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أوالً -المنهجية والعملية التشاورية
 -1يقيّم هذا التقريرر مردا امتلرال الربا يرت ليتو ريات املقخولرة ورةل اثولرة اللانيرة لةسرتعرا
الدوري الشامت .ويعر التقرير املعيومات والخيانات املتعيقة بالفرتة .)1(2016-2012
 -2ويف عررا  ،2012قخيررت الربا يررت  169تو ررية ،وأعربررت عررن تشييررد عشرررة منهررا تشييرردا
جزئي ررا( )2وع ررن اس ررتحالة قخوا ررا ت رردا التو رريات ليوا ررا تتع ررار مر ر التشر رريعات الو ني ررة.
ونُظّمررت املعيومررات املتعيقررة بتنفيررذ التو رريات سررض املواارري  ،واعتمررد يف مل ر قرردر اتميرران
نف ررس اايي ررت املتخ ر يف اتا ررافة ال ررل ق رردمتها الربا ي ررت تا عي ررس ق ررو اتنس رران الت رراب لألم ررم
املتحرردة .وأُوررذت يف ااعتخررار األ رردام الررل نظمهررا ااتم ر املرردا ،واثامعررات ،وااررالس الررل
تضررم بالتسرراوي أعضرراا مررن ااتمر املرردا ومررن حلليرر ،اايومررة ،والييانررات اايوميررة ،مررن أجررت
تعررداد هررذا التقريررر .و ُرررا مشرررويف التقريررر يف مشرراورة عامررة مررن وررةل املوق ر الشررخي ،لألمانررة
اخلا ة اقو اتنسان التابعة لو ارة العدل واملوا نة ،يف الفررتة مرا بر  21تشررين األول/أكتروبر
و 20تش ررين اللرراا/نوفمرب  .2016وتضررمنت عمييررة التشرراور جيسررة عينيررة عقرردت أمررا ثنررة
ق ررو اتنس رران واألقيي ررات التابع ررة اي ررس النر روا يف  7ك ررانون األول/ديس ررمرب  .2016وبع ررد
جيسة ااستمايف ،أعيد فتح املشاورة العامة يف الفرتة ما ب  8و 19كانون األول/ديسمرب.

ثانياً -اإلطاار القاانوني والمسسساي لتع يا وحماياة حقاوق اإلنساان فاي البرازيال
(التوصيات  6و 25و 26و 27و 28و 41و)*127
 -3تر ر ررد الربا ي ر ررت وتُق ر رريّم بش ر رريت دائ ر ررم اامتل ر ررال ليمع ر رراي الدولي ر ررة اق ر ررو اتنس ر رران.
ويف ع ر ررا  ،2016انتخخ ر ررت الربا ي ر ررت عضر ر روا يف عي ر ررس ق ر ررو اتنس ر رران ليواي ر ررة ال ر ررل ت ر رر،
الف رررتة  ،2019-2017ي ررد ج رردد الخي ررد التزام ررع بتعزي ررز ق ررو اتنس رران و ايته ررا ،وك ررذل
بترردعيم ااروار والتعرراون الرردولي ( .)3وتُوبر تنفيررذ الربنررامين الررو اللالررد اقررو اتنسرران( )4مررن
رررة ثن ررة مش رررتكة ب ر ر ال ررو ارات وفري ر ر عام ررت م ر ررتخ ب رراايس ال ررو اق ررو اتنس رران(.)5
ويف عا  ،2013أُ ي مر د الربنامين الو اللالد اقو اتنسان( ،)6ت ةيف اثمهور عيى
املعيومات املتعيقة بتنفيذ اتجرااات املقررة يف هذا الربنامين.
 -4ويف ع ررا  ،2014أ يق ررت األمان ررة اخلا ررة اق ررو اتنس رران النظ ررا ال ررو مل ر ررات
قررو اتنسرران( ،)7الررذي يقضرر ،بر ررد اتعمررال الترردرن ،اقررو اتنسرران وتقييمررع مررن وررةل
مص ررفوفة م ررن امل ررات ااجتماعي ررة .وأُ ي ر يف الع ررا نفس ررع مر ررد التو رريات الدولي ررة املتعيق ررة
حبقررو اتنسرران( - )8وهررو منرررب تليرررتوا نمر التو رريات املوجهررة تا الربا يررت يف ت ررار منظومررة
األمم املتحدة ومنظومة الخيدان األمرييية اقو اتنسان.
 -5وجت رردر ات ررارة تا بع ررت اتجر ررااات الر ي ررة ال ررل ترم رر ،تا اتعم ررال الفعي رر ،اق ررو
اتنسان ،وه :،التقرير ااجتماع - ،ااقتصادي السنوي املتعي باملرأة( ،)9الذي درت خعترع
األوا يف عا 2013؛ والنظا الو املتعير ععيومرات األمرن العرا والسراون واملخردرات(،)10
الذي أُ ي يف عا 2013؛ وامليلا اثامع ،الو لتعزيز ا رتا التنرويف وثقافرة السرة و قرو
اتنسرران()11؛ ومخ ررادرات التعرراون الرامي ررة تا تعزي ررز التلقيررن يف ع ررال قررو اتنس رران يف س رري
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القضرراا ،والررل نسررقتها و ارة العرردل واملوا نررة واألمانررة اخلا ررة اقررو اتنسرران واايررس الررو
ليقض رراا؛ وتنش رراا فري ر عام ررت لوا ر رري ة أولي ررة خل ررة عم ررت و ني ررة بش ررشن األعم ررال التااري ررة
و قو اتنسان.

ألف -المسسس ااة الوطني ااة لإلق ااوق اإلنس ااان (التوص اايات  16و 17و 18و 19و20
و 21و 22و)23
 -6عمة بالقانون  ،2014/12-986اسرتعيت عرن عيرس الردفايف عرن قرو اتنسران،
بعد مضر 50 ،سرنة عيرى تنشرائع ،براايس الرو اقرو اتنسران .وقرد تسر تعزيرز هرذه ااي رة
من وةل توسي ن ا ة ياهتا( ،)12وموا ية تافاا ال اب الدميقرا  ،عييهرا ،وهرو مرا أتراا
مشاركة ااتم املدا بعدد من اململي مساو لعدد حللي ،امل سسات اايومية(.)13
 -7وتضررمنت األنش ر ة الرئيس ررية ال ررل اا ر ي سررا ااي ررس ال ررو اق ررو اتنس رران متابع ررة
احملاكمة الل جرت يف عا  2015ليمتهم بقتت املداف عن قو اتنسان ،مانويرت مراتو ،
وه ،أول قضية يُنقت فيها ااوتصاص القضرائ ،مرن الوايرة تا القضراا اا،رادي ،وفقرا ليحيرم
الدستوري الذي ُنيز مل يف القضايا الل تن وي عيى انتهاكات و ة اقو اتنسان.
 -8وق ررا ااي ررس ال ررو اق ررو اتنس رران أيض ررا بخعل ررة تا موقر ر بن رراا ررة تولي ررد ال اق ررة
اليهرمائيررة يف بييررو مررونل بوايررة بررارا ،صخضررت عررن تو رريات تا ااي ررات العامررة بامتلررال رررو
تقامررة هررذا املشرررويف وفقررا ليخ ررة الخي يررة األساسررية( )14الررل تتضررمن أ يامررا تتعير بالخي ررة وا ررتا
قو اتنسان ليشعو األ يية .وجتدر ات ارة أيضا تا الخعلة الل قرا سرا اايرس تا من قرة
ر ررو ار ررر دوسر رر ،ب ير ررة ار ررمان أن تقر ررد ر ررركة ر رراركو تعويضر ررات ليمتضر ررررين مر ررن ااير ررار
سد اركو.
 -9ويعمت اايس أيضا عيى معاثة قضايا ميحة أورا منها القضايا املتعيقرة بنظرا معاقخرة
األ فررال وامل رراهق املخررالف ليقررانون؛ و قررو الشررعو األ رريية وعتمعررات كوييومخرروا احملييررة
وااتمع ررات التقييدي ررة األو رررا؛ واا ر يف املدين ررة يف ت ررار األلع ررا األوملخي ررة؛ و ق ررو الس رريان
ال ررذين يعيش ررون يف الشر رواريف .ويف نيس رران/أبريت  ،2016عق ررد ااي ررس ال ررو اق ررو اتنس رران
واألمانة اخلا ة اقو اتنسران املر صر الرو اللراا عشرر اقرو اتنسران الرذي ارم أكلرر مرن
ألف ،خص ملناقشة سخت وا مخادئ توجيهية لسياسات قو اتنسان.

باء -الص اااود الدولي ااة لإلق ااوق اإلنس ااان (التوص اايات  1و 2و *3و 4و 5و 7و8
و *9و)*10
 -10الربا ي ررت رررة يف  16معاه رردة م ررن أ ررت  18معاه رردة رئيس ررية اق ررو اتنس رران(.)15
ويف  11أيار/مر ررايو  ، 2016نشر رررت الربا ير ررت ااتفاقير ررة الدولير ررة اماير ررة ي ر ر األ ر ررخاص مر ررن
ااوتفرراا القسررري واتفاقيررة الخيرردان األمريييررة بشررشن ااوتفرراا القسررري لأل ررخاص .وينظررر املر صر
الو يف الربوتوكول ااوتياري اتفاقية قو ال فت املتعي برججراا تقردا الخةترات ،املوقر يف
عا  ،2012وااتفاقية الدولية اماية قو ي العمال املهاجرين وأفراد أسرهم(.)16
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 -11ويف عا  ،2012قُ ّد التقرير الساب تا اليانة املعنية بالقضاا عيى التمييز ارد املررأة.
ويف عرا  ،2015قرردمت الربا يررت أيضررا تقررارير دوريررة تا اليانررة املعنيررة حبقررو األ ررخاص موي
اتعاقة وتا ثنة قو ال فت.
 -12ويُنظ ررر الي ررا يف التوقي ر ر عي ررى الربوتوك ررول ااوتي رراري امليح ر ر بالعه ررد ال رردو اخل رراص
بااقو ااقتصادية وااجتماعية.
 -13ووفقررا أل يررا نظررا رومررا األساس ر ،ليمحيمررة اثنائيررة الدوليررةُ ،سر ّرن يف عررا 2013
اليررا يف
(القررانون رقررم  )2013/12-850تشرري يُعر ّررة اثرميررة املنظمررة .وينظررر املر صر الررو
مشررروع ،قررانون نو ررين( )17لتعريررن اث ررائم املنصرروص عييهررا يف نظررا رومررا األساسرر ،وتنظرريم
التعاون القضائ ،م احمليمة اثنائية الدولية(.)18
 -14وييف ررت الدس ررتور اا ،ررادي (التعر ررديت الدس ررتوري رق ررم  )2013/72قوق ررا متسر رراوية
ليعمال املنزلي ول هم من العمال يف املنرا ااضررية والريفيرة .وينظرر اليرا فرير عامرت ثةثر،
األ رراة ترراب لررو ارة العمررت يف اتفاقيررة منظمررة العمررت الدوليررة رقررم  ،189عيررى الرررتم مررن عررد
بعد عيى هذه ااتفاقية.
التصدي ُ

 -15وتيف ررت امل ررادة  8م ررن الدس ررتور اا ،ررادي ري ررة تي رروين اثمعي ررات ،ع ررا يف مل ر ري ررة
اانضما تا النقابات ،وهو مواويف اتفاقية منظمة العمت الدوليرة رقرم  ،87بشرر ا ررتا مخردأ
النقابة الوا دة(.)19

جيم -المدافعون عن حقوق اإلنسان (التوصيات  31و *79و 80و 81و 82و83
و 84و 85و 86و 87و 88و 89و)141
 -16هتر ر رردة السياسر ر ررة الو ني ر ررة اماير ر ررة املر ر رردافع عر ر ررن قر ر ررو اتنس ر رران ،الر ر ررل ينظّمهر ر ررا
املرس ررو  ،2007/6044مر ر برن ررامين اي ررة امل رردافع ع ررن ق ررو اتنس رران( ،)20ال ررذي ينظم ررع
املرسو  ،2016/8724تا اية أي خص معر لإلكراه أو التهديد بسخض عميع كمرداف
عن قو اتنسان .ويهدة برنامين اية املدافع عن قو اتنسان أيضرا تا القضراا عيرى
أسررخا التهديرردات ،وتعخ ررة ااي ررات العامررة مررن أجررت اعتمرراد تج ررااات ليتحقي ر يف انتهاكررات
قو اتنسان واتفةت من العقا ومن هذه اانتهاكات وااماية منها.
 -17ويتوا برنامين اية املدافع عن قو اتنسان مسر ولية متابعرة  349قضرية ظيرت
بررالقخول يف ت ررار الربنررامين ،وا ترزال  500قضررية أورررا قيررد التقيرريم .وقررد وقّر الربنررامين اتفاقررات
يض ي الفري اا،رادي عسراعدة وايرات أوررا.
راكة م مخس وايات ا،ادية( ،)21يف
وتر ر رررتخ معظر ر ررم القضر ر ررايا بر ر رراا يف األر ( ،)114والشر ر ررعو األ ر ر رريية ( ،)65وعتمعر ر ررات
كوييومخوا احمليية ( ،)60والخي ة ال خيعية ( .)35وعيى الرتم من اثهود املخذولة ،فة تزال هنرا
،ديات قائمة يف عال اية املدافع عن قو اتنسان يف الربا يت ،وخبا ة املهنيون العاميون
يف عال ااتصاات والزعماا الريفيون والشعو األ يية وعتمعرات كوييومخروا احملييرة واملردافعون
عن الخي ة .ويف عام 2015 ،و ،2016ار ميتض املدع ،العرا اا،رادي اقرو املروا ن ،
وو ارة العدل ،وميتض أم املظامل ليم سسة الو نية ليشعو األ يية ،واألمانرة اخلا رة لصرحة
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الشررعو األ رريية ،يف اجتمررايف ُعقررد يف مرراتو تروسررو دو سررول بشررشن القضررايا املتعيقررة بالشررعو
األ يية وتابعع برنامين اية املدافع عن قو اتنسان(.)22
 -18و،ت رراج اتجر ررااات املتعيق ررة حلمير ر بر ررامين ااماي ررة القائم ررة يف الربا ي ررت (برن ررامين اي ررة
املرردافع عررن قررو اتنسرران ،وبرن رامين ايررة الضررحايا والشررهود املعرا ر ليتهديررد ،وبرنررامين
ايررة األ فررال وامل رراهق املهررددين برراملوت) تا ،سررينات .وتقرررر يف عررا  ،2016عيررى سررخيت
امللال ،أن تراع ،اتفاقات الشراكة املتعيقة بتنفيرذ بررامين اامايرة و رة اايومرة اا،اديرة املتعرددة
السنوات جتنخا انق ايف ااماية الل توفر ليمستفيدين من هذه الربامين.

ثالثاً -اإلنجااازات والتإلااديات فااي مجاااي تع ي ا وحمايااة حقااوق اإلنسااان فااي
البرازيل
ألف -الإلد من الفقر وتع ي المسااواة االجتماعياة (التوصايات  29و 30و 32و49
و 131و 132و 133و 134و 135و 136و 137و 139و141
و 142و 143و 144و 145و 150و)154
 -19تس ر  ،يف الفرررتة مررا ب ر عررام 2004 ،و ،2014انتشررال  36مييررون برا ييرر ،مررن ب رراثن
الفقرر املردق ( .)23وميلرت السرات املو رد ليرربامين ااجتماعيرة ليحيومرة اا،اديررة ()Cadastro Único
أداة تترريح ألفقررر األسررر ااسررتفادة مررن السياسررات العامررة .وتسررتفيد األسررر الفقر ة ،مررن وررةل هررذا
السات ،من مخرادرات اايومرة اا،اديرة و يومرات الوايرات واايومرات احملييرة .وميلرت التسرايت
يف هذا السات املو د ر ا ا ما ليحصول عيى اخلدمات الل يقدمها برنامين العرةوات األسررية،
الررذي يقررو عيررى سياسررة ليتحررويةت النقديررة املشرررو ة لصررا األسررر الفق ر ة( ،)24وعيررى تعانررات
لرردف الرسررو ااجتماعيررة املتعيقررة باسررتهة اليهربرراا ،واتعانررات النقديررة املسررتمرة( .)25وبيررع عرردد
األسر املساية يف الوقت اااارر ورو  27مييرون أسررة .ويف عرا  ،2012افتتحرت الربا يرت اايقرة
الدراس ررية الدولي ررة بش ررشن السياس ررات ااجتماعي ررة ألتر ررا التنمي ررة( ،)26وه ررو رردم أت رراا ليوف ررود
األجنخية حملة عامة عن اسرتاتيايات الربا يت يف عال التنمية ،ملت برنامين العةوات األسرية.
 -20وبيررع اررم ااسررتلمارات يف برنررامين العررةوات األس ررية  28.5مييررار ري ررال برا ييرر ،يف
عررا  .2016ويف ك ررانون األول/ديس ررمرب  ،2016بي ررع عرردد األس ررر املس ررتفيدة  13.57ميي ررون
أسرة ،ويف صو /يوليرع  ،2016بيرع متوسر مقردار اتعانرة عيرى الصرعيد الرو  181.15ريراا
برا يييا لألسرة الوا دة( .)27ويُشررت يف تنفيرذ التحرويةت النقديرة تسرايت األ فرال يف املردار .
ويف ررهري ن /أتسر س وأييول/سررختمرب  ،2016اسررتفاد  95.25يف املائررة مررن  14.6مييررون
ف ررت و ررا م ررن برن ررامين االتح ررا بالدراس ررة وفق ررا تج ررااات مراقخ ررة اا ررد األد لي رررتدد عي ررى
املرردار ( .)28ويف ررال اافررا معرردل املوارخررة ،نررري التحقي ر يف األواررايف ااشررة احملتميررة مررن
أجت توف ودمات ددة ات أي مشيية تعاا منها األسرة املعنية.
 -21وويف برن ر ر ررامين من ر ر ررز  ،ي ر ر رراي( ،)29ال ر ر ررذي أ يقت ر ر ررع اايوم ر ر ررة اا،ادي ر ر ررة الربا ييي ر ر ررة يف
عررا  ،2009أكلررر مررن  2.512مييررون منررزل حبيررول عررا  ،)30(2015عررا فيهررا منررا ل يسررهت
الو ر ر ر ررول تليهر ر ر ررا لتيخير ر ر ررة ا تياجر ر ر ررات األ ر ر ر ررخاص موي اتعاقر ر ر ررة .واسر ر ر ررتُلمر يف عر ر ر ررا 2016
GE.17-01929

5

A/HRC/WG.6/27/BRA/1

لو ررده  34.9مييررار ري ررال برا ييرر ،لصررا األسررر الررل يصررت دويهررا الشررهري تا  3 650ري رراا
برا يييا( .)31ويف العا نفسرعُ ،منحرت األولويرة أيضرا تعانرة األسرر مات الردوت املرنخفت (تصرت
.
دوواا الشهرية تا  1 800ريرال برا يي )32(،الل لديها أ فال ولدوا برأ
 -22ومرن أ رت  36مييرون برا يير ،تسر انتشرراام مرن برراثن الفقرر املردق  ،صيرن  22مييررون
مر ررن اارتقر رراا تا وا ر ر اجتمر رراع ،جدير ررد بعر ررد وا ر ر برنر ررامين و ر ررة الربا ير ررت بر ررة فقر ررر( )33يف
عررا  .2011ونرردر التشكيررد عيررى النتررائين التاليررة الررل ،ققررت ر عررا  :2014التحررا أكلررر
م ر ررن  1.75ميي ر ررون ر ررخص م ر ررن موي ال ر رردوت امل ر ررنخفت ب ر رردورات تدريخي ر ررة مهني ر ررة؛ وتر ر رروف
ر روا  900أل ررن ور رزان ملي رراه األم ررار ألتر ررا ااس ررتهة واتنت رراج؛ و ي ررادة ع رردد األ ف ررال
املس ررتفيدين م ررن برن ررامين الع ررةوات األسر ررية وامليتحقر ر ب ررالتعييم ااض رراا بنس ررخة  33يف املائ ررة،
عس رراعدة م ررن برن ررامين الربا ي رت ااامي ررة( .)34وب ررت النظ ررر ع ررن ه ررذه املخ ررادرات ،ف ررة ت رزال هن ررا
،ديات متعيقة بالفقر ،وفوار اجتماعية واقتصرادية ،وا سريما فيمرا يتعير بالتفاوترات اتقييميرة
والف ات الضعيفة ،ملت سيان الرين والسيان األ يي .
 -23وتسر ر يف ع ررا  2014ت ي ررة  72.6يف املائ ررة م ررن الس رريان الع ررامي ال ررذين ت ر ررتاوا
أعمررارهم مررا ب ر  16و 59سررنة بالضررمان ااجتمرراع ،،وو ررت عرردد املسررتفيدين تا 65.31
مييررون ررخص( .)35و ررهدت الفرررتة مررا ب ر عررام 2008 ،و 2013يررادة قرردرها  191.4يف
املائ ررة يف ع رردد العم ررال املس ررتقي املس رراي يف و ررة الض ررمان ااجتم رراع ،املخسر ر  .وتسر ر يف
عا  2013ت ية  2.2مييون خص .وارتف عدد املستفيدات مرن الت يرة مرن ربرات الخيروت
موات الدوت املنخفت بنسخة  322يف املائة ما ب عام 2011 ،و.2013

 -24وبي ررع ع رردد املس ررن واأل ررخاص موي اتعاق ررة ال ررذين اس ررتفادوا م ررن اتعان ررات النقدي ررة
املس ررتمرة( 3.2 )36مةي ر ر ر ررخص يف عر ررا  ،2009وو ر ررت هر ررذا العر رردد تا  4.2مةي ر ر يف
عر ررا  .)37(2015وتس ر ر منر ررذ ع ر ررا  2012تعزير ررز املخ ر ررادرات الرامير ررة تا ت ر رروف فر رررص العم ر ررت
لأل خاص الذين يعيشون يف الة الفقر املدق  ،ملت الربنامين الو لتعزيز تميانية الو ول تا
عامل العمرت( )38وبرنرامين العمرت يف ت رار اتعانرات النقديرة املسرتمرة ،والرل تسرتهدة األ رخاص
موي اتعاقررة الررذين ت ررتاوا أعمررارهم مررا ب ر  16و 45سررنة ب يررة صيي ررنهم مررن ااصررول عي ررى
التدريض امله وااستفادة من برامين التوريرن .ويهردة برنرامين اتعانرات النقديرة املسرتمرة عيرى
مس ررتوا امل رردار تا القض رراا عي ررى اار رواجز ال ررل  ،ررول دون ص ررول األ ف ررال واملر رراهق موي
اتعاقررة عيررى التعيرريم .وأميررن بفضررت هررذا الربنررامين ،قي ر يررادة ت ررتاوا مررا ب ر  30تا  70يف
املائ ررة يف مع رردل تدم رراج ه ررذه الف ررات يف النظ ررا التعييم رر .،وعوج ررض املرس ررو ،2013/8145
تراجعت مدة املسامهة امل يوبة ليتقاعد اخلاص لأل خاص موي اتعاقة بعشر سنوات.

باء -ماافإلة عمل السخرة (التوصيات  106و 107و)119
 -25اعتررربت منظمررة العمررت الدوليررة الربا يررت ملرراا كتررذا بررع يف اليفرراا اررد الررر املعا ررر.
ويف الفرتة ما ب عام 2013 ،و ،2016ويّصت و ارة العمت أكلر مرن سرتة ناة عامرت مرن
أوا ررايف ررخيهة ب ررالر م ررن و ررةل تج رراا أكل ررر م ررن  500عميي ررة تفت رري ( )39يف ي ر الواي ررات
اا،ادية( .)40وهنا مخس عشرة ثنة يومية تعمت مرن أجرت القضراا عيرى عمرت السرخرة ،تا
جانض اليانة الخيدية التابعة ملدينة ساو باولو.
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 -26وق ررد اس ررتفاد ا ررحايا ال ررر املعا ررر م ررن الت ررداب املتخ ررذة مل ررت الت ررشم ا ررد الخ ال ررة،
وتميانية الو ول تا برامين التحويةت النقدية ،وتعزيز مخادرات و األمية والتدريض .ويف الفرتة
ما ب عام 2013 ،و ،2016قدمت و ارة العمت الدعم ألكلر من  4 735عامة من وةل
،ويررت  8.7مةي ر ري ررال برا ييرر ،يف ت ررار التررشم اررد الخ الررة .وعررةوة عيررى مل ر  ،جترراو ت
التعويضررات املدفوعررة ليعمررال يف الفرررتة مررا ب ر عررام 2012 ،و 2015مخيررع  25مييررون ري ررال
برا يي .)41(،ويف عرا ُ ،2015وقّعرت اتفاقيرة تعراون بر اايرس الرو ليقضراا ،ومنظمرة العمرت
الدوليررة ،و يمررة العمررت العييررا ،واا،رراد الررو ملفتشرر ،العمررت ،وو ارة العمررت ،واألمانررة اخلا ررة
اقو اتنسان ،وميترض العمرت التراب ليمردع ،العرا  ،وميترض املردع ،العرا اا،رادي ،سردة
تعادة تدماج العمال الذين انتشيوا من أواايف خيهة بالر .
 -27تضمن سرات أربرا العمرت املخرالف لقروان العمرت  609راات يف صو /يوليرع ،2014
وهر ر ررو م ر ر ررا ميل ر ر ررت ير ر ررادة بنس ر ر ررخة  142.6يف املائ ر ر ررة مقارنر ر ررة م ر ر ر ع ر ر ررا  .2011ويف ك ر ر ررانون األول/
ديسمرب  ،2014قضت احمليمة العييا اا،اديرة بتعيير ت ردار قائمرة أربرا العمرت املخرالف لقروان
العمت .وأُل ر ،هرذا القررار يف أيار/مرايو  .2016ويف الفررتة مرا بر كرانون اللاا/ينراير  2010وتشررين
اللراا/نوفمرب  ،2015فُتحرت  2 503تجررااات تر قضرائية و، 1 604قيقرات ليتحرري يف جرميرة
رايت وررةل الفررتة نفسررها  706هترم جنائيررة و10
وس ّ
تعرريت رخص مررا تا أوا (رايف )42ررخيهة برالر ُ .
اات نفذت فيها األ يا .
 -28ويف الفرررتة مررا ب ر عررام 2012 ،و ،2014أتا ررت اليانررة الو نيررة ليقضرراا عيررى عمررت
()43
يف عررا ومفررت عمررت فيمررا يتعي ر عيافحررة
السررخرة
يقررات عمررت ألكلررر مررن ألررن قررا وم رد ّ
جرمية تعريت خص ما ألوارايف رخيهة برالر  ،وفقرا ليمرادة  149مرن قرانون العقوبرات الربا يير.،
وباتارافة تا ملر ُ ،وقّر ااتفررا اا،ررادي الرامرر ،تا القضرراا عيررى أعمررال السررخرة بر اايومررة
اا،ادية و يومات  13وايرة ومن قرة العا رمة اا،اديرة يف كرانون األول/ديسرمرب  ،2016وهرو
ما ا عيى تعزيز وتنشاا املزيرد مرن الياران ووار املزيرد مرن اخل ر عيرى مسرتوا الوايرات مرن
أجت القضاا عيى أعمال السخرة.
 -29وم ررن امله ررم أيض ررا ات ررارة تا س ر ّرن التع ررديت الدس ررتوري رق ررم  81ال ررذي أج ررا مص ررادرة
األراا ،الل ُصار فيها أعمال السخرة.

جيم -تع ي المساواة
األشا ا ا ا ا ا ا ااخات صوو اإلعاقا ا ا ا ا ا ا ااة (التوصا ا ا ا ا ا ا اايات  34و 35و 36و 37و 38و 39و40
و 42و)55

 -30أق ر رررت الربا ي ر ررت يف ع ر ررا  2015الق ر ررانون  ،2015/13146املع ر ررروة باس ر ررم النظ ر ررا
األساس ر رر ،اخل ر رراص باأل ر ررخاص موي اتعاق ر ررة أو الق ر ررانون الربا يي ر رر ،لإلدم ر رراج( .)44وم ر ررن بر ر ر

اابتيارات الل تضمنها هذا التشري  ،جتدر ات رارة تا اسرتحدام تعانرة لإلدمراج ااجتمراع،؛
وتع ررديت الق ررانون امل رردا فيم ررا يتعي ر ب ررااعرتاة باألهيي ررة القانوني ررة؛ و،س ر التش رريعات املتعيق ررة
بجميانية التوا ت والو ول املادي.
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 -31وتتملررت السياسررة املرجعيررة األورررا يف اخل ررة الو نيررة املتعيقررة حبقررو األ ررخاص موي
اتعاقرة  -و رة العري برة ردود ،الرل ُوارعت يف عرا  .2011وانضرمت  25وايرة ومن قرة

العا ررمة اا،اديررة و روا  1 480بيديررة تا هررذه املخررادرة .ومييررن اا ررةيف عيررى نتررائين هررذه
اخل ررة عيررى املوق ر الشررخي ،املعنررون "( "Living without Limits Observatoryمر ررد العرري
بة دود)(.)45

 -32ووفقر ررا لخيانر ررات ر ررادرة يف عر ررا  ،2014حر ررت و ر ررة تيس ر ر الو ر ررول تا العدالر ررة
اانتخابية الل ُواعت يف عا  2012بتييين  32ألن موق اقرتايف تير اا تياجرات اخلا رة
لأل خاص موي اتعاقة .ويف عا  ،2014بدأت الدعاية اانتخابية عيى التيفزيرون وهر ،ميزمرة
بعر الشروا النصية وباستخدا ل ة ات ارة.

 -33وت خ ر الربا يررت مخررادئ ق ررار اثمعيررة العامررة لألمررم املتحرردة  215/65لصررا املصرراب
باثرذا  .ويف الفرررتة مررا بر عررام 2007 ،و ،2014منحررت الربا يرت األ ررخاص الررذين يعيشررون
يف عزلة وخيضعون ليعةج اتلزام ،أكلرر مرن  8 800معا را تقاعرديا عيرى مردا العمرر ،وملر
عمة بالقانون .2007/11520
 -34وعي ر ررى ال ر رررتم م ر ررن التق ر ررد احمل ر ررر يف تعزي ر ررز ق ر ررو األ ر ررخاص موي اتعاق ر ررة" ،ف ر ررجن
ااتصراات الرل ترتم عررب مركرز "ألرو قرو اتنسران" (اتصرت برالرقم  )100تلخرت اسررتمرار ورود
الشررياوا .ويف عررا  ،2015تيقررى ميتررض أمر املظررامل الررو اقررو اتنسرران (ميتررض أم ر
املظامل الو ) التاب لألمانة اخلا ة اقو اتنسان  9 656اتصاا.
المسنون (التوصيات  32و 53و)54
 -35أُعيررن االت رزا الررو خبدمررة الشرريخووة النش ر ة( )46يف عررا  2013مررن أجررت تنسرري
اثهود الل تخذاا ااي ات اا،ادية يف تقدير قو اتنسان ليمسن وتعزيزها والدفايف عنها.
 -36وتتملت نليات ااماية القائمة األورا يف مركز الشر ة اخلاص ليمسرن ؛ وتلرزا املهنير
الص ر ررحي بجو ر ررار الش ر ررر ة يف اا ر رراات ال ر ررل تن ر رروي عي ر ررى حلارس ر ررة العن ر ررن ا ر ررد املس ر ررن .
ويف عا ُ ،2015س ّايت  32 238يوا تتعي بانتهاكات قو املسن عن ري ودمة
ااتصال بالرقم  ،100وهو ثاا أكرب رقم من الشياوا.
 -37وجتدر ات ارة تا املراكز املرجعية املعنيرة بتروف الرعايرة الصرحية ليمسرن  ،والرل تشريت
جزاا من خية الرعاية الصحية ليمسن عيى مستوا الوايات ،وتديرها و ارة الصحة ،وبرنامين
الصرريدلية الشررعخية( )47وبرنررامين املنررزل أفضررت( .)48ويف عررا  ،2015وقّعررت الربا يررت أيضررا اتفاقيررة
الخيدان األمرييية بششن اية قو اتنسان ليخار السن.
المثليات والمثليون وم دوجاو الميال الجنساي ومياايرو الهوياة الجنساانية (التوصايات *24
و 97و)140
ومررنح األق رران
 -38يف عررا  ،2011اعرتفر
رت احمليمررة العييررا اا،اديررة باألسررر امللييررة اثررنسُ ،
()49
امللييون اا يف ااقرتان املدا  .واستنادا تا القرار  2013/175الصادر عن اايرس الرو
ليقضرراا ،ا مييررن ملياتررض السررات املرردا العررا رفررت اا تفررال بررالزواج املرردا ب ر خص ر
مليي ،اثنس أو رفت ،ويت ااقرتان املدا تا واج.
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 -39وم ر مل ر  ،ا ي رزال تعزيررز قررو امللييررات واملليي ر ومزدوج ر ،امليررت اثنسرر ،وم ررايري
ااوية اثنسانية يت يض تجرااات تشريعية وم سسية .وا يعترب التمييز اد أفراد هذه الف رة جرميرة
يف الربا ي ر ررت .وتوا ر ررح بيان ر ررات املعه ر ررد الربا يي ر رر ،ليا رافي ر ررا وات ص ر ررااات ،ال ر ررل ر رردرت من ر ررذ
عا  ،2014أن  7.7يف املائة فق من  5 570بيدية يف الربا يت لديها سياسات ددة بششن
امللييات واملليي ومزدوج ،امليت اثنس ،وم ايري ااوية اثنسانية.
 -40وميلررت التقريررر املتعير بررالعنن القررائم عيررى معرراداة املليير ( )50دعمررا مهمررا لي ايررة تعررداد
سياسات اايومة .وهو مخادرة رائدة تتوا تنسيقها األمانرة اخلا رة اقرو اتنسران ،وجتمر فيرع
بيانررات تفصررييية عررن وا ر الضررحايا .و ردرت ال خعررة اللاللررة مررن التقريررر يف عررا  2016م ر
بيانات تخدأ من عا  .)51(2013وستصدر ال خعة الرابعة من التقرير يف عا  2017م بيانرات
تعود تا عام 2014 ،و.2015
 -41ويت ررر تقري ررر ع ررا  2016تا س رريا العن ررن املس ررتمر وانته ررا ق ررو اتنس رران بع ررد
عر اات عن أعمال قتت وسيض تسخخت يف وفاة أ خاص مرن امللييرات واملليير ومزدوجر،
امليررت اثنسرر ،وم ررايري ااويررة اثنسررانية .ومررن املهررم أا ي يررض عررن الررذهن أن التقصر يف التخييررع
عن هذه اااات يشيت قيقة واقعة .ويت يض هذا السيناريو املتسم بالتهاون والعنن أن تض
الربا يت سياسات وتشريعات هتدة تا املعاقخة عيى التمييز اد أفراد هذه الف ة ومنعع.
 -42ويهرردة النظررا الررو الررذي وا ر يف عررا  2013لتعزيررز قررو اتنسرران وميافحررة
العنررن الررذي يتعررر لررع امللييررون وامللييررات ومزدوج رو امليررت اثنسرر ،وم ررايرو ااويررة اثنسررانية تا
تتا ة سخت تنسي السياسات العامة( )52عيى ي املستويات اللةثة لة،اد .ويف عرا ،2014
أُنشر ر ت اليان ررة الو ني ررة املعني ررة بالسياس ررات العام ررة املتعيق ررة باملليي ررات واملليير ر ومزدوجر ر ،املي ررت
اثنس ،وم ايري ااوية اثنسانية ،وه ،منتدا نمر مرورف عمرومي مرن الوايرات والخيرديات
من أجت تعزيز النظرا الرو  .ويف عرا  ،2015أنشرشت اايومرة اا،اديرة اليانرة املشررتكة بر
الررو ارات ملناهضررة كراهيررة امللييررة اثنسررية .وباتا ررافة تا مل ر  ،فهنررا العهررد الررو مليافح ررة
العنن اد امللييات واملليي ومزدوج ،امليت اثنس ،وم ايري ااوية اثنسانية.
 -43وعوجررض املرسررو  ،2016/8727يُر من مل ررايري ااويررة اثنسررانية باسررتخدا األلقررا
ااجتماعية يف الوثائ الر ية الرل تقردمها اتدارة العامرة اا،اديرة .ويف عرا  ،2016ا تُفرت
بالرذكرا اخلامسررة عشرررة تنشرراا اايررس الررو مليافحررة التمييررز وتعزيررز قررو امللييررات واملليير
ومزدوج ،امليت اثنس ،وم ايري ااوية اثنسانية(.)54

()53

المساواة بين الجنسين (التوصيات  43و 44و 45و 46و 47و 48و 50و 51و)52
 -44تتن رراول اخل ر ررة الو نير ررة ليسياسر ررات املتعيق ررة بر رراملرأة  )55(2015-2013مسر ررائت منهر ررا
املسراواة بر اثنسر يف سررو العمرت ،وااسررتقةل ااقتصرادي ليمررأة ،مر تيررةا اهتمرا ورراص
لسياسات القضاا عيى الفقر ،ومشاركة املرأة يف تنمية الخيد.
 -45وتراجعت أوجع عد املساواة ب الرجال والنسراا يف سرو العمرت الربا يير ،يف السرنوات
القيييررة املااررية .ويف الفرررتة مررا ب ر عررام 2004 ،و ،2014ارتف ر متوس ر دوررت امل ررأة العاميررة
بزيادة قردرها  61يف املائرة مرن يرد القيمرة ااقيقيرة وجتراو  ،ليمررة األوا ،عتخرة ال  70يف املائرة
من دورت الرجرت( .)56وأُ رر تقرد يف ضرور املررأة يف سرو العمرت ،يرد بيرع  57.3يف املائرة
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يف ع ر ررا  .)57(2014ويف ع ر ررا  ،2015أ ر ررخحت النس ر رراا مي ر ررلين  36.4يف املائ ر ررة م ر ررن ير ر ر
أ حا املشراري ( .)58وعيرى الررتم مرن أن املررأة سصرص سراعات أقرت ملهنتهرا الرئيسرية (35.5
سرراعة يف األسررخويف ليم ررأة و 41.4سرراعة يف األسررخويف ليرجررت) ،فررجن العمررت املنررز ميلررت 25.2
سرراعة يف األسررخويف ليم ررأة و 11سرراعة ليرجررت  -وتصررت مرردة التنقررت أسررخوعيا تا  60.7سرراعة
ليمرأة و 52.4ساعة ليرجت(.)59
 -46وتش رريت النس رراا تالخي ررة ال ررة اث ررامعي و ررة الدراس ررات العيي ررا ي ررد يتا رراو
متوس ر ع رردد س ررنوات الدراس ررة بالنس ررخة تا امل ررأة مليي ررع ل رردا الرج ررت .ويف ع ررا  ،2014و ررت
متوس ر ع رردد سررنوات الدراس ررة بالنس ررخة تا امل ررأة  8س ررنوات ،يف ر بيررع ه ررذا املتوس ر 7.5
سنوات بالنسخة تا الرجت( .)60ويف العا نفسع ،أ خحت النسراا ميرلين تالخيرة الربا ييير اارائزين
عيررى ررهادة الرردكتوراه املمنو ررة يف اخلررارج ( 60يف املائررة مررن اام رويف)( .)61وين خر األمررر نفسررع
عي ررى ال رردورات التدريخي ررة ال ررل يق رردمها الربن ررامين ال ررو ليحص ررول عي ررى التعي رريم التق ر ر وف رررص
العمت( ،)62والل ييت النسراا فيهرا  68يف املائرة مرن ال رة يف الفررتة مرا بر عرام2014 ،
و.2015
 -47ويف األريرراة ،وس ر الربنررامين الررو لتعزيررز الزراعررة األس ررية( )63رردود اائتمرران املترراا
لينس ر رراا م ر ررن  50أل ر ررن رير ر ررال برا يي ر رر ،تا  150أل ر ررن رير ر ررال برا يي ر رر ،يف ع ر ررا  .2013وم ر ررن
وررةل و ررة مصرررة ررفرا ليزراعررة األس ررية ،بيررع عرردد عقررود اائتمرران املخصصررة ل ردعم النسرراا
أكلررر مررن  562ألررن عقررد وررةل الفرررتة  .)64(2015-2014و ادت مشرراركة امل ررأة يف برنررامين
ااص ر ر ررول عي ر ر ررى ال ر ر ررذاا م ر ر ررن  11.5يف املائ ر ر ررة يف ع ر ر ررا  2009تا ر ر ر روا  50يف املائ ر ر ررة يف
عا  .2015وأ در الربنامين الو لتوثي النساا العامةت يف األرياة( )65ثةثة مةي وثيقة
يف عا .2015
 -48وتتملررت النتررائين ااام ررة األورررا الررل أفر هت ررا السياسررات العامررة اخلا ررة برراملرأة يف تعزي ررز
قو العمت املتساوية ليعمال املنرزلي مرن ورةل التعرديت الدسرتوري )66(2013/72؛ وتوسري
ن ررا برنررامين اتنصرراة ب ر اثنس ر وب ر األع ررا ()67؛ وتوسرري ن ررا اسررتحقاقات الضررمان
ااجتمر رراع( ،املعر رراد التقاعر رردي بسر ررخض العمر ررر أو رر رررة ُمقعر ررد ،واسر ررتحقاقات املر ررر وأجر ررر
األمومررة) لصررا ربررات الخيرروت موات الرردوت املررنخفت عررن رير املسررامهة القائمررة عيررى أسررا
وعهررد تا املر ررد الربا ييرر ،ليمسرراواة ب ر اثنس ر ( )68وفرير ر ررد املسرراواة
ااررد األد لألجرررُ .
ب اثنس ( )69عهمة التنظيم املنها ،ليخيانات املتعيقة باملساواة ب اثنس .
 -49ودلت اانتخابات الل جرت يف عرا  2014عيرى يرادة مشراركة املررأة ( 8 120امررأة
أو  31يف املائة من املر ح ) مقارنة م انتخابات عا  5 056( 2010مر حة أو 22.43
يف املائة من املر ح ) ،ومل وفقا ليخيانات الل قدمتها احمليمرة اانتخابيرة العييرا .وعيرى الررتم
مر ررن اتج ر ررااات اتنابير ررة الر ررل كرسر ررها قر ررانون اانتخابر ررات (القر ررانون  ،1997/9504املعر رردل
بالق ررانون  ،)2009/12034وال ررل سص ررص  30يف املائ ررة م ررن املقاع ررد ليمر ررحات ،ف ررة ي رزال
التحدي الرام ،تا يادة عدد املنتخخات قائما.
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ماافإلة العنف ضاد المارأة (التوصايات  90و 91و 92و 93و 94و 95و 96و103
و 116و 138و)140
 -50نظّررم الق ررانون  2013/12845س ررخت الع ررةج اتلزام رر ،واملتيام ررت لأل ررخاص ال ررذين
تعرا ر روا لةعتر ررداا اثنسر رر ،،ويعتر رررب القر ررانون  2015/13104قتر ررت النسر رراا( )70جرمير ررة بشر ررعة.
وأدويررت قواعررد ول روائح( )71عيررى املخررادئ التوجيهيررة املعرردة ليمهني ر الصررحي واألمني ر بشررشن
العناية بضحايا العنن اثنس ،،واملعاي املتعيقة حلم األدلة الل تلخت ردوم العنرن اثنسر.،
وباتاافة تا مل  ،نُشرت وثيقتان هامتان مها مين مسرشلة قترت النسراا( )72واملخرادئ التوجيهيرة

الو ني ررة املتعيق ررة ب ررالتحقي يف وفي ررات النس رراا الناجت ررة ع ررن العن ررن  -قت ررت النس رراا  -ومة ق ررة
املس ول عنها و اكمتهم من منظور صايز اثنس (.)73
 -51ويتضر ررمن برنر ررامين نسر رراا يعشر ررن بر ررة عنر ررن( ،)74الر ررذي ُوا ر ر يف عر ررا  ،2013سر ررتة
تج ررااات اس ررتاتياية مليافحررة العنررن اررد امل ررأة ،وهرر ،تنشرراا دار النسرراا الربا يييررات؛ وتنشرراا
مراكز ليعناية بالنساا يف املنا اادودية اثافة؛ وو دات متنقية لرعاية النساا املستضعفات يف
األري رراة وال اب ررات؛ وتوس رري مراك ررز الرعاي ررة ال خي ررة املخصص ررة لينس رراا؛ وتنظ رريم الرعاي ررة املقدم ررة
لضحايا ااعتداا اثنس ،وتافاا ال اب اتنساا عييها؛ وتنظيم ةت توعية مستمرة.
 -52وج رررا توس رري ن ررا ررخية املس رراعدة لينس رراا ال ررةي يتعرا ررن ليعن ررن( .)75وتض ررمنت
اتجرااات الوقائية األورا تعزيز ةت التوعية يف الفرتة مرا بر عرام 2013 ،و ،2015ملرت
يررة السررو اثنوبيررة املشرررتكة اخلاليررة مررن ااجتررار بالنسرراا()76؛ و يررة االترزا واملواقررن مررن أجررت
قانون ماريا دا بنها  -القانون أقوا()77؛ و ية برنامين املرأة ،العري برة عنرن()78؛ و يرة األمرر
يهم (.)79
المساواة العرقية  -اإلثنية (التوصيات  31و 50و 51و 138و)162
ُ -53عّز ت اتجرااات اتنابية يف الربا يت استنادا تا قانون املساواة ب األعرا ( .)80وعيى
ص ررص  20يف املائ ررة م ررن الور ررائن الش رراترة يف اخلدم ررة املدني ررة ليربا ييي ر
املس ررتوا اا ،رراديُ ،س ّ
()81
املنحردرين مرن أ رت أفريقر ،وقرد التحر أكلرر مرن  3 000برا يير ،منحردر مرن أ رت أفريقر،
()82
صرص 50
باخلدمة املدنية يف السنت األو تر
 .ويف اثامعرات واملعاهرد التقنيرة اا،اديرةُ ،س ّ
يف املائ ررة م ررن الور ررائن الش رراترة لي ررة الق ررادم م ررن امل رردار اايومي ررة اللانوي ررة ،مر ر تو ير ر
الورائن الشاترة ب الربا ييي املنحدرين من أ ت أفريق ،وأفراد الشرعو األ ريية عيرى أسرا
نس ررخة ه ررذه الف ررات يف ااتم ر ر احملي رر .،وارتف ر ر ع رردد الورر ررائن الش رراترة املخصص ررة ليربا ييي ر ر
املنحر ر ر رردرين مر ر ر ررن أ ر ر ر ررت أفريقر ر ر رر ،مر ر ر ررن  37 100وريفر ر ر ررة يف عر ر ر ررا  2013تا  82 800يف
عا .)83(2015
 -54ويقد برنامين تعانات اتقامرة( ،)84الرذي ُوار يف عرا  ،2013املعونرة املاليرة لي رة
الذين يعانون من أواايف اجتماعية  -اقتصادية هشة وأفرراد عتمعرات كوييومخروا احملييرة و رة
الشعو األ يية امليتحق ع سسات التعييم العا اا،ادية.
 -55وأنشش القانون املذكور النظا الو لتعزيز املساواة ب األعرا ( .)85ويعمرت هرذا النظرا
عيى أسا اانضما ال وع ،ليوايات والخيديات .و ر صو /يوليرع  ،2016انضرمت تا هرذا
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النظررا  43وكالررة معنيررة باملسرراواة ب ر األعررا مررن ير املنررا  ،وهنررا  28وكالررة أورررا هرر،
اآلن يف ور اانضما تليع.

 -56وهترردة اخل ررة الو نيررة ليتنميررة املسررتدامة ليشررعو وااتمعررات التقييديررة املنحرردرة مررن
أ ت أفريق ،ليفرتة  )86(2015-2013تا تعزيز اتدماج املنتين ،وامان ااقو و اية الررتام

اللق ررايف والتقالي ررد األفريقي ررة يف الربا ي ررت .ويق ررد نظ ررا ر ررد السياس ررات املتعيق ررة باملس رراواة ب ر ر
األعررا ( ،)87املترراا عيررى ررخية اتنرتنررت ،معيومررات عررن تنفيررذ اخل ررة املتعيقررة عنر العنررن اررد
الشخا السود( )88وبرنامين عتمعات كوييومخوا احمليية يف الربا يت.
 -57وتخ ر امل ررات ااجتماعيررة  -ااقتصررادية أن رررروة عرري الربا ييي ر املنحرردرين مررن
أ ررت أفريق رر ،ق ررد ،س ررنت و ررةل العق رردين األو ر ين ،فض ررة ع ررن ،س ررن ف رررص ص رروام عي ررى
اخلرردمات وصررتعهم بررااقو  .وأ ررر الربا يييررون املنحرردرون مررن أ ررت أفريقرر ،تقرردما أكرررب مقارنررة
بااموع ررات األو رررا .وم ر ر مل ر ر  ،ف ررة ت ر رزال هن ررا  ،ررديات قائم ررة( .)89ويف ال ررة عتمع ررات
كوييومخوا احمليية ،فجن هنا ،ديا تاافيا يتملت يف امان قو األر .

داي -الشا ا ا ااعو األصا ا ا االية (التوصا ا ا اايات  31و 50و 138و 162و 163و164
و 165و 166و 167و 168و)169
 -58يعرري يف الربا يررت  817 963نسررمة مررن الشررعو األ رريية( )90الررل تنحرردر مررن 305
عموعات تثنية خمتيفة ويتحدم أفرادها  274ل ة(.)91
 -59وهنر ررا  462من قر ررة معيّمر ررة اار رردود يف الربا ير ررت( .)92وتق ر ر معظر ررم أراار رر ،الشر ررعو
األ رريية يف من قررة األمررا ون .وييمررن التحرردي الررذي تواجهررع الربا يررت يف املضرر ،قرردما يف تسرروية
أواايف أراا ،الشعو األ يية يف باق ،أواا الخيد.
 -60وهنا  77ت ارة مساية تتعي بشعو أ يية تعي يف عزلرة وعيرة ،ويقريم معظمهرا
يف مش ررال الربا ي ررت .وم ررن أج ررت ا ررمان س ررةمة الش ررعو األ ررييةُ ،وا ررعت سياس ررة تق ررو عي ررى
ااتصال ت اتلزام ،وعيى توف ااماية اتثنية  -الخي ية اذه ااموعات ولألقاليم الل يعيشون
فيها .ويقر هذا النمومج بااستقةل الذاي ليشعو األ يية(.)93
 -61وهترردة السياسررة الو نيررة لررإلدارة الخي يررة واتقييميررة ألراارر ،الشررعو األ رريية( )94تا
تعزيز اتجرااات م الرتكيز عيى اية أراا ،الشعو األ يية و فظها ،وارمان سرةمة تررام
الشر ررعو األ ر رريية ،و،س ر ر مسر ررتويات املعيشر ررة ،والت ر ررور املر ررادي واللقر ررايف اليامر ررت ليشر ررعو
األ يية(.)95
 -62وتعمررت الربا يررت عيررى تعزيررز ااقررو ااجتماعيررة و قررو املوا نررة ليشررعو األ رريية مررن
و ررةل التنس رري املش رررت ب ر ر الوك رراات واملش رراركة واا ر روار ااجتم رراع .،وميل ررت ااي ررس ال ررو
ليسياس ررات املتعيق ررة بالش ررعو األ رريية( )96هي ررة اعي ررة مات رراب استش رراري .ويت رروا ه ررذا
اايرس ،الرذي أُنشر يف نيسرران/أبريت  ،2016مسر ولية وار السياسررات العامرة الرل تسررتهدة
الشعو األ يية ور دها وتنفيذها(.)97
 -63و ر ّدقت الربا يرت يف  2004عيرى اتفاقيرة منظمرة العمرت الدوليرة رقرم  .169وأنشر يف
عررا  2012فري ر عام ررت مشرررت ب ر الوك رراات لتعزيررز اا روار م ر الشررعو وااتمع ررات احمليي ررة
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األ رريية ب يررة تقرردا التوجيررع يف ت ررار العمييررة الررل ستسررفر عررن وا ر ائحررة بشررشن اتج ررااات
وال رائر املتعيقررة باملشرراورة اارررة واملسررخقة واملسررتن ة .ومل يتسررن بعر ُرد التو ررت تا تواف ر يف اآلراا.
وقدمت العديد من الشعو األ يية ،بدعم من منظمات ااتمر املردا ،عنا رر لوار املخرادئ
التوجيهية واتجرااات ،من وةل بروتوكوات التشاور اخلا رة سرا .وتعتررب الربا يرت ملر مسرامهة
هامة يف ،س تنفيذ املشاورة اارة واملسخقة واملستن ة ،حبسن نية ،ووسريية دميقرا يرة ليردفايف عرن
قضايا الشعو األ يية.
 -64وا ت ر رزال الشر ررعو األ ر رريية مر ررن أ ر ررد الف ر ررات السر رريانية ار ررعفا يف الربا ير ررت حبسر ررض
امل ررات املتعيقررة مررلة بالرردوت ،ومعرردل وفيررات األ فررال ،وسرروا الت ذيررة ،والصررحة ،والتعيرريم،
وااصررول عيررى ورردمات الصرررة الصررح .)98(،وتنفررذ الربا يررت تج ررااات مليافحررة انعرردا األمررن
الت ذوي وال ذائ ،،ونقص اتبةغ عن املواليد ،والتصدي ليصعوبات الل تعررت سرخت ااصرول
عيررى الوثررائ األساسررية والضررمان ااجتمرراع .،ونررري يف الوقررت الرراهن تسررايت الوثررائ املدنيررة،
ا سرريما يف املنررا اادوديررة ،فضررة عررن الخحررد والتشرراور النش ر مررن أجررت تدراج السرريان
األ يي يف سات يوم ،ا،ادي وا د ليربامين ااجتماعية.
 -65وهترردة سياسررة التعيرريم الر رر ،املتعيقررة بالشررعو األ رريية تا تعزيررز قهررا يف عمييررة
تعييمية تقو عيرى ااعررتاة برالتنويف ااجتمراع - ،اللقرايف والي روي وااسرتقةل الرذاي ليشرعو
األ يية وتقدير مل والدفايف عرن قضرايا هرذه الشرعو  .ونرري وار وتنفيرذ وتقيريم اتجررااات
املتعيق ررة بخن رراا امل رردار اليافي ررة وبن رراا الق رردرات وت رردريض املعيم ر ر  ،وت رروير ال ر رربامين اااس رروبية
التعييمية اللنائية الي ة املةئمة ،والوجخات املدرسية ،و،ديد األقاليم اتثنية  -التعييمية ،وتميانية
ااصول عيى التعييم العا  ،من ورةل التنسري فيمرا بر الوكراات العامرة عيرى مسرتوا اا،راد
والوايات واملستوا احملي.)99(،
 -66وتض ر السياس ررة الو ني ررة املتعيق ررة بالرعاي ررة الص ررحية ليش ررعو األ رريية تج ررااات لت رروف
الرعايررة الصررحية املتياميررة والترردريض يف ع رال الصررحة ليشررعو األ رريية ،م ر أوررذ املمارسررات
الصررحية التقييديررة ليشررعو األ رريية يف ااعتخررار .واسررذت تررداب يف عرراات س رري وتنس رري
املخادرات املتعيقة بالصرة الصح ،وتنشاا املراكز الصحية يف منا الشعو األ ريية بالتنسري
مر الوايررات والخيررديات وااتمر املرردا ،وا رررتا اخلصو رريات اللقافيررة واخلصررائص الوبائيررة ليررت
ررعض مررن الشررعو األ رريية .وأُوررذت يف ااعتخررار أيضررا اااجررة تا تعزيررز املشرراركة ااجتماعيررة
ليماتمعات احمليية وتعزيز ر دها لإلجرااات املتخذة(.)100

واو -المهاجرون والالجئون واالتجار بالبشر
ماافإلة االتجار بالبشر (التوصيات  98و 99و 100و 101و)102
 -67تسعى اخل ة الو نية اللانية مليافحة ااجتار بالخشر( )101تا من ااجتار بالخشر وقمعرع،
ومعاقخ ررة اثن رراة والعناي ررة بالض ررحايا .وتتن رراول و و ه ررا الرئيس ررية ات ررار التنظيم رر ،والسياس ررات
العامررة ،وبن رراا الق رردرات ،وتخ ررادل املعيوم ررات واامررةت العام ررة .وتض ررم اخل ررة  12و ارة وتنس ر
اتجر ررااات عي ررى مس ررتوا اا ،رراد والواي ررات واملس ررتوا احملي رر ،،مر ر أو ررذ السياس ررات الق اعي ررة
القائمة وال اب الشامت مليافحة ااجتار بالخشر يف ااعتخار .وأرهرت وثيقة تقيريم اخل رة الو نيرة
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اللاني ررة مليافح ررة ااجت ررار بالخش ررر أن نس ررخة التق ررد يف تنفي ررذ أنشر ر ة اخل ررة بي ررت  82يف املائ ررة
يف املتوس (.)102
 -68وينص القانون  2016/13344عيى من ااجتار بالخشرر وقمعرع عيرى املسرتوي احملير،
والدو  ،عا يف مل ااجتار بالخشر ألترا ااست ةل اثنس ،،وعيى تداب العناية بالضرحايا.
وأارراة تا قررانون العقوبررات جرميررة ااجتررار بالخشررر الررل تُش ر ّدد عقوبتهررا يف ررال ارتياسررا حب ر
األ فررال واملرراهق واملسررن أو يف ررال نقررت الضررحية تا وررارج اتقيرريم الربا ييرر .،ويررنص أيضررا
عي ررى اس ررام ت ررداب وقائي ررة مش رررتكة ب ر الق اع ررات يف مي ررادين الص ررحة والتعي رريم والعم ررت والع رردل
والسيا ة واللقافة و قو اتنسان.
المهاجرون والالجئون (التوصية )170
 -69يف عا  ،2015قُ ّد  28 670يض ثوا يف الربا يت ،أي بزيرادة قردرها  3 000يف املائرة
مقارنة م عا  2010الرذي ُسرات فيرع  966يخرا( .)103ويرشي معظرم مقردم ،ال يخرات مرن أفريقيرا،
ونسرريا (عررا فيهررا من قررة الشررر األوس ر ) ،ومن قررة الخحررر اليرراري  .ويف نيسرران/أبريت  ،2016كرران
يعي يف الربا يت  8 863اج ا من الةج املعرتة سم والذين كميون  79جنسية خمتيفة(.)104
 -70ويف عررا  ،2013أمنررت اليانررة الو نيررة لشر ون الةج ر ليسرري ات القنصرريية الربا يييررة
بج دار تش ة وا ة ليمتضررين من النزايف الدائر يف سوريا .ويف عا ُ ،2015م ّدد هذا اتجراا
لسنت تاافيت ووقعت الربا يت اتفاقا م مفواية األمم املتحدة لش ون الةج ر لتعزيرز عمييرة
ت دار التش ات يف لخنان وتركيا واألردن.
وعر ّرز ت سياسررات تدمرراج الةج ر واملهرراجرين يف الربا يررت رتررم التحررديات الررل ا ترزال
ُ -71
قائمة .وأنششت الشراكات ب اايومة اا،ادية و يومات الوايرات واايومرات احملييرة مراكرز
ت الررة ومراكررز اسررتقخال ليمهرراجرين والةج ر يف سرراو برراولو ،وريررو ترانرردي دو سررول ،وسررانتا
كاتارينررا ،يف عررام 2014 ،و .2015ووقعررت اايومررة اا،اديررة أيضررا اتفاقررات م ر منظمررات
ااتمر املرردا يف سرراو برراولو ،وريررو دي جرران و ،ومن قررة العا ررمة اا،اديررة ،لترروف الرردعم املررا
الررة ملسرراعدة الةج ر وميتمسرر ،اليارروا .ونفررذت الربا يررت أيضررا مشرررويف الةج ر أ ررحا
املشرراري ( )105وقرردمت دورات لررتعيم الربت اليررة مررن وررةل الربنررامين الررو ليحصررول عيررى التعيرريم
التق وفرص العمت.
 -72وسيصررخح مشرررويف القررانون  ،2015/2516الررذي يُنظررر فيررع اليررا يف الربملرران ،القررانون
اثدي ررد املتعير ر بامله رراجرين بع ررد تقر رراره ،وس رريحت ررت ق ررانون ع ررا  1980املتعير ر باألجان ررض.
وسيدرج هذا القانون منظور قو اتنسان يف هذه املسشلة.
 -73ويف عررا  ،2010برردأ ترردف كخ ر ليمهرراجرين يف أعقررا الزل رزال الررذي اررر هررايل،
وو ررت ع رردد اا ررايتي املقخر رول يف الربا ي ررت يف ع ررا  2015تا  .72 406ويف ع ررا ،2012
أُنشر ت ف ررة ايررة وا رة ،وهررو مررا رح ليسرري ات القنصرريية الربا يييرة بج رردار تش ر ات تنسررانية
وم ر ّدد ه ررذا اتج رراا ر عررا  .2017وتس ر من ررذ مل ر اا ر ت رردار 48 361
ليهررايتي ُ .
()106
.
تش ة ومنح  51 124تصريح تقامة ليهايتي
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هاء -الإلق في معرفة الإلقيقة والمصالإلة (التوصيات  124و 125و)126
 -74تشسست اليانة اخلا ة املعنية باأل خاص املتوف واملفقودين لدواف سياسية مرن أجرت
ااعرتاة ر يا باأل رخاص الرذين قتيروا أو فقردوا بسرخض أعمرال ارتيخهرا مورفرون يوميرون يف
الفرتة ما ب عام 1961 ،و .1979وقد ييت اليانة بالفعت  480يض اعرتاة وتعويت،
وقخت  362يخا منها .ويف الوقت ااا  ،هتدة اتجرااات الرل اسرذهتا اليانرة تا العلرور عيرى
املفقودين لدواف سياسية و،ديد هوياهتم .وتنخ  ،ات ارة بوجع وراص تا الفرير العامرت ملن قرة
ب و الذي يسعى تا ،ديد هوية األ رخاص املردفون يف مقرربة دو بوسريو ،يف سراو براولو،
وتا الفرير العامرت ملن قرة أراتوايرا الرذي يسرعى تا العلرور عيرى رفرات املفقرودين لردواف سياسررية
يف من قة ار أراتوايا.
 -75وهتدة ثنة العفو( )107تا تقردا تعويضرات اقتصرادية لضرحايا اانتهاكرات الرل ارتيخرت
وةل اايم الدييتاتوري العسيري .وقد تيقت اليانة ،منذ تنشائها 74 000 ،يرض تعرويت،
وتسر ،ييرت  63 500يرض منهررا وااعررتاة بوجرو ت رردار عفرو سياسر ،يف  43 000الررة
م تقدا أو عد تقدا تعويت اقتصادي أل حاسا(.)108
 -76وعمير ررت اليان ر ررة الو ني ر ررة ليحقيق ر ررة( )109يف الفر رررتة م ر ررا ب ر ر ع ر ررام 2012 ،و.2014
واعرتف ررت ،يف تقريره ررا اخلت ررام ،،باانتهاك ررات اثس رريمة املنهاي ررة اق ررو اتنس رران ال ررل ارتيخه ررا
مورفو الدولة يف الفرتة ما ب عام 1964 ،و .)110(1985واعرتفت اليانة أيضا بوقويف 191
الرة وفرراة لردواف سياسررية واوتفراا  210أ ررخاص لرنفس الرردواف  ،و ر ّددت أمرراكن وجررود 33
جلة ،ليصت العدد ات ا لأل خاص الذين تعراروا ليقترت ورةل اايرم الردكتاتوري تا 434
خصا .وامت قائمة اثناة الل مت اخ ها  337خصا تصرفوا نيابة عن الدولة.
 -77وق ّد التقرير  29تو ية دد فيها عيى ارورة تجراا ت ة ات م سسية واسام تداب
قانوني ررة ومتابع ررة عم ررت اليان ررة .وهت رردة ه ررذه التو رريات تا ا ررمان متابع ررة تجر ررااات التحقير ر
واثرب ،فضة عن اسام تداب من أجت عد التيرار.
 -78وامانا ار الضرحايا يف العدالرة ،اسرذ ميترض املردع ،العرا اا،رادي عشررة تجررااات
جنائيررة اسررتنادا تا أ رو ررات قانونيررة ت كررد أن قررانون العفررو العررا ( )111ومرردة التقرراد ا ين خقرران
عيررى اث ررائم املرتيخررة اررد اتنسررانية ،وأنررع مييررن تعريررن ااوت رراة وتوفرراا اثلررد عيررى أامررا
جرميتان تتسمان ب اب دائم .ومن املهم مة ظرة أن ت خير قرانون العفرو العرا ا يرزال رت نظرر
احمليمة العييا الربا ييية.

زاي -حرية التعبير والقانون المتعلق باإلنترنت (التوصية )130
 -79تشيت رعة قو اتنرتنرت يف الربا يرت( )112ارر الزاويرة ملرا تن روي عييرع مرن عمييرة
تفاوارية  -يضر ي فيهرا ااتمر املردا برردور هرا ( - )113ومضررمون  -املخرادئ والقواعررد املتعيقررة
باس ررتخدا اتنرتن ررت يف الخي ررد .ويتع ر تب ررا املر رواد التالي ررة منه ررا :امل ررادة  ،8ال ررل تيف ررت اار ر يف
اخلصو ية و رية التعخ كشر ليتمت اليامت براا يف النفرام تا رخية اتنرتنرت؛ واملادتران 3
و ، 9اليت رران تيف ررةن ي رراد اتنرتن ررت يف الربا ي ررت .وباتا ررافة تا ملر ر  ،مت س ررن ق ررانون جر ررائم
الفضاا اااسويب( )114يف عا  .2012وتتعي التحديات املتخقية بفعالية ات ار القرانوا والتقرد
GE.17-01929

15

A/HRC/WG.6/27/BRA/1

احمل ر ررر يف اا ر رراات األو ر رررا مات الص ر ررية ،مل ر ررت املناقش ر ررات اثاري ر ررة يف الربمل ر رران بش ر ررشن اي ر ررة
الخيانات( )115وااقو والضمانات املتعيقة باملستهيي .

حاء -النظام القضائي واالحتاام إلى القضاء (التوصيات  31و 110و 111و112
و 113و 114و 115و 116و 117و 118و)121
 -80يف ع ررا  ،2013م ررنح التع ررديت الدس ررتوري رق ررم  74ميت ررض احمل ررام ،الع ررا اا ،ررادي
ااسررتقةل يف ااررال الرروريف ،واتداري وفيمررا يتعير بامليزانيررة .ويف عررا  ،2014رردد التعررديت
الدستوري رقم  80مهية مثاا سنوات لة،اد والوايات ومن قة العا مة اا،ادية لتوف ام
عام يف ي احملاكم التابعة اا(.)116
 -81وارتف متوس امليزانية السنوية املخصصة ملياتض احملام العرام يف الوايرات مرن 68
ميير ررون ري ر ررال برا يير رر ،يف عر ررا  2009تا  137ميير ررون ري ر ررال برا يير رر ،يف عر ررا  .2014وير ررشي
مقرردار  102مييررون ريررال برا ييرر ،مررن هررذا املخيررع مررن اخلزانررة اا،اديررة .وارتفعررت امليزانيررة السررنوية
مليتض احملام ،العا اا،ادي من  96مييون ريرال برا يي ،يف عا  2008تا  365مييون ريرال
برا ييرر ،يف عررا  .2014وارتف ر متوس ر عرردد احملررام العررام يف كررت و رردة ا،اديررة مررن 190
ا يف عا  2008تا  227ا يف عا  .2014وم مل  ،هنا فوار ب األقاليم(.)117
 -82ون ررض أيض ررا مك ررر اثه ررود املخذول ررة لتعزي ررز اا تي ررا تا القض رراا ،وتتمل ررت يف اعتم رراد
الق ررانون  ،2012/12726ال ررذي أنش ررش رراكم متنقي ررة يف املن ررا القييي ررة الس رريان أو لتس رروية
املنا عررات يف املنررا الريفيررة()118؛ والقررانون  ،2015/13140الررذي اعتمررد الوسررا ة كوسرريية
لتسوية املنا عات و ت النزاعات داوت اتدارة العامة؛ والتوقي  ،يف عا  ،2013عيى الربوتوكول
الرام رر ،تا اا ررد م ررن اا رواجز ال ررل صن ر الش ررخا الس ررود م ررن اا تي ررا تا القض رراا يف رراات
العنن؛ وبرنامين "من أجت برا يت أكلر أمانا" لتقص التحقيقات واتجررااات القضرائية؛ وتنشراا
مراكر ررز دائمر ررة يف احملر رراكم تعتمر ررد األسر رراليض التوافقير ررة لتسر رروية املنا عر ررات()119؛ وبرن ررامين العر رردل
اليامرت ،الررذي يررنص عيررى ااسررتفادة الياميررة مررن تجررااات املصرريحة ااجتماعيررة()120؛ وبرنررامين
العدالررة املفتو ررة()121؛ ومشرررويف تشررخيص وتعزيررز العرردل عيررى مسررتوا الوايررات( .)122ويسررتخد
اايرس الررو ليقضرراا منررذ عررا  2014اتجررااات القضررائية اتليرتونيررة بشرريت صررري ،وهررو
ما يقصر مرن رول مردهتا وكرد مرن التيرالين( .)123ويف عرا  ،2014أ رارت معظرم الشرياوا
املوجه ر ررة تا أم ر ر ر املظ ر ررامل الت ر رراب ليماي ر ررس ال ر ررو ليقض ر رراا تا ر ررول م ر رردة اتج ر ر ررااات يف
العدالة الربا ييية(.)124
 -83وس ررعيا تا تعزي ررز ثقاف ررة ق ررو اتنس رران داو ررت النظ ررا القض ررائ ،،أ يق ررت اايوم ررة
اا،ادي ررة وااي ررس ال ررو ليقض رراا يف ع ررا  2016املس ررابقة الو ني ررة األوا لأل ي ررا القض ررائية
املتعيقة حبقو اتنسان ،والل أوذت يف ااعتخار أ د الف ات اعفا يف ااتم .

 -84ومررن املهررم أيضررا التشررديد عيررى ااسرررتاتياية الو نيررة مليافحررة الفسرراد وتسررت األم روال

وتجر ر ررااات التع ر رراون القض ر ررائ ،ال ر رردو يف ع ر رراات ق ر ررانون العقوب ر ررات والق ر ررانون امل ر رردا وتع ر ررادة
املوجودات ،وكذل القانون  ،2013/12846الذي كيرت الييانرات القانونيرة عيرى املسراالة يف
ااال اتداري واملدا عن األفعال املرتيخة اد اتدارات العامة الو نية أو األجنخية.
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 -85وكرردد القررانون  2012/12694عموعررة مررن التررداب الوقائيررة لصررا القضرراة واملرردع
العرام  .وهنرا اليررا جهرات فاعيرة يف النظررا القضرائ، ،ظرى باامايررة يف سريا برنرامين ايررة
املدافع عن قو اتنسان.

طاء -منع التعذيب وماافإلته (التوصيات  11و *12و 13و 14و 15و 31و59
و 63و 64و 120و 122و)123
 -86يف عررا  ،2013أنشررشت الربا يررت النظررا الررو ملن ر التعررذيض وميافحتررع( .)125ويتررشلن
هذا النظا من أرب هي ات ،ه :،اليانة الو نية ملن التعذيض وميافحتع()126؛ واآلليرة الو نيرة ملنر
التعذيض وميافحتع()127؛ واتدارة الو نية ليسراون؛ واايرس الرو ليسياسرات اثنائيرة والعقابيرة.
وتضرم اآلليررة الو نيرة ملنر التعررذيض وميافحترع  11وخر ا ررا ومسرتقة مرردة وايررة كرت وا ررد مررنهم
ثةم سرنوات .وصلرت اليانرة الو نيرة ملنر التعرذيض وميافحترع ااي رة امليرسرة ملشراركة ااتمر املردا
يف السياسر ررة املتعيقر ررة عن ر ر التعر ررذيض وميافحتر ررع( .)128وتوجر ررد عير ررى مسر ررتوا الواير ررات  18ثنر ررة
ونليتان اثنتان(.)129
 -87وتتمت اآللية الو نية ملن التعذيض وميافحتع بااوتصاص القانوا الذي خيواا تفتري
أمرراكن اا تاررا دون سرراب ت ررعار ،ومل ر مررن أجررت تقيرريم الربوتوكرروات واتجررااات .وتُق ر ّد
اآللي ررة ليس رري ات العام ررة تق ررارير تتض ررمن تو رريات .واا ر ر يعت اآللي ررة الو ني ررة ملن ر ر التعر ررذيض
روا  50مي رران ا تا ررا يف 11
وميافحتررع ،من ررذ بداي ررة أنش ر تها يف ع ررا  ،2015بتفت رري
وايررة خمتيفررة ويف من قررة العا ررمة اا،اديررة .ومييررن اا ررةيف عيررى تقاريرهررا عيررى املوقر الشررخي،
لآللية( .)130ويف الفرتة ما بر نيسران/أبريت  2015ونمار/مرار  ،2016أ ردرت اآلليرة 813
تو ية يتعي  65يف املائة منها بنظا السراون ،و 20يف املائرة بنظرا معاقخرة األ فرال واملرراهق
املخالف ليقانون ،و 15يف املائة بو دات الصحة العقيية(.)131
 -88واس ررتنادا تا بروتوكر ررول اس ر ر نخول ،نظ ررم ااير ررس الر ررو ليقض رراا جيسر ررات ااسر ررتمايف
املخصصة لينظر يف رروة اا تاا ( .)132ويير اايس هذه اثيسات كوسيية ملن التعذيض
وميافحتع ،ووا اتجرااات األساسية الل ينخ  ،ليقضاة اتخاعها.
 -89ويف صو /يوليع  2012ونمار/مار  ،2014أتيحت ليامهور تقارير الزيارة الل أجرهتا
اليان ر ر ررة الفرعي ر ر ررة ملن ر ر ر التع ر ر ررذيض تا الربا ي ر ر ررت يف ع ر ر ررا  ،2011مث نُش ر ر رررت ردود اايوم ر ر ررة يف
ررخا /فرباير  2013ونمار/م ررار  ،2014عي ررى الت روا  .ويف ع ررا  ،2015ار الربا ي ررت املق رررر
اخلاص املع عسشلة التعذيض واليانة الفرعية ملن التعذيض .وعيى الرتم من التقرد اليخر احملرر
يف ااال القانوا وامل سس ،،فة تزال هنا ،رديات تتعير بتفعيرت السياسرات القائمرة وات رار
القانوا القائم ،فضة عن التصدي لةكتظاظ ورروة اا تاا املرتدية.
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ياء -السااالمة العامااة وعمليااات اإلعاادام قااارا نناااق القااانون (التوصاايات  31و59
و 61و *62و 65و 101و 103و 110و 120و 122و)123
 -90يهرردة النظررا الررو

ليمعيومررات املتعيقررة بالسررةمة العامررة والسرراون واملخرردرات

()133

تا ر ر وتو ي ررد ومعاث ررة الخيان ررات املتعيق ررة باملخ رردرات ،والس ررةمة العام ررة ،ونظ ررا الس رراون،
والعدالة اثنائية ،والصادرة عن ي أعضاا اا،اد(.)134

 -91ومراعاة ليحاجة تا تعزيز املخادئ التوجيهية الرامية تا ااد من عمييات القترت عيرى يرد
الشررر ة بسررخض ااسررتخدا املفررر ليقرروة ،فررجن القررانون  2014/13060يشررا  ،عيررى سررخيت
األولية ،استخدا عنا رر األمرن ألدوات تن روي عيرى قردر أقرت مرن األما .وقرد قردمت السري ة
التنفيذيررة أيضررا تا عيررس النروا مشرررويف القررانون  2016/5124الررذي يتنرراول ال ررض الشرررع،
اثن ررائ ،والتحقير ر يف اا رراات ال ررل ير ر دي فيه ررا اس ررتخدا الش ررر ة ليق رروة تا رردوم وفي ررات
أو ت ابات .ويير قرار در يف عا  2015عن اايس الو ليمردع العرام اتجررااات
األساسررية املتعيقررة بعمررت املرردع العرام يف عررال الر ررد اخلررارج ،ليتحقيقررات الررل جتررري بشررشن
الوفيررات النا ررة عررن اسررتخدا الشررر ة ليقرروة .وأنشررش ميتررض املرردع ،العررا يف بعررت الوايررات
و دات وا ة ليتحقي يف أ دام العنن ويف استخدا الشر ة ليعنن املفر .
 -92ويف السرريا نفسررع ،يو رر ،الق ررار  2012/08الصررادر عررن عيررس الرردفايف عررن قررو
اتنسر رران (ااير ررس الر ررو اقر ررو اتنسر رران الير ررا) بوا ر ر ر ر ّد ملر ررا يُسر ررمى "تقر ررارير املقاومر ررة"
أو "املقاومررة الررل أعقخهررا املرروت" يف تقررارير الشررر ة .ويتنرراول الق ررار  2013/06اررمان قررو
اتنسان وعد حلارسة العنن يف سريا التامعرات العامرة ،وكرذل لردا تنفيرذ األوامرر القضرائية
ال ررل هت رردة تا ف ررو األم ررة أو اس ررتعادهتا .وتش ررا اايوم ررة اا،ادي ررة عي ررى تعزي ررز هي ررات
املراجعررة الداوييررة املييفررة بر ررد تصرررفات عنا ررر األمررن .وقررد املنترردا الررو ألمنرراا املظررامل
املعني بالشر ة ،والرذي يررتخ باألمانرة اخلا رة اقرو اتنسران ،اقرتا رات لردعم عمرت عنا رر
األمررن وأف رراد الرردفايف ااجتمرراع ،يف عررال تعزيررز قررو اتنسرران و ايتهررا .و،قيقررا اررذه ال ايررة،
يض ر املنت رردا أدوات لير ررد ومتابع ررة الش ررياوا؛ وي ي ررد ري ررة واس ررتقةل أمن رراا املظ ررامل املعني ر
بالشر ة عيى مستوا الوايات؛ ويشا عيى تنشاا مياتض ألمناا املظامل(.)135
 -93ويهرردة برنررامين "مررن أجررت برا يررت أكلررر أمانررا" ،الررذي ُوار يف عررا  ،2012تا ااررد
مررن اتج ررا العنيررن اسررتنادا تا التعرراون ب ر اا،رراد والوايررات اا،اديررة .ويسررعى الربنررامين تا
تعزيز تجرااات التحقي ؛ وتعزيز األمن العي ؛ وتقريرض دوائرر الدولرة تا السريان؛ وتوسري ن را
التعاون ب م سسات السةمة العامة ونظا الساون ونظا العدالة اثنائية(.)136
 -94وتقض ،اخل ة املتعيقة عن العنن اد الشخا السود باسام تجرااات وقائية ليحرد مرن
تعررر الشررخان الربا ييير املنحرردرين مررن أ ررت أفريقرر ،والررذين تررتاوا أعمررارهم مررا بر  15و29
سررنة ليعنررن اثسرردي والرمرزي .وُصررنح األولويررة ليوايررات الررل ترتفر فيهررا معرردات جررائم القتررت،
وكررذل الخيررديات الررل ارتيررض فيهررا  70يف املائررة مررن ج ررائم القتررت املسرراية يف عررا ،2010
وعددها  142بيديةّ.
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 -95وعيى الرتم مرن التقرد امليحروظ يف هرذا اارال ،فرجن اارد مرن جررائم القترت النا رة عرن
العن ر ررن املس ر رريح ،وال ر ررل ميل ر ررت الش ر ررخا الس ر ررود ا ر ررحاياها الرئيس ر رري  ،ا ير ر رزال يش ر رريت  ،ر ررديا
م رو ا(.)137

كاف -نظام السجون (التوصيات  65إلى  78و)110
 -96تخ ر ّ الدراسررة ااستقصررائية الو نيررة لعررا  2016بشررشن بيانررات السرراون( )138أن عرردد
نزاا الساون يف الربا يت قد بيع  622 202سا يف كانون األول/ديسمرب  .2014ويشيت
السرراناا احملتاررزون م قتررا  40يف املائررة مررن عرردد النررزاا .وتعرررتة الربا يررت بضرررورة مررنح األولويررة
لضرمان قرو السرراناا ،عيرى النحرو املنصرروص عييرع يف قواعرد األمررم املتحردة النمومجيرة الرردنيا
بعد عيى وو كاة يف السياسات العامة(.)139
ملعامية الساناا (قواعد ماندية) ،والل مل ُجت ّسد ُ
 -97وتعم ررت اتدارة الو ني ررة ليس رراون ،من ررذ ع ررا  ،2013عي ررى تعزي ررز سياس ررات ترم رر ،تا
تشاي ترداب العقوبرة الخدييرة ليحرخس( .)140ويف عرا  ،2016أُ يقرت السياسرة الو نيرة املتعيقرة
بالعقوب ررة الخديي ررة( .)141وميي ررن ت خير ر ت ررداب بديي ررة لتح ررت ررت اا ررخس الوق ررائ ،يف وق ررت تنفي ررذ
ااي ررم .وتش رريت ه ررذه السياس ررات العام ررة عنا ررر أساس ررية لتعزي ررز الت ير ر اتن ررايب امل ي ررو يف
و دات الساون الربا ييية(.)142
 -98ويف عر ررا  ،2014أ يقر ررت و ارة الصر ررحة جنخر ررا تا جنر ررض م ر ر و ارة العر رردل واملوا نر ررة

السياس ر ررة الو ني ر ررة ليرعاي ر ررة الص ر ررحية املتيامي ر ررة لأل ر ررخاص ال ر ررذين س ر رريخت ر ر رريتهم يف نظ ر ررا
الس رراون( .)143وهت رردة ه ررذه السياس ررة تا تتا ررة تمياني ررة ص ررول األ ررخاص ال ررذين س رريخت
رريتهم عيررى اخلرردمات الصررحية بشرريت ررامت ومتيرراف  .وهترردة دائرررة تقيرريم ومتابعررة التررداب
العةجيررة امل خقررة عيررى األ ررخاص املصرراب بررشمرا عقييررة واملخررالف ليقررانون( )144تا تيييررن
معاي الرعاية م وصو يات كت الة وا تياجاهتا.

 -99ووفقا ليدراسة ااستقصائية الو نية بششن بيانات الساون( ،)145ينشش ااكتظراظ يف نظرا
الساون الربا يي ،من الزيرادة الرل ردثت ورةل العقرد املاار ،يف عردد راات اا تارا امل قرت
وااخس املتصي بااجتار باملخدرات .ومن من ي أن معدل متا الساون قرد و رت تا  161يف
املائ ررة ،ف ررجن ي ررادة ع رردد الش رواتر ااالي ررة عق رردار  50يف املائ ررة س ررييون ا ررروريا لس ررد العا ررز(.)146
وا ير ر ثر ه ررذا الس رريناريو عي ررى ق ررو الس رراناا فحس ررض ،ب ررت تن ررع يزي ررد أيض ررا م ررن تعقي ررد تنفي ررذ
السياسات العامة.

 -100وميلر ر ررت تنفير ر ررذ الربن ر ر ررامين املتعي ر ر ر حليس ر ر ررات ااسر ر ررتمايف املخصص ر ر ررة لينظر ر ررر يف ر ر ر ررروة
اا تاررا ( ،)147اسررتنادا تا قواعررد مانرردية ،و رروة هامررة تا األمررا  .ويترريح هررذا الربنررامين عقررد
هذه اثيسات يف ي الوايات من أجت امان أن ميلت كت موا ن أوقن وهو متيرخس باثرميرة
بس رررعة أم ررا ق ررا يق رريّم م رردا استصر روا ا تا ررا ه ،فض ررة ع ررن ،دي ررد أي ررة عةم ررات تمي ررة
ليتعررذيض أو سرروا املعاميررة أو أفعررال أورررا ت ر قانونيررة .ومررن املتوق ر أيضررا تنشرراا مراكررز ر ررد
تليرتونية ،ومراكز ليمساعدة واخلدمات ااجتماعية ،ودوائر ليوسا ة اثنائية(.)148
 -101وتظه ررر الخيان ررات الص ررادرة ع ررن ااي ررس ال ررو ليقض رراا أن برن ررامين جيس ررات ااس ررتمايف
املخصصر ررة لينظر ررر يف رر ررروة اا تار ررا أدا تا ااف ر ررا عر رردد ر رراات اا تار ررا امل ق ر ررت
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بنس ررخة  50يف املائ ررة( .)149ويش رريت الربن ررامين مخ ررادرة أساس ررية ،ا س رريما يف ا رروا الخيان ررات ال ررل
أتا ته ررا الدراس ررة ااستقص ررائية الو ني ررة بش ررشن بيان ررات الس رراون يف ع ررا  2016وال ررل تخر ر أن
معدل الوفيات ليت  100ألن خص ب نزاا الساون يف الربا يت يصرت تا  ،95.23وهرو
معدل يفو بلةثة أاعاة متوسر املعردل املسرات لردا سريان الربا يرت ( .)150()29.1ويردل
هررذا الرررقم عيررى وجررود عيررو يف نظررا السرراون اررا ررية بيررت مررن الظررروة ااييييررة وأواررايف
املراف الصحية واألواايف الصحية والعنن اثسدي وااكتظاظ.
 -102وصلررت مياتررض أمنرراا املظررامل عنص ررا هامررا اررمن النظررا  .ويف عررا  ،2013تيقررى أم ر
املظر ررامل الر ررو التر رراب مليتر ررض نظر ررا السر رراون ،والر ررذي ُع ر ر ّ يف ت ر ررار هيير ررت اتدارة الو نير ررة
ليسرراون 2 100 ،بررةغ كمتوس ر ررهري .وتتعير معظررم هررذه الخةتررات بشررياوا تش ر تا
اتمهال وسوا املعامية والتعذيض واملعامية املهينة.
 -103وتعمت اتدارة الو نية ليساون أيضا عيى توسي ن ا تردريض مرورف ،السراون عيرى
املس ررتوا اا ،ررادي ويف الواي ررات وتعزي ررز ه ررذا الت رردريض .ويتض ررمن الت رردريض دورات ع ررن ق رو
اتنسرران ،واسررتخخارات السرراون وأمررن السرراون وتدارة األ مررات .وقررد أتا ررت املدرسررة الو نيررة
خلدمات الساون ،منذ تنشائها يف عا  ،2012وو  40ألن وريفة اترة(.)151
 -104ويف عر ررا  ،2016أُدرج نظر ررا املعيومر ررات اخلر رراص بر رراتدارة الو نير ررة ليسر رراون( )152يف
الدراسررة ااستقصررائية الو نيررة بشررشن بيانررات السرراون .وميلررت نظررا املعيومررات هررذا برناعررا رقميررا
و نيررا ملتابعررة تنفيررذ األ يررا اثنائيررة ،و رراات اا تاررا التحفظرر ،،وتررداب السررةمة .ويترريح
،دي ررد املوا ررفات الفردي ررة لأل ررخاص ال ررذين س رريخت رريتهم .ويه رردة تا من ر التمدي ررد تر ر
الضررروري لتررداب اا تاررا  .ووفقررا ليدراسررة ااستقصررائية الو نيررة لعررا  2015بشررشن بيانررات
السرراون ،فررجن روا  60يف املائررة مررن احملتارزين ا تاررا ا م قتررا يودعررون يف ااررخس اا تيررا ،
لفرتة تزيد عن  90يوما.
 -105ويشرريت ترروف فرررص العمررت والتعيرريم مس ررشلة أورررا مل ر ة ليقي ر  .ويررنص قررانون تنفي ررذ
العقوبات عيى أن بجميان األ خاص الذين درت حبقهم أ يا يف ت ار نظرا م ير أو رخع
مفترروا تقيرريص جررزا مررن وقررت ا تاررا هم مقابررت ااا ر ةيف بشنش ر ة متصررية بالعمررت والتعيرريم.
ومر ملر  ،تخر الدراسررة ااستقصررائية الو نيررة لعررا  2016بشررشن بيانررات السرراون أن  11يف
املائة فق من احملتازين يشاركون يف أنش ة التعيريم النظرام ،،ويشرار  20يف املائرة يف األنشر ة
املتعيقة بالعمت.
 -106ويف عررا  ،2012أ رردر اايررس الررو ليقضرراا كتيررض النسرراا احملتا رزات( )153الررذي
يهدة تا تزويرد نرزيةت السراون عخرادئ توجيهيرة بشرشن قروقهن .ويف عرا  ،2014وارعت
اتدارة الو نية ليساون واألمانة اخلا ة لسياسات املرأة واألمانات يف الوايات السياسة الو نيرة
لرعايررة النسرراا الي رواي سرريخت رريتهن والسرراينات السررابقات( .)154وسرروة تسررتفيد مررن هررذه
السياسررة أكلررر مررن  37ألررن سرراينة( .)155وبررالنظر تا تزايررد عرردد السرراينات بنسررخة  567يف
املائررة يف الفرررتة مررا ب ر عررام 2000 ،و ،2014وهرر ،أعيررى مررن الزيررادة املسرراية يف عرردد عامررة
الساناا( ،)156فجن هذه املخادرات تيتس ،أمهية وا ة.
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 -107ووفقررا لقواعررد األمررم املتحرردة ملعاميررة السرراينات والتررداب ت ر اا تاا يررة ليمارمررات

(قواعررد بررانيو ) ،تنفررذ الربا يررت سياسررات ترمرر ،تا ،س ر أواررايف امل ررأة داوررت النظ را اثنررائ،
ونظ ر ررا الس ر رراون ،فض ر ررة ع ر ررن اتجر ر ررااات امليرس ر ررة ليحم ر ررت واألموم ر ررة يف الس ر رراون .وييف ر ررت
القر ررانون  2014/12962ير ررارات دورير ررة يقر ررو سر ررا األ فر ررال واملراهقر ررون لوالر ررديهم احملتا ر رزين،
ويضمن عد رمان الوالدين احملتازين من حلارسة سي تهم األسرية .ويدل السيناريو ااا عيى
ارورة املض ،قدما يف هذا ااال .وعيى سخيت امللال ،فجن  34يف املائة فق مرن سراون النسراا
و 6يف املائ ررة م ررن الو رردات املخصص ررة ليرج ررال والنس رراا توج ررد س ررا نزان ررات مةئم ررة ليحوام ررت
وا تترروفر مراف ر الرعايررة النهاريررة سرروا يف  5يف املائررة مررن الو رردات املخصصررة لينسرراا يف ر
ا تقد هذه اخلدمة أية و دة من الو دات املخصصة ليرجال والنساا.

الم -األطفاي والمراهقون (التوصيات  33و 98و 99و 103و 138و)140
 -108يشرريت النظررا األساسرر ،اخلرراص بال فررت واملراه ر والصررادر عررا  1990معيمررا قانونيررا
يتريح ترروف اامايررة الشررامية لأل فررال واملرراهق  .ويرررب تقريررر الررذكرا السررنوية اخلامسررة والعشررين
لصرردور هررذا النظررا األساسرر )2016( )157(،اتجنررا ات الررل ،ققررت يف هررذا ااررال ،ولينررع يقررر
أيض ررا بالص ررعوبات القائم ررة .وم ررن األملي ررة عي ررى ملر ر مس ررتوا التعي رريم ل رردا املر رراهق وارتف ررايف
معرردات القتررت اخل ررش يف ررفوة امل رراهق  ،وا سرريما يف أوسررا الشررخا السررود( .)158ووفقررا
مليت ررض أم ر ر املظر ررامل ال ررو  ،تشر رريت اانتهاك ررات املرتيخر ررة ا ررد األ فر ررال وامل ر رراهق ال الخير ررة
العظمى( )159من اااات املخيع عنها من وةل ودمة ااتصال بالرقم .100

 -109ويسرت ر ررد عم ر ررت الدول ر ررة يف ه ر ررذا اا ر ررال أيض ر ررا باخل ر ررة العش ر ررية لع ر ررا  2011بش ر ررشن
قو األ فال واملراهق  .وتوجع السياسة الو نية املتعيقة حبقو األ فرال واملرراهق سر عمرت
نظررا اررمان قررو األ فررال وامل رراهق ( )160وقررد أُدرجررت يف اخل ررة الو نيررة املتعررددة السررنوات
ليفرتة .)161(2019-2016
 -110وواررعت اايومررة الربا يييررة اس ررتاتيايات ترمرر ،تا ت ررا خمتيررن أ ررحا املصرريحة،
ملر ررت و ر ررة التقر ررار مر ررن أجر ررت ااماير ررة املتيامير ررة اقر ررو األ فر ررال وامل ر رراهق ( ،)162و ر ررخا
أ ير ر رراا( )163وامليلر ر ررا الدسر ر ررتوري لةس ر ر ررتاتيايات الرامير ر ررة تا الر ر رردفايف عر ر ررن قر ر ررو األ فر ر ررال
واملراهق (.)164

 -111واتخعررت و ررة التقررار ااررا ابتياريررا بجنشرراا ت خي ر ليهواتررن الذكيررة أ ي ر عييررع "مررن
أجت اية الربا يت"( )165وهرو مييرن النسراا مرن اتبرةغ عرن اانتهاكرات عيرى رخية اتنرتنرت،
وت ر ررة ي ر ررة ا ر ر ررتا و اي ر ررة وا ر ررمانات  -فينتي ر رراتن يع ر ررا م ر ررن أج ر ررت ق ر ررو األ ف ر ررال
واملراهق ( ،)166الل هتدة تا التوعية بضرورة ر د أي ا تخاه يف انتها ااقو واتبةغ عنع.
 -112وقررد تس ر تنفيررذ تشرريعات جديرردة ،ملررت القررانون  2014/13010الررذي يررنص عيررى
ر ر األ فر ررال وامل ر رراهق يف ااصر ررول عير ررى التعير رريم والرعاير ررة ويف التحر رررر مر ررن العقوبر ررة الخدنير ررة
أو املعامير ررة القاسر ررية أو املهينر ررة؛ والقر ررانون  2014/12978الر ررذي ير ررنص عير ررى أن ااسر ررت ةل
اثنسرر ،لأل فررال أو امل رراهق يشرريت جرمي ررة بشررعة؛ والقررانون  2016/13257الررذي يي ررر
سياسات عامة ملر ية ال فولة املخيرة.
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 -113وتتمل ر ررت املخ ر ررادرات ااام ر ررة األو ر رررا يف ع ر ررال ميافح ر ررة ااس ر ررت ةل اثنس ر رر ،لأل ف ر ررال
وامل رراهق يف تنق ريح اخل ررة الو نيررة لعررا  2013بشررشن ميافحررة العنررن اثنسرر ،املمررار عيررى
األ ف ررال وامل رراهق ( )167واس ررتمرار تنفي ررذ برن ررامين اتج ررااات املتيامي ررة واملرجعي ررة( .)168وا تر رزال
اثهود املخذولة لتعزيرز اامايرة مهمرة ،فقرد أُبيرع يف األ رهر األوا مرن عرا  2016عرن 4 953
الة عن ري ااتصال بالرقم .)169(100
 -114ويشيت النظا األساس ،اخلاص بال فت واملراهر والقرانون  2012/1594الرذي أنشرش
النظ ررا ال ررو ليمس رراعدة ااجتماعي ررة  -التعييمي ررة( ،)170ات ررار الق ررانوا لتنفي ررذ الت ررداب ال ررل
صررر الررذين خيررالفون القررانون .ويرررب تقريررر عررا  2015الصررادر عررن اايررس الررو
تسررتهدة ال ُق ّ
()171
التحررديات الراهنررة الررل تواجررع هررذا النظررا  ،ملررت ااكتظرراظ؛ وانعرردا الخنيررة
ليمرردع العررام
التحتية الة مة ليتعييم والتدريض املهر ؛ وتردا الرة املرافر عرن املسرتوا امل يرو ؛ وعرد كفايرة
الرعاية الصحية .ومن مث ،فجن التحديات الراهنة تتضمن التنفيذ اليامت لينظا األساس ،اخلراص
بال فت واملراه والتوجيهات الواردة يف النظا الرو ليمسراعدة ااجتماعيرة  -التعييميرة ،فضرة
عن السياسات العامة األورا(.)172
عمالة األطفاي (التوصيات  104و 105و)109
 -115وفقررا لخيانررات الدراسررة ااستقصررائية لعينررة مررن األسررر املعيشررية ،اافررت عرردد األ فررال
واملرراهق العررامي مررن  5.4مةير تا  1.1مييرون يف الفرررتة مررا بر عررام 1992 ،و،2015
ما ميلت تراجعا بنسخة  80يف املائة.
 -116ويع ررر امليل ررا الدس ررتوري ،ال ررذي تول ررت تنس رريقع و ارة الع رردل واملوا ن ررة ،أربع ررة رراور
اس ر ر ر ررتاتياية ليسياس ر ر ررة العام ر ر ررة ،يه ر ر رردة أ ر ر ر رردها عي ر ر ررى وج ر ر ررع التحدي ر ر ررد تا القض ر ر رراا عير ر ر ررى
عمت األ فال(.)173
 -117واعتخررارا مررن عررا  ،2013أدرج برنررامين القضرراا عيررى عمررت األ فررال( )174اسررتحقاقات
النظررا املو ررد ليمسرراعدة ااجتماعيررة( ،)175الررل هترردة تا تس رري اتج ررااات الررل واررعت يف
اخل ررة الو نير ررة ملن ر ر عمر ررت األ فر ررال والقض رراا عيير ررع و اير ررة امل ر رراهق العمر ررال( )176ويف امليلر ررا
الدسررتوري .ويهرردة برنررامين القضرراا عيررى عمررت األ فررال تا تورراج األ ررخاص دون  16عامررا
مرن سررو العمرت عررن رير دعرم األسررر مات الرردوت املرنخفت ماليررا وتقرردا التوجيرع مررن وررةل
ودمات( )177ملت ودمة التعاي وتعزيز الرواب (.)178
 -118ويف ع ررا  ،2013استض ررافت الربا ي ررت املر ر صر الع ررامل ،اللال ررد املعر ر بعمال ررة األ ف ررال،
وأك رردت ع ررددا التزامه ررا عيافح ررة عمال ررة األ ف ررال .ويف ع ررا  ،2014وقع ررت الربا ي ررت اتع ررةن
املتعي ر ر بر ررج ة املخر ررادرة اتقييمير ررة ليقضر رراا عير ررى عمر ررت األ فر ررال يف أمريير ررا الةتينير ررة ومن قر ررة
الخحر الياري (.)179
األطفاي المشردون (التوصيتان  108و)109
 -119مررا فت ررت األمانررة الو نيررة لتعزيررز قررو األ فررال واملرراهق تتعرراون ،منررذ عررا ،2012
م ر ااتم ر املرردا و رراعت مشرراركة أ فررال الش رواريف يف املناقشررات .ويهرردة هررذا التنسرري تا
امان عناية وا ة باأل فال واملراهق  ،يف ت ار السياسة الو نية ليمشردين(.)180
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 -120وت ر رردعم املراك ر ررز املتخصص ر ررة لتق ر رردا املس ر رراعدة ااجتماعي ر ررة( )181واملراك ر ررز املتخصص ر ررة
ليمشررردين أ فررال الشرواريف واملرراهق  ،وتقررد التوجيررع املتخصررص واملسررتمر لألفرراد واألسررر الررذين
رعا تيون قوقهم قد انتُهيت.
 -121ويف عررا  ،2016واف ر اايررس الررو ليمسرراعدة ااجتماعيررة واايررس الررو اقررو
األ فررال واملرراهق عيررى القررار املشرررت  ،)182(1الررذي يتضررمن مخررادئ توجيهيررة ررددة ملسرراعدة
أ فر ررال الش ر رواريف وتر رروف التعير رريم والرعاير ررة الصر ررحية ار ررم يف ت ر ررار ور رردمات اسر ررتقخال األ فر ررال
واملراهق .
 -122وتع ررر و رردمات ااس ررتقخال( )183تجر ررااات تس ررتهدة األ ف ررال واملر رراهق اخلاا ررع
لتداب اية بشمر قضائ ،،والذين انتهيت قوقهم وا يتيقون الرعاية من أسرهم(.)184
تسجيل المواليد (التوصيتان  128و)129
 -123اايوم ر ررة الربا ييي ر ررة ميتزم ر ررة بجتا ر ررة تمياني ر ررة ااص ر ررول عي ر ررى ر ررهادات امل ر رريةد ثمي ر ر
األ خاص( )185يف ت ار مخادرهتا بششن التعخ ة الو نية من أجت هادات امليةد(.)186
 -124ويف السررنوات اخلمررس املااررية ،اافررت املعرردل الررو لأل فررال ت ر املسرراي بررشكلر
م ررن  50يف املائ ررة .ومل تتوق ررن نس ررخة األ ف ررال تر ر املس رراي ع ررن الرتاجر ر  ،فق ررد بي ررت ،وفق ررا
لخيانررات املعهررد الربا ييرر ،ليا رافيررا وات صررااات  20.9يف املائررة يف عررا  ،2002و 12.2يف
املائة يف عا  ،2007و 6.6يف املائة يف عا  ،2010و 1يف املائة فق يف عا .2014
 -125و،ق هذا اتجنا نتياة تنفيذ سياسات عامرة رددة ،ملرت تنشراا مياترض تسرايت يف
املستو ررفات واملستشررفيات؛ وتنشرراا ثرران عيررى مسررتوا الوايررات والخيررديات لتنفيررذ السياسررات
املتعيقررة بتسررايت املواليررد؛ وتنشرراا النظررا الررو ملعيومررات السررات املرردا()187؛ وتنظرريم ررةت
ليتوعية؛ وتوسي ن ا تسايت مواليد الشعو األ يية(.)188

ميم -الإلق في الصإلة (التوصيات  146و 147و 148و *149و 151و)152
 -126وي ررص تقري ررر التفت رري النُظم رر ،،ال ررل نشر ررتع يم ررة ت رردقي ااس ررابات يف الربا ي ررت يف
عررا  ،)189(2014تا أن رراات ااكتظرراظ يف أقسررا ال روارئ يف املستشررفيات ،ونقررص عرردد
املهني الصحي وأوجع القصور املتعيقة بااياكرت األساسرية صلرت بعرت املشراكت الرل يعراا منهرا
النظا الو ليخدمات الصحية يف الربا يت .ونقيت يمة تدقي ااسابات ،يف تقرير نُشرر يف
ع ر ررا  ،)190(2016مش ر رراعر القي ر ر ر الس ر ررائدة ت اا الت ر ررشو يف ع ر ررةج الس ر ررر ان وارتف ر ررايف ع ر رردد
األ خاص الذين ييتمسون الرعاية الصحية العامة وارج الو ن.
 -127واار يعت السياسررة الو نيررة ليرعايررة األساسررية( ،)191يف عررا  ،2015عسر ولية توسرري
ن ا الت ية الصرحية يف الربا يرت ،يرد تزايرد اليرا عردد األ رخاص املسرتفيدين مرن وردمات
أفرقر ررة ر ررحة األسر رررة والفني ر ر العر ررامي يف عر ررال الصر ررحة ااتمعير ررة .ويف عر ررا  ،2016كانر ررت
اسرتاتياية حة األسرة معتمردة يف  5 481بيديرة( .)192وباتارافة تا ملر  ،كصرت 66.44
يف املائة من السيان عيى اخلدمات الل يقدمها الفنيون العاميون يف عال الصحية ااتمعية.
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 -128ويف ن ر ررا ر ررخية رعاير ررة ال فر ررت واأل قخر ررت الر رروادة وبعر رردها( ،)193بير ررع عر رردد أعضر رراا
الشخية  248من قة حية .وقد انضمت  98يف املائة من الخيديات الربا ييية تا هرذه الشرخية
وعمي ررت عي ررى ،س ر ر الرعاي ررة املقدم ررة أثن رراا ف ر ررتات اام ررت وال رروادة والنف ررا  .وق ررد تس ر ر يف
ع ررا  2016تشهي ررت  1 091و رردة م ررن و رردات املوالي ررد اث رردد ،منه ررا  209و رردات ليرعاي ررة
املركرزة ليمواليررد اثرردد ،و 709و رردات تقييديررة ليرعايررة املتوسر ة ليمواليررد اثرردد ،و 173و رردة
من و دات الرعاية املتوس ة ليمواليد عيى ريقة "الين ر األ ".

 -129ويف عر ررا  ،2012نشر رررت و ارة الصر ررحة الربوتوك ررول املتعي ر ر باس ررتخدا م ررادة ليفونر ررور
تيسرتيت كوسيية عاجية ملن اامت اارموا( ،)194وقدمتع كجسها اسرتاتيا ،يف منر اامرت تر

املرتو  ،وهو ما سي دي تا تفادي اتجها ت املشمون .وقد أ ر ت الربا يت تقردما كخر ا يف
هذا ااال ،واافت عدد الوفيات املرتخ رة برالوادة واامرت بنسرخة  43يف املرااة يف الفررتة مرا بر
عام 1990 ،و.)195(2013

 -130والربا يت هر ،ت ردا الردول ال ر  62الرل ققرت تايرة تقييرت وفيرات األ فرال الرواردة يف
األهداة اتمنائية لأللفية بششن وفيات الرار ( .)196ويف الفررتة مرا بر عرام 1990 ،و،2012
تقيررص معرردل وفيررات الرا ر حب روا  70يف املائررة ليصررت تا  14.6الررة وفرراة ليررت 1 000
وادة(.)197
 -131وصلررت ميافحررة سرروا الت ذيررة لرردا األ فررال هرردفا مهمررا نوررر مررن أهررداة السياسررات
ا ر ""NutriSUS
الر ّ
العامررة يف الربا يررت .ويف عررا  ،2014أُ يقررت اس ررتاتياية تث رراا أتذيررة ُ
سدة ،س نوعية األتذية املتا ة لأل فال الذين ترتاوا أعمارهم ما ب  6أ هر و 3سنوات
و 11ررهرا بجاررافة امل ررذيات الدقيقررة تا الوجخررات املقدمررة يف مراكررز الرعايررة النهاريررة .ومشيررت
املر ي ررة األوا م ررن تنفي ررذ ه ررذه ااسر ررتاتياية  1 717بيدي ررة ،و 6 864مركر رزا ليرعاي ررة النهاري ررة
و 330 376فة(.)199
()198

 -132ويف الفرتة ما ب عام 2003 ،و ،2014اافت معدل العدوا بف و نقص املناعة
الخش ررية يف الخي ررد بنس ررخة  9يف املائ ررة( .)200وم ر مل ر  ،تخ ر ّ بيان ررات واردة يف نش رررة األوب ررة ال ررل
أ رردرهتا و ارة الصررحة يف عررا  2016رردوم يررادة يف معرردل ات ررابة بف ر و نقررص املناعررة
الخشرية /اتيد يف أوسا ف ات ددة ه ،النساا ااوامت ( 2.7ليت  1 000امرأة امرت يف
ع ررا  )2015والش ررخا ال ررذين ت ر ررتاوا أعم ررارهم م ررا ب ر ر  15تا  19س ررنة (تض رراعن مع رردل
ات ررابة يف ررفوة أف رراد هررذه الف ررة ثررةم م ررات يف الفرررتة مررا ب ر عررام 2006 ،و.)2015
وي ك ر ررد ه ر ررذا الس ر رريناريو اثدي ر ررد ع ر ررددا أمهي ر ررة موا ر ررية ميافح ر ررة وب ر رراا فر ر ر و نق ر ررص املناع ر ررة
الخش ر ر ررية/ات يد  ،م ر ر ر تنفير ر ررذ تعر ر ررةن بر ر رراريس وب ر ر ررامين ملر ر ررت "معرفر ر ررة سر ر ررخت العر ر رري األفضر ر ررت"
و"القيادات الشابة".

نون -الإلق في اليذاء الاافي (التوصيتان  147و)153
 -133يُخ ر ّ تقري ررر ال ررة انع رردا األم ررن ال ررذائ ،يف الع ررامل لع ررا  ،2014الص ررادر ع ررن منظم ررة
األتذيرة والزراعررة (الفراو) ،أن الربا يررت صينرت بشرريت ميحروظ مررن اارد مررن اثرويف وسرروا الت ذيررة
ونقص الت ذية .وورجت الربا يت من "وار ة اثويف" واافت م ر مدا انتشرار نقرص الت ذيرة
تا مستوا أقت من ااد ات صائ ،الخالع  5يف املائة(.)201
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 -134وهتردة ااسررتاتياية الو نيررة لتشرراي الراراعة ال خيعيررة والت ذيررة الصررحية التيميييررة يف
النظررا الررو ليخرردمات الصررحية  -ااس ررتاتياية الربا يييررة ليرارراعة ال خيعيررة( - )202تا تعزيررز
و ايررة ودعررم الرارراعة ال خيعيررة والت ذيررة الصررحية التيميييررة لأل فررال الررذين تقررت أعمررارهم عررن
عام  ،و،س مهارات مهني ،الرعاية الصحية األولية وقدراهتم.

سين -الإلق في التعليم (التوصيات  *156و 157و 158و 159و 160و)161
 -135أُ يقت يف عا  2014اخل ة الو نيرة ليتعيريم ليفررتة  ،)203(2024-2014وتضرمنت 20
هرردفا مررن بينهررا هرردة اررمان التعيرريم األساسرر ،اثيررد واار ّد مررن أوجررع عررد املسرراواة .ومل يتسررن بعر ُرد
،قي ر األه ررداة املتعيق ررة بالع ررام  2015و ،2016وه ررو م ررا يُخ ر ّ ا رررورة ب ررذل اايوم ررة الربا ييي ررة
ليمزيررد مررن اثهررود يف هررذا الشررشن .وب ر ّ برنررامين التقيرريم الرردو ألداا ال ررة لعررا  )204(2015أن
مستوا تعيم ما يقرر مرن نصرن ال رة الربا ييير الرذين جررا تقيريمهم يقرت عرن املسرتوا اليرايف
يف العيو والرياايات والقرااة.
 -136و رردرت نتيا ررة م ررر ت رروير التعي رريم األساس رر )205(،ونش رررت يف ع ررا .)206(2016
ويف ع ررا  ،2015أف رراد ه ررذا امل ررر أن الربا ي ررت جت رراو ت اا رردة املتعير ر بالس ررنوات األوا م ررن
املدرسة اابتدائية( .)207وم مل  ،مل ،قر األهرداة الو نيرة مل رر ت روير التعيريم األساسر ،يف
السنوات األو ة من التعييم اابتدائ ،ويف املدار اللانوية.
 -137ويش ر رريت  ،ر ررديد التعي ر رريم الل ر ررانوي ت ر رردا أولوي ر ررات اايوم ر ررة الربا ييي ر ررة .ويف أيي ر ررول/
سرختمرب  ،2016اقرت ررت تشرريعات جديرردة( )208تعرادة هيييررة التعيريم اللررانوي وتوسري ن اقررع.
وهذه التشريعات ه ،قيد املناقشة اليا يف امل صر الو .
 -138ووفقررا ليدراسررة ااستقصررائية لعينررة مررن األسررر املعيشررية ،فقررد اافضررت نسررخة األميررة بر
الش ر ر ررخا واليخ ر ر ررار يف الربا ي ر ر ررت م ر ر ررن  12.4يف املائ ر ر ررة يف ع ر ر ررا  2001تا  8.0يف املائ ر ر ررة يف
ع ررا  .2015وبالنس ررخة تا الف ررة العمري ررة  19-15س ررنة ،س ررايت الدراس ررة ااستقص ررائية ال ررل
أجريررت عررا  2015لعينررة مررن األسررر املعيشررية معرردل أميررة قرردره  0.8يف املائررة ،وهررو أقررت بيلر
مررن املعرردل العررا  .وتقررد و ارة التعيرريم املسرراعدة التقنيررة واملاليررة ملشرراري ررو األميررة الررل تضررعها
الوايات والخيديات الل تنفذ برنامين الربا يت حملو األمية(.)209
 -139وفيما يتعي بتعييم الشخا واليخار ،فقد اسرتفاد  6.7مةير مرن الشرخا واليخرار يف
الفرررتة مررا ب ر عررام 2008 ،و 2012مررن برنررامين الربا يررت حملررو األميررة .ووفقررا لتقريررر ررادر عررن
األمان ر ررة الدائم ر ررة ليتعي ر رريم و ر ررو األمي ر ررة والتنر ر رويف يف ع ر ررا  ،)210(2014ااف ر ررت مع ر رردل األمي ر ررة
بنسررخة  2.2يف املائررة مقارنررة بعررا  .2006ومر مل ر  ،فقررد اافررت العرردد ات ررا لألمي ر يف
هررذه الف ررة ،مررن يررد القيمررة امل يقررة ،مررن  14.5مييررون ررخص تا  13.2مييررون ررخص.
ويخر ر ر ّ ملر ر ر أمهي ر ررة الربن ر ررامين ال ر ررو تدم ر رراج الش ر ررخا ( )211ال ر ررذي و ر ررت يف الف ر رررتة م ر ررا بر ر ر
عام 2012 ،و 2014تا أكلر مرن  300 000را مرن املنرا ااضررية ،وتا 37 000
ا من خا األرياة يف عا  .2014ومن املهم مة ظة الفر املسات بر معردل األميرة
يف املنا الريفية ونظ ه يف املنا ااضررية .ويخيرع امل رر يف املردن  6.3يف املائرة ،ولينرع يصرت
يف املنا الريفية تا  20.1يف املائة.
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 -140ويف السنوات األو ة ،ا داد عدد األ فال الذين مل يخي وا سن الدراسة ( 5-4سنوات)
وامليتحق بالتعييم األساس ،بنسخة  17يف املائة .ويف الفرتة نفسها ،سرايت أيضرا يرادة م رردة
يف فرص صول األ فال والشخا الذين ترتاوا أعمرارهم مرا بر  4سرنوات تا  17سرنة عيرى
التعي رريم األساس رر ،،ي ررد ارتفع ررت نس ررختهم م ررن  89.5يف املائ ررة تا  93.6يف املائ ررة يف الف رررتة
ما ب عام 2005 ،و.)212(2014
 -141وقد أتاا الربنرامين الرو ليتعيريم يف ت رار ات رةا الزراعر )213(،الرذي يردعم املشراري
اتمنائية يف منا ات ةا الزراع ،،التعيريم الر ر ،لفائردة  164 000رخص يف عقردين مرن
الزمن تقريخا من وةل صويت  320دورة يف  880بيدية(.)214
 -142والربا ير ررت ميتزمر ررة ب ر ررالتلقين يف عر ررال ق ر ررو اتنسر رران ،وقر ررد ع ر ررز ت يف هر ررذا املي ر رردان
السياسررات وال رربامين العامررة التاليررة :اخل ررة الو نيررة ليتلقيررن يف عررال قررو اتنسرران؛ واليانررة
الو نيررة املعني ررة ب ررالتلقين يف عررال ق ررو اتنس رران؛ واليا رران املعنيررة ب ررالتلقين يف ع ررال ق ررو
اتنسان يف الوايات والخيديات؛ ودورات لخناا القدرات بششن التلقين يف عرال قرو اتنسران
ألساتذة اثامعرات واملهنير يف عرال التعيريم األساسر،؛ وجرائزة قرو اتنسران واثرائزة الو نيرة
ليتلقيررن يف عررال قررو اتنسرران()215؛ وتنفيررذ املخررادئ التوجيهيررة الو نيررة املتعيقررة بررالتلقين يف
عال قو اتنسان؛ وامليلا الو اثامع.،

عين -البيئة (التوصية )155
 -143وفق ررا ل ررو ارة الخي ررة وو ارة العي ررو والتينولوجي ررا واابتي ررار وااتص رراات ،ااف ررت املع رردل
الس ررنوي ت ال ررة األ ر رراج يف من ق ررة األمر ررا ون القانوني ررة حب ر روا  78يف املائ ررة يف الفر رررتة م ررا ب ر ر
ع ررام 2004 ،و .2015ويع ررود الفض ررت يف ملر ر تا و ررة العم ررت املتعيق ررة عنر ر ومراقخ ررة ت ال ررة
األ راج يف من قة األما ون الل أُ يقت يف عا .2004
 -144و ررددت السياس ررة الو ني ررة املتعيق ررة بت ر ر املن ررا ( )216ه رردفا يرم ررى تا اا ررد م ررن ت ال ررة
األ راج يف من قة األما ون بنسخة  80يف املائة فيما يتعي ععدل ت الرة األ رراج يف الفررتة مرا بر
ع ررام 1996 ،و ،2005وبنس ررخة  40يف املائ ررة يف من ق ررة سر ر ادو فيم ررا يتعير ر ب ررالفرتة م ررا بر ر
عرام 1999 ،و .2008وبيرع معردل ااررد مرن ت الرة ال ابررات يف من قرة األمرا ون روا  68يف
تفيد بيانات درت م ورا بشن النسخة املساية يف من قة س ادو
املائة يف عا  ،2015يف
قريخة من اادة املرسو .
 -145و ر ر ّدقت الربا ي ررت عي ررى اتف ررا ب رراريس يف ع ررا  2016والتزم ررت باا ررد م ررن انخعاث ررات
اليربررون بنسررخة  37يف املائررة حبيررول عررا  2025وبنسررخة  43يف املائررة حبيررول عررا .)217(2030
ويدل مل عيى التزا الدولة الربا يييرة الراسرجت جتراه الخي رة .وعيرى املسرتوا الرو  ،يظرت التحردي
املتملت يف تنفيذ السياسات العامة والقوان الخي ية قائما( .)218ومن األمليرة عيرى ملر مرا ردم
يف مدينة ماريانا بواية مينا ت ايس يف عا .2015
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فاء -األعماي اإلنشائية واألحداث الرياضية الابرى (التوصيات  56و 57و)58
 -146ميي ررن أن  ،رردم انتهاك ررات اق ررو اتنس رران و ررةل مش رراري الخني ررة التحتي ررة الض ررخمة
واأل رردام الرياار ررية الير ررربا .ويف عر ررا  ،2017سيُنشر ررش فري ر ر عامر ررت عشر رراركة ااتم ر ر املر رردا
واايومررة ،سرردة تقيرريم التش رريعات والسياسررات واملمارسررات الناجح ررة( )219مررن أجررت ررياتة
و ة عمت و نية بششن األعمال التاارية و قو اتنسان.
 -147و ر رريت تعر ررداد واستضر ررافة ك ر ررش اا،ر ررادات التابعر ررة لة ،ر رراد الر رردو لير رررة الق ر ررد يف
عرا  2013وكرش العرامل لة،راد الردو ليررة القرد يف عرا  2014ودوري األلعرا األوليمخيرة
العاديررة واأللعررا األوليمخيررة لررذوي اتعاقررة يف ريررو يف عررا ، 2016ررديا هامررا واجهتررع الربا يررت.
ويعود الفضت يف جناا هذه األ دام تا العمت املتيامرت الرذي اار يعت برع اايومرة اا،اديرة
الربا ييية م ي املدن املشاركة.
 -148وو ت ام ااستلمارات يف الخنية التحتية( )220املتعيقة باستضافة مخاريات كش العامل
لع ررا  2014تا  27.1ميي ررار رير ررال برا يي رر .،ووفق ررا ل ررو ارة الرياا ررة( ،)221فق ررد أُجن ررز يف امل رردن
املضيفة  36مشروعا من أ ت  44مشروعا من مشاري التنقت.
 -149ووفقر ررا ليقر ررانون العر ررا لير ررش العر ررامل (القر ررانون  ،)2012/12663فقر ررد كانر ررت ي ر ر
األ رردام الريااررية لعررام 2013 ،و 2014هرردفا اميررة مررن أجررت تعزيررز املسرراواة العرقيررة بعنروان
"كش دون عنصرية"(.)222
 -150وقر ررد ترك ر ررت دورت ر ررا األلعر ررا األوليمخي ر ررة العادي ر ررة واأللعر ررا األوليمخي ر ررة ل ر ررذوي اتعاق ر ررة
لعررا  2016ترثررا هامررا ملدينررة ريررو دي جرران و( .)223وأعررادت أعمررال الخنيررة التحتيررة( )224تنشرري
املدينة (استلمار ت ا قدره  30مييار ريرال برا يي.)،
 -151وميلررت اترم الررذي ويفتررع دورتررا األلعررا األوليمخيررة العاديررة واأللعررا األوليمخيررة لررذوي
اتعاقررة لعررا  2016عنص ررا هامررا مررن عنا ررر تعزيررز قررو اتنسرران .وقررد اسررتلمرت اايومررة
الربا يييررة أكلررر مررن  4مييررارات ريرراات برا يييررة لتوسرري الخنيررة التحتيررة الريااررية يف الخيررد وتنشرراا
()225
صررص جررزا مررن
ررخية ترردريض و نيررة هترردة تا ترردريض أجيررال جديرردة مررن الرياارري
وو ّ
ُ .
ااسررتلمار تنشرراا مركررز تعيرريم الريااررة( ،)226الررذي يتضررمن  285مشررروعا تسررتفيد منهررا 263
بيدية برا ييية.
Notes
A thematic matrix of recommendations is attached to this piece.
Recommendations 3, 9, 10, 12, 24, 62, 79, 127, 149 and 156 were partially supported by Brazil.
Throughout the Report, recommendations partially accepted are those marked with an asterisk (*).
Moreover, it is important to highlight that, in 2012, Brazil did not support recommendation 60 and
expressed compliance with recommendation 167.
Letter dated 22 March 2016 from the Permanent Representative of Brazil to the United Nations
addressed to the President of the General Assembly (A/71/78).
Approved by Decree no. 7037/2009 and modified by Decree no. 7177/2010, the PNDH-3 is legally
binding.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/pdfs/programa-nacional-de-direitoshumanos-pndh-3. Accessed September 8, 2016.
See Section II, item A of the present Report.
http://www.pndh3.sdh.gov.br. Accessed August 15, 2016.
http://snidh.sdh.gov.br. Accessed August 17, 2016.
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http://www.observadh.sdh.gov.br. Accessed August 17, 2016.
http://www.spm.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/publicacoes/2015/livroraseam_completo.pdf. Accessed August 15, 2016.
http://www.sinesp.gov.br. Accessed August 15, 2016.
The University National Pact for the Promotion of the Respect to Diversity and for a Culture of
Peace and Human Rights, an initiative of the Ministry of Justice and Citizenship (MJC), through the
Special Secretariat on Human Rights (SEDH), and of the Ministry of Education (MEC), through the
Secretariat of Continuous Education, Alphabetization and Diversity (SECADI) was concluded in
November 2016. By December 2016, 17 institutions had acceded to the University National Pact for
the Promotion of the Respect to Diversity and Culture of Peace and Human Rights: the United
Nations Population Fund; the Organization of Ibero-American States; the Latin American School of
Social Sciences; Council of Brazilian University Rectors; National Association of Directors of
Higher Education Federal Institutions; National Association of Private Universities; National
Association of University Centers; Brazilian Association of Community Colleges; Brazilian
Association of Supporting Institutions of Higher Education; Brazilian Committee of Organizations
Representative of People with Disabilities; National Federation of Pestalozzi Associations; Federal
University of Rio Grande do Norte; State University of Goiás; University of the City of São Paulo;
University of Santo Amaro; School of Technology Jardim; and Dignity Group.
Within the National Council on Human Rights, there were created Permanent Commissions
referring to i) Rights of the Street Population; ii) Rights of the Population Deprived of Liberty; iii)
Right to Communication and Liberty of Expression; iv) Human Rights Defenders and Combating
the Criminalization of Social Movements; v) Right to the City; Right to Adequate Food; vi) Human
Rights and Public Security; vii) Rights of Indigenous peoples, Quilombolas, Traditional Peoples
and Communities, Populations Affected by Big Enterprises and Rural Workers involved in Land
Conflicts. A work group has also been created about the population affected by the burst of the dam
owned by mining company Samarco at the Doce river basin.
Resolution no. 1992154 of March 3, 1992, of the United Nations Human Rights Commission.
For additional details about the PBA, visit http://www.ibama.gov.br/licenciamentoambiental/processo-de-licenciamento.
http://indicators.ohchr.org/. Accessed September 12, 2016.
Regarding the rights of migrants, it is worth noting that Brazil is a party to regional treaties on this
theme, such as Mercosur Agreement on Free Movement of Persons and Residence, and Mercosur
Plan for Facilitating the Circulation of Workers.
Draft bills 301/2007 and 4.038/2008.
Two draft bills currently pending before the National Congress – Draft Bill 301/2007 and
4.038/2008 – improve the definition of crimes stated in the Rome Statute and regulate the judicial
cooperation with the International Criminal Tribunal. For additional details, visit
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=343615 and
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=410747.
The Article 8, Subsection II, of the Federal Constitution states that it is prohibited to create more
than one union, at any level, representing a professional or economic category, in the same
territorial base.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/combates-as-violacoes/programas/copy_of_ppddh-programa-deprotecao-aos-defensores-de-direitos-humanos. Accessed September 16, 2016.
States of Minas Gerais, Espirito Santo, Ceará, Pernambuco and Maranhão.
The demands involve issues related to the demarcation of indigenous lands and joint actions to
minimize the violations; actions aimed at guaranteeing the physical integrity of leaders and other
members of indigenous communities; installation of cameras and security equipment at the village
Terra e Aldeia Moreira; actions aimed at minimizing social vulnerabilities and the lack of access to
health services and education, as well as actions that generate a positive impact on the demarcation
of indigenous lands and on the mediation of conflicts.
Brazil met the "A" goal of Millennium Development Goal 1 (to reduce extreme poverty by half the
1990 level by 2015), before the deadline and at a higher level than stipulated. By reducing extreme
poverty to less than one-seventh of the 1990 level (from 25.5% to 3.5% in 2012), Brazil was one of
the countries that contributed most to the global reach of this goal.
http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e/como-funciona/como-funciona. Accessed
September 29, 2016.
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/beneficios-assistenciais/bpc. Accessed December 23,
2016.
The Ministry of Social and Agrarian Development (MDSA) inaugurated the International Seminar
Social Policies for Development. The seminar took place abroad for the first time in 2015, in Expo
Milano.
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/07/bolsa-familia-comeca-a-ser-pago-comreajuste-de-12-5. Accessed October 20, 2016.
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http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/10/governo-verifica-frequencia-escolar-de-14milhoes-de-alunos-do-bolsa-familia. Accessed October 20, 2016.
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/minha-casa-minha-vida. Accessed September 29, 2016.
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/05/minha-casa-minha-vida-atinge-3-857-milhoes-demoradias. Accessed October 20, 2016.
Source: Ministry of Cities (http://www.cidades.gov.br/)
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/07/entenda-o-que-mudou-no-minha-casa-minha-vida.
Accessed October 20, 2016.
http://mds.gov.br/assuntos/brasil-sem-miseria. Accessed September 29, 2016.
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/brasil_sem_miseria/cadernodegraficosbsm35anos.pdf. Accessed September 9, 2016.
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2013/05/Informe_Novembro_2015_Web.pdf.
Accessed September 29, 2016.
The BPC is an individual, non-life and non-transferable benefit, which ensures a monthly transfer of
1 (one) minimum wage to the elderly, 65 (sixty-five) years old and more, and to the disabled person
of any age. In both cases, they must prove that they have no means of guaranteeing their own
livelihood, nor have they provided for their family. The monthly family income per capita must be
less than ¼ (one quarter) of the current minimum wage.
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/boletim_BPC_2015.pdf.
The National Program for the Promotion of Access to the Work Market (Acessuas Trabalho), which
aims to promote the access of Social Assistance users to work through the articulation of public
policies, mobilization, sensitization and referral to opportunities for productive inclusion, with
follow-up and support from program and service staff.
http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=3848. Accessed September 30, 2016.
http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-escravo/resultados-das-operacoes-defiscalizacao-para-erradicacao-do-trabalho-escravo. Accessed September 30, 2016.
http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-escravo/resultados-das-operacoes-defiscalizacao-para-erradicacao-do-trabalho-escravo. Accessed September 30, 2016.
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr2/coordenacao/comissoes-e-grupos-detrabalho/escravidao-contemporanea-migrado-1/notas-tecnicas-planos-eoficinas/Nota%20Tecnica%20no%202-2015.pdf. Accessed October 6, 2016.
Created by Decree on July 31, 2003, CONATRAE aims to coordinate and evaluate the
implementation of the actions foreseen in the National Plan for the Eradication of Slave Labor. It is
also the responsibility of the Commission to monitor the drafting of bills in the National Congress
and to evaluate the proposal of studies and research on slave labour in the country.
This Law is destined to assure and promote, in equally condition, the exercise of rights and
fundamental liberties by people with disabilities, aiming their social inclusion and citizenship. The
Law has as a base the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional
Protocol.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-com-deficiencia/observatorio. Accessed September 12,
2016.
The National Commitment for Active Aging was instituted by Decree 8.114/2013.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8114.htm.
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sctie/farmacia-popular.
Accessed September 20, 2016.
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-programas/melhor-em-casa. Accessed
September 20, 2016.
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931. Accessed September
20, 2016.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/dados-estatisticos. Accessed September 20, 2016.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/dados-estatisticos/Relatorio2013.pdf. Accessed September 20,
2016.
An example of public policy is the transfer of economic resources to states and municipalities to
build LGBT Reference Centres dedicated to fighting violence against this population and to the
offer of psychological and legal assistance to victims.
The anniversary was celebrated during the I National Seminar of Social Control and LGBT
Policies.
http://www.sdh.gov.br/noticias/2016/setembro/seminario-nacional-de-controle-social-e-politicaspublicas-lgbt-comemora-15-anos-de-atuacao-de-atuacao-do-conselho. Accessed October 7, 2016.
http://www.spm.gov.br/assuntos/pnpm/publicacoes/pnpm-2013-2015-em-22ago13.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160309_nt_24_mulher_trabalho
_marco_2016.pdf. Accessed October 7, 2016.
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160309_nt_24_mulher_trabalho
_marco_2016.pdf. Accessed October 7, 2016.
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http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/4ee07253fa0
08eb297c4585b988b0a43/$File/7216.pdf.
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/cd949ce3599f
aa1e095bea15e2ac8ba5/$File/5861.pdf. Accessed October 6, 2016.
According to the Panel Observing Gender, based on data from PNAD 2014.
http://painelobservagenero.mmirjdh.gov.br/dashboard.html#/layout/tema2.
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40.
Accessed October 4, 2016.
http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/03/mulheres-sao-maioria-entre-brasileiros-com-doutoradono-exterior. Accessed October 7, 2016.
http://portal.mec.gov.br/pronatec. Accessed September 20, 2016.
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/sobre-o-programa. Accessed October 4,
2016.
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/07/contratos-da-agricultura-familiar-crescem-9,4.
Accessed October 4, 2016.
http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/05/conheca-o-programa-nacional-de-documentacao-datrabalhadora-rural/image_view_fullscreen. Accessed October 4, 2016.
By 2014, there were about 6.4 million domestic workers. Of this total, 92% are women, 65% of
whom are black women. According to data from PNAD 2014.
124 thousand companies participate in the Programme Pro-Gender and Racial Equity, besides
public entities. The program keeps a direct dialogue with medium and large companies, public and
private, covering traditionally male niches, such as the electric, financial and petrochemical sectors,
with the objective of developing new conceptions in the areas of human resource management and
corporate organizational culture, creating a new paradigm in labour relations based on gender and
race equality and addressing all forms of discrimination. See:
http://www.spm.gov.br/assuntos/mulher-e-trabalho/programa-pro-equidade-de-genero-e-raca.
Accessed October 4, 2016.
The Brazilian Gender Equality Observatory works with 10 thematic areas: Economic autonomy and
equality in the world of work; Education for equality and citizenship; Women's integral health,
sexual rights and reproductive rights; Combating all forms of violence against women; Women in
places of power and decision-making; Sustainable development with economic and social equality;
Valuing diversity and coping with multiple forms of inequality; Communication and culture; Sport;
and Use of Time. http://www.observatoriodegenero.gov.br.
The Observing Gender Panel presents a diagnosis and monitoring of seven thematic axes relevant to
women's policies (demographic structure, economic autonomy, health, education, violence, power
and decision, institutional mechanisms), with possible specifications on gender, race, urban area and
rural areas. http://painelobservagenero.mmirjdh.gov.br/index.html.
When homicide is committed against women for gender reasons, considered as such when the crime
involves domestic and family violence, contempt or discrimination against women.
Inter-ministerial Ordinance No. 228/2016 and the Ordinance GM 1662/2015.
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/feminicidio/
In partnership with the Campaign Commitment and Attitude, the digital platform brings together
information, legislation, data and statistics, as well as expert evaluation, to deepen the debate on
femicide and the necessary deconstruction of the gender and racial discrimination that lies behind
thousands of crimes against life.
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Diretrizes-NacionaisFeminicidio.pdf
The document is the result of the process of adaptation of the Latin American Protocol for the
Investigation of Violent Deaths of Women by Gender Reasons - Femicide / Feminicide (UN, 2014)
into the social, cultural, political and legal reality of Brazil, carried out with the collaboration of an
Interagency Working Group composed of ten professionals - police chiefs, criminal experts,
prosecutors, public defenders and judges.
http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/programa-mulher-viver-sem-violencia. Accessed
September 20, 2016.
The number of specialized units which provide services for such situation has increased from 332 in
2003 to 1,055 in 2015, including: (i) 502 police stations dedicated to giving attention to women; (ii)
45 public defender's offices for women; (iii) 95 specialized public prosecutor's offices; (iv) 238
reference centres for women support; (v) 80 shelters; and (vi) 103 special courts for cases of
domestic violence. This network has 762 services of attention to people in situation of sexual
violence, according to data from 2016 provided by the National Registry of Health Establishments.
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/6958/9/innova.front/mercosul-livre-do-trafico-de-mulheres.
Accessed October 7, 2016.
http://www.compromissoeatitude.org.br/. Accessed October 7, 2016.
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http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/programa-mulher-viver-sem-violencia. Accessed
October 7, 2016.
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/05/campanha-eu-ligo-e-aplicativo-clique-180incentivam-denuncias. Accessed October 7, 2016.
Law 12,288/2010.
Law 12,990/2014.
http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/noticias/estatuto-da-igualdade-racial-completa-seisanos-precisamos-avancar-mais-1. Accessed October 20, 2016.
http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/noticias/estatuto-da-igualdade-racial-completa-seisanos-precisamos-avancar-mais-1. Accessed October 20, 2016.
http://permanencia.mec.gov.br/. Accessed September 20, 2016.
Regulated in Decree 8,136/2013.
http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/plano-nacional-de-desenvolvimentosustentavel-dos-povos-e-comunidades-tradicionais-de-matriz-africana.pdf/view. Accessed
September 20, 2016.
Launched in 2013.
Plano Juventude Viva.
http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/pub-pesquisas/situacao-social-dapopulacao-negra-por-estado-seppir-e-ipea. Accessed December 26, 2016.
502,783 indigenous peoples live in the countryside and 315,180 live in urban areas.
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao? Accessed December 28, 2016.
There are 426 traditionally occupied indigenous lands and 36 indigenous reserves. According to:
http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas. Accessed
December 28, 2016.
There are 12 ethno-environmental protection fronts (FPEs) to assist in the geographic definition and
monitoring of references to isolated indigenous peoples, monitoring and protection of the territories
where they live (approximately 15 million ha in the Amazon) and following-up of policies
dedicated to such groups.
Decree 7,747/2012.
The main actions of the National Policy for the Environmental and Territorial Management of
Indigenous Lands (PNGATI) are: development and implementation of Plans for Environmental and
Territorial Management of Indigenous Lands (PGTAs); promotion of indigenous participation and
social control in social-environmental policies; coordination with federal, state and local
environmental agencies for management of ILs; training of indigenous and non-indigenous
managers; support for the implementation of payment mechanisms for environmental services;
support to conservation and environmental reconstruction projects in ILs, mainly focused on solid
waste management, recuperation of degraded areas and environmental management.
Established by Decree 8,593/2015.
The National Council of Indigenous Policy (CNPI) is formed by 15 members with voting rights
representing the Executive Branch; 28 members representing indigenous peoples and indigenous
organizations, 13 of which with voting rights; and 2 members with voting rights representing
indigenist entities.
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/95/cd_2010_indigenas_universo.pdf. Accessed
December 26, 2016.
The II National Conference on Indigenous School Education is scheduled to take place in
November 2017 with the goal of building proposals for the consolidation of the National Policy for
Indigenous School Education; reaffirming the right to a school bilingual/multilingual education
especially designed for indigenous people; and broadening dialogue for the development of a
specific collaborating model for indigenous school education, strengthening indigenous peoples
protagonism. See: http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/3928-iiconeei.
Accessed December 28, 2016.
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/conheca-a-secretaria-sesai. Accessed December 28, 2016.
http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/publicacoes/anexos/ii-plano-nacional1.pdf. Accessed September 21, 2016.
http://www.justica.gov.br/noticias/secretario-nacional-de-justica-avalia-acoes-do-ii-plano-nacionalde-enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas. Accessed October 7, 2016.
http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-tem-quase-9-mil-refugiados-. Accessed October 4, 2016.
The main groups are from Syria (2,298), Angola (1,420), Colombia (1,100), Democratic Republic
of Congo (968) and Palestine (376).
http://www.justica.gov.br/noticias/projeto-refugiado-empreendedor-tem. Accessed October 4, 2016.
http://obmigra.mte.gov.br/index.php/relatorio-anual/itemlist/category/74-2016. Accessed December
23, 2016.
Law 10,559/2002.
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http://www.justica.gov.br/noticias/comissao-de-anistia-agiliza-analise-de-processos-e-divulga-listade-beneficiados. Accessed September 22, 2016.
The National Truth Commission (CNV) was established by Federal Law 12528/2011. The Law is
available at: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12528.htm.
Including against peasants and indigenous people. http://www.cnv.gov.br/. Accessed October 4,
2016.
Law 6,683/1979.
Law 12,965/2014. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm.
Accessed August 15, 2016.
http://pensando.mj.gov.br/marcocivil/a-importancia-do-marco-civil-e-seu-historico/. Accessed
September 20, 2016.
Law 12,737/2012.
Bill No. 5.276/2016 on personal data, discussed within the Thinking about the Law initiative of the
Ministry of Justice and Citizenship, is available on the link:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084378.
http://www.ipea.gov.br/sites/images/downloads/mapa_defensoria_publica_no_brasil_19_03_pagin
as_separadas.pdf. Accessed September 11, 2016.
https://www.anadep.org.br/wtksite/downloads/iv-diagnostico-da-defensoria-publica-no-brasil.pdf.
Accessed September 2, 2016.
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150928_relatorio_democrati
zacao_do_acesso.pdf. Accessed August 31, 2016.
Resolution 125/2010 of the National Council of Justice.
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-plena. Accessed August 31, 2016.
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/justica-aberta. Accessed August 31, 2016.
http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/projeto-de-diagnostico-e-fortalecimento-da-justicaestadual. http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-plena/relatorio_justicaplena.pdf. Accessed
August 31, 2016.
http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao/processo-judicial-eletronico-pje. Accessed August
31, 2016.
http://cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf.
Accessed December 26, 2016.
Law 12,847/2013, regulated by Decree 8,154. http://www.sdh.gov.br/assuntos/prevencao-ecombate-a-tortura/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura. Accessed August 16, 2016.
http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/comite-nacional-de-prevencao-e-combate-atortura/representantes/composicao. Accessed August 16, 2016.
http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-atortura-snpct/mecanismo/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct. Accessed
August 16, 2016.
In December 2016, the President appointed 11 representatives of the Federal Government and 12
representatives of the civil society for the Committee's 2016-2018 mandate.
http://www.sdh.gov.br/noticias/2016/dezembro/presidencia-nomeia-novos-membros-do-comitenacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-cnpct. Accessed December 28, 2016.
Committees: (1) Acre, (2) Rondônia, (3) Pará, (4) Goiás, (5) Piauí, (6) Ceará, (7) Rio Grande do
Norte, (8) Paraíba, (9) Pernambuco, (10) Alagoas, (11) Bahia, (12) Maranhão, (13) Espírito Santo,
(14) Rio de Janeiro, (15) Paraná, (16) Rio Grande do Sul, (17) Minas Gerais and (18) Sergipe.
Mechanisms: Rio de Janeiro and Pernambuco. The states of Paraíba, Alagoas, Espírito Santo,
Sergipe and Maranhão created mechanisms, which have not been implemented yet. The state of
Rondônia opened positions and will initiate the selection process soon.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/prevencao-e-combate-a-tortura/sistema-nacional-de-prevencao-ecombate-a-tortura/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura. Accessed August 16,
2016.
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/tortura/relatorios-mnpc/relatorio-anual-2015-2016.
Accessed December 28, 2016.
Resolution 213/2015. http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059. Accessed August
17, 2016.
Law 12,681/2012. http://www.sinesp.gov.br. Accessed August 15, 2016.
The National Secretariat of Public Safety (SENASP/MJC) is in charge of compiling data since
2004.
Ombudsman Offices of 21 out of the 26 federal states and the Federal District are represented in
FNOP. http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/forum-nacional-de-ouvidores-de-policiafnop. Accessed August 17, 2016.
http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/programas-1/brasil-mais-seguro.
Accessed August 15, 2016.
http://flacso.org.br/files/2016/08/Mapa2016_armas_web.pdf. Accessed December 29, 2016.
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http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf/@@download/file.
Accessed December 22, 2016.
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf.
Accessed December 23, 2016.
Alternative penalties consisting of restriction of rights, such as providing services to the community
or to public entities, weekend jail time and temporary interdiction of rights can be applied in place
of prison sentences. Precautionary measures other than prison (such as house arrest, suspension of
the exercise of public duties, electronic monitoring, among others); the protective measures of the
Maria da Penha Law (such as removal from home and prohibition of contact or approach with the
victim); as well as criminal transaction and conditional suspension of the process, conciliation,
mediation and restorative justice techniques are other alternative penalties.
http://www.justica.gov.br/noticias/ministerio-da-justica-institui-politica-nacional-de-alternativaspenais. Accessed August 17, 2016.
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulga-primeiro-diagnostico-nacional-sobre-monitoracaoeletronica-de-pessoas/RelatrioMonitoraoEletrnica.pdf. Accessed December 23, 2016.
http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnaisp.php. Accessed August 17, 2016.
The Service of Evaluation and Monitoring of Therapeutic Measures Applied to the Person with
Mental Disorder in Conflict with the Law, present in 24 of the 27 states of the federation, was
established by Portaria GM / MS nº 94/2014.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0094_14_01_2014.html.
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf/@@download/file.
Accessed December 22, 2016.
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/relatorio-depen-versao-web.pdf. Accessed
December 22, 2016.
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059. Accessed September 19, 2016.
Bill 554/2011, currently pending before the Senate, deals with the custody hearing and amends
paragraph 1 of Article 306 of Decree-Law 3.689/1941, a provision of the Brazilian Criminal Code
of Procedure. Https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/102115. Accessed
October 6, 2016.
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/0a99a0ab0eb26b96fdeaf529f0dec09b.pdf.
Accessed December 23, 2016.
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf/@@download/file.
Accessed December 22, 2016.
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/escola-nacional-de-servicospenais. Accessed August 15, 2016.
http://www.sisdepen.justica.gov.br. Accessed August 15, 2016.
http://www.cnj.jus.br/images/programas/comecar-denovo/publicacoes/cartilha_da_mulher_presa_1_portugues_4.pdf. Accessed October 7, 2016.
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mulheres-1/anexos-projetomulheres/doc-basilar-politica-nacional-versao-final.pdf. Accessed October 7, 2016.
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/relatorio-info. Accessed September 22, 2016.
https://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-nobrasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf. Accessed December 23, 2016.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/bibliotecavirtual/criancas-e-adolescentes/publicacoes2016/pdfs/relatorio-avaliativo-eca. Accessed December 21, 2016.
The ECA's 25th Anniversary Report shows that there is a significant gap between the educational
level and the age of young Brazilian adolescents. According to data from 2013, approximately one
third of 15 to 17 year olds finished elementary school and less than 2% of them finished high
school. Approximately 93% of 12 to 14 year olds partially completed elementary school and less
than 4% finished it. The Report also indicates data from the Map of Violence 2013, which states
that homicides are the leading cause of death for adolescents, mainly young black males, residents
of suburbs and metropolitan areas of urban centers.
According to the National Ombudsman Office’s annual report, in 2015, there were more than
80,000 complaints.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/fortalecimento-deconselhos/garantia-de-direitos-da-crianca-e-do-adolescente. Accessed September 22, 2016.
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/plano-plurianual.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/agenda-de-convergencia. Accessed
September 22, 2016.
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/03/ministerio-disponibiliza-edital-paraprograma-viva-jovem. Accessed December 23, 2016.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/carta-de-estrategias. Accessed September
22, 2016.
http://www.protejabrasil.com.br/br/. Accessed September 22, 2016.
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http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/campanha-respe. Accessed September 22,
2016.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/enfrentamento-a-violenciasexual/metas-do-programa-nacional-de-enfrentamento-da-violencia-sexual-contra-criancas-eadolescentes-pnevsca. Accessed December 21, 2016.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/enfrentamento-a-violenciasexual/programa-de-acoes-integradas-e-referenciais-de-enfrentamento-a-violencia-sexual-infantojuvenil-no-territorio-brasileiro-pair. Accessed December 21, 2016.
http://www.sdh.gov.br/noticias/2016/maio/disque-100-recebe-quase-cinco-mil-denuncias-deviolencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes-nos-primeiros-quatro-meses-de-2016. Accessed
December 21, 2016.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/sistema-nacional-de-medidassocioeducativas/sistema-nacional-de-atendimento-socioeducativo-sinase-1. Accessed December 21,
2016.
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/Um_Olhar_mais_Atento_02.
07_WEB-completo-ok-1_1.pdf. Accessed December 21, 2016.
An example of policy is the National Policy on Attention to the Health of Adolescents in Conflict
with the Law, in a Regimen of Internment and Temporary Internment (PNAISARI). More details
here:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_adolescentes_conflito_com_lei.pdf.
Accessed December 23, 2016.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/carta-de-estrategias. Accessed September
22, 2016.
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve/programa-de-erradicacao-dotrabalho-infantil-peti.
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/04/sistema-unico-de-assistencia-social-completa10-anos. Accessed September 26, 2016.
http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-infantil/comissao-nacional-de-erradicacao-dotrabalho-infantil-conaeti/plano-nacional-de-prevencao-e-erradicacao-do-trabalho-infantil-eprotecao-do-adolescente-trabalhador. Accessed September 26, 2016.
Services like these are currently being offered in 4,917 Brazilian municipalities.
http:// http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/servicos-de-convivencia-efortalecimento-de-vinculos. Accessed September 26, 2016.
http://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/pictures/DM-pt.pdf. Accessed September 26,
2016.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7053.htm.
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento. Accessed September 26,
2016.
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2016&jornal=1&pagina=61
&totalArquivos=80. Accessed December 23, 2016.
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/unidades-deacolhimento/servicos-de-acolhimento-para-criancas-adolescentes-e-jovens. Accessed September 26,
2016.
In addition to the Reception Services, homeless children and young people can also count on the
Basic Social Protection of SUAS.
The National Commitment for the Eradication of Civil Birth Sub-registration and expansion of
access to Documentation was instituted by Decree no. 6,289/2007.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6289.htm.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/promocao-. Accessed September 26,
2016.
http://www.sirc.gov.br/. Accessed December 23, 2016.
CNJ Joint Resolution No. 3/2012.
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F50156BDC2
7F4942F6&inline=1. Accessed December 22, 2016.
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2561DF3F50156BDC2
7F4942F6&inline=1. Accessed December 22, 2016.
http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnab.php. Accessed September 13, 2016.
http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php. Accessed September 23, 2016.
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_redecegonha.php. Accessed September 23, 2016.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_utilizacao_levonorgestrel.pdf. Accessed
October 7, 2016.
http://www.brasil.gov.br/saude/2014/05/oms-brasil-reduz-mortalidade-materna-em-43-de-1990-a2013. Accessed August 4, 2016.
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http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/09/onu-brasil-cumpre-meta-de-reducao-damortalidade-infantil. Accessed August 4, 2016.
This rate is close to the level accepted by the World Health Organization (WHO) of 10 deaths per
1,000 births.
http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php?conteudo=nutrisus. Accessed September 13, 2016.
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/relatorios-de-gestao. Accessed July 28, 2016.
http://www.aids.gov.br/publicacao/2015/boletim-epidemiologico-aids-e-dst-2015. Accessed
October 6, 2016.
http://www.fao.org/hunger/en/. Accessed September 27, 2016.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategia_nacional_promocao_aleitamento_materno.pd
f. Accessed July 28, 2016.
http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf.
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf. Accessed December 22, 2016.
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_
baixa.pdf. Accessed December 22, 2016.
IDEB is an indicator that aggregates the school flow and the means of performance in tests.
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb. Accessed October 7, 2016.
http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=1500787. Accessed October 7,
2016.
http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/09/estrutura-curricular-e-a-base-do-novo-ensino-medioreforca-secretario-de-educacao. Accessed October 7, 2016.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm.
http://portal.mec.gov.br/programa-brasil-alfabetizado. Accessed December 22, 2016.
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244673POR.pdf. Accessed December 22, 2016.
http://www.fnde.gov.br/bolsas-e-auxilios/bolsas-e-auxilios-programas/bolsas-auxilios-projovem.
Accessed December 22, 2016.
http://www.todospelaeducacao.org.br/sala-de-imprensa/releases/32460/brasil-tem-936-das-criancase-jovens-de-4-a-17-anos-na-escola. Accessed December 22, 2016.
http://www.incra.gov.br/educacao_pronera. Accessed October 7, 2016.
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/reforma-agraria/projetos-eprogramas/pronera/manual_pronera_-_18.01.16.pdf. Accessed December 22, 2016.
http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/educa. Accessed July 20, 2016.
http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima. Accessed December 22,
2016.
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2016/09/brasil-ratifica-acordo-de-paris-nesta-segunda-12.
Accessed December 22, 2016.
In the field of legislation, the launching of the Rural Environmental Enrolment platform, created by
Law No. 12,651/2012 (New Forest Code), should be highlighted. It allows a detailed charting of the
degraded areas in the country and it assists the corresponding environmental recovery process. Law
No. 13,123/2015 (Biodiversity Law) establishes new guidelines for access to genetic heritage and to
traditional knowledge in accordance with the rules established by the United Nations Convention on
Biological Diversity (CBD).
The working group will consider the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the
recommendations to Brazil of the UN Working Group on Business and Human Rights after their
visit to Brazil in 2015, as well as other international regulations, such as the ILO Conventions and
the 2030 Agenda for Sustainable Development.
The infrastructure include stadiums, airports, ports, projects of urban mobility, security,
telecommunications and tourism.
http://www.brasil.gov.br/esporte/2015/06/copa-das-copas-deixa-legado-historico-para-o-pais.
Accessed October 6, 2016.
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/06/dilma-convida-pessoas-a-se-engajarem-nacopa-sem-racismo. Accessed December 22, 2016.
http://www.brasil.gov.br/esporte/2016/06/integracao-urbana-e-um-dos-maiores-legados-da-rio2016. Accessed October 7, 2016.
The infrastructure related to mobility, accessibility, transportation, urbanization and sanitation
works.
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/pais-sede/investimentos-federais. Accessed October 6, 2016.
http://www.esporte.gov.br/index.php/cie. Accessed October 6, 2016.
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