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يسررر مجروريررة الرباايررل ا حتاديررة أف ضيرررأل مل وملررية األمررم املتحرردة السررامية قررو ا سرراف
ُ
عن أتييدها للتوصيات املقدمة إىل البلرد اوولرة اللاللرة مرن ا سرتيراو الردورم الابراملا ابسرتلنا
ما يتيلق ابلتوصيات التاليرة20-136 :؛ و99-136؛ و110-136؛ و 142-136الري حتري
حكومة الرباايل علماً هبا .وفيما يلي ضيليقات حكومة الرباايل على بيض التوصيات الي ضؤيدها:
جتيل اليقوبة األخرية املدرجة قا وف اهلجرةا الذم حل حمل قا وف األجا ب
-9-136
ليام 1980ا الرباايل مقدمة الدول الي حتمي حقرو املرراجرين .ويسرتند القرا وف اوديرد إىل
ملر ررماف ا دمر ررا ا جتمر رراعي والر ررو ي ي وامللمر ررر للمرر رراجرينا وا ر روار ا جتمر رراعيا و بر ررذ ر ررره
األجا ررب ومني رها وفق راً ملب رراد ا ض اقي ررة الدولي ررة ماي ررة حق ررو مجي رري اليم ررال املر رراجرين وأف رراد
أسرهم .وفيما يتيلق ابض اقية منظمة اليمل الدولية رقم 189ا ا ظر .16-136
 -15-136يُن رراق حالي ر راً امل ررؤلر ال ررو ي مابر رررور املرس رروم التاب ر ررييي رقر ررم 2015/298ا
املتيلق إبدرا أحكام مياهدة جتارة األسلحة قا وف البلد.
 -16-136ينص مابرور املرسوم التابرييي رقم 2017/627ا الرذم يرلال قيرد املناقابرة
املؤلر الو يا على إدرا أحكام اض اقية منظمة اليمل الدولية رقم  189قا وف البلد .وقرد
أدرجر ررا الربااير ررل ابل ير ررل ظامرر ررا القر ررا وة ق ر روا ضتما ر ررى مر رري ا ض اقير ررة .و ر ررص التير ررديل
الدس ررتورم رق ررم  2013/72عل ررى م ررن اليم ررال املنر رللي رري ا ق ررو ال رري يتمت رري هب ررا اليم ررال
اآلخ ر ررروف .واعتُم ر ررد أي ر ر راً الق ر ررا وف التكميل ر رري رق ر ررم  2015/150لتنظ ر رريم التي ر ررديل الدس ر ررتورم
رقم .2013/72
 -17-136لكرري يكرروف الت ررديق علررى اض اقيررة منظمررة اليمررل الدوليررة رقررم  87فيررا ً علررى
الوجرره األ مررلا جيررب إدخررال ضتيرريات علررى القروا واأل ظمررة املتيلقررة بنقرراابت اليمررلا و ررذل
على الدستور ا حتادم .وهناك مابروعاف جتررم مناقابرترما حاليراً املرؤلر الرو يا ومهرا املرسروم
التابرييي رقم  1984/16الذم يوافق على ص ا ض اقية رقم  87املتيلقة اب رية النقابية ومحايرة
ح ر ررق التنظ ر رريم؛ واملق ر رررت املتيلر ررق ابلتي ر ررديل الدسر ررتورم رق ر ررم  2005/369ال ر ررذم يلت ر رري اليوائ ر ررق
الدسررتورية الرري حتُررول دوف الت ررديق علررى هررذه ا ض اقيررة .وفيمررا يتيلررق حقرو اليمررال املررراجرينا
ا ظر .9-136
جمرال
 -32-136ينتظم املنرج الو ي الرباايليا وهو ا رار النظررم واملنرجري للتلقير
األمن الياما حول أربية حمراورا مرن بينررا "األخالقيرات واملوا نرة وحقرو ا سراف واألمرن اليرام"
و"التنور ا ثي وا جتماعي واللقا والنلاعات واألمن اليام" .وفيما يتيلق حرا ت القترل بسربب
املقاومر ررةا يتواصر ررل بر ررذل اورر ررود مر ررن أجر ررل ض اديرر رراا ولكر ررن ي َّ ر ررل عر رردم حتدير ررد سر رربة م وير ررة
خن املرا.
 -36-136حي ر رردد الق ر ررا وف رق ر ررم 2010/288-12ا املي ر ررروا أي ر راً ابس ر ررم ظ ر ررام ضيلي ر ررل
املسرراواة بر األعررا ا إجررا ات ضك ررل للسرركاف املنحرردرين مررن أصررل أفريقرري املسرراواة ال يليررة
ال رص وا قو ا ثنية ال ردية واوماعية واملاباعةا ف الً عن مكافحة التمييل وغريه مرن أ ركال
التي ب ا ثي .وقرد ُوملري املنظرور اونسراة ا عتبرار عنرد اذرا هرذه ا جررا ات الري ض رمن
ضكافؤ ال رص.

2

GE.17-15417

A/HRC/36/11/Add.1

 -39-136ينرراق املرؤلر الررو ي حاليراً القررا وف رقررم  2013/424-6الررذم ي رررو علررى
دوائ ررر الرعاي ررة ال ررحية ا خل ررار ا للام رري ح ررا ت الين ر ال رري يق رري مل ررحيترا مللي ررات ومللير روف
ٍ
خاص من ملدوجو امليل اونسي ومتايرو اهلوية اونسا ية.
وأ
 -40-136ير ر ر ررنص مابر ر ر ررروعا القر ر ر ررا و رقر ر ر ررم  2014/582-7و 2014/310الل ر ر ر رذين
يناقابراف حاليراً املرؤلر الررو ي علررى مياقبررة مررضكا جررائم التمييررل أو التحيررل علررى أسررا امليررل
اونسي أو اهلوية اونسا ية.
ميرداف حقرو
 -67-136ا ظر  39-136و .40-136وفيمرا يتيلرق إبدرا التلقير
إ ررار سياس ررت اعتم ررد ما
روخى ضن ير ررذ ه رراض التوصر رريت
ا س رراف املن رراهج املدرس رريةا يُتر ر ن
حكومة الرباايلا ومها" :امليلا اواميي قو ا ساف" و"مابرور املدرسة الي حتمي".
لتيررد ظرام السرجوف.
-74-136
حتول ا كومة ا حتادية األموال إىل الوحدات ا حتاديرة ُّ
ن
وعلررى النحررو املن رروص عليرره القررا وف الررذم ينابررا النظررام الررو ي ملنرري التيررذيب ومكافحترره
(القررا وف )2013/874-12ا ينبترري للحكومررة ا حتاديررة أف ضابررجي وضوجرره وضرردعم إ ابررا ورراف
وآليات إقليميةا وضتوىل ل وحدة احتادية مسرؤولية إ ابرائرا فيليراً .ومرن أجرل ضيسرري سربل ا روارا
جيوا للوحدات ا حتادية ا مام إىل النظام الو ي.
-75-136
ضق ر نرر الربااي ررل اب اج ررة املاس ررة إىل إدخ ررال حتس ررينات عل رى ظ ررام الس ررجوف .و
(أ)
ررا وف اللاة/ينرراير 2017ا أ اب ر ا اللجنررة املينيررة إبصررال النظررام الررو ي للسررجوفا وضت ر ل
مررن  34ممررلالً عررن السررللات التن يذيررة والتابررييية والق ررائيةا اب ملررافة إىل انتمرري املرردة .وضقررينم
اللجنررة ظررام السررجوف الررو يا وضرصررد ضن يررذ ا لررة الو نيررة ل مررن اليررام فيمررا يتيلررق بتحرردي
النظام وضر يدها وض ي مقرتحات لإلصال ؛
رور

(أل) ضوجد الرباايل أربية سجوف احتادية ضابتيليةا وسرجن واحرد يرلال
ا ابا ا وهناك مخسة سجوف أخرر مرن املقررر بنا هرا .و يوجرد سرجل مليرد ت ا تظرا
السررجوف التابيررة لنظررام السررجوف ا حتررادم الررذم مرررت  11سررنة علررى ا لالقرره .ومبوجررب الق ررار
الق ررا وة (الق ررا وف رق ررم )2008/671-11ا جي ررب أف يك رروف ع رردد ايتجر رلين ال ررذين ضس ررتقبلرم
السجوف ا حتادية دوف اليدد الذم ضسم به اقتُرا ا ستييابية الكاملة؛
( ) فيمررا يتيل ررق ابل رنُظم القائم ررة عل ررى مسررتو الدول ررةا ضابررجي ا كوم ررة ا حتادي ررة
حتسر السياسررات ابلابررا ة مرري ا كومررات ايليررة .و ال رررتة مررا بر عررامي  2007و2016ا
اسررتُحدثا  16 534و ي ررة رراغرة .وضرردير ا كومررة ا حتاديررة حاليراً  105منابر ت وعمليررات
ِ
ضوسية للمرافقا وهو ما سيؤدم إىل استحداث  43 444و ي ة اغرة جديدة؛
(د) ضر رروفر ا كومر ررة ا حتادير ررة جمر ررا ً مابر رراريي ميماري ر رة مرجيير ررة ومابر رراريي هندسر ررية
وجررداول بيررا ت باب ر ف امليلا يررة مررن أجررل ضابررييد مناب ر ت احتجرراا للررذ ور وا ث ضتكي ر مرري
مجيرري املنررا ق األحيائيررة واملناخيررة البلرردا وضتما ررى مرري املتللبررات الرري ضقت رري أ سررنة رروا
الس ررجن .وجي رررم حالير راً إع ررداد املاب رررور املتيل ررق بتاب ررييد مراف ررق للمحتج رلين إ ررار ظ ررام رربه
م تو .
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 -78-136اذذت دولة الرباايل جمموعرة مرن ا جررا ات للحرد مرن عردد السرجنا  .وميكرن
ضسررلي ال ررو علررى ا ج ررا ات التالي ررة :اايدة ع رردد الو ررائ الابرراغرة النظ ررام رربه امل ت ررو ؛
وجلسات ا سرتمار؛ واملراقبرة ا لكرتو يرة؛ وضلبيرق ضردابري وعقروابت بديلرة؛ وضن يرذ ا لرة الو نيرة
ل من اليام.
 -85-136بواس ر ررلة املرس ر رروم رق ر ررم  2007/085-6أُدر ا ر ررار الق ر ررا وة الرباايل ر رري
رول ا ختي ررارم ض اقي ررة األم ررم املتح رردة ملناه ررة التي ررذيب وغ ررريه م ررن مل ررروأل امليامل ررة أو
الربوضو ر ُ
اليقوبة القاسية أو الالإ سرا ية أو املرينرة .وستن رم الرباايرل هرذا اليرام إىل جمموعرة أصردقا قواعرد
يلسوف ما ديال مبناسبة ا يقاد الدورة السادسة واليابرين للجنة األمم املتحدة ملني اورمية واليدالة
اونائية.
-87-136

ا ظر .74-136

 -90-136جير رررم حالي ر راً وملر رري سياسر ررة و نير ررة لتيلير ررل التنر ررور ظر ررام اليدالر ررة اونائير ررة.
ررا ة مري األمرم املتحردةا خبردمات استابرارية ضقنيرة متخ رة
واستيا ا ا كومرة ا حتاديرةا
هلررذا الترررو .وجررا ت النتيجررة األوىل صررورة الوثيقررة املينو ررة "م رراهيم ومبرراد باب ر ف السياسررة
الو ني ررة للتن ررور ظ ررام اليدال ررة اونائي ررة"ا وميك ررن ا ررالر علير ررا عل ررى املوق رري الاب رربكي ل ررواارة
اليدل.
رردا السياس ررات اليام ررة ال رري اعتم ررد ا حكوم ررة الربااي ررل إىل محاي ررة ال ررات
-94-136
ا جتماعيررة األ ررد ملرري اً .وفيمررا يتيلررق ابلسررجيناتا صرردر القررا وف رقررم 2017/344-13
يس رراف/أبريل 2017ا ال ررذم أُمل رري ا في رره فق رررة واح رردة إىل امل ررادة  292م ررن ق ررا وف ا جر ررا ات
اونائية الرباايليا حتظر اسرتخدام األصر اد لتقييرد أيردم ا وامرل أثنرا املخراو والوملريا و رذل
خالل فرتة الن ا .
 -101-136عق ررب ضلبي ررق ب ررر مج جلس ررات ا س ررتمار أثن ررا ا راس ررة منلق ررة الياص ررمة
ا حتاديةا ُ ررا  14ضابرين األول/أ توبر 2015ا ضن يذ هذا الررب مج مجيري الوحردات
ا حتادية الر .27
 -104-136اب مل ر ررافة إىل م ر ررا يقدم ر رره مكت ر ررب اي ر ررامي الي ر ررام ا حت ر ررادما عل ر ررى املس ر ررتو
ا حتادما ضوفر مجيي الوحدات ا حتادية البالغ عددها  27وحدة خدمات الدفار اليمرومي علرى
مستو الو ايت.
 -105-136اعتم ر ر ر ر ررد جمل ر ر ر ر رري الاب ر ر ر ر رريو ا حت ر ر ر ر ررادم ع ر ر ر ر ررام  2016ماب ر ر ر ر رررور الق ر ر ر ر ررا وف
رقر ر ررم 2011/554ا وهر ر ررو قير ر ررد املناقابر ر ررة حالي ر ر راً جملر ر رري الن ر ر رواأل بوص ر ر ر ه مابر ر رررور القر ر ررا وف
رقررم  .2016/6620ولررول ا كومررة ا حتاديررةا مررن خررالل ال ررندو الررو ي للسررجوفا إ ابررا
مرا ررل متكامل ررة لليق رروابت البديل ررةا ف رالً ع ررن إ اب ررا مرا ررل للمراقب ررة ا لكرتو ي ررة .وق ررد أقام ررا
ا كوم ررة ا حتادي ررة ابل ي ررل ر ررا ات م رري  19و ي ررة اب ررا مرا ر رل متكامل ررة ابس ررتلمار إمج ررا
قرردره  36مليرروف رايل براايلرري خررالل السررنوات السررا املاملررية .ومررن املرررم أي راً ضسررلي ال ررو
على ابر املرسوم رقم  495ال ادر عن واارة اليدل  28يسراف/أبريل 2016ا والرذم حردد
السياسررة الو نيررة لليقرروابت البديلررة مررن أجررل وملرري إج ررا ات ومابرراريي واس ررتاضيجيات ملكافحررة
ا بي اوماعي وضوسيي لا ضلبيق اليقوابت البديلة مي اعتماد هنج ض ا ي بديل للحبي.
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 -114-136يُن َّذ بر مج محاية املدافي عن حقو ا ساف مجيي أحنا البلد .و قاعردة
عامررةا ضسررنِد الق روا واأل ظمررة الرباايليررة إىل ال ررو ايت ا حتاديررة اخت رراص التحقيررق او ررائم
ومقاملاة مرضكبيرا .و حا ت استلنائيةا ميكن للمدعي اليرام أف يللرب قرل هرذا ا خت راص
من ايا م ايلية إىل ايا م ا حتادية.
115-136ا و116-136ا و118-136ا و.121-136
ا ظر .114-136
 -124-136ضواصررل حكومررة الرباايررل جرودهررا للق ررا علررى مجيرري أ رركال الررر املياصرررة.
وضابكل اليملية الي ين ذها فريق الت تي املتنقل ا اص ملكافحة السرخرة املياصررة ممارسرة جيردة
حتظى ابعرتاا انتمي الدو  .وقد أاتحا الرباايلا ب ل خرب راا التيراوف التقري لبلرداف أخرر
هذا انال.
 -127-136جت ر ررم حالي ر راً مناقابر ررة بروضو ررول منظم ررة اليم ررل الدولي ررة لي ررام  2014املتيل ررق
ابض اقيررة اليمررل اورربم علررى مسررتو السررللة التن يذيرة حكومررة الرباايررل قبررل إحالترره إىل املرؤلر
ال ررو ي ملناقاب ررته باب رركل أعم ررق .ويوج ررد حالير راً ع رردد م ررن املب ررادرات املتخ ررذة إ ررار القنر روات
القا و يررة للق ررا علررى اليمررل اوررربما والرري ضتوافررق لررام التوافررق مرري الربوضو ررول .واب ملررافة إىل
ل ر ا ا ررما الرباايررل إىل ا ض اقيررات الرئيسررية املتيلقررة هب رذا املوملررورا وهرري :اض اقيتررا منظم ررة
اليمررل الدوليررة رقررم  29و105؛ واض اقيررة األمررم املتحرردة ليررام  1929ا اصررة ابلررر ؛ وا ض اقيررة
األمريكية قو ا ساف؛ واض اقية جني املتيلقة ابلر .
 -130-136اب ملافة إىل ا جرا ات الرامية إىل مكافحة اليمل روا مابراهبة لظرروا
الر ا ضوفر حكومة الرباايرل الوسرائل الك يلرة إبعرادة ا دمرا والوقايرة واملن روص عليررا ا لرة
الو نيررة للق ررا علررى السررخرةا إىل جا ررب اذررا ضرردابري لترروفري الت هيررل املررري والرعايررة الن سررية -
ا جتماعي ررة وإع ررادة ا دم ررا س ررو اليم ررل .ويت ررمن الس ررجل املوح ررد للر رربامج ا جتماعي ررة
إجرا ات ضتي إدرا األ خاص الذين مت إ قرا هم إ رار الرربامج اليامرةا وضرمري بابركل خراص
إىل ضلبية احتياجا م.
 -148-136ينر رراقِ املر ررؤلر الر ررو ي حالي ر راً التير ررديل الدسر ررتورم رقر ررم  2016/287املتيلر ررق
إبصررال ظررام ال ررماف ا جتمرراعيا والررذم سرريقلل مررن احنرافررات ضرُّ رل الرردخل .وسيسرراهم هررذا
ا ررد مررن الت رراوت مررن خررالل ضس رريي التقررارأل ب ر الررنظم ال رريبية للقلرراع اليررام
ا صررال
وا رراصا وحتديررد السررن األدىن للح ررول علررى امل رلاايا وضقلرريص مقرردار امل رلااي الرري يسررت يد منرررا
األغنيا ا وا بقا على املبالغ املدفوعة أل د النا فقراً.
 -155-136ي من التيديل الدستورم رقرم  2016/95ا رد األدىن مرن ا را ا كرومي
جمال الرعاية ال رحيةا وهرو مرا يرؤدم فيليراً إىل اايدة الن قرات هرذا امليرداف عرام 2017
بسبب ضتيري ريقة حساأل ا رد األدىن لإل را علرى التردابري وا ردمات ال رحيةا الري ارض يرا
م ررن  13املائ ررة إىل  15املائ ررة م ررن ص ررا ا ي ررادات الراهن ررةا أم ب رلايدة ضقريبي ررة ق رردرها 10
مليار رايل براايليا وبلتا قيمترا ا مجالية  114مليار رايل براايلي.
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 -156-136ي من النظام ال رحي املوحرد ح رول اوميري علرى الرعايرة الكاملرة خمتلر
درجر ررات التيقير رردا اسر ررتناداً إىل مبر رردأ ضيلير ررل ا ر رراا الر ررذم يراعر رري الق ر ررااي ا ثنير ررة  -اليرقير ررة
واونسا ية.
 -158-136وفقاً للقا وف امليمرول بره البلردا ستواصرل الدولرة الرباايليرة ملرماف ا جرراو
املر موف وميرري النسررا ا أم حررا ت ا مررل بسرربب ا غت رراألا إ ا مل يكررن هنرراك سرربيل آخررر
قا حياة املرأة ا املا و حالة األجنة املنيدمة الدماغ.
 -160-136ا ظر .158-136
 -161-136ا ظر .158-136
 -177-136يلب ررق الق ررا وف رق ررم 340-11ا املي ررروا علررى املسررتو الابرريا ابس ررم ق ررا وف
"مرراراي دا بينرررا"ا الرباايررل منررذ عررام  .2016وقررد أ ابر هررذا القررا وف آليررات ملنرري الينر املنررل
واألسرم على املرأةا وفقراً للدسرتور ا حترادم وال ركوك الدوليرة املتيلقرة هبرذه املسر لة .وقرد أُحررا
ضقدم جديد عام  2015حينما اعتررب القرا وف قترل النسرا ركالً مابر نِدداً لليقوبرة مرن أ ركال
ج ررائم القت ررل (ق ررا وف قت ررل النسررا ا رق ررم  .)2015/104-13و ال رررتة م ررا ب ر ع ررامي 2015
و2016ا ررذت مخرري وحرردات احتاديررة املبرراد التوجيريررة الو نيررة املتيلقررة ابلتحقيررق وفيررات
النسا الناجتة عن الين ومالحقة املسؤول عنررا وحمرا مترم مراعيرةً لر املنظرور اونسراة.
وهررذه املبرراد التوجيريررة هرري اآلف قيررد ا عتمرراد ثررالث و ايت أخررر  .واب ملررافة إىل لر ا
ضاب ررجي ا كوم ررة ا حتادير ررة األعم ررال امل رردرة للر رردخل ل ائ رردة النس ررا الل ر رواا ي ر رواجرن م ر رراعب
اقت ادية.
 -181-136ينبت ر ر رري أف ض ر ر رراا إىل التيليق ر ر ررات عل ر ر ررى التوص ر ر ررية  177-136إ ر ر ررارة إىل
بر مج "[ "MULHER, VIVER SEM VIOLÊNCIAالنسا ا اليي دوف عن ]ا الذم يردا
إىل إ ابا ما ييرا ابسم "ُ [ "Casas da Mulher Brasileiraدور النسا الرباايليات] الوحردات
ا حتاديررة الر ر  .27وقررد فُتحررا حررا اآلف ثررالث مررن هررذه الرردورا وبلتررا أعمررال البنررا أربرري
أخررر منرررا مرحلترررا النرائيررة .وضررنظنم ا كومررة ا حتاديررة أي راً محررالت ضوعيررة .وهنرراك أي راً خر
اض ال مبا ر لإلبالغ عن حا ت الين على املرأةا وهو القرص [ 180رقم ا ض ال .]180
الوقا ا املرا يناق املؤلر الو يا وهو املن ة الدميقرا ية املؤهلة ابمتياا
-206-136
لالمللالر هبذه اليمليرةا املقررت املتيلرق ابلتيرديل الدسرتورم رقرم  2015/15جملري الابريو
ا حتادما واملقرت املتيلق ابلتيديل الدستورم رقم  2015/32جملي النواأل.
 -121-136يستند من ا ق الدستورم ملااي ال ماف ا جتماعي إىل مبدأم ا راا
واسررت ادة اوميرري .و الوقررا ا املرررا يابرركل املنحرردروف مررن أصررل أفريقرري  69.2املائررة مررن
جممور  80.3مليوف خص مسرجل سرجل ا كومرة ا حتاديرة املوحرد للرربامج ا جتماعيرة –
وهو األداة الرئيسية لتحديد وضر يل السياسات املينية ابألسر ات الدخل املنخ ض.
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