًا أو تلك ال اضاااااعة للدراساااااة أضااااا ا طابعًا مؤساااااسااااادًا علل   راءام التراد  اعت  تقببدًا وأكثر  

باالمت ار عن اعتماد توانبن    16و وأوصاا الورتة المشاتركة  ( 131) تسااهاًل وت سادطًا لحاالو الحا اعام االسات را دة 
دة، وعزس مساااااار تلك الساااااداساااااام التي تدعم التراد  الببئي المترااي، وات اذ  مدع التداببر  ولوائو ببئدة ر ع 

بوضاع اطة وط دة    41و   38و   31و وأوصاا الورتام المشاتركة  ( 132) الالزمة للسادطرة علل التعدين عبر القانوني 
 و ( 133) ل عمال التجارية وحقوق اإلنسان بمشاركة المجتمع المدني 

بمعاادالم هااائلاة    2018ومااام عاادياادة باا ن  زالااة الغااابااام تااد ازدادم م ااذ عااا   ونااددم ورتااام معل -56
سادما في الم اطق الم مدة/أراضاي السازان اعصالببن في اعمازون وأن المشازلة ت اتما بعد الت لي عن  ال

2019اطة العم  لم ع ومزاف ة  زالة عابام اعمازون في عا   
و وألقا م  مة الع و الدولدة الجااااااوء  (134)

و  ( 135)تلايد الغلوام واالسااتغالل عبر القانوني واعضاارار التي ل قا ب راضااي الشااعوب اعصاالدة أيجاااً   علل
ب ن   راءام فرض العقو ام، بما فبها ’’عملدام الت تدن الببئي‘‘    28و  9و 7ونددم الورتام المشاااااااتركة  

تقلدحاااااااااااااها بشاااااااااااااز  كببر م ذ  التي يجاااااااااااااطلع بها المعهد البرازيلي للببئة والموارد الطبدعدة المتجددة تد تم  
، و  ن عدد ’’ ماعارام الم ال ام‘‘ ان  م أيجاًا، كما ترا عا ’’  راءام فرض العقو ام‘‘  2019 عا 

ب  ر أي  زالة للغابام في اعمازون لمدة   7و وأوصاااااااااا الورتة المشاااااااااتركة  (136)بشاااااااااز  حاد أو تم تعلدقها
  راءام الت اد، من  ثار تغبر الم اخ واسااتئ اف امس ساا وام علل اعت ، ونشاار تقرير ساا وي عن ت  بذ 

و وذكرم الورتااة  (137)  راءام العقو ااام ال ااااصااااااااااااااااة بااالمعهاااد البرازيلي للببئاااة والموارد الطبدعداااة المتجاااددة
 و(138)ضرورة  عادة ت شدط عملدام ص دوق اعمازون علل ال ور و لغاء تجمبد أموال  7المشتركة 

أن البرازي  لم تت ذ التداببر الالزمة إلصاااالت اعضااارار ال ا مة عن    علل   8وماااددم الورتة المشاااتركة   -57
ديي حجل الم ل ام ماريانا و رومادي بو ال ساااااادما فدما يتعلق بعد  التررار، والمساااااااءلة، و بر الجاااااارر   فشاااااا  سااااااا

سااااندة والببئدة و كما أعر ا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنساااان عن تلقها ال الغ  زاء الم سااااة اإلن ( 139) للجااا ايا 
و وألقا رابطة  ( 140) والعمالدة ال ا مة عن كساار أحد الساادود في برومادي بو ودعا  لل تقديم  بر مااام  للجاا ايا 

المعونة المساد دة الجاوء علل ت ثبر برومادي بو علل حق المرأة في المداه، وحداة االدة من الع   والتمببل، وفي  
بمزاف ة اإلفالم من العقاب ومسااااااااااءلة    16الورتة المشاااااااااتركة و وأوصاااااااااا  ( 141) العم  الالئق والدا  والحااااااااا ة 

 و ( 142) الشركام عن الم ال ام من االل  تامة   راءام   ائدة ومدندة و دارية مستقلة وم ايدة 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 ال ساء  

سااادة واإلنجابدة، تد  ذكر المجلس االساااتشااااري اعنغلدزاني أن حقوق المرأة، وال سااادما ال قوق الج  -58
و ونددم عدة ورتام معلومام بت ادم م حاااااااااااحاااااااااااام المبلاندة المتعلقة  (143)تعرضاااااااااااا لهجو  ماااااااااااديد
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2021بالساااااداساااااام العامة الرامدة  لل تعليل حقوق المرأة في عا   
و وأفاد العديد من ورتام المعلومام  (144)

19-عن  ا اق ال زومة في ك الة ص ة المرأة االل  ائ ة كوفبد
 و(145)

وعلل الرعم من و ود تاانون مر عي لل مااياة )تاانون ماارياا دا بب داا(، فقاد تلايادم حااالم الع     -59
ضاد المرأة في البرازي  مع غداب الجدية في سابر اإل راءام القجاائدةو وألقا عدة ورتام معلومام الجوء  

ل ساااء ال قبرام ومغايرام  علل تحاااعد الع   الم للي والج سااي ضااد المرأة في الساا وام اعابرة، وال ساادما ا
19-الهوية الج ساااااااااااادة والم  درام من أصاااااااااااا  أفريقي، وت اتم  بساااااااااااابب  ائ ة كوفبد

و وأكدم الورتة  (146)
 48و وأوصاا الورتة المشاتركة ( 147) علل زيادة الع   ضاد ال سااء المرما ام للم اصاب الساداسادة   27المشاتركة 

 و(148)بالتحدي للع   ضد المرأة في مجال السداسة

وأعر ا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنسااااان عن بالغ تلقها  زاء االنتشااااار الم لر لعملدام تت   -60
ال سااااااء بدافع   سااااااني، ودعا البرازي   لل ت  بذ اساااااتراتدجدام مااااااملة لم ع تلك اعفعال، والوفاء بالتلامها  

و وتدما م  مة (149)المسااااااؤولبن ع ها ومقاضاااااااتهم و دانتهم، وتقديم ال ماية والجبر للجاااااا ايابالت قبق مع  
 و (150)الع و الدولدة توصدة مماثلة

وأمااااااااارم عدة تقارير  لل التقحاااااااابر في اإلبال  عن حوادث الع   ضااااااااد المرأة بساااااااابب ال وف   -61
 و(151)والتهديدام واإلكراه، والتغببرام المؤسسدة، ووضع تشريعام  ديدة

 اعط ال  

عن وتور ع   لدزلي ومعمم في مراكل احتجاز اعحداثو وماااددم   32أبلغا الورتة المشاااتركة   -62
علل أن الشاااا اب السااااود وال قراء ُيسااااتهدفون بشااااز  عبر مت اسااااب من االل عملدام    32الورتة المشااااتركة  

والت قبق ب عالدة في  مدع التجريم واإلعدا  بإ راءام مو لةو وأوصااااا بوضااااع حد فوري لهذه الممارسااااام  
 و(152)االدعاءام المتعلقة بانتهاكام حقوق اإلنسان

من أحد مقترحام التعدي  القانوني،  ذ يهدف  لل ا م ساااااااااااااان    43وحذرم الورتة المشااااااااااااااتركة   -63
 و(153)عاماً  14المسؤولدة الج ائدة  لل 

 اعم اص ذوو اإلعاتة  

الف من اعط اال وال االغبن ذوي اإلعاتة الذين  أبلغاا م  ماة هبومن رايتس ووتن عن حاالم اآل -64
  ويلعم أنهم عانوا من انتهاكامو وفي ندساااااااان/  2018و  2016عاماااااااوا في مؤساااااااساااااااام الرعاية ببن عامي 

، طلب المجلس الوط ي للمدعبن العامبن من المدعبن العامبن   راء عملدام ت تدن سااااااااااا وية 2021 أبري 
وات اذ   راءام تانوندة ضااد المؤسااسااام التي ترترب انتهاكامو    لمؤسااسااام رعاية ال الغبن من ذوي اإلعاتة

عبر أن هذا القرار لم يشاااام  مؤسااااسااااام رعاية اعماااا اص ذوي اإلعاتة التي يديرها ن ا  الحاااا ة العامةو  
وأوصااااااااا م  مة هبومن رايتس ووتن بوضااااااااع اطة للت ل  تدريجدًا من اساااااااات دا  مؤسااااااااسااااااااام الرعاية  

 و(154)النتهاكامل م اص ذوي اإلعاتة ووضع حد ل

علل أن المرسااو  الم شااس للسااداسااة الوط دة للتعلدم ال اص يشااز    49ومااددم الورتة المشااتركة   -65
 و(155)انتراسة في حقوق اعم اص ذوي اإلعاتة عن  ي شس ن امًا تعلدمدًا م  حاًل ل ط ال ذوي اإلعاتة

 الشعوب اعصلدة واعتلدام  

لم يتم ت  بذ أي من التوصااااادام المقدمة  لل البرازي  بشااااا ن حقوق  أن    5ذكرم الورتة المشاااااتركة   -66
 و(156)الشعوب اعصلدة في دورة االستعراض الدوري الشام  السابقة ب  أن العديد م ها مهد ترا عًا حاداً 
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أن التعدين وتطع اعمااااااجار واالسااااااتبالء علل اعراضااااااي    16و  14وذكرم الورتتان المشااااااتركتان   -67
مال ت تهك حقوق الشعوب اعصلدة في الح ة والغذاء والمداه، وتؤثر بحورة ااصة علل  و زالة الغابام أع
و وذكرم عدة ورتام معلومام وتور حاالم تساامم باللئبق وعبره من الملوثام ال اماائة  (157)ال ساااء واعط ال

 14لمشااتركتان  و وحثا الورتتان ا ( 158) عن الحاا اعام االساات را دة عبر المشااروعة وأثرها علل ال ساااء واعط ال 
ال زومة علل الوت  ال وري عنشاااااطة التعدين و زالة الغابام في أراضاااااي السااااازان اعصااااالببن و  الء    28و

 و(159)عمال الم ا م عبر القانونببن

وأعر ااا ورتااام معلومااام عاادياادة عن القلق  زاء تلايااد الع   في الم اااطق الريادااة وتتاا  السااااااااااااازاان   -68
و وأبرزم عدة تقارير أن مسؤولي ال زومة يدلون ب طابام عل دة  (160)ضياعصلببن في نلاعام متحلة باعرا

ضاااد الشاااعوب اعصااالدة، ومن ثم يرعون زيادة علو أراضاااي الشاااعوب اعصااالدة من  انب عمال الم ا م عبر  
القانونببن، والمساتولبن علل اعراضاي، وتاطعي اعماجار، ومر ي المامادة، مما يليد من الع   ضاد الشاعوب  

ب رض عقو ام علل أفعال التمببل والت ريم علل الع   علل    29و وأوصااا الورتة المشااتركة  (161)اعصاالدة
 و(162)أسا  التو   الج سي والعرق واعص  العرتي، التي ترتربها أي  هة بما فبها السلطام العامة

الشاعوب  ونددم ورتام معلومام عديدة باعداء الجاعد، للبرازي  في مجال ترسادم حدود أراضاي   -69
اعصلدة وم اوالم  ضعاف المؤسسة الوط دة للسزان اعصلببن وصداعة تشريعام مثبرة للجدل من م نها  

باساااات دا  حق ال قم الرئاسااااي   14و ونددم الورتة المشااااتركة  (163)أن تل ق ضااااررًا هائاًل بالغابام المطبرة
و وأوصا عدة  (164)دمها وت تدشهالما يتعلق بت  دم أراضي السزان اعصلببن وترس  2022علل مبلاندة عا   

ورتام معلومام باستئ اف برنامج ترسدم ال دود، واعتماد اطة ذام أهداف ومعالم وموارد ملموسة للتعجب   
بعملدام ترسااااااادم حدود اعراضاااااااي للسااااااازان اعصااااااالببن ومجتمعام الرويلومبوال واساااااااترمالها، ومزاف ة  زالة  

الببئدة ووكاالم الشااعوب اعصاالدة و نشاااء دوريام في أتالدم  و وأوصااا أيجااًا بتعليل الوكاالم  (165)الغابام
واساتئ اف  لدام المشااركة اال تماعدة للشاعوب اعصالدة في  (166)الشاعوب اعصالدة والم اطق الم مدة ببئداً 

بوت  أي تغببرام تشاريعدة وتداببر تانوندة  ديدة    7و وأوصاا الورتة المشاتركة  (167)عملدة صا ع الساداساام
مااا نها تدسااابر عملدام  زالة الغابام، أو السااامات باالساااتبالء ال اص علل اعراضاااي العامة، أو تقلد   من 

بتعليل  لدة أوامر    11و وأوصااا الورتة المشااتركة (168)حدود أراضااي الشااعوب اعصاالدة التي ساابق ترساادمها
 و(169)عد  التعرض ل راضي  لل أن ترتم  عملدام ترسدم ال دود

ام معلوماام عن تلق  زاء اعطروحاة القاانونداة المتمثلاة في ’’اإلطاار المؤتاا‘‘  وأعر اا عادة ورتا -70
(marco temporal  التي ال ت ذن لجماعام الشاااااعوب اعصااااالدة بترسااااادم حدود اعراضاااااي  ال  ذا ادعا )

 ( 1988تشاااااارين اعول/أكتو ر    5الجماعة أنها كانا تمتلك اعرض وتا صاااااادور الدسااااااتور االت ادي البرازيلي ) 
و  ( 170)ه من مشااريع القوانبن التي تهدد ساالمة الشاعوب اعصالدة وت تهك القانون الدولي ل قوق اإلنساانوعبر 

 و(171)باالمت ار عن التو دع علل مشرور القانون المتعلق باإلطار المؤتا 16وأوصا الورتة المشتركة 

 اماد      اري و معدة الشااااعوب المعرضااااة لل طر عن أن  44و 35وأبلغا الورتتان المشااااتركتان   -71
أو  ضاااعاف  لدام المشااااركة، بما في ذلك المجلس الوط ي لساااداساااام الشاااعوب اعصااالدة، وم تدى ر سااااء  
مجالس المقاطعام الحا دة للشاعوب اعصالدة، والساداساة الوط دة للمشااركة اال تماعدة، والمجلس الوط ي  

 و(172)هبئة  ماعدة 700للببئة، وأكثر من 

مريزداة ل قوق اإلنسااااااااااااااان عن تلقهاا  زاء القبود الم تما  أن ت رض علل  وأعر اا لج اة البلادان اع -72
مجتمعام الرويلومبوال من االل اإل راءام القجااااااائدة التي ت لق حالة من عد  الدقبن القانوني فدما يتعلق  

أن الشاااااعوب   12و وذكرم الورتة المشاااااتركة  (173)ب رص وصاااااولها  لل أراضااااابها وممارساااااة أسااااالوب حداتها
تمعام الرويلومبوال تد ت ثرتا بشز  ااص بالت ادجام الرببرة التي  رم في البرامج ال اصة  اعصلدة ومج

 و(174)لل د من ال قر والجع  اال تماعي
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وناددم ورتاام معلوماام عاديادة بوتور أكثر من انتهاا  ل ق الشااااااااااااااعوب اعصاااااااااااااالداة ومجتمعاام   -73
و وأوصااااااا عدة تقارير  (175)رة المساااااا قة المساااااات برةالرويلومبوال والمجتمعام الم لدة التقلبدية في الموافقة ال 

برفم تقاديم أي مقترت تشااااااااااااااريعي أو ت  باذي من ماااااااااااااا نا  أن يقوض ال ق في الموافقاة ال رة والمساااااااااااااا قاة  
و معدة الشااعوب المعرضااة لل طر باالعتراف بالتلا  الدولة    35، وأوصااا الورتة المشااتركة  (176)والمساات برة

لدة التقلبدية فدما يتعلق بال ق في التشاااااااااااااور ال ر والمسااااااااااابق  بالتشاااااااااااااور مع الشااااااااااااعوب والمجتمعام الم 
الجاوء علل أهمدة بروتوكوالم المجتمعام الم لدة المساتقلة للتشااور    35و وألقا الورتة المشاتركة ( 177) والمسات بر 

 و ( 178) المسبق وال ر والمست بر وأوصا باالعتراف بح ة است دا  هذه اعدوام لعملدام التشاور المسبق 

وأعر اا لج اة البلادان اعمريزداة ل قوق اإلنساااااااااااااااان عن تلقهاا  زاء الماذب اة الملعوماة للشااااااااااااااعوب   -74
اعصاااااااااالدة التي تعدن في عللة طوعدة أو في حالة اتحااااااااااال بدائي في م طقة اعمازون في سااااااااااداق تلايد  

اية و ودعا ورتام معلومام عديدة البرازي   لل م و حم(179)عملدام التوع  والع   ضااااد هذه المجتمعام
بجامان المسااءلة عن   28، وأوصاا الورتة المشاتركة (180)ااصاة لشاعبي يانومامي وموندوروكو اعصالببن

 و(181)الجرائم المرتر ة ضد هاتبن ال ئتبن

 المثلدام والمثلبون وملدو و المب  الج سي ومغايرو الهوية الج ساندة وحاملو ص ام الج سبن  

ة كببرة في مجاال حمااياة حقوق المثلداام والمثلببن  ذكرم عادة ورتاام معلوماام و ود انترااسااااااااااااااا -75
وملدو ي المب  الج سي ومغايري الهوية الج ساندة وحاملي ص ام الج سبن، وأن   رى تقلد  صالحدام  
الوكاالم ال زومدة المساااااؤولة عن ساااااداساااااام المثلدام والمثلببن وملدو ي المب  الج ساااااي ومغايري الهوية  

و وذكرم عدة ورتام معلومام أن ه ا  زيادة  (182)ن، ب  القجااااء علبهاالج سااااندة وحاملي صااا ام الج ساااب
في اطاب المجموعام المعادية للمثلدام والمثلببن وملدو ي المب  الج سااااااااااي ومغايري الهوية الج ساااااااااااندة  
وأحرار الهوية الج ساادة وحاملي صاا ام الج ساابن وعديمي الرغ ة الج ساادة وأفراد ال ئام الج ساااندة اعارى،  

أن المثلدااام والمثلببن وملدو ي المباا     Conexao Gو وذكرم مجموعااة  (183)باادعم من اطاااب ال زومااة
الج سااي ومغايري الهوية الج ساااندة وحاملي صاا ام الج ساابن، وال ساادما السااود والساازان اعصاالببن وساازان  

نتهاكام ل قهم في اعحداء ال قبرة م هم، يعاملون بحاااااااااورة م هجدة كمواط بن من الدر ة الثاندة ويوا هون ا
 و(184)اللجوء  لل القجاء

وذكرم عادة ورتاام معلوماام أن البرازيا  تتحااااااااااااااادر الترتباب العاالمي لوفداام المثلداام والمثلببن   -76
وملدو ي المب  الج ساااااااي ومغايري الهوية الج سااااااااندة وأحرار الهوية الج سااااااادة وحاملي صااااااا ام الج سااااااابن  

سااااندة اعارى، وألقا الجاااوء علل تابلدة التجااارر الشاااديدة التي  وعديمي الرغ ة الج سااادة وأفراد ال ئام الج 
  37و 1يتسام بها اعما اص المت ولون   سادًا الم  درون من أصا  أفريقيو وأوصاا الورتتان المشاتركتان  

بز الة ت  بذ ترار الم زمة العلدا في البرازي  بشااااااااا ن تجريم كرالدة المثلدة الج سااااااااادة وكرالدة مغايري الهوية  
بوضااع وت  بذ اطة تشااغبلدة موحدة لتو د  المساااعدة المقدمة   1و وأوصااا الورتة المشااتركة  (185)دةالج سااان

 لل مجتمع المثلدام والمثلببن وملدو ي المب  الج سااااي ومغايري الهوية الج ساااااندة وأحرار الهوية الج ساااادة 
ووضاااع م ادو تو بهدة  وحاملي صااا ام الج سااابن وعديمي الرغ ة الج سااادة وأفراد ال ئام الج سااااندة اعارى  

و وأوصااااااااااااااا م  مة الع و الدولدة بإنشاااااااااااااااء  لدة ل ماية أفراد مجتمع (186)لالعتراف بالجرائم بدافع الررالدة
المثلدام والمثلببن وملدو ي المب  الج سااي ومغايري الهوية الج ساااندة وحاملي صاا ام الج ساابن من  مدع 

بإنشاااااء أتسااااا  ماااارطة مت حااااحااااة في الجرائم    73و وأوصااااا الورتة المشااااتركة  (187)أماااازال الع   والتمببل 
 و(188)القائمة علل أسا  المب  الج سي والهوية الج ساندة

وأماااااارم عدة تقارير  لل أن مساااااؤولدة الع   ضاااااد أفراد مجتمع المثلدام والمثلببن وملدو ي المب    -77
الج ساابن وعديمي الرغ ة الج ساادة  الج سااي ومغايري الهوية الج ساااندة وأحرار الهوية الج ساادة وحاملي صاا ام  
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وأفراد ال ئام الج سااندة اعارى تقع علل عاتق ع اصار اعمن، وأوصاا بوضاع بروتوكوالم للشارطة للتحدي  
و وأوصااا الورتة  (189)لهذا الع   و رماااد ع اصاار اعمن العا  بشاا ن الرعاية وال هج الحاا د بن للتعام  معهم

م الع   ضااااااااد مجتمع المثلدام والمثلببن وملدو ي المب   بت ساااااااابن سااااااااب  اإلبال  عن حاال  49المشااااااااتركة  
الج سااي ومغايري الهوية الج ساااندة وأحرار الهوية الج ساادة وحاملي صاا ام الج ساابن وعديمي الرغ ة الج ساادة  

، تتعرض الغالبدة الع مل من  Conexao Gو ووفقًا لمجموعة  (190) وأفراد ال ئام الج ساندة اعارى، وت  دمها
المثلدام والمثلببن وملدو ي المب  الج ساااي ومغايري الهوية الج سااااندة وحاملي صااا ام الج ساابن  أفراد مجتمع  

في اعحداء ال قبرة البتلاز أفراد الشاااارطة حتل ال يتم نقلهم  لل تساااام الشاااارطة حب  زعما نساااااء من مغايرام  
تلك االنتهاكام اوفًا  الهوية الج ساااندة أنهن تعرضاان لالعتحاااب علل يد ضاا اة الشاارطة ولم يبّلغن عن مث   

 و(191)من االنتقا 

بعد  و ود تشريعام بش ن الهوية الج ساندة والع   ضد    37و  15و 1وأفادم الورتام المشتركة   -78
المثلدام والمثلببن وملدو ي المب  الج سااااي ومغايري الهوية الج ساااااندة وحاملي صاااا ام الج ساااابن، فجاااااًل  

و وأوصاااااااا الورتة  (192)علل الهوية الج سااااااااندة والتو   الج سااااااايعن و ود مقاومة لالعتراف بالع   القائم  
 و(193)باعتماد تانون ضد التمببل القائم علل أسا  المب  الج سي والهوية الج ساندة 37المشتركة 

بإدراك مواضاادع تتعلق بالتر دة الج ساادة الشاااملة والتسااامو مع الت ور   1وأوصااا الورتة المشااتركة   -79
موا هة رهاب المثلدام والمثلببن وملدو ي المب  الج سي ومغايري الهوية الج ساندة  في الم اهج المدرسدة و 

 و(194)في التعلدم

الجااااااااوء علل وضااااااااع المثلببن والمثلدام وملدو ي المب  الج سااااااااي   21وألقا الورتة المشااااااااتركة   -80
بن علل  ومغايري الهوية الج ساااااندة وحاملي صاااا ام الج ساااابن الم رومبن من حريتهم وأوصااااا بوضااااع توان

 و(195)صعبد االت اد والواليام لت  دم وتوحبد المعاملة الج ائدة التي يتلقونها

 المها رون والال ئون وملتمسو اللجوء   

رحبا لج ة البلدان اعمريزدة ل قوق اإلنسااااااااان باعتماد القانون الجديد بشاااااااا ن الهجرة في البرازي    -81
2017في عا  

 و(196)

الئ ة  دارية من ماااا نها وضااااع تبود   37ب شاااار البرازي  ساااالساااالة من    36ونددم الورتة المشااااتركة   -82
، ممااا انتهااك االت ااا دااام الاادولدااة والتشااااااااااااااريعااام  19-علل الااداول  لل البلااد، ب جااة احتواء  ااائ ااة كوفبااد

و وأوصااااااا بإلغاء هذه الجلاءام عبر القانوندة ووضااااااع سااااااداسااااااة وط دة بشاااااا ن الهجرة واللجوء  (197)الوط دة
 و(198)وانعدا  الج سدة

أن  علل الرعم من أن ال ق في الحاااا ة م حااااوص علد  دسااااتوريًا    36وذكرم الورتة المشااااتركة   -83
في البرازي  لجمدع اعماا اص المو ودين في اعراضااي الوط دة، فإن ال وا ل الساالوكدة والببروتراطدة تم ع 

 و(199)المها رين من ال حول علل تدر كاف  من ادمام الح ة العامة
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JS 17 Joint Submission 17 submitted by: Instituto Pro Bono (IPB); Conectas 

Direitos Humanos; Associação de Amigos/as e familiars de presos/as 
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Desencarceramento; Conectas Direitos Humanos; Justiça Global; The 
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JS 19 Joint Submission 19 submitted by: Articulação dos Empregados Rurais 
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JS 32 Joint Submission 32 submitted by: Worl Organization Against Torture 

(OMCT); Gabinete de Assessoria Jurídica às Organiuações Populares 
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JS 34 Joint Submission 34 submitted by: Privacy International (PI); Derechos 
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Ireland); 

JS 35 Joint Submission 35 submitted by: Articulação dos Povos Indígenas do 

Brasil (APIB); Cooordinação Nacional de Articulação das Comunidades 

Negras Ruraris Quilombolas (CONAQ); Rede Povos e Comunidades 

Tradicionais (PCTs); Rede Cerrado; Rede de Cooperação Amazônica 
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JS 36 Joint Submission 36 submitted by: Cáritas Arquidiocesana do Rio de 

Janeiro; Cáritas Arquidiocesana de São Paulo; Cáritas Brasileira; Cáritas 

Regional Nordeste 2; Cáritas Regional Paraná; Centro de Atendimento ao 

Migrante; Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante; 

Conectas Direitos Humanos; Defensoría Pública da União; Instituto 

Migrações e Direitos Humanos; Grupo de Pesquisa; Ensino e Extensão 

Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional (MIGRAIDH); 
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Diversidade Sexual e de Gênero (GADvS); Red de Litigantes LGBT de 

las Americas; Sexual Rights Initiative (SRI); AKAHATÁ Equipo de 

Trabajo en Sexualidades y Géneros; SYNERGÍA initiatives for human 
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for Threatened People (STP); Amazon Watch; Asociación Interamericana 
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(AMDH); Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE); 

Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH Brasil); Processo de 

Articulação e Diálogo Internacional (PAD); Organização de Direitos 

Humanos Projeto Legal; SOS Corpo – Instituto Feminista para a 

Democracia; UNISOL – Central de Cooperativsas e Empreendimentos 

Solidários do Brasil; Coletivo RPU Brasil. Joinville (Brazil); 

JS 44 Joint Submission 44 submitted by: Instito de Pesquisa e Formação 

Indígena (IEPÉ); Rede de Cooperação Amazônica (RCA); Articulação 

dos Povos Indígenas do Brasil (APIB); Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB); Coletivo RPU Brasil. Joinville (Brazil); 
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Humanos; Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares 

(GAJOP); Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD); Movimento 

Nacional de Direitos Humanos (MNDH Brasil); Coletivo RPU Brasil. 
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Econômicos e Socias (CDES); Articulação para o Monitoramento dos 

Direitos Humanos (AMDH); Fórum Nacional da Reforma Urbana 

(FNRU); Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil (FNPETI); Observatório dos Direitos à Água e ao Saneamento 
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JS 47 Joint Submission 47 submitted by: Gabinete de Assessoria Jurídica às 

Organizações Populares (GAJOP); Fórum Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI); Campanha Nacional de 

Prevenção e Erradicação; Movimento nacional de Direitos Humanos 

(MNDH Brasil); UNISOL – Central de Cooperativas e Empreendimentos 

Solidários do Brasil; Themis – Gênero; Justiça e Direitos Humanos; 
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Feminista para a Democracia; Themis – Gênero, Justiça e Direitos 
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