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موجز للمعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن

البرازيل*


اإلنسان
تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعدده اددلت تير عيددع عرددي ل دعتر إلنددن ددو ت ددا  1/5و ،21/16مددم معتعددار ةوري د
تالسرععتض تيهور تيشامل .وتير عيع مدوز ينرعنومدا تم همد مد  53زهد ادا محدن ( )1إىل
عرني تالسرععتض تيهور تيشامل .واو م ّهم يف شكل موز ت يهت لاحله تألقحى يعهة تيكنرا .

ثانيا -المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة
ألف -نط اااق االلتزام ااات الدولي ااة( )2والتع اااون ما ا اآللي ااات والهيئ ااات الدولي ااة لحق ااوق
()3
اإلنسان
 -2فيرددا ددت تيرواددير  7-119و ،)4(8-119أكدده تيورقد تمشد ك  16أ تيربتزيددل
مل تح دده لع دده عن ددى تالتفاقي د تيهويي د حلرايد د ددو مجي ددم تيعر ددا تمه ددازعي وأف دعتة أس ددعا ،
()5
ألهنددا مل تك د م د أويويددا تيربمددا ي وال م د أويويددا تحلكوم د تال اةي د  .وال ظددل تيورق د
()6
تمش ك  9أ موتءم تشعيعا تيربتزيل مم أ كام لعوتوكو لايريمو ال ت ت قيه تينظع .
 -3وفيرا يرعنق لايرواي  ،)7(10-119أشار تيورق تمش ك  18إىل أ تيربتزيل تير مل
لايرحهيق عنى تتفاقي منظر تيعرل تيهويي رق  87تمرعن لاحلعي تين الي ومحاي ق تيرنظدي ،
()8
يك تيربتزيل مل تنفل اله تيرواي .
__________

*

مل َّعر اله تيوثي ق ل إرساهلا إىل ةوتئع تي مج تير عيعي يف تألم تمر هر.
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باء -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()9

 -4أكد دده تيورق د د تمش د د ك  11أ تيربتزيد ددل تعتزعد ددل عش د دعي سد ددن إىل تيد ددورتء يف ت د ددا
دو ت دا مد وزترر إىل إلدعة أما د دااد ةتددل مدا ي درى
تمؤس ي لعه أ ويل أما
تآل وزترر تيعده وتموتنند  .وقدده تذددل اددله تيددوزترر تددهتلري مد أزددل صدريددهص ت فددا  ،ل اددهتر
تمعسددوم رق د  ،2016/611ممددا سدديؤثع يف مجيددم م دوترة تألما د تمددلكورر تيددت كا ددل سددال ا وزترر
()10
م ر ن ولاتل تآل أما داا .
 -5وفيرا يرعنق لايرواير  4-119و ،)11(5-119ال ظ معك تيهرتسا لشأ تيعهتي
تال ر اييد د أ تيربتزي ددل أُوا دديل موتءمد د تشد دعيعاةا تيوننيد د عن ددى ا ددو ت ددام م ددم مجي ددم تالير تم ددا
تمنحوص عنيها يف ظام روما تألساسي؛ ومم ذيك مل تعرره تيربتزيدل تشدعيعا ددهةر مد أزدل
إةماج تير تماةا يف تشعيعاةا تيونني (.)12

جيم -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة المتعلقااة بحقااوق اإلنسااانا ما مراداااة القااانون الاادولي
اإلنساني الساري
 -1المسائل المشتركة بين القطادات

تم اوتر وعهم تيرريي

()13

 -6أشار تيورق تمش ك  6إىل زياةر يف اال تيعنحعي وتيرريي ضه تيشدعو تألادني
وأفعتةا ددا .ود ددي تي ددنوت تألرل ددم تماض ددي  ،ت تي دده عك ددا تيربم ددا ي م د ت روع ددا تيعيفي د
تمنااضد د ينش ددعو تألا ددني  ،ض ددر س دديا ير د د م دداوال ا ددهفها ت ن دديت ددو تي ددكا
تألاني و شع أكاذيب ضه تيشعو تألاني (.)14
 -7وأشدار تيورقد تمشد ك  15إىل داال ت اا د وتخلددوو وتي ايدب تجل ده وتينف ددي
تيددت يعدداه منهددا تمثنيددا وتمثنيددو وم ةوزددو تميددل تجلن ددي وميددايعو تهلوي د تجلن ددا ي  ،م د فدديه
تيش ا وتمعتا و يف تي يئا تمهرسي وتجلامعي  ،وتيرريي تيل تعاه منه أسع تمثني (.)15

تيرنري وتي يئ وتألعرا تيرجاري و و ت

ا

()16

 -8ذك ددع تيورقد د تمشد د ك  11أ تحلكومد د تجلهي ددهر ق ددهمل م ددا لش ددأ صتع ددهيلص
تيهس ددرور ،يف ددن يف وتق ددم تألم ددع لض ددرا ا عن ددى تحل ددو  ،ومنه ددا م ددثي تم د د مل تمرعن ددق لايرع ددهيل
تيهس ددرور  ،)17(2016/55تي ددل ي ددعى إىل دري دده ت ف ددا تالزرر دداعي م ددهر عشد دعي س ددن
ووضم ه يإل فا ت ي تمي يف إلايل تيرعني وتيح (.)18
 -9وأفاة تيورق تمش ك  9لأ تم مل تمرعنق لايرعهيل تيهسرور  55سيؤة إىل وقد
يفوي ددل تي ياس ددا تالزرراعيد د تيربتزينيد د يف ددا تعرر دداةه ،وذي ددك ل يي دداء ت يد دعتةت تمخححد د
مي ت ي تيرعني وتحلراي تالزرراعي  ،ما يشرل سياسا تيح وتيضرا تالزرراعي وتم داعهر
تالزرراعي (.)19
 -10وأفاة تالتفا تيعدامي لدأ تيربتزيدل ين يدي أ تدهع تم داةرت وتالسد تتيجيا تيعتميد إىل
مكاف تيرريي وتع ي إةماج تألشخاص ذو ت عاق وتين اء وتمثنيا وتمثني وم ةوزدي تميدل
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تجلن ي وميايع تهلوي تجلن ا ي وتييزئ  ،وتيت وضعرها شعكا وخمرن م درويا تحلكومد ،
لايرعاو مدم ت رردم تمدهه( .)20وأشدار تالتفدا تيعدامي إىل ضدعورر أ تدعوج تيربتزيدل م داةا تألمد
تمر هر تيروزيهي لشدأ تألعردا تيرجاريد و دو ت دا يده تهليئدا تحلكوميد تيدت يي دل
شط عاةر يف إلا و ت ا (.)21
 -11وأفدداة تيورق د تمش د ك  14ل دأ تيربتزيددل توتزدده تيكثددري م د تير ددهيا تمرعن د و ددو
ت ددا ولاي يئ د  ،ومنهددا عنددى س د يل تمثددا تهنيددار سددهي مددؤدعت يف زاكددار وماريا ددا ،مددا أثددار
شدكوكا دو مدده فعاييد آييددا تيوقايد تي ا و يد يف تيربتزيددل ،ومعتق د تيرنددوا ،وقدا و تم ددؤويي
تي يئي (.)22
 -12ويف اي ماريا ا ،أشار تيورق تمش ك  22إىل وق تيعرل لاتفدا صتعدهيل تي دنو"ص
تمددربم لد تيشددعكا تيددثيا وتي ددنطا تيربتزينيد موزددب كد مد دكرد تيعدده تيعنيددا ،مددؤر
يفوز/يوييدده  .2016وتسددرنه اددلت تي دعتر إىل وتزددب تحد يل تيوضددم ،تيددل ي ددم عنددى عدداتق ةويد
تيربتزيل ،وإىل عهم مشعوعي تتفا مل يشرل تمشارك تيفعاي ينرجررعا تحملني (.)23
 -13وأش ددار تيورقد د تمشد د ك  22إىل إمه ددا ق ددهرر ش ددال تيعا دده تي يئ ددي م ددم دفد د ع ددهة
مددويفي تخلهمد تمه يد تمكنفد لعادده إاددهتر تي تددديت تي يئيد يا شددط تمنوثد  ،وكددليك إمهددا
ت ةترر تي يئي آلثار اله تأل شط (.)24
 -14وأكه تيورق تمش ك  14ت رها" دو ت دا يف منط د تألمدازو تيربتزينيد ريجد
أعرا تحلع غري تي ا و ي ( .)25ووزهدل تيورقد تمشد ك  22تال ر داه إىل تم د مل تمرعندق لايرعدهيل
تيهسددرور رقد  2012/65لاعر دداره أ دده تألةيد تيعئي ددي عنددى تير حددري يف محايد تي يئد و ددو
()26
ت ا  ،أل ه ي ندت إزدعتء إادهتر تي تدديت تي يئيد مد ثديا دطدوت إىل دطدور وت دهر .
وأثار منظر أوسيا يا حل و ت ا م أي تيري تمنا و و ت ا (.)27

و ت

ا ومكاف

ت راا 

يوضدل ادعت
 -15ال ظل تيورق تمش ك  18أ قا و مكاف ت رادا تمعررده دهيثا ِّ
أ أ كام د دده صال تنط د ددق عن د ددى تي د ددنو" تيف د ددعة أو تجلر د دداعي ياش د ددخاص تي د دلي يش د دداركو يف
مظ ددااعت سياس ددي أو عك ددا تزرراعيد د أو اليد د أو ةينيد د أو ن يد د أو مهنيد د ل ددهتفم ي ددق
أاددهتو تزرراعي د أو ت ددها تيرراسددا ص ،يك د عنددى تيددعغ مد ذيددك انددا" دددوو مد إمكا ي د
ددو
تس ددرخهتم تععيفد ده تيوتس ددم م ددا يش ددكل عر ددي إراالي ددا مد د أز ددل تس ددرههتو تم ددهتفع عد د
ت ددا ( .)28وأوضد ل تيورقد تمشد ك  24أ قددا و مكاف د ت راددا ال يد ت يشددكل دطدعت
ك دريت عنددى تحلددق يف تال رجدداج و عي د تحلعكددا تالزرراعي د يف تيرجرددم ،عنددى تيددعغ م د لع د
تيرعهيي تيت أُةدنل عنيه(.)29
 -2الحقوق المدنية والسياسية

ق تيفعة يف تحليار وتحلعي وتألما عنى شخحه

()30

 -16ال ظل منظر تيعفدو تيهوييد أ تيربتزيدل أيده تواديا تدهعواا إىل تذداذ تدهتلري مد
أزددل إهندداء ت عددهتم دددارج طددا تي ضدداء عنددى أيدده ق دوت تألمد ؛ ليدده أ عرنيددا تي رددل تيددت
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تنفلاا تيشدعن مدا زتيدل م دررعر ،وال سديرا يف سديا مدا ي درى صتحلدع ضده تمخدهرت ص .وقده
تق ددل عرنيددا مكاف د تمخددهرت يف أ يدداء تيف دافيي (تأل يدداء تحلض دعي تيف ددرير) ،لاسددرخهتم
تي ددور يف كثددري مد تحلدداال  ،ممددا أسددفع عد تسددرخهتم مفددعل ين ددور أو عد عرنيددا إعددهتم دددارج
طا تي ضاء(.)31
 -17وأقع رتلط و ت ا  CONECTASلأ تيربتزيدل تذدل دطدور رم يد مد أزدل
وضم ه يرحني ‘تم اوم ‘ يف ت داريع تيشدعن تيدل يُ درخهم ينريطيد عندى عرنيدا ت عدهتم.
و ددهة أيضددا تي دعتر تمشد " تيحدداةر عد ت نددن تألعنددى ينشددعن وت نددن تيددونر يع سدداء تيشددعن
تمه ي د ت ز دعتءت تيوتزددب تت اعه ددا يف دداال تيوفددار أو ت اددالا تي ه ي د تيددت تر د ب فيه ددا
تيش ددعن ( .)32وأك دده تيعتلطد د أ وق د عرني ددا ت ع ددهتم تي ددت تنف ددلاا تيش ددعن ي رض ددي لعد د
تيرددهتلريس تسددر ييي أزه د ر تيطددب تيشددععي؛ وايئددا ينشددؤو تيهتدني د ومؤس د ألم د تمظددامل
م ددر ن ؛ وإشدعتو مكرددب تمددهعي تيعددام عنددى عرددل تيشددعن ؛ وتييددري منددوذج أعرددا تيشددعن ذت
تيطالم تيع كع ؛ ووضم ه يرحني ‘تم اوم ‘(.)33
 -18وأش ددار تيورقد د تمشد د ك  6ومنظرد د تألمد د وتيش ددعو غ ددري تمرثند د إىل أعر ددا تيعند د
تمعتك ضه إلررعا تيشعو تألاني مدم ت فدي مد تيع دا  ،و داال تحلد ن غدري تمدربرر،
ووفدار قدداةر تيشدعو تألاددني يف سدديا تين تعدا لشددأ ددوقه ت قنيريد ( .)34وأشددار منظرد
ددو ت ددا تيددت يعتك هددا أف دعتة
صةتفيددهتس تيددهعارر وتحل ددو تمه ي د وتيح د ص إىل ت رهاكددا
()35
تيشعن  ،ال سيرا ضه تمشرين لاجلنن م ميايع تهلوي تجلن ا ي .
 -19وأشد ددار تيورق د د تمش د د ك  18إىل تسد ددرخهتم تي د ددور تمفعن د د وتالعر د ددا تيرع د ددفي ضد دده
تمرظدااعي أثنداء تال رجازدا تمنااضد ين كومد يف عدام  ،2013وكدأ تيعدامل يكدعر تي ددهم يف
ع ددام  ،2014وأثن دداء ةوريت ري ددو يايع ددا تألوم يد د يف ع ددام  .2016ومشن ددل تال رهاك ددا ع ددهم
تععي د أف دعتة تيشددعن لأ ف دده  ،وتال رجدداز تيرع ددفي ،و شددع أعددهتة مفعن د م د أف دعتة تيشددعن ،
وت فعتل يف تسرخهتم تألسن تألقل فركا ،وتسدرخهتم تألسدن تيفراكد يف أرلدم مظدااعت عندى
تألقددل( .)36وأفدداة تيورقد تمشد ك  21ومنظرد تيعفددو تيهوييد لددأ تيحد في تيددلي غطدوت اددله
تمظ د ددااعت ُة ّم د ددع مع د ددهتة  ،وُمنع د دوت م د د تيطي د د تال رجاز د ددا  ،وتععض د دوت ينعن د د تجل د دده
وتال رجاز تيرع في(.)37
 -20وال ظل منظر تيعفو تيهويي أ تيربتزيل تير مل أيضا لاذداذ تيردهتلري تييزمد مكاف د
ومنددم تيرعددليب وغددريه م د ضددعو سددوء تمعامن د ؛ ومددم ذيددك ال ت د ت أعرددا تيرعددليب وتيعن د
مرونن د د يف سد ددجو تيربتزيد ددل شد ددأهنا شد ددأ تالكرظد دداش تيشد ددهيه وتألوضد ددا تمهين د د  .ففد ددي سد ددج
ليهرينها قُرل  60درج ت عندى أيده درجد ي آددعي يف عدام  .)38(2013وال ظدل مؤس د
أومييا ين وا أ تيربتزيل تن ل توايا لشأ تذاذ تهتلري م أزل منم تيرعليب ومكاف ره؛
ليه أ تألشخاص تمدوةع يف أمداك تال رجداز غاي دا مدا يرععضدو ينرعدليب وغدريه مد ضدعو
سوء تمعامن (.)39
 -21وذكددع منظر د تيعفددو تيهويي د أ تيربتزيددل أيدده توادديا ةتعي د إىل ضددرا تسددر ييي
تآليي د تيوقائي د تيونني د وإةترةددا تيلتتي د ؛ يك د تآليي د تيوقائي د تيونني د يف تيربتزيددل ال يفرثددل ينرعددايري
تيهويي م يث تسر يييرها( .)40وأكه مؤس د أومييدا ين دوا أ تآلييد تيوننيد تعداه مد
ت تمويف وأ م تمرك تم ا لاسر يييرها تيوييفي ل ب يّ عرنها ول ب يفوينها
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مد محددهر و يدده( .)41وذكددع رتلطد ددو ت
إ شاء ظ كومي مركامن منااض تيرعليب(.)42

ددا أ عنددى تحلكومد تال اةيد تي ددري ويفويددل

 -22وال ظد د د د دل تيورقد د د د د تمشد د د د د ك  17أ إةترر تي د د د ددجو تيوننيد د د د د ق د د د دده كش د د د ددفل عد د د د د
وزوة  622 202مد تألشدخاص يف تي دجو يف كدا و تألو /ةي دررب  ،2014ممدا ععدل مد
تيربتزيل تي نه تيل يض رتلم أكرب عهة م تي جناء يف تيعامل( .)43وأضافل تيورق تمش ك 17
أ تمدعأر يفثددل  5.8يف تمائد مد إلرددو تي ددجناء وأ معدده ت تيدده عددهة تين دداء يف تي ددجو أمددع
مثري ينج .
 -23ويرعند ددق د دوتيل  64يف تمائ د د م د د تجل د دعتئ تيد ددت ت د ددج تين د دداء م د د أزنهد ددا لاالدد ددار
لامخهرت  .وتفيه تير اريع لأ تين اء ين ُفع م قضاء ع ولاة يف تينظام تمفردومل يف سداو لداويو
يددث يرععض د العرددهتءت زن ددي يعتك هددا مويفددو ت ا دي يا ( .)44وأشددار رتلط د مجاع د
تي الدا يو نددا تيثايددث وتيعشدعي إىل مشدداكل تال دهماج تالزرردداعي ين ددجناء وأسددعا ( .)45وأكدده
تيورق تمش ك  17أ تألشخاص تي وة موزوةو لأعهتة مفعن يف ظام تي جو (.)46
 -24وال ظد د د د ددل منظر د د د د د ايد د د د ددوم رتي د د د د ددرن ووت د د د د د أ معتك د د د د د تأل د د د د ددهتا ت رج د د د د د
مدا ي دار  22 000نفدل يف عدام  ،2014يكد ناقرهدا تالسدريعالي ال ت دم سددو 18 000
شددخت( .)47وأشددار تيورق د تمش د ك  20إىل مددا تشددههه تي ددجو م د دداال تيررددعة وتحلددع
تمرك ددعرر وتيرع ددليب وس ددوء تمعامند د وتالكرظ دداش وت ع ددهتم إمكا ي د د تحلح ددو عن ددى تيععاي د د تيط ي د د
وتحلعما م تحلق يف تيرعني  ،وأفاة لوقو ت رهاكا يف سجو سريت ،وريو غعت ه ةو سو ،
ولع ام وكو(.)48

إقام تيعه  ،ما يف ذيك م أي ت في م تيع ا  ،وسياةر تي ا و

()49

 -25أكدده منظر د ايددوم رتيددرن ووت د أ مكاتددب تمددهعي تيعددام يف لع د تيواليددا قدده
تذ ددل دطد دوت اامد د مد د أز ددل تيرح دده يعند د تيش ددعن عد د نعي ددق إ ش دداء و ددهت دااد د
ينر يد ددق يف قضد ددايا تعرد ددهتءت تيشد ددعن ؛ ومد ددم ذيد ددك ين يد ددي تذد دداذ م يد دده م د د تخلط د دوت يرنفيد ددل
تيروايا  65-119و 122-119و.)50(123-119
 -26وال ظددل تيورقد تمشد ك  17أ لددهء تيعرددل تن ددا تالسددررا ينروقددوف يف تيربتزيددل
مه د د فيرد ددا د ددت تال رجد دداز تي د ددالق ينر اكر د د  ،ومعاجل د د تالكرظد دداش يف تي د ددجو  .ودد ددي
تجلن ددا تمددلكورر ،يكددو مد ت ي تمددي عددعض تحملرجد عنددى قدداض يف غضددو مددهر أقحددااا 24
سداع لعده توقيفده ،مدم ضدرا تمعتق د تيفعايد ياسدا تي دا وه تيدل ي درنه إييده تال رجدداز(.)51
وأضددافل رتلطد ددو ت ددا أ ذيددك قدده يكددو أةتر منددم تيرعددليب يف تيشددار ( .)52وأشددار
تيورقد تمش د ك  17إىل تسددررعتر عددهم معتعددار قدعتر تحملكرد تيعنيددا تيددل ي رضددي تيعرددل تن ددا
تالسررا ينروقوف يف مجيم أااء ت قني (.)53
 -27وأش دداة تيورقد د تمشد د ك  17لاي ددا و  2011/403-12تي ددل يرد ديل سن ددن مد د
تيرهتلري تي هين حل م أي معتعار تي ضار مه ضعورر تال رجاز تي الق ينر اكر (.)54
 -28وأفاة رتلط تي ضار م أزل تيهمي عتني لأ تي ضدار تيدلي يعرندو يف إلدا تحلعيدا
تيعام يرععضو ال رهاكا تنا م تسر يهل تيوييفي و عيره يف تيرع ري(.)55
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 -29وأفدداة تيورق د تمش د ك  24لددأ ت فددي مد تيع ددا اددو أ دده تيعوتمددل تيعئي ددي تيددت
تشجم تيعن ضه تيح في لحورر غري م اشعر( .)56وأشار تيورقد تمشد ك  2إىل أ تيربتزيدل
ق نددل توادديا لشددأ مكاف د ت فددي مد تيع ددا ؛ يكد مد أاددل  25قضددي مرعن د ل رددل
ا د في يعرنددو يف تيح د اف تمط وع د وت يك و ي د ومددهو يف تيف د ر مددا ل د كددا و تيثدداه/
ينايع  2004وآ /أغ طن  ،2016يل تجلنار ةو ع ا يف  21قضي (.)57
 -30وأف دداة تيورقر ددا تمش د كرا  6و 7ل ددأ تحلك د تمرعن ددق ل ض ددي رتلوس ددا س دريت ةو س ددو
تيددل أاددهرته تحملكر د تيعنيددا تال اةي د أة إىل زيدداةر يف تيددهعاو تي ضددائي ضدده تعسددي ددهوة
أرتضددي تيشددعو تألاددني ( .)58و َّهددل تيورقد تمشد ك  7إىل أ تيشددعو تألاددني مل تُ ددره يف
معظ تيهعاو يكي تكو أنعتفا يف اله تي ضايا وتهتفم ع ف ها أو تعرب ع آرتئها(.)59
 -31وال ظدل تيورقد تمشد ك  21أ تيحددك تي دا وه تمعددعوو لاسد صتعنيددق تألمددع تي زددع
تألويلص ،تيددل ميددنل تيهوي د تحلددق يف أ تطنددب م اشددعر إىل ر سدداء تحملدداك تيعنيددا تعنيددق تألوتمددع
تي ضائي تألويي وج تمحن تيعام  ،قه تسرُخهم م أزل إجناز أعرا لناء كرب (.)60
 -32وفيرا يرعنق لاحلق يف مععفد تحل ي د  ،أشدار معكد تيهرتسدا لشدأ تيعهتيد تال ر اييد إىل
و ت ا ؛
أ تي نط تي ضائي تشكل از ت أمام ت حي تم ؤويي تجلنائي ع ت رهاكا
ويليك مل ترالم تيرواي  )61(115-119ىت تآل (.)62

 -33وال ظ ددل منظرد د اي ددوم رتي ددرن ووت د ض ددع تير ددهم تحمل ددعز يف مي د تم ددؤوي عد د
تيفظددائم تيددت ترتك هددا مويفددو كوميددو دددي فد ر تيهيكراتوريد تيع ددكعي (. )1985-1964
وأقع معك تيهرتسا لشأ تيعهتي تال ر ايي لدأ إادهتر تير عيدع تينهدائي ينجند تيوننيد ير حدي تحل ي د
يف كا و تألو /ةي ررب  2014يشدكل طد لدارزر يف تداريل عرنيد ت حدي تحل دائق يف تيربتزيدل؛ غدري
أ تنفيل تيروايا  124-119و 125-119و )64(126-119كا ز ئيا(.)65
()63

تحلعيا تألساسي وتحلق يف تمشارك يف تحليار تيعام وتحليار تي ياسي

()66

َّ -34وال منظر معتسنو لي هوة ل ا و تحلحو عنى تمعنوما تيعام لاعر داره قا و دا
مثاييا ،يكنها نن ل تنفيله لشكل ا يل عنى م رو تيواليا وتي نهيا (.)67
 -35وفير د د ددا يرعن د د ددق لايروا د د ددي  )68(130-119لش د د ددأ عيد د د د تيرع د د ددري ،ال ظد د د دل تيورقد د د د
تمش د ك  18سددجل تنفيددل خمرنطددا؛ ففددي د كددا مددا ي ددرى ت نددار تمددهه تخلدداص لا ددل
دطور امس او تألمام يف عام  ،2014م شأ مشعو تي ا و  2015/215تمععوض عنى
ظع تيكو يع أ يشكل دطور إىل تيورتء(.)69
 -36وأقددع منظر د معتسددنو لددي ددهوة لددأ ت نددار تمددهه تخلدداص لا ددل تيددل يددنظ
ت ل وحيري تخلحواي و عيد تيرع دري عندى ت دل قده زعدل تيربتزيدل يف م همد تيدهو تيدت
ري تحل و تمه ي عنى تأل ل يف أمعيكا تييتيني ( .)70وأقع تيورقد تمشد ك  2لدأ تيربتزيدل
لدعز ك نده رتئده عندى م درو تيعدامل فيردا دت تحل دو تيعقريد ( .)71ويف تيوقدل ف ده ،أفداة
تيورقد د تمشد د ك  24ل ددأ ت ن ددار تم ددهه تخل دداص لا ددل ال َّ
ينف ددل لح ددورر كافيد د ( .)72وأععل ددل
منظر د تيواددو تآل ع د ت ررددا أ تددؤثع لع د تم دوتة م د اددلت ت نددار تددأثريت سددن يا يف ددو
م رخهمي ت ل(.)73
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 -37وال ظددل تيورق د تمش د ك  2أ تي ددنط تي ض ددائي تش ددر كل م ددم ش ددعكا تيركنويوزي ددا
تيك ددرير( .)74وأفدداة تيورق د تمش د ك  24لددأ تحمل داك أذ ددل يف عددامي  2015و 2016لوق د
تط يق تهلوتت تحملروي  WhatsAppأل ه رف إتا د تيوادو إىل داةثدا تم درخهم ألغدعتض
تير ي ا تجلنائي ( .)75وال ظل منظر تيواو تآل أ ه عنى تيعغ م إلطا قعترت تحملداك
تألعنى ةرز يليك تيوق  ،ف ه كا ل يه آثار سن ي دطرير(.)76
 -38وال ظل تيورق تمش ك  18أ تيربتزيل تن ل تثنت عشعر تواي لشأ محاي تمهتفع
ددو ت ددا وتيحد د في وت رر ددم تم ددهه ومخ ددن توا دديا لش ددأ تيش ددعو تألا ددني ؛
عد د
()77
ومل تنفل أ م تنك تيروايا تنفيلت كامي .
 -39وال ظددل تيورق د تمش د ك  24ت تيدده تيعن د ضدده تيح د في  ،يددث أفدداة لددأ عددهة
تال رهاكا يف عام  2015زتة لن  67يف تمائ م ار مم عام .)78(2014
 -40ور ددل تيورق د تمش د ك  2ل ش دداء فعي ددق عام ددل م د أز ددل تير ي ددق يف تهلجر ددا تي ددت
ت ددرههو تيح د اف وت ددها توادديا ( .)79وأشددار منظر د معتسددنو لددي ددهوة إىل أ تيربتزيددل
مل تنفل أيا م تيروايا تم هم يف تير عيع تينهائي ينفعيق تيعامل تملكور(.)80
 -41وأفدداة تيورق د تمش د ك  18لددأ لع دداما تيربتزيددل تيددونر حلراي د تمددهتفع ع د ددو
ت ا قده دضدم عداةر ايكند موزدب معسدوم يف عدام 2016؛ ويف تيوقدل ف ده ،مل يُعررده
قا و م دهَّم يف تيكدو يع يف عدام  2009مد أزدل إضدفاء تيطدالم تمؤس دي عندى تيرب داما(.)81
وتعررب تيورق تمش ك  2أ الت تيرب اما مل يعاجل تألس ا تمنهجي تيكامن ورتء تيعن (.)82
 -42وأش ددار تيورقر ددا تمشد د كرا  18و 21ومنظرد د تي دداء تيث ددايف إىل تس ددررعتر عرني ددا
ددو تيش ددعو تألا ددني وتحل ددو
تي ر ددل د ددارج ط ددا تي ض دداء تي دت ت ددرههو تم ددهتفع ع د
تي يئي ( .)83وأشار تيورقد تمشد ك  6إىل أ لعد تألشدخاص مد تيشدعو تألادني تم دجن
يف لع دداما تحلراي د ألني دوت ع د عددهم حددوهل عنددى ةع د فعددا يف إنددار تيرب دداما( .)84وسددجنل
منظر ةتفيهت اي شخت قيداة مشدريل لداجلنن مل ي درل يده لاال ضدرام إىل تيرب داما تيدونر
حلراي تمهتفع ع و ت ا (.)85
 -43وأف دداة تيورقد د تمشد د ك  24ل ددأ تخلطد د تيوننيد د المري ددازت تي ددث ت ذتع ددي ت ررع ددي
يعام  2015ترطنب تن ي ا أفضل يرخحيت تعةةت يإلذتعا ت ررعي (.)86
 -44و د د را أفد دداة لد دده تيورق د د  6ومنظر د د تي د دداء تيث د ددايف ،مل يك د د يد دده تيربتزيد ددل عند ددى
مه  30سن سو ممثل وت ه ينشعو تألاني يف تيكو يع تيونر(.)87

ظع مجيم أشكا تيع

()88

 -45أك د دده تيورقد د د تمشد د د ك  9أ تيربتزي د ددل أاد د د ل معزع د ددا ةويي د ددا يف مكاف د د د تيعر د ددل
تي ع ( .)89وأكه تيورق تمش ك  13أ تيربتزيل ال ي ت يعدي فيهدا أشدخاص يف ايد ر ،
داال تيدع يف تمندانق تحلضدعي يف
ويوزه معظره يف تمنانق تيعيفي  ،يك اندا" أيضدا لعد
قطاعي تمن وزا وتي ناء(.)90
 -46وأفاة تيورق تمش ك  13لأ تيربتزيل أ عز ت هما لفضدل تيرعدهيل تيهسدرور تيدل
ي رل محاةرر تمررنكا تيت يُكرش فيها تالسد قا ؛ ومدم ذيدك مل يدنظَّ لعده ادلت ت زدعتء.
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وال ظددل تيورق د تمش د ك  13وزددوة إلروعددا يف تيكددو يع تعيدده تعددهيل مفهددوم صتالس د قا ص
تي د دوترة يف تمد دداةر  149م د د قد ددا و تيع ولد ددا ويد ددث ي د ددر عه م د دا يند دديس ( )1تألوضد ددا تمهين د د
و( )2تيعرددل تمضددر( .)91وأوض د ل رتلط د تيعا ددا تيددهومينيكي تمناا دعي ينعهتي د وتي دديم أ
عهة مفرشي تيعرل تخنف كثريت(.)92
 -47ورأ تيورق تمش ك  13أ صتي ائر تيوسدخ ص ألعردا تالسد قا  ،تيدت وضدعرها وزترر
تيعرددل يف عددام  ،2003اددي وت ددهر مد تالس د تتيجيا تألكثددع تلركددارت مكاف د تيددع تمعااددع.
يك منل كا و تألو /ةي ررب  ،2014مل يُعه شع تي ائر لناء عنى أمع قضائي( .)93وذكع
رتلط د تيعا ددا تيددهومينيكا تمناا دعي ينعهتي د وتي دديم أ مشدداورت م رفيض د ةتدددل تحلكوم د
يفخضد ددل يف أيار/مد ددايو  2016ع د د وضد ددم قائر د د زهيد ددهر موزد ددب معسد ددوم اد دداةر ع د د وزترر
تيعرل(.)94

تحلق يف تخلحواي وتحليار تألُسعي

()95

 -48أفاة تيورق تمش ك  5فيردا دت تيروادي تمرعن د لداحلق يف تخلحوادي وتمدعأر ،لعدهم
وزد ددوة أ قد ددا و دد ددهة يكفد ددل تحلد ددق يف تخلحواد ددي وتي د دعي يف أعرد ددا تيعن د د تمرحد ددل لند ددو
تجل ددنن( .)96وال ظ ددل تيورق د تمش د ك  5أ وك دداال إ ف دداذ تي ددا و يفي ددل إىل تس ددريي ت رش ددار
تالتحاال تيعقري م أزل تيرهدل يف تخلحواي (.)97
 -3الحقوق االقتصادية واالجتمادية والثقافية

تحلق يف تيعرل ويف يعوو عرل عاةي وموتتي

()98

 -49ال ظد ددل تيورق د د تمش د د ك  13أ أوضد ددا تيعرد ددل تمهين د د شد ددائع يف مشد دداريم تهلياكد ددل
تألساسددي تيددت تُنج د يف موتقددم لعيددهر مثددل منشددأر سددا رو أ طو يددو/ز دريتو ،يف مشددا تي د ية يددث
أة اي د تي ددك غددري تم ددر ع وأيددام تيعرددل تمضددر إىل يفددعة تيعرددا غددري تيعتض د ع د أوضددا
عرنه (.)99
 -50وأفدداة تيورقد تمشد ك  13لددأ منط د زنددو واليد مينددا زدريتين يفثددل أعنددى عددهة
م د دداال تيعر ددل تمراث ددل ين ددع يف م د تر تي دنب تيربتزيني د  ،م ددا فيه ددا م د تر إ ر دداج تي ددنب تمعرر ددهر
وتحلاان عنى زوتئ رازها صأ وت تينب تم رهتم ص(.)100

تحلق يف تيضرا تالزرراعي

()101

َّ -51ه ددل تيورقد د تمشد د ك  9إىل أ تيرع ددهيل تيهس ددرور  55تم د د مل ،يف ددا تعرر دداةه،
سيوق يفويل تي ياسا تالزرراعي تيربتزيني ل يياء ت يعتةت تمخحح مي ت ي تيرعني وتحلراي
تالزرراعي  ،ما يشرل سياسا تيح وتيضرا تالزرراعي وتم اعهر تالزرراعي (.)102
 -52وس ددنطل تيورقد د تمشد د ك  11تيض ددوء عن ددى عرني ددا ت ةم دداج تالزرر دداعي تمنجد د ر يف
تي د ددنوت تألدد ددرير ،لفض د ددل سياسد ددا تير د ددويي تين هي د د  ،وتي ي د دداةر تحل ي ي د د يف تحل د دده تألةىن
يازددور ،وخمططددا تيضددرا تالزرردداعي .و ددلر م د تيرعددهيل تيهسددرور  55تم د مل تيددل
سديجره ت فددا تالزرردداعي مددهر عشدعي سددن  ،وتيددل ينطددو عندى إادديمل ي يدده تسددر اقا
تيضرا تالزرراعي(.)103
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 -53وأشار تيورقد تمشد ك  13إىل أ تيعامدل تيعيفدي عندهما يعيده تمطاي د و ده يف تير اعده
مد ددي تحدعيل لنشدانه تيعيفددي ،ال يفن ده تمد تر تيدت تويفده لحددورر غدري رمسيد تيوثي د تييزمد
حعب عنى تيعامدل تيعيفدي إث دا تيع دوة تيدت قضدااا يف تيعردل
يليك يف كثري م تحلاال  ،مما يُ ِّ
()104
تيعيفي أمام تمعهه تيونر ينضرا تالزرراعي .

تحلق يف م رو معيشي الئق

()105

 -54أكدده تيورق د تمش د ك  6أ دده عنددى تيددعغ م د تير ددهم تحملددعز يف إلددا تحلدده م د تيف ددع،
ال سيرا ع نعيق لعتما ويل تيهدل ،أدف ل تيربتزيل يف تيوقوو عنى تخلحوايا تيدت يفيد
اال تيشعو تألاني وتالسرجال هلدا عندى ادو تدام ومل تدررك مد تينهدوض تيفعندي لظدعوو
تمعيش ةو فعض أسنو يار ةديل عنى اله تيشعو (.)106
 -55وفيرددا يرعنددق لايرواددير  131-119و ،)107(145-119أشددار تيورق د تمش د ك 9
إىل أ عدهم تنفيددل تيرددهتلري تييزمد حلرايد وتع يد فددعص حددو تيفي د تير نيددهي  ،وتيشددعو
تألاني وإلررعا تيكوينوم وال عنى تألرتضدي ،قده أة إىل ت رهاكدا عهيدهر حل دو ت دا ؛
وال سيرا تحل و يف م رو معيشي الئق ويف تي ك تييئق وتييلتء وتماء(.)108
 -56وأععلل تيورق تمشد ك  3عد تي ندق إزتء تيرعدهيل تيهسدرور  55تم د مل ،تيدل ي ضدي
لأال يرجاوز أ تسرثرار يف ت اال تالزرراعي قير ت وي تيرضخ مهر  20سن (.)109

تحلق يف تيح

()110

 -57ال ظددل تيورق د تمش د ك  9أ ظددام تيح د تمو دده يرعددعض ينرفكيددك اييددا ل د ب
خمرن تم ا تيعتمي إىل ت نيت طاقه أو إىل دحخحره( .)111وأشار تيورقد تمشد ك 26
إىل هيا مد ق يدل ترتفدا أسدعار تألةويد غدري تمدربر تيدل يهدهة تسدرهتم ظدام تيحد تيعامد
وتحلحو عنى تألةوي (.)112
 -58وذكع تيورق تمش ك  26أ ده عندى تيدعغ مد سياسد حدو مجيدم تمحدال لفدريو
ددت تمناعد تي شدعي /ت يهز عنددى تيعدديج تيددت يكفنهددا تي ددا و  ،ترتفددم معدده ت اددال لددايفريو
وقُد ِّوض يفويل تيرب اما تحلكومي يعيج تيفريو وترتفم معه تيوفيا يف لع تمنانق(.)113

 -59وفيرددا ددت تيرواددي تمرعن د ل داحل و تجلن ددي وت جنالي د  ،وزهددل تيورق د تمش د ك 4
تال ر اه إىل تيرشعيعا تير ييهي تي اري يف تيربتزيل .فا زهاض غري م رومل له إال عنهما تكو
ي د ددار تمد د دعأر مععضد د د ينخط د ددع أو يك د ددو تحلر د ددل ريجد د د تغرح د ددا  ،أو إذت ك د ددا تجلند د د ع د ددها
تيددهما ( .)114وأكدده معك د تحل ددو ت جنالي د أ تيربتزيددل مددا زتيددل تي ددق لايفعددل تين دداء تين دوتيت
أزعي عرنيا إزهاض غري قا و ي ( .)115وأشار تيورق تمشد ك  1إىل أ إمكا يد ت زهداض
تي ا وه غري مرا ةتئرا يض ايا تيعن تجلن ي(.)116
 -60وأشار تيورق تمش ك  4إىل وزوة قو دافظ يف تيكو يع تعارض تيح تجلن ي
وت جنالي د  ،وذيددك ضددر تس د تتيجي سياسددي منظر د ددل شددعار ص ددق تألنفددا غددري تمويددوةي
يف تحليارص(.)117
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 -61وأفداة معكد تحل ددو ت جناليد لدأ ثنثددي تيوفيدا تمعت طد لاحلرددل تم دجن يف تيشدرا تيشدعقي
(تمنط تألكثع ف عت وتألقل ت هما يف تيربتزيل) ،اي ريج عرنيا ت زهاض غري تمأمو (.)118
 -62و وه معك تحل و ت جناليد ل ياسدا خمرنفد ترعندق لحد تألمهدا وتعمدي إىل معاجلد
م دأي تيععايد تيحد ي يامهدا لشددكل عدام؛ ومدم ذيدك ،ف ده ياددي عدهة مد ادله تي ياسددا
م منظور تجلن ويين م منظور تمعأر(.)119
 -63وفيرددا ددت تألنفددا تمويددوةي لدعأ ادديري ل د ب فددريو زيكددا ،أفدداة كددل مد تيورق د
تمش ك  4ومعكد تحل دو ت جناليد لدأ تيربتزيدل ددازو لرعطيدل تيردهتلري تييزمد مد أزدل ضدرا
تيح تجلن ي وت جنالي ينرعأر ،مثنرا أععلل ع ذيك منظرد تيحد تيعاميد ومفوضدي تألمد
تمر هر تي امي حل و ت ا ( .)120وم وزه ظع خمرنفد  ،قدا تير داي تيدهويل يندهفا عد
تحلعي إ رفم تي يوة تيت يفعضها تي ا و مل يفعل شيئا منم ت رشار فريو زيكدا( .)121وأشدار كدل
مد تيورقد تمشد ك  4ومعكد تحل ددو ت جناليد إىل أ وزترر تيحد تيربتزينيد شددع آدددع تم دداةا
تيروزيهيد تيددت وضددعرها مد أزددل تيرحدده يحدديع تيدعأ عندده تيددوالةر ل د ب فددريو زيكددا ،وتيددت
تع و فيها لشكل ا يل لدأ تالسدرخهتم تي دني يوسدائل مندم تحلردل سدوو يدؤة ةورت ك دريت
يف تحلدده م د أثددع ولدداء زيكددا؛ ومددم ذيددك ،مل ترندداو تنددك تم دداةا تيروزيهي د تحل دوتز تماثن د أم دام
تيف عتء وتيربتزيني م أال أفعي ي وتين اء تيشالا (.)122
 -64وأقددع تيورق د تمش د ك  6ل د ع تير ددهم تحملددعز فيرددا ددت إ شدداء ظددام فععددي ينععاي د
تيح د ي تيددت يفارسددها تيشددعو تألاددني ؛ ومددم ذيددك ،تسددرنكع تيشددعو تألاددني خمايفددا يف
دهما تيععاي تيح ي وعهم ممارس تي كا تألاني يعقال فعني عنى تينظام(.)123
 -65وأفاة منظر تي اء تيث ايف لأ أو ةرتس تسر حائي ونني يحد وتيليد تيشدعو
تألاددني يف تيربتزيددل دنحددل إىل أ عددهة تمعضددى تمفددعل يف اددفوو أنفددا تيشددعو تألاددني
يه عنى قن تخلهما تيط ي وتمعتفق تيح ي تمرا ينرجررعا تألاني (.)124
 -66وال ظددل تيورقد تمش د ك  27تيوضددم تيحد ي تمثددري ينجد يف إلررعددا كا امددار يف
منط وسط هنع زوروت( .)125ورأ مجعي اوتوكارت يا ومامي أ تيربتزيل ين يي أ تكفل مشدارك
إلررعا يا ومامي ويكوت ا يف تحملاةثا تيثنائي ل تيربتزيدل وفند ويي تمرعن د ورايد أرتضدي ادله
يعوفها تيح ي (.)126
ت ررعا و

تحلق يف تيرعني

()127

 -67أقددع تيورق د تمش د ك  3لددأ دط د تيرعنددي تيونني د ينف د ر  2024-2014يفثددل إجنددازت
ااما ،ولأهنا أةتر ذطيط مهر (.)128
 -68وأشددار معهدده تيرنري د و ددو ت ددا إىل تير دده تمررثددل يف وضددم مؤش دعت ت ددرل
لعاه وت يي سياسا تيرعني يف إلا و ت ا (.)129
تال طا ع تيهرتس
 -69وأقع مؤس تمعَميي ينرضام تيهويل وهوا تخنفاض يف
يف مددع نت تيرعنددي تاللرد َ
دهتئي وتيثددا و يف تيف د ر مددا ل د عددامي  2008و2013؛ ليدده أ معدده
تال طا ع تيهرتس ال ي ت مثريت ين نق(.)130
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 -70و َّهددل تيورق د تمش د ك  3إىل أ تطددور تي طددا تخلدداص يف مجيددم معت ددل تيرعنددي ومجيددم
أ وتعدده ت عي ددا أسدده يف تفدداق عددهم تم دداوتر يف إلددا تيرعنددي ويف إضددعاو تي طددا تيعددام يف اددلت
ت ددا  .ومد تمثددري ين نددق ليددم أ ظرد تيرعنددي تمو دده و ُ د م تيرخطدديط وت ةترر تيددت وضددعها تي طددا
تخلاص ينرهتر تيعام (.)131
 -71وأشددار تيورقد تمشد ك  3إىل أ تيربتزيددل مل تنفددل تيروادديا  33-119و47-119
و )132(94-119تمرعن د لام دداوتر لد تجلن د  ،منددل سد ب تم ددائل تمرعن د لشددؤو تجلن د
وتحليددار تجلن ددي م د دطددط تيرعنددي  .و ددل ضدديول م د زعردداء ةيني د  ،ت د ب دوت دنيددو
يف  12واليد د عن ددى تألق ددل مد د تيوالي ددا تيربتزينيد د تي دداي ع ددهةاا  27مد د تسد د تتيجيا دط ددط
تيرعنددي تيعتمي د إىل تيرحدده يعددهم تم دداوتر عنددى أسددا ددو تجلددنن وتميددل تجلن ددي وتيعددع (.)133
وأشددار تيورق د تمش د ك  15إىل تالس ددر عاة تيددل يع دداه مندده تمثني ددا وتمثني دو وم ةوز دو تمي ددل
تجلن ي وميايعو تهلوي تجلن ا ي و امنو افا تجلن يف تي يئا تمهرسي وتجلامعي (.)134
 -72ووزهددل تيورق د تمش د ك  15تال ر دداه إىل أ مشددعو تي ددا و تمرعنددق لرب دداما صمهرس د
ةو أ د ت ص يعردده عنددى ددو ت ددا تألساسددي كداحلق يف عيد تيرع ددري وتحلددق يف تيرعنددي ،
وال يهيئ تمهرس يركو مكا ا تعهةيا ينرععف (.)135
 -73و واددل تيورق د تمش د ك  15لاير ددهم تيددل تعك دده تمؤش دعت تيونني د ينرعنددي تمرعن د
لواددو تمدعأر إىل تمددهتر ؛ يكد اددلت ت جندداز غددري كدداو يرأكيدده أ تيربتزيددل قدده ددل تم دداوتر
ل تيعزل وتمعأر يف إلا تيرعني (.)136
 -74وأشددار تيورق د تمش د ك  6إىل أ دوتيل  30يف تمائ د م د مددهتر تي ددكا تألاددني
ت ددرخهم ييددا تيشددعو تألاددني يف تيرعنددي ( .)137وأكدده تيورق د تمش د ك  10أ تيرعنددي يف
قددع تيشددعو تألاددني ير د لرددهه وعي د تير دهرين ،واشاش د تهلياكددل تألساسددي  ،وعددهم وزددوة
ممارسا تعلوي داا ل ياقا تيشعو تألاني (.)138
 -75ورأ تيورق تمشد ك  10أ م د مل ةيئد أقدايي ينرعندي ت ثدر ميثدل تلركدارت ،عندى تيدعغ
مد تيشددكو" تيددت ددوم لشددأ ه .فهددو يكشد عد موقد تسددر اقي يدوزترر تيرعنددي تيددت ت ددعى إىل
تنظي منوذج يض ممثن ع تحلكوم تال اةي  ،و ظ تيرعني  ،وتمهرس م تيشعو تألاني ،
وت ررم تمهه ،وتجلامعا (.)139
 -76وأشددار تيورق د تمش د ك  27إىل أ إلررعددا كا امددار ال يفنددك ويددو مهرس د وت ددهر
لنرها لنهيا تمنط (.)140
 -77وتع ف ددل تيورقر ددا تمش د كرا  3و 25ل ددأ تيربتزي ددل أ ددعز ت ددهما اام ددا عن ددى ا ددعيه
تي وت تمرعن لرعني تألشخاص تمن دهري مد أادل أفعي دي؛ ومدم ذيدك ،يحدطهم ادلت تير دهم
ل يوة خمرنف  ،يلت مل تنفل تيربتزيل تيرواي .)141(159-119
 -78ورأ تيورق تمش ك  19أ تيرواي )142(158-119مل تنفل لايكامل .وال ظدل أ
تيطي وتمهرس يف تمنانق تيعيفيد ي دافعو م دافا نويند ينوادو إىل تمدهتر  ،وأ تم داه
تمهرسي وتهلياكل تألساسي وفعص تيواو إىل ت ل ،أو ىت تيكهعلاء ،غري كافي (.)143
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 -4حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة

تمعأر

()144

 -79ال ظل تيورقد تمشد ك  3عدهم وزدوة سياسدا ترحده ينرفاوتدا لد تجلن د تيدت
يعك ها أيضا تيعن تمرار عندى تمدعأر تيدل أوة ويدار ادو  5 000تمدعأر يف عدام .2013
ويف تيعام ف ه ،أُلن ع  500 000اي تغرحا أو داوي تغرحا (.)145
 -80وأفاة تيورقد تمشد ك  1لدأ د داال تالغرحدا تم ند عنهدا ال ترعده  35يف
تمائ د ويع د ذيددك لاألسددا إىل عددهم تيث د يف أ ظددام تيعهتي د سددوو يأدددل تيشددكاو مأدددل
تجله .وقه أكه الت ت عيع ااةر مؤدعت لشأ تموتق إزتء تيعن تي ائ عنى دو تجلدنن أوضدل
أ ثنث سكا تيربتزيل يعرربو تمعأر مل عنهما ترععض ييغرحا (.)146
 -81وفير د ددا د ددت تيروا د ددي  ،)147(90-119ال ظ د ددل تيورق د د د تمش د د د ك  19أ تيربتزي د ددل
ما زتيل تفر ع إىل داك مرخحح يععاي تين اء ض ايا تيعن  .وانا"  66مد ادله تحملداك ،
يك وف ا نن تي ضاء تيونر حيراج تي نه إىل  120دكر عنى تألقل(.)148
 -82وت َّ ينورق تمش ك  6تفاق اال تيعن ضه تين اء م تي كا تألاني  ،ما يف
ذيك تيعن تجلن دي .ومل ت درطم تي ياسدا تيوننيد مكاف د تيررييد وتيعند ضده تمدعأر معاجلد
اددله تم ددأي ل د ييء تاررددام ددداص ي دديا تيشددعو تألاددني  .وقدده تددهاور تحلاي د تددهرعيا مددم
تعتزم معك وزترر سياسا تمعأر إىل قطا فععي يف مكرب و ت ا (.)149

تألنفا

()150

 -83ر دل تيورقد تمشد ك  19لايردهتلري تمرخدلر مد أزدل تالمرثدا ينرواددي ،)151(129-119
تيددت تددهع ت ددجيل تموتييدده مد دددي وضددم مددوث يف أزن د تيددوالةر وإ شدداء ظددام تمعنومددا
تيونر تخلاص لاي جل تمهه(.)152
 -84وال ظ ددل تيورق د د تمش د د ك  20ل ن ددق أ إلن ددن تين د دوت توا ددل يف تالق د د ت تيث دداه إىل
تعرردداة تيرعددهيل تيهسددرور  ،1993/171تيددل ف د س د تم ددؤويي تجلنائي د م د  18سددن
إىل  16سددن فيرددا ددت لع د تجل دعتئ  ،وأ إلنددن تيشدديو وتفددق عنددى م د مل يعفددم مددهر د ن
تمعتا م ثيا سنوت إىل عشع سنوت ( .)153وأفاة منظر ايوما رتيدرن ووتد وتيورقد
تمش ك  19لأ ادلت تيرعدهيل ،يف دا سدنه ،سدينرهك تمعدايري تيهوييد تيدت ت ضدي لدأ داكرد
تألشخاص ةو  18سن م تيعرع ين يي أال تكو مثل داكر تي ايي (.)154
 -85وال ظد دل تيورق د د تمشد د ك  19أ اي د د تألنف ددا تي ددوة وأنف ددا تيش ددعو تألا ددني
تيضعفاء تظهع أ ه ما زت عب تنفيل تيعهيه مد تيردهتلري لييد مرالعد تيروادي 162-119
تيت ق نرها تيربتزيل(.)156

()155

 -86وأشددار تيورقد تمشد ك  19إىل أ تيربتزيددل مس ددل لد لي تي ددنطا م اشددعر ودداال
تيعند لوتسددط لع دداما رقد تهلددات  .100وقدده زتة اددلت تيددعق مد ت لددي عد دداال تيعند ،
يك انا" ت يف تمرالع (.)157
 -87وان د د ددأ تيورقد د د د تمشد د د د ك  19تيربتزي د د ددل عن د د ددى جن د د ددامل زهوةا د د ددا تيعتميد د د د إىل تنفي د د ددل
تيروادي  )158(152-119لشددأ وفيدا تألنفددا  .وقدده دق ذيددك م داعهر لع دداما ت عا ددا
تألسعي  ،تيل وفَّع يامها وموتييها تيععاي تيح ي تألويي (.)159
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 -88و هددل تيورق د تمش د ك  23إىل عددهم ت د تم تيرحددني ت رشدداة  ،وإىل عددعض ل دعتما
تيشعن  ،وإىل تيك تمفعل م ت عي ا تموزه إىل تألنفا يف وسائط ت عيم( .)160وأفداة
تيورق تمش ك  23لأ دكرد تيعده تيعنيدا قدعر أ إلدعة توزيده إعدي إىل تألنفدا ععدل مد
ت عي عري مؤذيا وغري مشعو (.)161

تألشخاص ذوو ت عاق

()162

 -89أقع منظر ايوم رتيدرن ووتد لدأ تيربتزيدل تذدل تدهتلري إعاليد معاجلد تيرواديا
تم همد دددي تالسددرععتض تيددهور تيشددامل تي ددالق ،ومنهددا مددثي قددا و ددو تألشددخاص ذو
ت عاق يعام .)163(2015
 -90وأشددار مؤس د تم دعَميي ينرضددام تيددهويل إىل عددهة تمددهتر تيعام د تيددت يي ددل يددهيها
إمكا يددا تي ددع واددو تألشَددخاص ذو ت عاق د إييهددا أو ةور ميدداه مناس د هلددؤالء تألشددخاص،
ولين ددل توزي ددم ا ددله تم ددهتر لاين ددب تمئوي د  .وال ظ ددل تمؤس د أ يف ع ددام  ،2013مل يك د
يدده  68 116مهرس د ( 96.85يف تمائ د ) م د إلرددو  70 330مهرس د يف تمنددانق تيعيفي د
إمكا يا تي ع واو تألشخاص ذو ت عاق إييها أو ةور مياه مناس  .ويف تمنانق تحلضعي ،
مل يك د د يد دده  75.33( 62 429يف تمائ د د ) مهرس د د عام د د م د د إلرد ددو  82 879مهرس د د
إمكا يا تي ع واو تألشخاص ذو ت عاق إييها أو ةور مياه مناس (.)164

تألقنيا وتيشعو تألاني

()165

 -91أشار تيورق تمش ك  6إىل داال رم يد ترعندق لا رهدا" دق تيشدعو تألادني يف تيرشداور،
مثددل دداال تي ددهوة تيكهعومائي د تم ددرار لينددو مددو ت ،وتينددين ل دريين ،ولدداويو ما ويددل ،ومشددعو سدده
تال ددازو  ،وأكث ددع مد د  100مش ددعو ق ددا و وتع ددهيل ةس ددرور ا ددهفها تيي ددري ددو تي ددكا
تألاني عع يف تيوقل تيعتا إقعتراا يف تيكو يع ةو تشاور مم تيشعو تألاني (.)166
 -92وأشددار تيورقد تمشد ك  8إىل أ تنفيددل تالتفاقددا تيثنائيد لد
عع ةو عرنيا تشاوري كافي (.)167

كددومت لددريو وتيربتزيددل

 -93وال ظل منظرد تيعفدو تيهوييد أ ده عندى تيدعغ مد تيرد تم تيربتزيدل موتادن عرنيد تعسدي
ددهوة أرتض ددي تي ددكا تألا ددني  ،فد د تير ددهم حي ددعز لد د طء يف ا ددلت تيح ددهة .وم ددا زتي ددل ع ددهر
تنرظع عرنيا أددع موتف د
عرنيا ي سي تحلهوة عاي  ،وتععقنها اعولا قا و ي ؛ يف
تي ددنط تيرنفيلي د عنيهددا أو ال ت د ت يف مع ن د تير يددي تير ددر تيددل دعيدده تيوكاي د تال اةي د تمعني د
لايشددعو تألاددني ( .)168وأفدداة مجعي د تيشددعو تمهددهَّةر  -فددع سوي دعت لددأ تيربتزيددل مل يفرثددل
تيروايا  164-119و 165-119و 167-119و.)169(168-119
 -94وأععلد ددل تيورق د د تمش د د ك  9ع د د قن هد ددا أل تيفد دديمل تير نيد دده  ،وتي د ددكا تألاد ددني
.
وإلررعا تيكوينوم وال أُوانوت ل د ب لدطء تنفيدل تي ياسدا تمرعن د ل سدي دهوة أرتضديه
وأش ددار تيورق د د تمش د د ك  )7(6إىل ع ددهم إ د دعتز أ ت ددهم يف تعس ددي ددهوة أرتض ددي تي ددكا
تألاددني غددارته كددايوت( .)171وأشددار تيورق د تمش د ك  28إىل عددهم تعسددي ددهوة تألرتضددي يف غ دويعت
ووتدريت روك ددا (لارت ددا)( .)172وأوضد ل تيورقد تمشد ك  )6(6ومنظرد تي دداء تيث ددايف ( )4أ تيعكددوة يف
تعسي هوة تألرتضي م لنرو تألعرا تي رتعي وتمشاريم تالسرخعتزي تيكرب (.)173
()170

 -95وال ظ ددل منظر د تألم د وتيش ددعو غ ددري تمرثن د ومنظر ددا أد ددع ( )174أ تيك ددو يع
ضددم عنددى اددو مر تيدده هليرن د صكرن د تي دعيفي ص ،تيددت تددهفم إىل وضددم ق دوت م د ق يددل تيرعددهيل
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تيهسرور  2000/215تم مل تيل يشكل ةهيهت م اشعت حل دو تي دكا تألادني ت قنيريد
أل ه ين ل تم ؤويي ع تعسي هوة أرتضي تي كا تألاني م تي نط تيرنفيلي إىل تي دنط
تيرش دعيعي ويف ددل ت ددا عدداةر تينظددع يف منفددا تعسددي ددهوة س ددرها .وال ظددل تيورق د
تمش ك  6أ تيرعهيل تيهسرور  2000/215تم د مل يشدكل تم داةرر تيرشدعيعي تألكثدع دطدورر
عنى و تيشعو تألاني وإلررعا كوينوم وال تحملني (.)175
 -96وال ظددل تيورق د تمش د ك  9أ تيرواددي تيددت ةددهو إىل ضددرا ددو تيشددعو تألاددني
وتمن ددهري م د د أا ددل أفعي ددي ،)176(162-119 ،وتيروا ددير تينر د د ة ددهفا إىل ض ددرا تحل د ددو
ت قنيري وتيث افي ينشعو تألاني  163-119و )177(169-119مل تنفل تنفيلت كامي(.)178
 -97وأك دده تيورقد د تمشد د ك  6أ تيوكايد د تال اةيد د تمعنيد د لايش ددعو تألا ددني تع دداه مد د
ت ن ددت دط ددري يف تم ددويف وتمد دوترة ،وق دده تععض ددل ع ددهر مد د و ددهتةا هلجر ددا مد د تحلعك ددا
تمنااض د د ينشد ددعو تألاد ددني  ،مد ددا يف ذيد ددك تد ددهمري وإ د دعت م ا يهد ددا ومعك اةد ددا تيعمسي د د  ،وةهيد دده
مويفيهددا( .)179وال ظددل تيورق د تمش د ك  22أ تيوكاي د ال تعر ددل إال لن د  36يف تمائ د م د
قددهرةا( .)180وأكدده مجعي د تيشددعو تمهددهَّةر  -فددع سوي دعت أ تيوكاي د غددري قدداةرر عنددى أةتء
تمهام تحملهةر يف تيهسرور تيربتزيني(.)181
 -98وال ظل تيورق تمش ك  8أ ده عندى تيدعغ مد وزدوة تشدعيعا لشدأ سياسدا محايد
تيشعو تمع وي  ،ال له م زياةر تالسرثرارت يحاحل تيوكاي تال اةي تمعنيد لايشدعو تألادني
وتألما د د تخلااد د تمعنيد د لحد د تي ددكا تألا ددني ( .)182وذك ددع تيورقد د تمشد د ك  8أ دده من ددل
عددام  ،2014تطن ددل سن ددن م د تالتحدداال لايشددعو تمع وي د عنددى تيش دعيط تحلددهوة ل د
تيربتزيل ولريو تذاذ إزعتءت نارئ يضرا تي اء تماة وتيث ايف هلله تيشعو تألاني (.)183
 -99وأشار تيورق تمش ك  12إىل تآلثار تي ن ي تينامج ع أعرا إلروع مد تيشدعكا
تيضد ددخر يف قطد دداعي تم د دوته وتيحد ددناع  ،وع د د أ شد ددط تالقرحد دداة تمخد ددرنط لد دداي ع م د د مهين د د
ري يفي( .)184وأشار تيعتلط تيونني ينرع ري ع شدعو تيكوينوم دوال إىل تيضديول تمكثفد تيدت
يفارسددها مؤس د "( "Condomino Estrondoيف لنهي د فورمددوزت ةو ريددو لعيرددو ،لوالي د لاايددا) عنددى
ت ررعددا تير نيهيد ( .)185وذكددع تيورقد تمشد ك  27أ أفدعتة كا امددار يرععضددو ينرضدداي ا
م تي كا تحملني (.)186

تمهازعو وتييزئو ومنرر و تينجوء وتمشعةو ةتدنيا

()187

 -100ال ظ ددل تيورق د د تمش د د ك  16تد ددهف ا تمه ددازعي تيوتف ددهي إىل تيربتزي ددل يف تي د ددنوت
تألرلددم تماضددي  ،م د ق ي ددل تهلددايري وتألفارق د  ،وزيدداةر لن د  2.868يف تمائ د يف عددهة نن ددا
تينجوء يف تي نه(.)188
 -101وفير ددا يرعند ددق لايرواد ددي  ،)189(170-119أفد دداة تيورق د د تمش د د ك  16لد ددأ تي د ددا و
تألساسي تخلاص لاألزا ب يف ض أ تهلجعر دطدع عندى تألمد تيدونر وتيعامدل تيربتزيندي ،ولدأ
اددلت تي ددا و يشددجم تهلجددعر تال ر ائي د  ،وال ميددنل لع د تحل ددو إال ينرهددازعي تم ير د  ،وحيظددع
ممارس تحل و تي ياسي  ،وال ي رل لر وي وضم تمهازعي (.)190
 -102وأش ددار تيورق د تمش د ك  16إىل س ددنب عي د تيعهي دده م د تمه ددازعي ومنرر ددي تينج ددوء
تيلي يحنو إىل تيربتزيدل عد نعيدق مطدار غوتروييدو تيدهويل  -صمنط د تيع دورص يف تحملطد رقد ،- 3
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 أو مد موتاددن تي ددفع عنددى مد ر ددي تيدعلط تجلويد تيددت،وتيددلي مينعددو إمددا مد ةدددو تي ندده
.)191(تنطنق م ذيك تمطار
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JS9, p.9.
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