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 المنهجية والعملية التشاورية -أوالً  
لةسرتعرا   يقّيم هذا التقريرر مردا امتلرال الربا يرت ليتو ريات املقخولرة ورةل اثولرة اللانيرة -1

 .(1)2016-2012الشامت. ويعر  التقرير املعيومات والخيانات املتعيقة بالفرتة الدوري 
تو ررية، وأعربررت عررن تشييررد عشرررة منهررا تشييرردا   169، قخيررت الربا يررت 2012 ويف عررا  -2

وعررررن اسررررتحالة قخواررررا ت رررردا التو رررريات ليواررررا تتعررررار  مرررر  التشررررريعات الو نيررررة.  (2)جزئيررررا  
بتنفيررذ التو رريات  سررض املواارري ، واعتمررد يف ملرر  قرردر اتميرران ونُّظمررت املعيومررات املتعيقررة 

نفرررس ااييرررت املتخررر  يف اتارررافة الرررل قررردمتها الربا يرررت تا عيرررس  قرررو  اتنسررران التررراب  لألمرررم 
املتحرردة. وُأوررذت يف ااعتخررار األ رردام الررل نظمهررا ااتمرر  املرردا، واثامعررات، وااررالس الررل 

تمرر  املرردا ومررن حلليرر، اايومررة، والييانررات اايوميررة، مررن أجررت تضررم بالتسرراوي أعضرراا  مررن اا
تعررداد هررذا التقريررر. و ُرررا مشرررويف التقريررر يف مشررراورة عامررة مررن وررةل املوقرر  الشررخي، لألمانرررة 

تشررين األول/أكتروبر  21بر   اخلا ة اقو  اتنسان التابعة لو ارة العدل واملوا نة، يف الفررتة مرا
. وتضررمنت عمييرررة التشررراور جيسررة عينيرررة عقرردت أمرررا  ثنرررة 2016 تشرررين اللررراا/نوفمرب 20و

. وبعررررد 2016كررررانون األول/ديسررررمرب   7 قرررو  اتنسرررران واألقييررررات التابعررررة ايررررس النرررروا  يف 
 كانون األول/ديسمرب.  19و 8ب   جيسة ااستمايف، أعيد فتح املشاورة العامة يف الفرتة ما

وحماياة حقاوق اإلنساان فاي البرازيال  اإلطاار القاانوني والمسسساي لتع يا  -ثانياً  
 *(127و 41و 28و 27و 26و 25و 6)التوصيات 

تر ررررررد الربا يررررررت وتُقررررررّيم بشرررررريت دائررررررم اامتلررررررال ليمعرررررراي  الدوليررررررة اقررررررو  اتنسرررررران.  -3
، انتخخرررررت الربا يرررررت عضرررررروا  يف عيرررررس  قرررررو  اتنسرررررران ليوايرررررة الرررررل ت  رررررر، 2016 عرررررا  ويف
لتزامررررع بتعزيرررز  قرررو  اتنسررران و ايتهرررا، وكررررذل  ،  يرررد جررردد الخيرررد ا2019-2017 الفررررتة

مررن  (4)وُتوبرر  تنفيررذ الربنررامين الررو   اللالررد اقررو  اتنسرران .(3)بترردعيم اارروار والتعرراون الرردولي 
 .(5) رررررة ثنررررة مشرررررتكة برررر  الررررو ارات وفريرررر  عامررررت مرررررتخ  برررراايس الررررو   اقررررو  اتنسرررران

اثمهور عيى ت ةيف  ،(6)للالد اقو  اتنسانمر د الربنامين الو   ا، أُ ي  2013 عا  ويف
 املعيومات املتعيقة بتنفيذ اتجرااات املقررة يف هذا الربنامين.

، أ يقررررت األمانررررة اخلا ررررة اقررررو  اتنسرررران النظررررا  الررررو   مل  رررررات 2014 ويف عررررا  -4
 الررذي يقضرر، بر ررد اتعمررال الترردرن، اقررو  اتنسرران وتقييمررع مررن وررةل ،(7) قررو  اتنسرران

مصرررفوفة مرررن امل  ررررات ااجتماعيرررة. وأُ يررر  يف العرررا  نفسرررع مر رررد التو ررريات الدوليرررة املتعيقرررة 
وهررو منرررب تليرررتوا نمرر  التو رريات املوجهررة تا الربا يررت يف ت ررار منظومررة  - (8)حبقررو  اتنسرران

 .األمم املتحدة ومنظومة الخيدان األمرييية اقو  اتنسان
وجتررردر ات رررارة تا بعرررت اتجررررااات الر يرررة الرررل ترمررر، تا اتعمرررال الفعيررر، اقرررو   -5

الذي  درت  خعترع  ،(9)ااقتصادي السنوي املتعي  باملرأة -التقرير ااجتماع، اتنسان، وه،: 
 ،(10)النظا  الو   املتعير  ععيومرات األمرن العرا  والسراون واملخردرات؛ و2013 األوا يف عا 

وامليلا  اثامع، الو   لتعزيز ا رتا  التنرويف وثقافرة السرة  و قرو  ؛ 2013  ي  يف عا الذي أُ 
ومخرررادرات التعررراون الراميرررة تا تعزيرررز التلقيرررن يف عرررال  قرررو  اتنسررران يف سررري   ؛(11)اتنسررران
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القضررراا، والرررل نسرررقتها و ارة العررردل واملوا نرررة واألمانرررة اخلا رررة اقرررو  اتنسررران واايرررس الرررو   
قضررراا؛ وتنشررراا فريررر  عامرررت لواررر   ررري ة أوليرررة خل رررة عمرررت و نيرررة بشرررشن األعمرررال التااريرررة لي

 و قو  اتنسان.

 20و 19و 18و 17و 16المسسساااة الوطنياااة لإلقاااوق اإلنساااان )التوصااايات  -ألف 
 (23و 22و 21و
، اسرتعيت عرن عيرس الردفايف عرن  قرو  اتنسران، 12/2014-986عمة  بالقانون  -6

ى تنشرائع، براايس الرو   اقرو  اتنسران. وقرد تسر  تعزيرز هرذه ااي رة سرنة عير 50بعد مضر، 
أتراا  وموا ية تافاا ال اب  الدميقرا ، عييهرا، وهرو مرا ،(12)من وةل توسي  ن ا   ة ياهتا

 .(13)مشاركة ااتم  املدا بعدد من اململي  مساو لعدد حللي، امل سسات اايومية
الرررل ااررر ي  سرررا اايرررس الرررو   اقرررو  اتنسررران متابعرررة وتضرررمنت األنشررر ة الرئيسرررية  -7

ليمتهم  بقتت املداف  عن  قو  اتنسان، مانويرت مراتو ،  2015 احملاكمة الل جرت يف عا 
وه، أول قضية يُنقت فيها ااوتصاص القضرائ، مرن الوايرة تا القضراا اا،رادي، وفقرا  ليحيرم 

  تن وي عيى انتهاكات و  ة اقو  اتنسان.الدستوري الذي ُنيز مل  يف القضايا الل
وقرررا  اايرررس الرررو   اقررررو  اتنسررران أيضرررا  بخعلرررة تا موقرررر  بنررراا   رررة توليرررد ال اقررررة  -8

اليهرمائيررة يف بييررو مررونل بوايررة بررارا، صخضررت عررن تو رريات تا ااي ررات العامررة بامتلررال  رررو  
الررل تتضررمن أ يامررا  تتعيرر  بالخي ررة وا رررتا   (14)تقامررة هررذا املشرررويف وفقررا  ليخ ررة الخي يررة األساسررية

 قو  اتنسان ليشعو  األ يية. وجتدر ات ارة أيضا  تا الخعلة الل قرا  سرا اايرس تا من قرة 
             رررررو  ارررررر دوسررررر، ب يرررررة ارررررمان أن تقرررررد   رررررركة  ررررراركو تعويضرررررات ليمتضرررررررين مرررررن اايرررررار

 سد  اركو.
يحة أورا منها القضايا املتعيقرة بنظرا  معاقخرة ويعمت اايس أيضا  عيى معاثة قضايا م -9

األ فررال واملررراهق  املخررالف  ليقررانون؛ و قررو  الشررعو  األ رريية وعتمعررات كوييومخرروا احملييررة 
وااتمعرررات التقييديرررة األوررررا؛ وااررر  يف املدينرررة يف ت رررار األلعرررا  األوملخيرررة؛ و قرررو  السررريان 

، عقررررد اايررررس الررررو   اقررررو  اتنسرررران 2016ت نيسرررران/أبري الررررذين يعيشررررون يف الشررررواريف. ويف
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

 8و 7و 5و 4* و3و 2و 1الصاااااود الدوليااااة لإلقااااوق اإلنسااااان )التوصاااايات  -باء 
 *(10و *9و
 .(15)معاهرررردة رئيسررررية اقررررو  اتنسرررران 18معاهرررردة مررررن أ ررررت  16الربا يرررت  رررررة يف  -10
، نشررررررت الربا يرررررت ااتفاقيرررررة الدوليرررررة امايرررررة  يررررر  األ رررررخاص مرررررن 2016أيار/مرررررايو  11 ويف

ااوتفرراا القسررري واتفاقيررة الخيرردان األمريييررة بشررشن ااوتفرراا القسررري لأل ررخاص. وينظررر املرر صر 
لربوتوكول ااوتياري اتفاقية  قو  ال فت املتعي  برججراا تقردا الخةترات، املوقر  يف الو   يف ا

 .(16)، وااتفاقية الدولية اماية  قو   ي  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم2012 عا 
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، ُقّد  التقرير الساب  تا اليانة املعنية بالقضاا عيى التمييز ارد املررأة. 2012 ويف عا  -11
، قرردمت الربا يررت أيضررا  تقررارير دوريررة تا اليانررة املعنيررة حبقررو  األ ررخاص موي 2015 ا عرر ويف

 .اتعاقة وتا ثنة  قو  ال فت
ويُنظررررر  اليررررا  يف التوقيرررر  عيررررى الربوتوكررررول ااوتيرررراري امليحرررر  بالعهررررد الرررردو  اخلرررراص  -12

 .بااقو  ااقتصادية وااجتماعية
 2013 ، ليمحيمررة اثنائيررة الدوليررة، ُسررّن يف عررا ووفقررا  أل يررا  نظررا  رومررا األساسرر -13

( تشررري  يُعررّرة اثرميررة املنظمررة. وينظررر املرر صر الررو    اليررا  يف 12/2013-850 )القررانون رقررم
لتعريررن اثرررائم املنصررروص عييهررا يف نظررا  رومرررا األساسرر، وتنظررريم  (17)مشررروع، قررانون  نوررررين

 .(18)ةالتعاون القضائ، م  احمليمة اثنائية الدولي
(  قوقررررا  متسرررراوية 72/2013 وييفررررت الدسررررتور اا،ررررادي )التعررررديت الدسررررتوري رقررررم -14

ليعمال املنزلي  ول  هم من العمال يف املنرا   ااضررية والريفيرة. وينظرر  اليرا  فرير  عامرت ثةثر، 
، عيررى الرررتم مررن عررد  189 األ ررراة ترراب  لررو ارة العمررت يف اتفاقيررة منظمررة العمررت الدوليررة رقررم

 التصدي  بعُد عيى هذه ااتفاقية.
يف ملررر   ريرررة  مرررن الدسرررتور اا،رررادي  ريرررة تيررروين اثمعيرررات، عرررا 8وتيفرررت املرررادة  -15

، بشرر  ا ررتا  مخردأ 87 اانضما  تا النقابات، وهو مواويف اتفاقية منظمة العمت الدوليرة رقرم
 .(19)النقابة الوا دة

 83و 82و 81و 80* و79و 31 المدافعون عن حقوق اإلنسان )التوصيات -جيم 
 (141و 89و 88و 87و 86و 85و 84و
، الررررررل ينّظمهررررررا السياسررررررة الو نيررررررة امايررررررة املرررررردافع  عررررررن  قررررررو  اتنسررررررانهترررررردة  -16

الرررذي ينظمرررع  ،(20)، مررر  برنرررامين  ايرررة املررردافع  عرررن  قرررو  اتنسررران6044/2007 املرسرررو 
التهديد بسخض عميع كمرداف   أو، تا  اية أي  خص معر  لإلكراه 8724/2016املرسو  

عن  قو  اتنسان. ويهدة برنامين  اية املدافع  عن  قو  اتنسان أيضرا  تا القضراا عيرى 
أسرررخا  التهديررردات، وتعخ رررة ااي رررات العامرررة مرررن أجرررت اعتمررراد تجررررااات ليتحقيررر  يف انتهاكرررات 

 ا. قو  اتنسان واتفةت من العقا  ومن  هذه اانتهاكات وااماية منه
قضرية  ظيرت  349ويتوا برنامين  اية املدافع  عن  قو  اتنسان مسر ولية متابعرة  -17

قضررية أورررا قيررد التقيرريم. وقررد وقّرر  الربنررامين اتفاقررات  500تررزال  بررالقخول يف ت ررار الربنررامين، وا
يف    يض ي  الفري  اا،رادي عسراعدة وايرات أوررا.  ،(21) راكة م  مخس وايات ا،ادية

(، وعتمعررررررات  65(، والشررررررعو  األ رررررريية )114تخ  معظررررررم القضررررررايا برررررراا  يف األر  )وتررررررر 
تزال هنرا   (. وعيى الرتم من اثهود املخذولة، فة35(، والخي ة ال خيعية )60كوييومخوا احمليية )

،ديات قائمة يف عال  اية املدافع  عن  قو  اتنسان يف الربا يت، وخبا ة املهنيون العاميون 
عال ااتصاات والزعماا الريفيون والشعو  األ يية وعتمعرات كوييومخروا احملييرة واملردافعون  يف

،  ار  ميتض املدع، العرا  اا،رادي اقرو  املروا ن ، 2016و 2015عام،  عن الخي ة. ويف
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  
 .(22)األ يية وتابعع برنامين  اية املدافع  عن  قو  اتنسان

و،ترررراج اتجرررررااات املتعيقررررة حلميرررر  برررررامين اامايررررة القائمررررة يف الربا يررررت )برنررررامين  ايررررة  -18
امين  ايرررة الضرررحايا والشرررهود املعراررر  ليتهديرررد، وبرنرررامين املررردافع  عرررن  قرررو  اتنسررران، وبرنررر

، عيررى سررخيت 2016  ايررة األ فررال واملررراهق  املهررددين برراملوت( تا ،سررينات. وتقرررر يف عررا 
امللال، أن تراع، اتفاقات الشراكة املتعيقة بتنفيرذ بررامين اامايرة و رة اايومرة اا،اديرة املتعرددة 

 اية الل توفر ليمستفيدين من هذه الربامين.السنوات جتنخا  انق ايف اام

اإلنجاااازات والتإلاااديات فاااي مجااااي تع يااا  وحماياااة حقاااوق اإلنساااان فاااي  -ثالثاً  
 البرازيل

 49و 32و 30و 29الإلد من الفقر وتع ي  المسااواة االجتماعياة )التوصايات  -ألف 
 141و 139و 137و 136و 135و 134و 133و 132و 131و
 (154و 150و 145و 144و 143و 142و
مييررون برا ييرر، مررن برررراثن  36، انتشررال 2014و 2004برر  عررام،  تسرر ، يف الفرررتة مررا -19

( Cadastro Único. وميلرت السرات املو رد ليرربامين ااجتماعيرة ليحيومرة اا،اديررة )(23)الفقرر املردق 
أداة تترريح ألفقررر األسررر ااسررتفادة مررن السياسررات العامررة. وتسررتفيد األسررر الفقرر ة، مررن وررةل هررذا 
السات، من مخرادرات اايومرة اا،اديرة و يومرات الوايرات واايومرات احملييرة. وميلرت التسرايت 

، ألسرريةبرنامين العرةوات ايف هذا السات املو د  ر ا  ا ما  ليحصول عيى اخلدمات الل يقدمها 
وعيرررى تعانرررات  ،(24)الررذي يقرررو  عيرررى سياسرررة ليتحرررويةت النقديرررة املشررررو ة لصرررا  األسرررر الفقررر ة

وبيررع عرردد  .(25)لرردف  الرسررو  ااجتماعيررة املتعيقررة باسررتهة  اليهربرراا، واتعانررات النقديررة املسررتمرة
ربا يرت اايقرة ، افتتحرت ال2012 عرا  مييرون أسررة. ويف 27األسر املساية يف الوقت اااارر ورو 

وهررررو  رررردم أترررراا ليوفررررود  ،(26)السياسررررات ااجتماعيررررة ألترررررا  التنميررررةالدراسررررية الدوليررررة بشررررشن 
 األجنخية حملة عامة عن اسرتاتيايات الربا يت يف عال التنمية، ملت برنامين العةوات األسرية.

ا ييررر، يف مييرررار ريررررال بر  28.5وبيرررع  ارررم ااسرررتلمارات يف برنرررامين العرررةوات األسررررية  -20
مييرررون  13.57، بيرررع عررردد األسرررر املسرررتفيدة 2016كرررانون األول/ديسرررمرب  . ويف2016 عرررا 

ريراا   181.15، بيرع متوسر  مقردار اتعانرة عيرى الصرعيد الرو   2016صو /يوليرع  أسرة، ويف
املردار . وُيشررت  يف تنفيرذ التحرويةت النقديرة تسرايت األ فرال يف  .(27)برا يييا  لألسرة الوا دة

مييررون  14.6يف املائررة مررن  95.25، اسررتفاد 2016 ررهري ن /أتسرر س وأييول/سررختمرب  ويف
 فرررت و رررا  مرررن برنرررامين االتحرررا  بالدراسرررة وفقرررا  تجررررااات مراقخرررة اارررد األد  ليررررتدد عيرررى 

 ررال اافررا  معرردل املوارخررة، نررري التحقيرر  يف األواررايف ااشررة احملتميررة مررن  ويف .(28)املرردار 
 وف  ودمات  ددة ات أي مشيية تعاا منها األسرة املعنية.أجت ت
الررررررررذي أ يقتررررررررع اايومررررررررة اا،اديررررررررة الربا يييررررررررة يف  ،(29)برنررررررررامين منررررررررز ،  يررررررررايوو يف  -21
فيهرررا منرررا ل يسرررهت  عرررا ،(30)2015 مييرررون منرررزل حبيرررول عرررا  2.512، أكلرررر مرررن 2009 عرررا 

 2016 قررررررررة. واسرررررررررُتلمر يف عرررررررررا الو ررررررررول تليهرررررررررا لتيخيررررررررة ا تياجرررررررررات األ رررررررررخاص موي اتعا
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ريررراا   3 650مييررار ريرررال برا ييرر، لصررا  األسررر الررل يصررت دويهررا الشررهري تا  34.9 لو ررده
العا  نفسرع، ُمنحرت األولويرة أيضرا  تعانرة األسرر مات الردوت املرنخفت )تصرت  ويف .(31)برا يييا  

 ولدوا برأ     .الل لديها أ فال  (32)ريرال برا يي، 1 800دوواا الشهرية تا 
مييررون  22مييرون برا يير، تسر  انتشرراام مرن برراثن الفقرر املردق ، صيرن  36ومرن أ رت  -22

يف  (33)فقرررررر برنرررررامين و رررررة الربا يرررررت برررررةمرررررن اارتقررررراا تا واررررر  اجتمررررراع، جديرررررد بعرررررد واررررر  
: التحررا  أكلررر 2014 . ونرردر التشكيررد عيررى النتررائين التاليررة الررل ،ققررت  رر  عررا 2011 عررا 
مييررررررون  ررررررخص مررررررن موي الرررررردوت املررررررنخفت برررررردورات تدريخيررررررة مهنيررررررة؛ وترررررروف   1.75 مررررررن
ألررررن ورررزان مليرررراه األم رررار ألترررررا  ااسرررتهة  واتنترررراج؛ و يرررادة عرررردد األ فررررال  900  ررروا 

يف املائررررة،  33وامليتحقرررر  بررررالتعييم ااضرررراا بنسررررخة  برنررررامين العررررةوات األسررررريةاملسررررتفيدين مررررن 
ترررزال هنرررا   وب رررت النظرررر عرررن هرررذه املخرررادرات، فرررة .(34)ت اااميرررةعسررراعدة مرررن برنرررامين الربا يررر

يتعير  بالتفاوترات اتقييميرة  سريما فيمرا ،ديات متعيقة بالفقر، وفوار  اجتماعية واقتصرادية، وا
 والف ات الضعيفة، ملت سيان الرين والسيان األ يي .

ي  الررررذين ترررررتاوا يف املائررررة مررررن السرررريان العررررام 72.6ت  يررررة  2014 وتسرررر  يف عررررا  -23
 65.31سرررنة بالضرررمان ااجتمررراع،، وو رررت عررردد املسرررتفيدين تا  59و 16بررر   أعمررارهم مرررا
يف  191.4 يرررادة قررردرها  2013و 2008بررر  عررام،  و ررهدت الفررررتة مررا .(35)مييررون  رررخص

املائرررة يف عررردد العمرررال املسرررتقي  املسررراي  يف و رررة الضرررمان ااجتمررراع، املخسررر . وتسررر  يف 
مييون  خص. وارتف  عدد املستفيدات مرن الت  يرة مرن ربرات الخيروت  2.2 ية ت  2013 عا 

 .2013و 2011ب  عام،  يف املائة ما 322موات الدوت املنخفت بنسخة 
اتعانرررات النقديرررة وبيرررع عررردد املسرررن  واأل رررخاص موي اتعاقرررة الرررذين اسرررتفادوا مرررن  -24

مةيرررر  يف  4.2العرررردد تا  ، وو ررررت هررررذا2009 مةيرررر   ررررخص يف عررررا  3.2 (36)املسررررتمرة
تعزيرررررز املخرررررادرات الراميرررررة تا تررررروف  فررررررص العمرررررت  2012 وتسررررر  منرررررذ عرررررا  .(37)2015 عرررررا 

الربنامين الو   لتعزيز تميانية الو ول تا لأل خاص الذين يعيشون يف  الة الفقر املدق ، ملت 
الرل تسرتهدة األ رخاص وبرنرامين العمرت يف ت رار اتعانرات النقديرة املسرتمرة، و  (38)عامل العمرت

سرررنة ب يرررة صييرررنهم مرررن ااصرررول عيرررى  45و 16بررر   موي اتعاقرررة الرررذين تررررتاوا أعمرررارهم مرررا
التدريض امله  وااستفادة من برامين التوريرن. ويهردة برنرامين اتعانرات النقديرة املسرتمرة عيرى 

ق  موي مسرررتوا املررردار  تا القضررراا عيرررى اارررواجز الرررل ،رررول دون  صرررول األ فرررال واملرررراه
يف  70تا  30برر   اتعاقررة عيررى التعيرريم. وأميررن بفضررت هررذا الربنررامين ،قيرر   يررادة ترررتاوا مررا

، 8145/2013املائررررة يف معرررردل تدمرررراج هررررذه الف ررررات يف النظررررا  التعييمرررر،. وعوجررررض املرسررررو  
 .تراجعت مدة املسامهة امل يوبة ليتقاعد اخلاص لأل خاص موي اتعاقة بعشر سنوات

 (119و 107و 106ة عمل السخرة )التوصيات ماافإل -باء 
اعتررربت منظمررة العمررت الدوليررة الربا يررت ملرراا  كتررذا بررع يف اليفرراا اررد الررر  املعا ررر.  -25
، وّيصت و ارة العمت أكلر مرن سرتة ناة عامرت مرن 2016و 2013ب  عام،  الفرتة ما ويف

يف  يررر  الوايرررات  (39)عمييرررة تفتررري  500أوارررايف  رررخيهة برررالر  مرررن ورررةل تجرررراا أكلرررر مرررن 
وهنا  مخس عشرة ثنة  يومية تعمت مرن أجرت القضراا عيرى عمرت السرخرة، تا  .(40)اا،ادية

 .جانض اليانة الخيدية التابعة ملدينة ساو باولو
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وقررررد اسررررتفاد اررررحايا الررررر  املعا ررررر مررررن التررررداب  املتخررررذة ملررررت التررررشم  اررررد الخ الررررة،  -26
الفرتة  يةت النقدية، وتعزيز مخادرات  و األمية والتدريض. ويفوتميانية الو ول تا برامين التحو 

عامة  من وةل  4 735، قدمت و ارة العمت الدعم ألكلر من 2016و 2013ب  عام،  ما
مةيررر  ريررررال برا ييررر، يف ت رررار الترررشم  ارررد الخ الرررة. وعرررةوة عيرررى ملررر ، جتررراو ت  8.7،ويرررت 

مييرررون ريررررال  25مخيرررع  2015و 2012بررر  عرررام،  التعويضرررات املدفوعرررة ليعمرررال يف الفررررتة مرررا
، ُوقّعرت اتفاقيرة تعراون بر  اايرس الرو   ليقضراا، ومنظمرة العمرت 2015 عرا  ويف .(41)برا يي،

لعمررت العييررا، واا،رراد الررو   ملفتشرر، العمررت، وو ارة العمررت، واألمانررة اخلا ررة الدوليررة، و يمررة ا
اقو  اتنسان، وميترض العمرت التراب  ليمردع، العرا ، وميترض املردع، العرا  اا،رادي، سردة 

 تعادة تدماج العمال الذين انتشيوا من أواايف  خيهة بالر .
، 2014 راات يف صو /يوليرع  609مرت تضمن سرات أربرا  العمرت املخرالف  لقروان  الع -27

كرررررررانون األول/  . ويف2011 يف املائرررررررة مقارنرررررررة مررررررر  عرررررررا  142.6ميلرررررررت  يرررررررادة بنسرررررررخة  وهرررررررو مرررررررا
، قضت احمليمة العييا اا،اديرة بتعيير  ت ردار قائمرة أربرا  العمرت املخرالف  لقروان  2014 ديسمرب

وتشررين  2010بر  كرانون اللاا/ينراير  مراالفررتة  . ويف2016العمت. وأُل ر، هرذا القررار يف أيار/مرايو 
،قيقرات ليتحرري يف جرميرة  1 604تجررااات تر  قضرائية و 2 503، فُتحرت 2015اللراا/نوفمرب 

 10هترم جنائيررة و 706تا أوارايف  ررخيهة برالر . وُسرّايت وررةل الفررتة نفسررها  تعرريت  رخص مررا
 .(42) اات نفذت فيها األ يا 

، أتا رررت اليانررة الو نيررة ليقضررراا عيررى عمرررت 2014و 2012 بررر  عررام، ويف الفرررتة مررا -28
يتعيرر  عيافحررة  ومفررت  عمررت فيمررا  يقررات عمررت ألكلررر مررن ألررن قررا  ومررديّف عررا  (43)السررخرة

مرن قرانون العقوبرات الربا يير،.  149ألوارايف  رخيهة برالر ، وفقرا  ليمرادة  جرمية تعريت  خص ما
امرر، تا القضرراا عيررى أعمررال السررخرة برر  اايومررة وباتارافة تا ملرر ، ُوقّرر  ااتفررا  اا،ررادي الر 

، وهرو 2016 وايرة ومن قرة العا رمة اا،اديرة يف كرانون األول/ديسرمرب 13اا،ادية و يومات 
 ا  عيى تعزيز وتنشاا املزيرد مرن الياران ووار  املزيرد مرن اخل ر  عيرى مسرتوا الوايرات مرن  ما

 أجت القضاا عيى أعمال السخرة.
الرررذي أجرررا  مصرررادرة  81 يضرررا  ات رررارة تا سرررّن التعرررديت الدسرررتوري رقرررمومرررن املهرررم أ -29

 األراا، الل ُصار  فيها أعمال السخرة.

 تع ي  المساواة -جيم 
           40و 39و 38و 37و 36و 35و 34األشااااااااااااااااخات صوو اإلعاقااااااااااااااااة )التوصاااااااااااااااايات   

 (55و 42و
النظررررررا  ، املعررررررروة باسررررررم 13146/2015القررررررانون  2015 أقرررررررت الربا يررررررت يف عررررررا  -30

ومررررررن برررررر   .(44)القررررررانون الربا ييرررررر، لإلدمرررررراج األساسرررررر، اخلرررررراص باأل ررررررخاص موي اتعاقررررررة أو
اابتيارات الل تضمنها هذا التشري ، جتدر ات رارة تا اسرتحدام تعانرة لإلدمراج ااجتمراع،؛ 

قرررة يتعيررر  برررااعرتاة باألهييرررة القانونيرررة؛ و،سررر  التشرررريعات املتعي وتعرررديت القرررانون املررردا فيمرررا
 بجميانية التوا ت والو ول املادي.
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اخل رررة الو نيرررة املتعيقرررة حبقرررو  األ رررخاص موي وتتملرررت السياسرررة املرجعيرررة األوررررا يف  -31
وايرة ومن قرة  25. وانضرمت 2011 ، الرل ُوارعت يف عرا  ردود و رة العري  برة -اتعاقرة 

 رررةيف عيررى نترررائين هرررذه بيديرررة تا هرررذه املخررادرة. ومييرررن اا 1 480العا ررمة اا،اديرررة و رروا  
)مر ررد العررري   "Living without Limits Observatory"اخل ررة عيررى املوقرر  الشرررخي، املعنررون 

 .(45) دود( بة
و رررررة تيسررررر  الو رررررول تا العدالرررررة ،  حرررررت 2014 ووفقرررررا  لخيانرررررات  رررررادرة يف عرررررا  -32

ياجرات اخلا رة ألن موق  اقرتايف تير  اا ت 32بتييين  2012 الل ُواعت يف عا  اانتخابية
، بدأت الدعاية اانتخابية عيى التيفزيرون وهر، ميزمرة 2014 عا  لأل خاص موي اتعاقة. ويف

 بعر  الشروا النصية وباستخدا  ل ة ات ارة.
لصررا  املصرراب   65/215وت خرر  الربا يررت مخررادئ قرررار اثمعيررة العامررة لألمررم املتحرردة  -33

، منحررت الربا يرت األ ررخاص الررذين يعيشررون 2014و 2007بر  عررام،  الفرررتة مررا باثرذا . ويف
معا را  تقاعرديا  عيرى مردا العمرر، وملر   8 800يف عزلة وخيضعون ليعةج اتلزام، أكلرر مرن 

 .11520/2007عمة  بالقانون 
وعيرررررى الررررررتم مرررررن التقرررررد  احملرررررر  يف تعزيرررررز  قرررررو  األ رررررخاص موي اتعاقرررررة"، فرررررجن  -34

( تلخرت اسررتمرار ورود 100  قرو  اتنسران" )اتصرت برالرقمااتصراات الرل ترتم عررب مركرز "ألرو 
، تيقررى ميتررض أمرر  املظررامل الررو   اقررو  اتنسرران )ميتررض أمرر  2015 عررا  الشررياوا. ويف

 اتصاا . 9 656املظامل الو  ( التاب  لألمانة اخلا ة اقو  اتنسان 

 (54و 53و 32المسنون )التوصيات   
مرررن أجرررت تنسررري   2013 يف عرررا  (46)مرررة الشررريخووة النشررر ةاالترررزا  الرررو   خبدأُعيرررن  -35

 اثهود الل تخذاا ااي ات اا،ادية يف تقدير  قو  اتنسان ليمسن  وتعزيزها والدفايف عنها.
وتتملت نليات ااماية القائمة األورا يف مركز الشر ة اخلاص ليمسرن ؛ وتلرزا  املهنير   -36

الررررررل تن رررررروي عيررررررى حلارسررررررة العنررررررن اررررررد املسررررررن .  الصررررررحي  بجو ررررررار الشررررررر ة يف اارررررراات
 يوا تتعي  بانتهاكات  قو  املسن  عن  ري  ودمة  32 238، ُسّايت 2015 عا  ويف

 من الشياوا. ، وهو ثاا أكرب رقم100 ااتصال بالرقم
، والرل تشريت املراكز املرجعية املعنيرة بتروف  الرعايرة الصرحية ليمسرن وجتدر ات ارة تا  -37
برنامين زاا  من  خية الرعاية الصحية ليمسن  عيى مستوا الوايات، وتديرها و ارة الصحة، وج

، وقّعررت الربا يررت أيضررا  اتفاقيررة 2015 عررا  ويف .(48)برنررامين املنررزل أفضررتو (47)الصرريدلية الشررعخية
 الخيدان األمرييية بششن  اية  قو  اتنسان ليخار السن.

* 24)التوصايات  الميال الجنساي ومياايرو الهوياة الجنساانية المثليات والمثليون وم دوجاو  
 (140و 97و
، اعرتفررت احمليمررة العييررا اا،اديررة باألسررر امللييررة اثررنس، وُمررنح األقررران 2011 يف عررا  -38

الصادر عن اايرس الرو    175/2013واستنادا  تا القرار  .(49)امللييون اا  يف ااقرتان املدا
مييرررن ملياترررض السرررات املررردا العرررا  رفرررت اا تفرررال برررالزواج املررردا بررر   خصررر   ليقضررراا، ا

 رفت ،ويت ااقرتان املدا تا  واج. مليي، اثنس أو
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 يامليرررت اثنسررر، وم ررراير  ، ومزدوجررر امللييرررات وامللييررريرررزال تعزيرررز  قرررو   ومررر  ملررر ، ا -39
يعترب التمييز اد أفراد هذه الف رة جرميرة  يت يض تجرااات تشريعية وم سسية. وا ااوية اثنسانية

يف الربا يرررررت. وتوارررررح بيانرررررات املعهرررررد الربا ييررررر، ليا رافيرررررا وات صرررررااات، الرررررل  ررررردرت منرررررذ 
بيدية يف الربا يت لديها سياسات  ددة بششن  5 570يف املائة فق  من  7.7، أن 2014 عا 

 .ااوية اثنسانية يامليت اثنس، وم اير  ،مزدوج و  امللييات واملليي
دعمررا  مهمررا  لي ايررة تعررداد  (50)التقريررر املتعيرر  بررالعنن القررائم عيررى معرراداة امللييرر وميلررت  -40

سياسات اايومة. وهو مخادرة رائدة تتوا تنسيقها األمانرة اخلا رة اقرو  اتنسران، وجتمر  فيرع 
مررر   2016 درت ال خعرررة اللاللرررة مرررن التقريرررر يف عرررا بيانرررات تفصرررييية عرررن واررر  الضرررحايا. و ررر

م  بيانرات  2017 وستصدر ال خعة الرابعة من التقرير يف عا  .(51)2013 بيانات تخدأ من عا 
 .2015و 2014تعود تا عام، 

تا سررريا  العنرررن املسرررتمر وانتهرررا   قرررو  اتنسررران بعرررد  2016 ويت رررر  تقريرررر عرررا  -41
 ، ومزدوجر امللييرات وامللييرتسخخت يف وفاة أ خاص مرن  عر   اات عن أعمال قتت وسيض

ي يررض عررن الررذهن أن التقصرر  يف التخييررع  . ومررن املهررم أاااويررة اثنسررانية يامليررت اثنسرر، وم رراير 
عن هذه اااات يشيت  قيقة واقعة. ويت يض هذا السيناريو املتسم بالتهاون والعنن أن تض  

  املعاقخة عيى التمييز اد أفراد هذه الف ة ومنعع.الربا يت سياسات وتشريعات هتدة تا
لتعزيررز  قررو  اتنسرران وميافحررة  2013 ويهرردة النظررا  الررو   الررذي وارر  يف عررا  -42

تا  ااويررة اثنسررانية وامليررت اثنسرر، وم رراير  وومزدوجررالعنررن الررذي يتعررر  لررع امللييررون وامللييررات 
، 2014 عرا  املستويات اللةثة لة،اد. ويفعيى  ي   (52)تتا ة سخت تنسي  السياسات العامة

امليررررت  ، ومزدوجرررر امللييررررات وامللييررررأُنشررر ت اليانررررة الو نيررررة املعنيررررة بالسياسررررات العامرررة املتعيقررررة ب
، وه، منتدا نمر  مرورف  عمرومي  مرن الوايرات والخيرديات ااوية اثنسانية ياثنس، وم اير 

، أنشرشت اايومرة اا،اديرة اليانرة املشررتكة بر  2015 عرا  من أجت تعزيز النظرا  الرو  . ويف
العهرررد الرررو   مليافحرررة . وباتارررافة تا ملررر ، فهنرررا  ملناهضرررة كراهيرررة امللييرررة اثنسررريةالرررو ارات 
 .ااوية اثنسانية يامليت اثنس، وم اير  ، ومزدوج امللييات وامللييالعنن اد 

باسرررتخدا  األلقرررا   يرررة اثنسررانيةااو  ي ررراير مل ، يُرر من8727/2016وعوجررض املرسرررو   -43
 (53)، ا ُتفرت2016 عرا  ااجتماعية يف الوثائ  الر ية الرل تقردمها اتدارة العامرة اا،اديرة. ويف

  امللييررات وامللييرربالرذكرا اخلامسررة عشرررة تنشرراا اايررس الررو   مليافحررة التمييررز وتعزيررز  قررو  
 .(54)ةااوية اثنساني يامليت اثنس، وم اير  ،ومزدوج

 (52و 51و 50و 48و 47و 46و 45و 44و 43المساواة بين الجنسين )التوصيات   
مسررررائت منهررررا  (55)2015-2013تتنرررراول اخل ررررة الو نيررررة ليسياسررررات املتعيقررررة برررراملرأة  -44

املسراواة برر  اثنسر  يف سررو  العمرت، وااسررتقةل ااقتصرادي ليمرررأة، مر  تيررةا اهتمرا  ورراص 
 الفقر، ومشاركة املرأة يف تنمية الخيد.لسياسات القضاا عيى 

وتراجعت أوجع عد  املساواة ب  الرجال والنسراا يف سرو  العمرت الربا يير، يف السرنوات  -45
، ارتفررر  متوسررر  دوررت املررررأة العاميرررة 2014و 2004بررر  عررام،  الفرررتة مرررا القيييررة املاارررية. ويف

يف املائرة  70   او ، ليمررة األوا، عتخرة اليف املائرة مرن  يرد القيمرة ااقيقيرة وجتر 61بزيادة قردرها 
يف املائرة  57.3وُأ رر  تقرد  يف  ضرور املررأة يف سرو  العمرت،  يرد بيرع  .(56)من دورت الرجرت
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يف املائررررررة مررررررن  يرررررر   36.4، أ ررررررخحت النسرررررراا ميررررررلين 2015 عررررررا  ويف .(57)2014 يف عررررررا 
 35.5ملهنتهرا الرئيسرية )وعيرى الررتم مرن أن املررأة سصرص سراعات أقرت  .(58)أ حا  املشراري 

 25.2سررراعة يف األسرررخويف ليرجرررت(، فرررجن العمرررت املنرررز  ميلرررت  41.4سررراعة يف األسرررخويف ليمررررأة و
سررراعة  60.7وتصررت مرردة التنقرررت أسررخوعيا  تا  -سرراعة ليرجرررت  11سرراعة يف األسررخويف ليمررررأة و

 .(59)ساعة ليرجت 52.4ليمرأة و
و رررة  الدراسرررات العييررررا  يرررد يتارررراو  وتشررريت النسررراا تالخيررررة ال رررة  اثررررامعي   -46

، و رررت 2014 عرررا  متوسررر  عررردد سرررنوات الدراسرررة بالنسرررخة تا املررررأة ملييرررع لررردا الرجرررت. ويف
 7.5سرررنوات، يف  ررر  بيرررع هرررذا املتوسررر   8متوسررر  عررردد سرررنوات الدراسرررة بالنسرررخة تا املررررأة 

لخيرة الربا ييير  اارائزين العا  نفسع، أ خحت النسراا ميرلين تا ويف .(60)سنوات بالنسخة تا الرجت
. وين خرر  األمررر نفسررع (61)يف املائررة مررن اامررويف( 60عيررى  ررهادة الرردكتوراه املمنو ررة يف اخلررارج )
الربنررررامين الررررو   ليحصررررول عيررررى التعيرررريم التقرررر  وفرررررص عيررررى الرررردورات التدريخيررررة الررررل يقرررردمها 

 2014بر  عرام،  لفررتة مرايف املائرة مرن ال رة  يف ا 68والل  ييت النسراا فيهرا  ،(62)العمت
 .2015و
 ررردود اائتمررران املتررراا  (63)الربنرررامين الرررو   لتعزيرررز الزراعرررة األسرررريةويف األريررراة، وسررر   -47

. ومررررررن 2013 ألررررررن ريرررررررال برا ييرررررر، يف عررررررا  150ألررررررن ريرررررررال برا ييرررررر، تا  50لينسرررررراا مررررررن 
دعم النسرراا ، بيررع عرردد عقررود اائتمرران املخصصررة لررو ررة مصرررة  ررفرا ليزراعررة األسرررية وررةل

يف برنررامين و ادت مشرراركة املرررأة  .(64)2015-2014ألررن عقررد وررةل الفرررتة  562أكلررر مررن 
يف املائررررررررة يف  50تا  رررررررروا   2009 يف املائررررررررة يف عرررررررا  11.5مررررررررن  ااصرررررررول عيررررررررى ال رررررررذاا

ثةثة مةي  وثيقة  (65)الربنامين الو   لتوثي  النساا العامةت يف األرياة. وأ در 2015 عا 
 .2015  يف عا
وتتملرررت النترررائين ااامرررة األوررررا الرررل أفر هترررا السياسرررات العامرررة اخلا رررة بررراملرأة يف تعزيرررز  -48

؛ وتوسري  (66)72/2013 قو  العمت املتساوية ليعمال املنرزلي  مرن ورةل التعرديت الدسرتوري 
وتوسرري  ن ررا  اسررتحقاقات الضررمان  ؛(67)برنررامين اتنصرراة برر  اثنسرر  وبرر  األعرررا ن ررا  

ررررررة ُمقعررررد، واسررررتحقاقات املررررر  وأجرررررر  ااجتمرررراع، )املعرررراد التقاعرررردي بسررررخض العمررررر أو
األمومررة( لصررا  ربررات الخيرروت موات الرردوت املررنخفت عررن  ريرر  املسررامهة القائمررة عيررى أسررا  

وفريرر  ر ررد املسرراواة  (68)ااررد األد  لألجررر. وُعهررد تا املر ررد الربا ييرر، ليمسرراواة برر  اثنسرر 
 عهمة التنظيم املنها، ليخيانات املتعيقة باملساواة ب  اثنس . (69)ب  اثنس 

امررأة  8 120عيرى  يرادة مشراركة املررأة ) 2014 ودلت اانتخابات الل جرت يف عرا  -49
 22.43 مر حة أو 5 056) 2010 يف املائة من املر ح ( مقارنة م  انتخابات عا  31 أو

ا  ليخيانات الل قدمتها احمليمرة اانتخابيرة العييرا. وعيرى الررتم يف املائة من املر ح (، ومل  وفق
، املعررررردل 9504/1997مررررن اتجررررررااات اتنابيرررررة الرررررل كرسررررها قرررررانون اانتخابرررررات )القرررررانون 

يرررزال  يف املائرررة مرررن املقاعرررد ليمر رررحات، فرررة 30(، والرررل سصرررص 12034/2009بالقرررانون 
 ئما .التحدي الرام، تا  يادة عدد املنتخخات قا
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 103و 96و 95و 94و 93و 92و 91و 90ماافإلة العنف ضاد المارأة )التوصايات   
 (140و 138و 116و
سررررخت العررررةج اتلزامرررر، واملتيامررررت لأل ررررخاص الررررذين  12845/2013نظّررررم القررررانون  -50

جرميرررررة بشرررررعة.  (70)قترررررت النسرررراا 13104/2015تعرارررروا لةعترررررداا اثنسررررر،، ويعترررررب القرررررانون 
عيرررى املخرررادئ التوجيهيررة املعررردة ليمهنيررر  الصررحي  واألمنيررر  بشرررشن  (71)حوأدويررت قواعرررد ولرروائ

العناية بضحايا العنن اثنس،، واملعاي  املتعيقة حلم  األدلة الل تلخت  ردوم العنرن اثنسر،. 
املخرادئ التوجيهيرة و (72)مين مسرشلة قترت النسرااوباتاافة تا مل ، ُنشرت وثيقتان هامتان مها 

ومة قررررة  -قتررررت النسرررراا  -املتعيقررررة بررررالتحقي  يف وفيررررات النسرررراا الناجتررررة عررررن العنررررن الو نيررررة 
 .(73)املس ول  عنها و اكمتهم من منظور صايز اثنس 

، سرررررتة 2013 الرررررذي ُواررررر  يف عرررررا  ،(74)عنرررررن برنرررررامين نسررررراا يعشرررررن برررررةويتضرررررمن  -51
سررراا الربا يييرررات؛ وتنشررراا تجررررااات اسررررتاتياية مليافحرررة العنرررن ارررد املررررأة، وهررر، تنشررراا دار الن

مراكز ليعناية بالنساا يف املنا   اادودية اثافة؛ وو دات متنقية لرعاية النساا املستضعفات يف 
األريررراة وال ابرررات؛ وتوسررري  مراكرررز الرعايرررة ال خيرررة املخصصرررة لينسررراا؛ وتنظررريم الرعايرررة املقدمرررة 

 نظيم  ةت توعية مستمرة.لضحايا ااعتداا اثنس، وتافاا ال اب  اتنساا عييها؛ وت
وتضرررمنت  .(75)وجررررا توسررري  ن رررا   رررخية املسررراعدة لينسررراا الرررةي يتعرارررن ليعنرررن -52

، ملرت 2015و 2013بر  عرام،  اتجرااات الوقائية األورا تعزيز  ةت التوعية يف الفرتة مرا
  واملواقررن مررن أجررت  يررة االتررزاو ؛(76) يررة السررو  اثنوبيررة املشرررتكة اخلاليررة مررن ااجتررار بالنسرراا

 يرة األمرر و ؛(78)عنرن  ية برنامين املرأة، العري  برةو ؛(77)القانون أقوا -قانون ماريا دا بنها 
 .(79)يهم 

 (162و 138و 51و 50و 31اإلثنية )التوصيات  -المساواة العرقية   
وعيى  .(80)األعرا  ُعّز ت اتجرااات اتنابية يف الربا يت استنادا  تا قانون املساواة ب  -53

يف املائرررة مرررن الوررررائن الشررراترة يف اخلدمرررة املدنيرررة ليربا يييررر   20املسرررتوا اا،رررادي، ُسّصرررص 
برا يير، منحردر مرن أ رت أفريقر،  3 000وقرد التحر  أكلرر مرن  (81)املنحردرين مرن أ رت أفريقر،

 50التقنيرة اا،اديرة، ُسّصرص اثامعرات واملعاهرد  ويف .(82)باخلدمة املدنية يف السنت  األو تر 
يف املائرررة مرررن الوررررائن الشررراترة لي رررة  القرررادم  مرررن املررردار  اايوميرررة اللانويرررة، مررر  تو يررر  
الورائن الشاترة ب  الربا ييي  املنحدرين من أ ت أفريق، وأفراد الشرعو  األ ريية عيرى أسرا  

شرررراترة املخصصررررة ليربا يييرررر  نسررررخة هررررذه الف ررررات يف ااتمرررر  احمليرررر،. وارتفرررر  عرررردد الورررررائن ال
يف  82 800تا  2013 وريفرررررررررة يف عرررررررررا  37 100املنحررررررررردرين مرررررررررن أ رررررررررت أفريقررررررررر، مرررررررررن 

 .(83)2015 عا 
، املعونرة املاليرة لي رة  2013 ، الرذي ُوار  يف عرا (84)برنامين تعانات اتقامرةويقد   -54

احملييرة و رة   خرواكوييوماقتصادية هشة وأفرراد عتمعرات  -الذين يعانون من أواايف اجتماعية 
 الشعو  األ يية امليتحق  ع سسات التعييم العا  اا،ادية.

. ويعمرت هرذا النظرا  (85)وأنشش القانون املذكور النظا  الو   لتعزيز املساواة ب  األعرا  -55
، انضرمت تا هرذا 2016عيى أسا  اانضما  ال وع، ليوايات والخيديات. و ر  صو /يوليرع 
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وكالررة أورررا هرر،  28وكالررة معنيررة باملسرراواة برر  األعرررا  مررن  يرر  املنررا  ، وهنررا   43النظررا  
 اآلن يف  ور اانضما  تليع.

اخل رررة الو نيرررة ليتنميرررة املسرررتدامة ليشرررعو  وااتمعرررات التقييديرررة املنحررردرة مرررن وهتررردة  -56
و اية الررتام  تا تعزيز اتدماج املنتين، وامان ااقو  (86)2015-2013أ ت أفريق، ليفرتة 

اللقررررايف والتقاليررررد األفريقيررررة يف الربا يررررت. ويقررررد  نظررررا  ر ررررد السياسررررات املتعيقررررة باملسرررراواة برررر  
املترراا عيررى  ررخية اتنرتنررت، معيومررات عررن تنفيررذ اخل ررة املتعيقررة عنرر  العنررن اررد  ،(87)األعرررا 

 احمليية يف الربا يت. كوييومخواوبرنامين عتمعات  (88)الشخا  السود
ااقتصررادية أن ررررروة عرري  الربا يييررر  املنحرردرين مرررن  -وتخرر  امل  رررات ااجتماعيرررة  -57

أ رررت أفريقررر، قرررد ،سرررنت ورررةل العقررردين األوررر ين، فضرررة  عرررن ،سرررن فررررص  صررروام عيرررى 
اخلرردمات وصررتعهم بررااقو . وأ ررر  الربا يييررون املنحرردرون مررن أ ررت أفريقرر، تقرردما  أكرررب مقارنررة 

 الررررة عتمعررررات   ويف .(89)تررررزال هنررررا  ،ررررديات قائمررررة   ملرررر ، فررررةبااموعررررات األورررررا. ومرررر
 كوييومخوا احمليية، فجن هنا  ،ديا  تاافيا  يتملت يف امان  قو  األر .

 164و 163و 162و 138و 50و 31الشااااااااعو  األصاااااااالية )التوصاااااااايات  -داي 
 (169و 168و 167و 166و 165و
 305الررل تنحرردر مررن  (90)نسررمة مررن الشررعو  األ رريية 817 963يعرري  يف الربا يررت  -58

 .(91)ل ة 274عموعات تثنية خمتيفة ويتحدم أفرادها 
وتقرررر  معظررررم أراارررر، الشررررعو   .(92)من قررررة معّيمررررة اارررردود يف الربا يررررت 462وهنررررا   -59

األ رريية يف من قررة األمررا ون. وييمررن التحرردي الررذي تواجهررع الربا يررت يف املضرر، قرردما  يف تسرروية 
 اايف أراا، الشعو  األ يية يف باق، أواا الخيد.أو 
ت ارة مساية تتعي  بشعو  أ يية تعي  يف عزلرة  وعيرة، ويقريم معظمهرا  77وهنا   -60

يف مشرررال الربا يررررت. ومررررن أجرررت اررررمان سررررةمة الشرررعو  األ رررريية، ُواررررعت سياسرررة تقررررو  عيررررى 
الخي ية اذه ااموعات ولألقاليم الل يعيشون  - ااتصال ت  اتلزام، وعيى توف  ااماية اتثنية

 .(93)فيها. ويقر هذا النمومج بااستقةل الذاي ليشعو  األ يية
تا  (94)السياسرررة الو نيرررة لرررإلدارة الخي يرررة واتقييميرررة ألرااررر، الشرررعو  األ رررييةوهتررردة  -61

، وارمان سرةمة تررام تعزيز اتجرااات م  الرتكيز عيى  اية أراا، الشعو  األ يية و فظها
الشررررعو  األ رررريية، و،سرررر  مسررررتويات املعيشرررررة، والت ررررور املررررادي واللقررررايف اليامررررت ليشرررررعو  

 .(95)األ يية
وتعمررت الربا يررت عيررى تعزيررز ااقررو  ااجتماعيررة و قررو  املوا نررة ليشررعو  األ رريية مررن  -62

اايررررس الررررو   لررررت وررررةل التنسرررري  املشرررررت  برررر  الوكرررراات واملشرررراركة واارررروار ااجتمرررراع،. ومي
هي ررررة  اعيررررة مات  رررراب  استشرررراري. ويترررروا هررررذا  (96)ليسياسررررات املتعيقررررة بالشررررعو  األ رررريية
، مسر ولية وار  السياسررات العامرة الرل تسررتهدة 2016اايرس، الرذي أُنشر  يف نيسرران/أبريت 
 .(97)الشعو  األ يية ور دها وتنفيذها

. وأنشرر  يف 169 ة العمرت الدوليرة رقرمعيرى اتفاقيرة منظمرر 2004و رّدقت الربا يرت يف  -63
فريررر  عامرررت مشررررت  بررر  الوكررراات لتعزيرررز ااررروار مررر  الشرررعو  وااتمعرررات احملييرررة  2012 عرررا 
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األ رريية ب يررة تقرردا التوجيررع يف ت ررار العمييررة الررل ستسررفر عررن وارر  ائحررة بشررشن اتجرررااات 
يتسررن بعررُد التو ررت تا توافرر  يف اآلراا.  وال رائرر  املتعيقررة باملشرراورة اارررة واملسررخقة واملسررتن ة. ومل

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 

ستن ة، حبسن نية، ووسريية دميقرا يرة ليردفايف عرن هامة يف ،س  تنفيذ املشاورة اارة واملسخقة وامل
 قضايا الشعو  األ يية.

وا ترررررزال الشرررررعو  األ ررررريية مرررررن أ رررررد الف رررررات السررررريانية ارررررعفا  يف الربا يرررررت حبسرررررض  -64
امل  رررات املتعيقررة مررلة  بالرردوت، ومعرردل وفيررات األ فررال، وسرروا الت ذيررة، والصررحة، والتعيرريم، 

. وتنفررذ الربا يررت تجرررااات مليافحررة انعرردا  األمررن (98)وااصررول عيررى ورردمات الصرررة الصررح،
الت ذوي وال ذائ،، ونقص اتبةغ عن املواليد، والتصدي ليصعوبات الل تعررت  سرخت ااصرول 
عيررى الوثررائ  األساسررية والضررمان ااجتمرراع،. ونررري يف الوقررت الررراهن تسررايت الوثررائ  املدنيررة، 

الخحررد والتشرراور النشرر   مررن أجررت تدراج السرريان سرريما يف املنررا   اادوديررة، فضررة  عررن  ا
 األ يي  يف سات  يوم، ا،ادي وا د ليربامين ااجتماعية.

وهتررردة سياسرررة التعيررريم الر ررر، املتعيقرررة بالشرررعو  األ ررريية تا تعزيرررز  قهرررا يف عمييرررة  -65
ليشرعو   اللقرايف والي روي وااسرتقةل الرذاي -تعييمية تقو  عيرى ااعررتاة برالتنويف ااجتمراع، 

األ يية وتقدير مل  والدفايف عرن قضرايا هرذه الشرعو . ونرري وار  وتنفيرذ وتقيريم اتجررااات 
املتعيقررررة بخنرررراا املرررردار  اليافيررررة وبنرررراا القرررردرات وترررردريض املعيمرررر ، وت رررروير الررررربامين اااسرررروبية 

التعييمية، وتميانية  -التعييمية اللنائية الي ة املةئمة، والوجخات املدرسية، و،ديد األقاليم اتثنية 
ااصول عيى التعييم العا ، من ورةل التنسري  فيمرا بر  الوكراات العامرة عيرى مسرتوا اا،راد 

 .(99)والوايات واملستوا احملي،
وتضررر  السياسرررة الو نيرررة املتعيقرررة بالرعايرررة الصرررحية ليشرررعو  األ ررريية تجررررااات لتررروف   -66

ال الصرررحة ليشرررعو  األ ررريية، مررر  أورررذ املمارسرررات الرعايرررة الصرررحية املتياميرررة والتررردريض يف عررر
الصرررحية التقييديرررة ليشرررعو  األ ررريية يف ااعتخرررار. واسرررذت ترررداب  يف عررراات س ررري  وتنسررري  
املخادرات املتعيقة بالصرة الصح، وتنشاا املراكز الصحية يف منا   الشعو  األ ريية بالتنسري  

ا  اخلصو رريات اللقافيررة واخلصررائص الوبائيررة ليررت مرر  الوايررات والخيررديات وااتمرر  املرردا، وا رررت 
 ررعض مررن الشررعو  األ رريية. وُأوررذت يف ااعتخررار أيضررا  اااجررة تا تعزيررز املشرراركة ااجتماعيررة 

 .(100)ليماتمعات احمليية وتعزيز ر دها لإلجرااات املتخذة

 المهاجرون والالجئون واالتجار بالبشر -واو 
 (102و 101و 100و 99و 98يات ماافإلة االتجار بالبشر )التوص  

تا من  ااجتار بالخشر وقمعرع،  (101)تسعى اخل ة الو نية اللانية مليافحة ااجتار بالخشر -67
ومعاقخررررة اثنرررراة والعنايررررة بالضررررحايا. وتتنرررراول و و هررررا الرئيسررررية ات ررررار التنظيمرررر، والسياسررررات 

و ارة وتنسررر   12وتضرررم اخل رررة  العامرررة، وبنررراا القررردرات، وتخرررادل املعيومرررات واامرررةت العامرررة.
اتجررررااات عيرررى مسرررتوا اا،ررراد والوايرررات واملسرررتوا احمليررر،، مررر  أورررذ السياسرررات الق اعيرررة 
القائمة وال اب  الشامت مليافحة ااجتار بالخشر يف ااعتخار. وأرهرت وثيقة تقيريم اخل رة الو نيرة 
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             يف املائررررة 82شرررر ة اخل ررررة بي ررررت اللانيررررة مليافحررررة ااجتررررار بالخشررررر أن نسررررخة التقررررد  يف تنفيررررذ أن
 .(102)يف املتوس 

عيى من  ااجتار بالخشرر وقمعرع عيرى املسرتوي  احملير،  13344/2016وينص القانون  -68
يف مل  ااجتار بالخشر ألترا  ااست ةل اثنس،، وعيى تداب  العناية بالضرحايا.  والدو ، عا

شررر الررل ُتشررّدد عقوبتهررا يف  ررال ارتياسررا حبرر  وأارراة تا قررانون العقوبررات جرميررة ااجتررار بالخ
يف  ررال نقررت الضررحية تا وررارج اتقيرريم الربا ييرر،. ويررنص أيضررا   األ فررال واملررراهق  واملسررن  أو

عيرررى اسرررام ترررداب  وقائيرررة مشررررتكة بررر  الق اعرررات يف ميرررادين الصرررحة والتعيررريم والعمرررت والعررردل 
 والسيا ة واللقافة و قو  اتنسان.

 (170ون والالجئون )التوصية المهاجر   
يف املائرة  3 000 يض ثوا يف الربا يت، أي بزيرادة قردرها  28 670، قُّد  2015 يف عا  -69

ويرشي معظرم مقردم، ال يخرات مرن أفريقيرا،  .(103) يخرا   966الرذي ُسرات فيرع  2010 مقارنة م  عا 
، كررران 2016نيسررران/أبريت  ويف ونسرريا )عرررا فيهررا من قرررة الشررر  األوسررر (، ومن قررة الخحرررر اليرراري .

 .(104)جنسية خمتيفة 79اج ا  من الةج   املعرتة سم والذين كميون  8 863يعي  يف الربا يت 
، أمنررت اليانررة الو نيررة لشرر ون الةج رر  ليسرري ات القنصرريية الربا يييررة 2013 ويف عررا  -70

، ُمّدد هذا اتجراا 2015 عا  بج دار تش  ة وا ة ليمتضررين من النزايف الدائر يف سوريا. ويف
لتعزيرز عمييرة  مفواية األمم املتحدة لش ون الةج ر لسنت  تاافيت  ووقعت الربا يت اتفاقا  م  
 ت دار التش  ات يف لخنان وتركيا واألردن.

تررزال  وُعررّز ت سياسررات تدمرراج الةج رر  واملهرراجرين يف الربا يررت رتررم التحررديات الررل ا -71
شت الشراكات ب  اايومة اا،ادية و يومات الوايرات واايومرات احملييرة مراكرز قائمة. وأنش

ت الرررة ومراكرررز اسرررتقخال ليمهررراجرين والةج ررر  يف سررراو بررراولو، وريرررو ترانررردي دو سرررول، وسرررانتا  
. ووقعررت اايومررة اا،اديررة أيضررا  اتفاقررات مرر  منظمررات 2015و 2014كاتارينررا، يف عررام، 
برراولو، وريررو دي جرران و، ومن قررة العا ررمة اا،اديررة، لترروف  الرردعم املررا   ااتمرر  املرردا يف سرراو

مشرررويف الةج رر  أ ررحا  الررة   ملسرراعدة الةج رر  وميتمسرر، اليارروا. ونفررذت الربا يررت أيضررا  
وقرردمت دورات لررتعيم الربت اليررة مررن وررةل الربنررامين الررو   ليحصررول عيررى التعيرريم  (105)املشرراري 

 التق  وفرص العمت.
، الررذي يُنظررر فيررع  اليررا  يف الربملرران، القررانون 2516/2015وسيصررخح مشرررويف القررانون  -72

املتعيرررر  باألجانررررض.  1980 اثديررررد املتعيرررر  باملهرررراجرين بعررررد تقررررراره، وسرررريحت  ررررت قررررانون عررررا 
 وسيدرج هذا القانون منظور  قو  اتنسان يف هذه املسشلة.

يف أعقرررا  الزلرررزال الرررذي ارررر  هرررايل،  ، بررردأ تررردف  كخررر  ليمهررراجرين2010 ويف عرررا  -73
، 2012 عررررا  . ويف72 406تا  2015 وو ررررت عرررردد ااررررايتي  املقخررررول  يف الربا يررررت يف عررررا 

 رح ليسرري ات القنصرريية الربا يييرة بج رردار تش رر ات تنسررانية  أُنشر ت ف ررة  ايررة وا رة، وهررو مررا
 48 361ااررر  ت ررردار . وتسررر  منرررذ ملررر  2017 ليهرررايتي . وُمرررّدد هرررذا اتجرررراا  ررر  عرررا 

 .(106)تصريح تقامة ليهايتي  51 124تش  ة ومنح 
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 (126و 125و 124الإلق في معرفة الإلقيقة والمصالإلة )التوصيات  -هاء 
تشسست اليانة اخلا ة املعنية باأل خاص املتوف  واملفقودين لدواف  سياسية مرن أجرت  -74

بسرخض أعمرال ارتيخهرا مورفرون  يوميرون يف  فقردوا ااعرتاة ر يا  باأل رخاص الرذين قتيروا أو
 يض اعرتاة وتعويت،  480. وقد  ييت اليانة بالفعت 1979و 1961ب  عام،  الفرتة ما
الوقت ااا ، هتدة اتجرااات الرل اسرذهتا اليانرة تا العلرور عيرى   يخا  منها. ويف 362وقخت 

رة بوجع وراص تا الفرير  العامرت ملن قرة املفقودين لدواف  سياسية و،ديد هوياهتم. وتنخ ، ات ا
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.
تا تقردا تعويضرات اقتصرادية لضرحايا اانتهاكرات الرل ارتيخرت  (107)وهتدة ثنة العفو -75

 يرض تعرويت،  74 000وةل اايم الدييتاتوري العسيري. وقد تيقت اليانة، منذ تنشائها، 
 الررة  43 000 يرض منهررا وااعررتاة بوجرو  ت رردار عفرو سياسر، يف  63 500وتسر  ،ييرت 
 .(108)عد  تقدا تعويت اقتصادي أل حاسا م  تقدا أو

. 2014و 2012بررررر  عرررررام،  يف الفررررررتة مرررررا (109)وعميرررررت اليانرررررة الو نيرررررة ليحقيقرررررة -76
واعرتفرررت، يف تقريرهرررا اخلترررام،، باانتهاكرررات اثسررريمة املنهايرررة اقرررو  اتنسررران الرررل ارتيخهرررا 

 191واعرتفت اليانة أيضا  بوقويف  .(110)1985و 1964ب  عام،  مورفو الدولة يف الفرتة ما
 33أ ررخاص لرنفس الرردواف ، و رّددت أمرراكن وجررود  210 الرة وفرراة لردواف  سياسررية واوتفراا 

 434جلة، ليصت العدد ات ا  لأل خاص الذين تعراروا ليقترت ورةل اايرم الردكتاتوري تا 
 نيابة عن الدولة. خصا  تصرفوا  337 خصا . وامت قائمة اثناة الل مت اخ ها 

تو ية  دد فيها عيى ارورة تجراا ت ة ات م سسية واسام تداب   29وقّد  التقرير  -77
قانونيرررة ومتابعرررة عمرررت اليانرررة. وهتررردة هرررذه التو ررريات تا ارررمان متابعرررة تجررررااات التحقيررر  

 واثرب، فضة  عن اسام تداب  من أجت عد  التيرار.
عدالرة، اسرذ ميترض املردع، العرا  اا،رادي عشررة تجررااات وامانا  ار  الضرحايا يف ال -78

ين خقرران  ومرردة التقرراد  ا (111)جنائيررة اسررتنادا  تا أ رو ررات قانونيررة ت كررد أن قررانون العفررو العررا 
عيررى اثرررائم املرتيخررة اررد اتنسررانية، وأنررع مييررن تعريررن ااوت رراة وتوفرراا اثلررد عيررى أامررا 

يرزال  رت نظرر  املهم مة ظرة أن ت خير  قرانون العفرو العرا  ا جرميتان تتسمان ب اب  دائم. ومن
 احمليمة العييا الربا ييية.

 (130حرية التعبير والقانون المتعلق باإلنترنت )التوصية  -زاي 
تن روي عييرع مرن عمييرة   ارر الزاويرة ملرا (112)تشيت  رعة  قو  اتنرتنرت يف الربا يرت -79

املخرادئ والقواعررد املتعيقررة  -ومضررمون  - (113)يضرر ي  فيهرا ااتمرر  املردا برردور هرا  -تفاوارية 
، الرررل تيفرررت ااررر  يف 8باسرررتخدا  اتنرتنرررت يف الخيرررد. ويتعررر  تبررررا  املرررواد التاليرررة منهرررا: املرررادة 

 3اخلصو ية و رية التعخ  كشر  ليتمت  اليامت براا  يف النفرام تا  رخية اتنرتنرت؛ واملادتران 
، اليترررران تيفررررةن  يرررراد اتنرتنررررت يف الربا يررررت. وباتاررررافة تا ملرررر ، مت سررررن قررررانون جرررررائم 9و

. وتتعي  التحديات املتخقية بفعالية ات ار القرانوا والتقرد  2012 يف عا  (114)الفضاا اااسويب
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احملررررررر  يف اارررررراات األورررررررا مات الصررررررية، ملررررررت املناقشررررررات اثاريررررررة يف الربملرررررران بشررررررشن  ايررررررة 
 وااقو  والضمانات املتعيقة باملستهيي . (115)الخيانات

 112و 111و 110و 31النظام القضائي واالحتاام إلى القضاء )التوصيات  -حاء 
 (121و 118و 117و 116و 115و 114و 113و
ميتررررض احملررررام، العررررا  اا،ررررادي  74 ، مررررنح التعررررديت الدسررررتوري رقررررم2013 يف عررررا  -80

،  رردد التعررديت 2014 عررا  يتعيرر  بامليزانيررة. ويف ااسررتقةل يف ااررال  الرروريف، واتداري وفيمررا
مهية مثاا سنوات لة،اد والوايات ومن قة العا مة اا،ادية لتوف   ام   80 الدستوري رقم

 .(116)عام  يف  ي  احملاكم التابعة اا
 68ف  متوس  امليزانية السنوية املخصصة ملياتض احملام  العرام  يف الوايرات مرن وارت -81

. ويرررررشي 2014 مييرررررون ريرررررال برا ييررررر، يف عررررا  137تا  2009 مييررررون ريرررررال برا ييررررر، يف عررررا 
مييررون ريرررال برا ييرر، مررن هررذا املخيررع مررن اخلزانررة اا،اديررة. وارتفعررت امليزانيررة السررنوية  102 مقرردار

مييون ريرال  365تا  2008 مييون ريرال برا يي، يف عا  96ام، العا  اا،ادي من مليتض احمل
 190. وارتفرر  متوسرر  عرردد احملررام  العررام  يف كررت و رردة ا،اديررة مررن 2014 برا ييرر، يف عررا 
 .(117). وم  مل ، هنا  فوار  ب  األقاليم2014  ا  يف عا  227تا  2008  ا  يف عا 

ونررررض أيضررررا  مكررررر اثهررررود املخذولررررة لتعزيررررز اا تيررررا  تا القضرررراا، وتتملررررت يف اعتمرررراد  -82
لتسرررروية  ، الررررذي أنشررررش  رررراكم متنقيررررة يف املنررررا   القيييررررة السرررريان أو12726/2012القررررانون 

، الرررذي اعتمرررد الوسرررا ة كوسررريية 13140/2015والقرررانون  ؛(118)املنا عرررات يف املنرررا   الريفيرررة
، عيى الربوتوكول 2013 ت النزاعات داوت اتدارة العامة؛ والتوقي ، يف عا لتسوية املنا عات و 

الرامررر، تا اارررد مرررن اارررواجز الرررل صنررر  الشرررخا  السرررود مرررن اا تيرررا  تا القضررراا يف  ررراات 
لتقص  التحقيقات واتجررااات القضرائية؛ وتنشراا  برنامين "من أجت برا يت أكلر أمانا "العنن؛ و

برنررررامين العرررردل ؛ و(119)حملرررراكم تعتمررررد األسرررراليض التوافقيررررة لتسرررروية املنا عرررراتمراكررررز دائمررررة يف ا
برنررامين ؛ و(120)، الررذي يررنص عيررى ااسررتفادة الياميررة مررن تجرررااات املصرريحة ااجتماعيررةاليامرت

. ويسررتخد  (122)ومشرررويف تشررخيص وتعزيررز العرردل عيررى مسررتوا الوايررات؛ (121)العدالررة املفتو ررة
اتجرررااات القضررائية اتليرتونيررة بشرريت  صررري، وهررو  2014 نررذ عررا اايرس الررو   ليقضرراا م

، أ رارت معظرم الشرياوا 2014 عرا  . ويف(123)يقصر مرن  رول مردهتا وكرد مرن التيرالين ما
               املوجهررررررة تا أمرررررر  املظررررررامل الترررررراب  ليمايررررررس الررررررو   ليقضرررررراا تا  ررررررول مرررررردة اتجرررررررااات يف

 .(124)العدالة الربا ييية
يررررز ثقافررررة  قررررو  اتنسرررران داوررررت النظررررا  القضررررائ،، أ يقررررت اايومررررة وسررررعيا  تا تعز  -83

املسرررابقة الو نيرررة األوا لأل يرررا  القضرررائية  2016 اا،اديرررة واايرررس الرررو   ليقضررراا يف عرررا 
 املتعيقة حبقو  اتنسان، والل أوذت يف ااعتخار أ د الف ات اعفا  يف ااتم .

 اتياية الو نيررة مليافحررة الفسرراد وتسررت األمرروالااسرررت ومررن املهررم أيضررا  التشررديد عيررى  -84
وتجررررررااات التعررررراون القضرررررائ، الرررررردو  يف عررررراات قرررررانون العقوبررررررات والقرررررانون املررررردا وتعررررررادة 

، الذي كيرت الييانرات القانونيرة عيرى املسراالة يف 12846/2013املوجودات، وكذل  القانون 
 األجنخية. دارات العامة الو نية أوااال  اتداري واملدا عن األفعال املرتيخة اد ات
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عموعررة مررن التررداب  الوقائيررة لصررا  القضرراة واملرردع   12694/2012وكرردد القررانون  -85
العرام . وهنرا   اليررا  جهرات فاعيرة يف النظررا  القضرائ، ،ظرى باامايررة يف سريا  برنرامين  ايررة 

 املدافع  عن  قو  اتنسان.

 59و 31و 15و 14و 13* و12و 11توصيات منع التعذيب وماافإلته )ال -طاء 
 (123و 122و 120و 64و 63و
. ويترررشلن (125)النظررا  الرررو   ملنرر  التعرررذيض وميافحتررع، أنشررشت الربا يرررت 2013 يف عررا  -86

؛ واآلليرة الو نيرة ملنر  (126)هذا النظا  من أرب  هي ات، ه،: اليانة الو نية ملن  التعذيض وميافحتع
واتدارة الو نية ليسراون؛ واايرس الرو   ليسياسرات اثنائيرة والعقابيرة.  ؛(127)التعذيض وميافحتع

 رررا  ومسرتقة  مرردة وايررة كرت وا ررد مررنهم  وخرر ا   11وتضرم اآلليررة الو نيرة ملنرر  التعررذيض وميافحترع 
ثةم سرنوات. وصلرت اليانرة الو نيرة ملنر  التعرذيض وميافحترع ااي رة امليرسرة ملشراركة ااتمر  املردا 

            ثنررررة  18وتوجررررد عيررررى مسررررتوا الوايررررات  .(128)لسياسررررة املتعيقررررة عنرررر  التعررررذيض وميافحتررررعيف ا
 .(129)ونليتان اثنتان

وتتمت  اآللية الو نية ملن  التعذيض وميافحتع بااوتصاص القانوا الذي خيواا تفتري   -87
وتُقررّد   أمرراكن اا تاررا  دون سرراب  ت ررعار، وملرر  مررن أجررت تقيرريم الربوتوكرروات واتجرررااات.

اآلليررررة ليسرررري ات العامررررة تقررررارير تتضررررمن تو رررريات. واارررر يعت اآلليررررة الو نيررررة ملنرررر  التعررررذيض 
 11ميررران ا تارررا  يف  50، بتفتررري   ررروا  2015 وميافحترررع، منرررذ بدايرررة أنشررر تها يف عرررا 

من قررة العا ررمة اا،اديررة. ومييررن اا ررةيف عيررى تقاريرهررا عيررى املوقرر  الشررخي،  وايررة خمتيفررة ويف
 813، أ ردرت اآلليرة 2016ونمار/مرار   2015بر  نيسران/أبريت  الفرتة ما ويف .(130)لآللية

يف املائرة بنظرا  معاقخرة األ فرال واملرراهق   20يف املائة منها بنظا  السراون، و 65تو ية يتعي  
 .(131)يف املائة بو دات الصحة العقيية 15املخالف  ليقانون، و

اسرررر نخول، نظررررم اايررررس الررررو   ليقضرررراا جيسررررات ااسررررتمايف واسررررتنادا  تا بروتوكررررول  -88
. ويير  اايس هذه اثيسات كوسيية ملن  التعذيض (132)املخصصة لينظر يف رروة اا تاا 

 .وميافحتع، ووا  اتجرااات األساسية الل ينخ ، ليقضاة اتخاعها
زيارة الل أجرهتا ، أتيحت ليامهور تقارير ال2014ونمار/مار   2012ويف صو /يوليع  -89

، مث ُنشررررررررت ردود اايومرررررررة يف 2011 اليانرررررررة الفرعيرررررررة ملنررررررر  التعرررررررذيض تا الربا يرررررررت يف عرررررررا 
،  ار الربا يرررت املقررررر 2015 عرررا  ، عيرررى التررروا . ويف2014ونمار/مرررار   2013 رررخا /فرباير 

اليخر  احملرر   اخلاص املع  عسشلة التعذيض واليانة الفرعية ملن  التعذيض. وعيى الرتم من التقرد 
تزال هنا  ،رديات تتعير  بتفعيرت السياسرات القائمرة وات رار  يف ااال  القانوا وامل سس،، فة

 القانوا القائم، فضة  عن التصدي لةكتظاظ ورروة اا تاا  املرتدية.
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 59و 31السااالمة العامااة وعمليااات اإلعاادام قااارا نناااق القااانون )التوصاايات  -ياء 
 (123و 122و 120و 110و 103و 101و 65* و62و 61و
 (133)النظررا  الررو   ليمعيومررات املتعيقررة بالسررةمة العامررة والسرراون واملخرردراتيهرردة  -90

تا  رررر  وتو يررررد ومعاثررررة الخيانررررات املتعيقررررة باملخرررردرات، والسررررةمة العامررررة، ونظررررا  السرررراون، 
 .(134)والعدالة اثنائية، والصادرة عن  ي  أعضاا اا،اد

ومراعاة  ليحاجة تا تعزيز املخادئ التوجيهية الرامية تا ااد من عمييات القترت عيرى يرد  -91
يشرررا ، عيرررى سرررخيت  13060/2014الشرررر ة بسرررخض ااسرررتخدا  املفرررر  ليقررروة، فرررجن القرررانون 

األولية، استخدا  عنا رر األمرن ألدوات تن روي عيرى قردر أقرت مرن األما. وقرد قردمت السري ة 
الررذي يتنرراول ال ررض الشرررع،  5124/2016 عيررس النرروا  مشرررويف القررانون التنفيذيررة أيضررا  تا

اثنررررائ، والتحقيرررر  يف اارررراات الررررل يرررر دي فيهررررا اسررررتخدا  الشررررر ة ليقرررروة تا  رررردوم وفيررررات 
عن اايس الو   ليمردع  العرام  اتجررااات  2015 ت ابات. ويير  قرار  در يف عا  أو

ام  يف عررال الر ررد اخلررارج، ليتحقيقررات الررل جتررري بشررشن األساسررية املتعيقررة بعمررت املرردع  العرر
الوفيرررات النا رررة عرررن اسرررتخدا  الشرررر ة ليقررروة. وأنشرررش ميترررض املررردع، العرررا  يف بعرررت الوايرررات 

 استخدا  الشر ة ليعنن املفر . و دات وا ة ليتحقي  يف أ دام العنن ويف
الرردفايف عررن  قررو  الصررادر عررن عيررس  08/2012ويف السرريا  نفسررع، يو رر، القرررار  -92

ُيسررررمى "تقررررارير املقاومررررة"  اتنسرررران )اايررررس الررررو   اقررررو  اتنسرررران  اليررررا ( بوارررر   ررررّد ملررررا
اررمان  قررو   06/2013"املقاومررة الررل أعقخهررا املرروت" يف تقررارير الشررر ة. ويتنرراول القرررار  أو

لقضرائية اتنسان وعد  حلارسة العنن يف سريا  التامعرات العامرة، وكرذل  لردا تنفيرذ األوامرر ا
اسرررتعادهتا. وتشرررا  اايومرررة اا،اديرررة عيرررى تعزيرررز هي رررات  الرررل هتررردة تا  فرررو األمرررة  أو

املراجعرررة الداوييرررة املييفرررة بر رررد تصررررفات عنا رررر األمرررن. وقرررد  املنتررردا الرررو   ألمنررراا املظرررامل 
 رر املعني  بالشر ة، والرذي يررتخ  باألمانرة اخلا رة اقرو  اتنسران، اقرتا رات لردعم عمرت عنا

األمررن وأفررراد الرردفايف ااجتمرراع، يف عررال تعزيررز  قررو  اتنسرران و ايتهررا. و،قيقررا  اررذه ال ايررة، 
يضررر  املنتررردا أدوات لير رررد ومتابعرررة الشرررياوا؛ وي يرررد  ريرررة واسرررتقةل أمنررراا املظرررامل املعنيررر  

 .(135)بالشر ة عيى مستوا الوايات؛ ويشا  عيى تنشاا مياتض ألمناا املظامل
، تا ااررد 2012 برنررامين "مررن أجررت برا يررت أكلررر أمانررا "، الررذي ُوارر  يف عررا  ويهرردة -93

مررن اتجرررا  العنيررن اسررتنادا  تا التعرراون برر  اا،رراد والوايررات اا،اديررة. ويسررعى الربنررامين تا 
تعزيز تجرااات التحقي ؛ وتعزيز األمن العي ؛ وتقريرض دوائرر الدولرة تا السريان؛ وتوسري  ن را  

 .(136)ب  م سسات السةمة العامة ونظا  الساون ونظا  العدالة اثنائيةالتعاون 
وتقض، اخل ة املتعيقة عن  العنن اد الشخا  السود باسام تجرااات وقائية ليحرد مرن  -94

 29و 15برر   تعررر  الشررخان الربا يييرر  املنحرردرين مررن أ ررت أفريقرر، والررذين ترررتاوا أعمررارهم مررا
زي. وُصررنح األولويررة ليوايررات الررل ترتفرر  فيهررا معرردات جرررائم القتررت، سررنة ليعنررن اثسرردي والرمرر

، 2010 يف املائرررة مرررن جررررائم القترررت املسررراية يف عرررا  70وكرررذل  الخيرررديات الرررل ارتيرررض فيهرررا 
 بيديّة. 142وعددها 
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وعيى الرتم مرن التقرد  امليحروظ يف هرذا اارال، فرجن اارد مرن جررائم القترت النا رة عرن  -95
يررررررزال يشرررررريت ،ررررررديا   سرررررريح، والررررررل ميلررررررت الشررررررخا  السررررررود اررررررحاياها الرئيسرررررري ، االعنررررررن امل
 .(137)م رو ا  

 (110و 78إلى  65نظام السجون )التوصيات  -كاف 
أن عرردد  (138)بشررشن بيانررات السرراون 2016 لعررا الدراسررة ااستقصررائية الو نيررة تخررّ   -96

. ويشيت 2014ون األول/ديسمرب سا  يف كان 622 202نزاا الساون يف الربا يت قد بيع 
يف املائررة مررن عرردد النررزاا. وتعرررتة الربا يررت بضرررورة مررنح األولويررة  40السرراناا احملتاررزون م قتررا  

قواعرد األمررم املتحردة النمومجيرة الرردنيا لضرمان  قرو  السرراناا، عيرى النحرو املنصرروص عييرع يف 
 .(139)يى وو كاة يف السياسات العامةجُتّسد بعُد ع )قواعد ماندية(، والل ململعامية الساناا 

، عيرررى تعزيرررز سياسرررات ترمررر، تا 2013 وتعمرررت اتدارة الو نيرررة ليسررراون، منرررذ عرررا  -97
السياسرة الو نيرة املتعيقرة ، أُ يقرت 2016 عرا  ويف .(140)تشاي  ترداب  العقوبرة الخدييرة ليحرخس

اارررخس الوقرررائ، يف وقرررت تنفيرررذ ومييرررن ت خيررر  ترررداب  بدييرررة لتحرررت  رررت  .(141)بالعقوبرررة الخدييرررة
اايرررم. وتشررريت هرررذه السياسرررات العامرررة عنا رررر أساسرررية لتعزيرررز الت يررر  اتنرررايب امل يرررو  يف 

 .(142)و دات الساون الربا ييية
، أ يقرررررت و ارة الصرررررحة جنخرررررا  تا جنرررررض مررررر  و ارة العررررردل واملوا نرررررة 2014 ويف عرررررا  -98

 ررررررخاص الررررررذين سرررررريخت  ررررررريتهم يف نظررررررا  السياسررررررة الو نيررررررة ليرعايررررررة الصررررررحية املتياميررررررة لأل
وهترررردة هررررذه السياسررررة تا تتا ررررة تميانيررررة  صررررول األ ررررخاص الررررذين سرررريخت  .(143)السرررراون

دائرررة تقيرريم ومتابعررة التررداب   ررريتهم عيررى اخلرردمات الصررحية بشرريت  ررامت ومتيرراف . وهترردة 
تا تيييررن  (144)العةجيررة امل خقررة عيررى األ ررخاص املصرراب  بررشمرا  عقييررة واملخررالف  ليقررانون

 معاي  الرعاية م  وصو يات كت  الة وا تياجاهتا.
ينشش ااكتظراظ يف نظرا   ،(145)ووفقا  ليدراسة ااستقصائية الو نية بششن بيانات الساون -99

الساون الربا يي، من الزيرادة الرل  ردثت ورةل العقرد املاار، يف عردد  راات اا تارا  امل قرت 
يف  161باملخدرات. ومن من ي  أن معدل متا الساون قرد و رت تا  وااخس املتصي  بااجتار

 .(146)يف املائرررة سرررييون ارررروريا  لسرررد العارررز 50املائرررة، فرررجن  يرررادة عررردد الشرررواتر اااليرررة عقررردار 
يرررر ثر هررررذا السرررريناريو عيررررى  قررررو  السرررراناا فحسررررض، بررررت تنررررع يزيررررد أيضررررا  مررررن تعقيررررد تنفيررررذ  وا

 السياسات العامة.
الربنرررررررامين املتعيررررررر  حليسرررررررات ااسرررررررتمايف املخصصرررررررة لينظرررررررر يف ررررررررروة فيرررررررذ وميلرررررررت تن -100

اسررتنادا  تا قواعررد مانرردية، و رروة هامررة تا األمررا . ويترريح هررذا الربنررامين عقررد  ،(147)اا تاررا 
 متيرخس باثرميرةهذه اثيسات يف  ي  الوايات من أجت امان أن ميلت كت موا ن أوقن وهو 

بسررررعة أمرررا  قرررا  يقرررّيم مرررردا استصررروا  ا تارررا ه، فضرررة  عررررن ،ديرررد أيرررة عةمرررات  تميررررة 
أفعررال أوررررا تررر  قانونيررة. ومرررن املتوقررر  أيضررا تنشررراا مراكرررز ر رررد  سررروا املعاميرررة أو ليتعررذيض أو

 .(148)تليرتونية، ومراكز ليمساعدة واخلدمات ااجتماعية، ودوائر ليوسا ة اثنائية
ت الصرررادرة عرررن اايرررس الرررو   ليقضررراا أن برنرررامين جيسرررات ااسرررتمايف وتظهرررر الخيانرررا -101

املخصصرررررة لينظرررررر يف ررررررروة اا تارررررا  أدا تا اافرررررا  عررررردد  ررررراات اا تارررررا  امل قرررررت 
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سررريما يف اررروا الخيانرررات الررررل  ويشررريت الربنرررامين مخررررادرة أساسرررية، ا .(149)يف املائرررة 50 بنسرررخة
والرررل تخررر  أن  2016 بيانرررات السررراون يف عرررا أتا تهرررا الدراسرررة ااستقصرررائية الو نيرررة بشرررشن 

، وهرو 95.23ألن  خص ب  نزاا الساون يف الربا يت يصرت تا  100معدل الوفيات ليت 
ويردل  .(150)(29.1معدل يفو  بلةثة أاعاة متوسر  املعردل املسرات لردا سريان الربا يرت )

ااييييررة وأوارررايف  عيررى وجررود عيرررو  يف نظررا  السرراون اررا  ررية بيرررت مررن الظررروة هررذا الرررقم
 .املراف  الصحية واألواايف الصحية والعنن اثسدي وااكتظاظ

، تيقررى أمرر  2013 عررا  وصلررت مياتررض أمنرراا املظررامل عنصرررا  هامررا  اررمن النظررا . ويف -102
املظرررررامل الرررررو   التررررراب  مليترررررض نظرررررا  السررررراون، والرررررذي ُعرررررّ  يف ت رررررار هييرررررت اتدارة الو نيرررررة 

توسرر   ررهري. وتتعيرر  معظررم هررذه الخةتررات بشررياوا تشرر  تا بررةغ كم 2 100ليسرراون، 
 .اتمهال وسوا املعامية والتعذيض واملعامية املهينة

وتعمت اتدارة الو نية ليساون أيضا  عيى توسي  ن ا  تردريض مرورف، السراون عيرى  -103
و  الوايرررات وتعزيرررز هرررذا التررردريض. ويتضرررمن التررردريض دورات عرررن  قررر املسرررتوا اا،رررادي ويف

اتنسرران، واسررتخخارات السرراون وأمررن السرراون وتدارة األ مررات. وقررد أتا ررت املدرسررة الو نيررة 
 .(151)ألن وريفة  اترة 40، وو 2012 خلدمات الساون، منذ تنشائها يف عا 

يف  (152)نظرررررا  املعيومرررررات اخلررررراص بررررراتدارة الو نيرررررة ليسررررراون، أُدرج 2016 ويف عرررررا  -104
الو نيررة بشررشن بيانررات السرراون. وميلررت نظررا  املعيومررات هررذا برناعررا  رقميررا  الدراسررة ااستقصررائية 

و نيررا  ملتابعررة تنفيررذ األ يررا  اثنائيررة، و رراات اا تاررا  التحفظرر،، وتررداب  السررةمة. ويترريح 
،ديرررد املوا رررفات الفرديرررة لأل رررخاص الرررذين سررريخت  رررريتهم. ويهررردة تا منررر  التمديرررد تررر  

بشرررشن بيانرررات  2015  . ووفقرررا  ليدراسرررة ااستقصرررائية الو نيرررة لعرررا الضرررروري لترررداب  اا تارررا
يف املائررة مررن احملتاررزين ا تاررا ا  م قتررا  يودعررون يف ااررخس اا تيررا ،  60السرراون، فررجن  رروا  

 .يوما   90لفرتة تزيد عن 
ويشررريت تررروف  فررررص العمرررت والتعيررريم مسرررشلة أوررررا ملررر ة ليقيررر . ويرررنص قرررانون تنفيرررذ  -105

 رخع  عيى أن بجميان األ خاص الذين  درت حبقهم أ يا  يف ت ار نظرا  م ير  أوالعقوبات 
مفترروا تقيرريص جررزا مررن وقررت ا تاررا هم مقابررت ااارر ةيف بشنشرر ة متصررية بالعمررت والتعيرريم. 

يف  11بشررشن بيانررات السرراون أن  2016 ومرر  ملرر ، تخرر  الدراسررة ااستقصررائية الو نيررة لعررا 
يف املائرة يف األنشر ة  20ون يف أنش ة التعيريم النظرام،، ويشرار  املائة فق  من احملتازين يشارك

 .املتعيقة بالعمت
الرررذي  (153)كتيرررض النسرراا احملتاررزات، أ رردر اايرررس الررو   ليقضرراا 2012 ويف عررا  -106

، وارعت 2014 عرا  يهدة تا تزويرد نرزيةت السراون عخرادئ توجيهيرة بشرشن  قروقهن. ويف
السياسة الو نيرة مانة اخلا ة لسياسات املرأة واألمانات يف الوايات اتدارة الو نية ليساون واأل

وسررروة تسرررتفيد مرررن هرررذه  .(154)لرعايرررة النسررراا اليرررواي سررريخت  رررريتهن والسررراينات السرررابقات
يف  567وبررالنظر تا تزايررد عرردد السرراينات بنسررخة  .(155)ألررن سرراينة 37السياسررة أكلررر مررن 
، وهرر، أعيررى مررن الزيررادة املسرراية يف عرردد عامررة 2014و 2000برر  عررام،  املائررة يف الفرررتة مررا

 فجن هذه املخادرات تيتس، أمهية وا ة. ،(156)الساناا
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لقواعررد األمررم املتحرردة ملعاميررة السرراينات والتررداب  ترر  اا تاا يررة ليمارمررات ووفقررا   -107
ا  اثنررائ، )قواعررد بررانيو (، تنفررذ الربا يررت سياسررات ترمرر، تا ،سرر  أواررايف املرررأة داوررت النظرر

ونظرررررا  السررررراون، فضرررررة  عرررررن اتجررررررااات امليرسرررررة ليحمرررررت واألمومرررررة يف السررررراون. وييفرررررت 
 يررررارات دوريرررررة يقررررو  سرررررا األ فررررال واملراهقرررررون لوالررررديهم احملتارررررزين،  12962/2014 القررررانون

ويضمن عد   رمان الوالدين احملتازين من حلارسة سي تهم األسرية. ويدل السيناريو ااا  عيى 
يف املائة فق  مرن سراون النسراا  34املض، قدما  يف هذا ااال. وعيى سخيت امللال، فجن  ارورة
يف املائررررة مررررن الو رررردات املخصصررررة ليرجررررال والنسرررراا توجررررد سررررا  نزانررررات مةئمررررة ليحوامررررت  6و
يف املائررة مررن الو رردات املخصصررة لينسرراا يف  رر   5تترروفر مرافرر  الرعايررة النهاريررة سرروا يف  وا
 .ه اخلدمة أية و دة من الو دات املخصصة ليرجال والنسااتقد  هذ ا

 (140و 138و 103و 99و 98و 33األطفاي والمراهقون )التوصيات  -الم 
معيمررا  قانونيررا   1990 والصررادر عررا  النظررا  األساسرر، اخلرراص بال فررت واملراهرر يشرريت  -108

يتريح ترروف  اامايررة الشررامية لأل فررال واملررراهق . ويرررب  تقريررر الررذكرا السررنوية اخلامسررة والعشرررين 
( اتجنررا ات الررل ،ققررت يف هررذا ااررال، ولينررع يقررر 2016) (157)لصرردور هررذا النظررا  األساسرر،

راهق  وارتفررررايف أيضررررا  بالصررررعوبات القائمررررة. ومررررن األمليررررة عيررررى ملرررر  مسررررتوا التعيرررريم لرررردا املرررر
. ووفقرررا  (158)سررريما يف أوسرررا  الشرررخا  السرررود معررردات القترررت اخل رررش يف  رررفوة املرررراهق ، وا

مليتررررض أمرررر  املظررررامل الررررو  ، تشرررريت اانتهاكررررات املرتيخررررة اررررد األ فررررال واملررررراهق  ال الخيررررة 
 .100 من اااات املخيع عنها من وةل ودمة ااتصال بالرقم (159)العظمى
بشرررررشن  2011 لعرررررا باخل رررررة العشررررررية سرت رررررد عمرررررت الدولرررررة يف هرررررذا اارررررال أيضرررررا  وي -109
سر  عمرت  السياسة الو نية املتعيقة حبقو  األ فرال واملرراهق . وتوجع األ فال واملراهق   قو 

اخل ررة الو نيررة املتعررددة السررنوات وقررد أُدرجررت يف  (160)نظررا  اررمان  قررو  األ فررال واملررراهق 
 .(161)2019-2016ليفرتة 
وواررعت اايومررة الربا يييررة اسرررتاتيايات ترمرر، تا ت رررا  خمتيررن أ ررحا  املصرريحة،  -110
 رررررخا  ، و(162)و ررررة التقرررررار  مررررن أجرررررت اامايررررة املتياميرررررة اقررررو  األ فرررررال واملررررراهق ملررررت 
امليلرررررررا  الدسرررررررتوري لةسررررررررتاتيايات الراميرررررررة تا الررررررردفايف عرررررررن  قرررررررو  األ فرررررررال و (163)أ يررررررراا
 .(164)واملراهق 
"مررن واتخعررت و ررة التقررار  ااررا  ابتياريررا  بجنشرراا ت خيرر  ليهواتررن الذكيررة أ يرر  عييررع  -111

وهرو مييرن النسراا مرن اتبرةغ عرن اانتهاكرات عيرى  رخية اتنرتنرت،  (165)أجت  اية الربا يت"
فينتيرررررراتن  يعرررررا  مرررررن أجررررررت  قرررررو  األ فررررررال  -ا رررررررتا  و ايرررررة وارررررمانات  وت رررررة   يرررررة

 .، الل هتدة تا التوعية بضرورة ر د أي ا تخاه يف انتها  ااقو  واتبةغ عنع(166)واملراهق 
الررذي يررنص عيررى  13010/2014وقررد تسرر  تنفيررذ تشررريعات جديرردة، ملررت القررانون  -112

التحرررررر مررررن العقوبررررة الخدنيرررررة   رررر  األ فررررال واملررررراهق  يف ااصررررول عيررررى التعيرررريم والرعايررررة ويف
الرررررذي يرررررنص عيرررررى أن ااسرررررت ةل  12978/2014هينرررررة؛ والقرررررانون امل املعاميرررررة القاسرررررية أو أو

الرررذي ييرررر   13257/2016املرررراهق  يشررريت جرميرررة بشرررعة؛ والقرررانون  اثنسررر، لأل فرررال أو
 سياسات عامة ملر ية ال فولة املخيرة.
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وتتملرررررت املخرررررادرات ااامرررررة األوررررررا يف عرررررال ميافحرررررة ااسرررررت ةل اثنسررررر، لأل فرررررال  -113
بشررشن ميافحررة العنررن اثنسرر، املمررار  عيررى  2013 اخل ررة الو نيررة لعررا يح واملررراهق  يف تنقرر
ترررزال  . وا(168)برنرررامين اتجررررااات املتياميرررة واملرجعيرررةواسرررتمرار تنفيرررذ  (167)األ فرررال واملرررراهق 

 4 953عرن  2016 اثهود املخذولة لتعزيرز اامايرة مهمرة، فقرد أُبيرع يف األ رهر األوا مرن عرا 
 .(169)100تصال بالرقم  الة عن  ري  اا

الرذي أنشرش  1594/2012ويشيت النظا  األساس، اخلاص بال فت واملراهر  والقرانون  -114
ات ررررار القررررانوا لتنفيررررذ التررررداب  الررررل  ،(170)التعييميررررة -النظررررا  الررررو   ليمسرررراعدة ااجتماعيررررة 

اايررس الررو    الصررادر عررن 2015 تسررتهدة الُقّصررر الررذين خيررالفون القررانون. ويرررب  تقريررر عررا 
التحررديات الراهنررة الررل تواجررع هررذا النظررا ، ملررت ااكتظرراظ؛ وانعرردا  الخنيررة  (171)ليمرردع  العررام 

التحتية الة مة ليتعييم والتدريض املهر ؛ وتردا  الرة املرافر  عرن املسرتوا امل يرو ؛ وعرد  كفايرة 
ليامت لينظا  األساس، اخلراص الرعاية الصحية. ومن مث، فجن التحديات الراهنة تتضمن التنفيذ ا

، فضرة  التعييميرة - النظا  الرو   ليمسراعدة ااجتماعيرةبال فت واملراه  والتوجيهات الواردة يف 
 .(172)عن السياسات العامة األورا

 (109و 105و 104عمالة األطفاي )التوصيات   
اافررت عرردد األ فرررال ، الدراسررة ااستقصررائية لعينررة مررن األسررر املعيشرريةوفقررا  لخيانررات  -115

، 2015و 1992برر  عررام،  مييرون يف الفرررتة مررا 1.1مةيرر  تا  5.4واملرراهق  العررامي  مررن 
 يف املائة. 80ميلت تراجعا  بنسخة  ما

ويعرررر  امليلرررا  الدسرررتوري، الررررذي تولرررت تنسررريقع و ارة العرررردل واملوا نرررة، أربعرررة  رررراور  -116
                     يررررررررى وجررررررررع التحديررررررررد تا القضرررررررراا عيررررررررىاسرررررررررتاتياية ليسياسررررررررة العامررررررررة، يهرررررررردة أ رررررررردها ع

 .(173)عمت األ فال
اسررتحقاقات  (174)برنررامين القضرراا عيررى عمررت األ فررال، أدرج 2013 واعتخررارا  مررن عررا  -117

الررل هترردة تا تسررري  اتجرررااات الررل واررعت يف  ،(175)النظررا  املو ررد ليمسرراعدة ااجتماعيررة
امليلررررا   ويف (176)ايررررة املررررراهق  العمررررالاخل ررررة الو نيررررة ملنرررر  عمررررت األ فررررال والقضرررراا عييررررع و 

عامررا   16الدسررتوري. ويهرردة برنررامين القضرراا عيررى عمررت األ فررال تا توررراج األ ررخاص دون 
مرن سررو  العمرت عررن  ريرر  دعرم األسررر مات الرردوت املرنخفت ماليررا  وتقرردا التوجيرع مررن وررةل 

 .(178)الرواب  وتعزيز التعاي  ودمةملت  (177)ودمات
، استضررررافت الربا يررررت املرررر صر العررررامل، اللالررررد املعرررر  بعمالررررة األ فررررال، 2013 ويف عررررا  -118

، وقعرررت الربا يرررت اتعرررةن 2014 عرررا  وأكررردت عرررددا  التزامهرررا عيافحرررة عمالرررة األ فرررال. ويف
             املتعيرررر  بررررج ة  املخررررادرة اتقييميررررة ليقضرررراا عيررررى عمررررت األ فررررال يف أمرييررررا الةتينيررررة ومن قررررة 

 .(179)الخحر الياري 

 (109و 108األطفاي المشردون )التوصيتان   
، 2012 مررا فت ررت األمانررة الو نيررة لتعزيررز  قررو  األ فررال واملررراهق  تتعرراون، منررذ عررا  -119

مرر  ااتمرر  املرردا و رراعت مشرراركة أ فررال الشررواريف يف املناقشررات. ويهرردة هررذا التنسرري  تا 
 .(180)لو نية ليمشردينالسياسة اامان عناية وا ة باأل فال واملراهق ، يف ت ار 
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واملراكررررررز املتخصصررررررة  (181)وترررررردعم املراكررررررز املتخصصررررررة لتقرررررردا املسرررررراعدة ااجتماعيررررررة -120
ليمشررردين أ فررال الشررواريف واملررراهق ، وتقررد  التوجيررع املتخصررص واملسررتمر لألفررراد واألسررر الررذين 

 رعا تيون  قوقهم قد انُتهيت.
مسرراعدة ااجتماعيررة واايررس الررو   اقررو  ، وافرر  اايررس الررو   لي2016 ويف عررا  -121

الررذي يتضررمن مخررادئ توجيهيررة  ررددة ملسرراعدة  ،(182)1األ فررال واملررراهق  عيررى القرررار املشرررت  
وررررردمات اسرررررتقخال األ فرررررال أ فرررررال الشرررررواريف وتررررروف  التعيررررريم والرعايرررررة الصرررررحية ارررررم يف ت رررررار 

 .واملراهق 
سرررتهدة األ فرررال واملرررراهق  اخلاارررع  تجررررااات ت (183)وتعرررر  وررردمات ااسرررتقخال -122

 .(184)يتيقون الرعاية من أسرهم لتداب   اية بشمر قضائ،، والذين انتهيت  قوقهم وا

 (129و 128تسجيل المواليد )التوصيتان   
اايومرررررة الربا يييرررررة ميتزمرررررة بجتا رررررة تميانيرررررة ااصرررررول عيرررررى  رررررهادات املررررريةد ثميررررر   -123

 .(186)التعخ ة الو نية من أجت  هادات امليةدرهتا بششن يف ت ار مخاد (185)األ خاص
ويف السررنوات اخلمرررس املاارررية، اافرررت املعررردل الررو   لأل فرررال تررر  املسررراي  برررشكلر  -124
تتوقرررن نسرررخة األ فرررال تررر  املسررراي  عرررن الرتاجررر ، فقرررد بي رررت، وفقرررا   يف املائرررة. ومل 50 مرررن

يف  12.2، و2002 يف املائرررة يف عرررا  20.9اات لخيانرررات املعهرررد الربا ييررر، ليا رافيرررا وات صرررا
 .2014 يف املائة فق  يف عا  1، و2010 يف املائة يف عا  6.6، و2007 املائة يف عا 

و،ق  هذا اتجنا  نتياة تنفيذ سياسات عامرة  رددة، ملرت تنشراا مياترض تسرايت يف  -125
املستو ررفات واملستشررفيات؛ وتنشرراا ثرران عيررى مسررتوا الوايررات والخيررديات لتنفيررذ السياسررات 

وتنظرريم  ررةت  ؛(187)النظررا  الررو   ملعيومررات السررات املرردااملتعيقررة بتسررايت املواليررد؛ وتنشرراا 
 .(188)ي  ن ا  تسايت مواليد الشعو  األ ييةليتوعية؛ وتوس

 (152و 151* و149و 148و 147و 146الإلق في الصإلة )التوصيات  -ميم 
، الررررل نشرررررتع  يمررررة ترررردقي  ااسررررابات يف الربا يررررت يف تقريررررر التفترررري  النُظمرررر،ويررررص  -126
عرردد تا أن  رراات ااكتظرراظ يف أقسررا  ال رروارئ يف املستشررفيات، ونقررص  ،(189)2014 عررا 

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 ُنشرر يف 

 مشرررررراعر القيرررررر  السررررررائدة ت اا التررررررشو  يف عررررررةج السررررررر ان وارتفررررررايف عرررررردد ،(190)2016 عررررررا 
 .األ خاص الذين ييتمسون الرعاية الصحية العامة وارج الو ن

، عسرر ولية توسرري  2015 يف عررا  ،(191)السياسررة الو نيررة ليرعايررة األساسرريةواارر يعت  -127
ن ا  الت  ية الصرحية يف الربا يرت،  يرد تزايرد  اليرا  عردد األ رخاص املسرتفيدين مرن وردمات 

، كانررررت 2016 عررررا  . ويفعررررال الصررررحة ااتمعيررررة أفرقررررة  ررررحة األسرررررة والفنيرررر  العررررامي  يف
 66.44وباتارافة تا ملر ، كصرت  .(192)بيديرة 5 481اسرتاتياية  حة األسرة معتمردة يف 

 يف املائة من السيان عيى اخلدمات الل يقدمها الفنيون العاميون يف عال الصحية ااتمعية.
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بيررررع عرررردد أعضرررراا  ،(193)الرررروادة وبعرررردها ررررخية رعايررررة ال فررررت واأل  قخررررت ويف ن ررررا   -128
يف املائة من الخيديات الربا ييية تا هرذه الشرخية  98من قة  حية. وقد انضمت  248 الشخية

وعميررررت عيررررى ،سرررر  الرعايررررة املقدمررررة أثنرررراا فرررررتات اامررررت والرررروادة والنفررررا . وقررررد تسرررر  يف 
و ررردات ليرعايرررة  209و ررردة مرررن و ررردات املواليرررد اثررردد، منهرررا  1 091تشهيرررت  2016 عرررا 

و رردة  173و رردات تقييديررة ليرعايررة املتوسرر ة ليمواليررد اثرردد، و 709املركرزة ليمواليررد اثرردد، و
 .من و دات الرعاية املتوس ة ليمواليد عيى  ريقة "الين ر األ "

الربوتوكررررول املتعيرررر  باسررررتخدا  مررررادة ليفونررررور  ، نشرررررت و ارة الصررررحة2012 ويف عررررا  -129
وقدمتع كجسها  اسرتاتيا، يف منر  اامرت تر   ،(194)اجية ملن  اامت اارمواتيسرتيت كوسيية ع
سي دي تا تفادي اتجها  ت  املشمون. وقد أ ر ت الربا يت تقردما  كخر ا يف  املرتو ، وهو ما

بر   يف املرااة يف الفررتة مرا 43هذا ااال، واافت عدد الوفيات املرتخ رة برالوادة واامرت بنسرخة 
 .(195)2013و 1990 عام،
الرل  ققرت تايرة تقييرت وفيرات األ فرال الرواردة يف  62والربا يت هر، ت ردا الردول الرر  -130

، 2012و 1990بر  عرام،  الفررتة مرا ويف .(196)األهداة اتمنائية لأللفية بششن وفيات الرار 
 1 000 الرررة وفررراة ليرررت  14.6يف املائرررة ليصرررت تا  70تقيرررص معررردل وفيرررات الراررر  حبررروا  

 .(197)وادة
وصلررت ميافحررة سرروا الت ذيررة لرردا األ فررال هرردفا  مهمررا  نوررر مررن أهررداة السياسررات  -131

 NutriSUS"(198)، أُ يقررت اسرررتاتياية تثررراا أتذيررة الُرّارر  "2014 عررا  العامررة يف الربا يررت. ويف
سنوات  3و أ هر 6ب   سدة ،س  نوعية األتذية املتا ة لأل فال الذين ترتاوا أعمارهم ما

 رررهرا  بجارررافة امل رررذيات الدقيقرررة تا الوجخرررات املقدمرررة يف مراكرررز الرعايرررة النهاريرررة. ومشيرررت  11و
مركررررزا  ليرعايررررة النهاريررررة  6 864بيديررررة، و 1 717املر يررررة األوا مررررن تنفيررررذ هررررذه ااسرررررتاتياية 

 .(199) فة   330 376و
عدوا بف و  نقص املناعة ، اافت معدل ال2014و 2003ب  عام،  ويف الفرتة ما -132

. ومررر  ملررر ، تخرررّ  بيانرررات واردة يف نشررررة األوب رررة الرررل (200)يف املائرررة 9الخشررررية يف الخيرررد بنسرررخة 
 ررردوم  يررادة يف معررردل ات ررابة بفررر و  نقررص املناعرررة  2016 أ رردرهتا و ارة الصرررحة يف عررا 

امرأة  امرت يف  1 000ليت  2.7الخشرية/ اتيد  يف أوسا  ف ات  ددة ه، النساا ااوامت )
سررررنة )تضرررراعن معرررردل  19تا  15برررر   ( والشررررخا  الررررذين ترررررتاوا أعمررررارهم مررررا2015 عررررا 

(. 2015و 2006برر  عررام،  ات ررابة يف  ررفوة أفررراد هررذه الف ررة ثررةم مرررات يف الفرررتة مررا
وي كررررررد هررررررذا السرررررريناريو اثديررررررد عررررررددا  أمهيررررررة موا ررررررية ميافحررررررة وبرررررراا فرررررر و  نقررررررص املناعررررررة 

            يد ، مررررررر  تنفيرررررررذ تعرررررررةن بررررررراريس وبررررررررامين ملرررررررت "معرفرررررررة سرررررررخت العررررررري  األفضرررررررت" الخشررررررررية/ات
 و"القيادات الشابة".

 (153و 147الإلق في اليذاء الاافي )التوصيتان  -نون 
، الصرررادر عرررن منظمرررة 2014 يُخرررّ  تقريرررر  الرررة انعررردا  األمرررن ال رررذائ، يف العرررامل لعرررا  -133

بشرريت ميحروظ مررن اارد مررن اثرويف وسرروا الت ذيررة األتذيرة والزراعررة )الفراو(، أن الربا يررت صينرت 
ونقص الت ذية. وورجت الربا يت من "وار ة اثويف" واافت م  ر مدا انتشرار نقرص الت ذيرة 

 .(201)يف املائة 5تا مستوا أقت من ااد ات صائ، الخالع 
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ييررة يف ااسرررتاتياية الو نيررة لتشرراي  الراراعة ال خيعيررة والت ذيررة الصررحية التيميوهتردة  -134
تا تعزيررز  - (202)ااسرررتاتياية الربا يييررة ليرارراعة ال خيعيررة -النظررا  الررو   ليخرردمات الصررحية 

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.

 (161و 160و 159و 158و 157* و156تعليم )التوصيات الإلق في ال -سين 
 20، وتضرمنت (203)2024-2014اخل ة الو نيرة ليتعيريم ليفررتة  2014 أُ يقت يف عا  -135

يتسررن بعررُد  هرردفا  مررن بينهررا هرردة اررمان التعيرريم األساسرر، اثيررد وااررّد مررن أوجررع عررد  املسرراواة. ومل
يُخرررّ  اررررورة برررذل اايومرررة الربا يييرررة  ، وهرررو مرررا2016و 2015،قيررر  األهرررداة املتعيقرررة بالعرررام  

أن  (204)2015 لعررا  ألداا ال ررة برنررامين التقيرريم الرردو  ليمزيررد مررن اثهررود يف هررذا الشررشن. وبررّ  
يقرر  مرن نصرن ال رة  الربا ييير  الرذين جررا تقيريمهم يقرت عرن املسرتوا اليرايف  مستوا تعيم ما

 يف العيو  والرياايات والقرااة.
. (206)2016 ونشرررررت يف عررررا  (205)م  ررررر ت رررروير التعيرررريم األساسرررر،و ررردرت نتياررررة  -136
، أفرررراد هررررذا امل  ررررر أن الربا يررررت جترررراو ت اارررردة املتعيرررر  بالسررررنوات األوا مررررن 2015 عررررا  ويف

،قر  األهرداة الو نيرة مل  رر ت روير التعيريم األساسر، يف  وم  مل ، مل .(207)املدرسة اابتدائية
 .املدار  اللانوية من التعييم اابتدائ، ويفالسنوات األو ة 

أييرررررول/  ويشررررريت ،رررررديد التعيررررريم اللرررررانوي ت ررررردا أولويرررررات اايومرررررة الربا يييرررررة. ويف -137
تعرادة هيييررة التعيريم اللررانوي وتوسري  ن اقررع.  (208)، اقرت ررت تشرريعات جديرردة2016 سرختمرب

 .وهذه التشريعات ه، قيد املناقشة  اليا  يف امل صر الو  
ووفقررا  ليدراسررة ااستقصررائية لعينررة مررن األسررر املعيشررية، فقررد اافضررت نسررخة األميررة برر   -138

يف املائررررررررة يف  8.0تا  2001 يف املائررررررررة يف عررررررررا  12.4الشررررررررخا  واليخررررررررار يف الربا يررررررررت مررررررررن 
سرررنة، سرررايت الدراسرررة ااستقصرررائية الرررل  19-15. وبالنسرررخة تا الف رررة العمريرررة 2015 عرررا 

يف املائررة، وهررو أقررت بيلرر   0.8لعينررة مررن األسررر املعيشررية معرردل أميررة قرردره  2015 أجريررت عررا 
مررن املعرردل العررا . وتقررد  و ارة التعيرريم املسرراعدة التقنيررة واملاليررة ملشرراري   ررو األميررة الررل تضررعها 

 .(209)برنامين الربا يت حملو األميةالوايات والخيديات الل تنفذ 
مةير  مرن الشرخا  واليخرار يف  6.7خا  واليخار، فقد اسرتفاد يتعي  بتعييم الش وفيما -139

مررن برنررامين الربا يررت حملررو األميررة. ووفقررا  لتقريررر  ررادر عررن  2012و 2008برر  عررام،  الفرررتة مررا
اافررررررت معررررردل األميررررررة  ،(210)2014 األمانرررررة الدائمررررررة ليتعيررررريم و ررررررو األميرررررة والتنررررررويف يف عرررررا 

. ومرر  ملرر ، فقررد اافررت العرردد ات ررا  لألميرر  يف 2006يف املائررة مقارنررة بعررا   2.2 بنسررخة
مييررون  ررخص.  13.2مييررون  ررخص تا  14.5هررذه الف ررة، مررن  يررد القيمررة امل يقررة، مررن 

برررررر   الررررررذي و ررررررت يف الفررررررتة مررررررا (211)الربنرررررامين الررررررو   تدمرررررراج الشرررررخا ويخرررررّ  ملرررررر  أمهيررررررة 
 37 000وتا   را  مرن املنرا   ااضررية، 300 000تا أكلر مرن  2014و 2012 عام،

. ومن املهم مة ظة الفر  املسات بر  معردل األميرة 2014  ا  من  خا  األرياة يف عا 
يف املائرة، ولينرع يصرت  6.3يف املنا   الريفية ونظ ه يف املنا   ااضررية. ويخيرع امل  رر يف املردن 

 .يف املائة 20.1يف املنا   الريفية تا 
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سنوات(  5-4يخي وا سن الدراسة ) عدد األ فال الذين ملويف السنوات األو ة، ا داد  -140
الفرتة نفسها، سرايت أيضرا   يرادة م رردة  يف املائة. ويف 17وامليتحق  بالتعييم األساس، بنسخة 

سرنة عيرى  17سرنوات تا  4بر   يف فرص  صول األ فال والشخا  الذين ترتاوا أعمرارهم مرا
يف املائرررة يف الفررررتة  93.6يف املائرررة تا  89.5 التعيررريم األساسررر،،  يرررد ارتفعرررت نسرررختهم مرررن

 .(212)2014و 2005ب  عام،  ما
الرذي يردعم املشراري   (213)الربنرامين الرو   ليتعيريم يف ت رار ات رةا الزراعر،وقد أتاا  -141

 رخص يف عقردين مرن  164 000اتمنائية يف منا   ات ةا الزراع،، التعيريم الر ر، لفائردة 
 .(214)بيدية 880دورة يف  320من وةل صويت الزمن تقريخا  

والربا يرررررت ميتزمرررررة برررررالتلقين يف عرررررال  قرررررو  اتنسررررران، وقرررررد عرررررز ت يف هرررررذا امليررررردان  -142
السياسرررات والرررربامين العامرررة التاليرررة: اخل رررة الو نيرررة ليتلقيرررن يف عرررال  قرررو  اتنسررران؛ واليانرررة 

اررران املعنيرررة برررالتلقين يف عرررال  قرررو  الو نيرررة املعنيرررة برررالتلقين يف عرررال  قرررو  اتنسررران؛ والي
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 

دئ التوجيهيررة الو نيررة املتعيقررة بررالتلقين يف وتنفيررذ املخررا ؛(215)ليتلقيررن يف عررال  قررو  اتنسرران
 عال  قو  اتنسان؛ وامليلا  الو   اثامع،.

 (155البيئة )التوصية  -عين 
وفقرررا  لرررو ارة الخي رررة وو ارة العيرررو  والتينولوجيرررا واابتيرررار وااتصررراات، اافرررت املعررردل  -143

برررر   يف املائررررة يف الفرررررتة مررررا 78 السررررنوي ت الررررة األ ررررراج يف من قررررة األمررررا ون القانونيررررة حبرررروا 
. ويعررررود الفضررررت يف ملررر  تا و ررررة العمررررت املتعيقرررة عنرررر  ومراقخررررة ت الررررة 2015و 2004 عرررام،

 .2004 األ راج يف من قة األما ون الل أُ يقت يف عا 
هرررردفا  يرمررررى تا ااررررد مررررن ت الررررة  (216)و ررررددت السياسررررة الو نيررررة املتعيقررررة بت رررر  املنررررا  -144

بر   يتعي  ععدل ت الرة األ رراج يف الفررتة مرا يف املائة فيما 80 قة األما ون بنسخة األ راج يف من
برررر   يتعيررر  بررررالفرتة مرررا يف املائرررة يف من قررررة سررر ادو فيمررررا 40، وبنسررررخة 2005و 1996عرررام، 
يف  68. وبيرع معردل ااررد مرن ت الرة ال ابررات يف من قرة األمرا ون  رروا  2008و 1999 عرام،

، يف    تفيد بيانات  درت م ورا  بشن النسخة املساية يف من قة س ادو 2015 املائة يف عا 
 قريخة من اادة املرسو .

والتزمررررت بااررررد مررررن انخعاثررررات  2016 و ررررّدقت الربا يررررت عيررررى اتفررررا  برررراريس يف عررررا  -145
 .(217)2030 يف املائررة حبيررول عررا  43وبنسررخة  2025 يف املائررة حبيررول عررا  37اليربررون بنسررخة 

ل  عيى التزا  الدولة الربا يييرة الراسرجت جتراه الخي رة. وعيرى املسرتوا الرو  ، يظرت التحردي ويدل م
 ردم  ومن األمليرة عيرى ملر  مرا .(218)املتملت يف تنفيذ السياسات العامة والقوان  الخي ية قائما  

 .2015 يف مدينة ماريانا بواية مينا  ت ايس يف عا 



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

27 GE.17-01929 

 (58و 57و 56ث الرياضية الابرى )التوصيات األعماي اإلنشائية واألحدا -فاء 
مييرررن أن ،ررردم انتهاكرررات اقرررو  اتنسررران ورررةل مشررراري  الخنيرررة التحتيرررة الضرررخمة  -146

، سُينشررررش فريرررر  عامررررت عشرررراركة ااتمرررر  املرررردا 2017 عررررا  واأل رررردام الريااررررية اليررررربا. ويف
مرررن أجرررت  رررياتة  (219)واايومرررة، سررردة تقيررريم التشرررريعات والسياسرررات واملمارسرررات الناجحرررة

 .و ة عمت و نية بششن األعمال التاارية و قو  اتنسان
و ررررريت تعرررررداد واستضرررررافة كرررررش  اا،رررررادات التابعرررررة لة،ررررراد الررررردو  ليررررررة القرررررد  يف  -147
ودوري األلعرا  األوليمخيرة  2014 وكرش  العرامل لة،راد الردو  ليررة القرد  يف عرا  2013 عرا 

،ررديا  هامررا  واجهتررع الربا يررت.  2016 العاديررة واأللعررا  األوليمخيررة لررذوي اتعاقررة يف ريررو يف عررا 
ويعود الفضت يف جناا هذه األ دام تا العمت املتيامرت الرذي اار يعت برع اايومرة اا،اديرة 

 .الربا ييية م   ي  املدن املشاركة
املتعيقة باستضافة مخاريات كش  العامل  (220)مارات يف الخنية التحتيةوو ت  ام ااستل -148
فقررررد ُأجنررررز يف املرررردن  ،(221)مييررررار ريرررررال برا ييرررر،. ووفقررررا  لررررو ارة الريااررررة 27.1تا  2014 لعررررا 

 مشروعا  من مشاري  التنقت. 44مشروعا  من أ ت  36املضيفة 
(، فقررررد كانررررت  يرررر  12663/2012ووفقررررا  ليقررررانون العررررا  ليررررش  العررررامل )القررررانون  -149

هرردفا  اميررة مررن أجررت تعزيررز املسرراواة العرقيررة بعنرروان  2014و 2013األ رردام الريااررية لعررام، 
 .(222)"كش  دون عنصرية"

وقرررررد تركرررررت دورترررررا األلعرررررا  األوليمخيرررررة العاديرررررة واأللعرررررا  األوليمخيرررررة لرررررذوي اتعاقرررررة  -150
تنشرري   (224)وأعررادت أعمررال الخنيررة التحتيررة .(223)ترثررا  هامررا  ملدينررة ريررو دي جرران و 2016 لعررا 

 .مييار ريرال برا يي،( 30املدينة )استلمار ت ا  قدره 
وميلررت اترم الررذي ويفتررع دورتررا األلعررا  األوليمخيررة العاديررة واأللعررا  األوليمخيررة لررذوي  -151

اايومررة عنصرررا  هامررا  مررن عنا ررر تعزيررز  قررو  اتنسرران. وقررد اسررتلمرت  2016 اتعاقررة لعررا 
مييررارات ريررراات برا يييررة لتوسرري  الخنيرررة التحتيررة الرياارررية يف الخيررد وتنشررراا  4الربا يييررة أكلررر مرررن 

وُوّصررص جررزا مررن  .(225) ررخية ترردريض و نيررة هترردة تا ترردريض أجيررال جديرردة مررن الرياارري 
 263مشررروعا  تسررتفيد منهررا  285الررذي يتضررمن  ،(226)ااسررتلمار تنشرراا مركررز تعيرريم الريااررة

 .بيدية برا ييية
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 1  A thematic matrix of recommendations is attached to this piece. 

 2 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. 

 3 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). 

 4 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-direitos-

humanos-pndh-3. Accessed September 8, 2016. 

 5 See Section II, item A of the present Report. 

 6 http://www.pndh3.sdh.gov.br. Accessed August 15, 2016. 

 7 http://snidh.sdh.gov.br. Accessed August 17, 2016. 
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 8 http://www.observadh.sdh.gov.br. Accessed August 17, 2016. 

 9 http://www.spm.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/publicacoes/2015/livro-

raseam_completo.pdf. Accessed August 15, 2016. 

 10 http://www.sinesp.gov.br. Accessed August 15, 2016. 

 11 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 
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the Promotion of the Respect to Diversity and Culture of Peace and Human Rights: the United 
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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. 

 12 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. 

 13 Resolution no. 1992154 of March 3, 1992, of the United Nations Human Rights Commission. 

 14 For additional details about the PBA, visit http://www.ibama.gov.br/licenciamento-

ambiental/processo-de-licenciamento. 

 15 http://indicators.ohchr.org/. Accessed September 12, 2016. 

 16 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. 

 17 Draft bills 301/2007 and 4.038/2008. 

 18 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. 

 19 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. 

 20 http://www.sdh.gov.br/assuntos/combates-as-violacoes/programas/copy_of_ppddh-programa-de-

protecao-aos-defensores-de-direitos-humanos. Accessed September 16, 2016. 

 21 States of Minas Gerais, Espirito Santo, Ceará, Pernambuco and Maranhão. 

 22 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. 

 23 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. 

 24 http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e/como-funciona/como-funciona. Accessed 

September 29, 2016. 

 25 http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/beneficios-assistenciais/bpc. Accessed December 23, 

2016. 

 26 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. 

 27 http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/07/bolsa-familia-comeca-a-ser-pago-com-

reajuste-de-12-5. Accessed October 20, 2016. 
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 29 http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/minha-casa-minha-vida. Accessed September 29, 2016. 
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 32 http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/07/entenda-o-que-mudou-no-minha-casa-minha-vida. 

Accessed October 20, 2016. 

 33 http://mds.gov.br/assuntos/brasil-sem-miseria. Accessed September 29, 2016. 

 34 http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/brasil_sem_miseria/cadernodegraficosbsm-

35anos.pdf. Accessed September 9, 2016. 

 35 http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2013/05/Informe_Novembro_2015_Web.pdf. 

Accessed September 29, 2016. 

 36 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. 

 37 http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/boletim_BPC_2015.pdf. 

 38 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. 

 39 http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=3848. Accessed September 30, 2016. 
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 41 http://trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-escravo/resultados-das-operacoes-de-

fiscalizacao-para-erradicacao-do-trabalho-escravo. Accessed September 30, 2016. 
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trabalho/escravidao-contemporanea-migrado-1/notas-tecnicas-planos-e-
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 43 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. 

 44 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. 

 45 http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-com-deficiencia/observatorio. Accessed September 12, 

2016. 

 46 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. 

 47 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sctie/farmacia-popular. 

Accessed September 20, 2016. 
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20, 2016. 
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 51 http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/dados-estatisticos/Relatorio2013.pdf. Accessed September 20, 

2016. 

 52 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 
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